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حيرص اغلب املسافرين عىل احرتام عادات وتقاليد الدول التي
يسافرون اليها كي يعكسوا صورة حضارية عن بلدهم  ،كام ان
الضيف حيرص عىل احرتام اهل املضيف وهذه اشبه باملس ّلامت لدى
اجلميع .
كربالء املقدسة يفد اليها املاليني وهذا كله بفضل سيد الشهداء واخيه
ايب الفضل العباس عليهام السالم وهلذه املدينة خصوصية بسبب
عتباهتا املقدسة جعلت لسكاهنا عادات وتقاليد تتفق وخصوصية
القدسية من ُ
حيث احلجاب والنظافة حتديدا .
وهنا عىل كل زائر ليعلم انه بجوار سيد الشهداء عليه السالم ويسأل
نفسه هل ان احلسني عليه السالم يرىض عن ملبسه او حجاهبا او
ترصفاتنا ؟ فاملسالة ليست مسالة فرض قبل ان تكون مسالة احرتام
واخالق  ،فكام نحرص عىل عادات وتقاليد البلدان التي نزورها من
حيث االلتزام بنظامهم ونظافتهم فاالمر كذلك يف كربالء .

العالقات االسرية

رئيس التحرير :

سورة الروم

تفسيرالسورة

روا فيِ أْ َ
ان َع ِ
ض َف ُ
انظ ُروا َك ْي َ
ُق ْ
��ف َك َ
ال ْر ِ
ي��ن ِمن َق ْب ُل
اق َب ُة ا َّل ِذ َ
��ل ِس�ي ُ
َك َ
ان َأ ْك َث ُر ُهم ُّمشرْ ِ ِكنيَ {الرومَ }42/ف َأ ِق ْم َو ْج َه َك لِلدِّ ِ
ين ا ْل َق ِّي ِم ِمن
ت َي ْو ٌم لاَّ َم َر َّد َل ُه ِم َ��ن هَّ
اللِ َي ْو َمئِ ٍذ َي َّصدَّ ُع َ
ون {الروم}43/
َق ْب��لِ َأن َي ْأ يِ َ
��ل َصالحِ ً ��ا َف أِ َ
��ر َف َع َل ْي ِ
��ر ُه َو َم ْن َع ِم َ
ل ُنف ِس�� ِه ْم َي ْم َهدُ َ
ون
َمن َك َف َ
��ه ُك ْف ُ
الصالحِ َ ِ
ات ِمن َف ْض ِل ِه
{الروم }44/لِ َي ْج ِز َي ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
��ه لاَ يحُ ِ ُّب ا ْل َك ِاف ِر َي��ن {الرومَ }45/و ِم ْن آ َياتِ ِه َأن ُي ْر ِس َ
اح
إِ َّن ُ
الر َي َ
��ل ِّ
ُم َب� َِّش�رِّ ٍ
ات َولِ ُي ِذي َق ُكم ِّمن َّرحمْ َ تِ ِه َولِت َْج ِر َي ا ْل ُف ْل ُك بِ َأ ْم ِر ِه َولِت َْبت َُغوا ِمن
َف ْض ِل ِ
��ه َو َل َع َّل ُك ْم تَشْ ُ
��ك ُر َ
ون {الرومَ }46/و َل َقدْ َأ ْر َس�� ْلنَا ِمن َق ْب ِل َك
وهم بِا ْل َب ِّين ِ
ين َأ ْج َر ُموا
ُر ُس�ًل�اً إِ ىَل َق ْو ِم ِه ْم َف َجاؤُ ُ
َ��ات َفان َت َق ْمنَا ِم َن ا َّل ِذ َ
ان َح ًّق��ا َع َل ْينَ��ا َن�ْص�رْ ُ المْ ُ ْؤ ِمنِنيَ {ال��روم }47/هَّ ُ
الل ا َّل ِذي ُي ْر ِس ُ
َو َك َ
��ل
ري َس َ��حا ًبا َف َي ْب ُس ُ
السماَ ء َك ْي َ
ف َي َش��اء َو جَي َْع ُل ُه ِك َس ًفا
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��ط ُه فيِ َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب بِه َمن َي َشاء م ْن ع َباده إِ َذا
َفترَ َ ى ا ْل َو ْد َق خَ ْي ُر ُج م ْن خلاَ له َفإِ َذا أ َص َ
ُه ْم َي ْس��ت َْبشرِ ُ َ
ون {الرومَ }48/وإِن َكا ُنوا ِمن َق ْب��لِ َأن ُين ََّز َل َع َل ْي ِهم
ت هَّ
انظ ْر إِ ىَل آ َثا ِر َرحمْ َ ِ
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(  ) 42قل سريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل
لتش��اهدوا مصداق ذلك يف الكايف عن الصادق عليه الس�لام انه س��ئل
ع��ن هذه اآلية فقال عنى بذلك اي انظروا يف القرآن فاعلموا كيف كان
عاقب��ة الذين من قبلكم وما أخربك��م عنه كان أكثرهم مرشكني اي كان
سوء عاقبتهم لفشو الرشك فيهم (  ) 43فأقم وجهك للدين القيم بليغ
االس��تقامة م��ن قبل ان ي��أيت يوم ال مرد ل��ه من اهلل لتحت��م جميئه يومئذ
يصدعون يتصدعون اي يتفرقون فريق يف اجلنة وفريق يف السعري
(  ) 44من كفر فعليه كفره اي وباله وهو النار املؤبدة ومن عمل صاحلا
فألنفسهم يمهدون يسوون منازهلم يف اجلنة يف املجمع عن الصادق عليه
السالم قال إن العمل الصالح ليسيق صاحبه إىل اجلنة فيمهد له كام يمهد
الحدكم خادمه فراش��ه (  ) 45ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصاحلات
م��ن فضله انه ال حيب الكافرين اكتفى عن ذكر جزائهم بالفحوى ( 46
) ومن آياته ان يرس��ل الري��اح رياح الرمحة مب�شرات باملطر وليذيقكم
م��ن رمحته املنافع التابعة هل��ا ولتجري الفلك بأم��ره ولتبتغوا من فضله
يعني جتارة البحر ولعلكم تش��كرون ولتش��كروا نعم��ة اهلل فيها ( ) 47
ولقد أرس��لنا من قبلك رس�لا إىل قومهم فجاؤوه��م بالبينات فانتقمنا
م��ن الذي��ن أجرموا بالتدم�ير وكان حقا علينا نرص املؤمنني فيه اش��عار
بأن االنتقام هلم واظهار لكرامتهم حيث جعلهم مس��تحقني عىل اهلل ان
ينرصه��م يف املجم��ع عن النبي ص�لى اهلل عليه وآله ما من امرئ مس��لم
ي��رد ع��ن عرض أخي��ه اال كان حقا ع�لى اهلل ان يرد عنه ن��ار جهنم يوم
القيام��ة ثم قرأ وكان حق��ا علينا نرص املؤمن�ين ويف الفقيه عن الصادق
عليه السالم قال حسب املؤمن نرصة ان يرى عدوه يعمل بمعايص اهلل.

االخبار

أخبار

ومتابعات

•(عادل عبد المهدي) رئيس الوزراء:
إن العراق يرغب بتطوير العالقات مع المملكة العربية السعودية
في جميع المجاالت وتحقيق ما يصبو اليه البلدان من زيادة التعاون
ورف��ع مستوى العالقات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين
العراقي والسعودي.

يقدمها برنامج ُ
األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPللحكومة
• ( )100ملي��ون دوالر أمريكي ّ
المحررة من سيطرة (داعش) ..
العراقية لتحقيق االستقرار في المناطق ُ

بعثة تنقيب تعثر على قصر اثري
نزل به اإلمام الحسين(عليه السالم) في طريقه الى كربالء

عثرت البعثة التنقيبية احدى جلان مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع للعتبة احلسينية املقدسة خالل بحوثها امليدانية عىل
قرص( بني مقاتل) االثري الذي نزل به االمام احلسني (عليه السالم) مع عائلته خالل مسريه اىل كربالء.
أكد ذلك (عبد االمري القرييش) مدير املركز ،مضيفا ان رحلة البحث والتنقيب ضمت وفدا اكاديميا متخصصا ليست االوىل
بل سبقتها عدة زيارات لتحديد اهم املنازل التي نزلت فيها قوافل االمام احلسني (عليه السالم) عند قدومه من مكة اىل كربالء
عام  61للهجرة .مشريا اىل ان البعثة التنقبية اصطحبت وفدا اكاديميا من قسم علوم االرض بجامعة بابل ,وجمموعة من اخلرباء
نواح فضال عن حرص املكان عرب جهاز
بمجال الفيزياء واجليولوجيا والتاريخ ,لتغطية البحوث املتعلقة هبذا املكان من عدة ٍ
 GBRاملتطور .منوها اىل ان هذه الدراسة امليدانية تعد استكامال لسلسلة من الدراسات املتعلقة بتتبع منازل اإلمام احلسني
(عليه السالم) منذ دخوله اىل العراق ومروره بعدة مواقع اثرية.
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• (السيناتورة جين شاهين) عضو مجلس الشيوخ االمريكي:
ان التطورات االيجابية التي يعيشها العراق واستقراره مقارنة بالسنين الماضية جعلت
امريكا تسعى جادة الى تنفيذ برامج االعمار وتطوير االقتصاد وبحث سبل التعاون بين
البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات االهتمامات المشتركة ..

• ( )62ملي��ار دوالر ارتف��اع اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ الع��راق من اﻟﻌﻤﻼت األجنبية في البن��ك المركزي العراقي
اضافة الى امتالك ( ) 89طنًا من الذهب كتخزين دائم للبنك

الحشد الشعبي يعلن استمرار حالة اإلنذار القصوى لمواجهة السيول
أعلنت هيئة احلشد الشعبي ،بقاء مجيع قواهتا وصنوفها يف حالة إنذار قصوى وذلك الستمرار
خطر السيول عىل املدن العراقية .أكدت ذلك مديرية اإلعالم باحلشد يف بيان هلا مضيفة  ،إن
قيادة احلشد الشعبي اوعزت لكافة صنوفها بتمديد حالة االستنفار ملدة شهر كامل وذلك
الستمرار خطر السيول يف عدة مدن عراقية .مبينة أن احلشد الشعبي افتتح أربعة مقرات
استثنائية مؤقتة ملواجهة السيول ،واحد يف حمافظة ميسان وثالثة أخرى يف البرصة واحد يف
جنوهبا واثنان يف رشقها وشامهلا.
وأوضحت املديرية ،أن قوات احلشد الشعبي متكنت من محاية حقول نفطية من آثار السيول
ومنها حقل جمنون ،وحقل الفيحاء ،وحقل احللفاية ،مشرية إىل أن صنوف احلشد املشاركة
يف عمليات اإلغاثة هي الدعم اللوجستي ،واهلندسة العسكرية ،والطبابة وبعض امكانات
األلوية القتالية ومكاتب املحافظات ،فض ً
ال عن فوج بحري خاص تم استدعاؤه يف االيام
املاضية ملدينة العامرة .منوهة اىل ان مهمة قوات احلشد الشعبي املتواجدة يف أربعة مقرات هي
إغاثة املواطنني املترضرين من خالل تقديم املساعدات العينية ،ومعاجلة الترضرات احلاصلة
وتنفيذ عمليات وقائية حتول دون امتداد السيول للمناطق السكنية.
واجلدير بالذكر ان أن عمل فرق قوات احلشد الشعبي تقوم بدورها التنفيذي بالتنسيق مع
وزاريت املوارد املائية والنفط وبإيعاز من رئاسة الوزراء.

البنك المركزي اإليراني يؤكد ان التبادل المصرفي
بين ايران والعراق يجري على اساس الدينار
أكد حمافظ البنك املركزي االيراين (عبد النارص مهتي) ،ان التبادل املرصيف بني طهران وبغداد جيري عىل اساس الدينار ،فيام أشار إىل أن
حجم التجارة بني البلدين حالي ًا هو يف وضع مناسب .وقال مهتي خالل لقائه وزير املالية العراقي (فؤاد حسني) :إن حتسني العالقات
االقتصادية والسياسية بني ايران والعراق من شأنه التأثري عىل حجم التجارة بني البلدين حاليا نظر ًا اىل االرضيات املناسبة للجانبني
فبإمكاننا من خالهلا االستفادة من الطاقات اجلديدة إلجياد موازنة بني الصادرات والواردات ومفتاح تعزيز العالقات املرصفية بني
البلدين عىل مجيع القضايا ومن هنا ينبغي العمل عىل تسوية العقبات وتسهيل نشاط املصارف االيرانية يف العراق.
Ahrarweekly
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صالة الجمعة

ُ
الخطبة االولى لصالة ُ
الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في /13شعبان1440/هـ الموافق 2019/4/19م :

ُ
عقيدتنا باإلمام المهدي
ودعاوي التشكيك
شيق من جهة،
احلديث عن االمام املهدي (عليه السالم) حديث ّ
وحديث مهم الرتباطه بعقيدة مهمة ..بعقيدة اهل البيت عليهم
السالم ،اال وهي رضورة االي�مان باألئمة االثني عرش ،ولكن
تبقى هذه العقيدة هي حمل اهتامم كثري من الباحثني واملفكرين
واملتدينني ..الرتباطها بشكل مبارش بحياتنا اليومية ..باعتبار اننا
نعتقد ان االمام (عليه السالم) هو امام حي ومازال موجود ًا وأمد
ظهوره املبارك أمر مرتبط باهلل تبارك وتعاىل ..االنسان عندما يعتقد
حيصن نفسه بأخذها من مواطنها الصحيحة ومن
بعقيدة البد ان ّ
معينها الصايف ،فإن هذه العقيدة ستتمكن من نفسه بشكل من جهة
ُتنجيه باعتباره معتقد ًا ،ومن جهة اخرى يستطيع ان يدافع عنها.
طبع ًا بام يتعلق بقضية االمام املهدي (عليه السالم) نحن نعلم من
ستمر
خالل ما ب ّلغنا وأوصانا االئمة عليهم السالم ان هذه العقيدة
ّ
بمجموعة مشاكل ألن مسألة طول الغيبة من املسائل التي يفتتن
هبا الناس ،وهذه املسافة الزمنية الطويلة ستفسح املجال لكثري من
املتطفلني لغرض اخلدش يف هذه العقيدة وزعزعتها ..بل البعض
سيدعي دعاوى هلا نحو من ارتباط باإلمام املهدي (عليه السالم)
وهذا أمر من الطبيعي ان حيدث ،واالئمة عليهم السالم ايض ًا
أوصونا عىل انه يف زمن الغيبة الناس ستتعب وقد تضجر ،ألن
تمَ ر جمموعة من املشاكل والناس عينها عىل االمام (عليه السالم)
وتدعو ..ودعاء الناس بخصوص هذه العقيدة هناك مصلحة اهلية
هو أعلم هبا ،فليس دائ ًام ان جُييب دعوانا ٌ
وكل ِم ّنا يرى ان هذا
الزمن هو زمن الظهور ..قبل مئة سنة يرون هذا زمن الظهور..
قبل ثالثامئة سنة ..قبل مخسامئة سنة ..وهذه احلالة من األمل ،ثم
انه ال حيصل قد ُيصاب االنسان بإحباط
بعد ذلك يصل اىل حالة اىل ُ
او يأس ،او قد متر هذه العقيدة بحالة من التشكيك ،فاآلن ما يظهر
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(عجل اهلل فرجه الشريف)

من مسائل متعلقة تشكيك ًا وان كان من طلبة العلم او من يدعي من
منه ..يعني نحن نعلم ان هناك مشاكل
طلبة العلم ،هذا أمر مفروغ ُ
ُتثار يف قضية االمام املهدي هذا ليس باألمر اجلديد اآلن وغد ًا ليس
باألمر اجلديد ان يأتينا أحد ويشكك هبذه القضية ..احببت ان يكون
االخوة عىل ّبينة من ذلك ..بمعنى ان االنسان املتيقن من عقيدته
كلام جاء مشكك سيزداد يقين ًا ،ألن هذا أمر معلوم نحن نعلم
الناس كام شككت بالنبوات تشكك هبذه العقيدة ،بشكل طبيعي
الناس ليست دائ ًام تتبع احلق ألنه حق ،بعض الناس يتبعون احلق
ألهنم يرون ان مصلحتهم الشخصية عند احلق ،فإذا تعارضت هذه
املصلحة الشخصية مع احلق يمكن االنسان ان يرتاجع عن احلق،
انا ال اقول مجيع الناس لكن اقول الوضع الطبيعي وأكثرهم للحق
انه هو حق! ملاذا تكرهه الناس؟!
كارهون مع ُ
عقيدتنا يف االم��ام املهدي (عليه السالم) ال خترج عن الوضع
الطبيعي لدعوات احلق ،الناس يف النبوات كانت تشكك وتتهم
النبوة وحتتج عىل املعجزة وترى املعجزة سحرا ،وأوذي االنبياء
مجيع ًا وحارهبم اقوامهم ،يشككون فيهم وهم انبياء وج��اؤوا
بحجج ..فمن الطبيعي جد ًا ان تتعرض العقيدة عقيدة االمام
املهدي لكثري من الدعاوي وكثري من الكذب وكثري من الدجل.
اخواين االئمة عليهم السالم بعض االمور اعطونا اياها بعناوينها
العامة بخالف بعض االمور ،مثال ً اآلن عقيدتنا يف االئمة عليهم
السالم ال يكفي ان اقول هناك ائمة بعد النبي (صىل اهلل عليه وآله
وسلم) البد ان اعرفهم بأسامئهم وأعدّ د فالن وفالن وفالن ،هذا
التعريف تعريف شخيص يعني فالن استطيع ان ُاشري ُله بالبنان
وأقول هذا هو إمامي ،وهناك تعريف بالعناوين بالصفات من
قبيل العلامء اهلل تعاىل حيفظ الباقني ويرحم املاضني ،العلامء عبارة
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عن أوصاف عامة ،االئمة عليهم السالم اعطوا هذه االوصاف
وجعلوا من يتمتع هبذه االوصاف هو وريث االنبياء العلامء ورثة
االنبياء..
نلتفت اىل نقطة سأكون رصحي ًا جد ًا يف هذا اجلانب ،هذه العقيدة
عقيدة او االرتباط بالعلامء من األول عبارة عن اوصاف عامة،
وهذه االوصاف العامة جزم ًا تنطبق عىل بعض وال تنطبق عىل
آخرين ،هذه قضية علمية صنف االطباء مثال ً ينطبق عىل بعض وال
ينطبق عىل آخرين ،صنف الفن او العلم الفالين ينطبق عىل بعض
وال ينطبق عىل البعض االخر ،صنف العلامء علامء الرشيعة قطع ًا
ينطبق عىل بعض وال ينطبق عىل االخرين ..االئمة عليهم السالم
مع ان االسامء الشخصية صار فيها دجل من باب أوىل نسبة الناس
اىل العلامء ايض ًا ان يقع فيها بعض الشبهات ..مث ً
ال يف زمن لع ّله
ينبه عن جعفر الكذاب ،ملاذا؟ ألنه
االمام السجاد (عليه السالم) ّ
عندما يمر باإلمام الصادق (عليه السالم) يسميه جعفر الصادق،
السائل يسأل ما هو السبب يسمى بالصادق وكلكم صادقون؟!
هذا السائل صاحب فطنة وصاحب ذكاء يسأل والقضية قبل
والدة االمام الصادق (عليه السالم) كيف يسمى االمام الصادق
ينبه االمام (عليه السالم) اىل انه سيخرج
وانتم كلكم صادقون؟! ّ
شخص يدعي ما ليس له ُيسمى بجعفر الكذاب ..هنا بال شك
ستقول االم��ام الصادق (عليه السالم) عنوان واض��ح وجعفر
الكذاب ايض ًا ،لكن يف مقام ُ
الشبهة هناك من يتبع جعفرا الكذاب
وان َّ
قل ،لكن عندما يتصدى ُله االمام (عليه السالم) ينتهي وضع
جعفر ..الشاهد يف الوقت الذي تكون االسامء شخصية تتعرض
لقضية التزوير والدجل..
انا اقول مسألة الدنيا اخواين مسألة خطرة واالنسان قد يأيت اىل
الدنيا من جهة الدين وذكرنا الرواية املشهورة ألمري املؤمنني (عليه
السالم) املحاججة بني عامر وبني املغرية سابق ًا ذكرنا ُه بخدمتكم
(دعه يا عامر ،ملاذا؟ قال هذا مل يأخذ من الدين اال ما قاربته الدنيا).
ُ
فكيف بالعلامء الذين هلم عناوين عامة ..قطع ًا سيدعي املدعي انه
يتبعه
ُله شأنية العلامء وحياول ان حيرش نفسه ولن يستطيع ..نعم ُ
بعض ّ
السذج من الناس وهذا اخواين ليس ذنب الساذج ،الثقافة

