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يروج هلذه الفكرة بان االسالم يرص عىل البقاء
لالسف الشديد البعض ّ
وحيرم التغيري  ،فتكون ترصفات
والعيش وفق ظروف اسالمية قديمة ّ
البعض السيام الشباب ترصفات خارج الضوابط سواء بالكالم او بالفعل
 .وا ّما بالنسبة للفتيات فان البعض منهن يعتقدن بالتغيري الذي جيب ان
تعيشه هو تغيري شكل احلجاب وامللبس ومن غري ضوابط  .لو صح ما
يقولون ملا تغريت معيشة وملبس االئمة عليهم السالم كل حسب ظروفه
 ،والن البعض ينظر اىل الشكل وال ينظر اىل الغاية تراه ال هيتم للثوابت ،
فاالنسان قيمة عليا ال حيق لالنسان نفسه ان جيعل نفسه عرضة للتشهري
وانتقاص املجتمع ويأيت بالغريب الشاذ حتت غطاء التغيري  ،واحلجاب
ليس الغاية منه تغطية مفاتن املرأة فقط بل لكي ال حيدث ما يغضب اهلل
وييسء هلا  ،الن حجب املفاتن ليس هو املطلوب بذاته بل الجل صيانة
املرأة من نظرات الفاسقني هلا فاحلجاب الذي حيجب املفاتن قد تكون
فيه مفاتن توحي اكثر ملا ُحجب من مفاتن  ،وهذا واقع بدأ يأخذ جماله
لدى البعض  .فالتغيري املطلوب هو الذي ينهض بقيمة االنسان احلضارية
والعلمية واذا هنض االنسان هبذه  ،فاملجتمع برمته ينهض باحلضارة
والعلم دون املساس بالثوابت االسالمية
رئيس التحرير :

سورة الروم

تفسيرالسورة

اس رُ ٌّ
ح ًة
ض َد َع ْوا َربهَّ ُ م ُّمنِيبِنيَ إِ َل ْي ِه ُث َّم إِ َذا َأ َذا َق ُهم ِّم ْن ُه َر مْ َ
س ال َّن َ
َوإِ َذا َم َّ
ي��ق ِّم ْن ُهم بِ َربهِّ ِ ْم ُيشرْ ِ ُك َ
إِ َذا َف ِر ٌ
َاه ْم
ون {ال��روم }33/لِ َي ْك ُف ُروا بِماَ آ َت ْين ُ
��و َف َت ْع َل ُم َ
��ون {الرومَ }34/أ ْم َأنزَ ْلنَا َع َل ْي ِه ْم ُس�� ْل َطا ًنا
َفت ََم َّت ُعوا َف َس ْ
��و َيت ََك َّل ُم بِماَ َكا ُن��وا بِ ِه ُيشرْ ِ ُك َ
اس
ون {ال��رومَ }35/وإِ َذا َأ َذ ْقنَا ال َّن َ
َف ُه َ
ح ًة َف ِر ُحوا بهِ َ ا َوإِن ُت ِص ْب ُه ْم َس ِّيئ ٌَة بِماَ َقدَّ َم ْت َأ ْي ِدهيِ ْم إِ َذا ُه ْم َي ْقن َُط َ
ون
َر مْ َ
َ
َ
الرزْ َق لمِ َن َي َش��اء َو َي ْق ِد ُر إِ َّن
{الروم }36/أ َو مَْل َي َر ْوا أ َّن اللهَّ َ َي ْب ُس ُ��ط ِّ
ُون {الرومَ }37/ف ِ
��ك آَل َي ٍ
يِف َذلِ َ
ات ِّل َق ْو ٍم ُي ْؤ ِمن َ
��آت َذا ا ْل ُق ْر َبى َح َّق ُه
ين ُي ِريدُ َ
ون َو ْج َه اللهَّ ِ َو ُأ ْو َلئِ َك
السبِيلِ َذلِ َك َخيرْ ٌ ِّل َّل ِذ َ
َو مْال ِ ْس ِكنيَ َوا ْب َن َّ
ون {الرومَ }38/و َما آ َت ْي ُتم ِّمن ِّر ًبا ِّليرَْ ُب َو يِف َأ ْم َو ِ
ُه ُم مْ ُال ْف ِل ُح َ
ال ال َّن ِ
اس
َف�َل�اَ َي ْر ُبو ِعندَ اللهَّ ِ َو َما آ َت ْي ُتم ِّمن َز َك ٍ
اة ُت ِريدُ َ
ون َو ْج َه اللهَّ ِ َف ُأ ْو َلئِ َك ُه ُم
مْ ُال ْض ِع ُف َ
ون {ال��روم }39/اللهَّ ُ ا َّل ِذي َخ َل َق ُك ْم ُث َّم َر َز َق ُك ْم ُث َّم ُي ِمي ُت ُك ْم
ُث َّم يحُْ يِ ُ
يك ْم َه ْل ِمن رُ َ
ش َكائِ ُكم َّمن َي ْف َع ُل ِمن َذلِ ُكم ِّمن يَْ
ش ٍء ُس ْب َحا َن ُه
ب َوا ْل َب ْح ِر بِماَ
َو َت َعالىَ َعماَّ ُيشرْ ِ ُك َ
ون {الرومَ }40/ظ َه َر ا ْل َف َس ُ
��اد يِف ا ْل رَ ِّ
ض ا َّل ِذي َع ِم ُلوا َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
اس لِ ُي ِذي َق ُهم َب ْع َ
َك َس�� َب ْت َأ ْي ِدي ال َّن ِ
ون

(  ) 33وإذا مس الناس رض شدة دعوا رهبم منيبني إليه راجعني إليه من
دعاء غريه ثم إذا أذاقهم منه رمحة خالصا من تلك الشدة إذا فريق منهم
برهبم يرشكون فأجاؤا االرشاك برهبم الذي عافاهم (  ) 34ليكفروا بام
آتيناهم الالم فيه للعاقبة فتمتعوا التفات فس��وف تعلمون عاقبة متتعكم
(  ) 35أم أنزلنا عليهم س��لطانا حجة أو ذا س��لطان اي من معه برهان
فهو يتكلم بام كانوا به يرشكون بارشاكهم ) 36 (.وإذا أذقنا الناس رمحة
نعمة من صحة أو س��عة فرحوا هبا بطروا بسببها وان تصبهم سيئة شدة
بام قدمت أيدهيم بشؤم معاصيهم إذا هم يقنطون من رمحته وقرئ بكرس
الن��ون (  ) 37أومل ي��روا ان اهلل يبس��ط الرزق ملن يش��اء ويقدر فام هلم مل
يش��كروا ومل حيتس��بوا يف الرساء والرضاء كاملؤمن�ين ان يف ذلك آليات
لق��وم يؤمنون يس��تدلون هبا عىل كامل القدرة واحلكم��ة (  ) 38فات ذا
القربى حقه واملس��كني وابن الس��بيل ذلك خري للذين يريدون وجه اهلل
يقصدون بمعروفهم إياه خالص��ا وأولئك هم املفلحون حيث حصلوا
بام بس��ط هلم النعيم املقي��م يف املجمع عنهام عليهام الس�لام انه ملا نزلت
ه��ذه اآلية عىل النبي صىل اهلل عليه وآله اعطى فاطمة فدكا وس��لمها هلا
وقد س��بق يف س��ورة بني إرسائيل الكالم يف هذا املعنى مستوىف ( ) 39
وم��ا اتيتم من ربا هدية يتوقع هبا مزيد مكافاة وقرئ اتيتم بالقرص لريبو
يف ام��ال الن��اس ليزيد ويزك��و يف أمواهلم يعني ينمو فيه��ا ثم يرجع إليه
وقرئ بالتاء املضمومة وس��كون الواو ف�لا يربو عند اهلل فال يزكو عنده
يعني ال يثاب عليه من عند اهلل يف الكايف عن الصادق عليه الس�لام قال
الربا ربائان ربا يؤكل وربا ال يؤكل فأما الذي يؤكل فهديتك إىل الرجل
تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل .

{الروم}41/
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• (تينه جوزيف ديمتري) عميد الديانة المسيحية في الكاميرون:
ان مدينة كربالء المقدسة تمثل عاصمة االنسانية في العالم ..
وهي االول��ى في توحيد االدي��ان السماوية ..ومنها انبثقت الوحدة
والوقوف بوجه الظالمين وعرفها العالم بإنسانيتها ..

ومتابعات
• ( )140دار نشر ومؤسسة عربية وأجنبية تشارك في معرض كربالء الدولي للكتاب
ضمن فعاليات مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الخامس عشر.

معرض الكتاب الجوال...
مشروع لتحفيز الطلبة وتنمية معارفهم
حتت شعار (اقرأ لتكن قويا ..معا لنقرأ) افتتح قسم االعالم
يف العتبة احلسينية املقدسة مرشوع معرض الكتاب اجلوال عىل
حدائق جامعة كربالء ،وسط حضور شخصيات اكاديمية
واجتامعية واعالمية.
وق��ال االستاذ عالء الشاهر مسؤول املعرض  :ان «قسم
االعالم يف العتبة احلسينية املقدسة اطلق مرشوع املكتبة اجلوالة
والتي تتضمن مجيع اصدارات وجمالت العتبة املقدسة» ،مبينا،
«يستمر املعرض مخسة ايام ويفتتح كل بواقع مخس ساعات
يوميا».
وأضاف« ،مجيع الكتب املعروضة مدعومة من العتبة احلسينية
املقدسة بأقل من سعر التكلفة وان اصدار الكتاب الغاية منها
خدمة طلبتنا االعزاء واملجتمع ،ونحن نشكر عامدة كلية العلوم
االسالمية للجهود التي قدمتها من اجل اقامة املعرض».

مجلس مدينة كربالء المقدسة يخصص  15مليارا لقطاع التربية
صوت عىل حتويل مبالغ جممع األبنية احلكومي اىل قطاع الرتبية
اكد نائب رئيس جملس حمافظة كربالء املقدسة ان املجلس ّ
صوت عىل ختصيص مبلغ مليار دينار من
والبالغة ( )١٥مليارا هبدف بناء مدارس جديدة يف املحافظة ،مضيفا ان املجلس ّ
املوازنة لغرض إكامل مرشوع تغليف مبزل اجلاير ،مشري ًا اىل ان جملس املحافظة صوت عىل ختصيص قطعة ارض بمساحة
( )٣٠٠دونم لغرض انشاء مرشوع دواجن تنفذه رشكة أملانية يف مقاطعة اجلزيرة،اضافة اىل املوافقة عىل تبليط عدد من
الشوارع الريفية يف قضائي اجلدول الغريب واهلندية.
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كاتب وباحث روسي:
• (البروفيسور كريكور كوساتش) ٌ
إن الكرامة التي ُأنزلت على الشعب العراقي هي التي جعلتهم مناضلين في سبيل الحر ّية
مما يزيد
واألخوّ ة والعدالة والمساواة ،والتي ُتعد فلكًا مشتركًا لجميع الديانات السماو ّيةّ ،
في أم ًال ّ
الحرية.
أن الكرامة المقرونة بالرغبة في ّ
ّ

• ( )8مليارات دينار حجم المس��اعدات التي انفقتها العتبة الحسينية المقدسة لرعاية عوائل
الشهداء والجرحى واأليتام واألرامل .

العراق وإيران يحددان مواقع ثمان مدن صناعية مشتركة
أكد وزير الصناعة والتعدين والتجارة االيراين
( رضا رمحاين) رضورة تنفيذ االتفاقيات التجارية بني ايران
والعراق وصوال اىل جتارة بني البلدين بمقدار  20مليار
دوالر سنويا ،فيام اشار اىل تعيني ثامنية مواقع ملدن صناعية
حدودية مشرتكة يف اقليم كردستان وجنوب العراق.
من جانبه قال وزير التجارة حممد العاين ان العالقات بني
ايران والعراق تارخيية ،مشريا اىل ان أطول حدود للعراق
مع جريانه هي مع اجلمهورية االسالمية االيرانية .واضاف
تم التوقيع عيل اتفاقيات مهمة بني البلدين ومنها تصفري
رس��وم تأشريات الدخول ملواطني البلدين مما سيعزز
التبادل التجاري بني ايران والعراق .وفيام يتعلق بإنشاء
مدن صناعية مشرتكة بني البلدين قال وزير التجارة ان
العراق قام باجراءات هبذا الشأن مع الدول املجاورة هلا،
ولتنفيذها مع ايران بحاجة اىل تشكيل جلنة هبذا الشأن
ونحن بانتظار املقرتح االيراين لدراسته.

يجسد انتصار العراق تاريخيا على (داعش) االرهابي
معرض كربالئي
ّ
نظمت اللجنة املرشفة ملهرجان النهج السينامئي الدويل اخلامس الذي تقيمه جمموعة قنوات كربالء الفضائية برعاية العتبة احلسينية
املقدسة معرضا للصور الفنية التي جتسد املواقف البطولية يف املعركة االخرية ضد تنظيم داعش االرهايب ،فضال عن ابراز العمق
التأرخيي واالرث احلضاري للعراق .وقال (حسنني اهلاين) مدير املهرجان :ان املهرجان مل يركز فقط عىل العروض السينامئية الفنية
فحسب ،بل ارتأت اللجنة املنظمة له اقامة معرض للصور الفوتوغرافية الفنية التي جتسد املواقف البطولية للقوات االمنية وامللبني لنداء
املرجعية الدينية العليا بتطهري ارض العراق من دنس داعش االرهايب ،فضال عن ابراز العمق التأرخيي واالرث احلضاري للعراق».
واضاف اهلاين ان «املعرض تضمن استعراض صور فنية حتمل رمزيات آلثار العراق احلضارية التي تعكس املوروث احلضاري الفذ
لالطالع عليه من قبل الفنانني العرب واالجانب املشاركني يف املهرجان.
Ahrarweekly
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صالة الجمعة

ُ
الخطبة االولى لصالة ُ
الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في /6شعبان1440/هـ الموافق 2019/4/12م :

ُ
البر باإلخوان
موارد ّ
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ما زلنا يف وصية االمام الصادق (عليه السالم)
ألحد اصحابه عبداهلل بن ُجندَ ب ،يف هذه الوصية
ّ
ّ
وحيذرنا من مصائد الشيطان وشباكه،
حي��ذر ُه
ويوصينا بالتحامي واحل��ذر من ه��ذه الشباك
وامل��ص��ائ��د ،ويبني م��ا ه��ي طبيعة ه��ذه املصائد
الشيطانية ،فيقول (عليه السالم) يف وصيته:
لش ْي َط ِ
بهِ
( َيا ْب َن ُج ْندَ ٍب إِ َّن لِ َّ
ان َم َصائِدَ َي ْص َط ُاد َ ا
َفت ََحا َم ْوا ِش َب َاك ُه َو َم َصائِدَ ُهُ ،ق ْل ُت َيا ْب َن َر ُس ِ
ول اللهَّ ِ َو
َما ِه َي ؟ َق َ
الخْ َو ِ
ال َ :أ َّما َم َصائِدُ ُه َف َصدٌّ َع ْن بِ ِّر إْ ِ
ان َو
َأ َّما ِش َب ُاك ُه َفن َْو ٌم َع ْن َق َض ِ
الص َل َو ِ
ات ا َّلتِي َف َر َض َها
اء َّ
َ
اللهَّ ُ َأ َما إِ َّن ُه َما ُي ْع َبدُ اللهَّ ُ بِ ِمثْلِ َنقْلِ الأْ ْقَ��دا ِم إِلىَ بِ ِّر
لس ِ
الص َل َو ِ
الخْ َو ِ
إْ ِ
اه َ
ات
ني َع ِن َّ
ان َو ِز َي َار هِتِ ْم َو ْي ٌل لِ َّ
ني يِف الخْ َ َل َو ِ
ات مْ ُال ْست َْه ِزئِ َ
ال َّنائِ ِم َ
ني بِاللهَّ ِ َوآ َياتِ ِه يِف
ا ْل َفترَ َ ِ
ين ال َخ َ
الق لهَ ُ ْم يِف آْال ِخ َر ِة َو
ات ُأو َلئِ َك ا َّل ِذ َ
ال ُي َك ِّل ُم ُه ُم اللهَّ ُ وال ينظر اليهم َي ْو َم ا ْل ِقيا َم ِة َو ال
ذاب َألِ ٌيم)..
ُيزَ ِّكي ِه ْم َو لهَ ُ ْم َع ٌ
يقول االمام (عليه السالم)(َ :أ َّما َم َصائِدُ ُه َف َصدٌّ
الخْ َ��و ِ
َع ْن بِ ِّر إْ ِ
ان)ّ ،نبني اهيا االخوة واالخوات
ما املقصود ب ّرب االخوان؟ يف الواقع اخواين هذا
ال ّرب له ثالثة موارد :االحسان اىل االخوان ،خدمة
االخوان ،التواصل مع االخوان.
االحسان اىل االخ��وان :ينقسم اىل احسان مايل
ومعنوي ،االحسان املايل هو ان ُاعني اخواين من
املحتاجني سواء كان املحتاج فقري ًا او ال يكون
فقري ًا املهم هو بحاجة اىل املال ف ُيعينه عىل قضاء
حاجته باملال ،وقد ُيقرضه وهذا االحسان املايل.
اما االحسان املعنوي تارة االنسان ليس لديه مال
سهل ل ُه االمر قال
كي يحُ سن اىل اخوانه اهلل تعاىل ّ
يمكن لك ان ُت ّرب وحتسن اىل اخوانك باإلحسان
املعنوي وهو ان تسعى يف حل مشاكلهمّ ،
وفض
النزاعات واخلالفات فيام بينهم ،واصالح ذات
بينهم ،والسعي يف إدخال الرسور عىل قلوهبم،

