يقدمها منتسبو العتبة الحسينية المقدسة
جهود استثنائية ّ

لتنظيم حركة الزائرين على مدار الساعة

قال االمام علي بن موسى الرضا a
الص ِد َ
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المصدر :نزهة الناظر و تنبيه الخاطر133 :

سورة األحزاب

تفسير السورة

نك َّن لِ هَّلِ َو َر ُس��ولِ ِه َو َت ْع َم ْل َص حِ ً
ُت ِم ُ
ال��ا ن ُّْؤ هِتَا َأ ْج َر َها
َو َم��ن َي ْقن ْ
َم َّر َت�نِْْي� َو َأ ْعتَدْ َن��ا هَ َل��ا ِرزْ ًقا َك ِري� اًًم� {األحزابَ }31/يا نِ َس��اء

(  ) 31وم��ن ت��دم عىل الطاع��ة هلل ورس��وله وتعمل صاحل��ا نؤهتا أجرها
مرت�ين مرة ع�لى الطاعة ومرة عىل طلبهن رضاء النب��ي صىل اهلل عليه وآله
بالقناعة وحس��ن املعارشة وغري ذلك وأعتدنا هلا رزقا كريام يف اجلنة زيادة
عىل أجرها القمي عن الباقر عليه الس�لام ق��ال كل ذلك يف اآلخرة حيث
يكون األجر يكون العذاب (  ) 32يا نس��اء النبي لس��تن كأحد من النساء
إن اتقيت��ن اهلل فال ختضعن بالقول قيل فال جتب��ن بقولكن خاضعا لينا مثل
قول املريبات فيطمع الذي يف قلبه مرض فجور وقلن قوال معروفا حس��نا
بعي��دا عن الريبة (  ) 33وق��رن يف بيوتكن من الوقار أو القرار وال تربجن
تربج اجلاهلية األوىل والقمي عن الصادق عن أبيه عليهام الس�لام يف هذه
اآلية قال أي س��يكون جاهلية أخرى وأقمن الصالة وآتني الزكاة وأطعن
اهلل ورس��وله يف س��ائر ما أمركن به وهناكن عنه إنام يريد اهلل ليذهب عنكم
الرج��س أهل البي��ت ويطهركم تطه�يرا القمي ثم انقطعت خماطبة نس��اء
النب��ي ص�لى اهلل عليه وآل��ه وخاطب أهل بيت رس��ول اهلل ص�لى اهلل عليه
وآل��ه فقال إنام يريد اهلل اآلية ثم عطف عىل نس��اء النبي صىل اهلل عليه وآله
فق��ال واذكرن ما يتىل ثم عطف ع�لى آل حممد صلوات اهلل عليهم فقال إن
املسلمني اآلية وعن الباقر عليه السالم نزلت هذه اآلية يف رسول اهلل صىل
اهلل عليه وآله وعيل بن أيب طالب وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم
وذلك يف بيت أم سلمة زوج النبي صىل اهلل عليه واله (  ) 34واذكرن ما
يتىل يف بيوتكن من آيات اهلل واحلكمة من الكتاب اجلامع.
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هنا ت�سال وهناك ت�صدق
اذا اراد االنسان ان يسلك طريقا مستقيما ال يزل قدمه نحو الباطل يجب ان تكون عقائده من صلب االسالم
وان يخضع كل ما يعترضه لهذه العقائد حتى يصل الى الحق .
االمر الذي يؤسف له ان البعض تراه يناقش ويجادل باالمور الحقة ويصدق ويسلم مباشرة لالمور الباطلة
 ،واخ�� ��ص بالذكر منها اخبار مواقع التواصل االجتماعي فمن ياتي برواية او خبر س�� ��ليم وصادق ومهم
يعترضه البعض ليسال عن المصدر ومدى صحته  ،بينما اخبار التجريح واالنتقاص والنيل من االخرين
سرعان ما يتناقلها هؤالء البعض دون التامل والتفكر والتقصي عن صحتها من عدمه  ،ولو فرضنا جدال
صحته�� ��ا ايضا هنالك معايير في جواز نش�� ��رها من عدمه فان البعض من ه�� ��ذه االخبار قد تجعل المذنب
يتمادى بذنبه وال يرى لنفسه توبة طالما ان الراي العام ينتقصه .
فالمفروض ليس التفكر بمدى صحة الخبر فقط بل بجدوى نشره وما يترتب من اثار على ذلك

4

Ahrarweekly

أخبار

• (محمد علي زيني) رئيس لجنة التخطيط االستراتيجي النيابية:
ضرورة تشريع قانون لصندوق الدعم الوطني لمعالجة مشكالت العشوائيات ،وضرورة
اعتماد المواصفات العراقية في مواد البناء المستخدمة وتشجيع الصناعة الوطنية بما
يحقق حل مشكلة السكن بصورة متكاملة ولجميع العراقيين

ومتابعات
( ) 25000حاج من المحافظات العراقية المتوجهين للديار المقدسة ألداء مناسك الحج برا ..
ستستضيفهم مدينة االمام الحسين (عليه السالم) العصرية للزائرين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة

نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية:
مشاريع العتبة الحسينية تتماشى مع أولويات الحكومة االتحادية
أشاد نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير املالية فؤاد
حسني بمشاريع العتبة احلسينية املقدسة ،وخصوص ًا يف قطاعات
الرتبية والصحة والسكن.
جاء ذلك خالل استقباله وفد العتبة احلسينية املطهرة برئاسة
األستاذ حسن رشيد نائب األمني العام للعتبة املطهرة يوم األحد
 ،7/14حيث استعرض نائب األمني العام أهم املشاريع املنجزة
قيد االنجاز التي تقوم هبا العتبة املقدسة ،واملشاريع املخطط
إلنجازها يف السنوات القادمة وستخدم العديد من املحافظات.
من جانبه أشار حسني اىل أن «هذه املشاريع تتامشى مع أولويات
احلكومة االحتادية ووزارة املالية من حيث الرتكيز عىل قطاعات
الرتبية والصحة والسكن» مضيف ًا انه «سيدعم تلك املشاريع ملا
تقدمه من خدمات مبارشة اىل املواطنني السيام يف القطاعات
اخلدمية واملناطق األكثر حمرومية».

يؤمن تفويج أكثر من  1000حاج عبر منفذ عرعر
الحشد الشعبي ّ
أ ّمنت قوات اللواء  26يف احلشد الشعبي ،تفويج أكثر من  1000حاج إىل الديار املقدسة عرب منفذ عرعر احلدودي بني العراق
والسعودية .وقال اعالم احلشد الشعبي  :إن  20حافلة تقل نحو  414حاجا اجتازت ناحية النخيب قادمة من االنبار باجتاه معرب
عرعر ،فيام اجتازت  44حافلة اخرى قدمت من حمافظة كربالء املقدسة وتقل  982حاجا ،متوجهة اىل احلدود العراقية السعودية.
وأضاف ،أن اللواء يشارك يف تأمني طريق احلج الربي بطول  200كم بالتنسيق مع قيادات العمليات األمنية والعسكرية ،وحققت
انتشارا واسعا ملقاتليها بمحاذاة الطريق املذكور وبعمق  50كم.
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• (برونو انطونيو باسكونيو) السفير اإليطالي بالعراق:
أن اللحظة وجودي في كربالء وزيارتي لمقام اإلمام الحسين (عليه السالم) هي اللحظة األهم لدى
أي سفير يأتي إلى العراق ،وأن مقام اإلمام الحسين(عليه السالم) هو أحد المقامات المشهورة
لكل العالم وليس فقط عند المسلمين.

( ) 5مليون دوالر قيمة جهاز طبي (  ) PET/SCANاالول من نوعه بالعالم لكشف االورام السرطانية
الذي دخل العراق برعاية المرجعية الدينية العليا.

العتبة الحسينية المقدسة تطلق دورة (السيدة فضة)

وتفتتح دورات في دولة (بوركينا فاسو) االفريقية
اعلنت وحدة التعليم القرآين التابعة لشعبة التبليغ الديني النسوي يف العتبة
احلسينية املقدسة عن انطالق دورة متطورة للحفظ الرسيع للقرآن الكريم خالل
العطلة الصيفية ،كام افتتحت مؤسسة وارث األنبياء (ع) التابعة للعتبة احلسينية
املقدسة الدورة الصيفية لطلبة املدارس احلكومية يف دولة (بوركينا فاسو) الواقعة
يف الغرب األفريقي ،بمشاركة ( )200طالب وطالبة وبإرشاف اساتذة املؤسسة
وشهد االفتتاح حضور اكثر من ( )500شخصية رسمية ودينية واجتامعية للتعبري
عن دعمهم هلذه النشاطات التي تقوم هبا العتبة املقدسة.
وقالت (انتصار فاضل) مسؤولة الوحدة  :ان دورة (السيدة فضة) للحفظ الرسيع
للقرآن الكريم تنطلق للعام اخلامس عىل التوايل يف حائر باب السلطانية داخل
مرقد االمام احلسني (عليه السالم) ،مستهدفة احلافظات املتميزات بالكفاءة
ورسعة احلفظ من املراحل املتوسطة واإلعدادية واملرحلة اجلامعية.
ويذكر ان دولة (بوركينا فاسو) تقع ضمن دول الصحراء الكربى يف أفريقيا،
حتيطها ست دول هي مايل من الشامل ،النيجر من ال�شرق ،بنني من اجلنوب
الرشقي ،توغو وغانا من اجلنوب ،وساحل العاج من اجلنوب الغريب.

يطهر ميدانيا مناطق لم يصلها سابقا سوى الطيران
الحشد الشعبي
ّ
نفذت عمليات احلشد الشعبي يف حمافظة األنبار عملية «إرادة النرص» والتي عدها املراقبون أول عملية عسكرية فريدة من نوعها تنطلق
ملطاردة فلول (داعش) يف الصحراء بعد انتهاء عمليات التحرير والتطهري.
وقال (قاسم مصلح) قائد عمليات احلشد الشعبي يف حمافظة األنبار يف ترصحيات ملوقع اعالم احلشد  :ان عملية إرادة النرص شملت
تطهري مناطق شامل الفرات إىل تكريت ووصوال إىل حمافظة نينوى ،الفتا إىل أن احلشد الشعبي متكن من الوصول إىل أماكن بعيدة عن
احلدود مل يكن يصلها سوى الطريان .مؤكدا أن قوات احلشد واجليش متكنا من تدمري العديد من املضافات واالوكار واالنفاق لداعش.
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في /15ذو القعدة1440/هـ الموافق 2019/7/19م :

االرتقاء باألفعال ال باألقوال الى مرتبة الشيعة
ُ
ما ز ْلنا يف وصية االمام الصادق (عليه السالم) لعبداهلل بن ُجندَ ب
وهي وصية لعموم شيعته ومواليه وحمبيه ،وما زلنا يف تلك
الفقرات التي يويص هبا (عليه السالم)
حيث حرص االئمة عليهم السالم وخصوص ًا االم��ام الباقر
والصادق عليهام السالم عىل توعية وتنبيه اتباعهم اىل هوية
والتشيع
التشيع احلقيقي الصادق ،والبد ان يفر ّقوا بني املحبة
ّ
ّ
وان املحبة يف القلب لوحدها ألئمة اهل البيت عليهم السالم ال
فالتشيع مرتبة أعىل ،البد ان
التشيع..
تكفي للوصول اىل مرتبة
ّ
ّ
يرتجم االنسان ا ُملحب سريته وعمله وعبادته وسريته االجتامعية
والعبادية وغري ذلك باالقتداء بسريهتم وآثارهم واعامهلم حتى
يكون من الشيعة.
ُ
ان املحبة يف القلب لالئمة عليهم السالم لطف من اهلل تعاىل وهذه
التشيع وذلك بأن ُيرتجم
هي املرحلة االوىل والبد ان يرتقي بِس َّلم
ّ
سريهتم وعبادهتم واخالقهم اىل سرية عملية يف حياته حينئذ
يكون من الشيعة احلقيقيني ،لذلك االئمة عليهم السالم ينبهوننا
نفرق بني مقولة (حمبة أهل البيت) وبني مقولة (االنسان
اىل ان ّ
شيعي ًا حقيقي ًا).
لذلك االمام (عليه السالم) يويص ابن ُجندبَ ( :يا ْب َن ُج ْندَ ٍ
ب
َب ِّلغْ َم َعاشرِ َ ِش َيعتِنَا َو ُق ْل هَ ُل ْم اَل َت ْذ َه َب َّن بِ ُك ُم المْ َ َذ ِ
اه ُب َف َو هَّ
اللِ اَل ُتن ُ
َال
اس ِ
َو اَل َي ُتنَا إِ اَّل بِا ْل َو َر ِع َو اِال ْجتِ َه ِ
ان يِف هَّ
اة الإِْ ْخ َو ِ
اللِ َو
اد يِف الدُّ ْن َيا َو ُم َو َ
اس).
س ِم ْن ِش َيعتِنَا َم ْن َي ْظ ِل ُم ال َّن َ
َل ْي َ
اس).
يقول االمام (عليه السالم) َ :
س ِم ْن ِش َيعتِنَا َم ْن َي ْظ ِل ُم ال َّن َ
(و َل ْي َ
الظلم انواع وكالم االمام (عليه السالم) يف ظلم االنسان لآلخرين
وهو االنتهاك والتعدي والتجاوز واحليف بحقوق الناس العامة

