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(  ) 12ولو ترى إذ املجرمون ناكسو رؤوسهم عند رهبم من احلياء واخلزي
يقولوم ربنا ارجعنا إىل الدنيا نعمل صاحلا انا موقنون إذ مل يبق لنا ش��ك بام
ش��اهدناه (  ) 13ولو ش��ئنا آلتينا كل نفس هداها ما هتتدي به إىل اإليامن
والعمل الصالح بالتوفيق له (  ) 14فذوقوا بام نس��يتم لقاء يومكم هذا انا
نس��يناكم ،القم��ي اي تركناكم وذوقوا عذاب اخللد ب�ما كنتم تعملون من
التكذيب واملعايص (  ) 15إنام يؤمن بآياتنا الذين إذا ّ
ذكروا هبا وعظوا هبا
خروا سجدا خوفا من عذاب اهلل وسبحوا بحمد رهبم ونزهوه عام ال يليق
به كالعجز عن البعث حامدين له ش��كرا عىل ما وفقهم لالس�لام واتاهم
اهل��دى وهم ال يس��تكربون عن اإلي�مان والطاع��ة (  ) 16تتجاىف جنوهبم
ترتف��ع وتتنح��ى عن املضاج��ع الفرش ومواض��ع الن��وم يف املجمع عنهام
عليهام الس�لام هم املتهجدون بالليل الذين يقومون عن فرش��هم للصالة
يدعون رهبم داعني إياه خوفا من س��خطه وطمع��ا يف رمحته ومما رزقناهم
ينفق��ون يف وج��وه اخلري (  ) 17فال تعلم نفس م��ا اخفي هلم من قرة أعني
مم��ا تقربه عيوهنم جزاء بام كانوا يعملون القمي عن الصادق عليه الس�لام
م��ا من عمل حس��ن يعمله العب��د اال وله ثواب يف الق��رآن اال صالة الليل
ف��ان اهلل عز وجل مل يبني ثواهبا لعظم خطرها عنده فقال جل ذكره تتجاىف
جنوهبم إىل قوله يعملون (  ) 18أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا خارجا
عن اإليامن ال يس��توون يف الرشف واملثوبة (  ) 19اما الذين آمنوا وعملوا
الصاحلات فلهم جنات املأوى نزال النزل ما يعد للنازل من طعام ورشاب
وصلة بام كانوا يعملون.

رئيس التحرير : :سامي جواد كاظم

مدير التحرير  ::طالب عباس الظاهر
سكرتير التحرير :حسني النعمة

هيئة التحرير :عيل الشاهر
حيدر عاشور العبيدي
حممد محيد الصواف

هاتف املجلة

المراسلون :حسني نرص -قاسم عبد اهلادي
ضياء االسدي  -حسنني الزكروطي

التصميم :عيل صالح املرشفاوي -حسنني الشاجلي

التنضيد االلكتروني :حيدر عدنان

االرشيف :حممد محزة -ليث النرصاوي
االشراف اللغوي :عباس الصباغ

رقم االعتماد يف نقابة ال�صحفيني العراقيني()896ل�سنة 2010م
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م
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القرار املدرو�س
هنالك اعتبارات تكون في نظر اعتبار االنس�� ��ان قبل ان يتخذ القرار المطلوب وهذه االعتبارات تختلف حس�� ��ب
علمية وثقافة الش�� ��خص  ،كما وان للقرار اهميته في التاثير على المجتمع وتاثيره يس�� ��تمد قوته من منزلة
المقرر .
المرجعية العليا في النجف لها مكانتها ليس في العراق فحسب بل في العالم لذا نجدها بمنتهى الدقة في دراسة
حيثيات اي قرار تريد ان تتخذه بحيث تطابق الواقع مع النص المطلوب  ،وهذا جعل كل قرارات او بيانات او
احكام المرجعية العليا في النجف رصينة وسليمة ولم يحدث ابدا انها تراجعت عن امر معين من غير حدوث
مس�� ��تجدات  ،بينما نرى مس�� ��الة رؤية الهالل التي اصبحت مثار جدل لدى بعض المذاهب االس��ل��امية نراهم
يقرون بالخطأ وهذا نابع عن عدم الدقة في دراسة متطلبات القرار قبل صدوره.
يصدرون القرار ومن ثم ّ
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أخبار

• (السيد مرتضى القزويني) رجل دين وخطيب حسيني:
ان االمان الذي تحقق في العراق لم يكن مجانا وان على الشعب العراقي ان يشكر
اهلل تعالى على نعمة االمان الذي تحقق بفتوى المرجعية الدينية العليا وجهود
القوات االمنية والحشد الشعبي.

ومتابعات
• ( )41045الف جواز تم انجاز طباعته للمواطنين في قسم الجوازات بمدينة كربالء المقدسة
خالل االشهر الماضية من عام 2019

بالتعاون مع جامعة كربالء وكلية الصفوة الجامعة

العتبة الحسينية المقدسة تستعد إلقامة مؤتمر لحفظ زيارة االربعين
دعا مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع لألمانة العامة
للعتبة احلسينية املقدسة مجيع األكاديميني والباحثني للمشاركة من
خالل بحوثهم وكتاباهتم يف املؤمتر العلمي الدويل الثالث الذي
سيقام حتث شعار (زيارة األربعني مسرية عطاء نحو حتقيق اهداف
التنمية املستدامة.
وق��ال مدير املركز (عبد االم�ير القرييش) :ان املؤمتر ستنطلق
فعالياته يف ( /10-9ترشين األول2019/م) املوافق (-10
 /11صفر اخلري1441/هـ) ،بالتعاون مع جامعة كربالء وكلية
الصفوة اجلامعة.
مبينا ان املؤمتر هيدف اىل حفظ وتوثيق زي��ارة األربعني ومجيع
ممارساهتا كشعرية دينية اجتامعية بأحدث طرائق التوثيق والعرض
احلديثة ورصد تأثريها عل مستوى الفرد واملجتمع وإبراز دور
زيارة األربعني يف الرتاث احلضاري للعراق والعامل ،وتوضيح
ابعادها ومقاصدها وآثارها االجتامعية والثقافية واحلضارية يف
ثقافة جمتمعاتنا اإلسالمية.اىل جانب الرتكيز عىل مبدأ االستدامة
يف اقتصاديات زيارة االربعني ،وكذلك بيان دور االعالم املستدام
يف التعاطي مع خصوصية زيارة األربعني واسترشاف عامليتها،
والعمل عىل مواجهة التحديات الفكرية والرتبوية التي هتدد

شبابنا وأثر زيارة األربعني يف حتقيق سبل املواجهة.
وأوضح ان املؤمتر يتضمن ( )4حماور هي االقتصاد املستدام،
واالع�ل�ام امل��س��ت��دام ،و السلم املجتمعي ،وحم��ور الشباب
والتحديات الفكرية والرتبوية.مشريا اىل ان رشوط املشاركة أن
يكون عنوان البحث ضمن املحاور املعلنة للمؤمتر ،وان ال يكون
البحث قد سبق نرشه ورقي ًا أو الكرتوني ًا أو تم قبوله يف مؤمتر
علمي سابق ،فضال عن االلتزام باملنهجية العلمية األكاديمية
املعتمدة يف كتابة البحوث العلمية..

تصد تعرضا لـ(داعش) االرهابي في جرف النصر
قوات الحشد الشعبي
ُّ

صدت قوات احلشد الشعبي ،تعرضا لتنظيم (داعش) االرهايب
عىل منطقة –الرويعية -بناحية جرف النرص شاميل بابل ،وتم
تكبيده خسائر فادحة يف املعدات واألرواح .أكد ذلك اعالم
هيئة احلشد الشعبي يف بيان هلا  ،مضيفا ان قوات اللواء  47يف
احلشد الشعبي البطلة قامت باشتباكات عنيفة مع (الدواعش)
حتى اجهزوا عليهم بالكامل.

يذكر ان تنظيم (داعش) االرهايب يقوم بني فرتة وأخرى بشن
هجامت تستهدف املدنيني والقوات االمنية يف املناطق اآلمنة
التي تم حتريرها من سيطرته ،اال انه يتم احباط تلك اهلجامت
وإجهاضها يف عقر جتمعاهتا وتكبيده خسائر فادحة يف االرواح
واملعدات.
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• ( الدكتور علي يوسف الشكري ) أستاذ متمرس في القانون العام:
ان العراق مر بتاريخه الطويل بسلسلة من االنتصارات واإلنكسارات والهزائم وكان لكل
مرحلة ما يميزها لكن أسمه ظ ًال عصيًا على المنافس والمحتل وعاصمته كبيرة بتاريخها
وجغرافيتها وأصالتها وعمقها وعلمائها وأدبائها حتى غدا أرثها وخزينها ثر ال ينضب...

• ( )250دونما من المحاصيل الزراعية تمكن الحشد الشعبي انقاذها من حريق مفتعل
لعصابات (داعش) االرهابية بمنطقة البطيخة جنوب قضاء القائم غرب االنبار.

العتبة الحسينية المقدسة تبحث مع احدى الشركات الهولندية
تنفيذ مصنع لأللبان في كربالء
أكد اخلبري الزراعي ومسؤول مرشوع مدينة االمام احلسني (عليه
السالم) الزراعية واملرشف عىل مزارع العتبة احلسينية املقدسة
(عدنان عوز) ان العتبة املقدسة تبحث مع احدى الرشكات
اهلولندية الرائدة واملتخصصة يف جمال تربية االبقار وإنتاج االلبان
لتنفيذ املصنع يف حمافظة كربالء.
وأشار اىل ان املرشوع يعد االول من نوعه عىل مستوى العراق
ملا حيمل من مواصفات وتقنيات حديثة للمسامهة يف سد
حاجة العراق من احلليب واأللبان وإنتاج اللحوم.منوها اىل
ان الدراسات الزالت قائمة للخروج بأفضل النتائج االجيابية
الناجحة لتنفيذ هكذا مرشوع ضخم.
موضحا ان العتبة احلسينية املقدسة متتلك مقومات نجاح املرشوع

من تقنيات وخربات وأياد عاملة اضافة اىل قدرهتا عىل حتويل
االرايض الصحراوية اىل واحات خرض وهي البيئة املناسبة هلكذا
مرشوع.

شرطة كربالء تراقب صحراءها بتقنية الكاميرات الحديثة
أكدت مديرية رشطة كربالء ،نصبها لكامريات املراقبة يف املناطق
الصحراوية مع ادخال تقنيات اخرى يف جانب االتصال السلكي
والالسلكي هبدف تعزيز االمن املجتمعي للمحافظة بالشكل
االمثل .وذكر اعالم رشطة املحافظة انه متت املبارشة بنصب
كامريات حرارية يف املناطق الصحراوية من جهة األنبار واملحاذية
لقضاء عني التمر بدعم جملس املحافظة وبارشاف حمافظ كربالء
املقدسة وبالتنسيق مع قيادة عمليات الفرات االوسط من اجل
ان تبقى مدينتنا املقدسة تزهو باألمن والسالم جلميع قاصدهيا .

مشريا اىل ان هناك دراسة سيتم طرحها امام احلكومة املحلية وهي
الزام اصحاب البنايات متعددة الطوابق وامل��والت والفنادق
والرشكات بنصب كامريات مراقبة عالية اجلودة بالتنسيق مع
الرئيسية لتحديد
املديرية لغرض تتبع املناطق املهمة والطرق
ّ
ومعاجلة املخالفات وتتبع املجرمني ،منوها اىل ان هذه اآللية يتم
اعتامدها يف الكثري من الدول املتقدمة لفرض القانون وتقنني
اجلريمة.
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في /3شوال1440/هـ الموافق 2019/6/7م :

آفة الحسد

وآثارها الدنيوية واألخروية
ما زلنا يف وصية اإلمام الصادق (عليه السالم) لعبداهلل بن ُجندب
فيقول يف وصيته:
(و َم ْن َح َسدَ ُم ْؤ ِمن ًا ان اَْم َث الإْ ِ اَيم ُن فيِ َق ْلبِ ِه َك اَم َي ْن اَم ُث مْال ِ ْل ُح فيِ مْالَ ِ
اء،
َ
َ
الص َفا َو مْالَ ْر َوةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
مْ
َيا ْب َن ُج ْندَ ٍ
اش فيِ َح َ
ب ال يِ
الساعي َبينْ َ َّ
اجة أخيه َك َّ
اجتِ ِه َك مْ ُ
الت ََش ِّح ِط بِدَ ِم ِه فيِ َسبِيلِ اللهَّ ِ َي ْو َم َبدْ ٍر َو ُأ ُح ٍد َو َما
َو َقاضيِ َح َ
استِ َها َنتِ ِه ْم بِ ُح ُق ِ
وق ُف َق َر ِاء إِ ْخ َوانهِ ِ ْم).
َع َّذ َب اللهَّ ُ ُأ َّم ًة إِ اَّل ِع ْندَ ْ
(و َم ْن َح َسدَ ُم ْؤ ِمن ًا ان اَْم َث الإْ ِ اَيم ُن فيِ َق ْلبِ ِه َك اَم َي ْن اَم ُث مْال ِ ْل ُح فيِ مْالَ ِ
اء)
َ
ّ
يف هذه الوصية حيذر االمام (عليه السالم) املؤمنني من التبعات
واملساوئ واالثار السلبية يف الدنيا واالخرة لتلك اآلفة النفسية
اخلطرية ..أال وهي احلسد ،وتناقص االي�مان والدين يف قلب
املؤمن ،كام انك حني تضع امللح يف املاء بعد قليل يذوب شيئ ًا
فشيئ ًا ،ثم ال ترى شيئ ًا باقي ًا من حقيقة امللح ..بل يذوب بتاممه،
كذلك احلسد يفعل فعله واثره بالنسبة للمؤمن يف ايامنه شيئ ًا فشيئ ًا
يتناقص ايامنه ودينه اىل ان ال يبقى يشء من ذلك.
ان الكثري من املعايص والذنوب ومشاعر العداء واحلقد والكراهية
واملواقف والقرارات والترصفات والسلوكيات واالقوال والكالم
والتسقيط الذي يصدر من بعضنا للبعض االخر نابعة يف اغلبها
من احلسد ،واملشكلة االكرب اننا ال نشعر بأن كل هذه االمور
التي تصدر م ّنا والتي قد تؤدي اىل هالكنا نابعة من احلسد ألن
ويصور لنا ان هذه الترصفات والسلوكيات
الشيطان ُيلبس علينا
ّ
والقرارات واملشاعر هي بحق وليست صادرة من هذه الرذيلة؛

