المقدس االبهى
ايها
ُ
يا فضيلتنا المرئية في الحياة

قال االمام الصادق a
صدقة يحبها اهلل تعالى :إصالح بين الناس
إذا تفاسدوا ،وتقارب بينهم إذا تباعدوا».
جامع السعادات ج 2ص20
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(  ) 21ولنذيقنه��م م��ن الع��ذاب األدنى دون العذاب األك�بر أي قبل أن
يصلوا إىل اآلخرة ويف املجمع عن الصادق عليه السالم ان العذاب األدنى
عذاب القرب ويف االحتجاج عن احلسن املجتبى عليه السالم يف حديث له
وام��ا أنت يا وليد بن عقبة فواهلل ما ألوم��ك ان تبغض عليا وقد جلدك يف
اخلمر ثامنني جلدة وقتل أباك صربا بيده يوم بدر أم كيف تس��به وقد س�ماه
اهلل مؤمنا يف عرش آيات من القرآن وس�ماك فاس��قا وهو قول اهلل عز وجل
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون أقول  :االخبار مستفيضة من
طريق العامة واخلاصة بأن هذه اآليات نزلت يف عيل عليه السالم والوليد
(  ) 22ومن اظلم ممن ّ
ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنها فلم يتفكر فيها وثم
الس��تبعاد االع��راض عنه��ا مع ف��رط وضوحها وارش��ادها إىل أس��باب
الس��عادة بعد التذكري هبا إنا من املجرم�ين منتقمون فكيف بمن كان اظلم
من كل ظامل (  ) 23ولقد اتينا موس��ى الكت��اب فال تكن يف مرية من لقائه
قيل من لقاء موسى عليه السالم ربه يف اآلخرة كذا عن النبي صىل اهلل عليه
وآله وجعلناه هدى لبنى إرسائيل (  ) 24وجعلنا منهم أئمة هيدون بأمرنا
ملا صربوا عن الصادق عليه الس�لام عن أبيه عن آبائه عليهم الس�لام قال
األئم��ة يف كت��اب اهلل امامان (  ) 25ان ربك هو يفص��ل بينهم يوم القيمة
يقيض فيميز احلق من الباطل بتمييز املحق من املبطل فيام كانوا فيه خيتلفون
م��ن امر الدي��ن (  ) 26اي كثرة من أهلكناهم يمش��ون يف مس��اكنهم قيل
يعن��ي أهل مكة يم��رون يف متاجرهم عىل دياره��م ان يف ذلك آليات أفال
يس��معون س�ماع تدبر واتعاظ (  ) 27أومل يرو انا نس��وق املاء إىل األرض.

رئيس التحرير : :سامي جواد كاظم

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

هيأة 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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لو التزموا لكان واقع احلال اف�ضل
يعيش الشعب العراقي اجواء ذكرى صدور بيان فتوى الجهاد الكفائي وما تحقق من انتصارات بفضلها وبسبب
االلتزام بها مع االيمان المطلق بالعراق ومقدس�� ��اته فكانت هذه النتائج الباهرة ،وكما هو معلوم صدر البيان
ولمرة واحدة ،بينما نجد على الجانب االخر تكرار عدة نصائح سواء من خالل ُخطب الجمعة او االستفتاءات

تحث على االصالح واالهتمام بالش�� ��باب وبالصناع�� ��ات الوطنية والنهوض بالواقع العراقي من
او البيان�� ��ات التي
ُّ
حي�� � ُ�ث الخدمات واالعمار حتى ُب�� � َّ�ح صوتها ،هذه االمور تكررت اكثر من مرة م�� ��ع الدعم غير المحدود من

تلق تلك االستجابة المطلوبة كما
المرجعية بل قالت بالنص اضرب بيد من حديد ـ ولكنها لالسف الشديد لم َ
في بيان الجهاد الكفائي ولو ان المعنيين التزموا لكان واقع الحال افضل.
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أخبار

• (سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي ) ممثل المرجعية الدينية العليا:
ان صلة الرحم تمثل مبدأ وقيمة ُ
وخلقا دينيا وانسانيا عاما وانها التقتصر على المسلمين
والمؤمنين  ،وقطيعة الرحم تضر الجميع في الدنيا واآلخرة كما ان االرحام يمثلون
الظهير والسند في االزمات والملمات ..

ومتابعات
• مليار و( )500مليون دينار حجم المبالغ التي انفقتها مستشفى االمام زين العابدين (عليه السالم) التابعة للعتبة الحسينية
المقدسة منذ صدور فتوى المرجعية لمعالجة جرحى القوات االمنية والحشد الشعبي مجانا...

(انامل الثقافة) أول مجلة مختصة بعالم المكفوفين يصدرها
معهد نور اإلمام الحسين (عليه السالم)
صدرت عن معهد نور االمام احلسني (عليه السالم) للمكفوفني التابع للعتبة احلسينية
املقدسة جملة (انامل الثقافة) والتي تعد أوىل من نوعها يف العراق متخصصة بعامل
املكفوفني .وقال (سامي جواد كاظم) رئيس حتريرها :ان العتبة احلسينية املقدسة سباقة
بانجازاهتا الفريدة واملتميزة فجاءت جملة (انامل الثقافة) كمرحلة ثانية بعد ان شهدت
املرحلة االوىل اقامة عدة دورات ملحو االمية للمكفوفني لتعليمهم القراءة والكتابة
بطريقة (برايل) اضافة اىل تعليم طلبة املعهد البالغ عددهم  82طالبا ،مشريا اىل ان العتبة
احلسينية سامهت برفع املستوى التعليمي للمكفوفني وتقليل نسبة االمية فيام بينهم.
موضحا ان املركز هيدف من خالل املجلة اىل مساعدة املكفوف عىل مواكبة اخبار
وثقافة العامل ،الفتا اىل ان املجلة تضمنت باإلضافة اىل االفتتاحية االخبار اخلاصة بذوي
السنة النبوية الرشيفة ومسائل
االعاقة مع النصائح التنموية للمكفوفني وأحاديث من ُ
رشعية وطرائف عربية ورياضة.مبينا ان عدد صفحات املجلة(  )12صفحة ،بمواضيع
مكثفة وخمترصة ،وهناك خطة لتطويرها.
ويذكر ان معهد االمام احلسني (عليه السالم اخلاص) باملكفوفني برعاية العتبة احلسينية
املقدسة يمتلك مكتبة عامة خصصت للمكفوفني حتتوي عىل جمموعة من الكتب
الفقهية والثقافية اضافة اىل القرآن الكريم واألدعية مجيعها مدونة بطريقة (برايل).

مجلس النواب يص ّوت على قرار اعتبار ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي مناسبة وطنية
صوت جملس النواب عىل قرار اعتبار يوم  13حزيران ذكرى صدور
ّ
فتوى اجلهاد الكفائي من املرجعية الدينية العليا املتمثلة بآية اهلل
العظمى سامحة السيد عيل السيستاين (دام ظله) من كل عام مناسبة
وطنية .وجاء يف نص صيغة القرار :توصية ملجلس الوزراء العتبار
يوم  13حزيران من كل عام مناسبة وطنية بمناسبة فتوى اجلهاد
الكفائي وتأسيس احلشد الشعبي ملواجهة تنظيم (داعش) االرهايب.
وأضاف ان يرشع جملس الوزراء بإكامل مرشوع العطل واملناسبات
استنادا للامدة  12من الدستور متضمنا هلذه الفقرة.
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• (االب مارتن هرمز داود) رجل دين مسيحي :
نحن دائما نصلي للشيعة ،وبوجودهم فان المسيحيين ال ينقرضون في العراق أي عاقل يعرف االمام
عليا (عليه السالم) وشيعته وال يخرج بنتيجة فهو خاسر فاإلمام كالشجرة المغروسة في جذورنا ،
فالمسيحيون العراقيون يحبون اخوتهم الشيعة وهذا دليل على التآخي والمحبة بين ابناء العراق .

• ( )400مليار دوالر ايرادات سيحصل عليها العراق من مشروع جنوب العراق المتكامل لتطوير الحقول النفطية ورفع االنتاج
في الجنوب بين وزارة النفط وشركتي اكسن موبل وبيترو جاينة.

عمليات االنبار للحشد الشعبي تنجز تأهيل وتشغيل محطة
مياه منطقة البو كمال
متكنت املالكات اهلندسية التابعة لقيادة عمليات االنبار للحشد
الشعبي من تأهيل وتشغيل حمطية مياه (اهلري) بمنطقة البو كامل
السورية بعد مناشدات اطلقها سكان املنطقة للحشد الشعبي.
وقال( :قاسم مصلح) قائد عمليات االنبار للحشد :بدعم من
العتبة احلسينية املقدسة وبتوصية من قبل املتويل الرشعي للعتبة
املقدسة سامحة الشيخ (عبد املهدي الكربالئي) وبعد ان نقلنا
معاناة أهايل املنطقة تم الرشوع قبل فرتة وجيزة بتأهيل حمطة مياه
اهلري وفعال اليوم تم االنتهاء من تأهيلها وتشغيلها فعليا والتي
تغذي اكثر من عرشة االف نسمة مع املئات من اجليش السوري
املنترشين عىل الساتر احلدودي،حيث كانت متوقفة عن العمل
بعد تعرضها للرسقة من قبل عصابات (داعش) االرهايب.

متحف القرآن الكريم في العتبة الرضوية يعرض أكبر مصحف (البايسنغري) في العالم
عرض متحف القرآن الكريم يف العتبة الرضوية املقدسة بمدينة
مشهد ،أكرب وأصغر مصحفني خطيني يف العامل ،باإلضافة إىل 20
الف نسخة من القرآن الكريم والكتيبات واملخطوطات القرآنية
وأهم الكنوز الثمينة من الكتب الساموية يف العتبة الرضوية
املقدسة.
واشارت ادارة املتحف اىل انه تم عرض أكرب مصحف يف العامل
املعروف باسم البايسنغري ،الذي يعتقد أن كتابته من عجائب
اخلط يف العامل اذ انه ُخط بيد بايسنغر بن شاهرخ جوركاين عىل
ورق خان بأبعاد (101سم * 177سم) ،مبينة اىل انه يوجد اآلن
 70ورقة منه يف العامل من بينها  57ورقة يف خزينة املكتبة املركزية

يف العتبة الرضوية املقدسة ،وثامنية منها يف متحف العتبة الرضوية
املقدسة .ولفتت اىل ان املتحف شهد عرض مصاحف مكتوبة
عىل احلجر واخلشب ،منها كتابة القرآن عىل رقاقة السيليكون
بتكنولوجيا النانو بأبعاد (10ملم* 18ملم) يف عام 2008
وكتابة القرآن الكريم عىل أوراق من احلجر بخط الثلث واجللد.
جتدر اإلشارة إىل أنه حاليا يتم اإلحتفاظ بـ  23الف نسخة من
القرآن الكريم املخطوطة والكتيبات القرآنية واملصاحف املكتوبة
عىل احلجر يف خزينة املصاحف املخطوطة يف العتبة الرضوية
املقدسة.
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ُ
الخطبة االولى لصالة ُ
الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في /10شوال1440/هـ الموافق 2019/6/14م :

ُ
(التجارة مع اهلل بالصدقة)
انه قال ( :اذا املقتم فتاجروا
من كالم ألمري املؤمنني (عليه السالم) ُ
اهلل بالصدقة).
ال خيفى عىل االخوة االعزاء اننا يف هذه الدنيا نمر بمجموعة كبرية
من االبتالءات ،وهذه االبتالءات قد تشغلنا عن ذكر اهلل تبارك
وتعاىل ،بل لعل بعض االبتالءات جتعلنا مشغولني حتى عندما
نكون نحن يف ذكر اهلل تعاىل ،وما هذا إال النطباق هذه املشاغل
عىل حواسنا وعىل مشاعرنا ..بحيث يصعب علينا للوهلة االوىل
ّ
ولعل من مجلة االبتالءات هي قضية احلاجة
ان ننفك منها..
والعرس
والعرس الذي يمر به االنسان ونتكلم عن احلاجة املادية ُ
ُ
املادي.
بدء ًا البد ان نعرف ان دوام احلال من املحال ،االنسان قد يكون
ميسور ًا ولكن تتبدل به الدنيا واذا كان معرسا ،وقد يكون معرس ًا
ويتحول اىل ميسور ..وهذه التقلبات هي من االمور الطبيعية وهذه
االشياء هي ليست تبع ًا لكرامة االنسان عند اهلل تعاىل وانام لنوع
من انواع الرتبية اهلل سبحانه وتعاىل يؤدبنا ببعض اآلداب ويربينا
ببعض الرتبية بحسب مقتضيات املصالح التي يعلمها فلرب عبد
صلحه اال الغنى ولرب
يصلحه اال الفقر ولرب عبد آخر ال ُي
ال
ُ
ُ
يصلحه اال السقم وتبدل هذه
يصلحه اال الصحة وآخر ال
عبد ال
ُ
ُ
االشياء ضمن مصالح اهلل سبحانه وتعاىل خيتارها..
يف بعض احل��االت اهلل تعاىل يبتلينا لريانا كيف نصنع وهو عامل
بخفيات االمور ولكن هذا هو ايض ًا جزء من الرتبية..
نعم الذي ال يتأدب بآداب اهلل تعاىل او يكون بعيد ًا عن املفاهيم
التي ارادها اهلل سبحانه وتعاىل له قد يصعب عليه ان يفهم االشياء