أو التجاوز عليهم بالفعل واالقوال ،او ممارسة التمييز ضدهم
عىل اسس عنرصية وغريها ،ولقبح اجلور والظلم واالعتداء عىل
اآلخرين فإن القرآن الكريم حيدثنا عن هالك وتدمري جمتمعات
(و َك ْم
بكاملها نتيجة للظلم السائد بينهم يقول اهلل تبارك وتعاىل َ :
َق َص ْمنَا ِم ْن َق ْر َي ٍة َكا َن ْت َظالمِ َ ًة َو َأ َ
نش ْأ َنا َب ْعدَ َها َق ْوم ًا َ
ين).
آخ ِر َ
وعن امري املؤمنني (عليه السالم) يقول( :ابعدوا عن الظلم فإنه
أعظم اجلرائم وأكرب املآثم).
ولذلك فان من اكرب ما كان يعظمه االئمة عليهم السالم عىل
االنسان من الذنوب العدوان عىل الغري والظلم للناس وذلك
اتباع ًا ملا جاء يف القرآن الكريم من كثرة م��وارد هتويل الظلم
واستفظاعه واستكباره ،وقد جاء يف كالم امري املؤمنني (عليه
منه ،يقول امري
السالم) ما يبلغ الغاية يف بشاعة الظلم والتنفري ُ
اللِ َلو ُأ ْع ِط ُ َ
الس ْب َع َة بِماَ تحَ ْ َت
املؤمنني (عليه السالم)َ :
يت الأْ َقالِ َ
(و هَّ ْ
يم َّ
َ
ص هَّ َ
ٍ
ٍ
َ
ِرية َما َف َع ْلت).
َأ ْفلاَ ِك َهاَ ،ع ىَل َأ ْن َأ ْع يِ َ
الل يِف َن ْملة أ ْس ُل ُب َها ُج ْل َب َشع َ
وهذا غاية ما يمكن ان يتصوره االنسان يف التعفف عن الظلم
واحلذر من اجلور واستنكار عمله ،فكيف حال من ينهب اموال
الناس ويعتدي عىل اعراضهم وكراماهتم ..ومن انواع الظلم
لآلخرين هو ظلم االنسان لعائلته وذلك باستخدام العنف معهم
والقسوة واملعاملة اخلشنة وسلب حقوقهم وايذائهم ..ومنه أكل
مال اليتيم وعقوق الوالدين واالرح��ام وال�ضرب وأكل الربا
والغصب حلقوق االخرين.
وهناك الظلم باللسان كالسب والشتم والغيبة والنميمة والبهتان
وبالقلم والكتابة وغريها ،وهناك ظلم االنسان لذوي قرباه
وذلك ببخس حقوقهم وغصبها وخذالهنم يف الشدائد وغريها،
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وظلم االنسان للمجتمع باالستعالء عىل افراده وبخس حقوقهم
واالستخفاف هبم وظلم الضعفاء واالعتداء عىل االخرين ،وما
ساد الظلم يف جمتمع اال وصل معه الفساد واجلور وانعدام األمن
قل العدل يف جمتمع ا ّ
ال َّ
والسالم وما َّ
معه الصالح واخلري
وقل ُ
واالم��ن والسالم واالطمئنان والسعادة والراحة والتعايش
السلمي ،ومن آثار الظلم زوال النعم االهلية وتسليط الظاملني عليه
وتعجيل النقمة والتعجيل باهلالك واخلزي يف الدنيا واآلخرة.
ثم يقول االمام الصادق (عليه السالم) يف وصيته :
الس َخ ِ
ون بِ ِخ َص ٍ
ب إِنَّماَ ِش َيع ُتنَا ُي ْع َر ُف َ
( َيا ْب َن ُج ْندَ ٍ
اء َو ا ْل َب ْذ ِل
ال َش َّتى بِ َّ
ل ْخ َو ِ
ان َو بِ َأ ْن ُي َص ُّلوا الخْ َ ْمسِنيَ َل ْيلاً َو نهَ َ ار ًا ِش َيع ُتنَا اَل يهَِ ُّر َ
لِ إِْ
ون َه ِر َير
ب َو اَل َي ْط َم ُع َ
ون َط َم َع ا ْل ُغ َر ِ
ا ْل َك ْل ِ
اب)
من مجلة تلك اخلصائص والصفات واخلصال التي ّبينها االمام
(عليه السالم) هي السخاء والبذل وبسط اليد للمؤمنني ،ويذكر
االمام (عليه السالم) اول صفة للشيعة وهي اجلود وعدم البخل
ومسك اليد جتاه املؤمنني ،فكام هيتم االنسان بنفسه وأهله وعياله
وينفق عليهم الكثري من اجل راحتهم ورفاهيتهم ومعيشتهم فعليه
كذلك ان يستشعر املسؤولية جتاه اخوانه املؤمنني خصوص ًا الفقراء
منهم واملستضعفني وااليتام..
قال امري املؤمنني عيل (عليه السالم) لولده احلسن (عليه السالم):
ُ
البذل يف العرس وال ُيرس).
ني ،ما السامحة؟ قال:
(يا ُب َّ
عن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم)( :السخي قريب من
اهلل ،قريب من الناس ،قريب من اجلنة).
وع��ن ام�ير املؤمنني (عليه ال��س�لام)( :س��ادة الناس يف الدنيا
االسخياء ،ويف اآلخرة االتقياء).
فالسخي من بذل ومل خيش الفقر ،وأطعم غريه وجاع ،واعطى
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وبذل لغريه ويكون البذل عن طيب نفس واخالص هلل تعاىل..
ففي السخاء بذل مع عفة وإباء ..ثم يقول االمام الصادق (عليه
(و بِ َأ ْن ُي َص ُّلوا الخْ َ ْمسِنيَ َل ْيلاً َو نهَ َ ار ًا ِش َيع ُتنَا اَل
السالم) يف وصيتهَ :
ب َو اَل َي ْط َم ُع َ
يهَِ ُّر َ
ون َط َم َع ا ْل ُغ َر ِ
ون َه ِر َير ا ْل َك ْل ِ
اب).
ام��ا فيام يتعلق بالعبودية هلل تعاىل فالبد من وج��ود عالمات
وخصائص يف الشيعة ،فإن سبب حبنا ألهل البيت عليهم السالم
التعبد هلل
هو اهنم كانوا من خواص عباد اهلل تعاىل وكانوا يف غاية ّ
تعاىل واظهار العبودية له بكثرة الصالة والدعاء وغريه وهم كانوا
السابقني يف العبودية والتقرب اىل اهلل تعاىل ،فالذي يعترب نفسه من
شيعتهم جيب ان تظهر عليه عالمات العبودية واالرتباط واظهار
هذه العبودية وخصوص ًا من الصالة أكثر من غريه..
وحيث ان النوافل أمر زائد عن التكليف الواجب فاملحافظة عليها
تعبرِّ عن قوة االيامن والرغبة الصادقة بعبادة اهلل تعاىل واالندفاع
الذي يكشف املحبة والشوق عند املؤمن ليعبرّ عن كل ذلك بتنفله
بصلوات مستحبة..
من مجلة اآلثار ألداء النوافل اهنا جترب الفرائض ..فكل مؤمن يف
معرض حصول النقص يف فرائضه فتحتاج اىل جرب واكامل فعن
االمام الصادق (عليه السالم)  :ان العبد لرتفع له من صالته
نصفها او ربعها او مخسها ،وما يرفع له إ ّ
ال ما أقبل عليه منها بقلبه،
وانام أمرنا بالنوافل ليتم هلم هبا ما نقصوا من الفريضة).
وهناك ثامر اخرى للنوافل ان شاء اهلل تعاىل سنبينها يف ُ
اخلطب
القادمة لتكون لكم مزيدا من دافع اإلتيان هبذه النوافل التي
بينّ االمام الصادق (عليه السالم) البن ُجندب وشيعته اهنا من
خصائص وعالمات الشيعي واملتبع احلقيقي والصادق ألهل
البيت (عليهم السالم).
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صالة الجمعة
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ُ
الشيخ الكربالئي :
ُ
ظاهرة االنخفاض والتدني في مستوى التعليم ُت ُ
قلق؟
لماذا
الجمعة
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام ُ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني
في
كربالء المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
َ
الشريف في  /15ذو القعدة الحرام 1440/هـ الموافق 2019/7/19م ،تحدث سماحته قائ ً
ال:
اهيا االخوة واالخوات:
موضوعنا يف ُ
اخلطبة الثانية هو تدين وانخفاض مستوى التعليم
يف العراق ،ما هي أسبابه؟ وما هو العالج املمكن هلذه الظاهرة؟
لع ّلكم اطلعتم من خالل وسائل االعالم ما تناقلته مما اعلنته وزارة
الرتبية من معدالت النجاح يف الصفوف املتوسطة يف االمتحانات
الوزارية للصف الثالث املتوسط ،وما اعلنته من ان نسبة النجاح
هي(  ،)%34.7وبمالحظة نسب النجاح املنخفضة االخرى يف
مراحل تعليمية اخرى يف التعليم يف العراق يمكن ان تكشف
هذه االرقام عن تدين وانخفاض عىل مستوى العموم واالمجال
يف نسب النجاح يف العراق ،وهذه الظاهرة مؤملة وتدعو للقلق
والرسعة يف تشخيص االسباب ووضع العالجات املناسبة هلا.
نعم ،نحن ال ننكر وال نتجاهل ان هناك نسبا من النجاح العالية
لبعض الطلبة الذين حققوا معدالت عالية جزاهم اهلل خري ًا،
ولكن بمالحظة عىل نحو العموم واإلمجال هلذه املرحلة الوزارية
يف الصف الثالث املتوسط والنسبة التي ٌاعلنت وايض ًا النسب
لعدد من املراحل يكشف ذلك عن ظاهرة خطرية يف املجال
التعليمي وهو انخفاض وتدين يف مستوى التعليم.
اخواين نلتفت ملاذا هذه الظاهرة ُتقلق ؟
أوال ً :اذا الحظنا الطلبة يف هذه املراحل هم ُيمثلون القاعدة
الطالبية املستقبلية للمرحلة اجلامعية وايض ًا يمثلون القاعدة
للكوادر التعليمية والوظيفية والتي تتصدى للمسؤوليات يف
مستقبل البلد ،هؤالء هم بعد سنني سيصلون اىل اجلامعات وبعد