البد ان نقرعها والبد ان نطرق االن يف هذه االزمنة ال عذر ألحد،
مجيع ابواب الثقافة مفتوحة ..تارة انا اسعى وتارة انا اصم اذنيّ
يدجل عىل
عن احلق ..االنسان عندما يأيت اىل حالة من الدجل هذا ّ
الناس ويقول انا ممكن ان وصلت اىل مراتب هائلة واالمام املهدي
أين نجد ُه؟ هذا ّ
يكذب وينسب ترصفاته اىل االمام (عليه السالم)
ّ
والسذج من الناس يعني لسذاجة الذهن او لالنخداع ايض ًا يندفع
وبالنتيجة الحظوا اول يشء من ينتمي هلذه احلالة الدجلية حيارب
العلامء!
أول يشء حتى يقطع الطريق امام هذا الساذج وهذا من الدهاء
ومن الشيطنة ،حتى يقطع الطريق أمام اآلخرين ،الشاهد ان هذه
احلالة هي من احلاالت التي البد ان حتدث ..هذه العقيدة املباركة
عقيدة االمام املهدي (عليه السالم) حاهلا حال بقية االشياء التي
تتعرض اىل حالة من التشويه..
الذي يعنينا بشكل او بآخر ان االنسان عليه ان يعتقد وفق اصول
حقيقية ووفق اصول طبيعية ،ثاني ًا عليه ان يتمكن من ان ُيدافع
بحيث ال يتزلزل أمام أي شبهة واال فإن الشبهات يف كل يشء هي
مر باألنبياء عليهم السالم اقرأوا القرآن
تأيت ويمكن ان تقرؤوا ما ّ
مر باألنبياء من موسى وعيسى وختام ًا بنبينا حممد
الكريم وما ّ
(صىل اهلل عليه وآله وسلم) .عقيدتنا باإلمام (عليه السالم) كعقيدة
نتوقع أي احد يتوقع ان هذه العقيدة مع طول الغيبة ومع وجود
من يرتبص بنا الدوائر ان تتعرض اىل حالة من التشويه وحالة من
التشكيك لكن العقيدة ان شاء اهلل تبقى سليمة ومعافاة..
ونسأل اهلل تعاىل ان يطيل اعامرنا واعامركم كي تكتحل اعيننا
بالنظر اىل وجهه املبارك سائلني اهلل تبارك وتعاىل ان يتقبل منا
ومنكم واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله
الطيبني الطاهرين.
Ahrarweekly

7

صالة الجمعة

ُ
ُ
تغيب أسس الرؤية التربوية الصحيحة؛
السيد الصافي :عندما
قطعًا ال نحصد ا ّال الفوضى
كربالء
الجمعة في
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف
المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
في  /13شعبان1440/هـ الموافق 2019/4/19م تحدث قائال:
اخ��ويت اخ��وايت اع��رض عىل مسامعكم الكريمة حديث ًا يتعلق
بموضوع الرتبية..
مقصودي من الرتبية هنا هو عندما يولد لكل م ّنا مولود يعيش يف
هذه البالد  -س ّلمها اهلل تعاىل -البد من وجود أسس عامة للرتبية،
وأسس هذه الرتبية الشك تتأثر سلب ًا واجياب ًا بحضارة البلد.
فهل هناك أس��س تربوية حقيقية؟ س��واء تتكفل هبا ا ُالرس..
املجتمع ..الدولة؟ وهل هناك اهتامم بالناشئ من بداية حياته اىل
ان يتوفاه اهلل تعاىل؟ أو ال توجد أسس وانام ُيرتك هو ُيصارع ،وقد
ُيصيب وقد خيطئ!..
طبع ًا هذا العنرص الرتبوي حقيقة هو ليس عنرص ًا خيتص بجهة
مكملة ،وقد تكون
دون أخ��رى ،نعم قد تكون بعض اجلهات ّ
انوه له بأن
هناك أجواء تساعد عىل ذلك ..اليشء الذي ُا ّ
حب ان ّ
هناك مرتكزات تربوية هلا نحو من املوضوعية والواقعية التي
يكون اثرها ّبين ًا ،وعندما تغيب الرؤية الرتبوية؛ قطع ًا ال نحصد
اال الفوىض ..االنسان عندما يرتبى وعندما يتمتع بلياقات تربوية
نعول عىل
جيدة ،يفهم كيف يعالج االمور ،ونفهم ايض ًا كيف ّ
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جيل وعىل نشء من ورائه اخلري الكثري ..ولعل من مجلة االمور
التي ُاحب ان اذكرها هنا:
أوالً :الثقة بالنفس
البد من زرع الثقة بالنفس ،اجلانب الرتبوي يسعى اىل ان يوجد
هذه الدعوية عند الطفل اىل ان يكرب ويكون صبي ًا وشاب ًا ،يربيه
عىل ان يثق بنفسه ،وانتم تعلمون ان الثقة بالنفس ليست تلك
الناشئة من غرور ،وانام الثقة بالنفس بمعنى ان االنسان عند ُه قدرة
ان يفعل هذا الفعل ..هناك جمموعة من القدرات عند االنسان،
هناك جمموعة من املواهب عند االنسان ،اجلانب الرتبوي حياول ان
يستثري هذه االمور ،وجزء من استثارهتا ان اجعل هذا الفتى وهذا
الشاب يثق بنفسه ..ال يشعر بإحباط من اول جتربة قد يمر هبا او
ال يشعر باإلحباط بسبب ان البيئة ال ُتساعد ،وانام يتمتع بحالة من
الثقة ُتعينه عىل ان يكتشف بعض ارسار احلياة ما دام فيها ،ويكون
أيض ًا عامال ً مكم ً
ال ألخوته..
الثقة بالنفس بشكل فردي ،لكن هذه الثقة لو ُع ّممت سنحصل
عىل مجاعة يثقون بأنفسهم ،ثم تتوسع الدائرة اىل ان يكون هذا
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املجتمع ِ
انه جمتمع يثق بنفسه ويثق بقدراته
السمة الطارئة عليه ُ
ويثق بقابلياته ،وبالنتيجة عندما نتكلم ..نتكلم وحتتنا ارض صلبة
ناشئة من هذه الذخرية التي سعينا لرتبيتها.
ثانيًا  :زرع الهمة
اهلمة هي حالة من الطموح
هناك زرع
للهمة ايض ًا ،ومعنى ّ
ّ
املرشوع ،االنسان عند ُه ّ
مهة يعني ان ال يكسل دائ ًام ،هو همَ يم يف
إنجاز بعض ما يستطيع ان يؤديه ..بعيدا عن الكسل وبعيدا عن
اهلمة دائ ًام ما تكون عند الشباب ايض ًا ،الشاب
اخلمول ،وهذه ّ
اهلمة محُ اطة بحصانة ..خوف ًا من ان ُتستغل
يكون مهيام ،أقول هذه ّ
من الشاب عىل نفسه يعود الرضرّ ..
مهة فيها استنطاق لقابلياته
ِ
اجلهوده..
واستنطاق
هذان االمران الثقة بالنفس باإلضافة اىل اهلِ ّمة اخواين البد ان ُتعزز
باحرتام البلد..
هذه املسألة االخوة يرون دائ ًام نحن يف تكرارها ..حقيقة هذه
الفطرة حمبة االوطان فطرة االنسان ان يحُ ب بلده ،لكن هذه حمبة
البلد قد تعاين من مشاكل وهذا ُجرح كبري ال نريد ان نفتحه ،لكن
االنسان عندما يرتبى عىل حمبة بلده من الطفولة والشباب وثقافته
عنه ،والسعي
العامة؛ سيحرص اشد احلرص عىل ابعاد ُكل رش ُ
دائ ًام اىل جلب اخلري ُله ،فاذا تصدّ ى اىل موقع من املواقع ..موقع
اداري ،موقع سيايس ،موقع اقتصادي او اجتامعي ،اذا تصدّ ى
سيخترص علينا جمموعة هائلة من التوجيهات والكالم ملاذا؟!
ألن هذا األمر اشبه بيشء اصبح عند ُه َم َلكة ،يعني هو يسعى اىل
ان حيافظ عىل بلده من كل نتوء زائد ،ال حيتاج بعد ذلك ان نبني ُله
خطورة الرشوة مثال ً ..االنسان الذي يحُ ب بلده يبتعد عن هذه
يدفعه دافع املحبة غري الوازع الديني ان يرى ان هذه
املسألة ،قد
ُ
الرشوة ستبدأ تنخر يف بلده ،فهو بالنتيجة سيعاين رصاع ًا نفسي ًا

انه
ما بني ما يتكلم ،يقول اين ُاحب بلدي وبني ما يعمل خارج ًا ُ
خالف هذه املحبة ،ولذلك بعض احلاالت حتى يف اصطالحاتنا
العرفية نقول هذا شخص ُم ٍ
رتب..
ما معنى ُم ٍ
منه بلده ،وما يريد منه ُجمتمعه هو
رتب؟ يعني ما يريد ُ
عنده ،يعرف حدوده فال يتجاوزها ،ويعرف حدود اآلخرين فال
يتجاوزها..
هذه املسائل البد ان ُتزرع اخواين الحظوا نحن كثري ًا ما نتكلم
ونوجه ،لكن هناك جهة البد ان تلتفت ،صاحب قرار..
ونقول
ّ
من يكون صاحب القرار؟ تارة صاحبة القرار جهة اجتامعية ،تارة
صاحبة القرار ارسة ،تارة صاحبة القرار دولة ،تارة صاحبة القرار
وسنعرج عىل نقطة
منظمة ..بالنتيجة اإللزامات البد ان تتحقق،
ّ
اخرية.
ثالثًا  :تغذية أمل الشباب
اضافة اىل ذلك السعي ،الحظوا اآلن عندنا ما شاء اهلل من الشباب
ال أقول املتعلم ..بل الشباب العامل طبع ًا بمجال اختصاصه..
وذكرنا قبال ً جمموعة هائلة من الشباب اخلرجيني الذين هلم
جماميع كبرية من االخرتاعات التي تنفع البلد ..هذه االخرتاعات
يقدموهنا عىل طاولة ،وانت تنتقي منها ما يعزز وينفع البلد ،هذا
نوع من الرتبية اخواين ان االنسان رغم قساوة الظرف الذي يمر
به؛ يبقى عند ُه امل وهذا األمل غري خادع ،وانام امل حقيقي جتد ُه
يعمل ضمن أي ظرف من الظروف يف سبيل ان حيقق شيئا  ،ويبني
انتامءه ملجتمعه ..لعراقة هذا املجتمع ،لثوابت هذا املجتمع ..عىل
اجلهات املعنية ان تنظر اليهم نظرة واقعية هؤالء حي ّلون كثريا من
املشاكل ..بعض االم��ور اخ��واين تحُ ل بكالم بعض االم��ور تحُ ل
بعمل خارجي ،هؤالء هلم ا ُملكنة عىل ان يعملوا اعامال طيبة البد
ان نتوجه إليهم.
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هذه املقدمة حتى ال انسى قبل مخس سنوات من هذا املكان املبارك
ويف هذه االيام يوم الرابع عرش من شهر شعبان والتي صدرت
فيها تلك الفتوى املباركة من املرجعية الدينية العليا لغرض حماربة
داعش.
الحظوا اخواين طبع ًا بشكل رسيع انا اقول االمور التي متر بالبلد
خمتلفة تارة مسألة اقتصادية ،تارة مسألة اجتامعية ،تارة مسألة
تكنولوجية ،وت��ارة متر بالبلد مسألة ُتريد ان ُتنهي البلد تهُ لك
احلرث والنسل ..االختبار احلقيقي يظهر اذا تعرضت البالد وال
تعرضت ُله سابق ًا..
قدّ ر اهلل اىل ما ّ
مر هبا البلد هي ُ
حمل فخ ٍر واعتزاز لكل السواعد التي
التجربة التي ّ
قاتلت ،وقطع ًا التاريخ مل ولن ينسى برشط ان تكتبوه بأيديكم،
الذي حدث يف تلك الفرتة يشء مجيع ًا نفخر به ونعتز به ،هؤالء
واحلمية والغرية،
ظاهرة حضارية قوية متتعوا بالبسالة والشجاعة
ّ
ودافعوا عن بالدهم أفضل دفاع ممكن ان ّ
يسطر بالعرص احلديث
مع ق ّلة االمكانات ،وق ّلة املوارد ،ومع املسألة التي كانت يشوهبا
نوع من الفوىض ،لكنهم اندفعوا كالسيل اهلادر إليقاف ما يسمى
بداعش..
هؤالء الفتية الشباب الذين تربوا يف هذه األرض أقول هذه تربية،
نحن ال ُيمكن ان ننسى هلم ذلك ومن ورائهم من؟ كان معلم
دفعهم لذلك جزاه اهلل خري ،كان أب ًا دفعهم اىل ذلك جزاهم اهلل
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خري ًا ،تربوا بحليب طاهر من ُامهات ارضعنهم لبن ًا طاهر ًا حتى
ُيوفوا هبذا اللبن يف وقت املحنة جزاهن اهلل خريا ..وعلينا مجيع ًا
شعب ًا وحكومة ومنظامت ..علينا دائ ًام ان ال ننسى تلك الدماء التي
ُاريقت عىل هذه االرض الطاهرة ..إكرام ًا هلم ان ال ننساهم ،وان
نسعى دائ ًام لتوثيق ما بذلوا من ُجهد.

عندما تفوهت املرجعية بذلك مل تستطع اجلهات املعنية ان تسيطر
هبت من حلظتها وهذه ظاهرة ..انا انام
عىل االعداد الغفرية التي ّ
اقول ذلك اخواين ونحن يف مكان مقدس عند سيد الشهداء (عليه
اسجل موقف عرفان وشكر ،وان ذكرهتم املرجعية
السالم) ،انام ّ
الدينية بأفضل كالم تأكيد ًا لذلك ،انام نتبعها ُهم فخرنا وهم قدوتنا
وهم ابناؤنا ،واقع ًا وليس لنا فخر نفتخر ِبه اال هؤالء..
وهم اناسنا ُ
ُ
فهنيئ ًا هلم ألهاليهم لعشائرهم ألمهاهتم ..ألمهات انجبن هؤالء،
وهذه تربية عملية نحن ال ُتسعفنا األمثلة بعد ان ّ
سطر هؤالء ما
ّ
سطر ،ال نحتاج اىل ان نتحري باألمثلة هذه االمثلة ُتسعفنا دائ ًام ان
شهود حق عىل ما ُقلت..
نستشهد هبا وهم
ُ

اسأل اهلل سبحانه وتعاىل بحق هذا اليوم املبارك ان يتغمد الشهداء
برمحته الواسعة ،وان يرينا يف بلدنا كل عزة وكل فخر ،ألن الدماء
العزيزة كانت هي الثمن وعلينا ان نحافظ عىل ا ُملثمن كام يقولون..
نسأل اهلل ان يوفق اجلميع لكل خري وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب
العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.

لو سألوك

نرد على الذين
بماذا ُّ
يقولون إن قول (عليه السالم) لألئمة ال يجوز ؟
نستغرب ممن يقول!! ذلك إن كان له أدنى مطالعة وثقافة إسالمية
أما من كان جاه ً
ال فال كالم معه حتى يسأل أو يتعلم وأما من ينكر
ذلك هلوى ونفس أ ّمارة بالسوء ونصب دفني فليتب وليستغفر اهلل
تعاىل من عدم تقبله هلذا احلكم اإلهلي ولنصبه العداء ألهل بيت
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله).
فجواز الصالة والسالم عىل أهل البيت (عليهم السالم) من
رضوريات الدين ومن بدهييات اإلسالم.
وهناك خصوصية ألهل البيت (عليهم السالم) يف هذا املجال
فهم ليسوا كغريهم من الناس وخصوص ًا بعد أن أوىص رسول
اهلل (صىل اهلل عليه وآله) أمته هبم واتفقت األمة عىل إكرامهم
وتعظيمهم وحفظ حقهم وعدم قياسهم عىل غريهم الختصاصهم
هبذه املزية والفضيلة وهي كوهنم قرابة رسول اهلل (صىل اهلل عليه
وآله) ورمحه وعرتته وأهل بيته (عليهم السالم).
وقد قال تعاىل فيهم (( :إِ َّنماَ ُي ِريدُ هَّ ُ
الل لِ ُي ِ
ُ
جس َأهلَ
الر َ
ذه َب َعنك ُم ِّ
ال َب ِ
يت َو ُي َط ِّه َر ُكم َتط ِهري ًا )) (األحزاب ,)33:فبني تعاىل منزلتهم
واختصاصهم.
َ
َ
ِ
َ
هَّ
لىَ
ُّ
ً
َ
ِ
ِ
َّ
وقال تعاىل أيضا (( :إن الل َو َمالئكت َُه ُي َصلون َع ال َّنب ِّي َيا أيهُّ َ ا
يه َو َس ِّل ُموا َت ِ
ين آ َمنُوا َص ُّلوا َع َل ِ
سلي ًام )) (األحزاب ,)56:فبني
ا َّل ِذ َ
رسوله األمني (صىل اهلل عليه وآله) وع َّلم أمته كيفية الصالة عليه
صلىّ اهلل عليه وآله وسلم حينام سألوه وقالوا له :يا رسول اهلل قد
عرفنا كيف نسلم عليك فكيف الصالة عليك؟ فقال (صىل اهلل
اللهم ِّ
صل عىل حممد وآل حممد كام صليت عىل
عليه وآله)( :قولوا
َّ
آل إبراهيم).
ولو نظرنا إىل فعل املسلمني وسريهتم لوجدنا أهنم كانوا وال زالوا
يميزون أهل البيت (عليهم السالم) بالسالم عليهم وكذلك