والذي يكون قريب ًا من هذه االمور نعم يفهم االشياء عىل ما هي
عليه وعىل ما ارادها اهلل تعاىل..
عنه يف
نعب ُ
الحظوا مثال ً االنسان عندما ُيقرض هذا القرض الذي رّ
احلياة الدنيا ينتظر ان يأيت أمد ان يرجع له هذا القرض ،اما ان اهلل
تعاىل يشجعنا عىل القرض واهلل هو الذي ينميه ويضاعفه بطريقته
اخلاصة وبحساباته اخلاصة هذا األمر غري مأنوس لكل احد ،الذي
يأنس به هو من يكون قريب ًا عىل االحكام الرشعية ويفهم الذوق
الرشعي يف التعامل مع هذه االشياء..
من مجلة االشياء التي ُوضعت هلا حلول وهذا احلديث الرشيف
عىل وجازته ،يقول امري املؤمنني (عليه السالم) ( :اذا املقتم
فتاجروا اهلل بالصدقة).
عندنا مفردة (االمالق) ما معنى االمالق؟
وعندنا مفردة (التجارة) ما معنى التجارة؟
وعندنا مفردة (الصدقة) ما معنى الصدقة؟
االمالق  :هي حالة الفقر الشديد ،االنسان يملق يعني يفقر ،معنى
االمالق االنسان الذي يرضبه الفقر أي انه ال يوجد عنده يشء،
فاألمالق هي حالة من الفقر وهذه احلالة من الفقر قد متر باإلنسان
يعني االنسان ممكن ان يملق ان يفقر ان ال يوجد عنده يشء اال ما
يقوت به نفسه..
ّ
ما هو حل هذه القضية؟
طبع ًا االنسان يتصدى للرزق ومأمور االنسان ان يسعى للرزق
والروايات الرشيفة تؤكد ان الساعي للرزق لغرض ان يرزق عياله
كاملتشحط يف سبيل اهلل ،والشارع املقدس دائ ًام يشجع عىل الرزق
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وليس من دأبه ان يبقى هذا االنسان بال عمل وانام البد ان تعمل
بمقدار ما متنع اكف الناس عنك وايض ًا ما حتفظ به نفسك ،لكن
االنسان قد حياول لكن ليست دائ ًام االبواب مفتحة يف وجهه،
عنه وله طرائق
حتدث كثري ًا االنسان يتصدى للرزق لكن يحُ بس ُ
من مجلتها الفزع اىل اهلل تعاىل ،وهناك بعض االدعية الرشيفة يف
مسألة سعة الرزق..
امري املؤمنني (عليه السالم) يفتح باب ًا آخر وهذا من مخُ تصات
الرشيعة االسالمية قال (عليه السالم) ( :اذا املقتم فتاجروا اهلل
بالصدقة).
(فتاجروا اهلل)  :معنى التجارة هو االنسان ان يضع رأس مال
لغرض االسرتباح ،عادة التاجر خيتار عندما يتاجر يريد ان يربح
وال يريد ان خيرس فالوضع الطبيعي االنسان يريد ان يربح،
الحظوا اخواين التجارة هبذا املعنى ليست دائ ًام حتقق الربح بل
كثري من القصص والواقعيات والتجار ان كانوا جتار ًا لكن عندما
تاجروا يف بعض احلاالت خرسوا بل خرسوا كل ما يملكون..
ويعب عنها
التجارة مع اهلل تعاىل ال يمكن ان ُتنعت باخلرسان رّ
جتارة بمعنى انا مع اهلل تعاىل البد ان اربح واملقصود من الربح مع
اهلل تعاىل ال ان اهلل تعاىل هو اخلارس وانا الرابح ،هذا غري متصور،
وانام التجارة مع اهلل تعاىل هلا معنى اخر..
الحظوا لدينا يشء زائل ولدينا يشء باق ،التجارة احلقيقية
هي التجارة الباقية عندما اربح امتنى ان يكون هذا الربح ربحا
دائام فنفسية االنسان ورغبة االنسان حتتاج اىل عنرصين العنرص
االول هو ان اربح والعنرص الثاين بقاء هذا الربح ،هذا عادة يف
جتارة الدنيا غري حاصل اما الن الربح ليس دائ ًام حاصل او وان
حصل فهو غري دائم..
الربح الدائم اوال ً هو دائ ًام ربح وثاني ًا هو عبارة عن ربح دائم..

االمام (عليه السالم) يقول من موارد سعة الرزق ومن موارد
الرزق ومن موارد التجارة الرابحة هو الصدقة من أين علمنا سعة
الرزق..؟ من عنوان التجارة ألن التجارة عادة هي الغرض منها
االسرتباح ،االمام (عليه السالم) يقول تصدّ ق واعط الصدقة
ستكون هذه جتارة مع اهلل تبارك وتعاىل و ُقلنا ال يمكن للتجارة
مع اهلل تعاىل ان تكون خارسة ،نعم املفهوم الديني عند االنسان
يرى ان هذه التجارة قطع ًا رابحة ،طريقة الربح قد االنسان ختفى
عليه ألن الدنيا مل تكن دار جزاء ال للمؤمن دار جزاء وال للكافر
دار جزاء ،لكن عىل االنسان ان هييئ هذه املقدمات.
نعم ،كثري من التجارب اخواين ُح ّلت بالصدقة حتى االمراض
املستعصية (داووا مرضاكم بالصدقة)( ،ان صدقة الرس تطفئ
غضب الرب).
ه��ذه الصدقة مفهوم واس��ع ج��د ًا وفيها من االث��ار االجيابية
والكثرية اهنا تنفي الفقر ،يعني اذا املق االنسان وتاجر بالصدقة
عنه االمالق ،ولذلك اخواين الشارع املقدس حثنا
اهلل تعاىل يرفع ُ
كثري ًا عىل اخراج الصدقات كصدقة اول الشهر وصدقة الطريق
وصدقة السالمة وغريها من الصدقات ،..واالنسان املتصدق
تنعكس هذه االمور اجياب ًا ِ
عليه واالمر الثاين مشاركة االخرين
هبذه الصدقة بمعنى ان عندما اتصدق ستقع هذه الصدقة يف حمل
حاجة عند فقري ولذلك الصدقة تكون عىل الفقري..
ه��ذه املشاركة التي هلا نحو من االم��ور االجتامعية ولذلك
الصدقات والكفارات وكل ما يتعلق باجلانب املايل خصوص ًا
ِ
مورده سيخفف عبء احلياة واملعيشة الضنكى عند
اذا وقع يف
البعض عندما يرى ان البعض رزقه اهلل سبحانه وتعاىل هيأه عن
هذا الطريق..
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ُ
الس���يد الصافي يقرأ نص ما ورد من مكتب سماحة السيد السيستاني

– دام ظله -

في النجف االشرف بمناسبة ذكرى فتوى الدفاع الكفائي

كربالء
الجمعة في
تناول 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 ُ
 /10شوال1440/هـ الموافق 2019/6/14م ،تناول نص بيان المرجعية العليا بمناسبة مرور الذكرى
الخامسة على فتوها الخالدة قائال:

اهيا االخوة واالخوات..
اقرأ عليكم نص ما ورد من مكتب سامحة السيد السيستاين – دام
ظله  -يف النجف االرشف بمناسبة ذكرى فتوى الدفاع الكفائي..
يف مثل يوم أمس الثالث عرش من حزيران من عام 2014؛ أي
قبل مخسة اع��وام ،انطلق من هذا املكان املقدس نداء املرجعية
الدينية العليا ،وفتواها الشهرية بوجوب الدفاع الكفائي ..
حيث دعت العراقيني القادرين عىل محل السالح لالنخراط
يف القوات األمنية للدفاع عن العراق وشعبه ومقدساته ،أمام
هجمة االرهابيني الدواعش الذين كانوا قد اجتاحوا مساحات
شاسعة يف عدد من املحافظات ،وباتوا هيددون العاصمة بغداد

فهب رجال العراق االبطال شيب ًا وشبان ًا
وحمافظات اخرى أيض ًاّ ،
ومن خمتلف الرشائح االجتامعية ،واندفعوا اىل ساحات القتال..
بحامس منقطع النظري ،و ّ
مهة ال توصف ،وخاضوا ألزيد من
ثالثة اع��وام ،عرشات املعارك الضارية ..بكفاءة عالية ،جت ّلت
فيها البطولة بأروع صورها ،وأسمى معانيها ،وقد قدّ موا يف هذا
الطريق عرشات اآلالف من الشهداء ،وأضعاف ذلك من اجلرحى
واملصابني ..انقاذ ًا للوطن الغايل ،وفدا ًء للحرمات واملقدسات،
حتى َم ّن اهلل عليهم بالنرص املؤزر ،ومتكنوا من دحر االرهابيني
وختليص االرايض املغتصبة من رجس املعتدين ،والقضاء عىل
دولتهم املزعومة.
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* لم يكن االنجاز التاريخي العظيم ( دحر االرهاب الداعشي) يتحقق لوال
تالحم العراقيين ،وتجاوز القوى السياسية لخالفا ِتهم ،وصراعاتهم ،أمام
المصلحة العليا للوطن والمواطنين.
ومل يكن هذا االنجاز التارخيي العظيم يتحقق لوال تكاتف
العراقيني ،وتالمحهم ،وتوحيد صفوفهم ،وجتاوز القوى
السياسية خلالفاتهِ م ورصاعاهتم ،وتعاليهم عىل املصالح
الشخصية والفئوية والقومية واملناطقية ،أم��ام املصلحة
العليا للوطن واملواطنني من خمتلف املكونات ،باإلضافة اىل
تعاون الدول الشقيقة والصديقة ومسامهتهم الفاعلة يف دحر
االرهاب الداعيش..
ولكن بعد ان وضعت احلرب اوزاره��ا ،وحتقق االنتصار
دب
املبني ،وتم تطهري خمتلف املناطق من دنس االرهابيني َّ

مكتسبات معينة.
وال ي��زال التكالب عىل املناصب واملواقع ،ومنها وزارت��ا
الدفاع والداخلية واملحاصصة املقيتة يمنعان من استكامل
التشكيلة الوزارية ،وال يزال الفساد املسترشي يف مؤسسات
الدولة مل ُيقابل بخطوات عملية واضحة للحد منه ،وحماسبة
املتورطني به ،وال تزال البريوقراطية االدارية ،وق ّلة فرص
العمل ،والنقص احلاد يف اخلدمات األساسية ..باستثناء ما
حتسن يف البعض منها تتسبب يف معاناة
حصل مؤخر ًا من ّ
املواطنني وتنغّ ص عليهم حياهتم..

دب الخالف من جديد علنًا تارة ،وخفية
* بعد تحقق االنتصار المبين على داعشَّ ،
قوى
تارة اخرى في صفوف االطراف التي تُمسك بزمام االمور ،وتفاقم الصراع بين
ً
وقوى اخرى برزت خالل الحرب مع داعش.
تريد الحفاظ على مواقعها السابقة،
ً
اخلالف من جديد علن ًا تارة وخفية تارة اخرى يف صفوف
قوى
االطراف التي تمُ سك بزمام االمور ،وتفاقم الرصاع بني ً
وقوى اخرى برزت خالل
تريد احلفاظ عىل مواقعها السابقة،
ً
احلرب مع داعش تسعى لتكريس حضورها واحلصول عىل

وال تزال القوانني التي منحت امتيازات جمحفة لفئات معينة
عىل حساب سائر الشعب ..سارية املفعول ومل يتم تعديلها..
ُك��ل ذل��ك يف ظل أوض��اع بالغة اخلطورة يف ه��ذه املنطقة
احلساسة ،وتصاعد التوتر فيها بعد فرتة من اهلدوء النسبي ..
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النشغال اجلميع باحلرب عىل داعش..
ان استمرار الرصاع عىل املغانم واملكاسب ،واثارة املشاكل األمنية
والعشائرية والطائفية هنا او هناك ،ألغراض معينة وعدم االرساع
يف معاجلة مشاكل املناطق املترضرة باحلرب عىل االرهاب ،متنح
فلول داعش فرصة مناسبة للقيام ببعض االعتداءات املخ ّلة
باألمن واالس��ت��ق��رار ،ورب�ما جي��دون حواضن هلم ل��دى بعض
األمر تعقيد ًا..
الناقمني واملتذمرين ..فيزداد
ُ
ان تطبيع االوضاع يف تلك املناطق ،وتوفري االمن فيها عىل اسس
مهنية تراعي حرمة املواطن ،ومتنحه فرصة العيش بعز وكرامة،
ومتنع من التعدي والتجاوز عىل حقوقه القانونية ،يتسم بالرضورة
القصوى ،وبخالف ذلك تزداد خماطر العودة بالبلد اىل الظروف
التي ال ُتنسى آالمها ومآسيها..
ان عىل اجلهات املعنية بامللف االمني ان تكون حذرة جد ًا ..مما
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يمكن ان حيدث نتيجة للعوامل ا ُملشار اليها ،وان تتعامل بمهنية
تامة مع هذا امللف املهم ،و ُتويل عناية خاصة للجهد االستخباري..
إلحباط خمططات االرهابيني قبل تنفيذها ،و ُتوفر مراقبة دقيقة
للمناطق التي ُيمكن ان تكون حمطة لتحركاهتم وال تسمح بأي
إمهال او تقصري يف هذا املجال..
حتية إجالل وإكبار للشهداء ِ
العظام ،ولألحبة يف ُارسهم وعوائلهم،
ولألعزاء من املقاتلني اجلرحى واملعاقني ،وللرجال االبطال من
خمتلف صنوف القوات املسلحة واالجهزة االمنية الذين يسهرون
عىل أمن الوطن واستقراره ،ومحاية املواطنني واملقيمني..
نسأل اهلل تعاىل ان حيفظهم ويسدد خطاهم ،ويأخذ بيد اجلميع اىل
انه ارحم الرامحني وصىل اهلل عىل حممد
ما فيه خري البالد والعبادُ ،
وآله الطيبني الطاهرين ،واحلمد هلل عىل كل حال.

