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الكالم الل ّين
قال اهلل عز وجل يف حمكم كتابه « َفبِ اَم َرحمْ َ ٍة ِّم َن هَّ
نت
نت لهَ ُ ْم َو َل ْو ُك َ
اللِ لِ َ
َف ًّظا َغ ِل َ
اس َتغْ ِف ْر لهَ ُ ْم «
يظ ا ْل َق ْل ِب لاَ ن َف ُّضوا ِم ْن َح ْولِ َك َف ْ
اع ُف َع ْن ُه ْم َو ْ
جسد رسول اهلل صىل اهلل عليه واله هذه اآلية يف سريته ومنها
وقد َّ
عندما كان يقوم بتوزيع الغنائم اعرتض احد املنافقني عليه وقال  :يا
رسول اهلل اعدل  ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه واله وسلم  :ويلك
ومن يعدل إذا مل اعدل ؟ لقد خبت وخرست إن مل اكن اعدل ،
فقد كان مصداقا للخلق العظيم الذي وصفه اهلل عز وجل يف كتابه
وهذه الرواية تع ّلمنا ان نكون متساحمني وعادلني يف ترصفاتنا مع
االخرين بالرغم مما منحنا اهلل عز وجل من منصب او جاه وان ال
نظلم من هو ادنى منا بمجرد خطئه.ولرسول اهلل ( صىل اهلل عليه
وآله) احاديث كثرية حتثنا عىل حسن ُ
اخللق ومنها قوله « :إن املؤمن
ليدرك بحسن ُخلقه درجة قائم الليل وصائم النهار « .
وورد عنه( صىل اهلل عليه وآله) أيض ًا  « :ما من يشء أثقل يف امليزان
من خلق َحسن «
رئيس التحرير :

مستقبل العائلة العراقية
سورة لقمان

تفسيرالسورة

ات َو َما فيِ أْ َ
َألمَ ْ َت َر ْوا َأ َّن هَّ َ
الل َس َّ��خ َر َل ُكم َّما فيِ السَّ�َم�اَ َو ِ
ال ْر ِ
ض َو َأ ْس َبغَ
َع َل ْي ُك ْم نِ َع َم ُه َظ ِ
اه َر ًة َو َب ِ
اس َمن جُ َي ِ
اد ُل فيِ هَّ
اط َن ًة َو ِم َن ال َّن ِ
اللِ بِ َغيرْ ِ ِع ْل ٍم
ري {لق�مانَ }20/وإِ َذا ِق َ
َولاَ ُه��دً ى َولاَ ِكت ٍ
َ��اب ُّمنِ ٍ
��م ا َّتبِ ُعوا َما
يل لهَ ُ ُ
َأن��زَ َل هَّ ُ
الل َقا ُلوا َب ْل َن َّتبِ ُع َم��ا َو َجدْ َنا َع َل ْي ِه آ َباء َنا َأ َو َل ْو َك َ
َّ��ي َط ُ
ان
ان الش ْ
اللِ
ري {لقامنَ }21/و َمن ُي ْس ِل ْم َو ْج َه ُه إِ ىَل هَّ
وه ْم إِ ىَل َع َذ ِ
الس ِع ِ
َيدْ ُع ُ
اب َّ
اقب ُة أْ ُ
��ك بِا ْل ُع ْر َو ِة ا ْل ُو ْث َقى َوإِ ىَل هَّ
است َْم َس َ
ال ُمو ِر
َو ُه َو محُ ِْس ٌن َف َق ِد ْ
اللِ َع ِ َ
{لقامنَ }22/و َمن َك َف َر َف اَل حَي ُْز َ
نك ُك ْف ُر ُه إِ َل ْينَا َم ْر ِج ُع ُه ْم َف ُن َن ِّبئ ُُهم بِ اَم
َع ِم ُل��وا إِ َّن هَّ َ
يم بِ َ��ذ ِ
الصدُ و ِر {لق�مانُ }23/ن َم ِّت ُع ُه ْم َق ِل اًيل
ات ُّ
الل َع ِل ٌ
ي��ظ {لقامنَ }24/و َلئِن َس َ
اب َغ ِل ٍ
ُث َّم َن ْض َط ُّر ُه ْ��م إِ ىَل َع َذ ٍ
��أ ْلت َُهم َّم ْن
ات َو أْ َ
��ن هَّ ُ
َخ َلقَ السَّ�َم�اَ َو ِ
الل ُقلِ حْ َ
ال ْر َ
ال ْمدُ للِهَّ ِ َب ْ��ل َأ ْك َث ُر ُه ْم
ض َل َي ُقو ُل َّ
ات َو أْ َ
ض إِ َّن هَّ َ
��ون {لقامن }25/للِهَّ ِ َما فيِ السَّ�َم�اَ َو ِ
لاَ َي ْع َل ُم َ
ال ْر ِ
الل ُه َو
ال ِميدُ {لقامنَ }26/و َلو َأ َّن اَم فيِ أْ َ
��ي حْ َ
ال ْر ِ
ض ِمن َش َ��ج َر ٍة َأ ْق اَل ٌم
ْ
ا ْل َغنِ ُّ
اللِ إِ َّن هَّ َ
َوا ْل َب ْح ُر َي ُمدُّ ُه ِمن َب ْع ِد ِه َس ْب َع ُة َأ ْب ُح ٍر َّما َن ِفدَ ْت َك ِل اَم ُت هَّ
الل َع ِزيزٌ
س َو ِ
��م إِلاَّ َك َن ْف ٍ
احدَ ٍة إِ َّن
َح ِك ٌ
ي��م {لقامنَّ }27/ما َخ ْل ُق ُك ْم َولاَ َب ْع ُث ُك ْ
هَّ َ
يع َب ِص ٌري {لقامن}28/
الل َس ِم ٌ

(  ) 20أمل تروا ان اهلل سخر لكم ما يف الساموات بأن جعله أسبابا ملنافعكم
وما يف األرض بأن مكنكم من االنتفاع به وأس��بغ عليكم نعمته ظاهرة
وباطنة حمسوس��ة ومعقولة ما تعرفونه وم��ا ال تعرفونه وقرئ نعمه عىل
اجلمع والقمي عن الباقر عليه الس�لام ام��ا النعمة الظاهرة فالنبي صىل
اهلل علي��ه وآله وما جاء ب��ه من معرفة اهلل وتوحيده وام��ا النعمة الباطنة
فواليتن��ا أه��ل البيت وعقد مودتن��ا ويف االكامل واملناق��ب عن الكاظم
عليه الس�لام النعمة الظاهرة االمام الظاهر والباطنة االمام الغائب ويف
املجمع عن النبي صىل اهلل عليه وآله اما ما ظهر فاالسالم وما سوى
اهلل من خلقك وما أفضل عليك من الرزق واما ما بطن فس�تر مساوئ
عملك ومل يفضحك به ويف األمايل عن الباقر عليه السالم ان النبي صىل
اهلل علي��ه وآله قال لعيل عليه الس�لام ق��ل  :ما أول نعم��ة ابالك اهلل عز
وجل وانعم عليك هبا قال ان خلقني جل ثناؤه ومل أك شيئا مذكورا قال
صدقت فام الثانية قال إن أحسن يب إذ خلقني فجعلني حيا ال مواتا قال
صدق��ت فام الثالثة قال ان أنش��أين وله احلمد يف أحس��ن صورة واعدل
تركيب ق��ال صدقت فام الرابعة قال ان جعلني متفكرا راعيا ال س��اهيا
قال صدقت فام اخلامس��ة قال ان جعل يل ش��واعر أدرك م��ا ابتغيت هبا
وجعل يل رساجا منريا قال صدقت فام السادسة قال ان هداين اهلل لدينه
ومل يضلني عن س��بيله قال صدقت فام الس��ابعة قال ان جعل يل مردا يف
حي��اة ال انقطاع هلا قال صدق��ت فام الثامنة ق��ال إن جعلني ملكا مالكا
ال مملوكا قال صدقت فام التاس��عة قال ان س��خر يل س�ماءه وارضه وما
فيهام وما بينهام من خلقه قال صدقت فام العارشة قال ان جعلنا سبحانه
ذكران��ا قواما عىل حالئلنا ال إناثا قال صدقت فام بعدها قال كثرت نِعم
اهلل يا نبي اهلل فطابت وان تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها فتبسم رسول اهلل.

االخبار

أخبار

ومتابعات

• (عادل عبد المهدي) رئيس مجلس الوزراء العراقي :
إن العراق يحرص على إقامة عالقات تعاون مع جميع جيرانه
ومحيطه العربي واإلقليمي والدولي بما في ذلك الواليات المتحدة
وإيران وأن عالقات العراق تسهم بتعزيز األمن واالستقرار واالزدهار
االقتصادي في المنطقة والعالم

• ( )4000زائر هي القدرة االستيعابية لسرداب باب القبلة داخل الصحن الحسيني الشريف
بمساحة (1800م )2يمتد من باب الزينبية غربا الى باب الرجاء شرقا

ّ
تشكل لجنة من رؤساء القبائل
العتبة الحسينية المقدسة
لحل اكبر نزاع عشائري في البصرة

a

بتوجيه من ممثل املرجعية الدينية العليا واملتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي شكلت االمانة العامة
للعتبة احلسينية املقدسة جلنة من شيوخ ورؤساء القبائل والعشائر
العراقية للتدخل وحل النزاعات العشائرية يف حمافظة البرصة.
وقال الشيخ فاهم االبراهيمي ممثل العتبة احلسينية املقدسة يف حديث
للموقع الرسمي «تم تشكيل جلنة من  35شخصية بارزة من شيوخ
ووجهاء ورؤساء القبائل يف حمافظة البرصة لغرض اجياد صورة حل
ألكرب نزاع عشائري يف املحافظة دام لعدة سنوات».
واض��اف « تم اللقاء بقائد العمليات وقائد الرشطة يف املحافظة
لغرض تسهيل العمل واجياد حل جذري هلذا النزاع ,مبينا انه»خالل
االيام القادمة سيتم التفاهم مع العشريتني املتخاصمتني».
يذكر ان العتبة احلسينية املقدسة قد شكلت يف وقت سابق جلانا
لتحديد السنن العشائرية والديات وفق املنظور االسالمي وبحسب
توصيات املرجعية الدينية العليا يف النجف االرشف وممثلها الشيخ
عبد املهدي الكربالئي.

معسكر اإلمام الحسين ُيخ ّرج الدورة العسكرية االولى عالية المستوى
احتفى معسكر االمام احلسني عليه السالم بتخرج الدورة االوىل التي محلت اسم دورة االمام احلسني عليه السالم والتي استمرت ملدة
( )45يوما ملجاهدي لواء ( )18يف احلشد الشعبي.
وقال نائب قائد عمليات قاطع االنبار للحشد امحد نرص اهلل ان الدورة اجريت وفق معايري عسكرية بمعية معلمني من الكلية العسكرية
واختصت الدورة بالتدريب العسكري االساس والتعليم املنظم بانواعة كافة واملسري االستعرايض واالسلحة اخلفيفة واملتوسطة والساندة
وميدان التدريب العنيف والتحملية كذلك الدروس العقائدية.
واضاف نرص اهلل ان الدورة شهدت حمارضات مكثفة بدروس الرمي الذي شمل النظري والعميل ،حيث استهدفت الدورة ( )152جماهدا
وجرى استعراض التخرج بحضور نخبة من قادة اجليش العراقي واحلشد الشعبي اضافة ملسؤويل احلكومة املحلية يف كربالء .املقدسة.
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االخبار

• (شي جينبينغ) الرئيس الصيني:
ليس هناك صراع بين مختلف الحضارات ،نحن فقط بحاجة للنظر لتثمين جمالية كل
الحضارات فاالعتقاد بأن عرقا وثقافة طرف ما هما أسمى ..واإلصرار على تغيير أو حتى
استبدال حضارات أخرى أمر غير منطقي في مفهومه وكارثي في ممارسته..

• ( )11ألفا و( )500مقعد للدراسات العليا خصصتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الدراسي
( ،)2020 - 2019فيما صادقت وزارة التخطيط على استحداث(  ) 66دراسة متنوعة بمختلف جامعات البالد.

وزارة الصناعة والمعادن تبحث مع العتبة الحسينية المقدسة
امكانية التعاون المشترك

شهدت مدينة االم��ام احلسني (عليه السالم) الزراعية التابعة
للعتبة احلسينية املقدسة زيارة وفد من مركز البحوث وإنتاج
االدوية البيطرية يف الوزارة لتدعيم العمل املشرتك بني الوزارة
والعتبة احلسينية املقدسة.
وقال املهندس (عبد الغني ال جعفر) املدير العام يف الوزارة :ان
الزيارة جاءت استنادا لتوجيهات وزير الصناعة واملعادن الدكتور
صالح عبد اهلل اجلبوري هبدف تعظيم املوارد واستثامر البحوث
وخاصة البحوث التطبيقية ،مشريا إىل أن الوفد قام بزيارة قسم
التنمية الزراعية يف مدينة االمام احلسني عليه السالم الزراعية
لالطالع عىل عمل القسم بخصوص استصالح االرايض وحفر

االبار وتربية املوايش وزراعة النباتات.
من جهتها استعرضت الدكتورة (ايناس حمجن نعامن) مديرة
مركز األدوية البيطرية امكانات املراكز التابعة للوزارة يف جمال
الطاقة املتجددة والبيئة والبحوث املنجزة يف جمال األدوية البيطرية
واخلطط البحثية وإمكانية التعاون مع العتبة احلسينية املقدسة وفق
الية مناسبة.
ويذكر ان الوفد اجرى جولة عىل عدد من مشاريع وأقسام العتبة
احلسينية املقدسة لإلطالع عىل االعامل التي تقوم هبا وإمكانية
التعاون املشرتك مع الوزارة.
Ahrarweekly
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صالة الجمعة

ُ
الخطبة االولى لصالة ُ
الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في /11رمضان1440/هـ الموافق 2019/5/17م :