بقوهلم يف الصالة عىل النبي (صىل اهلل عليه وآله) :صىل اهلل عليه
وآله وسلم ،وحتى السلفيون كاأللباين وتالميذه والكثري من
السعوديني كعائض القرين والدورسي وسلامن العودة وغريهم.
وخصص أهل
ومن السابقني البخاري الذي أطلق هذا القول
ّ
البيت به والذي يعد من أبعد الناس عن الشيعة والتشيع وهو
السنة وكتابه أصح
أهم األئمة والعلامء واملحدّ ثني والسلف عند ُ
وأقدس وأهم كتاب عندهم بعد كتاب اهلل تعاىل وإليكم بعض ما
ذكره يف صحيحه:
 -1صحيح البخاري (  )243/2كتاب الكسوف باب حتريض
النبي (ص) عىل صالة الليل والنوافل من غري اجياب وطرق النبي
(ص) فاطمة وعلي ًا عليهام السالم ليلة للصالة.
 -2صحيح البخاري ( )137 /3كتاب اهلبة /باب إذا وهب دين ًا
عىل رجلٍ /قال شعبة عن احلكم هو جائز ووهب احلسن بن عيل
عليهام السالم لرجلٍ دينه.
 -3صحيح البخاري ( /)229/3كتاب اجلهاد والسري /عن
سهل (رض) أنه سئل عن جرح النبي (ص) يوم احد فقال....:
فكانت فاطمة عليها السالم تغسل الدم....
وهذه رواية من عرشات الروايات يف صحيح البخاري
كتاب فضائل الصحابة
ِ
ِ
بن محُ ََّمدٍ،
ِ
بن ُ
َ
َ
َ
ِ
احل َسني ِ
يم ،قال َحدَّ ثني ُح َسنيُ ُ
َحدَّ َثنِي محُ ََّمدُ ُ
بن ا َبراه َ
بن َمالِ ٍ
س ِ
َحدَّ َثنَا َج ِر ٌيرَ ،عن محُ ََّم ٍدَ ،عن َا َن ِ
ت
ك ـ رىض اهلل عنه ـ ُا يِ َ
ني ـ َع َل ِ
بن ِز َي ٍ
ُع َبيدُ هَّ
ال ُم ـ َف ُج ِع َل فيِ َط ٍ
اس ُ
الس َ
احل َس ِ
اد بِ َر ِ
ست،
اللِ ُ
يه َّ
ال فيِ ُحسنِ ِه َشي ًئا. َف َق َ
نك ُتَ ،و َق َ
َف َج َع َل َي ُ
ان َاش َب َه ُهم بِ َر ُس ِ
ال َا َن ٌس َك َ
ول
هَّ
اللِ صىل اهلل عليه وسلمَ ،و َك َ
سم ِة.
الو َ
ان مخَ ُضو ًبا بِ َ
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استفتاءات شرعية

السؤال  :ما حكم صالة املرأة يف موقع العمل املختلط ؟
اجلواب  :صحيحة  ،وإن وجب عليها التسرت .
السؤال  :هل جتوز الصالة يف املطبخ ؟
اجلواب  :ال بأس هبا .
السؤال  :ذكر بعض االخوان عدم جواز الصالة عىل سطح الدار
صحة هذا رشع ًا ؟
فام مدى ّ
اجلواب  :غري صحيح .
السؤال  :ما حكم الصالة يف املدرسة مع العلم اهنا جمهولة املالك
للحكومة ؟
اجلواب  :جتوز الصالة وتصح .
السؤال  :هل جيوز ان يصيل املرء وزوجته يف غرفة واحدة ؟
اجلواب  :جيوز مع تأخر املرأة عنه باملقدار املعترب .
ٍ
بمكان فيه صور آلل
السؤال  :هل يوجد إشكال يف إقامة الصالة
البيت مع ّلقة عىل اجلدران ؟
اجلواب  :ك ّ
ال .
السؤال  :هل جيوز الصالة يف حجرة مليئة بالصور املوجودة عىل
احلائط وهذه الصور حتتوي عىل مشاهري مثل العبي كرة قدم
وشخصيات معروفة ؟
اجلواب  :نعم جيوز عىل كراهة .
ال��س��ؤال  :هل جي��وز للمرأة أن تصليّ أم��ام الرجل األجنبي
وخصوص ًا يف األماكن املقدّ سة ؟
السؤال  :ما رأي سامحتكم يف السجادات التي ترسم عليها صورة اجلواب  :ال جيوز عىل االحوط إ ّ
ال أن يكون الفاصل أربعة امتار
ونصف او أكثر وال فرق بني األجنبي وغريه وال بني االماكن إ ّ
ال
الكعبة املرشفة او احد صور قباب االئمة (عليهم السالم) ؟
املكرمة عند الزحام فيجوز .
وما حكم اجللوس عليها ؟
يف مكة ّ
اجلواب  :البأس برسم صورة الكعبة املعظمة والقباب املقدسة
عىل السجاد واما اجللوس عليه فغري جائز مع استلزامه اساءة
االدب .

مكان المصلي

هل يجوز الدعاء بما في الحال أثناء القنوت والسجود ،كقول:

السؤال  :هل جيوز للطفلة املميزة والتي تبلغ من العمر ( ٦او)٧
سنني ان حتاذي الرجل يف صالته ام جيب عليها ان تتخلف عنه،
وما هو حكم االطفال املميزين ذكور ًا واناث ًا يف ما بينهم ؟
اجلواب :املختار ان املانعية واملمنوعية يف مسالة تقدم املراة عىل
الرجل او حماذاهتا له يف الصالة خمتصة بصالة البالغني وان كان
التعميم احوط .
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اهد فالن ابن فالن) ،أو (اللهم ارزقني زيارة بيتك الحرام) ؟
(اللهم ِ

السؤال  :هل يجوز شراء سندات من البنوك بارباح شهرية او سنوية ؟

الجواب  :اليجوز .

مصطلحات فقهية

ما هو تعريف الشبهة املفهومية ؟
اجلواب  :عدم العلم بانطباق العنوان عىل املصداق اخلارجي
لعدم معرفة حدود العنوان ،كام لو مل نعلم صدق الغناء عىل
صوت خاص ،لعدم علمنا بحدود الغناء.
املقاصة النوعية؟
ما املقصود بقاعدة
ّ
اجلواب  :خذوا منهم كام يأخذون منكم يف سننهم وقضاياهم.
ما هو تعريف قاعدة اإللزام؟
اجلواب  :أي إلزام غري اإلمامي بأحكام نحلته.
ما املراد من قاعدة اإلقرار؟
اجلواب  :أي إقرار غري اإلمامي عىل مذهبه ومعاملته بموجب
أحكامه.
إذا قال الفقيه (املشهور كذا  ..أو قيل كذا ..عقبه بوجهة نظره
فهل يعني انه يوافق املشهور أو القيل؟
اجلواب  :ال يعني ذلك فالالزم يف مثله مراعاة االحتياط أو
الرجوع إىل جمتهد آخر مع مراعاة األعلم فاألعلم.
السؤال :من یطلق علیهم الرحم؟
اجل��واب :الرحم كل قریب یشاركك يف رحم كالوالدین
واالخوة والعم واخلال والعمة واخلالة واوالدهم.
السؤال :ما معنی االلعاب القامریة؟
اجلواب :اي ما تعرف التقامر به.
السؤال :ما هو تعريفكم لوالية الفقيه ؟

اجل��واب :الوالية فيام يعبرّ عنها يف كلامت الفقهاء (رض)
باالمور احلسبية تثبت لكل فقيه جامع لرشوط التقليد  ،واما
الوالية فيام هو اوسع منها من االمور العامة التي يتو ّقف عليها
نظام املجتمع االسالمي فلمن تثبت له من الفقهاء ولظروف
إعامهلا رشوطا اضافية ومنها ان يكون للفقيه مقبولية عامة
لدى املؤمنني .
السؤال :ما هو تعريفكم للوكالة ؟
اجلواب :هي تسليط الشخص غريه عىل معاملة  :من عقد  ،أو
وتصح
إيقاع  ،أو ما هو من شؤوهنام  ،كالقبض واإلقباض ،
ّ
تصح بالكتابة واملراسلة.
بأي صيغة كانت أو أي لغة  ،كام ّ
ما هو تعريف (ترامي العدول)؟
اجلواب  :أي العدول بالنية متكرر ًا يف صالة واحدة كام إذا
كان يف الحقة أدائية فذكر انه مل يأت بسابقتها فعدل إليها ثم
تذكر أن عليه فائتة فعدل إليها أيضا صح العمل الذي يلزم
اإلتيان به ويستحق العقاب عىل تركه.
ما املقصود من اجلاهل باحلكم واجلاهل باملوضوع؟
اجلواب  :اجلاهل باحلكم من ال يعلم احلكم الرشعي العام
بالنسبة لذلك املوضوع .
واجلاهل باملوضوع من ال يعلم بانطباق موضوع احلكم
الرشعي عىل أمر معينّ  ،وهذا عىل قسمني :فتارة ال يعلم
معنى املوضوع وسعة دائرته ،وهذه شبهة مفهومية ،كمن ال
يعلم املراد بالغناء بدقة وتارة ال يعلم حالة املصداق املعني
خارج ًا ،كمن ال يعلم ّ
أن املائع املعني مخر مثال .
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ملف خاص

مهرجان ربيع الشهادة
َ
َ
عشرة
الخامسة
ُيسدل الستار على دورته
تقرير :قاسم عبد الهادي  -ضياء االسدي -حسنين الزكروطي
تصوير :رسول العوادي -صالح السباح -خضير فضالة  -محمد القرعاي -احمد القريشي

القرآنية
البحثية واألمايس
بعد ميضّ مخسة أ ّيا ٍم حافلة باجللسات
ّ
ّ
متنوعة عديدة ،اشرتكت وح��ارضت فيها
والشعر ّية وفقرات ّ
وفود مثّلت ( )40دول ًة من كا ّفة أنحاء العامل باإلضافة اىل العراق،
ٌ
والعباسية املقدّ ستني
احلسينية
اخ ُتتِمت األمانتان العا ّمتان للعتبتني
ّ
ّ
عرص يوم السبت (7شعبان 1440ه��ـ) املوافق لـ(13نيسان
فعاليات مهرجان ربيع
2019م) ومن الصحن
احلسيني الرشيف ّ
ّ
الشهادة الثقا ّ
العاملي اخلامس عرش الذي انعقد حتت شعار:
يف
ّ
منار ُ
وإصالح ِ
للق َيم) ،وسط
لأل َمم
ُ
ٌ
(اإلمام احلسنيُ (عليه السالم) ٌ
أكاديمي وثقا ّ
وإعالمي كبري ومن خمتلف دول العامل،
يف
حضو ٍر
ّ
ّ
الكربالئي وسامحة السيد أمحد
تقدّ مهم سامحة الشيخ عبد املهدي
ّ
الرشعي ِ
الصايف املتو ّل ِ
ان للعتبتني املقدّ ستني.
يان
ّ
ٍ
واس ُت ِه َّل ُ
بتالوة عطرة من آيات الذكر احلكيم ش ّنف هبا
حفل اخلتام
املرصي (عديل أبو مصطفى) ،أعقبتها قراء ُة سورة
القارئ
األسامع
ُ
ّ
الفاحتة ترحمّ ًا عىل أرواح شهداء العراق األبطال ،لتأيت بعدها ُ
كلمة
أرجع
والعباسية املقدّ ستني،
احلسينية
األمانتني العا ّمتني للعتبتني
َ
ّ
ّ
ُ
الكربالئي أذهان احلارضين اىل
سامحة الشيخ عبد املهدي
خالهلا
ّ
عام 2014م ،بقوله« :ان يف قلب عرش هذه الربوع ،حينام ك ّنا يف
ٌ
املوسم العارش ملهرجانكم هذاَ ،
(عز اسمه)
هنض
حتركوا هلل ّ
رجال ّ
ين من
صوت
ويف اهلل تباركت آالؤه ،يوم نادى
حسيني سيستا ّ
ٌ
ّ
لتطهر
تفجرت دماؤهم ّ
النبوة ،ح ّتى ّ
أرض نجف الوالية ومعدن ّ
العزة واإلباء من أدناس قو ٍم هتكوا أستار الفطرة والع ّفة
أرض ّ
احلسينية لعرصنا هذا».
والتوحيد ،إنهّ ا ثور ُة الشهادة
ّ
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الكفائي ُ
ثورة الشهادة الحسين ّية
الكربالئي :فتوى الدّ فاع
الشيخ
ّ
ّ
لعصرنا هذا
ّ
ُ
عميق عرفاننا ومنتهى ثنائنا
وذك� َ�ر سامحته بام ييل -1 :يتجدّ د
والوالئية،
املعرفية
وطيب شكرنا عىل ما أث��رت به بحوثكم
ُ
ّ
ّ
احلسينية ويف سنني مخسة عرش مضني من
حب قلوبكم
وقصائد ّ
ّ
مهرجانكم هذا ،تعريف ًا وتبرص ًة وتذكري ًا بحسني الثورة ومنهجه
ٍ
إلخوان لنا يف الدين
اإلصالحي ،فكان لذلك أبلغ األثر والتأثري
ّ
ونظرا َء لنا يف اخللق من خمتلف بقاع العامل ...فكان للحسني
ٍ
ٍ
ونساء
رجال
حضور يف قلوب وعواطف وضامئر
(عليه السالم)
ٌ
من خمتلف بقاع العامل ،وترك هلف ًة يف وجدان هؤالء ح ّتى شهدنا
احلسيني ألعوا ٍم الحقة ،وهذا
حضورهم املتجدّ د يف األربعني
ّ
بقضية احلسني(عليه السالم)
جهدٌ كبري ُتشكرون عليه لتعريفكم
ّ
املهرجانية لربيع
اإلسالمي وغريه ..وبو ّدنا أن تأخذ احلركة
للعامل
ّ
ّ
الشهادة أبعاد ًا أوسع ،وهي:
أ -توسعة التعريف وامتدادها اجلغرا ّ
يف األوسع عىل مستوى العامل
اإلنسانيةّ ،
فإن للحسني (عليه السالم) حضور ًا
املكونات
وخمتلف ّ
ّ
وجداني ًا يف الفطرة قبل العواطف ،ويف الضامئر قبل األجساد ،وال
ّ
ّ
شك ّ
أن للخطاب امل ّتسق مع الفطرة والوجدان والضمري والعاطفة
اإلنسانية ،وهذا ما شهدناه
اإلنسانية أبلغ األثر يف سالمة املسرية
ّ
ّ
يف غالب املناسبات املاضية.
ُ
بّ -
حركة املجتمع ونبض حياته ،وواقعهم يف
أن شبابنا هم
وأخالقية
متوجات فكر ّية وعقائد ّية
حركة احلياة هذه السنني يشهد ّ
ّ
تذهب هبم يمين ًا وشام ً
احلسينية
ال ،وهم عطشى يف وعيهم للحياة
ّ
ُ
حركة حياهتم احل��ارضة يف فكرها
احلسينية ،أن ُتربط
وال��روح
ّ
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وتوجهاهتا وأخالقها بحركة احلسني (عليه السالم)،
وثقافتها
ّ
اإلصالحية ،فال تنسوا إخواين وأخ��وايت يف
وتمُ زج بقيم ثورته
ّ
األحبة من أوالدنا وشباب جمتمعنا
مستقبل مهرجانكم هؤالء
ّ
نوجه أنظارنا وحركتنا الفكر ّية نحوهم ،فها هي جامعاتنا
من أن ّ
ومدارسنا ُتنادي وهتتف بنا أن خذوا بأيدينا فر ّبام أمواج اإلحلاد
واللاّ دين ستصري طوفان ًا يغمرنا ح ّتى ال نجد عاص ًام لنا منه».
ّ -2
واألخالقي املعارص ملا يشهده من
االجتامعي
إن الواقع
ّ
ّ
تق ّل ٍ
املجتمعية،
وتراجع يف القيم ومنظومات األخالق
بات خطرية
ٍ
ّ
الفكري
خصوص ًا مع ث��ورة تكنولوجيا اال ّت��ص��االت والغزو
ّ
جمتمعية غريبة عن الثورة
واالجتامعي ،ملنظومات
واألخالقي
ّ
ّ
وتوجه ًا أكرب نحو
احلسينية ،تتط ّلب تركيز ًا
واالجتامعية
األخالقية
ّ
ّ
ّ
ّ
االجتامعية يف جمتمعاتنا،
احلذر من خماطر تر ّدي القيم واألخالق
ّ
والتطور،
احلرية والتقدّ م
مع ما حتاوله ّ
ّ
مسميات تغ ّلفت بغالف ّ
بمسميات خدعت
لتغرق فطرة أبنائنا وبناتنا وأذواقهم وأخالقهم
ّ
احلسيني.
من ال خرب َة له يف حياة احلقّ واخللود
ّ
ّ -٣
األرسي للمرأة
والرتبوي
والنفيس
االجتامعي
إن الواقع
ّ
ّ
ّ
ّ
باخلصوص أ ّم ًا وبنت ًا وزوجة ومر ّبية ،تتط ّلب أن تأخذ ح ّقها من
احلسينية ،بل بامتدادها الذي
بمكمل الثورة
الكشف والتعريف
ّ
ّ
الزينبية.
الزينبية والروح
لواله لضاعت هذه الثورة ،إنهّ ا املبادئ
ّ
ّ
ّ -4
إن الواقع املا ّيل الفاسد للبعض ممّن استأثر بالفيء ،وحتريف
وتوجه الكثري نحوها ،وسيادة
االجتامعية
الكثري من املفاهيم
ّ
ّ
األساسية
بعض األعراف العشائر ّية الظاملة وهتك ستار احلقوق
ّ
والتجرؤ عىل حرمة النفوس واألعراف لدى
يف احلياة الكريمة،
ّ
البعض ،تفرض علينا هذه املفردات التي ما هنض احلسني(عليه

عملي ًا
حترك ًا
ّ
السالم) إلاّ ألجل تقويمها بعد اعوجاجها ،تفرض ّ
وثقافي ًا واسع ًا لنجد صدى نداءات احلسني (عليه السالم) يف
ّ
أرض كربالء تنعكس ثور ًة عىل هذه املفردات من االنحراف،
ٍ
غفلة معرضون.»..
التي غرق البعض فيها وهم يف
ربيع الشهادة في حفل ختامه يبث رسائل التعايش السلمي
العراقية الشيخ عامر البيايت
فيام دعا الناطق الرسمي لدار اإلفتاء
ّ
خالل كلمة للدار اىل اتباع هنج الوسطية واالعتدال يف مجيع
مناحي احلياة ونبذ الفرقة والتناحر واالقتتال ،والتمسك بدين اهلل
وهنجه القويم هنج الرسول وأهل بيته (عليهم السالم)..
العاملية من ألبانيا بأنه
وأكد البابا موندي شيخ مشايخ البكداشية
ّ
ومنور ًا ،كام رأى
رأى العراق متقدم ًا وال يزال ينعم باخلري ومعاىف ّ
ٍ
إشارة ملرقد اإلمام احلسني (عليه السالم).
وشاهد هذا املكان ،يف
واختتم الكلامت الربوفيسور الربيطاين روب��رت غليف أستاذ
الدراسات اإلسالمية يف جامعة أكسرتا الربيطانية ،مؤكدا أنّه
مر ًة ثانية بعد
انتظر أكثر من ٍ
تسع وعرشين سن ًة لزيارة كربالء ّ
زيارته األوىل ،لك ّنه شعر بالفخر أثناء زيارتِه هذه يف مهرجان ربيع
الشهادة».
طروحات اتسمت بالحداثة والموضوعية تواصل الحراك البحثي
وجيتمع سنويا عدد من اهل العلم ممن عاهدوا انفسهم بان يكونوا
محلة شعلة االص�لاح والفضيلة يف املجتمع ،ليكتبوا بأناملهم
التاريخ الناصع ويكون جتمعهم يف مهرجان ربيع الشهادة لنرش
رسالة االصالح والتسامح واالنسانية بني اجلميع عىل اختالف
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السيد منير عدنان الخباز