العظام ،ولألحبة في ُاسرهم وعوائلهم ،ولألعزاء
* تحية إجالل وإكبار للشهداء ِ
من المقاتلين الجرحى والمعاقين ،وللرجال االبطال من مختلف صنوف القوات
المسلحة واالجهزة االمنية الذين يسهرون على أمن الوطن واستقراره ،وحماية
المواطنين والمقيمين.
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ما معنى الحديث الشريف
ال ُ
تعادوا االيام فتعاديكم وما هي صحة سنده؟
احلديث ورد ذكره يف مصادر متعددة فقد ورد يف اجلعفريات :بإسناده عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده عيل بن احلسني،
عن أبيه ،عن عيل بن أيب طالب (عليهم السالم) قال « :قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :ال تعادوا األيام فتعاديكم ،إذا
ّ
ويصل عىل حممد (صىل اهلل عليه
تبيغ الدم بأحدكم فليحتجم يف اي األيام [ كان ] وليقرأ آية الكريس ،ويستخر اهلل ثالثا،
وآله) « .انظر مستدرك الوسائل  .77/ 13وكذلك ورد يف دعائم اإلسالم للقايض النعامن املغريب ج  2ص 145
وعن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) أنه قال :من احتجم يوم األربعاء أو يوم السبت ،فأصابه وضح فال يلومن إال نفسه ،ثم
قال :ال تعادوا األيام فتعاديكم ،فإذا تبيغ الدم بأحدكم فليهرقه ولو بمقص .ويف اهلداية الكربى للحسني بن محدان اخلصيبي
ص  363قال:
وعنه عن السن بن مسعود ،وحممد بن اجلليل ،قال :دخلنا عىل سيدنا عيل العسكري (عليه السالم) بسامرا وعنده مجاعة من
شيعته فسألناه عن أسعد األيام وأنحسها فقال :ال تعادوا األيام فتعاديكم وسألناه عن معنى هذا احلديث فقال :معناه بينّ
ظاهر وباطن ان السبت لنا واألحد لشيعتنا واالثنني لبني أمية والثالثاء لشيعتهم واألربعاء لبني العباس واخلميس لشيعتهم
واجلمعة للمؤمنني ،والباطن ان السبت جدي رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) واألحد أمري املؤمنني واالثنني احلسن واحلسني
والثالثاء عيل بن احلسني وحممد بن عيل وجعفر بن حممد ،واألربعاء موسى بن جعفر ،وعيل بن موسى ،وحممد بن عيل وانا،
وتتم به النعمة وحيق اهلل احلق ويزهق الباطل ،فهو مهديكم املنتظر
واخلميس ابني احلسن واجلمعة ابنه الذي جتتمع فيه الكلمة ّ
ثم قرأ (( :بسم اهلل الرمحن الرحيم بقية اهلل خري لكم ان كنتم مؤمنني )) ثم قال :لنا واهلل هو بقية اهلل «.ويف اخلصال للشيخ
الصدوق ص  394قال:عن الصقر بن أيب دلف الكرخي قال :يا سيدي (يقصد االمام عيل اهلادي عليه السالم) حديث
يروى عن النبي صىل اهلل عليه وآله ال أعرف معناه ،قال :وما هو؟ فقلت :قوله« :ال تعادوا األيام فتعاديكم» ما معناه؟ فقال:
نعم األيام نحن ما قامت الساموات واألرض فالسبت اسم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ،واالحد كناية عن أمري املؤمنني
عليه السالم ،واالثنني احلسن واحلسني والثالثاء عيل بن احلسني وحممد بن عيل وجعفر بن حممد ،واألربعاء موسى بن جعفر
وعيل بن موسى وحممد بن عيل وأنا .واخلميس ابني احلسن بن عيل ،واجلمعة ابن ابني وإليه جتتمع عصابة احلق وهو الذي
يملؤها قسطا وعدال كام ملئت ظلام وجورا ،فهذا معنى األيام فال تعادوهم يف الدنيا فيعادوكم يف اآلخرة ،ثم قال عليه
السالم :ودع واخرج فال آمن عليك .قال مصنف هذا الكتاب ريض اهلل عنه :األيام ليست بأئمة ولكن كنى هبا عليه السالم
عن األئمة لئال يدرك معناه غري أهل احلق كام كنى اهلل عز وجل بالتني والزيتون و طور سينني وهذا البلد األمني عن النبي
صىل اهلل عليه وآله وعيل واحلسن واحلسني عليهم السالم.
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نصوص فقهية
استحباب تعجيل فعل الخير وكراهة تأخيره
 عن محزة بن محران ،قال :سمعت أبا عبد اهلل (عليه السالم) يقول :إذا هم أحدكم بخري فال يؤخره فإن العبد ربام صىلالصالة ،أو صام اليوم ،فيقال له :اعمل ما شئت بعدها فقد غفر لك.
عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال :كان أيب يقول :إذا مهمت بخري فبادر ،فإنك ال تدري ما حيدث.عن حممد بن مسلم ،قال :سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول :إن اهلل ثقل اخلري عىل أهل الدنيا كثقله يف موازينهم يومالقيامة ،.وإن اهلل خفف الرش عىل أهل الدنيا كخفته يف موازينهم يوم القيامة.
 قال أبو عبد اهلل (عليه السالم) :افتتحوا هناركم بخري ،وأملوا عىل حفظتكم يف أوله خريا ،وىف آخره خريا ،يغفر لكم ما بنيذلك إن شاء اهلل.
 عن أيب جعفر (عليه السالم) قال :قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) :إن اهلل حيب من اخلري ما يعجل. عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال :إذا مهمت بيشء من اخلري فال تؤخره ،فإن اهلل عز وجل ربام اطلع عىل العبد وهو عىليشء من الطاعة ،فيقول :وعزيت وجاليل ،ال أعذبك بعدها أبدا ،وإذا مهمت بسيئة فال تعملها ،فإنه ربام اطلع اهلل عىل العبد
وهو عىل يشء من املعصية ،فيقول :وعزيت وجاليل ال أغفر لك بعدها أبدا.
 عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال :إذا أردت شيئا من اخلري فال نؤخره ،فان العبد يصوم اليوم احلار يريد ما عند اهلل فيعتقهاهلل به من النار،
باب عدم جواز استقالل شيء من العبادة والعمل استقالال يؤدى إلى الترك

 عن أيب عبد اهلل (عليه السالم)  -يف حديث  -قال :وال تستقل ما يتقرب به إىل اهلل عز وجل ولو شق مترة. عن حممد بن مارد ،قال :قلت أليب عبد اهلل عليه السالم :حديث روي لنا أنك قلت :إذا عرفت فاعمل ما شئت ،فقال:قد قلت ذلك ،قال :قلت وإن زنوا أو رسقوا ،أو رشبوا اخلمر؟ فقال يل  -إنا هلل وإنا إليه راجعون! واهلل ما أنصفونا أن نكون
أخذنا بالعمل ،ووضع عنهم ،إنام قلت ،إذا عرفت فاعمل ما شئت من قليل اخلري وكثريه فإنه يقبل منك.
ـ عن إسامعيل بن يسار ،قال سمعت أبا عبد اهلل (عليه السالم) يقول :إياكم والكسل ،إن ربكم رحيم يشكر القليل ،إن
الرجل يصيل الركعتني تطوعا يريد هبام وجه اهلل فيدخله اهلل هبام اجلنة ،وإنه ليتصدق بالدرهم تطوعا يريد به وجه اهلل فيدخله
اهلل به اجلنة ،وإنه ليصوم اليوم تطوعا يريد به وجه اهلل فيدخله اهلل به اجلنة.
ـ عن أيب جعفر ،عن آبائه ،عن عيل (عليهم السالم) قال :إن اهلل أخفى أربعة يف أربعة :أخفى رضاه يف طاعته فال تستصغرن
شيئا من طاعته ،فربام وافق رضاه وأنت ال تعلم ،وأخفى سخطه يف معصيته فال تستصغرن شيئا من معصيته ،فربام وافق
سخطه (معصيته) وأنت ال تعلم ،وأخفى إجابته يف دعوته فال تستصغرن شيئا من دعائه ،فربام وافق إجابته وأنت التعلم،
وأخفى وليه يف عباده فال تستصغرن عبدا من عبيد اهلل فربام يكون وليه وأنت ال تعلم.

استفتاءات شرعية
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القواطع في الصالة
السؤال  :هل جتب املصافحة لو مدّ يل ـ حال الصالة ـ رجل يده السؤال  :اذا خطر ببال املصيل ان يقطع الصالة لكنه رسعان
قاصد ًا السالم او املصافحة بحد ذاهتا؟ وهل هناك كراهة يف ما عدل عن ذلك ومىض يف صالته فهل خيل ذلك بالصالة ؟
اجياب املصيل للمصافحة ام ان الكراهة عىل املريد للمصافحة
؟
اجلواب  :ال ّخيل هبا ،نعم اذا اتى ببعض االفعال قبل ان يعود
اجلواب  :ال جتب املصافحة يف حال الصالة وال يف غريها اذا اىل نية الصالة وكان مما ّ
خيل زيادته ولو بغري قصد اجلزئية ـ
مل يعد تركها اهانة ملن حترم اهانته ،واما الكراهة فغري ثابتة هلا كالركوع ـ بطلت صالته .
بعنواهنا .
السؤال  :اثناء الصالة قربت مني حرشة فقتلتها فام حكم
السؤال  :اذا خرج من االنسان دم من جرح او قرح قبل صاليت ؟
الصالة او يف اثنائها وكان اقل من الدرهم ومل يكن تطهريه اجلواب  :اذا مل يوجب استدباره عن القبلة او توجه وجهه
حرجي ًا  ،فهل يلزم التطهري ام يعفي عنه النه اقل من الدرهم ؟ اليىاليمني او اليسار بام يوجب بطالن الصالة او مل يعدّ شغ ً
ال
ّ
ً
ً
اجلواب  :يعفي عنه يف مفروض السؤال مطلقا بل يعفي عنه كثريا صحت صالته .
اذا كان اكثر من الدرهم ايض ًا برشط ان يكون للجرح او
القرح ثبات واستقرار .
السؤال  :اذا دق جرس اهلاتف ،او طرق باب الدار ،ومل يكن
هناك احد يلبي الطلب غري شخص وهو يف اثناء الصالة
السؤال  :اذا سقط االنسان اثناء صالته اىل االرض ،فهل جيوز اليومية الواجبة ،فهل جيوز له ان يقطع صالته لالجابة عيل
له القيام وامتام صالته من حيث وصل قبل السقوط  ،ام اهنا اهلاتف اولفتح باب الدار ؟
تبطل وجيب عليه االستئناف؟ وهل خيتلف احلكم فيام اذا كان اجلواب  :جيوز وان كان االحوط تركه .
سقوطه عن حالة مرضية مزمنة ،ام كان سقوطه عن حالة
مفاجئة مل يسبقه مثلها ؟
السؤال  :هل جيوز قطع الصالة املستحبة او النوافل لسبب
اجلواب  :السقوط يف اثناء الصالة مما ال يمنع يف حدّ ذاته عن معني ؟
اكامهلا .
اجلواب  :جيوز .
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العتبة الحسينية المقدسة

محيى ( )300يتيم وذويهم
ترسم البسمة على
ّ

تقرير :حسنين الزكروطي  /تصوير :صالح السباح  -وخضير فضالة

ِ
والعرض
قدمها الش���هداء االبرار دفاعا عن االرض
وف���ا ًء للتضحيات الكبيرة والدماء الزكية التي ّ
والمقدس���ات أقام مركز الحوراء زينب (عليها الس�ل�ام) التابع لألمانة العامة للعتبة الحسينية
المقدس���ة برنامجا ترفيهيا أليتام الشهداء االبرار وذويهم اضافة الى شريحة العوائل المتعففة
ضم البرنامج شراء ثياب جديدة لهم وزيارة االمام
بمناسبة حلول ايام عيد الفطر المبارك ،وقد َّ
الحس���ين (عليه الس�ل�ام) والتبرك بوجبتي طعام في مضيف اإلمام الحس���ين (عليه السالم)
ومدينة اإلمام الحس���ين (عليه الس�ل�ام) للزائرين الواقعة على طريق (كرب�ل�اء  -بابل) ،وكذلك
التشرف بلقاء ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي ،واالستماع
الى توجيهاته السديدة.
واوصى س���ماحته االيتام بالصالة والصوم ومساعدة االخرين وكسب رضا االم وحسن التعامل
رقي االنسان والمجتمع.
معها ،واالهتمام في الدراسة كونها اساس ّ
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وحتدث السيد سعد الدين هاشم البناء املرشف عىل مدارس
االيتام يف العتبة احلسينية املقدسة ومؤسسة االم��ام الرضا
اخلريية قائ ً
ال« :اعتاد مركز احل��وراء زينب (عليها السالم)
عىل التواصل املستمر مع عوائل الشهداء االبرار والعوائل
املتعففة يف داخل وخارج حمافظة كربالء املقدسة لتقديم الدعم
املادي واملعنوي هلم ذلك ألن هاتني الرشحيتني (رشحية عوائل
الشهداء ورشحية العوائل املتعففة) بحاجة اىل اهتامم ورعاية
خصوصا بعد ان فقدوا ارباب أرسهم نتيجة لتضحياهتم يف
سبيل املبادئ والقيم وجماهدة عصابات داعش االجرامية».
واضاف البناء« :مع حلول ايام عيد الفطر املبارك دأب مركز
احلوراء زينب (عليها السالم) اىل اعداد برنامج كامل متثل يف
رشاء مالبس لرشحية االيتام وعددهم ( )150يتيام و()150
من ذوهيم ،كجزء من الدعم املعنوي هلم ،فضال عن زيارة
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االمام احلسني (عليه السالم) والتجول يف بعض اقسام
العتبة احلسينية املقدسة».
وتابع البناء« :كام شمل الربنامج التنسيق مع قسم الطفولة يف
مدينة االمام احلسني (عليه السالم) للزائرين كذلك اعداد
جمموعة من الربامج الرتفيهية لأليتام يف املدينة وتوزيع اهلدايا
ِ
سكنة حمافظة بغداد
عبت ام حسني ( من
عليهم» .من جانبها رّ
سابقا واملجمع السكني اخلاص باأليتام والعوائل املتعففة يف
مدينة كربالء يف الوقت احلايل) :عن سعادهتا بالعمل الكبري
الذي تقدمه العتبة احلسينية املقدسة لعوائل االيتام والعوائل
املتعففة ،مشري ًة اىل ان طفلها «حسني» كان يعاين من مرض
خطري ،وقد تكفلت العتبة احلسينية املقدسة بعالجه خالل
اربع عمليات جراحية ،كام ادخلت اخوته الثالثة يف مدرسة
عيل االصغر (عليه السالم)».
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تزامنًا مع مرور  14قرنًا على شهادة امير المؤمنين «عليه السالم»..