القرب من اهلل تعالى بالطاعات
من مجلة ما ورد يف دعاء االمام السجاد (عليه
السالم) وهو يستقبل شهر رمضان اذ وردت يف
هذا الدعاء مضامني ّ
تدل عىل عظمة وأمهية هذا
الشهر املبارك.
من مجلة ما قال (عليه السالم) َ ( :ال َّل ُه َّم َص ِّل َعىل
محُ ََّم ٍد َوآلِ ِه َو َألهْ ِ ْمنا َم ْع ِر َف َة َف ْض ِل ِه َوإِ ْج َ
الل ُح ْر َمتِ ِه
فيه َو َأ ِع ّنا َعىل ِص ِ
َوال َّت َح ُّف َظ ممِ ّا َح َظ ْر َت ِ
يام ِه بِ َك ِّف
َ
عاصيك).
الجْ َ وا ِر ِح َع ْن َم
االمام (عليه السالم) يدعو اهلل تبارك وتعاىل ان
لهمه ،وطبع ًا اإلهلام تارة يكون إهلام الوحي،
ُي ُ
وتارة ال يكون إهلام الوحي ..بحيث نحن ندعو
اهلل ان ُيلهمنا مع اننا جازمون انه ال ُينزل علينا
لعله يف مقامات ذلك
وحيا ،ومعنى االهل��ام ُ
التوفيق الذي يأيت او يؤتيه اهلل سبحانه وتعاىل
لعبده ،وكلام اقرتب العبد من اهلل تعاىل؛ اهلل تعاىل
اقرتب اكثر ،ولعل ُ
القرب الشك هو هذا القرب
املعنوي ،اهلل تعاىل دائ ًام قريب من العباد القرب
انه يو ّفق هذا العبد
احلقيقي ،القرب املعنوي ُ
وعمله يصب يف طاعة اهلل تبارك
ما دامت نيته
ُ
وتعاىل اهلل تعاىل هييئ له االسباب..
هذا الشهر الرشيف قطع ًا ُله فضل واالمام (عليه
لهمه معرفة هذا الفضل
السالم) يدعو اهلل ان ُي ُ
وهذا املعنى فيه د ّقة عىل ان شهر رمضان املبارك
هو شهر فضيل اكرمه اهلل تعاىل واعطاه جمموعة
من املزايا ولذلك تصدّ ى االمام (عليه السالم)
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لبيان بعض هذه املزايا..
(وإِ ْج َ
�ل�ال
ثم يقول االم��ام (عليه السالم) َ :
ُح ْر َمتِ ِه)
اإلج�لال اخ��واين هو التعظيم ،اهلل تعاىل ُله
حرمات تارة تكون حرمة مؤمن فال حيق يل ان
اجتاوز عىل املؤمن ألن املؤمن ُله ُحرمة ،وهذه
ُ
احل��رم��ة اهلل تعاىل منعني ان اجت��اوزه��ا ،وهذا
املعنى يف منتهى االمهية ترشيع ًا ،ان هناك حدودا
وهناك حرمات اهلل تعاىل مل يأذن لنا ان نتجاوز
هذه ُ
احلرمة وحدَّ هلا حدود ًا..
فهناك حرمة املؤمن وهناك ُحرمة من قبيل حرمة
املسجد ،وحرمة العتبات املقدسة ،وحرمة البيت
العتيق ،حرمة مكة ،هذه حرمات فالبد ان اعرف
ّ
واعظم هذه احلرمة ،وهناك ُحرمة
هذه احلرمة
ألشهر كام يف االشهر ُ
احل��رم اهلل تعاىل مل يأذن
يف قتال ابتدائي يف االشهر ُ
احلرم يف ذي القعدة
وذي احلجة وحمرم ورجب مل يأذن بذلك وانام
هذه اشهر اهلل سبحانه وتعاىل حدد لنا فيها اشياء
ومن جمُ لة ُ
احلرمات حرمة هذا الشهر املبارك..
شهر رمضان امل��ب��ارك من االشهر الكريمة،
وصاحب فضل علينا هذا الشهر أي جعلنا هذا
الشهر املبارك يف ضيافة اهلل تبارك وتعاىل ،واهلل
تعاىل انزل يف هذا الشهر جمموعة من االشياء
التي توجب ع َّ
رمحته تبارك
يل ان اتأمل كي ُادرك
ُ
وتعاىل..
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انزل القرآن وجعل هلذه الليلة وهي ليلة القدر
(إِ َّنا َأ ْنزَ ْلنَا ُه فيِ َل ْي َل ِة ا ْل َقدْ ِر َو َما َأ ْد َر َ
اك َما َل ْي َل ُة ا ْل َقدْ ِر
َل ْي َل ُة ا ْل َقدْ ِر َخيرْ ٌ ِم ْن َأ ْل ِ
ف َش ْه ٍر) ،عندما افهم ليلة
القدر ُادرك ان الروايات التي حثتني عىل احياء
ليلة القدر ماذا كانت تريد مني ،تريدين ان ال
امنع نفيس من خري يساوي الف شهر وهي ليلة
واحدة ويف بعض احلاالت هذه الليلة يف مواسم
الصيف تكون قصرية..
االمام (عليه السالم) يدعو اهلل تعاىل ان ُيلهمه
معرفة هذا الفضل ،ثم يدعو اهلل تعاىل ايض ًا ان
يو ّفق وان جُي ّل وان حيرتم وان يقدّ س وان يقدّ ر
حرمة هذا الشهر ،وهذا من التعظيم هبذا الشهر
الرشيف..
الحظوا اخواين حتى بعض االخوة الذين هلم
جموزات رشعية يف االفطار ماذا يقول الفقهاء؟
يقول انت جيوز لك ان تفطر بحسب العذر
الرشعي بينك وبني اهلل تعاىل ،لكن ال حيق لك
ان هتتك حرمة الشهر ،هذا فعل وه��ذا فعل
آخر ،ان انا امام الناس ارشب او آكل بشكل
علني بدعوى انه جيوز يل ،لقد ارتكبت شيئ ًا
وجتاوزت حدود االفطار افطر يف البيت ،لكن
ان هتتك ُحرمة هذا الشهر فهذا ليس من حقك.
(وال َّت َح ُّف َظ ممِ ّا َح َظ ْر َت
ثم قال (عليه السالم) َ :
فيه َو َأ ِع�� ّن��ا َع�لى ِص ِ
ِ
يام ِه بِ َك ِّف الجْ َ ���وا ِر ِح َع ْن
َ
عاصيك).
َم
منعت ،والتحفظ أي ان ابذل
رت) أي
َ
(ح َظ َ
َ
جهد ًا يف سبيل ان احافظ عىل ما حظر اهلل
وعىل ما منع اهلل ،بمعنى ان اهلل تعاىل منعني
فيه من افعال ومنعني فيه من اقوال ،واحتفظ
ان اقول قوال ً ال ُيريض اهلل تبارك وتعاىل هذه
اجلوارح التي كب ّلها اهلل باختيارنا واعطانا رمحة

يف شهر رمضان هناك هذه
الوساوس الشيطانية ّ
تقل،
اهلل تعاىل حبسها فاستغلها
اهيا العبد ال جتعل ايام صومك
كأيام فطرك وانام استثمر هذه االوقات
وعود نفسك عىل الطاعة.
ّ
جرب ان يصوم سنة
وبالتجربة اخواين الذي ّ
سنتني ثالثا تعدّ ل سلوكه ،الصيام ِ
فيه هذه
النكتة وفيه هذه املعرفة معرفة الشهر عندما
جي��يء شهر رم��ض��ان االن��س��ان يستبرش ألنه
سيدخل ضيف ًا عزيز ًا ،وسيخرج ع ّنا وهو قد
ّ
وعوضنا فيها باملغفرة والطاعة..
اخذ ذنوبنا
االم��ام (عليه ال��س�لام) يقول يف وداع شهر
َّال ُم َع َل ْي َك ِم ْن َش ْهر َق ُر َب ْت ِف ِ
رمضان (الس َ
يه
االمال َونُشرِ َ ْت ِف ِ
يه َ
ُ
اال ْع اَم ُل ،الس َ
َّال ُم َع َل ْي َك ِم ْن
َق ِرين َج َّل َقدْ ُر ُه َم ْو ُجود ًاَ ،و َأ ْف َج َع َفقْدُ ُه َم ْف ُقود ًا،
َو َم ْر ُج ٍّو آلمَ َ ِف َرا ُق ُه).
الحظوا االم��ام (عليه السالم) كيف يتعامل
م��ع ه��ذا الشهر ال�شري��ف ..االن��س��ان عندما
يعرف حرمة هذا الشهر يتمنى ان تطول ايامه
وساعاته ..لوجود الربكات التي ننتقل اليها من
بركة اىل اخرى..
اسأل اهلل سبحانه وتعاىل ان ُيعيننا واياكم عىل
معرفة ه��ذا الشهر ال�شري��ف واي��ض�� ًا إج�لال
ُحرمته وان اهلل تعاىل يوفقنا اىل ان نتحفظ عىل ما
حظر فيه وان يتقبله ِمنا ومنكم بصالح القبول
انه جميب الدعاء ..وآخر دعوانا ان احلمد هلل
رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد واله الطيبني
الطاهرين.
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ُ
السيد الصافي يدعو الشباب الى استثمار أوقاتهم
بالجد والهدفية في الحياة
بالشكل األمثل ،ويطالبهم
ّ
كربالء
الجمعة في
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في
المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
 /11رمضان1440/هـ الموافق 2019/5/17م تحدث قائال :
اخويت اخوايت..
الشك ان الشباب مستقبل ُك َّل بلد ،وهؤالء الشباب ُهم عبارة
أي بلد حياول ان يرسم لنفسه مستقب ً
ال زاهر ًا،
عن ذخرية ّ
يعتز هبا ُّ
ونحن يف الواقع عندنا مشاكل كثرية ،وبعض احلديث ُيمكن ان
وبعضه ال ُيمكن ان ُيقال ،لكن ما يمكن ان نخترصه بشكل
ُيقال،
ُ
انه من املسؤول عن رسم مستقبل
قد يؤدي بعض املطلب وهو ُ
ابنائنا وأوالدنا ،ونحن نرى البعض منهم قد ُيعاين من مشاكل
كثرية وكبرية؟
طبع ًا كام هي العادة احلديث ليس ِ
فيه تعميم وانام احلديث الغرض
منه تشخيص بعض املشاكل التي ُيعاين منها شباب اليوم،
ُ
كله
وسأتكلم عن هذه الفئة املهمة واحلمد هلل احلضور ان شاء اهلل ُ
شباب.
هذه الرشحية من ابنائنا وال��ذي مل يبلغ عمر الشباب قد يكون
منه ان
التنبه والذي يف مرحلة الشباب ايض ًا نحتاج ُ
ُله نحو من ّ
يلتفت وان يسمع ،والذي جتاوز مرحلة الشباب لع ّل ُه عند ُه يف
أرسته ومعارفه خصوص ًا الذي جتاوز مرحلة الشباب كان شاب ًا
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ف ُيمكن ان يفهم طريقة التعامل..
عمم يعانون من
الشباب اليوم يف الواقع وأق��ول البعض ال ُا ّ
ضغوطات كثرية ،وهذه الضغوطات قد ارادت ان تنحو هبم
قوامه هو الال مسؤولية ..ان ُيبعدوا الشباب عن كل
منحى ُ
مسؤولية ،ألن هذا الشاب بعد عرشين سنة او مخس عرشة سنة
سيكون يف موقع ما ،واذا كان يف موقع ما ،ومل تكتمل عند ُه الرؤية
الفكرية والثقافية بشكل جيد؛ ليس من املعلوم ان يكون عنرص ًا
نافع ًا..
وه��ؤالء الشباب اليوم عندما يعانون من ضغوطات ايض ًا..
حيتاجون اىل من يرشدهم ..سبق وقلنا يف خدمتكم لعل االرسة
تتحمل بعض ،املدرسة تتحمل بعضا ،اجلو العام يتحمل بعضا،
لكن بالنتيجة هذه خسارة ملجتمعنا عندما نفقد شاب ًا واحد ًا
سنخرس كمجتمع عنرص ًا مفيد ًا ،كان يمكن ان ُيصلح اشياء
كثرية ..اذا فقدنا اثنني ستكون اخلسارة اكرب ،واذا ثالثة وهكذا..
فحديثي لإلخوة الشباب واعزتنا وابنائنا..
بعض االم��ور ُاح��ب ان ُالفت نظركم هلا ك��أب ،وأرى نفيس
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مسؤو ً
خري
ال وانتم ابناؤنا ايض ًا ،انتم يف هذا البلد املؤ ّمل فيكم ٌ
كثري ..ونحن دائ ًام نتفاءل اذا شذ َّ واحد او اثنان فال يعني ان
ُ
الكل ،بالعكس الغالبية من الشباب اليوم بحمد اهلل يتحملون

املسؤولية ،ويفهمون االمور ،ولذا الكالم سيكون سهال.
ابنائي عليكم باجلد ،هذا العمر عمر الفتوة والنشاط العضيل،
والنشاط الذهني ايض ًا ..النشاط العقيل استثمروا كل ما بوسعكم
من االوقات ألن تكونوا جمدّ ين ،االوطان ال يبنيها اال ا ِ
جلد ،ال
يبنيها اال االخالص ،ال يبنيها اال السعي..
تع ّلموا ا ِ
جلد يف حياتكم ،البد ايض ًا ان تلتفتوا اىل التحقيق او التفكري
بوجود هدف ،هذه احلياة حياة فيها ما فيها من مشاكل ِ
وصعاب،
واالنسان عليه ان خيوض ِغامرها بمنتهى القوة والشجاعة ،البد
ان حتددوا هدف ًا ما ،وهذا اهلدف ايض ًا حيتاج اىل سعي ال يتحقق
اهلدف باألماين فقط..
استتبعه عمل يوافق هذا األمر ،ان ال
يشء َح ِسن اذا
ُ
نعم األمل ٌ
تكون هناك اماين بال عمل ،البد ان يتحدد يف انفسكم ورؤاكم ان
يتحدد هدف من االهداف عندكم ،الضحك وقضاء االوقات بال
فائدة انتم ستندمون عليه قبل غريكم..
انا ال اقصد بالضحك هو انبساط اسارير وعضالت الوجه ليس
املقصود بالضحك هذا وانام الضحك هو عدم االستفادة من
االوقات وقضاء االوقات يف اللعب واللغو من القول ،واللغو
ٍ
وقته باللعب ثم َن ِد َم
من العمل بال حمص ّلة ..كم من
شاب قىض ُ
عىل ذلك بعد حني ،وكم انسان مل يلتفت اىل ايام شبابه فارتكب ما
تالحقه وان َكبرُ ..
ارتكب وال زالت بعض اآلثار
ُ
تجُ��رب كل يشء بعض االشياء ال
ابنائي ليس من املصلحة ان ّ
يمكن ان جترهبا ألنك اذا جربتها سقطت من شاهق ،عليك ان
تستشري ،وعليك ان جتلس جملس املتع ّلم امام من هو اكرب منك

سن ًا ،وجتد ِ
فيه النصيحة والشفقة والرأفة ،ال يأخذك الغرور يف
العمر و َتزعم انك تستطيع ان تفهم كل يشء ،وتستطيع ان
هذا ُ
تفعل كل يشء..
ُك ّنا شباب ًا وبعض من بلغ الستني والسبعني واخلمسني ايض ًا كانوا
ومر هؤالء هبذه التجربة ..استفد منها انت مل تكن شيخ ًا كي
شباب ًا ّ
تفكر نيابة عنه ،لكن الشيخ كان شاب ًا فهو يعرف ادوار الشباب،

فإذا اراد ان ينصح ..ينصح عن بصرية ،واذا اراد ان ُيقدّ م ..يقدّ م
عن وعي وادراك..
كم من ٍ
وقته بال فائدة؟!
شاب اآلن يقيض ُ
ٌاقسم باهلل عندما نرى بعض االبناء وبعض االوالد يقضون أوقات ًا
فيام ال يستحسن ذكر ُه؛ نتأمل عليهم كثري ًا ،ألننا نرى مصري هذه

االفعال اىل أين ستؤدي!!
الشباب اليوم ابناؤنا ،طبع ًا انا احتدث كل من ُله مسؤولية يف هذا
االعزة شبابنا عليكم اخواين شبابنا
اجليل ان يراعي ذلك ..وهؤالء
ّ
ابنائي ،الحظوا فكروا يف املستقبل ّ
لعل االنسان جزء من عدم
ِ
قدمه ،ال ينظر اىل االمام ،االنسان
توفيقه اذا كان برص ُه بمقدار
ألنه يتحسس يومي ًا مع احلارض ،لكن املستقبل
يتعامل مع احلارض ُ
َضع خط ًة ملستقبلك وامش عليها ،فإن مل تصب متام اخلطة فقد
أصبت ثلثيها ..اما اذا مل تضع أي يشء فإنه سيفوتك كل يشء..
شباب اآلن يف عمر معني عليهم ان خيططوا ،وعليهم ان يفكروا،
انتم ابناؤنا خذوا النصيحة ممن يسعى ملصلحتكم ،أعلم هناك
الس َّم يف العسل ،ويتس ّلق عىل اكتاف هؤالء
من حياول ان يدس ُ
الشباب ملصلحة هو اعلم هبا..
ال حيق لكم ان تتخذوا من الشباب جسور ًا ملآربكم ..هؤالء
ابناؤنا وبناتناُ ،
األرس الكريمة ألكثر من مرة هذا املطلب ُنعيد ُه
ِ
ألمهيته  ،ا ُالرس الكريمة الرجاء ..الرجاء منكم ان جتلسوا مع
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اوالدكم ،وان تأخذوا بأيدهيم وان تع ّلموهم وان  ، ....ارجوكم
افعلوا ذلك ..اجلسوا معهم ّبينوا هلم خماطر االمور ،ال تنرصفوا
عنهم ُمللهيات ثم تنهوهنم عن هذه ا ُمللهيات ..هذا ال يمكن..
انت بادر اهيا االب العزيز ..ايتها االخت االم الفاضلة انتم
بادروا ..هذه سعادة الدنيا واالخرة ،االنسان جيلس امام اوالده
يع ّلم ويرشد ويستمع ويصادقهم ويعلمهم هذه هي السعادة..
انت جتهد صباح ًا ومسا ًء حتى تأيت ألهلك بالزاد ،وجتلس امام
اهلك وأوالدك ..هذه اجللسة ا ُالرسية الرائعة هذه استثمرها ملا
فيه توجيه لألبناء..
الحظوا اخ��واين يف العراق ا ُالرس يعني العراق بلد فيه هذا
التكاتف ا ُالرسي ،واهلل بدأنا نخاف عىل هذا التكاتف االرسي،
وبدأنا نخشى عليه ،االب يف شأن واالم يف شأن ،واالبن يف شأن..
كيف تسري االمور؟!
هناك نزعة فطرية ..االنسان حُيب ان جيلس مع أوالده ،وهناك
نزعة فطرية عند االبن حُيب ان يسمع من أبيه ،ملاذا حياول البعض
أن يأيت عىل هذه النزعة الفطرية وحي��اول ان هيدمها او يعمل
ضدّ ها؟
يمهد لكم ُسبل
اهيا الشباب
ّ
االع��زة اوال ً اس��أل اهلل تعاىل ان ّ
السعادة يف الدنيا واآلخرة ،وأن يبرصكم بأموركم ،وأن جتدوا من
تسرتشدون برأيه ،ويكون رأي ًا حكي ًام نافع ًا دقيق ًا..
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قدمه عىل
تع ّلموا والعلم يبدأ وال ينتهي ،االنسان عندما يضع
ُ
العلم يبدأ وال ينتهي يبقى يتعلم ما شاء اهلل له تعاىل ان يبقى..
سواء كان علوما بمختلف العلوم احتدث ..وايض ًا استنصحوا
وخططوا ختطيط ًا يقبل التطبيق ،وتفاءلوا باملستقبل ،اذا عملتم
بخطوات حكيمة دقيقة الشك ان النتائج ستكون وفق هذا
التخطيط..
لوال حرصنا عىل ابنائنا ،ولوال امهية هذا املوضوع ،ملا تطرقنا
والكرة لشعورنا بأمهية
الكرة
ّ
هلذا املوضوع لكن ألمهيته قد نعيد ّ
العمر بالنسبة اىل مستقبلهم ،رغم كل
ابنائنا وبناتنا ،وأمهية هذا ُ
املشاكل التي تعصف بالبلد ،لكن ال نجعل هذا التفكك رضيبة
هلذه املعاناة ..وطبع ًا هذا الكالم اريد ان يسمعه السيايس ويسمعه
االقتصادي ويسمعه املدين ويسمعه مجيع من يتصور ان له رأيا
وكلمة ،وتسمعه االرس الكريمة التي حترص عىل ابنائها كام
حترص عىل انفسها.
نسأل اهلل تعاىل سالمة الدين والدنيا واملعافاة وان يرينا يف بلدنا
وشبابنا كل اخلري ،واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد
وآله الطيبني الطاهرين.

