تطلقه العتبة الحسينية
العتبة مشروع وطني
المقدسة
الحسينية
بشراكة جامعة واسط

تتكفل بعالج جرحى الحشد الشعبي
بقرابة خمسة مليارات دينار
أربع سنوات من النجاح يظفر بها
معمل إنتاج أكياس البالستك
في كربالء
المقدسة
العتبة الحسينية
ّ
تدعو الباحثين للمشاركة
في مؤتمر أبي طالب الدولي

يقول سيد االوصياء a
« فليكن تعصبكم لمكارم الخصال
ومحامد االفعال ،ومحاسن األمور»
(ميزان الحكمة  -محمد الريشهري  -ج ،)٣

سورة األحزاب
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(  ) 63يس��ألك الن��اس ع��ن قيام الس��اعة (  ) 64إن اهلل لع��ن الكافرين وأعد هلم س��عريا نارا
ش��ديدة اإليقاد (  ) 65خالدين فيها أب��دا ال جيدون وليا حيفظهم وال نصريا يدفع العذاب عنهم
(  ) 66ي��وم تقل��ب وجوههم يف النار ترصف عن جهة إىل جهة أو م��ن حال إىل حال يقولون يا
ليتنا أطعنا اهلل وأطعنا الرسوال فلن نبتىل هبذا العذاب (  ) 67وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وقرئ
س��اداتنا وكرباءنا فأضلونا الس��بيال (  ) 68ربنا اهتم ضعفني من الع��ذاب مثل ما اتينا منه ألهنم
ضلوا وأضلونا والعنهم لعنا كبريا أي لعنا هو أش��د اللعن وأعظمه وقرئ كثريا باملثلثة أي كثري
رب ّأه اهلل مما قالوا فأظهر براءته
الع��دد (  ) 69ي��ا أهيا الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موس��ى ف ّ
من مقوهلم وكان عند اهلل ذا قربة ووجاهة القمي عن الصادق عليه السالم إن بني إرسائيل كانوا
يقولون ليس ملوسى ما للرجال وكان موسى إذا أراد االغتسال ذهب إىل موضع ال يراه فيه أحد
من الناس فكان يوما يغتسل عىل شط هنر وقد وضع ثيابه عىل صخرة فأمر اهلل عز وجل الصخرة
فتباع��دت عنه عليه الس�لام حتى نظر بنو إرسائيل إليه فعلم��وا أنه ليس كام قالوا فأنزل اهلل اآلية
(  ) 70يا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا قوال س��ديدا (  ) 71يصلح لكم أعاملكم ويغفر لكم
ذنوبكم يف الكايف عن الصادق عليه السالم إنه قال لعباد بن كثري الصويف البرصي وحيك يا عباد
غ��رك أن عف بطنك وفرج��ك إن اهلل عز وجل يقول يف كتابه يا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا
قوال س��ديدا يصلح أعاملكم اعلم أنه ال يقبل اهلل منك ش��يئا حتى تقول قوال عدال ومن يطع اهلل
ورس��وله فقد فاز فوزا عظيام (  ) 72إنا عرضنا األمانة عىل الس�ماوات واألرض واجلبال فأبني
أن حيملنه��ا وأش��فقن منها ومحلها االنس��ان إنه كان ظلوما جهوال ويف ال��كايف ما يقرب منه ويف
العوايل أن عليا عليه الس�لام إذا حرض وقت الص�لاة يتململ ويتزلزل ويت ّلون فيقال له مالك يا
أمري املؤمنني فيقول جاء وقت الصالة وقت أمانة عرضها اهلل عىل الس�ماوات واألرض واجلبال
فأبني أن حيملنها وأش��فقن منها (  ) 73ليعذب اهلل املنافق�ين واملنافقات واملرشكني واملرشكات
ويت��وب اهلل عىل املؤمن�ين واملؤمنات يف ثواب األع�مال واملجمع عن الصادق عليه الس�لام من
كان كثري القراءة لسورة األحزاب كان يوم القيامة يف جوار حممد صىل اهلل عليه وآله وأزواجه.
