مشروع صحن العقيلة زينب َb

يشهد نسب إنجاز متقدمة

يقول أمير المؤمنين a
ِإ َذا ْاس َت ْو َلى ا ْل َف َس ُاد عَ َلى َّ
الز َم ِان َوأهْ ِل ِه
َف َأحْ َس َن َر ُج ٌل َّ
الظ َّن ِب َر ُج ٍل َف َقدْ َغ َّر َر..
ميزان الحكمة  -ج  - ٢الصفحة ١٧٨٧

سورة األحزاب

تفسير السورة

اهدُ وا هََّ
الل َع َل ْي ِ
��ن مْ ُال ْؤ ِمنِنيَ ِر َج ٌ
��ه َف ِم ْن ُهم َّمن َق ىَض
ال َصدَ ُقوا َم��ا َع َ
ِم َ
َن ْح َب ُه َو ِم ْن ُهم َّم��ن َينت َِظ ُر َو َما َبدَّ ُلوا َت ْب ِد اًيل {األحزاب }23/لِ َي ْج ِز َي
هَّ ُ
اد ِق�ينَ بِ ِصدْ ِق ِه ْم َو ُي َع ِّذ َب مْ ُالن ِ
الص ِ
ُوب َع َل ْي ِه ْم
َاف ِقنيَ إِن َش��اء َأ ْو َيت َ
الل َّ
إِ َّن هََّ
��ورا َّر ِحي�اًًم� {األح��زابَ }24/و َر َّد هَّ ُ
الل َك َ
ين َك َف ُروا
الل ا َّل ِذ َ
ان َغ ُف ً
ان هَّ ُ
ْي�ا َو َك َفى هَّ ُ
الل مْ ُال ْؤ ِمنِ�ينَ ا ْل ِقت َ
َ��ال َو َك َ
الل َق ِو ًّيا
��م مَ ْل َينَا ُل��وا َخ� رًْ
بِ َغ ْي ِظ ِه ْ
وهم ِّم ْن َأ ْهلِ ا ْل ِكت ِ
َاب
ين َظ َ
اه ُر ُ
َع ِزيزً ا {األحزابَ }25/و َأن��زَ َل ا َّل ِذ َ
ِم��ن َص َي ِ
س َ
الر ْع َب َف ِري ًق��ا َت ْق ُت ُل َ
اصي ِه ْم َو َق َذ َف يِف ُق ُل هِ
ون
ون َو َت ْأ رِ ُ
وبِ ُم ُّ
َ
َ
��م َو َأ ْم َو هَ ُ
ال ْم
��م َو ِد َي َ
ار ُه ْ
َف ِري ًق��ا {األح��زابَ }26/وأ ْو َر َث ُك ْم أ ْر َض ُه ْ
ان هَّ ُ
وه��ا َو َك َ
الل َع ىَل ُك ِّل يَ ْ
ش ٍء َق ِد ًيرا {األحزاب}27/
َو َأ ْر ًضا مَّ ْل َت َطؤُ َ
َ
اجَ��ك إِن ُكنت َُّن تُ�� ِر ْد َن حَْ
��ي ُقل لأَِّ زْ َو ِ
ال َيا َة الدُّ ْن َي��ا َو ِزي َنت ََها
َي��ا أ هَُّيا ال َّنبِ ُّ
اح��ا مَ ِ
ج اًيل {األحزابَ }28/وإِن
س ً
س ْح ُك َّن رََ
َفت ََعا َل�ْي�نَْ ُأ َمت ِّْع ُك َّن َو ُأ رَ ِّ
الل َو َر ُس��و َل ُه َوالدَّ َار آْال ِخ َر َة َفإِ َّن هََّ
ُ��ن ُت ِر ْد َن هََّ
الل َأ َعدَّ لِ ْل ُم ْح ِس َ��ن ِ
ات
ُكنت َّ
��ن َأ ْج ًرا َع ِظ اًيم {األحزابَ }29/يا نِ َس��اء ال َّنبِ ِّي َمن َي ْأ ِ
ت ِم ُ
ِم ُ
نك َّن
نك َّ
بِ َف ِ
��ة ُّم َب ِّين ٍ
اح َش ٍ
اللِ
ان َذلِ َك َع ىَل هَّ
ف هََلا ا ْل َع َ
اب ِض ْع َف�ْي�نْ ِ َو َك َ
اع ْ
َ��ة ُي َض َ
��ذ ُ
َي ِسريً ا {األحزاب}30/

(  ) 23م��ن املؤمنني رجال اوف��وا بعهدهم فمنهم من قىض نذره والنحب
النذر اس��تعري للموت ألنه كنذر الزم يف الرقبة ومنهم من ينتظر الش��هادة
وم��ا بدلوا العه��د وال غريوه تبديال ش��يئا من التبديل في��ه تعريض ألهل
النفاق ومرض القلب بالتبديل القمي عن الباقر عليه السالم يف قوله تعاىل
رج��ال صدقوا قوم��ا عاهدوا اهلل عليه قال اال يف��روا أبدا فمنهم من قىض
نحبه أي أجله وهو محزة وجعفر بن أيب طالب ومنهم من ينتظر أجله يعني
عليا عليه السالم (  ) 24ليجزى اهلل الصادقني بصدقهم ويعذب املنافقني
املبدل�ين إن ش��اء أو يت��وب عليهم إن تاب��وا أو يوفقهم للتوب��ة إن اهلل كان
غفورا رحيام ملن تاب (  ) 25ورد اهلل الذين كفروا يعني األحزاب بغيظهم
متغيظ�ين مل ينالوا خ�يرا غري ظافرين وكفى اهلل املؤمن�ين القتال يف املجمع
عن الصادق عليه الس�لام بعيل بن أيب طالب عليه السالم وقتله عمرو بن
عبد ود فكان ذلك سبب هزيمة القوم وكان اهلل قويا عىل إحداث ما يريده
عزي��زا غالبا ع�لى كل يشء (  ) 26وأنزل الذين ظاهروا األحزاب ،القمي
نزل��ت يف بني قريظة من أهل الكتاب من صياصيهم من حصوهنم وقذف
يف قلوهبم الرعب اخل��وف فريقا تقتلون وتأرسون فريقا (  ) 27وأورثكم
مزارعه��م وحصوهن��م ونقودهم ومواش��يهم وأثاثهم وأرض��ا مل تطؤوها
وكان اهلل عىل كل يشء قديرا  ) 28 ( ،يا أهيا النبي قل ألزواجك إن كنتن
تردن احلي��اة الدنيا وزينتها وزخارفها فتعال�ين أعطيكن املتعة وأرسحكن
رساحا مجيال طالقا من غري رضار وبدعة برغبة .

المراسلون :حسني نرص -قاسم عبد اهلادي
رئيس التحرير : :سامي جواد كاظم
ضياء االسدي  -حسنني الزكروطي
مدير التحرير  ::طالب عباس الظاهر
التصميم :عيل صالح املرشفاوي -حسنني الشاجلي
سكرتير التحرير :حسني النعمة
التنضيد االلكتروني :حيدر عدنان
هيأة التحرير :عيل الشاهر
االرشيف :حممد محزة -ليث النرصاوي
حيدر عاشور العبيدي
االشراف اللغوي :عباس الصباغ
حممد محيد الصواف
التصوير  :وحدة التصوير
رقم االعتماد يف نقابة ال�صحفيني العراقيني()896ل�سنة 2010م
هاتف املجلة
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م
07711173603
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ُ
جبهة الإعالم
دائما العدو يحارب على جبهتين لربما احداهما ُتحسم ولكن االخرى ال يكل وال يمل منها بل قد تكون السبب في
هزيمة او كسب الحرب .
االرهاب اس�� ��تخدم كل وس�� ��ائله الوحش�� ��ية من اجل النيل من العراق والعراقيين واخطرها عندما س�� ��قطت ثالث
محافظات بيد داعش  ،وبالعناية االلهية وببيان المرجعية استطاع العراقيون هزيمة داعش على الجبهة االولى ،
بقيت الجبهة الثانية وهي االعالم .
هذه الجبهة ال تحتاج الى خس�� ��ائر بش�� ��رية بل الى تقنية المعلومات وخبرة في التضليل وتش�� ��ويه الحقائق واين
م�� ��ا كان وج�� ��ود العدو يس�� ��تطيع ان يدير مواقعه الوهمية ،ول�� ��ذا الحظنا بعد هزيمة داع�� ��ش ومن يؤازرهم من
الداخل والخارج لجأوا الى االعالم من خالل فتح مواقع باس�� ��ماء وهمية والنيل من المرجعية التي كانت الس�� ��بب
في هزيمتهم ومن الطبيعي يكون المس�� ��تهدف كل من يمثل المرجعية  ،والن العتبة الحس�� ��ينية المقدس�� ��ة التي
المعبر الحقيقي عن صوت المرجعية فانها تكون مس�� ��تهدفة من قبل العدو وهنا يقع على
تحتضن منبر الجمعة ّ
عاتق االعالميين الش�� ��رفاء نشر الحقائق وفضح االكاذيب والدفاع عن العراق والعراقيين اعالميا ويكون هذا عن
طريق درء االكاذيب عن المرجعية ووكالئها .
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أخبار

ومتابعات

• (سليمي جيفوك) صحفية برازيلية:
إن زيارتي للعراق جاءت ضمن جولة للتعرف على الثقافات في معظم دول العالم،
التعرف على معالمها
فبدأت من النجف األشرف وكربالء المقدسة ،والعاصمة بغداد،
ّ
والديانات الموجودة فيها والتطلع الى التعايش السلمي وشعب العراق شعب لطيف
لي كل ما احتاجه.
وسلمي وقدموا ّ

• ( ) 10,000آالف قطعة ذهبية و( ) 390قطعة نحاسية تم إعادة ترميمها وصيانتها في منارتي
وإيوان مرقد االمام علي (عليه السالم)

العتبة الحس�ينية المقدس�ة تعلن عن تهيئة مدنه�ا العصرية
لضيافة حجاج بيت اهلل الحرام من جميع المحافظات العراقية
اعلنت االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة عن هتيئة ثالث
مدن عرصية حديثة الستقبال حجاج بيت اهلل احل��رام من
خمتلف املحافظات العراقية.
وبينت ادارة العتبة املقدسة انه وبتوجيه من املتويل الرشعي
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي
تم توجيه ادارات امل��دن التابعة للعتبة احلسينية املقدسة
الستكامل كافة االستعدادات الستقبال حجاج بيت اهلل احلرام
الذين يقصدون الديار املقدسة (برا) عن طريق منفذ عرعر
احلدودي .مؤكدة عىل جتهز قاعات حديثة ومكيفة الستقبال
احلجاج لغرض املبيت فضال عن توفري وجبات طعام وضيافة
هلم اىل جانب هتيئة وسائط نقل حديثة ومكيفة ألداء مراسيم
الزيارة عند مرقدي االمام احلسني وأخيه العباس (عليهام
السالم) ،اضافة اىل هتيئة مركز طبي يف كل مدينة لتقديم
اخلدمات الطبية للحجاج.

الحشد الشعبي بمشاركة طائرات مس ّيرة يستعد لتأمين طرق حجاج بيت اهلل الحرام
أكد اللواء  26يف احلشد الشعبي (فرقة العباس القتالية) ،االنتهاء من استعداداته لتأمني طريق حجاج بيت اهلل احلرام الربي املمتد من
مدينة كربالء املقدسة حتى منفذ عرعر احلدودي مع السعودية ،مشريا إىل أن طائرات مسرية ودبابات و ( )50مرابطة عسكرية ترشف
عليها  3قواطع ستشارك بعملية التأمني.
وقال (ميثم الزيدي) املرشف عىل الفرقة :ان الفرقة كان هلا هذا العام استعدادات مبكرة وأعدت خطة أمنية وخدمية وطبية هبذا الصدد
واستنفرت كافة أقسامها لتأمني طريق احلجاج ذهابا وايابا بالتنسيق مع قيادات العمليات إضافة إىل األجهزة األمنية واالستخبارية يف
مدينة كربالء املقدسة.
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الدكتور (باسم خليل السعيدي) رئيس جامعة كربالء :
ان الجامعة ستواصل تنفيذ خططها ومشاريعها الرامية الى بناء مجتمع وبيئة علمية متطورة تتبع
افضل االساليب التعليمية وأحدث التقنيات في التعليم وان الجامعة ستتخذ خطوات عملية متسارعة
لمواكبة تنفيذ البرنامج الحكومي بالتعاون مع العتبات المقدسة في كربالء.

• ( ) 50شركة من دول مختلفة تشارك بمهرجان التسوق المصري بنسخته الثالثة الذي تقيمه
العتبة الحسينية المقدسة في كربالء.

العتبة الحسينية المقدسة تبادر باستقبال طلبة الدراسات العليا
إلغناء بحوثهم مجانا
بادر مركز االمام احلسني (عليه السالم) لرتميم املخطوطات
ورعاية الباحثني التابع للعتبة احلسينية املقدسة باستقبال طلبة
الدراسات العليا والباحثني إلغناء بحوثهم من املخترب العلمي
للمركز باملجان.
أكد ذلك (مناف التميمي) مدير املركز ،مضيفا ان املركز فتح
ايضا ابواب التعاون مع املراكز البحثية العراقية واجلامعات
واالقسام املشاهبة ،الفتا اىل استقطاب (  ) 6باحثني من طلبة
الدراسات العليا ( ماجستري ودكتوراه) بالتنسيق مع املرشفني
عىل بحوثهم.
مبينا ان املركز من املراكز البحثية التي هتتم بعلم ترميم وصيانة
املخطوطات وحيتوي عىل خمترب كيميائي وبايلوجي يعنى
بفحص العينات واملخطوطات وتشخيص االصابات الفطرية
وثبات االلوان وقياس نسبة احلموضة بالورق.