السيد هاشم الهاشمي

ادياهنم ومعتقداهتم ،فكان جتمعهم هذا يف اجللسات البحثية أحد
ابرز الفعاليات التي انطلق هبا ربيع الشهادة ،فشارك فيها من
العلامء والكتاب واملثقفني عىل اختالف جنسياهتم وادياهنم من
شتى ارجاء االرض ليتحاورا ويتناقلوا املعرفة فيام بينهم.
واقيمت اربع جلسات بحثية اثنتان منها بقاعة سيد االوصياء
يف الصحن احلسيني الرشيف ومثلهام بقاعة االمام احلسن (عليه
السالم) يف الصحن العبايس الرشيف وبواقع مناقشة ثالثة
بحوث يف اجللسة الواحدة ،وتم طرح البحوث من قبل الباحثني
«الشيخ ضياء الدين زين الدين ،الشيخ عيل موحان ،الشيخ
عامد الكاظمي ،الشيخ منري الكاظمي (العراق) ،السيد منري
اخلباز ،الشيخ عيل اجلزيري (السعودية) ،السيد هاشم اهلاشمي
(الكويت) ،الشيخ عصام العامد (اليمن) ،السيد صادق املوسوي
الشريازي ،الشيخ الدكتور حيدر مسجدي (ايران) ،السيد عقيل
الغروي (اهلند) ،الشيخ مسلم الرضائي (افغانستان)» ،ومناقشتها
من قبل اجلمع احلارض الذي شمل مثقفني واكاديميني اختصاص
وباحثني اخرين ومن دول خمتلفة.
مشاركات واسعة ومحاور عدة
كام شارك يف اجللسات االربع باحثون من دول (العراق ،لبنان،

16

Ahrarweekly

الكويت ،السعودية ،ايران ،وغريها) وتضمنت عرشة حماور يف
جماالت (الفكر ،االخالق ،االجتامع ،السرية ،الدعاء) ،هبدف
حتفيز وتشجيع الباحثني واالكاديميني عىل اخل��وض يف هذه
الدراسات والبحوث العلمية والزيادة يف التواصل بني املؤسسة
االكاديمية العلمية والعتبات املقدسة.
ّ
فيام كان انطالق اجللسة البحثية األوىل بحضور املتوليني
الرشعيينْ
َّ
العامينْ  ،باإلضافة اىل مشاركة وحضور
للعتبتني املقدّ ستني وأمين َْيها َّ
ّ
وأكاديميني من داخل العراق وخارجه ،وذلك
ومفكرين
باحثني
ّ
عىل قاعة اإلمام احلسن (عليه السالم) للمؤمترات والندوات
العباسية املقدّ سة..وكان اول املتحدثني الشيخ عامر
يف العتبة ّ
اهلاليل عضو اللجنة التحضريية والعلمية ورئيس قسم شؤون
املعارف االسالمية واالنسانية قائال :ان «مهرجان ربيع الشهادة
الثقايف العاملي بنسخته اخلامسة عرش يتضمن اربع جلسات بحثية
تتضمن ( )12بحثا مقدما بواقع ثالثة بحوث يف اجللسة الواحدة
وبعد كل جلسة يكرم الباحثون بدرع خاص مقدم من االمانتني
العامتني للعتبتني احلسينية والعباسية املقدستني ،حيث قدمت
عرشات البحوث وقد جتاوزت االربعني بحثا وتم اختيار ()12
بحثا منها للطرح واملناقشة».
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السيد عقيل الغروي

ويف ه��ذا السياق واكبت جملة «االح���رار» احل��دث وخرجت
باحلصيلة التالية:
تحريف االحاديث النبوية الشريفة
وحتدث ملجلتنا الباحث السيد هاشم اهلاشمي من دولة الكويت
قائال« :ان اخلطوط العامة للبحث املقدم من قبلنا ان هناك حتريفا
وقع يف االمة وان النبي حممدا (صىل اهلل عليه وآل��ه) اكد عىل
ذلك من خالل عدة احاديث ،وهناك حماوالت حصلت لتحقق
التحريف تصدى هلا اهل البيت (عليهم السالم) وان التحريف
دخل عىل االحاديث النبوية الرشيفة باإلضافة او النقصان اما
يف القران الكريم فكان التحريف معنويا ألنه كتاب مصون وال
يمكن حتريفه ،وال زلنا نعاين من هذا التحريف وندعو االخرين
اىل التصحيح العلمي بالنسبة اىل افكارهم ،وشعار مدرسة اهل
البيت (عليهم السالم) انه من قبل فانه قبل ومن مل يقبل فلحاله
ألنه من طبيعتنا ال نصطدم وال ندخل بمعارك اخرى وهذا ال
يدعوا ان هناك مشرتكات عقائدية وفكرية كبرية جدا ،والتنبيه
هلذه االنحرافات هي مسؤولية االمة مجيعا ،ومن كان يف موقع
التصدي او التوجيه فانه يتحمل املسؤولية االكرب».

بمنزلة اهل البيت (عليهم السالم) ممن كانوا يبغضوهنم او كانت
قلوهبم معهم وسيوفهم عليهم ألجل املصالح الدنيوية وهذه
ختص كل من حرض كربالء او مهد للفاجعة او ريض بام جرى مع
علمه بذلك وعدم حصول اي لبس عنده يف فهم النص ،والثاين
من كان معزوال عن االح��داث وخمدوعا هبا وهؤالء هم القلة
النادرة وقد عرفهم نفس القتل والفاجعة العظمى مضافا ملسرية
السبايا اىل الشام باحلقيقة املغيبة عنهم فسيد الشهداء هو املعذر
املنذر وهو الذي مل يدع بدمه الطاهر الحد عذرا).

الرؤية القرآنية لإلصالح
ومن جهته حتدث الباحث السيد منري عدنان اخلباز من اململكة
«طرحت ضمن هذا املهرجان
العربية السعودية ـ القطيف قائال:
ُ
بحثا حول االصالح الذي هو رضورة تنشدها البرشية يف كل
جيل وزمن ،وانطلقت فيه من الرؤية القرآنية لإلصالح ومعامله
وربطت بينها وبني الرؤية الفقهية والترشيعية ،وحتدثت عن
االص�لاح بشكل خمترص بالنسبة ملقوماته وادوات���ه ومراحله
والظروف املوضوعية التي ينبغي ان ترتتب يف سبيل تشييد مسرية
االصالح يف املجتمع البرشي وتعرضت ضمن بحثي اىل معامل
االصالح االقتصادي ايضا انطالقا من الرؤية القرآنية».
اتمام الحجة في واقعة الطف
وتابع« :االصالح بمفهومه الواسع الذي يشمل االصالح القيمي
كام ان البحث اكد عىل فاجعة عاشوراء وما قام به سيد الشهداء واالصالح االقتصادي والربوي وحتى االصالح عىل مستوى
(عليه السالم) امتت احلجة عىل نوعني من الناس (االول العاملون التنظيم والتنسيق العلمي الن االصالح هو العنوان الذي نادى
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الدكتور عصام العماد

احلسني (عليه السالم) من اجله وضحى يف سبيله ،وختصيص
يومني للبحوث العلمية واختيار باحثني مهمني يف هذا املجال
ومن خمتلف املدارس واملجتمعات يدل عىل ان هناك مرشوعا
فكريا للعتبتني الرشيفتني وهو بيان امتداد فكر االمام احلسني
«عليه السالم» امميا وعامليا يف مجيع املناهج.
مذهب اهل البيت (عليهم السالم) يوحد المسلمين
وحتدث الباحث عصام العامد من دولة اليمن الشقيقة :ان «البحث
الذي قدمناه تضمن شخصية االمام احلسني (عليه السالم) وقضية
التوحيد والرشك باعتبارها مثارة من خالل حتريفها والتالعب
فيها باستخدام الرشك والتوحيد ،واعتقد اهنا القضية االساسية
التي استشهد من خالهلا االمام احلسني (عليه السالم) ويعود
اىل اخللط يف التوحيد ومعرفة اهلل وحمبته ،ومن اجل ذلك نجد
كلامته ال سيام دعاء عرفة يمثل التوحيد احلسيني الذي ينسجم مع
التوحيد القرآين» ،منوها عن سبب اختياره للكتابة يف هذا املحور
الن قضية التوحيد ُحر ًفت واس ُتخد َمت يف قضية قتل املسلمني
وفق مفهوم خاطئ للتوحيد».

هبا احلرية من القيم االخالقية السامية التي دعا اليها االمام
احلسني (عليه السالم) وهي اداة عملية لتطهري النفس وتدريبها
عىل العدالة اخلالصة والسرية االيامنية التي ال يشوهبا يشء من
درن الظلم والعدوان ،وان احلرية احلقيقية هي ان تتمكن من رد
وتقبل احلق باختيارك وارادتك ،وال ننسى انه عىل الداعي
الباطل ّ
اىل الدين االسالمي ان يتجنب كل ما يؤدي اىل االثارة واملجاهبة
العنيفة مع ثباته عىل املبدأ وارصاره عىل اصول دعوته ،وجعل
اخلطاب مرنا منسجام مع الناس وخماطبتهم عىل قدر عقوهلم
ومراعاة الرفق بالدعوة حتقيقا للتعلم القرآين ،والدعوة اىل التقدم
والرقي الشامل لتحقيق اآلمال املنشودة.

النهضة على واقع فاسد
وعن مضمون بحثه الذي طرح من خالل احدى اجللسات حتدث
السيد منري الكاظمي من العراق قائال« :كثرية هي االسباب التي
جعلت من ث��ورة االم��ام احلسني (عليه السالم) متتلك املقام
االسمى من بني احلركات والنهضات التغريية يف العامل عرب
التاريخ وذلك ألسباب عديدة كلها كانت نبيلة للغاية بكوهنا
النهضة عىل واقع فاسد حاول االمويون ان يؤسسوا له اخذين
الحرية الحقيقية هي رد الباطل وتق ّبل الحق
بذلك زمام املجتمع نحو االنحراف عن رشيعة االسالم املحمدي
وحتدث السيد عقيل الغروي من دولة اهلند قائال« :مع اجلانب االصيل والدفع بالناس نحو اسالم بني امية والذي هو اجلاهلية
العلمي والفكري جيب االهتامم باجلانب االخالقي وزرع القيم بثوب جديد حماولني يف الوقت نفسه متزيق الثوب اجلميل للدين
االخالقية االنسانية عامة واحلرية احلقيقية بشكل خاص ،ويقصد احلقيقي ونسج ثوب عىل غرار واهواء االموية لذا كان من عوامل
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الشيخ مسلم الرضائي

السيد صادق الموسوي

عظمة هنضة احلسني (عليه السالم) اهنا الثورة التي برشت بأخالق
االسالم االصيلة وبثها باألمة من جديد».
اثر التحريف والتزوير على الروايات
وان كثرية هي النصوص التي تعد نوافذ للوقوف خالهلا عىل
االحاديث لذلك اليوم الرهيب فكانت الدراسة هلذه الروايات
التارخيية التي اسست لطبيعة وظروف الواقع الفاسد عىل املستوى
االجتامعي والعقائدي الذي حاولت االموية له ان يشاع عن طريق
روايات مكذوبة عىل الرسول (صىل اهلل عليه وآله) واقاويل باطلة
والوان من التضليل الديني الذي يربر بدوره لرشعية حكم بني
امية ويف الوقت نفسه يربر لسياسة احلاكم االموي الفاسد ،وهذه
بمجموعها تستوقفنا عىل ما عاناه النص التارخيي والروائي من
منحة يف التجريف والتزوير التي اطلقها احلسني (عليه السالم)
كشعار ومنار لالمة وتصحيح للمسارين االجتامعي والعقائدي
نحو االسالم املحمدي االصيل ،ثم تتعرض الدراسة اىل جهود
وجهاد النخبة والصفوة والثلة الصاحلة التي كانت قاعدة حقيقية
للمنظومة االصالحية والرتبوية التي اطلقها االمام احلسني (عليه
السالم) فخرج البحث بعد املقدمة بتمهيد عنوان (املؤامرات

االموية انقالب عىل املنظومتني االجتامعية والعقائدية) وتضمن
ثالثة حماور االول رؤى احلياة للخطاب احلسيني يف املنظومتني
العقائدية واالجتامعية ،الثاين معسكر احلسني جهاد اديب ودفاع
حريب وحجة بالغة ورصخة دامغة ،الثالث االيثار شعار ودثار
للعصبة املؤمنة يف معسكر احلسني (عليه السالم)».
فضائل زيارة االمام الحسين (عليه السالم)
وتناول الباحث الدكتور عصام العامد من اليمن يف بحثه روايات
فضائل زيارة االمام احلسني (عليه السالم) ،وحتدث العامد قائ ً
ال:
«بعد ان حتولت من املذهب الوهايب واعتنقت املذهب الشيعي
كانت مسألة الروايات للمجالس احلسينية وفضائل زيارة االمام
احلسني بالنسبة يل مشكلة يف كيف ان اسلم بروايات جاءت يف
كامل الزيارة او غريها من الكتب التي حتدثت عن فضائل زيارة
االمام احلسني (عليه السالم) ما دعاين ان ابدأ بالقراءة وقرأت
معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي وهنا أردت ان اصل بأن
هل فع ً
ال هذه األحاديث صحيحة كوين بالبداية مل اكن استطيع
ان احرض زيارة االمام احلسني (عليه السالم) ثم قرات كتاب
الرجال للنجايش بشكل مستقل ثم قاموس الرجال للمحقق
التسرتي ومن ثم بدأت ابحث عن روايات االمام الصادق بشكل
عام اىل ان وصلت اىل نتيجة ان االمام الصادق هو االمام الوحيد
من االئمة االثني عرش الذي نقل لألمة بأمجعها من خالل تتبع
رواياته وتوصلت اىل ان الروايات موجودة وصحيحة».
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الشيخ علي موحان
الشيخ الدكتور عماد الكاظمي

واضاف العامد« :اين حاولت ابراز هذا املوضوع يف كتايب (جتربتي
مع االمام احلسني) وبعد ان اطلعت وقرأت كثري ًا اقول ان قضية
التشكيك جيب ان تبنى عىل اسس علمية و منهجية ومنطقية
وفلسفية وتشكيك قرآين واال سيكون مبنيا عىل ظنون واحتامالت
ال ترتقي اىل البحث العلمي».
ومشاركتي ببحث كان بعنوان( :البحث الفقهي يف كتاب املقتل
احلسيني اكسري العبادات للفاضل الدربندي احلائري انموذج ًا)
ٍ
ٍ
ومكمن يف هذا الكتاب قد غيب
جانب
سلطت فيه الضوء عىل
كثري ًا يف االبحاث والدراسات األكاديمية حيث بحسب تتبعي مل
اجد بحث ًا سلط الضوء عىل اجلانب الفقهي هلذا الكتاب فحاولت
ابراز هذا اجلانب من تراثنا وبيان منهج الفاضل الدربندي يف
كتابه منهجه العام ومنهجه يف خصوص االستنباط الفقهي حيث
متيز باعتبار كونه كتاب ًا يف املقتل احلسيني بالدرجة االوىل بنمط
خاص خالف الطريقة املتعارفة واملنهج املتعارف عند الفقهاء».
معنى االصالح والشهادة عند اإلمام الحسين (عليه السالم)
فيام ج��اء بملخص بحث الباحث السيد ص��ادق املوسوي
الشريازي الذي كان حتت عنوان( :معنى االصالح والشهادة
عند االمام احلسني واهل البيت (عليهم السالم)« :ان املعروف
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عند عموم الناس يعني رفع النقص عن يشء دون املساس بأصله
واذا ارتفعت الوترية لتمس اللب االصل واجلذر يتم التعبري عن
ذلك بالتغيري  ،واذا كان االمر موجه ًا للسلطة القائمة يقال عنه
مصطلح ًا ( الثورة)  ،لكن االصالح يف املنطق االهلي والنبوي
والعلوي واحلسيني هو اوس��ع مما هو متداول عند الناس ،
حيث ان االمام احلسني (عليه السالم) يقول انام خرجت لطلب
االصالح يف امة جدي  ،وهو نفسه يقول بعد ان يعدد مثالب يزيد
(ومثيل ال يبايع مثله)».
ويضيف املوسوي« :ان اجلمع بني القولني يعني ان االصالح يف
منطقة السلطة القائمة عىل الظلم والباطل واملتجرئة عىل رشيعة
اهلل واخلارجة عن احكام الدين احلنيف ،رغم تربع احلاكم عىل
اريكة اخلالفة االسالمية وارتقائه منرب النبي (صىل اهلل عليه واله
ووصف نفسه بأمري املؤمنني حتى لو انتهى االمر اىل القتل للرجال
والسبي للنساء».
اما يف ملخص بحث الباحث الشيخ عيل موحان الربيعي الذي
هو بعنوان (ان اهلل قد امرين بحبه) فقد جاء فيه« :من يتبع كالم
املعصومني (عليهم السالم) يف بيان الغايات املتوخاة من احلث
الشديد عىل زيارة االمام احلسني (عليه السالم) واقامة جمالس
العزاء عليه ،يرى لزام ًا عىل نفسه اتباع منهجهم يف النجاة ورفع
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اجلهل املركب الذي يستوي عىل من سار يف هذه الدنيا لوحده ،او
اتبع من هو بحاجة اىل هاد ،موضح ًا ان لبيان امهية الزيارة واقامة
جمالس العزاء قسمت بحثي اىل مقدمة واربعة مباحث وخامتة
حيث كان املبحث االول يف بيان لطف اهلل تعاىل بعباده وانه جعل
معرفته من الرضوريات ومع االشتباه جعل معرفة االدالء عليه
من الرضوريات ،واما املبحث الثاين يف خصوصية االمام احلسني
(عليه السالم) املستكشفة من خالل روايات اهل البيت (عليهم
السالم) واملبحث الثالث يف بيان اثر الوسائل احلسينية وكوهنا
اول ابواب العبودية والرجوع اىل اهلل (عز وجل) ،واما املبحث
الرابع ففي شواهد هذه اخلصوصية من روايات واقوال لبعض
االعالم».
رسالة المنبر االصالحية في قراءة تحليلية لتوصيات المرجعية
ومللخص بحث الشيخ الدكتور عامد الكاظمي الذي كان بعنوان
(رسالة املنرب االصالحية قراءة حتليلية لتوصيات املرجعية الدينية
للخطباء)« :فقد حتدث فيه عن الرشيعة االسالمية واثر بيان مقام
االنسان وفضله وكرامته ،ويمكن رؤية ذلك جليا يف نصوصها
املتعددة بقوله تعاىل (ولقد كرمنا بني ادم ومحلناهم يف الرب والبحر
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم عىل كثري ممن خلقنا تفضيال)
وهذا التكريم يف داللة عىل الرسالة التي جيب عىل االنسان ان
يؤدهيا يف املجتمع فض ً
ال عن حتمله للخالفة االهلية يف االرض
ولو تتبعنا سرية االنبياء واالوصياء لرأينا اهنم كانوا عىل مستوى

