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اسرة ومجتمع

االجتماع االسري يؤ ّثر في صحة االبناء

نِعم اهلل عز وجل عىل عباده ال تعدُّ وال حُتىص سواء أكانت مادية
ّ
واجل النِعم :السمع والبرص والنطق
ام معنوية  ،ومن بني افضل
وبقية اجلوارح التي يكون االنسان مسؤوال عنها يوم القيامة اَ
(وَل
الس ْم َع َوا ْلبَصرََ َوا ْل ُفؤَ ا َد ُك ُّل ُأو َٰلئِ َك َك َ
ان
َت ْق ُف َما َل ْي َس َل َك بِ ِه ِع ْل ٌم إِ َّن َّ
َع ْن ُه َم ْسئ اً
ُول) ( ،وال ُ
تقف) هو النهي عن االستخدام السيئ هلذه
النِعم فالذي يغتاب او يسمع الغيبة او يس ّقط االخرين او يضمر يف
حرمه اهلل السيام مشاهدة االفالم
قلبه حسدا وحقدا  ،او ينظر اىل ما َّ
والربامج التي تنال من اخالق املسلم او تنال من عقائد االسالم .
هذه النِعم التي منحها اهلل عز وجل لعباده دون ثمن جيب ان ُنحسن
استخدامها و ُنعيدها نقية يوم القيامة وال مفر َّ او تربير للذنوب فهذه
النِعم هي من سيجعلها اهلل عز وجل تنطق يوم القيامة بام فعلناه .
فسالمة االستخدام يعني سالمة املجتمع من االنحطاط الفكري
وحتصينه باخالق االسالم التي التدع للرذيلة اي جمال الن يكون هلا
حضور بني اخالقيات املجتمع.
رئيس التحرير :

سورة الروم

تفسيرالسورة

��ن َأ ْر َس�� ْلنَا ِر ًحي��ا َف َ
��را َّل َظ ُّل��وا ِم��ن َب ْع ِ
��د ِه َي ْك ُف ُر َ
ون
َو َلئِ ْ
َ
��رأ ْو ُه ُم ْص َف ًّ
{الرومَ }51/فإِ َّن َك اَل ُت ْس ِم ُع المَْ ْو َتى اَ
الص َّم الدُّ َعاء إِ َذا
وَل ُت ْس ِم ُع ُّ
نت هَِب ِ
ادي ا ْل ُع ْم ِي َعن ض اَ
َل َلتِ ِه ْم
ين {الرومَ }52/و َما َأ َ
��وا ُمدْ بِ ِر َ
َو َّل ْ
إِن ُت ْس ِم ُع إِلاَّ َمن ُي ْؤ ِم ُن بِآ َياتِنَا َف ُهم ُّم ْس ِل ُم َ
ون {الروم }53/اللهَُّ ا َّل ِذي
ف ُث َّم َج َع َل ِمن َب ْع ِد َض ْع ٍ
َخ َل َق ُكم ِّمن َض ْع ٍ
ف ُق َّو ًة ُث َّم َج َع َل ِمن َب ْع ِد
يم ا ْل َق ِد ُير {الروم}54/
��ي َب ًة خَ ْي ُل ُق َما َي َشاء َو ُه َو ا ْل َع ِل ُ
ُق َّو ٍة َض ْع ًفا َو َش ْ
��م المُْ ْج ِر ُم َ
��اع ٍة َك َذلِ َك
ي َس َ
الس َ
َو َي ْو َم َت ُق ُ
��ون َما َلبِ ُثوا َغ رَْ
��اع ُة ُي ْق ِس ُ
وم َّ
ون {الرومَ }55/و َق َ
َكا ُن��وا ُي ْؤ َف ُك َ
��م َو إْ ِ
ال اَيم َن
��ال ا َّل ِذ َ
ين ُأو ُتوا ا ْل ِع ْل َ
��و ُم ا ْل َب ْع ِ
َ��اب اللهَّ ِ إِلىَ َي ْو ِم ا ْل َب ْع ِ
َل َق��دْ َلبِ ْث ُت ْم فيِ ِكت ِ
ث َو َل ِك َّن ُك ْم
ث َف َه َذا َي ْ
��ون {ال��رومَ }56/ف َي ْو َمئِ ٍ
��م اَل َت ْع َل ُم َ
ي��ن َظ َل ُموا
��ذ لاَّ َين َف ُع ا َّل ِذ َ
ُكن ُت ْ
َم ْع ِذ َر هُُت ْم اَ
وَل ُه ْم ُي ْس َ��ت ْع َت ُب َ
ون {الرومَ }57/و َل َقدْ رََ
ض ْب َنا لِل َّن ِ
اس فيِ
َه َ
��ذا ا ْل ُق ْر ِ
ين َك َف ُروا إِ ْن
آن ِمن ُك ِّل َمثَلٍ َو َلئِن ِج ْئت َُهم بِآ َي ٍة َل َي ُقو َل َّن ا َّل ِذ َ
َ
��م إِلاَّ ُم ْب ِط ُل َ
ون {الرومَ }58/ك َذلِ َك َي ْط َب ُع اللهَُّ عَلىَ ُق ُل ِ
ين
وب ا َّل ِذ َ
أن ُت ْ
اصبرِ ْ إِ َّن َو ْعدَ اللهَّ ِ َح ٌّق اَ
اَل َي ْع َل ُم َ
وَل َي ْس َ��ت ِخ َّف َّن َك
ون {الرومَ }59/ف ْ
ين اَل ُي ِ
وقن َ
ُون {الروم}60/
ا َّل ِذ َ

مصف��را قيل فرأوا األث��ر والزرع فإنه
(  ) 51ولئ��ن أرس��لنا رحيا فراوه
ّ
مصفرا مل يمطر لظلوا
كان
إذا
ألنه
السحاب
مدلول عليه بام تقدم وقيل
ّ
من بع��ده يكفرون قيل هذه اآليات ناعية عىل الكفار بقلة تثبتهم وعدم
تدبرهم ورسعة تزلزهلم لعدم تفكرهم وس��وء رأهيم فان النظر السوي
يقت�ضي ان يتوكلوا عىل اهلل ويلتجئوا إليه باالس��تغفار إذا احتبس القطر
عنهم ومل ييأسوا من رمحته وان يبادروا إىل الشكر واالستدامة بالطاعة
إذا أصاهب��م برمحته ومل يفرطوا يف االستبش��ار وان يصربوا عىل بالئه إذا
رضب زروعه��م باالصف��رار ومل يكفروا نعمه (  ) 52فإنك ال تس��مع
املوتى وهم مثلهم ملا سدوا عن احلق مشاعرهم وال تسمع الصم الدعاء
وقرئ بالياء مفتوحة ورفع الصم إذا و ّلوا مدبرين قيل قيد احلكم ليكون
أشد استحالة فان األصم املقبل وان مل يسمع الكالم تفطن منه بواسطة
احلركات ش��يئا (  ) 53وما أنت هبادي العمى عن ضاللتهم ان تس��مع
اال من يؤمن بآياتنا ألنه الذي يتلقى اللفظ ويتدبر املعنى فهم مس��لمون
مل��ا تأمرهم ب��ه (  ) 54اهلل الذي خلقكم من ضع��ف ابتدأكم ضعفاء أو
خلقكم من أصل ضعيف وهو النطفة ثم جعل من بعد ضعف قوة وهو
بلوغكم األش��د ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة إذا اخذ منكم السن
خيلق ما يشاء من ضعف وقوة وشيبة وقرئ بفتح الضاد يف اجلميع وهو
العليم القدير (  ) 55ويوم تقوم الساعة القيامة وهي من األسامء الغالبة
يقس��م املجرمون ما لبثوا يف الدنيا أو يف القبور غري س��اعة استقلوا مدة
لبثهم كذلك مثل ذلك الترصف عن الصدق كانوا يؤفكون يرصفون يف
الدني��ا (  ) 56وقال الذين أوتوا العل��م وااليامن يف الكايف والعيون عن
الرضا عليه السالم يف احلديث الذي يصف فيه اإلمامة.

االخبار

أخبار

• (أبو مهدي المهندس) نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي:
ان قوات الحشد باقية في ساحات المنازلة وجاهزة لنجدة الجميع
تحد يهدد أمن الوطن وسالمته ال تخيفه مؤامرات االعداء
وعند كل ٍ
وال ترهبه اية قوة مهما عال شأنها أو طبلت لها جوقة من األقزام ...

ومتابعات
• ( )15,000,000ملي��ون عنوان ما بين رس��الة وبحث وكت��اب الكتروني في المكتبة الرقمية
للعتبة الحسينية المقدسة

القبض على شخصين بتهمة االبتزاز االلكتروني في بغداد

اعلنت مكافحة اج��رام حمافظة بغداد ،عن القاء القبض عىل
شخصني بتهمة االبتزاز االلكرتوين يف العاصمة.
وقالت مديرية املكافحة يف بياهنا انه «توفرت معلومات اىل
مكتب مكافحة اجرام التاجي عن وجود متهمني مطلوبني بقضية
االبتزاز االلكرتوين» ،مبينة انه «عىل الفور من تلقي املعلومة تم
تشكيل فريق عمل خمتص وبعد مجع املعلومات واستدراج
املتهمني تم القاء القبض عليهم وهم كل من (ح .ع) واملتهم (ح.
ا)».
واضافت «بعد التعمق معهم بالتحقيق اعرتفوا رصاحة عن
قيامهم بابتزاز فتاة الكرتونيا وهتديدها بنرش صورها عىل
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مواقع التواصل االجتامعي او من عدمه مقابل مبلغ من املال او
طلب امور خملة باألخالق» ،مشرية اىل انه «تم عرض االوراق
التحقيقية امام القايض املختص وتم ايقافهم وفق احكام املادة
( ٤٣٠ق .ع) واختذت كافة االجراءات القانونية بحقهم».
ووقع العديد من املواطنني ،يف األشهر املاضية ضحية عمليات
ابتزاز الكرتوين خاصة عىل منصات التواصل االجتامعي من قبل
أشخاص عىل درجة عالية من املهارة واالحرتافية يف اخرتاق
املواقع ،يذكر إن األجهزة األمنية تعلن بني احلني واآلخر عن
اعتقال متهمني باالبتزاز.

االخبار

الداعية(عمر الجراتي) مؤسس مدرسة االرشاد في جمهورية ساحل العاج:
ان ما سمعناه عن العراق يختلف تماما عما نشاهده االن في كربالء لو كانت هنالك ارض
اقدس من كربالء في العالم لكانت هي كربالء ايضا ألنها ارض احتضنت سبط رسول اهلل
الحسين (عليه السالم) وأصحابه.

ً
ّ
(عجل اهلل فرجه الش��ريف) أوقدت في مدينة
س��ني عمر اإلمام
ش��معة بعدد
• ()1185
المهدي ّ
ّ
المقدس ..
البشرية أمالً بالظهور
نق ِذ
ّ
ّ
لم ِ
كربالء المقدسة ُ

مشروع للطاقة الشمسية يغذي كربالء بـ( )500ميغاواط بانتظار الموافقة
كشف مسؤول نقل الطاقة يف كربالء املهندس حممد فضيل
عن مرشوع للطاقة الشمسية يغذي كربالء بحوايل()500
ميغاواط.
وقال فضيل ،ان « هذا امل�شروع بحاجة اىل دعم من جملس
حمافظة كربالء واحلكومة املحلية ،من خالل ختصيص مساحة
أرض ( )4000دونم ،لغرض انشاء هذا املرشوع احليوي».
من جهتها اكدت عضو جملس حمافظة كربالء برشى حسن
عاشور ،ان « املجلس سوف يقوم بتخصيص هذه املساحة من
االرض كون املرشوع سيسهم يف حل ازمة الطاقة الكهربائية يف
املحافظة».
وأضافت ،انه « سيتم طرح هذا املرشوع خالل اجللسة القادة
ملجلس املحافظة من قبلنا ،وسيتم التصويت عىل ختصيص هذه
املساحة من االرض قرب اخلط االسرتاتيجي ،كون املرشوع
سوف يسهم يف حتسني مستوى الطاقة الكهربائية».
يذكر ان حمافظة كربالء ،حتتاج اىل(  ) 900ميغاواط يف أوقات
الذروة.

الحش�د يعيد انتش�اره في ثلاث مناطق غرب
الموصل لتأمينها من داعش
أعلنت قيادة عمليات احلشد الشعبي يف نينوى ،إعادة إنتشار قواهتا يف ثالث مناطق غرب
املوصل ملنع استغالهلا من قبل داعش.
وقال نائب قائد العمليات رائد الكروي يف ترصحيه ،ان «قطعات احلشد الشعبي بارشت
بإعادة االنتشار يف مناطق الرسالة واحلمدانية وجممع الصكار ..لسد الثغرات وتفويت
الفرصة عىل داعش ومنع استغالهلا او اختاذها مالذا هلا «.
واضاف الكروي ،ان «القطعات شملت قوات من اللواء(  ) 33يف احلشد الشعبي
وفوج(  ) 60من احلشد العشائري».
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صالة الجمعة

الخطبة االولى لصالة ُ
الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في  /20شعبان1440/هـ الموافق 2019/4/26م :