هيئة الحشد الشعبي تسعى لمنح ذوي شهداء سبايكر قطعة أرض أو بد ً
ال نقديًا
تنسق هيئة احلشد الشعبي مع اجلهات املختصة حلصول ذوي شهداء جمزرة سبايكر عىل حقوقهم املتضمنة قطعة ارض او بد ً
ال نقدي ًا،
مبينة اهنا تسعى لتدويل القضية كجريمة ابادة طائفية جيرمها املجتمع الدويل .وأفاد مسؤول متابعة شؤون الشهداء يف جلنة ختليد جمزرة
سبايكر التابعة هليئة احلشد الشعبي سمري الزبيدي بان اللجنة تنسق مع اجلهات املختصة حلصول مجيع ذوي شهداء جمزرة سبايكر عىل
حقوقهم التي ضمنها هلم القانون ،مبينا ان االمتيازات تشمل ختصيص قطع اراض بجميع املحافظات أو بد ً
ال نقدي ًا يبلغ  50مليون ًا
لكل شهيد مثبت لدى وزارة الدفاع.
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ُ
الخطبة االولى لصالة ُ
الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في /8ذو القعدة الحرام1440/هـ الموافق 2019/7/12م :

ُ
كيفية استثمار أمان االستغفار؟
من كالم لسيد البلغاء بعد النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
امري املؤمنني (عليه السالم) ،رواية نقلها ولد ُه االمام الباقر
(عليه السالم) انه قال:
اب هَ
ض َأ َما َن ِ
َ
(ك َ
الل سبحانه َو َقدْ ُر ِف َع َأ َحدُ مَُ
ان ِم ْن َع َذ ِ
ان يِف الأَْ ْر ِ
ها
ول ُ
ان ا َّل ِذي ُر ِف َع َف ُه َو َر ُس ُ
َفدُ و َن ُك ُم آْال َخ َر َفت ََم َّس ُكوا بِ ِه َأ َّما الأَْ َم ُ
اهلل
َص ىَّل ُ
ان ا ْل َب ِ
ارَ ،ق َ
اهلل َع َل ْي ِه َوآلِ ِه َو َس َّل ِمَ ،و َأ َّما الأَْ َم ُ
ال
اقي َفالإْ ِ ْستِغْ َف ْ
ان ُ
ان ُ
ُ
اهلل لِ ُي َع ِّذ هَ ُب ْم َو َأن َْت ِفي ِه ْم َو َما َك َ
﴿و َما َك َ
اهلل ُم َع ِّذ هَ ُب ْم
اهلل َت َعاىلَ :
وه ْم َي ْس َتغْ ِف ُر َ
ون﴾.
ُ
حقيقة هذه اآلية الرشيفة التي نّبي أمري املؤمنني (عليه السالم)
فحوى ه��ذه اآلي��ة تتحدث عن موضوع ُمرتبط بِنا عقائدي ًا
وأخالقي ًا ،هذه اآلية الرشيفة التي ّبينها أمري املؤمنني (عليه السالم)
يقول كان هناك امانان ومعنى االم��ان  :هو ذلك امللجأ الذي
نلجأ ِ
اليه من عذاب اهلل تبارك وتعاىل ،عذاب اهلل ُله اسباب إن
موجبات العذاب هلا اسباب ،ولعل السبب الرئيس من موجبات
هذا العذاب البد ان تكون هي املعصية ،ولكن هذه املعصية اذا
حدثت تارة معصية افراد ،وتارة معصية ا ّمة وقطع ًا االوىل غري
الثانية ،يعني معصية الفرد تبقى بحدود الفرد ،نعم هذا الفرد كلام
معصيته أكرب ،ويف
وسلطنته أوسع ايض ًا تكون
كان موقعه أكرب
ُ
ُ
بعض احلاالت الفرد ليس ُله هذه الشأنية ..الفرد يف حدود وضعه
اخلاص يكذب يرسق يستغيب اىل آخر من هذه املنكرات ،وتارة
اال ّمة ترتكب هذه املعايص ..ارتكاب هذه املعايص كأثر من آثار
املعصية ارجو ان نلتفت يف بعض احلاالت االنسان قد ال يرتكب
هو املعصية لكن ُيعامل معاملة العايص! أين يكون هذا؟! عندما

يرىض بأعامل املعصية وال يكرتث بذلك فالرايض بعمل قو ٍم يحُ رش
معهم ،عندما ينزل العذاب ال يشمل فقط هذا وانام من َ
ريض هبذه
االساءة وهبذا الفعل..
امري املؤمنني (عليه السالم) نّبي هذه اآلية وحثّنا عىل االمان
الباقي ،ان االمان املفقود ومقصوده من االمان املفقود هذا هو
احلس للنبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) معنا
الوجود املبارك يّ
يف املسجد ويف الصالة ويذهبون وي��أيت ..هذا الوجود املبارك
الذي هو قوام  63عام ًا هذا هو العمر املبارك ،املقصود يف هذا
اجلانب واال الوجود االمتدادي للنبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
ُمستمر ..امري املؤمنني (عليه السالم) يقول هذا املقدار من االمان
كان بني ظهرانينا فاهلل تعاىل كان يدفع ِ
به ع ّنا ونحن من اال ّمة
املرحومة ألن النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) هو عبارة عن
رمحة ،وهذا الكالم اخواين ِ
فيه د ّقة يعني عندما ندخل لآليات
الرشيفة هناك د ّقة ان املصطفى (صىل اهلل عليه وآله وسلم) مظهر
واضح من مظاهر الرمحة االهلية وهذه الرمحة ال شك وال ريب
تتناىف مع العذاب فاألمري (عليه السالم) عندما يبني كان هناك
امانان االمان االول هو هذا الوجود املبارك للنبي (صىل اهلل عليه
وآله وسلم) ،االمان الثاين الذي هو يبقى معنا برشط ان نستثمر ُه
استثامر ًا جيد ًا قال االمام (عليه السالم) (وهو االستغفار) ثم
﴿و َما َك َ
ان
استشهد باآلية الرشيفة ،ان اآلية الرشيفة تنفي العذاب َ
ان ُ
ُ
وه ْم َي ْس َتغْ ِف ُر َ
اهلل لِ ُي َع ِّذ هَ ُب ْم َو َأن َْت ِفي ِه ْم َو َما َك َ
ون﴾.
اهلل ُم َع ِّذ هَ ُب ْم ُ
الحظوا بعض االمم اهلل تبارك وتعاىل انزل فيها العذاب يعني
اخرج النبي ثم انزل العذاب وهذا اوضح مصداق ُله قصة لوط
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(عليه السالم) يعني عندما جاء املالئكة اىل ابراهيم (عليه السالم)
جاؤوا بوظيفة وهذه الوظيفة ألن لوطا عندما ب ّلغ قومه مل يستجيبوا
ُله ولبث فيهم اعواما يبلغهم رساالت اهلل تبارك وتعاىل هؤالء مل
يكرتثوا للنصيحة اصال ً فحقّ عليهم العذاب فعندما نزلت
املالئكة وح ّلوا ضيوف ًا عىل ابراهيم (عليه السالم) ايض ًا ابراهيم
االبوة التي كانت له ُ وابراهيم كان حليامً وابراهيم
بمقتىض هذه ّ
كان ُيبعد قومه عن العذاب وهو الذي بنى البيت العتيق مع ولده
اسامعيل ،ابراهيم (عليه السالم) اراد ان جي ّنب اجلهة التي سينزل
عليها العذاب اراد ان جينبهم ذلك فبدأ يناقش املالئكة لكن بعد
ان استوضح االمر االهلي ال رجعة فيه اهلل تعاىل أمر املالئكة ان
تخُ رج لوط فقط ونزل عىل قريته العذاب.

اخلصيصة التي لنبينا (صىل اهلل عليه وآله وسلم) مل تكن للوط
ان ُ
(﴿و َما َك َ
اهلل لِ ُي َع ِّذ هَ ُب ْم َو َأن َْت
(عليه السالم) ان اهلل تعاىل قالَ :
ِفي ِه ْم﴾ ما ُدمت يا نبي الرمحة فيهم ان اهلل تعاىل ال ُينزل عليهم
العذاب وان كانوا ظلمة ..اهلل تعاىل ال ُي ّ
عذب كرامة للنبي (صىل
اهلل عليه وآله وسلم).
بعد ان ُرفع هذا االمان وطبع ًا يا هلا من حرسة ان االنسان يف ازمان
ويتشوق لزمن فيه النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ،يف
متعددة
ّ
هذا الوجود املبارك وجود االئمة االطهار عليهم السالم ..عىل
كل حال اخواين نحن يف زمن نسأل اهلل سبحانه وتعاىل ان ُيكحل
اعيننا مجيع ًا بالنظر اىل البقية الباقية من آل النبي (صىل اهلل عليه وآله
وسلم) وهو االمام املهدي روحي فداه..
امري املؤمنني ّنبه قال هناك أمان باق وهذا االمان الباقي البد ان
تستثمروه وهذا الكالم هو عني ما جاءت ِ
(و َما
به اآلية الرشيفة َ
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ان ُ
وه ْم َي ْس َتغْ ِف ُر َ
َك َ
ون﴾ ،طبع ًا االمام (عليه السالم)
اهلل ُم َع ِّذ هَ ُب ْم ُ
قال َ ( :فدُ و َن ُك ُم آْال َخ َر َفت ََم َّس ُكوا بِ ِه) ،حقيقة االستغفار من آداب
االنبياء ومن آداب االولياء ومن آداب العلامء وبالنتيجة هو من
آداب املؤمنني ايض ًا..
االنسان عندما يستغفر تارة يقول (استغفر اهلل) ،نعم هذا استغفار
لكن حقيقة هذا االستغفار هو ذلك املعنى القلبي الذي يتوجه
االنسان ُله ثم يصدر عىل لسانه هذه العبارة ،وهذا االستغفار
الشارع املقدس ايض ًا أدب ّنا يف عملية االستغفار وهذه احلاجة
احلقيقية لإلنسان اىل اهلل وان مل يكن هناك ذنب االنسان حيتاج
اإلنابة اىل اهلل تعاىل ألنه عبارة عن حمض احتياج وفقر ،وهذا
االحتياج وهذا الفقر حي ّتم عىل االنسان ان يلتفت فإذا اذنب كان
االحتياج واالحتياج واحد لكن التفاته اىل االحتياج اكثر عند
العبد..
اخ��واين اللجوء اىل اهلل جيعل االن��س��ان يف حالة من السكينة
والطمأنينة ،وما احوجنا اخواين اىل االستغفار النابع اىل هذه
احلقيقة التي نشعر هبا حقيقة االحتياج ِ
اليه َّ
شأنه واالمام
جل
ُ
(عليه السالم) استعمل هذا املقطع من اآلية الرشيفة للتذليل عىل
ان ُ
(﴿و َما َك َ
اهلل لِ ُي َع ِّذ هَ ُب ْم َو َأن َْت ِفي ِه ْم َو َما
ما نّبي (عليه السالم) َ :
ان ُ
وه ْم َي ْس َتغْ ِف ُر َ
َك َ
ون﴾.
اهلل ُم َع ِّذ هَ ُب ْم ُ
اخواين كثرة االستغفار ال لقلقة لسان وانام الوعي وااللتفات اىل
االستغفار ومن مجلته اخذ عهد عىل عدم العود اىل الفعل املايض،
وما اعظم سالح االستغفار االنسان يستغفر اهلل تعاىل دائامً كي
يكون هذا السالح هو ِ
بيده أمام أي نازلة والعياذ باهلل عىل ان ال
يكرر االفعال.
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صالة الجمعة
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َ
ُ
ضوابط عشائرية مقبولة ال ُتصادم
الس���يد الصافي يطالب بوجود
ُ
العرف والقانون ،ويدعو الشباب ألخذ النصيحة من انسان ناجح
كربالء
الجمعة في
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف
المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
في  /8ذو القعدة الحرام 1440/هـ الموافق 2019/7/12م تحدث قائ ً
ال:
اخويت اخ��وايت اعرض عىل مسامعكم الكريمة أمرين  :األمر
االول :احتدث عن العشائر ،واالمر الثاين :احتدث عن االنتحار.
األمر االول:
ُ
الشك ان هوية كل شعب هي حمل اعتزاز و افتخار ،وهذا
التنوع املوجود عندنا يف العراق نعتز بكل ما يمت هلذا البلد من
ّ
وجودات متنوعة وخمتلفة ،ومن الركائز االساسية يف تركيبة هذا
الشعب هي مسألة العشائر ،والعشائر العراقية هلا تاريخ حافل
ومهم وهلا وقفات مرشّ فة ايض ًا وكثرية ،يمكن ان تقفز اىل الذاكرة
بشكل رسيع كيف كان موقفها يف ثورة العرشين واخذت زمام
املبادرة بشكل حفظت يف وقتها للبالد هويته.
هب للدفاع
هبت العشائر من ضمن من ّ
ويف السنني املتأخرة ايض ًا ّ
عن ارض العراق وعن مقدساته وعن ِ
قيمه عندما تو ّفقَ اجلميع
تفوهت به املرجعية الدينية العليا املباركة يف قضية االفتاء
لتلبية ما ّ
ضد زمر داعش ،اضافة اىل املآثر املحمودة واالخالق التي تتمتع
هبا هذه العشائر من اجلود والكرم والشجاعة والنُبل والغرية
وجمموعة من املآثر املحمودة.
تكونت يف هذه العشائر جمموعة من حلقات الرتبية اذا
ولقد ّ
جاز التعبري عندما كانت الدواوين واملضائف جيتمع فيها وجوه
القوم ووجهاء العشرية وجيلس ابناء العشرية ممن مل تخُ ربه احلياة
ويستمع النصيحة ويستمع التوجيه ويستمع املوعظة بحيث
ُتصقل شخصية هذا الشاب وهو يستمع اىل وجوه قومه بكل ما
يمكن ان يكون عنوانا للفضيلة ،بحيث اصبحت املقولة الدارجة