لو سألوك

عن األئمة «عليهم السالم»
كيف كانوا يكسبون رزقهم؟ ()3-2
 أمحد بن أيب عبد اهلل ،عن رشيف بن سابق ،عن الفضل بنأيب قرة ،عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) أن أمري املؤمنني (عليه
السالم) قال :أوحى اهلل عز وجل إىل داود (عليه السالم) أنك
نعم العبد لوال أنك تأكل من بيت املال وال تعمل بيدك شيئا،
قال :فبكى داود (عليه السالم) أربعني صباحا فأوحى اهلل عز
وجل إىل احلديد :أن لن لعبدي داود فأالن اهلل عز وجل له
احلديد فكان يعمل كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم فعمل
ثالثامئة وستني درعا فباعها بثالثامئة وستني ألفا واستغنى عن
بيت املال.
 -6حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد ،عن ابن فضال ،عن ابن
بكري ،عن زرارة ،عن أيب جعفر (عليه السالم) قال :لقي رجل
أمري املؤمنني (عليه السالم) وحتته وسق من نوى فقال له :ما
هذا يا أبا احلسن حتتك؟ فقال :مائة ألف عذق إن شاء اهلل ،قال:
فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة.
 -7عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن أيب املغرا،
عن عامر السجستاين عن أيب عبد اهلل ،عن أبيه (عليهام السالم)
أن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) وضع حجرا عىل الطريق ير ّد
املاء عن أرضه فواهلل ما نكب بعريا وال إنسانا حتى الساعة.
 -8حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد ،عن عيل بن احلكم ،عن
أسباط بن سامل قال :دخلت عىل أيب عبد اهلل (عليه السالم)

فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل؟ فقلت :صالح ولكنه قد ترك
التجارة فقال أبو عبد اهلل (عليه السالم) :عمل الشيطان  -ثالثا
 أما علم أن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) اشرتى عريا أتتمن الشام فاستفضل فيها ما قىض دينه وقسم يف قرابته ،يقول اهلل
عز وجل (( :رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهلل )) ...
يقول القصاص :إن القوم مل يكونوا يتجرون .كذبوا ولكنهم مل
يكونوا يدعون الصالة يف ميقاهتا وهو أفضل ممن حرض الصالة
ومل يتجر.
 -9عدة من أصحابنا ،عن سهل بن زياد ،عن ابن حمبوب ،عن
عبد اهلل بن سنان عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال :إن أمري
املؤمنني (عليه السالم) كان خيرج ومعه أمحال النوى ،فيقال له:
يا أبا احلسن ما هذا معك؟ فيقول :نخل إن شاء اهلل ،فيغرسه فلم
يغادر منه واحدة.
 -10سهل بن زياد ،عن اجلاموراين ،عن احلسن بن عيل بن أيب
محزة ،عن أبيه قال :رأيت أبا احلسن (عليه السالم) يعمل يف
أرض له قد استنقعت قدماه يف العرق ،فقلت له :جعلت فداك
أين الرجال؟ فقال :يا عيل قد عمل باليد من هو خري مني يف
أرضه ومن أيب ،فقلت له :ومن هو؟ فقال :رسول اهلل (صىل اهلل
عليه وآله) وأمري املؤمنني وآبائي (عليهم السالم) كلهم كانوا
قد عملوا بأيدهيم وهو من عمل النبيني واملرسلني واألوصياء
والصاحلني.
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استفتاءات شرعية

السؤال  :ما هو الواجب عىل كبار السن اذا تعذر عليهم الصوم ؟
اجلواب  :الشيخ والشيخة اِذا ّ
يسبب
تعذر عليهام الصوم ،أو كان ّ
هلام حرج ًا ومشقة فيجوز هلام اإلفطار لكن جيب عليهام يف صورة
املشقة عن كل يوم أفطرا فيه،ومقدارها ثالثة أرباع الكيلو غرام
تقريب ًا ،من احلنطة وهي أفضل من سواها. واألظهر عدم ثبوت
الكفارة يف صورة ّ
التعذر .
السؤال  :هل يكون حكم َمن به داء العطش حكم الشيخ الكبري
من جهة عدم املقدرة عىل الصوم ؟
اجلواب  :نعم إذا تعذر عليه الصوم مثلهم  ،وكذلك إذا كان فيه
ٍ
حرج ومشقة عليهم ولكن يلزمه
حينئذ الفدية عن كل يوم بمدّ
من الطعام ،واألفضل كوهنا من احلنطة ،بل كوهنا مدين ،بل هو
أحوط استحباب ًا ،وال جيب القضاء الحق ًا مع التمكن منه وإن
كان ذلك أحوط استحباب ًا .
السؤال  :هل جيوز للصائم ان يتمضمض ويبتلع ريقه بعد املضغ
اذا مل يكن له طعم وال رائحة ؟
اجلواب  :جيوز للصائم املضمضة بقصد الوضوء أو لغريه ما مل
متعمد ًا وينبغي له بعد املضمضة أن يبزق ريقه
يبتلع شيئ ًا من املاء ّ
ثالث ًا .

الصوم
السؤال  :ما هو السن الرشعي لصيام املرأة ؟

السؤال  :ما حكم املرأة احلامل التي مل تصم شهر رمضان بسبب
ضعف البدن ونصيحة الطبيب بعدم الصوم عل ًام اهنا كانت يف
الشهر الرابع ومل تصم حلد اآلن  ،وما هواحلكم ان جاء شهر
رمضان اآليت ومل تصم حيث اهنا ستكون مرضعا خالل الشهر
القادم ؟
اجلواب  :جيب عليها القضاء اذا متك ّنت وكذا جيب عليها الكفارة
باعطاء  ٧٥٠غرام ًا من احلنطة اواخلبز ونحومها للفقري عن كل
يوم .

اجلواب  :بعد البلوغ ،وعالمة البلوغ يف االنثى اكامل تسع سنني
هاللية ،فيجب عليها الصوم وسائر الواجبات الرشعية يف اليوم
االول من السنة العارشة .
السؤال  :هل جيب الصوم عىل البنت بعد البلوغ إذا مل تكن قادرة
عليه؟ وهل جيب عليها القضاء فقط إذا افطرت أو مع الكفارة ؟
اجلواب  :إذا مل تكن قادرة عىل الصوم فال جيب وعليها أن تقضيه
بعد ذلك وال كفارة عليها ولكن جيب عليها حتمل الصعوبة فيه
إ ّ
ال إذا كانت ال تتحمل من مثلها عادة .

السؤال  :هل يبطل الصيام بشم العطور المركبة والطبيعية ؟

السؤال  :ما حكم أكل لحم غير حالل إذا كنت عند شخص أجنبي وكانت
الضيافة لمدة يومين ؟
الجواب  :ال يجوز .
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مصطلحات فقهية

كراهة ذكر اإلنسان عبادته للناس

 عن مجيل بن دراج ،قال :سألت أبا عبد اهلل ،عن قول اهلل عز وجل﴿ :فال تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى﴾قال :قول االنسان :صليت البارحة ،وصمت أمس ،ونحو هذا ،ثم قال (عليه السالم) :إن قوما كانوا يصبحون فيقولون:
صلينا البارحة وصمنا أمس.
ـ عن عيل بن أسباط ،عن بعض أصحابه ،عن أيب جعفر (عليه السالم) أنه قال :اإلبقاء عىل العمل أشد من العمل ،قال :وما اإلبقاء
عىل العمل؟ قال :يصل الرجل بصلة وينفق نفقة هلل وحده ال رشيك له ،فكتبت له رسا ،ثم يذكرها فتمحى فتكتب له عالنية ،ثم
يذكرها فتمحى وتكتب له رياء.

باب عدم كراهية رسور اإلنسان باطالع غريه عىل عمله بغري قصده

 عن زرارة ،عن أيب جعفر (عليه السالم) قال :سألته عن الرجل يعمل اليشء من اخلري فرياه إنسان فيرسه ذلك؟ قال :ال بأس،ما من أحد إال وهو حيب أن يظهر له يف الناس اخلري ،إذا مل يكن صنع ذلك لذلك.

جواز حتسني العبادة ليقتدى بالفاعل وللرتغيب يف املذهب

 عن أيب أسامة ،عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) أنه قال  -يف حديث  :-كونوا دعاة إىل أنفسكم بغري ألسنتكم ،وكونوا زينا والتكونوا شينا.
 وعنه عن أمحد بن حممد ،عن احلجال ،عن العالء ،عن ابن أيب يعفور ،قال :قال أبو عبد اهلل (عليه السالم) :كونوا دعاة للناسبغري ألسنتكم ،لريوا منكم الورع واالجتهاد والصالة واخلري ،فإن ذلك داعية.
 عن عبيد قال :قلت أليب عبد اهلل (عليه السالم) :الرجل يدخل يف الصالة فيجود صالته وحيسنها ،رجاء أن يستجر بعض منيراه إىل هواه؟
قال :ليس هذا من الرياء.

استحباب العبادة يف الرس واختيارها عىل العبادة يف العالنية إال يف الواجبات

 عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) ،قال :قال اهلل عز وجل :إن من أغبط أوليائي عندي عبدا مؤمنا ذا حظ من صالح ،أحسن عبادةربه ،وعبد اهلل يف الرسيرة ،وكان غامضا يف الناس ،فلم يرش إليه باألصابع ،وكان رزقه كفافا ،فصرب عليه ،فعجلت به املنية ،فقل
تراثه ،وقلت بواكيه.
 عن عامر الساباطي ،قال :قال يل أبو عبد اهلل (عليه السالم) :يا عامر ،الصدقة واهلل يف الرس أفضل من الصدقة يف العالنية،وكذلك واهلل العبادة يف الرس أفضل منها يف العالنية.
وهبذا اإلسناد :عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال :وكذلك واهلل عبادتكم يف الرس مع إمامكم املسترت يف دولة الباطل ،وختوفكم من
عدوكم يف دولة الباطل ،وحال اهلدنة أفضل ممن يعبد اهلل يف ظهور احلق مع إمام احلق الظاهر يف دولة احلق،
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العطاء الحسيني

كوادر العتبة الحسينية تعلن عن انجازها تأهيل
وتطوير شارع الشهيد حسن زيني
االحرار  :حسين نصر  /تصوير :صاح السباح

أنجزت المالكات الهندسية والفنية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة تشجير شارع -
يعد احد المداخل الرئيسة لمدينة كربالء القديمة ،والممتد
الشهيد حسن زيني -الذي ّ
من بداية ش���ارع البوبيات باتجاه تقاطع س���احة الش���هداء ،وذلك به���دف اضفاء عنصر
الجمالية وتصميمه بش���كل حديث ومتطور خدمة ألهالي المدينة وزائريها الكرام..
ويأتي هذا النجاح بعد التجربة االولى في تأهيل شارع  -الشهيد احمد زيني-

وقال املهندس (حممود جميد) املرشف عىل
مرشوع تأهيل الشارع :بتوجيه من سامحة
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
سامحة الشيخ (عبد املهدي الكربالئي )
إلنقاذ املنطقة مما كانت عليه يف السابق،
لكوهنا من املناطق املنكوبة التي يكثر فيها
جتمع النفايات يف النهر الذي حتول ماؤه اىل
يعرض االهايل اىل االصابة
مياه آسنة ،مما قد ّ
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باألمراض واألوبئة والروائح الكرهية،.
فجاءت املرحلة االوىل للمرشوع بإزالة
التجاوزات عىل جانبي الشارع مع مراعاة
ح��دود امللكية للمواطنني ،وك��ري هنر
اهلنيدية ومن ثم تنظيف املنطقة بالكامل
من النفايات بالتعاون مع دائ��رة امل��وارد
املائية والبلدية واملجاري والكهرباء.
ويضيف جميد ،ان كوادرنا الفنية عملت

بمهنية عالية حيث قامت بتغليف هنر
اهلنيدية بأنبوب قطره (  )1400ملم ،ومد
خط مياه االسالة عىل جانبي الطريق بطول
(  )1200م ،ومن ثم مد شبكات ترصيف
مياه االمطار واملياه الثقيلة ،وفرش مادة
السبيس وهتيئتها لصب مادة (الكربستون)
باستخدام م��ادة (البوركريبر) من اجل
تبليط الشارع وإنشاء االرصفة واجلزرات

العطاء الحسيني

الوسطية ،ووضع االن��ارة ،ومد خطوط
االنرتنيت وفق احدث االجهزة العاملية.
وأوضح جميد ّ ،
إن املنطقة كانت ُتعاين من
األساسية من شبكة
نقص يف اخلدمات
ّ
ومكب للنفايات
املجاري ،ومياه اإلسالة،
ّ
أمهية
عىل امتداد منازل املواطنني ،وتكمن ّ
هذا املرشوع بأنه يربط ساحة الشهداء من
جهة العتبة احلسينية املقدسة مع منطقة
البوبيات ،وقد أخ��ذت العتبة احلسينية
ّ
املقدسة عىل عاتقها إع�مار ه��ذا الشارع
يرس الناظرين ومعل ًام من معامل
وجعله ّ
كربالء.
فيام قال املساح (عقيل مسلم هاين)  :ان
املرشوع تم وفق مراحل عديدة منها ازالة
التبليط القديم ونزول املنسوب(  70سم)
عىل طول الطريق ،والتخلص من الرتبة
الضعيفة والرخوة  ،مبينا ان طول الشارع
(  530م) ،وعرض اجلانب الواحد لسري
العجالت ( 6م)  ،واجل���زرة الوسطية

بعرض(2م و90س��م) مشريا اىل ان بناء
الرصيف تم بطرائق حديثة وهي من مادة
( البور كريبر) وهذه االلية هي افضل من
البناء املعتاد (بالكربستون) من حيث القوة
واجلاملية واملتانة والشكل ..مما زادها رونقا
ومجاال ورصف الطابوق (املقرنص) عىل
جانبي الطريق بعد اخضاع (املقرنص)
لفحوصات املتانة.
م��ن جهته ق��ال املهندس (حسني حممد
القريني) يف قسم الزينة والتشجري التابع
للعتبة احلسينية املقدسة  :ان عملية الزراعة
يف شارع الشهيد (حسن زيني) متت عىل
ث�لاث م��راح��ل بتسوية ال�ترب��ة ،وتثبيت
منظومة متطورة وحديثة لـ(مرشات)
املياه ،وتغطية وتسوية الرتبة بمواد الزراعة
التي حتتفظ بالرطوبة والعنارص ب�مادة
(البتموس) التي تشكل امهية للرتبة،
وتسقى ع�بر منظومة حت��وي ع�لى جهاز
(فلرته) للحفاظ عىل نظافة (املرشات)،

وتقليل تلفها ويزيد من مقاومتها اكثر.
وأوضح القريني ،ان مرحلة االبذار املائي
ذات منشأ أسباين ،وهي متتاز اهنا تتكون
من مخسة اصناف ( الصيفي  ،الشتوي
) وثالثة اصناف خمتلفة مشرتكة ما بني
الفصلني ( اخلريف ،الربيع ) للمحافظة
عىل مجالية الشارع عىل مدار العام ،مبين ًا،
تم خلط البذور مع مادة الصقة مثبتة يف
الرتبة لضامن نجاح عملية الزراعة خالل
مدة ( )20يوما إن شاء اهلل ستكون البذور
امل��زروع��ة قد انبتت ،ويصبح عىل مدار
العام مسطح اخرض دائمي .مشريا اىل ان
الكوادر املختصة يف القسم قامت بزراعة
انواع عديدة من اشجار الزهور ونباتات
الزينة منها (:اكاسية املرصي ،خف اجلمل
 ،االشجار اجلهنمي) اىل جانب الزهور
املوسمية ،ونخل الزينة (ال��ك��ن��اري)،
ترس
مما اضفى عىل الشارع ملسة مجالية ّ
الناظرين.
Ahrarweekly
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جامعة وارث االنبياء
تقيم (اسبوع الهوية الزينبية)

تقرير :غسان العكابي  /تصوير :علي النجار .