فنقع يف التهلكة من حيث ال نشعر ،وسبق ان اهلل تعاىل ّنبه ّ
وحذر
تعرض اهلل
حتذير ًا شديد ًا من هذه اآلفة النفسية ..أال ترون ملاذا ّ
تعاىل يف قصة هابيل وقابيل وذكر تلك القصة حيث ان قابيل بن
آدم (عليه السالم) قتل اخاه بسبب احلسد ..القرآن الكريم ارادنا
ان نتعظ ونعترب وننتبه ا ّ
ال نقع يف ما وقع فيه قابيل والذي ا ّدى
به احلسد اىل قتل أخيه ..وملاذا رسد اهلل تعاىل قصة اخوة يوسف
وهم ابناء نبي من االنبياء ..حسدهم ألخيهم جعلهم يمكرون به
اجلب ثم
وارادوا قتله ،ثم وصل هبم االمر ان وضعوه يف غيابة
ّ
تعرض ما تعرض اليه النبي يوسف (عليه السالم)..
ثم يرسد لنا عىل نحو االمجال ان بعض االمم قتلت انبياءها حسد ًا
ّ
وتكرب ًا وتقليد ًا آلبائهم ،والبعض ييش بالنبي واالوصياء لدى
ّ
احلكام حسد ًا منهم هلؤالء االنبياء واالوصياء..
ّ
وحيذر النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) واالئمة عليهم السالم يف
كثري من االحاديث ّ
حيذرون من هذه اآلفة النفسية اخلطرية ،وذلك

ملا هلا من آثار خطرية وهي مفتاح الكثري من الرشور وتورث الكثري
من الرذائل واملوبقات لدى االنسان ،يريدون م ّنا ان نعترب وان
نحذر..
ورد عن النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ( :إياكم وثالث خصال
والك رَب فإن ابليس محله ِ
فإهنن رأس كل خطيئة :إياكم ِ
الك رَ ُب عىل
ترك السجود آلدم فلعنه اهلل وأبعده ،واياكم واحلرص فإن آدم محله
احلرص عىل أن أكل من الشجرة ،وإياكم واحلسد فإن قابيل بن آدم
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محله احلسد عىل قتل أخيه هابيل ،واحلاسد جاحد ألنه مل يرض
بقضاء اهلل).
وورد عنه (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ( :احلسد يأكل احلسنات
كام تأكل النار احلطب).
احلسد هو مشاعر داخل القلب عبارة عن رغبة ٍ
ومتن وحمبة ان
تزول النعمة من الغري ،إما ألنه ينافسني ،وإما ألنني لنفس خبيثة
او كره وبغض وحقد امتنى ان تزول هذه النعمة من الغري لسبب
من االسباب..
احيان ًا انسان له منصب سيايس اقتصادي اجتامعي له وجاهة ُله
تفوق يف
حمبوبية عند الناس وله احرتام ومنزلة وله مكانة ،هو ّ
عمله وعلمه ،نجح يف مهنته وحرفته وجتارته قد ينافسني يف ذلك
وانا بسبب هذه املنافسة اعمل عىل ان ازيل هذه النعمة منه لكي
اناهلا ،أوال من حقدي وبغيض وعدم حتميل ان ارى هذه النِعم
عليه..
االنسان املؤمن احلقيقي جياهد نفسه ،يلتفت ويدقق فيام هو يف
داخل قلبه ويبحث بد ّقة عن هذه املشاعر التي يف قلبه وجيدها،
اهلل تعاىل يعطيه نور االيامن والبصرية ،هذه الرغبة وهذا التمني
ان هذه النعمة تزول عن الغري عندما اجدها يف نفيس اقول هذا
حسد وهذه مشكلة سيوقعني يف الكثري من املهالك ُاجاهد نفيس
اروض
ال ارىض عنها وال ارىض عن هذه املشاعر واحاول ان ّ
نفيس عىل ان اختلص من هذه املشاعر..
احيان ًا االنسان ال هيتم والشيطان ُيلبس عليه وهنا املشكلة يقول
له ال هذا ليس بحسد هذا انسان عند ُه الز ّلة والعيب الكذائي
وهو ال يستحق هذه املكانة اخذها بدون استحقاق ،فع َّ
يل ان
اعمل ألزيل عنه هذه النعمةُ ..يلبس الشيطان عىل االنسان
ويصور له االم��ور عىل اهنا
حقيقة االمر الذي يف داخل قلبه
ّ
حق وهي باطل! فيتحرك ويترصف ويكيد ألخيه ويتصور ان

انه وقع
الدوافع هي دوافع حق وليت فيها يشء وهو ال يشعر ُ
يف احلسد واملهالك ..لذلك االنسان املؤمن البد ان يكون دقيق ًا
يف هذه االمور..
هناك مرتبة اخ��رى والتي هي عند االغلب ِم ّنا حينام يكون
لديه حسد وهو ال يتمكن ان يفعل شيئ ًا ألخيه يفرح يصيبه
منه النعمة وخرس هذه النعمة
الرسور والفرح ان فالنا ازيلت ُ
وهذه املزية ..وهذه ليست من صفات االيامن ..االخطر وهي
موجودة عند الكثري ان مشاعر احلسد تتحول اىل مشاعر حقد
وبغض وكراهية تدفعه ان يتآمر عىل هذا االنسان ويكيد له
ويغتابه ويطعن به وينتقص منه ويسقطه اجتامعي ًا من اجل ان
عنه هذه النعمة كل ذلك بدوافع احلسد..
يزيل ُ
من االمور املهمة يف عالج احلسد هو التأمل والتفكر يف العواقب
السيئة يف الدنيا واالخ��رة للحسد وذل��ك بالتأمل يف اآليات
القرآنية واالحاديث الرشيفة وقصص املاضني ممن سيطر عليهم
احلسد فوقعوا يف املهالك ونقص املرتبة عىل االق��ل وسلبوا
التوفيق والنجاح يف احلياة الدنيا واحلساب يف االخرة ،واشعار
النفس اخلوف والرهبة من الوعيد االهلي..
يف بعض االحاديث التي وردت عن النبي (صىل اهلل عليه وآله
وسلم) وصية من اهلل تعاىل اىل موسى بن عمران (عليه السالم):
(يا بن عمران ال حتسدن الناس عىل ما آتيتهم من فضيل وال متدن
عينيك إىل ذلك وال تتبعه نفسك ،فان احلاسد ساخط لنعمي،
صاد لقسمي الذي قسمت بني عبادي ومن يك كذلك فلست
ٌ
منه وليس مني).
نسأل اهلل تعاىل ان يعصمنا من احلسد وان يسددنا ويبرصنا
بعيوب انفسنا وندع مثل هذه االفة اخلطرية واحلمد هلل رب
العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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ُ
نهتم بالبناء المعنوي
مسؤوليتنا جميعًا ان
الشيخ الكربالئي:
ّ
نهتم بالبناء المادي
لإلنسان كما
ّ
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  /3شوال1440/هـ الموافق 2019/6/7م تحدث سماحته قائ ً
ال:
اهيا االخ��وة واالخ��وات نتعرض يف هذه ُ
اخلطبة وما بعدها ان
شاء اهلل تعاىل ملجموعة من املبادئ االخالقية الرضورية للفرد
واملجتمع ،ونبتدئ بمبدأ الرمحة االنسانية ،والرتاحم االنساين بني
افراد املجتمع ،ودور هذه الرمحة والرتاحم يف حياة االرسة.
إن الرمحة والرتاحم يف مقابل القسوة والعنف ِ
والغلظة واخلشونة
والفظاظة ..التفتوا اىل هذا املبدأ االخالقي املهم واخلطري والرفيع
جد ًا ،تأملوا يف اآليات القرآنية ،الكثري من الصفات واالسامء
والبعض عندّ ما ذكرها اهلل تعاىل من االسم املشتق من الرمحة وصفة
الرمحة وذكرها يف القرآن الكريم اكثر من  300مرة ألمهيتها.
احدى الصفات االساسية لألنبياء واالوصياء وعباد اهلل الصاحلني
الرمحة ،الحظوا يف وصف النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) فيه
الكثري من الصفات ،ولكن ماذا قالت اآلية القرآنية (وما ارسلناك
إال رمحة للعاملني) ،ما معنى هذه اآلية؟
ان النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) يف مجيع مناهجه يف احلياة
وتعامله جتد فيها صفة الرمحة والعطف واللني والتودد والر ّقة مع
االخرين ،وكذلك يف االحاديث التي وردت عن النبي (صىل اهلل
عليه وآله وسلم) ويف بيان مواصفات املؤمنني( ،حممد رسول اهلل
اشداء عىل الكفا ِر رمحاء بينهم) ،فالرمحة هي االساس
معه
والذين ُ
ُ

يف عالقاتكم االجتامعية والنظام االجتامعي الذي يمكن من
خالله ان تؤدوا وظائفكم يف احلياة.
الحظوا اخ��واين نحن كل واح��د منا حمتاج اىل االخ��ر ،حياتنا
اجتامعية اقتصادية معيشية قائمة عىل التعاون والتآزر والتعاطف،
وكل هذه الصفات منشؤها وأصلها الرمحة ،أي واحد منا مهام
كان له من االمكانات ال يستطيع ان يؤدي دوره ومهمته ويوفر
احتياجاته ويواجه االزم��ات واملشاكل واملحن اال من خالل
وجود هذه الصفات التي منشؤها الرمحة ،وألمهيتها اهلل تعاىل
اودعها يف فطرة االنسان ويف اصل خلقته وتكوينه االنساين،
االنسان مهام كان مؤمنا او غري مؤمن من دون صفة الرمحة ال
يكون انسان ًا اب��د ًا ..بل هو خملوق آخر ،لذلك اكدت اآليات
القرآنية واالحاديث الرشيفة عىل امهية ان يتحىل االنسان فرد ًا..
ارسة ً  ..وجمتمع ًا هبذه الصفة.
التفتوا اىل بعض هذه االحاديث التي تبينّ رضورة اتصافنا بالرمحة
يف حياتناُ ،كلنا حتى االنبياء واملرسلون بحاجة اىل رمحة اهلل تعاىل،
ومهام اطعنا اهلل وعبدناه نحن بحاجة اىل رمحة اهلل تعاىل ،اهلل تعاىل
يقول اذا اردتم رمحتي ارمحوا الناس ،كام يف هذه االحاديث ،فقد
ورد يف احلديث ( :ال يرحم اهلل من ال يرحم الناس) ،وورد يف
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حديث آخر( :الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحوا َم ْن يف االرض
يرمحكم َم ْن يف السامء) ،فالبد من وجود صفة الرتاحم فيام بيننا
وال تنتظم لنا احلياة اال من خالل هذه الصفة العظيمة وهي الرمحة.
واآلن اخواين نذكر طبع ًا الرمحة ،واالنسان هو بمجموعة امور كام
ذكرنا رمحة وعدل وعقل وحكمة ،اهلل تعاىل وضع منظومة فكرية
للرمحة ،ليست دائ ًام الرمحة مطلوبة ..بل يف بعض االحيان الشدة
واحلزم واحلسم والغلظة مطلوبة يف موضعها وموقعها ووقتها،
لكن نحن بصورة عامة يف حياتنا االجتامعية ويف خمتلف جماالت
احلياة بحاجة ان نتصف هبذه الصفة ،ولكنها لألسف الشديد
ُفقدت يف الكثري من مواقع احلياة.

نبتدئ بأنواع الرمحة :
ِ
بنفسه :
اوال ً  :رمحة االنسان
اهم مصداق من مصاديق رمحة االنسان بنفسه هو ان يعصمها
وحيفظها ويقيها من عذاب اهلل تعاىل وسخطه ،وحيفظ هذه النفس
نوازعها الرشيرة وتسويالهتا ورذائلها وموبقاهتا ،داخل كل نفس
من انفسنا هناك نوازع رش ،وهناك رذائل وموبقات ومشاعر رش،
علينا ان نحمي انفسنا من هذه الدواخل ونعصمها من الوقوع يف
املعايص.
اخطر جريمة وابشع جريمة بحق االنسان ان حيرم االنسان نفسه
من حق احلياة وهو املتمثل اآلن بشيوع ظاهرة االنتحار ،هذه
مشكلة اآلن ،الرمحة تقتيض ان يعطي االنسان لنفسه حق احلياة،
وان يتنعم هبذه احلياة بالطرائق الصحيحة والرشعية واملعقولة،
يأيت انسان اآلن يف مشكلة يف ازمة نفسية او ازمة معيشية او مشكلة
عائلة او طالبة فشلت يف االمتحان مل تنل الدرجات املطلوبة او
رجل مل جيد فرصة للعمل والكسب او واجه مشكلة عائلية نفسية
او اقتصادية او اجتامعية ..انتحر ..وانتم تقرؤون يف وسائل
االعالم كم انترشت ظاهرة االنتحار ،هذا يؤرش خلال جمتمعيا
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وخلال يف مؤسسات الدولة..
اخواين من االمور التي تؤرش خل ً
ال يف حياتنا اآلن عدم اهتاممنا
مجيع ًا ..ال مؤسسات دول��ة ،وال املجتمع هيتم بالبناء النفيس
واملعنوي واالخ�لاق��ي للفرد واالرسة واملجتمع ..كثري ًا منا
شاغلون انفسنا يف االمور االكاديمية واالمور املادية واملعيشية
والدنيوية ،وامهلنا مجيع ًا اجلانب املعنوي وبناء االنسان النفيس
واالخالقي واالجتامعي الذي يمثل ركن ًا اساسي ًا يف احلياة ،اكثر
اهتاممنا ورصفنا توجهاتنا يف قضايا العلمية واالكاديمية البحتة،
هو يشء جيد ولكن البد من التوازن واعطاء كل يشء حقه..
هنتم بالبناء املعنوي وانتم تالحظون كثرة حاالت االنتحار،
مل ّ
بنت شابة عمرها ثامن عرشة سنة تنتحر ،امرأة تنتحر ألهنا تواجه
مشكلة عائلية ،انسان ينتحر ألنه ال جيد فرصة عمل يواجه مشكلة
يف عائلته وجمتمعه ينتحر ،هذا يؤرش خلال جمتمعيا علينا ان هنتم
بالبناء املعنوي واالخالقي والقيمي واملبدئي لإلنسان كام هنتم
بالبناء امل��ادي والدنيوي علينا ان هنتم هبذه االم��ور لذلك هي
مسؤولية اجلميع.
ين آ َمنُوا ُقوا َأ ُنف َس ُك ْم َو َأ ْه ِل ُ
يك ْم
قال اهلل تبارك وتعاىل َ ( :يا َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
اس َو حْ ِ
�ار ُة َع َل ْي َها َم اَلئِ َك ٌة ِغ�َل�اَ ٌظ ِش��دَ ٌاد اَّل
�ارا َو ُق ُ
ال� َ
�ج� َ
َن� ً
ود َها ال َّن ُ
ون َما ُي ْؤ َم ُر َ
ون اللهَّ َ َما َأ َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُل َ
َي ْع ُص َ
ون) – التحريم ، -6وقاية