متميز عن سواهم من البرش يف موارد متعددة وقد حتملوا من اجل
ذلك صنوف االذى والعذاب من اقوامهم يف سبيل ايصال تعاليم
اهلل تعاىل اىل الناس وكان من اولئك االنبياء املجاهدون من اجل
هداية الناس وطاعة اهلل تعاىل».
وتابع الكاظمي« :ان النبي األكرم الذي ما فتئ عن دعوة قومه
نحو اخلري والصالح وتوحيد املعبود ،فكان اعظم االنبياء شأن ًا
ومقام ًا ،وادى من بعده اوصياؤه هذه الرسالة اعظم اداء وقدموا
انفسهم قرابني هلل تعاىل من اجل احلفاظ عىل االسالم وتعاليمه بل
قدم اهل البيت وابناءه وما يملكون من اجل تلك الغاية املقدسة،
حتى وصل احلال ذروته وعاله يوم عاشوراء اخلالد يوم وقف
سيد الشهداء خياطب عتاة وطواغيت الدهر كله (واهلل ال اعطيكم
بيدي اعطاء الذليل ،وال افر فرار العبيد) بل جعل االباء والعز
والشموخ شعاره اخلالد عرب التأريخ (هيهات منا الذلة) فكان من
ثامر تلك الدماء الزاكية التي اريقت يف كربالء ان تكون كربالء قبلة
االحرار وان تصدح دعوته يف ضمري الثوار اىل يوم اخذ الثأر».
ويضيف الكاظمي« :ان كل ما يتعلق بكربالء هو عظيم وله
مقام وقدسية يف نفوس املسلمني عامة واملؤمنني خاصة واملنرب
احلسيني هو من تلك االثار املقدسة التي ورثتها االمة من كربالء
الطف ودماء احلسني (عليه السالم) ولقد مر عىل هذا املنرب تأريخ
واحداث منذ ساعة تأسيسه اىل هذا اليوم فتأرخيه عظيم بوجوده
ورجاله واثاره ولقد كان ابلغ االثر يف هتذيب النفوس وتربيتها
وتنشئتها تنشئة اسالمية وانسانية عامة.»..
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ال ّل ُ
كتاب
جنة العلم ّي ُة لمسابقة تأليف ٍ
عن اإلمام الحسين (عليه السالم)
تعلن اسماء الفائزين
اعلنت اللجنة العلمية ملسابقة تأليف افضل كتاب بحق االمام
احلسني (عليه السالم) املقامة ضمن فقرات مهرجان ربيع
الشهادة العاملي اسامء الفائزين االوائل باملسابقة ،واقيم حفل
االعالن يف قاعة خاتم االنبياء يف الصحن احلسيني الرشيف
بحضور ضيوف املهرجان ،وبحسب الدكتور ط�لال فائق
الكاميل رئيس اللجنة العلمية للمسابقة« :ان املسابقة اشرتك
فيها ( )81كاتبا ومؤلفا من داخل العراق وخارجه ،وخضعت
مجيع املشاركات للتقييم من قبل جلنة مؤلفة من ( )25استاذا
جامعيا بدرجة بروف من خمتلف اجلامعات العراقية وتم تسمية
الفائزين العرشة االوائل ومن ثم تقييم الفائزين الثالثة االوائل
من قبل أساتذة وفضالء احل��وزة العلمية الذين هلم باع يف
املجال االكاديمي واحلوزوي ،مبين ًا ان الكتب الفائزة باملراتب
رحلت اىل فضالء احلوزة العلمية لتحصل
الثالث االوىل قد ّ
عىل امضائهم وذلك لضامن السالمة الفكرية والعقدية واملناهج
العلمية واالبتكار».
واضاف بالقول« :ان قيمة اجلائزة االوىل كانت ( )15مليون
دينار عراقي اضافة اىل درع ذهبي عالوة عىل ذاك طبع الكتاب
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باللغتني العربية واالنكليزية ،اما قيمة اجلائزة الثانية فكانت
( )12مليون دينار عراقي مع طبع الكتاب اضافة اىل الدرع
الفيض اما اجلائزة الثالثة فكانت قيمتها ( )8ماليني دينار عراقي
اضافة اىل درع برونزي وطباعة الكتاب عىل نفقة مهرجان ربيع
الشهادة ،منوه ًا اما الفائزون من التسلسل ( )10-4فقد تم
منحهم شهادة تثمني مع دروع مشاركة مميزة مقدمة من العتبتني
احلسينية والعباسية املقدستني».
من جهته حت��دث املؤلف احلاصل عىل املرتبة االوىل الشيخ
الدكتور حممد عيدان وايل العبادي« :انه لفخر كبري ان اوفق
بتأليف كتاب عن االمام احلسني (عليه السالم) وان حصولنا
عىل املرتبة االوىل جاء بتوفيق من اهلل عز وجل وأنفاس سيد
الشهداء (عليه السالم) وعنوان كتابنا كان (الدفاع عن تاريخ
عاشوراء) ويتضمن ردودا عىل شبهات ابن تيمية حول احداث
واقعة الطف وعكس االحداث التي حتدث عنها بشكل خمتلف،
والرد كان من خالل التحليل العلمي ووضع خطوات علمية
حمددة لتبني لألخر ان ما يذهب اليه هو خالف احلقيقة».
فيام حتدثت الفائزة باملرتبة الثانية الدكتورة نور الساعدي
التدريسية يف كلية الشيخ الطويس اجلامعة يف النجف االرشف
قائلة« :من دواعي الفخر والرسور ان اقف بني هؤالء األعالم
والسادة األج�لاء ألع��رض موضوع قد كتبته ضمن مسابقة
الكتاب التي اعلنتها اللجنة التحضريية ملهرجان ربيع الشهادة
اخلامس عرش هذا الكتاب محل عنوان( :رمزية الشعائر احلسينية
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هَّ َ
الل بِ َق ْل ٍ
يم (الشعراء ،})89/الن القلب السليم من اآلفات
ب َس ِل ٍ
منبع اخلري ومأمون الرش ،وكذلك يف حديث اخر يقول «ان اهلل ال
ينظر اىل صوركم و اجسادكم وانام ينظر اىل قلوبكم ،أي انه يعاين
ساحة القلب ،وهل فيها حسد؟ او تكرب؟ او حقد؟ او بغض؟ ام
فيها حمبة وتواضع وخشوع واستكانة وذلة هلل تعاىل.
من جانبها عبرّ ت املصورة اإليطالية كلوديا بورجا عن سعاهتا
باملشاركة ضمن ضيوف املهرجان ،مشرية اىل ان «املبدأ التوجيهي
لرحلتها نحو االمام احلسني جاء هبدف البحث عن احلقيقة وهو
جزء من مرشوع دراسة حول إخالص املرأة املسلمة».
«اطلعت عىل بعض الكتب التي ختص معركة
وتابعت بورجا:
ُ
كربالء ومواقف االم��ام احلسني واخيه ايب الفضل العباس
(عليهم السالم) وكفاحهم ضد االستبداد ،وكذلك عن املراسيم
احلسينية التي حيييها املحبون واملوالون يف عاشوراء ،واستدركت
انه بفضل السيدة العظيمة زينب (عليها السالم) وصلت الرسالة
احلقيقية والعدالة إىل أيامنا هذه فشكرا لدورها الذي أيقظ
الضمري».

قراءة حتليلية يف املوروث الديني واالجتامعي) وهو حاول ان
يوصل رسالة اىل اجلميع ان الشعائر احلسينية هلا دالالهتا وهلا
غاياهتا التي تريد ان توصلها اىل االخرين بشكل مبارش او غري
مبارش وهذه هي زبدة الكتاب قبستها من الناحية االجتامعية
والدينية حرص ًا»..
ويذكر :ان املرتبة االوىل حاز عليها الشيخ الدكتور حممد عيدان
العبادي فيام حصلت عىل املرتبة الثانية الدكتورة نور مهدي
كاظم الساعدي ،واما الفائز باملرتبة الثالثة هو الدكتور عالء جرب
املوسوي».

الشيخ الكربالئي خالل لقائه وفد مهرجان ربيع الشهادة
النسوي :ان مقام العمل الحقيقي يبدأ بتطهير القلب
والمجاهدات النفسانية

أكد سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي خالل لقائه الوفد
النسوي التابع ملهرجان ربيع الشهادة اخلامس عرش عىل ان مقام
العمل احلقيقي يبدأ بتطهري القلب واملجاهدات النفسانية ،وان
اجلهاد االكرب هو جهاد النفس ،وانا مل اكن افهم هذا احلديث حينام
كنت اقرؤه سابقا اىل ان حصلت املعركة مع داعش وحصلت
التجربة مع احلياة الطويلة التي تصل اىل اكثر من  60سنة ،وفهمنا
مغزى هذا احلديث ،وكذلك اآلية القرآنية دقيقة يف هذا املعنى
حينام تقول { َي ْو َم لاَ َين َف ُع َم ٌ
ال َولاَ َبن َ
ُون (الشعراء )88/إِلاَّ َم ْن َأ َتى

اكثر من  160قصيدة مشاركة في مسابقة الشعر العمودي
ضمن فعاليات مهرجان ربيع الشهادة اخلامس عرش ما شهدته
قاعة خاتم االنبياء يف الصحن احلسيني الرشيف اعالن نتائج
الفائزين يف مسابقة الشعر العمودي ،التي شارك فيها اكثر من
( )160نصا لشعراء من داخل العراق وخارجه.
وقال نجاح العرسان عضو اللجنة التحكيمية يف املسابقة« :لقد
ترشح ( )30قصيدة للقائمة االخرية للمنافسة عىل الفوز باملراكز
العرشة االوائل» ،مبينا ان «املركز االول يف املسابقة جاء من نصيب
الشاعر مهدي النهريي من مدينة النجف االرشف ،وكان عنوان
قصيدته( :قلم ولكن احلسني) ،فيام كان املركز الثاين من نصيب
الشاعرة اجلزائرية فاحتة املعمري بقصيدة محلت عنوان( ويل
املاء) ،ليكون املركز الثالث من نصيب الشاعر النجفي نذير املظفر
بقصيدة محلت عنوان(تالوة دم) ،مضيفا ان «اللجنة التحكيمية يف
املسابقة قد بذلت جهدا كبري لوصول النتائج اىل املستوى املطلوب
واملأمول هبا ،واحلمد هلل مستوى نتائج املتأهلني كان عاليا جدا
ومتقاربا بني املشاركني».
كام جيدر االشارة اىل أن ادارة املهرجان نظمت جوالت سياحية
للضيوف اىل املدن املقدسة يف العراق وكانت من ضمنها زيارة
مدينة النجف االرشف ،حيث زيارة مرقد االمام امري املؤمنني
(عليه السالم) ،ومن ثم التوجه للمشاركة يف كرنفال افتتاح
املجمع التعليمي اجلديد جلامعة الكفيل التابعة للعتبة العباسية
املقدسة ،والذي ش ِهد حضور املتويل الرشعي للعتبة العباسية
املقدسة وامينها العام والسيد معاون االم�ين العام للشؤون
الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة ،كذلك وزير التعليم
العايل والبحث العلمي الدكتور قيص السهيل وشخصيات دينية
واكاديمية من مدينة النجف االرشف وكربالء املقدسة».
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على غرار االعوام السابقة..
العتبة الحسينية المقدسة تحرز الصدارة في مهرجان بغداد الدولي للزهور

االحرار :حسين نصر  /تصوير :عمار الخالدي

تحت ش���عار (زهور وثقافة وانتصار) انطلقت فعاليات مهرجان بغداد الدولي الحادي عش���ر للزهور على متنزه
الزوراء في بغداد ولمدة خمسة ايام متتالية وبمشاركة ( )15دولة عربية وأجنبية ،كان لقسم الزينية والتشجير
أهله لحيازة المركز االول في
في العتبة الحس���ينية المقدس���ة جناح متميز فيه بحسب معظم الزائرين ،مما ّ
المهرجان .وعزا عباس الموس���وي مس���ؤول قس���م الزينة والتش���جير هذا االنجاز الى جهود كبيرة بذلت من
قبل افراد القس���م من اجل الوصول بالعمل الى اقصى درجات م���ن التميز واالبداع ،فقال« ،اعتادت كوادرنا في
مشاتل العتبة الحسينية المقدسة على ان تفاجئ ضيوف المهرجان بمشاركة ابداعية تخطف االنظار بجمال
التصميم وعمق المضمون» .موضحا« ،في هذه الدورة بذلنا قصاري جهدنا للحصول على المركز االول».
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واضاف« ،متيز جناح العتبة احلسينية بالزهور النادرة عىل مستوى
العراق بعددها ونوعها ،وهناك شتالت تتفرد فيها مشاتلنا كوهنا
حتتوى عىل اربعة الوان».
وذك��ر املوسوي ان قسم الزينة والتشجري ش��ارك يف دورات
املهرجان منذ ال��دورة االوىل وصوال اىل دورت��ه احلادية عرش
ةاملقامة حاليا ،مبينا« ،حصلنا يف مجيع ال��دورات عىل املركز
االول بالرغم من إن هناك مشاركات أوربية وعربية ومن بعض
املحافظات العراقية».
واشار رئيس القسم اىل ،ان «اهلندسة الفنية جلناح العتبة احلسينية
املقدسة هل��ذه ال���دورة اب��رزت شعار (كلنا ال��ع��راق) مصمام
بالزهور ،للدعوة اىل الوحدة الوطنية بني ابناء الشعب العراقي،
فضال عن خارطة العراق التي تعلو سياجا اخرض من الزهور
ايضا ،تضمنت عالمة النرص وقد طرزت باللون االمحر ،وهو
يرمز ان النرص قد حتقق بدماء الشهداء».
وترشف عىل تقييم املشاركات ومنح املراكز املتقدمة جلنة حتكيم
دولية من اخلرباء االختصاص يف هندسة احلدائق من هولندا
وسوريا ،والسودان ومرص ،والعراق.
من جهته أشاد ضيف املهرجان الدكتور أمري الساعدي بام وصفه
من إبداع فني يف ثقافة الزهور مل يعهدها العراقيون سابقا ،قائال،
ان «العتبة احلسينية املقدسة تفتح اذرعها بثقافة الزهور للجميع
من اجل االرتقاء يف اخلدمات التي ختدم املواطن العراقي».
ويرى الساعدي ان انجاز جناح العتبة احلسينية بام حيتوي من
رؤية وطنية وهندسة زراعية يثبت انه حتد ابداعي إلثبات ان

العراقي يصنع املستحيل مرة اخرى ،بصورة ثقافية وحضارية
جديدة» .داعيا« ،املسؤولني اىل األخذ بنظر االعتبار بأن التكلفة
بني الرشكات اخلارجية ومشاتل العتبة احلسينية املقدسة يف تنفيذ
املشاريع  ..هي نفس االمكانات والقدرات االبداعية والعمل
عىل نقل هذه التجربة يف عموم شوارع العراق».
مبينا ،إن «امانة بغداد مل جتد نوعيات معينة من الزهور املحلية او
االجنبية كام تزرع يف مشاتل العتبة احلسينية املقدسة».
واشار الساعدي يف اخلتام ،اىل أن « العتبات املقدسة غالبا ما
توسم بالطابع الديني بينام هنا عملية نقل الصورة واالعالم
بصورة مغايرة فيام يتعلق بثقافة اخرى وحضارة متجددة».
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حاوره :حسين النعمة

نائب االمين العام للعتبة الحسينية المقدسة في حوار خاص مع (االحرار)..

اين تذهب أموال العتبة الحسينية؟
يرد هذا السؤال لدى الكثير من االشخاص ،اين تذهب اموال العتبة الحسينية المقدسة؟ وكيف تصرف؟
وقبل كل شيء من اين تأتي أموال العتبة المقدسة؟ ،هذه االسئلة وغيرها كانت محور لقائنا
مع االستاذ حسن رشيد جواد نائب االمين العام للعتبة الحسينية المقدسة..

وقبل التعرض لإلجابة عن مجيع التساؤالت التي قد ترد هبذا
اخلصوص ،البد من االش��ارة اىل الرسالة التي تلتزم وجتتهد
االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة يف ايصاهلا اىل مجيع املسلمني
يف كل اصقاع االرض ،واي رسالة هي؟ ،تلك رسالة السامء التي
ُبعث هبا ارشف الكائنات حممد (صىل اهلل عليه وآله) ومن اي
مكان ُتبث؟ ،من رضيح ايب االحرار (عليه السالم) ،فبني مشاريع
تصب يف خدمة الزائر الكريم ،وبني مشاريع
كبار يف جماالت عدة
ُّ
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استثامرية دار حوارنا هذا..
االحرار :املعلوم ان موارد العتبة احلسينية املقدسة هي (الشباك
املقدس ،واملنحة املالية ،والتربعات ،فهل من تعريف لكل مورد
منها؟
جواد :موضوع الشباك املقدس هو نفس آلية العمل التي طبقناها
قبل  12سنة واجراءات التوثيق اجراءات عملية ودقيقة جد ًا،
وال يمكن اخرتاقها وانا اتكلم من موقع مهني وموقع املسؤولية

حوارات

حيث ارشف عىل قسم الشؤون املالية وقسم التدقيق وقسم اهلدايا
والنذور اضافة اىل وظيفة نائب االمني العام..
فطريقة استخراج االموال من الشباك وعدَّ ها وتنظيمها وترصيفها
باإلضافة اىل النفائس واملعادن سواء كانت ذهبا او فضة يتم
توثيقها بطريقة ال يمكن اخرتاقها ..اذن ما يتعلق فيام يستخرج من
يمر ضمن قناة دقيقة وال يمكن اخرتاقها،
الشباك يمكن القول انه ُّ
ووفق اجراءات حماسبية وتوثيقية يشهد هلا القريب والبعيد وكثري
من الشخصيات املهنية والسياسية والدينية زارت فتحة الشباك
املقدس واطلعت عىل االجراءات وكانت تشهد هلا اهنا اجراءات
فوق املستوى املعهود او املطلوب مهني ًا وعملي ًا بحيث اننا متكنا
حتى من توثيق املعادن..
و(احل��دي��ث ال زال لنائب االم�ين ال��ع��ام) ،قبل ف�ترة اح��دى
املؤسسات الدولية املحاسبية املوجودة يف االردن وهي مؤسسة
مشهورة وتعد من املعاهد الراقية واملتقدمة يف جمال احلسابات
عرضت هلم طريقة التوثيق استغربوا وقالوا هذا
والتدقيق عندما
ُ
مل ُيطرق حتى يف ادبيات املحاسبة التي نحن نتعامل هبا ومل ُتعالج
هبذه الطريقة ..وهذا يعني اهنا طريقة مبتكرة ،حيث اننا متكنا من