ورف��ع اهل��م��وم والغموم عنهم ،بعض امل��رات
االنسان ليس لديه مال ولكن لديه امكانات يف
ان حيل مشاكل االخرين وان يدخل الرسور عىل
قلوهبم وان يفض النزاعات واخلالفات فيام بينهم
هذا ايض ًا اخواين نوع من االحسان اليهم..
وهذا ايض ًا ربام ال يتمكن من ُه ممن ليست لديه
القابلية واالستعداد ينتقل اىل املرتبة االخرى
وهو (السعي يف خدمة اخوانه) واملشاركة هلم يف
ومرساهتم ،لد ّيه القوة يف البدن ان يسعى
احزاهنم
ّ
ً
بخدمة االخرين ،وهذا ايضا نوع من االحسان
والرب.
النوع الثالث املهم وهو (التواصل االجتامعي مع
االخ��وان) بأن هيتم ويسعى يف زيارهتم واللقاء
والتواصل معهم ،وعيادة مرضاهم وزيارهتم،
حيصن نفسه واالخرين من
وتف ّقد احواهلم وان ّ
التقاطع واهلجران ،وهذا ايض ًا نوع من االحسان
وهو التواصل االجتامعي يف هذه االمور ..هذه
ثالثة انواع نلتفت اليها اخواين من ال ّرب باإلخوان..
اآلن نلتفت كيف يرمي الشيطان مصائده وشباكه
علينا ويصيدنا بأن يصدّ نا ويمنعنا عن ّبر االخوان؟
نلتفت اىل واحدة ..واحدة من االمور الثالثة التي
ذكرناها ..االحسان املايل جتد انسانا متمكنا ولديه
مال يساعدُ ه ولو بإقراضه ،احيان ًا الشيطان ينفث
يف روع هذا االنسان املؤمن وحياول ان يصدّ ه عن
االحسان املايل اليهم ،يقول هلذا االنسان املؤمن
هذا املال الذي حصلت عليه اتعبت نفسك فيه
انت يف شهور وسنني اتبعت نفسك واجهدهتا
وحينئذ حصلت عىل امل��ال ،فليذهب اخوانك
ه��ؤالء الذين حيتاجون ايض ًا وليتعبوا انفسهم
ويشتغلوا ويعملوا كي ال حيتاجوا اىل االخرين،
فلينشطوا مثلك ويعملوا حتى حيصلوا عىل املال
كام انت حصلت عليه ..هم السبب منهم وبالتايل
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صاروا يف عوز وحاجةُ ..يقنعها هكذا ..فيصد ُه
عن بذل املال اىل االخرين..
هذا اسلوب ..مل يتمكن معه من هذا االسلوب
يأتيه بأسلوب آخر يقول ل ُه أنت أحوج منهم اىل
املال ..انت لديك تعمري البيت لديك اوالد عليك
توسع عىل عيالك وعىل
ان ّ
تزوجهم عليك ان ّ
نفسك انت لديك حاجات مستقبلية فأنت أحوج
هلذا املال امسك هبذا املال فأنت احوج اليه وأنت
وخيوفه من العوز واحلاجة
أوىل هبذا املال منهم ّ
ص مالك وال
والفقر انت اذا بذلت هذا املال ن ُق َ
تستطيع ان تسد احتياجاتك واحتياجات زوجتك
واوالدك فامسك هذا املال وال تنفقه عىل اخوانك
ألنك احوج اليه من االخرين ..فيتبع مع ُه هذا
االسلوب لكي يصدّ ُه عن بذل املال..
وأما طريقته يف الصدّ عن االحسان املعنوي فإن
الشيطان ُيلقي يف روع املؤمن ان ه��ذه املسألة
ليست مهمة ،هم السبب هم خلقوا املشاكل فيام
بينهم وأدى اىل النزاعات واخلالفات وليست هذه
من االمور املهمة ف ُيضعف مه ّته واندفاعه يف قضاء
حوائج االخرين..
الح��ظ��وا اح��ي��ان � ًا حت��ص��ل خ�لاف��ات ومشاكل
وحساسيات بني االخوة ،وجت��اوزات واساءات
ّ
يضخم ه��ذه امل��ش��اك��ل واخل�لاف��ات
الشيطان
واالس��اءات التي حتصل من االخرين ..يك ّربها
وهيوهلا يف داخل هذا االنسان هذا ال ينفع مع ُه
ّ
انت عليك ان تقاطع ُه حتى يرتك هذه االساءات
والتجاوزات ،ال سبيل اىل ّ
فض هذه اخلالفات
مع هذا الشخص اال ان تقاطع ُه فيوصله اىل حالة
املقاطعة مع اآلخرين..
االسالم ماذا يدعونا؟ يدعونا اىل ان ّ
نغض الطرف
عن اس��اءات وجت��اوزات االخرين ونحاول ان
نتواصل معهم ..بينام الشيطان حياول ان يصدّ كم
لكي ُيضعف العالقات االجتامعية بينكم ..بينام
االسالم حيرص عىل قوة العالقات االجتامعية من
اجل ان يكون املجتمع متامسكا وقويا يف عالقاته
االجتامعية ..ثم يقول االمام (عليه السالم) (َ :أ َما

إِ َّن � ُه َما ُي ْع َبدُ اللهَّ ُ بِ ِمثْلِ َنقْلِ
��و ِ
الأْ َ ْق���دَ ا ِم إِلىَ بِ ِّر إْ ِ
ان َو
الخْ � َ
ِز َي َار هِتِ ْم).
االم��ام (عليه السالم) يبني
يتصور ان اداء
انه احيان ًا بعض املؤمنني
ّ
الفرائض الدينية من اداء الصالة والصوم
وغري ذلك من العبادات ،تعني بالنسبة هلذا االنسان
ان ُه ا ّدى املسؤولية الدينية كاملة ،االم��ام (عليه
السالم) يبني ال تتصوروا اهيا املؤمنون واملؤمنات
ان االمر العبادي فقط بالصالة والصوم ..تأمني
االحتياجات املادية واملعنوية إلخوانك عبادة..
ورب�ما تكون أفضل العبادة ..السعي يف خدمة
اخوانك عبادة ،التواصل االجتامعي مع اخوانك
عبادة ..هذه ايض ًا امور عبادية ال تستهينوا هبا هلا
من االمهية عند اهلل تعاىل ما جعل بِر االخوان من
االمور العبادية التي هلا ثواب عظيم..
ثم ينتقل االمام (عليه السالم) اىل بيان صفة اخرى
من صفة االيامن الصادق وهو مدى اهتامم االنسان
املؤمن بأداء الصالة يف أول وقتهاّ ،
وحيذرنا من هذه
(و
املصيدة للشيطان يقول االمام (عليه السالم)َ :
َأ َّما ِش َب ُاك ُه َفن َْو ٌم َع ْن َق َض ِ
الص َل َو ِ
ات ا َّلتِي َف َر َض َها
اء َّ
اللهَّ ُ ) ..صالة الصبح حينام نؤخّ رها عن وقتها ترى
الشيطان يبتدئ من الليل حياول ان يشغلنا ويلهينا
بالسهر يف ام��ور غري نافعة وغري مفيدةُ ،يتعبنا
بالسهر حتى اذا حان وقت صالة الصبح تثاقلنا
عن النهوض ألدائها ..هذا االسلوب قد ال ينفع
فالشيطان ال يرتكنا ماذا يفعل؟ عندما يدق املنبه
وحان موعد صالة الصبح ماذا يفعل الشيطان؟
اصح بعد
يلقي يف روع االنسان انت االن متعب َ
عرش دقائق فهناك جمال لوقت صالة الشيطان اىل
ان يذهب الوقت وال يؤدي الصالة..
صالة الظهر ايض ًا ترى الشيطان يشغل االنسان،
ويمكن ان تؤخر الصالة بعد ساعة او ساعتني
وه��ك��ذا ..يستمر الشيطان م��ع االن��س��ان اىل
ان يوصله اىل حالة االستهانة واالستخفاف
بالصالة..

ف���اإلم���ام (ع��ل��ي��ه ال��س�لام)
ّ
لس ِاه َ
ين
يحذر بقوله( :وَ ْي ٌل ِل َّ
الص َلوَ ِات ال َّن ِائ ِم َ
ين ِفي
عَ � ِ�ن َّ
ا ْل َخ َلوَ ِات ا ْل ُم ْس َت ْه ِز َ
ئين ِبال َّل ِه وَ
آي َِات ِه ِفي ا ْل َف َت َر ِات ُأو َل ِئ َك ا َّل ِذ َ
ين
ال َخ َ
الق َل ُه ْم ِفي ا ْل ِآخ َر ِة وَ ال
يُ َك ِّل ُم ُه ُم ال َّل ُه وال ينظر اليهم
يه ْم وَ
يام ِة وَ ال يُ َز ِّك ِ
ي َْو َم ا ْل ِق َ
يم.)..
َل ُه ْم عَ ٌ
ذاب َأ ِل ٌ
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ُ
الكربالئي :ماهي الضوابط الدينية واالخالقية
الشيخ
ُّ
الستعمال منظومات النشر االلكتروني؟
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  /6شعبان1440/هـ الموافق 2019/4/12م تحدث قائ ً
ال :

م

اهيا االخوة واالخوات..
نبينّ ُ يف ُ
اخلطبة الثانية ما هي الضوابط الدينية واالخالقية لالستعامل
َ
احلسن والنافع ملنظومات النرش االلكرتوين؟ وهي املنظومات
املتعارفة من منظومة الفيس بوك واليوتيوب والواتساب وغريها
يعب عنها بمنظومات النرش االلكرتوين،
من هذه املنظومات التي رّ
ومنظومات التواصل االجتامعي.
ما هي تلك الضوابط واملعايري الدينية واالخالقية التي لو اتبعناها
لكان االستعامل هلذه املنظومة استعامال ً حسن ًا ونافع ًا؟ ومتى ما
جتاوزنا هذه الضوابط فإننا سنقع يف االستعامل الضار الذي يرض
بأمن املجتمع الثقايف واالخالقي واالجتامعي؟
فنقول حول هذا:
ان من نِعم اهلل تعاىل وآالئه علينا يف العرص احلارض هو ان يسرّ لنا
تسخري بعض القوانني املودعة يف املادة ..خلدمة الفرد واملجتمع
االنساين يف رسعة وسعة النرش والتعريف لآلخرين بالعلوم
واملعارف االنسانية املختلفة واطالعه الواسع والرسيع عىل
االحداث وتبادل االفكار واآلراء..
وحيث ان هذه الوسائل يف طور ان تأخذ السيادة والغلبة يف
املجتمع عىل بقية الوسائل التقليدية ،ومن الطبيعي ان يرتافق
معها الكثري من املشاكل واملخاطر االجتامعية والثقافية والنفسية،
فربام رسعان ما تتحول هذه النعمة اىل نقمة اذا مل تكن مؤطرة
بضوابط ومعايري دينية واخالقية يمكن من خالهلا ان ُنحسن
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استعامل هذه املنظومة ذات النفع العظيم.
لذلك كان من ال�ضروري التعريف لكم بالضوابط املحددة
هلذا االستعامل والتي ستوفر لو تم العمل هبا ومراعاهتا األمن
االخالقي والثقايف واالجتامعي بل االمن الوطني واملجتمعي.
ومنها:
وتدبر عاقبة ما تريد نشره
أوال ً ِّ :فكر
ْ
ْ
تتعجل بنرش كل ما جيول بخاطرك أو ما تراه من افكار وآراء
ال
ومواقف ومعلومات ،أو تطلع عليه وتستحسنه يف نفسك أو
تعجب به ،فإنه جمرد ضغطة زر بأحد اناملك سيجعل ما تريد
نرشه ينطلق عرب الفضاء االلكرتوين ..ليصل اىل املئات ،بل ربام
اىل االالف ،لذلك ّ
فكر وتدبر يف عاقبة ما تريد نرش ُه ،والذي
سيصل ربام اىل املاليني من الناس..
وقد يكون هذا الذي تنرشه ضار ًا يف جماالت حساسة وخطرية يف
حياة االنسان ،وال يسعك ان تعيده وترجعه وحينئذ حينام تظهر
لك عواقبه الضارة ،وستندم وتشتد حرستك ولكن الت حني
مندم..
فالبد لإلنسان الواعي والعاقل واملتد ّين ان يفكر ويسأل نفسه
قبل ان ينرش :ما أريد نرش ُه من رأي او فكر او موقف او صورة
او فيلم او مقال ..هل هو حق أم باطل؟ هل هو علم أم جهل؟
هل فيه هداية أم ضاللة؟
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هل هو صدق ام كذب؟
هل فيه فائدة أم رضر؟
هل فيه إساءة للفرد أم ملكون أو لعشرية ام ملجتمع ام ألصحاب
طائفة ام ألصحاب دين ام ألصحاب قومية ..هل سيهدر كرامة
انسان و ُيسقطه اجتامعي ًا عند االخرين؟
هل س ُيشعل فتنة او كراهية؟ هل حيمل مضامني اخالقية ام حيمل
مضامني غري اخالقية؟
ثم اعرض ما تريد نرشه عىل موازين العقل والرشع واالخالق
والضمري االنساين ،فإن كان ضمن املسار الصحيح واالجيايب
هلذه املعايري؛ فال بأس بنرشها خصوص ًا اذا كان نافع ًا فإن نرش ُه
حينئذ يكون امر ًا حسن ًا ومقبوال ً و ممدوح ًا ،واما اذا كان ضمن
متهل وقبل ان تضغط بيدك عىل
املسار السلبي مما ذكرناه؛ فحينئذ ّ
الزر وتكون هذه االمور يف الفضاء االلكرتوين اىل املاليني فتوقف
وال تنرش ،فإن ذلك أضمن لسالمتك وسالمة جمتمعك وسالمة
اآلخرين يف الدين والدنيا واالخرة.
ورد يف احلديث ( :اذا مهمت بأمر فتد ّبر عاقبته فإن يك رشد ًا
ِ
فامضه ،وان يك غي ًا فانته).
ويمكن مالحظة احلديث اآليت يف مذام اللسان وحيث ان القلم
وما يكتبه لسان ٍ
ثان ،فان النرش االلكرتوين كالرصاصة الطائشة
او القنبلة التي اخطأت اهلدف حيث مل يدقق الرامي يف تصويبه،
فربام تقتل الصديق وتقتل االخ وتقتل ا ُملحب وتقتل االهل وربام
تقتل أ ّمة ..لذلك البد ان نتأنى ونتفكر يف ما نريد نرشه..
ثم ايض ًا من االمور والضوابط املهمة :
ثانيًا  :التثبت والتب ّين من المعلومة قبل نشرها.
يستلزم ذلك الرتوي والتأين عند االطالع عىل أي معلومة يراد
اعادة نرشها ،فان مواقع التواصل االجتامعي بمختلف مسمياهتا
مليئة باآلراء واملقاالت والتحليالت واالخبار التي ربام تكون
جمهولة املصدر او مصدرها ومهيا او بعناوين براقة او من ذوي
نوايا سيئة ،وحينئذ يستلزم األمر وفق املوازين القرآنية والعقالئية
تدقيق األمر قبل نرشه ،وربام يكون من ُاناس ضالني وجاهلني
وفاسدين ،لذلك اآلية القرآنية تحُ ذرنا ( :يا اهيا الذين آمنوا ان

جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوم ًا بجهالة فتصبحوا عىل
ما فعلتم نادمني).
ويف آية اخرى ( :اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس
لكم به علم وحتسبونه هين ًا وهو عند اهلل عظيم).
كام انني حني اسمع االخبار من االخرين وما يتحدثون به عن
اآلخرين ،اتلقاه باللسان ثم انقله وانرش ُه بالفم دون أن اتبني
ولكنه
وأحسبه هين ًا وبسيط ًا
صدقه من كذبه ،حقيقته من بطالنه،
ُ
ُ
عند اهلل عظيم..
كذلك ما اق��رؤه وأطلع عليه وأري��د نرشه ال ان�شر ُه هكذا عىل
ِ
عواهنه  ..بل البد ان اتثبت واتبينّ من صحته او كذبه ،من
أحقيته او بطالنه ،وحينئذ اذا تبني يل انه حق وصحيح اقوم بنرشه
واال اتوقف عنده.
ثالثًا  :ان ال يؤدي النشر الى اإلضرار باآلخرين
إن البعض من مجلة مهومه ان يتتبع عورات وز ّ
الت وسقطات
االخرين ،ويقوم بنرشها وينرش ارسارهم اخلاصة ،او كان فيه
غيبة ونقص (وعندما نتحدث عن رضورة التجنب عن الغيبة يف
املحرمة ،ويستثنى
مواقع التواصل االجتامعي فإنام نقصد به الغيبة ّ
من ذلك ما ورد بالرسالة الفتوائية من مستثنيات الغيبة ومن ذلك
من املستثنيات كشف حال من ثبت فساده وال سبيل اىل منعه من
االستمرار فيه ،واسرتجاع ما استحوذ عليه بغري حق ا ّ
ال ببيان
ذلك علن ًا وربام يصبح ذلك الزم ً��ا )..او يف هذا النرش نميمة
او كذبا عىل االخرين ،وتلفيقا عليهم وتسقيطا لشخصيتهم
ورمزيتهم الدينية واالجتامعية..
وجتدر االشارة هنا اىل أمر مهم اىل ان البعض ربام يغ ّلف ما يرتكبه
من االفرتاء عىل من خيالفه يف الفكر او العقيدة بغالف ديني،
ويزعم ان بعض الروايات رخصت يف البهتان عىل اهل البدع
يف الدين ..لتسقيطهم اجتامعي ًا حتى ال يؤثر كالمهم يف الناس،
ولكن هذا ليس صحيح ًا والصواب ان املقصود بقول املعصوم
(عليه السالم) (باهتوهم) – يف بعض الروايات -هو مقابلتهم
أي مقابلة اهل البدع يف الدين والضاللة مقابلتهم بأدلة واضحة
يصيبهم بالبهت والتحيرّ  ،كام ورد يف احلوار بني ابراهيم (عليه
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السالم) والنمرود قال اهلل تبارك وتعاىل :
َ
ُ
اج إِ ْب َر ِ
يم يِف َر ِّب ِه َأ ْن آ َتا ُه اللهَّ مْ ُال ْل َك إِ ْذ َق َ
ال
(أ مَْل َت َر إِلىَ ا َّل ِذي َح َّ
اه َ
ال إِ ْب َر ِ
إِ ْب َر ِ
يت َق َ
يت َق َ
يم
ال َأ َنا ُأ ْحيِي َو ُأ ِم ُ
يم َربيِّ ا َّل ِذي يحُْ يِي َو ُي ِم ُ
اه ُ
اه ُ
س ِم ْن مْالَشرْ ِ ِق َف ْأ ِ
ت بهِ َ ا ِم ْن مْالَغْ ِر ِ
الش ْم ِ
َفإِ َّن اللهَّ َ َيأْتيِ بِ َّ
ب َف ُب ِه َت ا َّل ِذي
َك َف َر َواللهَّ ُ ال يهَْ ِدي ا ْل َق ْو َم َّ
الظالمِ ِنيَ (.)258
ان االفرتاء والبهتان ليس من الوسائل املرشوعة يف املناقشات
الفكرية والعقدية ..بل البد فيها من مقارعة احلجة باحلجة
والدليل بالدليل ..او كان يف هذا النرش هدر لكرامة االخرين
او فيه ما يثري املشاحنة والبغضاء والكراهية والعداء والفتنة بني
الناس  ..خصوص ًا ما فيه فتنة دينية او مذهبية او قومية خطرية
بأبعادها املجتمعية او تفكيك االوارص االرسية واالجتامعية..
وحتى لو كانت بعض املعلومات والصور الفيديوية والوثائق
والبيانات صحيحة ،فإن كان يف نرشها ما يؤدي اىل يشء من
ذلك؛ فالبد من التوقف عن النرش صون ًا للفرد واملجتمع من هذه
االرضار املتعددة التي ذكرناها.
ورد يف احلديث الرشيف ( :املسلم من سلم املسلمون من لسانه
ويده).
وقلنا ان القلم والكتابة لسان ثان ،لدينا لسانان هذا اللسان الذي
نتلفظ به الكلامت ،اللسان الثاين هو القلم والكتابة ،فاملسلم
احلقيقي من سلم املسلمون من لسانه وقلمه وكتابة ويده..
فاحرص ان تكون عضو ًا نافع ًا يف جمتمع التواصل االجتامعي ال
عضو ًا ضار ًا مريض ًا ُيعدي بمرضه اآلخرين..
تحول صفحات التواصل الى صفحات سب وشتم وبذاءة
رابعًا  :ال ّ
باللسان وفحش ونشر للفساد ومذام الصفات
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النقطة االخ�يرة التي وقعت فيها الكثري من العوائل بالرضر
وابينها واحذروا منها وهو (االستخدام السلبي ملواقع
االجتامعي ّ
النرش االلكرتوين واحلذر منها ومنها ما يسمى بظاهرة االبتزاز
االلكرتوين):
ان البعض وحتت ستار احلرية وحق االستخدام للفضاء االلكرتوين
ّ
يوظف ذلك إلشباع نزعاته الرشيرة واهوائه الشيطانية وشهواته
املحرمة ،ومن ذلك اخرتاق مواقع االخرين والقرصنة ملا
وغرائزه ّ
ً
ينرش فيها او استخدام خصوصيات االخرين خصوصا ما يتعلق
بأعراض الناس وخصوصياهتم االجتامعية يستخدمها لالبتزاز
واهلتك ،ونرشها لغرض تسقيط اولئك االشخاص او البتزازهم
مالي ًا او اخالقي ًا..
وق��د شاهدنا الكثري من ا ُالرس واالش��خ��اص نسا ًء ورج��اال
ً – وخصوص ًا الفتيات -وقد تعرضن للهتك والفضح ،بسبب
وسبب ذلك هتك ًا
عدم احلذر واحليطة منهن او من عوائلهنّ ،
لسمعتهن وسمعة عوائلهن ،حتى عاد البعض ال يتمكن من
مزاولة عمله او البقاء يف مدينته ..بل ُح ِرم من رزقه ومنزله وأهله
وأرحامه ،واضطر للهجرة واملغادرة ملكان آخر بعدما وقع فيه من
حرج اجتامعي كبري..
واملسوغ ألولئك
فالتفتوا اهيا االخوة واالخوات ال ُتعطوا الذريعة
ّ
الذين حيملون هذه الدوافع الشيطانية ان يستغلوا خصوصياتكم
لنرشها ،مما يؤدي اىل اإلرضار الكبري بكم اجتامعي ًا واخالقي ًا،
فعىل الفرد الواعي واالرس الكريمة احل��ذر الكبري من اتاحة
الفرصة للسيئني ،واصحاب االغراض الشيطانية للنيل منهم،
وهتديد استقرارهم النفيس واالجتامعي.
نسأل اهلل تعاىل ان يوفقنا ملا حيب ويرىض انه سميع جميب واحلمد
هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.

لو سألوك

هل صحيح أن أهل البيت (عليهم السالم )
قد ُذكروا في الكتب السماوية األخرى كالتوراة واإلنجيل و ماالدليل على ذلك؟
ذكر أحد املتخصصني باألديان وأهل الكتاب (عودة مهاوش
االردين) يف كتابه القيم (الكتاب املقدس حتت املجهر) بعض
البشارات يف العهدين القديم واجلديد منها:
(وإبراهيم سيكون أمة كبرية مقتدرة ويتبارك به مجيع أمم األرض
وقد علمت أنه سيويص بنيه وأهله من بعده بأن حيفظوا طريق
الرب ليعملوا بالرب والعدل حتى ينجز الرب إلبراهيم ما وعده)
(التكوين  18 :18ـ .)19
وكذلك ورد (ويتبارك يف نسلك مجيع عشائر األرض)
(أعامل الرسل .)25 :3
وبني هذا النسل املبارك والكثري بقوله يف (سفر التكوين :17
( )20وأما إسامعيل فقد سمعت قولك فيه وها أنذا أباركه وأنميه
وأكثره جد ًا جد ًا ويلد إثني عرش رئيس ًا وأجعله أمة عظيمة).
فربطها املؤلف (حفظه اهلل) مع نص يف األنجيل ينص عىل البشارة
برسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) وبقائه مع املؤمنني إىل االبد فقال
املسيح يف (إنجيل يوحنا ( :)16 :14وأنا أسأل األب فيعطيكم
معزي ًا آخر ليقيم معكم إىل األبد) .فبقاء رسول اهلل (صىل اهلل عليه
وآله) (املعزي) مع املؤمنني إىل األبد يقصد منه ما نص عليه العهد
القديم من ذرية إسامعيل املباركة وهم أوالده اإلثنا عرش رئيس ًا.
فهؤالء االئمة االثنا عرش من أهل بيت النبي هم امتداد وبقاء ذلك
املعزي اخلاتم من بعده وإىل يوم القيامة أو باألحرى وحتى نزول
عيسى املسيح (عليه السالم) إىل األرض والصالة خلف آخرهم.

حتى قال ابن تيمية وتلميذه ابن كثير بأن اليهود لجهلهم حينما يسلمون فإنهم
يصبحون شيعة إثني عشرية ألجل هذه الفقرة التي تبشر باالئمة اإلثني عشر.

وقد ذكر املؤلف أيض ًا بعض االشارات عن اإلمام احلسني
(عليه السالم) ومن ينتقم له من قتلته وهو اإلمام املهدي (عجل
اهلل فرجه) من سفر ((أرميا)) والنص هو(( :أعدوا املجن والرتس
وتقدموا للحرب .أرسجوا اخليل واصعدوا أهيا الفرسان وانتصبوا
باخلوذ .اصقلوا الرماح البسوا الدروع  ...اخلوف حواليهم يقول
الرب .اخلفيف ال ينوص والبطل ال ينجو يف الشامل بجانب هنر
الفرات عثروا وسقطوا من هذا الصاعد كالنيل كأهنار تتالطم
أمواجها ...إىل أن تقول :إصعدي أيتها اخليل وهيجي املركبات
ولتخرج االبطال ك��وش وف��وط القابضان املجن واللوديون
القابضون القوس فهذا اليوم للسيد رب اجلنود يوم نقمة لألنتقام
من مبغضيه فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم)) .ثم تذكر
التوراة أن السبب يف هذا االنتقام من االعداء هو :
رب اجلنود ذبيحة يف أرض الشامل عند هنر الفرات)).
((ألن للسيد ّ
(أرميا  2 : 46ـ .)11
وقال :وقد أورد صاحب كتاب (البحث عن احلقيقة ص)49
باالنجليزية هذا النص أيض ًا كأحد أدل��ة التوراة عىل خروج
صاحب الزمان وقتل أعداء اهلل .
وقد ُالفت كتب كثرية ومن اصحاب تلك االديان حول ذكر النبي
حممد صىل اهلل عليه واله واهل بيته صلوات اهلل عليهم امجعني
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آداب التجارة
يستحب للمك ّلف أن يتع ّلم أحكام التجارة التي
مسألة :47
ّ
يتعاطاها ،بل جيب عليه ذلك إذا كان يف معرض الوقوع يف خمالفة
إلزامي بسبب ترك التع ّلم ،وإذا ّ
صحة معاملة
تكليف
شك يف ّ
ّ
أي من
وفسادها بسبب اجلهل بحكمها مل جيز له ترتيب آث��ار ٍّ
الترصف فيام أخذه من صاحبه وال
الصحة والفساد ،فال جيوز له
ّ
ّ
ّ
فيام دفعه إليه ،بل يتعينّ عليه إ ّما التعلم أو االحتياط ولو بالصلح
بالترصف يف املال املأخوذ منه ح ّتى
ونحوه ،نعم إذا أحرز رضاه
ّ
عىل تقدير فساد املعاملة جاز له ذلك.
مسألة :48
يستحب أن يساوي بني املبتاعني يف الثمن ،فال يفرق
ّ
فرق
بني املامكس وغريه بزيادة السعر يف ّ
األول أو بنقصه ،أ ّما لو ّ
رشعية كالفقر والعلم والتقوى ونحوها فال بأس
ملرجحات
بينهم ّ
ّ
يتشهد الشهادتني عند اجللوس
به،
ويستحب أن يقيل النادم ،وأن ّ
ّ
يكب اهلل تعاىل عند العقد ،وأن يأخذ
يف السوق للتجارة ،وأن رّ
الناقص ويعطي الراجح.
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وذم املشرتي هلا ،وكتامن
مسألة  :49يكره مدح البائع سلعتهّ ،
العيب إذا مل يؤ ّد إىل ِغ ّ
ش وإلاّ حرم كام تقدّ م ،واحللف يف املعاملة
إذا كان صادق ًا وإلاّ حرم ،والبيع يف املكان املظلم الذي يسترت فيه
العيب بل ّ
كل ما كان كذلك ،والربح عىل املؤمن زائد ًا عىل مقدار
احلاجة ،وعىل املوعود باإلحسان ،والسوم ما بني طلوع الفجر
وطلوع الشمس ،وأن يدخل السوق قبل غريه واملعاملة مع من
مل ينشأ يف اخلري واملحارفني.
وطلب تنقيص الثمن بعد العقد ،والزيادة وقت النداء لطلب
والتعرض
الزيادة أ ّما الزيادة بعد سكوت املنادي فال بأس هبا،
ّ
للكيل أو الوزن أو العدّ أو املساحة إذا مل حيسنه حذر ًا من اخلطأ،
والدخول يف سوم املؤمن بل األحوط استحباب ًا تركه ،واملراد به
الزيادة يف الثمن الذي بذله املشرتي أو بذل مبيع له غري ما بذله
متامية املعاملة بينهام ،فلو انرصف أحدمها عنها أو
البائع مع رجاء ّ
متاميتها بينهام فال كراهة.
علم بعدم ّ
مبني ًا عىل املزايدة ،وأن ّ
يتوكل بعض أهل البلد
وكذا لو كان البيع ّ
ملن هو غريب عنها بل األحوط استحباب ًا تركه ،وتل ّقي الركبان
الذين جيلبون السلعة ،وحدّ ه إىل ما دون أربعة فراسخ ،فلو بلغ
وىعم
أربعة فراسخ فال كراهة ،وكذا لو اتّفق ذلك بال قصد،
ّ
احلكم غري البيع من املعامالت كالصلح واإلجارة ونحومها.
مسألة  :50االحتكار  -وهو حبس السلعة واالمتناع من بيعها -
حرام إذا كان النتظار زيادة القيمة مع حاجة املسلمني ومن يلحق
هبم من سائر النفوس املحرتمة إليها ،وليس منه حبس السلعة يف
زمان الغالء إذا أراد استعامهلا يف حوائجه وحوائج متع ّلقيه أو
وخىتص احلكم بالطعام،
حلفظ النفوس املحرتمة عند االضطرار،
ّ
واملراد به هنا القوت الغالب ألهل البلد ،وهذا خيتلف باختالف
البلدان ،ويشمل احلكم ما يتو ّقف عليه هتيئته كالوقود وآالت
والس ْمن ونحومها ،والضابط
الطبخ أو ما يعدّ من ّ
مقوماته كامللح َّ
بس ما يرتتّب عليه ترك الناس وليس هلم طعام.
هو َح ُ
واألح���وط استحباب ًا ت��رك االحتكار يف مطلق ما حيتاج إليه
كاملالبس واملساكن واملراكب واألدوية ونحوها ،وجيب النهي
املقررة للنهي عن املنكر ،وليس
عن االحتكار
املحرم بالرشوط ّ
ّ
للناهي حتديد السعر للمحتكر ،نعم لو كان السعر الذي اختاره
ّ
األقل الذي ال يكون جمحف ًا.
جمحف ًا بالعا ّمة ُألزم عىل
السؤال  :هل يجوز شراء سندات من البنوك
بارباح شهرية او سنوية ؟

السؤال  :هل يجوز قتل العنكبوت والحشرات في داخل البيت ؟
الجواب :نعم يجوز.