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املقارنات اخلاطئة
التقدم نحو االفضل ومعرفة اخطائنا اما المقارنة الخاطئة فجزما ستؤدي
المقارنات وبشروط تساهم في التحفيز على ّ
الى التنكيل النها اصال خاطئة  ،فالعلم والتطور والثقافة كلها ادوات من صلب الدين االسالمي وبدليل الحضارة التي
بناها رسول اهلل وعترته صلوات اهلل عليهم اجمعين في مجتمع جاهلي كان يعيش في الرذيلة والعصبية والجهل فجعل
منهم اسياد العالم .
وم�� ��ن بين المقارن�� ��ات الخاطئة وهي ضمن المنطق المزيف ال�� ��ذي يعتمده الكثيرون اليوم الس�� ��يما في مواقع التواصل
االجتماعي هو االستش�� ��هاد بالسلبي دون االيجابي لتبرير س�� ��لبيته وهذا عين الجهل فهكذا مقارنات ال تقود صاحبها ا ّ
ال
الى الهاوية او عندما اليجد جوابا لرايه الفاسد يبدأ بانتقاص االخرين تشبثا وعصبية برايه الفاسد .
وهن�� ��ا نامل ان يكون امتثال ش�� ��بابنا بما يخدمهم ويخدم مجتمعهم ضمن ثوابت الش�� ��ارع المق�� ��دس نعم لكم الحرية في
مأكلكم وملبسكم وهذا يقابله واجب عليكم بحكم ما تمتلكونه من قوة عقل وطاقة هي اساس نهوض البلد
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 عضو مجلس محافظة كربالء ،بشرى حسن عاشور :كربالء حصلت على  69مليار دينارللزيارات المليونية منذ  2014وتفتقر الى مشاريع تخدم الزائرين

ومتابعات
 -نحو  132مليون شخص في  42دولة حول العالم في حاجة إلى حماية ومساعدات إنسانية ُتقدَّ ر بـ  21.9مليار دوالر أميركي

العتبة الحسينية تكشف عن استعدادتها الستقبال شهر محرم الحرام
كشف قسم املشاريع اهلندسية والفنية يف العتبة احلسينية املقدسة ،عن حجم املساحات
والطرق التي سيتم افتتاحها الستقبال الزائرين الوافدين اىل كربالء املقدسة ،إلحياء
ذكرى استشهاد اإلمام احلسني (عليه السالم) يف شهر حمرم احلرام.
وقال معاون رئيس القسم املهندس فالح هادي :ان «العتبة احلسينية بارشت ومنذ
فرتة بأعامل افتتاح بعض الطرق الرئيسية املؤدية اىل الصحن احلسيني الرشيف
لتسهيل دخول وخروج الزائرين يف شهر حمرم».
واضاف« ،سيتم توسعة الشارع الرابط بني شارع باب القبلة واملخيم احلسيني من
(8 - 2م) لتخفيف الضغط عىل الطرق الرئيسية» ،موضح ًا ان «األعامل مستمرة يف
نفق باب القبلة».
وبني هادي أن «الكوادر اهلندسية والفنية استكملت أعامل صب اخلرسانات النهائية
باالضافة إكساء النفق والطرق املحيطة به بامدة االسفلت ليفتتح قبل مخسة ايام من
شهر حمرم».
واشار هادي اىل ان «العتبة احلسينية ستعمل جاهدة لتوفري طرق خدمية واسعة
وأماكن خاصة باملواكب احلسينية واهليئات اخلدمية».

بطاقة حج ذكية ُتغني عن جواز السفر
من املحتمل أن يشهد موسم احلج للعام املقبل ،إدخال تقنية حديثة ستجعله مغايرا لكل ما سبقه ،وتتمثل بـ (بطاقة احلاج الذكية) سعي ًا
للتخفيف عن كاهل احلجاج ويغنيهم تقريب ًا عن كل البطاقات التي حيملوهنا.