اجلمع بني اجلانب الرشعي واجلانب املهني وسيطرنا عىل كل
االموال..
وثاين مورد هو اهلدايا والنذور وبالنسبة اىل االموال التي تأيت اىل
اهلدايا والنذور فمعظمها خمصصة أي ما معناه عند التربع بكيلو
ذهب كهدية او تربع اىل القبة يتم تسجيل هذه الكمية و ُتر ّمز
القبة أي اصبح عليها
وتقيم وتسجل قيدي ًا وتسجل عىل ذ ّمة ّ
ّ
قيد ختصيص اىل القبة ال تستطيع ان حترك هذا الكيلو ملرشوع
آخر وحتى عىل اجلزئيات مث ً
ال للمنارة ألهنا ختصصت رشع ًا..
فنحن نرتجم احلكم الرشعي بالتوافق مع اجلانب املهني ..وهكذا
بالنسبة اىل بقية التربعات ..فمثال ً يأيت زائر ويقول هذه الف
دوالر ترصفوهنا عىل اطعام الزائرين يوم العارش من حمرم ،ونحن
ُملزمون ان نرصف هذا املبلغ يف اليوم العارش ..ولكن هل هذا
انه ّ
نقطع هذه االموال عىل شكل اكياس ونضعها حلني قدوم
يعني ُ
املناسبة ونرصفها؟ اجلواب (ال) طبع ًا هذه االموال يتم رصفها
وتجُ مع يف وعاء واحد ولكن ُيصبح عليها قيد ،والقيد عىل طريقة
استخدامها.
اي مثال انا عندي اموال جاءتني للقبة الرشيفة وللشباك املقدس
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وللصيانة او مشاريع اخرى ..فالتخصيص موجود وانا ملزم
وجيب ان انفذ هذا التخصيص ولكن هذه االم��وال ممكن ان
اترصف فيها يف وعاء او صندوق العتبة املقدسة بحيث عندي
الترصف ،ولكن انا ُملزم ان ارصف امواال هبذا احلجم
مرونة يف
ّ
عىل هذه التخصيصات ،وكجانب رشعي ومهني حققنا طريقة
ضمنا فيها تدفق هذه االموال يف الوقت واملكان املناسبني وهذا
هو اهلدف الرئييس..
وحتى ضمن العمل املحاسبي نحن هنيئ ميزان مراجعة ويرسل
ميزان املراجعة اىل احلسابات ويتم ادخاهلا قبض وترصف عىل
ابواهبا..
وهناك اموال عامة وهذه االموال خيول املتويل الرشعي وادارة
العتبة برصفها حسب التوجيه يف جوانب فكرية او ثقافية
او مؤمترات او مساعدة فقراء او صيانة العتبة او تنظيف او
مفروشات او عىل اجلرحى وذوي شهداء احلشد الشعبي
وضحايا االعامل االرهابية او غريها حسب احلاجة ..وهذا ما
يتعلق باملوارد التي تأيت اىل العتبة إما اىل الشباك املقدس وإما من
خالل اهلدايا والنذور..
مشاريع العتبة الحسينية المقدسة ضمن قانون موازنة الدولة..
وثالث مورد هو التمويل او االموال املخصصة من قبل الدولة..
وهناك بابان :الباب االول هو خطة النفقات االستثامرية والثاين
هو خطة النفقات التشغيلية..
فام هي خطة النفقات االستثامرية؟ ال خيفى عىل اجلميع ان للعتبة
املقدسة مشاريع كثرية وكبرية كتوسعة احلرم وبناء الرساديب
وبناء احلائر الرشيف اجلديد والتسقيف ومنظومات التربيد
وشبكات الكهرباء واالستمالكات يف املدينة القديمة ألجل
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تشييد الصحون اجلديدة والكبرية جدا ،كذلك املستشفيات
واملدارس واجلامعات واملخازن ومدن الزائرين ورياض اطفال
مراكز ارشاد ارسي ومراكز التوحد وغريها الكثري ..وكل هذا
يتم وضع دراسة بكل تفاصيلها من قبل اجلهات اهلندسية والفنية
وتقدم التفاصيل واملخططات ويقدم طلب اىل االمانة العامة
ملجلس الوزراء ويتم حتويلها عىل وزارة التخطيط وبعد اجراء
املوافقات يتم درج هذه املشاريع ضمن املوازنة العامة للدولة..
واذا حصلت موافقة عىل رفعها وادراجها ضمن املوازنة العامة
للدولة ففي ذلك الوقت نحن ننتظر اطالق التخصيصات ُكل
ختصيص نفرتض مث ً
ال مستشفى معاجلة االم��راض الرسطانية
التخصيص موجود وفق دراسة وتصاميم وايض ًا ديوان الوقف
الشيعي هو من يقدّ ر هذه االموال اي (هذه حتذف هذه تضاف
هذه تعدّ ل اىل ان تصل اىل مبلغ واىل حدود معينة وتصبح هذه
املبالغ جاهزة وحمجوز ضمن امل��وازن��ة) ،أي اصبح املرشوع
ضمن قانون موازنة الدولة ..أي ضمن قيد وضمن خطة الدولة
واصبحت ضمن القانون ..وهذه املبالغ تطلق حسب مراحل
تقدم العمل..
وبالنسبة خلطة النفقات التشغيلية :وتشمل الرواتب والصيانة
واملضيف والنقل واالجور والطبابة واالعانات وكل ما يمكن ان
يدخل ضمن باب اسمه النفقات التشغيلية وهذه تدخل ضمن
(منحة) ألنه نحن اىل االن ليس لدينا ختصيص
عنوان اسمه ُ
بالشكل الرسمي ،وعىل سبيل املثال موضوع الرواتب اآلن ُتطلق
(منحة) أي ليس ضمن درجات وظيفية..
لنا بعنوان ُ
االحرار :ما هي ضامنات منتسبي العتبة املقدسة؟
جواد :نحن كإدارة عتبة مقدسة جادون يف ضامن حقوق املنتسب،
ولذلك تالحظ اىل االن املنتسبني الذين توفوا او الذين حتولوا اىل
نظام التقاعد وفقا لقرارات اللجان الطبية ضم ّنا حقوقه ،فنحن

حوارات

نسدد له راتبا حلني استالمه راتبا من الدولة ..ولذلك كل املنتسبني
حقوقهم مضمونة..
االح��رار :تصل اعداد املنتسبني بحسب التقديرات حوايل قرابة
 14الف منتسب ،فام هو احتامل ان يصل عدد املنتسبني بعد اكامل
املشاريع املستقبلية مثل صحن العقيلة (ع) او غريه من املشاريع
السرتاتيجية؟
جواد :نتوقع ازدياد االعداد بنسبة  %5اىل  %7سنوي ًا ،حيث لدينا
مشاريع مستقبلية واسعة جد ًا ويف حمافظات العراق ويف دول
اجنبية..
االحرار :هناك بعض التساؤالت حول مرشوع عطاء الوارث او
بعض املشاريع االستثامرية ،كبيع االجهزة او بيع الدوالر وغريها
من االمور ،فمن اين تأيت أمواهلا؟
ج /قبل ان اخ��وض يف ه��ذا امل��وض��وع ،ل�لآن لدينا عجز مايل
شهري بسبب ق ّلة التخصيصات للنفقات التشغيلية هلذا العام
سبب لنا عجزا ماليا والسبب هو الدولة
والعام املايض ،وهذا ما ّ
بالتأكيد ..اما تاليف العجز من واردات الشباك املقدس وقسم
اهلدايا والنذور ..وعاد ًة النفقات التشغيلية يتم توزيعها من قبل
ديوان الوقف الشيعي بحضور العتبات املقدسة ،وقياس ًا اىل نشاط
العتبات االخرى فالعتبة احلسينية املقدسة نشاطها واسع جدا،
فمثال اآلن معدل رصف الوقود للعتبة احلسينية املقدسة كبري،
اذن كيف يمكن تغطيته؟ ،كام هو معلوم الناس تطلب السيارات
جمان ًا أي نقل جماين ،ويف الزيارات املليونية يكون هناك النقل جمان ًا،
ناهيك عن اإليفادات والصيانة والنشاطات الفكرية والثقافية
واالص��دارات وغريها والنفقات التشغيلية احلالية وحتى التي
خصصت هذا العام ال تكفي ،فمن اين نأيت بمصادر التمويل؟
واقع احلال بسبب التوسع الذي حصل فأن الشباك املقدس ال

يغطي حوايل  %5وهذه املعلومة معلومة دقيقة ..فمن الصعوبة
ان تغطي يومي ًا وجبات للمضيف تصل اىل ( )1500وجبة يومي ًا
وبدأنا نق ّلص يف بعض النفقات ،وهذا االمر يقود للبحث عن
مكاسب اخرى بطريقة رشعية ومقبولة ..وبالنسبة لبيع العملة
نحن نعطي املنتسب ،ونساعده بنظام التقسيط ،واملعاملة تكون
وفق ضوابط رشعية ،وبحسب رغبة املنتسب ،علام ان القروض
فقط للمنتسبني..
توفير الجودة والخدمة المناسبة ساعد في دخول
العتبة المقدسة السوق العراقية
االحرار :ما امهية دخول العتبة املقدسة للسوق وخوض املنافسة؟
جواد :بالنسبة لالستثامرات فاحلالة طبيعية حيث ان كل املؤسسات
الدينية والعتبات املقدسة فتحت ابواب االستثامر ،وابواب االستثامر
بإجيابيات كبرية ،والسوق العراقية ال يمكن السيطرة عليها اال من
خالل املنافسة وال تستقر املواد واالجهزة واخلدمات يف العراق اال
من خالل منافسة رشيفة ستؤدي اىل استقرار االسعار والوصول
اىل اجلودة العالية ،اقتصادي ًا.ونحن كعتبات من واجبنا الرشعي
ان ندخل يف هذا املجال حتى ملنافسة االخرين ولنوفر للمواطن
والزائر خدمة مناسبة وذات جودة عالية وبسعر مناسب..
دخلنا يف جم��ال النقل واستقرت االسعار بالسوق ،جم��ال بيع
الدواجن مثال ً العتبة العباسية عندما دخلت هذا املجال استقر
السعر وهكذا لبقية املجاالت ..فيجب ان ندخل سوق االستثامر
كي تستقر االسعار واجلودة..
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اياد هنين الياسري

ٌ
ندبة الى اإلمام الحجة

ُ
ال�سبل
�ب ال��ع�����ص��ر ق��د ���ض��اق��ت ب��ن��ا
ي��ا ���ص��اح� َ
�أدرك م����وال����ي����ك ف����الأ�����س����ق����ام ن����ازل����ة
ي���ا ���س��ي��دي ق���د ���س��ئ��م��ن��ا ال��ع��ي�����ش م���ن ���س��ق� ٍ�م
�أق���������س����م ع���ل���ي���ك ب�����ال�����زه�����راء ف���اط���م���ة ٍ
ف����ن����ظ����رة ٌ م����ن����ك ي�����ا م��������والي ت��ن��ع�����ش��ن��ا
ف�����الأر������ض ل������والك ق����د ����س���اخ���ت ب�����س��اك��ن��ه��ا
ق���د ط����ال ل���ي� ُ
��ل اجل�����وى وال���ب���ع���د م����� ّ��ض بنا
ه�������ذا ال������ع������راق ج����ري����ح م�����ن م���ك���ائ���ده���م
�����ص����ار ال������ع������راق ل���ه���م ف���ي���ئ��� ًا وم���غ���ن���م���ة ً
ح���ت���ى م���ت���ى ي����ا �إم��������ام ال���ع�������ص���ر حم��ت��ج��ب
ط�����ال ال�����ف�����راق ون�������ار ال�������ش���وق حم����رق����ة ٌ
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ل�������وال وج�����������ودك ف���ي���ن���ا م������ا ل����ن����ا � ُ
أم�������ل
يف ك�����ل ج�������زء ب����ن����ا ق�����د ح����ل����ت ال���ع���ل� ُ
��ل
وددت ل����و ي����أت���ن���ي م����ن ���س��اع��ت��ي الأج� ُ
�����ل
ُ
���اب خ����ط���� ُب����هُ
ج��ل��ل
وم������ا ج������رى م����ن م���������ص� ٍ
���������روح والأم� ُ
�������ل
ف�����أن����ت غ���ي���ث ال��������ورى وال�
ُ
ف����رح����م����ة اهلل م������ن مي�����ن�����اك ت���ن���ه���م� ُ
��ل
والأر�� ُ
��������ض ب��احل��ق��د واال�����ض����غ����انِ ت�����ش��ت��ع� ُ�ل
ك����م ق����د حت���� ّك����م ف���ي���ه ال�����وغ�����دُ وال�������س���ف� ُ
��ل
����م هلل �أو َوج� ُ
��������ل
ال خ������ائ������ف م�����ن�����ه� ُ
ون���ح���ن يف ك���ل ي����وم اىل ال���رح���م���ن ن��ب��ت��ه� ُ�ل
ف���م���ت���ى ب���ل���ق���ي���اك ي�����ا م���������والي ن���ك���ت���ح� ُ
��ل

االدبية

تغزل ال�ضوء راية للظهور يف �شهر النور ،وال �ضوء ي�ضاهي
وهج مدينته ،ارواحنا طيور جتمعنا ،وخارجنا ال�صرب
ي�ضحك خُم ّبئ ًا لنا ،حتقيق حلم مدينة العدل االلهي،
فنطوي الدموع على حديث اوليائنا "ن�صرب على ما نعلم،
وي�صربون على ما ال يعلمون"
�أَ ُّي� َه��ا القائد االم��ام �سيبتهج الكون ليلة ظهورك ،بني
ٌ
ٌ
�ضوئية ،تبلَّجتْ يف نورها
م�سافة
ظ��ه��ورك وك��رب�لاء
الرحمة واالن�سانية والدين الق ّيم ،والكرامات االلهية،
وامحَّ ت اجلبابرة ،وتباهى امل�ؤمنون بالأ�ضرحة املقد�سة،
ال يعرفون نورا غريها ،ينتظرون القوة االكرث �ضوءا هي
قوة ظهورك ونيل �شفاعتك يا �أمل امل�ؤمنني...وبيقني
ظهورك ك�سرنا كل ال�شكوك التي متلأ الروح ،وتباهَ ينا
بعطر مولدك ،ومن �ضوئه اتخذنا و�شما ين�سخُ يف ال ُعيونِ
ٌ
حزمة من االدع��ي� ِ�ة مبتلة
وال� ُع��ق��ول ،و�أيدينا حتمل
بالدموع ،كان هذا هو الدر�س الذي تعلمنا ُه من تاريخ
الطف الدامي ،وباقي الطفوف توالت علينا ،مل تخنّا
ب�صريتنا ،حتدينا جبابرة االر�ض ،و�سنظل نتحدى حتى
ننال هدية �صربنا وتت ّوجنا بتاج ال�شفاعة .

حيدرعاشور

الكون َ
ُ
ُ
ظهوره
ليلة
سيبتهج
ِ

�سيدي ،انه وقت النهو�ض� ،أنه وقت الظهور ،كي جتتث من القلب بقع النفاق
وتغ�سل الروح بطني كربالء ،وتعيد للم�ؤمنني هيبتهم ،ومتزّ ق �شم�سك احلرة
توحد
الغيوم ال�سود التي حتجب ال�سماء ،و�سحابتك اخل�ضراء تكون لنا عيدا ّ
ُعزلتنا ،فتنت�شي الروح ،حني ي�ضيق االفق ،فال �سواك نور يف املدينة ،و�أنفا�سك
قناديل رحمة متنح ال�صابرين �أمال !..
ايها املنتظر ،يا �ساقي حياة الدنيا بالأمل .فداء ظهورك النف�س والروح وما
منلك ،و�سنظل نرنو اليك يا حمراب الدين ،فقد عقدنا معك عهد الظهور مهما
طال االنتظارُ ،م�ستحلفني عيون النجوم امل�ضيئة ا ّال ترتكنا و�أن جتعلنا من
ان�صارك ومريديك� ..إنا لوالك يا مهدينا مل نعرف الطريق امل�ستقيم ..وعيوننا
Ahrarweekly
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كالبدور
ُهم
ِ

�أ����������ش���������دو واه���������ت� ُ
��������ف رائ���������ق��������� ًا ور������ش�����ي�����دا
ف�����خ�����ر ح���ي���ات���ن���ا
ي������ا م������ول������دَ االط���������ه���������ار..
ُ
اق����������م����������ا ُر دن�������ي�������ان�������ا و��������س�������ع�������دُ زم�����ان�����ن�����ا
���م
ه���������م ك��������ال��������ب��������دور وك�����������ل ب��������������د ٍر م����ن����ه� ُ
ٌ
������������ودة
��������م وم�
ه��������م وال���������ف���������خ���������ار ..ت���������وائ� ٌ
���ع
ال�����ف�����خ�����ر ل�����ل�����أح����������رار م������ن������ه������م ..م����ن����ب� ٌ
�ي��ن م����ه����اب� ٌ
���ة
����ر ان���������ت م��������� َع احل�����������س� ِ
ي�������ا ������ش�����ه� ُ
�ي��ن وق��������د ت�����زي�����ن ب���ال���ت���ق���ى
واب������������نُ احل�����������س� ِ
�������ب��������ر امل������ح������ب������وب ������ص�����ن�����وه�����م ال�������ذي
واالك�
ُ
������ش�����ع�����ب�����ان ان�����������ت اىل االن�����������������ام م������ن������و ٌر
يف ال�����ث�����ال�����ث امل�����ف�����������ض�����ال ا��������ش�������رق ك�����ام� ً
�ل��ا
يف ال�������راب�������ع ال������و�������ض������اء ا�������ش������رق ����س���ام���ي��� ًا
ث������م ال����������ذي ق������د ا������ش�����ب�����هَ امل�����ب�����ع�����وث ط������ر ًا
ث���������م امل������������ؤم�����������ل ب������ال������ظ������ه������ور ل���ي��رت������وي
احل��������م��������دُ ل�����ل�����ج�����ب�����ار ن������ه������ت� ُ
�����ف �������س������رم������د ًا
ي���������ا رب ب���������������ارك ل������ل������م������وال������ي������د ال�����ت�����ي
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ف����ال���������ش����ه����ر ������س�����ع�����دٌ ي���������س����ت����ح����ق ن�������ش���ي���دا
ي������ا َم��������ن ب������ك������م ..ي���ح���ل���و ال������ك���ل��ام ����س���دي���دا
ن��������زه��������و ب������ك������م وب��������ذك��������رك��������م مت����ج����ي����دا
َ
ف������������اق ال�������ع�������ب�������ا َد ف������ك������ان ح� ُ
���������ق وح�����ي�����دا
�������روا ال����ت����ه����ل����ي����ل وال����ت����ح����م����ي����دا
ه�������م ع��������ط� ّ
وال�������ع�������ال�������ي�������ات ب������ه������م ت�������������س������دُ ال�����ب�����ي�����دا
ع������ب������ا�� ُ�����س ف�����ي�����ك م��������ع احل�����������س��ي��ن ول�����ي�����دا
ب�����������زغ ال�������ك�������م�������ال ب���������ه وج��������������دَّ ج������دي������دا
َ
������������ذ ال������ط������ب������اع ح����م����ي����دا
ِم����������ن ج�������������دِّ ه اخ�
يف ن�����������ص����� ِف� َ
����ك امل������ه������ي������وب ك������ن������تَ جم����ي����دا
�� ِ����س�����ب�����ط ال������ر�������س������ول م�����ه�����ذب�����ا �����ص����ن����دي����دا
ب�����ط� ُ
���ة ق������د �����س����م����ا ����ص���ن���دي���دا
����ل ال���������ش����ري����ع� ِ
ق����������د ف�������������دى دي�������������ن االل�����������������ه ������س�����ع�����ي�����دا
دي����������ن ال������ع������ب������اد م��������ع ال���������وج���������ود ورودا
ب�����ه�����م ال����������ف�����ل����اح ..ي������زي������دن������ا ت����ر�����ش����ي����دا
م�������ل��������أتْ ������س�����م�����ان�����ا وال�����ف�����������ض�����ا ت����وح����ي����دا

شهداؤنا

الى روح الشهيد السعيد( مكي كاظم تحسين الحسيني)