مصطلحات فقهية

السؤال :ما هو تعريف األعراض؟
اجلواب :األعراض املوجب النتفاء حكم الوطنية يتحقق
باخلروج مع نية عدم العود للسكن أص ً
ال  .نعم يف املكان
الذي يستوطنه املكلف ملدة حمدودة كسنتني أو ثالث لغرض
العمل أو ال��دراس��ة ونحوها يكفي يف حتقق األع��راض
اخلروج عنه بنية عدم العود إليه ملدة طويلة نسبي ًا بحيث
لو عاد إىل السكنى فيه بعد ذلك يف العرف استيطان ًا جديد ًا
ال استمرار ًا لالستيطان األول  .وطول مدة االستيطان يف
الوطن االخت��اذي وقرصها مؤثر يف حتديد مدة االنقطاع
املعترب يف حتقق األعراض باخلروج .
السؤال :ما هواملحكم واملتشابه يف القرآن الكريم؟
اجلواب :املحكم هواآلية التي تكون معناها واضح ًا ويكون
اللفظ نص ًا أو ظاهر ًا يف املعنى وأما املتشابه فهواملجمل أو
ما قصد منه خالف الظاهر والبد من تفسريه وتأويله من
قبل االئمة االطهار (عليهم السالم) الذين ع ّلمهم اهلل تعاىل
تأويل القرآن ,قال تعاىل( :هو الذي انزل عليك الكتاب منه
ايات حمكامت هن ام الكتاب واخر متشاهبات فاما الذين يف
قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله
وما يعلم تاويله اال اهلل والراسخون يف العلم يقولون امنا به
كل من عند ربنا وما يذكر اال اولوا االلباب) .
السؤال :ما هو مفهوم النفقة؟
ويعب عنها بالزاد والراحلة ،ويقصد بالزاد  :كل
اجلواب :رّ
ما حيتاج إليه يف سفره من املأكول واملرشوب وغريمها من
رضوريات ذلك السفر ،و يراد بالراحلة  :الوسيلة النقلية
التي يستعان هبا يف قطع املسافة ،ويعترب فيهام أن يكونا مما
يليق بحال املكلف ،وال يشرتط وجود أعياهنام ،بل يكفي
وجود مقدار من املال ( النقود أو غريها ) يمكن أن يرصف
يف سبيل حتصيلهام.

السؤال :ما املقصود بـ (ختلیة الرسب)؟
اجلواب :ويقصد هبا أن يكون الطريق مفتوح ًا ومأمون ًا ،فال
يكون فيه مانع ال يمكن معه من الوصول إىل امليقات أو إىل
األرايض املقدسة ،و كذا ال يكون خطر ًا عىل النفس أو املال
أو العرض ،وإ ّ
ال مل جيب احلج.
هذا يف الذهاب ،وأما اإلياب ففيه تفصيل يأيت نظريه يف نفقة
اإلياب يف املسألة .22
وإذا عرض عىل املكلف بعد تلبسه باإلحرام ما يمنعه من
الوصول إىل األماكن املقدسة من مرض أو عدو أو نحومها
فله أحكام خاصة مذكورة يف بحث املصدود واملحصور.
 144السؤال :ما هو مفهوم السندات ؟اجلواب :صكوك
مؤجلة إىل
معينة ّ
تصدرها جهات ّ
خمولة قانون ًا بقيمة اسمية ّ
مدّ ة معلومة ،وتبيعها َ
قل منها ،مث ً
باال ّ
ال يبيع السند الذي
قيمته االسمية مائة دينار بخمسة وتسعني دينار ًا نقد ًا عىل
أن يؤ ّدي املائة بعد سنة مث ً
ال ،وقد تتولىّ البنوك عملية البيع،
معينة.
وتأخذ عىل ذلك عمولة ّ
السؤال :ما هو تعريفكم لالنتقال ؟اجلواب :االنتقال و ذلك
كانتقال دم اإلنسان إىل جوف ما ال دم له عرف ًا من احلرشات
كالبق و القمل و الربغوث  ،و يعترب فيه أن يكون عىل وجه
يستقر النجس املنتقل يف جوف املنتقل إليه بحيث يكون يف
معرض صريورته جز ًءا من جسمه  ،و أما إذا مل يعد كذلك
أو شك فيه مل حيكم بطهارته و ذلك كالدم الذي يمصه
العلق من اإلنسان عىل النحو املتعارف يف مقام املعاجلة فإنه
ال يطهر باالنتقال  ،و األحوط األوىل االجتناب عام يمصه
البق أو نحوه حني مصه.
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ربيع الشهادة ُي ِظ ُّل ()40
ً
دولة من العالم في كربالء
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ملف العدد :حسين النعمة  /حسنين الزكروطي
تصوير :رسول العوادي  /خضير فضالة

ش���هدت محافظة كربالء انطالق فعاليات مهرجان ربيع الش���هادة العالم���ي الثقافي الخامس
جمع محبي االنسانية ودعاة
عش���ر في الصحن الحس���يني الش���ريف بحضور عالمي ومحلي
َ
السالم من العالم من جميع االديان والطوائف في العالم ،يوم (3شعبان لسنة 1440هـ) الموافق
منار ُ
وإصالح ِ
للق َيم).
لأل َمم
الحسين –عليه السالم-
(اإلمام
لـ(9نيسان 2019م) وتحت شعار:
ٌ
ٌ
ُ
ُ
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وأقامت االمانتان العامتان للعتبتني احلسينية والعباسية املقدستني ممثل المرجعية ُي ّ
ذكر بوجود منهاج واسلوب
املهرجان احتفا ًء واستذكار ًا لوالدة اإلمام احلسني (عليه السالم)
ٍ
راق للتعاي���ش الس���لمي بي���ن جمي���ع االديان
واألنوار املحمد ّية يف شعبان اخلري ،للمدّ ة (من  3اىل  )7من شهر والطوائف في العالم
ُ
شعبان اجلاري ،وشهدَ
حفل االفتتاح مشارك ًة وحضور ًا واسعني،
لشخصي ٍ
وأدبية وف ّنية
وثقافية
وسياسية وفكر ّية
دينية
واجتامعية ودعا ممثل املرجعية الدينية العليا الوفود والشخصيات االجنبية
ّ
ّ
ّ
ّ
ات ّ
ّ
ً
من داخل البلد وخارجه ،فضال عن ممثّيل العديد من
املرجعيات والعربية اىل رضورة التمسك باملنهج واالسلوب الذي يضمن
ّ
الدينية والعتبات املقدّ سة واملزارات الرشيفة ،إضاف ًة إىل حضو ٍر طريقة مثىل للتعايش السلمي بني مجيع الطوائف واالديان ،وجاء
ّ
ٍ
ُ
من
التمثيل
من
عال
مستوى
عىل
االحتفال
مكان
به
امتأل
كبري
ً
ذلك خالل كلمة القاها سامحته باسم االمانتني العامتني للعتبتني
ٍ
وبتغطية
( )40دول ًة يف العامل،
إعالمية كبرية متثّلت بمشاركة احلسينية والعباسية املقدستني يف حفل افتتاح املهرجان.
ّ
أكثر من ( )25قنا ًة
فضائية إضاف ًة إىل اإلعالم املسموع واملطبوع وقال السيد امحد الصايف «ان اخلطاب اليوم البد ان يرتكز عىل
ّ
ين وإعالم العتبتني املقدّ ستني.
واإللكرتو ّ
مرتكزات علمية دقيقة جمنبا نفسه التشنج واالث��ارة التي جتلب
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واوضح ان «من يتأمل يف بعض اآليات القرآنية الكريمة جيدُّ
ان هنالك منهجا واضحا يمكن االرتكاز عليه يف الظروف
احلساسة».
ولفت السيد الصايف اىل ان هذا املرتكز يتمثل باملنهج االبراهيمي
ال��ذي تبناه نبي اهلل ابراهيم (عليه السالم) ،حيث كان حيمل
مشعل التوحيد والنرصة االهلية فلم هين ومل يكسل ومل يفرت؛ بل
كان امة كام نطق بذلك القرآن الكريم ،وان اغلب الديانات ان
مل تكن مجيعها تتفق عىل انه عانى ما عانى حتى انه ترك مسقط
رأسه وكان حيمل معوال هلدم الرشك والظلم ويف قلبه ويمينه راية
االيامن فجاء اىل مكة املكرمة».
وبني ان «املنهاج الرائد للنبي ابراهيم يتمثل يف موقفه مع من
كان معه ومع من كان ضده ،مبينا ان القرآن الكريم يوضح لنا
ان ابراهيم عليه السالم حينام قال ريب اجعل هذا البلد امنا قال
كذلك فمن تبعني فانه مني» ،متوقفا عند موقف النبي ابراهيم
مع من وقف ضده (عليه السالم) يف انه مل يقل ريب انتقم منه؛ بل
قال :فمن عصاين فانك غفور رحيم ،الفتا اىل ان هذا املبدأ ورثه
عنه االمام عيل (عليه السالم) يف قوله( :الناس صنفان اما اخ لك
يف الدين او نظري لك يف اخللق) وانه يمثل االسلوب الراقي يف
التعامل» ،ودعا السيد الصايف يف ختام حديثه اجلميع للعمل هبذا
املبدأ واالسلوب كل من موقعه ليعلو صوت االعتدال وهيبط
صوت التشنج بحسب وصفه
اربعون دولة تستنهض الفكر الحسيني
في ربيع الشهادة الخامس عشر
املزيد من التمزق والتمزيق والتشتت والتشتيت» ،مبينا ان «كل
يعتز بانتامئه الديني والقومي والطائفي؛ اال ان من غري
شخص ُ
املمكن ان تتحول تلك القناعات اىل مرسح للمهاترات او رفض
االفكار االخرى من خالل السالح».
واضاف ان اخلطاب املتزن واملعتدل هو احلل االمثل لقلب اي
مرت
فكرة وردم اي ثغرة من ثغرات الشيطان ،مشريا اىل ان االمة ّ
ِّ
للرش واجلهل حتت
بالقريب العاجل بعاصفة هوجاء وموجة
مسميات متنوعة ابرزها (داعش) التي ارادت ان تقلب موازين
العقل عن طريق اجلهل وخبطت خبطة عشوائية كادت ال تبقي
وال تذر لوال االسباب الغيبية واحلسية التي يرسها اهلل ونطقت هبا
املرجعية الدينية العليا يف النجف االرشف من خالل تصدهيا هلذا
الكابوس اخلطري».

جنة اإلعالمي ّة يف مهرجان ربيع الشهادة الثقا ّ
ويف حديث ل ّل ُ
يف
العاملي يف دورته احلالية بينتّ :
شخصيات ووفود املهرجان
«أن
ّ
ّ
ً
ً
فعاليات املهرجان،
عربية
وأجنبية شاركت يف ّ
ّ
مثّلت ( )40دولة ّ
كام ّبينت ال ّل ُ
جنة ّ
والشخصيات كانت من مشارب
أن «الوفود
ّ
ّلت الدول اآلتية( :السعود ّية ،البحرين ،الكويت،
متنوعة مث ْ
ّ
سلطنة ُعامن ،مرص ،لبنان ،تونس ،اجلزائر ،املغرب ،مجهور ّية
مايل ،الكامريون ،ساحل العاج ،غينيا بيساو ،كوناكري ،غانا،
باريكنافاسو ،مدغشقر ،إيران ،تايلندا ،سرييالنكا ،بنغالدش،
باكستان ،كندا ،روسيا ،فرنسا ،بريطانيا ،كرواتيا ،مقدونيا،
كوسفو ،هنغاريا ،أملانيا ،هولندا ،أذربيجان ،الكونغو ،ليبرييا،
اهلند ،سويرسا ،ألبانيا ،أمريكا).
Ahrarweekly
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اإلسالمي ُيعيد النظر وينظر نظر ًة أخرى ،ملاذا؟ ألنهّ م
الزي
هناك ّ
ُ
وشعبه
العراق
مفتي أستراليا ونيوزلندا:
ّ
ُ
يشاهدون عىل الشاشات من يقتل باسم اهلل ومن يذبح باسم اهلل
له ّ
اإلسالمية،
األمة
كل الفضل على ّ
ّ
ٌ
دخيل عىل اإلسالم واملسلمني،
لكن هذا ك ّله
نرج���ع الفضل ومن يسبي باسم اهللّ ،
تاريخي���ة يجب أن
وهذه حقائ���ق
َ
ّ
ّ
املسؤولية».
هذه
جتاه
اهلل
أمام
مسؤولون
نا
مجيع
نا
ل
ك
ونحن
ُ
ّ
ألصحا ِبه
ورئيس
وبينّ الدكتور مصطفى راشد مفتي أسرتاليا ونيوزلندا
ُ
ّ
منظمة الضمري العايل حلقوق اإلنسان التابعة لألمم امل ّتحدةّ ،
أن
املحب هذا البلد العظيم الذي له ّ
كل الفضل عىل
العراق وشعبه
ّ
تارخيية ونحن تع ّلمنا من إسالمنا
اإلسالمية ،وهذه حقائق
األ ّمة
ّ
ّ
رجع الفضل ألصحابه.
أنّه جيب أن ُن َ
وجاء ذلك خالل الكلمة التي ألقاها يف حفل االفتتاح ،وأضاف
يف كلمتهّ :
«إن املناسبة عظيمة بأن نكون يف هذا املكان املبارك
الذي حت ّفه املالئكة».
«نحن يف هذا الوقت ويف هذا الظرف أحوج ما نكون
وأكد راشد:
ُ
ّ
اىل االتحّ اد ،اتحّ ُادنا مجيع ًا ّ
النبي
بكل الطوائف،
فالكل يؤمن بذات ّ
والقرآن وبجوهر اإلسالم وأركانه ،فاإلسالم واحدٌ وال فرق بني
ٍ
ٌ
اختالف
طائفة وأخرى إذا جاز التعبري ،إذن فام املشكلة؟ ال يوجد

عىل الثوابت وعىل األصول وعىل جوهر العقيدة ،لذا جيب أن
يعلم اجلميع يف ّ
اإلسالمية بالكاملّ ،
أن من يك ّفر غريه
كل بالدنا
ّ
ٍ
كفرت
طائفة أخرى ،أقول هلم :لقد
أي
َ
من الشيعة أو الس ّنة أو ّ
ٍ
ٍ
وأركان واحدة».
وقرآن واحد
بنبي واحد
فك ّلنا نؤمن ٍّ
وأشار راشد« :انتبهوا مجيع ًا فهناك ُمغ ِرض ،وهذا ا ُملغ ِرض الذي
ُ
وتستمر الفرقة ،ولألسف
الشقاق
يستمر
يل ّفق األكاذيب ح ّتى
ّ
ّ
الشديد ّ
ختيلوا معي
فإن املستفيد الوحيد هم اخلصوم واألعداءّ ،
ُ
اإلسالمية بكا ّفة طوائفها ،كيف ستكون هذه
البلدان
لو اتحّ دت
ّ
قو ٍة أخرى؟! عىل العكس هم من
القوة؟! هل سنخشى من ّ
أي ّ
ّ
تحّ
تحّ
سيخشون هذا اال اد ،فهم يعلمون علم اليقني ّ
أن هذا اال اد
قوة ،لكن لألسف يستخدمون بني جلدتنا للطعن وللتفرقة،
فيه ّ
فمن يقوم بنرش األكاذيب وتكفري اآلخر هو م ّنا ،ومن يقوم بالقتل
مسمى
لألسف ينتمي لنا ،ومن يقوم بقتل أخيه املسلم حتت
ّ
ٍ
إرهابي ٍة أخرى يدّ عي أنّه مسلم كذلك،
مجاعات
أي
داعش أو ّ
ّ
وهم ال يعرفون اإلس�لام بل خارجون عىل م ّلته ،فهم كفروا
برشيعة اإلسالم».
ٍ
مركب واحدّ ،
وأن
واختتم راشد« :جيب علينا أن نعلم مجيع ًا أنّنا يف
يفرق بني ٍ
أحد وآخر ،لألسف الشديد ما تسمعونه
اإلرهاب ال ّ
زرت أكثر من ()50
من كلمة إسالم وفوبيا هي حقيقة ،لقد
ُ
ُ
رجل األمن
بمجرد أن يرى
دول ًة ولألسف الشديد تغيرّ احلال،
ّ
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البروفيسور كريكور كوساتش:
المقدس���ة
عندما نظرت لزائري عتبات كربالء
ّ
اكتش���فت في عيونهم ن���ورًا ال يمكن اعتباره
اإلنسانية
ّإلا نور الكرامة
ّ
ّ
كاتب وباحث يف تاريخ
وأكد الربوفيسور كريكور كوساتش وهو ٌ
أوسطية ،يف قسم ال�شرق املعارص يف
العربية وال�شرق
املنطقة
ّ
ّ
اإلنسانية يف موسكو ،أنّه خالل
الروسية للعلوم
احلكومية
اجلامعة
ّ
ّ
ّ
العباس
ترشّ فه بزيارة مرقد اإلم��ام احلسني وأخيه أيب الفضل ّ
(عليهام السالم) ورؤيته الزائرين القاصدين هذين احلرمني
الطاهرين ،اكتشف يف عيون الناس نور ًا ال يمكن اعتباره إلاّ نور
(و َل َقدْ َك َّر ْمنَا َبنِي
الكرامة
اإلنسانية ،متذكرا مبارش ًة قوله تعاىلَ :
ّ
آ َد َم)  -بحسب تعبريه .-
وأضاف كريكور« :هذه ليست زياريت األوىل للعراق ولك ّنها
ذهبت اىل
بمجرد وصويل اىل كربالء
األوىل اىل كربالء املقدّ سة،
ُ
ّ
حرم اإلمام احلسني وأخيه أيب الفضل
زيارة عتباهتا املقدّ سة ،حيث ُ
العباس (عليهام السالم) املليئني بآالف الناس ،وقد رأي ُتهم جيدون
ّ
السعادة والرمحة واالطمئنان يف هذه األماكن املقدّ سة».
مبين ًا« :هذه الكرامة التي ُأنزلت عىل هؤالء الناس هي التي
ّ
واألخوة والعدالة واملساواة،
جعلتهم مناضلني يف سبيل احلر ّية
ّ
والتي ُتعترب فلك ًا مشرتك ًا جلميع الديانات السامو ّية ،ممّا يزيد ّ
يف
أم ً
ال ّ
احلرية ستح ّقق ما قاله أحد
أن الكرامة املقرونة بالرغبة يف ّ
الشعب يوم ًا أراد احلياة ....
شعراء تونس الكبار الذي قال :إذا
ُ
يستجيب القدر».
فال ُبدّ أن
َ
مشري ًا اىل أنّه« :ممّا يزيدين ّ
أن هؤالء الناس سيعاجلون العراق
ٍ
وسيحولون العراق اجلديد اىل ٍ
قادرة عىل أن
دولة عظيمة،
اجلريح
ّ
كل املشاكل التي ال تزال تقف حجر ٍ
تتغ ّلب عىل ّ
عثرة يف طريقهم».
واختتم كريكور كلمته قائ ً
ال« :أشكركم عىل دعوتكم يل ،وعىل
منحكم الفرصة يل للتحدّ ث من عىل هذا املنرب ،كام أمت ّنى هلذا
املهرجان النجاح واالستمرار ،وأشكر مجيع اإلخوة العاملني
عليه».