وستكون يف البطاقة الذكية كل معلومات احلاج وتغنيه عن جواز سفره ،ويستطيع ان يسحب من خالهلا األموال ،كام ختزن البطاقة
معلومات احلاج يف مكان آمن.
وأعلنت وزارة احلج السعودية أن السلطات «يمكنها من خالل هذه البطاقة تقديم خدمات عدة ،مثل إرشاد احلاج ملوقع سكنه أثناء
أداء املناسك».
وأضافت أن «البطاقات الذكية ستوزع العام املقبل عىل احلجاج يف مقر إقامتهم ببالدهم قبل وصوهلم إىل السعودية».
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رئيس مرصد الحريات الصحفية بالعراق ،زياد العجيلي :وضعنا «قائمة سوداء» بأسماء السياسيين
والمسؤولين الحكوميين والبرلمانيين العراقيين الذين يعتدون ،هم أو حماياتهم ،على الصحفيين

 -ارتفاع العقود اآلجلة لخام برنت فوق  60دوالرًا للبرميل بعدما أظهرت بيانات انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام األمريكية

المطهر
العتبة الحسينية المقدسة ُتنجز راية الحزن السوداء لقبة المرقد الحسيني
ّ
أعلنت وحدة اخلياطة والتطريز التابعة لقسم الصيانة يف
العتبة احلسينية املقدسة عن انجاز راي��ة احل��زن السوداء
لرفعها فوق قبة مرقد االمام احلسني عليه السالم ايذانا
بحلول شهر حمرم احلرام.
وقال مسؤول الوحدة (حممود شاكر عيل)« :استكملت
كوادر الوحدة اليوم اخلميس خياطة وتطريز راية احلزن
السوداء التي سيتم رفعها اعىل القبة الرشيفة ملرقد االمام
احلسني عليه السالم وفق مراسيم خاصة».
وأض��اف ان «الراية املطرزة بخيوط حريرية يبلغ طوهلا
(3,90م) وعرضها (3م)».
واش���ار اىل ان «ال��وح��دة تقوم كذلك بنرش امل��ئ��ات من
الالفتات والرايات السود داخل الصحن الرشيف ومنطقة
بني احلرمني الرشيفني تتضمن شعارات النهضة احلسينية
واحاديث اهل البيت (عليهم السالم) عن واقعة الطف
ومقاطع من زياريت عاشوراء والناحية املقدسة».

عودة  4325نازحًا إلى مناطق سكناهم في صالح الدين ونينوى
أعلن مدير عام دائرة شؤون الفروع يف وزارة اهلجرة واملهجرين العراقية ،عيل عباس ،عودة اربعة االف وثالثامئة ومخسة وعرشين
نازح ًا إىل مناطق سكناهم األصلية يف حمافظتي صالح الدين ونينوى.
وقال عباس يف بيان ،إن «اربعة االف وثالثامئة ومخسة وعرشين نازح ًا من جممع القادسية يف تكريت مركز حمافظة صالح الدين عادوا
إىل مناطقهم األصلية يف قضائي الرشقاط وبيجي وناحية الصينية فض ً
ال عن قضاء احلرض طوعيا» ،موضح ًا أن الغالبية العظمى منهم
عادوا إىل ناحية الصينية ويليها قضاء بيجي ثم الرشقاط وبعده قضاء احلرض ،مؤكدا ان األيام املقبلة ستشهد إعادة وجبات أخرى من
العوائل النازحة خصوصا ساكني املخيامت.
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ُ
الخطبة االولى لصالة ُ
الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في /21ذي الحجة الحرام 1440/هـ الموافق 2019/8/23م :

ُ
االبتالءات ُتنافي الحياة الطيبة؟
هل
قال اهلل تبارك وتعاىل يف حمكم كتابه يف سورة النحل َ ( :م ْن َع ِم َل
َصالحِ ًا ِم ْن َذ َك ٍر َأ ْو ُأن َثى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف َلن ُْحيِ َي َّن ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َلن َْج ِز َي َّن ُه ْم
َأ ْج َر ُه ْم بِ َأ ْح َس ِن َما َكا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون (.))97
وحبب
اهلل تبارك وتعاىل كام هو املعروف واملعهود قر ّبنا اىل طاعته ّ
الينا االيامن وجعل دينه وما يريد سهال ً بإمكاننا ان نلتزم به حتى
ُعرفت الرشيعة باهنا الرشيعة السمحاء..