اجلامعات سيكونون يف الوظائف الكثرية واملهمة واملتشعبة يف
مؤسسات الدولة ،وبالتايل هذا االنخفاض قد يؤرش انخفاض ًا يف
العطاء واالداء مستقب ً
ال.
اليشء الثاين  :ان هذا االنخفاض له انعكاسات نفسية سلبية عىل
الطلبة وعىل اولياء االمور وعىل الكوادر التعليمية وعىل مؤسسات
الدولة وعىل الوضع النفيس العام للبلد ،ملاذا؟ ألنه سيو ّلد حالة
من االحباط النفيس وضعف الثقة بالنفس وضعف الثقة بالقدرة
التعليمية والتدريسية بالعراق عىل النهوض هبذا اجليل لكي يكون
هناك تطور وازدهار يف البلد..
هذه احلالة النفسية التي ستحصل ُتنذر بمزيد من االنحدار
والتدين مستقبال ً مما هيدد موقع العراق التعليمي والرتبوي
االقليمي والدويل ،وحتى يؤثر عىل مستقبل العراق حضاري ًا ويف
جماالت احلياة  ،لذلك من هنا اخواين البد ان يكون هناك اهتامم
وعناية كافية توازي هذا التدين واالنخفاض يف مستوى التعليم
ووضع العالج الرسيع..
وهنا قبل ان نذكر االسباب اخواين ونذكر ما هي العالجات
نتساءل :من يتحمل املسؤولية يف ذلك؟
نحن هنا البد ان ّ
نشخص ،بالنسبة للعملية الرتبوية هي منظومة
متكاملة مرتبط بعضها ببعض آخر ارتباط ًا وثيق ًا ،وهي نِتاج هذه
املنظومة بعنارصها املتعددة ،ان فشلت؛ فشلت العملية التعليمية
وان نجحت بتاممها نجحت العملية الرتبوية ..ونبتدئ هبذه
املقومات الثالثة :
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اوال ً  :االفراد (طالب ،كوادر تعليمية ،كوادر ادارات املدارس،
كوادر املؤسسات الرتبوية).
ثاني ًا  :املؤسسات التعليمية  :االرسة ،ادارة مدرسة ،ادارة مديرية
تربية ،ادارة وزارة تربية ،السلطة الترشيعية والتنفيذية التي تتعلق
مهامها ووظائفها بالعملية الرتبوية.
وله مواصفات خاصة.
ثالث ًا  :املنهج التعليمي الذي ُي ّتبع ُ
هذه املقومات الثالثة عبارة عن منظومة مرتابطة بعضها ببعض،
املقومات يؤدي اىل فشل يف
وأي فشل او اخفاق يف واحد من هذه ّ
العملية التعليمية.
ُ
نأيت اآلن اىل ذكر بعض االسباب التي ذك��رت يف هذا املجال
ونبينها :فمن االسباب التي ُذكرت وحتتاج اىل عالج عدم تطور
القدرة التعليمية للكوادر التعليمية والتدريسية بقيت جامدة عىل
حاهلا ،قدرة املعلم وقدرة املدرس يف ان يوصل املادة التعليمية اىل
ذهن الطالب ،والطلبة خمتلفون يف مستوياهتم الذهنية والعقلية
واالجواء االجتامعية التي يعيشوهنا ،قدرة هذه الكوادر مل تتطور
طورت القدرات التعليمية ملعلميها
ومل ترتق ،كثري من دول العامل ّ
ومدرسيها بحيث استطاعوا ان ينهضوا باملناهج التعليمية
اجلديدة ،نحن مل تتطور لدينا هذه القدرات التعليمية ..املعلم
بحاجة اىل دورات وتطوير هذه القدرة كي يستطيع ان يوصل
املادة العلمية اىل الطلبة ،واال اذا بقي الوضع عىل هذا احلال ال
يمكن ان ترتقي العملية الرتبوية هنا.
االمر اآلخر هو عدم استقرار املناهج الدراسية والتغيري املستمر
هلا بل صعوبة بعض هذه املناهج للطالب ،نحن مع تطوير املناهج
التعليمية ولكن البد ان ُيالحظ فيها ان هذا املنهج التعليمي
للصف الكذا ..يناسب املستوى الذهني والعقيل للطالب والبد
ان هُتيأ املستلزمات كي يستطيع الطالب ان يستوعب هذا املنهج
الدرايس اجلديد ،وإال هذا التغيري املستمر من دون ان يتناسب
مع قدرات املعلمني واملدرسني ..قد ال يستطيع املعلم واملدرس
ان ُيوصل هذا املنهج الدرايس اجلديد اىل الذهن وبالتايل حتصل
الكثري من االخفاقات..
من ُهنا البد ان تكون هناك كوادر تدرس قدرات الطالب واملرحلة
واالوضاع التي يعيشها الطالب ثم تضع املناهج التعليمية التي
تناسب مستويات الطلبة ..ايض ًا من االمور االخرى املهمة هي
االساليب التعليمية ا ُمل ّتبعة والوسائل ا ُملتبعة..
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تعود
اهيا االخوة واالخوات ما زلنا نتبع اسلوب التلقني والطالب ّ
عىل ما ُيعرف بالدرخ للامدة العلمية ،اآلن يف واقع الدول املتطورة
هناك اسلوب التحفيز الذهني او ما يسميه اهل االختصاص
العصف الذهني ،هذا االسلوب ُيتبع ايض ًا يف الدراسة احلوزوية،
نعود الطالب عىل ان يستخدم عقله وقدرته الفكرية يف ان
كيف ّ
يفكر وان حيلل ويستنتج ..هذه مسألة مهمة ..نستطيع ان نصنع
نلقن
طالب ًا ناجح ًا اذا ابتعدنا عن هذا االسلوب التقليدي يف ان ّ
الطالب املادة العلمية دون ان نعطيه قدرة عىل ان ّ
يفكر من ذاته
يفكر يف املادة العلمية وحيللها ويستنتج من هذا التحليل املعلومات
املطلوبة للوصول اىل النتائج..
هذا اآلن يف الواقع االخوة الكثري اآلن مطلعون يعرفون ان الكثري
من دول العامل التي
ّ
تطورت وارتقت اآلن اسلوب التعليم تغيرّ
لدهيم اضافة اىل الوسائل ما زلنا هذه الوسائل التقليدية املتعارفة
تسهل عىل الطالب الوصول اىل فهم املادة
فهناك وسائل حديثة ّ
العلمية.
من االم��ور املهمة هي مسألة عدم اح�ترام الكوادر التعليمية
والتدريسية وانتهاك حرمة التعليم من بعض الرشائح..
اخواين نلتفت هذه القضية ال تعني فقط املؤسسات التعليمية
تعنينا مجيع ًا ..الحظوا اخواين سابق ًا ك ّنا نحرتم املعلم واملدرس
واالستاذ لذاته سواء كان غنيا ..فقريا ،له وجاهة اجتامعية ،ليست
ِ
لكونه مع ّلام ..نحرتم العلم ونقدس العلم..
له وجاهة اجتامعية
نحرتمه مع قطع النظر عن هذه
هذا املعلم واملدرس واالستاذ
ُ
االمور العارضة..
اآلن (ال) يف كثري من االحيان من قبل ربام بعض الطلبة او املجتمع
وبعض فئات املجتمع ليس هناك احرتام وتقديس للعلم لذاته،
قد املعلم واملدرس ألمور تتعلق بمستواه املعييش واالجتامعي
والغنى وغري ذلك من االمور ..يحُ رتم ألجل ذلك ،وقد معلم ما
ِ
لكونه فقريا وليست ُله
شاء اهلل ممتاز يف قدراته وغري ذلك ال يحُ رتم
وجاهة ومكانة ومنزلة ..سابق ًا مل يكن األمر كذلك!!
نحن اهيا االخوة واالخوات بحاجة اىل ان نشعر بقيمة العلم يف
حياتنا نحرتم املعلم واملدرس ..حتى وصل االمر ان ُيعتدى عىل
املعلم واملدرس والكادر التعليمي يف داخل املدرسة ألسباب غري
مقبولة ..وهذا يؤدي بالنتيجة اىل ان املعلم واملدرس ال يشعر
بقيمة العلم وال يشعر بقيمة املهنة التعليمية ويبقى ال حيرتم العلم
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والعملية التعليمية وال هيتم وال يكرتث هبا ..لذلك هناك من
االمور واالسباب التي نحتاج نحن ان نتحرك من اجل ان ُنعطي
احرتامه حتى هو هيتم هبذه العملية
للعملية التعليمية وللمعلم
ُ
وحيرتم املستوى املطلوب لذلك..
ايض ًا من االمور املهمة هي ق ّلة االبنية املدرسية لبعض املدارس
وسبق ان حتدثنا عن ذلك وحتى ان بعض امل��دارس فيها دوام
ثالثي ،وبعض االبنية املدرسية االجواء املوجودة فيها ال تتناسب
الصحية والطبيعية املطلوبة من اجل ان يتعلم الطالب
مع االجواء
ّ
ويصل اىل املستوى التعليمي املطلوب ..لذلك مأمول من
املسؤولني املعنيني ان ُيعطوا اهتامم ًا وختصيصات مالية هلذه االبنية
لكي تكون هناك كفاية يف االبنية واالجواء الصاحلة واملطلوبة من
اجل ان يستطيع الطالب ان يصل اىل املستويات املطلوبة..
ايض ًا توجه الكثري من املعلمني واملدرسني نحو التعليم والتدريس
اخلصويص ،اخواين هذه من املشاكل اخلطرية ،طمع ًا يف املزيد من
التحصيل للامل وعىل حساب ما ُيعطى للطالب من استحقاقه
نوجه خطابنا اىل االخوة املعنيني
التعليمي يف املدرسة ،لذلك ّ
بالعملية التعليمية بان يستشعروا ان العملية التعليمية امانة اهلية
يف اعناقهم وان الطالب امانة اهلية يف اعناقهم ..امانة من ٌارسهم
والعلم امانة يف رقاهبم ..البد ان ُيعطوا للطالب والتعليم ح ّق ُه..
من االسباب االخ��رى اخ��واين تتعلق ب��األرسة ال نجد اهتامما
كافيا من اولياء االمور باملستوى الدرايس ألبنائهم وال هيتمون
بتحصينهم وحفظهم من االمور التي ترضّ بمستوياهتم الدراسية
وم��ن االم��ور الشائعة اخ��واين يف الوقت احل��ارض التي مل تكن
موجودة يف اوقاتنا هي كثرة انشغال الطلبة بالوسائل االلكرتونية
احلديثة وااللعاب التي قتلت وقتهم وطاقاهتم العقلية والنفسية..
ننتبه اىل هذه القضية اخ��واين نحن لسنا ضد هذه الوسائل..
بالعكس ..هذه الوسائل فيها الكثري من القابليات واالستعدادات
التي تنفع االنسان لو احسن استخدامها ولكن يف نفس الوقت
فيها الكثري من االمور اجلاذبة واملثرية واملغرية والضارة للطالب يف
عقله وتفكريه وعاداته واخالقه وسلوكه ان مل يكن هناك حتصني
هلذا الطالب هذا الطالب سيستنزف الكثري من وقته وجهده
وعقله وتفكريه يف امور ضارة وال نفع هلا ،من واجب االرسة
هنا ان ّ
مه ُحسن االستعامل ويمكن ان
هتذب هذا االستعامل و ُتع ّل ُ
تستعمل ايض ًا وسائل التعليم احلديثة..
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األمر االخر الذي ا ّثر كثري ًا هو االحباط النفيس لدى كثري من
انه حينام يتخرج وبعد جهد سنني ِط��وال من التعب
الطلبة يف ُ
انه ال جيد فرصة عمل تتناسب مع
والسهر والتحصيل الدرايس ُ
تعليمه االختصايص وما بذله من جهود ..فهو مصري ُه إما اىل
البطالة واملشاكل الكثرية التي تصاحبها او مصري ُه اىل مهنة وضيعة
وموقعه االجتامعي ..فيحصل شعور عند الطالب
هتدر كرامته
ُ
انه ال جدوى من الدراسة طاملا انني يف املستقبل حينام اخترج من
ُ
اجلامعة ال اجد فرصة عمل تتناسب مع جهدي العلمي ومع
اختصايص العلمي..
هذه النقطة هي صحيحة اخواين واملأمول اجلهات املعنية وسبق
ان خاطبنا اجلهات املعنية من الرضوري االهتامم الكبري باملجال
الصناعي واملجال االنتاجي واعطاء فرصة كافية ووافية للقطاع
اخلاص لكي يساهم بالنهوض باخلدمات ويو ّفر فرص عمل كبرية
هلؤالء اخلرجيني وايض ًا يف نفس الوقت خطاب لكم اهيا االخوة
واالخوات..
اخواين علينا ان ننظر اىل جنبة الشهادة اجلامعية والدراسية بنظرين
انه يو ّفر لنا فرصة عمل جيدة وتناسب االنسان وتليق
 :نظر ُ
ِ
ِبه ،واالمر املهم ان ننظر ان العلم بذاته ودراسة الطالب بذاته
نور يف الطريق يو ّفر ُله وسيلة تفكري يف احلياة
وحصوله عىل العلم ٌ
ِ
أفضل ويرتقي بأسلوب حياته..
لذلك اخواين ُحثّوا ابناءكم عىل ان يواصلوا الدراسة وجيتهدوا
يف دراستهم حتى نفرتض اهنم مل حيصلوا عىل فرصة عمل هذه
الشهادة لوحدها متثل نور ًا يف الطريق ونور ًا يف احلياة والبد ان نع ّلم
ابناءنا قيمة هذا العلم الذي نحصل عليه ..والوصية االخرية التي
اتقدم هبا اىل ابنائنا الطلبة مجيع ًا بعد الذي ذكرناه..
حقه يف
ان األمل معقود بكم يا ابناءنا الطلبة ان تعطوا التعليم ُ
احلياة فإنكم املنا ونظرتنا املستقبلية وقلوبنا مجيع ًا تتطلع اىل ذلك
اليوم الذي نراكم فيه قد ارتقيتم مدارج العلم والرتبية لتكونوا
املنا يف التغيري الذي ننشد ُه ..اهلل اهلل يا أبناءنا الطلبة يف علمكم
ومستقبلكم وبلدكم و ُارسكم عسى ان تقروا عيوننا بمستقبل
انه سميع جميب..
يداوي جراحنا ويرفع آالمنا وحيقق آمالناُ ..
واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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هل يتصف االمام علي aبصفات القائد؟
()4-2
يقول املعرتض عىل قيادة االمام عيل عليه السالم لالمة ان الصفة
الثانية يف شخصية القائد هي احلنكة والدهاء وحسن التخطيط
الذي خيرجه من املحنة باقل اخلسائر املمكنة ...وهذه الصفة اين
مكاهنا من قيادة االمام عيل عليه السالم
واالجابة عىل هذه الشبهة نقول :
 -1االمام امري املؤمنني (عليه السالم) هو سيد العارفني بحقائق
االمور فهو نفس رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) كام يف آية املباهلة
( وانفسنا وانفسكم) ولذلك فاالمام (عليه السالم) ال حيتاج اىل
املكر والدهاء والباطل لينترص او ليقود الناس بأرحيية وبسالم اىل
االمن واالطمئنان فهو كرسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) يف كل
يشء والشخص الثاين عىل خملوقات اهلل عز وجل وعلمه حضوري
وليس حصوليا حتى حيتمل اخلطأ واخللل والفشل كون هذه العلوم
التحصيلية حتتاج اىل ختمني وظنون لعدم وضوح االمور والنتائج
فيها ،اما امري املؤمنني (عليه السالم) فاالمور كلها لديه واضحة
واحللول واخلطط كلها جاهزة ولكن املشكلة يف الناس حيث
اهنم ال يطيعون االوامر وال يتقبلون شخصا حيرتمهم ويعطيهم
هامشا كبريا من احلرية واالختيار الهنم تعودوا عىل قسوة االمراء
ومشايخ القبائل وامللوك وما شابه ذلك والدكتاتوريات واجلبابرة
حتى يطيعوا ويأمتروا ،اما مع مثل رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)
او امري املؤمنني (عليه السالم) فاالمر خيتلف ولذلك لو سربتم
طوايا السرية والتاريخ جتدون ذلك متحققا فكم من مرة خذل
الصحابة رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآل��ه) ومل يأمتروا امره ومل
يطيعوه فينام يقول نذكر امثلة قليلة عىل هذه احلقيقة:
أ -يف معركة احد طلب النبي (صىل اهلل عليه وآله) من الرماة ان ال

يتحركوا من مكاهنم مهام كانت النتائج وقول رسول اهلل (صىل اهلل
عليه وآله) هلم كام يرويه البخاري  ( :426/1ان رأيتمونا ختطفنا
الطري فال تربحوا حتى ارسل لكم ) واوىص الرماة ايضا بقوله هلم:
(إمحوا ظهورنا ،فإن رأيتمونا نقتل فال تنرصونا ،وإن رأيتمونا قد
غنمنا فال ترشكونا ) .رواه امحد والطرباين واحلاكم عن ابن عباس
وانظر فتح الباري .350/7
وقال (صىل اهلل عليه وآله) لقائدهم ( :انضح اخليل عنا بالنبل ال
يأتون من خلفنا ان كانت لنا او علينا فاثبت مكانك النؤتني من
قبلك ) سرية ابن هشام .65/2
وقال يف اخر كالمه (صىل اهلل عليه وآله) ( :انا لن نزال غالبني ما
مكثتم مكانكم اللهم اين اشهدك عليهم ) السرية احللبية .496/2
فهل يوجد اكثر تشديدا من هذه االوامر وهذه الرؤية الواقعية
وهذا الكشف القطعي؟! ولكن ماذا كانت النتائج؟! هزم رسول
اهلل (صىل اهلل عليه وآله) واملسلمون يف احد!! ملاذا؟ هل لعدم
قدرة رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) ولياقته للقيادة وللرشط
الثاين الذي تتبجح به من التخطيط واحلنكة والدهاء!!؟ ام لعدم
طاعة الناس وطمعهم وحبهم للدنيا الدنية ومعصيتهم الوامر
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) املبارشة؟!
 -2صلح النبي (صىل اهلل عليه وآله) يف احلديبية مع املرشكني وما
القى رسول اهلل من اعرتاض بخصوص الصلح وحماججته بانه
القائل إنا سنأيت البيت فنطوف به ،اما عموم الصحابة فرفضوا امر
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) باحللق والتحلل حتى حلق هو
(صىل اهلل عليه وآله) اوال فاتبعوه بعد ذلك.
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نصوص فقهية
باب  -عدم نجاسة ماء الحمام إذا كان له مادة بمجرد مالقاة النجاسة
 حممد بن احلسن ،بإسناده ،عن أمحد بن حممد  -يعني ابن عيسى  -عن عبد الرمحن بن أيب نجران ،عن داود بن رسحان ،قال :قلتأليب عبد اهلل (عليه السالم) :ما تقول يف ماء احلامم؟ قال :هو بمنزلة املاء اجلاري.
 عن احلسني بن سعيد ،عن ابن أيب عمري ،عن أيب أيوب ،عن حممد بن مسلم ،قال :قلت أليب عبد اهلل (عليه السالم) :احلامم يغتسلفيه اجلنب وغريه ،أغتسل من مائه؟ قال :نعم ،ال بأس أن يغتسل منه اجلنب ،ولقد اغتسلت فيه ،ثم جئت فغسلت رجيل ،وما غسلتهام
إال مما لزق هبام من الرتاب.
 عن ابن أيب عمري ،عن فضالة ،عن مجيل بن دراج ،عن حممد بن مسلم ،قال :رأيت أبا جعفر (عليه السالم) جائيا من احلامم وبينهوبني داره قذر ،فقال :لوال ما بيني وبني داري ما غسلت رجيل ،وال نحيت ماء احلامم.
 عن صفوان بن حييى ،عن منصور بن حازم ،عن بكر بن حبيب ،عن أيب جعفر (عليه السالم) قال :ماء احلامم ال بأس به إذا كانتله مادة.
 عن صفوان ،عن العالء ،عن حممد بن مسلم ،عن أحدمها (عليهام السالم) ،قال :سألته عن ماء احلامم؟ فقال :أدخله بإزار ،والتغتسل من ماء آخر ،إال أن يكون فيهم جنب ،أو يكثر أهله فال يدرى فيهم جنب أم ال.
 حممد بن يعقوب ،عن بعض أصحابنا ،عن ابن مجهور ،عن حممد بن القاسم عن ابن أيب يعفور ،عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال:قلت :أخربين عن ماء احلامم ،يغتسل منه ،اجلنب ،والصبي ،واليهودي ،والنرصاين ،واملجويس؟ فقال :إن ماء احلامم كامء النهر يطهر
بعضه بعضا.
 عبد اهلل بن جعفر احلمريي يف (قرب اإلسناد) :عن أيوب بن نوح ،عن صالح بن عبد اهلل ،عن إسامعيل بن جابر ،عن أيب احلسناألول (عليه السالم) ،قال :ابتدأين فقال :ماء احلامم ال ينجسه يشء.

باب نجاسة ما نقص عن الكر من الراكد بمالقاة النجاسة له ،إذا وردت عليه وان لم يتغير.