ّ
المعظم تقيم
أمانة مسجد الكوفة
مهرجان السفير الثقافي بدورته التاسعة

تقرير :ضياء االسدي  /تصوير :خضير فضالة

تحت شعار( :شهادة االمير وسفارة السفير دروس وعظات ومناهج حياة) اقامت االمانة العامة
ّ
المعظم والمزارات الملحقة به ،على قاعة مصلى مسلم بن عقيل (عليه
لمسجد الكوفة
الس�ل�ام) في مس���جد الكوفة المعظم ،واماكن اخ���رى مهرجان الس���فير الثقافي بدورته
التاس���عة طيلة ثالثة ايام بد ًءا في الثامن من شهر حزيران لعامنا الجاري الموافق للرابع من
ش���هر ش���وال المعظم  1440للهجرة ،وقد تنوعت فعاليات وفق���رات المهرجان بدءًا من حفل
االفتتاح الذي حضره االمين العام للعتبة الحسينية المقدسة السيد جعفر الموسوي ونائبه
الحاج حسن رشيد وشخصيات دينية واكاديمية من داخل العراق وخارجه
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السيد محمد مجيد الموسوي

وشهدَ حفل االفتتاح قراءة آيات بينات من الذكر احلكيم ثم قراءة
سورة الفاحتة عىل ارواح شهداء العراق ،بعدها قراءة انشودة امانة
املسجد املعظم ..وافتتح السيد حممد جميد املوسوي امني املسجد
كلامت احلفل ،فقال« :لقد مثلت بداية الكوفة كحارضة إسالمية
وعاصمة لدولتها إبان خالفة أمري املؤمنني (عليه السالم) فيها مع
بدايات الدولة اإلسالمية مرحلة غاية يف االمهية كوهنا أشارت
بقول واضح لقدسية هذه املدينة وأمهيتها التي ال بد لألنبياء
واألوصياء من املرور عىل تربتها الطيبة فقد ورد عن االصبغ بن
نباتة عن أمري املؤمنني (عليه السالم) أنه قال« :يا أهل الكوفة لقد
حباكم اهلل بام مل حيب به أحدا ّ
ففضل مصالكم وهو بيت آدم وبيت
نوح وبيت إدريس ،ومصلىّ إبراهيم اخلليل ومصلىّ أخي اخلرض

ومص ّ
اليّ .
وإن مسجدكم هذا أحد املساجد األربعة التي أختارها
اهلل ألهلها ،وليأتنيّ عليه زمان يكون مصلىّ
املهدي من ولدي
ّ
ومصلىّ ّ
حن
كل مؤمن وال يبقى عىل األرض مؤمن إال كان به أو ّ
قلبه إليه».
واوض��ح املوسوي« :أن مهرجان السفري الثقايف التاسع يقام
بمناسبة مرور الف واربعامئة عام عىل استشهاد أمري املؤمنني (عليه
السالم) يف حمرابه الرشيف يف مسجد الكوفة املعظم» ،منوها عن
مسابقة هذا العام بأهنا تدور يف دائرة ختليد هذه الذكرى القرنية
الرابعة عرشة».
وتابع القول« :لقد مث ََّل مهرجان السفري خالل مسريته لتسع
سنوات حركة ثقافية أعادت اىل مسجد الكوفة جزء ًا من تارخيه
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وألقه حني كان جامعة للعلوم الدينية والنحوية والعلمية أيام
اإلمام عيل وحفيده اإلمام جعفر الصادق (عليهام السالم)».
مبين ًا« :ان من حماسن هذا املهرجان أنه استقطب املفكرين
والكتاب والشعراء والفنانني فضال عن املهتمني بالثقافة بشكل
عام وبعد أن ّ
شكلت مسابقة مسلم بن عقيل (عليه السالم) حافزا
للكتابة حول مدينة الكوفة ومسجدها أو ما ارتبط بتاريخ أهل
البيت (عليهم السالم) ومن سرية أصحاهبم ورواة حديثهم حتى
بلغ نتاجها أكثر من ستني كتاب ًا أضيفت للمكتبة اإلسالمية فكانت
البحوث القرآنية والبحوث املهدوية ساحة للباحثني عن التفسري
والتأويل وعن احلقيقة املهدوية ،كام استقطب املهرجان خرية
الشعراء من العراق والدول العربية الذين جمّدوا تراث الكوفة
وبطلها مسلم بن عقيل بعرشات القصائد ,وكذلك مثلت مسابقة
اخلط العريب حمفال وتظاهرة فنية استقطبت مشاركات خارجية
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عربية واسالمية وصلت من اسيا واسرتاليا وافريقيا ملا حتمل من
ضوابط دولية وقيمة مادية يف جوائزها ،وكانت مسابقة التصوير
هي االخرى التي شهدت مشاركات من بلدان املغرب العريب
فض ً
ال عن بلدان الرشق االوسط».
وحتدث سامحة السيد عالء املوسوي رئيس ديوان الوقف الشيعي
خالل احلفل عن حمطات من حياة اإلمام عيل (عليه السالم)،
قائال« :قال امري املؤمنني (عليه السالم) «ال تستوحشوا طريق
احلق لقلة سالكيه» ،وبمناسبة مرور أربعة عرش قرن ًا عىل شهادته،
فأنه (عليه السالم) قد سار يف سبلٍ َّ
قل سالكوها ،وتفر َد بسلوك
تلك الطرق وفتحها منذ ان ابتيل بفتنة السقيفة فأصبح جليس
داره ألنه اختار املبدأ عىل املصالح الشخصية واملكاسب السياسية
الدنيوية ،وعندما تعامل مع احلكم عىل انه وسيلة تطبيق العدل
وايصال احلق للناس مل يستطع أحد حتى االن ان يتعامل مع
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الحاج عبد علي
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ذو الفقار الحيدري

احلكم مثله (عليه السالم) ،حتى استشهد من اجل ذلك».
وتابع املوسوي قائ ً
ال« :نحن نعيش هذه املناسبة بعد أربعة عرش
قرن ًا من شهادته ونتلمس من سريته إضاءات مجة نستفيد فيها
يف حياتنا الشخصية واالجتامعية وحتى السياسية ألن يف ذلك
السعادة الكربى للفرد واملجتمع».
وحرصت جملة (األح��رار) خالل حضورها فعاليات املهرجان
عىل اجراء لقاءات مع القائمني عىل املهرجان كان أوهلا مع السيد
ذو الفقار احليدري رئيس قسم االعالم يف مسجد الكوفة املعظم
يميز هذه الدورة ملهرجان السفري عن سابقاهتا بتسليط
فقال« :ما ّ

الضوء عىل ذكرى مرور ( )1400عام عىل استشهاد امري املؤمنني
(عليه السالم) يف مدينة الكوفة لذلك ارتأت امانة مسجد الكوفة
ان حتتفي هبذه املناسبة وكانت البحوث والقصائد وكل املحاور
تتحدث عن سرية امري املؤمنني (عليه السالم) وعن يوم استشهاده
يف حمرابه يف مسجد الكوفة املعظم».
واضاف احليدري« :ان املهرجان استمر لثالثة ايام حيث شهد
اليوم االول جلسة االفتتاح وجلسة للشعر الفصيح واليوم
الثاين منه شهد جلسة للبحوث املهدوية وجلسة لإلبداع الفكري
والقصة والرواية واملرسحية والتأليف والتحقيق وغريها من فنون

االدب ،وجلسة مسائية كانت خمصصة للشعر الشعبي التي متيزت
هذا العام بحضور شعراء من خارج العراق ّ
نظموا قصائدهم
باللهجة الشعبية العراقية يف امري املؤمنني (عليه السالم)».
مبين ًا« :ان اليوم اخلتامي شهدَ جلسة للبحوث القرآنية وجلسة
جديدة اضيفت هذا العام وهي جلسة االفالم الوثائقية القصرية
التي تتحدث عن سرية امري املؤمنني (عليه السالم) ومنهاج حياته
املتكامل».
كام التقت (االح��رار) احلاج عبد عيل االبراهيمي رئيس قسم
العالقات العامة يف املسجد ومسؤول ادارة جلسة البحوث
املهدوية« :تضمن املهرجان فعاليات متعددة وفقرات متنوعة،
وكانت ضمن فقرات املهرجان هلذا العام جلسة البحوث املهدوية
التي حتتل مكانة يف هذا املهرجان حيث يف اليوم الثاين للمهرجان
صباح ًا عقد مؤمتر البحوث املهدوية ومتت من خالله استقطاب

باحثني من داخ��ل وخ��ارج العراق لتقديم بحوث يف القضية
املهدوية».
وحتدث االبراهيمي عن دور قسم العالقات العامة يف امانة
املسجد فقال« :لقسم العالقات العامة دور بارز وكبري يف انجاح
املهرجان من خالل ما يقوم به من مهام متعددة كإعداد بطاقات
الدعوة وايصاهلا واستقبال الوافدين وإعداد اهلدايا للحارضين
إضافة اىل مهام اخرى ال يسع املجال للحديث عنها بالتفصيل».
وجت��در االش��ارة اىل ان حفل االفتتاح شهد عرض ريبورتاج
يتحدث عن تاريخ املهرجان بدوراته الثامن السابقة فض ً
ال عن
توزيع عدد من ال��دروع للفائزين باملسابقات التي اقيمت عىل
هامش املهرجان ومن ضمنها درع لنجل السيد حممد احللو
اضافة اىل توجه احلارضين الفتتاح معرض الصور الفوتوغرافية
ومعرض اخلط العريب.
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مشروع في صور
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مجمع االمام الحسن المجتبى الثقافي
مكان المشروع  /كربالء المقدسة  -منطقة السعدية

مكونات المشروع:
يقام ال�م�ش��روع على مساحة م�ق��داره��ا ()2500م 2وب��واق��ع عشرة
ط��واب��ق تفاصيلها ال �م��درج��ة ادن� ��اه ال �ط��اب��ق االرض� ��ي  :معرض
الكتاب ال��دائ��م،ال�ط��اب��ق االول :م��درس��ة ح��وزوي��ة للنساء،الطابق
الثاني :مدرسة ح��وزوي��ة للرجال،الطابق الثالث :مكتبة للنساء
 +مكتبة للبنات الصغار،الطابق الرابع :مكتبة للرجال  +مكتبة
ل �ل�اوالد ال �ص �غ��ار،ال �ط��اب��ق ال �خ��ام��س :م��رك��ز ب �ح��وث  +مركز
مخطوطات،الطابق السادس :شقق سكنية لضيوف العتبة،الطابق
السابع  :محطة اذاعة الروضة الحسينية المقدسة،الطابق الثامن:
قاعة للمؤتمرات،الطابق تحت االرض��ي :وسيخصص كسرداب
وسيكون موقف للسيارات وخدمات للمجمع بأكمله.
علمًا ان الجهة الممولة هي الموازنة االستثمارية لديوان الوقف
الشيعي الموقر.
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العطاء الحسيني
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حملة الشهادات العليا
يشاركون في دورات للخطابة الحسينية باللغة االنكليزية
تقرير :حسين النعمة

بدأ قس���م الخطابة الحسينية في العتبة الحسينية المقدسة أول دروسه باللغة
االنكليزية في قاعة قسم الخطابة الحسينية ،بمشاركة أكثر من ( )160مشاركا
ومش���اركة من المبلغين والخطباء الحس���ينيين ،ونخب من حملة الش���هادات
العليا اكاديميا.
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وبينّ الشيخ أمري الويل املحارض يف الدورة املقامة للرجال« :بعد
التوكل عىل اهلل بدأنا اليوم بدورة اخلطابة يف اللغة االنكليزية،
التي هتدف اىل خترج ثلة من اخلطباء باللغة االنكليزية».
مبينا« :ان الدورة تشمل الفقه وعقائد اإلمامية ورسالة احلقوق
واملقتل ومجيعها باللغة االنكليزية».
ورصح األستاذ حممد عيل الطائي مسؤول الشعبة اإلدارية يف
القسم« :بان هذا املرشوع هو خدمة للدين واملذهب وكل ّ
مهنا
هو تقديم األفضل».
وأضاف الطائي « نريد ان شاء اهلل تعاىل ان نصل اىل أبعد نقطة
يمكن لنا الوصول هلا لنرش فكر أهل البيت (عليهم السالم)».
وتابع الطائي «ان عدد احلضور قد جتاوز ال��ـ( )90مبلغا،
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وما يقارب ال��ـ( )70مبلغة ،وقد سلمنا مجيع الطلبة املنهاج
املقرر تدريسه خالل مدة الدراسة ،علام ان من احلارضين
من محلة الشهادات العليا (املاجستري والدكتوراه) ويف خمتلف
املجاالت».
منوها عن «مكان ال��دورة املقامة للرجال فهي يف العتبة
احلسينية املقدسة ،أما ال��دورة املقامة للنساء فهي يف العتبة
العباسية املقدسة».
هذا ويعد قسم اخلطابة احلسينية يف العتبة احلسينية املقدسة
احد أهم املؤسسات التي هتتم بالشأن اخلطايب واملنرب احلسيني
بشكل عام..
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التقارير
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مع حلول العطلة الصيفية في كربالء ...

مركز رعاية الشباب
ُيشرع ببرامجه المنوعة

تقرير :غسان العكابي  /تصوير :علي النجار

من اجل توس���يع العمل الميداني الش���بابي ليش���مل اكبر عدد ممكن من الشباب في
كربالء وخارجها واس���تثمارا للعطلة الصيفية ،ش���رع مركز رعاية الش���باب التابع لقس���م
النشاطات العامة في العتبة الحسينية المقدسة بمجموعة من البرامج الهادفة والنوعية
وتطور قدراتهم
تنمي
ّ
للش���باب وبش���ريحتيه االكاديمي وغير االكاديمي ّ
وزجهم ببرامج ّ
بشتى المجاالت.
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مش����اهد من الجوالت الميداني����ة للبرامج التي
شرع بها مركز رعاية الشباب

وقال (حممد عيل الربيعي) مدير املركز «بعد اخلطة املوضوعة من
قبل املركز الستثامر العطلة الصيفية وتفعيل مرشوع (شبابنا)
الذي يستهدف الشباب العاطلني عن العمل ومرتادي املقاهي
وتاركي ال��دراس��ة» ،تم تقسيم ك��ادر مركز رعاية الشباب اىل
جمموعة فرق وكل فرقة توجهت اىل جمموعة من املقاهي حيث
كانت البداية من مركز املدينة ومن ثم اىل االحياء املحيطة باملركز
وبعدها االقضية والنواحي ،اذ شملت املناطق غريب املحافظة
حي النرص والبناء اجلاهز ومن ثم حي رمضان وحي املعلمني
مقهى كوجبة اوىل
وحي املوظفني وحي احلسني بواقع ()45
ً
وبعد تدوين اسامء هؤالء الشباب سوف نرشع بتنفيذ برنامج
(صناع احلياة) لزج الشباب يف دورات مهنية منها دورات يف

احلالقة واخلياطة والنجارة والتأسيسات الكهربائية باإلضافة اىل
صيانة اجهزة احلاسوب وما اىل ذلك من الدورات التي بإمكاهنا
وتطور قدراهتم ومزاولة عملهم يف سوق العمل وكسب
تنمي
ان ّ
ّ
القوت هلم ولعوائلهم».
وتابع الربيعي «اما الشق الثاين من الربامج سوف يكون تشويقيا
من خالل اقامة البطوالت الرياضية اخلامسية لكرة القدم وشمول
اكرب عدد ممكن من الشباب هبذه الربامج الرياضية».
وجتدر االشارة اىل أن عمل مركز رعاية الشباب ال يقترص عىل
حمافظة كربالء فحسب بل يشمل اغلب املحافظات هبذه االنشطة
والربامج من خالل ممثلياته.
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َ
الفجرين
بين
ِ