فرق بني عمل الذكر وعمل
اآلية التي نحن بصددها اآلية ال ُت ّ
االنثى..
ِ
الحظوا يف مقام املسؤولية ُ
كل انسان مسؤول عن ترصفه و ُينسب
الفعل ُله ،فإن كان فعال ً حسن ًا استحق عىل هذا الفعل مثوبة ،وإن
كان هذا الفعل سيئ ًا  -والعياذ باهلل  -ايض ًا استحق عليه جزاء..
تفرق بني الذكر واالنثى كام ان
يف مقام املسؤولية اآلية الرشيفة ال ّ
ِ
ترصفاته كذلك االنثى مسؤولة عن ترصفاهتا،
الذكر مسؤول عن
واآلية الرشيفة يف مقام بيان استحقاق كل من الذكر واالنثى ملا
يعمل ،لكن اآلية ذكرت العمل الصالح يف هذا ،وحثت اآلية حث ًا
عىل هذا العمل..
َ
ُ
ِ
ِ
(( َم ْن َع ِم َل َصالحِ ًا م ْن َذ َك ٍر أ ْو أن َثى َو ُه َو ُم ْؤم ٌن)
طبع ًا الشارع املقدس يمكن ان يقول (من عمل صاحل ًا من الناس)
وايض ًا يشمل الذكر واالنثى ،التفصيل بيان الذكر وبيان االنثى
للتأكيد عىل هذه اجلنبة وهي اخلصوصية حمفوظة للذكر وحمفوظة
لألنثى ،وهذه اآلية يف مقام تساوي املسؤولية يف مقام العمل..
عنه اختالفا وظيفيا،
نعب ُ
الحظوا يف بعض احلاالت هناك اختالف رّ
واملقصود من الوظيفة ليست الوظيفة املتعارفة يعني ليست وظيفة
ُدنيا املقصود الوظيفة االهلية ،النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) له

وظيفة ،وقطع ًا ختتلف عن وظيفة الناس العاديني ،الرجل بام هو
رجل له وظيفة ،املرأة بام هي مرأة هلا وظيفة ..اختالف الوظائف
أمر صحي وأمر طبيعي..
ٌ
ِ
عمله ،اآلية ناظرة اىل
وتارة يف مقام العمل االنسان مسؤول عن
التساوي من هذه اجلهة ،ان أي عمل يصدر من ذكر او من انثى
فإن اهلل تبارك وتعاىل سيجزيه اجلزاء الذي ستذكره اآلية الرشيفة..
نعم ،هنا ِ
فيه قيد وهو قيد االيامن قال تبارك تعاىل َ ( :م ْن َع ِم َل
َصالحِ ًا ِم ْن َذ َك ٍر َأ ْو ُأن َثى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف َلن ُْحيِ َي َّن ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة)..
انتم تعرفون ان الرشيعة املقدسة هلا جنبتان :اجلنبة االوىل هي جنبة
يعب عن
االعتقاد ،هناك اشياء البد االنسان ان يعتقد هبا ،ودائ ًام رّ
هذا املعتقد باهنا اصول ،وااليامن ُله عالقة هبذه االصول..
ينبه يف مقام اجل��زاءات ان هذا العمل
الشارع املقدس يريد ان ّ
الصالح الصادر من الذكر او الصادر من االنثى البد ان يكون
مرتكزا عىل قاعدة مهمة وأساسية وهي االيامن ،ألن اهلل تعاىل اراد
ان جُيزي وفقَ ما ُيريد فذكر رشائط حمددة للعمل وهذه الرشائط
املحددة للعمل موسومة بعنوان اإليامن ،اذن البد ان يكون ايامنا
اوال ً والبد ان يكون بعد ذلك هذا العمل الصالح.