 حممد بن يعقوب ،عن حممد بن حييى عن العمركي ،عن عيل بن جعفر ،عن أخيه أيب احلسن موسى بن جعفر (عليه السالم) قال:سألته عن رجل رعف فامتخط ،فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا ،فأصاب إناءه ،هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال :إن مل يكن شيئا
يستبني يف املاء فال بأس ،وإن كان شيئا بينا فال تتوضأ منه.
قال وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة يف إنائه ،هل يصلح الوضوء منه؟ قال :ال .
قول صاحب وسائل الشيعة :الذي يفهم من أول احلديث إصابة الدم اإلناء والشك يف إصابة املاء ،كام يظهر من السؤال واجلواب،
فال إشكال فيه.
 وعن حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد ،عن عثامن بن عيسى ،عن سامعة قال :سألت أبا عبد اهلل (عليه السالم) عن رجل معه إناءانفيهام ماء وقع يف أحدمها قذر ال يدري أهيام هو ،وليس يقدر عىل ماء غريه؟ قال :هيرقيهام مجيعا ويتيمم.
 وعن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن عبد اهلل بن املغرية ،عن سامعة ،عن أيب بصري ،عنهم (عليهم السالم) قال :إذا أدخلت يدك يفاإلناء قبل أن تغسلها فال بأس ،إال أن يكون أصاهبا قذر بول أو جنابة ،فإن أدخلت يدك يف املاء وفيها يشء من ذلك فأهرق ذلك املاء.
 وعنه ،عن أبيه ،عن عبد اهلل بن املغرية ،عن ابن مسكان ،قال:حدثني حممد بن ميرس قال :سألت أبا عبد اهلل (عليه السالم) ،عن الرجل اجلنب ينتهي إىل املاء القليل يف الطريق ،ويريد أن يغتسل منه
وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال :يضع يده ،ثم يتوضأ  ،ثم يغتسل ،هذا مما قال اهلل عز وجل:
﴿ما جعل عليكم يف الدين من حرج﴾ .

استفتاءات شرعية
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الحلق والتقصير في الحج
السؤال  :هل جيوز حلق الشعر باملاكنة بدرجة الصفر يف احلج السؤال  :هل جيزي احللق يف املكان املشكوك كونه من منى ؟
والعمرة ؟
اجل��واب :إذا كان الشك من جهة الشبهة املصداقية فال جيزي
اجلواب  :جيوز .
وإن كان من جهة عدم إحراز كون احلدود املرسومة هلا قديمة
ومأخوذة يد ًا عن يد ففي اإلجزاء إشكال واألحوط العدم .
السؤال  :هل جيوز التقصري يف منى قبل أن يعرف ا ُملحرم أنه
قد ذبح له ؟
السؤال  :هل جيزي يف التقصري أو احللق أن يبارشه حمرم آخر ؟
اجلواب  :ال جيوز .
اجلواب  :ال جيوز وال جيزي .
السؤال  :هل يكون حلق الرأس باملوس اثناء احلج واجب ًا وتركه السؤال  :هل جيزي احللق والتقصري يف احلج يف ليلة احلادي عرش
يبطل احلج ام ال جيب ويكتفي بالتقصري ؟
أو الليايل الالحقة ؟
اجلواب  :نعم جيب عىل االحوط بالنسبة اىل الرصورة الذي مل اجلواب  :نعم جيزي .
يسبق منه ان حج .
السؤال  :احلاج الذي ال جيد ثمن اهلدي فقام باحللق فهل خيرج
السؤال  :ما حكم َمن ترك التقصري يف عمرة التمتع جه ً
ال أو عمد ًا من إحرامه بمجرد ذلك أم ال خيرج من دون صيام األيام الثالثة ؟
حتى وقف بعرفات ؟
اجلواب  :حيل من إحرامه – عدا الطيب والنساء – بمجرد احللق
حجه إىل اإلفراد وعليه اإلتيان بالعمرة املفردة .
اجلواب  :ينقلب ّ
بعد الفراغ منها واألوىل إعادة احلج من قابل .
أخر الذبح متعمد ًا فهل جيوز له احللق قبله ؟
السؤال  :إذا ّ
السؤال  :إذا أتى بالتقصري مرتني جه ً
ال أو نسيان ًا مرة بعد صالة اجلواب  :إذا كان بعد حتصيل اهلدي بمنى جاز له احللق وأما قبله
الطواف ومرة بعد السعي فام هو حكمه ؟
فال جيوز عىل األحوط .
اجلواب  :إذا كان ذلك يف عمرة التمتع وقد أتى بالتقصري بعد
صالة الطواف نسيان ًا للسعي لزمه التكفري ببقرة عىل األحوط ويف السؤال  :شخص رصورة ُج ِر َح ُ
رأسه هل جيزيه التقصري إذا تعسرّ
غري ذلك ال يشء عليه .
عليه احللق ؟
اجل��واب  :إذا تيرس له احللق باملاكنة الناعمة مل جيزئه التقصري
السؤال  :هل جيب عىل احلاج رصورة احللق أم يكتفي بالتقصري ؟ عىل األحوط وأجزاؤه يف صورة كون احللق حرجي ًا ال خيلو عن
اجلواب  :جيب عليه احللق عىل األحوط لزوم ًا .
إشكال أيض ًا وإن كان األقرب اإلجزاء .
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يقدمها منتسبو العتبة الحسينية المقدسة
جهود استثنائية ّ

لتنظيم حركة الزائرين على مدار الساعة
االحرار /حسين نصر  -تصوير /رسول العوادي

جهود كبيرة واستثنائية يقدمها منتسبو شعبة الحرم الداخلي لقسم حفظ النظام في العتبة الحسينية
المقدس���ة في تنظيم حركة الزائرين قرب ش���باك مرقد االمام الحس���ين (عليه الس�ل�ام) ،وذلك من اجل اداء
مراس���يم الزيارة بانس���يابية اضافة الى توفير أفضل ِ
الخ ْدمات لهم على مدار الساعة وهم يتمتعون بأعلى
درجات اللياقة والكياسة في التعامل مع الزائرين.
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محمد ابراهيم حسن

وقال (حممد ابراهيم حسن) مسؤول الشعبة :ان «شعبة احلرم
الداخيل املقدسة التي تنظم انسابية وحركة الزائرين والتي
يبلغ عدد املنتسبني فيها ( )90شخصا ومهمتها تنظيم
سري الزائرين واحلفاظ عىل سالمتهم داخل احلرم
املقدس» ،مبينا «يتوزع افراد الشعبة عىل مواقع
حمددة يتمركزون فيها ان كوادر الشعبة يتمتعون
بأعىل درجات اللياقة والكياسة يف التعامل مع
الزائرين كتعرض أحد الزائرين لوعكة صحية
مفاجئة وحاالت طارئة أخرى ،وهم جيتهدون
إلشعار الزائر باالرتياح واالطمئنان».
مشريا اىل ان «هناك حاالت خيالف فيها الزائر
التعليامت فهم يتصدون له بمنتهى الرقي واألدب
كام أنهّ م يعملون عىل احتواء الزائر مهام بلغت درجة
تذمره لسبب أو آلخر ،مؤكدا نحن حريصون عىل
ٍ
دورات خمتصة
تطوير إمكاناهتم من خالل إدخاهلم يف
بتطوير املوارد البرش ّية.
موضحا ،ان كوادر الشعبة منترشون يف كل ركن من اركان احلرم
املقدس لرضيح االمام احلسني (عليه السالم) وما حوله اضافة اىل
االروقة املحيطة به فض ً
ال عن املداخل اخلاصة لدخول العربات
املخصصة للمعاقني وكبار السن حيث يوجد عنرصان عند كل
مدخل لتسهيل دخول عربات ذوي االحتياجات اخلاصة اىل
داخل احلرم من اجل أداء زيارة االمام احلسني (عليه السالم)،
اضافة اىل تواجدهم يف جهة باب الرأس الرشيف ،من جهة عيل
االكرب (عليه السالم) وعىل شكل قاطعني االول خاص بدخول
العربات اخلاصة لذوي االحتياجات اخلاصة والثاين للزائرين
الكرام ،وهناك ممر خاص برواق السيد ابراهيم املجاب (عليه
السالم) حيث يوجد منتسبون ينظمون حركة الزائرين باإلضافة
اىل دخول العربات التي تدفعها النساء هنا يأخذ احد املنتسبني

العربة ويدخلها اىل احلرم املقدس خاصة اصحاب عربات ذوي
االحتياجات اخلاصة وكبار السن».
مشريا اىل ان «الريشة التي حيملها بعض املنتسبني يف يده هي
عالمة دالة تعريفية للزائر خيتص هبا منظمو سري الزائرين يف كل
العتبات املقدسة».
وجتدر االش��ارة اىل ان شعبة داخل احلرم التابعة لقسم حفظ
النظام يف العتبة احلسينية املقدسة تعمل لي ً
ال وهنارا وتسهر عىل
راحة الزائر الكريم وتقدّ م افضل اخلدمات من اجل اداء زيارة
االمام احلسني (عليه السالم) كذلك يف قاطع النساء ُتتخذ نفس
االجراءات وتكون ذات املهام موكلة لالخوات الزينبيات ،بل ان
هذه اجلهود تكون بحجم اكرب خالل الزيارات املليونية.
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خالل زيارتهم العتبة الحسينية المقدسة
وفد مؤسسة تربوية في لبنان
يشيد بالمشاريع التربوية والتعلمية للعتبة
تقرير :ضياء األسدي  /تصوير :خضير فضالة

ِ
ايتام مؤسس���ة أمل التربوية القادم من لبنان لزيارة العتبات المقدسة في
اطلع وفد
العراق على المش���اريع التربوية والتعليمية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة ،وكان
في استقبال الوفد السيد سعد الدين هاشم البناء مدير مكتب االمين العام للعتبة
الحس���ينية المقدس���ة ،وجرى اس���تقبال الوفد في مكتب المتولي الشرعي للعتبة
الحسينية المقدسة.
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السيد سعد الدين البناء

ضم اساتذة وطلبة ايتاما من خمتلف
وحتدث الب ّناء للوفد الذي َّ
املراحل الدراسية عن املشاريع الرتبوية والتعليمية العامة التابعة
تصب يف خدمة املواطن العراقي ومن شأهنا
للعتبة املقدسة والتي
ُّ
رفع املستوى العلمي والثقايف لدى الطلبة خلدمة جمتمعهم يف
املستقبل اضافة اىل املشاريع الرتبوية التي ختص االيتام.
ويف ترصيح خص به جملة (األح��رار) قال فيه البناء« :ان الوفد
ضم جمموعة من ايتام شهداء املقاومة وايتام اخرين»،
الزائر َّ
مبينا ان «زي��ارة هذا الوفد ليست األوىل؛ بل سبقتها زي��ارة يف
العام املايض ،وان االمانتني العامتني للعتبتني احلسينية والعباسية
املقدستني اعتادتا عىل استقبال رشائح خمتلفة ووفود كثرية منذ عام
 2003اىل وقتنا احلايل ومن خمتلف الدول ومنها لبنان».
يف سياق متصل حتدثت االستاذة (رمحة احل��اج) مديرة ثانوية
الشهيد حسن قصري احدى مؤسسات امل الرتبوية قائلة« :تأيت
هذه الزيارة بدعوة من العتبات املقدسة يف كربالء لـ ( )50شخص ًا
من االساتذة والتالميذ ومدة استضافتنا
إلسبوع كامل ،وت��أيت ه��ذه الزيارة
لفتح اف��اق التعاون مع املؤسسات
الرتبوية والتعليمية بني العتبة املقدسة
وم��ؤس��س��ة ام��ل ال�ترب��وي��ة ،مؤكدة
ان العتبة احلسينية املقدسة تتميز
بمشاريعها الرتبوية اخلاصة برعاية
االي��ت��ام ومنها امل���دارس االبتدائية
والثانوية».
واض��اف��ت احل���اج« :مؤسستنا هي
مؤسسة تعليمية تربوية تقدم خدمة
التعليم والرتبية ألب��ن��اء الشهداء
واجلرحى وابناء االيتام وابناء ذوي
احل��االت االجتامعية الصعبة ،كام
تقدم هلم الرعاية الرتبوية واالعانة
من مأكل وملبس لبعض التالميذ
ال��ذي��ن ه��م مقيمون يف املؤسسة،
وكذلك تقوم بعدة انشطة ومنها
الزيارات الدينية والروحانية للمراقد
املقدسة واملقامات يف العراق الشقيق؛
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رحمة الحاج

هذا البلد الذي ُ
نكل له كل احلب والتقدير ملا له من دور كبري عىل
صعيد العامل االسالمي والعامل العريب».
كام حرصت (االح��رار) وخالل حضورها ان جتري لقا ًء مع
احد االيتام وكان يف البدء (حسني حممد خلف) اليتيم ذو ()20
ربيعا ليحدثنا عن هلفة املجيء للعراق لزيارة املراقد املقدسة ألول
مرة وكذلك لزيارة قرب وال��ده الذي تويف يف احدى الزيارات
االربعينية اثناء جميئه اىل العراق للمشاركة يف املسرية املليونية
لزيارة االربعني ،فتحدث قائ ً
ال« :فرحت كثري ًا حينام ابلغوين بأننا
سنأيت اىل العراق لزيارة املراقد املقدسة السيام زيارة قرب والدي
الذي مل التقه منذ سنوات عدة هذا وخالل املجيء كنت ارفع
كفي بالدعاء مرار ًا وتكرار ًا ان يسجلني االمام احلسني واخوه
ّ
ابو الفضل العباس (عليهام السالم) من زورامها وادعو ان انال
شفاعتهام يوم الورود».
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بحضور وفد رفيع المستوى من العتبة الرضوية المقدسة ..