هم اآلخرة ُّ
أحق بعنايتنا؟
هم الدنيا أم ُّ
ُّ
ما زلنا يف وصية االمام الصادق (عليه السالم) ألحد اصحابه
عبداهلل بن جندب فيقول (عليه السالم) :
ب َم ْن َأ ْص َب َح َم ْه ُموم ًا لِ ِس َوى َف َك ِ
( َيا ْب َن ُج ْندَ ٍ
اك َر َق َبتِ ِه َف َقدْ َه َّو َن َع َل ْي ِه
الجَْ ِل َ
الر ْب ِح الحَْ ِق ِ
ري َو َم ْن َغ َّ
ش َأ َخا ُه َو َح َّق َر ُه َو
يل َو َر ِغبَ ِم ْن َر ِّب ِه فيِ ِّ
او َأ ُه َج َع َل اللهَُّ ال َّن َار َم ْأ َوا ُه)
َن َ
يشري املقطع اىل صنفني من الناس يف كيفية تعاملهم ونظرهتم اىل
خماطر اآلخرة ،وتعاملهم مع الدنيا وربحها ومتاعها ولذهتا ،صنف
توجه ّ
مهه
اشار اليه االمام (عليه السالم) بصورة مبارشة وهو من ّ
يتوجه ّ
مهه وقلقه
وقلقه نحو حتصيل متاع الدنيا القليل الفاين ومل ّ
اىل خماطر االخرة ..حيث يرتكب املعايص ويعمل جاهد ًا عىل مجع
حطام الدنيا ،وصنف بصورة غري مبارشة وهو من كان ّ
مهه وقلقه
يف كيفية ختليص رقبته ونفسه من النار ،وعدم االعتناء واالهتامم
من الدنيا اال بمقدار احلاجة وما يوصله اىل اآلخرة..
األول نتيجته انه استصغر واستهان باملخاطر العظيمة لآلخرة
وج��ازف وخاطر يف تعريض نفسه للنار من اجل ربح بسيط
حقري ..هذا ال يعني ان ال هنتم بالدنيا ..ابد ًا ليس هذا هو املقصود
ألن الدنيا الوسيلة والطريق اىل االخرة بل املقصود ان ال نجازف
ونعرضها للعذاب والنار من أجل ربح بسيط وحقري،
بأنفسنا
ّ
وتوجهنا للدنيا وقد امهلنا
وذل��ك بسبب ان كل مهنا وقلقنا
ّ
اآلخرة..
واذك��ر مثاال لتقريب هذا املعنى :لو ان رجلني ذهبا اىل مدينة
فيها حركة جتارية مربحة جد ًا وقيل هلام ان هذه املدينة ستشهد
خالل مخس سنوات جتارة مربحة ولكن سيمر عليها مخسون
سنة تتعرض للوباء فانت اعمل ولكن خذ من االرباح بمقدار
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الرضورة للخمس سنوات وادخر الباقي للخمسني سنة ألنك
ستحتاج اىل العالج وهو مكلف ولكن ستتخلص من اآلالم
الشديدة والعذاب ملدة مخسني سنة ..أحدمها نظر اىل هؤالء الذين
قالوا له ذلك ان هؤالء ناس عقالء فامهون واهتم بقوهلم وصدق
هيتم اغرته التجارة واملال وقال
به وعمل بنصيحتهم ..واآلخر مل ّ
من يقول ان هؤالء صادقون ..املهم عندي ان امجع املال وامتتع..
وتنعم به خالل اخلمس سنوات واذا فجأة انتهت اخلمس سنوات
ّ
وتعرض اىل هذا املرض اخلطري واخذ
وجاءت اخلمسون سنة
ّ
يعاين مخسني سنة من اآلالم والعذاب وحينئذ وقع يف الندم..
هنا ايض ًا اخواين الحظوا حالنا يف احلياة الدنيا هكذا البعض ينظر
اىل ظاهر احلياة الدنيا ويريد ان يتنعم فيها اكرب قدر ممكن من هذه
احلياة..
اخواين ال ُيفهم من كالمنا ان االنسان ال هيتم باحلياة الدنيا وال
يعتني هبا ..أبد ًا احلياة الدنيا طريق لآلخرة ،واحلياة الدنيا مزرعة
اآلخرة ،بدون الدنيا ال نحصل عىل اآلخرة ،ولكن هناك من جعل
كل عنايته واشتغاله و ّ
مهه للحياة الدنيا من اجل ان يكسب اكرب
قدر ممكن من املتاع واللذة واحلطام يف احلياة الدنيا ،ومنهم من
اخذ القدر املهم يف احلياة الدنيا واعدّ ما حيتاج اليه يف اآلخرة ألنه
نظر بعمق اىل املستقبل البعيد الذي ينتظره يف االخرة ،وهي تلك
احلياة االبدية الرسمدية الباقية وقال ان هذه احلياة الدنيا قصرية
زائلة فع َّ
يل ان آخذ من احلياة الدنيا ما تستحقه و ُاعد الزاد حليايت
املستقبلية وهي اآلخرة ..لذلك قول االمام (عليه السالم) َ (( :يا
ب َم ْن َأ ْص َب َح َم ْه ُموم ًا لِ ِس َوى َف َك ِ
ْب َن ُج ْندَ ٍ
اك َر َق َبتِ ِه َف َقدْ َه َّو َن َع َل ْي ِه
الجَْ ِل َ
يل).
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فمن كان يف يومه وصبحه غري مهموم جتاه النجاة من عذاب
اآلخرة؛ فقد استصغر أمرا عظي ًام واعتربه امر ًا صغري ًا مع انه فيه
خماطر عظيمة.
الر ْب ِح الحَْ ِق ِ
ري)
َ
(و َر ِغبَ ِم ْن َر ِّب ِه فيِ ِّ
فهو ال يطلب سوى الربح القليل من اهلل تعاىل ،فمن املس ّلم به
ان االنسان حني ال يكون مهت ًام بشأن العذاب االبدي فإن قلبه
سينشغل بأمور الدنيا التي هي قضايا حقرية وقليلة الشأن ،فمن مل
يتوجه ويتصور ويصدّ ق بذلك العذاب االبدي فلن هيتم بالنجاة
ّ
(و َم ْن َغ َّ
ش
منه ..ثم يوصينا االمام (عليه السالم) بأمرين مهمنيَ :
او َأ ُه َج َع َل اللهَُّ ال َّن َار َم ْأ َوا ُه).
َأ َخا ُه َو َح َّق َر ُه َو َن َ
ينبهنا بأن ال نفهم االسالم هو صالة وصوم
االمام (عليه السالم) ّ
وحج فقط ،نعم هذه عبادات مهمة عليكم ان تأتوا هبا ،ولكن
االسالم نظام متكامل للحياة ،نظام أوجد حقوقا اجتامعية بني
الناس وبني املؤمنني ما يو ّفر هلم السعادة واالمان واالستقرار.
مثلام هتتمون بالصالة وال��ص��وم عليكم ان هتتموا باحلقوق
االجتامعية فيام بينكم ..إعانة بعضكم لبعض وتكافل بعضكم
ينبهنا
لبعض وسعي بعضكم لنفع اآلخر ..فاإلمام (عليه السالم) ّ
ما هي احلقوق االجتامعية ومنها ان املسلم ال يغش اخاه املسلم ان
املؤمن واملسلم ال حي ّقر اخاه املؤمن واملسلم بل ال حي ّقر اي ًا من خلق
اهلل وكذلك ال يعادهيم ..الغش غدر وخيانة من االنسان ألخيه
وهذه الصفة تتناىف مع االنسان املنتمي اىل االسالم حقيقة ً ،ورد يف
احلديث الرشيف( :من غشنا فليس ِم ّنا) ،ويف حديث آخر ألمري
املؤمنني (عليه السالم) ( :رش الناس من يغش الناس).
والغش عىل ان��واع عديدة ودرج��ات خمتلفة ،يتفاوت يف قبحه
بحسب اليشء الذي يتعلق به ،واكثر ما هو شائع يف الغش بني
الناس يعود اىل االم��ور املالية والتجارة واملكاسب ،ويتشعب
الغش يف كيفية صناعته وهكذا ،لكن الغش االفظع واالعظم هو
ّ
ويشكل خطورة أكرب حينام يكون الغش غش ًا يف
ما يتعلق بأمر أهم
الدين ويف مسائل تتعلق باألمة ويتصل بأشخاص هلم مكانة ودور
يف نظام البالد وشؤون العباد..

رس ُا ِش�يَِف� ادى
ومن انواع الغش واخليانة إفشاء الرس فكم من ّ
اىل اراقة الدماء وهتك االعراض وتسقيط االشخاص اجتامعي ًا،
وكذلك عدم النصح او النصح خالف النصيحة املطلوبة ملن
قصده االخرون وائتمنوهم يف استشارة أو نصيحة ..ايض ًا من
االم��ور املهمة يف التعامل االجتامعي هو مسألة حتقري االنسان
اآلخر املسلم املؤمن او االنسان اآلخر..
من االمور املهمة التي دعا اليها االسالم وان نحرتم االخرين،
االس�لام دعانا اىل ان نحرتم اآلخرين إياكم إياكم اخ��واين ال
تنظروا اىل االنسان الفقري او البسيط هذا الذي خيدمك وهذا الذي
يكون معك يف العمل او يف الدراسة او يف غري ذلك من املواقع ربام
هذا أفضل عند اهلل تعاىل منك وأنت ال تدري..
لذلك ورد هتديد وحتذير شديد لإلنسان الذي حيتقر اآلخرين،
ونتيجته ان اهلل تعاىل سيحتقر هذا الذي حيتقر االخرين ويمقته
ويبغضه ..لذلك ورد يف بعض االحاديث عن رسول اهلل (صىل
اهلل عليه وآله وسلم)( :من ح ّقر مؤمن ًا مسكين ًا مل يزل اهلل ُله حاقر ًا
ماقت ًا حتى يرجع عن حمقرته اياه).
لذلك اخواين واخوايت من االمور املهمة التي دعانا االسالم اىل
التخ ّلق هبا هي ان نحرتم اآلخرين و ُن ّ
جل االخرين ونعطيهم
مكانتهم االجتامعية ،نعم هناك بعض املصاديق اهل املعايص اهل
الفسوق ..اإلعراض عنهم وعدم تكليمهم وهذا يشء آخر غري
هذه القضية ،ولكن املهم ان ننظر اىل اآلخرين اما نظرة االيامن
التي لدهيم او نظرة االنسانية حتى لو كان االنسان غري مؤمن
لذلك مصداق االيامن احلقيقي ان ننظر اىل االخرين نظرة التقدير
واالحرتام وال نزدري وال نحتقر احد ًا منهم.
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ُ
مفهوم النجاح الحقيقي
الشيخ الكربالئي :ما هو
ُ
الذي يح ّقق السعادة والكمال لإلنسان؟
الجمعة
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام ُ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني
في
كربالء المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
َ
الشريف في  /20شعبان1440/هـ الموافق 2019/4/26م تحدث سماحته قائ ً
ال:
اهيا االخوة واالخوات..
عنوان ُ
اخلطبة الثانية (جيل الشباب والتحديات املعارصة)
من املعلوم اهيا االخوة واالخوات ان جيل الشباب يمثل مكمن
القوة والقدرة واحليوية واالبداع والتألق والعطاء بالنسبة اىل اال ّمة،
ولذلك يعد جيل الشباب مرتكز االداء للوظائف واملهام االساسية
يف احلياة.
ومن هنا اعتنت الرشيعة االسالمية واملجتمعات الواعية املتحرضة
ببناء جيل الشباب ،واالعتناء برتبيتهم وبنائهم يف مجيع جماالت
احلياة  ..البناء الصحيح ،ويف نفس الوقت اعطت االهتامم الكايف
لتحصينهم ومحايتهم من االنحراف والفساد والضالل ،ويكفي
لنا اهيا االخوة واالخوات ما يدلنا عىل االهتامم الشديد من قبل
الرشيعة االسالمية بجيل الشباب وصالحهم؛ ان بعض االحاديث
اعتربت الشاب الصالح يف عداد أولئك السبعة الذين يظلهم اهلل
تعاىل بظله ،وجعلته ربام يعادل االمام العادل ..لنتعرف عىل بعض
املخاطر والتحديات املعارصة التي يمر هبا جيل الشباب ،مكمن
القوة واحليوية والنشاط والتألق واالبداع يف معظم هذه املفردات
لدى الشباب ،طبع ًا هذا ال يعني ان هذه العنارص غري موجودة
يف البقية ابد ًا ..بل هو هذه املرحلة هي طبيعتها من مراحل حياة
االنسان كام أشارت بعض اآليات القرآنية ان مركز القوة والعطاء
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انام يتمثّل يف هذه املرحلة من احلياة ،وقبلها مرحلة الطفولة ،وبعدها
مرحلة الشيخوخة لذلك تعد مرتكز ًا اساسي ًا يف بناء املجتمع ومن
هنا ينبغي ان يتوجه االهتامم اليهم..
أهم املخاطر والتحديات التي يواجهها الشباب :هو الغزو الثقايف
واملعريف واالخالقي..
ماذا نعني بالغزو الثقايف واملعريف؟
هل نعني بالغزو يف جمال املعارف االساسية كالعقيدة والسلوك؟
ال أبد ًا ..مجيع جماالت احلياة بالنسبة للشباب مهمة ..سواء ما كان
يتعلق بالعقيدة او املعرفة العامة او االخالق او املبادئ أو القيم او
التطلعات او التوجهات او االماين او العادات او التقاليد ،كل هذه
االمور هي مصاديق للثقافات التي حيتاج اليها الشباب حتى يف
التطلعات وحتى يف االماين والرغبات والعادات والتقاليد ،الشاب
حيتاج اىل ان يعرف الثقافة الصحيحة يف هذه االم��ور ..ما هي
توجهاته الصحيحة؟ ما هي اهتامماته الصحيحة؟ وما هي املبادئ
الصحيحة يف حياته؟ ليس فقط عقيدة ،مع انه هذه هي االساس
طبع ًا ،الشك ان املعرفة العقائدية هي االساس التي يرتكز عليها
االنسان يف حياته ولكن هناك جمموعة من الثقافات..
اآلن مكمن اخلطورة أين اخواين؟
نجد اآلن كل هذه الثقافات واملعارف انفتحت عىل الشباب يف خضم
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التطور التكنولوجي يف عامل االتصاالت ،هناك سيل عارم بل سيول
عارمة من الثقافات واملعارف والعادات واملبادئ واالخالق والقيم
واالماين والتطلعات ُت َضخ اىل الشباب ،ليس يف صورة يومية ..بل
يف كل دقيقة من دقائق اليوم الواحد يف حياة الشاب ..وهذا شاب
يف مقتبل احلياة مل ينضج يف جمال املعرفة ،وان كان البعض الشك قد
يكون اكثر نضج ًا من بعض الكبار ،لكن هو قليل اخلربة يف احلياة
مل تكتمل معارفه ومل تكتمل املبادئ التي حيتاجها يف احلياة ،مل خيض
احلياة بصورة دقيقة وكاملة ..يف هذا السيل العارم هو يظل يف حرية
أي واحد من هذه الثقافات واملعارف صحيحة ..قد تغويه وختدعه
بعض املعارف والثقافات التي قد تطرح يف هذه الوسائل الكثرية
املغرية واجلذابة والفاتنة التي تفتن االنسان ،لذلك قد يتبنى الكثري
من هذه الثقافات لديه وهي ثقافات ضارة وخادعة ،لذلك نحتاج
هنا كام سنبني من خالل املعاجلات ما هو الطريق الصحيح يف هذه
املسألة..
ايض ًا من االمور التي تواجه الشباب هو الشعور باإلحباط والضياع
واليأس والقلق ..هذا الشاب هو اجهد نفسه وأرسته ايض ًا اجهدت
وخترج أو وصل
نفسها حتى وصل اىل مرحلة من العلم واملعرفة ّ
اىل مرحلة من القدرات الفنية واملهنية أو لديه طاقة من االبداع
والتألق ،ثم حياول ان يفرغ هذه الطاقة واالبداع وما توصل اليه
حصل عليه من ثامر العلم واملعرفة والقدرات املهنية ،حياول
وما ّ
ّ
ويوظف هذه الطاقات يف ما هو نافع ..ال جيد شيئ ًا من
ان ُيفرغ
ذلك فقد يضطر اىل ان ُيفرغ هذه الطاقة يف أمور ال نفع فيها او يف
امور ضارة ،االنسان حينام تكون لديه قدرة وطاقة يريد ان ُيفرغ
هذه الطاقة والقدرة والتع ّلم الذي ناله خالل سني حياته ،ان مل جيد
فرصة نافعة لكي ُيفرغ هذا العلم الذي لديه حينئذ قد يضطر او
ُيصاب باإلحباط والقلق واليأس..
هذه مشكلة تواجه شبابنا يف الوقت احلارض..
ايض ًا من االمور والتحديات املهمة التي يواجهها الشباب هو العوز