النفس تقتيض الرمحة هبا والعناية هبا وحفظها من املهالك.
نحول ُخلق الرمحة والرتاحم بيننا اىل
ثاني ًا :الذي نحتاج اليه ان ّ
نظام للحياة ،وحالة جمتمعية وليست فردية ،وانا سأذكر امثلة عىل
نحول الرمحة والرتاحم اىل نظام للحياة ،يعني انظمة
ذلك ،كيف ّ
احلياة عىل رأسها النظام السيايس ان يكون قوامه الرمحة والرتاحم،
ويتجىل ذلك يف احلاكم أي حاكم من ِ
بيده السلطة واحلاكمية ان
تكون لديه رمحة يف اخللق ..الرمحة التي تدفعه اىل ان يفكر وهيتم
ويعمل ملصالح االمة وخدمتها وقضاء حوائجها ،ان تتحول هذه
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الرمحة اىل منهج وفكر وقرار وحترك ،وان تقدّ م مصالح االمة عىل
املصالح اخلاصة ،ان احلاكم بمطلق عنوانه يستنفر الطاقات بأمجعها
لتحقيق احلاجات والعدل بني مكونات املجتمع وخصوص ًا مع
الطبقة املستضعفة التي ال تقوى عىل توفري احتياجاهتا االساسية،
من هنا البداية أهم يشء الرمحة والرتاحم يف الطبقة احلاكمة ،ألن
هذه الرمحة والرتاحم اذا حصلت انترشت بني الناس ،انا ارحم
اخواين مخسة او ستة او عرشة بينام احلاكم اذا كانت لديه الرمحة
انبسطت الرمحة عىل املاليني وانبسط العدل عىل املاليني..
لذلك عىل رأس قائمة الصفات واملقومات للحاكم الناجح الذي
معه اىل ادوات خلدمة الناس والرمحة بالناس والطبقات
حيول من ُ
ّ
املستضعفة وبني مجيع مكونات اال ّمة ،لذلك ورد يف وصية امري
املؤمنني ملالك االشرت وهي اول وصية:
(واشعر قلبك الرمحة للرعية واملحبة هلم واللطف هبم وال تكونن
عليهم سبع ًا ضاري ًا تغتنم اكلهم ،فاهنم صنفان :إما اخ لك يف
الدين او نظري لك يف اخللق).
ارمحه مع قطع
ومعنى نظري لك يف اخللق انه انسان كام انت انسان
ُ
النظر عن انتامئه الديني او املذهبي او العنرصي البد ان تكون
الرمحة الصفة االساسية يف احلاكم.
ثالث ًا  :رمحة االباء باألبناء ورمحة االبناء باآلباء ،ورمحة الزوجني
بينهام واالخوة والرمحة االرسية وهكذا..
االب البد ان يتصف بالرمحة والعناية واللطف ،وان حيمي افراد
وتضيعهم ،ويوفر هلم مقومات
ارسته من االمور التي هتلكهم
ّ
العيش الكريم بحسب االمكانات املتوفرة.
نجد بعض االب��اء كيف انتزعت الرمحة من قلوهبم فيستخدم
العنف والقسوة مع اوالده ِ
ّ
ويعذب
انه يقتل طفله
الصغار حتى ُ
وابنته ويكوهيم بالسكائر ،قد يقول قائل ماذا نفعل وما هو
ابنه
ُ
ُ
احلل؟! هو اب قاس ماذا نفعل؟!
ال اخواين هذا الذي نقوله البد ان يكون الرتاحم صفة جمتمعية
وظاهرة جمتمعية ،ماذا نفعل؟؟
ونعوض عن
علينا ان نراقب هذه احلاالت ،ونحاول ان نكتشفها ّ
رمحة االب برمحتنا هلؤالء االبناء ،احيان ًا اب اخواين وهذا واقع
املعوق وصاحب العاهة ألنه اصبح عالة عليه،
احلال يقسو مع ابنه ّ
ويعوض عن قسوة األب
نعوض ..املجتمع يذهب
ّ
نحن نذهب ّ
ِ
برمحته ،البعض يتحرك ليكتشف هذه احلالة والبعض يتحرك لكي
ُيغدق الرمحة والعطف هلذا االنسان وهلذا الولد الذي قسا عليه
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ابوه.
احيان ًا ابناء مع ابائهم ،نجد اباء هم عىل كريس معوقني جيلس،
وابنه غني ومتمكن ألن زوجته ال تقبل ،وألنه
مي يف الشارع
ُ
ُر َ
اصبح عالة عليه رماه يف الشارع ونيس هذا االبن ان اهم الصفات
بعد االي�مان باهلل تعاىل هو االحسان اىل الوالدين ..هذا االبن
متمكن ولكنه قاس عاق لوالديه ماذا نفعل؟
نحن نتحرك لكي نعطف عىل هذا االب كبري السن الذي ُرمي
يف الشارع ،نحن نتحنن ونعطف عليه عسى اهلل تعاىل ان يرمحنا
وتصبح هذه احلالة حالة جمتمعية ،نحن نتحرك وال نقف ساكتني
حول نفسه
متفرجني امام هذه الظواهر ..البعض من االخوة ّ
اىل حاكم متجرب وسلطان جائر بحق اخوانه او اخواته يظلمهم
ويغصب حقوقهم..
الزوج والزوجة اهلل تعاىل جعل العالقة واالرتباط بني الزوج
وزوجته عالقة املودة والرمحة ،وهذه من موارد الرمحة التي جيب
ان نسعى اليها..
رابع ًا  :الرمحة بني افراد املجتمع:
ورد يف احلديث ( :مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم
كمثل اجلسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد
بالسهر واحلمى).
اهلل تعاىل يقول رمحتي وسعتكم كلكم ،انتم اهيا املؤمنون ليسع
قلبكم اجلميع اذا اخوك اصابه غم او هم او مشكلة كأن هذا الغم
واهلم اصابك أنت ..انظر اىل اخوانك عىل اهنم جزء منك كام لو
ان عضوا من جسدك اذا تأمل كلك تتأمل ،انت انظر اىل اخوانك
االخرين كأهنم جزء منك الواحد منهم اذا عانى واذا تأمل اصابه
هم وغم مصيبة كأنك انت اصبت هبذا األمل والغم ،هذه الرمحة
تفرج عن هذا االنسان وان تعينه وتساعده
تدفعك ان حتاول ان ّ
ألنك تتأمل ألمله وتشعر باحلاجة حلاجته..
ال يكن قلبك قاسي ًا تنظر اىل اخيك املؤمن يتضور من اجلوع والفقر
واالمل واملشاكل واالمور االخرى وانت تنظر اليه متفرج ًا عليك ان
اسع بجاهك وبمكانتك
تتحرك بقدر امكانك ال يوجد عندك مال َ
تفرج عن هذا االنسان َّ
وحتل مشكلته وتعينه ليس
وبموقعك لكي ّ
مادي ًا بل حتى معنوي ًا ..لذلك اخواين صفة الرتاحم نحن نحتاجها
مجيع ًا واذا اهلل تعاىل رآنا مرتامحني انزل رمحته وبركاته علينا ..نسأل
اهلل تعاىل ان يوفقنا واياكم واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل
حممد واله الطيبني الطاهرين.
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مسالة الصالة على المنافقين
البعض يدعي ان هنالك اية تشري اىل النهي عن الصالة عىل املنافقني نزلت مطابقة
لراي اخلليفة الثاين يف حادثة عبد اهلل بن سلول.
جاء يف أضواء عىل الصحيحني  -الشيخ حممد صادق النجمي ص 315
مسالة الصالة عىل املنافقني وقصة حتريمها من قبل اخلليفة الثاين الن رسول اهلل
صىل اهلل عليه واله صىل عىل جثامن عبد اهلل بن سلول بطلب من ابنه ُ
وذكر ذلك يف
الصحيحني.
ولكن النبي أبى ومل يعتن بقوله واجته للصالة  ،فأنزل اهلل آية تؤيد رأي عمر ومتنع
الرسول من الصالة عىل املنافقني  .قال تعاىل  ( :وال ِّ
تصل عىل أحد منهم مات أبدا ) .
وهذا نص احلديث  :عن ابن عمر قال  :إن عبد اهلل بن أيب ملا تويف جاء ابنه إىل النبي
ِّ
وصل عليه
( صىل اهلل عليه وآله )  ،فقال  :يا رسول اهلل أعطني قميصك أكفنه فيه ،
واستغفر له  .فأعطاه النبي ( صىل اهلل عليه وآله ) قميصه  ،وقال  :إذا فرغت فآذنا
 ،فلام فرغ آذنه  .فجاء ليصيل عليه فجذبه عمر  ،فقال  :أليس قد هناك اهلل أن تصيل
عىل املنافقني ؟ فقال ( صىل اهلل عليه وآله )  :أنا بني خريتني  .قال  :استغفر هلم أو ال
تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهلل هلم  ،فصىل عليه  ،فنزلت ( وال
تصل عىل أحد منهم مات أبدا ) .
ولكن عندما نتمعن يف األدلة عىل صحة احلديث سنقف عند :
 - 1منافاته للعقل  :وذلك ألن قبوله يستلزم أن يكون هناك من هو أعلم من النبي
( صىل اهلل عليه وآله ) باألحكام والتعاليم الساموية  ،وأدرى منه يف معرفة فلسفة
األحكام اإلهلية وأرسارها وأعرف باملصالح واملفاسد املرتتبة عىل التعاليم اإلسالمية.
ألننا نشاهد يف احلديث إن اهلل عز وجل قد أنزل آية تؤيد فكرة فرد ما غري النبي ( صىل
اهلل عليه وآله )  ،وتفند عمل رسول اهلل وتنهاه ومتنعه  .فعىل هذا يعني ان هنالك من
هو اعلم من النبي وهذا بخالف االرادة االهلية .
 - 2نزول اآليات كان قبل موت ابن أيب  :إن سياق اآليات والشواهد النقلية رصحية
ِّ
تصل عىل أحد منهم ) إنام نزلت يف السنة الثامنة من اهلجرة
يف أن هذه اآلية ( وال
والنبي يف سفره إىل تبوك وملا يرجع إىل املدينة  ،وقد وقع موت عبد اهلل بن أيب باملدينة
سنة تسع من اهلجرة  ،كل ذلك ثابت ومس َّلم من طريق النقل  ،فعىل هذا فليس لآلية
أي ارتباط وعالقة بموت ابن أيب واقرتاح اخلليفة عمر يف ذلك .

12

Ahrarweekly

نصوص فقهية
باب تحريم اإلعجاب بالنفس وبالعمل واإلدالل به
 عن أبي جعفر (عليه السالم) قال :قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) :قال الله تعالى :إن من عبادي املؤمننيملن يجتهد في عبادتي ،فيقوم من رقاده ولذيذ وس���اده ،فيجتهد لي الليالي ،فيتعب نفس���ه في عبادتي ،فأضربه بالنعاس الليلة
والليلتني نظرا مني له ،وإبقاء عليه ،فينام حتى يصبح ،فيقوم وهو ماقت لنفس���ه زارئ ،عليها ،ولو أخلي بينه وبني ما يريد
م���ن عبادت���ي لدخل���ه العجب من ذلك ،فيصيره العجب إلى الفتنة بأعماله ،فيأتيه من ذلك ما فيه هالكه لعجبه بأعماله ورضاه
عن نفسه ،حتى يظن أنه قد فاق العابدين ،وجاز في عبادته حد التقصر ،فيتباعد مني عند ذلك ،وهو يظن أنه يتقرب إلى،
احلديث.
 عن عبد الرحمن بن احلجاج ،قال :قلت ألبي عبد الله (عليه السالم) الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق ،ثم يعملشيئا من البر فيدخله شبه العجب به ،فقال :هو في حاله األولى وهو خائف أحسن حاال منه في حال عجبه.
 عن أبي عبد الله (عليه الس�ل�ام) ،قال :قال رس���ول الله (صلى الله عليه وآله وس���لم) في حديث :قال موسى بن عمران(عليه السالم) إلبليس :أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه قال :إذا أعجبته نفسه ،واستكثر عمله ،وصغر
ف���ي عين���ه ذنب���ه ،وقال :قال الله عز وجل لداود :يا داود ،بش���ر املذنبني ،وأنذر الصديقني ،قال كيف أبش���ر املذنبني ،وأنذر
الصديقني؟ قال :يا داود ،بشر املذنبني أني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب ،وأنذر الصديقني أن ال يعجبوا بأعمالهم ،فإنه ليس
عبد أنصبه للحساب إال هلك.

باب جواز التقية في العبادات ووجوبها عند خوف الضرر

 علي بن احلس�ي�ن املرتضى في (رس���الة احملكم واملتش���ابه) نقال من (تفسير النعماني) بإسناده اآلتي ،عن علي (عليه السالم)،من عليه بإطالق الرخصة له عند
ق���ال :وأم���ا الرخص���ة التي صاحبها فيها باخليار فإن الله نهى املؤمن أن يتخذ الكافر وليا ،ثم ّ
التقية في الظاهر أن يصوم بصيامه ،ويفطر بإفطاره ،ويصلي بصالته ،ويعمل بعلمه ،ويظهر له اس���تعمال ذلك موس���عا عليه
فيه ،وعليه أن يدين الله تعالى في الباطن بخالف ما يظهر ملن يخافه من اخملالفني املس���تولني على األمة ،قال الله تعالى﴿ :ال
يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني ،ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إال أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله
نفس���ه﴾ فهذه رحمة تفضل الله بها على املؤمنني رحمة لهم ،ليس���تعملوها عند التقية في الظاهر ،وقال رس���ول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم) :إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه.