فارس عطية محمد

ٌ
ثالثة  ...ال ت�سمع لهم اال هم�سا  ...كغيوم ال�صيف � ...سرعان ما تفرقوا  ...موعدهم الغروب حيث يالم�س قر�ص ال�شم�س خط االفق .
�إنهم
عند تلك النخالت الثالث التي تفرعت من جذر واحد بد�أوا امل�سري اىل �ضالتهم � .أرخى الليل �سدوله الثما بظالمه االر�ض  ...يعلمون حجم
املخاطر يف طريقهم .
انتعلوا اقدامهم غري ابهني بوخزات ال�شوك العنيد الذي يفرت�ش طريقهم  ،الهدوء مطبق متاما  ،فال ي�سمعون اال حفيف ال�شجر وهدير املاء
ونقيق ال�ضفادع وت�أوهاتهم حني انتزاع ال�شوك من اقدامهم الدامية � .أنهم يف �سباق مع عتمة الليل الذي فرق جزءا من ا�ستاره �ضوء القمر ،
حيث مل يبق من الليل اال ثلثه .
فاج�أهم رجل يحمل يف يده م�صباحا نفطيا وباالخرى ع�صا غليظة ...
 من �أنتم ؟ ؟ نحن  ...عابرو �سبيل !! �أين وجهتكم  ...؟ نذهب � ...إىل ... �أعلم من �أنتم  ...و�إىل �أين تذهبون  ...ا�سمعوا -:عند انعطاف النهر �إىل اليمني يوجد الكمني  ،قبل و�صولكم  ،هناك دار متوا�ضعة قد علق امل�صباح النفطي يف بابها  ،انعطفوا اىل الي�سار ثم
ا�ستقبلوا الطريق بوجهكم و�سريوا يف مزارع الباميا حتى جتتازوا احلقد الدفني يف ذلك الكمني .
 �أحدهم االمر �صعب ومعقد ... االخر ي�صعب ال�سري يف مزارع الباميا ... ثالثهم المفر من االمر ...�أدرك الكمني االمر  ...فعب�أ حقده الدفني  ...يف خمازن بنادقه � ...شعر بف�شله يف قطع الطريق على العا�شقني .
ا�ستنفر جنده  ..وقف على الكتف الرتابي ونادى ب�أعلى �صوته  ...نعلم بوجود ا�شخا�ص خمتبئني  ...ال ن�ستطيع تفتي�ش مزارع الباميا
والقب�ض عليكم � ...سنجعل الر�صا�ص يفت�ش عنكم .
كان الر�صا�ص امللتهب والكثيف واملح�شو بحقد القرون االربعة ع�شر يتجه نحو �أغ�صان الباميا ليح�صد القوت قبل �أوانه .
ر�صا�صة ا�صابة �ساق �أحدهم  ...فلم ي�شعر بحرارة احلديد وال نزف الدماء لأنه غارق يف ت�أمالته مبع�شوقه .
ليعجل هزمية اعدائه .
�أخرى ا�ستقرت يف كتف االخر مل يبال لنزف الدماء كامتا امله ّ
ثالثة لعينة  ...تفت�ش عن احلظ االوفر ل�صاحبها والن�صيب االبخ�س ملطلقها فاهتدت اىل رئة الثالث .
بدا االمر م�ستحيال  ...توقف اطالق النار .
 ال تخف �ستعي�ش ولن متوت � ...سننقلك اىل اقرب بيت يف الطريق ثم ... �أنا غري خائف ولكن اجد �صعوبة يف التنف�س  ...وال ا�ستطيع امل�سري  ،نظر اىل ال�سماء واذا ببيا�ض ي�شق ذلك الظالم ك�أنه ذنب ال�سرحان ،�أ�شار بيده اىل زمالئه ان ي�سمعوا منه اخر كلماته  ،فان�صتوا له خا�شعني و�أعينهم تفي�ض من الدمع ...
 �أما انا  ...فقد �أكملت امل�سري  ...وانتم الزال امامكم �شوط من الطريق  ،ولكن هذه و�صيتي -:(( ورغم احلزن واالالم فينا فال قرت عيون ال�شامتينا ))
(( اال �أبلغ طغاة الدهر �أنــّا فال واهلل ال نن�سى ح�سينـــا ))
رفعا ر�أ�سيهما اىل ال�سماء واذا ببيا�ض معرت�ض يف االفق و�صوت امل�ؤذن ميزق هدوء الفجر.
*(الن�ص الفائز باجلائزة الثانية يف م�سابقة الإمام احل�سني عليه ال�سالم الأدبية)
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الحسين كرامة
ال والذي أعطى

ت���ف���ج���ع���ا
ب������ك������ت ال������ق������ل������وب ُ ع�����ل�����ى احل�����������س��ي��ن ِ
ِ
ّ
�����ح�����ه�����ا
م�����������ايل ��������س�������وى ذرف ال�����������دم�����������وع
َ
و������س ّ
ي���������ا ق������ل������ب ُ �أن��������������ت َ دل�����ل�����ت�����ن�����ي ل����ط����ري����ق����ه����م
�إن ّ َ ال�����ت�����������ش�����ي�����ع َ يف احل��������ي��������اة ِ ه����وي����ت����ي
������ص�����ح�����ب�����ي ِم�����������ن ْ ث�������م�������ار حم���ب���ت���ي
ف������وه������ب������ت ُ َ
م�����������������س��������دَ د ًا
َ
ن�������ادي�������ت�������ه ُ �أي��������������ن َ امل�������������س���ي��ر ُ
ف��������أج�������اب�������ن�������ي ن������ح������و ال�������ط�������ف�������وف ِ م���������س��ي�رت����ي
مل ْ �أن�������������س������ه ُ ن���������ص����ب َ ال����������ع����������زاء ُم��������ك��������دّ را
مل ْ �أن�������������س������ه ُ ذك�����������ر َ ال�������� ُك��������م��������اة ب����ك����رب��ل�ا
مل ْ �أن�������������س������ه ُ و��������ص�������ف ال�����������ر�ؤو������������س ع�ل�ائ���م���ا
ف�����ب�����ك�����ت ْ ق��������ل��������وب ُ ال������ع������ا�������ش������ق���ي��ن ل����و�����ص����ف����ه
و�أث��������������������ار َ يف ق������ل������ب ِ امل�������ح�������ب ِّ ������ش�����ج�����و َن�����ه
ه�������������ذا ي��������ن��������وح ُ ع�������ل�������ى احل���������������س���ي���ن ِ ب�����ع��ب��رة
ه�������ج�������روا ال�������ك�������رى ح�����ت�����ى ال�����������ص�����ب�����اح ِ �أراهُ ��������������م
���������������رتّ���������������ل ُ ������������س�����������ورة ً م�����دن�����ي�����ة
ه���������������ذا ُي
َ
ت���������ط���������رق َ ل�����ل�����ح�����������س��ي��ن ِ خ���ط���ي���ب���ن���ا
ف�������������������إذا
َ
ع���������زم���������وا ال�������رح�������ي�������ل �إىل امل���������ن���������ون و�إن�������ه�������م
ن�������������������ش���������روا امل�������������ب�������������ادئ ل�������ل�������ح�������ي�������اة ه������دي������ة
ي�����������ت�����������زود ُالأح�����������������������������������را ُر م������ن������ه������م زاده��������������م
�����������������س اجل���������ه���������ا ِد ك����ل����وح����ة
ُ���������س
َ
و�������ض������ع������وا ل�����ن�����ا ا ُ
ك�������ت�������ب�������وا ل�������ن�������ا �أن اجل�������������ه�������������ا َد ع�����ق�����ي�����دة
وا�������س������ج������د ْ ع�����ل�����ى �أر���������������ض ال������ط������ف������وف ِ حت���ي���ة
ُ
ح���������������ب ال��������ن��������ب��������ي ّ و�آل���������������ه
ي���������اج���������اع����ل����ا
ّ
ً
الت������������رك������ن�����ن �إىل ال����������ط����������غ����������اة ل����ل����ح����ظ����ة
َ
��������س����ي���ن ك�������رام�������ة
ال وال�������������������ذي �أع����������ط����������ى احل���������

سراج الربيعي

ذك��������������را ع�����ظ�����ي�����م�����ا ً ل�����ل�����ق�����ل�����وب ِ ُم������� َو ّج�������ـِ�������ع�������ا
وت�����د َم�����ع�����ا
ْ
ِ
ت�����������س ّ
�����ح َ
�����ص����ب����ا ً  ،ف����ح����ق����ك َ �أن ْ
ح�����ب�����ا ً و�������ش������وق������ا ً خ�����ال�����������ص�����ا ً و ُم َ
�����ج�����ع�����ا
�����������ش ّ
ف���������ال���������زم ْ ط������ري������ق������ا ً زاه�������������������ر ًا م����ت���������ض���� ّوع����ا
�����������س�����رع�����ا
ف�������غ�������دا حم��������ب ُ الآل ِ ق�����ب�����ل�����ي َ ُم ْ
ع�����������ا
د
ف������اق������ب������ل ْ �إل�������ي�������ن�������ا ب������ال�������������س���ل��ام م����������� َو ّ
ً
ع������ َم������ن ْ ح������������ َوت ْ �����س����ب����ط ال�������ه�������دى ُم����ت����ق ّ
����ط����ع����ا
������ف������ج������ع������ا
وم�������وا��������س�������ي�������ا ً و ُم����������ع����������زّ ي����������ا ً و ُم
ّ
ّ
ذ ُ ب��������ح��������وا ُع�����ط�����ا������ش�����ى ������س�����اج�����دي�����ن َ ورك�������ع�������ا
������ر ِج������ع������ا
ك�������ان�������ت اىل رح����������ل ِ ال����ع����ق����ي����ل����ة ِ َم ْ
ّ
����ق����ط����ع����ا
�أمل�������������ا ً ي�������ك�������ون ُ ل��������ه ُ ال������������ف�������������ؤا ُد ُم
ُح�������زن�������ا ً ف������أ������ص�����ب�����ح َ ب����ال���������ش����ج����ون ِ ُم����ط���� ّب����ع����ا
ّ
����ب���������ض����ع����ا
وت���������������رى رع��������ي����ل���ا ً ل������ل�������������ص������دور ِ ُم
ب����ي����ن َ امل�������������س������اج������د ِ ل�������ل�������ت���ل���اوة ِ ُخ ّ
�����������ش�����ع�����ا
ح�����ب�����ا ً وي������ف���ت��ر�������ش ُ ال���������ب��������راري َ م�����و������ض�����ع�����ا ً
ك��������ان��������ت م�������دام������� ُع�������ن�������ا ع�����ل�����ي�����ه�����م َم�����ـ�����ن�����ب�����ـَ�����ع�����ا
و�������ض������ع������وا اجل�������ه�������اد َ م�������ع ال�����ر������س�����ال�����ة َم���ط���م���ع���ا
المي�������ل�������ك�������ون ���������س��������وى ال������ن������ف������ائ�������������س م���������ص����رع����ا
ون�������������ض������ال������ه������م ي�����ب�����ق�����ى ق������������������رارا ً ُم��������ب��������دع��������ا ً
ف������ع���ل��ا ً وق���������������وال ً يف احل���������ي���������اة ِ وم����ن����ف����ع����ا
ف��������ال��������زم ْ ُخ�������ط�������اه�������م ُ زاه����������������دا ً م�����ت�����ورع�����ا
ت�����������ض�����رع�����ا
رب اجل��������ل��������ال ِ
ُ
ت�����������������رج ب�������ه�������ا ّ
ّ
�����ر������ص�����ع�����ا
ن������ه������ج������ ًا �إىل ي�����������وم احل���������������س�������اب ِ ُم
ّ
�أب�������������������د ًا و�إن ك�����������ان ال��������ك����ل���ام ُ ُم����ق����ـَ����ن����ـّ����ع����ا
زل��������ف��������ى وي������ب������ق������ى �������ش������اف������ع������ا ً و ُم�����������ش�����ف�����ـّ�����ع�����ا
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االدبية

المقدس االبهى
ايها
ُ
يا فضيلتنا المرئية في الحياة
حيــــدر عـــاشــــور

مي ُو ُجوهَ َنا،
كبرُ نا ونحن نردد ا�سمك مع كل دمعة تر�سمها العيون على �أد ِ
وتعلقنا بطينتك وتكوننا منها ،وبلغنا الر�شد عليها ،ونحن نحفر ا�سمك على
حر يداوي احلزن
كل �أَ ْ�شيا ِئنا ،فينطلق القلب طوعا لنداءات الروح
بان�سياب ٍ
ٍ
باحلزن حتى تختلط دما�ؤنا بدموعنا ،و�أمل يتو�سد ر�ؤو�سنا وجراحنا تنزف
من �صدورنا كلما زرنا ح�ضرتك �أو جل�سنا ن�ستذكر م�صيبتك ،ونتقوى يف رحاب
دفئك ونطوي بقايا ذنوبنا يف عمق حمرابك ..فنتح�س�س وج��ودك كنور
يبهج قلوبنا ويزيح عن �أج�سادنا ثقل الذنوب ،فتنه�ض �أرواحنا من جديد
مي �أر�ضك ،وتتخلل عروقنا دماء جديدة من في�ض ا�سمك ..من�ضي
على �أد ِ
على نورك ،مت�صلني بك كاجلرح ا�سمع انينها وال نراها.
ايها املقد�س االبهى يا ف�ضيلتنا املرئية يف احلياة ،يا قانوننا ال�سمائي
�أق�سمنا با�سمك �أن ن�ترك كل امانينا و�أحالمنا الدنيوية خ��ارج ال��روح
ونتجرد حتت قبتك ال�شريفة من كل غاياتنا ،فال غاية
واجل�سد والنف�س،
ّ
نلتم�س منك �إ�ضمامة �ضوء تبلغ افئدتنا ،ونفوز بنظرة �شفاعة
لنا �سوى ان
ّ
ّ
م�صاف من حتبهم ،ايها االبهى �سنوا�صل كتابة ر�سائلنا اليك،
تنقلنا اىل
خمتومة بدموعنا بتو�سالتنا بت�ضرعاتنا ،ملقني بحجتنا يف كل ركن من
اركان �ضريحك ،متيقنني انك توقظ احلياة ب�إ�شارات اال�ستجابات ،فتبكي
قلوبنا قبل العيون وهي مت�سك بدليل الفرحة ،فنتو�ض�أ برتابك ،ون�سجد هلل
�شاكرين عند �شباك جدثك.
�سيدنا ،يا من لديك ال�ضياء ،هَ ْب َل َنا �ضياءنا ،نحن عميان ،من�ضي متلم�سني
بال هدف ،وقد د َّوت من فوقنا اعا�صري االمل ،و�صواعق اجلروح نحملهما فوق
�أرواحنا م�ؤمنني ان يف عروقنا دما من دمك ،ما يجعلنا �سائرين اليك بب�صرية
احلاملني كي تطفئ �آهاتنا احلرى� .سيدنا ،فكرنا يحتاج اىل �ضياء منك ،اىل
هداية ،اىل ب�صرية ،فمن اجل هذا ال�ضياء� ،سنظل نقر ُع بابك ،ونلتم�س منك
ال�شفاعة والرحمة والقبول ،فقد �ضاقت بنا االيام والطرق ،حتى البيوت
ام�ست �ضيقة كبئر عميق الغور ،فما اق�سى ان نبقى وحيدين وبعيدين ،نحب
نقد الروح حلما
املوت وحتبنا احلياة لفرط االمل والي�أ�س مع ًا ،فهربنا اليك ُّ
يف رحاب مقد�سك ،وهي خا�شعة بدموع ال تهادن يف الدعاء وال�ضراعة حتى
هلل .!..
هلل ِا ْ�ش َف ْع َلنا ِعنْدَ ا ِ
متدّ ال�شفاعة يديها ال ّيها ،يا َوجيه ًا ِعنْدَ ا ِ
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الى روح الشهيد السعيد ( مرتضى علي هاشم المرعب)