مسألة العمل الصالح والعمل الطالح هلا مفاهيم حمددة رشع ًا وال
حيق لنا ان نلتف حوهلا ،وتارة امور غري موسومة هبذا الفعل لكنها
بحسب الغايات..
فاآلية الرشيفة يف مقام بيان مسؤولية الرجل كذكر ومسؤولية
االنثى يف مقام بيان مسؤولية كل من الطرفني يتحمل املسؤولية
وله جزاء ،متى؟ اذا عمل العمل الصالح .وايض ًا العمل الطالح له
جزاء ،لكن اآلية الرشيفة تتحدث فعال ً عن هذه املفردة.
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الحظوا اآلية الرشيفة َ ( :ف َلن ُْحيِ َي َّن ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َلن َْج ِز َي َّن ُه ْم َأ ْج َر ُه ْم
بِ َأ ْح َس ِن َما َكا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون (.))97
الحظوا التغيري يف اخلطاب ( َف َلن ُْحيِ َي َّن ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة) حقيقة هذه اآلية
الرشيفة هبذا املدخل وهبذا اجلزاء من اآليات الرائعة يف بيان مدلوهلا
وعمق مدلوهلا ..الحظوا الشارع املقدس واهلل تبارك وتعاىل اكدّ
( َف َلن ُْحيِ َي َّن ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة) ومل جيعل املسألة خارجة عن مفهوم احلياة،
فيه عمل ِ
مفهوم احلياة فيه ديمومة ومفهوم احلياة ِ
وفيه اثارة وفيه
حي أي باق ..هذا الذي يعمل من ذكر او
حالة من البقائية هذا ٌ
انثى يعمل عمال ً صاحل ًا كأن هناك فائدة اخرى غري جزاء العمل..
هناك نكتة جعل الشارع للذين يعملون من ذكر او انثى وهم
يعملون اعطاهم جزاء من نوع آخر ،قال تعاىل َ ( :ف َلن ُْحيِ َي َّن ُه َح َيا ًة
َط ِّي َب ًة) ،حقيقة املفرسون يف هذا املقطع هلم وجهات نظر متباينة،
البعض يرى هذه احلياة الطيبة هي احلياة اآلخرة ،وهذا املقطع
البعض يقول القناعة والبعض يقول هذه احلياة تكون دائ ًام ُله حياة
طيبة ال ُخ َ
بث فيها..
يتعرض االنسان املؤمن اىل ابتالءات واملؤمنة تتعرض اىل ابتالءات،
ّ
ً
عمليا اآلن كثري من الناس املؤمنني يتعرض اىل ابتالءات مع كونه
يعمل عمال ً صاحل ًا وهو مؤمن ،فهل هذه االبتالءات ُتنايف احلياة
الطيبة؟ لو قلنا ان ا ُمل��راد باحلياة الطيبة هي يف الدنيا وليس يف
اآلخرة؟ اجلواب :ال ُتنايف.
واقع ًا ُهناك نكتة مهمة االنسان الذي يعمل عمال ً صاحل ًا وهو
مؤمن والحظوا هذه الصفة جيب ان ال تنسلخ ع ّنا ،االنسان االيامن
مر بظرف صعب ال قدر اهلل
جيب ان ال يكون ُمعار ًا عند ُه بحيث اذا ّ
معه ،وانام الكالم مع الذي
ينسلخ عن االيامن ..هذا الكالم ليس ُ
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يعمل عمال ً صاحل ًا وهو مؤمن يعني عملية إحالة االيامن ال تنسلخ
وال يفرت عنها ..هذا املقدار ال يتزلزل وال يضجر وال يرتدد وال
قمة االيامن مل
يشك وانام هذا العمل الصالح مقرون بكونه هو يف ّ
يتزلزل..