ُ
قدوتنا) اختتمت جامعة وارث االنبياء برنامج (اسبوع
تحت شعار (السيدة زينب الكبرى (عليها السالم)
الهوية الزينبية) الذي تضمن اقامة محاضرات وندوات وورش عمل تتعلق بترس���يخ الهوية الزينبية في
نفوس الطالبات فضال عن تكريمهن بالعباءة الزينبية ممن يرتدين العباءة داخل الحرم الجامعي.

وقال الدكتور (طالب املوسوي) رئيس
جامعة وارث االنبياء «اق��ام��ت جامعة
وارث االنبياء بالتنسيق والتعاون مع مركز
رعاية الشباب التابع لقسم النشاطات
العامة وم��رك��ز احل���وراء زينب (عليها
السالم) برنامج اسبوع اهلوية الزينبية
اخلاص بتوعية الفتاة العراقية كي حتذو
ح��ذو السيدة زي��ن��ب (عليها ال��س�لام)
وبالتايل تقي نفسها من اهلجمة الرشسة
ال��ت��ي يتعرض هل��ا البلد وال��ت��ي تسمى
بـ(املودة  -واملوضة) وكل من جاء حتت
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ه��ذه املسميات هي من عمل الشيطان
وهدفه متزيق وحدة الصف االسالمي».
موضحا :ان دستورنا هو القرآن الكريم
وهو ليس ضد الزينة وقد قال اهلل (جل
عاله) يف كتابه الكريم { َيا َبنِي آ َد َم ُخ ُذو ْا
ِزي َنت َُك ْم (األعراف })31/ولكن بأحكامها
وقوانينها من حيث املوقع والزمان».
وحت��دث حممد عيل الربيعي مدير مركز
رعاية الشباب« :يعد اسبوع اهلوية الزينبية
هو االول من نوعه يف اجلامعات العراقية
لتعزيز اهلوية الزينبية الفاطمية بني اوساط

الطالبات يف احل��رم اجلامعي يف ذواهت��م
وسلوكهم عىل اعتبار ان البنت املؤمنة
هي متثل السيدة زينب صلوات اهلل عليها
يف كل توجهاهتا السلوكية» ،مشريا اىل
ما تضمنه االسبوع الثقايف من الدورات
والندوات وورش العمل فضال عن تتويج
هذا الربنامج بتكريم الطالبات املحتشامت
بالعباءة الزينبية وسط احتفال وحضور
اساتذة وتدريسيني يف اجلامعة احتفا ًء
بالطالبات .

العطاء الحسيني

قدم دورة في اإلسعاف
العتبة الحسينية ُت ّ
األولي النفسي لتدريب مرشدي ذي قار

تقرير :آالء طاهر

ق��دّ َم قسم تطوير امل��وارد البرشية التابع
للعتبة احلسينية املقدسة دورة اإلسعاف
األويل النفيس التي ُأقيمت يف حمافظة ذي
قار ،بالتعاون مع املديرية العامة للعالقات
الثقافية التابعة لوزارة الرتبية ،وبالتنسيق
مع مركز دعم املرشدين الرتبويني فرع ذي
قار ،وعىل قاعة قسم اإلعداد والتدريب يف
مدينة النارصية.
مدربة
ّ
ورصحت األستاذة (خلود البيايت) ّ
«تضمنت
ال��دورة يف هذا الصدد قائلة:
ّ
ال���دورة توضيح أمهية ال��دع��م النفيس
وآل��ي��ات تعديل السلوك
املجتمعي،
ّ
عملي ًا من
يتم تطبيقها
احلديثة ،والتي ّ
ّ
خالل املشاركني أنفسهم ،لقياس مدى
الفاعلية».

وأضافت البيايت« :ك�ما ت ّ��م احلديث عن
مبادئ ورشوط تقديم الدعم النفيس،
تضمنت املحاور املقدمة رشحا هلرم
كام
ّ
التدخل وم��راع��اة األول��وي��ات يف تقديم
النصح واإلرش����اد واخل��دم��ة للطالب،
باإلضافة اىل املبادئ األساسية التي يستند
عليها التعامل السليم عند احلاجة».
تطرقنا خالل
وتابعت البيايت حديثها« :لقد ّ
التدريبية اىل أفضل ما توصلت له
الساعة
ّ
املناهج الدولية يف نامذج تعديل السلوك،
واآلليات احلديثة لتنفيذ جلسات إرشادية
باستخدام الوسائل املتاحة ،وبأقل فرتة
زمنية ممكنة ،م��ع احل��ف��اظ ع�لى إيصال
املعلومة واكتساب املهارة وضامن ثباهتا».
من جهته حتدث السيد (أجمد رحيم) مدير

مركز دع��م املرشدين يف ذي ق��ار قائ ً
ال:
«نطمح للمزيد من إقامة ه��ذه الربامج
التفاعلية املثمرة ،التي تدعم العملية
التعليمية بشكل ع��ام واملرشد الرتبوي
بشكل خ��اص ،باعتباره القائد احلقيقي
داخ��ل امل��درس��ة ،ال��ذي يمتلك مهارات
تساعد الطالب يف اجتياز األوقات الصعبة،
يمر هبا خالل سنوات الدراسة».
التي قد ّ
ه��ذا وستكون املرحلة الثانية من دورة
اإلس���ع���اف األويل ال��ن��ف�سي استضافة
املشاركني يف كـربالء املقدسة ،لتقديم دورة
الفعال ،وجمموعة أخرى
التواصل الرتبوي ّ
تصب يف مصلحة املسرية
من الفقرات التي
ّ
الرتبوية.
Ahrarweekly
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بمساحة كلية تبلغ800م2
انشاء اجنحة بمساحات فارهة لتوسعة مدينة
اإلمام الحسن المجتبى (عليه السالم)
تقرير :ضياء األسدي /تصوير صالح السباح

تواصل الكوادر الفنية والهندسية في قسم المشاريع الهندسية بالعتبة الحسينية المقدسة
اعمالها في مشروع انشاء اجنحة في مدينة االمام الحسن المجتبى (عليه السالم)
الواقعة على طريق (كربالء – نجف) بمساحة كلية تبلغ 800م 2وبإجمالي اجنحة
( )44جناحا من ضمنها (.)vip
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ويف ترصيح خص به جملة «االحرار» اوضح املهندس فرقان رضا
جاسم مسؤول التنفيذ املبارش للمرشوع قائ ً
ال« :ان املبنى عبارة
عن ستة طوابق وكل طابق حيتوي عىل ثامنية اجنحة واحدى
هذه الطوابق سيكون عبارة عن شقق ( )vipواالختالف يف هذا
الطابق هو ان كل طابق حيتوي عىل ثامنية أجنحة باستثناء هذا
الطابق سيكون ( )4اجنحة وبإمجايل عدد ( )44جناحا فارها من
ضمنها ( ،)vipمبين ًا ان املرشوع استثامري وهو مشابه ملرشوع
أجنحة يف مدينة االمام احلسني (عليه السالم) عىل طريق (كربالء
 بابل) وطريقة البناء له عبارة عن هيكل حديدي لرسعة انجازالعمل وتقليل الكلف».

واضاف جاسم« :ان مبنى االجنحة حال اكتامله سيشهد اضافة
طابق سابع حلني انجاز مبنى املطعم يف املستقبل ،مشري ًا اىل ان
املرشوع سيحتوي عىل منظومات كهربائية من الدرجة االوىل
وانظمة متطورة للتكييف املركزي نظام ( )vrvفض ً
ال عن احتوائه
عىل (الن��د سكيب) مساحات خرض حتيط باملبنى ونافورات
لتضفي مجالية للمكان وتوفري افضل وسائل الراحة».
منوه ًا عن «نسبة االنجاز الكلية للمرشوع  %17ونسبة انجاز
اهليكل احلديدي له  %55واملدة املحددة إلنجاز املرشوع ثامنية
عرش شهر ًا تقريب ًا».
Ahrarweekly
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شارع الشهيد احمد زيني
من مشاريع العتبة الحسينية المنجزة
 يبلغ طوله (  ) 800متر وبعرض ( )7امتار الواقع غربي مرقداالمام الحسين عليه السالم رابطًا بين المرقد ومخرج المدينة
القديمة  ،بعد إعمار الشارع واكسائه من قبل العتبة الحسينية
المقدسة وتغليف المبزل ورصف االرصفة بالحجر وزراعة
االشجار واالزهار ووضع عالمات مرورية حديثة اصبح من
الشوارع التي يشار اليها بالروعة ..
 انجزت الكوادر الهندسية والفنية في العتبة المقدسة وبالتعاونمع الدوائر الحكومية المشروع في فترة قياسية
هو من اهم المشاريع التي قامت بها العتبة الحسينية المقدسةلتغليف االنهر وبعض المبازل تحقيقًا للمصلحة العامة
للمواطنين .
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مواقع ال

تواصل االجتماعي
جملة قوارير

مركز
إعالم املرأة والطفل

مجلة نسوية ثقافية
عامة تصدر عن
اال
قسم اإلعالم في ا
عتماد ( ,)1736وم
عتمدة لدى دار الكتب والوثائق ,لعتبة الحسينية الم
يهتم هذا اإل
المرأة ,إذ صدار الورقي الذي وصل إلى العدد رقم اإليداع ()2251
الثامن عشر
تتنوع أبــواب ال
منذ
مجلة
ل
صدور
تشمل
العدد
أهم ال
والتحقيقات
األول بتاريخ (/2017
قضايا المعاصرة,
المتخصصة في
ال
,)1/6
والت
بكل
مجال
قارير
ما
األ
نفسيا
المي
سري
دانية أل
وثقافيا
يتعلق بعالم
والتربوي
كثر المواضيع
ومحاكاة مع ودينيا وتربويا ,..كما تتضمن على والمهني ,ومقاالت
تتناول عموم الموضوعات التي تماسا مع المجتمع,
اصرة لحق من ال
سلسلة ثابتة لم
ت
واألب واألخ والسمع والبصر حقوق الخمسين التي
وضوع (درر سجادية) وهو باب ي حاكي حاجة المرأة
وردت في رسالة
وال
ُ قدم في
الم
الحقوق لإلمام ال
صالة ..وغيرها من
كل عدد رؤية
ميزة ,فضال عن اهت
الحقوق ,كما تُقدم المجلة في سجاد (عليه السالم)
مامها بملف العدد
الذي
من خالله ال
ي
كل
كحق األم والصغير
ناقش
عدد
حديث
عن
أهم
باقة من االلتق
القضايا والمنا
شخصية نسوية
اطات الفوتوغرافية
وباب الحوارات ال
راحلة تقديرا لها
سبات واألحداث ال
خاصة ,واالهتمام
إذ تركت بعض
جارية ,وباب است
التطويرية
باألبواب األدبية
ذكار الذي يتم
التي
وا
ت
الشخصيات بصمة ال
تبعها
ألكاد
يمكن
يمية,
رئاسة
للذا
و
ت
كرة
أنشطة أ
حرير المجلة في مواكبة التميز غيرها كثيرا من ا
محوها بالنسيان,
خرى :يتعاون م
ألبواب المهمة والم
في كل عدد.
االنتاج
ركز إعالم المرأة
تغيرة حسب الخطة
قدسة معتمدة لدى

يرتبط بعمل
الجمهور موقع (واحة المرأة)
األ
ومجلة (قوارير)
كثر تفاعال من
باقة من تطبيقات
خالل المنشورات
والتعامل
التواصل للترويج
المختلفة ,وقياس
مع هذه الشبكات ب
عن الموضوعات ال
ال
مهنية واستمرار بحكم انتشارها ,رجع الصدى؛ إلدراك حاجة المرأة مهمة ,والتواصل مع
فيس بوك (واحة ال
مرأة):
وما
الث
ت
ت
قافية
تعامل
منحه
و
من
هذه
االجت
ال
اال
والروابط
ماعية,
التابعة للموقع ,وصور خاصة صفحة مع ( )9521متابعا على مدار قتراب ومحاكاة الج
مهور
ب
صورة
ب
آنية.
اليوم ,عن
مجلة ق
وغيرها ,فضال
طريق نشر المنش
عن مواكبة المنا
وارير ,وفقرات ثابتة
سبات
ك
ـ
ال
فقرة
دينية
(
ورات الصباحية,
واإلن
الفايبر (واحة ال
سانية من خالل نشر النصوص رسائل إلى اهلل) و (
االنستاغرام مرأة) :تتعامل هذه
الد
ردشة
ا
وال
ومضة معرفية)..
لعامة
(en›s_oasis
صور ,ومتابعة التع
مع ( )3795متابعا
بآلية نشر مماثلة لنشر الفيس ليقات والرد عليها.
متابعا ,ويهتم برفع الصور  )womيتعامل هذا ال
حساب مع ()1410
بوك.
الخاصة ب
مجلة قوارير ,وا
لصور األخرى و
متابعة تفاعل الج
مهور والرد عليهم

نقابة الصحفيين

العراقيين ,رقم

اإل
وال
طفل مع العديد
المرئي ذاعي تم تقديم الب
من األقسام وال
رنامج المباشر (
يقوم
شعب والوحدات األ
واحة المرأة) عبر
المركز بكتابة
خرى ,على صعيد
والتلفز
سيناريو بعض األفالم الوثائقية أثير إذاعة الروضة
يوني التابعة لم
الحسينية المق
ا
ؤسسة اإلمــام ال
مع التعليق الصوتي بالتنسيق مع دسة ,وفي االنتاج
لمهرجانات كمه
حسين (عليه ال
رجان
سالم),
ت
وحدة
ا
كما
راتيل
سجادية,
إجراء
النتاج المرئي
يقوم بنشاط
ومهرجان ربيع
بعض الحوارات مع
خاص بالجانب الن
الشهادة الثقافي
سوي في بعض
الزائرات األجانب.
العالمي ,وتغطية
للتو
زيارة
االر
مع
بعين
اصل مركز إ
عن طريق
عالم املرأة وال

االشراف

العام :السيد جمال

طفل

الدين الشهرستاني

عرب مواقع
التواصل االجت
إعداد :شعبة

ماعي املذكورة

إعالم المرأة والطفل

آنفا ,وعلى رقم ا

هلاتف 07730312019

التصميم  /علي

صالح المشرفاوي

و

للمرأة مكان ايض ًا

مرك ُز إعالم المرأة والطفل..
نافذة حية تخاطب عوالم المرأة والطفولة
اعداد :حسين النعمة

يعدُّ مركز إعالم امل��رأة والطفل احد نوافذ قسم إعالم العتبة
احلسينية املقدسة وأحد املراكز اإلعالمية النسوية التي هتدف
ضمن اسرتاتيجيتها اىل توجيه خطاب عرصي ملتزم للمرأة كوهنا
حمور احلياة األرسية وبالتايل فإهنا حمور املجتمع ,عن طريق املوقع
اإللكرتوين (واحة املرأة) وهو موقع ساند للموقع الرسمي للعتبة
احلسينية املقدسة وما يلحقه من تطبيقات التواصل االجتامعي
(فيس بوك ,فايرب ,انستاغرام) ,وجملة (قوارير) الورقية الشهرية
الصادرة عن القسم.
حتدث مجال الدين الشهرستاين رئيس قسم إعالم العتبة احلسينية
منوع ُيعنى بثقافة
املقدسة عن املوقع قائال « :هو موقع الكرتوين ّ
امل��رأة والطفل وفق طرح عرصي ملتزم لالرتقاء بواقع املرأة
املسلمة ويضم ثامنية أقسام رئيسة( :هندسة الذات  -أسوة هبا -
الصحة واحلياة  -قارورة حرب  -فقه املرأة  -عىل خطى احلوراء
ِ
طفلك يولد مرتني).
(عليها السالم)  -مشكلة وحل -
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مضيفا« :فضال عن قسم جانبي ملجلة (قوارير) بصيغة (،)pdf
وحيتوي عىل مجيع األع��داد ب��د ًءا من العدد األول وص��وال إىل
التحديث املستمر لكل عدد جديد صادر ,يتيح ملتابعات املوقع
يضم مسابقة
خاصية التنزيل والتصفح اإللكرتوين ،وقسم ثابت ُّ
ِ
(أنت األفضل) املوسمية ,وهي مسابقة إلكرتونية يتم حتديثها كل
أربعة أشهر».
وحتدثت ايامن احلجيمي مديرة مركز اعالم املرأة والطفل عن
روابط املوقع االلكرتوين االجتامعية قائلة« :يرتبط موقع (واحة
املرأة) وجملة (قوارير) بباقة من تطبيقات التواصل االجتامعي
للرتويج عن املوضوعات املهمة ,والتواصل مع اجلمهور األكثر
تفاعال من خالل املنشورات املختلفة ,وقياس رجع الصدى؛
إلدراك حاجة امل��رأة الثقافية واالجتامعية ,والتعامل مع هذه
الشبكات بمهنية واالستمرار بحكم انتشارها ,وما متنحه من
االقرتاب وحماكاة اجلمهور بصورة آنية».