ان املجالس مدارس..
ونشأت طبقة حتمل يف ثناياها هذه القيم النبيلة والقيم االصيلة
التي نفتخر هبا مجيع ًا ،وطبع ًا العشائر ألمهيتها ممكن ان تكون
مطمعا ملن ال يريد بالبالد خريا ألهنا هي ذخرية مهمة كام ُقلت
وهذه العشائر ايض ًا صدّ رت اىل املجتمع الكوادر العلمية عىل
اختالف وجوداهتا ،يف الفرتة املتأخرة بدأت بعض االشياء تربز
بدأت ُتيسء اىل قيم العشرية ،بدأت هذه االشياء ُتيسء اىل تلك
القيم النبيلة والقيم التي ُك ّنا نراها ونسمع هبا بحيث اصبح بعض
افراد العشرية يف حراجة مما يسمع ومما يقول ،واصبحت بعض
نعتز به ،والعشائر
الترصفات تتط ّفل عىل هذا التكوين الذي ّ
منه
االصيلة والسلوكيات النبيلة والرتبية التي ذكرنا هي بريئة ُ
واصبحت هذه االمور تأخذ مساحة حقيق ًة مساحة غري طيبة يف
بعض املجاالت ،هذه االمور وان ق ّلت لكنها تؤ ّثر ..انا ممكن اذكر
عىل نحو العجالة بعض هذه الترصفات التي من غري الصحيح ان
تبقى:
مثال ً حالة االحتكام ،تعرفون هناك مشاكل واحتكاك طفل من
هنا وشاب من هنا وشيخ من هناك ..حتدث حالة من االحتكاك
ال خيلو أي جمتمع منها ،لكن هذا االحتكاك املوجود اآلن هي
حالة من االحتكام التي ال تحُ ل إال بمبالغ مجُ حفة بحيث اصبح
املوضوع ال ُيغلق إال بأموال طائلة ،وأصبح من يتصيد افتعال
هذه املشاكل لغرض االستفادة املادية بطريقة او بأخرى ،وأصبح
عز علينا ان هذه القيم واملآثر
هذا املوضوع اآلن هو ماديا بحتاَ ،ي ُّ
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احلميدة تتحول اىل جانب مادي واىل سلوك ال يعرف اال املادة
واصبحت هذه احلالة هي حالة سائدة وان ق ّلت لكن سائدة يف
مواطن بحيث ال ُيمكن ان تحُ ل ا ّ
ال بمبالغ ومبالغ مجُ حفة جد ًا.
ابي موقف ًا رشعي ًا ان هذه املبالغ اغلبها اكل املال
انا ُاحب ان نّ
بالباطل ،ومن اجلميل جد ًا ان االنسان يتث ّقف يف اجلانب الفقهي
ويسأل عن ان هذا اجلانب املادي ا ُملثقل ما هو وجهه الرشعي يف
ذلك؟! نعمُ ،وجهاء القوم حياولون ان يلملموا املشكلة و ُيمكن ان
يتصالح او تتصالح االطراف ببعض ٍ
مال أقل ما يكون يف اجلانب
الرشعي ُيصالح بني االطراف بشكل حتى يطفئ النائرة ويطفئ
الفتنة ،اما ان تتحول املسألة اىل جهة مادية بحتة ومن يدفع هبذا
االجتاه ومن يدفع ،حقيقة هذا خالف املآثر احلميدة التي تر ّبت
عليها العشائر.
النقطة الثانية وهي تزوير احلقائق يعني العشرية تنترص اىل ولدها
وان كان خمطئ ًا ،هذا أمر تنأى بنفسها ُ
عنه ،االنسان يملك
احلكامء ُ
اخواين عقله والعقالء ينؤون بالعكس هم يحُ اسبون فرد العشرية
اذا اخطأ بحق اآلخرين وهم يوجهون النُصح ُله اذا اخطأ ،ال
ِ
باطله ال يمكن ان يتنازع اثنان وكل منهم يرى
معه عىل
يكونون ُ
ان صاحبه هو ملك من املالئكة ،البد من وجود خمطئ ،املخطئ
يتوجه ُله النُصح ال ان نكون مع ا ُملخطئ كيفام اتفق ألنه من طرف
عشرييت.
العرفية فتبدأ تزوير
محية ال ترىض هبا املوازين ُ
ال تكون هناك ّ
وكله كالم باطل يف باطل ألن هذا مني،
احلقائق وايامن ُمغ ّلظة
ُ
فالبد ان يكون عىل صح كيفام اتفق ،ال اعتقد ان الوجوه الطيبة
التي يمكن ان تؤ ّثر قطع ًا ترىض هبذا الفعل ،من النقاط املهمة ايض ًا
اصبح تعطيال يف بعض املؤسسات ويف بعض اجلهات مثال ً ُت ّ
عطل
عيادة طبيب ألن الطبيب ُاتهُ ِ َم بأنه اخطأ بحق املريض ُ
الفالين.
التفتوا اخواين دائامً نقول ال يمكن ان تكون ردود الفعل اكرب من
الفعل ،هذا غري صحيح ،ما دام املنطق موجودا والعقل موجودا
تحُ ل االمور بطريقة اسهل بكثري ،البد ان ُت ّ
عطل عيادة الطبيب
أليام اىل ان تحُ ل القضية هذا تعطيل حلياتنا اليومية ،حقك يمكن
ان ُيؤخذ بطريقة حتفظ كيان اجلميع ،هناك حلول ملعاجلة اخلطأ ،ال
يمكن ان تكون ردود الفعل اكرب من ِ
اصبح ُيعاب
الفعل ،هذا أمر
َ
علينا ،البد يف بلدنا كبلد متحرض البد ان نرتقي اىل حالة كيف
نواجه املشاكل بطريقة يف ُمنتهى املوضوعية.
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نقاط اخرى االنفة من تطبيق القانون ،يشكو لنا بعض موظفي
الدولة وهذه اضعها االن امام انظار املسؤولني ،يشكو لنا اننا
طبقنا القانون بمجرد تطبيق القانون سنُحاكم من العشرية
اذا ّ
الفالنية ،هذا يف العمل اخطأ ُيعاقب ..تأيت العشرية ،رشطي مرور
هبذا املستوى ُاريد ان اتكلم رشطي مرور يقول اوقف سيارة
متجاوزة فيقول يل أال تعرفني من أي عشرية؟ بعض املؤسسات
فيها عملية نقل من مكان اىل آخر العشرية ال تقبل.
ان��ا اق��ول ه��ذا ليس ل� ُ�ه عالقة بتلك االصالة واملآثر احلميدة
واالخالق والتاريخ العزيز الكريم ال يمكن ان البعض حياول ان
الترصفات الضعيفة والقليلة والتي هي بعيدة
ُيصادر كل هذا هبذه
ّ
العرف اصالً .
عن ُ
املرجو من االحبة ممن يسمع الكالم ويلتفت ،البد ان يبقى يف
ّ
العرف يف املقبول ال ان ينفرط العقد وتتحول القضية اىل قضايا
ُ
العرف وال
غري مفهومة ،البد من وجود ضوابط مقبولة ال ُتصادم ُ
ُتصادم القانون كي يطمئن اآلخرون بأن اذا اخطأت هذا اخلطأ
معه ..اما ان تبقى القضية هكذا اخواين
معروف كيف اتعامل ُ
اعتقد ال يرىض هبا اجلميع.
األمر الثاين :
ُ
ً
حول مسألة االنتحار ..واقعا تتبعت ما ذكرته الصحافة واالعالم
عن حاالت وبعضها نجا الذي حياول االنتحار ،من ذلك مثال ً
دركه البعض ،حاولت
يصعد عىل جرس حياول ان يرمي نفسه ثم ُي ُ
ِ
ان اتتبع ووجدت ان هذه احلالة اوال ً مل تكن موجودة وان ُوجدَ ت
فهي ال ُتعدّ اصال ً ،ثاني ًا  :وجدنا هذه احلالة عند الشباب ،يعني يف
ريعان الشباب ،انا نصيحتي ملن يكون عىل هذه الطريقة و ُي ّ
فكر ال
ابي هذا املعنى بخدمتكم:
قدّ َر اهلل نّ
كل انسان يف بداية شبابه قد يبتىل التفتوا اخواين قد يبتىل بتجربة
مادية قد خيرس فيها ،بتجربة اجتامعية علمية ايض ًا قد ال يتوفق..
بتجربة عاطفية يريد ان يتزوج من املرأة الفالنية لكن ال جيد اىل
ركبة،
ذلك سبيالً  ،هذا الشاب ال يملك جتربة واسعة ،املشكلة ُم ّ
ِ
صدره ال جيد اب ًا متفرغ ًا ُله ،ال جيد ُارسة
تبقى هذه املشاكل يف
ِ
توجه سلوك ولدها ،هذا الشاب يف عمره جمموعة
حتاول ان ّ
من االصدقاء حيملون نفس ما عنده من افكار ومن رؤى ومن
نظرة قد تكون تشاؤمية ،فاذا فشل يف اول جتربة له يرى الدنيا
ِ
ِ
نفسه وحياول ان جيعل
عينيه ،يحُ اول ان يعني عىل
قد اسودت فيه
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ِ
ضبابية وغشاوة عىل ِ
وعقله وعينيه بحيث ال ُيفكر اال يف هذه
قلبه
املشكلة فريى ان املنافذ قد ُاوصدت عنده فريى افضل حل هو
التخلص من الدنيا ف ُيقدم عىل االنتحار.
انا اسأل وأطلب من هؤالء االخوة اقول يا أوالدي وأعزائي
انتم يف ريعان الشباب انتم األمل ال يمكن ان ننهي حياتنا بتجربة
واحدة بتجربتني بثالث بعرش ..ال ُتنه حياتك ..انت اآلن ُتقدم
اعز يشء عندك من أجل جتربة قد تكون انت اخطأت او
عىل فناء ّ
قد تكون ّ
خطأوك فيها ..عليك ان تنتفض ،عليك ان تصحو وال
تأخذ النصيحة من فاشل ،الفاشل ال ُيعطيك نصيحة ألن الفاشل
نفسه ،تع ّلم ان تستنصح اآلخرين
لو كان ممكن ان ينصح لنصح
ُ
تفرط بحياتك االنتحار عمل
خذ النصيحة من انسان ناجح ،ال ّ
املنهزمني ،االنتحار عمل الفاشلني ،االنتحار عبارة عن ق ّلة تد ّبر
حياته ،نعم عليك ان تستفيد من
وقلة تع ّقل ،املجنون من يرفض
ُ
هذه التجربة ،ليس من الشجاعة ان ترمي نفسك و ُتنهي حياتك
وجتعل مآيس االرسة خلفك ..ال أعرف ما الذي تستفيد ُه؟!
اخواين انا اقول هذا وانا اعلم ان هذا الكالم البد ان ُيتمم بكالم
آخر ،هناك تربية وافدة الينا مل تكن ثقافة االنتحار عندنا ومل نسمع
هبا! نعم كل ا ُملربرات احدهم يقول عمل ال يوجد ..ظروف صعبة
قر معك بالظروف الصعبة والعمل ،لكن ليست
كذا ..نعم ،انا ُا ّ
النتيجة ان تنتحر ،النتيجة ان تبقى ُقل انا حتديت الظروف وبقيت
شاخم ًا ..يا حبيبي ال ُترهق اهلك ،وال ّ
تفكر بطريقة سلبية ،األمل
امامك ..شاب دون العرشين  ..ما هي جتربتك؟! االب يا اخي
علم ُه افتح صدره ،انتم االوالد ال تتعلموا
العزيز اجلس مع الولد ّ
عدم االهتامم باآلخرين ،نعم ،اعتز بشخصيتك اعتمد عىل نفسك
ولكن انت كالعود الطري حتتاج اىل مسند ،هناك نبات جيد مثمر
لكنه يف بدايته حيتاج اىل مسند اىل ان يقوى عوده ويشتد ،ثم بعد
ُ
ذلك يعتمد عىل نفسه ،انت حتتاج ُكلنا نحتاج يف اعامرنا نحتاج اىل
يوجهنا اىل من ُيرشد وهذا ليس عيب ًا.
مسند اىل من ّ
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استنصحوا اآلخرين ابنائي احبائي ..واهلل كلام سمعنا بحالة
يب ملاذا
من االنتحار كلام تأذينا ..هذا من رصيد هذا الشعب األ ّ
تذهبون اىل هذه الطريقة ..انتم شباب يف مقتبل العمر ال تغركم
بعض االمور جتعلون الدنيا ُمسودة ألن املستقبل انتهى ..مل ينته
مستقبلك يا ابني ..اآلن احلياة امامك البد ان تكون قوي ًا وتكون
شجاع ًا وصبور ًا هذه اخلشونة يف الرجولة مطلوبة عندكم ابنائي..
الرجل يتحمل املسؤولية..
ستة عرش عام ًا كان عمر ُه شخص ذهب اىل الدواعش وفجر قنبلة
يف الدبابة وفر سامل ًا منها!! ستة عرش عام ًا عمر ُه!! ويف الصحراء
ِ
عليه ،مل��اذا هذا
ويف كل االم��ور االنسان اذا اراد شيئ ًا حصل
االحباط واالنكسار ..ملاذا؟!
انتم ابناء امهات رضعنكم حليبا طاهرا ابناء اباء من اصالب
طاهرة ..ال تذهبوا اىل ان تنهوا حياتكم من اجل اشياء يف منتهى
ّ
علمكم عىل هذه الطريقة؟! ليست
التفاهة والبساطة ..من
شجاعة ،ا ُملنتحر مهزوم وفاشل واملنتحر جبن من ان يواجه
احلياة فذهب اىل االنتحار ..ال أعرف من أين وفدت هذه القضية
والصحافة تنقل يومي ًا ..واجهوا االم��ور بشجاعة وقوة واهلل
سبحانه وتعاىل ُيعينكم عىل فتح افاق كثرية جد ًا ..انت ال ترى
ّ
جل املشهد اآلن انت بعدك يف جتربة قليلة املشهد اصعب من جهة
مما تراه واسهل من جهة اخرى مما تراه ..احلياة حتتاج اىل ُمرشد
وموجه وأحد تستند ِ
عجل بأن ُتنهي حياتك
ّ
عليه يا ابني ..ال ُت ّ
بأسباب هي جد ًا جد ًا بسيطة وتافهة.
نحن نرغب ونتمنى ان نراكم يف طليعة الناس الذين يبنون هذا
البلد بعيد ًا عن هذه املامرسات املرفوضة ..نسأل اهلل سبحانه
الفتية دوام التوفيق
وتعاىل وندعو لشبابنا االعزاء يف هذه االعامر ّ
والتسديد واالمل وان اهلل تعاىل يفتح برصكم وبصريتكم عىل
امور ُتبعدكم عن هذه املامرسات ..وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب
العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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كيف ّ
تطور البغض لإلمام علي a
َ
معاوية الى الوهابية ( )4-1
من
واملسترشق كارليل واملسترشق شلبي شميل الذي يقول :االمام
عيل بن ايب طالب اعظم عظامء العامل فلم َير العامل الرشقي والغريب
القديم واحلديث له مثيال يطابقه اصال.
ويأيت هذا فيدعي ان عليا (عليه السالم) ال يعرف اال القتال وال
يليق بالقيادة.
ونأيت برواية واحدة نكتفي هبا لنربهن هلذا ان تفكريه غري صحيح
فقد روى امحد يف مسنده  350/5وكذا يف البخاري بلفظ قريب
للفظ امحد قال :فقال عبد اهلل بن بريدة حدثني أيب بريدة قال:
أبغضت عليا بغضا مل يبغضه أحد قط قال :وأحببت رجال من
قريش مل أحبه اال عىل بغضه عليا قال :فبعث ذلك الرجل عىل
خيل فصحبته لبغضه عليا ،فأصبنا سبيا قال :فكتب إىل رسول اهلل
صىل اهلل عليه (واله) وسلم ابعث إلينا من خيمسه قال :فبعث إلينا
عليا ويف السبي وصيفة هي أفضل من السبي فخمس وقسم فخرج
رأسه مغطى فقلنا :يا أبا احلسن ما هذا؟! قال :أمل تروا إىل الوصيفة
التي كانت يف السبي فاين قسمت ومخست فصارت يف اخلمس ثم
صارت يف أهل بيت النبي (صىل اهلل عليه وآله) ثم صارت يف آل
عىل قال :فكتب الرجل (خالد) إىل نبي اهلل (صىل اهلل عليه وآله)
فقلت :ابعثني فبعثني مصدقا قال :فجعلت اقرأ الكتاب وأقول:
صدق .قال :فامسك يدي والكتاب وقال :أتبغض عليا؟! قال:
قلت :نعم قال (صىل اهلل عليه وآله) :فال تبغضه! وان كنت حتبه
فازدد له حبا فو الذي نفس حممد بيده لنصيب آل عيل يف اخلمس
أفضل من وصيفة قال :فام كان من الناس أحد بعد قول رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم أحب إيل من عيل.

البغض سابقا لالمام عيل عليه السالم كان اخفاء حماسنه تلفيق
السنة االموية السيئة
احاديث كاذبة تنال منه وسبه عىل املنابر  ،هذه ُ
اخذت تتطور يف كل زمان ومكان .
اليوم بدات الوهابية باستحداث اراء حتاول التقليل من شان امري
املؤمنني عليه السالم تارخييا كي تنال من مكانته اليوم
مثال يدعون ان االمام عليا شخصية غري قيادية ،فالقائد يف علم
القيادة هي شخصيته الكارزمية اجلذابة التي إن مل تنجح يف جذب
اآلخر فال أقل من أن جتعله حمايدا ،هذه الصفة مل تتوفر يف االمام
عيل عليه السالم عىل حد تعبريهم  ،طبعا هنالك صفات اخرى
سنتطرق هلا الحقا
وشاهدهم حول ذلك من حديث املواالة الذي قاله النبي لربيدة
بعد أن شكا له ما كان من عيل مع تلك الرسية يف اليمن وكيف
اختصموا معه واضطغنوا عليه حني عاد من احلج وقد لبسوا من
حلل الصدقة فأمرهم أي عيل عليه السالم بنزعها و…..إلخ.
ولن جتد يف السرية صحابيا واله النبي رسية أو جيشا فتربم الناس
من قيادته واختلفوا معه غري عيل.
وجوابنا عىل هذه الفرية ،قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)فيه
( :ال حيبه اال مؤمن وال يبغضه اال منافق) كام يف صحيح مسلم
وهذه شهادة من رسول السامء الذي ال ينطق عن اهلوى ان هو اال
وحي يوحى فهل نصدقه ام نصدق صاحب الفرية؟
فالنبي (صىل اهلل عليه وآله) يثبت من خالل هذا احلديث وغريه
العرشات من االحاديث ان عليا حيبه كل مؤمن وال يمكن ان
يبغضه او يكرهه او حياربه او ينفر عنه اال منافق!!
ثم ان عليا (عليه السالم) اجتمع املحب واملبغض القريب والبعيد
املسلم وغري املسلم عىل عظمته وعظمة شخصيته حتى عدّ ه وقال اهليثمي يف جممع زوائده  :127/9قلت :يف الصحيح بعضه
الكتاب املسيحيون (صوت العدالة االنسانية) يف كتاب جلورج رواه امحد ورجاله رجال الصحيح غري عبد اجلليل بن عطية وهو
جرداق وعرف قدر عيل ايضا املسيحي بولس سالمة الذي كتب ثقة وقد رصح بالسامع وفيه لني.
قصيدة يف حق امري املؤمنني (عليه السالم) وجورجي زيدان
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نصوص فقهية
باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه
فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعامله وشك يف تقدم وقوعها وتأخره حكم بالطهارة.
 حممد بن عيل بن احلسني بإسناده ،عن عامر بن موسى الساباطي ،أنه سأل أبا عبد اهلل (عليه السالم) عن رجل جيد يف إنائه فارة ،وقدتوضأ من ذلك اإلناء مرارا ،أو إغتسل منه ،أو غسل ثيابه ،وقد كانت الفارة متسلخة ،فقال :إن كان رآها يف اإلناء قبل أن يغتسل أو
يتوضأ أو يغسل ثيابه ،ثم فعل ذلك بعد ما رآها يف اإلناء ،فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك املاء ويعيد الوضوء والصالة،
وإن كان إنام رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فال يمس من ذلك املاء شيئا ،وليس عليه يشء  ،ألنه ال يعلم متى سقطت فيه ،ثم قال:
لعله أن يكون إنام سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.
وقد تقدم حديث محاد بن عثامن ،عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال :املاء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر.