ملف خاص

سفير فلسطين :ربيع الشهادة رسالة
يجب نقلها لجميع شعوب العالم
امحد عقل سفري فلسطني العربية« :انا سعيد جدا ان اكون ضمن
املدعوين ملهرجان ربيع الشهادة الثقايف الدويل اخلامس عرش الذي
مع هذا اجلمع الغفري من احلارضين ويف مدينة سيدنا احلسني
(عليه السالم) رمز االنسانية مجعاء ،وال شك ان هذا املهرجان ان
دل فهو يدل عىل سامحة الدين االسالمي وعىل ان االسالم يمثل
االنسانية بأمجعها دون النظر اىل لون االنسان او طائفته او جنسيته
كونه جاء هلداية العاملني».
واضاف عقل« :ان اختيار مدينة كربالء املقدسة وخاصة صحن
االمام احلسني (عليه السالم) هلكذا رسالة فكرية وثقافية مهم
جدا فهام املكان االرحب الذي يفتح ذراعيه الستقبال هذه الثلة
العلمية والثقافية من مجيع ارجاء العامل» ،مشريا ان «مهرجان ربيع
الشهادة من املهرجانات املهمة التي جيدر ان يسلط الضوء عليها
بشكل كامل ونقل احداثه اىل مجيع شعوب العامل كونه يعطي رسالة
االسالم والرسول االعظم وحفيده احلسني (عليه السالم)».

الدكتور مصطفى راشد مفتي

ربي���ع الش���هادة منبر كفي���ل بإيصال رس���الة
السالم العالمي الى جميع الشعوب
وحتدث «لألحرار» ابو سعيد احلسني من اجلالية املغربية املقيمة
يف فرنسا فقال« :ان حضورنا اىل هذا احلفل الدويل الكبري جاء
للمرة الثانية فقد سبقتها املشاركة يف النسخة اخلامسة ،واليوم
نشاهد التنوع الكبري واملذهل بدءا من احلضور والفعاليات اضافة
اىل االجواء اجلميلة ،واضاف احلسني« :ان املهرجان حترضه كل
الطوائف الدينية باختالف تنوعاهتا ليشدوا بعضهم بعضا وان
يعلوا كلمة السلم والسالم بني كل الفرقاء وان يدحضوا التعصب
والتشنج كام تفضل به السيد امحد الصايف يف كلمته الطيبة».
مشريا اىل ان «ربيع الشهادة الثقايف منرب كفيل بإيصال السالم
العاملي اىل مجيع الشعوب ،خصوصا وان العامل الغريب يعاين منذ
سنني من شحة الثقافة االسالمية بسبب وجود الوسائل االعالمية
الصفر املغرضة التي تعمل حتت اجندات تسعى اىل تشويه صورة
االسالم احلقيقي ،لذلك اجد ان هذه املنصة الرشيفة ستكون
بعون اهلل منار ًا حقيقيا يف ايصال رسالة السالم والتعايش السلمي
بني كل الطوائف».

البروفيسور كريكور كوساتش

احمد عقل سفير فلسطين
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لتبيان قدراتهم...
معرض فني خاص للمصابين بالتوحد

تقرير :حسين نصر  /تصوير :محمد القرعاوي

أثنى االمين العام للعتبة الحس���ينية المقدسة الس���يد جعفر الموسوي على الكادر التدريسي
لمعهد االمام الحسين عليه السالم للتوحد ،عادا ان ما يقدمه المعهد من جهود تسهم بشكل
فاعل في دمج االطفال المصابين بالتوحد مع المجتمع بصورة افضل.
وقال االمين العام خالل معرض االعمال الفنية الذي نظمه معهد االمام الحس���ين (عليه الس�ل�ام)
للتوحد في منطقة بين الحرمين الشريفين  ،ان المعرض تميز بأعمال فنية جيدة تستحق الشكر
والتقدير ويعكس جهود الكادر التدريسي الحثيثة.
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السيد افضل الشامي

وأضاف ،نتائج املعهد طيبة ويشار اليها بالبنان ومتكنت من
اعادة دمج اطفال التوحد مع عوائلهم وجمتمعهم.
وشهد املعرض جمموعة من اعامل االطفال املنتمني ملعهد االمام
احلسني (عليه السالم) اخلاص بعالج املصابني بالتوحد ،وهو
احد املؤسسات العائدة للعتبة احلسينية املقدسة ،فيام ضم افتتاح
املعرض مشاركة شخصيات رسمية وادبية وفنية واجتامعية.
بدوره لفت السيد افضل الشامي معاون االمني العام للشؤون
الثقافية ،اىل ان رشحية اطفال التوحد اخذت بالتوسع بسبب
الظروف التي شهدها العراق مؤخرا مما استوجب ان يكون
هناك جهة تتصدى هلا وهتتم هبم» .يف اشارة للعتبة احلسينية
املقدسة.
موضحا ان  ،العتبة احلسينية بموجب شعورها االنساين يف
مساندة مؤسسات الدولة ،وجلت عامل اطفال التوحد ونجحت
بان تقدم خدمة اىل هذه الرشحية وانتشاهلا من واقعها وتأهيلها
صحيا واجتامعيا.
وذكر الشامي ان اخل�برات والقابليات التدريسية يف العتبة
احلسينية املقدسة تطورت .مبينا« ،لذلك انتقلنا اىل املحافظات
االخرى ونأمل ان نوصل جزءا من انوار االمام احلسني عليه
السالم وبركاته اىل العوائل التي يعاين احد افرادها من طيف
التوحد».
من جهتها قالت زهراء رسول مديرة معهد االمام احلسني
(عليه السالم) للتوحد« ،ينظم املعهد معرضا لالعامل اليدوية
اخلاصة بأطفال التوحد للسنة الثالثة عىل التوايل» .موضحة،
«املعرض هيدف اىل اظهار مواهب الطالب وتوظيفها بالشكل
الصحيح حيث ان املجال الفني مهم جدا بالنسبة
لطفل التوحد».
واضافت ،نعمل عىل اثبات ان طفل التوحد مبدع وقادر عىل
املواصلة و العمل ،كام نسعى لبث روح االمل لدى عوائل
اطفال التوحد.
وأشارت مديرة املعهد اىل ،ان «طفل التوحد ذكي ولكن يعاين
من اضطراب نفيس يف حال السيطرة عليه ترتفع مهاراته ويف
حال استمرار االضطراب تسوء اوضاع الطفل املصاب».
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اقامة مهرجان النهج السينمائي
الدولي الخامس

بمشاركة  950فيلمًا
تقرير :حسين النعمة  /تصوير :خضير فضالة

شهدت مدينة كربالء طيلة مخسة ايام ،اقامة
مهرجان النهج السينامئي الدويل اخلامس،
ال���ذي تنظمه جمموعة ق��ن��وات كربالء
الفضائية برعاية العتبة احلسينية املقدسة.
وشارك يف املهرجان بدورته اخلامسة اكثر
م��ن ( )950فيلام تتنافس ع�لى جوائزه
الثالث ،يف فئات الفيلم الروائي القصري
والوثائقي واألنميشن ،واختري منها ()56
فيلام من قبل جلان الفرز الفنية والفكرية
نتيجة جهود كبرية لفرز االع�مال الفنية
واملوافقة ملحاور املهرجان يف هذا العام،
وك��ان بني احل��ارضي��ن ل��دورة ه��ذا العام
اس�ماء فنانني وسينامئيني مشهورين من
العرب بينهم( :الفنان ابراهيم احلساوي
م��ن السعودية وال��ف��ن��ان زه�ير رمضان
م��ن س��وري��ا ،والفنانة وف��اء موصيل من
سوريا ايضا والفنان الدكتور خالد امني
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من الكويت واملخرجة الكبرية صوفيا
استوريني من اندونيسا ،والفنان املغريب
حممد الثابت) ،كام حرض املهرجان نجوم
الفن العراقي كل من (الدكتور عزيز خيون
والدكتورة عواطف نعيم والدكتورة سهى
سامل والفنان القدير ستار خضري ،والفنان
كاظم القرييش ،واملخرج السينامئي هباء
الكاظمي).
ك�ما شهدَ حفل االف��ت��ت��اح ال��ذي حرضه
عدد كبري من الفنانني العرب واالجانب،
فضال عن كبار الفنانني العراقيني ووكيل
وزارة الثقافة وحمافظ كربالء ،إلقاء كلامت
ترحيبية بالضيوف من قبل ادارة املهرجان،
باإلضافة اىل كلمة مسجلة للمتويل الرشعي
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي بارك فيها اجلهود
املبذولة يف املهرجان واك��د عىل «صناعة

الفنان االن��س��ان ،وان الفنان االنسان
ورجال الدين كالمها يسريان بخط متوا ٍز
لبيان املبادئ االنسانية والقيم االخالقية
وبناء املجتمع الصالح».
ودع��ا سامحته الفنانني وامل��ش��ارك�ين يف
املهرجان« :اىل ان يكون لدهيم دور بارز
وسهم وافر يف احلياة االنسانية ،من خالل
املسامهة يف صناعة االن��س��ان ،واملجتمع
االنساين الذي حتيا فيه وتنترش فيه مبادئ
العدل واحل��ق واحل��ري��ة وحفظ الكرامة
االنسانية واح�ت�رام االخ��ري��ن» ،منوها
عن «أمهية الفنان بام لديه من امكانات
وط��اق��ات فنية يف ان تكون لديه معرفة
ووع���ي وب��ص�يرة يف رس��ال��ت��ه يف احل��ي��اة،
كذلك عليه معرفة ما هو اهل��دف الذي
ينبغي ان يسعى لتحقيقه يف صناعة احلياة
االنسانية وصناعة االنسان فردا وجمتمعا؟،
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الشيخ الكربالئي يؤكد على صناعة الفنان االنسان
وتوظيف االمكانات والقدرات لخدمة المبادئ االنسانية

وكيف يوظف هذه االمكانات والطاقات
يف حتقيق هذا اهل��دف؟ ،كام عليه ان يعي
الفرق بني االنسان الفنان والفنان االنسان،
والفرق بني االثنني ،فالفنان االنسان الذي
عرف رسالته االنسانية وهدفه االنساين،
أما االنسان الفنان فممكن ان تكون لديه
مواهب وقدرات فنية وابداع يف جماله لكنه
ال يصنع احلياة االنسانية الالئقة باإلنسان».
وايامنا منه بأن اسم كربالء سيكون عنوانا
يف س�ماء السينام العاملية حت��دث املهندس
حيدر ن��وري جلوخان رئيس مهرجان
النهج السينامئي خ�لال كلمته يف حفل
افتتاح امل��ه��رج��ان ق��ائ�لا« :ال خيفى عىل
اجلميع ان االعالم املرئي يؤثر يف االنسان،
�وى فكريا
خصوصا ال��ذي يمتلك حم��ت� ً
وتعبرييا متصال بعنارص اجلامل واالبداع،
وما كان الفيلم السينامئي لونا من الوان

االتصال اجلامهريي املبارش بني املتلقي
واالح��داث املؤثرة فيه ،اصبح اداة مهمة
لنقل بدائع الفكر االنساين ،وألجل ذلك
مل هتمل جمموعة قنوات كربالء الفضائية
دورها يف ايصال املراد من االفكار االيامنية
والثقافية بمهنية وحرفية؛ بل أيدته ودعمته
واطلقت العنان للفنانني ألخذ دورهم يف
اظهار قدراهتم وطاقاهتم الفنية اهلادفة،
وكذلك لوضع االسس الرصينة ملواكبة
التطور السينامئي احلاصل».
واس��ت��م��ر امل��ه��رج��ان ب��ع��روض��ه املسائية
وجلساته النقدية الليلية باإلضافة اىل ورش
فنية صباحية ،تتخلله جوالت سياحية يف
مدن ومعامل آثاريه عراقية؛ وزي��ارة بعض
املؤسسات االعالمية.
وعدَّ املختصون مهرجان النهج السينامئي
ما اسهم بشكل كبري يف استمرارية وديمومة

عجلة السينام التي توقفت سنوات طوال،
واملهرجان استطاع يف فرتة وجيزة ان حيجز
له مقعدا بني املهرجانات الكبرية الدولية
وهذا ما يعكس مدى النجاح الذي وصله
منذ انطالقته ،كام استطاع ان يؤكد أن
كربالء حارضة يف ميدان السينام..
وعىل صعيد متصل فأن جمموعة قنوات
كربالء انتجت اكثر من ( )30فيلام منذ
انطالقة املهرجان ،وقد حصل معظمها
جوائز عاملية وحملية.
وجدير بالذكر ان املهرجان استقبل يف
انطالقته االوىل اكثر من ( )90فيلام ،من
ستة دول ،فيام استقبل يف دورت��ه الثانية
 300فيلام من ( )11دول��ة ،فيام تعدت
ال��دورة الثالثة ( )1000فيام من ()76
دولة ،حتى وصلت اىل ( )3000مشاركة
يف اخر دورتني..
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( )1000طبيب
من عموم جامعات العراق
يرددون قسم التخرج

a

في حضرة اإلمام الحسين

برعاي���ة االمان���ة العام���ة للعتبة الحس���ينية
المقدس���ة اقام مركز رعاية الش���باب التابع
لقسم النش���اطات العامة اكبر حفل تخرج
لطلب���ة المجموع���ة الطبي���ة ف���ي الع���راق،
بمش���اركة اكثر م���ن ( )1000طبي���ب وطبيب
اس���نان وصيدل���ي ل���كال الجنس���ين وعلى
حدائق مدينة االمام الحسن المجتبى (عليه
السالم) للزائرين طريق (كربالء – نجف).