معهد االمام الحسين «عليه السالم» يحتفي بتخ ّرج الدفعة الثانية
من طلبة علوم القرآن

تقرير/قاسم عبد الهادي  -تصوير /خضير فضالة

الشيخ ليث العتابي

تزامنا مع والدة االم��ام الرضا «عليه السالم» احتفت شعبة
املهرجانات واملؤمترات التابعة لقسم النشاطات العامة يف العتبة
احلسينية املقدسة بتخرج الدفعة الثانية من طلبة معهد االمام
احلسني «عليه السالم» للدراسات القرآنية التخصصية دفعة
االم��ام «الرضا عليه السالم» وذلك يف قاعة خاتم االنبياء يف

الصحن احلسيني الرشيف ،بحضور وفد من العتبة الرضوية
املقدسة ونخبة من السادة والشيوخ االفاضل.
وقال الشيخ الدكتور (ليث العتايب) استاذ دراسات علوم القرآن
وقواعد التفسري يف املعهد  :ان املعهد يمثل انطالقة حقيقة لالهتامم
بالقرآن الكريم بعد التغيري الذي حصل يف البالد ،وأول من تبنى
ذلك احلوزة العلمية الرشيفة والعتبات املقدسة ،مضيفا ان املعهد
قد اهتم بالدرس القرآين احلديث اي -النظريات احلديثة – منها
قواعد التفسري وهي من الدروس احلديثة .اذ مل يتم تدريسها منذ
الثامنينيات وكانت مقترصة عىل مدراس ابناء العامة فقط ،اما
املذهب اجلعفري فقد تطورت كثريا ضمن مناهج ختتص بمدرسة
اهل البيت «عليهم السالم».
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واشار العتايب اىل ان املعهد يعد االول عىل مستوى العراق بإدخال
درس قواعد التفسري عىل املذهب الشيعي بالدراسات احلوزوية
يف العراق وكان للكتاب االستاذ (حممد عيل الرضائي) باللغة
الفارسية والذي ترجم اىل العربية وقد اصبح درسا اساسيا اسمه
اصول وقواعد التفسري عىل وفق املذهب الشيعي االمامي يف
معهد الدراسات التخصصية يف العتبة احلسينية املقدسة.
ومن جانبه قال الشيخ اجمد البغدادي مسؤول الوحدة العلمية
يف املعهد :انطالقا من مبدأ االهتامم بالقرآن الكريم اولت االمانة
العامة للعتبة احلسينية املقدسة اهتاممها من خالل ما اقرتحه عميد
معهد االم��ام احلسني للدراسات القرآنية بعد ان وضع خطة
مدروسة تقدم هبا اىل سامحة املتويل الرشعي الشيخ عبد املهدي
الكربالئي ،وبرعاية ابوية من سامحته قام املعهد باستقطاب مجيع
طلبة احلوزة العلمية الهنم الرافد ما بني احلوزة العلمية وعامة
الناس .واضاف البغدادي كان من ضمن مشاريع املعهد العلمي
املبارك اقامة مراكز يف املستقبل منها مركز إعجاز قرآين او مركز
لالسترشاق او االستغراب لرصد كل ما حيوم حول القرآن
الكريم والرد عليها مستقبال وقمنا باعداد جيل يف سبيل ذلك.
خيرج الدفعة الثانية والثالثة حتت دفعة
مشريا اىل ان املعهد اليوم ّ
واحدة باسم دفعة االمام الرضا «عليه السالم» وذلك لكون
الدراسة بدأت بانطالقة كبرية ورسيعة جدا ،وحقيقة ان املعهد له
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الشيخ امجد البغدادي

الكثري من االهتاممات والتداول مع الطلبة من اجل رفد احلوزة
العلمية والساحة االسالمية بكل ما موجود قرآنيا عن طريق اهل
البيت «عليهم السالم» ،وان اعداد الطلبة ترتاوح يف كل عام من
( 150اىل  )160طالبا بنظامي (نظام حضوري ،نظام عن بعد)
حيث وصلت اعداد الطلبة املتقدمني الينا يف هذا العام ()110
طالب حضوري ًا و ( )60طالبا عن بعد ،وكل دورة تستمر ملدة
من ثالث اىل اربع سنني ثم تتخرج.
ويف ختام احلفل هتادى كل من الوفد الضيف و معهد االمام
احلسني «عليه السالم» رايتي االم��ام احلسني واإلم��ام الرضا
(عليهام السالم) عىل االمل يف خترج دفعات قرآنية عالية املستوى
يف املستقبل القريب كنظرياهتا السابقة.
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مشروع في صور

الحوزة النسوية ودار االيتام
مكان المشروع  /كربالء المقدسة

اهتمت العتبة الحسينية المقدسة بتثقيف النساء ورعاية االيتام فتم
الشروع بهذا المشروع وتفاصيله هي :
المرحلة االولى :نسبة االنجاز الفعلية  ،% 34 :المشروع عبارة عن
بنايتين مشتركة بطابق السرداب  ،كل بناية مكونة مما يلي  :بناية
الحوزة النسائية متكونة من اربعة طوابق مع السرداب وبناية مدرسة
االيتام تتكون من خمسة طوابق مع السرداب،علما ان جهة التمويل هي
الموازنة االستثمارية لديوان الوقف الشيعي.
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معهد االمام الحسين a
يخ ّرج سابع دفعة من أطفال مرضى التوحد
تقرير :حسنين الزكروطي /تصوير :احمد القريشي

ش���هدت قاعة س���يد االوصياء في الصحن الحسيني الش���ريف تخرج الدفعة الس���ابعة لمعهد االمام
ً
وطالبة حملوا ش���عار:
الحس���ين (عليه الس�ل�ام) لرعاي���ة مرضى التوح���د ،والتي ضم���ت ( )35طالبا
«بالحس���ين (عليه الس�ل�ام) انتصرنا على التوحد» ،بحضور االمين العام للعتبة الحسينية المقدسة
السيد جعفر الموسوي ونائبه الحاج حسن رشيد واولياء امور الطلبة.

وقالت زهراء الزويني مديرة معهد االمام احلسني (عليه السالم)
لرعاية مرىض التوحد« :ان تسليط الضوء من قبل وسائل االعالم
املرئي واملسموع واملقروء عىل رشحية االطفال مرض التوحد
اضافة اىل معرفة اولياء االمور بالطرائق السليمة والصحيحة
لعالج اطفاهلم ساعد بشكل كبري يف زيادة نسبة استقبال االطفال
من قبل ادارة املعهد يف كل عام».
مشري ًة اىل ان «طرائق تعليم اطفال التوحد وطبيعة املواد اخلاصة
هبم ختتلف بني شخص واخ��ر ،فاألطفال املصابون بالتوحد
يقسمون اىل ثالثة انواع من التوحد( :التوحد الشديد ،واملتوسط،
والبسيط) ،والتوحد املتوسط يقسم ايضا اىل ثالثة اقسام:

(املتوسط ،فوق املتوسط ،دون املتوسط) ،ولذلك فان لكل حالة
برناجما وتعامال خاصا».
منوه ًة عن «عدد الطلبة املوثقني يف سجالت املعهد بأنه وصل
لغاية االن اىل ( )150طالبا وطالبة من داخل وخارج حمافظة
نخرج الدفعة السابعة للمعهد».
كربالء املقدسة ،واليوم ّ
واضافت الزويني« :ان االطفال املصابني بالتوحد يمتلكون
مهارات وذكاء يميزهم عن اقراهنم من االطفال اال اهنم بحاجة
اىل عناية واهتامم خاص ،وان لألرسة الدور االكرب واالهم يف احلد
من مرضهم ،فاألرسة حتتاج ان تصل اىل (عامل اطفال التوحد)
وتدخله لتساعدهم باخلروج اىل العامل احلقيقي الذي نعيشه».
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من جانبها قالت شذى سليم معلمة توحد« :نعمل عىل تقييم
طفل التوحد بأول يوم دخوله للمعهد ملعرفة االمور
االجيابية والسلبية املوجودة يف صفات الطفل وكيفية
معاجلة هذه السلبيات».
واشارت اىل« :ان اهم اسباب نجاح معاجلة
الطفل وارج��اع��ه اىل مستوى الطفل
الطبيعي يعتمد بالدرجة االساس عىل
تواصل ارسة الطفل مع الكادر املختص
بالعالج ،فكلام كان التواصل مستمر ا
ودقيقا كلام كانت نتائج عالج الطفل
افضل وارسع ،مشرية اىل املعهد
استطاع خ�لال السنوات السابقة
باحلصول عىل نسب كبرية يف عالج
االطفال ،والكثري منهم اندمج بشكل
كامل واستطاع ان يدخل املدارس مع
بقية االطفال االعتياديني».
وحت���دث ع�لي حم��م��د ال��ش��م��ري وال��د
الطفل حسني ذي االعوام االربعة قائال:
«ح�ضرت اليوم للمشاركة يف حفل خترج
ابنائنا ،وحقيقة كانت هنالك فرحة كبرية
تغمرين يف مشاهدة ولدي (حسني) وهو يتفاعل مع
االطفال االخرين بصورة طبيعية ،وهذا الشعور لطاملا
وس ّب َب لنا
افتقدته حيث كان ولدي يعاين من مرض التوحد َ
الكثري من احلزن ،ولكن بفضل اهلل وجهود االخوة يف املعهد
اصبحت هذه املعاناة من املايض فقط».
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المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة

يتفقد جرحى الحشد الشعبي
زار سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي ممثل املرجعية الدينية العليا يف
كربالء املقدسة ،اجلريح (ابراهيم خليل ابراهيم) احد ابطال لواء ()51
بدر اجلناح العسكري الذي تعرض لإلصابة يف عمليات (حترير الفتحة
– صالح الدين) بتاريخ  2018/6/3مما تسببت له بدخول شظايا يف
كلتا عينيه واصابته بالعمى التام.
واطلع سامحته عىل حالة اجلريح الصحية بحضور الكوادر الطبية
وجه سامحته بمتابعة حالة اجلريح
وإدارة مستشفى زين العابدين ،حيث ّ
(ابراهيم) والوقوف عىل احتياجاته وكذلك كانت له زيارة تفقدية لردهة
َ
املسحك
تعرض لإلصابة يف عمليات حترير
اجلريح (ريكان كامل) الذي
ّ

المجاهد ابراهيم خليل :لو شفيت االن و ُرد لي بصري
لن اتوانى عن مؤازرة اخوتي في الجهاد

اهلمة والعزيمة ملواصلة املسرية
اىل ذلك استبرش املجاهدون اجلرحى هبذه الزيارة ووصفوها باملباركة اذ بعثت فيهم روح ّ
اجلهادية حسبام حتدّ ث به اجلريح (ابراهيم خليل) قائ ً
ورد يل برصي لن اتوانى عن مؤازرة اخويت يف
ال «لو شفيت االن ُ
اجلهاد ،وسأعاود االلتحاق ومطاردة العنارص التكفريية حتى تطهري اخر شرب من ارض الوطن».
وجدير بالذكر ان العتبة احلسينية املقدسة مستمرة بمتابعتها حلاالت جرحى الدفاع املقدس وتقديم كل ما بوسعها هلم.

مفوضية اعالم كشافة الوارث تطلق دوراتها الصيفية
تحت شعار «كن مستعد»
االحرار :حبيب باشي /تصوير :عباس الشريفي

اطلقت مجعية كشافة الوارث التابعة للعتبة احلسينية املقدسة برناجمها الصيفي
حمافظتي بابل
متضمنا العديد من ال��دورات وال��ورش وامللتقيات الصيفية ،يف
ّ
وكربالء املقدسة حتت شعار «كن مستعد».
وقال كرار زيارة مفوض اعالم كشافة ال��وارث ،إن «بمشاركة ( )35فردا من
فئتي الكشافة واجلوالة اقيمت ال��دورة االعالمية بمحاور التصوير الصحفي
والفيديوي ،وكتابة اخلرب الصحفي ،وفن االلقاء ،واملراسل التلفزيوين ،واعداد
الربامج ،واملونتاج االذاعي والتلفزيوين وكيفية استخدام الوسائل احلديثة بالشكل
الصحيح مثل الفيس بوك واالنستكرام و تويرت».
وأضاف ،أن «الدورة ستستمر ملدة شهر كامل ما بني التطبيق النظري والعميل»،
وأكد زيارة بأن «هناية كل ورشة ستكون هناك زيارة إىل إحدى املؤسسات الصحفية
واالعالمية مثل قناة كربالء الفضائية وبعض اجلرائد ،وجوالت تصويرية».
وختم مفوض االعالم حديثه ،ان «اهلدف من هكذا دورات تدريبية إعالمية هو
تأسيس جيل حامال ملبادئ الثورة احلسينية».
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معهد االسرة المسلمة
ينظم دورة للطالبات الجامعيات

اإلرشاد األسري في الديوانية
يطلق برنامج (براعم) بدورته الثالثة
نظم معهد األرسة املسلمة التابع للعتبة احلسينية
َ
املقدسة دورة ( مدارج املعرفة) للطالبات اجلامعيات
يف كيفية كتابة بحث التخرج وفق املنهجية العلمية
(العلوم اإلسالمية – علم النفس الرتبوي).
وقدمت االستشاريات حمارضاهتن بعنوان( :بناء
الشخصية :الضبط الداخيل واخلارجي للشخصية)،
و(أن���واع املنهج الوصفي :االرتباطي -املقارن),
وطريقة تصحيح االستبانة ،وحمارضة يف (كيفية كتابة
وإعداد البحوث واملؤمترات من العنوان اىل اخلامتة)
يف منهجية البحث العلمي لطالبات (العلوم الرتبوية
والنفسية) ،وعناوين اخرى يف كيفية كتابة اهلوامش
وقائمة املصادر وفق العلوم اإلسالمية وعلم النفس
الرتبوي ،واختتمت الدورة بمنح شهادات مشاركة
للطالبات..

أطلق مركز اإلرشاد األرسي يف الديوانية التابع للعتبة احلسينية املقدسة
برنامج (براعم) بدورته الثالثة والذي يشمل األعامر من ( )13 – 8سنة
من الذكور.
وقالت الدكتورة هدى عباس مسؤولة املركز« :ضمن مساعي املركز احلثيثة
لشمول مجيع أفراد األرسة بالربامج التي نقيمها وحرصا منا لبناء جيل واع
أطلقنا هذا الربنامج الشامل عىل جوانب نفسية كالثقة بالنفس ،والتفكري
اإلبداعي ،التعامل مع الضغوط النفسية ،واجلانب االجتامعي الذي يشمل
اختيار الصديق ،والتعامل مع أفراد األرسة ،واجلانب الديني الذي يضم
الفقه والعقائد والقرآن الكريم».
وتابعت «كام يتضمن الربنامج حمارضات يف بناء الشخصية والتفكري اإلبداعي
وممارسة اهلوايات كالرسم واخلط واإللقاء فضال عن األلعاب الرتفيهية
اهلادفة اىل تعزيز روح املنافسة والوصول اىل اهلدف بالطرق الصحيحة
والتخفيف من التوتر الذي قد يعانيه الطفل يف البيت فضال عن تأكيد الذات
باإلضافة اىل املحارضات الفقهية والعقائدية بام يتناسب مع أعامرهم.