واحلرمان املادي والعاطفي..
القمة يف مسألة الغريزة والعاطفة،
الشاب يف هذه الفرتة يشهد ّ
وحيتاج اىل اإلشباع الحتياجاته املادية والعاطفية والنفسية واملعنوية،
حينام ال جيد إشباع ًا بطرائق حمللة وصحيحة قد يلجأ خصوص ًا اذا
كان رفاقه من اصدقاء السوء ،يضطر اىل ان ُيشبع هذه احلاجات
ومفسدة ومنحرفة فيؤدي ذلك اىل حصول هذه
من طرائق حمرمة ُ
املخاطر هلؤالء الشباب واملجتمع..
ايض ًا من االمور والتحديات املهمة هي النظرة الدونية اىل الشباب..
التفتوا اخواين احيان ًا البعض ِم ّنا ُيقلل من شأن بعض الشباب الذين
لدهيم قدرات ولدهيم طاقات ولدهيم ابداع ومواهب..
انا انسان كبري وهذا الشاب بعد ما يزال يف مقتبل العمر ما مقدار
مرتبة علمه اجتاه علمي؟ ما مقدار كفاءته اجتاه كفاءيت ما مدى
قدراته جتاه قدرايت ..طبع ًا الشباب والشابات اجلميع مشمولون
بذلك ..فالبعض يستصغر ويقلل من شأن طاقات الشباب ،هذه
مسألة خطرية اخواين خصوص ًا يف جماالت العمل ..ما هي النتيجة
ان هذا الشاب سنقتل فيه الطموح ،و ُنميت فيه القدرات ،ونحرم
املجتمع من امكاناته وطاقاته وقدراته وابداعه وتألقه؟ وايض ًا
ّ
نحطم نفسيته ومعنوياته ،ونقتل فيه الطموح الذي ُيمكن ان ينفع
فيه املجتمع؟
لذلك اخواين دائ ًام حاولوا ان تنظروا اىل الشباب نظرة االحرتام،
وحاولوا ان تستكشفوا فيهم القدرات والطاقات والقابليات،
وحاولوا ان توظ ّفوا هذه الطاقات..
ايض ًا من االمور التي هتدد الشباب هي املسألة التي تصيب الكثري
هي مسألة االعتداد والغرور والرضا بالنفس..
بعض الشباب يرى انه لديه علم ولديه عقل ولديه قدرة او موهبة
يغرت بنفسه ..فرتاه يصيبه الغرور واالعتداد بالنفس ،يضاف اىل هذا
ق ّلة اخلربة يف احلياة فيجد الشاب نفسه ان ما يعتقد به هو الصحيح،
وما لديه هو الصحيح ،فإذا جاءه انسان آخر قال له انت الذي تسري
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ِ
فيه عىل خطأ هذا ليس بصحيح ..ال يقبل بذلك بسبب ما يصيبه من
حالة الغرور واالعتداد بالنفسُ ..يضاف اليها ق ّلة اخلربة ،لذلك قد
يمر هبا الشباب..
ينزلق اىل مزالق خطرية وهذه من التحديات التي ّ
ايض ًا من املسائل املهمة عدم تبلور املفاهيم الصحيحة للحياة
احلقيقية..
مفهوم النجاح احلقيقي الذي حي ّقق السعادة والكامل لإلنسان؟
ما هو
ُ
انظروا اىل اآليات القرآنية ُيذكر فيها كلمة الفالح (قد أفلح املؤمنون)،
(اولئك هم املفلحون) الفالح هو النجاح ،اآليات القرآنية الكريمة
واالحاديث وأهل اخلربة والعقل والرأي يف املجتمع يبينون لنا ما
هو مفهوم النجاح الكامل واحلقيقي للحياة التي ينشدها االنسان..
البعض يتصور املال والبعض يتصور السلطة والبعض يتصور اجلاه
والبعض الدراسة االكاديمية ،وان كانت هذه من االمور املطلوبة،
فالدراسة االكاديمية البد منها  ،عنرص اسايس يف حت ّقق التقدّ م
أوجه كل اهتاممي
والتطور هو الدراسة االكاديمية ..أين اخلطأ؟ ان ّ
وعنايتي هلذه الدراسة وهذه العلوم فقط ،وأمهل املبادئ والقيم
واالخالق واجلانب الرتبوي يف احلياة ،وأمهل النظرة احلقيقية اىل
اخلالق والصانع وحياة الدنيا واحلياة اآلخرة ..وهذا اخلطأ..
الحظوا اخواين مطلوب ان ابناءنا ينجحون يف امل��دارس ،فتطور
ور ّقيه يعتمد عىل هذا التطور العلمي والدراسة االكاديمية،
املجتمع ُ
ولكن علينا ان ُنفهم أوالدن��ا :يا أوالدنا وبناتنا النجاح يف احلياة
الدراسية والنجاح يف العمل مطلوب ،ولكن النجاح والسعادة
احلقيقية حلياة االنسان يتوقف عىل ان اعرف خالقي ما هي عالقتي
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باخلالق؟ وهذه احلياة الدنيا ما بعدها أي يشء؟ ما هو مبدئي وما هو
مصريي؟ عالقايت االجتامعية مع االخرين وعالقتي داخل االرسة
ومع االبوين ومع االرحام ومع ابناء املجتمع؟ واملبادئ والقيم
واالخالق والعادات والتقاليد واهلوية كل هذه االمور مطلوب ان
افهمها وافهم دورها يف احلياة وأعطيها ح ّقها يف احلياة..
البد ان يفهم الطالب يف الدراسة االعدادية ويف الدراسة اجلامعية ان
يفهم اجلميع ان احلياة احلقيقية ،والسعيدة لإلنسان تتقوم بمجموعة
من العنارص ،عقيدة ،معرفة ،ثقافة ،اخالق ،تربية ،مبادئ ،قيم،
هذه امور البد ان يفهم االنسان الشاب ان حياته الناجحة والسعيدة
تتوقف عليها ،كذلك االهتامم بمسألة العمر والوقت والصحة
والعافية امور كثرية حيتاج اليها الشاب..
هذه من التحديات التي يمر هبا الشاب وحيتاج اىل ان ُنفهم الشاب
ما هي املعرفة الصحيحة؟ وما هي الثقافة الصحيحة؟ وما هي
املبادئ والقيم؟ ولعل الوقت ال يسع ان نذكر املعاجلات املطلوبة
نذكرها ان شاء اهلل يف ُخطبة قادمة..
نسأل اهلل تعاىل ان حيمينا ويعصمنا وحيمي شبابنا ..اخواين ابنائي
انتم الرجال الكبار املؤسسات وامل��دارس واجلامعات وسائل
االعالم ومؤسسات املعرفية والثقافية عليكم ان تعتنوا بالشباب هم
عامدنا يف املستقبل وهم املنا يف املستقبل وهم مركز القوة يف املجتمع
وعلينا ان نعطيهم االهتامم الذي يستحقونه خصوص ًا يف املجاالت
املهمة ...واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني
الطاهرين.

لو سألوك

ما معنى أمرنا صعب مستصعب ؟
معنى لفظ أمرنا الوارد يف هذه الرواية فمعناها واليتنا أهل
البيت (عليهم السالم) والدليل عىل ذلك رواية تفرس لفظ
أمرنا بواليتنا أهل البيت يروهيا املجليس يف بحار األنوار
ج 2ص -210الرقم ...106
عن صالح بن ميثم عن ابيه قال :بينام أنا يف السوق وإذ
أتاين أصبغ بن نباتة فقال وحيك يا ميثم لقد سمعت من
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب (عليه السالم) حديث ًا صعب ًا
شديد ًا فأينا يكون كذلك؟ قلت وما هو قال سمعته يقول:
إن حديثنا أهل البيت صعب مستصعب ال حيتمله إال ملك
مقرب أو نبي مرسل أو عبد أمتحن اهلل قلبه لإليامن فقمت
من فوريت فأتيت علي ًا (عليه السالم) فقلت يا أمري املؤمنني
حديث أخربين به األصبغ عنك قد ضقت به ذرع ًا قال وما
هو؟ فأخربته قال فتبسم ثم قال أجلس يا ميثم أو كل علم
حيتمله عامل؟ إن اهلل تعاىل قالَ (( :وإِذ َق َ
لمالئِ َك ِة
ال َر ُّب َك لِ َ
اع ٌل فيِ َ
رض َخ ِلي َف ًة َقا ُلوا أَتجَ َع ُل ِف َيها َمن ُي ِ
إِنيِّ َج ِ
األ ِ
فسدُ
حن ُن َس ِّب ُح بِ َح ِ
ِف َيها َو َي ِ
س َل َك
سف ُك الدِّ َما َء َو َن ُ
مد َك َو ُن َقدِّ ُ
َق َ
ال إِنيِّ َأع َل ُم َما ال َتع َل ُم َ
ون )) (البقرة.)30:
فهل رأيت املالئكة احتملوا العلم؟ قال قلت :هذه واهلل
أعظم من ذلك قال :واألخرى أن موسى (عليه السالم)
أنزل اهلل (عز وجل) عليه التوراة فظن أن ال أحد أعلم منه

فأخربه اهلل عز وجل أن يف خلقي من هو أعلم منك وذلك
إذ خاف عىل نبيه العجب قال فدعا ربه أن يرشده إىل العامل
قال فجمع اهلل بينه وبني اخلرض فخرق السفينة فلم حيتمل
ذلك موسى وقتل الطفل فلم حيتمله وأقام اجلدار فلم
حيتمله ,وأما املؤمنون فإن نبينا أخذ يوم غدير خم بيدي
فقال( :اللهم من كنت مواله فان علي ًا مواله) فهل رأيت
احتملوا ذلك إال من عصمه اهلل منهم؟ فابرشوا ثم أبرشوا
فان اهلل تعاىل قد خصكم بام مل خيص به املالئكة والنبيني
واملرسلني فيام أحتملتم من أمر رسول اهلل (صىل اهلل عليه
وآله وسلم) وعلمه.
وأما أمر آل حممد عىل ما ورد بالروايات يراد به أمر جسيم
مقنع ال يستطاع ذكره ولو قد قام قائمنا لتكلم به وصدقه
القرآن ومن تلك الروايات التي ذكرت هذا املعنى ما رواه
حممد بن احلسن الصفار يف كتاب بصائر الدرجات ص
48الرقم ...8عن زياد بن سوتة قال :كنا عند حممد بن
عمرو بن احلسن فذكرنا ما أتى إليهم فبكى حتى ابتلت
حليته من دموعه ,ثم قال :إن أمر آل حممد أمر جسيم مقنع
ال يستطاع ذكره ,ولو قام قائمنا لتكلم به وصدقه القرآن.
وبناء عىل هذا ال نستطيع أن نقول أمر آل حممد هو القائم.

Ahrarweekly

11

استفتاءات شرعية

العقيقة

السؤال  :ماهي أحكام العقيقة ؟
اجلواب  :تستحب العقيقة عن املولود وينبغي تقطيعها من غري
ك ٍ
رس لعظامها وجيوز تفريق حلمها  ،كام جيوز أن تطبخ و ُيدعى
عليها مجاعة من املؤمنني .
ويكره أن يأكل منها األب أو أحد ممن يعوله وال سيام األم بل
األحوط استحباب ًا الرتك .
السؤال  :هل العقيقة واجبة؟ وما هي أحكامها ورشوطها ؟
اجلواب  -١ :تستحب العقيقة عن املولود ذكرا كان أو أنثى  ،وأن
تكون يف اليوم السابع  ،وان تأخر لعذر أو لغريعذرمل يسقط  ،بل
لومل يعق عن الصبي حتى بلغ وكربعق عن نفسه  ،بل لو مل يعق
عن نفسه يف حياته فال بأس أن يعق عنه وبعد موته .
 -٢ويعترب أن تكون من أحد االنعام الثالثة  :الغنم – ضأنا كان
أو معزا – والبقر واالبل .وال جيزي عنها التصدق بثمنها نعم
جيزي عنها االضحية.
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 -٣ويستحب أن تكون العقيقة سمينة  ،ويف بعض االخبار(:أن
خريها أسمنها).
قيل:ويستحب أن جتتمع فيها رشوط األ ضحية من كوهنا سليمة
من العيوب وعدم كون سنها أقل من مخس سنني كاملة يف االبل
وأقل من سنتني يف البقرواملعز  ،وأقل من سبعة أشهر يف الضان ،
ولكن مل يثبت ذلك  ،ويف بعض االخبار(:انام هي شاة حلم ليست
بمنزلة األضحية جيزئ فيها كل يشء).
 -٤ينبغي تقطيع العقيقة من غريكرسعظامها.
 -٥يستحب أن ختص القابلة منها بالربع وأن تكون حصتها
مشتملة عىل الرجل والورك  ،وجيوز تفريق العقيقة حلام ومطبوخا.
كام جيوز أن تطبخ ويدعى عليها مجاعة من املؤمنني  ،واالفضل أن
يكون عددهم عرشة فام زاد يأكلون منها ويدعون للولد.
 -٦يكره أن ياكل منها االب أو أحد ممن يعوله وال سيام االم بل
االحوط استحبابا هلا الرتك .
السؤال  :طفلة عمرها عرش سنوات متو ّفية هل تستحق ذبح
العقيقة كثواب بعد وفاهتا ؟
اجلواب :يستحب .
السؤال  :اهيل مل يذبحوا يل عقيقة عندما ولدت فهل استطيع االن
ذبح العقيقة لنفيس وما هي مواصفاهتا ؟
اجل��واب  :جيوز وليس هلا رشوط معينة بنحو الوجوب كلها
مستحبة .
السؤال  :هل جيوز ان يأكل من العقيقة االخوات وأوالدهم؟ اذا
كانت احدى االخوات هي من تكفلت بالعقيقة لوفاة االبوين ؟
اجلواب  :جيوز عىل كراهة بالنسبة اىل من يعوله املعق .السؤال:
رزق��ت بمولود (ول��د) قبل ح��وايل سنة ونصف ومل أعق عنه
(العقيقة) فام هو تكليفي االن ؟
السؤال  :رزقت بمولود (ولد) قبل حوايل سنة ونصف ومل أعق
عنه (العقيقة) فام هو تكليفي االن ؟
اجلواب  :العقيقة مستحبة .

السؤال  :هل يجوز الدعاء بما في الحال أثناء القنوت والسجود ،كقول:
اهد فالن ابن فالن) ،أو (اللهم ارزقني زيارة بيتك الحرام) ؟
(اللهم ِ

الس���ؤال  :هل يجوز الدعاء بما في الحال أثناء القنوت والسجود ،كقول:
اهد فالن ابن فالن) ،أو (اللهم ارزقني زيارة بيتك الحرام) ؟
(اللهم ِ
الجواب  :يجوز .