باب ـ عدم نجاسة الماء الجاري بمجرد مالقاة النجاسة ما لم يتغير

 حممد بن احلسن بإسناده ،عن احلسني بن سعيد ،عن محاد ،عن ربعي ،عن الفضيل ،عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال :ال بأس بأنيبول الرجل يف املاء اجلاري ،وكره أن يبول يف املاء الراكد.
 وعنه ،عن ابن سنان ،عن عنبسة بن مصعب ،قال :سألت أبا عبد اهلل (عليه السالم) عن الرجل يبول يف املاء اجلاري؟ قال :ال بأسبه إذا كان املاء جاريا.
 وعنه ،عن محاد ،عن حريز ،عن ابن بكري ،عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال :ال بأس بالبول يف املاء اجلاري. -وعنه ،عن عثامن بن عيسى ،عن سامعة ،قال :سألته عن املاء اجلاري يبال فيه؟ قال :ال بأس به.

باب  -عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد مالقاة النجاسة

 حممد بن عيل بن احلسني بإسناده ،عن هشام بن سامل أنه سأل أباعبد اهلل (عليه السالم) عن السطح يبال عليه ،فتصيبه السامء فيكففيصيب الثوب؟ فقال :ال بأس به ،ما أصابه من املاء أكثر منه.
 عن عيل بن جعفر ،عن أخيه موسى (عليه السالم) قال :سألته عن البيت يبال عىل ظهره ،ويغتسل من اجلنابة ثم يصيبه املطر ،أيؤخذمن مائه فيتوضأ به للصالة؟ فقال :إذا جرى فال بأس به.
قال :وسألته عن الرجل يمر يف ماء املطر وقد صب فيه مخر ،فأصاب ثوبه ،هل يصيل فيه قبل أن يغسله؟ فقال :ال يغسل ثوبه وال رجله،
ويصيل فيه وال بأس به ورواه الشيخ أيضا بإسناده ،عن عيل بن جعفر
 ورواه احلمريي يف (قرب اإلسناد) عن عبد اهلل بن احلسن ،عن جده عيل بن جعفر ،مثله.وزاد :وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه املطر فيكف ،فيصيب الثياب ،أيصىل فيها قبل أن تغسل؟ قال :إذا جرى من ماء
املطر فال بأس
 حممد بن يعقوب ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن هشام ،بن احلكم ،عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) ،يف ميزابنيساال ،أحدمها بول واآلخر ماء املطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل مل يرضه ذلك.
[ -عن أمحد بن حممد ،عن عيل بن احلكم ،عن الكاهيل ،عن رجل ،عن أيب عبد اهلل (عليه السالم)  -يف حديث  -قال :قلت :يسيل
عيل من ماء املطر أرى فيه التغري ،وأرى فيه آثار القذر ،فتقطر القطرات عىل ،وينتضح عيل منه والبيت يتوضأ عىل سطحه ،فيكف عىل
ثيابنا؟ قال :ما بذا بأس ،ال تغسله كل يشء يراه ماء املطر فقد طهر .

استفتاءات شرعية
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ّ
الحج  -آداب ّ
المعظمة
مكة
يستحب اخلروج إىل ( الصفا ) من الباب الذي يقابل احلجر األسود مع سكينة ووقار ،فإذا صعد عىل ( الصفا ) نظر إىل الكعبة،
ويتوجه إىل الركن الذي فيه احلجر األسود ،وحيمد اهلل ويثني عليه ،ويتذكر آالء اهلل ونعمه ثم يقول ( :اهلل أكرب ) سبع مرات ( ،احلمد هلل
) سبع مرات ( ال إله إال اهلل ) سبع مرات ،ويقول ثالث مرات(( :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد ،حييي ويميت،
وهو حي ال يموت ،وهو عىل كل يشء قدير )).
ثم يصيل عىل حممد وآل حممد ،ثم يقول ثالث مرات(( :اهلل أكرب احلمد هلل عىل ما هدانا ،واحلمد هلل عىل
ما أوالنا ،واحلمد هلل احلي القيوم ،واحلمد هلل احلي الدائم )).
ثم يقول ثالث مرات(( :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،ال نعبد إال إياه ،خملصني له
الدين ولو كره املرشكون )).
ثم يقول ثالث مرات(( :اللهم إين أسألك العفو واليقني يف الدنيا واآلخرة )).
ثم يقول ثالث مرات)) :اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار)).
ثم يقول ( اهلل أكرب ) مائة مرة ( .ال إله إال اهلل ) مائة مرة( .احلمد هلل ) مائة مرة( .سبحان اهلل) مائة مرة ،ثم يقول:
((ال إله إال اهلل وحده ،وحده ،أنجز وعده ونرص عبده ،وغلب األحزاب وحده ،فله امللك ،وله احلمد ،وحده وحده ،اللهم بارك يل
يف املوت وفيام بعد املوت ،اللهم إين أعوذ بك من ظلمة القرب ووحشته ،اللهم أظلني يف ظل عرشك يوم ال ظل إال ظلك )).
ويستودع اهلل دينه ونفسه وأهله كثريا ،فيقول:
وسنة نبيك ،وتوفني عىل ملته،
((أستودع اهلل الرمحن الرحيم الذي ال تضيع ودائعه ديني ونفيس وأهيل ،اللهم استعملني عىل كتابك ُ
وأعذين من الفتنة )).
ثم يقول ( :اهلل أكرب ) ثالث مرات ،ثم يعيدها مرتني ،ثم يكبرّ واحدة ،ثم يعيدها ،فإن مل يستطع هذا فبعضه.
وعن أمري املؤمنني عليه السالم :أنه إذا صعد ( الصفا ) استقبل الكعبة ،ثم يرفع يديه ،ثم يقول:
((اللهم اغفر يل كل ذنب أذنبته قط ،فإن عدت فعد عيل باملغفرة ،فإنك أنت الغفور الرحيم ،اللهم افعل يب ما أنت أهله ،فإنك إن
تفعل يب ما أنت أهله ترمحني ،وإن تعذبني فأنت غني عن عذايب ،وأنا حمتاج إىل رمحتك ،فيا من أنا حمتاج إىل رمحته ارمحني ،اللهم ال
تفعل يب ما أنا أهله ،فإنك إن تفعل يب ما أنا أهله تعذبني ولن تظلمني أصبحت أتقي عدلك وال أخاف جورك ،فيا من هو عدل ال
جيور ارمحني )).
وعن أيب عبد اهلل عليه السالم :إن أردت أن يكثر مالك فأكثر الوقوف عىل (الصفا).
ويستحب أن يسعى ماشيا ،وأن يميش مع سكينة ووقار حتى يأيت حمل املنارة األوىل فيهرول إىل حمل املنارة األخرى وال هرولة عىل
النساء.ثم يميش مع سكينة ووقار حتى يصعد عىل ( املروة ) فيصنع عليها كام صنع عىل ( الصفا ) ويرجع من املروة إىل الصفا عىل هذا
النهج أيضا.
وإذا كان راكبا أرسع قليال فيام بني املنارتني وينبغي أن جيد يف البكاء ويتباكى ويدعو اهلل كثريا ويترضع إليه.
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انجاز  %83من مشروع

a
مركز اإلمام الحسين لرعاية مرضى التوحد
تقرير :حسنين الزكروطي  /تصوير :رسول العوادي  /صالح السباح

عل���ى بعد كيلومت���رات قليلة عن مركز مدينة كربالء المقدس���ة ترتفع بناية متع���ددة الطوابق بواجهتها
الزجاجية المدورة لتخطف انظار الراحلين والقادمين الى المدينة المقدس���ة ،وتشخص البناية على الطريق
الرابط بين بغداد وكربالء المقدس���ة لتكون مركزا متخصصا لمعالجة مرضى التوحد والذي تبنت انش���اءه
العتبة الحسينية المقدسة.

Ahrarweekly

وتواصل الكوادر الفنية واهلندسية يف رشكة ديب للمقاوالت
العامة وبارشاف قسم املشاريع االسرتاتيجية واالستثامرية التابع
للعتبة احلسينية املقدسة اعامهلا إلنجاز م�شروع مركز االمام
احلسني (عليه السالم) لرعاية مرىض التوحد.
ويأيت املرشوع الذي وصلت نسبة انجازه اىل  %83ضمن احد
املشاريع اخلدمية واالنسانية الكربى التي تسعى العتبة احلسينية
املقدسة من خالهلا اىل خدمة رشحية مرىض التوحد واالنتقال هبم
اىل حالة افضل.
وبحسب ما رصح به املهندس االستشاري كريم عواد حممد مدير
موقع مركز االمام احلسني (عليه السالم) لرعاية التوحد عن
قسم املشاريع ملجلة (االحرار)« :ان مساحة املرشوع البنائية تبلغ
()7680م ،2وبارتفاع يصل اىل ()38.45م ،ويتكون من سبعة
طوابق يضاف هلا الطابق االريض والرسداب الذي تبلغ مساحته
يضم مرأبا للسيارات وخزنات مياه ومضخات
()900م ،2كام ُّ
وغرفة خدمات امليكانيك واملخزن ،بينام تبلغ مساحة الطابق
ليضم االستعالمات وغ��رف االدارة
االريض (1200م،)2
َّ
والسكرتارية واالطباء االخصائيني والتمريضيني وقاعات
املحارضات والتدريب ،فضال عن وجود جمموعة صحية ومطبخ
اضافة اىل مبنى خاص النتظار اولياء االمور».
وتابع أن «الطابق االول من امل�شروع تبلغ مساحته ()1130
م 2ويضم كال من غرف العالج املنفرد وعددها مخس غرف
للعالج اجلامعي بنفس العدد وقاعة العالج الوظيفي وغريها
من الغرف اخلاصة بالتكامل احليس والرتبية النفسية واحلركية،
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اضافة اىل جمموعتني صحيتني وصالة لتناول الطعام ،ويف الطابق
الثاين توجد مكتبة وقاعة رياضية ومكان ترفيهي وقاعة للعالج
الوظيفي وغرفة لتبديل املالبس اضافة اىل غرف العالج بالرسم
والتأهيل املهني واجلزء الدائري لعرض املواهب ،وهبذا تكون
مساحة الطابق ()950م.»2
واضاف حممد« :لقد خصص الطابقان الثالث والرابع لصفوف
فردية وع��دده��ا سبع غ��رف ،وصفوف مجاعية بنفس العدد
واملساحة ،وثالث غرف للتخاطب واخ��رى للمرشف وقاعة
ضم الطابق اخلامس ()14
للطعام وخمزن وجمموعة صحية ،بينام َّ
غرفة للصفوف الفردية واجلامعية ،وغرفتني للتخاطب واخرى
للمرشف واملراقب وقاعة للطعام وخمزنا وجمموعة صحية ،بينام
ضم الطابق السادس صفوفا فردية ومجاعية وعددها (،)10
وغرفا خاصة بالعالج احل�سي والوظيفي وغرفة للتخاطب
واخ��رى للمرشف واملراقب وقاعة للطعام وخمزنا وجمموعة
صحية ،فيام ضم الطابق السابع ( )12صفا فرديا ومجاعيا وثالث
غرف للتخاطب واخرى للمرشف واملراقب وقاعة للطعام وخمزنا
وجمموعة صحية».
واشار اىل ان «مرشوع مركز التوحد الذي وصلت نسبة انجازه
اىل  %83بعدة امور من بينها احتواء ارضية قاعات االلعاب عىل
مادة مطاطية مفروشة عىل خشب من نوع هزاز اهلدف من ذلك
لتقليل األذى حال وقوع الطفل عىل االرض فضال عن تزيني
القاعات الدراسية بالرسوم التي تتالءم مع حالة املريض».
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مشاريع طبية تحت االنشاء
الشيخ الكربالئي يتفقد
َ

ّ
ويحث على انجازها في اسرع وقت ممكن
االحرار  /حسين نصر -تصوير :محمد القرعاوي

تفقد سماحة الش���يخ (عبد المهدي الكربالئي) المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة ميدانيا مواقع
المش���اريع الطبية التي تسعى العتبة المطهرة الى انجازها بشكل ومستوى عاليين وبأسرع وقت ممكن
تقدم البناء في موقع
خدمة للصالح العام وتخفيفا لمعاناة المواطن العراقي .واطلع سماحته على مراحل ّ
مش���روع مستش���فى اإلمام الحسين (عليه الس�ل�ام) ألمراض السرطان ومشروع مستش���فى الشيخ (احمد
الوائلي) رحمه اهلل.

Ahrarweekly

وقال الدكتور املهندس( ليث قيس حممود ) مدير املرشوع  :ان
االع�مال الفنية واهلندسية تتواصل عىل مجيع فقرات املرشوع
وخاصة يف املنظومات الكهرو مغناطسية وقاطع جبس بورد
وأعامل الطلس وغريها  ،مبينا نحاول ان نكمل االعامل اخلاصة
بالغرف احلصينة والتي يبلغ عددها ( )12غرفة يف الطابق
االريض ونحن يف انتظار وصول االجهزة كي يتم وضعها يف
مكاهنا واملبارشة يف تشغيلها وفحصها  .مؤكدا ان نسبة انجاز
امل�شروع وصلت اىل ( )%73وسيكتمل االنجاز بعد وصول
منظومات التربيد وباقي املنظومات االخرى واالعامل الكهربائية
مثل املولدات  .من جهته نّبي املهندس( حسني رضا) مسؤول
قسم املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة  :ان زيارة سامحة
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة إىل مرشوع مستشفى
الشيخ (امحد الوائيل) رمحه اهلل وإطالعه املبارش عىل مراحل تقدم
البناء حفز الكوادر عىل املواصلة هبمة ووعي بعملهم  ،فالزيارة
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شيد
كان هلا احلافز املشجع للجميع .واوضح رضا ان املستشفى ّ
عىل مساحة ارض (2400م ) يف ثامنية طوابق يف بعض اجزائه
و 10يف االج��زاء االخرى  .ويضف ،ان املستشفى يضم ()8
صاالت عمليات تم توزيعها بني الطابقني اخلامس والسادس،
مبينا ان هذه الصاالت تعدُّ االحدث يف العراق ملا متتلكه من
تقنيات متطورة كوهنا متحركة من خالل امكانية رفع اجلدران
وإعادهتا الكرتونيا ،فضال عن طرائق التعقيم وفق املعايري العاملية
( ..)vipمشريا اىل ان عدد االرسة يف املستشفى بلغ ()214
رسيرا اضافة اىل مركز امراض الدم والنخاع وهي من االمور
الصعبة لقلتها وقد ال جتد يف العراق اكثر من عرشة ارسة ،فيام
يوجد يف مستشفى الشيخ امحد الوائيل رمحه اهلل (  )24رسيرا.
واجلدير بالذكر ّ
أن العتبة احلسينية املقدسة تعمل عىل إنشاء
املستشفيات واملراكز الصحية يف داخل العراق والتي تسهم يف
التقليل من عناء سفر املرىض إىل خارج البالد لغرض العالج.
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مشروع صحن العقيلة زينب b

ي����ش����ه����د
نسب إنجاز متقدمة
االحرار /حسين نصر  -تصوير  /رسول العوادي

تواص���ل الكوادر الهندس���ية والفنية لقس���م المش���اريع
الهندسية في العتبة الحسينية المقدسة تنفيذ مشروع
صح���ن العقيلة (عليها الس�ل�ام) لتبلغ نس���بة االنجاز الى
 % 65من أعمالها ضمن المرحلة االولى للمش���روع التي
ح���ددت الجدار الحائل بعرض ( ) 1م  -وعمق ( )40م  -وبطول
يتجاوز الـ ()1560م طوال مهمته عزل المشروع من المحيط
الخارج���ي لمنع دخ���ول المي���اه الجوفية وانج���راف التربة
المج���اورة ،اضافة الى انجاز نف���ق بطول نصف كيلو متر
وعرض (  )12م ويمتد من ساحة نهاية شارع الشهداء الى
شارع قبلة االمام الحسين (عليه السالم).