العتبة الحسينية المقدسة تقيم دورة التخطيط االستراتيجي
لموظفي ديوان محافظة ميسان
أقام قسم تطوير املوارد البرشية التابع للعتبة احلسينية املقدسة دورة يف التخطيط االسرتاتيجي الشخيص ،عىل قاعة جممع سيد الشهداء
ضمن دورات برنامج بنك الرجال شارك فيها عدد من موظفي ديوان حمافظة ميسان .وقال مدرب الدورة األستاذ ماهر محيد يف هذا
الشأن« :استهدفنا خالل هذه الدورة عددا من موظفي ديوان حمافظة ميسان إذ منح هلم أساليب علمية حديثة يف مفهوم التخطيط من
خالل عدة حماور كالفرق بني الرسالة والرؤية واهلدف والفرق بني األهداف الطويلة واملتوسطة وقصرية املدى».
وأوضح محيد« :تطرقنا خالل هذه الدورة إىل أمهية التخطيط يف حياة الفرد وعالقته بالنجاح فضال عن تدريب املشاركني عىل كيفية
وضع خطة شخصية تتضمن رسالة و رؤية و قيام عليا و أهدافا اسرتاتيجية وأدوات تنفيذ ناهيك عن املداخالت والنقاشات التي
آثرت الدورة وأضافت للمشاركني الكثري من املعلومات القيمة بام يزيح اإلهبامات والتساؤالت التي يمكن أن تطرح بخصوص بناء
الفرد الناجح وطرائق ختطيط حياته.
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ذكرت الروايات التارخيية ان أبا الدرداء تتبع االمام عليا (عليه السالم) يف احدى الليايل فرآه يصيل عند نخيالت يف وسط
الظالم له أنني وملا انتظره حتى يفرغ سكت أنني االمام فذهب اليه وناداه فلم جيبه فحركه فاذا هو كاخلشبة اليابسة ،عندها
قال ابو الدرداء ال حول وال قوة إال باهلل لقد مات عيل (عليه السالم).
فأرسع اىل بيت السيدة فاطمة عليها السالم واخربها بام حصل ،فقالت :كيف وجدته؟ قال هلا كاخلشبة اليابسة ،فقالت
عليها السالم :عيل مل يمت ولن يموت اآلن ولكنام هي اخلشية التي تصيبه.
ملاذا تصيبه اخلشية حتى يكون كاخلشبة وخييل للرائي انه فقد فارقت روحه احلياة؟
اجلواب:
ألنه عرف ربه ،ولكن ماذا عرف من ربه؟
اجلواب /عرفه بحسب علمه بربه ،فعيل (عليه السالم) يعرف اهلل تعاىل غري ما يعرفه الناس فلذا ال يستطيع إال أن يكون
خاشع ًا (وروي عن النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) وآله يا عيل ما عرف اهلل إال أنا وأنت) ،ويف هذا داللة عىل ان هذه
املعرفة هي املعرفة الكاملة التامة بالقياس اىل مجيع الناس ،فلذا ألن علي ًا (عليه السالم) عرف ربه حصلت له هذه اخلشية
التي جعلته يقع كاخلشبة اليابسة.
ولكن لو سأل سائل ما هي العالقة بني املعرفة وبني وقوع اخلشية؟
فاجلواب :ان املعرفة باليشء تؤدي اىل الشعور بعظمة ذلك اليشء او بخسته وحيث ان معرفة االمام (عليه السالم) لربه
تؤدي اىل العظمة والعظمة تؤدي اىل الوقوع يف اخلشية والرهبة من ذلك العظيم ،فوقعت اخلشية لعيل (عليه السالم)
ولكن هل لك ان تفرس ذلك؟
فأقول:
 -1ان معرفتي بأن اهلل تعاىل قد خلق اخللق من ال يشء سابق ،وخلقه بال عناء وال تعب وال عوامل اخرى تتعلق باملكان
والزمان بل قال له كن فكان ،ودبر شؤون خلقه بأحسن تدبري ،ومل هيمل احدا مهام صغر ومهام كرب.
 -2ألنه تعاىل تعهد خلقه باللطف والرأفة واعطى من سأله ومن مل يسأله حتننا منه ورمحة ،فتنعم املؤمن بنعمه ،وتنعم
الكافر بنعمه لسعة رمحته ،وبرغم انكار الكافر لوجود املنعم إال ان املنعم يغدق عليه ليال وهنارا ،وان دل ذلك عىل يشء
فإنّام يدل عىل سعة رمحة هذا الرب وعظمته.
 -3قد يعطي اجلواد ملن يشكر العطاء ،وقد يعطي ملن ال يشكر ايض ًا ولكن ان يعطي ملن ال يشكر ويف الوقت ذاته ينكر
العطاء (فرشّ نا اليك صاعد ،وخريك إلينا نازل) فهذا امر عظيم ال يقع اال من العظيم فام هذا اجلود وما هذا احللم وما هذا
العظمة؟
َ
َ
َ
َ
ِ
هَّ
لمَ
َ
ُ
الس َم َوات َو َما يِف األ ْر ِ
ض) –
 -4خلق الكون وسخر ما يف الساموات واالرض لالنسان (أ ْ َت َر ْوا أ َّن الل َس َّخ َر لك ْم َما يِف َّ
لقامن  ،-20ليصل االنسان اىل كامله وهي العبودية احل ّقة فهل هلذا التسخري من شكر؟
 -5وألن اهلل تعاىل حليم حيلم عىل زالتنا وذنوبنا ،وألنه تعاىل مل يؤاخذ أهل األرض بألوان العذاب بسبب تقصرياهتم،
وألنه يدعونا للتوبة رغم ارصارنا عىل املعايص رمحة بنا ،وألنه وألنه وألنه حتى ينقطع النفس ،أفال يستحق هذا الرب ان
نستحي منه ونخشاه ونراه عظي ًام فيغشى علينا؟
 -6االمام عيل (عليه السالم) هو الفرد األكمل بعد رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) فخلق اهلل تعاىل هذا الكون
ألجل ذلك الفرد االكمل ليؤدي دوره وحجيته عىل اخللق وقيادته الناس اىل الرصاط املستقيم ،وألنه األعلم باهلل من مجيع
اخللق فال عجب ان خيشع ويغشى عليه.
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المشهد الرضوي في الشعر العربي
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و����ش���ف���ي��� ُع���ه���م ذاك ال����ر�����ض����ا امل����ع���������ص� ُ

الحب ـ طبع النجف األشرف سنة 1385هـ).
(ديوان أبي ّ
العاملي (ت 1371هـ):
األمين
محسن
السيد
ّ
• ّ

������ي ط�����و������س����� ًا ..ال ب��������ارح ال����غ����ي� ُ
���ث ط���و����س���ا
ح� ِّ
�أر�������������ض ق�����ـ�����د�� ٍ����س ط�����اب�����ت وط����������اب َث�����راه�����ا
وب��������ه ق������د �� َ�����س������ َم������تْ ع����ل����ى ه�����ام�����ة ال���ن���ج���ـ���ـ
� َّأي ب�����������د ٍر ق�����ـ�����د غ���� ّي����ـ����ب����ـ����وا ب���ـ�������س���ن���ـ���ا �آ
�أر�� َ
�����ت ك������ن������ز ًا ث���م���ي���ن��� ًا
�����������ض ط�����و������س َح������ـ������ َوي� ِ
ب����ح����رف
م����������������دّ ًا ي�����ط�����وي ال����ف����ـ����ـ��ل�اة
ٍ
ي������ا جُ ِ
َ
َت���������س����ب� ُ
�����روق �إذا م��ا
���ق ال�����ري�����ـ�����ح وال������ـ������ب������ـ�
����������را م����� ّن�����ي ال�����������س��ل��ا َم ق����ب����ر ًا ب���ـ���ط���ـ���و�� ٍ��س
اق� َ
واخ�������� َل�������� ِع ال�����ن�����ع� َ
��ه
����ل ف����ـ����ي ث�����ـ�����ـ�����راه ،ف���ف���ي� ِ
ك� ّ
��������ل َم���������ن زار ُه �أ���������ص��������اب ر��������ض�������ا ال����� ّل�����ـ

ف�����ـ�����ي ث�����راه�����ـ�����ا ال�������ه�������دى غ���������دا م����رم����و�����س����ا
�����ي ب�������ن م���و����س���ـ���ى
ب�����������ض�����ري� ِ
����ح ال�����ر������ض�����ا ع������ل� ِّ
������س�����ن�����ـ�����اءُ ..
وق������دّ �������س������ت ت���ق���دي�������س���ـ���ا
ـ����ـ����م
ً
ب�����ـ�����ا َد ي���ـ���ج���ـ���ل���و ال������دّ ُج������ن َ
ّ������ة احل���ن���دي�������س���ا !
وع�����ـ����� ْل�����ق����� ًا ن��ف��ي�����س��ا
ِم��������ن ب����ن����ي امل�������ص���ط���ف���ى ِ
يف �� ُ�����س������راه������ا ال َت�����ـ�����ع�����ـ�����رف ال���ت���ع���ري�������س���ا
َغ������لَّ�������������س������تْ يف م�����������س��ي��ره�����ا ت���ـ���غ���ـ���ل���ـ���ي�������س���ا
و� ِأط���������������لْ َل�����ث����� َم�����هُ �إذا ج����ـ����ئ����ـ����تَ ط���ـ���و����س���ا
�����د ن��������ار م���و����س���ى
َم���������� ْع �����س����ن����ا ن������ـ������و ِر �أح������ـ������م� ٍ
��������ه ..ويف ع�������ف�������وه غ����������دا م���غ���م���و����س���ا
ـ���������ـ� ِ
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قـــــــــــــــرار
ٌ

يكن هذا القرار �سهال ،لكنني اتخذته ..ظننت �أنني �س�أحتدى
مل ْ
�أطفايل ..حتى �أدركت �أن حربي هذه املرة �أكرب من حميط �أ�سرتي.
مت ات��خ��اذ ال��ق��رار ب�سحب �أج��ه��زة اللوحات الذكية م��ن البيت
و�إخراجها من املنزل!
انفعاالت ..وث��ورة �ضجت ذاك املكان ..ال��ذي كان ي�شبه منزل
عائلة ،لكنه الآن �ساحة ح��رب ..ر�ؤو�سهم ثائرة ..حركات ال
�إرادية تطالب ب�إ�سقاط القرار.
ا�ستيقظوا يف اليوم التايل على غري العادة ..يتبعرثون يف زوايا
املنزل ..لعلهم يجدون �أي جهاز ذكي �آخر.
لكن دون فائدة!
ب��د�أت �أ�صواتهم تعلو يف املنزل� ..ضجيج ..و���ص��راخ ..يحاولون
اختالق امل�شاكل كي �أتنازل وا�ست�سلم ..و�أن��ا �أ�شعر بنار ورغبة
ب�إ�سكات �أ�صواتهم الغا�ضبة ..مل �أ�ست�سلم ..وتابعت!
بد�أت ب�إح�ضار �ألعاب ب�سيطة وبعرثت الألوان والأوراق ..تعمدت
ق�ضاء وقت على �شرفة املنزل ..بانتظارهم اللحاق بي ..لعلهم
يحدقون بالعامل احلقيقي!
هناك خلف ال�سجون التي �أرغمناهم على العي�ش بها والتقوقع
فيها.
لعلهم يدركون حقيقة عامل الوهم الذي زرعه بهم عقول �أولئك
املربجمني للألعاب القائمة على ت�أجيج العنف والتنمر فيهم.
يف الأ�سبوع الأول� ..أ�صابتني نوبات جنون ..منزل تع ّمه الفو�ضى..
مالحمه غري وا�ضحة.
لكنه م�ضى ..وا�ست�سلم �أطفايل.
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لكن اخلطر الأك�بر ..كان املحيط بهم ..زم�لاء ال�صف ..الذين
تعمدوا ال�سخرية منهم ومن قرارات والدتهم ..وبان�صياعهم يل..
ك�أن ما ارتكبوه جرمية!
كم متنيت لو �ساعدتني الأم��ه��ات ..واتخذنا قرارنا م ًعا ،ق��را ًرا
جماع ًيا يحمي �أطفالنا ..لكنني اكتفيت بال�صمت!
وعادت الثورة ..ليظهر �أطفايل �أمام �أ�صدقائهم ب�أنه ال يختلفون
عنهم.
وقابلت ذلك بالرف�ض ..ونوبات البكاء ..بالالمباالة ..ال �أنكر
�أنني كنت على و�شك االنهيار.
ف��أط��ف��ايل ق��د يعتقد البع�ض �أن��ه��م م�ساملون لكنهم متمردون
بفطرتهم.
فكان ال بد يل من االنت�صار..
ظننت �أنه انت�صاري ..لكن احلقيقة ،انت�صرت الطفولة فيهم.
عادت لعبة الغمي�ضة لتطرق باب بيتنا ..وعادت الأل��وان تزين
جدران املنزل ..دون غ�ضب مني ،فطاملا حلمت ب�أطفال طبيعيني..
�أ�صبحوا يطلبون الطعام �أك�ثر ..ويطلبون اخل��روج من املنزل..
وعادت الألعاب تفرت�ش �أر�ض الغرف ..و�أ�صبحت �أرى بع�ض حتف
املنزل تتك�سر من كرة القدم املتمردة يف غرفهم ،نعم� ..أ�صبحت
�أبذل جمهو ًدا م�ضاع ًفا بعمل املنزل لكن بفرح �أكرث.
م�ضت الأ�سابيع الأوىل ..وبد�أت خيوط ال�شم�س تت�سلل حلياتنا،
معلنة بداية جديدة.
كانت حربي معهم قا�سية ،لكن كانت ت�ستحق املحاولة.
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ُ
االطول
االكثر توفيقا هو
ُ
عمرا في صحن خدمتك
حيدرعاشور

أحب اىل قلبي وروحي ونف�سي عندما �أالم�س �شباك �ضريحك ،فان
�أ ّيها ال ُّ
ُ
تتخلله حالوة الر�ضا ،بل انه يجذبني لع�شقك ،وميدّ ين باحلياة،
ج�سدي
لأن منْ على ار�ضك ترابا طاهرا ي�شفيني من االوجاع والعلل ،ومينحني
�أهابة ،يف لون وجهي ،وهوية ي�شار اليك ،انك من ال�صاحلني .كثريون اليوم
مل يعوا انهم على قبلة االر�ض ينتظرون ان تز ّكيهم لقبلة ال�سماء ،فالأكرث
توفيقا من عرف حقك والذ مبعرفتك .والأطول عمرا من كان يف خدمتك.
�أ ّيها الأحب منذ ان عرفوا حقك ومظلوميتك ،وزاروك يف يقني ،لثموا
وتنجيهم ب�أ�سباب
ما ر�أت �أعينهم فوق الرتاب ،و�أنت تتابعهم وتراقبهم ّ
ت�سب ّبها ،فرتكوا على َ
بابك َّ
كل �شيء ،كلما توغلوا يف عمق �ضريحك مع
قلوب و�أيا ٍد بي�ض  ،و�آخرون كرث ،يرفعون
ال�صاحلني من �أحبابك ،ا�صحاب ٍ
�أك ّفهم بالدعاء حتت قبتك من اجل ان يفوزوا ب�شفاعتك .
علي ،فزيارتكم عاجلة و�س َفري طويل ،تركتم على بابي َّ
كل
قلت � :أ�صربوا َّ
ا�شيائكم ،و�أنا �أرى وال �أن�سى ،ا�سمع �أ�صواتكم حني يكون بكا�ؤكم وحزنكم
علي عزاء يدور يف بيوتكم�..أعلم �أنني بعيد وا�ش َّيع من جنمة اىل جنمة،
َّ
لكنني �أحاوركم حني تخلعون القابكم وتكتفون ب�إن�سانيتكم وبالدعاء،
وعلى املتبقي من الندم ...ف�أنا ال � ّ
أمل وانه�ض من جديد .انها حم�ض �أمنية
وحلم� ،أن نراك �أو ترانا ،عن عيون ت�صرخ فيك �أن حت�ضر�..أن نعي�ش زمن
التعجيل ،لتم�سح من االذه��ان حمنة ال�س�ؤال عن الظهور ،و�أخ��ذ الث�أر،
وتك�شف بها ما ال نهاية من الأقنعة ،وتطيح بر�ؤو�س الف�ساد...
انت تعرف انك تعرف ،اننا نخاطب بهذه اللغة كل من �أحببت  ،حتى وان
مل نكن نعرفهم  ..ن�ؤمن ب�أنك �صالة حزينة والفردو�س الأر�ضي ،والدرب
االكرث حرية يف العامل ،وجالل املحنة و�آالمها و�سرها.
�أ ّيها الأح��ب اىل قلبي� ،س�أ ُّرتل امنياتي و�أح�لام��ي واع ّمدها بالدعاء
حتت قبتك واكرر العهد ما ا�ستطعت ،مر ّتال �سورة احلزن ،واجعل روحي
مو�صولة بال�ضريح ،وبالزائرين وبروحانية املكان ،فالأكرث توفيقا هو
االطول عمرا يف �صحن خدمتك.
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الى روح الشهيد السعيد ( محمد هاشم لعيبي الالمي ) ابو منتظر