العطاء الحسيني

وقالت ان صفحة الفيس بوك (واحة املرأة) :تتعامل مع ()9521
متابعا عىل م��دار اليوم ,عن طريق نرش املنشورات الصباحية,
والروابط التابعة للموقع ,وصور خاصة بمجلة قوارير ,وفقرات
ثابتة كـفقرة (رسائل إىل اهلل) و (ومضة معرفية) ..وغريها ,فضال
عن مواكبة املناسبات الدينية واإلنسانية من خالل نرش النصوص
والصور ,ومتابعة التعليقات والرد عليها».
وتابعت القول ان لـ(واحة املرأة) رابطا عىل موقع الفايرب الذي
نتواصل خالله مع ( )3795متابعا بآلية نرش مماثلة لنرش الفيس
بوك ،وكذلك (األنستغرام) حيث نتواصل مع ( )1410متابعني,
وهيتم برفع الصور اخلاصة بمجلة «قوارير».
للمركز أنشطة أخرى.
وعن هذه االنشطة قالت احلجيمي« :يتعاون مركز إعالم املرأة
والطفل مع العديد من األقسام والشعب والوحدات األخرى,
عىل صعيد االنتاج اإلذاعي تم تقديم الربنامج املبارش (واحة
املرأة) عرب أثري إذاعة الروضة احلسينية املقدسة ,ويف االنتاج املرئي
يقوم املركز بكتابة سيناريو بعض األفالم الوثائقية مع التعليق
الصويت بالتنسيق مع وحدة االنتاج املرئي والتلفزيوين التابعة
ملؤسسة اإلمام احلسني (عليه السالم) ,كام يقوم بنشاط خاص

باجلانب النسوي يف بعض املهرجانات كمهرجان تراتيل سجادية,
ومهرجان ربيع الشهادة الثقايف العاملي ,وتغطية زيارة االربعني
عن طريق إجراء بعض احلوارات مع الزائرات االجنبيات».
(قوارير) النافذة اىل املرأة العرصية.
وحدثتنا مديرة مركز امل��رأة والطفل عن جملة قوارير فقالت:
«املجلة نسوية ثقافية عامة تصدر عن قسم اإلعالم يف العتبة
احلسينية املقدسة معتمدة ل��دى نقابة الصحفيني العراقيني,
ومعتمدة لدى دار الكتب والوثائق ,وهيتم هذا اإلصدار الورقي
ال��ذي وصل إىل العدد الثامن عرش منذ ص��دور العدد األول
بتاريخ ( ,)1/6/2017بام يتعلق بعامل امل��رأة ,إذ تتنوع أبواب
املجلة لتشمل أهم القضايا املعارصة ,والتقارير امليدانية ألكثر
متاسا مع املجتمع ,والتحقيقات املتخصصة يف املجال
املواضيع ّ
األرسي والرتبوي واملهني ,ومقاالت تتناول عموم املوضوعات
التي حتاكي حاجة املرأة نفسيا وثقافيا ودينيا وتربويا ,..كام تتضمن
سلسلة ثابتة ملوضوع (درر سجادية) وهو باب ُيقدّ م يف كل عدد
رؤية وحماكاة معارصة حلقّ من احلقوق اخلمسني التي وردت يف
رسالة احلقوق لإلمام السجاد (عليه السالم) ,كام ُتقدّ م املجلة يف
كل عدد باقة من الصور الفوتوغرافية املميزة».
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اإلعالمي التونسي احمد القلعي:
الحياة العراقية مليئة بالهدوء والسالم واالعالم
المعادي حاول طمس الحقيقة
تقرير :قاسم عبد الهادي

يع���د االعالمي والناش���ط في حقوق االنس���ان (احمد بن
ُّ
طاهر القلعي) احد اساتذة اللغة الفرنسية في تونس
ومستش���ارا في وزارة التربية ف���ي التعليم والتوجيه
االعالمي المدرسي والجامعي وعلوم التربية والنفس،
وايضا الناشط بحقوق االنسان ومن جماعة راعي الحوار
الوطني الذي فاز عام  2015بجائزة نوبل للسالم ،يعمل
ف���ي تونس م���ع دعاة حقوق الس�ل�ام واالم���ان وحقوق
االنس���ان ودعاة ايضا لجميع الشعوب بهدف التعبير عن
رايها بحرية تامة وبناء مستقبلها باستقاللية وسالم...

والتقت جملة «االحرار» القلعي خالل فرتة اقامة مهرجان ربيع
الشهادة الثقايف العاملي اخلامس عرش وحدثنا اّ
عم شهده خالل
تواجده يف كربالء املقدسة.

العتبات المقدسة حلقة وصل مهمة
غمرتني السعادة كثريا بالتواجد يف بلدي الثاين العراق وكربالء
بشكل خاص التي تنعم بربكة العتبتني احلسينية والعباسية
املقدستني اللتني تعدان جزءا كبريا وربانيا وحلقة وصل مهمة بني
بالد املغرب واملرشق العريب يف صناعة عامل عريب يسود فيه السالم
واملحبة وتقارب الشعوب واالديان ،وسبق يل ان زرت العراق
مرة واحدة من قبل لكن هذه زياريت االوىل لكربالء املقدسة
التي درست عنها وعن شهادة االمام احلسني (عليه السالم) وما
جرى عليه وعىل اهل بيته الكرام يف واقعة الطف االليمة ،وهذه
فرصة تارخيية يل ألنني وللمرة االوىل احس بالشعور الرسمدي
االهلي الرباين بان هناك امكانية تقارب الشعوب مع بعضها وان
حترتم بعضها البعض وكال منها يبني طريقه نحو السعادة واحلب
والدين ،وان حرية الدين مهمة جدا يف هذا البلد عامة وامللتقى
بشكل خاص ملا رايته يف مهرجان ربيع الشهادة بنسخته اخلامسة
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عرشة ولعدد كبري من الدول ومن خمتلف الطوائف واالديان كل
منهم كان متمسكا بدينه وعقيدته.
ربيع الشهادة محفل للعلم وتبادل اآلراء
وجدت مهرجان ربيع الشهادة دسام يف العلم عطوفا بلقاء العديد
من االطراف والقوميات املختلفة ثقافيا ودينينا ومتساحما بسامع
كل راي خمتلف عن االخر وهذا هو املطلوب يف هذه االوقات
العصيبة نتيجة احل��روب املتكررة ونفي االخ��ر وكذلك نفي
الشعوب عن موطنها احلقيقي.

تقارير

مستتب بشكل عام وخاصة يف مدينة كربالء املقدسة والكل يزاول
نقل الرسالة السامية
اعامله اليومية بأرحيية تامة الهنم ينتمون اىل الدين االسالمي ذلك
رسالتي ستكون قيمة بنقل كل الذي شاهدته وسمعته من خالل الدين الذي هيدف اىل السالم واملحبة واالخاء ،وكذلك مفارز
هذا املهرجان الثقايف العاملي الذي مثلام نوهت انفا انه يعد بمثابة النقاط االمنية املنترشة بشكل جيد لتؤمن حياة املواطن العراقي
جسور السالم واملودة ،وطوال اقامتي يف كربالء مل اكن اتوقع وهو بدوره حق من حقوق االنسان جيب ان ينعم به.
بانني غريب وبعيد عن بلدي نتيجة االنتامء الروحاين والثقايف
واحلضاري والتارخيي وبدورنا مع اخواننا يف املرشق العريب طمس الحقيقة من خالل االعالم المزيف
كجناحني يرفرفان لبناء حياة مساملة لشعوب امنة من احلروب ان ما شاهدته بأم عيني من حياة مليئة باهلدوء واملحبة والسالم
والرصاعات ،ونحن نربح كثريا عندما نتقرب من املرشق العريب بعيدة كل البعد عن الرصاعات واخلالفات بني ابناء الشعب
السيام تونس تتقوى اكثر عنام تعرف بان هناك شعوبا تعيش مثلها العراقي والتي سمعناها عرب وسائل االعالم املختلفة واملعادية
التي تناقلتها بني احلني واالخر حماولني من خالهلا طمس احلقيقة
وتدافع عن خصوصياهتا وكرامتها.
ونقل صورة سيئة عن االسالم والشعب العراقي وابنائه الذين
زيارة العراق مرة ثانية
وقفوا بشجاعة وال يزالون ضد كل هجمة ارهابية تقودها
سبق يل ان زرت العراق بعد احلرب التي خاضها عام  1991عصابات داعش ومن لف حوهلا.
وخالل ذلك اسسنا يف تونس الرابطة التونسية حلقوق االنسان وعىل العراق وشعبه العظيم النهوض من جديد واالهتامم بالبنى
من اجل مساندة العراق ضد العدوان الثالثيني عليه آنذاك وكان التحتية له اسوة بباقي البلدان العربية السيام الشعب التونيس
حضورنا من اجل الشعب العراقي ومساندته ورأيت رغم احلرب ال��ذي قام بثورة سياسية عام  2011من اجل الكرامة وبناء
والدمار ان الشعب العراقي هنض واعاد بناء بغداد وباقي مدن عامل امجل يف هذا الوقت الصعب والعصيب ،حيث لدينا جامعة
املحافظات ،واالن وبعد مرور ما يقارب الثالثني عاما زرته مرة الزيتون املعمورة التي انتجت واخرجت الكثري من العلامء ممن هلم
اخرى ووجدت شعبه عطوفا سمحا بام يف ذلك االمن واالمان رؤية اسالمية بنوا تونس حديثا.
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االدبية

ُ
نكبة السماء واالرض

ق����د زل������زل االر��������ض و ال���ع���ل���ي���اء ب��رك��ان��ا
ي����ا ل��ي��ل��ة د ّوت ال���دن���ي���ا وق��ائ��ع��ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
ان امل�������ص���ائ���ب ان دارت دوائ���ره���ـ���ـ���ـ���ـ���ا
يف ل��ي��ل��ة ال����ق����در ر�أ��������س احل�����ق خم��ت�����ض� ٌ�ب
ي���ا ����ض���رب���ة ع��� ّم���ت االرج�������اء نكبتهـــــا
ه����و االم�������ام ام������ام اخل���ل���ق اج��م��ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��هُ
م������اذا اق������ول و ب���ي���ت اهلل م��ول��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��د ُه
اب�����ا ت�������راب وه�����ل يف ال����ده����ر م��ع��ج��ـ��ـ��زة
ي������رجت �����س����وح ال����وغ����ى ل����و ط����ل م���ق���دم���هُ
يف خ��ي�بر ع�����ص��ب��ة ال��ف��ر���س��ان ق���د ع��ج��زوا
��ي �إالم ال�������ص�ب�ر ي��ق��ت��ل��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
ن������ادى ال���ن���ب� ّ
ه����ز ال����ق��ل�اع و اج���ل���ى ال����ب����اب م��ع�����ص��م��هُ
اذ اب����ل����ج ال���ف���ج���ر ع����ن ت����دم��ي�ر ق��ل��ع��ت��ه��م
مل ي����ع����رف احل�����ق اال امل���رت�������ض���ى رج��ل� ًا
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����م ال����ده����ر اح��زان��ـ��ـ��ـ��ا
يف ل��ي��ل��ة ال����ق����در ع� ّ
وا����س���ت���وق���د احل�������زن يف االك�����ب�����اد ن�ي�ران���ا
ه���ي���ه���ات ت���ب���ق���ي ب�������دور احل�������زن ظ���م����أن���ا
ق����د م������ات خ��ي�ر ال��������ورى وال�����ك�����ون امي���ان���ا
ك������ مّأن�����ا ه����دّ م����ت ل���ل���دي���ن ارك��ان��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
ه�����و ال�������ش���ه���ي���د ل����دي����ن اهلل ع��ن��وان��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
���ي ول����ي����د ال���ب���ي���ت ق����د ك��ان��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
ه�����ذا ع����ل� ٌّ
ي����ا �آي������ة اهلل ب���ع���د ال����ذك����ر �آت��ان��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
ان���ب���ائ���ه اذه������ل االع���������داء ازم��ان��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
ف����ك احل�������ص���ون والح ال���ن�������ص���ر خ�����س��ران��ا
ن��������ادوا ع���ل���ي��� ًا ي�������س���وق ال���ع���ز ت��ي��ج��ان��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
وب�������ات ي����زه����و ع���ل���ى ال����ت����اري����خ ع���دن���ان���ا
ا����ض���ح���ت ت����راب����ا و دي�����ن اهلل ���س��ل��ط��ان��ـ��ا
���ي ع���ل���ى االرج����������اء ف���رق���ان���ا
ب���ع���د ال����ن����ب� ّ

االدبية

ما زال جرحك ينزف يا علي...
ومازالوا يخافون اسمك

اي نب�أ فاجع �أبكى ال�سماء مع تراتيل الفجر ،ف�أغلقت ابوابها و�أ�سدل
�أ�ستار اجلنة ،فانتف�ضت االر�ضون ال�سبع بني ان�سداد ال�سماء وانتفاخ
االر�ض ،والرياح التزمت خريطة ال�سكون والغب�ش احت�ضر مع الزمن وهو
ي�شهد ان�شطار الكون من هامتك ،والغيمة هبطت من ال�سماء ال�سابعة تنرث
دموعها على جرح هامتك لتغ�سله بلطف وتفي�ض بالباقي انهارا من الوجع
ي�شرب منه العا�شقون امل فراقك.
ال يزال جرحك يا علي ينزف...ومازالوا يخافون ا�سمك ...يتكربون
ويورثون ابناءهم حقدا  ..وتواترت ال�سنني ورغم االنوف �صعد ا�سمك
فوق م�آذن العاملني ،و�آذنت وا�شتبك امل�صلون خمتلفني على ا�سمك وازدحمت
املالئكة بني احت�ضارات موتك ،ففي كل �سنة يتجدد نزف اجلرح عند نزول
التنزيل ،وانفتاح ابواب ال�سماوات بليلة من اعظم الليايل الربانية ،ويعيد