سيد شباب القرنة
حيدر عاشور

أعرتف ،انني صغري يف العمر ،ومل أهتم لدراستي يف صخب االيام
أعود نفيس عىل أن أفهم أمور ديني
التي متر عىل العراق ،لكن كنت ّ
هم كوين –أميا -ال أقرأ وال أكتب ،وان ال أسمح
حتى اخرج من ْ
الي من حويل ان يقلل من شأين ،معتربا ان كل ذلك يبني يل شخصية
مستقلة ومتوازنة يف زمن االختالفات .فاجلميع مترغل يف السياسة
وكأنه عبقري ال يشق له غبار واحلقيقة هو شبيه باي خواء ال منفعة
منه سوى صدى صوته النشاز..
صحيح ان تلك اهلواجس تعيش معي منذ زمن ليس ببعيد ولكنه
يكفي ان اعرف ماذا اريد من احلياة؟ وماذا تريد مني هذه احلياة
املتعبة جدا؟ فقررت ان أغمر روحي يف يشء يميزين عن اقراين
يف البرصة..فبدأت بالبحث ،صدمتني احلياة واوقفتني عند حدي
لتعلن جهيل بالتامم ،وهذا ما كان يعذبني ويسحق قلبي بامل فأغرق
يف الوهم ،ولكنني كنت أعود واستيقظ بني حني وآخر عندما استمع
اىل القران الكريم او اشارك يف املجالس احلسينية ،فكانت جتمع يف
ذهني مفردات –اجلهاد والشهادة والشهيد – فكان التفكري فيهن له
مذاق حلو وطيب لشاب يف عمري معزول يف بقعة القرنة ،مغمور

بخطوط تطلعاته البسيطة ومدار حياته الضيق..يصارع
الفقر واحلاجة واحلرمان ليضمن خطا ثابتا يستقر عليه،
ثم يميض كاآلخرين من الناس بال ضجيج وال غضب،
وال يشء غري تناوب الضوء والظل عىل جسدي حيفزان
ما حويل بلجاجة وعناد مريعني ..وكثريا ما تساءلت  :ما
الذي اريده من حيايت..؟
كنت أعتقد ان االستامع اىل خطبة اجلمعة نوع من احلفر
اخلاص الذي يشغل ذهني فتتسارع دقات قلبي عن املعتاد
يف حقول كالم املعرفة والتفرس واحلملقة يف كل ما يقوله
اخلطيب عن تاريخ االئمة عليهم السالم وحتوالت البرش
من حال اىل حال مرة افقيا وتارة عموديا فيضيف اىل لبايب
حب العقيدة والسرية العطرة هلداة االئمة ،واتزود بدرع
أصلد ملجاهبة كل ما هو باطل يف حيايت..
واخريا صفت عيناي ،وانا استمع للشيخ الكربالئي ،وهو
يقول :من يقتل يف سبيل االرض والعرض واملقدسات
يكون شهيدا ..هذه الكلامت كانت كفيلة بغسل وتعقيم
روحي من آفاهتا..فتطوعت يف تشكيالت احلشد الشعبي
دون الرجوع اىل احد فخضت جتربة حمضة توصلت اىل
سرب اغوار نفيس وانا اتفحص املحيط العام فوجد نفيس
قناصا حشدويا ال يشق له غبار ،فشددت قبضتي عىل
مركزي وقمة سعاديت فاكتشفت انني مرشوع استشهاد
ال بد منه ،وانتهيت اىل يقني ان االنسان جيب ان يوهب
كام قد وه��ب ،فشاركت يف حترير -مكحول ومحرين
وسامراء -بعد ان جندلت املئات من الدواعش القذرين
بقناصتي العزيزة ،بل ونجحت يف بعض االحيان يف
تعطيل مسري جرذ (داعش) واخرى فتح ثغرات عصية
عىل حشدنا املقدس ،معتربا ان كل ما قدمته مل يكن يف
هناية املطاف رهيبا اىل هذا احلد ،لكن كانت سعاديت حني
يضع قائد احلشد يده الكريمة كي هيز هبا كتفي بحصافة
معلنا شجاعتي وقوة تركيزي ملقارعة اعتى طواغيت
القتل الداعيش ..وشكرت نفيس عىل الشجاعة والصرب
وكام مها معروفان كتوائم للحكمة احلقة ..فحققت
بذلك ذايت وكأنني نلت اعظم شهادات الكون حني
منحت بشهادة استشهادي ،وقرنة البرصة تفتخر يب وهي
تزفني عريسا مرضجا بحناء دمه لرتقد روحي بسالم يف
ارض السالم النجف االرشف ..رحم اهلل من ذكرين فقرأ
سورة الفاحتة لروحي والسالم.
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الصدر و الفضليِ :ح ٌ
فكري من الرؤية إلى المنهج...
راك
ٌّ

(علم ا ُ
ألصول نموذجا)
حسن الخليفة*

يتخذ ِ
احل ُ
راك الفكري للعالمِ ني الرائدين ،السيد حممد باقر الصدر،
والشيخ عبد اهلادي الفضيل ـ من الرؤية منطل َقة يف حتديد املنهج
الذي ينتظم اشتغاالتهِ ام املعرفي َة يف شتى احلقول العلمية التي كتبا
فيها ،ومنها علم األصول.
وتتلخص تلك الرؤية يف نظرهتام الواضحة إىل :
1ـ اخلالق (اهلل)2 .ـ املخلوق (اإلنسان)3 .ـ الوجود (العامل).
وإىل وعي األسئلة التي تتولد لدى االشتغال املعريف املتم ِّثل
تلك الرؤية خالل البحث يف علوم الدين...؛ وإىل ذلك ترجع
انفرادا ُهتام اإلبداعية ،..وقدر ُهتام عىل التجديد ،...واق�تراح
املشاريع التي تلبي حاجات اإلنسان.
من الرؤيا إىل املنهج:
من حيث الشكل ،ال يمكن ملن يمتلك هكذا رؤية أن يعيش
خ��ارج ع�صره ،..ومن رشوط العيش يف العرص إتقان لغته،
والتواصل معها ،والتخاطب هب��ا ،وبمحموالهتا الداللية،
املعرفية ،واألسلوبية؛ األمر الذي يتطلب اخلروج من (عرص
الرشوح عىل املتون) الذي أنتج يف علم األصول( :مخس ًة وثالثني
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رشحا عىل كتاب (معامل األصول) للشيخ حسن بن زين الدين
العاميل املتوىف يف أوائ��ل القرن احل��ادي عرش اهلجري ،ومث َلها
يف رشح كتاب (قوانني األصول) للمريزا أيب القاسم اجليالين
القمي املتوىف يف الثلث األول من القرن الثالث عرش اهلجري،
وتسعة وتسعني رشحا عىل كتاب (فرائد األصول) رسائل الشيخ
مرتىض األنصاري املتوىف يف الثلث األخري من القرن الثالث عرش
اهلجري ،ومئ ًة وأربعني رشحا عىل كتاب (كفاية األصول) للشيخ
حممد كاظم اخلراساين املتوىف يف الثلث األول من القرن الرابع
عرش اهلجري).
وي��رادف مؤرخو العلوم والثقافة بني عرص ما قبل النهضة،
وعرص الرشوح عىل املتون ،وهذا يكفي لتمثُّل الشهيد الصدر،
والشيخ الفضيل عرصمها ،يف تأليف السيد كتابه( :دروس يف
الشيخ كتا َبه( :دروس يف أصول
علم األص��ول) ،ويف تأليف
ِ
اإلمامية) ،وال ننسى (املعامل) و (املبادئ) للسيد والشيخ،
فقه
َّ
إضافة إىل (الوسيط يف قواعد فهم النصوص الرشعية) العنوان
الدال ألستاذنا الشيخ الفضيل ،إنه حراك فكري يف علم األصول

كاتب وكتاب

استجاب فيه املنهج شكال إىل الرؤية.
كام أن��ه استجاب مضمونا:ـ يف التخفف من هيمنة املنهج
تلبس َّ
كل املتون األصولية سالفة
الكالمي الفلسفي ال��ذي َّ
الذكر ورشوح��ه��ا ،...كالتخفف من تلك املنهجية لصالح
املنهج العلمي يف كتابة الشهيد الصدر ،فقد عد أستاذنا الفضيل
كتاب (دروس يف علم األصول) ألستاذه السيد الصدر ـ من
املحاوالت التي سامهت يف تطوير املنهج عرب ختففها من اإلغراق
يف استخدام املنهج الكالمي الفلسفي نسبي ًا ،إضافة إىل استفادهتا
((من املنهج العلمي احلديث يف معاجلة املادة األصولية.))...
وكان قد أشار الشهيد الصدر يف حديثه عن (اإلبداع الذايت)
لتطور علم األصول إىل أن((كل علم حني ينمو ويشتد يمتلك
بالتدريج قدرة عىل اخللق والتوليد الذايت نتيجة ملواهب النوابغ
يف ذلك العلم والتفاعل بني أفكاره.))...
إن السيد حممد باقر الصدر أحد أولئك النوابغ الذين طوروا
علم األصول شكال ومضمونا ،...كام هو أستاذنا الشيخ عبد
اهلادي الفضيل يف مرشوعه اإلبداعي الذي َّ
شكل انعطافة نوعية
يف تأليف كتاب يتجاوز (املنهج الكالمي الفلسفي) السائد إىل
(املنهج اللغوي االجتامعي) الرائد!...؟
وأن تأيت تلك االنعطافة املنهجية من عامل أصويل ،وفقيه جمدد،
و جمتهد يف اللغة العربية وعلومها كأستاذنا الشيخ الفضيل أمر
يف غاية األمهية ،..يستدعي الدراسة والتحليل؛ ملا له من آثار
يمكن أن حتدث حتوالت يف مسارات االجتهاد!!...؟ ،فرحم
اهلل املفكرين الكبريين ،الفقيهني املجددين ،الرائدين  :السيد
حممد باقر الصدر ،والشيخ عبد اهلادي الفضيل ،..وجعلنا من
املتمثلني هنجهام الرؤيوي املسكون باإلبداع والتجديد!!...؟
-----------------------------------

اإلمام الحسين a

واصحابه

من اصدارات جممع اإلمام احلسني العلمي لتحقيق تراث
أهل البيت (عليهم السالم) الكتاب (اإلمام احلسني (عليه
السالم) واصحابه) للمؤلف الشيخ فضل عيل القزويني
املتوىف سنة 1367ه��ـ ال��ذي حققه السيد امحد احلسيني
االشكوري.
وجعل املؤلف اجلزء االول فيه :منذ عزم اإلمام احلسني
مر
(عليه السالم) عىل اخلروج إىل العراق واملناطق التي ّ
هبا يف طريقه من مكة إىل كربالء وخطبه ،وما جرى يف يوم
عاشوراء والوقائع املتأخرة عن مقتله (عليه السالم).
خصص اجلزء الثاين لألنصار (رضوان اهلل عليهم) من
فيام
َ
أهل بيته وبقية االصحاب.
وكان اجلزء الثالث للنساء من اهل بيته ونساء األنصار
اللوايت ح�ضرن يف واقعة الطف ،اجل��زء الرابع فهارس
الكتاب كام ً
ال.

*رئيس منتدى كاظم اخلليفة للقراءة واإلبداع.
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أعظم الناس قدرا
 رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :أعظم الناس يف الدنيا خطرا من مل جيعل للدنيا عنده خطرا . اإلمام زين العابدين (عليه السالم)  -ملا سئل من أعظم الناس خطرا؟  :-من مل ير الدنيا لنفسه خطرا . اإلمام الباقر (عليه السالم)  -ملا سئل من أعظم الناس قدرا؟  :-من ال يرى الدنيا لنفسه قدرا . عنه (عليه السالم)  -يف جواب نفس السؤال  :-من ال يبايل يف يد من كانت الدنيا . اإلمام الكاظم (عليه السالم) :إن أعظم الناس قدرا الذي ال يرى الدنيا لنفسه خطرا . اإلمام زين العابدين (عليه السالم) :من تعزى عن الدنيا بثواب اآلخرة فقد تعزى عن حقري بخطري ،وأعظممن ذلك من عد فائتها سالمة ناهلا وغنيمة أعني عليها .
هوان الدنيا عىل اهلل
يف الكتاب * (ولوال أن يكون الناس أمة واحدة جلعلنا ملن يكفر بالرمحن لبيوهتم سقفا من فضة ...وإن كل ذلك
ملا متاع احلياة الدنيا واآلخرة عند ربك للمتقني) * .
 اإلمام الصادق (عليه السالم)  -يف قوله تعاىل * (ولوال أن يكون الناس :- * )...لو فعل لكفر الناس مجيعا . عنه (عليه السالم) :إنه تبارك وتعاىل مل يبال بنعيم الدنيا لعدوه ساعة قط ...ولوال ذلك ما قال اهلل جل وعز يفكتابه * (ولوال أن يكون الناس أمة واحدة ...* )...ولوال ذلك ملا جاء يف احلديث:
لوال أن حيزن املؤمن جلعلت للكافر عصابة من حديد ال يصدع رأسه أبدا .
 رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :يقول اهلل :لوال عبدي املؤمن لعصبت رأس الكافر بعصابة من جوهر . عنه (صىل اهلل عليه وآله) :إن اهلل تعاىل حيمي عبده املؤمن الدنيا وهو حيبه كام حتمون مريضكم الطعام والرشاب،ختافون عليه .
هوان الدنيا عىل اهلل
 اإلمام عيل (عليه السالم) :دارها هانت عىل رهبا فخلط حالهلا بحرامها ،وخريها برشها ،وحياهتا بموهتا،وحلوها بمرها ،مل يصفها اهلل تعاىل ألوليائه ،ومل يضن هبا عىل أعدائه .
 رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :لو أن الدنيا كانت تعدل عند اهلل عز وجل جناح بعوضة ما سقى الكافروالفاجر منها رشبة من ماء .
 اإلمام الصادق (عليه السالم) :مر رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) بجدي أسك ملقى عىل مزبلة ميتا ،فقالألصحابه :كم يساوي هذا؟ فقالوا :لعله لو كان حيا مل يساو درمها ،فقال النبي (صىل اهلل عليه وآله) :والذي
نفيس بيده للدنيا أهون عىل اهلل من هذا اجلدي عىل أهله .
 اإلمام عيل (عليه السالم) :ماهلا عند اهلل عز وجل قدر وال وزن ،وال خلق فيام بلغنا خلقا أبغض إليه منها ،والنظر إليها مذ خلقها .ولقد عرضت عىل نبينا (صىل اهلل عليه وآله) بمفاتيحها وخزائنها ال ينقصه ذلك من حظه
من اآلخرة ،فأبى أن يقبلها لعلمه أن اهلل عز وجل أبغض شيئا فأبغضه ،وصغر شيئا فصغره .

36

Ahrarweekly

نهج المعصومين

 عنه (عليه السالم) :من هوان الدنيا عىل اهلل أنه ال يعىص إال فيها ،وال ينال ما عنده إال برتكها . اإلمام احلسني (عليه السالم) :إن من هوان الدنيا عىل اهلل تعاىل أن رأس حييى بن زكريا أهدي إىل بغي منبغايا بني إرسائيل .
 اإلمام زين العابدين (عليه السالم) :من هوان الدنيا عىل اهلل تعاىل أن حييى بن زكريا أهدي رأسه إىل بغي يفطست من ذهب فيه تسلية حلر فاضل يرى الناقص الدين يظفر من الدنيا باحلظ السني ،كام أصابت تلك الفاجرة
تلك اهلدية العظيمة .
 رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :إن من هوان الدنيا عىل اهلل تعاىل أن حييى بن زكريا قتلته امرأة .حقارة الدنيا
 اإلمام عيل (عليه السالم) :فلتكن الدنيا يف أعينكم أصغر من حثالة القرظ ،وقراضة اجللم . اإلمام الصادق (عليه السالم) :يا بن جندب ،إن أحببت أن جتاور اجلليل يف داره وتسكن الفردوس يف جوارهفلتهن عليك الدنيا .
 رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)  -عندما وقف عىل مزبلة :-هلموا إىل الدنيا! وأخذ خرقا قد بليت عىل تلكاملزبلة وعظاما قد نخرت فقال :هذه الدنيا .
النهي عن تعظيم صاحب الدنيا
 رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :من عظم صاحب دنيا وأحبه لطمع دنياه سخط اهلل عليه . اإلمام عيل (عليه السالم)  -وقد لقيه عند مسريه إىل الشام دهاقني األنبار فرتجلوا له واشتدوا بني يديه :-ما هذا الذي صنعتموه؟! فقالوا :خلق منا نعظم به أمراءنا ،فقال :واهلل ما ينتفع هبذا أمراؤكم ،وإنكم لتشقون
عىل أنفسكم يف دنياكم ،وتشقون به يف آخرتكم ،وما أخرس املشقة وراءها العقاب ،وأربح الدعة معها األمان
من النار .
افرتاق الدنيا عن اآلخرة
 اإلمام عيل (عليه السالم) :إن الدنيا واآلخرة عدوان متفاوتان ،وسبيالن خمتلفان ،فمن أحب الدنيا وتوالهاأبغض اآلخرة وعاداها ،ومها بمنزلة املرشق واملغرب وماش بينهام ،كلام قرب من واحد بعد من اآلخر ،ومها
بعد رضتان .
 اإلمام زين العابدين (عليه السالم) :واهلل ما الدنيا واآلخرة إال ككفتي امليزان ،فأهيام رجح ذهب باآلخر . رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :إن يف طلب الدنيا إرضارا باآلخرة ،ويف طلب اآلخرة إرضارا بالدنيا،فأرضوا بالدنيا فإهنا أحق باإلرضار)
المصدر :ميزان الحكمة  /الشيخ محمد التستري
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العالقات االسرية
ودورها في تربية األطفال ونشأتهم
فاطمة عبد االمير

من خالل الدراسات التي أجراها علامء الرتبية وعلم النفس
لألوضاع األرسي��ة ،وجدوا أن هناك اختالفات كبرية بني
ّ
تتحكم فيها الظروف
األوض��اع االجتامعية هل��ذه األرس
التي تعيش فيها كل أرسة ،والعالقات السائدة بني أفرادها
وبشكل خاص بني الوالدين،وهذه االختالفات والعالقات
تلعب دور ًا خطري ًا يف تربية األطفال ونشأهتم .فاألرس التي
يسودها االنسجام التام ،واالح�ترام املتبادل بني الوالدين
وسائر األبناء ،وال يعانون من أية مشكالت سلوكية بني
أعضائها الذين يشرتكون مجيع ًا يف القيم السامية التي حتافظ
عىل بناء ومتاسك األرسة ،وتستطيع هذه األرس تذليل مجيع
املشاكل والصعوبات والتوترات الداخلية التي جتاهبهم
باحلكمة والتعقل وباملحبة والتعاطف واالح�ترام العميق
ملشاعر اجلميع صغار ًا وكبار ًا  .إن االح�ترام املتبادل بني
أفراد األرسة  ،وخاصة بني الوالدين هو من أهم مقومات
االستقرار والثبات يف حياهتا  ،ومتى ما كانت األرسة يسودها
االستقرار والثبات فإن تأثري ذلك سينعكس بكل تأكيد
بشكل إجيايب عىل تربية األطفال ونشأهتم .
اما األرس التي يسودها االنشقاق والتمزق والتناحر وعدم
االنسجام  ،وتفتقد إىل االح�ترام املتبادل بني الوالدين ،
ويامرس أحدمها سلوك ًا ال يتناسب مع جنسه وال يتالءم معه
 ،وغري مقبول اجتامعي ًا ،ويف هذه احلال يفتقد األطفال القدوة
الرضورية التي يتعلم منها العادات والقيم والسلوكيات
احلميدة ،وقد يلجأ األطفال إىل البحث عن قرين هلذه القدوة
غري كفء من خارج األرسة ،غري أن هذه النامذج تفتقر إىل
عمق الشخصية ،وال يمكن التعرف عليها بنفس الدرجة
التي يتعرف هبا األبناء عىل الوالدين  .إن عدم االنسجام بني
الوالدين يؤدي إىل رصاع حاد داخل األرسة ،وقد يطفو هذا
الرصاع عىل السطح ،وقد تشتعل حرب باردة بني الوالدين
،وقد يرتك األب الضعيف السلطة ،املسؤولية العائلية لألم
،وقد حتاول األم تشويه صورة زوجها أمام األبناء وتستهزئ
به مما يؤدي إىل شعور األبناء بعدم االحرتام ألبيهم الضعيف
واملسلوب اإلرادة.
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وهناك الكثري من اآلباء املتسلطني عىل بقية أفراد العائلة ،وجلوئهم إىل أساليب العنف
والقسوة يف التعامل مع الزوجة ومع األبناء ،وخاصة املدمنني منهم عىل الكحول أو
حيول احلياة داخل األرسة إىل جحيم ال يطاق ،وقد يتوسع الرصاع بني
املخدرات ،مما ّ
الوالدين ليشمل األبناء ،حيث حياول كل طرف جتنيد األبناء يف صاحله مما يسبب هلم
عواقب وخيمة ،حيث يصبحون كبش فداء لذلك الرصاع ،ويتعرضون للتوتر الدائم
والغضب،والقلق ،واالنطواء ،والسيطرة ،والعدوانية ،ولقد أكد علامء الرتبية أن
املشكالت األخالقية التي يتعرض هلا األبناء غالب ًا ما تكون لدى األرس التي يسودها
التوتر وعدم االنسجام الرصاع .ويعتقد العلامء ،نتيجة الدراسات التي أجروها،أن
تأثريات ال�صراع والشقاق الزوجي املستمر غالب ًا ما تكون أشد تأثري ًا عىل تربية
وتنشئة األبناء من االنفصال أو الطالق ،عىل الرغم من أن االنفصال أو الطالق ليس
بالرضورة يمكن أن ينهي العداء والكراهية بني الوالدين ،فقد ينتقل الرصاع بينهام إىل
مسألة حضانة األطفال ،ونفقة معيشتهم.