باب استحباب اإلقتصاد في العبادة عند خوف امللل

 عن أبي عبد الله (عليه الس�ل�ام) قال :أجهدت في العبادة  -وأنا ش���اب فقال لي أبي :يا بنى! دون ما أراك تصنع ،فإنالله عز وجل إذا أحب عبدا رضي منه باليسير.
ـ عن حنان بن سدير ،قال :سمعت أبا عبد الله (عليه السالم) يقول :إن الله إذا أحب عبدا فعمل (عمال) قليال جزاه بالقليل
الكثير ،ولم يتعاظمه أن يجزى بالقليل الكثير له

استفتاءات شرعية

13

الجبيــــرة
الس���ؤال  :في حالة إصابة أحد أصاب���ع اليد بجرح ومت ربطه
بقم���اش فكيف يكون الوض���وء علمًا بأن الطبيب قد حذر من
وصول املاء إليه ؟
اجلواب  :اذا كان الضماد طاهراً غسل ما قبله ثم مسح عليه
ثم غسل ما بعده.
اصبت بكسر في كف يدي اليمنى ومت عمل اجلبيرة
السؤال :
ُ
م���ن أط���راف االصابع إلى ماقبل الك���وع فكيف أتوضأ؟ وهل
يجوز مسح رجلي اليمنى بيدي اليسرى ؟
اجلواب  :متسح على اجلبيرة بيد مبللة ومتسح الرأس والرجلني
باليد اليسرى .
السؤال  :اذا كان في يدي جرح صغير جدا ويخرج منه دم،
وح���ان وقت الص�ل�اة وكنت في عجلة من أم���ري بحيث ال
يجف فهل يجوز لي ان
يس���مح لي الوقت بانتظار الدم حنى َّ
اتوضأ وضوء اجلبيرة ؟
اجل���واب  :ال يص���ح وضوء اجلبيرة وميكنك غس���ل اليد حتت
احلنفية واذا بلغت موضع الدم تضغط عليه ليتوقف الدم حلظة
وبعد مرور املاء عليه ال يضرك خروج الدم حتى لو كان كثيراً.
الس���ؤال  :انني اشكو من كسر في قدمي االيسر فكيف يكون
املسح في الوضوء ؟
اجلواب  :متسح على اجلبيرة ببلل الوضوء .
الس���ؤال  :ما حكم َمن كان عليه غسل جنابة ولديه كسر في
كتفه والميكن االغتسال باملاء ؟

اجلواب  :يغتسل جبير ًة .
الس���ؤال  :هل يجري حكم اجلبيرة في اجلرح املكشوف الذي
لم يعصب ؟
اجلواب  :كال بل يكتفي فيه بغسل أطراف اجلرح فقط .
السؤال  :هل يجوز لصاحب اجلبيرة الصالة في اول الوقت ؟
اجل���واب  :يج���وز له ذلك وال جتب علي���ه إعادة الصالة وإن
ارتفع عذره في الوقت .
الس���ؤال  :هل يش���ترط في اجلبيرة ان تكون مما تصح الصالة
فيه ؟
اجلواب  :ال يش���ترط في اجلبيرة فلو كانت حريراً أو ذهبًا أو
ج���زء حيوان غير مأكول لم يضر بوض���وؤه ،فالذي يضر هو
جناسة ظاهرها أو غصبيته .
السؤال  :ما حكم ما اذا كان باطن اجلبيرة جنسًا ؟
اجلواب  :إذا كان ظاهر اجلبيرة طاهراً فال تضره جناسة باطنها.
الس���ؤال  :م���ا هو حكم االرمد ان كان يضره اس���تعمال املاء
مطلقا ؟
اجلواب  :التيمم ،وإن أمكن غس���ل ما حول العني فاألحوط
وجوب���ًا له اجلمع بني الوضوء والتيمم .هذا إذا لم تكن العني
مستورة بالدواء وإال فيلزمه الوضوء جبيرة .
السؤال  :ما هو حكم ذي اجلبيرة اذا برئ في ضيق الوقت ؟
اجلواب  :إذا برئ ذو اجلبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوءه .
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الشيخ عبد المهدي الكربالئي..

كيفية المحافظة على منظومة العالقات االجتماعية
متابعة  :حيدر عاشور  /تصوير :صالح السباح

القى س���ماحة الش���يخ عبد المه���دي الكربالئ���ي المتولي الش���رعي للعتبة الحس���ينية
المقدس���ة محاضرة توعوية لمس���ؤولي ومنتس���بي العتبة المقدس���ة ،بمناسبة توديع
ش���هر رمضان المبارك في قاعة خات���م االنبياء(صلى اهلل عليه واله وس���لم) داخل الصحن
الحسيني الشريف في /28رمضان1440/هـ الموافق 2019/6/3م ..

واستهل سامحته املحارضة قائال  :ونحن
نو ّدع هذا الشهر املبارك حيسن بنا ان نس ّلم
عليه كام س ّلم عليه سيدنا وموالنا االمام
زي��ن العابدين (عليه ال��س�لام) فقال يف
بعض فقرات دعائه يف وداع شهر رمضان
�س� َ
لا ُم َع َل ْي َك َي��ا َش ْه َر اهللِ ْ
األك�َب�رَ َ ،
( :ال� َّ
َ
الس َ
ال ُم َع َل ْي َك َيـا ْأك َر َم
َو َيا ِع ْيدَ أ ْولِ َيائِ ِهَّ .
األو َق� ِ
الس َ
ال ُم َع َل ْي َك
َم ْص ُحـوب ِم َن ْ
�اتَّ ،
اآلمال َو ُنِش�رِ�َ ْت ِف ِ
ِم ْن َش ْهر َق ُر َب ْت ِف ِ
ُ
يه
يه
َ
َ
ال ُم َع َل ْي َك َغيرْ َ ُم َو َّدع َب َرم ًا َو َ
لس َ
ال
األ ْع اَم ُل ،أ َّ

َمترْ ُ وك ِص َي ُام ُه َس َأم ًا).
وتطرق سامحته اىل ان اجلميع يف منظومة
ال��ع�لاق��ات االج��ت�ماع��ي��ة ،وعليهم تقع
مسؤولية كيفية ص��ون ه��ذه العالقات
م��ن التصدّ ع ك��ي ال تتعرض للتفكك
والضعف ،ال��ذي فيه الكثري من اآلث��ار.
فاالنسان يف حياته بحاجة اىل االجتامع مع
االخرين ،وال يمكن ان يعيش لوحده .بل
البد ان يعيش مع االخرين ،وهذه احلاجة
رضورية تقتضيها الفطرة وطبيعة النفس

االنسانية حيتاج االن��س��ان يف استقراره
النفيس وال��ع��اط��ف��ي اىل ان جيتمع مع
اآلخرين وهذا االجتامع يف طبيعته حيمل
التنافس والتزاحم واالخ��ت�لاف ،وهذا
التنافس والتزاحم واالختالف قد يو ّلد
الكثري من املشاكل والتقاطعات وبالتايل
يؤدي اىل هتديد هذه العالقات االجتامعية.
وأش��ار سامحته اىل ان االس�لام حرص
وأوىل اهتامم ًا ك��ب�ير ًا ببيان طبيعة هذه
العالقات وما هو نظام هذه العالقات
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وحرص ايض ًا يف نفس الوقت عىل ان حيافظ عليها من التصدّ ع
والتفكك .منوها اىل رضورة التعاون واالنسجام والتآلف لكي
نحقق االغ��راض للفرد وللمجتمع ومن دون ذلك ال يمكن
لإلنسان ان يعيش مقضي ًا حاجاته املادية واملعنوية.مؤكدا
سامحته عىل البعض من قد يتصور وامه ًا من حيث يشعر او
ال يشعر ولكن ترصفاته وسلوكه تدل عىل ذلك انه يمكن ان
جيري منظومة حياته الفردية واالجتامعية واالقتصادية من دون
ان يكون حمتاج ًا اىل االخرين ومن دون ان يتعاون مع االخرين،
انظروا اىل هذا احلديث( :من كف يد ُه عن الناس ّ
عنه
كف الناس ُ
ّ
وكف عنهم يد ًا واحدة) .منبها ان من يفقدون يد ًا
أيادي كثرية
واحدة سيفقدون عون ًا واحد ًا وطاقة واحدة وإمكانية واحدة،
ولكن هو سيخرس أياديٍ كثرية يعني عونا ومساعدة وغري ذلك
من االم��ور التي حيتاجها من الناس بأمجعهم فبميزان الربح
واخلسارة الناس خيرسون واحد ًا ولكن هو خيرس الكثري ولذلك
عىل االنسان اخواين ان يشعر انه بحاجة اىل االخرين يف مجيع
يدفعه ألن يتعاون والتعاون
ميادين حياته وهذا الشعور باحلاجة
ُ
يتطلب االنسجام والتآلف لكي يدوم..
صيانة العالقات االجتماعية

وأكد سامحته عىل االنسان ان حياول ان يمد يد العون واملساعدة
دائ ًام مع االخرين وان جيعل طبيعة العالقة متصفة باالنسجام
والتعاون والتآلف لكي تقىض حاجاته املادية واملعنوية ويف
نفس الوقت يكون عون ًا لآلخرين ،فاإلمام زين العابدين (عليه
السالم) بينّ وأعطى يف هذه الفقرات منظومة يف كيفية صيانة
العالقات االجتامعية من التصدّ ع والضعف والتعادي والتناحر
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ِ
والشقاق والتدابر فقال يف دعائه اذا دخل شهر رمضان :
(و َو ِّف ْقنَا ِف ِ
يه ِ
ريا َننَا
الص َل ِة َو َأ ْن َنت ََع َ
الب َو ِّ
َ
اهدَ ِج َ
ال ْن َن ِص َل َأ ْر َحا َمنَا بِ رِِّ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
بِاال ْف َض ِ
ص أ ْم َوالنَا م َن ال َّتبِ َعاتَ ،وأ ْن
ال َوا ْل َعط َّية َوأ ْن ُن َخ ِّل َ
الز َك َو ِ
اج َر َنـا َو َأ ْن ُن ْن ِص َ
اتَ ،و َأ ْن ُن َر ِ
ف
ُن َط ِّه َر َها بِ ْ
اج َّ
إخ َر ِ
اج َع َم ْن َه َ
َم ْن َظ َل َمنَا َو َأ ْن ُن َسـالمِ َ َم ْن َعا َدا َنا) .فأشار االمام (عليه السالم)
اىل األرحام باملرتبة االوىل يف العناية واالهتامم ،املرتبة الثانية يف
العناية باحلفاظ عىل العالقات االجتامعية احلفاظ عىل العالقات
السليمة مع اجل�يران ..وان نتعامل مع اجلريان بالتفقد الدائم
وان نجدد علمنا بأحواله ،والحظوا جاء االعتناء الشديد بعد
ريا َننَا
(و َأ ْن َنت ََع َ
مرتبة االرحام االعتناء واالهتامم باجلارَ .
اهدَ ِج َ
ال َوا ْل َع ِط َّي ِة) (بِ ِ
بِ ِ
اال ْف َض ِ
اال ْف َض ِ
ال) يعني باإلحسان ،ولدينا
احسان مادي ولدينا احسان معنوي ،تارة اجلار يكون حارض ًا
وتارة اجلار يكون غائب ًا وتارة يكون لدينا تعامل مادي وتعامل
معنوي.
لذلك ينبغي اخواين ان تتذكروا القضية االخرى واملهمة والتي
ُنبتىل هبا كثري ًا وربام بعضنا القليل ينجح يف جتاوزها واألكثر
يفشل ويرتاجع وهو ان نراجع من هاجرنا واملراجعة تعني
املعاودة ..فاالمام (عليه السالم) واالئمة عليهم السالم بذلوا
كل ما بوسعهم سواء كان من التوجيهات او االمور العملية ان
حيافظوا عىل طبيعة عالقات االخوة والتآلف واملودة واالنسجام
بني املؤمنني ويبعدوهم عن أي يشء يؤدي اىل التقاطع والتناحر
واالحقاد فيام بينهم و ُيضعف العالقات االجتامعية وكانوا
حريصني جد ًا عىل احلفاظ عىل العالقات االجتامعية.
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سعيًا لتحقيق الرصانة في التعليم..

جامعة وارث االنبياء تفتتح مبنى جديدا
بحضور المتولي الش���رعي للعتبة الحس���ينية المقدس���ة سماحة الش���يخ عبد المهدي
الكربالئي واالمين العام الس���يد جعفر الموس���وي وعدد من اعضاء مجلس ادارة العتبة
الموقر ورؤس���اء األقس���ام فيها ،اقامت جامعة وارث األنبياء (عليه الس�ل�ام) في  26ش���هر
رمضان المبارك حفالً الفتتاح (بناية العلى) التي تبلغ مساحتها االجمالية ()2500م ،2لتضاف
ال���ى بقية المباني الت���ي تحتويها الجامعة زياد ًة في عدد القاعات الدراس���ية والمختبرات
فيها وتحقيق ترصين التعليم بشقيه العملي والنظري.

تقرير :ضياء األسدي  /تصوير  :محمد القرعاوي
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السيد افضل الشامي

وحرصت جملة «األح��رار» خالل حضورها حلفل االفتتاح ان
جتري سلسلة لقاءات مع القائمني عىل املرشوع واجلهة املنفذة
له فض ً
ال عن الشخصيات االكاديمية احلارضة وكان اوهلا مع
السيد افضل الشامي رئيس قسم التعليم العايل يف العتبة احلسينية
املقدسة الذي حتدث قائ ً
ال« :بدأت العتبة احلسينية املقدسة هبذا
املرشوع قبل سنتني وما زالت متواصلة من اجل الوصول اىل
االهداف املهمة التي بدأنا هبا».
منوها عن اهل��دف الساعني اليه بقوله« :هدفنا املهم ان نرى
خمرجات هذه اجلامعة بمستوى علمي واكاديمي عال ومستوى
تربوي واخالقي عال ايضا ،واما هذه املباين فهي وسيلة للوصول
اىل هذا اهلدف».
وتابع الشامي «مرشوع البناية حقيق ًة هو منجز يف وقت قيايس
بمواصفات وج��ودة عالية واحلمد هلل انه ُهيئ للطلبة الذين
سيفدون اىل جامعة الوارث ويلتحقون هبا».
واشار الشامي بقوله للطلبة اىل «ان اهلدف الذي سيجدونه امامهم
هو ان يكونوا بمستوى عال من العلمية التي سيحتاجوهنا يف
جماهلم العميل مستقب ً
ال وكذلك جيب ان يستفيدوا من اخالقيات
املهنة التي ستؤطر هذا التعليم هنا من اجل ان نرى كوادر موفقة
يف عملها وانجازها وخدمتها هلذا الوطن».
فيام ابتدئ حفل االفتتاح بآيات بينات من الذكر احلكيم تالها
عىل مسامع احلارضين الطالب رياض السعيدي يف كلية العلوم
االسالمية وجاءت بعدها قراءة سورة الفاحتة عىل ارواح شهداء
العراق ومن ثم كلمة لرئيس جامعة وارث االنبياء االستاذ
الدكتور طالب حسن موسى جاء فيها« :نحتفل مساء اليوم
بافتتاح (بناية العىل) كمبنى جديد يضاف اىل االبنية القائمة يف
رحاب اجلامعة الذي تم انجازه بفضل الدعم املخلص من جناب
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي وحكمته ودعائه وجهود

اخواننا خدام اإلمام احلسني (عليه السالم) من رؤساء االقسام
املحرتمني العاملني معه».
وتابع موسى قائ ً
ال« :اخ�برين سامحته بأن الرتكيز عىل خترج
طالب له القدرة عىل تفحص ثقافة االنرتنت ووسائل تواصله
االجتامعي بحيث يكون االستعامل للبناء االفضل وما يريض اهلل
ويكون قادر ًا عىل مقاومة العواصف الرشسة واحلرب الناعمة
ضد دينه ومذهبه واصوله ،فض ً
ال عن اجلودة يف التعليم والتع ّلم
وهذا هو هنجنا».
واضاف« :إننا بحكم انتامئنا ملرجعية السيد السيستاين (حفظه
اهلل) ومن خالل سامحة املتويل الرشعي (اعزه اهلل) فاننا نعد انفسنا
ملزمني رشع ًا وقانون ًا بتعليم ابنائنا الطلبة بأحسن تعليم وأفضل
الوسائل وبالرغم من كلفتها ،واىل جانب هذا العلم املادي ّ
نركز
عىل التعليم الروحي والنفيس من خالل املحارضات والدورات
التي يقدمها هلم شيوخنا اضافة اىل دعوة املستبرصين االجانب
وحتدثهم مع الطلبة وحديثهم عن بدايتهم بالرغم من معيشتهم
يف اجواء الال دين وعدم التفكري بني احلالل واحلرام».
مبين ًا بقوله( :شعارنا دوم� ًا جودة التعليم ورصانة االخالق
خاصة)« ،نحن يف كربالء اضافة اىل التأكيد عىل كل العاملني بأن
يتخلقوا بالنهج املحمدي يف تعاملهم جذبا للطلبة اليهم ،ومن
خالل هذا احلفل املبارك اخاطب اولياء امور طلبتنا بأن مرجعيتنا
العليا (ايدها اهلل) تنظر اىل مستقبل طلبتنا حتى بعد التخرج
فلهم مستقبل واعد ان شاء اهلل تعاىل ،ونظر ًا لإلقبال املتزايد عىل
اجلامعة فانه سيتم املبارشة ببناء مبنى ٍ
العىل».
ثان مناظر لبناية ُ