تقرير :غسان العكابي  /تصوير :علي النجار

الدكتور (قيس السماك)
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وبدئ احلفل بتالوة عطرة من القرآن الكريم بعدها وقف املحتفلون لقراءة
سورة الفاحتة عىل ارواح شهداء العراق ،باإلضافة اىل االستامع للنشيد الوطني
حب اهل البيت (عليهم السالم) ،وكلمة االمانة
العراقي وموشحات دينية يف ِّ
العامة للعتبة احلسينية املقدسة تفضل بإلقائها الدكتور (عباس الدعمي) وكلمة
رئاسة جامعة كربالء واملجموعة الطبية ومشاركة الشيخ عبد الرضا معاش
بمحارضة توعوية محلت رسائل كثرية ومفيدة للطلبة املتخرجني .
وقال حممد عيل الربيعي مسؤول مركز رعاية الشباب« :نحتفي بتخرج طلبة
املجموعة الطبية من عموم جامعات العراق وبمختلف املحافظات العراقية،
وان كل هؤالء الطلبة وهبذه االعداد الغفرية توافدوا نحو قبلة االحرار ليجددوا
العهد والوالء وترديد عهد التخرج بمناسبة خترجهم من كلياهتم الطبية».
موضحا« :بتوجيه ورعاية كريمة من قبل املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
رشع املركز وبالتعاون مع موكب ابناء
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي َ

العطاء الحسيني

املجموعة الطبية يف العراق إلقامة هذا الكرنفال الكبري من اجل
ان نبعث رسالة للعامل امجل بان االطباء يف العراق حيملون رسالة
انسانية ويسعون دوما وابدا ومستقبال اىل اسعاف املحتاجني
والفقراء من ابناء هذا البلد اجلريح».
فيام حتدث االستاذ الدكتور (قيس السامك) مساعد رئيس جامعة
كربالء للشؤون االدارية« :من خالل برنامج نقطة حتول وهنا
سوف يتحول الطالب من احلياة اجلامعية اىل جامعة احلياة اىل
معرتك احلياة اىل التحديات بعد ان تسلح الطالب بكافة العلوم
واملعارف واالخ�لاق والرتبية القويمة يف مهنتهم ويف جمال
ختصصاهتم فهم اليوم اللبنات االساسية ونقطة التحول يف
هذا املجتمع الذي ينتظر منهم جمتمعهم تكريس جهودهم يف
خدمتهم بأتم وجه ونعالج اهات مرضانا ونضمد جراحاتنا».
ومن جانبه بينّ الدكتور (حممد باقر اخلزاعي) مسؤول موكب

املجموعة الطبية :ان «احلفل كان ربيع االنتظار الثاين لتخرج
كليات املجموعة الطبية يف العراق وبمشاركة اكثر من (الف)
طبيب وطبيب اسنان وصيديل ،متحدثا ان اهلدف من هذا احلفل
هو ابعاد الطلبة عن حفالت التخرج الصاخبة التي تأخذ منحى
اخر غري متعارف عليه كاحلفالت التنكرية اما حفلنا يف جوار
سيد الشهداء (عليه السالم) يمثل الشاب العراقي بموروثاته
احلضارية وجذوره التارخيية وترديد عهد التخرج حيمل رسائل
ثالث االوىل بان دماء سيد الشهداء (عليه السالم) مل تذهب
سدى والثانية هي اىل ابناء الشعب العراقي ونقدم هذا التخرج
كباقة ود وورد وتقديم واقع صحي ألبناء بلدنا احلبيب والثالثة
رسالة للعامل امجع بان ابناء الشعب العراقي يرتبطون ارتباطا
وثيقا باإلمام احلسني عليه السالم وبكل طوائفه وقومياته».
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االدبية

علي االكبرA
في
مولد ٍّ
ِ

الحبوبي
مضر رؤوف هادي ّ

ُب���� ان���ت�������س���اب��� ًا واح���ت�������س���اب��� ًا يف ال�����ورى
َك �� رُ َ

����ش���ب� ُ
��ل ي����ا ُت����رى
ن و� ُأي ����ش���ب� ٍ
��ل احل���������س��ي� ِ

َم������ َل� َ
���ه
���ه وج����م����ال� ِ
����وب ب����ب�����أ�����س� ِ
�����ك ال�����ق�����ل� َ
ُو ِل�������������دَ امل������ف������دى ف�����اع��ت��رت�����هُ ����ش���م���ائ� ٌ
��ل

���ه ال�������ك���ل���ا ُم حت��ي�را
يف و������ص�����ف ط����ل����ع����ت� ِ

����م ك��������ان ق����ل����ب���� ًا ن���اب�������ض��� ًا
ف������������إذا ت�����ك����� ّل� َ
����������د ِه الأع�������ل�������ى جت� ّ
��������ذر ط���ب��� ُع���هُ
م������ن ج� ّ
������م ب�������أج������ف������ان احل���������س��ي�ن م���ع���ل� ٌ
��ق
ُح������� ُل� ٌ
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ال ع����ن����د ف������ار�� َ�����س م���ث��� ُل���ه���ا ال ق���ي�������ص���را
���م ك������ان ����ص���ب���ح��� ًا ُم�������س���ف���را
واذا
ت���ب�������س َ
َّ
���اء وع����ن��ب�را
ِم���������س����ك���� ًا ت����ب���� ّل����ل����هُ ال���������س����م� ُ
ُب���ا
م������ت�������أم���ل��ا ً ب�����ت�����ل�����ه� ٍ
����ف ان َي������ك��� رُ
�ي��ن ت������ف������ ُّك������ر ًا وت������د ُّب������را
ف����ي����ه احل�����������س� ُ
يف امل�����غ�����رب��ي��ن م����ك����ا�����س����ب���� ًا وم��������آث�������را

ُ
ال�����ه��ل��ال ف�����ك�����انَ �أرو َع م�����ا ي���رى
ُب�����
َك���� رُ َ
���اب ف��ل��ا ي�������ن�������ا َز ُع م���ث��� ُل���هُ
زي���������نُ ال���������ش����ب� ِ
ُ
�������ص������اغ������هُ
اهلل ك��������م��������ا ًال وج�����م�����اال

�����د و�����ص����اال
و�����س����ع����ى يف �����س����اح����ة امل������ج� ِ

و�������س������م������ا ن������ح������و ال������ع������ل������ى م�����ق�����ت�����درا

ي���ط���ل���ب ال�������ش���م����� َ��س ف���ت����أت���ي���ه ان����خ����ذاال
ُ

َ
����������وق ال���������ذرى
م�������ن ي�����دان�����ي�����ه �أب������������� ًا ف�

زال�����������ت ال������دن������ي������ا وم���������ا َ
زال م����ث����اال

����������������دان م���������ن ب�����أ�����س����ه����م����ا
ع�������ن�������ده ج�
ّ

�����رب اهلل مي�����ي�����ن����� ًا و�� ِ����ش�����م�����اال
ي�������������ض� ُ
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حيدرعاشور

ه ّل� َ
���م مفتونا
���ل العال� ُ
بمولد المنتظر

ح َ
كربالء بوالدة النور ،يتوهج قلبي ،و�أك�شف عن نف�سي ب�إح�سا�سي
ني ُتت ّو ُج
ُ
وعملي..؟ وعيناي املنت�صرتان على الزمن تطلقان بفرح الآهلة كلمات
مرئية تتنقل بني العيون املغ�ضنة  ،واملنتظرة ،ويداي احداهما ترفع راية
االبتهاج واالخرى تل ّوح بالأزهار ،ومن في�ض �ضياء ح�ضرة احل�سني �أعبئ
داليل و�أخ� ُ�ذ �سعادتي ،و�صك غفران ذنوبي وت�ل�أل��ؤي ،ف�أرتقي مع �أن��وار

حبوري ،ف�أ�صريُ عا�شقا مدمنا بالع�شق �أتلو كل
فجر عهد املوعود ب� ّ
أكف دامعة ،ع�سى �أن احظي
بنظرة تغ�سل �آث��ام البوح وال�صمت من ل�ساين
وقلبي ،ويتوحد النب�ض وتبد�أ جنمة الع�شق
املهدوي يف روحي ترتدي تعويذة النور املمدود
على ف�ضاءات العتبات املقد�سة كبقعة ال�ضوء
تنق�ش ابجدية الظهور املنتظر...
اليوم �أب��د�أ الفرح يف �ضريح �سيد �شباب اجلنة،
�أ�شعل كل �أ�ضوية الروح ،و�أوقدُ ال�شموع ،و�أطوف
ّ
املبتل بالنور واملبتلى بحبي
حول جدثه الطاهر
وعبثي وجموحي ..و�أرفع اكفي ،و�أهتف ب�صوت
الفرح بال�صلوات ،وحلقت يف م���دارات �ضيائه
مدججا بالوالء ،معلنا عهدي للوالية ما بقيت
حيا ..داهمني ن��ور جالله ف�شعرت ان روحي
تهيم حوله مبتهجة ،والراحة النف�سية تغطي
كل ج�سدي ،ف�شرعت �أ�صهل مثل الفر�س بل�سان
ف�صيح  -لبيك ي��ا ح�سني – لبيك ي��ا مهدي-
حتى اجه�شت بالالوعي ببكاء الفرح من فرط
عط�ش نحو مرقد اجلدث
ال�سعادة ،متوغال يف
ٍ
املطهر:
البهي ،غفرانك يا اهلل ،اكتب ا�سمي
 �شفاعتك ياُّ
ح�سينيا  ،اح�شرين مهدويا  ،ال حول يل وال قوة،
وال �أملك غري ال�صرب واالنتظار يف (كربالئي)
فطوبى� ..ألف طوبى لها..
دون��ك ايها القائد املنتظر العامل يتيم وهائم
مبحوح ،فال تت�أخر
يف الالمعنى ،و�صوت احلياة
ٌ
طويال ،فقد طال انتظارك يا مهدينا..
�سيدي املوعود ما ان ي�أتي �شهر ال��والدة يه ّلل
ال��ك��ون مفتونا مب��ول��دك ،فيخرج اىل املعنى
بيقني عهد الوالية ،ي��وزع الفرح دومن��ا غاية،
وبهدف جنمة الن�صف من ال�شعبان التي حتمل
ا�سمك وتلمع ب�سحر طيف ظهورك ،ت�شرق كفّاي
ال�ضارعتان حتت قبة جدك ال�شهيد ،يظل هنا
ل�ساين العاجز عن تو�صيل ال�شكر على النعم،
عيناي عند الر�أ�س ال�شريف ،فالنحر ما
وتفي�ض
ّ
زال ين�ضح دمه رغم الفرح.
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اين

العلم واثق
طريق
في
ِ
ِ

م������������ك������������ف������������وف

حيدر الزم الموسوي

ول���������ك���������ن

يف ط����������ري����������ق ال��������ع��������ل��������م واث������������ق

���������������داح ق���������وي
����������ص���������وت���������ي �����������������ص�
ٌ

يف م���������������دى االع��������������������������وام ن������اط������ق

يف م������دى االع�����������وام ن���اط���ق
ول���������ك���������ن

ا����������س���������ع���������ى دوم������������������������� ًا ل������ل������ك������ف������اح

ام���������ت���������ل���������ك ع�������������زم������������� ًا ك���������ب����ي����ر ًا

ف�����������ائ�����������ق����������� ًا رغ�������������������م اجل�������������������راح

ع�������ك���������������س م�������������ا ق�������������ال�������������وا ف���������اين

ل���������������س�������ت م��������ك�����������������س��������ور اجل���������ن���������اح

اين

م������������ك������������ف������������وف

رغ�����������م ك���������ل امل�����������ش�����ك��ل��ات
ان�������ن�������ي غ����ي����ر ال�����ن�����ج�����اح
ال اواف���������������ق ال اواف����������ق
يف ط�����ري�����ق ال����ع����ل����م واث������ق
ف��������������أن�������������ا م�������������ن دي������������������ن اح�������م�������د

ات����������������ب����������������اه����������������ى م���������������س�������ل�������م�������ا

����������������ش���������������اك���������������ر ًا هلل دوم���������������������� ًا

ق������������������اع������������������د ًا

ق���������ائ���������م��������� ًا

ق���������������د ح������������ب������������اين اهلل ع�����ق��ل��ا

ت�������������ب�������������ر ًا م�����������ث�����������ل ال���������������س�������م�������ا

ول��������������ق��������������د ق���������������������������ررت درب�����������������ي

ع���������������������امل��������������������� ًا

او
او

ع�����������امل�����������ا

ان������ن������ي ب����ال����ع����ل����م ح�������اذق
يف ط����������ري����������ق ال��������ع��������ل��������م واث������������ق
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شهداؤنا

بك  -يا عباس  ... -فانت يا صديقي كنت مثاال للصدق
واالمانة ،لسانك ال ينطق سوى القول احلسن وانت
تدافع بكياسة عن مذهبك بالقول والفعل ..ذكراك يا
صديقي تعشش يف الضمري ،ومواقفك االنسانية الكبرية
تذكر يف كل حمفل حسيني ،ويف حدقات العيون شاخصا،
كام كنت بطلعتك البهية ختدم زوار االمام احلسني –عليه
السالم -بتلك الروح الطفولية العظيمة..
والنك يا «عباس» مل متض يف حياتك كاآلخرين من
الناس ،والنك كنت حاملا ان تكون بجوار سيدة الطف
خادما مطيعا ،وعاشقا واهلا خلدمة ايب عبد اهلل احلسني
يف ايام اجلزع العاشورائي ،اال ان ريح قدرك املحتوم
كانت وقبل ان تطوي جناحيها عىل روح��ك اوقدت
شموع شبابك ساعة اشتباكك مع ال��دواع��ش يف –
زوية املوصل -التي استغاث اهلها من الذبح والقتل
والتهجري ،قفزت مع املجاهدين مهامجا حترر االرض
والعرض املوصيل ،وقد قدمت كل ما ألقي عىل عاتقك
الى روح الشهيد السعيد( عباس علي طالب الشحماني) يف هذا القتال ،وجندلت كل ما اودعه الشيطان يف منطقة
–الزوية -غري ٍ
مبال بيشء اىل احلد الذي كنت تسارع فيه
ان توقظ الشهادة من عرينها لتلبسك ثوهبا بأمجل حلة
حيبها اهلل تعاىل ان تأتيه هبا ..وقد آن أواهنا بطلقة غادرة
اخرتقت جسدك وانت تبتسم وتردد فزت واهلل بالشهادة
حيدر عاشور
 ...وأقول لك يا صديقي الشهيد :تليق الشهادة
هو ذا وجهك الطفويل الشاحب اهيا الصديق الويف (عباس) ،وقد
 يا عباس – ألمثالك ..جترد من نبض احلياة ،وها أنذا أنظر اىل صورتك الصامء ..اتفحص
عاملي بعينيك ،واصداء روحك العذبة حتارصين يف كل مكان ،ورصاخ
صوتك يمأل اذنيّ  ،وانت ترسد يل بطوالتك احلشدية وانقاذك لكثري
بطاقة الشهيد :
من أهلنا يف  -بيجي وتكريت -من االيادي الداعشية النجسة ...مل
من ارشيف قسم رعاية ذوي الشهداء واجلرحى
يبق يل اال ان اراجع حسابايت واستوعب وافهم ارصارك ان تكون
يف العتبة احلسينية املقدسة
دائام يف طليعة املجاهدين ،تنذر روحك الندية فداء بام تؤمن به .فمن
اول صوت نادى  -يا زينب -محلت روحك بني كفيك وتركت احلياة
اسم الشهيد  ( :عباس عيل طالب الشحامين) من
وذهبت لنرصة غريبة الشام ،وحني جاء نداء املوىل – يا حسني -
أهايل احلمزة الغريب
حتزمت بحزام الشهادة ،وكانت رصختك (لبيك يا حسني) االخرية.
مكان وتاريخ االستشهاد :املوصل
وانت جتندل بمدفع رشاشك اولئك احلقراء الذين تعلموا كل احليل
منطقة الزوية 2017 / 8 / 5 -
واملراوغات من اسيادهم االرهابيني ،ذاع صيتك كبطل مهام جسور
خلوق ،حترق بقوة وصرب كل من سولت له نفسه قتل العراقيني دون
انتامء الشهيد  :قوات احلشد الشعبي
وجه حق.
لعل أه��ايل -احلمزة الغريب -اآلن يفخرون حني يذكر اسمك،
فصورك متأل املكان وكل من ينظر اليك يتوقف ليقول :تليق الشهادة

تليق الشهادة بك  -يا عباس -
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كاتب وكتاب