ُ
َّ
وحقق اهلل أمنيتي ان أكون
في مصاف السعداء
حيدر عاشور

من ال يعر ُفني فليقرأ كلاميت ،ويتعرف عىل
أنا الشهيد (مرتىض املرعب) ْ
عقيديت وإيامين بام يقول سيدي( السيستاين)..أكتب سطورا ألبنائي الثالثة
اوال ،كي يعلموا ان والدهم النجار البسيط كيف ترك كل عنفوان احلياة
وأطايبها ليكون يف حرضة املوت شهيدا ،وليفهموا ان أباهم :خرجت من بني
ركام احلياة وسجلت يف سجالت اهلل حيا ُارزق بعد ان كنت رجال ذا طابع
عشائري ،مل اعرف املدينة مطلقا فأنا ابن مدينة االمام احلسن(عليه السالم)
احللة .رجل معزول عن ملذات احلياة ،ال أخرج عن خطوط تطلعايت ومدار
معرفتي بفن النجارة ،وأعظم شهادة علمية حققتها بواقعي هي معرفتي
بإمامي احلسني(عليه السالم) ،وهي شهادة صك االمان والضامن الثابت لنيل
الشفاعة يف يوم ال ينفع به مال وال بنون اال من اتى اهلل بوجه كريم وقلب سليم
عاشق للحسني والشهادة...فأسست موكب ـ ابا األحرارـ يف منطقة ابو غرق
عىل طريق كربالء -بابل ،ورست يف حيايت عىل هذا االساس املشبع باملفردات
احلسينية كأي خادم مطيع خلدمة زوار مدينته ،واألمجل يف هذا اخلط كنت اسري
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بال ضجيج وال غضب وال حلم وال أماينّ .
جل مهي
ان يراين إمامي احلسني(عليه السالم) كام حيب ان يراين
 :فمن يراه – امامه -فقد رآه اهلل تعاىل فيهديه الرصاط
املستقيم.
فزت بأول توفيق فأصبحت خادما لزواره ومواظبا
ِ
طريقه دون تذمر او
طيعا ،انساب يف
لزيارته هادئا ّ
مرارة ،وأتالىف التعقيد وأجتنب الرتاكامت التي تؤدي
اىل تلويث دواخيل كإنسان.
كنت رصحيا اجيابيا اداهم اجلرثومة عند اول مكمنها
ثم اتقصاها واستأصلها قبل ان تلد الشك يف صدري
وتتكاثر يف روح��ي  ..ف��أول ما استجابت له نفيس
هي –الشهادة  -واملوت يف سبيل اهلل جنة ،فأصبحت
من االوائل ممن استجابوا للفتوى املقدسة ..وركبت
مركب اجلهاد الكفائي مفعام ب��اإلرادة والفعل ،فكل
ما جيري حويل وما يربط حركة دواخ�لي بعضها اىل
بعض هي نتائج قلبية حتمية لوالئي املطلق لكل ما
يقوله موالي – سيد عيل السيستاين -بسبب علة نوايت
الفطرية ،فهي من اطلقت هيجان العاطفة فولدت طاقة
ذاتية ظاهرة ،وصفات تقيض ع ّ
يل ان استشهد يف سبيل
ِ
العرض واألرض واملقدسات ..فالوطن هو الذاكرة

وعلم العراق هو االصل والرشف ،واحلسني هو الدين
وراية الطف هي العمود.
أنا اآلن يف ذروة الصمود اهزج ما حفظته من شحذ اهلمم
تسمر خطاي وتكبلني من الداخل ملواجهة املوجة
كي ّ
التكفريية االرهابية املسامة (داعش) ،ورسمت شهاديت
باختياري واقدّ م دمي قربانا من اجل املذهب والعقيدة
والوطن؟ .فقاتلت كاألبطال يف  -جرف الصخر،
وبيجي ،واملوصل بجانبيها االيرس وااليمن..-
ال اخفيكم رسا ،كنت احس بالرجولة والقوة واإليامن
وأنا اقاتل الدواعش ،وغالبا ما اكون درعا ملجموعتي
القتالية وقربانا هلم كي يكونوا صامدين ،وشهاديت
ك��ان��ت اعجوبة العجائب بعد ان امت��م��ت صاليت
وترضعايت وأمنيايت ان أكون شهيدا يف ركب الشهداء،
نظرت اىل السامء الصافية وهي ترسل قدرها املحتوم
حني اختار صاروخ طيارة ما يسمى بالتحالف الدويل
فجعلت من جسدي رشائح حلم مشوي ،كنت فرحا
جدا وأنا اهتشم اىل شظايا من حلم ،ان ُ
اهلل حققَّ أمنيتي
ان أكون يف مصاف الشهداء السعداء ..مرددا -لبيك يا
حسني -كآخر لفظة وآخر نفس.
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الشهيدة آمنة الصدر..

رائدة األدب والمواقف المش ِّرفة
اعداد :علي الشاهر

مشرفًا بكتاباتها
الكتابة عن شخصية صنعت تاريخًا
ّ
ونضالها الديني والسياسي وجهودها في خلق الوعي
ّ
والتش���تت الفكري
التخلف
وانتش���ال المجتمع من
ّ
الهين ،بل هو أشبه باإلبحار في
والثقافي ليس باألمر ّ
ُلجج محيط واسع من المعرفة واإلبداع ،وها هنا نشير
في حديثنا إلى العلوية الشهيدة السيدة آمنة الصدر
(رضوان اهلل تعالى عليها) ،الرائدة اإلس�ل�امية والباحثة
والروائية التي ّ
خطت س���يرتها المضيئ���ة بأحرف ندية
وقدمت روحها قربانًا إلعالء كلمة اإلسالم ورفعته.
ّ

* الوالدة الميمونة

ولدت السيدة آمنة الصدر سنة 1937م يف بغداد ،يف عائلة علمية
متدينة ،ووالدها أحد كبار علامء اإلسالم يف العراق وهو الفقيه
املحقق آية اهلل السيد حيدر الصدر (قدس رسه) ،وأخوها هو املرجع
الديني واملفكر الكبري السيد حممد باقر الصدر (قدّ س رسه) ،والذي
هنلت منه العلوم الدينية املختلفة ،ومجعهام القدر أن يكونا سوي ًة يف
هنل العلم من النجف األرشف ومن ثم اعتقاهلام واستشهادمها عىل
البعثي املقبور.
يد النظام
ّ
وقد فتحت الصدر عينيها عىل القباب الذهبية للمرقد الطاهر
لإلمامني الكاظمني (عليهام السالم) حيث مولدها ونشأهتا األوىل،
وقد ُس ّميت آمنة تيمن ًا باسم أم النبي األكرم (صىل اهلل عليه وآله)..
سالم ربيّ ) ،وقد هتيأت هلا
السيدة العظيمة آمنة بنت وهب (عليها
ُ
الظروف اخلاصة بعائلتها ألن تنهل منهم علوم الدين ما وصل هبا
حد مرحلة االجتهاد ،ولتضع بصمتها أيض ًا يف جمال الثقافة واألدب.

* أدوار ومسؤوليات

حتملت
كان للشهيدة ــ رمحها اهلل ــ أدوار عديدة وكبرية ،والتي ّ
مجة مع عمرها الصغري وبداية حياهتا ،وكان لرفقتها
مسؤوليات ّ
ألخيها الشهيد الصدر من عظم املسؤوليات التي وقعت عىل عاتقها
سن الثانية،
خصوص ًا بعد وفاة والدها (رمحه اهلل) وكانت حينها يف ّ
فأوفت حقّ هذه الرفقة اجلميلة واملحفوفة باملخاطر يف نفس الوقت،
ثم ال ننسى دورها العلمي واألديب ،فهي التي أسهمت إسهامات
رائعة قل نظريها يف جم��ال العلوم واملعرفة واألدب من خالل
مشاريعها ومؤلفاهتا القيمة.
كام تعدّ السيدة الشهيدة بنت اهلدى من املؤسسني أو املساهني يف
إنشاء مدارس الزهراء يف بغداد والكاظمية والنجف ــ وكان ذلك يف
عام 1967م ــ ومل يكن اهلدف منها سدّ حاجة املجتمع من املدارس
اإلبتدائية والثانوية فإن املدارس احلكومية كانت كافية الستيعاب
كل ما هو موجود من طالبات ،وإنام كانت هناك رضورات اقتضت
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إنشاء هذه املدارس ،منها مواجهة الثقافات املادية التي تدعو إىل
الفساد واالنحراف والرتدي األخالقي.
وكان اهلدف احلقيقي من إقامتها حللقات التدريس يف البيت ليس
فقط تثقيف طالباهتا وإنام إعدادهن لتحمل املسؤولية يف املستقبل
ملامرسة نفس الدور ،وخلق طاقات علمية نسائية قادرة عىل إجياد
حوزات علمية نسائية تتحمل دور ًا كبري ًا يف نرش الثقافة اإلسالمية
من مصادرها النقية الصحيحة.

والقيم النبيلةُ ،
الشيق ،ومنها
وكتبت أكثرها باألسلوب القصيص ّ
(الفضيلة تنترص ،اخلالة الضائعة ،امرأتان ورجل ،رصاع ،لقاء
يف املستشفى ،مذكرات احلج ،ليتني كنت أعلم ،بطوالت املرأة
املسلمة ،كلمة ودعوة ،الباحثة عن احلقيقة ،املرأة مع النبي) ،كام
أن هلا مؤلفات أخرى خمطوطة صادرهتا السلطة احلاكمة يف العراق
عند مصادرهتا ملحتويات بيت السيد الصدر ــ رضوان اهلل عليه ــ
بعد استشهاده وقد يكون بعضها حمفوظ ًا.

من منابع العلم إىل مرافئ األدب ،أنتجت السيدة الشهيدة آمنة
الصدر (رضوان اهلل تعاىل عليها) ثقافة إسالمية رصينة وأدب ًا عالي ًا
ينم عن إحاطتها بمكامن اجلامل والبالغة ،وفنون الرسد ،فهي
ّ
تعد اليوم من الرائدات يف الكتابة والتأليف واستعامل األسلوب
القصيص يف إيصال األفكار أو التوجيهات ،يف الوقت الذي مل
تعهد فيه النجف كاتبة إسالمية سبقت الشهيدة بنت اهلدى يف هذا
املجال.
وهي مع ذلك كانت متواضعة بسيطة مل تستهدف الشهرة والظهور،
وما يؤيد هذه احلقيقة إن الشهيدة السعيدة آمنة الصدر اختارت اس ًام
وحب الذات،
هلا هو ما نعرفه هبا (بنت اهلدى) جتنب ًا للشهرة والرياء
ّ
وقد متيزت فيام كتبت ،فنجد كتاباهتا حتمل روح ًا جديدة وفكر ًا
واضح ًا وسالسة وعذوبة ومعاجلات ملشاكل معارصة ،وابتعدت
كل البعد عن مظاهر االستعراضات الفارغة التي تستهدف إبراز
الشخصية وحب الظهور.

لو جاز لنا القول أن الشهيدة الصدر قد متثّلت بمبادئ وموقف
السيدة زينب (عليها السالم) مع أخيها اإلم��ام احلسني (عليه
السالم) ،فقد وقفت هذه املرأة العظيمة إىل جانب أخيها الشهيد
الصدر مواقف شجاعة ،ب��دء ًا من حياهتا األوىل وأي��ام الطفولة
والشباب ،واملعاناة احلياتية ،وصو ً
ال إىل موقفها املرشف يف الدفاع
عنه ضدّ الزمرة الظاملة من البعثيني ،وحدث ذلك عام 1979م،
ثم شاركته رشف االستشهاد يف غرف األمن العامة يف بغداد،
وشاركته قربه الرشيف يف النجف األرشف ،وبالتايل كانت رشيكته
يف مسريته وجهاده ضد أعداء اإلسالم واإلنسانية ،ففي صباح يوم
السابع عرش من رجب 1399هــ ()1979م ،تم اعتقال الشهيد
الصدر فقامت الشهيدة بنت اهلدى بالذهاب إىل حرم اإلمام أمري
املؤمنني بالنجف األرشف ،وخطبت خطبة جملجلة بالناس ّ
مذكرة
بفداحة األمر ،فخرج املحبون واملق ّلدون يف تظاهرة كان عىل أثرها
أن أفرج عن السيد الصدر بعد ساعات قليلة من اعتقاله ،ولكن مل
يتوقف اجلالوزة عند هذا احلد فاستمرت موجة االعتقاالت ح ّتى
استشهادمها مع ًا (رضوان اهلل تعاىل عليهام).