ّ
يشكل تحديًا هندسيًا
صرح علمي

تال ذلك كلمة لألستاذ املهندس مناف فؤاد حسن رئيس قسم
االعامر يف جامعة وارث االنبياء جاء فيها« :ضمن خطة توسعة

18

العطاء الحسيني

الدكتور طالب حسن موسى

جامعة وارث االنبياء (عليه السالم) الستيعاب الزخم املتزايد
من اعداد الطلبة نتيجة افتتاح اقسام دراسية جديدة كانت فكرة
العىل) وهي التطبيق هلذه التوسعة ضمن سلسلة من
انشاء (بناية ُ
املباين املخطط هلا ان ُتنفذ مستقب ً
ال ان شاء اهلل بشكل مرحيل،
مشريا اىل ان البناية تغطي مع املبنى اخلدمي الذي انشئ بمساحة
تقارب (2500م )2كمساحة كلية اما املساحة البنائية للمبنى هي
بحدود (7500م ،)2حيث يشمل املبنى عىل ( )36قاعة دراسية
تتباين سعتها من ( ،)60-40واربعة خمتربات ،وقاعات مدرجة
بسعة ( )150مقعد ًا دراسي ًا ،و( )27مكتب ًا اداري ًا وغرف صالة
عدد ( )2وغرف حتضري عدد ( )2و ( )49مرفق ًا صحي ًا اضافة
اىل املبنى اخلدمي املجاور الذي يتضمن املولدات وخزانات املياه
والوقود».
واضاف حسن« :ان املبنى حيتوي ايض ًا عىل منظومات للتكييف
امل��رك��زي معزز بنظام اهل��واء النقي ،وهناك مصاعد اثنان،
ومنظومة انذار للحرائق مع غرفة كهرباء متكاملة ،ومنظومة
كامريات مراقبة ،وهناك منظومة مركزية لرشب املياه (،»)RO
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المهندس مناف فؤاد حسن

موضح ًا ان «الباحة اخلارجية أي مقدمة املبنى متثل فضا ًء
لالنتقال من الفضاء اخلارجي العام اىل الفضاء اخلاص أي
تعطي تدرجا بالدخول من الفضاء العام اىل الداخل ..داخل
مبنى الباحة الوسطية تستقبل الداخلني للمبنى ،كام تم انشاء
اجلدران اخلارجية املزدوجة والزجاج املزدوج للحامية وتقليل
االثار البيئية حيث ساعد عىل العزل احلراري وختفيف امحال
التكييف».
العىل) شكلت حتدي ًا هندسي ًا من حيث حمدودية
الفت ًا اىل« :ان (بناية ُ
السقف الزمني لإلنجاز ،مما استدعى الصيغ املناسبة لإلنجاز يف
العىل) بشكل اسايس
الوقت املحدد ،واحلمد هلل تم انجاز (بناية ُ
من قبل رشكة (عامرة قرطبة) التي واصلت كوادرها املشرتكة
العمل احلثيث واستجابتها املستمرة للتوجيهات واالع�مال
املطلوبة منها باألثر الكبري يف حتقيق هذا االنجاز».

رئيس جامعة كربالء :التكامل ما يميز
مشاريع العتبة الحسينية المقدسة
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الدكتور منير السعدي

من جهته اوضح الدكتور منري السعدي رئيس جامعة كربالء
قائ ً
ال« :مشاريع العتبة احلسينية تتميز بميزة هامة اهنا تكون
مشاريع متكاملة عىل مستوى اخلدمات وعىل مستوى الوظيفة،
العىل) الذي افتتح يف جامعة وارث االنبياء
ونرى اليوم (مبنى ُ
(عليه السالم) هو رؤية متكاملة ملرشوع متكامل من حيث
اخلدمات ومن حيث البيئة اجلامعية ،كام نالحظ هنالك صورة
متكاملة من القاعات الدراسية اىل املختربات اىل طبيعة البيئة
الداخلية اضافة اىل مراعاة معايري اجلودة والبيئة االكاديمية التي
انعكست بطريقة مناسبة عىل مستوى االداء العايل ،ونحن يف
جامعة كربالء وجامعة الوارث نبني عالقات متوازنة وعالقات
من التعاون املشرتك من حيث تبادل اخلربات االكاديمية وبناء
الربامج التعليمية املشرتكة فض ً
ال عن عقد املؤمترات والورش
التعليمية ما بني اجلامعتني».
العلى أنش���ئ
الش���ركة المنف���ذة :مبنى ُ
بمواصفات عالية
اما املهندس حممد عالء حسن مهندس املوقع عن رشكة (عامرة

المهندس محمد عالء حسن

العىل بناية اكاديمية
قرطبة) املنفذة للمرشوع فقد حتدث« :ان بناية ُ
أنشئت بمواصفات عالية ،اضافة اىل ان املبنى استخدم فيه اجود
انواع املرمر وايض ًا مجيع اجلدران اخلارجية للمبنى تكون ذات
عوازل بحيث متنع انتقال درجات احلرارة يف الصيف اىل داخل
البناية فض ً
ال عن مراعاة خاصية العزل الزجاجي للشبابيك التي
حتتوي عىل طبقتني من الزجاج» .منوه ًا« :ان املدة املستغرقة
إلمتام املرشوع بالكامل بلغت قرابة ( )15شهر ًا».ويذكر ان حفل
ازاحة الستار عن مبنى العىل شهد ايض ًا خالل فقراته عرض فيلم
وثائقي يبني مراحل انجاز املبنى الذي انشأته الرشكة املنفذة
فض ً
ال عن اجراء جولة ميدانية من قبل احلارضين داخل املبنى
للتعرف عىل ما حيتويه من قاعات دراسية وخمتربات .وجتدر
اإلشارة اىل ّ
السالم) هي كيان
أن جامعة وارث األنبياء (عليه ّ
أكاديمي علمي تأسست سنة 2017م يف حمافظة كربالء املقدّ سة،
وقد اعترُ ف هبا من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
بموجب كتاب رقم (  ) 4727بتاريخ 2017/7/10م.
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بعد وصول نسبة انجازها الى (..)%92
الكوادر الهندسية والفنية للعتبة الحسينية تواصل تشييد
مستشفى الشيخ احمد الوائلي
تواصل الكوادر الهندسية والفنية في قسم المشاريع الهندسية التابع للعتبة الحسينية المقدسة،
اعمالها في مش���روع مستش���فى الش���يخ احمد الوائلي (رحمه اهلل) في حي االسكان وسط مدينة
كربالء المقدس���ة ،الذي يضم ( )8صاالت للعمليات بمواصفات طبية عالمية ،وذلك لتقليص الزخم
الحاصل في المستشفيات والمراكز الصحية.
االحرار /حسين نصر -تصوير حسن خليفة
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وقال املهندس املقيم (سجاد حممد حسن)،
ان امل�شروع جيري عىل مرحلتني ،االوىل
تبلغ مساحتها ( )970م 2وحتتوي عىل
بنايتني من ( )9طوابق اضافة اىل رسداب
وكراج وغرفة امليكانيكي واملعدات فيام
حيتوي الطابق األريض عىل االستعالمات
وخدمات طبية وصالة جمهزة للطوارئ،
اما الطابق االول يضم غرفا للمختربات
والرقود ،والثاين خمصص لالستشارية،
والثالث يضم ايضا غرفة الستشارية،
وأخرى خاصة بإدارة املستشفى ،فيام يضم
الطابق الرابع مطعام وغرف رقود والطابق

اخلامس وال��س��ادس خمصص كصاالت
عمليات عددها ثامن.
ام��ا املرحلة الثانية من امل�شروع تشمل
بناية ثالثة بمساحة ( )744م 2حتتوي
عىل صالة الرنني املغاناطييس واملفراس
و غرف الرقود عدد( )77ومطعم املركز
واملولدات وحمطة لغسل املالبس..ويذكر
ان العتبة احلسينية املقدسة قد اعلنت
عن نسبة ( )%92كانجاز فعيل للمرشوع
مؤكدة ان العمل فيه قائم ومتواصل عىل
قدم وساق  .واجلدير بالذكر ان االمانة
العامة للعتبة احلسينية املقدسة ومن خالل

مشاريعها اإلنسانية الضخمة كـ (مستشفى
االم��ام زي��ن العابدين (عليه السالم)،
ومستشفى سفري االم��ام احلسني (عليه
السالم) اجلراحي ومركز احلوراء «عليها
ال��س�لام» الطبي وب��ع��ض املستشفيات
االخرى التي هي عىل قيد االنجاز ،هتدف
منها التقليل من أعباء املواطن وتقدّ م
له خدمات طبية متميزة نوعا وج��ودة
وبأسعار مناسبة اضافة اىل تقديم افضل
اخلدمات الطبية اىل زائري االمام احلسني
(عليه السالم) القادمني من خمتلف دول
العامل.
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كشافة الوارث تتوج ملتقاها الرمضاني

بمحافل قرآنية ومحاضرات فقهية

تقرير :حبيب باشي  /تصوير :عباس الشريفي

اقامت مجعية كشافة الوارث التابعة للعتبة احلسينية املقدسة ،وتتبعها القصص القرآنية ومن ثم املحارضة الفقهية) ،مشريا
امللتقى الكشفي الرمضاين لعنارصها الكشفية طيلة شهر اىل «وجود كتيب حيتوي عىل دروس فقهية مبسطة ما يتناسب

رمضان املبارك يف مجيع فروعها بمحافظة كربالء وبابل وذي مع اعامر االشبال».

قار.

واشار فريد اىل ان «عدد العنارص الكشفية التي حرضت امللتقى

وقال (امري فريد) مسؤول مفوضية كربالء وقائد فوج االمام الرمضاين االول كانت ( )220عنرصا يف عموم االف��واج

احلسن (عليه السالم) ،ان «الربنامج يتضمن العديد من الكشفية ملحافظة كربالء فقط».

الفقرات منها (املحافل القرآنية لكل امللتقيات الكشفية ،واضاف ،ان «الربنامج يتضمن مسابقات يف املعرفة وهلا جوائز،
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باإلضافة اىل املسابقة الرئيسية التي هي عبارة عن بطاقة توزع عىل وتابع ان الربنامج كذلك «يتضمن العابا كشفية والعابا ترفيهية،
اشبال الكشافة ويكون حل االجوبة يف البيت مع االهل ،ومن باإلضافة اىل االيعازات التنظيمية وبقية االع�مال الروحانية

ثم نستلم هذه البطاقات ونفرز االجابات الصحيحة وندخلهم والدينية التي تتناسب مع هذا الشهر الفضيل».

يف قرعة ،وكل فوج له نسبة معينة من الفائزين».

وجدير بالذكر ان اعضاء وق��ادة مفوضية التدريب واع��داد

وبالنسبة لبطاقة الشبل املؤمن ،اوضح فريد ،باهنا «كانت عبارة الربامج اع��دوا الربنامج الرمضاين الذي تضمن العديد من
عن بطاقة يستلمها العنرص ملدة ( )15يوما ابتدا ًء من النصف الورش والقصص واالعامل الفنية اضافة اىل الربامج التنافسية

من شهر رمضان املبارك اىل هناية الشهر ،وكل يوم يتضمن اعامال بني الفوج والواحد وعىل مستوى مجيع االفواج الكشفية.
وكل عمل يقوم به الفرد يوضع عالمة صح داخل احلقل».
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مفتى استراليا لـ(االحرار):

كربالء أنموذج للتعايش السلمي
تقرير/قاسم عبد الهادي

دأبت االمانتان العامتان للعتبتين الحس���ينية والعباسية المقدس���تين على ان يكون مهرجان
ربيع الش���هادة الثقافي العالمي مجسدا لرؤية االسالم للعلم وللعلماء من خالل دعوة الكثير
من الشخصيات الدينية المهمة ،وكذلك العلماء والكتاب والمثقفين من كل بقاع المعمورة
ومن حملة العلم على اختالف جنسياتهم واديانهم يتحاورن ويتناقلون المعلومة فيما بينهم،
ومن هؤالء الحضور الش���يخ الدكتور مصطفى راش���د عالم ازهري ومفتي اس���تراليا ونيوزلندا
ورئي���س االتحاد العالمي لعلماء االس�ل�ام من اجل الس�ل�ام التابع لألمم المتح���دة والذي التقته
مجلة «االحرار» وتحدث من خالل ذلك قائال :ان وجودنا في كربالء والمش���اركة في مهرجان ربيع
الشهادة الثقافي العالمي اعطانا نفحة ربانية لم نشعر بها من قبل،ال سيما وان المالئكة تحف
به���ذا الم���كان المقدس من كل جانب واتج���اه ،وان تواجد عدد كبير م���ن الطوائف واالديان من
دول مختلفة تحت قبة االمام الحس���ين «عليه الس�ل�ام» هو بداية إلرساء السالم وبث التعايش
السلمي بين الشعوب واالديان والقوميات المختلفة.