شم عطر شهادته
الشهيد الذي َّ
حيدر عاشور

َ
ُ
يبحث عن رضا اهلل تعاىل يف كل حمافل اإليامن ،ويسعى اىل بقع النور
كان
االهلي زائرا طالبا للشفاعة يف يوم ال ينفع فيه مال وال بنون .فالوالء والطاعة
الئمة أهل البيت -عليهم السالم -كانت صفة تالزمه منذ اول مسري من
امليمونة اىل كربالء ألداء فرض الطاعة والعزاء لسيد شباب اهل اجلنة يوم
ذكرى مصيبة الكون العظمى بذبح رحيانة رسول اهلل وسبي أهل بيته الكرام،
فالزمته فكرة الشهادة كيشء عظيم  ،وهو يكرر مع نفسه  :ان الشهداء أحياء
عند رهبم يرزقون .فأصبحت الشهادة رفيقة تفكريه ومناه ان يناهلا برشف
العقيدة ...وحني زفت برشى اجلهاد الكفائي شم (حممد) رائحة الشهادة
يثمن بثمن .وبدأ يتساءل-:هل هلذه
قادمة اليه بطبق من االيامن الذي ال ّ
الرائحة ميزة او داللة عىل ان الشهيد حي يرزق ّ
ويعطر بعطر اجلنة .فيجيب
نفسه:
أنا أبحث عن رائحة الشهادة واخللود ،والفرصة سانحة امامي،
بعد التحاقي سأتوسم حتام بعطر الشهادة دفاعا عن االرض والعرض
واملقدسات.
رأى وجهه يف مرآة البيت ،ليس كام يراه كل مرة ..فيه بياض ناصع ،رغم انه
اسمر كلون ارض البرصة الطيبة ،جعله يلتفت اليه برسعة ،ويبتسم ابتسامة

شهداؤنا
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يبيض وجه وقلب من يشاء وقت يشاء،
الثقة ان اهلل ّ
كانت عيناه حتمالن ارهاصات دموع  ..باتت خمتنقة
وقلبه امتأل باحلزن .ولمِ َ كان ذلك؟ ..ال يعرف ،ولكن
ايقن أن وجهه كان قبل حلظات حيمل دالالت رضا
اهلل وان حدثا سيحصل له رغم بعده عن ساحات
اجلهاد ،شعر ان الدنيا اضيق من ثقب االبرة ،وغاممة
من اهلواجس تصك رأسه احلامل بتحقيق منية قلبه
العاشق لرائحة عظيمة ،متنى من اعامقه أن يتحقق
النرص احلسيني وهو شهيد .كانت نفسه تغيل ،فقد
تذكر كم جندل من الدواعش فخف غليانه ،وهو
يشعر بالتحدي والزهو ،هز رأسه باهتامم ليسائل
نفسه:
خربيني ماذا يمكن أن يصنع انسان وجد
نفسه جماهدا يف سبيل العقيدة ،ينتظر ان خي ّلد بعطر
هيمه أن يموت بعد اع�لان السيد
الشهادة ..وال ّ
السيستاين العظيم اجلهاد الكفائي.
انتابته فرتة مهود ،واستعاد شيئا من مجوح نفسه امللتهبة،
شاهد كثريا من الصور يف جبهات املنازلة وكانت راية
احلسني(عليه السالم) ترافقه اينام حل ،فهي عىل
أعىل كتفيه ينظر اليها كلام اشتاق اىل الشهادة .كلام
الحت له َق ْب َل َها ُ ،قبلة ما نسميه وعيا بعشق احلسني
 .مع هذه اللحظات التي تفوح باإليامن والوالء جاء
يمس جوانب قلبه وكأنام
النداء مستعجال بصوت ّ
المست اذنيه استغاثة جهادية فاهتزت هلا جوانحه
فالتحق فورا للقتال بعد تعرض قاطعهم هلجوم من
قاذورات الدواعش ..فكان الباسل الشجاع يف الصد
واجلندل فقد ارهب الدواعش يف رصاصه وصوهتا -
لبيك يا حسني ..لبيك يا عباس  ..لبيك يا عراق..
ليخوض معركة الرشف مع رفاق اجلهاد من ابطال
احلشد الشعبي ،فكانت رصاصاته وصوته مفتاح
حترير االرض واألهايل يف منطقة بيجي بتكريت من
مهجية عصابات الكفر والطغيان..لكن اهلل اختاره
يف اوج شجاعته حني جاء النداء ان يتزين بحلل
الشهادة وعطرها بعد ان متكن منه قناص لعني من
مرتزقة االعراب واملتعربني واملتأسلمني من جنسيات
اخرى ،فكان جسد (حممد هاشم لعيبي الالمي) ايب
منتظر جرسا للنرص ومم��را للتحرير ،وارض��ا لزرع
االمان لإلنسان العراقي اينام كان .فحقق لقاء ربه
خمضبا بدمه الطاهر بعد ان حتررت بيجي املوعودة
فسجل
بشهادته بتاريخ - 2015 /7 / 15 -
ّ
بسجالت االرض والسامء شهيد.
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طبيبك أنا
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مرض سرطان الفم ...
إعداد /قاسم عبد الهادي

لتجنب اإلصابة به يجب االعتناء بصحة
الفم واالسنان والتنظيف المستمر

احد امراض الرسطان التي تصيب منطقة الفم ويبدا من الشفة
العليا والسفىل وقاع الفم والثلثني االمامية من اللسان واللهاة
 ...وملعرفة املزيد عن هذا املرض جملة «االحرار» التقت الدكتور
قيس حبيب االخصائي بجراحة الوجه والفكني الذي بني لنا ما
يأيت:ـ
العالج
بعد التأكد بان املرض هو ورم رسطاين حرشفي يكون عالجه عن
اسباب حدوثه
ان السبب الرئيس لإلصابة هبذا املرض غري معروف ولكن هناك طريق التداخل اجلراحي وتعتمد عىل مراحل املرض االربع اضافة
عوامل حمفزة له منها التخدش املستمر وسببه السن املكسور يف اىل درجة ختصص اخلاليا هل هي متخصصة ام غري متخصصة
حافة حادة وكذلك طقم اسنان يف غري مكاهنا اضافة اىل بعض وطريقة العالج اجلراحي هو استئصال القرحة مع اخذ حواف
العادات مثل العض املستمر يف مكان معني  ...الخ  ,اضافة اىل سليمة تقريبا (ا ـ  )1,5سنتمرت وكذلك استئصال الغدد اللمفاوية
املصابة ويف بعض احل��االت غري املصابة كأجراء اهتزازي بعد
العديد من االسباب االخرى مثال االشعاع.
ذلك يعتمد العالج عىل رفع الورم وارساله مرة ثانية اىل الفحص
اعراض المرض
تبدا االصابة عىل شكل قرحة بسيطة وهناك العديد من القرح التي النسيجي ويتم التحديد هل يرسل املريض اىل االشعاع ام ال ؟
تصيب بطانة الفم ولكن التئامها يكون باقل من اسبوعني وعندما فاذا كانت الغدة اللمفاوية مصابة ودرجة التخصص قليلة ينصح
تستمر هذه القرحة ألكثر من ذلك نحتاج اىل فحص نسيجي املريض بإكامل عالجه بإشعاع الطب الذري ,واذا كان هناك انتشار
ويصاحب هذه القرحة امل وتورم وكرب يف املكان ,عادة املرض يف مكان اخر ينصح املريض بأخذ االدوية الكيمياوية.
يكون من النوع احلرشفي وال يتم من خالله العدوى لألخرين ,النصيحةالطبية
ولكن طرائق انتشاره تكون موضعية بعد كرب القرحة يوما بعد لتجنب االصابة هبذا املرض جيب االعتناء بصحة الفم واالسنان
يوم وانتشارها بالغدد اللمفاوية يؤدي اىل تضخمها يف اسفل والتنظيف املستمر هلام والزيارة الدورية اىل الطبيب املختص
الفك وتنتقل بعد ذلك اىل الغدد اللمفاوية التي توجد يف الرئة ,ومالحظة اي تقرح يف الفم يبقى اكثر من اسبوع والتي حتدث نتيجة
وهذه الغدد تكون مرافقة وعندما تتضخم تؤدي اىل تأخري او منع القلق وقلة املناعة ,واذا استمر ألكثر من ذلك جيب ان تشخص عن
طريق الطبيب االخصائي (طبيب االسنان ـ طبيب عام) ،وننصح
املرض قدر املستطاع من انتشاره اىل بقية انحاء اجلسم.
اطباء االسنان عادة واالطباء العموميني باملراكز الصحية عندما
تشخيص المرض
يتم تشخيص املرض عن طريق اخذ عينة نسيجية تكون باملفراس يشاهدون قرحة ال تشفى خالل اسبوع او اسبوعني جيب حتويلها
أو الرنني املغناطييس أو السونار وبعد التأكد باهنا قرحة رسطانية اىل الطبيب املختص حتى يتم تشخيصها بصورة صحيحة.
يتم العالج الذي كلام كان يف وقت مبكر للمرض كلام كانت نسبة
الشفاء عالية ونحن بدورنا نقسم املرض اىل اربع مراحل هي
(نسبة الشفاء اكثر من  ,%90نسبة الشفاء  ,% 60نسبة الشفاء ,% 40
نسبة الشفاء اقل من .)% 20
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أفضل المشاريع

لو أنتج الذباب عسال ؟!
علي فضيلة الشمري

كال  .....ألن الذباب ال ينتج العسل مطلقا
( سالبة بانتفاء املوضوع )
رغم ان النحل والذباب جيمعهام تصنيف علمي واحد
هو ( صنف احلرشات )
لكن الفرق بينهام أن ( النحل) قد تلقى وحيا و تعليام من السامء
( و أوحى ربك إىل النحل ) النحل  68و عندما التزم هبذه
التعاليم اإلهلية و اختذها منهجا صار النحل نحال يأكل أفضل
ما يف الطبيعة ( رحيق االزهار ) ثم يعطي أفضل األطعمة
( العسل ) ضمن نظام مرتابط و متامسك و منظم ( فمن امللكة
إىل احلضانات إىل اجلند الذين حيرسون اخلاليا املركبة املدهشة
إىل العامالت التي تصنع حماضن العسل من الشمع إىل النحل
الذي جيمع العسل )
كام أنه يعيش يف جمتمعات منظمة منضبطة متكافلة يؤدي كل
فرد دوره فيها بصمت و تفان و اتقان يف العمل ضمن بيئة
هندسية و نظيفة
َ
اما الذباب فلم يتلق التعاليم الساموية او هو قصرُ عن تلقيها و
طرحها جانبا فبقي يأكل أقذر ما يف الطبيعة و يعيش يف البيئة
القذرة و ال يعطي إال األمراض و الفوىض و تلويث البيئة و
إزعاج الناس و العيش يف جمتمع مفكك غري مرتابط تترصف
فيه كل ذبابة لوحدها بأنانية مفرطة
و النحل( يعطي ) العسل الذي فيه الشفاء ( فيه شفاء للناس )
النحل 69
بينام يعيش الذباب عىل النهب والسلب ( يسلب) بشكل مزعج
راحة الناس و صحتهم ( و إن يسلبهم الذباب شيئا ) احلج 73
و يف ذلك عربة لبني البرش
فاالنسان الذي يلتزم بتعاليم اهلل هو أشبه ما يكون بالنحلة التي
تعطي دوما دون كلل او ملل او انتظار مقابل
اما األناين املتمرد الفوضوي املزعج املستغل لغريه فتنطبق عليه
صفات حياة الذبابة
فاخرت لنفسك يف أي جمتمع تريد أن تعيش و حتيا حياة كريمة يف
الدنيا تعود عليك بحياة مثالية خالدة يف االخرى
جمتمع النحل أم جمتمع الذباب ؟!

كاظم الطائي

مما ُع ِر َف يف جمتمعنا العراقي أنه عندما يريد شخص ما أن يفتتح
ِ
كأفتتاحه ملرشوع جتاري
مرشوع ًا يتكسب من ورائه الرزق احلالل
فأنه ال يبدؤه بمعصية اهلل تعاىل بل جتده يبدأ صباحه الباكر بذكر
اهلل وسامع تالوة قرآنية او دعاء رغب ًة بسعة الرزق من هَّ
الل تعاىل
عليه فام فرق مرشوع الزواج عن تلك املشاريع وهو من امهها!
فيه حيرز املؤمن نصف دينه االخر وهو مرشوع مبارك ونقطة
حتول يف حياة االنسان ومنه ينتظر الرزق بالذرية الصاحلة فمن
املرجح رشع ًا وعق ً
ال أن يكون إفتتاح هكذا مرشوع بطاعة اهلل
بدل معصيته (جل جالله) فمن املؤسف يف جمتمع ُيعد مسل ًام
تكون فيه مراسيم الفرح مشوبة بعصيان أوامر اخلالق او تكون
كلها عصيانا هلل تعاىل مما نراه من إحضار املطربني او املنشدين
(الذين يلقون القصائد يف حب آل البيت-عليهم السالم -
بطريقة مطربة ومناسبة ملجالس اهل الفسق والفجور)  ،وجتد
من ابتعد عن الدين يربر سامع الغناء والطرب يف هكذا مناسبات
فيقول (مستهينا بمعصية الغناء والطرب) بأنه سوف يكون فقط
يف هذه الليلة ألهنا ليلة فرح ...وكام تسمى ليلة(احلنه) وكأن
التعبري عن الفرح ال يكون اال هبذه الطريقة اجلاهلية البعيدة عن
الدين والعقالنية!! وال يكون الرد عىل هذا التربير الباطل اال بام
قال إمامنا عيل بن ايب طالب(عليه السالم) ( :أشد الذنوب ما
استهان به صاحبه ) .
ّ
وإن هناك أساليب ُأخرى تليق هبذا املرشوع املبارك للتعبري عن
الفرح كأحضار املنشدين الذين يلقون قصائدهم بطريقة متزنة
وتليق بكلامت القصائد الوالئية ألهل البيت (عليهم السالم) او
كإحضار من له القدرة عىل تقديم املشاهد املرسحية الفكاهية التي
تكون يف حدود االدب واللياقة ومرشوع الزواج اوىل من غريه
بالتحرز من معصية اهلل تعاىل طلب ًا لرضاه عزوجل وطلبا للرزق
بالذرية الصاحلة والتوفيق حلياة زوجية خالية من املشكالت.