مصطلحات فقهية

وجوب العبادات الخمس :الصالة ،والزكاة ،والصوم ،والحج ،والجهاد.
 عن زرارة ،عن أيب جعفر (عليه السالم) قال :بني االسالم عىل مخسة أشياء :عىل الصالة ،والزكاة ،واحلج ،والصوم ،والوالية.قال زرارة :فقلت :وأي يشء من ذلك أفضل؟ فقال :الوالية أفضل ألهنا مفتاحهن ،والوايل هو الدليل عليهن ،قلت :ثم الذي ييل
ذلك يف الفضل؟ فقال :الصالة ،قلت ثم الذي يليها يف الفضل؟ قال الزكاة :ألنه قرهنا هبا ،وبدأ بالصالة قبلها ،قلت :فالذي يليها يف
الفضل؟ قال :احلج .قلت :ماذا يتبعه؟ قال :الصوم .
 عن سليامن بن خالد عن أيب جعفر (عليه السالم) قال :أال أخربك باإلسالم ،أصله وفرعه وذروة سنامه ؟ قلت بىل جعلت فداك،قال :أما أصله فالصالة ،وفرعه الزكاة ،وذروة سنامه اجلهاد.
ثم قال :إن شئت أخربتك بأبواب اخلري ،قلت نعم ،قال :الصوم جنة .
اشتراط العقل في تعلق التكليف

 عن أيب جعفر (عليه السالم) قال :ملا خلق اهلل العقل استنطقه ،ثم قال له :اقبل فأقبل ،ثم قال له :ادبر فأدبر ،ثم قال :وعزيت وجاليلما خلقت خلقا هو أحب إىل منك ،وال أكملتك إال فيمن أحب ،أما اين إياك آمر ،وإياك أهنى ،وإياك أعاقب ،وإياك أثيب.
عن أيب جعفر (عليه السالم) قال :إنام يداق اهلل العباد يف احلساب يوم القيامة عىل قدر ما آتاهم من العقول يف الدنيا.
 عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال :إن الثواب عىل قدر العقل .ـ عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال :قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) :إذا بلغكم عن رجل حسن حال ،فانظروا يف حسن
عقله ،فإنام جيازى بعقله.
اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم باالحتالم أو اإلنبات مطلقا ،أو بلوغ الذكر خمس عشرة سنة،
واألنثى تسع سنين

 عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال :إن أوالد املسلمني موسومون عند اهلل ،شافع ومشفع ،فإذا بلغوا اثنتي عرشة سنة كتبت هلماحلسنات ،فإذا بلغوا احللم كتبت عليهم السيئات.
ـ عن محران ،قال :سألت أبا جعفر (عليه السالم) ،قلت له :متى جيب عىل الغالم أن يؤخذ باحلدود التامة ،وتقام عليه ،ويؤخذ هبا؟
قال :إذا خرج عنه اليتم وأدرك ،قلت :فلذلك حد يعرف به؟ فقال :إذا احتلم ،أو بلغ مخس عرشة سنة ،أو أشعر أو أنبت قبل ذلك،
أقيمت عليه احلدود التامة ،واخذ هبا وأخذت له،
قلت :فاجلارية ،متى جتب عليها احلدود التامة وتؤخذ هبا ،ويؤخذ هلا ؟ قال :إن اجلارية ليست مثل الغالم ،إن اجلارية إذا تزوجت
ودخل هبا وهلا تسع سنني ذهب عنها اليتم ،ودفع إليها ماهلا ،وجاز أمرها يف الرشاء والبيع ،وأقيمت عليها احلدود التامة ،واخذ هلا هبا،
قال :والغالم ال جيوز أمره يف الرشاء والبيع ،وال خيرج من اليتم ،حتى يبلغ مخس عرشة ،أو حيتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك
( مقتبس من وسائل الشيعة)
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العطاء الحسيني

مستهال عمله بتقديم الخدمة مجانا خالل شهر رمضان المبارك

مشفى اإلمام زين العابدين يفتتح قسما خاصا بغسيل الكلى
تقرير :حسين نصر  /تصوير :رسول العوادي

اعلنت إدارة مستشفى االمام زين العابدين
(عليه ال��س�لام) التابع للعتبة احلسينية
املقدسة عن افتتاح قسم غسيل الكىل بسعة
( )6ارسة و( )6اجهزة حديثة ومتطورة
ذات منشأ سويدي من رشكة (كامربو) ،اىل
جانب توفري كادر طبي ومترييض متخصص
بإدارة االجهزة احلديثة.
وقال سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي
اث��ن��اء حفل افتتاح القسم :ان «ال��رؤي��ة
واضحة لدى االخوة من الكوادر الطبية
احلكومية بالنسبة اىل دور العتبة احلسينية
املقدسة يف جمال الشؤون الطبية كون اجلهود
يف هذه املشاريع هي عونا وعضدا هلم.
ننوه
وأض��اف« ،يف الكثري من املناسبات ّ
اىل ان الفرص املتاحة لنا البد ان تستثمر
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عىل افضل وج��ه خصوص ًا يف املجاالت
االنسانية ،ول��ذل��ك ج��اء اه��ت�مام العتبة
احلسينية املقدسة ان تكون عون ًا وعضد ًا
ّ
ونشكل حلقة متكاملة يف جمال اخلدمات
الصحية».
موضحا « من هذا املنطلق نويل االهتامم ببناء
هذه املستشفيات ومنها مستشفى االمام
زين العابدين (عليه السالم) ومستشفى
السفري ومستشفى السيدة زينب (عليها
السالم) وهناك مستشفيات اخرى».
مشريا« ،اؤك��د دائ�ماً عىل جمالني مهمني
يف اخلدمة وه��ي اختيار العنارص الطبية
وحتى الكوادر الوسطية اصحاب الكفاءة
واحلذاقة واملهارة يف هذا املجال وبحمد اهلل
تعاىل الفرد العراقي ليس قارص ًا يف ذلك

بل معروف عنه كفاءته وذك��اؤه ومهارته
يف هذه املجاالت ،وغاية ما يف االمر علينا
ان نو ّفر االج��واء املناسبة لتوظيف هذه
الكفاءات يف جمال هذه اخلدمات».
وتابع الكربالئي« ،املجال الثاين هو اجلانب
االنساين واملهني املطلوب يف هذه اخلدمة،
وأمهية هذا اجلانب يف الوصول اىل النتائج
املتوخاة ،وايض ًا ُيضاف اىل ذلك عامالن
اساسيان هو حماولة احلصول عىل افضل
ما توصلت اليه دول العامل والرشكات
املتخصصة يف جم��االت االج��ه��زة س��واء
كانت التشخيصية او العالجية للوصول
اىل اخلدمة االفضل».
مضيفا «كام نأمل ان نعيش روح الفريق
الواحد وهي من املبادئ املهمة من مبادئ

العطاء الحسيني

العتبة الحسينية المقدسة تتبرع بجهازين لغسل الكلى الى
مشفى اإلمام الحسين التعليمي في كربالء

العمل ،فمن مقومات النجاح تعامل اجلميع بروح الفريق والعائلة
مكمل للعنرص اآلخر ،وال
الواحدة بحيث ان كل واحد يشعر ُ
انه ّ
واحد م ّنا يستطيع ان يستغني عن اآلخرين».
بدوره بينّ الدكتور ماجد عبد احلسن العامري مدير مستشفى االمام
زين العابدين (عليه السالم) « :ان اجلهد منصب عىل تقديم افضل
اخلدمات الصحية املختلفة للمواطنني ،لذلك افتتح قسم غسيل الكىل
الستقبال املرىض الذين يعانون من الفشل الكىل».
واوضح «ان قسم غسيل الكىل يتكون من ( )6اجهزة حديثة ذات
مواصفات عاملية تستوعب ( )18مريضا يف اليوم الواحد ،وسيتم
معاجلة املرىض جمانا بنا ًء عىل توجيه املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة حتى هناية شهر رمضان للتخفيف عن املرىض».
وأضاف ،ندعو املرىض الذين يعانون من الفشل الكلوي غري املصابني
بألتهاب الكبد الفايرويس الجراء عمليات غسيل الكىل جمان ًا ابتدا ًء
من اليوم ،ولنهاية شهر رمضان».
مشريا اىل انه ستكون كلفة العالج خمفضة  -بعد انتهاء الفرتة املجانية
مقارنة باملراكز االخرى.
اىل ذلك كشف الدكتور صباح املوسوي مدير عام صحة كربالء عن
تربع العتبة احلسينية بجهازين ملركز غسيل الكىل يف مستشفى االمام
احلسني التعليمي احلكومي ،مشيدا يف الوقت ذاته بطبيعة اخلدمات
االنسانية والطبية.
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وضع حجر االساس إلنشاء مركز لعالج اسنان

األيتام وذويهم في كربالء
تقرير :حسنين الزكروطي  /تصوير :خضير فضالة

برعاية ممثلية المرجع الديني األعلى س���ماحة آية اهلل العظمى الس���يد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) في
كربالء؛ تم وضع حجر األس���اس إلنشاء مركز لعالج اس���نان األيتام وذويهم بمساحة ( )126م ،2كما جرى افتتاح مصلى لطلبة
المحافظة.وحضر
مدارس علي االكبر والس���يدة رقية (عليهم السالم) لأليتام ،وبمساحة ( )250م ،2في منطقة الشبانات في
َ
هذه المناس���بة سماحة الش���يخ عبد المهدي الكربالئي المتولي الشرعي للعتبة الحس���ينية المقدسة وجناب السيد جعفر
الموسوي االمين العام للعتبة الحسينية المقدسة ،وشخصيات دينية وأكاديمية مختلفة.

وحت���دث س�ماح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي
الكربالئي عن هذه املناسبة « :بدء ًا ونحن
نفتتح ه��ذا املصىل ال��ذي فيه الكثري من
املعاين الرتبوية والروحية نتوجه بأسمى
ساهم
آي��ات الشكر والتقدير لكل من
َ
يف تأسيسه وانشائه واكامله ،وخصوصا
االخوة واالخوات الذين انفقوا يف سبيل
اهلل وتربعوا بأمواهلم خلدمة هؤالء االطفال
االيتام».
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واضاف الشيخ الكربالئي« :ملوالنا امري
املؤمنني (عليه السالم) حديث ّقيم موجود
يف هذا املسجد يقول فيه« :ال جتارة كالعمل
الصالح وربح كالثواب» ،واملراد ان نصل
من خالل هذا احلديث ،اىل من هو صاحب
العمل الصالح ال��ذي ينال الثواب؟ ان
صاحب العمل الصالح هو العبد الصالح
ونقصد بالعمل هذا املصىل».
ووج��ه الكربالئي ادارة امل���دارس نحو
ّ

رضورة العناية بالطلبة من خالل قوله:
«جاء االن دوركم يف صناعة هؤالء الطلبة
عبادا صاحلني ،وهي الثمرة املطلوبة منكم
احبتي ،كام نأمل منكم ان تبذلوا قصارى
جهدكم يف تربية هؤالء االطفال االيتام
الرتبية الصاحلة اع��ت�مادا ع�لى ال��دروس
االكاديمية اضافة اىل ال��دروس الرتبوية
واالخ�لاق��ي��ة ،وال��ن��ظ��ر اليهم ع�لى اهنم
ابناؤكم؛ بل اكثر من هذا بحكم وضعهم

العطاء الحسيني

مدير مدرسة علي االصغر

االجتامعي» ،مؤكدا سامحته عىل رضورة
االه��ت�مام ب��ال��دروس الرتفيهية للطلبة
كالرياضة والفنية كغريها من ال��دروس
والعناية هبا اكثر.
وم��ن جهته حت��دث السيد سعد الدين
البناء امل�ش�رف ع�لى م���دارس االي��ت��ام يف
العتبة احلسينية املقدسة« :افتتاح مصىل
خاص بطلبة مدارس عيل االكرب والسيدة
رقية(عليهم ال��س�لام) بمساحة وصلت
اىل ()250م ،2وبثالثة طوابق ،اضافة

المشرف على مدارس االيتام

اىل احتوائه عىل قاعتني واماكن للوضوء
وجماميع صحية ومطبخ وقاعة طعام للطلبة
وساحة».
وأض��اف البناء« :ان اهلدف االس��ايس من
انشاء املصىل يأيت كون ادارة مدارس عىل
االصغر والسيدة رقية (عليهام السالم) دائام
ما عودوا الطلبة عىل اقامة صالة الظهرين
يف املدرسة ،ولكثرة عدد الطلبة وألمهية
هذه املامرسة العبادية هلم عملنا عىل انشاء
املصىل اخلاص هبم بمواصفات حديثة» ،كام

اشار اىل امهية مركز االسنان الذي سيقدم
خدماته لأليتام وذوهيم حال اكتامله».
ومن جانبه عبرّ االستاذ نزار عبد خشان
مدير مدرسة عيل االصغر عن سعادته هبذه
املبادرة اخلريية واملهمة للطلبة مشريا اىل ان
اقامة مثل هذه املنشاة العبادية يف مناطق
شعبية له اثر كبري يف تغيري سلوك العديد
من طلبة املدارس وفتيان املنطقة،
واضاف خشان« :يف عموم البالد وليس
يف طلبة امل���دارس او اجل��ام��ع��ات هناك
مشاكل كثرية يعاين منها الشباب والفتيان
يف االم��ور التي تتعلق باجلانب الطبي
َّ
ولعل ابرزها مشكلة االسنان
والعالجي
واالمه��ال الكبري من قبل الطلبة ،منوها
عن زي��ارات سنوية لكادر طبي من كندا
وفرنسا سنويا لالطالع ومتابعة اسنان
تالميذ مدرسة عيل االصغر والسيدة رقية
(عليهام السالم) وقد اقرتحوا عىل ادارة
املدارس انشاء مركز لألسنان خاصة بطلبة
املدارس».
Ahrarweekly
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حفاظا على ممتلكات الزائر..
امانات الحرم عمل كبير خالل الزيارات المليونية
تقرير :قاسم عبد الهادي /تصوير :محمد القرعاوي

تواصل شعبة الخدمية الخارجية اعمالها الخدمية اليومية بشكل مستمر
من خالل توفير ما يحتاجه الوافد الى كربالء لزيارة االمام الحس���ين واخيه
ابي الفضل العباس «عليهما السالم» ،ال سيما خدمة االمانات التابعة الى
شعبة الخدمية الخارجية المحيطة بالحائر الحسيني الشريف والتي بلغ
عددها عش���ر امانات ضخمة بسعة تتجاوز( )22الف س���عة امانة للزائرين
الكرام ،باإلضافة الى الكابينات الخارجية التابعة لها والتي يبلغ عددها()6
كرفانات بحدود(  )6000امانة.
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حسين فاضل عبد علي

العطاء الحسيني

ويفيد حسني فاضل عبد عيل مسؤول شعبة اخلدمية اخلارجية»،
بان عدد منتسبي االمانات هو ( )30منتسب خالل االيام
االعتيادية باستثناء يوم اخلميس ال��ذي نستعني به بعدد من
املتطوعني الذين يبلغ عددهم(  ) 25متطوعا ،وخالل الزيارات
املليونية ،فالعمل يكون مضاعفا من خالل استنفار مجيع اجلهود
من املنتسبني اضافة اىل االستعانة بعدد اكرب من املتطوعني ،وان
عدد االمانات بصورة عامة هو(  )22الف اضافة اىل كرفانات
خارجية بسعة( )6000امانة.
ويضيف ،الكابينات التي يبلغ عددها( )200كابينة وتستوعب
(  ) 6000زائر خففت من الزحام الذي يواجه الزائرين وايضا
الزخم الذي يتعرض له منتسبو الشعبة» .مبينا« ،آلية عمل
الكابينات تتم من خالل تسليم الزائر مفتاحا خاصا به مقابل
هوية ،ومن ثم اعادته اىل الكرفان ،وان هذا املفتاح غري قابل
لالستنساخ هنائيا الن املكائن اخلاصة به مستوردة من خارج
البالد».
احلفاظ عىل ممتلكات الزائر
يوضح مسؤول الشعبة ان خدمة االمانات مستمرة عىل مدار
اليوم الكامل(  ) 24ساعة ،بثالثة شفتات كل شفت حيتوي
عىل(  ) 30منتسبا خاصا بأمانات احلائر احلسيني ،باإلضافة اىل
الكرفانات التي حتتوي عىل عرشة منتسبني».
ويتابع« ،يكون جمموع املنتسبني لكل شفت(  ) 40منتسبا،