االحرار /حسين نصر  -تصوير :رسول العوادي
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وملعرفة املزيد عن املراحل القادمة قال املهندس (حسني رضا
مهدي) مسؤول القسم :ان كوادر القسم تواصل أعامهلا يف
املرشوع عىل ثالث مراحل ،املرحلة االوىل تم انجازها عىل
مساحة ( )50الف م 2عىل االرض وبمساحة بناء ()160
الف م ،2حتوي عىل رسادي��ب وبناء حتت األرض اضافة
اىل مساحات جديدة خلدمة الزائرين ألداء مراسيم العبادة(
كالصالة والزيارة وأداء الشعائر احلسينية).
ويضيف مهدي ،ام��ا املرحلة الثانية التي تتضمن اعامل
حفريات الكتل الكونكريتية الستكامل اجلزء الثاين من النفق
الذي يمتد من شارع قبلة االمام احلسني (عليه السالم) اىل
بعد مرقد العالمة ابن فهد احليل وقد بلغت نسبة االنجاز فيها
اىل (  )%65ونأمل ان تصل اىل ( )%80قبل زيارة شهر حمرم
احلرام ,وتابع قائالً  ،ان املرحلة الثالثة وهي مرحلة النهايات
وختام املرشوع وذلك من خالل انجاز اعمل ( تغليف الكايش
الكربالئي  -اعامل املرمر -اعامل التذهيب -وأعامل اخلشب -
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اعامل قبة التل الزينبي) وغريها.
موضحا ان هذه االعامل يضاف اليها عمل منظومات -شبكة
الكهرباء والتربيد -مؤكدا أنه يمكن استخدام املرشوع مؤقتا
قبل ان تنتهي املرحلة االخرية خاصة يف الزيارات املليونية،
مشريا اىل ان كوادر القسم قد اعدت تصاميم املرحلة الثالثة،
وبعد زيارة االربعني نبدأ باجلزء االول من املرحلة الثالثة وهي
تنفيذ اعامل املنطقة اخلدمية.
ويذكر ان مرشوع صحن العقيلة (عليها السالم ) سيضم عدة
منشآت خلدمة الزائرين أمهها التل الزينبي وخيمة الفسطاط
اضافة اىل مراكز ثقافية متمثلة بمكتبة مساحتها (900م)2
ملختلف الكتب والعلوم وإقامة متحف بمساحة (5,000
م ) 2بأربعة طوابق لعرض مقتنيات العتبة احلسينية املقدسة
واملحفوظة يف املخازن حاليا ،اضافة اىل إنشاء مضيف االمام
احلسني (عليه السالم) من اربعة طوابق يستوعب اكثر من
( )3000شخص.
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مشروع في صور

لوحات ومحوالت
توزيع الكهرباء للصحن الحسيني الشريف
يتكون المشروع من نصب لوحات الضغط المتوسط والضغط الواطئ ونصب منظومات
تجهيز القدرة ( )UPSومحوالت الخدمة الخاصة بالصحن الشريف ،حيث يحتوي المشروع
على اربع محوالت خدمة سعة الواحدة منها ( ) 1600K.V.Aومحولة خدمة ( ،) 11.4K.V.Aمن
مناشئ ألمانية (سيمنز) ووفق احدث التقنيات الفنية.
والمنظومات قدرة ( )UPSسعة الواحد منها ( ) K.V.A 500بقدرة ( ) MVA 0.5×2بزمن ()30
دقيقة ومحوالت خدمة ( )MVA 1.6×4لتغذية إنارة الصحن الحسيني الشريف عند انقطاع
التيار الكهربائي أو حدوث اي خلل حيث تبقى تعمل لحين معاودة التيار مرة أخرى او يتم
تغذيتها من قبل منظومة المولدات التابعات للعتبة الحسينية المقدسة.
مدة انجاز المشروع ( )12شهرا ،كان بإشراف مهندسي (سيمنز) ،وشركة «موج السماء»
العراقية للخدمات الهندسية المنفذة للمشروع.
علمًا ان الجهة الممولة للمشروع هي الموازنة االستثمارية لديوان الوقف الشيعي الموقر.
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العتبة الحسينية المقدسة تنجز هياكل
( )240دارا من مشروع إسكان الفقراء
اعلنت رشكة خريات السبطني التابعة للعتبة احلسينية املقدسة انجاز
هياكل  240دارا سكنية ضمن مرشوع جممع اسكان الفقراء الواقع
عىل طريق كربالء – بابل ،وقال مدير املرشوع املهندس (عيل طه) ،ان
«املرحلة االوىل تتضمن تشييد  500دار سكنية ،تم االنتهاء من تشييد
هياكل  240دار منها».
وأضاف ،ان العمل «مستمر بوترية متصاعدة ،وسيتم الوصول اىل 300
دار خالل شهر من العمل» ،موضحا« ،ان املرحلة الثانية من املرشوع
تتضمن تشييد  401دار سكنية للعوائل املتعففة وذوي الدخل املحدود».
وأشار طه اىل ان «الدور السكنية بمساحتني بواقع  120و  150مرتا
مربعا ،وتبلغ مساحة املرشوع الكلية  ٥٣دونام».

العتبة الحسينية المقدسة
تستضيف وفدا اندونيسيا وتبحث معه التعاون المشترك

يف إطار سعيها للتواصل مع النخب الدينية يف دول العامل
االسالمي ،استضافت دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية
ضم خرباء وأكاديميني ناشطني من إندونيسيا.
املقدسة وفد ًا َّ
وكان يف استقبال الوفد رئيس قسم دار القرآن الكريم الشيخ
حسن املنصوري الذي أشار اىل أن دعوة الوفد هتدف اىل
توسيع أطر التواصل والتعاون مع املؤسسات واملراكز القرآنية
بني البلدين.

وتضمن برنامج الوفد اللقاء مع املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي الذي حتدث عن أمهية
تبادل الزيارات يف تعزيز التعاون املشرتك واالطالع عن قرب
عىل الواقع العراقي واالستفادة من جتارب العراق يف التصدي
لإلرهاب والفكر التكفريي لضامن االمان والسالم يف مجيع
البلدان.
وبدأ الوفد جوالته بزيارة العتبات املقدسة يف كربالء املقدسة
حيث احلرم املطهر لإلمام احلسني وأخيه أيب الفضل العباس
(عليهام السالم) واطلع عىل مقتنيات متحف اإلمام احلسني
(عليه السالم) وبرنامج ال��دورات الصيفية املقامة داخل
الصحن الرشيف .
كام شملت الزيارة االط�لاع عىل مشاريع العتبة احلسينية
والتعرف
املقدسة ومدن الزائرين ومبنى دار القران الكريم
ّ
عىل جممل مشاريعه وبراجمه .
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اكثر من ( )950طالبة
تحتضنها الدورات الصيفية
في الصحن الحسيني الشريف

من أج��ل استثامر الوقت الثمني خ�لال العطلة
الصيفية بام ينفع فتياتنا العزيزات ،ويثري معلوماهتن
يف جم�لات علمية وثقافية خمتلفة؛ أقامت وحدة
الدورات التابعة لشعبة التبليغ الديني النسوي يف
قسم الشؤون الدينية احد ابرز االقسام الثقافية يف
العتبة احلسينية املقدسة الدورات الصيفية للفتيات
يف املرحلة االبتدائية واملتوسطة ،وذلك يف حائر باب
السلطانية من الصحن احلسيني املرشف.
ويف ترصيح لألستاذة (خدجية أمحد) مسؤولة وحدة
التطوير ملجلة (االح��رار) قالت« :بمشاركة أكثر
من  950طالبة ،و 35مدرسة اقامت شعبة التبليغ
النسوي برنامج (دورات��ن��ا الصيفية) هلذا العام،
وهو برنامج حافل بالدروس الفقهية والقرآنية
والعقائدية ،باإلضافة إىل الورش التنموية».

العتبة الحسينية المقدسة
تعيد بناء دار أحد شهداء لواء علي االكبر «عليه السالم»
تواصالً مع عوائل شهدائنا االبرار ومتابعتهم من اجلانب الصحي والرتبوي
واملعييش وعمالً بذلك قامت العتبة احلسينية املقدسة من خالل قسم ذوي
الشهداء واجلرحى ،بإعادة بناء دار الشهيد ( فاضل عناد معن) احد ابطال
لواء عيل االكرب (عليه السالم) الذي استشهد مطلع عام 2015م.
وجاءت املبادرة املباركة نتيجة لزيارات القسم التفقدية لذوي الشهداء ومنها
منزل الشهيد فاضل ،بحسب (عامد اجلشعمي) مسؤول اعالم القسم الذي
اضاف ان الدار كان بسيط ًا ومتهالكا مما ارتأت إدارة القسم بعد زيارهتم
ملنزل الشهيد بالتعهد إلعادة بنائه بشكل يوفر لعائلة الشهيد الكريمة الراحة
واالم��ان ،وكان بالتعاون مع متطوعي العتبة املقدسة يف حمافظة ذي قار
وبجهود نخبة من اخلريين واملحسنني وكذلك تأثيثه بكل ما يلزم.

مجموعة قنوات كربالء الفضائية تحصد جائزتين في مهرجان تونس
حصدت جمموعة قنوات كربالء الفضائية جائزة افضل برنامج اجتامعي وجائزة افضل مقدم برامج يف مهرجان االسبو ()asbu
الذي اقامه احتاد االذاعات والتلفزيونات العربية بمدينة الثقافة يف تونس بدورته العرشين والذي انعقد من ( 27اىل  )30من
حزيران العام اجلاري.
وقال املخرج حسنني اهلاين مدير مهرجان النهج السينامئي انه «برعاية جامعة الدول العربية وبمناسبة مرور ( )50عاما عىل
تأسيس احتاد االذاعات والتلفزيونات العربية عقدت الدورة العرشون من «مهرجان االسبو» وحصدت جمموعة قنوات كربالء
الفضائية عىل جائزة افضل برنامج اجتامعي عن برنامج (خلف االبواب) من اخراج محزة احلديدي وافضل مقدم برامج حوارية
اجتامعية للزميلة (زهراء فوزي)».
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أول مجلة محكمة تهتم بالتراث الكربالئي في العراق..

تحتفل بمرور خمسة اعوام على صدورها
تقرير :ضياء االسدي  /تصوير :علي باسم

اقام مركز تراث كربالء التابع لقسم شؤون المعارف اإلسالمية واإلنسانية في العتبة العباسية
ك���رم خالله كوكبة من الباحثين والكت���اب اضافة الى العاملين في
المقدس���ة ،حفالً بهيجا ّ
مجلة تراث كربالء الفصلية المحكمة وأقيم الحفل في قاعة االمام الحس���ن (عليه الس�ل�ام)
بمناسبة مرور خمسة أعوام على صدور مجلة تراث كربالء وسط حضور كوكبة كبيرة من
الباحثين من داخل محافظة كربالء المقدسة وخارجها.
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وحتدث ملجلة (االحرار) الدكتور احسان الغريفي مدير مركز
ّ
املحكمة هي اول جملة يف
تراث كربالء قائال« :جملة تراث كربالء
العراق هتتم بالرتاث الكربالئي ومعتمدة يف وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي ألجل الرتقيات العلمية».
وتابع «املجلة مىض عىل تأسيسها مخس سنوات ونحن اليوم
نحتفل هبذه املناسبة كام تم تكريم اكثر من ( )150باحث ًا من
خمتلف املحافظات العراقية اضافة اىل املحققني الذين قاموا
ّ
وحلث
بتحقيق الرسائل املخطوطة ضمن هذه املجلة تثمينا هلم،
مجيع الباحثني وتشجيعهم عىل الكتابة وعىل البحث العلمي،
اضافة اىل ذلك فإن جملة تراث كربالء تو ّفر للباحثني املصادر
التي حيتاجوهنا من اجل كتابة هذه االبحاث وتقوم عىل توجيه

مجلة تراث كربالء
تجدد دعوتها
للباحثين للكتابة
في
التراث الكربالئي

بعض الباحثني اذا احتاجوا اىل املشورة او معرفة عناوين معينة».
ونوه الغريفي عن عاملية املجلة ،فقال« :تصل للمجلة ابحاث
من خمتلف دول العامل وهناك مشاركات عديدة دولية وهلا موقع
يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ويمكن ألي باحث
االستفادة منها».
ويف كلمة ملدير مركز تراث كربالء خالل احلفل تابعتها جملة
(االحرار) ،جدّ د الغريفي فيها دعوته للباحثني واملح ّققني للكتابة
يف املؤمتر الذي ستعقده املج ّلة يف تاريخ ( 7ترشين الثاين 2019م)
بعنوان (الرتاث الكربالئي ومكانته يف املكتبة اإلسالمية).
وقالت الدكتورة سادسة احل�لاوي استاذة كلية اآلداب من

جامعة واسط« :تناولت املجلة جوانب عديدة ابتدا ًء من العدد
نرشت فيها ( )3بحوث،
االول وحتى يومنا هذا ،واحلمد هلل
ُ
ال سيام يف االعداد االوىل وكان اول بحث بعنوان( :عاشوراء
يف اخلالفة الفاطمية) ،ثم ان هذه املجلة رفدها عدد كبري من
العلامء والباحثني واملحققني وقد تناولت مجيع اجلوانب السياسية
والثقافية واالجتامعية الرتاثية لرتاث كربالء املقدسة».
جدير بالذكر ان جملة تراث كربالء فصلية علمية هتتم برتاث
كربالء ومجيع اجلوانب الرتاثية والتارخيية ملدينة كربالء فهي جملة
متخصصة ختتلف عن باقي املجالت ،وصدر منها  19عددا.
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ُ
سجين الرشيد

ط�������اف�������وا ب�������ك ال�������ب�������ل�������دانَ والأم���������������ص�������ارا
وت�������ه�������ا ُب� َ
����اء ع�����ن�����ك ف���ت���ن���ج���ل���ي
������ك ال�����ظ�����ل�����م� ُ
واحل�������ال�������ك�������ات م�������ن ال������ل������ي������ا َ
ُ
يل اغ���ط�������ش���ت
������ج�������انُ وي���������رح� ُ
ر ُه
��������ل غ�����ي���� ُ
وي��������ج��������يء ��������س� ّ
�������������رت ع�����ل�����ي�����ك ل���������و ان�����ه�����ا
ون�����������وائ�����������ب م�
ٌ
ّ
َ
ً
َ
ي�������ا راه��������ب��������ا ع�������ا��������ش احل��������ي��������اة ره�����ي�����ن�����ة ً
ُ
����ل�����ق ال�����ق�����ي�����ود وم����ع���������ص����م����اك ت�������ش���اط���را
ح�
�آخ�������ي�������ت ح����ب���������س� َ
���ك واحل��������ي��������اة َ جت�����ل�����د ًا
م�������ا زل���������ت يف �����ش����غ����ف ال�����ق�����ل�����وب م�����ك�����ان�����ة ً
����اء ج����ئ����ت ب����خ����اط����ري
ان ج����� ّن�����ت ال�����ظ�����ل�����م� ُ
���������وح م���������ن ب����ي����ن ال���������ظ����ل����ام ك��������أن�������هُ
وي����������ل�
ُ
��������������رج ال������ت������ن������ائ������ي �����س����ي����دي
ل������ك������ن������هُ ف�
ُ
ل������ن������راك ت������ب������ر ًا م��������ن ب�����ع�����ي�����د ب������ري������ ُق������هُ
����د وال�������������دا ُر ال���ت���ي
���ر اخل�����ل� ِ
�����س����لْ اي��������نَ ق���������ص� ُ
ه�������ل دا َم ه����������������ارونٌ ب�����ه�����ا او مل َت�������زل
مل ي������ب� َ
غ����ي����ر ذك��������راه��������ا ال����ت����ي
�����ق ف����ي����ه����ا
ُ
�����رخ ال�����ت�����ي ����س���م���ك���تْ ب��ه��ا
وان�����ظ�����ر اىل ال������ك� ِ
�����ة ع�����ال�����ي����� ًا
ف�����ب�����ن�����ي�����تَ دار ًا ل������ل������ك������رام� ِ
و������س�����ك�����ن�����تَ يف ت������ل� َ
�����ك ال������ق������ل������وب ام��ي��ره�����ا