تراث أهل البيت
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الحث على ذكر مصائب اهل البيت

قال االمام احلسن عليه السالم  :من مل يعرف سوء ما أتينا كان رشيك من أساء إلينا
اقول  :عبارة بمنتهى الدقة يف املعنى واملطلوب واظهار احلق ففي بعض االحيان تعرف معاناة الشخص من كثر
ما يتعرض له من مايس  ،واملايس التي نقصدها هنا هي مايس العبد االبق الذي يتامر عىل حجة اهلل عز وجل ،
فحجم املايس تظهر قوة حق من يتعرض هلا .
والن احلسني عليه السالم تعرض اىل اشد فاجعة يتعرض هلا اهل بيت النبوة لذا كان لزاما عىل املسلمني ان
يسلطوا الضوء عىل جمريات عاشوراء بحقيقتها ودفع التشويه والتحريف عنها .
واما الذي يتعمد اخفاء او حتى انكار ما تعرض له اهل البيت عليهم السالم من مايس ومؤامرات فهو حقا
رشيك هلؤالء النواصب يف اخفاء جرائمهم بحق اهل البيت عليهم السالم .
ان ذكر املايس تقود اىل السؤال عن اسباهبا وعند معرفة االسباب احلقيقية تكون عامل اثبات عىل حجة اهل البيت
عليهم السالم عىل عباد اهلل بامر من اهلل عز وجل .

افال اشتري عرضي منه بزاد وراحلة؟!!!
قال ابن عساكر  . . . :وأنبأنا ابن أيب الدّ نيا  ،حدّ ثني  :سليامن بن أيب شيخ  ،حدّ ثني  :أيب وصالح بن سليامن  ،قاال :
علي ًا فقطع به فلم يكن له زاد وال راحلة  ،فشكى ذلك إىل بعض أهل املدينة فقال له
قدم رجل املدينة وكان يبغض ّ
ال يف حسن وأيب حسن فقيل له  :فإنّك ال جتد خري ًا [ إ ّ
الرجل  :ما لقيت هذا إ ّ
 :عليك بحسن بن ع ّ
ال ]
يل  .فقال له ّ
الرجل ُ ( :
أع َل ُم َح ْي ُث يجَ َْع ُل َرسا َلت َُه ) .
أهلل ْ
منه فأتاه فشكى إليه فأمر له بزاد وراحلة  ،فقال ّ
وقيل للحسن  :أتاك رجل يبغضك ويبغض أباك فأمرت له بزاد وراحلة ؟
قال  :أفال أشرتي عريض منه بزاد وراحلة ؟
اقول  :ال باس يف سؤال اهل البيت عليهم السالم عن ترصفاهتم وان كانت حجة وال تقبل النقاش ولكن السؤال
لغرض العلم الباس به اما السؤال لغرض االنكار واملجادلة فهذا فيه الباس والياس من رمحة اهلل وقد اكد ذلك
االمام احلسن عليه السالم عندما عاتبه احد اصحابه عىل صلحه مع معاوية فقال له الست حجة اهلل عىل االرض ...
أي ال يمكن لك ان تفكر بانني اخطات الترصف .
وهذه الرواية الرائعة التي هلا عدة مطالب منها جود االمام احلسن عليه السالم وحلمه وعدم النيل من السائل
واالهم من ذلك هو ما ذكره يف هناية الرواية وهي كف لسانه من شتم اهل البيت عليهم السالم هبذا العطاء وبالفعل
حتقق ذلك  ،وان هذا الشاتم لو كان عىل دراية بام يقول او ذو مطلب علمي لكان رد االمام احلسن عليه السالم غري
ذلك ولكنه يعلم ان هذا ان مأل فيه كف عن ما فيه....
حممد بن حبيب ّ
إن احلسن ( عليه السالم )
وتأكيد ذلك رواية اخرى لالمام احلسن عليه السالم فقد روى أبو جعفر ّ
الرمحن ويقول البهتان فقال  :يا عبد اهلل
أعطى شاعر ًا  ،فقال له رجل من جلسائه  :سبحان اهلل أتعطي شاعر ًا يعيص ّ
إن خري ما بذلت من مالك ما وقيت به عرضك ّ
ّ
وإن من ابتغاء اخلري اتّقاء الشرّ ّ
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من خطبة المير المؤمنين في المدينة
االحتكار مطية النصب  ،واحلرص داع للتقحم يف الذنوب  ،والرشه
جامع ملساوئ العيوب .
أهيا الناس  ،ال كنز أنفع من العلم  ،وال عز أرفع من احللم  ،وال سوأة
أسوأ من الكذب  ،وال غائب أقرب من املوت !
أهيا الناس  ،من نظر يف عيب نفسه شغل عن عيب غريه  ،ومن سل
سيف البغي قتل به  ،ومن حفر بئرا وقع فيها  ،ومن نيس زهلل استعظم زلل
غريه  ،ومن أعجب برأيه ضل  ،ومن استغنى بعقله زل  ،ومن تكرب عىل
الناس ذل .
يف تقلب األحوال علم جواهر الرجال  ،واأليام توضح الرسائر الكامنة ،
وكفاك أدبا لنفسك ما تكرهه من غريك  .ومن استقبل وجوه اآلراء عرف
مواقع اخلطأ  .واملودة قرابة مستفادة  .وعليك ألخيك مثل الذي لك عليه .
وال تنال نعمة إال بزوال أخرى  .ولكل ذي رمق قوت  .ولكل حبة
آكل  ،وأنت قوت املوت .
أهيا الناس  .إياكم واخلديعة فإهنا من خلق اللئام  .تصفية العمل أشد من
العمل وختليص النية من الفساد أشد عىل العاملني من طول اجلهاد ،
هيهات ! لوال التقى لكنت أدهى العرب !
عليكم بكلمة احلق يف الرضا والغضب  ،وبالقصد يف الغنى والفقر وبالعدل عىل الصديق والعدو  ،وبالرضا
يف الشدة والرخاء  ،ومن ترك
الشهوات كان حرا  ،وإعجاب املرء بنفسه دليل ضعف عقله  .وبئس
الزاد إىل املعاد  :العدوان عىل العباد !

تواضع االمام الحسن عليه السالم
مر احلسن بن ع ّ
يل ( عليهام السالم ) عىل فقراء وقد وضعوا كسريات عىل األرض وهم قعود يلتقطوهنا ويأكلوهنا
ّ
هلم يا بن بنت رسول اهلل إىل الغداء  ،قال  :فنزل وقال ّ :
حيب املستكربين  ،وجعل يأكل معهم
إن اهلل ال ّ
فقالوا له ّ :
ثم دعاهم إىل ضيافته وأطعمهم وكساهم
ح ّتى اكتفوا ّ
والزاد عىل حاله بربكته ّ
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كاميرات المراقبة ..
هناك من يراها انتهاكا للحرية

وآخر يعدها أداة للحفاظ على األمن
ان ظاهرة كامريات املراقبة التي انترشت بشكل كبري بعد التطور
التكنولوجي الذي وصل إليه العامل يف جمال التصوير الرقمي
الذي يرصد التحركات حلظة بلحظة .هذه الظاهرة احدثت
جدال واسعا بني املواطنني ،لتنقسم اآلراء فيها ،بني من يرى اهنا
انتهاك للحرية الشخصية ،وآخر يراها أداة للحفاظ عىل األمن
واألمان.
يقول عنها سيد (حيدر املوسوي) صاحب اسواق لبيع املواد
الغذائية  :ان استخدام كامريات املراقبة رضوري للحد من
الرسقة وبصورة قطعية ،حيث إهنا تقوم بتصوير مساحة معينة
بدون انقطاع عىل مدار الساعة  ،و تعد الكامريا يف حد ذاهتا أداة
مهمة لتخويف وترهيب املجرمني واللصوص الذين يفكرون يف
اقرتاف افعال اجرامية .ويؤكد «املوسوي» عىل اهنا وسيلة فعالة
يف امليدان االمني للشارع حيث يمكن ان تفوق قدرهتا قدرة

العني البرشية يف الكشف عن كافة التفاصيل مع العمل بدون
انقطاع وبالتايل رصد التحركات املشبوهة و األحداث الطارئة
من اجل التدخل يف الوقت املناسب.
ومن جهة قال ( عالء احلسناوي ) مهندس ديكور  :ان كامريات
املراقبة أصبحت تشكل انتهاكا للخصوصية وللحياة اخلاصة
لألفراد ولكن رضورية جدا يف املسألة األمنية من كل جوانبها،
مشريا اىل انه يفضل وجود كامريات املراقبة يف األماكن التي
تقتيض رضورة مراقبتها العتبارات ختص السالمة العامة،
كاملسالك املرورية وقرب الدوائر الدولة ملنع الفساد وتشخيص
املفسدين ،واستهجن وجودها عىل شكل املراقبة الرقمية يف
األماكن التي تأخذ شيئا من اخلصوصية ،كاملقاهي واملطاعم،
وذلك ألن الفرد يبحث عن راحته فيها.
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األسرة بمفهومها المعاصر
إن التحديات يف الرتبية يف عرصنا أصبحت كبرية وعىل
الوالدين أن يتجهزا جيدا للتغريات احلاصلة والتي
ستحصل يف املستقبل مما هلا من تأثري عىل سلوكيات أطفالنا.
جيب أن نفهم أن االرسة هي الركيزة األساسية للمجتمع،
وهي التي حتدد اخلطوات األوىل يف تشكيل شخصية
الطفل التي تستمر طوال حياته ،وهي البيئة االجتامعية
األوىل التي يبدأ فيها الطفل بتكوين ذاته ،والتعرف إىل
نفسه عن طريق تذويت قيم العطاء واالحرتام والصدق.
إن األرسة السوية تراقب عرب سلطتها من خالل األبوين
فرض قوانني داخل العائلة والعمل فيها ،فالوالدان مها
قدوة لألبناء واألرسة املتامسكة توفر املزيد من قوة وفعالية
توجيه سلوكيات األبناء.

ثقل مسؤولية االب
ّ
إن مسؤولية األب ثقيلة جدّ ًا ،وهو املسؤول عن
ما حتتاج إليه األرسة ،وجيب عليه اختاذ التدابري
ال�لازم��ة لكيال يضطر أوالده إىل اللجوء إىل
اآلخرين واالنفصال عن أرسهت��مّ .
إن االهتامم
ب��األوالد وتوفري حاجاهتم هي مسؤولية األب
وواجب ملقى عىل عاتقه ،وليس ذلك ترحمّ ًا أو
تفض ً
ّ
ال منه .إنّه مسؤول أمام خالقه وسيحاسبه
حساب ًا عسري ًا عىل تفريطه وتقصريهّ .
وإن األب
الذي يمتلك القدرة عىل التوسعة عىل بناء ارسة
ذات قيم اسالمية رصينة يبدأ بتعليم االبناء ما يقبله
الدين وما يرفضه الشارع االسالمي .
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العفو والصفح..

من واقعة الطف
 أول م��ن ط��رح واق��ع��ة ك��رب�لاء يفالتفسري ،هو املفرس العالمة الشيخ
فضل بن حسن الطربيس (املتوىف سنة
 548ه��ـ) يف تفسريه القيم( :جممع
البيان) – ج/2ص.35
 أول من طرح واقعة كربالء يف الفقههو الفقيه العالمة احليل (قدس رسه)
( 726 – 648هـ) يف كتابيه (منتهى
املطالب  /ج ،2ص ،)974و (تذكرة
الفقهاء يف مبحث اهل��دن��ة  /ج/1
ص.)447
 أول م��ن ط���رح قضية ع��اش��وراءوحركة اإلمام احلسني (عليه السالم)
يف املباحث الكالمية هو السيد املرتىض
علم اهلدى (قدس رسه) ،يف تلخيص
الشايف ج/4ص.186

ننتظر من اآلخرين أن يغفروا لنا أخطاءنا ،ويصفحوا عنا ويعطونا فرصة نصلح هبا
أنفسنا ونجرب فيها أخطاءنا؟…
فإذا كان اجلواب باإلجياب فاآلخرون يتمنون منا اليشء نفسه ،وينبغي لنا عند
مواجهة اساءهتم وزالهتم عدم اللجوء اىل االنتقام ،وال الرد باملثل بحيث نجعل
اجلميع اعداء لنا.
اننا ال حيلة لنا يف هذه احلياة االجتامعية إال العفو والصفح ،لكي نقرب هبام بني
القلوب ،وننال األجر املعنوي من اهلل تعاىل ،وعن ذلك يقول االمام عيل املرتىض
(عليه السالم)« :فاعفوا ،أال تحُ بون أن يغفر اهلل لكم»..

اشياؤنا الجميلة؟
ال��زم��ن ُي��غ��ي��ر ف��ي��ك أش��ي��اء
ك���ث���ي���رة ..م��ف��اه��ي��م��ك،
ق��ن��اع��ات��ك ،اه��ت��م��ام��ات��ك،
أف����راح����ك؛ ل��ك��ن إي�����اك ان
ُيغير فيك أم����ورا ال تقبل
ال��ت��غ��ي��ي��ر! ،ك��ـ(م��ب��ادئ��ك،
وطيبتك ،وأخالقك) ،فأمير
المؤمنين (عليه السالم)
يقول« :فليكن تعصبكم
لمكارم الخصال ،ومحامد
االفعال ،ومحاسن األمور».
مرقد الحر بن يزيد الرياحي (رضوان اهلل عليه)
في كربالء المقدسة سنة 1880م
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وللعقوق آثار..

يجدد وضوءه اس���تعداداً
للشهادة

ان العاق يشاهد أهواال مريعة عند الوفاة ،ويعاين شدائد
النزع وسكرات امل��وت ،فعن أيب عبد اهلل احلسني (عليه
السالم)« :ان رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) حرض شابا
عند وفاته ،فقال له :قل ال إله اال اهلل ،قال :فاعتقل لسانه
مرارا ،فقال المرأة عند رأسه :هل هلذا أم؟ ،قالت :نعم،
انا أمه ،قال :أ فساخطة أنت عليه؟ ،قالت :نعم ،ما كلمته
منذ ست حجج ،قال هلاِ :
ارض عنه ،قالت :ريض اهلل عنه
برضاك يا رسول اهلل ،فقال له رسول اهلل :قل ال إله اال اهلل،
قال :فقاهلا ،فقال النبي صىل اهلل عليه وآله :ما ترى؟ ،فقال
أرى رجال أسود قبيح املنظر ،وسخ الثياب ،منتن الريح،
قد وليني الساعة فأخذ بكظمي ،فقال له النبي :قل يا من
يقبل اليسري ويعفو عن الكثري ،اقبل مني اليسري واعف عني
الكثري ،انك أنت الغفور الرحيم ،فقاهلا الشاب ،فقال النبي
(صىل اهلل عليه وآله) :أنظر ،ماذا ترى؟ ،قال :أرى رجال
أبيض اللون ،حسن الوجه ،طيب الريح ،حسن الثياب
قد وليني ،وأرى األسود قد توىل عني ،قال :أعد ،فأعاد،
قال :ما ترى؟ ،قال :لست أرى األسود ،وأرى األبيض قد
وليني ثم طغى عىل تلك احلال».
فعقوق الوالدين موجب لشقاء العاق ،وعدم ارتياحه يف
احلياة ،لسخط الوالدين ودعائهام عليه ،وقد جاء يف احلديث
النبوي« :إياكم ودعوة الوالد ،فإهنا أحد من السيف».