حيدر عاشور

دمك ر�سم الطريق من اول التكوين حتى اخر التكوين،
هم ي��زدادون عداوة والعا�شقون ي��زدادون بك اميانا،
رغ��م ان التاريخ رج��ف ام��ام مرتا�س دم��ك من حلظة
امل�سمى...
�ضربة اللعني اىل االجل ّ
ال ي��زال جرحك ي��ا علي ي��ن��زف ،وم��ا زال���وا يخافون
ا�سمك...وال زلنا نبحث عن �سرك االعظم ،رغم اليقني
ان دمك الطاهر ا�س�س للعاملني نظاما متكامال للوجود
ب�أكمله ،و�أ�صبح للحياة هدف و�إ�شارات ،والهجرة اليك
تهدم خوف الزمن الدائر ،ويتهجى التاريخ من الثقب
االتي افعاال ال يقر�أ �صوت القادمني� ،سمعوها وتناولتها
كتب التاريخ املثقوبة فا�ستدارت بهم االر���ض ودارت
ومازالت تدور بهم ،منهم يعرفون وينحرفون ،واغلبهم
غافلون يكابرون ،ويعيدون ال�ضرب باخلفاء والعلن
ليو�سعوا ج��رح هامتك على م��دى ال�سنني ،و�آخ��رون
ح��ددوا اجل��رح و�أغلقوا ذل��ك الثقب االع��ور من عني
التاريخ.
ال يزال جرحك يا علي ينزف ،وما زالوا يخافون ا�سمك
 ..يتماوجون يف اعتابه كتموج اليم يف هيجانه� ،إ ّال
خل�صاءك اوحيت لهم بال�سكينة والدفء ،ف�أب�صروك
عاملا من القيم اخلالدة ...وراودتهم احلياة عن نف�سها
و�أدخلتهم يف دهاليز عميقة الغور ،وه��م يواجهون
اع��داءك من جديد ،والعامل يتوا�صل يف �سد �آذان��ه،
وادوار ورثة ابن ملجم الغادر ،وقاطع ر�أ�س �سبط النبي
،تعيد ا�صرارها على كرهك واالنتقام منك ،ويجوبون
االرا����ض���ي ف�����س��ادا ،وي��ج��ن��دون امل��وه��م�ين وي ��أخ��ذون
املعاهدات الدموية لالنتقام من �شيعتك....وبذات
الوقت العامل كله وقف ينظر اىل ب ��ؤرة النور التي
انطلقت من مدينة الدماء الزاكيات كربالء التي زرع
احل�سني ال�شهيد فيها ،ق��وة حية تدل على الوجود،
لت�صبح �صميم احلركة الكونية ،لتعك�س كل ما هو
مرئي وتزيد من عظمة النور ،وتقود بنورك املاليني
اىل املعرفة واليقني...وميدون ايديهم اليك ،لأنك كل
م�سافات االزمنة ،وكل عهود الرتاب وكل عهود الدم،
وكل احلاملني بر�ضاك ،وب�شفاعتك ينتهون مطعونني
م�ؤمنني عارفني ان ال يحيا امليت �إال وميوت احلي.
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ُ
ليــــــلة القـــــــدر

ي������ا ل����ي����ل����ة ت���ف�������ض���ل الأع����������������وام واحل����ق����ب����ا
وك������ي������ف ال ي�����غ�����ت�����دي ن������������ارا ت����ط����ي����ح ب���ه
ي������������رى ������ش�����ع�����ائ�����ر دي������������ن اهلل ه������ارب������ة
�أي����������ن ال�����ع�����ن�����ان ال����������ذي ت����ل����وي����ه ع���ا����ص���ف���ة
ل����ل����رغ����و ح�������ول �������ش������دوق اخل�����ي�����ل و����س���و����س���ة
م����������ن ك����������ل حم�����ت�����������س�����ب ب��������������اهلل م����ت����ك����ل
ك���������������أن �أ�������س������ي������اف������ه������م يف ك���������ل م���ع���م���ع���ة
ي�������ا ل����ي����ل����ة ال�������ق�������در ي�������ا ظ���ل���ا ت������ل������وذ ب���ه
ذك������������راك يف ك������ل ع��������ام ����ص���ب���ي���ح���ة ع��ب�رت
�أق�������������وم �أح�������م�������د م�����������ض�����روب ع�����ل�����ى ي����ده����م
ت�������ف�������رق�������وا �����ش����ي����ع����ا يف ك��������ل ح�����ا������ض�����رة
ل����������وال ب�����ق�����اي�����ا م��������ن ال���������ث���������وار ������ص�����ام�����دة
ت�������ك�������ون وىل ف����������������رارا م��������ن ج����ح����اف����ل����ه����ا
ل�����ق�����ل�����ت وا������ض�����ع�����ي�����ة اال����������س����ل����ام يف ب���ل���د
ي�������ا ل����ي����ل����ة ال�������ق�������در �أع�������ل�������ي ق���������در �أم����ت����ن����ا
ع����ب����د ال������ك������رمي ال����������ذي ج��������اد ال������ك������رمي ب��ه
م�������ا ك���������ان ي������رغ������ب ع�������ن �أن���������������وال ث�����ورت�����ه
ه���������������ووا اىل ق������������اع ب������ئ������ر ق���������������رار ل���ه���ا
ح�����ب�����ل ت�����������ش�����د ي��������د ال�����������ش�����ي�����ط�����ان �أول����������ه
ك������م ج����ي����د ع������������ذراء دق احل�����ب�����ل �أت����ل����ع����ه
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ه����ي����ج����ت ل���ل���ق���ل���ب ذك����������رى ف�����اغ�����ت�����دى ل��ه��ب��ا
ق�����ل�����ب ي����������رى ه����������رم اال����������س����ل����ام م���ن���ق���ل���ب���ا
ي�������س���ف���ه���ا ال������ن������وء مت���������ض����ي ح���ي���ث���م���ا ذه���ب���ا
م���������ا ف�������احت���ي���ن ي��������������رون امل��������������وت م���ط���ل���ب���ا
وال�����ن�����ق�����ع ي����������ذري ل����ث����ام����ا ق����ن����ع ال�������س���ح���ب���ا
ع���ل���ي���ه ي�����ف�����ري �����ض����ل����وع ال����ب����غ����ي ان ����ض���رب���ا
ج�������س���ر اىل ج����ن����ة ال�����ف�����ردو������س ق�����د ن�����ص��ب��ا
ان م�������س���ن���ا ج�����اح�����م ال�����رم�����������ض�����اء م��ل��ت��ه��ب��ا
م�����ن ع������امل ال���غ���ي���ب ت����دع����و ال���ف���ت���ي���ة ال���ع���رب���ا
ب�����ال�����ذل م�����ن ه�������ول ذاك ال����ف����ت����ح واع���ج���ب���ا
ق���������وم ي����ق����ي����م����ون م�������ن �أغ���ل��ال������ه������م ن�������ص���ب���ا
يف ظ�����ل وه���������ران ت�������س���ق���ي خ�������ص���م���ه���ا ال��ع��ط��ب��ا
وال�������رع�������ب مم������ا ت���������ص����ك ال������ظ������امل ارت����ع����ب����ا
ب�����الأم�����������س �أع������ل������ى م�����ن�����ار احل��������ق ث������م خ��ب��ا
����ش���ه���م ت�����ع�����اىل ع����ل����ى ال�������ش���ي���ط�ي�ن وان���ت�������ص���ب���ا
�أق���������������ال م��������ن ع�����ث����رة �����ش����ع����ب����ا مب��������ا وه����ب����ا
اال اخل����ف����اف����ي���������ش �������س������اءت ت����ل����ك م��ن��ق��ل��ب��ا
م�������س���ت���م�������س���ك�ي�ن ب����ح����ب����ل م�������ن دم خ�������ض���ب���ا
وي������ج������ذب ال�����ف�����و������ض�����وي اخل������ائ������ن ال����ذن����ب����ا
وك����������م ذراع ل����ط����ف����ل ق�����������ص واج�����ت�����ذب�����ا

شهداؤنا

الى روح الشهيد السعيد( محمد عباس عبد الرضا)

ُ
أم الشهيد
وجهك
ابيض يا َّ
ِ
حيدر عاشور

ادهشتها محرة قرص الشمس كام لو أن الشمس بدأت تتحدث معها،
ختربها عن فلذة كبدها :انه قادم مع تدحرجي نحو الغروب ،ال تاميل
من الغامم احتضاين كي ال اتدحرج وانطفئ خلف االفق فساعات
يومي قد ازفت للرحيل ال حمال..
كلمة االحتضان عششّ ت يف خياهلا ،ختيلته يدخل عليها البستان
راكضا كعادته بني االشجار والنخيل .ختللها فرح رؤية «حممد»
قادما بمالبس احلشد الشعبي وتطرز اكتافه راية ايب الفضل العباس
«عليه السالم»  ،وحيمل بيده اوراق قصيدته احلسينية كي يلقيها عىل
مسامعي فأنا أمه التي سمعت صوت قصائده يف كل عزاء وجملس.
وبني تلوحية طيف ابنها وهي تزفه لطريق اخللود  ،تذكرت كي انتفض
قبل اخيه االكرب وابيه وعمه الذي كان قائدا عباسيا يف الدفاع عن
تلوح له يف
كرامة العراق ومقدساته .فمن نفس هذا املكان كانت ّ
الذهاب اىل ساحات الرشف ،ودعته ذلك اليوم وارتسمت صورة
الوداع يف خميلتها منذ حلظة اختفائه عن عينيها ،وبدأت تنتظر اخباره
بفارغ الصرب ،كانت تسمع عن بطوالته كرجل حشدي حمنك وعن
اهازجيه الوالئية يف قلب املعركة وعن احالمه أن يرفع رأس أمه

وعشريته بالشهادة من اجل احلق الذي رسمه االمام
احلسني (عليه السالم) ،لكل من قال  -لبيك يا حسني-
يف وقتها حتررت جرف الصخر لتكون (جرف النرص)
ارس��ل اليها ص��ور ع�لام��ات النرص وك��ل�مات عشقه
احلسيني ..كانت كلام يصلها خرب منه تتحزم للمسري
للقائد املخلد الذي نذر املوالون انفسهم يف سبيل ان
حييا االس�لام كام حيب اهلل ان حيييه بالدماء الزاكيات
الطاهرات ،فلوال دماء شهيد كربالء الطاهرة ما كان
لالسالم وجود.
وهي تراقب بغاممات احل��زن والوجع اختفاء قرص
الشمس الدامي نحو غروب كئيب يف نفسها ،مع هذه
االطياف الشجية اخلائفة يف روحها املنتظرة الي خرب
يطفئ ذلك القلق اهلائج يف صدرها..
حممد بعد معركة –الرحالية – انتقل اىل حترير منطقة
بلد سيد غريب-وتوقفت اخباره ..ورؤيتها له وهويطعمها من ثامر اجلنة ،وشعورها بالفرح والغبطة باملكان
اجلميل الذي يفوق مجاله خرضة بستاهنا ،بل هو روضة
من رياض اجلنة تربع وسطه حممد ،ليقول  :أمي انا يف
اجلنة اآلن ،حني تسمعني نداء استشهادي ال تبكي بل
افرحي فهذا هو مكاين احلقيقي ،وسازورك دائام ،وانت
يا أمي اذكريني عند موالي احلسني الشهيد كام ذكرتك
يف أول رصخة اطلقتها بعد الطلقة التي انتزعت بثقبها
روحي من جسدي ،فدعاء الشهيد يا والديت وهو ينازع
مستجاب ..وجهك ابيض يا أم الشهيد «حممد»...
كأهنا يف غيبوبة حني سمعت اصوات التكبري والتهليل
والصلوات والشهادة ،استعدت لرؤية فلذة كبدها،
كان عليها ان تكون قوية فقد قال هلا «حممد» يف رؤيتها
ان بكاءها يعذبه..بدت عليها معامل اجل��زع ودب يف
قدميها اخلدر وهي تواصل سريها باجتاه جدث ولدها
واالص��وات الوالئية تتصاعد يف رأسها ال��ذي رفعته
اهلوينا لتشاهد منظر النور االهلي الذي خييم عىل تابوت
«حممد» وهو يتوسط منطقة بني احلرمني الرشيفني ،ترفعه
االكف نحو السامء وقد خرجت كربالء عن بكرة ابيها
لوداعه االخري .اسفرت شواهد جنازة حبيبها عن اسامء
شهداء الطف ،الذين بذلوا مهجهم لتمتلئ كربالء من
عبق اريج دمائهم الزكية..فدماء احلشد الشعبي بالتأكيد
متأل املكان الهنا فرشت االرض باالمن واالمان بعد ان
حفظت العرض واملقدسات.
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قيس بن سعد خادم النبي ولسان الوصي
(حياته وشعره  -دراسة و تحليل)
َّ
إن من ُيطالع التاريخ اإلسالمي بعني ناقدة ،يكتشف حجم الظلم
الذي أصاب الكثري من الشخصيات اإلسالمية ،وخصوص ًا أولئك
الذين ُّ
التفوا حول أهل البيت (عليهم السالم) ،فقد ُظلموا ظل ًام
ٍ
أئمة
شديد ًا
لسبب واحد ،أال هو منارصهتم للحقِّ املتم ِّثل با ِّتباع َّ
اهلدى من أهل بيت املصطفى (صىل اهلل عليه وآله وسلم) دون
أن هذه الشخصيات قد بذلوا َّ
غريهم ،عىل الرغم من َّ
كل جهدهم
يف سبيل نرصة دين اإلسالم .
يمر
وقد ُيصاب الذي ُيطالع التاريخ بالدهشة الشديدة ،عندما ُّ
ٍ
رجال من أصحاب السبق والرفعة والفضيلة يف اإلسالم،
بسرية
إذ جيدهم األوائل يف اإلسالم ،ومن الذين شهدوا مشاهد رسول
اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) كلها ،فكانوا ممَّن شهد بدر ًا وأحد ًا
ثم إنهَّ م بعد ذلك نصبوا
وبيعة الشجرة وغريها من املشاهد املرشفةَّ ،
أنفسهم بسخاء ال مثيل له يف سبيل خدمة اإلسالم إىل آخر أعامرهم،
ذكر يوازي عطاءهم أو بعضه عىل
وعىل الرغم من ذلك ال يوجد هلم ٌ
أقل التقادير.
ومن هذا املنطلق عزمت مؤسسة علوم هنج البالغة بإعادة النظر
يف ُكتب التاريخ والرتاث اإلسالمي ،من أجل إحياء ذكرى تلك
الشخصيات التي ُظلمت بسبب مساندهتا ألهل البيت (عليهم
السالم) ،وخصوص ًا أولئك الذين ساندوا أمري املؤمنني (عليه
السالم) يف أيام خالفته ،ويف حروبه التي خاضها ضدَّ الناكثني
والقاسطني واملارقني ،أولئك الذين يقول عنهم أمري املؤمنني (عليه
السالم)َ :
ين َت َل ُوا ا ْل ُق ْر َ
آن َف َأ ْح َك ُمو ُهَ ،وتَدَ َّب ُروا
((أ ْو ِه َعلىَ إِ ْخ َوانيِ ا َّل ِذ َ
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ا ْل َفر َ َ
َ
الس َّن َةَ ،وأ َما ُتوا ا ْلبِدْ َع َةُ ،د ُع��وا لِ ْل ِج َه ِ
اد
ض َفأ َق ُامو ُه ،أ ْح َي ُوا ُّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
ِ
ُ
َف َأ َجا ُبواَ ،و َوثقوا بالقائد فا َّت َب ُعوا)) .
ومن تلك الشخصيات املظلومة قيس بن سعد بن عبادة ،سيد
األنصار واب��ن سيدهم ،وخ��ادم رس��ول اهلل (صىل اهلل عليه وآله
وسلم) ،ذلك البطل اهلامم الذي حرض مشاهد رسول اهلل (صىل اهلل
ثم واصل جهاده مع أمري املؤمنني (عليه
عليه وآله وسلم) ك َّلهاَّ ،
السالم) ب��اذ ً
ال روحه دون��ه ،جماهدً ا معه يف ِّ
كل حروبه ،ويستمر
بالعقيدة الراسخة نفسها مع اإلمام احلسن (عليه السالم) فكان
َّأول من بايعه يف خالفته ،وقد تفانى يف الدِّ فاع عن حقوق أهل
البيت (عليهم السالم) طوال حياته ح َّتى صار العدو األكرب ملعاوية
املؤسسة قلمها يف كتابة كتاب حيكي مآثر
وحزبه ،ومن هنا أعملت َّ
هذا الصنديد فكان الكتاب بعنوان :قيس بن سعد خادم النبي
ولسان الويص (حياته وشعره  -دراسة و حتليل) ،وقد انضوى
هذا الكتاب يف َّ
فأما التمهيد فقد
خط ٍة مكونة من متهيد وفصلنيَّ ،
ناقش املرجعيات الدينية التي يعتمد عليها املسلمون يف أخذ الدِّ ين
والعقيدة ،وكان اهلدف من ذلك بيان َّ
أن ثقل الصحابة كان مع أمري
صحة لنظرية اجتهد فأخطأ مع
املؤمنني (عليه السالم) ،ولذلك ال َّ
ً
ثم جاء الفصل األول باحثا حياة قيس ومواقفه
بيان احلقِّ ووضوحهَّ ،
يف حياة رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) ،وبعدها يأيت الفصل الثاين
ثم اإلمام
الذي درس مواقف قيس مع اإلمام عيل (عليه السالم) َّ
ثم مواقفه املعارضة اتجِّ اه حكومة معاوية بن
احلسن (عليه السالم)َّ ،
أيب سفيان .
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الشيخ محمد حسين الغروي