Ahrarweekly

25

ال يفهمون ،وعلينا النهوض بواقع الدين االسالمي الذي حياول
االحاديث المزورة اساءت لسمعة االسالم
ويرى املفتي مصطفى راشد ان االرهاب سلوك شاذ ال يلتصق البعض االساءة له بشتى الطرائق.
بالدين الذي هو بريء منه مجلة وتفصيال ،ويقول :لذلك ان اعتذار رئيسة وزراء نيوزلندا
داعش هم مجاعة ارهابية كافرة بصحيح الرشع مثواها جهنم وبئس وحول اهلجوم االرهايب االخري عىل مسجدين يف نيوزلندا يعلق
املصري الهنم كفروا برشع اهلل بوضوح ،وواجب علينا كرجال دين املفتي :اقول بكل صدق ويف القنوات هذه حالة فردية وليست
ان نكون صادقني وان نعلن ذلك بدون تردد ،وجيب علينا ان ظاهرة الن املسلمني يعيشون يف نيوزلندا منذ حوايل الـ  90عاما،
نصحح وننقي خطبنا الدينية ودرسنا االسالمي الن لدينا عددا ومل حتدث اية واقعة ارهابية ابدا وهذه حادثة مفاجئة الن مديرة
كبريا من االحاديث الكاذبة والتي تصل اىل ما يقارب ال  ،% 70الرشطة يف نيوزلندا مسلمة.
وهي السبب االكرب يف هذا االرهاب وهناك العديد من االحاديث ويضيف :جمرد وقوع احل��ادث االره��ايب فان رئيسة ال��وزراء يف
املزورة ايضا ،ومنها (امرت ان اقاتل الناس ،من بدل دينه فاقتلوه ،نيوزلندا و اسمها جاسيندا ،بعدها بخمس دقائق اتصلت يب
تدرس هاتفيا وهي تبكي وطلبت االعتذار لكل مسلم.
جئتكم بالذبح ،جعل رزقي حتت رحمي) وهذه االحاديث ّ
يف اماكن دينية ومن قبل رجال دين معروفني وينفذوهنا باعتبارها ويشري :ه��ؤالء الناس لدهيم حضارة وال يعرفون الطائفية
كالما عن الرسول حممد «صىل اهلل عليه واله » ،وهناك حقيقة والتعصب وحيرتمون اجلميع وجتد جنب املسجد كنيسة مسيحية
واضحة وهي تسمى (االسالم فوبيا) وال نستطيع ان هنرب منه .ومعبدا بوذيا وهندوسيا ومل يعتد اي شخص عىل االخر او يتكلم
ويستشهد راشد بتجربته الطويلة يف جمال العمل األممي السيام انه معه وهو جمتمع متالحم كل يزاول اعامله وديانته حسب ما يراه
تطلب سفره خلمسني دولة خالل عمله يف اهليئة الدولية لألمم صحيحا.
املتحدة قائال :كنت عندما ابرز جواز السفر ويتبني انني مسلم فان وخيتتم املفتي حديثه بعد ثوان من احلادثة اغلقت مجيع املساجد
بأمر من الرشطة النيوزلندية ليتجه املسلمون ألداء الصالة يف
موظف االمن يعيد النظر ببيانايت.
ويضيف :ارى ان املوظف حمق يف تصوره عن املسلمني كيف ال الكنائس وخاصة الكنائس اليهودية التي اعلنت ان هذا اليوم
وقد رأى من يقتل باسم اهلل والنبي حممد وحيمل راية عليها اسم اس��ود وحزين تضامنا مع املسلمني (الي��زال يتكلم والدموع
تنهمر من عينيه) و ُقدمت لنا التعازي من مجيع الطوائف الدينية
اهلل والنبي حممد ،ويسبي ويزين ومل يعرتض رجال الدين عليه.
ويتابع املفتي :لذلك فهم العامل بان رجال الدين موافقون عليهم يف نيوزلندا والشعب النيوزلندي وكذلك احلكومة ،وان املسلمني
مركبة الن رجال الدين الذين يعيشون يف نيوزلندا واسرتاليا افضل من املسلمني الذين
واهنم مسلمون واصبحت هذه اجلريمة ّ
صمتوا عىل داعش ويتحمل ذلك ايضا االعالم الن اجلميع يتكلم يعيشون يف البالد االسالمية من ناحية احلرية واالمن واالمان
من خالله ،وجيب عىل رجال الدين ان يتعلموا الصدق والضمري وهذه حقيقة ال نستطيع ان ننكرها وجيب علينا ان نكون صادقني
االسالمي ويتعلموا الفهم قبل احلفظ وهذه مشكلة الهنم حيفظون مع انفسنا ومع اهلل حتى حيرتمنا االخرون.
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ي�������ا ك�����ا������ش�����ف ال�������� ُّ�����ض� ّ
������ب
ال�������������ص
�آه ع�������������راق ف��������������إن
������ب������ح ُم�������رت������� َق� ٌ
َ
ُ
����ح ال�����ل�����ي� ُ
���ب
ه������ل �أ������ص�����ب� َ
����ل ي���ع���ل���و جن�����م�����هُ ال������ ّ���س����ح� ُ
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ـ
ـ
ـ
ا ٌن
لكنَّ الورقة ت�سحب فج�أة !
قاعة �ضخمة ت�ضم �أعدادا هائلة من املمتحنني..
بابها مفتوح وحركة الدخول واملغادرة ال تتوقف ,لكن �أحد ًا ال
يعلم ميعاد وكيفية دخوله وخروجه..
�ستجد نف�سك داخل القاعة حتما ..بل ويف مكان جلو�س حمدد لك
لن يزاحمك عليه �أحد،
فاملكان رحب رغم كثافة العدد املوجود فيه،
و�ست�أتيك ورقة االختبار  ..اختبار عجيب لن جتد له مثي ًال!
فالأ�سئلة طويلة جدا ويبدو لك �أنها ال تنتهي..
وال يوجد وقت حمدد لالمتحان ،فورقة االجابة ممكن �أن ت�سحب
منك يف �أي حلظة،
ي�صيبك القلق واال�ضطراب  ..بل والفزع ال�شديد..
فكيف لك �إذا ب�إمتام الإجابات؟ �سرت�سب حتم ًا �إذ ًا!
ولكن ال  ..ال تقلق ،بل اطمئن متاما ،فلي�س عليك �سوى الرتكيز،
وبذل كل جهدك يف الإجابة،
َ
تخ�ش بعد ذلك �شيئ ًا..
وال
اطمئن ،فمن �سيحا�سبك رحيم ودود ..بل هو �أرحم بك من نف�سك،

من �سيحا�سبك ال ي�ضيع لك جهد ًا وال يبخ�س لك حق ًا
من �سيحا�سبك حق عدل ال يظلم مثقال ذرة بل يجزل لك الثواب
وي�ضاعفه كيف ي�شاء..
ولكن احذر من �أن يركنك هذا �إىل الك�سل والدعة والت�سويف،
زاعما �أن الوقت ال زال طوي ًال و�أنت تعرف الإجابات فبالت�أكيد
�ستتمكن من تدوينها..
�أو معتمد ًا على ما عرفته من ر�أفة من �سيحا�سبك ورحمته،
فتلك مكاف�آت ملن يعمل ويبذل جهده ولي�ست ملن يق�صر ويلهو،
وتذكر � ..أن لالمتحان فر�صة وحيدة فقط،
وبعدها �إما جناح و�سعادة و�إما خ�سران وندم وقت ال ينفع الندم..
ونحن الآن جميع ًا يف قاعة االمتحان ..االختبار بني �أيدينا
والوقت ال زال متاح ًا لنا،
فاجلد اجل��د ،والرتكيز ب�أعلى حد ،وا�ستثمار كل حلظة لتكون
الإجابات ب�أعلى م�ستوى،
فال نريد النجاح فقط بل نطمح للتفوق والدرجات العلى ،ويف ذلك
فليتناف�س املتناف�سون،
ولنتذكر �أن الورقة �ست�سحب فج�أة

28

االدبية

Ahrarweekly

يا حسين...
ما َ
زلت تواقًا ان ترى الناس احرارًا في دنياهم
حيــــدر عـــاشــــور

حي هنا ،معنا يقينا  ،ونحن ميتون حولك ،لأننا مل نعد
�إنك ٌّ
�أحياء �صاحلني للحياة ،نبكي على بع�ضنا ملوت ال�ضمري ،وقرب
�سدرة جدثك ننادي جهرا  ،اجرنا من الظلم يا رب ،نقِّ قلوبنا
من الق�سوة .هل ترى من �سبيل لنا  ،كي نعيد انف�سنا اليك..؟
باجلهر امامك " َع ْبدُ َك َوا ْبنُ َع ْب ِد َك َوا ْبنُ �أَ َم ِت َك
�أمل نعرتف
ِ
الر ِّق  "...؟!� .أ ّن��ى يكون بو�سعنا �أن نتحرر ،وقد بلغ
المْ ُ ِق ُّر ِب ِّ
املر�ض �سريرة نفو�س املربني و�صناع امل�ستقبل� ،أولئك االمهرين
ُ
نوكل اليهم وحدهم مهمة اخراجنا من
الذين كنا ومازلنا
الظلمات اىل ال��ن��ور ،كانوا مينحون كل �شيء وال يطلبون،
وا�صبحوا يطلبون كل �شيء وال مينحون..
حي هنا ،معنا يقينا ،ونحن نتناثر وتتناثر ايامنا .احدهم
�إنك ٌّ
ينتظر دون كلل وهو ميتلك كافة االقنعة ويرى االر�ض غابة،
واملدن غبارا وال�سماء كلمات ،واخر يقر�أ كل الوجوه وال يقر�أ

نف�سه ،وال يقر�ؤك ..منتلك ما ال منتلك ،وننتظر بال خجل
وعاد �صمتنا يحفر االحالم ب�إزميل ال�صرب ،وتعلمنا كيف نن�سى
بو�ضع
الظلم فظلمنا �أنف�سنا ،وتعودنا ان نرى العامل من املر�آة
ٍ
�صحيح ولكن باملقلوب..؟!.
نفر اليك ،ام�سك ب�أيدينا وامنع
�سيدنا ايها القائد احل� ّ�يُّ ،
ال��رك��ام �أن يعلو ،عيون امل��وال�ين املخل�صني ل��ك على قبتك
ومنائرك يذرفون ب�أمل وجزع دموعهم بت�ضرع ،نحن لوالك
�سات� ،سيدنا الطاهر تخاطبنا :ان
ايتام ..ن�سمعك يف اله َم ِ
كانت دمعتكم �سهلة ،عودوا اىل بيوتكم او ابكوا على انف�سكم،
من قال ُ
�سقف الدمع وحده ي�أوينا ،هذا َع ْ�صري يعود من جديد
ترتابط فيه �أن�ساغ يقيني لينفر مني ال�صمت ويبقى دمي
امل�سلول اخلالد مو�سوما مباء احلرية ،و�س�أظل على مدى
�صوتي ْ
الع�صور تواقا ان ارى امل�ؤمنني احرارا يف دينهم ودنياهم.
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الى روح الشهيد السعيد (قصي يوسف عجيل الشاوي)...

ٌ
سجيل
بطل من
ّ
حيدر عاشور

ُ
الصلبة كان جيد فيها نفس ًا متهيئة للشهادة،
هذه الفتوى
وروحا متقبلة بطبعها لكل ما يصدر عن ممثل املنتظر ،غالبا
ما راوده احللم بتلك الفرصة التي ال تتكرر ،وبام ان احللم
مل حيدث كل ليلة ،كذلك طريق الشهادة يف سبيل ِ
العرض
واالرض واملقدسات لن حيدث كل يوم ..فالشهادة كانت
دوما حلم نفسه بصورة أو بأخرى..
والفتوى املقدسة قد منحته قدرا من االمل فرسعان ما التحق
يف مسريهتا حتت  -لواء عيل االكرب «عليه السالم» -لتتحول
طاقته االستشهادية اىل رعب خميف لكل ما هو داعيش،
بالسجيل ،فأذاق هبا
فكانت صوالته ورمياته نريانا شبيهة
ّ
( الدواعش) وحواضنه امل��وت االمح��ر يف مناطق –يثرب
واملزاريع وتكريت وبيجي وصالح الدين – وغريها من
وهج َر سكاهنا الطيبني،
االرايض التي اغتصبها االرهاب
ّ
وذبح اجلامل واالشجار واالنسان فيها ،ونفث سمومه بكل
ما هو (شيعي) إمامي.
من اجل هذا الظلم كان حيتضن (هاونه) املرعب كأنام يف

الصالة كلام جاء النداء يبدأ بصهر الرؤوس العفنة.
ك��ان جيعل من الليل رصاخ��ا يعوي وكأنه يقاتل
شياطني غري مرئيني ،ويرى ما ال يراه اآلخرون ،حتى
أهنكه مدفعه اهلاون ،واهنك بقنابره املحرقة مضاجع
ليحوهلم اىل
املسخ ،فسحب من اعينهم ذيول النوم
ّ
جرذان قذرة عاوية ختتبئ بني طيان االرض منهزمة
اىل اقرب جحر هلا..
يكل حلظة او ّ
مل ّ
يمل فقد كانت له القدرة عىل رضب
العدو بشكل متواصل ،فالليل شاهد عىل ان يرسد
حكايته ،وافعاله وأق��وال��ه ،فهو دائ�ما ما يؤكد ان
(داعش) كلصوص ما زالوا يف حفرهم يقظني ،وانه
يراهم من خالل وميض قنبلته املوجعة بوابل هليبها
االمحر ..وبالرغم من مواهبه القتالية املتنوعة ،كان
عابدا زاهدا مغرما بالسري اىل كربالء ومواضبا عىل
خدمة زائرهيا ،متعلقا بزيارة عاشوراء ،فقد كان حمط
تعرف اليه ،فله من الصفات االيامنية
اعجاب كل من ّ
واالنسانية ما يمكن هلا ان ترفعه اىل مصاف الصفات
املالئكية.
ك��ان دائ�ما مستعدا بل متأكدا ان��ه سيحقق حلمه
وسيلتقي بمن حيب من االرواح الطاهرة ،حني قرر
ان يستطلع االه��داف بنفسه قبل حترير –بيجي يف
وثبت
صالح الدين -فقد دخل منطقة االستطالع ّ
االحداثيات ومواقع العدو الداعيش ،وبدأ يرضب
كسجيل حتى صقع مضاجع
بشهب ن�يران هاونه
ّ
فمهد الطريق للمجاهدين الن
واوك���ار داع��شّ ،
يتقدموا للتحرير ،ولكن نشوة النرص مل تكتمل حني
رصده قناص داعيش مسخ بطلقة قاتلة هوى عىل
ٍ
وراض.
االرض وفارق احلياة فورا وهو مبتسم

بطاقة الشهيد :
• اسم الشهيد  :قيص يوسف عجيل ابراهيم ديوان الشاوي

• مكان وتاريخ ميالد الشهيد  :البرصة – اهلارثة –1973 -سكنة كرمة عيل..