كاتب
وكتاب

إبراهيم السامرائي..
بقلم :علي الشاهر

استاذ االجيال وسادن لغة الضاد

قيل ِ
َ
البارين ،إال
فيه خري ًا ،سواء من مريديه أو جمايليه أو تالمذته ّ
ٍ
تلخص حيا َة ٍ
أن َ
ّ
أبرز عبارة يمكن أن ّ
ونخلة باسقة،
قامة عظيمة
يل ُغبا ِرها وحائزَ ِ
كان ِ
فارس ميدانهِ ا ومجُ َ
أنه َ
قدحها
للغة العربية
ُ
َ
ُ
املؤلف
ا ُملعلىّ  ..أنّه العامل العراقي الربوفيسور إبراهيم السامرائي
والشاعر والناقدُ
واملؤرخ ُوالعضو
ري
واملعجمي واملح ّق ُق الشه ُ
ّ
ُ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخلالدُ يف كث ٍ
والعاملية.
العربية
اللغوية
املجام ِع
ري من
ُولِد الدكتور إبراهيم أمحد بن راشد السامرائي يف حملة الرساي
بمدينة العامرة مرك ِز حمافظة ميسان عام  1923وكان أهله قد
تم وهو
نزحوا إليها من سامراء التي ُينسب إليها ،إذا عانى ال ُي َ
فذاق مرارة ِ
َ
فقد الوالد وهو ملّا يزل
يف احلادية عرشة من عمره،
�رارة ِ
صص م� ِ
ودرس مرحلة االبتدائية
فقد الوالدة،
يتجر ُع ُغ َ
َ
ّ
ليتوجه بعدها إىل بغداد إلكامل دراسته
والثانوية يف مدينته،
ّ
فتحت له أبواهبا ليامرس
اجلامعية يف دار املعلمني العالية ،والتي
ْ
كلية امللك فيصل عام 1946م ،وليكون
مهنة التدريس يف ثانوية ّ
ِ
ُّ
َ
حصل عىل بعثة وزارة املعارف إىل
جانبه عندما
واحلظ إىل
القدر
ُ
جامعة السوربون بباريس عام ألف وتسعمئة وثامنية وأربعني،
ونال شهادة الدكتوراه منها عام 1956م ،يف تخَ ّصص فقه اللغة
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والنحو املقارن.
مدرس ًا يف كلية اآلداب
وعقب خترجه يف السوربون؛ عمل ِّ
والعلوم ببغداد ،ثم ان ُتدب لل َّتدريس يف ك ِّلية اآلداب بتونس،
وعاد بعدها إىل بغداد ،ثم تن َّقل بني بريوت ،وعماَّ ن ،وبنغازي،
مدرس ًا يف جامعاهتا،
والسودانِّ ،
والرباط ،والكويتُّ ،
واجلزائرَّ ،
َ
تالقف الباحثون والشغوفون
بني عامي 1975 – 1965م ،وقد
باملعرفة كت َب ُه وبحو َثه املعرفي َة املختلفة ،وبعد رحالته املعرفية عا َد
كلية اآلداب بجامعة بغداد،
مرة أخرى إىل بغداد وحتديد ًا إىل ّ
مدرس ًا
ح ّتى تم إحالته عىل التقاعد عام 1980م ،وبعدها عمل ِّ
يف اجلامعة األردنية يف جامعة صنعاء حتى عام 1996م ،ليستقر
به املقام يف عماَّ ن ،ومما ُيلحظ عليه أن العمل الرتبوي قد تبلور
يف شخصيته وأصبح جزء ًا من سلوكه وعمله وحياته الزاخرة
بالعطاء.
السامرائي عىل أيدي اثنني من املسترشقني،
ويف فرنسا؛ تتلمذ َّ
أرشفا عىل رسائله يف السوربون ،مها املسترشقني الفرنسيني
(جان كانتينو ورجينس بالشري).
تأثر الدكتور إبراهيم السامرائي بمنهج البحث الفيلولوجي

كاتب وكتاب

الغريب القائم عىل تقنيتي النظر التارخيي والبحث املقارن يف اللغة
والنصوص القديمة ،فعمد إىل تطبيق مدخالته احلديثة عىل عربية
القرآن الكريم ،وكان الرائد يف هذا املضامر اللغوي الوافد ،وما
ساعده عىل إنجاز نتائجه العلمية وإتقانه عدد ًا غري قليل من
اللغات السامية كالرسيانية والعربية واألكدية واملندائية فض ً
ال
عن إجادته اللغات احلديثة كالفرنسية واإلنكليزية.
ٍ
فريدة يف
معاجم
ومن باب عنايته باملعاجم؛ َع َمد إىل تصنيف
َ
موضوعاهتا ،وهي:
 (معجم الفرائد) و(الدخيل يف الفارسية والعربية والرتكية)و(املعجم الوجيز يف مصطلحات اإلع�لام) و(معجم ال ُّلغة
العربية املعارصة) ،كام َع َمد إىل صنع معاجم لغو َّية لكبار الك َّتاب
واخلطباء ُّ
والشعراء ،كعيل بن أيب طالب ،واجلاحظ ،وابن املقفع،
واملتنبي.
ذكر السامرائي يف حمفلٍ إال ويذكر معه أدبه وشعره املتقد
وال ُي ُ
السامرائي يف كتاباته ك ِّلها،
وذائقته اجلميلة ،حيث يتمثَّل أدب َّ
الصافية هو
حتى يف كتاباته العلمية ،فأسلوبه وما جادت به قرحيته َّ
أسلوب العلامء املجيدينَّ ،أما أدبه اخلالص؛ فيتمثَّل يف كتبه (يف

ٌ
و(لفيف وأشتات) ،و(من حديث أيب ال َّندى).
جملس املتنبي)،
امرائي أ َّيامه بني الكتب؛ قارئ ًا ،ومؤ ِّلف ًا ،وحم ِّقق ًا،
قىض َّ
الس َّ
ومدرس ًا ،ومرتمج ًا ،استغرقه هوى الكتاب! فانرصف إليه ِّ
بكل
ِّ
ِّ
مهه ،واكتفى به عن كل ما يشغل ال َّناس من فضول العيش،
الكتاب هواه األول واألخري ،واستمر
وجواذب ال َّنفس ،فكان
ُ
يرتد ُد عىل خزانة كتب جممع
برغم بلوغه الثَّامننيَ من العمرَّ -ال ُّلغة العربية األردين ،يقرأ ويكتب ،وتقدير ًا لعلمه وفضله؛
ان ُتخب عضو ًا بمجمع ال ُّلغة العربية بالقاهرة عام 1990م،
وجممع ال ُّلغة العربية األردين ،وجممع ال ُّلغة العربية بدمشق،
واملجمع العلمي اهلندي ،كام اختري ضمن نخبة من العلامء،
لإلرشاف عىل حتقيق كتاب (تاج العروس) ،ومراجعة حتقيقه،
الذي اضطلعت وزارة اإلعالم الكويتية بنرشه يف ُح َّلة جديدة.
رحل الربوفيسور إبراهيم السامرائي عن هذه الدُّ نيا صباح يوم
األربعاء ،املوافق للخامس والعرشين من شهر نيسان عام 2001
ِ
يف عماّ ن ،بعيد ًا عن وطنه العراق لك ّنه ٍ
كبقاء قرص الشمس يف
باق
ثوب السامء ،وخم ّلدٌ كخلود العربية العصامء.
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الخطر بجعل الدنيا أكبر الهموم الدنيا
 اإلمام عيل (عليه السالم)  -مما أوىص به ابنه احلسن (عليه السالم)  :-ال تكن الدنيا أكرب مهك . اإلمام الصادق (عليه السالم) :من أصبح وأمسى والدنيا أكرب مهه جعل اهلل تعاىل الفقر بني عينيه وشتت أمره ومل ينل من الدنياإال ما قسم له ،ومن أصبح وأمسى واآلخرة أكرب مهه جعل اهلل تعاىل الغنى يف قلبه ومجع له أمره .
 اإلمام عيل (عليه السالم) :من كانت الدنيا أكرب مهه طال شقاؤه وغمه . رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)  -كان يدعو دائام هبذا الدعاء  :-اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حيول بيننا وبني معاصيك ...والجتعل الدنيا أكرب مهنا وال مبلغ علمنا .
 عنه (صىل اهلل عليه وآله) :من أصبح والدنيا أكرب مهه فليس من اهلل يف شئ وألزم قلبه أربع خصال:مها ال ينقطع عنه أبدا ،وشغال ال ينفرج منه أبدا ،وفقرا ال يبلغ غناه أبدا ،وأمال ال يبلغ منتهاه أبدا .
( املصدر /ميزان احلكمة )

الحث على ايثار اآلخرة
الكتاب * (فليقاتل يف سبيل اهلل الذين يرشون احلياة الدنيا باآلخرة ومن يقاتل يف سبيل اهلل فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه
أجرا عظيام) * .
 سويد بن غفلة :دخلت عىل أمري املؤمنني (عليه السالم) بعد ما بويع باخلالفة وهو جالس عىل حصري صغري وليس يفالبيت غريه ،فقلت:
يا أمري املؤمنني بيدك بيت املال ولست أرى يف بيتك شيئا مما حيتاج إليه البيت؟ فقال (عليه السالم) :يا بن غفلة ،إن
اللبيب ال يتأثث يف دار النقلة ،ولنا دار أمن قد نقلنا إليها خري متاعنا ،وإنا عن قليل إليها صائرون .

صفات عبيد الدنيا
 يف حديث املعراج  :-أهل الدنيا من كثر أكله وضحكه ونومه وغضبه ،قليل الرضا ،ال يعتذر إىل من أساء إليه ،وال يقبل معذرةمن اعتذر إليه ،كسالن عند الطاعة ،شجاع عند املعصية ،أمله بعيد ،وأجله قريب ،ال حياسب نفسه ،قليل املنفعة ،كثري الكالم،
قليل اخلوف ،كثري الفرح عند الطعام.
وإن أهل الدنيا ال يشكرون عند الرخاء ،وال يصربون عند البالء ،كثري الناس عندهم قليل ،حيمدون أنفسهم بام ال يفعلون،
ويدعون بام ليس هلم ،ويتكلمون بام يتمنون ،ويذكرون مساوي الناس وخيفون حسناهتم.
قال :يا رب هل يكون سوى هذا العيب يف أهل الدنيا؟ قال :يا أمحد ،إن عيب أهل الدنيا كثري ،فيهم اجلهل واحلمق ،ال يتواضعون
ملن يتعلمون منه ،وهم عند أنفسهم عقالء وعند العارفني محقاء .
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الناس عبيد الدنيا
 اإلمام احلسني (عليه السالم) :إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق عىل ألسنتهم حيوطونه ما درت معائشهم ،فإذا حمصوا بالبالءقل الديانون .
 اإلمام عيل (عليه السالم) :من أحب الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا . اإلمام الصادق (عليه السالم)  -إلسحاق بن غالب :-يا إسحاق ،كم ترى أصحاب هذه اآلية * (إن أعطوا منها رضوا وإن مل يعطوا منها إذا هم يسخطون) *؟
ثم قال يل :هم أكثر من ثلثي الناس! .
 اإلمام عيل (عليه السالم) :ألستم يف مساكن من كان قبلكم أطول أعامرا ،وأبقى آثارا ،وأبعد آماال ،وأعد عديدا ،وأكثف(أكثر) جنودا؟! تعبدوا للدنيا أي تعبد ،وآثروها أي إيثار ،ثم ظعنوا عنها بغري زاد مبلغ وال ظهر قاطع .
 عنه (عليه السالم) :أقبلوا عىل جيفة قد افتضحوا بأكلها ...قد خرقت الشهوات عقله ،وأماتت الدنيا قلبه ،ووهلت عليهانفسه ،فهو عبد هلا ،وملن يف يديه يشء منها ،حيثام زالت زال إليها ،وحيثام أقبلت أقبل عليها .

الدنيا سجن المؤمن
 رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :الدنيا سجن املؤمن وسنته ،فإذا فارق الدار فارق السجن والسنة . لقامن (عليه السالم)  -البنه وهو يعظه  :-اجعل الدنيا سجنك فتكون اآلخرة جنتك . رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر . اإلمام الصادق (عليه السالم) :الدنيا سجن املؤمن والقرب حصنه واجلنة مأواه ،والدنيا جنة الكافر والقرب سجنه والنار مأواه . -رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :الدنيا ال تصفو ملؤمن ،كيف وهي سجنه وبالؤه .

علي سجنا
اللهم ال تجعل الدنيا َّ
 -اإلمام الباقر (عليه السالم)  -يف الدعاء  :-أسألك اللهم الرفاهية يف معيشتي ما أبقيتني ،معيشة أقوى هبا عىل طاعتك

وأبلغ هبا رضوانك ...وال جتعل الدنيا عيل سجنا ،وال جتعل فراقها عيل حزنا .

 -اإلمام الصادق (عليه السالم)  -يف الدعاء أيضا :-ال جتعل الدنيا عيل سجنا ،وال جتعل فراقها يل حزنا .
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بعد تفاقم غياب الرقابة األسرية...

األطفال  ..عا َلم بريء
وسط تقنيات مخيفة
عبد األمير رويح

أدهشني ذلك الفتى الصغري وهو يتاميل مع نغامت أغنية
صاخبة خترج من جهاز نقال “حديث” كنت احلم باقتناء
مثيل له ملا حيمله من مواصفات رائعة وخدمات أضافية
ومميزة وسعة خزن كبرية ،لكن ثمنه الباهظ يمنعني حتى
من احلديث عنة او الدخول يف معاملة مع صاحب أي
حمل لبيع مثل هكذا أجهزة .بقى ذهني مشدودا مع ذلك
الفتى الذي التقى صديقا له فطلب منه ان يرسل إليه بعض
األغ��اين عرب خدمة (البلوتوث) ،تلك اخلدمة املجانية،
واعدا رفيقه باملقابل ان يرسل له األخر ما لديه من جديد
وبدأت املقايضة بضغطة زر قبول واستالم ،اىل هنا أكملت
طريقي دون أن اعلم فحوى األشياء التي قد تم تبادهلا.
هذه احلادثة قد ال تكون غريبة عند الكثري منا فاألمر
م�شروع ومن حق أي احد ان يمتلك ما يشاء ويتعلم
ويسمع ما يريد لكن ما يدعوننا للقلق هو امتالك تلك
التقنيات احلديثة من قبل رشائح قد تيسء استخدامها
مما يؤثر عىل عالقتها ومستقبلها ,فجميع اليوم يرى تلك
األجهزة وتلك اخلدمات بيد أطفال ومراهقني حتمل
بداخلها بدايات االنحراف واالنحطاط اخللقي للبعض
والشواهد والقصص عىل ذلك كثرية ومتنوعة.
عن هذا األمر كانت لنا هذه الوقفة القصرية مع بعض
اإلخوة لنتعرف عىل أرائهم هبذا اخلصوص.
ابو وس��ام مهندس زراع��ي ق��ال :هذه األجهزة احلديثة
ذات املواصفات وجدت لفائدة اإلنسان وهو من حيدد
استخدامها ،أما عن بعض احلاالت السلبية املوجودة هنا
وهناك فهذا يتبع الرتبية والبيئة املحيطة ،وقد حتدث مثل
هكذا حاالت بسبب اإلمهال وغياب الرقابة األرسية فانا
كأب مسؤول عن متابعة ومراقبة أبنائي وتفتيش أجهزهتم
والسؤال عن ترصفاهتم وعن أقراهنم وبمن يلتقون ومع

34

Ahrarweekly

اسرة ومجتمع

من .ويضيف خالل حديثه  ،هذه أساسيات الرتبية الصحيحة
اما عن األجهزة احلديثة فال اعتقد ان امتالكها خطر هيدد
األطفال او املراهقني اذا كانت ختضع ملا ذكرت(.ابو فاطمة)
حممد الطائي صاحب حمل لبيع أجهزة النقال يقول ،أنا وبحكم
عميل أصادف العديد من احلاالت الغريبة فاالنفتاح الذي شهده
جمتمعنا يثري القلق خصوصا مع وجود هكذا تقنيات وأجهزة
حتمل ميزات جمانية وأنا شخصيا احلظ تغريا كبريا ،فاليوم هنالك
شباب صغار يف سن املراهقة يتسارعون القتناء هذه األجهزة.
وينوه ابو فاطمة  ،ان ما حتمله هذه األجهزة او ما يطلبه هؤالء
األحداث من برامج ومقاطع فيديو خمتلفة ونغامت عجيبة جدا
قد نقابله نحن برفض ،لكن هنالك من يوفره لغرض كسب املال
واالنتفاع من دون ان يفكر بعواقب العمل .ويشري ايضا ،األرسة
مسؤولة عام قد يلحق بالطفل او ما قد يؤدي اىل انحرافه ،لكونه
نشأ وتفاعل مع كل ذلك من دون رقابة او توجيه ،فيام تتحمل
األجهزة احلكومية جزءا من تلك املسؤولية أيضا فنحن نسمع

اما (عيل عبد الكريم) وهو متزوج وله أربعة أبناء يقول ،بام أننا
جمتمع غري متكامل من الناحية الثقافية والفكرية فقد تشكل
هذه التقنيات وهذه األجهزة مصدر قلق جراء سوء االستخدام
من قبل البعض منا ,هنالك رشحيتان مهمتان جيب متابعتهام
باستمرار اوالمها رشحية األطفال واملراهقني وثانيهام رشحية
النساء لكوهنا املدرسة النموذجية إلعداد األرسة وبالتايل إعداد
املجتمع .ويضيف ،من وجهة نظري الشخصية ان هذه األجهزة
وجدت للحاجة املعمولة ألجلها وهي االتصال وأي حالة غري
ذلك هي بطر وترف ليس غري وهذا سيؤدي لسوء االستخدام
باستعامل بعض اخلدمات املجانية التي قد تفتح عاملا أخر أمام
أعني املراهق الذي يسكن مع عائلة قد تتأثر هبذه األشياء بشكل
غري مبارش فاألغاين وغريها وسيلة إلسقاط الشباب وإبعادهم
عن مقومات الدين احلنيف وبالتايل إسقاط املجتمع .ويؤكد عبد
الكريم  ،البد ان تكون هنالك رقابة صارمة عىل مثل هكذا أشياء
تبدأ من مراقبة الرشكات املستوردة ومراقبة األسواق ثم ان عىل

أهمية ترسيخ ثقافة االلتزام
باألخالق الحميدة بين مختلف الشرائح االجتماعية!...
عن أجهزة الرقابة واملتابعة وأجهزة مكافحة اجلريمة األخالقية
يف باقي البلدان ،لكن ال نراه هنا.
فيام يستشهد ابو زه��راء ( حيدر مظلوم ) وهو صاحب حمل
أخر ،بحادثة وقعت معه قبل فرتة قصرية فيقول،قبل عدة أيام
حرض احد اآلباء ومعه ابنته التي صحبها لغرض رشاء جهاز
نقال حديث املواصفات كهدية نجاح لكوهنا أهنت الدراسة
االبتدائية! ،اختارت الفتاة جهازا حديث املواصفات مع ذاكرة
عالية القدرة واخلزن .منوها أنه بادر لتقديم بعض اإلرشادات
لألب بخصوص هذا اجلهاز وان��ه حيوي ميزات تفوق قدرة
واستيعاب سن هذه الفتاة قد يوقعها يف متاعب غري متوقعة،
فام كانت منه غري تلك اإلجابة التي قال فيها انك بائع وليس
لك احلق بالتدخل بمثل هكذا أشياء .ويشري اىل ان هذه عينة
من عرشات احل��االت التي نمر هبا إذا فاحلدث واملراهق هو
ضحية لكل تلك األشياء أوهلا عدم االهتامم بحجة الدالل غري
املدروس.