* العالمة واألديبة

* مؤلفات أثرت مكتباتنا

للشهيدة آمنة الصدر مؤلفات عديدة ،حتاكي روح اإلنسان واملبادئ

* األخت المدافعة عن أخيها
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التربية الحقيقية
تخلق االبداع

الرتبية احلقيقية هي التي ُتساعد كل فرد عىل االرتقاء بقدراته
وبذكائه إىل أقىص درج��ة وذل��ك عن طريق إفساح املجال له
ومارستها والتدرب عليها
الكتساب املهارات والقيم اإلنسانية مُ
وتوظيفها يف حياته اليومية  ,وهي التي تكتشف إبداعاهتم منذ
موها ومن
سن مبكرة فرتعاها وتهُ يئ هلا البيئة التي ُتساعد عىل ُن ّ
شجعها و ُتكافئها وتفخر هبا  .إذن فاملبدع شخص يتحىل
ثم ُت ّ
باألخالق احلميدة والقيم اإلنسانية كام حيتاج إىل العمل الدؤوب
واملتواصل  ,وهو شخص نشط ومثابر وذو ثقة عالية بنفسه يتحمل
املسؤولية ويبحث دائ ًام عماّ هو جديد كام أنه يبتعد عن التقليد
واملحاكاة ويبتكر ما هو أصيل  ,واملبدع شخص خ ّ
الق باملعنى
الدقيق للكلمة قد يستفيد من جتارب اآلخرين إال أنه ُيضيف
إليها من ابتكاراته اخلاصة عنيدا ومغامرا  ,حيلم ويعمل جاهد ًا
عىل حتقيق أحالمه  ,دائم التفكري  ,دائم العمل  ,ال يثنيه عن الوصول
إىل أهدافه أي عائق مهام كان  ,وإذا تتبعنا بعض خصائص األفراد
ٍ
ساعات وربام أيام ًا متواصلة يف العمل ,
املبدعني فإهنم يقضون
وأي ًا كان األمر فال شك أن املبدع حيتاج إىل بيئة حتفزه عىل اإلبداع
شجعونه و ُيقدّ رون أعامله ويساعدونه عىل امليض يف
وأشخاص ُي ّ

عاطف عبد علي الصالحي

أبحاثه وإنجازاته وعىل نرشها وتعميمها واالستفادة منها  ,وهناك
مؤرشات ُتساعد أي شخص عىل اإلبداع يف ٍ
جمال من جماالت
احلياة املختلفة  ,منها الذكاء والثقافة والرغبة يف العمل والنشاط
املتواصل وكذلك الدافعية الداخلية واخلارجية  ,كام تساعد البيئة
يف تكوين وترسيخ اإلب��داع خاصة يف البيت واملدرسة وذلك
بإتاحة الفرصة للبحث والتجريب والدراسة بشكل مستقل
أو بشكل مجاعي  ,وهناك شخصية متعددة اإلبداعات وهي
الشخصية التي ال ُتبدع يف جمال واح��د فحسب وإن�ما يف عدّ ة
والعبقري
جماالت يف آن واحد ونطلق عليها الشخصية العبقرية ,
ّ
النوعي هو ذلك الذي يملك طاقة عالية وقدرة ُم ّ
ركبة وغنية يف
ّ
رسعة االنتقال من جمال إىل آخر  ,ومثل هذا ا ُمل ّ
ركب هو الذي
يقود إىل اإلنجاز اإلبداعي يف أكثر من جمال دون اإلقالل من
قيمة وثراء املجال األسايس للمبدع  ,وبشكل عام فإن الشخصية
تتسم باجلرأة يف قول احلقيقة والشجاعة والثقة بالنفس
املبدعة ّ
ً
وال هيمها أن جتد معارضة ملا ُتقدّ مه من إنجاز أ ّيا كان نوعه  ,فهي
ُتدرك جيد ًا أن ما ُتقدّ مه هو جديد وحيتاج إىل وقت حتى يدرك
اآلخرون قيمته وأمهيته.
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الثقافة قلب التغيير وعين التنمية
ثامر شاكر عدنان

ال أنكر أب��دً ا أنني من محُ بي الفنون بأشكاهلا املختلفة ،لكن
أصابتني الغرية فجأة وأنا أشاهد اجلمهور الكبري يندفع إىل املكتبة
متنيت أن تكون هذه اهلجمة
لرشاء تذاكر احدى احلفالت ،كم
ُ
احلامسية الشبابية امللفتة ،عند صدور كتاب جديد أو حلضور لقاء
باذخ مع مفكر قدير! لكن الردود كعادهتا أتت عنيفة ..البعض
ساخرا :كفانا جلدً ا للذات ،والبعض ثار ُمعل ً
ال أنه زمن
هتجم
ّ
ً
ً
التغيري واالنفتاح ويكفينا نكدا وكآبة ..والبعض اآلخر استغل
املشهد سلب ًا ليبوح بآهاته ُمتند ًما عىل زمن ِ
الع ّفة الضائع ،مبشرّ ً ا
بأيا ٍم سود قاحلة بسبب فسادنا األخالقي وأنه زمن العوامل ال
العلامء! ،واحلقيقة ال أعرتض أبدً ا عىل ما رأيت .فقط أنعي ُ
اجلزء
انتقاصا من هؤالء ا ُملتعطشني حلضور
املفقود من البنيان ..ليس
ً
ً
حفالت خاصة  ،وليس تقليال من أمهية الفنون بأطيافها املتعددة،
ذما يف ذلك االقبال ا ُملبهر ألجيال تريد أن تستمتع بعد طول
وال ًّ
كبت .يبقى للفنون تأثريها الراقي عىل النفوس ،لكن السؤال
الذي يلقي بنفسه فجأة :أين الثقافة وأنشطتها؟! أين االمايس
األدبية البديعة التي بقيت نصف قرن سجينة ُقضبان املحاوالت
الفردية وال يعرف عنها سوى ِفئة حمدودة من املجتمع ؟ .ملاذا
عربيا ،بعد أن نلبسها رداء العرص
ال نستنسخ التجارب اجلميلة ًّ
ِ
روحه الشبابية الباذخة ،شبيهة بتلك التي كان
ونصبغ عليها من
ِ
يمتلئ هبا املشهد الثقايف العريب خالل القرن املنرصم؟.

التجربة علمتني أن الشباب من املمكن جدًّ ا أن يقبلوا و ُيشاركوا
مرة ،من يظن أن إثراء الفكر ال بد أن يكون مُم اًّل،
..
ٌ
واهم ألف ّ
وأن االمايس اهلادفة جيب أن تكون ثقيلة الدم باردة .االمايس
الثقافية واألدبية من ا ُملمكن أن تشهد اً
إقبال مجاهري ًيا مميز ًا ُيضاهي
ا ُملناسبات األخرى محاس ًا وجاذبية .إن أضفنا هلا عنرص ا ُملتعة
الساحر لكرس النمطية وامللل واللذين -لألسف -أصبحا
مرادفني لكل ما هو ثقايف يف عاملنا!
الواقع أن الثقافة ،يبدو أهنا ما تزال تائهة ،تبحث عن بصيص
نور ،تتلمس خطواهتا ،ترتشف القهوة عىل مهل ،تخُ طط ،ثم ختطو
نصف خطوة ثم تتأمل وتنتظرُ ..بطء شديد ،يف مرحلة ال تسمح
بذلك .احلقيقة التي يتناساها البعض ..أن الثقافة قلب التغيري
وعني التنمية وروحها .نعم ،هيئات اليوم تقوم بأدوارها ،يف
حني تغيب الثقافة عن بكرة أبيها..
لست من أعداء الفن بل من ُعشاقه ،لكن للحياة أجنحة ،واليوم
ُ
ِ
جناح الثقافة ال ُيرفرف! بال فكر لن تقوم لنا قائمة ..بال تغيري
يمس الوجدان .فال أبلغ من الثقافة لتعيد تشكيل مالحمنا ..وإين
ألحلم بثورة ثقافية مقدسة تعيد تشكيل مالمح هذا الوطن من
لتذوق املعرفة،
أقصاه إىل أقصاه ..أحلم بيوم يعود فيه جمتمعنا ّ
بمتعة وسعادة تضاهي بل تزيد متعتها تلك عند حضور تلك
احلفالت اخلاصة.
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إعداد /قاسم عبد الهادي

روماتيزم الدم
وهم؟!
هل هو حقيقة أم
ٌ

هناك مصطلح شائع بصورة كبرية بني طبقات املجتمع العراقي
عن مرض خطري يسمى بـ (روماتيزم الدم) ,فام هو هذا املرض
حقيقي
وأعراضه؟ وماهي أسبابه وطرائق عالجه؟ وهو هل
ٌّ
فع ً
ال؟!
هذه التساؤالت الكثرية واجهنا هبا الدكتور عامر حسني اجلبوري،
من مدينة اإلمام احلسني (عليه السالم) الطبية والتي أجاب عنها،
مبين ًا ان الروماتيزم هو مرض يصيب املفاصل وأعضاء اجلسم
عامة وهو من ضمن الـ ( 150نوع ًا) من أمراض املفاصل التي
ولكن ليس هناك مرض اسمه
تسمى بالروماتيزم املوجودة،
ّ
ّ
روماتيزم الدم ،فالدم ال يصيبه الروماتيزم ,وهذه التسمية أطلقها
املجتمع بمساعدة بعض اجلهالء من الصنف الطبي.
ويتابع حديثه ،هناك عالمات رسيرية للروماتزم تصيب املفاصل
واألعراض االخرى مثل (القلب ,الكبد ,العني ,اجلهاز العصبي,
معرضة لإلصابة
اجلهاز املحيطي وغريها) ،وكل أعضاء اجلسم ّ
بالروماتيزم حسب نوعه.
* أنواع اإلصابات بالروماتيزم:
طبي ًا ّ
فإن هناك أكثر من  150نوع ًا من أمراض املفاصل التي تسمى
بالروماتيزم املختلفة منها (التهاب املفاصل الرثياين «الرثوية»,
داء الذئبة احلمراء ,تصلب اجلسم ,التهاب العضالت املتعدّ د ,داء
النقرس «داء امللوك» أو داء امللوك الكاذب إىل غريها) ,ويمكن أن
تصل إىل التهاب الرشايني املختلف ,ويف ظل ذلك ال يوجد يشء
اسمه روماتيزم الدم وهو من ثقافات املجتمع اخلاطئة ومن خالله
يقوم املريض بإجراء التحاليل.
 جيب عىل املريض رشح أعراضه للطبيب بصورة صحيحةليتس ّنى إجراء عملية الفحص والتحاليل اخلاصة التي من ضمنها
نسبة ترسب كريات الدم احلمر يف اجلسم أو يف الدم وبنسب
عالية ومن خالهلا يتم اطالق مصطلح روماتيزم الدم.
 -نسبة ترسب كريات ال��دم احلمر يرتفع يف الروماتيزم ويف

االلتهابات املزمنة واحل���ادة ،إضافة إىل ارتفاعه يف احل��االت
الرسطانية ويرتفع بأشياء طبيعية من ضمنها (فقر الدم ,احلمل,
الفشل الكلوي) ،وكذلك ارتفاع درجات احلرارة يف اجلو والتي
يسمى بروماتيزم الدم وارتفاع
ممكن أن ترفع نسبة  ESRوهو ما ّ
 ESRلوحده ال يكفي لتشخيص أي نوع من أنواع األمراض؛
ولك ّنه مفيد يف حاالت معينة ملتابعة املريض واستجابته للعالج.
محة الروماتيزم) وهي من ضمن الـ (150
 هناك حالة اسمها ( ّتسبب التهاب ًا يف املفاصل والتهاب ًا يف صاممات القلب،
نوع ًا) التي ّ
وتعدّ حالة نادرة جد ًا عكس التهاب املفاصل الرثوي لألطفال
الذي يصيب األطفال بنسب كبرية جد ًا.
 هناك أشخاص ح ّتى ْوإن كانوا يف مرحلة متقدمة بالتحليل
املختربي او من مساعدي أطباء ،أو حتى أطباء باختصاصات
أخرى ،ر ّبام قد أطلقوا مصطلح (روماتيزم الدم) جزاف ً ,ا لذلك ّ
فإن
املجتمع بصورة عامة أخذ هذه الكلمة التي ليس هلا وجود وغري
واستمرت بشكل واسع ,وهناك عالمات يف الدم تفيد
حقيقية
ّ
بتشخيص أمراض عدّ ة ،والتحليل الذي يجُ رى حالي ًا يف املختربات
ال يدخل يف تشخيص الروماتيزم إطالق ًا؛ وإنام ُيستخدم ملتابعة
األم��راض وهل أهنا استجابت للعالج او مل تستجب؟ ومدى
حاجة اجلسم جلرعات إضافية.
* نصائح يقدّ مها الدكتور عامر للمرىض؟
املريض الذي يشعر أن هناك مشكلة يف مفاصله غري مسموح له
بمراجعة املخترب وعدم القيام بإجراء حتاليل وفق مزاجه ،بل جيب
عليه مراجعة طبيب خمتص بأمراض املفاصل ،إلجراء الفحص
والتحاليل الالزمة ،وعىل ضوئها يتم تشخيص احلالة وإعطاء
العالج ,وقد الحظنا خالل الفرتة السابقة كثري ًا من املرىض يقومون
بمراجعة املختربات األهلية وطلب حتاليل لروماتيزم الدم عىل
مزاجه اخلاص ،كذلك أنصح املريض بعدم أخذ التشخيص من
املخترب ،بل مراجعة الطبيب املختص.