خضير البياتي

ف���������أب��������ي��������تَ �إال ان ت���������ك���������ونَ م������ن������ارا
ح�����ل�����ق ال������ق������ي������و ِد ������س�����وارا
وت�������������ص������و ُغ م������ن
ِ
ل�������و ������ش�����ئ�����تَ اب��������دَ ل��������ت ال��������ظ����ل���ا َم ن�����ه�����ارا
ك� ٌ
���������ة �������س������ارا
������م اخل�����ل����اف� ِ
����������ل ع������ل������ى ن�������غ� ِ
م�����������رت ع�����ل�����ى احل������ج������ر ا�������س������ت������وى �آث�����������ارا
ّ
م����������ا ب�����ي����ن ج�������������������دران ف�������������������زا َد وق�������������ارا
ٌ
�������������ل رج�����������������اك م��������ق��������دم�������� ًا اع�����������������ذارا
ك�
ح�����ت�����ى غ���������دا ح�����ب������� ُ����س ال�����ر������ش�����ي�����د �����ش����ع����ارا
َ
������������ك ال�������ع�������ي�������ونُ ت�����ع����� ّم�����ع�����ت م�������������درارا
ول�
اذ ���������ص��������رت يف ظ�����ل�����م�����ائ�����ه�����م د ّي���������������ارا
و�أوارا
ف�
ٌ
���������������رج ي����������ه���������� ّون حم�������ن�������ة ً
َ
�������ن�������راك ن�����ع�����������ش����� ًا �������ش������اخم������ ًا وم�������������زارا
ل�
�������ع االب�����������ص�����ارا
ُي����غ���������ش����ي ال�����ع�����ي�����ونَ و ُي��������دم� ُ
غ������� ّ����ص�����ت ج�������������واري وام����������ت�����ل�����أنَ �� ُ����س�����ك�����ارى
ف����ي����ه����ا ال������رق������ي� ُ
�����رب االوت�������������ارا
�����ق وت�������������ض� ُ
زك��������م��������تْ ان���������وف��������� ًا وا��������س�������ت�������وت �آث�������������ارا
���������ذه ُ
���������ل ال������ن� ّ
�����ظ������ارا
�����ب ت�����������س�����ام�����تْ ُت
ِ
ق������ب� ٌ
َ
������وب دي����������ارا
وب�������ن�������ى محُ ���������� ّب
����������وك ال�������ق�������ل� َ
ول�������ه�������ا ال�������ف�������خ�������ا ُر ب��������������أن ت�����ك�����ن ا َّم�������������ارا
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شاعر مصري ينظم  15قصيدة في االمام الحسين a

سعيد رشيد زميزم

انه ال�شاعر والكاتب اال�ستاذ احمد خريي با�شا احد ادباء م�صر الكبار ولهذا ال�شاعر الكبري ديوان �شعر يف املدائح احل�سينية
يحتوي على  15ق�صيدة يف مدح االمام احل�سني (عليه ال�سالم) وثالث ق�صائد اخرى يف مدح ال�سيدة املجاهدة زينب الكربى.
نذكر هنا مطالع تلك الق�صائد ومن يريد االطالع عليها فلرياجع ديوان هذا ال�شاعر الفا�ضل.
 يقول يف مطلع ق�صيدته العينية والتي ابياتها  22بيت ًا مطلعها:ون�������������ور ال������ن������ب������وة م��������ن ������ض�����ري�����ح�����ك ي���ل���م���ع
������ض�����ي�����اء ال�����ت�����ج�����ل�����ي يف م�����ق�����ام�����ك ي�������س���ط���ع
 الق�صيدة اجليمية  12بيتا مطلعها:�������ش������ه������ي������د ام����������ي����������ه ن��������ع��������م ال�����������ش�����ه�����ي�����د
 الق�صيدة الدالية  61بيتا مطلعها:ب�����ج�����اه�����ك ي������دن������و اخل����ي����ر واخل��������������وف ي���ب���ع���د

وي���������������ا م�����������ن ب���������ق����ب����رك ف���������������اح االري���������������ج
وب���������اب���������ك ل������ل������م������ك������روب ك������ه������ف وم����ق���������ص����د

 الق�صيدة الهائية  20بيتا مطلعها:������س�����ب�����ط ال�������ر��������س�������ول ع�����ل�����ي�����ك ������ص�����ل�����ى اهلل
 الق�صيدة الواوية  16بيتا مطلعها:ب��������ك��������م ت���������رق���������ى م��������دائ��������ح��������ك��������م ع������ل������وا

وي�������������س������م������و ال�������ن�������اظ�������م�������ون ب������ه������ا �����س����م����وا

 الق�صيدة الزائية  12بيت مطلعها:ح���������م���������اك���������م ي�������������ا ب�������������ي ط�������������ه ح�������ري�������ز

�������س������ع������ي������د م������������ن ب������������ه ي����������وم����������ا ي������ف������وز

 الق�صيدة احلائية  29بيتا ومطلعها:ه����������اج ال������ه������ي������ام اخ����������ا ال���������غ���������رام ف����ي����اح����ا

و��������ش�������ج�������اه ��������ش�������دو ال�����ع�����ن�����دل�����ي�����ب ف�����اح�����ا

 الق�صيدة الطائية  12بيتا مطلعها :خ�����ل�����ي�����ل�����ي ه������ن������ا ع������ن������ا امل�������������������آمت ت���ن���ح���ط

ف�����ق�����ب�����ل ت���������راب���������ا حت���������ت دف�����������ن ال���������س����ب����ط

 الق�صيدة اليائية  23بيتا مطلعها:������س�����ب�����ط خ����ي���ر ال������ن������ا�������س م��������ن م�����ي�����ت وح�����ي

ون���������ب���������ي����ل����ا م�������������ن ك���������������������رام يف ل��������������ؤي

 الق�صيدة الكافية  32بيتا مطلعها:حل����������ى االل����������������ه ع����������������ذوال ح�����ي����ن ي�����ل�����ح�����اك
 الق�صيدة الالمية  55بيتا مطلعها:�����ش����اق����ت ف���������������ؤادك ب����ع����د ال���������ش����ي����ب ع���ط���ب���ول
 الق�صيدة النونية  47بيتا مطلعها:ح��������ب احل�������������س���ي��ن ه��������دان��������ا ان من��������ا ف���ي���ن���ا
 الق�صيدة امليمية  42بيتا مطلعها :���������س��������راب ال�����غ�����ي�����د ان حل��������ن م��������ن ال����ن����غ����م
 الق�صيدة ال�سينية  66بيتا مطلعها :����س���ن���ح���ت ك����م����ا ي����ن����ح����ط����وا ال����ن����ع����ا�����س مت�����س

ت�������ل�������ك امل��������ف��������اخ��������ر وال��������ع��������ل��������ى واجل�������������اه

ي��������ا ن�����ف�����������س ف�����اغ�����ت�����ن�����م�����ي اي�������������ام دن������ي������اك
ي���������س����ح����ر ب������اب������ل م����ن����ه����ا اجل������ف������ن م����ك����ح����ول
ف��������زن��������ا وم�������دح�������ت�������ه اح��������ل��������ى ام�����ان�����ي�����ن�����ا
اع�����������اد يف ال�����ق�����ل�����ب ذك���������ر احل���������ب وال����ن����ع����م
ف���������زن���������ت ال�������ي�������ه�������ا ال ت��������������رمي ن�����ف�����و������س

هكذا �سطّ ر �شاعرنا اجلليل هذه الروائع بحق االمام احل�سني (عليه ال�سالم) النه احبه من ال�صميم بعد ان اطلع على تاريخه امل�شرق
ون�سبه الكرمي و�شجاعته الفائقة وت�ضحياته اجل�سام من اجل اعالء كلمة اهلل جل وعال.
المصادر :
 -1ديوان المدائح الحسينية – احمد خيري باشا -دار االعتماد -القاهرة .1952
 -2االمام الحسين (عليه السالم) ومفكرو العالم – سعيد رشيد زميزم -ص.79-77
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ما ُ
ُ
بوجع
ابحث
أزال
ٍ
عشق ال ينتهي
عن خبايا ٍ
حيدرعاشور

ُ
ما � ُ
ع�شق ال ينتهي ،و�أ�شعل بغرقي املياه
ابحث
أزال
بوجع عن خبايا ٍ
ٍ
خوفا ،وا�ستن�شق ال�ضوء جرعات من في�ض ال�صرب .وقد تثبتتْ قدمي
�أك�ثر ،روح��ي وذات��ي وح��رويف غطت �سرائرها باطمئنان القلب يف
رحاب �أجوائه ،بدليل ر�ضاه الذي يطوف على �صدري كلما َّ
مل بي االمل
و�ضعفت قوة نف�سي.
تعلمتُ بالفطرة الربانية وتدربت كحمامة يف ح�ضرتك ان تطري
حولك ،وحت ّلق عاليا فوق قبتك ،وت�سري خجولة معي ،كلما ينفتح باب
التوفيق لزيارتك .هناك يف ال�ضريح قرب حدود �شبابك ّ
ا�شق بع�صا
عيوين بحر ذنوبي وا�ستكني فينطبع �ضوء غطاء جدثك يف �شفتي،
و�أنا ابوح ال ُندم  ،و�أتو�سل ان تعمدين مبا بقي من عمري ،و�أق�سمت
ان ارت� ّ�ل �سورة احلزن حتت قبتك كلما ا�شرقت �شم�س و�أ�ضاء قمر،
روحي مو�صولة بك عا�شقة لرتاب تراب اقدام عا�شقيك ومريديك
وامل�ؤمنني  :ان بذبحك ا�شرق اال�سالم من جديد ،وال يجر�ؤ الزمان ان
يخمد ا�ضواء �صوت منارات الهدى التي ب�شرت االن�سانية بك و�صاحت
اال�سرار االلهية �أهوالها.
من عرفك فاز ب�آيات اهلل ،ومن مل يعرفك خلط بني الطريق والآيات...
من عرفك ،ر�آك مفعما بدمك ،وك�أنه ي�سمعك بو�ضوح وقوة ،ان �صدى
�صوتك ير ّ
جت يف العاملني ،ويح�سون بيدك يف �أيديهم ،هو دمك الويف
يوجب الوفاء.
من عرفك ،ان�ضوى حيث نورك يرمم ما نثلم من روحه ،ويتهجاك بقلبه
حتت قبتك ،يف الف�ضاءات �ضريحك ،يف ال�صالة ويف كل خطوة على
مدار االر�ض حتمل ا�سم ترابك.
ُ
يا من لديك النور هّ ب يل النور� ،أ ّ
غذي به القلب بال�ضوء حتى ال ي ُعد
دعاء يطوف على زهر فمي ،وامنحني هديتي التي
بي ما ُيك�سر ،هب يل ً
انتظر �أنْ ال �أكون بعيد ًا عنك ،اردد ا�سمك مع كل دمعة تر�سمها عيوين
على �أدمي وجهي.
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الشهيد السعيد (حسن مهاوش العطافي)
روح
ِ
الى ِ

َ
أجمل ْ
أن يكون اإلنسان بين يدي اهلل شهيدا
ما
حيدر عاشور

مل ينتب ْه اىل مدى الوقت الذي مىض عليه يف صد هجوم جرذان (داعش)
املتوحشة عىل مدينة (رس من راى ) ،فلقد ظل سالحه يطلق رصاصه عىل
رؤوسهم العفنة يف ذلك الليل البطيء الذي تصاعد هليب القتال فيه اىل
ذروته القصوى.
والعدو الداعيش بعدده الكبري .يبدون متشاهبني ،نفس الوجوه تتكرر يف
كل معركة .عيون تقدح رشارات حقد دفني وأفواه نصف مفتوحة للرصاخ.
يتحركون يمينا ويسارا وصعودا عىل بعض خطوط وسواتر الصد ،كأهنم
رسب هائل من الوحوش اجلائعة لدم االنسان العراقي عىل خمتلف انتامءاته
رص ْت صفوفها وح ّلقت فوق سواترها بخفة
الدينية .لكن ابطال احلشد ّ
فكونوا برصاصهم
ورشاقة ،بعيون عراقية حسينية عباسية عامرة باإليامن ّ
وشجاعتهم وصمودهم -حمرقة جثث – لقتىل طوفان االرهاب االسود.
ويلوح بسالحه ويشد
رغم كل هذا العنف القتايل كان «حسن» يضحك ّ
من ازر املجاهدين عىل الثبات والصرب .النه يمتلك روحا مرحة وصاحب
نخوة عرفها كل من حوله .هذه السمة تالزمه يف كل مكان ..حني اعلن
املوىل املقدس (السيستاين) اجلهاد الكفائي برز هو من بني اخوته فهو يتوسط
اخوين وثالث أخوات بلطف ومرح وبروح الدعابة اقنعهم ان حلم حياته

شهداؤنا
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ان يكون شهيدا للعقيدة وان ُيقتل خمضبا بدمه
كمواله «عيل» وسيده «احلسني» وامريه «العباس»،
وان يدخل حمافظة واسط ويفتخر به أهايل مدينة
الكوت ،ملفوفا براية احلسني(عليه السالم) والعلم
العراقي..
فلبس كفن العقيدة كصدرية للشهادة ،تاركا كل
َ
يشء خلف ظهره (حمله املمتلئ باهلواتف النقالة
احلديثة) ووظيفته يف مستشفى الكرامة ،وحلمه
بالزواج .وهو يتنقل من معركة اىل اخرى باحثا عن
الشهادة حتى استقر املطاف به بمعارك -االسحاقي
وغرب سامراء واملوصل -فسامراء كانت اهلدف
االوىل للدواعش ومرتزقتهمّ ،
لبث االمل والوجع
واجلزع يف نفوس املوالني من العراقيني والعامل.
الوقت ما زال ليال  ،هكذا كان احلال ضوءا وظالما،
نورا وظال ،جنة وجحيام« .حسن» كالشجرة تتأرجح
وتنتفض .ما زال صامدا شجاعا واللحظات متر،
كل حلظة منها وسط املوت وعدم اخلوف منه تعادل
عمره كله ،بل تعادل آالف السنني !..وهو جيندل
كل باغ وحاقد ومتوحش من جرذان (داعش) حتى
فاق عددهم مائة ومخسني قتيال داعشيا ،بعد ان خرس
عرشة من املجاهدين كشهداء..وهو يبكي ويقاتل
حيدّ ث نفسه  :انت املرح ال تبكي ،انت الشهيد القادم
ال تذرف الدموع احلرى ،جيب ان ال يشغلك احلزن
واجلزع ..من قدرة اهلل العظيم نجهل ملاذا حيب اهلل
عباده الصاحلني ان يقدموا اليه بدمائهم خمضبني..؟
اذن سيكون اليوم للشيطان فوزا قصريا ..وجيب ع ّ
يل
ان استمر يف قتلهم بطريقتي اخلاصة ،ليس املهم يف
وافر من كل اجلهات
اكر ّ
اخلطة استشهادي ،املهم ان ّ
احول هؤالء الدواعش اجلبابرة يف قسوهتم اىل
حتى ّ
كالب تركض يف اعقايب ..واذا نجحت يف قتلهم
مجيعا ،فهذا ثأر وانتصار ليس يل فقد بل لكل شهيد
سقط دفاعا عن سامرائنا الغالية ،بل لكل شهداء
اجلهاد الكفائي.
انتهى رصاص «حسن» ومتت اصابته بإطالقات
حارقة خارقة شلت حركته متاما ،فتمكنت منه
اخلنازير املتوحشة ،ومع اذان الفجر ويف الساعة
صباح غري مرشق ليوم2017/6/23 -
اخلامسة من
ٍ
– اس ُتشهد (حسن مهاوش العطايف) متوضئا بدمائه
ِ
رأسه الشامخ
الطاهرة بعد اطالق مخسني طلقة يف
والتمثيل بجسده الطاهر.
• ما أمجل أن يكون اإلنسان بني يدي اهلل تعاىل وقد
ُخضب بدمه شهيدا
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صناعة القائد في فكر اإلمام علي (عليه السالم)

العباس بن علي (عليهما السالم) أنموذجًا

لم ِ
يأت قائد كرسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) اطالقًا منذ أن أهبط
اهلل نبينا آدم (عليه السالم) وجعله خليفته في أرضه الى يومنا هذا،
فهو قائد القادة ،وسيد السادة ،وإمام الورى ،وقد شهد له كسرى
وقيصر وبقية الملوك والناس أجمع بمختلف األزمنة بأنه أعظم
قائد شهده التاريخ.
وقد أخذ أمير المؤمنين (عليه السالم) هذه السمة عن رسول اهلل
(صلى اهلل عليه وآله) ،إضافة لشجاعته ،فإنه تربى في حجر رسول
اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ،لذا صار اإلمام علي (عليه السالم) من أبرز
قادة الدنيا بعد رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله).