• مكان وتاريخ االستشهاد :قاطع بيجي – صالح الدين 2015/4 /18 -
• انتامء الشهيد  :لواء  11عيل االكرب (عليه السالم) فوج سبع الدجيل

30

Ahrarweekly

كاتب
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ظاهرة الدعاء
عند اإلمام زين العابدين MaN
يقع يف  202صفحة ،طبع منه  1000نسخة يف طبعته االوىل،
ونرشته العتبة احلسينية املقدسة  -ادارة مهرجان تراتيل سجادية
العاملي الثاين بتاريخ  1438 – 2016هـ ،للمؤلف عيل الشاهر..
ينطلق عيل الشاهر صاحب (ظاهرة الدعاء عند اإلم��ام زين
العابدين (عليه السالم)) ،من اشتغاالت الصحيفة السجادية
التي ترتكز حول الدعاء الذي هو بحدّ ذاته أحد األشكال األدبية
وجنس أديب مستقل؛ وما جعله يذهب إىل عدّ ها لوحدها ظاهرة
ال عن عدّ ها (جنس ًا مستق ً
تستحق البحث والدراسة فض ً
ال) هو
فرادة أدعية الصحيفة السجادية.
ويلفت املؤلف إىل أن ما ورد يف الصحيفة السجادية من أدعية
ومناجاة قد بلغت أرق��ى مراتب الفصاحة والبالغة يف اللغة
العربية ،فال نجد كالم ًا عربي ًا فصيح ًا بعد القرآن الكريم وكتاب
هنج البالغة ما هو أبلغ وأفصح من أدعية اإلمام السجاد (عليه
السالم) ،فقد حوت نصوص ًا إبداعية زاخ��رة بالصور البيانية
واملعاين اجلميلة وما اختزنت من موهبة لغوية ندر نطقها واملجيء
هبا ،فض ً
يرتكه األثر السجادي يف نفس املتلقي من سحر
ال عام
ُ
اللفظة وجتييش العواطف إلح��داث االتصال باخلالق املعبود
(ج ّلت قدرته) ،ولذا البد ملؤرخي األدب والنقاد الوقوف عند
ظاهرة الدعاء يف األثر السجادي وتناول نصوصه اإلبداعية فني ًا
وأدبي ًا وفكري ًا.
ويذكر الشاهر يف مقدمته عن دوافعه للكتابة يف الدعاء فقال:

مل ْ
ٍ
بكتاب خاص
حتفل املكتبة الشيعية خصوص ًا واإلسالمية عموم ًا
بالدعاء العظيم مثلام جاءت به الصحيفة السجادية التي تركها لنا
رابع األئمة املعصومني (عليهم
اإلمام عيل السجاد (عليه السالم) ِ
السالم) وتعد من ذخائر الرتاث اإلسالمي ،ومن مناجم املباحث
البالغية واألخالقية والرتبوية واألدبية يف اإلسالم وهي مدرسة
لرتبية النفوس وتوجيه القلوب؛ ونظر ًا ألمهيتها فقد اّ
سمها كبار
رجال الفكر والعلم بأخت القرآن وانجيل أهل البيت وزبور
آل حممد (صلوات اهلل وسالمه عليهم) ،ومع ّ
أن اإلمام السجاد
قد ُعرف بظواهر عدّ ة ومن بينها (البكاء والدعاء) إال أننا ارتأينا
الرتكيز عىل ظاهرة الدعاء والوقوف عىل جانب األدب والبالغة
واملعرفة يف هذه الصحيفة الربانية العظيمة وتبيان أن ما جاء عىل
جمرد أدعية تقال وإنام
لسان اإلمام السجاد (عليه السالم) ليس ّ
هي ظاهرة بحدّ ذاهتا؛ ملا امتازت به من مظاهر االطناب واإلجياز
ولغة غنية وبالغة فذة ،وقد ظهرت عىل صفحاهتا أنواع كثرية من
أساليب البديع العريب اجلميل إىل جانب توضيحها للمعارف
اإلسالمية والعقائد احل ّقة.
ُ
الصحيفة السجادية؟ ،فيقول:
ويوضح ملاذا
كان ال بد من تأصيل للشخصية اإلسالمية ومن زرع بذور
االجتهاد ،وهذا ما قام به اإلمام ع ّ
يل بن احلسني (عليه السالم)
فقد بدأ حلقة من البحث والدرس يف مسجد الرسول (صلىَّ اهلل
نجم عن موجة الرخاء التي
عليه وآله) ،وكذلك لوجود خطر آخر َ
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الفراهيدي
سادت املجتمع اإلسالمي نتيجة انفتاح املسلمني عىل
متنوعة وأعراف ترشيعية وأوضاع اجتامعية
ثقافات ّ
خمتلفة بحكم تفاعلهم مع الشعوب التي دخلت يف دين
اهلل أفواج ًا ،وكان ال بدّ من عمل عىل الصعيد العلمي
ّ
يؤكد يف املسلمني أصالتهم الفكرية وشخصيتهم
الترشيعية املتميزة املستمدة من الكتاب والس ّنة ،والبدّ
من حركة فكرية اجتهادية تفتح آفاقهم الذهنية ضمن
ذلك اإلطار لكي يستطيعوا أن حيملوا مشعل الكتاب
الذكي الذي
والس ّنة بروح املجتهد البصري واملامرس
ّ
يستطيع أن يستنبط منها ما يفيده يف ّ
كل ما يستجدّ له
من حاالت ،وكذلك ّ
أي
تعرض ّ
ألن موجات الرخاء ّ
جمتمع إىل خطر االنسياق مع ّ
ملذات الدنيا واإلرساف
يف زينة هذه احلياة املحدودة وانطفاء الشعور امللتهب
بالقيم اخللقية والصلة الروحية باهلل واليوم اآلخر ،وبام
تضعه هذه الصلة أمام اإلنسان من أهداف كبرية ،وهذا
ما وقع فع ً
ال ،وتكفي نظرة واحدة يف كتاب األغاين أليب
الفرج األصبهاين لي ّتضح احلال.
أحس اإلمام ع ّ
يل بن احلسني (عليهام السالم) هبذا
وقد ّ
اخلطر ،وبدأ بعالجه ،واتخّ ��ذ من الدعاء أساس ًا هلذا
العالج ،وكانت الصحيفة السجادية من نتائج ذلك،
فقد استطاع (عليه السالم) بام أويت من بالغة فريدة
وقدرة فائقة عىل أساليب التعبري العريب وذهنية ر ّبانية
تتف ّتق عن أروع املعاين وأد ّقها يف تصوير صلة اإلنسان
بر ّبه ووجده بخالقه وتع ّلقه بمبدئه ومعاده وجتسيد ما
يعب عنه ذلك من قيم خلقية وحقوق وواجبات.
رّ
وهكذا نعرف ّ
تعب عن عمل
أن الصحيفة السجادية رّ
اجتامعي عظيم كانت رضورة املرحلة تفرضه عىل
اإلمام ،إضاف ًة إىل كوهنا تراث ًا ر ّباني ًا فريد ًا ّ
مر
يظل عىل ّ
الدهور مصدر عطاء ومشعل هداية ومدرسة أخالق
ّ
وتظل اإلنسانية بحاجة إىل ه��ذا ال�تراث
وهتذيب
املحمدي العلوي ،وتزداد حاج ًة ك ّلام ازداد الشيطان
ّ
إغرا ًء والدنيا فتنة.

أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد البرصي الفراهيدي َ
االزدي :سيد
أهل َ
وأول من استخرج علم
أول من ضبط اللغةّ ،
االدب ،وهو ّ
العروض إىل الوجود ،فهو أسبق العرب إىل تدوين اللغة وترتيب
مجع فيه ما
ألفاظها عىل حروف املعجم ،صاحب كتابه «العني» الذي َ
كان معروف ًا يف أ ّيامه من ألفاظ اللغة ،وأحكامها ،وقواعدها ،ورتّب
ذلك عىل حروف اهلجاء ،لك ّنه رتّب احلروف حسب خمارجها من
احللق ،فاللسان ،فاالسنان ،فالشفتني ،وبدأ بحرف العني وختمها
بأول لفظ من ألفاظه
بحروف الع ّلة « و -ا -ي» ُ
وس ِّمي الكتاب ّ
بحسب (آداب اللغة العربية 427 :ـ .)428
والفراهيدي من َ
االفاضل الذين ظهروا يف ميدان علم اللغة املهم بني
مجلة واسعة من علامء الشيعة ممن خ َّلفوا آثار ًا مهمة أصبحت زاد ًا
لط ّ
الب العلم واملعرفة ،وكان كتاب (العني) خمطوط ًا عزيز النسخة،
لك ّنه رأى النور أخري ًا وطبع حم ّقق ًا.
ّ
تشيعه من أعالم القرن
واخلليل بن أمحد الذي ال
يشك أحد يف ّ
الثاين اهلجري ،قال املرزباين :إنّه ولد عام مائة من اهلجرة وتوفيّ سنة
( )170أو (17٥هـ) ،وقال ابن قانع :إنّه توفيّ سنة160هـ بحسب
(املامقاين :تنقيح املقال .)3739 | ٤03 :1
وقد أ ّلف الفراهيدي كتاب ًا يف ِ
حممد بن جعفر
االمامة ،أورده بتاممه ّ
املراغي يف كتابه ،واستدرك عليه ما مل يذكره وسامه «اخللييل».
حممد ،أبو الفتح اهلمداين الوادعي
حممد بن جعفر بن ّ
وقال النجاشىّ :
املعروف بـ «املراغي» كان يتعاطى الكالم ،له :كتاب خمتار َ
االخبار،
كتاب اخللييل يف ِ
االمامة ،وكتاب ذكر املجاز من القرآن (النجايش:
الرجال .)10٥٤ | 318 :2
المة احلليّ  ،اخلالصة ،القسم َ
وقال الع ّ
االول  :67 /كان خليل بن
أمحد أفضل الناس يف َ
حجة فيه واخرتع علم العروض،
االدب وقوله ّ
إمامي املذهب.
وفضله أشهر من أن يذكر ،وكان
ّ
وقال ابن داود :اخلليل بن أمحد شيخ الناس يف علوم َ
االدب ،فضله
إمامي املذهب (ابن داود احلليّ :
وزهده أشهر من أن خيفى ،كان
ّ
الرجال ،القسم َ
االول.)٥7٤ | 88 :
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مسالة هدم قبور ائمة البقيع ( االمام احلسن  ،االمام السجاد،
االم��ام الباقر ،واالم��ام الصادق عليهم السالم مجيعا) هي
مسالة عقائدية بحتة متس اصحاب القبور ومعتقد اتباع اهل
البيت عليهم السالم اكثر مما يروج له الوهابيون بحرمة البناء
عىل القبور  ،فان متكنوا من قبور االئمة فاهنم مل يتمكنوا من
علومهم  ،فالنوايا مبيتة ملعاداة اهل البيت عليهم السالم وكل
ما له صلة باهل البيت سواء كان علام او اثرا وغري ذلك منذ
ان رحل رسول اهلل اىل خالقه  ،وهذا ما يتعرض له اتباع اهل
البيت اليوم  ،والكل يستذكر هجامت الدواعش التكفرييني
عىل االرضحة املقدسة ليس يف العراق بل حتى يف الشام .
القرآن الكريم وهو تنزيل اهلل عز وجل فيه ما يثبت رشعية
البناء عىل القبور  ،حيث كان هذا األم��ر شائع ًا بني ُ
األمم
التي سبقت ظهور اإلسالم ـ وقصة اهل الكهف خري دليل
عىل ذلك فعندما اختلفوا فيام بينهم يف كيفية التعامل مع اهل
الكهف فهنالك فريق من املؤمنني الذي طالبوا ببناء مسجد
عىل الكهف ،بجوار قبور ُأولئك الذين رفضوا عبادة غري اهلل؛
كي يكون مركز ًا لعبادة اهلل تعاىل.
فلو كان بناء املسجد عىل قبور الصاحلني أو بجوارها عالمة
عىل الرشك ،فلامذا صدر هذا االقرتاح من املؤمنني؟! وملاذا
ذكر القرآن اقرتاحهم دون نقد أو ر ّد؟! أليس ذلك دلي ً
ال عىل
اجلوازَ ... ﴿ ،ق َ
ين َغ َل ُبوا َعلىَ ٰ َأ ْم ِر ِه ْم َل َن َّت ِخ َذ َّن َع َل ْي ِه ْم
ال ا َّل ِذ َ
َم ْس ِجدً ا ﴾.
كل من ليس لديه تاريخ او لديه تاريخ ملطخ باالنتكاسات
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واالجرام يكون من الطبيعي معاديا لكل اثر تارخيي مرشّ ف
وكيف باالثر اذا كان يعود خلرية حجج اهلل عز وجل عىل
االرض .
من جهة اخرى ملاذا يرغب او رغب بعض الصحابة بان يدفنوا
بجوار النبي حممد صىل اهلل عليه واله ؟ اليس هذا يدل عىل
رشعيتها ؟ قد يكون الظرف االن غري متاح اال انه غدا سيتاح
ذلك .
من حكايات قبور البقيع ان هنالك امراة جزائرية اعتنقت
مذهب اهل البيت عليهم السالم وعن السبب قالت كنت
يف املدينة املنورة الداء العمرة فرايت مجاعة االمر باملعروف
والنهي عن املنكر متنع دخول النساء اىل املقربة ومتنع الرجال
من الوقوف عىل قبور ائمة اربعة ال اعلم من هم وما السبب
 ،وبعد التقيص تبني اهنا الئمة اهل البيت عليهم السالم وعند
قراءة التاريخ تبني يل اهنم احق بان ُيتبعوا .
فالقبور واالرضحة هي ابواب التاريخ ملن يتطلع للتاريخ من
العقالء الهنا تثري االستفهامات ملن يرغب بالعلم وهلذا رشعوا
هبدمها حتى تغلق اب��واب التاريخ بينام هم يف هدمهم هذا
اسسوا النفسهم تارخيا اسود تذكره االجيال جيال بعد جيل .
اهلدم االول كان سنة  1220هجري وبعد سقوط دولة آل
سعود عىل يد الدولة العثامنية اعادوا بناء القبور والقباب عليها
وبعد سقوط العثامنيني عاود الوهابيون سنة  1344يف الثامن
من شوال هبدم هذه القبور  ،كام وقاموا بتصفية العلامء الذين
استنكروا هذا الفعل الشنيع .
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قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه واله)« :تصدقوا ولو
بتمرة ،فإهنا تسد من اجلائع وتطفئ اخلطيئة ،كام يطفئ
املاء النار» وقال (صىل اهلل عليه واله)« :اتقوا النار ولو
بشق مترة ،فان مل جتدوا فبكلمة طيبة» ،وقال (صىل اهلل
عليه واله)« :ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من
كسب طيب ،وال يقبل اهلل إال طيبا ،إال كان اهلل آخذها
بيمينه ،فريبيها له كام يربى أحدكم فصيله ،حتى
تبلغ التمرة مثل أحد « .وقال (صىل اهلل عليه واله):
«ما احسن عبد الصدقة إال أحسن اهلل (عز وجل)
اخلالفة عىل تركته» وقال (صىل اهلل عليه واله)« :كل
امرئ يف ظل صدقته ،حتى يقيض بني الناس» ،وقال
(صىل اهلل عليه واله)« :أرض القيامة نار ،ماخال ظل
املؤمن ،فان صدقته تظله» وقال (صىل اهلل عليه واله):
«إن اهلل ال إله إال هو ،ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة،
واحلرق والغرق ،واهلدم واجلنون« ...وعد سبعني
باب ًا من الرش» ،وقال (صىل اهلل عليه واله)« :صدقة
الرس تطفئ غضب الرب (عز وجل)» .وقال (صىل
اهلل عليه وال��ه)« :إذا أطرقكم سائل ذكر بالليل فال
تردوه» ،وحث رسول اهلل (صىل اهلل عليه واله) عىل
عدم رد السائل ،فقال« :اعط السائل ولو عىل ظهر
فرس».
وقال (صىل اهلل عليه واله)« :ال تقطعوا عىل السائل
مسألته فلوال أن املساكني يكذبون ما افلح من ردهم»
وقال الباقر (عليه السالم)« :الرب والصدقة ينفيان
الفقر ،ويزيدان يف العمر ،ويدفعان عن صاحبهام
سبعني ميتة س��وء» ،وقال الصادق (عليه السالم):
«داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البالء بالدعاء،
واستنزلوا الرزق بالصدقة ،فإهنا تفك من بني حلى