ويف الزيارات املليونية يتم تزويدنا من خالل التنسيق مع
ادارة املتطوعني بام يقارب ال( )100متطوع خالل الشفت
الواحد».
ويشري مسؤول الشعبة اىل ،ان «االستعانة بخمسة كرفانات
ضخمة ..الطاقة االستيعابية لكل واحد منها ما يقارب ال(
 )500امانة اضافة اىل عرش حاويات ضخمة بحدود( 12
) مرتا جمهزة الستقبال حقائب الزائرين والطاقة االستيعابية
لكل حاوية بحدود(  )700امانة».
ويوضح مسؤول الشعبة ،ان «بعد انتهاء مراسيم الزيارة نقوم
بجمع االمانات التي مل حيرض اصحاهبا الستالمها ألسباب
خمتلفة ،ويتم ايداعها يف املخازن التابعة للعتبة.
وخيتتم« ،نضع عىل تلك االمانات ارقاما وتواريخ وتوقيت
االستالم وتسجيال ،إلمكان الزائر احلصول عليها حتى لو
بعد سنة كاملة من خالل الرقم ووقت التسليم والتاريخ.
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مدينة سيد االوصياء
 صمم���ت المدين���ة العصرية م���ن قبل ش���ركة عراقي���ة ونفذتهاكوادر قسم المشاريع الهندس���ية والفنية في العتبة الحسينية
المقدسة.
 مس���احتها  30دونم���ا وخصصت اجزاء كبيرة منه���ا لبناء عماراتسكنية وقاعات كبيرة ومطاعم ومسجد وحدائق عامة.
 مس���احة عماراتها الس���كنية الس���تراحة الزائرين ( )800متر مربع،ومسجد بطابقين للرجال والنساء يسع لـ( )1000مصليًا ومصلية.
 مطع���م للزائرين بمس���احة ( )1500متر مرب���ع ومحطة لمعالجةالمياه ولسقي المزروعات.
 المدينة تحتوي على أحدث التقنيات العصرية كنصب «شاش���اتإلكترونية» عمالق���ة داخل وخارج المدين���ة و منظومة لكاميرات
المراقبة.
 كم���ا تضم المدينة قبة بنقوش إس�ل�امية تأخذ الناظر إلى أجواءإس�ل�امية وروحانية لها أريج حسيني ،كما تحيط هذه القبة بنايات
غناء مزينة هي األخرى وفق الطراز الحديث.
ضخمة عصرية وحدائق ّ
لما سياحيا وترفيهيا لمدينة كربالء والمحافظات القريبة
 ُّتعد َم ْع َ
لم���ا تحتويه من خدم���ات متكامل���ة كأماكن الص�ل�اة والطعام
والحدائق والمظ�ل�ات والنافورات والعاب األطف���ال بما يحقق الراحة
النفسية للزوار واألهالي.
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غياب األب بين ضياع األبناء وأداء الواجب ...
جلسة حوارية لمعهد األسرة المسلمة تناقش اآلثار السلبية لغياب االب
تقرير :ضياء االسدي

أقام معهد االرسة املسلمة التابع لألمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة يف موقعه بحي النقيب بكربالء جلسة حوارية للمنتدى
الثقايف حتت عنوان( :غياب األب بني ضياع األبناء وأداء
الواجب) ،وحرض اجللسة اكثر من ( )35ام��رأة مشا ِركة من
قسم الشؤون الدينية والفكرية النسوي وشعبة املكتبة الفكرية
ووح��دات العالقات العامة ودار القرآن الكريم واإلرش��اد
األرسي يف العتبة العلوية املقدسة.
وخالل حمارضة قدمتها االستاذة (انتظار جواد كاظم) التدريسية
يف كلية العلوم اإلسالمية قسم الدراسات القرآنية بجامعة كربالء
تناولت فيها اآلثار السلبية (النفسية  -االجتامعية  -األخالقية)
يف ظل غياب األب ,إضافة اىل بيان أهم أسباب الغياب بني اإلكراه
واالختيار».
عىل صعيد متصل قدمت االستشارية (رف��اه مهدي احلكيم)
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حمارضة حتدثت خالهلا عن كيفية التهيئة النفسية لشخصية املرأة
التي تتبنى الدورين يف داخل األرسة (األب  -األم) من قبل
الرعاية االقتصادية والرتبوية».
ويف ترصيح هناوند العبودي مسؤولة اعالم املعهد حتدثت فيه:
«كان ضمن فقرات املنتدى مناقشة البحوث املقدمة من قبل
املشاركات اللوايت بلغ عددهن تسع مشاركات» ،مضيفة « كام
تم اإلعالن عن أسامء املشاركات الفائزات يف اجللسة احلوارية
السابقة بتوزيع اجلوائز والشهادات التقديرية اخلاصة هبن ،كام
اختتمت اجللسة بالتربك بوجبة غداء يف مضيف اإلمام احلسني
(عليه السالم)».
جدير بالذكر ان املعهد مستمر باجللسات احلوارية للمنتدى
الثقايف للمرأة املسلمة بتناوله لقضايا املجتمع املعارصة.

العطاء الحسيني

تشجيعا لالهتمام بالقراءة..
جمعية كشافة الوارث تعقد ندوتها الثقافية في بابل
تقرير :حبيب باشي  /تصوير :زكريا اسماعيل

حتت عنوان( :اقرأ  -فكر  -استنتج) نظمت مجعية كشافة الوارث
يف مفوضية بابل التابعة للعتبة احلسينية املقدسة ندوة ثقافية لقادة
اجلمعية يف مقام رد الشمس بمشاركة اكثر من ( )35قائد كشافة.
وقال عامر عبد الغني مفوض بابل :ان «الفكرة جاءت من معتمد
املرجعية ونفذت بجهود قادة كشافة اجلمعية ،كام ان هذه الندوة
جاءت بنمط جديد وبطرح استنتاجي لشباب ولقادة اجلمعية،
وبحضور معتمد املرجعية الدينية العليا سامحة السيد املجاهد
رسول املوسوي يف بابل ،وعدد من االساتذة واملختصني».
واضاف ،ان «الندوة تضمنت تسليم كل قائد كتابا بنظام االعارة
من مكتبة املقام الرشيف وحسب ميوله ورغباته (بني كتب
أخالق وقصص وفقه وعقائد ورياضة وتاريخ وفلسفة ،)..وبعد
ذلك يتم اعطاؤه فرتة شهر كامل لقراءة الكتاب واالطالع عليه
ومن ثم يتم كتابة االستنتاجات وما هي مدى الفائدة املعرفية

والفكرية من الكتاب ويتم طرحه بطريقة (الورشة) وأمام القادة
االخرين».
واك��د عبد الغني ،بان «ه��ذه الطريقة كان هلا من االجيابية ما
يكسب الفرد الثق َة بالنفس وكرس حاجز اخلجل والتمكن من
اعداد الورش مستقبال اضافة اىل كوهنا مادة معرفية ثقافية عامة»،
مشري ًا اىل ان «اهلدف من هذا النشاط هو إعادة روح القراءة إىل
الشباب وفتح نوافذ الفكر والعقل».
ولفت قائد مفوضية بابل عبد الغني ،اىل ان «هذه الندوة تضمنت
توزيع جوائز ألفضل ثالثة ق��راء من خ�لال حضور القارئ
وااللقاء واإلجابة عىل األسئلة وإيصال املعلومة».
�دم املشاركون يف هذه الندوة شكرهم اىل العتبة احلسينية
وق� َ
املقدسة واىل مجعية كشافة الوارث عىل هذه الندوة اهلادفة آملني
اقامة املزيد منها ملا يسهم يف تثقيف وارشاد الشباب.
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تحقيقات

خفافيش االنترنت...
جرائم الكترونية في مواقع التواصل االجتماعي

االحرار :حسين نصر  /تصوير صالح السباح

عصر ثورة التقنية والمعلومات واالجهزة الذكية س���هلة االس���تخدام ،وسرعة الوصول لمواقع
التواص���ل االجتماعي بدوره ،س���اهم في ظه���ور جرائم جديدة في المجتمع ،كالتش���هير عبر
االنترني���ت الذي يعد من اخطر انواع االعتداء االلكتروني .وبحس���ب المراقبي���ن ان تلك الجرائم
تسببت في انتهاكات جس���يمة لحقوق االنسان وتداعيات تصل بعض االحيان الى مقتل او أذى
آخري���ن ،وف���ق طبيعة الضرر الناجم عما ب���ات يعرف بجرائم المعلوماتي���ة المضللة او الكاذبة،
والملحوظ ان فضاء عالم المواقع االفتراضية بات مرتعا لكل من يسعى الى تصفية الحسابات،
او النيل من اآلخرين عبر تضليل الرأي العام والتحريض عليهم.
يقول الشيخ انصار االسدي عضو قسم الشؤون الدينية التابع
للعتبة احلسينية املقدسة عن التشهري األلكرتوين بالناس وآثاره
االجتامعية» تعد ظاهرة التشهري عرب اإلنرتنت من أبرز سلبيات
الشبكة العنكبوتية ،فلقد كثرت املهازل التي يتداوهلا (خفافيش
اإلنرتنت) عن أف��راد من املجتمع ،بغرض التشهري هبم ،وهز
صورهتم أمام اآلخرين.
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ويضيف «أصبح كل من لديه حقد أو ثأر عىل أحد املتصدين
أو الدعاة اىل اهلل تعاىل أو اإلعالميني يستخدمه كخمرية دسمة
لدسائس وأكاذيب ،يعجنها أحدهم بامء الكذب والبهتان وخيبزها
بأفران شبكات التواصل االجتامعي عىل املأل ،ثم يوزعها زاع ًام
أن صنيعه هذا من باب النصيحة والغرية العامة عىل األخالق
والدين».

تحقيقات

الشيخ انصار االسدي

العقيد عالء الغانمي

ويؤكد االسدي «ان الضوابط الدينية واألخالقية للنرش األلكرتوين
وحكمه يف الرشيعة الغراء ممنوع رشع ًا من عدة أبواب منها باب
الغيبة والنميمة والبهتان وكلها حمرمة فإذا كان باإلنسان ما ذكر
فهذه غيبة وإذا كان وشاية فهذه نميمة وإن مل يكن به ما ذكر فهذا
هبتان والعياذ باهلل».
حمرم من باب
ويشري عضو قسم الشؤون الدينية اىل ان التشهري ّ
إشاعة الفاحشة باملجتمع اإلنساين والفاحشة ليست مقصورة
عىل األعامل بل األقوال أيض ًا التي توصف بالفحش إذا جاوزت
األعراف ،واآلداب العامة واهلل توعد من يشيع الفاحشة باملجتمع
املسلم بالعذاب األليم».
وذكر االسدي ان محلة واسعة من التسقيطات حيث يقوم بعضنا
بتلفيق التهم والكذب واالفرتاء والقصص وغريها يف سبيل هدم
شخصيات معينة أو النيل منها وهذا عىل مستويات متعددة منها
التسقيط الديني ،حيث يقوم البعض هبدم الرموز الدينية يف أعني
املجتمع» .الفتا اىل انه « ،جاء عن االمام الصادق (عليه السالم

المحامي احمد جواد

) أنه قال :من روى عىل مؤمن رواية يريد هبا شينه وهدم مروته
ليسقط من أعني الناس وأخرجه اهلل من واليته اىل والية الشيطان
فال يقبله الشيطان».
بدوره أكد العقيد عالء الغانمي مدير اعالم رشطة كربالء املقدسة،
ان «االب��ت��زاز االلكرتوين جريمة جيري العمل عىل ترشيع مادة
قانونية خاصة هبا» .مبينا« ،هناك ا جراءات قانونية تتخذ بحق من
يتهم ترشف عىل تنفيذها شعبة االبتزاز التابعة لقيادة رشطة كربالء
املقدسة بالتعاون مع دائرة االستخبارات».
ويضيف «غالبا ما يتسبب التشهري باوضاع نفسية صعبة ملن يقع
ضحية له ،وقد حتوله اىل شخص غري مرغوب اجتامعيا ،ناهيك
عن النتائج االرسية وما يرتتب عىل ذلك من دمار ألرسة كاملة ،اما
اذا كان موضوعا جتاريا او اقتصاديا فان ارضاره ستكون كبرية عىل
املعنيني والعاملني من النواحي االجتامعية واالقتصادية».
من جهته يرى املحامي امحد ج��واد من ال�ضروري نرش الوعي
بمخاطر اجلرائم املعلوماتية ،وحماربة هذه اجلرائم والرتكيز عىل
اجلانب ال�ترب��وي والتعليمي واإلع�لام��ي ملكافحتها ،مبينا ان
السلطات القانونية افردت مؤسسات خاصة للتحقيق واملعاجلة
قائال« ،هذه القضايا تتناوهلا املحاكم اجلزائية بحسب عموم نصوص
النظام واجلهة املعنية يف التحقيق باجلرائم الواردة يف «نظام مكافحة
اجلرائم املعلوماتية».
موضحا ،هناك جهة معنية بالتحقيق والفحص وتقوم بإحالة
الدالئل إىل اجلهة القضائية للنظر يف مدى حجيتها».
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في ِّ
كل عام أنت أكرم زائر

�ي��ر ال�����دن�����ي�����ا  ..وال ت���ت���غ�ي�ر
ت�����ت�����غ� ُ
يف ك������ل ع��������ام �أن����������ت �أك������������رم زائ������ر
ل��ك��ن��ن��ا  ..وال����ظ����ل����م ي���ف�ت�ر����ش ال���رب���ى
مل ن�����در ك���ي���ف �إىل ال��ت�����س��ام��ي ن��ه��ت��دي
رم�������ض���ان  ..ي����ا ���ش��ه��ر ال���ت���ح���رر  ،ل��ي��ت��ن��ا
رم���������ض����ان ت������أت�����ي وال����ل����ظ����ى ي��غ��ت��ال��ن��ا
وال���ظ���ل���م ي���ف���ت���ك ب����الأح����ب����ة  ،وامل�����دى
وخ�����زائ�����ن الأم����������وال خ���ل���ف ����س���دوده���ا
ح����ت����ام ي�����ا رم���������ض����ان ي���������ص����رخ ج���ائ���ع
ال���������ص����وم ف���ي���ك ف���ري�������ض���ة  ،واحل���ك���م���ة
ل��ك��ن��ن��ا  ..وال���ن���ف�������س م�����ال ب���ه���ا ال���ه���وى
ف���������إىل م����ت����ى ه�������ذا ال���������ض��ل�ال وع����امل����ي
رم���������ض����ان ي�����ا �أم���������ل ال���������س����م����اء لأم�����ة
ث���� ّب����ت ع���ل���ى ال����ت����ق����وى ق����ل����وب �أح���ب���ت���ي
واه�������د ال�����ه�����داة �إىل م����راف����ئ دي��ن��ه��م
واح�����م�����ل �إىل م���ل���أ ال�������س���م���اء حت��ي��ة
م�����ا زل�������ت ي�����ا رم���������ض����ان �أك����������رم زائ�����ر
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وم�������دى ال�����زم�����ان جت������يء  ،ال ت���ت����أخ���ر
ل����ل����أر���������ض ت������ه������دي م�������ن ب�����ه�����ا ي���ت���ع�ث�ر
ون�����ف�����و������س�����ن�����ا مم�������ا ت���������رى ت���ت���ح�������س���ر
والأق�������وي�������اء ع���ل���ى ال�������ض���ع���اف جت��ب��روا
م��������ن ج�����اه�����ل�����ي�����ة ف������ك������رن������ا ن����ت����ح����رر
واحل������������ب يف ج����ن����ب����ات����ن����ا ي���ت���ك�������س���ر
مم������ا ي����������راه  ،ع����ل����ى امل����������دى ي��ت��ف��ج��ر
ب�����������ض�����راوة احل������رم������ان  ..ال ت���ت����أث���ر
���ن ظ����م�����آن  ..وي�������س���ق���ط م��ع�����س��ر ؟
وي����ئ� ّ
�������ش������رع ال�����������ص�����ي�����ام ل������ع������امل ي���ت���دب���ر
ن�����ع�����دو  ..ول�����ك�����ن اخل�����ط�����ى ت��ت��ق��ه��ق��ر
رغ������م ال����غ����واي����ة ب����ال����ه����داي����ة �أج���������در ؟
ب�����ك مل ت������زل ع��ب��ر امل��������دى ت�����س��ت��ب�����ش��ر
وام����ن����ح مل ت�����زل ع��ب�ر امل������دى ت�����س��ت��ب�����ش��ر
واح���ف���ظ خ��ط��اه��م يف ال���ط���ري���ق ل��ي��ع�بروا
م��������ن �أم�������������ة ب���������ص����ي����ام����ه����ا ت���ت���ط���ه���ر
ل���ي�������س���ت مت� ّ
�������ل  ،و�إن ت����ك����ن ت���ت���ك���رر