ودنيا ال
نحن اآلن يف ظرف صعب جد ًا ،مشاكل كثرية ُ
اخواين ُ
نفسه ويؤسس
يكيف
ُ
ترتك احدا بال ابتالء ،لكن االنسان عندما ّ
لنفسه قواعد ايامنية واعامال صاحلة لع ّله يذوق بعض هذه احلياة
الطيبة ،إن االنسان يتامشى مع ما يريد اهلل تبارك وتعاىل والقرآن
الكريم يف هذه اآلية جعلها قضية عامة ( َم ْن َع ِم َل َصالحِ ًا ِم ْن َذ َك ٍر
َأ ْو ُأن َثى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف َلن ُْحيِ َي َّن ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة) ،جعل القضية غري حمدودة
عىل احد مفتوحة أي انسان يتوفق اىل ان يعمل العمل الصالح وهو
مؤمن اهلل تعاىل وعد ان حيييه حياة طيبة..
وطبع ًا كلنا اخواين نأمل احلياة الطيبة ،اسألوا ربكم العافية واذا
وقع االبتالء االنسان يسأل اهلل تعاىل ان يصرب ِ
عليه ،لكن النفس
غري جمبولة عىل حمبة البالء وانام جمبولة عىل حمبة العافية ،وهذا ايض ًا
مطلب جيد لكن االنسان اذا وقع البد ان يصرب ..الشاهد ان
االيامن زائد العمل الصالح مقرون بذوق هذه احلياة الطيبة.
اعتقد ونحن عىل ابواب شهر حمرم احلرام ،مهم جد ًا ان ُيفتح لنا
باب للولوج اىل ارض الطف واىل واقعة الطف واىل اشخاص
واقعة الطف ،ونحتضن هؤالء ونتعلم منهم بام يعيننا اىل االيامن
والعمل الصالح..
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل ان يمن عىل اجلميع بالعفو والعافية
واملعافاة وان حيفظ اجلميع وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني
وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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ُ
السيد الصافي يتحدث عن حالة الفراغ وتأثيراتها
السلبية على الفرد والمجتمع
كربالء
الجمعة في
تناول 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  /21ذي الحجة الحرام 1440/هـ الموافق 2019/8/23م ،تناول سماحته مشكلة الفراغ قائ ً
ال:
اهيا االخوة واالخ��وات أود أن أعرض عىل مسامعكم الكريمة
بعض االمور ..اخويت اخوايت اعرض عليكم األمر التايل..
من االم��راض التي قد متر يف حياة كل م ّنا ،وقد تسبب بعض
املشاكل ..تارة مشاكل شخصية ،وتارة مشاكل اجتامعية ،وقد
تتوسع هذه الدائرة شيئ ًا فشيئ ًا بسبب طبيعة هذه احلالة ..وهي
عبت عنها ُقلت هي أمراض ،والفراغ معناه
حالة الفراغ ،وأنا رّ
إن االنسان غري مشغول ظاهر ًا بعمل ..سواء كان فراغ ًا روحي ًا أو
فراغ ًا بدني ًا  ..يشعر حالة من حاالت أشبه بالضياع..
طبع ًا هذا الفراغ له مناشئه وله عالج..
انا اآلن ال اريد ان احتدث عن الفراغ الروحي بمعنى الدين ،ليس
حديثي يف هذا األمر ،نعم هذا مبحث يف غاية االمهية ،لكن اآلن
حديثي ليس متعلق ًا هبا وانام حديثي يتعلق يف مسألة ضياع اهلدف،
والشعور بالفراغ لسبب أو آلخر خصوص ًا عندما تكثر املشاكل،
ونبحث عن بعض جذور املشاكل نجد ان هناك حالة من عدم
الشعور بأي مسؤولية ناشئة من فراغ ما ،أوجدت هذه املشكلة..