األهل املتابعة املستمرة ،اما فيام خيص املدارس فيجب منع أجهزة
اهلاتف املحمول يف املدارس االبتدائية وإجياد قانون خاص حيدد
استخدام بعض األجهزة يف املدارس املتوسطة واإلعدادية فليس
من الرضوري ان يكون جهاز الطالب حديثا وبميزات جديدة
يكفي ان يكون لالتصال فقط”.
الباحث االجتامعي (عبد الكريم العامري) يقول هبذا اخلصوص،
املوبايل تقنية تستخدمها كافة طبقات وفئات املجتمع ،ومنها
األطفال ،إال إن عىل الرغم من الفوائد اجلمة التي سخرهتا خلدمة
اإلنسان هناك مضار كثرية ،اقلها زيادة األعباء املادية عىل رب
األرسة الذي سيكون مسؤول عن توفري بطاقات التعبئة .مضيفا
من ناحية أخرى يساء استخدام بعض اخلدمات خصوصا انتشار
ظاهرة إزعاج اآلخرين لغرض اللهو والتسلية وحسب .موضحا
هناك سبل الردع ملثل هكذا ظواهر جيب ان تبدأ من البيت ،ثم
تنتقل للمجتمع الذي جيب ان يتحمل مسؤولية هبذا اخلصوص
وجيب عىل اجلميع ان يرسخ ثقافة االلتزام باألخالق احلميدة بني
خمتلف الرشائح االجتامعية السيام األطفال واملراهقني.
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طبيبك انا

السمنة المفرطة..
أحد اسباب ُ

الوجبات السريعة
تقرير /قاسم عبد الهادي

ازدادت يف اآلونة االخرية وانترشت حمالت متخصصة بتقديم
الوجبات الرسيعة وبكل انواعها ،لذا وجب التنويه هلذه الظاهرة
بام هلا وما عليها ,وملعرفة املزيد عنها التقت جملة «االحرار» الدكتور
حممد الشامي اختصاص اجلراحة العامة يف مدينة االمام احلسني
(عليه السالم) الطبية وبينّ لنا ما يأيت:
تعريفها
هي الوجبات التي حتتوي عىل اطعمة رسيعة التحضري وعالية
َ
الربكر ,الفالفل ,الفطائر,
السعرات مثل (ساندويشات الشاورما,
البيتزا ,قطع الدجاج املقلية ,رشائ��ح البطاطس املقلية ,العصائر
املحفوظة او املحالة ,حتى االرز بأنواع حتضريه اصبح يقدم يف
املطاعم التي تقدم الوجبات الرسيعة).
اضرارها..
ـ حتتوي الوجبات الرسيعة عىل كمية عالية من الدهون والربوتينات
والسكريات مما ي��ؤدي اىل تراكمهام يف اجلسم ونقص االلياف
الغذائية والفيتامينات واملعادن املفيدة وبالتايل زيادة الوزن والبدانة
وامراض القلب وتصلب الرشايني ،وبينت نتائج دراسة طبية ان
االشخاص الذين يتناولون ست وجبات او اكثر اسبوعيا خارج
منازهلم يعانون من زيادة الوزن او السمنة بالتايل االصابة بالعديد
من االمراض اخلطرية كاإلصابة املبكرة بمرض السكر كام تتسبب
يف ارتفاع ضغط ال��دم ،ألهنا غنية بالصوديوم املوجود يف ملح
الطعام.
ـ التعرض للتسمم الغذائي الن معظم املطاعم التي تقدم هذه
الوجبات ال تتبع املعايري القياسية يف النظافة ,وخاصة يف فصل
الصيف فغالبا ما تفتقر اىل اماكن التخزين والتربيد ملنع التلوث
باجلراثيم املميتة كـ(الساملونيال) ،التي تؤدي اىل مرض التيفوئيد؛
كام ان عدم توفر املياه اجلارية واخلدمات الصحية يزيد من فرص
نقل البكترييا اخلطرية االخرى اىل الزبائن كالكولريا.
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واخطارها الصحية
عرس اهلضم وهتيج القولون واالمعاء بأنواعها بسبب االكل برسعة
ـ ُ
وعدم مضغ الطعام جيدا وممكن ان تؤدي اىل االمساك ألهنا ال
حتتوي عىل الفاكهة والسلطات الغنية باأللياف الغذائية الرضورية
لعمل االمعاء وعملية االخراج ,كام ان احتواء هذه االطعمة عىل
التوابل احلارة بكميات كبرية يؤدي التهاب اغشية اجلهاز اهلضمي
وقد يؤدي اىل تقرحات املعدة واالمعاء.
ـ ارضار اجتامعية ونفسية حيث تقفد االرس الرتابط بينهام لقلة
اجللوس سويا عىل مائدة الطعام ,كام ان ارتياد الشباب لبعض اماكن
الوجبات الرسيعة بعيدا عن رقابة االهل وقد توفر فرصة للتعرف
عىل اصدقاء السوء.
توصيات حول الوجبات السريعة
يمكن ببعض التغريات جعل الوجبات الرسيعة افضل واكثر
مالءمة للصحة ومنها ،ويفضل عند طلب البيتزا اختيار االنواع
التي حتتوي عىل كميات اكرب من اخل�ضروات واقل من اللحوم
َ
الربكر يفضل اختيار اخلبز االسمر
واالجبان ،يف حالة تناول
وطلب احلجم الصغري ،كام يفضل املشوي بدال من املقيل ,وجتنب
اكل البطاطس املقلية وكذلك رشب املرشوبات الغازية واستبداهلا
بالفاكهة او العصائر الطبيعية بدون سكر ،واختيار السلطات التي
حتتوي عىل اخلرضوات الطازجة واالبتعاد عن االضافات الدسمة
مثل املايونيز واخلرب املحمص والبقول واجلبن والزيوت ،واختيار
احللويات التي تعتمد عىل الفاكهة الطازجة مثل سلطة الفواكه او
اختيار احللويات ذات احلجم الصغري لتقليل كمية السعرات فيها
وجيب عدم تناوهلا اكثر من مرتني يف االسبوع ،ويف هذا حماولة
لتجنب مجيع املواد املضافة للمواد الغذائية مثل االلوان واملحسنات
واملنكهات للوقاية من تأثرياهتا الضارة عىل الصحة كوهنا من
املسببات الرئيسية للرسطان.

مقاالت

فرط التفكير والتمتع بحياة افضل

أن كثرة التفكري يف امر معني يتعب االنسان كثريا ما يسبب له
اإلجهاد سواء كان بسبب خطأ ارتكبوه أو يساورهم القلق بشأن
الطريقة التي سينجحون هبا يف املستقبل .فاألفكار الزائدة تتعرض
ألفكار مقلقة  -وعدم اخل��روج منها يرتكهم يف حالة من األمل
املستمر.
يف حني أن اجلميع يتفكر يف األمور من وقت آلخر ،إال أن بعض
الناس ال يستطيعون إطالقا أن هيدؤوا الوابل املستمر من األفكار،
يتضمن مونولوجهم الداخيل نمطني مفكرين ومقلقني .التفكري
يف األم��ور ليس جمرد مصدر إزع��اج ،يمكن أن يكون له تأثري
كبريا عىل رفاهيتك .وجدت األبحاث أن املسكن يف عيوبك،
وأخطائك  ،ومشاكلك يزيد من خماطر مشاكلك العقلية .وعندما
تنخفض صحتك العقلية  ،فإن ميلك إىل اجرتاك الزيادات ،يؤدي
إىل حلقة مفرغة يصعب كرسها .تظهر ال��دراس��ات أيضا أن
اإلفراط يف التفكري يؤدي اىل حمنة عاطفية خطرية .للهروب من
هذه املحنة  ،يلجأ الكثري من املتجاوزين إىل اسرتاتيجيات التكيف
غري الصحية .إذا كنت تفرط يف التفكري ،فمن املحتمل أنك تعرف
بالفعل أنك ال تستطيع النوم عندما ال يتم إغالق عقلك .تؤكد
الدراسات ذلك ،حيث جتد أن التأمل والقلق يؤديان إىل ساعات
أقل من النوم ونوعية نوم أقل.
لوقف االفراط يف التفكري ؟! هناك خطوات إليقاف فرط التفكري

زينه باسم محمد

والتمتع بحياة افضل:
. 1الحظ عندما تفكر كثريا  :الوعي هو اخلطوة األوىل يف وضع
حد لإلفراط واخلطوة األوىل يف وضع حد لإلفراط يف التفكري.
ابدأ يف االنتباه إىل طريقة تفكريك .عندما تالحظ نفسك تعيد
عرض األحداث يف ذهنك مرارا وتكرارا ،أو تقلق بشأن أشياء ال
يمكنك التحكم فيها ،فأقر بأن أفكارك ليست منتجة.
. 2غري معتقداتك :من السهل االبتعاد عن األفكار السلبية .قبل
أن تستنتج أن استدعاء املرىض سيطلقك  ،أو أن نسيان موعد
سوف جيعلك بال مأوى  .خفف من سلبياتك تعلم ان تعرف
اخطاء التفكري وتصححها.
.3كن مركزا عىل اجياد حل ملشاكلك :التفكري باملشكلة ليس احلل
بل اجياد حل املشكلة هو االصح ،تعلم من اخطاء اليوم حتى
تتجنبها يف املستقبل وطور نفسك لتعلم املزيد ،بدل من ان تسال
نفسك ملاذا حصل هذا اسال نفسك كيف يتم حل هذا
.4اجلدول الزمني للوقت للتفكري :ال يعد التأثر باملشاكل لفرتات
طويلة من الوقت مثمرا ،ولكن التفكري اإلجيايب يمكن أن يكون
مفيدا .التفكري يف كيفية القيام باألشياء بشكل خمتلف أو التعرف
يف كيفية القيام باألشياء بشكل خمتلف أو التعرف عىل املخاطر
املحتملة للخطة  ،عىل سبيل املثال ،يمكن أن يساعدك عىل القيام
بعمل أفضل يف املستقبل.
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االوائل

a

من شخصية اإلمام الحسين
 اول فتح عسكري عىل يد اإلم��ام احلسني(عليه السالم) كان يف حرب صفني بعد أن
استأذن اباه امري املؤمنني (عليهام السالم) لفتح
الرشيعة التي استحوذ عليها ابو ايوب االعور،
فكشفه (عليه السالم) عن املرشعة وبنى خيمة
وجعل عليها فرسانا من كتيبته ،وهذا بحسب
بحار االنوار ج ،44ص ،266ح.23
 اول ب��ش��ارة م��ن احلسني (عليه السالم)ألصحابه برجعتهم حني ظهور االمام املهدي
(عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف) كانت سنة
 61للهجر ،يف ليلة عاشوراء ..وهذا حسب
(خمترص إثبات الرجعة للفضل بن شاذان
 اول من طرح واقعة كربالء يف الفقه هوالعالمة احل�لي (726 – 648ه��ـ) يف كتابيه
املنتهى والتذكرة يف مبحث اهلدنة( ،منتهى
املطلب ،ج ،2ص.)974
 اول من طرح واقعة كربالء يف املباحثالكالمية هو السيد املرتىض علم اهلدى (قدس
رسه) ،وه��ذا بحسب تلخيص الشايف ج،4
ص.186

اول مئذنة بنيت في الحضرة الحسينية المطهرة
كانت منارة (العبد) ،التي ُشيدت سنة  767ه يف مؤخرة احلرم احلسيني يف
اجلانب الرشقي من الصحن الرشيف ،أول منارة قد بنيت يف احلرضة احلسينية
الرشيفة ،وقد وصفها املرحوم الدكتور عبد اجلواد الكليدار كتابه (تاريخ كربالء
وعمراهنا) بقوله« :وكانت مئذنة جبارة أعظم وأفخم من كل املآذن املوجودة يف
العتبات املقدسة من كربالء والنجف والكاظمية وسامراء ومن حيث الفخامة يف
األبنية التارخيية كانت هي الثانية يف العراق بعد (ملوية) املتوكل وجامعة سامراء،
فكان يبلغ قطر قاعدهتا عرشين مرتا تقريبا ،وارتفاعها أربعني مرتا مكسوة
بالفسيفساء والكاشاين االثاري البديع الصنع».

هل يخالط القرآن دمك؟
عن أيب عبد اهلل (عليه السالم)« :من قرأ
شاب مؤمن اختلط القرآن
القرآن وهو
ّ
ّ
وجل مع
عز
بلحمه ودم��ه ،وجعله اهلل ّ
السفرة ال��ك��رام ال�ب�ررة ،وك��ان القرآن
حجيز ًا عنه يوم القيامة».
ترسخ املفاهيم
ومعنى هذا االختالط ّ
القرآنية يف النفوس لتكون ح��اف��ز ًا له
عىل فعل اخلريات وحائ ً
ال دون ارتكاب
املفاسد والرشور ،وورد ذلك يف (ميزان
احلكمة /ج ،5ص.)7
شارع االمام صاحب الزمان سنة  1991بعد القصف الجوي الذي تعرضت
له مدينة كربالء من نظام الصدامي
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عامِ ْله باألصل..

 يقول ابو عبد اهلل الحسين (عليه السالم):«شر خصال الملوك :الجبن من األعداء ،والقسوة
على الضعفاء ،والبخل عند االعطاء»
المناقب ،٦٥ :٤أعيان الشيعة ٦٢٠ :١

حيكى يف املأثور الشعبي أن رجال أراد الزواج من ابنة رجل تقي،
فوافق األب ،وبارك الزواج مقابل مهر البنته عبارة عن كيس من
البصل !..
مر عام  ..اشتاقت الفتاة ألهلها ،وطلبت من زوجها ،أن يرافقها
ّ
لزيارهتم ،خاصة أنه قد أصبح لدهيا طفل رضيع ..وكان البد
أن يعربا هنرا يقطع بني بيتهم وبيت أهلها ،فحمل الرجل طفله،
وتركها وراءه ،تقطع النهر وحدها ،فزلت قدمها وسقطت..
وعندما استنجدت به ،رد عليها:
 أنقذي نفسك فام ثمنك إال كيسا من البصل!!.إال أن اهلل سبحانه ارسل إليها ما ينقذها ،لتعود إىل أهلها حتكي
ألبيها ما حصل معها ،وعندها قال األب لزوج ابنته خذ طفلك
وال تعد إلينا إال و معك كيس من الذهب ،ومرت األيام والطفل
بحاجة ألمه ،وكلام حاول الزواج بثانية كان الرفض يسبقه ألن
َ
حصل من
زوجته األوىل وأهلها من ذوي السمعة الطيبة ،و ما
سوء تفاهم سيكون حتام هو سببه..
فكان البد له أن جيمع كيسا من الذهب ليستطيع اسرتجاع
زوجته ،و فعال مرت سنة اشتغل ليل هنار حتى استطاع أن يمأل
الكيس ذهبا ..وعندما قدّ م كيس الذهب لزوجته وأهلها ،وافق
األب ان تعود ابنته إىل بيت زوجها ..ويف طريق العودة وعندما
أرادت أن تضع رجلها يف املاء لتعرب النهر قفز رسيعا ليحملها عىل
ظهره ،ويعرب هبا قائال:
 حبيبتي انت غالية ،ومهرك يقصم الظهر ،فقد دفعت فيكذهبا ،!..وعندما سمع األب بذلك ضحك وقال :
 عندما عاملناه بأصلنا خان ،وعندما عاملناه بأصله صان!.Ahrarweekly
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