االدبية
االدبية

�آن يل يا �سيدي �أنْ �أع�ترف ،كلما اغفلت وابتعد نداء
العقيدة يوقظني من جديد يزلزل الروح ،ي�صيح بي..
كوكب من �شذى و ِمدا ْد،
انك ابن هذه االر�ض ،انها كربالء
ٌ
منها ي�شع االمل ،وفيها نور فخر الكائنات.
�آن يل م��والي �أنْ �أع�ت�رف ،ما زا َل��ت بي �أوج���اع وهموم
وا�شياء � ُ
ُ
تناوئ
أحاول ان �أراها ،مل يبق يل ما ار ُه غري ُلغة
ما�ضيا �أخذين على حني غفلة اىل الهوام�ش واملتون ،فمذْ
أجد زمنا �أعود اليه ،مل �أعرف كربالء �أجمل
فارقتك مل � ْ
من كربالئك ،يقولون كل ار�ض هي كربالء ،وال هناك
كربالء �أغلى من كربالئك ...وما من هدى �ش َع يف العامل
اال وكانت كربالء هي منبعه...
ا�صطفتني احلياة عا�شقا ،ثم �أو�صلتني اليك �سيدي ،او�شم
قدمي بالثبات على الطريق
على قلبي بالوالية وعلى
َّ
القومي ،اغرقني ب�شجن يبارك يل ايامي ،و�أخرجني
من كوكب املا�ضي ،و�أن��ا مدين لك بعد ان انقذتني من
�أوهامي..
ْتق ،النك اعطيت
�سيدي على يقني �أنك معي و�إن مل نل ِ
زائريك وحمبيك وعا�شقيك اليقنيْ ،فاب�صروك يف برزخ
الوجع واجل��زع وب�ين البكاء ،فكانت هديتهم االمي��ان
واطمئنان القلب وهدوء البال .ال�سالم على تاج العارفني
و�سيد املخلدين من ال�شهداء وال�صديقني.

حيدرعاشور

بكربالء
شع
ما من
ً
هدى َّ
َ
ا ّال كنت انت منبعه
�آنَ يل يا �سيدي �أنْ �أع�ترف �إن عط�شي يدلني ,ف�أ�سرجت نف�سي
كالتمني� ،أح�سك قريبا مني كنب�ض قلبي ،كظل اجلفن لعيني
وا�صغي لنورك وان�سج منه �سجادة االنتظار على عتبة الأمل،
علي �ضيا�ؤك
و�أ�صغي بح�ضرتك ،و�أحلم ان يتحقق مرادي ويطوف ّ
متوهجا ،مي�سح �آثامي ُيبلَّ ُل روحيُ ،يفك مغاليق ا�سراري النائمة
�سري جَ
ونوايَ  ،بني روحي و َفتنتها ..والت َفتُ و�أنا هائم يف مالذ
بني ّ
النور ،فاج�أتني عطاياك ،وختمت الرحيل اىل ا�صل الدين ا�شكر
النعم ،ما �أجمل هذا ال�سرور املُ�ضيء!..
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ُ
غزل أريج الطهر
طالب الظاهر

�سيدي ..يا موالي،
يا �أرقَّ من ن�سمة �صباحية حاملة ..مبوعد �أزوف الربيع،
و�ألطف من ال�شذى العابق يف ريا�ض الورد،
و�أطهر من قطرة ندى ..يف غب�ش ني�ساين رائق.
يا �أقد�س دمعة� ،سكبتها عيون الليل على خد زهرة يانعة وله ًا،
و�أنزلها ال�شوق من امل�آقي حنين ًا ..للقاء احلبيب.
�سيدي ..يا موالي،
من �ألف و�أريج طهرك يغازلني ،ويومئ �إ َّ
يل بلقاء  ..البد قريب،
كما يف الأحالم ..امللتحفة بالغيوم.
علي خطف ًا يف ذات فجر للحزن م�ضيء،
عبق لي�س كمثله عبق ،م َّر َّ
وفجيعة للقلب بعيدة ..ح ّلت باملدينة يف �شعبان ..
�ساعة اجتاحتها كالطوفان.
و�أورثتني انتباهة مع �أذان ال�صبح لن �أغفل عنها �أبد ًا،
رغم هذي الألف الغابرة.
لأنها بي حا�ضرة ..وال ميكن �أن تغيب.
ف�أيقظت بي �شعورا ..بالألفة ال ميحى.
�سيدي ..يا موالي ،متى تكتحل بطلعتك البهية �أعيننا،
وتنار ب�سنى نورك قلوبنا؟
حينما ت�أزف ال�ساعة ،ويحني �أوان اخلال�ص ..وينادي املنادي:

28

Ahrarweekly

�إن انتبهوا يا نيام ،وا�صحوا من اغتيال ..غفلة الن�سيان.
فقد �أوجعنا ال�صرب �سيدي ،و�أتعب هذا القلب ..طول االنتظار..
با�ستطالة �آماد احلنني.
وفا�ض يف الروح الوله ..لإقامة دولة كرمية تكون العزة للم�ؤمنني،
والذل كل الذل للمنافقني.

شهداؤنا

الى روح الشهيد السعيد ( ماهر علي رحيم الجبوري)

السالم على روحك
الحسينية العباسية يا (ماهر)
حيدر عاشور

خيل ا ّيل أن جسده املثقب بالرصاص خيرج من كل ثقب نور يمتدّ
ّ
اىل السامء ،وعينيه الثابتتني ضاحكتان وقد شملتهام اختالجة صغرية
واضحة لكل من يدقق فيهام ،مل استطع ان اختلص من مالحقتهام .اال
بعد ان امسكت قلمي وبدأت ارسد ما أعرفه عنه ،فهو ابن املدينة
املمتلئة بالشهداء..اوشكت أن انحب واشهق بنشيج متقطع مع
البكاء ..إنه رجل بسيط ولد يف خرضاء كربالء بني اشجار برتقاهلا
ورماهنا وعطر زهورها ،ورشب من معني مياهها العذبة ،كان انسان
يتالىف التعقيدات واملضاعفات ويتجنب الرتاكامت احلياتية التي
تؤدي اىل تلويث دواخل االنسان ..رجل حسيني كمعظم رجال
حمب ًا للخري حمبوب ًا
طيعا مؤمنا ّ
كربالء ،ينساب يف مسارب احلياة هادئا ّ
من ِق َبل اجلميع ..نضج بوعي العقيدة واملذهب ال يساوم عليهام حتى
لو خرس الدنيا وما فيها..فكان من اوائل املتطوعني خلدمة العتبات
املقدسة بعد ان انزحاح كابوس قائد ال�ضرورة ،فخدم باخالص
ووفاء ملن اوىف ببيعته فكتب خادم( ايب الفضل العباس(عليه السالم)
فوشم بالعباسية ونال (السعادة) يف الدنيا .فقد عثر عىل مبتغاه وصغا
لصوت العقيدة بخلفية متفائلة ومضيئة وبدون ردود فعل حماكة،

جترد من الدنيا لريى ويتجرد ليتخذ ق��رارا ليفعل بعد
ان جترد ليعشق كربالء الهنا ( احلسني والعباس –عليهام
السالم.)-
كان حيرص عىل ان يكون خادما مطيعا فبذل قصارى
جهده كي ينال رضا اهلل يف خدمة احبابه املؤمنني القادمني
من انحاء العامل للتربك وطلب الشفاعة والشفاء من
العلل واالمراض ..فكان جيد بذلك عزاء كبريا ومتنفسا
وهو يعطي دون ان يفكر باالخذ .فالعشق واحلب مها
اجلذور االساسية لتغذية الثقة بالنفس واالرادة والقوة
اخلفية ..وم��ن ه��ذه النقط توهج جماهدا مدافعا عن
االرض والعرض واملقدسات ،انطلق بحامس وزخم
عاطفي مليئا بالشجاعة ،ملبيا ن��داء اجلهاد الكفائي،
معتربا ان الفرصة سنحت له كي تكتمل سعادته يف
الدنيا احلقيقية ،ولن حيققها ان مل يتخضب بدمه ويكون
مسجال عند اهلل شهيدا..تلك هي الروح والنية السليمة
واملستقيمة والصادقة تنبع من ضمريه ..فركب مركب
العليا يف النجف األرشف ،شدّ عزمه
املرجعية
الدينية ُ
ّ
ّ
املتطوعني لتلبية
احلسينية والت ََحق بصفوف
وتأزّ ر بعقيدته
ّ
ّ
العباس(عليه
النداء
ّ
لينضم اىل صفوف املقاتلني من فرقة ّ
القتالية .قاتل قتال االبطال شهدت عليه بندقيته
السالم)
ّ
التي مل تفارق كتفه ،شهدت عليه سيارة النقل التي قاومت
املفخخات والعبوات الناسفة والقناصني وهي تنقل املؤن
والسالح ،شهد له املجاهدون كيف كان يشد ازرهم يف
ساحات الوغى ..وحني حورصت قرية –البشري -من
قبل دواع��ش الكفر واالج��رام ،واستغاث اهلها بفرقة
العباس (عليه السالم) ،خاض معها معركة رضوسا،
حررت القرية بأكملها ولكن يف كل مكان صيد خاطئ
حيصل نتيجة اخليانة من مرتزقة او طامعني واحلرب هي
ذي احل��رب فال يمكن ان تدخل امل��اء وخت��رج دون ان
تتبلل ...املصيبة الكربى فقدان (ماهر) بعد انتصار قوات
ايب الفضل العباس ورفع رايتي -احلسني والعراق -فوق
تالل وبيوتات قرية البشري الرتكامنية ،وطرد (داعش)
منها هنائيا ..خيم احلزن واختنقت العربات وثمة بكاء
بني املقاتلني ينفجر بني حني وآخر فاستشهاد ماهر ليلتها
فتح كل مغاليق القلوب والدموع ،وازداد اجلزع بعد
العثور عىل جثته مثقبة قرب منطقة احلوجية احدى اقضية
صالح الدين ...السالم عىل روحك احلسينية العباسية يا
(ماهر).
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اإلدارة ونظام الحكم
في عهد اإلمام علي (عليه السالم)
َّأكد اإلسالم عىل ترشيع األنظمة اإلدارية والعمل عىل تقويمها
وترصني أعمدهتا يف املجتمع؛ ملا هلا من أثر بالغ عىل حياة ال َّناس
مجيعا ،فهي التي ِّ
تنظم حياهتم وتضمن هلم مستقبلهم ،ومن هنا
ً
موس ٍع وجاد عىل تأسيس نظم إدارية تضمن
عمل اإلسالم بشكلٍ َّ
حقوق املواطنني عىل اختالف أجناسهم وأشكاهلم ومعتقداهتم،
حمورا من حماور اإلدارة إلاَّ وله فيه ترشيع وقانون ،وقد
ومل يرتك ً
جسد رسول اهلل (صلىَّ اهلل عليه وآله وسلم) التطبيق العميل
َّ
ثم جاء من بعده أمري
لنظرية اإلسالم يف نظام الدولة وإدارهتاَّ ،
املؤمنني عيل بن أيب طالب (عليه السالم) وأكمل املسرية يف بناء
احلكم وإدارة الدولة ،وحدَّ د صفات احلاكم وواجباته وأسلوب
احلكم والعالقة بني احلاكم واملحكوم وكذلك العالقة بني أركان
ٍ
ٍ
تنفيذية وترشيعية.
سلطة
الدولة نفسها من
ومل يكتف أمري املؤمنني (عليه السالم) بالتطبيق العلمي فقط؛
نظري تتوارثه األجيال اً
جيل بعد جيل
سن برنامج
بل سعى إىل ِّ
ّ
عىل مدى العصور واألزمان ،وقد كتب ذلك يف رسالة عىل شكل
عهد حكم أعطاه إىل مالك األشرت عندما ولاَّ ه عليها؛ ليكون له
مرجعا يف إدارته لوالية مرص.
ً
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وقد ُعدَّ ت وثيقة العهد الرشيف من الوثائق اإلدارية املهمة يف
النظام اإلسالمي ،ومن األصول األساسية يف الكشف عن الفكر
اإلسالمي يف بناء الدولة وإدارهت��ا ،إذ احتوت هذه الوثيقة يف
اً
متكامل يضمن تطبيقه املساواة والعدل
مضموهنا برناجمًا إدار ًّيا
والكرامة للحاكم وللشعوب .
مؤسسة علوم هنج البالغة هبذا العهد
اهتمت َّ
ومن هنا فقد َّ
واسعا؛ لكونه مرآة صافية لوجه اإلسالم
الرشيف وأولته اهتام ًما
ً
الناصع ،الذي حياول أعداؤه تشوهيه بكا َّفة الطرائق واألدوات،
علميا يف هذا العهد شارك فيه عرشات
املؤسسة
وقد أقامت َّ
ً
مؤمترا ًّ
الباحثني يف ش َّتى صنوف املعرفة ،ومن اهتاممها به ً
أيضا تأليف
هذا الكتاب الذي تناول فيه الباحث العهد الرشيف بالدرس
والبحث والتحليل عرب ثالثة فصول .
وقد درس يف الفصل األول :مفهوم اإلدارة يف العهد بصورة
عامة ،واملبادئ اإلدارية األساسية املتمثلة باخلصائص والعنارص
والواجبات واملهام امللقاة عىل عاتق املدير ،تلك التي جيب حتققها
يف املنظومة اإلدارية.
وأما الفصل الثاين فقد درس فيه مفهوم نظام احلكم ومعانيه،
َّ
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اآلخوند
محمد كاظم الخراساني..