حممد حسن بن عيل أكرب الغروي األصفهاين املعروف ُ
بالكمباين،
حممد حسني بن ّ
هو الشيخ ّ
احلجة
ولد يف الثاين من
املحرم 1296ﻫ بمدينة الكاظمية املقدّ سة ،واملتوىف يف اخلامس من ذي ّ
ّ
ودفن بجوار مرقد اإلمام عيل(عليه السالم).
1361ﻫ يف النجف األرشفُ ،
من أقوال العلامء فيه:
ّ
يضن
حممد رضا املظفر (قدس رسه)« :كان من زمرة النوابغ القالئل الذين ال
ّ
1ـ قال الشيخ ّ
ُ
ّ
الزمان هبم إلاّ يف الفرتات املتقطعة ،ومن أولئك املجدّ دين للمذهب ،الذين يبعث اهلل تعاىل واحد ًا
كل قرن ،ومن تلك الشخصيات الالمعة يف تاريخ قرون علمي الفقه ُ
منهم يف ّ
واألصول».
2ـ قال الشيخ آقا بزرك الطهراين (قدس رسه) يف نقباء البرش« :وملّا ُتوفيّ شيخنا اخلراساين برز
واستقل بالتدريس يف الفقه ُ
فحف به مجع من اّ
ّ
ّ
واألصول ،وكان جامع ًا
الطلب،
خاص،
بشكل
ّ
ُ
متف ّنن ًا شارك ـ باإلضافة إىل ما ذكر ـ يف الكالم والتفسري واحلكمة والتأريخ والعرفان واألدب إىل
ما هنالك من العلوم ،وكان متض ّلع ًا فيها».
حممد حسني الطباطبائي (قدس رسه)ّ :
«إن الشيخ األصفهاين كان عامل ًا جامع ًا للعلم
السيد ّ
3ـ قال ّ
ً
ً
ً
ً
والعمل والتقوى والذوق ،وكان يمتلك طبعا رصينا وكالما مجيال».
حممد كاظم
جدير بالذكر انه (قدس رسه) تتلمذ عىل اساتذة اجالء وجهابذة كبار كالشيخ ّ
حممد باقر االصطهبانايت ،الشيخ جواد آقا امللكي
اخلراساين املعروف باآلخوند ،الشهيد الشيخ ّ
حممد الفشاركي ،الشيخ رضا اهلمداين.
السيد ّ
التربيزي ،الشيخ حسن التويرسكاينّ ،
مؤ ّلفاته
هناية الدراية يف رشح الكفاية ( 3جم ّلدات) ،حاشية كتاب املكاسب ( 5جم ّلدات) ،األنوار القدسية،
اإلجارة ،رسالة يف إطالق اللفظ وإرادة نوعه وصنفه وشخصه ،رسالة يف أقسام الوضع والبحث
عن املعنى احلريف ،رسالة يف أخذ ُ
األجرة عىل الواجبات ،رسالة يف عالئم احلقيقة واملجاز ،رسالة
يف حتقيق احلقّ واحلكم ،رسالة يف احلقيقة الرشعية ،رسالة يف الصحيح واألعم ،رسالة يف الطلب
املتأخر ،رسالة يف موضوع العلم ،رسالة
واإلرادة ،رسالة يف اشرتاك األلفاظ ،رسالة يف الرشط
ّ
يف إطالق األمر ،رسالة يف احلروف ،االجتهاد والتقليد ،صالة اجلامعة ،صالة املسافر ،كتاب يف
* ُانظر :هناية الدراية .9 /1
ُأصول الفقه ،رسالتان يف املشتق.
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الدنيا بحر عميق
 اإلمام الكاظم (عليه السالم)  -فيام أوىص لقامن البنه :-إن الدنيا بحر عميق ،قد غرق فيها عامل كثري ،فلتكن سفينتك فيها تقوى اهلل ،وحشوها اإليامن ورشاعها التوكل ،وقيمها
العقل ،ودليلها العلم ،وسكاهنا الصرب .
 ويف رواية  :-يا بني ،إن الدنيا بحر ،وقد غرق فيها جيل كثري ،فلتكن سفينتك فيها تقوى اهلل تعاىل ،وليكن جرسكإيامنا باهلل ،وليكن رشاعها التوكل ،لعلك يا بني تنجو وما أظنك ناجيا .
 لقامن (عليه السالم)  -البنه وهو يعظه  :-يا بني ،إن الدنيا بحر عميق قد هلك فيها عامل كثري ،فاجعل سفينتك فيهااإليامن ،واجعل رشاعها التوكل ،واجعل زادك فيها تقوى اهلل ،فإن نجوت فربمحة اهلل وإن هلكت فبذنوبك .
الدنيا مضيف
 رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :أهيا الناس ،إن من يف الدنيا ضيف ،وما يف أيدهيم عارية ،وإن الضيف مرحتل،والعارية مردودة .
 اإلمام الصادق (عليه السالم) :كان أبو ذر (ريض اهلل عنه) يقول يف خطبته :يا مبتغي العلم ،ال يشغلك أهل وال مالعن نفسك ،أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثم غدوت عنهم إىل غريهم .
 رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :كونوا يف الدنيا أضيافا . اإلمام عيل (عليه السالم) :إنكم  -وما تأملون من هذه الدنيا  -أثوياء مؤجلون .الدنيا دار بالبالء حمفوفة
 اإلمام عيل (عليه السالم) :دار بالبالء حمفوفة ،وبالغدر معروفة ،ال تدوم أحواهلا ،وال يسلم نزاهلا ،أحوال خمتلفة،تارات مترصفة ،العيش فيها مذموم ،واألمان منها معدوم .
 عنه (عليه السالم) :دار حرب وسلب ،وهنب وعطب ،أهلها عىل ساق وسياق ،وحلاق وفراق ،قد حتريت مذاهبها . عنه (عليه السالم) :إن الدنيا دار خبال ووبال ،وزوال وانتقال ،ال تساوي لذاهتا تنغيصها ،وال تفي سعودها بنحوسها،وال يقوم صعودها هببوطها .
 عنه (عليه السالم) :الدنيا دار الغرباء وموطن األشقياء . عنه (عليه السالم) :الدنيا دار املحن . عنه (عليه السالم) :الدنيا مليئة باملصائب طارقة بالفجائع والنوائب . عنه (عليه السالم) :أقرب دار من سخط اهلل ،وأبعدها من رضوان اهلل ،فغضوا عنكم  -عباد اهلل  -غمومها وأشغاهلاملا قد أيقنتم به من فراقها وترصف حاالهتا .
 عنه (عليه السالم) :هي دار عقوبة وزوال وفناء وبالء ،نورها ظلمة ،وعيشها كدر ،وغنيها فقري ،وصحيحها سقيم،وعزيزها ذليل .
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 رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :أهيا الناس ،هذه دار ترح ال دار فرح ،ودار التواء ال دار استواء ،فمن عرفها مل يفرحلرجاء ومل حيزن لشقاء .
عدم صفاء الدنيا ألحد
 اإلمام عيل (عليه السالم) :مل يصب امرء منكم يف هذه الدنيا حربة إال أورثته عربة ،وال يصبح فيها يف جناح آمن إالوهو خياف فيها نزول جائحة أو تغري نعمة أو زوال عافية مع ،أن املوت من وراء ذلك .
 عنه (عليه السالم) :أشهد باهلل ،ما تنالون من الدنيا نعمة تفرحون هبا إال بفراق أخرى تكرهوهنا . عنه (عليه السالم) :مع أن امرء مل يكن منها يف حربة إال أعقبته عربة ،ومل يلق من رسائها بطنا إال منحته من رضائهاظهرا ،ومل تظله فيها ديمة رخاء إال هتنت عليه مزنة بالء .
 عنه (عليه السالم) :مع كل جرعة رشق ،ويف كل أكلة غصص ،ال تنالون منها نعمة إال بفراق أخرى . عنه (عليه السالم) :إن الدنيا معكوسة منكوسة ،لذاهتا تنغيص ،ومواهبها تغصيص ،وعيشها عناء ،وبقاؤها فناء،جتمح بطالبها ،وتردي راكبها ،وختون الواثق هبا ،وتزعج املطمئن إليها ،وإن مجعها إىل انصداع ،ووصلها إىل انقطاع .
ال تكونوا من أبناء الدنيا
جاء يف الكتاب املجيد * (تبتغون عرض احلياة الدنيا فعند اهلل مغانم كثرية) * .
* (ما كان لنبي أن يكون له أرسى حتى يثخن يف األرض تريدون عرض الدنيا واهلل يريد اآلخرة) * .
 رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :إن اهلل يعطي الدنيا من حيب ويبغض ،وال يعطي اآلخرة إال ملن حيب ،وإن للدنياأبناء ولآلخرة أبناء ،فكونوا من أبناء اآلخرة ،وال تكونوا من أبناء الدنيا .
الدنيا دول
 اإلمام عيل (عليه السالم) :الدنيا دول ،فاطلب حظك منها بأمجل الطلب حتى تأتيك دولتك . رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :الدنيا دول ،فام كان لك منها أتاك عىل ضعفك ،وما كان عليك مل تدفعه بقوتك . اإلمام عيل (عليه السالم) :ما بالكم تفرحون باليسري من الدنيا تدركونه ،وال حيزنكم الكثري من اآلخرة حترمونه؟! . عنه (عليه السالم) :أسباب الدنيا منقطعة وعوارهيا مرجتعة . اإلمام الصادق (عليه السالم) :إذا أقبلت الدنيا عىل املرء أعطته حماسن غريه ،وإذا أعرضت عنه سلبته حماسن نفسه . -اإلمام عيل (عليه السالم) :لو عقل أهل الدنيا خلربت الدنيا .
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مستقبل العائلة العراقية يهدده خطر كبير

اسمه المسلسالت
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اسرة ومجتمع

من يتابع مضامني وتوجهات أغلب املسلسالت الرتكية عند الشابات والشباب يف مقتبل العمر ،إن مل تكن تأثرياهتا
واهلندية وغريمها يف الفضائيات عىل وجه اخلصوص بعض اىل الكبار (نساء ورجاال) التقل أمهية من حيث املخاطر
القنوات الفضائية العربية عموما ومنها املرصية  ،جيد أهنا عىل الشباب.
ترتك تأثريات خطرية وغاية يف السوء عىل العائلة العراقية معالجات واقعية لمظاهر ما يعاني
بشكل خاص  ،ويمكن أن نضع بني يدي املهتمني بالشأن منه مجتمعنا
الرتبوي والنفيس واالجتامعي وجل��ان احل��رب النفسية تركز املسلسالت عىل أنامط انحراف السلوك يف املجتمع
بمختلف أشكاهلا  ،ومراكز البحوث املختلفة املوجودة  ،وهي تروج للزواج بأكثر من واحدة  ،بسبب رفاهية
يف العراق  ،مدى ما ترتكه تلك املسلسالت من مضامني العيش والتفكك األرسي وعدم وجود رواب��ط متاسك
هدامة خطرية ،خاصة اخلليجية والرتكية واهلندية ،تتوزع اجتامعي .الهيتم كثريا ملخاطر تفكك االرسي ووضع
حد إلنحرافات سلوك أغلبيتها عىل مستقبل آالف
خماطرها وفقا للتوجهات واألنامط السلوكية..
تركز أغلب مضامني املسلسالت ع�لى حم��اول��ة إجي��اد العوائل العراقية التي تتابع مسلسالت من هذا النوع وهي
(معاجلات) إنتشال من حاالت التفكك األرسي وتدهور كثرية .إن ختلف طروحات املسلسالت العراقية وندرهتا
القيم لدى العائلة ،وما تعانيه من أرضار كبرية عىل مستقبل وعدم اقتناع العراقيني بأغلب مضامينها  ،كوهنا مرتبكة
أجياهلا حتى وان كانت حمبكة من حيث الصياغة الفنية وترسف يف الضحك عىل عقول الناس بمضامينها اهلابطة،
ولدهيا قدرة عىل االقناع  ،لكن املعاجلات التي طرحتها هو من يدعوهنم اىل العزوف عن رؤية ومشاهدة تلك
تلك املسلسالت ،ملظاهر انحراف السلوك يف املجتمع  ،املسلسالت العراقية  ،بالرغم من قلتها ،كام ان اخلطط
تبدو وكأهنا غري عملية  ،وليس هلا تأثري يذكر عىل املجتمع اإلسرتاتيجية ل��وزارة الثقافة واحت��اد االدب��اء والكتاب
 ،إن مل تكن تأثرياهتا اخلطرية إمتدت اىل جممل عوائل املنطقة العراقيني ونقابة الفنانني وكل املهتمني بالشأن الرتبوي
ومنها العراق واخلليج العريب وعموم ال��دول العربية ،والثقايف واالجتامعي ال يضعون أنامطا للتوجه نحو اعداد
الذي يعد أكثر العوائل مشاهدة لتلك املسلسالت ،حيث مسلسالت عراقية وأف�لام ذات مضامني هادفة وفيها
ال جتد تلك العوائل سوى املسلسالت الرتكية واهلندية معاجلات شبه واقعية ملظاهر ما يعاين منه جمتمعنا  ،ومل يتبق
وسيلة للرتفيه  ،ملا تعانيه من ح��االت ضنك املعيشة أمام االف العوائل العراقية وبخاصة النساء والشابات من
والفراغ الطويل يف حياهتا ،حيث ال عمل وال وظائف خمتلف املراحل العمرية وكذلك االطفال سوى مشاهدة
 ،وال وسائل ترفيه  ،وربام يكون تأثري تلك املسلسالت املسلسالت  ،وهي ترتك مظاهر سلوك ضارة ومظاهر
عىل العوائل العراقية  ،أكثر مما ترتكه عىل العوائل العربية االنحالل والتفكك االرسي ،وال تنسجم مع أخالقيات
نفسها ،التي ال وقت لدهيا أصال لرؤية مسلسالت من هذا العائلة العراقية  ،التي تراها مرغمة عىل مشاهدة مضامينها
النوع ،بسبب رفاهية العيش وتفكك أحوال األرس أصال ،بالرغم من تفاهة ما حتتويه تلك املسلسالت من مضامني
وعدم وجود رواب��ط بينها  ،كام ان احللول واملعاجلات هدامة وخملة باآلداب والسلوك االجتامعي املنحرف يف
التي تطرحها خالل املسلسالت ال جتدي نفعا ،إن مل أغلب االحيان.
ترتك تأثرياهتا تقليدا واسع االنتشار النامط السلوك التي كام تتحمل وسائل اإلع�لام العراقية ووسائل التوعية
تشيع تعدد الزوجات يف املجتمع العريب وانتشار مظاهر الدينية وحتى امل���دارس واجلامعات وامل��رك��ز البحثية
الطالق  ،وهي التي تنتقل بتأثرياهتا اخلطرية اىل العراق ،العراقية بكل مسمياهتا ،وبخاصة النفسية واالجتامعية
األقرب جوارا البلدان العربية وتشاهبا يف بعض العادات منها  ،املسؤولية يف عدم التثقيف عىل خماطر توجهات
والتقاليد  ،حيث تكون نسب الطالق والتفكك األرسي مسلسالت من هذا النوع  ،ومل تعقد ندوات او حوارات
مرتفعة يف العراق ،وتعد املسلسالت  ،إضافة اىل تدهور توعية  ،تتناول خماطر توجهات تلك الفضائيات وانامط
أوضاع العراق بعامة  ،وتدين نسب املعيشة  ،واحدا من مسلسالهتا اهلدامة عىل املجتمع العراقي وتركته وحيدا
أسباب ارتفاع تلك املظاهر الشاذة يف العراق  ،حيث يعاين كل أمراض اجلهل والتخلف وان تفعل الفضائيات
تزخر املحاكم العراقية بعرشات تلك احلاالت كل شهر  ،فعلها السلبي اخلطري ،دون رادع يوقف الزحف الرهيب
ويكاد العراق أكثر بلدان العامل يف شيوع تلك االنحرافات ملضامني تلك املسلسالت.
والطالق واملظاهر السلوكية الشاذة واهلدامة ،وبخاصة
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فوائده وأضراره
تقرير /قاسم عبد الهادي

إن التقميط عادة قديمة ليس فقط يف الرشق فقط؛ بل ويف الغرب
أيض ًا ،تتضمن لف وإحاطة الطفل الرضيع ببطانيات أو أقمشة
خمصصة بحيث متنع وحتد من حركة األطراف بشكل كامل ،وقد
ذكر ان القامط يف معاجم اللغة معناه احلبل الذي يشد به االسري
واحلبل ال��ذي تشد به قوائم الدابة للذبح وهو احلبل او قطعه
القامش التي يشد هبا الطفل يف مهده ..وبني الدكتور (برير حممد
عيل جدوع) اختصاص جراحة العظام والكسور يف مدينة االمام
احلسني (عليه السالم) الطبية ما ييل.