سبعامئة شيطان ،وليس يشء أثقل عىل الشيطان من
الصدقة عىل املؤمن وهي تقع يف يد الرب تعاىل قبل
أن تقع يف يد العبد» ،وقال (عليه السالم)« :الصدقة
باليد تقي ميتة السوء ،وتدفع سبعني نوع ًا من البالء،
وتفك عن حلى سبعني شيطان ًا كلهم يأمره أال يفعل».
وقال (عليه السالم)« :باكروا بالصدقة ،فان البالء ال
يتخطاها ،ومن تصدق بصدقة أول النهار دفع اهلل عنه
رش ما ينزل من السامء يف ذلك اليوم ،فان تصدق اول
الليل دفع اهلل رش ما ينزل من السامء يف تلك الليلة».
وكان (عليه السالم) إذا أعتم ـ أي صىل العتمة ـ وذهب
من الليل شطره ،أخذ جراب ًا فيه خبز وحلم ودراهم،
فحمله عىل عنقه ،ثم ذهب به إىل أهل احلاجة من أهل
املدينة ،فقسمه فيهم وال يعرفونه ،فلام مىض أبو عبد
اهلل (عليه السالم) ،فقدوا ذلك فعلموا أنه كان أبا عبد
اهلل ـ (عليه السالم) وسئل (عليه السالم) عن السائل
يسأل وال يدرى ما هو ،فقال« :اعط من اوقع يف قلبك
الرمحة» ،وقال (عليه السالم) يف الرجل يعطى غريه
الدراهم يقسمها ،قال« :جيرى له من األجر مثل ما
جيرى للمعطي ،وال ينقص من أجره شيئ ًا ،ولو أن
املعروف جرى عىل سبعني يد ،ألوج��روا كلهم من
غري أن ينقص من أجر صاحبه يشء» ،وقال أبو جعفر
(عليه السالم)« :إن اهلل تعاىل حيب إبراد الكبد احلراء،
ومن سقى املاء كبد ًا حراء ،من هبيمة وغريها أظله
اهلل يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله» ،وقال الصادق
(عليه السالم)« :من سقى املاء يف موضع يوجد فيه
املاء ،كان كمن أعتق رقبة ،ومن سقى املاء يف موضع
ال يوجد فيه املاء ،كان كمن احيى نفس ًا ،ومن أحيى
نفس ًا فكأنام احيى الناس مجيع ًا».
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سرطان المثانة..
ومخاطر التدخين

يعد رسطان املثانة من االمراض الشائعة جدا ويف زيادة مستمرة
خصوصا يف حمافظة كربالء ،عامليا يأيت املرض باملرتبة اخلامسة
او السادسة بالنسبة لألورام اما يف كربالء يأيت ثالثا بعد رسطان
الثدي ورسطان الرئة والقولون ويعود السبب يف ذلك لزيادة عدد
املدخنني او اهلجرة املستمرة وارتفاع نسبة رسطان املثانة.
وملعرفة املزيد عن هذا املرض جملة «االحرار» التقت بالدكتور كرار
املوسوي اختصاص باطنية اختصاص دقيق يف عالج االورام يف
مدينة االمام احلسني «عليه السالم» الطبية والذي بني لنا ما يأيت:ـ

اسباب حدوث املرض

من اهم االسباب التي تؤدي اىل االصابة باملرض هو (التدخني،
مرض البلهارزيا الذي يصيب املثانة وهذا سبب بدا يقل الن
البلهارزيا بدأت تقل ون��ادرا ما تشخص يف الوقت احلارض)،
وهناك اسباب ثانوية للمرض منها حصوات املثانة املتكرر او
االلتهابات املزمنة ،وهناك اسباب وراثية تساعد عىل حدوث
املرض الذي عادة ما يصيب كبار السن بعد ال  50او  60سنة
ويف كربالء نالحظ عكس ذلك يف بعض االحيان حيث االصابة
تأيت بأعامر مبكرة يف سن ال  20او  30عاما.

اعراض املرض

االعراض عادة ما تكون من خالل التبول الدموي وعادة يكون
من دون امل جمرد وجود دم باإلدرار او ممكن للمريض اكتشافها
عن طريق الصدفة من خالل اجرائه السونار.

طريقة العالج

الثانية الثالثة الرابعة) ويف املرحلة االخرية املرض يكون منترشا
باألماكن االخرى كالرئة والكبد والغدد اللمفاوية وهذه احلالة
ليس هلا امل بالشفاء بمجرد اعطاء املريض اجلرع الكيميائية
لغرض التخفيف واحلد من انتشاره اىل مجيع انحاء اجلسم االخرى,
اما مرحلة (الصفر او الزيرو) يقصد هبا املرض مل يصل اىل الورم
اخلبيث وهو يف البداية ويكون نسبة شفائه افضل والعالج بسيطا
وبعد التشخيص والتأكد بانه مل يصل اىل املثانة ,اما املرحلة االوىل
يكون العالج عن طريق جلسات كيميائية داخل ملثانة «عالج
موضعي» والتي تستمر ملدة ستة اسابيع بواقع جلسة واحدة كل
اسبوع وبعدها اجراء الناظور للتأكد من انتهاء املرض متاما ويكون
املريض حتت املتابعة وجيب عليه اجراء السونار مع التحاليل
للتأكد من وضعه الصحي والذي ال يتحسن اال يف حالة ترك
التدخني اما يف املراحل املتقدمة اكثر (الثانية والثالث والرابعة)
يكون العالج صعبا الن املرض وصل اىل عضلة املثانة واملريض
يف تلك احلاالت جيب ان خيضع جلرع كيميائية عن طريق الوريد
يصاحب ذلك مضاعفات مثل (التقيؤ ،لعبان النفس ،تساقط
الشعر) وبعدها املريض خيضع لعملية جراحية وهي االفضل له
برفع املثانة بالكامل (استئصال املثانة) ويتم عمل مثانة اخرى له
يف القولون وهذه العملية معقدة نوعا ما ولكن يتم اجراؤها يف
كربالء بصورة كبرية وناجحة وهذا املرض ال يمكن له االنتقال
عن طريق العدوى.

النصيحة الطبية

يعتمد العالج عىل مراحل املرض وهي (مرحلة الصفر االوىل لتجنب مرض رسطان املثانة جيب االقالع عن التدخني هنائيا.
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ومهام الذاكر هلل (عز وجل)
صفات
ّ

زينب موسى

النفس اإلنسانية وان كانت واحدة اال أن فيها قطبني يتحكامن
بفعاليات اإلنسان العملية وجتلياته الروحية مها (العقل والقلب).
فالعقل هو مصدر التفكر والتبرص واملنطق واالستدالل .
والقلب هو منشأ التجليات الروحية والنفسية من الرغبة واحلب
والتمني واالنفعال وذكر اهلل تعاىل واستحضار اسامئه وصفاته
تارة يكون بالعقل وطور ًا بالقلب .
عندما نستذكر صفة الغني هلل تعاىل فأن معناها أن اهلل ال يريدُ
شيئ ًا لنفسه وأنام يريده من األنسان هو ألجل األنسان وعندما
نستذكر صفة احلكيم هلل تعاىل التي تعني أنه يضع كل يشء
موضعه املناسب فمعناها أن اهلل خلق األنسان ألجل غاية ترتبط
بمصلحة األنسان نفسه .
أن الذاكر هلل ينظر اىل الدنيا نظرة املفارق النظرة العاشق هلا فهو
يعلم أن عزها وفخرها اىل انقطاع .وأن زينتها ونعيمها اىل زوال
.وأن رضاءها وبؤسها اىل نفاد .
فهو ال يدخل يف الدنيا دخو ً
ال يرضه بآخرته وال يرتكها ترك ًا
يكون فيها ك ًّ
ال عىل الناس .
فهو ليس كالشارب من البحر الذي وصفه االمام الكاظم (عليه

السالم ) يف قوله (مثل الدنيا ُ
مثل ماء البحر كلام رشب منه
العطشان ازداد عطش ًا حتى يقتله) .
وال كدودة القز الذي وصفه االمام الصادق (عليه السالم) بقوله
(مثل احلريص عىل الدنيا كمثل دودة القز كلام ازدادت عىل نفسها
لف ًا كان أبعد هبا من اخلروج حتى متوت غ ًام ) .
أن األنسان املؤمن الذاكر هلل سبحانه وتعاىل يكون مقتنع ًا بام قسم
اهلل له ألنه يؤمن باهلل تعاىل العادل يف توزيع عطاياه احلكيم يف
اختيار موضعها .
حيث ورد عن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) قال« :من
قال سبحان اهلل غرس اهلل له شجرة يف اجلنة ومن قال سبحان اهلل
غرس اهلل له شجرة يف اجلنة ومن قال ال اله أال اهلل غرس اهلل له
شجرة يف اجلنة ومن قال اهلل أكرب غرس اهلل له شجرة يف اجلنة».
فقال رجل من قريش يا رسول اهلل أن االشجار يف اجلنة لكثرية
فقال (صىل اهلل عليه وآله وسلم)« :نعم ولكن واياكم أن ترسلوا
ين
اليها نريان ًا فتحرقوها وذلك أن اهلل (عز وجل) قال ( َيا َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
َ
َ
الر ُس َ
ول َوال ُت ْب ِط ُلوا َأ ْع اَم َل ُك ْم) .
آ َمنُوا أ ِط ُيعوا اللهَّ َ َوأ ِط ُيعوا َّ
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من واقعة الطف

 أول يوم منع امل��اء فيه من خيام االماماحلسني (عليه ال��س�لام) ه��و السابع من
شهر حمرم السنة  61هـ ،وذلك بعد ما كتبه
ابن زي��اد اىل ابن سعد« :ح� َّ
�ل بني احلسني
واصحابه وبني املاء ،فال يذوقوا منه قطرة»
فانتدب هلذه اجلناية  500فارس من جيشه
وكان عىل رأسهم عمرو بن احلجاج الزبيدي
فسيطر عىل رشيعة الفرات ،وهذا بحسب
عزة اهلل الطبيس (مع الركب احلسيني من
املدينة اىل الطف) ج/1ص.)149
 اول يوم حورص فيه اإلمام احلسني (عليهال��س�لام) واص��ح��اب��ه يف ك��رب�لاء ك��ان يوم
تاسوعاء ،وورد ذلك يف قول اإلمام ايب عبد
اهلل الصادق (عليه السالم)« :تاسوعاء يوم
حورص فيه احلسني (عليه السالم) واصحابه
رض��وان اهلل عليهم بكربالء واجتمع عليه
خيل اهل الشام ،»...وقد ورد هذا احلديث
يف الفروع عن الكايف ج ،4ص147؛ وبحار
االنوار ج ،45ص.95

ضبط النفس ،مهارة ينوه عنها أرباب تنمية املوارد البرشية ،وقبلهم حتدث عنها
رسول االنسانية (صىل اهلل عليه وآله) بقوله« :ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه
ود
ما حيب لنفسه» فهي مهارة لسالمة القلب ،وقد ُسئل احد احلكامء :كيف تعرف َّ
أخيك؟ ،فقال« :حيمل مهي ،ويسأل عني ،ويسدُّ خليل ،ويغفر زليل ،ويذكرين بريب،
فقيل له :وكيف تكافئه؟ ،فأجاب :أدعو له بظهر الغيب».
فشعور الصداقة مجيل ،واألمجل عندما جتد صديق ًا خملص ًا لن يكرره الزمن ،صديق ًا
معك يف كل األحوال وبني جنبات يأسك وفرحك ،و ُيستحب للمؤمن أن يدعو
لصديقه بكل اخلري ،فيدعو له بالتوفيق ،واهلداية ،والسعادة ،واملغفرة ،واالستقامة،
والصالح ،والرمحة ،وعنه قال (صىل اهلل عليه وآله)َ « :م َث ُل ا ُمل ْؤ ِمنِنيَ يف َتوا ِّد ِه ْم،
داعى له سائِ ُر َ
عاط ِف ِه ْم َم َث ُل َ
و َتراحمُ ِ ِه ْم ،و َت ُ
اجل َس ِد إذا ْ
بالس َه ِر
اشت ََكى منه ُع ْض ٌو َت َ
اجل َس ِد َّ
حْ ُ
وال َّمى».

اشياؤنا الجميلة؟
من اجمل ما قيل في بناء
االن����س����ان ..ض���ع ق��ل��ي�لاً من
العاطفة على عقلك حتى
يلين ..وضع قليالً من العقل
على قلبك كي يستقيم..
فاإلنسان حيث يضع نفسه،
فكل إنسان يمكن أن يضع
نفسه ف��ي ال��م��وض��ع ال��ذي
ي���ري���ده ،ف��ك��م��ا يمكنه أن
ي��ك��ون ص��ادق��ًا ،يمكنه ان
يكون كاذبًا ،وكما يمكنه
أن ي��ك��ون م��ح�ّ�ب��ًا للخير له
ولآلخرين ،يمكنه أن يكون
محبًا للشر .
ّ

منطقة بين الحرمين الشريفين
في العقد السابع من القرن الماضي.
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واالمهات رجال  ...امهات قرى
ارضعنهم رطبا فأستشهدوا نخال
عالءالباشق

الهيتروكروميا

الـهيرتوكروميا ،أو التغاير اللوين ..طفرة جينية غاية يف اجلامل
وهي حالة غري مرضية نادرة يكون فيها لون احد العينني خمتلف
عن الثاين.
و اهليرتوكروميا  « Heterochromia iridum -هي
طفرة اختالف لون قزحية العني اليمنى عن العني ال ُيرسى..
وللطفرة شكل أخر اسمه « هيرتوكروميا جزئية Sectoral -
 Heterochromiaوهو وجود لونني معا يف العني الواحدة
هيرتوكروميا ،حالة غري مرضية نادرة يكون فيها لون احد العينني
خمتلفا عن الثاين.
وهذا املرض أو الطفرة اجلينية نادرة احلدوث حتدث لـ  %1من
سكان العامل ,غالب ًا ما يقصد به اختالف لون العينني (إحدامها
أو كليهام)( ،وقد يصيب اشياء آخري كلون اجللد او البرشة أو
الشعر) ،بمعنى قد يكون لشخص ما عني بلون عسيل و األخرى
باللون األزرق مث ً
ال (واإلصابة هنا يف كلتا العينني) او يكون يف
العني نفسها لونان اثنان! ،والسبب يف هذا هو نقص أو زيادة
صبغة امليالنني يف العني فعندما تنقص تلك املادة يرتتب عليه
التغري يف لون العينني فعندما ال تصل جتد العني لوهنا أزرق ثم يقل
حدة ذلك اللون تدرجيا مع زيادة نسبة وصول مادة امليالنني إىل
العني حتى يصل العني إىل البني ،وقد يصيب البرش أو احليوانات
علام ان العلامء يصنفون اهليرتوكروميا بأنه نادر جدا عند البرش
لكنه منترش وشائع عند القطط والذئاب وبعض الكائنات احلية.