وتعرض
ورضورة وجود احلاكم ووظائفه الرئيسة يف الدولة،
َّ
كذلك إىل بيان ثقة احلاكم باألمة تلك التي جيب أن تكون عىل
وفق املعايري املنطقية والسلوكيات العملية املبنية عىل األسس
العلمية واألخالقية .
والفصل الثالث ،درس الباحث فيه األهداف العامة للحكم
املتمثلة بتنظيم إدارة احلكم والسياسة املالية واإلص�لاح
االجتامعي والتنمية البرشية والتنمية االقتصادية والعمرانية .
توصل هلا
وقد ختم الباحث دراسته بعرض أهم النتائج التي َّ
البحث .
نبذة عن املؤ ِّلف:
االس��م :الشيخ سجاد عبد احلليم عيل الربيعي حاصل عىل
املاجستري يف العلوم اإلدارية واالقتصادية.
مكان العمل :مؤسسة علوم هنج البالغة التابعة العتبة احلسينية
املقدسة .االنجازات :كتاب القرآن يف فكر اإلمام عيل (عليه
السالم) مع مجلة من البحوث واملقاالت املنشورة .

ولدَ املال حممد كاظم ابن املال حسني اهلروي اخلراساين،
واملشهور باآلخوند اخلراساين ،يف مدينة مشهد “طوس
ساب ًقا” عام 1255هـ1839/م ،والد ُه املال حسني اهلروي
واصله من هرات رشقي خراسان ،تويف يف  29سبتمرب
1911م وكانت هذه الليلة هي ليلة عيد الغدير ،ودفن
بالنجف األرشف يف العراق ،فيام اتسمت مؤلفاته باألصالة
والتجديد والتدقيق يف علمي الفقه واألصول ،وهي:
 .1االجتهاد والتقليد .2 ،األصول يف مباحث األلفاظ،
 .3تعليقه عىل كتاب الطهارة .4 ،تعليقه عىل أسفار مال
صدرا الشريازي .5 ،تعليقه عىل منظومة السبزواري.6 ،
التكملة للتبرصة ،تلخيص كتاب التبرصة للعالمة احليل.7 ،
تعليقه (حاشية) عىل رسائل الشيخ األنصاري يف األصول،
 .8حاشية عىل كتاب املكاسب للشيخ األنصاري .9 ،درر
الفوائد يف رشح الفرائد ،حتقيق مهدي شمس الدين.10 ،
رسالة يف الدماء الثالثة (احليض ،واالستحاضة ،والنفاس)،
 .11رسالة يف الطالق ،مل تكمل .12 ،رسالة يف اإلجازة ،مل
تكمل .13 ،رسالة يف العدالة .14 ،رسالة يف الوقف.15 ،
رسالة يف الرضاع .16 ،روح املعاين يف تلخيص نجاة العباد،
 .17روح احلياة يف تلخيص نجاة العباد ،وأضاف عليها
فتاوى فقهية ملقلديه .18 ،رشح التبرصة .19 ،الشذرات
والقطرات .20 ،رشح تكملة التبرصة .21 ،رشح خطبة
أول الدين معرفته وكام ملعرفته والتصديق به املوجود يف
كتاب “هنج البالغة” ،بقلم تلميذه الشيخ عبد الرسول
األصفهاين .22 ،الفوائد األصولية والفقهية ،حيتوي عىل
مخس عرشة فائدة .23 ،قطرات من يراع بحر العلوم ،أو
شذرات من عقدها املنظوم ،وهو عدة رسائل مجعت بعد
وفاته ،وذلك عام 1331هـ .24 ،كفاية األصول ،يقع يف
جزءين ،أحدمها يف مباحث األلفاظ ،والثاين يف األدلة
العقلية ،وهو من أعظم كتب أصول الفقه وعليه يدور
التدريس يف اجلامعة النجفية .26 ،اللمعات النرية يف رشح
تكملة التبرصة .27 ،منهج الرشاد.
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غصة اآلخرة
لذة الدنيا ّ
 اإلمام الصادق (عليه السالم) :إنا لنحب الدنيا ،وأن ال نؤتاها خري لنا من أن نؤتاها ،وما أويت ابن آدم منهاشيئا إال نقص حظه من اآلخرة .
 عنه (عليه السالم) :آخر نبي يدخل اجلنة سليامن بن داود (عليه السالم) وذلك ملا أعطي يف الدنيا . عنه (عليه السالم) :من أعطي يف هذه الدنيا شيئا كثريا ثم دخل اجلنة كان أقل حلظه فيها . اإلمام عيل (عليه السالم) :ما التذ أحد من الدنيا لذة إال كانت له يوم القيامة غصة . عنه (عليه السالم) :كلام فاتك من الدنيا يشء فهو غنيمة . عنه (عليه السالم) :من طلب من الدنيا شيئا فاته من اآلخرة أكثر مما طلب . عنه (عليه السالم) :من ملك يف الدنيا شيئا فاته من اآلخرة أكثر مما ملك عنه (عليه السالم) :ما زاد يف الدنيا نقص يف اآلخرة ،ما نقص يف الدنيا زاد يف اآلخرة . عنه (عليه السالم) :أغنى الناس يف اآلخرة أفقرهم يف الدنيا ،أوفر الناس حظا من اآلخرة أقلهم حظا منالدنيا .
 رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :الفقر فقران :فقر الدنيا وفقر اآلخرة ،ففقر الدنيا غنى اآلخرة ،وغنى الدنيافقر اآلخرة ،وذلك اهلالك .
 عنه (صىل اهلل عليه وآله)  -عندما ايت بخبيص فأبى أن يأكله ،فقيل :أحترمه؟  :-ال ،ولكني أكره أن تتوق إليهنفيس .ثم تال اآلية( * :أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا. * )...
 جابر األنصاري :رأى النبي (صىل اهلل عليه وآله) فاطمة (عليها السالم) وعليها كساء من أجلة اإلبل وهيتطحن بيدهيا وترضع ولدها ،فدمعت عينا رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) فقال:
يا بنتاه ،تعجيل مرارة الدنيا بحالوة اآلخرة ،فقالت :يا رسول اهلل ،احلمد هلل عىل نعامئه والشكر هلل عىل آالئه،
فأنزل اهلل( * :ولسوف يعطيك ربك فرتىض) * .
اجتامع الدنيا واآلخرة
يف الكتاب * (فآتاهم اهلل ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة واهلل حيب املحسنني) *.
* (من كان يريد ثواب الدنيا فعند اهلل ثواب الدنيا واآلخرة وكان اهلل سميعا بصريا) * .
* (للذين أحسنوا احلسنى وزيادة وال يرهق وجوههم قرت وال ذلة أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون) * .
* (ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا يف ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره يف الدنيا وإنه يف اآلخرة ملن
الصاحلني) * .
 اإلمام عيل (عليه السالم) :املال والبنون حرث الدنيا ،والعمل الصالح حرث اآلخرة ،وقد جيمعهام اهللألقوام .
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 عنه (عليه السالم) :احلرث حرثان :فحرث الدنيا املال والبنون ،وحرث اآلخرة الباقيات الصاحلات ،وقدجيمعهام اهلل عز وجل ألقوام .
 عنه (عليه السالم) :اعلموا عباد اهلل أن املتقني ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل اآلخرة ،فشاركوا أهل الدنيايف دنياهم ،ومل يشاركوا أهل الدنيا يف آخرهتم ،سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت ،وأكلوها بأفضل ما أكلت
فحظوا من الدنيا بام حظي به املرتفون ،وأخذوا منها ما أخذه اجلبابرة املتكربون ،ثم انقلبوا عنها بالزاد املبلغ
واملتجر الرابح (املربح) ،أصابوا لذة زهد الدنيا يف دنياهم ،وتيقنوا أهنم جريان اهلل غدا يف آخرهتم ،ال ترد هلم
دعوة ،وال ينقص هلم نصيب من لذة .
عنه (عليه السالم) :إن جعلت دينك تبعا لدنياك أهلكت دينك ودنياك وكنت يف اآلخرة من اخلارسين ،إن
جعلت دنياك تبعا لدينك أحرزت دينك ودنياك وكنت يف اآلخرة من الفائزين .
 عنه (عليه السالم)  -يف قوله تعاىل( * :للذين أحسنوا احلسنى وزيادة) *  :-احلسنى هي اجلنة ،والزيادةهي الدنيا .
 اإلمام الباقر (عليه السالم)  -أيضا يف اآلية  :-أما احلسنى فاجلنة ،وأما الزيادة فالدنيا ما أعطاهم اهلل يفالدنيا ،مل حياسبهم به يف اآلخرة وجيمع هلم ثواب الدنيا واآلخرة .
 اإلمام عيل (عليه السالم) :عليكم بتقوى اهلل فإهنا جتمع اخلري وال خري غريها ،ويدرك هبا من اخلري ما اليدرك بغريها من خري الدنيا وخري اآلخرة ،قال اهلل عز وجل( * :وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خريا
للذين أحسنوا يف هذه الدنيا حسنة ولدار اآلخرة خري ولنعم دار املتقني) * .
 اإلمام الصادق (عليه السالم)  -ملا سئل عن قوله تعاىل:* (ليشهدوا منافع هلم) * :منافع الدنيا أو منافع اآلخرة؟  :-الكل .
 اإلمام عيل (عليه السالم)  -يف قوله تعاىل( * :وآتيناه أجره يف الدنيا وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني) * :-فمن عمل هلل تعاىل أعطاه أجره يف الدنيا واآلخرة ،وكفاه املهم فيهام .
 رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :ثالث ثواهبن يف الدنيا واآلخرة :احلج ينفي الفقر ،والصدقة تدفع البلية،وصلة الرحم تزيد يف العمر .
اهتامم املؤمن بالدنيا واآلخرة
 اإلمام الكاظم (عليه السالم) :اجعلوا ألنفسكم حظا من الدنيا بإعطائها ما تشتهي من احلالل وما ال يثلماملروة وما ال رسف فيه ،واستعينوا بذلك عىل أمور الدين ،فإنه روي :ليس منا من ترك دنياه لدينه ،أو ترك
دينه لدنياه .
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االجتماع االسري ّ
يؤثر في صحة االبناء
منى عبد االمير الوكيل

الشك أن جلوس العائلة لتناول الطعام سوي ًا عىل مائدة واحدة
له مذاق وطعم خاص ،وبالطبع له تأثري نفيس كبري وهذا هو ما
أثبتته دراسة جديدة حيث كشفت عن أن جلوس العائلة سوي ًا
وقت العشاء يمكن أن يفيد األبناء يف سن املراهقة بأساليب
عديدة أكثر مما نعتقد وقد يقلل ذلك من خطورة تعرض طفلك
ملحاولة االنحراف .
وذكر تقرير لعلامء نفسانيني عن اجتاهات العشاء العائيل وكيف
أن وقت تناول العائلة للطعام يمكن أن يؤثر يف صحة املراهقني،
كام يشري اخلرباء إن الدراسة التي شملت أكثر من ألف مراهق
توصلت إىل أن  %58يتناولون الطعام مع عائالهتم مخس مرات
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عىل األقل كل أسبوع وهو رقم ثابت عىل مر السنني .وذكر
التقرير أن املراهقني الذين يتناولون الطعام مع عائالهتم من مخس
إىل سبع مرات أسبوعي ًا تقل لدهيم بمقدار أربع مرات احتامل
تناول املحرمات ورشب الدخان وغريها عن املراهقني الذين
يتناولون الطعام مع عائالهتم أقل من ثالث مرات أسبوعي ًا ،فيام
كشفت دراسة حديثة عىل مستوى أن تناول الطعام مع العائلة
يعد عنرص ًا هام ًا يف ضامن سعادة طفلك .وأوضح الباحثون
أن األطفال الذين شملتهم الدراسة حققوا معدالت عالية من
السعادة عندما كانوا يتناولون الطعام مع عائالهتم ثالث مرات
عىل األقل أسبوعي ًا.

اسرة ومجتمع

سلطة االب على اسرته

رؤى سالم

يعد هيكل السلطة الذي يرتكز عىل سلطتي األب واألم هو املعيار األول
لصحة األرسة ،وإذا ما إختلت هاتان السلطتان وطغت إحداها عىل األخرى
فإننا سنكون أمام خللٍ بنيويٍ سيؤثر سلب ًا عىل نفسية األطفال ،فهذه األرس
ٍ
ٍ
ٍ
مشققة يسودها الكره والتفرقة ،من أجل ذلك حياول
مفككة
مضطربة
ستبدو
الزوجان بناء أرس ًة مثالي ًة تستطيع جتاوز العقبات واملشاكل احلياتية واليومية
وال يمكننا جتاهل أن هذا األمر ليس سه ً
ال لكنه يعد اللبنة األساسية لألرسة.
لذلك اذا قررت سيديت أن تنتهجي سياسة األرسة املثالية ،عليك اتباع األمور
التالية :
أو ً
ال :إقتسام السلطة بني األب واألم.
ثاني ًا :تعاون وحتالف قوي بني األب واألم من أجل الصالح العام لألرسة.
ثالث ًا :سيادة اإلحرتام املتبادل واحلب ،فكلام تواجد احلب تقل احلاجة إلستخدام
السلطة ويطغى شعور اإلستقرار والطمأنينة .
رابع ًا :عدم التمييز بني األخوة واألخ��وات ،ومراعاة الفوارق بني الصبيان
والبنات من حيث اإلختالف السلوكي لكن دون اللجوء اىل املفارنة بينهام عىل
أساس اجلنس.
ً
خامس ًا :إرشاك األوالد بشكل تدرجيي يف إخت��اذ ال��ق��رارات ،تبعا لنموهم
اإلدراكي وذلك هبدف تنمية املسؤولية املشرتكة والشعور باإلنتامء لألرسة.
كل ما كانت العائلة متامسك ًة وعالقاهتا قوي ًة ووطيد ًة كلام استطاعت العيش
يف سكينة وسعادة ،وانت برأيك كيف يمكنك تأسيس أرسة هادئة ومستقرة؟.