• اآلثار السلبية النفصال الوالدين على األبناء
كذلك األرس التي جرى فيها انفصال الوالدين عن بعضهام نتيجة للشقاق والرصاع
املستمر بينهام ،جعل استمرار احلياة املشرتكة صعب ًا جد ًا  ،إن مل يكن مستحي ً
ال ،ورغم
أن االنفصال أو الطالق قد حيل جانب ًا كبري ًا من املشاكل التي تعاين منها األرسة ،إال
أن مشاكل أخرى تربز عىل السطح من جديد تتعلق بحضانة األطفال ،ونفقتهم ،وقد
يستطيع الوالدان املنفصالن التوصل إىل حل عن طريق التفاهم ،وقد يتعذر ذلك
ويلجا الطرفان أو أحدمها إىل املحاكم للبت يف ذلك مما يزيد من حدة الرصاع بينهام
،والذي ينعكس سلب ًا عىل أبنائهام  .ويف الغالب قد تتوىل األم حضانة أطفاهلا ،وقد يتوىل
الوالد احلضانة ،وقد يتوىل االثنان احلضانة بالتناوب حرص ًا عىل مصلحة األبناء ،وعدم
انقطاع الصلة بني الوالدين وأبنائهام  .لكن اآلثار السلبية النفصال الوالدين عىل األبناء
تبقى كبرية ،خاصة مع استمرار الكراهية والعداء بني الزوجني املنفصلني ،ونقل ذلك
الرصاع بينهام إىل األبناء ،وما يسببه ذلك من مشاكل واضطرابات نفسية هلم .
فقد اعترب علم النفس الطالق بأنه مرحلة من الرتدي يف حياة األرسة ،وليس جمرد
حدث فردي قائم بذاته  .إن التأثري الناجم عن حضانة األبناء من قبل أحد الطرفني
يمكن أن خيلق مشاكل جديدة فقد تتزوج األم التي تتوىل حضانة أبنائها ،ويعيش األبناء
يف ظل زوج األم ،وقد يكون للزوج اجلديد طفل أو أكثر ،وقد يتزوج األب الذي يتوىل
حضانة األطفال الذين سيعيشون يف ظل زوجة أبيهم ،وقد يكون لزوجة األب طفل
أو أكثر ،ويف كلتا احلالتني تستجد الكثري من املشاكل ،فقد ال ينسجم األطفال مع زوج
األم ،وقد ال ينسجمون مع زوجة األب ،وقد ال ينسجمون مع أطفال زوجة األب ،أو
أطفال زوج األم ،وخاصة عندما يكون هناك متييز ًا يف أسلوب التعامل مع األطفال مما
ينعكس سلب ًا عىل سلوكهم وترصفاهتم ،ونفسيتهم ،وخاصة البنات ،وقد يؤدي هبم
إىل الشعور بالضيق ،والقلق ،واإلحباط  ،واخلوف  ،والشعور باحلرمان  ،واحلنني ،
واحلزن وهبوط املستوى الدرايس ،واهلروب من املدرسة ،والرسقة وغريها من السلوك
املنحرف واملخالف للقانون.
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طبيبك انا

السمنة المفرطة ومشاكلها

«الجزء االول»
تقرير /قاسم عبد الهادي

حسب االحصائيات العراقية االخرية ان الزيادة يف الوزن بالنسبة
للعراقيني بلغت  ،%66وان السمنة املفرطة القاتلة او املسببة
لألمراض بلغت  ،%30وهناك مقاييس خاصة بالنسبة للسمنة
ومنها املركزية التي تتمركز يف منطقة اخلرص او البطن وهي اخطر
من السمنة املنترشة يف جسم االنسان.
وهناك مقاييس طبية وعلمية ملعرفة حجم الوزن الزائد وهل يدخل
ضمن زيادة الوزن او ضمن السمنة القاتلة او املفرطة او التي تسبب
امراضا عدة وابسط تلك املقاييس تسمى الكتلة اجلسمية والتي
تقاس من خالل معرفة وزن االنسان مقسم عىل مربع الطول باملرت.
مثال طول الشخص  160سنتمرت ( 1،6سنتمرت مربع) يتم تقسيم
الوزن عىل هذا الطول والناتج يكون الكتلة اجلسمية ،واذا كانت
نتيجته ترتاوح من  25اىل  30فان الشخص يعاين من زيادة يف
وزن ،ومن  30اىل  35تسمى بالسمنة (كالس وان) ومن  35اىل
 40تسمى السمنة (كالس تو) ،واذا كان النتيجة اكثر من  40فإهنا
تسمى السمنة القاتلة او السمنة املسببة لألمراض ويستثني من ذلك
الرياضيني فقط.
يف هذا السياق حتدث مدير مدينة االمام احلسني «عليه السالم»
الطبية ونقيب اطباء حمافظة كربالء املقدسة الدكتور صباح احلسيني
استشاري اجلراحة العامة والسمنة املفرطة قائال :جيب استشارة
الطبيب املختص يف موضوع السمنة املفرطة ،السيام ان عملية
جتاوزها سهال جدا يف حمافظة كربالء والعراق بشكل عام ،واخريا
تم تشكيل مجعية حديثة باسم (اجلمعية العراقية ملعاجلة االيض
والسمنة املفرطة) ،وان وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
اعتربهتا مجعية رسمية من خالل ترصيح خاص والتي تضم  29من
امهر واشهر اجلراحيني واالخصائيني والغذائيني يف العراق ،وهذه
اجلمعية حتتوي عىل ارشادات عاملية (عدم اجراء التداخل اجلراحي
ألي مريض يعاين من السمنة املفرطة) مامل يتم اجراء خطوات
تصاعدية وبقناعة املريض نفسه.
تسبب السمنة امراضا اخرى
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ان السمنة تأثر ع�لى مشاكل نفسية لإلنسان واي��ض��ا صحية
بارتفاع ضغط الدم والسكر وامراض املفاصل وصعوبة التنفس
واالنسحاب من املجتمع ومشاكل باإلنجاب بالنسبة للمرأة او
الرجل ،وهناك عدة عالجات لتجاوز السمنة املفرطة بعيدا عن
اجراء التداخل اجلراحي والتي تبدا بتغيري نظام االكل وممارسة
الرياضة بشكل يومي مستمر وفق برنامج خاص وجتنب الكثري من
االكالت وخاصة الرسيعة واملرشوبات الغازية (البيبيس ،السفن)
وغريها ،اضافة اىل جتنب تناول املأكوالت عالية الطاقة.
اجراء التداخل الجراحي
يف حالة وص��ل الشخص اىل مرحلة ان ه��ذه السمنة مسببة له
مشاكل مرضية خمتلفة ومنها (تكيسات املبايض ،ارتفاع ضغط
الدم ،السكري ،املفاصل ،صعوبات التنفس ،الشخري اثناء النوم)،
فانه وفق االرشاد العاملي الذي يسري عليه الطبيب املختص اجراء
التداخل اجلراحي والذي يكون عىل انواع اشهرها (عملية قص
املعدة) او (عملية تغيري مسار االكل) ،وهذه العمليات تؤدي اىل
الشفاء من مرض السكري بنسبة  %90وكذلك تولد االخصاب
عند النساء ،وشخصيا اجريت عملية قص املعدة او تغيري مسار
االك��ل لبعض النساء وبعد م��رور ما يقارب الشهر تولد هلن
اإلخصاب (محل) بعد غياب لسنني طويلة.

مقاالت

تقنيات ثقافة اإلقناع

يمتلك بعض الناس ق��درة طبيعية عىل إقناع اآلخرين ولكن
البعض اآلخر جيب أن يتدربوا ويطوروا أنفسهم كي يتمكنوا من
تقديم عروض مقنعة ،ويف كلتا احلالتني ،ستستفيد من تعلم بعض
تقنيات اإلقناع القوية التي تساعدك عىل حتسني معدل نجاحك
وتفتح لك أبواب العمل عىل مرصاعيه .إن دراسة اإلقناع جمال
ضخم ،يضم مئات الدراسات وسنوات طويلة من البحوث التي
اجريت لنعرف كيفية مكننا حتسني قدرتنا عىل إقناع اآلخرين بام
نريد .نحن كبرش نحب االتساق ،هذا يشء مزروع يف وجداننا
اجلامعي وأنامط تفاعلنا .لذلك ،لو طرحت بعض األسئلة قبل أن
تسأل الشخص عن عرضك ،أسئلة تعلم يقينا أن اإلجابة عليها
هي –نعم -ستزيد فرصة ردهم بـ نعم عىل ما تقرتحه بنسبة كبرية.
تلعب العاطفة الدور الرئييس يف اختاذ الناس لقراراهتم ،ولكنهم
يشعرون بالقلق بعد اختاذ القرار وحياولون أن يثبتوا ألنفسهم
واآلخرين أهنم اختذوا اخليار املنطقي السليم .يمكنك استغالل
هذا لصاحلك جلعل حجتك أكثر إقناعا .عىل سبيل املثال استخدام
أدوات وصل مثل (ألن) يف إحدى الدراسات الشهرية ،وقف
املجرب يف طابور لنسخ الورق ،وسأل كل من يف الطابور قائال:
عذرا ،معي مخس صفحات ،هل يمكنني استخدام ماكينة النسخ
ألنني مستعجل؟ وافق  % 94من الواقفني عىل طلبه .يف الطابور

زينة باسم محمد

التايل ،قال للناس املنتظرين :عذرا ،معي مخس صفحات .هل
يمكنني استخدام ماكينة النسخ؟ – وافق  % 60فقط من الواقفني.
قد تعتقد أن الفارق ناتج عن السبب الذي قدمه ،ولكن التجربة
التالية أثبتت أن هذا غري صحيح .عذرا ،معي مخس صفحات،
هل يمكنني استخدام ماكينة النسخ ألين جيب أن أصنع بعض
النسخ؟ وافق  % 93من الواقفني عىل طلبه ،بالرغم من أن وافق
 % 93من الواقفني عىل طلبه ،بالرغم من أن السبب الذي قدمه
جمرد هراء ،كل الواقفني يف الطابور ينتظرون استخدام ماكينة
النسخ ألهنم جيب أن ينسخوا بعض الورق أيضا! ورغم ذلك أقل
من  %1فقط رفضوا طلبه مقارنة باملرة التي قدم فيها سببا حقيقي
ا– ألنه استخدم كلمة ألن.
إن البرش بطبيعتهم ال حيبون الشعور بأهنم مدينون ألحد ،وبأهنم
مل يردوا الصنيع بمثله .لو فتحت الباب يل ،سأشعر بأين ملزم
ِ
أسديت ملن حتدثه
بالتقاط قلمك لو وقع منك عىل األرض .لو
صنيعا ،حتى ولو كان صغريا مثل منحه نصيحة مفيدة أو إخباره
أنك ستفحص حالة حسابه ألجله فقط ،ستجعله تواقا ملبادلتك
املعروف .عندما تسأله هل حيب رشاء يشء ما أو املعروف ،عندما
تسأله هل حيب رشاء يشء ما أو الدخول يف رشاك��ة معك يف
مرشوع معني ،سيكون مياال.
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االوائل
من واقعة الطف
 أول من أمر يزيد بأخذ البيعة منه هو اإلماماحلسني (عليه ال��س�لام)( ،هت��ذي��ب الكامل
 ،6:414و تاريخ اإلسالم .)5:7
 أول من كتب اىل يزيد من الكوفة ،وقد ذكرالطربي يف تارخيه عن أيب الو ّداك ،ان عبد اهلل
بن مسلم كتب اىل يزيد وكان اول من كتب ثم
كتب بعده ُعامرة بن عقبة.
 أول َمن ختلف عن ابن زي��اد يف البرصة،هو رشيك احلارثي ،وكان شيعيا ،وذكر هذا
صاحب كتاب (الكامل يف الرتيخ) بقوله:
«خرج ابن زياد من البرصة ومعه مسلم بن
عمرو الباهيل ورشيك بن االعور احلارثي،
وحشمه وأهل بيته ،وكان رشيك اول من
ختلف عن ابن زياد من بني ( )500تساقطوا
عنه ايضا.
 اول ذل للعرب قتل اإلمام احلسني (عليهالسالم) :وذكر ذلك صاحب (تاريخ دمشق)،
وابن االثري يف (الكامل).

اربعة احاديث تغنيكم عن اربع دورات تنموية..
قد يكون بعضكم تساءل ما هذه األحاديث االربعة التي تغنينا عن حضور أربع
دورات تدريبية ألربع مهارات مهمة جدا؟ فاعلموا ان امهيتها يف مجع أصول األخالق
واألدب وهي ميثاق عىل املسلم أن يلتزم هبا.
فأما املهارة األوىل  :قوله (صىل اهلل عليه وآله)« :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر ،فليقل
خري ًا أو ليصمت» ،فهذه مهارة يف ضبط اللسان ،واملهارة الثانية :قوله (صىل اهلل عليه
وآله)« :من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه» وهي مهارة يف ضبط الفضول ،وثاهلا:
جاء يف توجيه الرسول ألحدهم طالبا منه النصيحة فقال (صىل اهلل عليه وآله)«:ال
تغضب» وفيها مهارة ضبط النفس ،واخرها :يف قوله (صىل اهلل عليه وآله)« :ال يؤمن
حيب لنفسه» ،وهذه مهارة سالمة القلب.
أحدكم حتى حيب ألخيه ما ُ

اشياؤنا الجميلة؟
األشياء اجلميلة
يف حمطة هذه احلياة فلتكن
ُ
كثري ًة ،ولتكن يف الرس ،فالنصيحة عىل
املأل فضيحة ،والعظة أمام الناس جارحة،
والصدقة يف العلن قد جترح الكرامة،

ولكن صدقة الرس ترمم كرامة النفس،
فال نفعل معروف ًا عىل املأل بإمكاننا أن

نفعله يف ال�سر ،فام امجل اللقاء بصالح
اعاملنا وهي عظيمة!!.

كربالء المقدسة شارع العباس (عليه السالم) سنة 1961
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منتهي الصالحية

احلياة تعلمنا
الصرب..
قد تتعامل أحيا ًنا مع شخص عصبي؛ فتتعلم َّ

أو شخص آخر أناين؛ فتتعلم احلكمة

الصفات املزعجة ..
وقس عىل ذلك باقي ِّ
ْ

(عز َّ
وجل) «يعاجلك أنت»،
ولكن كن عىل يقني بأن ال َّلـه َّ
من خالل هؤالء األشخاص واملواقف املزعجة ا َّلتي

تصدر منهم ،عليك أن تكون متفهماً وتقل يف نفسك:
ماذا سأتعلم من وجود هذا الشخص يف حيايت؟!

00

لكل دواء تاريخ صالحية وتاريخ استعامل ،فام الفرق بينهام؟ فقد
جيهل العديد من الناس هذه املعلومة لك ّنها مهمة جدا وامهيتها
بأمهية حياة االنسان ،فالكثري منا يشرتي الدواء ويظن بان تاريخ
انتهاء الصالحية فقط هو ذلك التاريخ املكتوب باليوم والشهر
والسنة.
لكن هنالك اشياء اخرى غري تاريخ الصالحية ،غالبا ما تكون عىل
شكل علبة مفتوحة موضوعة يف دائرة باللون االمحر ومكتوب
عليها رقم.
وتعني ان ال��دواء ال بد ان يستهلك بعد فتحه ،يف مدة ال تزيد
هذه املدة املكتوبة رقام وهي املقررة ،فعىل سبيل املثال صورة فيها
( )12m ..9mبمعنى االول يستهلك يف تسعة اشهر بعد فتحه،
والثاين يستهلك يف  12شهرا بعد فتحه ،وبعد هذه املدة تصبح
غري صاحلة.
ويوجد الكثري من االدوية ال يوجد فيها مدة طويلة بعد الفتح
ولألسف منا من خيبئها ويعد الستعامهلا ويعتمد عىل تاريخ انتهاء
الصالحية دون ان ينتبه اىل معلومة صالحية املنتج بعد فتحه.
أما كيف يفقد الدواء مفعوله؟ فتقول املنظامت الصحية إنه يبدأ
منذ أول حلظة من تصنيعه ،ليكون الدواء قد فقد  % 10 –5من
كميته حتى تاريخ انتهاء الصالحية ،ويبقى الدواء مقبو ً
ال حتى
هذا التاريخ أي يبقى  %90عىل األقل من كميته أي يمكن القول
أنه حيقق فعالية مثىل؛ ولكن بعد تاريخ الصالحية يمكن أن تكون
كمية الدواء أقل من  %90ولن تعطي الفعالية املثىل املطلوبة من
الدواء ،ومنظامت الصحة هذه ال تنفي أن  %90من األدوية تبقى
فعالة وآمنة إذا ما تم استخدامها بعد تاريخ الصالحية ،ولكن
ليس من املفضل استخدامها وممنوع بيعها ألنه من غري املضمون
أهنا ستعطي نفس الفعالية املثىل للمريض.
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