مقاالت
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التس ُّوق االلكتروني

باتت السوق اإللكرتونية توفر خدمات اكثر فهي تصل باملنتج
اليك دون عناء وما عليك سوى حتديد املنتج وكميته ،وصار
رشاء السلع مبارشة من البائع عرب اإلنرتنت باستخدام متصفح
الويب ،واعتبارا من عام  2016بحسب متابعني نشطني عىل
مواقع التواصل االجتامعي فأن التسوق االلكرتوين صار رائجا
يف حمافظات العراق اب��ت��دا ًء من العاصمة ،كام ان الرشكات
والوكاالت العامة واملحدودة انفتحت عىل السوق العراقي
االلكرتوين بشكل ملحوظ وكبري فهي تقدم املنتج مع الضامنات
ِ
تكتف
واحيانا ض�مان ما بعد البيع للمستهلك!! بل اهن��ا مل
بمتصفح املتجر االلكرتوين أنام فتحت صفحات وجمموعات عرب
مواقع التواصل االجتامعي مما سهل عليهم النفاذ اىل املستهلكني
بصورة اكرب.
واالمر مل يعد بغريب فبكبسة زر تتواصل مع صاحب املنتج او
املفوض وتشرتي الطلب الذي يصلك عرب خدمات التوصيل
بعد يوم او أكثر ..لكن الغريب هو تسويق منتجات وطلبيات
خاصة ،واالغ��رب انه لليوم مل نشهد رقابة حكومية عىل هذا
النوع من التسويق ،فالكثري من اصحاب الرشكات املحدودة
واصحاب املحال التجارية ،صاروا يبيعونك منتجات كثري منا
مل يسمع هبا او يتصورهنا جمرد تصور ،وهو ما اعده شكال من
اشكال العوملة اهلدامة لثقافة احلياء ،بل وختدش حتى االنسانية،
بتسويقهم ملواد التجميل اخلاصة بالنساء ومنتجات تزيد من
العالقة احلميمية بني الزوجني واخرى اكثر فحشا من خالل
اعالنات مصورة ،وال تعلم من اين اكتسبوا الرشعية للتسويق

35

بقلم :حسين النعمة

وبيع منتجاهتم هبذا العلن.
وال شك ان التسوق االلكرتوين اليوم بات ظاهرة اىل حدِّ أهنا
مل تنافس األس��واق التقليدية فحسب؛ بل اهنا أجربت املحال
واملجمعات التجارية عىل اإلعالن عن بضائعها عىل صفحات
مواقع التواصل االجتامعي املتخصصة بالتسوق اإللكرتوين،
فبعد نرش اعالنات ألي مواد قد حيتاجها املستهلك يف جمموعات
بسيطة أنشأها أفراد عىل موقع «فيسبوك و انستكرام» ،رسعان
واسعا بني الناس نتيجة
رواجا
ما لقيت هذه التجمعات البسيطة
ً
ً
الفرق الشاسع بني أسعار السلع املعروضة يف تلك املجموعات
واألسواق التقليدية املنترشة يف املدن والبلدات العراقية.
وال ريب ان ظاهرة التسوق اإللكرتوين هذه وفرت الكثري من
فرص العمل للشباب الذين وجدوا فيها فرصة للرزق إذ يعمل
هؤالء كمندويب مبيعات عرب تلك املجموعات مع جتار يستوردون
بضاعتهم من الصني أو تركيا أو من مناشئ أخرى ،مقابل اجرة
توصيل او عمولة تصل يف بعض األحيان إىل  %10من سعر
السلعة ،ما استطيع ان اعدّ ه فرصة تغنيهم عن العمل كسائقي
أجرة وسط الزحام الشديد فقط ويف شوارع تكاد تكون مصبوغة
باللون األصفر .وخالل متابعتنا لكتابات شبيهة مل استغرب أن
التسوق اإللكرتوين إىل جماالت الثقافة ،إذ أخذت مكتبات
ينتقل
ّ
شارع املتنبي ،بفتح جمال التسوق اإللكرتوين وتوفري الكتاب
عىل وجه اخلصوص للسيدّ ات اللوايت يصعب خروجهن بسبب
الوضع األمني ،أو بسبب ظروفهن العائلية.
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بناء االسرة
االجتماعي
التـواصل
ّ
على أسس ّ
زينب عبد االمير السعدي
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كام شدّ د اإلسالم عىل أ ّ
مه ّية ال ّتواصل مع األصحاب واألصدقاء،
وعىل حسن العالقة مع اجلريان واألرحام ،وعىل ِّبر الوالدين،
شدّ د أيض ًا عىل العالقات احلسنة مع املحيط االجتامعي بشكل
عام .فهذا املحيط له حقّ علينا كام ّ
أن لنا حق ًا عليه .وعىل اإلنسان
ّ
هيتم ألمر جمتمعه ألنّه جزء منه .فهو مع باقي أفراد
املؤمن أن ّ
وأي خلل يقع عىل املجتمع
املجتمع عبارة عن جسم واحدّ ،
سيشتكي منه باقي أفراد األ ّمة .ولذلك نجد توصيات كثرية يف
القرآن الكريم ويف كلامت العرتة ّ
الطاهرة حول هذا املوضوع.
يقول تعاىل﴿ :إِ َّنماَ مْ ُال ْؤ ِمن َ
ُون إِ ْخ َو ٌة َف َأ ْص ِل ُحوا َبينْ َ َأ َخ َو ْي ُك ْم َوات َُّقوا
َ
اهلل َل َع َّل ُك ْم ُت ْرحمَ ُ ون﴾-احلجرات..10 :
تقوي أوارص
أهم العوامل التي ّ
فاإلصالح والتزام ال ّتقوى من ّ
﴿و ْاعت ِ
َص ُمو ْا
املجتمع
اإلسالمي وتبقيه متامسك ًا .ويقول تعاىلَ :
ّ
بِ َح ْبلِ اهللِ جمَ ِ ًيعا َو َ
ال َت َف َّر ُقو ْا﴾ -آل عمران ..103 :فاتحّ اد
أهم أسباب املنعة
واعتصام املجتمع املسلم بمبدأ واحد من ّ
والقوة.
ّ
وعن أيب بصري قال :سمعت أبا عبد اهلل (عليه السالم) يقول:
«املؤمن أخو املؤمن كاجلسد الواحد ،إن اشتكى شيئ ًا منه وجد
أمل ذلك يف سائر جسده ،وأرواحهام من روح واحدةّ ،
وإن روح
املؤمن ألشدّ اتّصا ً
ال بروح اهلل من اتّصال شعاع الشّ مس هبا «-
الكايف ،ص .166

• مبادئ التـّواصل بين االنسان وأصدقائه

ال تقترص الضوابط عىل عالقة اإلنسان بأصدقائه وجريانه
وأرحامه ،بل تتعدّ اها إىل كامل املحيط اإلجتامعي الذي يعيش
فيه .اإلسالم أبدى اهتامم ًا شديد ًا بالتواصل االجتامعي،ودعا
اإلسالمي كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه
إىل أن يكون املجتمع
ّ
عضو تداعت باقي األعضاء له بالسهر واحلمى .قدّ م اإلسالم
حياتي ًا متكام ً
ال ملن أراد إقامة رابطة متينة وسليمة مع
منهج ًا
ّ
االجتامعي .هذا املنهج يندرج حتت قاعدة عا ّمة مفادها:
حميطه
ّ
وأول بنود هذا املنهج:
رعيته”ّ .
“ك ّلكم راع وك ّلكم مسؤول عن ّ
كل خري وصالح .وهي درع يقي ّ
ال ّتقوى .فال ّتقوى مصدر ّ
كل
والتفسخ ّ
والضعف،بل بال ّتعاون مع اآلخرين
التفرق
ّ
جمتمع من ّ
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رب َوال َّت ْق َوى َو َ
ومساعدهتم :عم ً
ال
﴿و َت َع َ
ال بقوله تعاىلَ :
او ُنو ْا َعلىَ ا ْل ِّ
إل ْث ِم َوا ْل ُعدْ َو ِ
او ُنو ْا َعلىَ ا ِ
ان﴾ -املائدة ..2او عمال باإلحسان
َت َع َ
﴿و ْاع ُبدُ و ْا َ
اهلل َو َ
إليهم بام أمكن :عم ً
ال تُشرْ ِ ُكو ْا بِ ِه
ال بقوله تعاىلَ :
َش ْيئًا َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسا ًنا َوبِ ِذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َو مْالَ َس ِ
ني َو جْ َ
اك ِ
الا ِر
الص ِ
ب بِ َ
ِذي ا ْل ُق ْر َبى َو جْ َ
الا ِر جْ ُ
اجل ِ
اح ِ
الن ِ
السبِيلِ َو َما
ُب َو َّ
نب َوا ْب ِن َّ
َم َل َك ْت َأ ْيماَ ُن ُكم﴾ -النساء..36 :

ونضيف إىل ما سبق ما ورد عن اإلمام زين العابدين“ :وأما حقّ
الرمحة ،والرفق
أهل م ّلتك عا ّمة :فإضامر ّ
السالمة ،ونرش جناح ّ
بمسيئهم ،وتأ ّلفهم ،واستصالحهم ،وشكر حمسنهم إىل نفسه
فإن إحسانه إىل نفسه إحسانه إليك إذا ّ
وإليكّ ،
كف عنك أذاه
فعمهم مجيع ًا بدعوتك،
وكفاك مؤونته ،وحبس عنك نفسهّ ،
وانرصهم مجيع ًا بنرصتك ،وأنزهلم مجيع ًا منك منازهلم ،كبريهم
بمنزلة الوالد ،وصغريهم بمنزلة الولد ،وأوسطهم بمنزلة األخ،
فمن أتاك تعاهدته بلطف ورمحة ،وصل أخاك بام جيب لألخ عىل
أخيه”  -حتف العقول ،احلراين ،ص ..271

االجتماعي في اإلسالم
• مبادئ التواصل
ّ

االجتامعي يف اإلسالم تندرج حتت قاعدة عا ّمة
مبادئ التواصل
ّ
رعيته ،ومن بنود التواصل
مفادها ك ّلكم راع وك ّلكم مسؤول عن ّ
األساسية :التقوى والتعاون واإلحسان والنرصة .اما
االجتامعي
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
أي حميط
التـواصل ُيعترب سوء اخللق بابا لكل رش يف ّ
العوائق أمام ّ
الصدور،
اجتامعي .فهو يفسد العالقة بني اإلخوة ،ويشحن ّ
ّ
ّ
ّ
سيئي اخللق بالعذاب.
وحيجب رمحة اهلل؛ ألن اهلل ّ
عز وجل ّ
توعد ّ
ومن أبرز مظاهر سوء اخللق ال ّلسان البذيء ،ويلحق به املعاملة
والتعرض
رسع يف احلكم عليهم
السيئة ،وسوء ّ
الظن بال ّناس وال ّت ّ
ّ
ّ
أهم العوامل التي تشيع
ألعراضهم .ويعترب الكذب أيض ًا من ّ
الفرقة بني ال ّناس يف املجتمع الواحد ،حيث تنعدم الثقة بينهم،
ويلحق بالكذب اخللف بالوعد ،والغيبة والبهتان ،وإشاعة
الفاحشة..
أهم عوائق التواصل االجتامعي سوء اخللق ،وأبرز
إستنتاجّ :
مظاهر سوء اخللق اللسان البذئ والكذب وسوء الظن.
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االوائل
من واقعة الطف
 -أول ُخطبة لإلمام احلسني (عليه السالم)

مع اصحابه يف كربالء يف اليوم الثاين من
املحرم احلرام سنة 61هـ ،خطب هبم ليعرفوا
مسؤولياهتم قبال الدين ( -تاريخ الطربي

ج/7ص.)300

 -أول خطيب يف يوم عاشوراء هو اإلمام

احلسني (عليه السالم) حينام دعا براحلته
فركبها ونادى بصوت ٍ
عال سمعه ج ّلهم -
(ابن اثري  /الكامل ج/3ص ،278تاريخ
الطربي ج/7ص.)329

 -أول خطيب من اصحاب اإلمام احلسني

(عليه السالم) يف ع��اش��وراء هو زه�ير بن
القني (رض) – (تاريخ الطربي ص.)328

الصدقة

قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)« :إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور ،وإنام
يستظل املؤمن يوم القيامة يف ظل صدقته»( -كنز العامل ،)15996 :وقال اهل العلم
{ر ِّب
يف هذا احلديث :ملاذا خيتار امليت (الصدقة) لو رجع للدنيا كام يف قوله تعاىلَ :
َل ْو اَل َأ َّخ ْر َتنِي إِ ىَل َأ َجلٍ َق ِر ٍ
الصالحِ ِنيَ (املنافقون ..})10/ومل
يب َف َأ َّصدَّ َق َو َأ ُكن ِّم َن َّ

يقل :ألعتمر ..أو ألصيل ..أو ألصوم ..واجلواب ما ذكر امليت الصدقة إال لعظيم ما
رأى من أثرها بعد موته ..فأكثروا من الصدقة فإن املؤمن يوم القيامة يف ظل صدقته..
وقال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)« :إن الصدقة لتطفئ غضب الرب»( -كنز
العامل ..)16114 :وقال أمري املؤمنني (عليه السالم)« :الصدقة جنة من النار» –
(وسائل الشيعة .)17/258/6 :

اشياؤنا الجميلة؟
يسوق اهلل لك إنسانا من أقىص األرض،
فيجمع اهلل بينكام من غري سابق معرفة

وال ميعاد.

ثم يقيض اهلل حاجتك عىل يديه ،وأنت
الذي لو ُطفت األرض كلها رش ًقا وغر ًبا
ما كنت تدري بمن ُتنزل حاجتك..

إهنا ألطاف اهلل التي ُيدبرك هبا من حيث
ال تشعر ،فاطمئن دائ ًام.
باب قبلة ابي الفضل العباس (عليه السالم)
في أواخر التسعينيات من القرن المنصرم.
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مزار حييى بن زيد

يا أماه ...ال تبكي ...
يا أماه  ...افرحي ...

ِ
فمحاربوك قد ذهبوا...
يقتفون اثر العباس...
وحينام وصلوا ...

لعنوا املاء وما رشبوا..

وتناثروا عىل زند الساقي ...

قطرات  ..تتلوها عربات.

(رضوان اهلل عليه)

يعود بناء مرقد الشهيد حييى (رضوان اهلل عليه) إىل العرص السلجوقي،
كام يبدو من اخلطوط الكوفية التي تز ّينه والتي تعود إىل فن ذلك العرص،
وأما موضع قربه فإنّه عىل مسافة كيلومرت ونصف الكيلومرت إىل الرشق
من مدينة رَس ُبل (رأس اجلرس) احلالية ،التي تقع يف شامل أفغانستان بني
يمنة ،ومزار الشهيد ُيعرف هناك بـ (إمام ُخورد).
بلخ و َم َ
واسم مدفن الشهيد حييى (رضوان اهلل عليه) ُذكر يف مروج الذهب
للمسعودي (أرعونة) ،ويف ُعمدة الطالب البن امله ّنا (أرعوي) ،ويف
اإلسالمية (أرغو) ،وك ّلها تصحيفات لكلمة (أرغوي):
دائرة املعارف
ّ
القرية التي تقع يف َج َ
وزجان ،التي استمدّ ت شهرهتا من مرقده املرشف،
(ج َ
وزجان) ،عند حرضة اإلمام
كام ذكر دعبل اخلزاعي يف تائيته الشهرية َ
عيل بن موسى الرضا (عليه السالم) إذ قال:

بكوفان ،وأخـرى َ
ٍ
		
بطيبة
قـبـور
ٌ
بأرض َ
وز ِ
اجل َ
ِ
جان حم ّلها
وأخرى

وأخ���ـ���رى ب�� َف ٍّ
��خ ن��ـ��ا َل��ـ��ه��ـ��ا َص�� َل��وايت
��ر ِ
وق��ـ��ب��ـ� ٌ�ر ب��ـ��ب �اخمَ ��رى ل���دى ُ
ب��ات
ال��ق ُ

نصها:
وعىل املرقد توجد كتابة بالعربيةّ ،
السيد حييى بن زيد بن ع ّ
يل بن احلسني
«بسم اهلل الرمحن الرحيم ..هذا قرب ّ
بن ع ّ
يل بن أيب طالب (رضوان اهلل عليه)ُ ،قتل بأرغوي يوم اجلمعة من
أحوز يف والية
شهر شعبان سنة مخس وعرشين ومائة ،قتله َس َلم بن َ
سيار يف أيام الوليد بن يزيد (لعنهم اهلل)».
نرص بن ّ