ما هو القماط؟

ما نسميه بالقامط يسمى يف مرص (اللفة) ويف األردن (الكوفلية)
وكلها تعني ما يستعمل لشد املولود بقطع قامش ،ويف بعض القرى
واألري��اف يلف فوق ذلك حبل طويل من رقبته حتى أمخص
قدميه ،هذه العادة كانت معروفة منذ القديم يف بالد الرافدين
ومرص القديمة ،وعمد األقدمون إىل تقميط الطفل حتديد ًا حلركاته
وخشية عىل مفاصله من االلتواء ،ألهنم كانوا رح ً
ال ال يستقرون
وخيشون الغارات والغزو ،عندها يكون الطفل يف متناول أيدهيم
ملفوف ًا بالقامط حيمل يف سلة أو يف آنية أو عىل الظهر ،وملا استقرت
األمور واستتب األمن مل تعد هناك حاجة لتقميط الطفل إ ّ
ال أن
استعامله استمر حتى اآلن يف كثري من بالد العامل ومنها العراق ،وقد
يكون يف تقميط الطفل باعتدال راحة للوليد أثناء النوم وتسهي ً
ال
لألم يف حالة محله ونقله خالل األشهر األوىل من العمر ،إ ّ
ال أن
االعتقاد بأن التقميط جيعل الرجلني واألطراف مستقيمة وحيفظها
من االلتواء اعتقاد خاطئ أثبت العلم احلديث عدم صحته.
فوائد القامط
للقامط عدة فوائد منها (حيمي جسد الطفل) وخصوص ًا عموده
الفقري من التعرض لإلصابة نتيجة احلمل اخلاطئ له ،يعطي
الطفل إحساسا باألمان نتيجة ضغط القامش عىل جسده ،قد
يقوي عضالت الطفل بسبب مقاومة الطفل للقامط .لكن ال شك
انه بنفس الوقت حيدد حركة العضالت واملفاصل ويقلل مرونة
املفاصل والعضالت ،يمنحه تدفئة جيدة يف فصل الشتاء.
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أرضارا كبرية
هناك العديد من األبحاث الطبية أكدت أن هناك
ً
يسببها القامط عىل الطفل منها( :يصادر حق الطفل باحلركة
ويعيق حركة الرضورية وحيول دون ممارسة الرياضة «ورياضة
الطفل الرضيع رياضة عفوية ترتكز عىل حتريك األطراف يف مجيع
االجتاهات وذلك يضايق الطفل وحيول دون نمو جسمه بشكل
سليم» ،ان تقميط الطفل بشدة عىل البطن يؤثر سلبي ًا عىل فعالية
األعضاء وقد تتعطل حركات األمعاء ويصاب باإلمساك وقد
يؤدي ذلك إىل القيء ،يعيق التنفس بشكل صحيح بسبب الضغط
عىل القفص الصدري وعىل احلجاب احلاجز ،تشري الدراسات أن
التقميط يزيد من العرضة خلطر اإلصابة بخلع الورك الوالدي
وذلك بسبب تقريب الفخذين من بعضهام يف القامط مما يزيد من
احتامل حدوث اخللع يف الورك).

نصيحة طبية

نويص االخ��وات الكريامت باتباع األساليب الرتبوية العلمية
الصحيحة أكثر من إيامهنم باملوروث اخلاطئ ،ونقول دعي القامط
جانب ًا وال تقربيه فقد مىض عهده ووىل وقد تركه املتعلمون يف
الغرب منذ أمد بعيد ،ومل نجد بينهم من اعوجت ساقه أو انحرف
بدنه برتك القامط.

مقاالت

َلع َّلكم تتقون
يف جانب من خطبته يف بيان فضل شهر رمضان املبارك ،قال رسول
اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) (( :أهيا الناس :إن أبواب اجلنان
يف هذا الشهر مفتحة فاسألوا ربكم ان ال يغلقها عليكم ،وأبواب
النريان مغلقة ،فاسألوا ربكم أن ال يفتحها عليكم ،والشياطني
مغلولة فاسألوا ربكم أن ال يسلطها عليكم)) ..قال أمري املؤمنني
عليه السالم :فقمت ،فقلت :يا رسول اهلل ما أفضل األعامل يف هذا
الورع
الشهر؟ فقال (يا أبا احلسن :أفضل األعامل يف هذا الشهر،
ُ
عز وجل )..
عن حمارم اهلل ّ
يعرف اللغويون الورع بتعريفات خمتلفة جوهرها واحد ومنها..
(الو َر ُع ال َّت َح ُّر ُج ،و َت َو َّر َع عن كذا
يقول ابن منظور يف لسان العربَ :
َ
الو َر ُع :ال َّت ْق َوى وال َّت َح ُّر ُج
حترج) ويف معجم تاج العروسَ ..
أي َّ
َ
والك ُّف عن املَ َحا ِر ِم .
يقول أمري املؤمنني (عليه السالم)( :ورع الرجل عىل قدر دينه)
وهو عني ما يتناوله علامء األخالق مع بسط أكثر يف القول ..ومن
أقواهلم ما ورد يف كتاب مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول
للعالمة املجليس حيث َق َّسم فيه درجات الورع إىل أربع درجات
العدول (التائبني) :وهو الورع
ننقلها بتلخيص وتوضيح وهي ورع ُ
عن احلرام الذي حترمه فتاوى الفقهاء والذي خيرج به اإلنسان من
الفسق ،وورع الصاحلني :وهو االجتناب عن الشبهات خوف ًا منها
املحرمات ،وورع املتقني :وهو ترك احلالل خوف ًا
ومن الوقوع يف
ّ
ينجر إىل احلرام ،مثل ترك التحدّ ث بأحوال الناس خمافة أن
من أن ّ
ينجر إىل الغيبة ،وورع الصديقني (السالكني) :وهو اإلعراض عام
ّ
سوى اهلل تعاىل خوف ًا من رصف ساعة من العمر فيام ال يفيد زيادة
ينجر إىل احلرام .فالورع إذن هو
القرب منه تعاىل وإن علم أنه ال ّ
التحرز واالمتناع عن ما ال ينبغي ِّ
وكف النفس عن ختطي حدود
الرشع والعقل ..وقد استفاضت الروايات يف التعريف والتأكيد
عىل الورع خصوص ًا فيام يتعلق باجلانب العبادي الذي يعد املنطلق
األساس لتهذيب اإلنسان فكر ًا وسلوك ًا ،وقد ورد يف األثر فيام
ناجى اهلل تبارك وتعاىل به موسى صلوات اهلل عليه« :يا موسى
ما تقرب إيل املتقربون بمثل الورع عن حمارمي فاين امنحهم جنان
عدين ال ُأرشك معهم أحدا »..ومن استقراء الروايات الواردة عن
النبي وأهل بيته (صلوات اهلل عليهم) نراهم يعربون عن الورع بأنه
(أصل الدين ،مالك الدين ،سيد العمل ،اشد العبادةُ ،أ ُّس اإليامن،
خري قرين ،أفضل لباس ،أساس التقوى ).....،ويف وصية لإلمام
الباقر(عليه السالم) عىل لسان أحد أصحابه وهو خيثمة ( :أبلغ
ِ
مهم يا
موالينا السالم عنا ،وأوصهم بتقوى اهلل العظيم،
وأعل ُ
خيثمة أنّا ال ُنغني عنهم من اهلل شيئا إال بعمل ،ولن ينالوا واليتنا
إال بورع)...
عود عىل بدء ،من خالل هذا العرض املبسط املوجز لتعريف

صادق مهدي حسن

الورع وبيان مراتبه تتبني أمهيته وثمراته يف هتذيب سلوك اإلنسان
والسري به يف طريق النجاة ،وهلذا كان أفضل األعامل يف هذا الشهر
الذي نعيش أجوائه (فزينة العمل هي الورع وال خري يف ٍ
نسك ال
ورع فيه) فام الفائدة التي جينيها الصائم من العبادة إذا مل يكن َو ِر َع ًا
متقي ًا خملص ًا ؟! بل هو ليس إال مصداق ملا قاله النبي الكريم (صىل
اهلل عليه وآله وسلم)( :كم من صائم ليس له من صيامه إ ّ
ال اجلوع
والعطش) ،فلنشحذ اهلمم ونتوجه إىل اهلل تعاىل ونقبل بكل ذرة
من جوارحنا إىل العبادة فهو شهر الصالة ﴿ َقدْ َأ ْف َل َح المْ ُ ْؤ ِمن َ
ُون `
ين ُه ْم فيِ َصالتهِ ِ ْم َخ ِ
اش ُع َ
﴿وإِ َذا َس َأ َل َك
ا َّل ِذ َ
ون﴾ وهو شهر الدعاء َ
ُ
ِع َب ِ
يب َد ْع َو َة الدَّ ا ِع إِ َذا َد َع ِ
ان َف ْل َي ْست َِجي ُبوا ليِ
ادي َعنِّي َفإِنيِّ َق ِر ٌ
يب أ ِج ُ
َو ْل ُي ْؤ ِمنُوا بيِ َل َع َّل ُه ْم َي ْر ُشدُ َ
ون﴾ وهذا حيتاج منا إىل التزام ومواظبة
َ
الصابِ ُر َ
ون أ ْج َر ُه ْم بِ َغيرْ ِ ِح َس ٍ
اب﴾ ليتحقق اهلدف
وصرب﴿إِ َّن اَم ُي َوفىَّ َّ
الرتبوي األسمى من عبادة الصوم ﴿ َلع َّلكم تتقون﴾.
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االوائل
من واقعة الطف
 أول من اجاب دعوة مسلم بن عقيل (عليهالسالم) هو عابس بن شبيب الشاكري وذلك
حينام قرأ مسلم (عليه السالم) كتاب اإلمام
احلسني (عليه السالم) يف دار املختار الثقفي
(رضوان اهلل عليه).
 أول شهيد من بني هاشم يف هنضة اإلماماحلسني (عليه السالم) هو مسلم بن عقيل
(عليه السالم) ونقرأ يف زيارته (السالم عليك
يا أول الشهداء) – (مصباح الزائر).
 أول رأس نصب يف ث��ورة االم��ام احلسني(عليه السالم) يف الكوفة هو رأس مسلم بن
عقيل (عليه السالم) ويظهر ذلك يف تذكرة
اخلواص ما نصه( :إن ابن زياد نصب الرؤوس
كلها بالكوفة عىل اخلشب ،وكانت زيادة عىل
سبعني رأس��ا ،وهي أول رؤوس نصبت يف
االسالم بعد رأس مسلم).
 أول من صلب جثامنه من بني هاشم يفهنضة اإلمام احلسني (عليه السالم) هو جثامن
مسلم بن عقيل (عليه السالم) ،ورصح بذلك
املسعودي يف مروج الذهب.

ثقافة التعاون والمحبة خطوة لسعادة أكبر
يف اليابان يعلمون االطفال خالل لعبة الكرايس عىل التعاون ،فيأتون بتسعة كرايس
لعرشة أطفال وقبل اللعب يقولون لألطفال ّ
بأن عددكم أكرب من الكرايس ..فإذا
أحدكم بقي دون كريس خيرس اجلميع ..فيحاول مجيع األطفال احتضان بعضهم
ثم يقللون عدد
البعض لكي يستطيع عرشة أطفال اجللوس عىل تسعة كرايس ..ومن ّ
تباعا ..مع بقاء قاعدة أنهّ م جيب أن يتأكدوا ّ
بأن ال يبقى أحدهم دون كريس
الكرايس ً
مجيعا..
وإال خرسوا ً
فيتع ّلم الطفل ويرتبى عىل ثقافة «ال نجاح يل دون مساعدة غريي عىل النجاح»!!،
وبالتأكيد ترون نتائج هذه الثقافة يف الشوارع وأماكن إنجاز املعامالت املزدمحة وفيام
طابورا.
جيب أن يكون
ً

اشياؤنا الجميلة؟
يقول أهل الفضل ..

من أمجل ما هتديه ألخيك أن تدعو

له وت��ق��ول( :اللهم ألبسه لباس
التقوى ،و اكفه ما أمهه ،وأسعده

بطاعتك ،وارزقه من واسع كرمك،

واحفظه من كل رش ،وف��رج مهه،
وأسعد قلبه ،وأرح باله ،واغفر له
ولوالديه ،يا ذا اجلالل واإلكرام) .
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وي ِح ّبونه)
( ُيح ّبهم ُ

الصدقة تدفع البالء
00

00

ال تقطعوا الشجرة

يقول احد الصاحلني :اشرتيت جارية وكانت يتضح عليها سامت
الصاحلات ،ويوم اشرتيتها كانت صائمة ،ويف الليل جاءت ايل
وقالت :يا م��والي هل بقيت َ
لك ِخدمة؟ قلت :ال ،فقالت:
«دعني إذ ًا مع موالي األكرب» ،فقلت :لك ذلك ..وانصرَ َ َف ْت إىل
غرفتها تصيل ،ورقدت أنا.
وما ان مىض من الليل ثلثه ،حتى رضبت الباب ع َّ
لت هلا:
يلُ ..فق ُ
قلت:
ماذا تريدين ،اجابت :يا موالي أما لك حظ ًا من الليل؟ ُ
ال َف َذ َه َب ْت فلام مىض ثلثه االخر ضرَ َ َب ْت ع َّ
يل الباب وقالت :يا
موالي ،قام املتهجدون إىل وردهم وشمر الصاحلون إىل حظهم،
فقلت :يا جارية أنا بالليل خشبة (أي جثة هامدة) وبالنهار جلبة
(كثري السعي) ،فلام بقي من الليل الثلث األخري ،رضبت ع َّ
يل
الباب ضرَ ب ًا عنيف ًا ..وقالت :أما دعاك الشوق إىل مناجاة امللك؟!
ف َقدِّ م لنفسك َو ُخذ مكان ًا فقد َس َب َق َك ُ
اخلدام.
فهاج مني كالمها وقمت فأسبغت الوضوء وصليت ثم حتسست
هذه اجلارية يف ظلمة الليل فوجدهتا ساجدة وهي تقول« :إهلي
بحبك يل إال غفرت يل» فقلت هلا :يا جارية ..ومن أين علمت
ي ُّب ُه ْم َو حُ ِ
أنه حيبك؟ قالت أما سمعت قول اهلل تعاىل { :حُ ِ
ي ُّبو َن ُه..
(املائدة  ،})54 /ولوال حمبته ما أقامني وأنامك ..فقلت :أذهبي
فأنت حر ًة لوجه اهلل العظيمَ ..فدَ َع ْت يل ثم خرجت وهي تقول:
هذا العتق األصغر بقي العتق األكرب» (أي من النار) ،فحزنت
عندما قرأت قول االمام عيل (عليه السالم)« :إذا رأيت نفسك
متكاس ً
ال عن الطاعة ،فاحذر أن يكون اهلل قد كره طاعتك»..
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