فالنبي (صىل اهلل عليه وآله) هو من صنع من ع ّ
يل قائد ًا عظيامً،
لذا حينام يتخرج من بني يدي أمري املؤمنني (عليه السالم)
قائد شجاع يمتلك من اخلربة والفطنة ما تؤهله يف قيادة جيش
بأكمله ،فهذا متوقع وليس بغريب.
فقد تعلم أمري املؤمنني (عليه السالم) كثري ًا من رسول اهلل (صىل
اهلل عليه وآله) باخلصوص كيفية صناعة القادة الناجحني وقد
خترج من تلك املدرسة العلوية ثلة من القادة من اآلل والصحابة
الطيبني.
ومن أبرز القادة الذين خترجوا من تلك املدرسة العلوية هو
العباس بن عيل (عليه السالم) فقد تأثر العباس (عليه السالم)
بأبيه كام تأثر أمري املؤمنني (عليه السالم) برسول اهلل (صىل اهلل
عليه وآله) ،فمواقفه البطولية ومؤازرته ونرصته لسيد شباب
أهل اجلنة كل هذه املواقف تذكرنا بأمري املؤمنني ونرصته لرسول
اهلل (صىل اهلل عليه وآله).
صدر للمؤلف حممد محزة اخلفاجي عن مؤسسة علوم هنج
وقد
َ
البالغة كربالء ،)2018 – 1439( :والعباس (عليه السالم)
َ
ورث عن آبائه مجيع الصفات احلميدة واكتسبها ،إضافة اىل ذاته
الطاهرة التي حوت مجيع الفضائل واملكارم ،واحلسني بن عيل

(عليه السالم) حينام سلم رايته الكربى بيد أخيه العباس
(عليه السالم) ذلك عن معرفة ودراي��ة أن قمر العشرية كان
مؤهالً ألن يكون قائد جيشه ،ألن القيادة بنظر األئمة هلا رشوط
ومن تلك الرشوط :اإليامن ،والبصرية ،والشجاعة ،والكرم،
واجلود ،واملروءة ،وغريها من الصفات األخرى التي جيب أن
تتوفر يف شخصية القائد.
وقد قسم الكتاب عىل فصلني ،كان الفصل األول لصناعة القائد
عن طريق الوراثة واالكتساب ،فمن خالل ما ورثه قمر العشرية
وما اكتسبت روحه الطاهرة من صفات قيادية صار العباس
قائدا معروفا ومشهورا عىل مدى العصور.
أما الفصل الثاين فقد تناولنا فيه أهم الصفات واأللقاب املوروثة
واملكتسبة لقمر العشرية من آبائه وأهل بيته الطاهرين.
ومن أبرز النتائج التي توصل هلا الكتاب أن اجلانب الوراثي
واجلانب االكتسايب ال ينفصالن يف القائد وشخصيته ،فكونه
من ساللة تنامز بالقيادة تورثه هذه الصفة ،وكذلك ما حييط به
من أحداث تكسبه هذه الصفة ،وقد توافر هذان اجلانبان يف
شخصية العباس (عليه السالم)..
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من صروح المعرفة..

مكتبة اإلمام الحسن (عليه السالم) العامة
من مكتبات العراق الكربى مكتبة االمام احلسن (عليه السالم) العامة يف النجف األرشف يف املدينة القديمة هناية شارع الرسول (صىل
اهلل عليه وآله) وتعد أكرب مكتبة يف النجف األرشف من ناحيتني :األوىل من حيث البناء العمراين الفاخر والناحية الثانية من حيث عدد
الكتب التي حتوهيا حيث حتوي من الكتب ما يقارب  80000ثامنني الف كتاب وكذلك حتوي عىل جمموعة من املخطوطات والنفائس
الثمينة واجلرائد واملجالت القديمة واحلديثة ،وقد اسس سامحة العالمة الشيخ هادي القريش (قدس رسه) املكتبة سنة  1993مع
سامحة العالمة آية اهلل املفكر االسالمي الشيخ باقر القريش (قدس رسه) وكانت بدايتها متواضعة واملكان صغري ومن ثم تطور األمر اىل
ان اصبحت باحلجم الذي عليه اليوم.
وتتألف املكتبة من مخسة طوابق كل طابق حيتوي عىل قاعتني وخمرن للكتب القاعة األوىل للرجال والقاعة الثانية للنساء كام وحتتوي ايضا
عىل متحف لسامحة العالمة الراحل آية اهلل الشيخ باقر القريش (قدس رسه) وحتتوي ايضا عىل قسم خاص للمخطوطات وقسم خاص
للجرائد واملجالت وقسم للحاسبة واالستنساخ وكام ويوجد بداخلها مركز االمام احلسن (عليه السالم) للدراسات القرآنية ومؤسسة
االمام احلسن (عليه السالم) الحياء تراث اهل البيت (عليهم السالم) ،اضافة اىل اهنا حتتوي عىل مركز للبيع املبارش لكتب العالمة
الراحل الشيخ القريش كام وتضم مقربة العالمة آية اهلل الشيخ باقر رشيف القريش (قدس رسه).

الشيخ علي الرمضان األحسائي
طائر مهاجر ..بين الغربة والحنين إلى الوطن
ٌ
املشاعر الوطنية وحب الوطن من األمور التي تنغرس يف نفسية كل
إنسان ،تنمو معه وترافقه يف سني حياته ،وقد يزداد احلنني والشوق
كلام بعد عن الديار وطاف به طيف األحبة واألصدقاء ،ودغدغه
نسيم الوطن ورياحه ،فتتأجج األحاسيس ،وتغمر القلب البسمة،
ويتحرك يف الفكر اخليال ،وترشد النفس ،هنا تنقلب الغربة كربة،
والوحدة عناء ويطرق الروح باب العودة إىل الوطن من جديد.
والشاعر عيل الرمضان نموذج الطائر األحسائي املهاجر الذي
أبعده القدر ونوائب الدهر عن وكره وعرينه ،ودب يف قلبه احلزن
وأصبح حبيس اهلم واحلزن الذي ال يفارقه ،فقد شبه نفسه بالطائر
املتغرب فقال:
ينوح عىل األف��راخ واإللف
تركنا لكم حيث التغرب طائر ًا
والوك ِر
والشاعر الشيخ الشهيد عيل الرمضان من العيار األول الذي يتمتع
بقرحية شعرية راقية وخيال واسع قلّام جتده يف الشعر األحسائي
القديم ،وشعره يعترب وثيقة تارخيية وجغرافية واجتامعية تستطيع
من خالله أن تكون رؤية مغايرة عن غريه من الشعراء.
وقد امتاز الشاعر بخوضه فنون الشعر املختلفة ،فهو نموذج
للشاعر الوطني األحسائي الذي تعلق ببالده ووطنه ،وعرب عن
ذلك احلب والشوق شعر ًا ونثر ًا.

بقلم :محمد حرز
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النكاف ...
إعداد /قاسم عبد الهادي

مرض انتشر في اآلونة االخيرة وهو
يصيب االطفال بنسب كبيرة

حتى يكون حتت العناية الطبية ،احد املضاعفات االخرى ملرض
النكاف هو تورم االعضاء التناسلية وخصوص ًا عند الذكور
ويكون مصحوبا بأمل ،اما يف االناث فقد حيدث التهاب املبايض،
ومن املضاعفات االخرى التهاب البنكرياس ،واعراض اخرى
قد تصيب االذن.

النكاف مرض مفقود وغري موجود يف العراق ولكن يف السنني
االخرية ظهرت حاالت كثرية لإلصابة به والظاهر للعيان ان
السبب الرئيس هو االختالط باملسافرين القادمني من اخلارج
والذي قد يكون سببا النتقاله  ...وملعرفة الكثري عن النكاف
وضح الدكتور عدنان هاشم حممد عيل اختصاص انف واذن
وحنجرة يف مدينة االمام احلسني «عليه السالم» الطبية ما ييل:ـ
معد ؟
هل النكاف
ٍ
النكاف مرض جد ًا ُمعد حتى قبل ظهور اعراضه ويكون انتقاله
اسباب واعراض المرض
املرض سببه فايروس يصيب الغدد اللعابية املنترشة حتت الفك عن طريق اللعاب وكذلك عن طريق استخدام االواين او
االسفل واللسان ويظهر بعد دخول الفايروس للجسم ،وفرتة العطاس ،فعند ظهور االعراض نقوم بعزل املريض وادواته حتى
احلضانة ترتاوح من اسبوعني اىل ثالثة اسابيع بعدها تبدأ اعراضه ال يكون سببا للعدوى وانتقاله لألشخاص االخرين ،وبالنسبة
بأمل يصاحبه محى واعياء وتقيؤ وبعض االحيان املعدة تتأثر ،للموظفني والطالب يتم اعطاؤهم اجازة اجبارية ترتاوح من
وتستمر فرتة االعراض من ثالثة ايام اىل اسبوعني ،قد تصاب عرشة ايام اىل اسبوعني ،واملرض يصيب االطفال وكبار السن
غدة واحدة او اكثر من غدة ،ويف حالة الشك بان الشخص حيمل ويصيب الرجال والنساء ولكن عادة يصيب االطفال بكثرة
اعراض النكاف جيب عزله وعدم االلتامس به وتقبيله ،وكذلك بحكم تعاملهم واختالطهم وتناقل االدوات فيام بينهم.
عزل ادواته للحد من انتشار املرض.
هل بإمكان المرض ان يصيب الشخص ألكثر من مرة ؟
طرائق العالج

يكون العالج بإعطاء املريض مضادات للحمى واالالم وجتنب
االك�لات احلامضية ويعتمد املريض يف ال��غ��ذاء عىل احلليب
والبيض املسلوق والسوائل الدافئة ،املرض بحد ذاته ليس خطريا
لكن حيمل مضاعفات خطرية وبالتايل جيب ان يأخذ املصاب
اجازة ملنع انتقال العدوى لألخرين.
مضاعفات النكاف
احد مضاعفات املرض هي اصابة خاليا الدماغ او التهاب السحايا
وقد تظهر وقت االصابة باملرض ،ويف هذه احلالة يكون صداعا
قويا واحيانا تقيؤ او غثيان عىل اثرها يدخل املريض املستشفى

املفروض ان يصاب املريض ملرة واحدة وتكون لديه مناعة طول
العمر ولكن هناك بعض احل��االت حتدث عندهم اصابة ثانية
باملرض وايض ًا هناك اصابات لبعض االشخاص الذين تناولوا
اللقاح وهذا قد يكون بسبب املناعة الضعيفة للشخص او ان
عرضا لإلصابة ،يف الثالث او
اللقاح يكون غري ّ
فعال وجيعله ُم ّ
االربع سنوات السابقة زادت االصابة باملرض اكثر من سابقاهتا
بسبب قلة اللقاحات الدولية وزي��ادة االشخاص االجانب
الوافدين اىل العراق وخصوص ًا يف الزيارات املليونية والذين قد
يكونوا حاملني للفايروس.

مشاركات
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قانون لحماية

الطفولة العراقية
عباس الصباغ

تسونامي ردود االفعال الغاضبة التي رافقت مأساة الطفلة
(رهف) التي قضت نحبها نتيجة تعنيف ذوهيا وقساوهتم املفرطة
جتاه طفولتها الربيئة ما ادى اىل وفاهتا نتيج ًة لألساليب الوحشية
التي اتبعها هؤالء معها ودون سبب معقول او مربر وحتى وان
وجد هنالك سبب ما ،ولكن الجيوز ان يكون خارج حدود
التأديب والتعزير التي اقرهتا الرشائع الساموية او الوضعية ،
وجرت فصول هذه املأساة املفجعة بعيدا عن انظار املجتمع
او العشرية او الدولة او القانون ومرشّ عيه  ،وكانت النتيجة
ان تلقى الطفلة (رهف) رهبا صابرة حمتسبة شاكية اىل اهلل ظلم
ذوي القربى الذين اقرتفوا جريمتهم بدم بارد وهي جريمة تعد
خرقا قانونيا صارخا ومنافيا لالتفاقيات الدولية املعنية بحقوق
الطفل التي صادق عليها العراق.
وك��ان يتحتم عىل ام��واج هذا التسونامي الغاضب ان تصل
بسن قانون ملزم حلامية الطفولة
اىل متون الربملان  ،والرشوع ّ
العراقية الربيئة  ،فقضية (رهف) التي نالت قسطا كبريا من
االهتامم االعالمي  ،مل تكن االوىل من نوعها او االخرية  ،فلربام
توجد قضايا مشاهبة ال تكون بعيدة عن ابشع انواع االستغالل
اجلسدي او اجلنيس وغريها  ،فهذه القضية هي ليست قضية
شخصية بل هي قضية جمتمع بأرسه قد يتعرض احد افراده
وخاصة االطفال الذين ال حول هلم وال قوة اىل تعنيف قد
يؤدي اىل انشاء عاهات نفسية او جسدية مستديمة عندهم او اىل
وفاهتم كام حدث للطفلة رهف  ،وقد حيدث لغريها ما حدث
هلا  ،اذا مل تتحرك السلطة الترشيعية عاجال اىل وضع قانون
حيمي براءة الطفولة من اإلعاقة او املوت  ،و ذلك استنادا

اىل الدستور العراقي الدائم ومواثيق االمم املتحدة اخلاصة
نص
بالطفولة ومحايتها  ،علام ان الدستور العراقي الدائم قد ّ
عىل كفالة الدولة حلامية الطفولة كام ييل [ :املادة ( -:)29ب
ـ تكفل الدولة محاية األمومة والطفولة والشيخوخة ،وترعى
النشء والشباب ،وتوفر هلم الظروف املناسبة لتنمية ملكاهتم
ِ
بصوره
وقدراهتم .ثالث ًا :ـ حيظر االستغالل االقتصادي لألطفال
حرمت
كافة ،وتتخذ الدولة اإلجراءات الكفيلة بحاميتهم]  ،كام ّ
مواثيق االمم املتحدة كافة اشكال العنف ضد االطفال ويف كافة
الظروف وحتت اي سبب كان .
فالتعنيف ضد االطفال ليس غريبا عن مجيع املجتمعات  ،ولكن
ان يصل اىل درجة القتل ويف جمتمع مسامل كاملجتمع العراقي هذا
تدخل جيش كامل من خرباء علم االجتامع
االمر يستدعي ّ
وعلامء النفس وحمليل الشخصية وفقهاء القانون واصحاب
اجلهات التنفيذية كالرشطة وغريهم لوضع خارطة طريق
تساهم يف حتصني براءة الطفولة العراقية من التعنيف االرسي
وحتمي النشء اجلديد من تفيش العاهات اجلسدية والنفسية
والتي تؤدي يف املستقبل اىل تأسيس جمتمع فيه اناس منحرفون
او غري طبيعيني  ،كام تضع غطاء امنيا وقانونيا للمع ّنفني ارسيا
فضال عن وضعهم يف حمميات قانونية حتت رعاية الدولة
والقانون حلني انجالء اسباب تعنيفهم .
الكرة االن يف ملعب الربملان اذ عليه ان يستكمل مناقشاته ملرشوع
قانون مناهضة العنف األرسي ،الذي ُأعدّ يف سنة  2015وبقي
دون تصويت حلد االن مع إدخال تعديالت جوهرية عليه  ،ثم
التعجيل بإقراره.