		 نظام االسرة المؤمنة
قسم الرسول األكرم صىل اهلل عليه وآله وسلم العمل بني ع ّ
يل
ّ
والزهراء عليهام السالم فجعل العمل داخل البيت عىل عهدة
فاطمة عليها السالم وخارجه عىل عهدة ع ّ
يل عليه السالم.
فقالت عليها السالم“ :فال يعلم ما داخلني من الرسور إلاّ اهلل
حتمل رقاب الرجال”.
بإكفائي رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ّ
“حتمل رقاب الرجال أي
يقول العالمة املجليس يف رشح ذلكّ :
حتمل أمور حتملها رقاهبم من محل القرب واحلطب ،وحيتمل أن
ّ
ربز من بني الرجال…”.
يكون كناية عن الت ّ
حتملت السيدة الزهراء عليها السالم أعباء
وعىل ّ
أي حال فقد ّ
البيت ح ّتى قالت عليها السالم“ :يا رسول اهلل لقد جملت يداي
مرة”.
مرة وأعجن ّ
من الرحاء أطحن ّ
وبيت ع ّ
يل والزهراء عليهام السالم يشكل قدوة يف نظامه للمؤمنني
عموم ًا ،لذلك نجد الروايات التي تتحدّ ث عن عمل املرأة داخل
النبي األكرم صىل اهلل عليه وآله وسلم“ :أ ّيام امرأة رفعت
بيتها فعن ّ
لاّ
ً
ً
من بيت زوجها شيئا من موضع إىل موضع تريد به صالحا إ نظر

رقية عباس

اهلل إليها ومن نظر اهلل إليه مل ّ
يعذبه”.
واألرسة كام ذكرنا هي جمتمع صغري قائم عىل املو ّدة والرمحة وتل ّفه
ولكن هذا ال يعني عدم احلاجة لوجود
أجواء السكن والطمأنينة،
ّ
القيم الذي
ّقيم يعترب الرأس هلذا املجتمع الصغري ،والرجل هو ّ
(الر َجالُ
اختاره اهلل تعاىل لرئاسة هذا املجتمع الصغري يقول تعاىلِّ :
َق َّو ُام َ
ون عَلىَ الن َِّساء بِ اَم َف َّض َل اهلل َب ْع َض ُه ْم عَلىَ َب ْع ٍ
ض).
النبي األكرم صىل اهلل عليه
وهذا ما ّأكدته الروايات أيض ًا ،فعن ّ
وآله وسلم“ :ما استفاد امرو فائدة بعد اإلسالم أفضل من زوجة
ترسه إذا نظر إليها ،وتطيعه إذا أمرها ،وحتفظه إذا غاب
مسلمةّ ،
عنها يف نفسها وماله”.
وعن الباقر عليه السالم“ :ال شفيع للمرأة أنجح عند رهبا من
رضا زوجه”.
لاّ
ّ
وهكذا كان البيت القدوة الذي يتو ه املعصومان عيل والزهراء
عليها السالم ،حيث ُنقل من كلامهتا عليها السالم“ :البيت بيتك
واحلرة زوجتك افعل ما تشاء”.
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طبيبك انا

السمنة المفرطة ومشاكلها «الجزء الثاني»

التداخل الجراحي يقي مريض السكري
ويزيد نسبة االخصاب لدى النساء
تقرير /قاسم عبد الهادي

تناولنا يف اجلزء االول من داء السمنة املفرطة ابرز األثار املرتتبة عىل
من يعاين منها ،يف حديث مع الدكتور صباح احلسيني استشاري
اجلراحة العامة والسمنة املفرطة مدير مدينة االمام احلسني «عليه
السالم» الطبية ونقيب اطباء حمافظة كربالء املقدسة ،ويف اجلزء
الثاين واالخ�ير يسلط الضوء عىل رضورة مكافحة ه��ذا ال��داء
وعمليات التداخل اجلراحي املضمونة طبيا فيقول:
نعاين من مشكلة كبرية يف املرىض وهي تتضمن عدم الثقة بالطبيب
العراقي ،وخاصة هذه العملية بالذات (عملية قص املعدة) جيب
ان تكون هلا متابعة مستمرة من قبل اجلراح الذي اجراها ال تقل
عن ستة اشهر ،وفقدنا الكثري من املواطنني العراقيني الذين فارقوا
احلياة بسبب ارجاء التداخل اجلراحي خارج البالد ،وان جزءا كبري
امن فقدان الثقة والسفر خارج البالد يعود اىل تكلفة العملية يف
العراق يكون اكثر من اجراها خارج القطر مثال يف سوريا والتي ال
نعلم ما هي االدوات الطبية التي يتم اجراء العملية من خالهلا عىل
العكس هنا يف العراق نستخدم االدوات االمريكية احلديثة وهي
مكلفة نوعا ما ،وجد ان السمنة املفرطة تنترش بالناس الفقراء اكثر
بأضعاف من انتشارها عند ميسوري احلال الهنم بإمكاهنم ممارسة
الرياضة واحلفاظ عىل النظام الصحي وتناول الوجبات الغذائية
املفيدة وغريها من االم��ور التي يصعب عىل الفقراء اجراؤها،
وهناك طريقة ضغط عىل الرشكات املنتجة هلذه االدوات من اجل
تقليل السعر اسوة بالدول االخرى وخاصة املجاورة مثل سوريا
او تتباه الدولة اسوة بالدول االوربية ومنها بريطانيا التي تتبنى هذه
االدوات والعمليات بشكل عام.
ويضيف :هناك الكثري من احلاالت تم اجراء التداخل احلراجي هلا
خارج العراق بنجاح وعىل العكس من ذلك هناك حاالت مغايرة
متاما وحاليا هم حتت رقابتنا ،وايضا هناك حاالت مع االسف مل
نتمكن بإسعافهم بعد عودهتم من اخلارج وخالل شهرين فقط تم
وفاة ثالثة اشخاص من حمافظة كربالء نتيجة التسمم البكتريي
داخل جسمهم وايقاف الكىل وعجز يف الرئة.
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فيام ان نسبة نجاح هذه العملية يف العراق عامة وكربالء بشكل
خاص كبري جدا ،وان هذه العملية دخلت العراق عام 2012م
وخالل املؤمتر العلمي االخري الذي اقيم يف العاصمة بغداد (املؤمتر
االول للسمنة) حرضه عدد من الدول العربية واالجنبية تم االشادة
الكبرية بالعمل الذي يقوم به اجلراح العراقي يف هذا املجال.
نصائح وارشادات

نصيحتي للمواطنني ان السمنة املفرطة هو مرض قابل للعالج
وبإجراءات بسيطة من خالل تغيري نظام االكل واالعتامد عىل
االك��ل الصحي قليل السعرات واالكثار من االك�لات النباتية
وممارسة الرياضة التي تعد مهمة جدا حتى لو تطلب االمر امليش
ما يقارب الساعة يوميا ومراجعة طبيب التغذية يف حال التحسس
من السمنة املفرطة وتناول العالجات البسيطة واملقررة من قبل
الطبيب وان احتاج اىل التداخل اجلراحي فهي متوفرة دخل البلد،
ومن اهم اسباب عدم الثقة بالطبيب العراقي يتحملها الطبيب
نفسه ،وشخصيا اوجه رسالتي لزمالء املهنة بقضاء وقت اطول مع
املريض قبل اجراء العملية.

مقاالت

الشباب وحافلة الحياة
حينام كنا باملرحلة االبتدائية مل نكن نفهم احلياة وال نعقلها
وال ندرك كنهها وال كيفيتها حتى سارت بنا حافلة احلياة اىل
املتوسطة حينها بدأنا ندرك ونشعر بان احلياة قصرية فعال هذه
االيام ست سنوات مضت  .وبقي علينا ست سنوات قادمة
حتى نتخرج  ,فلام خترجنا من الثانوية حينها تعلمنا درسا من
احلياة بأهنا قصرية فعال وكاحلافلة والقطار فعال يذهب ان مل
تدركه وكذلك دروس احلياة تكون يف هنايتها حتى يقتدي بك
غريك ,ويكون الدرس اشد وقعا عىل النفس واشد وطئا ,فلام
خترجنا الحظنا بان السنني متيض والعمر ينقيض فعال ينقيض
فال يبقى منه يشء فال يبقى اال ذكرك احلسن الذي ابقيته
بعلمك او بجود كفك ,درسا تعلمناه من مايض حياتنا فينبغي
علينا ان نفهمه.
احلياة قصرية والعمر قصري عش سعيدا فاحلياة ال تستحق كل
هذه اهلموم,عش شبابك وقوتك وفتوتك ,عشه باحلياة السعيدة
والعيش الرغيد وما ينقصك ال هتتم به ,وارمه خلف ظهرك,
فانه ليس خري لك ولو كنت تعلم الغيب الخرتت ما اختاره
اللطيف لك.
احلياة قصرية عش بحسن ظنك باهلل يف كل ما يقدره لك من
خري ورش وبالء ومرض وضيق عيش وكد وتعب وخوف
واملشاكل ..
احلياة قصرية تعلم صنعة تنفعك به وتقدمك يف احلياة وتسعدك
انظر اىل توجهاتك وما حتسنه ونمي نفسك هبا.
احلياة قصرية فاحرص فيها عىل دينك حافظ عىل صلواتك
والطاعة بأنواعها نمها واحفظ اهلل يف شبابك واحفظ اعضاء
جسمك هلل صدقني حيفظها اهلل لك حني يستغني عنك ابنك
وابنتك واهلك وذووك يرجع اهلل لك ما حفظته له يف الشباب
يف الطاعة ،ويف قصة ان رجال كبريا يف السن كان عىل متن سفينة
حطت رحاهلا ووصلت اىل مبتغاها فتح الباب وكان عليه
زحام شديد للنزول فقفز من اعىل السفينة وبدا يف امليش فأتاه
احد اصدقائه كيف فعلت ذلك وأنت قد بلغت ما بلغت من
العمر ورق عظمك فقال  :يا بني مل يرق عظمي اهنا اعضاؤنا

حسن القرعاوي

حفظناها هلل يف الصغر حفظها هلل لنا يف الكرب .
احلياة قصرية فاجعل حياتك مجيلة برب الوالدين فأعظم ارسار
الناجحني من املسلمني والغربيني هي بر الوالدين وإرضائهم
وإسعادهم ..
احلياة قصرية كن مبتسام وعارش اصدقاءك بأحسن صلة وحب
وتواصل ...احلياة قصرية فعشها وال حتزن لقرصها فان هناك
حياة امجل واحىل وابقى وأوسع واعىل من هذه احلياة وفيها ما
تشتهيها نفسك وتلذ عينك.
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االوائل

بماذا يجدر ان يتصف الشباب؟

من واقعة الطف
 اول من اسس لقتل احلسني (عليه السالم):خص انت اول ظامل
نقرأ يف الزيارة «اللهم َّ
باللعن مني وابدأ به أوال ثم الثاين والثالث
وال��راب��ع ،اللهم العن يزيد خامسا و،»..
ففقرات زي��ارة عاشوراء تدل عىل ان يزيد
ليس هو السبب الوحيد لقتل احلسني (عليه
السالم)؛ بل هو وفعله مولود من سبق عليه
يف الظلم وانتهاك حرمة الرسول (صىل اهلل
عليه وآله.
 أول من دعا الناس لنرصة احلسني (عليهالسالم) حسب ما رواه أنس الكاهيل ،عن
النبي (صىل اهلل عليه وآله)« :ان ابني هذا –
واش��ار اىل احلسني (عليه السالم) – يقتل
بارض يقال هلا كربالء ،فمن شهد ذلك منكم
فلينرصه» ،وق��د الزم أن��س اإلم��ام احلسني
حتى استشهد بني يديه ي��وم ك��رب�لاء ،وقد
ذكر ابن عساكر هذا يف تاريخ مدينة دمشق
 ،224 : 14كام ورد لباقر رشيف القريش يف
حياة اإلمام احلسني (عليه السالم) 2:234
بترصفات يسرية.

كثرية هي الصفات التي قد تالزم الشباب ،وخريها ما جتعله يف طليعة التميز
ومصاف الصادقني واملؤمنني والربرة وقد تناول املرجع الديني االعىل سامحة
آية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين (دام ظله الوارف) خالل وصاياه
للشباب املؤمن هذه املوضوعة قائال« :ضمن االتّصاف بحسن اخللق ،فإنّه جامع
والرتوي والرفق والتواضع والتدبري واحللم والصرب
للفضائل الكثرية من احلكمة
ّ
أهم أسباب السعادة يف الدنيا واآلخرة ،وأقرب الناس إىل
وغريها ،وهو بذلك من ّ
ً
ّ
حسن
اهلل سبحانه وأثقلهم ميزان ًا يف يو ٍم ختف فيه املوازين هو أحسنهم أخالقا ،فل ُي ّ
أحدكم أخالقه مع أبويه وأهله وأوالده وأصدقائه وعا ّمة الناس ،فإن وجد من
هيملن نفسه؛ بل حياسبها ويسوقها باحلكمة إىل غايته ،فإن وجد
نفسه قصور ًا فال
ّ
امرؤ طباع قوم إ ّ
مت ّنع ًا منها فال ييأس بل يتك ّلف اخللق احلسن ،فإنّه ما تك ّلف ٌ
ال كان
منهم ،وهو يف مسعاه هذا أكثر ثواب ًا عند اهلل سبحانه ممّن جيد ذلك بطبعه».

اشياؤنا الجميلة؟
اغرسوا يف قلوب الناس بذور املحبة..
واسقوها بحسن التعامل ..
فاحلياة لن تدوم ،وال يبقى منها إال مجيل
ما زرعتم ..فثابروا يف زراعة اخلري ليكون
احلرث مجيال.

فاهلل يقول يف حمكم التنزيلَ :
{أ َف َر َأ ْي ُتم َّما

حَ ْت ُر ُث َ
ون (الواقعةَ )63/أ َأن ُت ْم َت ْز َر ُعو َن ُه َأ ْم
الزا ِر ُع َ
ون (الواقعة.})64/
َن ْح ُن َّ

تعود هذه الصورة لباب الشهداء من الصحن الحسيني الشريف لسنة 1965م..
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معركة توتونج

000
مقاتل يف احلشد الشعبي حيمل رجال عجوزا
هرب من الرشقاط اط��راف حمافظة صالح
الدين هربا من داعش ومن افعاله االجرامية

00

هذا ما علمهم احلسني (عليه السالم) ان يؤدوا
الصالة يف اوقاهتا مجاعة

مما َّ
قل ذكره تارخييا عن قصص البطوالت األسطورية ،ولربام
تناسته الكثري من الشعوب ،ومنه وقائع معركة توتونج التي
جرت يف عام 1934م وأثناء الغزو السوفيتي إلقليم كاشغر الذي
يسكنه املسلمون الصينيون ,كان القائد الشاب املسلم (ماو زونج
ينج) ابن الـ  24عاما وكتيبته (الكتيبة  )63من اجليش الثوري
التي مجيع أفرادها من املسلمني ,هم املسؤولني بالدفاع عن املنطقة
وكانوا بضع مئات..
وكان عدد اجليش الرويس املهاجم سبعة آالف جندي ,مدعومني
بالدبابات والطائرات واملدفعية الثقيلة ،وكانت مقابلتهم يف
حرب مفتوحة حمسومة النتيجة لصالح الروس.
وكان (ينج) يدرب فرقته حتت ظروف صعبة جدا ,يف درجة حرارة
اقل من الصفر ,وهم ينشدون األناشيد الصينية اإلسالمية ..يقول
الكاتب الرحالة (بيرت فليمنج)« :مل َأر أي مقاتلني يف هذه احلروب
خيوضون هذا النوع الشاق من التدريبات غريهم» ،ويف إحدى
الليايل الباردة كان اجليش السوفيتي املعتدي عىل موعد مع
جمموعة من اشجع الرجال يف التاريخ ،فتنكر (ينج) ورجاله يف
ثياب احلمالن (اخلراف) زاحفني عىل هنر (توتونج) املتجمد ,من
غري ان جيلبوا معهم اي بنادق أو قنابل ..بل جاؤوا حاملني املوت
عىل هيئة سيوف وخناجر ،وعصفوا باملعسكر الرئييس للسوفيت
يف شجاعة منقطعة النظري ,بالسيوف واخلناجر مقابل الرشاشات
والدبابات.
وكلف (ينج) ورجاله املسلمون اجليش السوفيتي خسائر فادحة
يف هذه املعركة ر ّبام تعدت األلف مقاتل ,وبعد هذه الرضبة الرسيعة
التي افقدت العدو عقله وقبل ان ينسحب (ينج) ورجاله ,اصطدم
قام باهلجوم عليها بال هوادة
برتل من السيارات العسكرية ,والتي َ
مفنيا ذلك الرتل عن بكرة أبيه ,والقى بعجالته من فوق اجلبل،
والح النرص يف االفق.
َّ
وظل هذا البطل وكتيبته مثاال للصينني حيكونه ألبنائهم ومثاال
لإلرادة والشجاعة وقوة الرجل الصيني ،رغم انه استشهد بعد
اعالنه اجلهاد والثورة عىل احلكم الصيني نتيجة لتحالف احلكام
الصينيني مع السوفييت عقب معركة (أوروميش) عام 1936م.
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