تراث أهل البيت
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من تراث اإلمام الجواد عليه السالم
حممد بن حييى وحممد بن أمحد  ،عن السياري  ،عن أمحد بن زكريا الصيد الين  ،عن رجل من بني حنيفة من أهل
بست وسجستان قال  :رافقت أبا جعفر يف السنة التي حج فيها يف أول خالفة املعتصم  ،فقلت له وأنا معه عىل
املائدة وهناك مجاعة من أولياء السلطان  :إن والينا جعلت فداك رجل يتوال كم أهل البيت وحيبكم وعيل يف ديوانه
خراج  ،فان رأيت جعلني اهلل فداك أن تكتب إليه باالحسان إيل  ،فقال ال أعرفه  ،فقلت  :جعلت فداك إنه عىل
ما قلت من حمبيكم أهل البيت وكتابك ينفعني عنده فأخذ القرطاس فكتب  :بسم اهلل الرمحن الرحيم أما بعد فان
موصل كتايب هذا ذكر عنك مذهبا مجيال وإن مالك من عملك ما أحسنت فيه  ،فأحسن إىل إخوانك واعلم أن اهلل
عز وجل سائلك عن مثاقيل الذر واخلردل .
قال  :فلام وردت سجستان سبق اخلرب إىل احلسني بن عبداهلل النيسابوري وهو الوايل فاستقبلني عىل فرسخني من
املدينة فدفعت إليه الكتاب فقبله ووضعه عىل عينيه  ،وقال يل  :حاجتك ؟ فقلت  :خراج عيل يف ديوانك قال :
فأمر بطرحه عني وقال  :ال تؤد خراجا مادام يل عمل  ،ثم سألني عن عيايل فأخربته بمبلغهم  ،فأمر يل وهلم بام
يقوتنا وفضال  ،فام أديت يف عمله خراجا مادام حيا  ،وال قطع عني صلته حتى مات
اقول  :الحظوا اسلوب االمام عليه السالم يف الكتابة فانه كتب نصيحة او حكمة عامة للمسلمني من صلب
رسالة السامء وكيف ال تكون كذلك وهو حجة السامء عىل االرض  ،ومل يكتب اىل الوايل ان فالن كذا وارجو
مساعدته  ،بل كتب عبارة يف غاية الروعة .

a

كيف تعامل االمام السجاد مع شاتمه؟
وقف عىل عيل بن احلسني رجل من أهل بيته فأسمعه وشتمه ،فلم يكلمه فلام انرصف قال جللسائه :لقد سمعتم ما
قال هذا الرجل ،وأنا أحب أن تبلغوا معي إليه حتى تسمعوا مني ردي عليه ،قال :فقالوا له :نفعل ولقد كنا نحب
أن يقول له ويقول ،فأخذ نعليه ومشى وهو يقول « :والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس واهلل حيب املحسنني «
فعلمنا أنه ال يقول له شيئا .قال :فخرج حتى أتى منزل الرجل فرصخ به فقال:
قولوا له :هذا عيل بن احلسني ،قال :فخرج إلينا متوثبا للرش وهو ال يشك أنه إنام جاء مكافئا له عىل بعض ما كان منه،
فقال له عيل بن احلسني :يا أخي إنك كنت قد وقفت عيل آنفا فقلت وقلت ،فإن كنت قلت ما يف فأستغفر اهلل منه،
وإن كنت قلت ما ليس يف فغفر اهلل لك ،قال :فقبل الرجل بني عينيه وقال :بل قلت فيك ما ليس فيك وأنا أحق به
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بين الحسن  aومعاوية
قال معاوية للحسن بن عيل عليهام السالم :أنا أخري منك يا حسن ،قال:
وكيف ذاك يا ابن هند؟ قال :ألن الناس قد أمجعوا عيل ومل جيمعوا عليك قال هيهات هيهات لرش ما
علوت ،يا بن آكلة األكباد ،املجتمعون عليك رجالن:
بني مطيع ومكره ،فالطائع لك عاص هلل ،واملكره معذور بكتاب اهلل ،وحاش هلل أن أقول :أنا خري منك
فال خري فيك ،ولكن اهلل برأين من الرذائل كام برأك من الفضائل.

االخالق الحسنة
صل هّ
قال النبي ىّ
الل عليه وآله« :إنكم مل تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخالقكم».
وكفى بحسن اخللق رشف ًا وفضالً  ،أن هّ
الل عز وجل مل يبعث رسله وأنبياءه اىل الناس إال بعد أن حالّ هم هبذه

السجية الكريمة ،وزاهنم هبا ،فهي رمز فضائلهم ،وعنوان شخصياهتم.
الل عليه وآله املثل األعىل يف حسن اخللق ،وغريه من كرائم الفضائل ِ
ولقد كان سيد املرسلني صىل هّ
واخلالل.
واستطاع بأخالقه املثالية أن يملك القلوب والعقول ،واستحق بذلك ثناء هّ
الل تعاىل عليه بقوله عز من قائل:
(وإنّك لعىل خلق عظيم).

صل هّ
قال أمري املؤمنني عيل عليه السالم وهو يصور أخالق رسول هّ
الل ىّ
الل عليه وآله« :كان أجود الناس كف ًا،
وأجرأ الناس صدر ًا ،وأصدق الناس هلجة ،وأوفاهم ذمة ،وألينهم عريكة ،وأكرمهم عرشة .من رآه بدهية هابه.
أحبه ،مل َأر مثله قبله وال بعده»
ومن خالطه فعرفه ّ
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أسرة و مجتمع

ترق قلوبكم ؟!!!!
اال ّ

يوم يف االسبوع جيتمع املطلق او املطلقة مع اطفاهلم وكل طرف حيمل معه
اهلدايا وااللعاب لكي يفرح هبا طفله  ،وعند انتهاء الزيارة يصطحب االب
املطلق اطفاله وعيوهنم عىل امهم وكذلك االم املطلقة تصطحب االطفال
وعيوهنم عىل ابيهم والبعض منهم ال يأيت بل ينوب عنهم اجلد .
عجبا هلذه القلوب اال يمكن هلا ان تذلل املشاكل او تتغاىض عنها الجل
يقرب االراء حتى يلم الشمل وتبقى نظرات
االطفال ؟ اال يوجد من ّ
االطفال عىل ابائهم وامهاهتم ؟ فام قيمة اهلدية او اللعبة او املال امام فقدان
العاطفة ؟ نعم يف بعض االحيان بل احيان كثرية يكون السبب يف الطالق
والفراق اب او ام الزوج او الزوجة .
اسالوا انفسكم اىل متى تستمر هذه الزيارات وكيف ستكون نفسية اطفالكم
ومن يضمن اهنم سوف ال ينسون هذه املاساة التي يعيشوهنا اليوم ؟
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تخصيص مكان للصالة

املعروف عن تصميم ال��دور هو االهتامم بغرفة
الضيوف او املنام او املطبخ كل حسب رغبته  ،ومن
باب االقرتاح يا حبذا لو خيصص مكان للصالة
يكون نظيفا وطاهرا وتتوفر فيه مستلزمات الصالة
من سجادة و تربة و سبحة وقران ،بحيث ان اي
فرد بالعائلة عندما يريد ان يصيل يعلم اين يصيل
وال حيتاج اىل البحث عن السجادة او الرتبة والبيت
الذي فيه اطفال قد تكون السجادة عرضة لعبث
االطفال  ،بينام عندما تكون يف مكان خمصص هلا
حيصل االطمئنان من حيث الطهارة والنظافة

االبن او البنت يكون القرار بيدهم
بعض العوائل ال يكون لالب او لالم اي دور يف اختاذ القرار العائيل الي امر خيصها مثال زواج االبناء تغيري اثاث البيت نوعية
الطعام هوية الضيوف عالقات اجتامعية  ،بحيث ان االمر لو طرح عىل االب او االم ينتظر اخذ راي االبن او البنت  ،هذه احلالة
يف بعض االحيان اجيابية عندما تكون بارادة الوالدين وبعد التاكد من تربيتهم البنائهم بشكل صحيح ويف نفس الوقت منحهم
الثقة بنفسهم يف التعامل مع ظروف احلياة .
ومن جانب اخر قد تكون سلبية عندما هيمش االبناء دور االباء او االمهات بل ال يلتفتون اليهم وهنا تكون االنتكاسة العائلية
التي تكون عرضة للمشاكل وحتى الغضب االهلي .
واالفضل من كل هذا هو معرفة حدود كل طرف يف العائلة فهنالك امور القرار بيد الزوج وامور اخرى بيد الزوجة واخرى بيد
االبناء
واما العائلة التي يكون قرارها من خارجها اي من اهل الزوج او الزوجة او حتى اجلريان او بشخص يتاثرون به فهذه العائلة
تكون عرضة للمشاكل وباستمرار
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حادثة من واقع المجتمع
يقول احد املواطنني( صاحب عباس ) صاحب حمل
غذائية يف منطقة الروضتني  :اغلب افراد ارس املنطقة
ال خيرجون اال للرضورة عدا ابائهم ومن يعيلهم
خيرج يف الصباح من اجل مهوم املعيشة..ولكوين
صاحب حمل اراقب كل داخل وخارج للمنطقة..
فأرى ان اصحاب عجالت الستوته كثروا يف االونة
االخ�يرة ليس للبيع وال�شراء بل لطرق االب��واب
للتسول وه��ذا فيه غايات سلبية وعليه امتنى عىل
اجلهات املختصة يف الدولة ان حترص عىل مكافحة
مجيع املامرسات السلبية التي تؤثر عىل راحة االرسة
العراقية ،فظاهرة الباعة املتجولني اصبحت تتفاقم
بني السلبية واالجيابية ،وجيب علينا كأفراد جمتمع أن
نتفاعل مع القضية معهم.

مشهد مع االسرة
عن مهنة ال تشبه أي مهنة (مهنة مزعجة ومؤملة) تعيشها االرسة العراقية
ليس يف كربالء فحسب بل يف عموم العراق يقول الكاتب
(عيل حسني عبيد) يرسد حالة واقعية بأمل:
 يف ظهرية اليوم وشمسها احلارقة  ..أحدهم طرق بايب ،خرجت وإذا بهطفل يف السادسة او اكثر ،حاف ،جيوس األرض بحذر بباطن قدمه ،كأنه
يدوس عىل مجر ،مالبسه رثة ،وقميصه بال أزرار ،سألته ماذا تريد ،قال:
مساعدة .سألته ملاذا مل تأت الصبح أو يف املساء كي تتخلص من حرارة
بقي صامتا ،ثم طلب مني قليال من املاء ،دخلت اىل البيت حانقا
الشمسَ .
عليه وعىل نفيس ..عدت له بورقة نقدية ( )250دينار وقنينة ماء بارد،
رشب وارتوى وأخذ الورقة وبارش بطرق األبواب األخرى ،ورسعان ما
التحقت به أخته التي تكربه ربام بسنتني.
أتساءل هنا..؟.
من يتحمل مسؤولية هذا املشهد ،احلكومة ،أم املجتمع ،أم األرسة ،علام أنني
شعرت بتأنيب الضمري كأنني أنا من أوصل الطفل وأخته اىل هذا احلال.
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أمل..
َت َد َبر َو َت َ

من واقعة الطف
 أول من لعن قاتل اإلمام احلسني (عليهالسالم) هو اخلليل إبراهيم (عليه السالم)
وام��ر ول��ده بذلك ،واخ��ذ عليهم امليثاق
بذلك ثم لعنه موسى بن عمران (عليه
السالم) وأمر أمته بذلك ،وهذا بحسب
بحار االنوار ج/45ص/232ح.3
 أول من دعا لشعار يا لثارات احلسنيمها :حكيم بن منقذ الكندي والوليد بن
عصري (عمري) الكناين ،وذلك ملا ارسلهام
سليامن ب��ن رصد اخل��زاع��ي ل��ن��داء اهل
الكوفة( ،تاريخ الطربي/ج/7ص.)66
 أول من بدأ به املختار الثقفي من قتلةاإلم��ام احلسني (عليه ال��س�لام) بحسب
التسرتي يف االوائل (ص ،)31هم الذين
وطئوا بخيلهم جسد اإلمام (عليه السالم).

مـا قيمـة الصداقة دون صدق ،ومـا قيمـة القـراءة دون فهـم ،ومـا قيمـة الكـتابة
دون إحساس ،ومـا قيمـة الكلمـات دون معنى ،ومـا قيمـة احلديث دون منطـق،
وما قيمة االبتسامة دون نوايا بيض ،ومـا قيمـة الصدقـة دون كتمـان ،ومـا قيمـة
األخـالق دون حيـاء ،ومـا قيمـة الضمـري دون شـرف ،ومـا قيمـة املسـؤوليـة دون
عـدل ،ومـا قيمـة الزواج دون تفـاهـم ،ومـا قيمـة املحبة دون اهتامم ،ومـا قيمـة
األبنـاء دون تربيـة ،ومـا قيمـة األخـوة دون سـند ،ومـا قيمـة العـهـد دون وفـاء،
ومـا قيمـة ا ُملعـاملة دون احرتام ،ومـا قيمـة احلـيــاة دون عبـادة.

اشياؤنا الجميلة؟
تغير من أحدهم
ال تحاول أن
َ
كي يالئمك
وال تغير من نفسك لتالئم
غيرك..
خلقنا سبحانه مختلفين
لنتكامل وليس لنتناسخ..
فاالختالف جمال آخر ال تدركه
عقولنا!!.
تاريخ هذه الصورة في عشرينيات القرن المنصرم وتظهر
(منارة العبد) التي تم هدمها في سنة 1936م
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تكلم حتى َ
اراك..
للكاتب :أحمد إبراهيم الشريف

مشهد ناري
لفرقة العباس «عليه السالم» القتالية
عن مشاركتها في عمليات
تحرير (تلعفر) غرب الموصل

أنت ختتبئ خلف كلامتك وحتت لغتك ،وحديثك هو جواز
ّ
ولعل ما نراه دائام يف
مرورك األول إىل قلوب اآلخرين،
احلياة من حروب كانت بدايتها لفظة قيلت يف غري حملها،
كام أن الطائفية التي متأل بالدنا العربية وتوشك أن تودي هبا
تقودها الكلامت أيضا.
كان سقراط جيلس بني تالميذه وكانوا يتبادلون الكالم فيام
بينهم يأخذون ويردون عىل سقراط وهو يصحح ويقيم
ويعلم ،خيوضون يف موضوعات شتى خمتلفة ومتنوعة
بعدد تشعب اآلراء واختالف طرق الدنيا من حوهلم ،لكن
يف هذه الدائرة التي يتعاىل منها الكالم كأهنا رحى حرب
وتتطاير األفكار بني األستاذ والتالميذ ..وجاء أحدهم
وهو يتبخرت يف مشيه ،يزهو بنفسه ،وسيامً بشكله ،فنظر إليه
سقراط مطو ً
ال ،ثم قال مجلته الشهرية التي أصبحت مثالً :
(تكلم حتى أراك).
وقال اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم)« :الرجال
صناديق مغلقة مفاتيحها الكالم» ،فكلمة قاهلا اإلمام
ليعيد تشكيل املعنى نفسه الذى قصده سقراط من قبل،
والثقافات اإلنسانية متتلئ هبذه التنويعات عىل هذا املعنى
أيضا ..إذن للكالم فائدة أخرى غري الثرثرة وغري توصيل
املعنى واإلفهام والتعبري عن املتطلبات التي يريدها الرجل
من غريه ،إهنا شخصية اإلنسان ،فالكالم حيدد أي الرجال
أنت؟ ،أعاقل أم أمحق؟ ،أمتزن أم متهور؟ أصاحب رأيٍ أم
إمعة إن قال الناس قلت وإن صمتوا سكنت.
واستخدم سقراط قوله «أراك» ومل يقل «أع��رف��ك» أو
«أفهمك» فهو فعل مقصود يعنى أنت يف صمتك وسط
هذه املعارك وهذه احلياة الصعبة ما مل يكن لك رأي ومل
تعبرّ سواء بالرضا أو الغضب فأنت غري مرئي ال أحد
يراك ..فصوتك يعبرّ عن وجودك وهو أكثر من جمرد قدرة
عىل احلديث ..فكالمك هو أنت ..وهنا ليست دعوة إىل
الثرثرة ألهنا نقيصة يف اإلنسان ويف الوقت نفسه ال يدعو
إىل «البكم» ألنه أيضا يضيع احلق الواضح البائن ..لكنه
يدعو لالتزان ومعرفة قدر الكلمة.