الفراغ واقع ًا ُله مردودات سلبية عىل االنسان ،االنسان يشعر نفسه
فارغ ،هل هناك عمل يؤديه بدين؟ ال عمل عند ُه ،بالنتيجة يرى ان
وقته بدأ يتبدد وبال ثمرة حقيقية ترجع ِ
اليه أوال ً ،واىل اآلخرين

ثاني ًا ،وهذه احلالة عادة اجلهات املسؤولة ّ
حتذر منها ..يعني من بقاء
الفراغ اىل آماد طويلة ..ملاذا؟
طبع ًا من جهة رشعية احتدث ان الفراغ غري حمبب ..عندنا ان
االنسان يبقى بال أي عمل يقوم به هذا غري حمبب ،من جهة
اجتامعية الفراغ فيه مشاكل ،من جهة جمتمعات ودول ..الدول
ايض ًا حتاول ان توجد مساحات من العمل كي ال يبقى الفراغ عند
ابنائها ،وذلك شعور منها بمشاكل الفراغ.
تحُ
طبع ًا انتم تعلمون اخواين كل مشكلة اذا مل ل تبقى هذه املشكلة،
وقد تنتفخ وتكرب وتو ّلد مشاكل أخرى جانبية..
ِ
ِ
يبي مفاسد
نفسه وعىل ابناء
مقتىض حرص االنسان عىل
جلدته ان نّ
هذه احلالة وهي حالة الفراغ ،طبع ًا كام قلت الفراغ فيه حالة وهي
ضياع اهلدف ،وهذا الفراغ خصوص ًا اذا كان عند بعض الفئات
الشبابية التي تشعر بأهنا تريد ان تعمل وتشعر بأن عندها طاقة
وتريد ان تفرغ هذه الطاقة بعمل ما ،ثم ال جتد اىل ذلك سبيال..
هذا الفراغ غري املشغول سيو ّلد اىل عمل ال حُيمد عقباه ،..بمعنى
ان بعض االعامل السيئة ناشئة من الفراغ ،االنسان ال يستطيع ان
وقته بيشء نافع يبدأ ّ
يفكر بطريقة اخرى كي ُيشغل نفسه،
ُيشغل ُ
وقد هذه الطريقة االخرى تكون طريقة ُمرضّ ة باآلخرين..
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الفتوة والنضوج يشعر بالفراغ ،إضافة
الحظوا شاب يف مقام
ّ
لشعوره بالفراغ هناك حاجيات ُيريدها لكنها ال تتحقق ..فام
وقته بالنوم سيتحول
وقته بالنوم ،واذا قىض ُ
يفعل؟! إما ان يقيض ُ
بأنه ُمنتج
اىل حالة من التوتر دائ ًام ،اخواين ُكل انسان اذا مل يشعر ُ
انه غري ُمنتج سيتعب،
سيتعبُ ،اعيد هذه العبارة أي إنسان َيشعر ُ
وانه نافع ..وفعال ً هو نافع ،لكن البعض
انه منتج ُ
البد من ان يشعر ُ
نفسه ،وذكرنا يف خطبة سابقة التحذير من
يكسل
ُ
قد يكسل أو ّ
وقته بالنوم يتحول
قضية الكسل ،فالكسل حالة من التعطيل يقيض ُ
اىل عاطل ،فإذا اراد ان ينام ومل يتمكن من ان ينام سيستعمل بعض
سيتحول من حالة ضياع اىل
تنومه قهر ًا ،وشيئ ًا فشيئ ًا
ّ
الوسائل التي ّ
حالة إدمان والعياذ باهلل.
اذا كان اإلنسان عند ُه فراغ وليس ُله عمل؛ حُياول ان يكسب من
طريق غري رشعي ،وحياول ان ُيفرغ هذه الطاقة بأمور أخرى ترض
نفسه وترض املجتمع..
ُ
اآلن امامنا بعض االحصاءات ال اذكر أرقام بعض االحصاءات..
حقيقة بعض الشباب عندما تأيت ِ
معه تراه شابا ناضجا،
إليه وجتلس ُ
ذهب اىل مذاهب
وهو ليس من أرباب السوابق كام يقولونُ ،
لكنه َ
شبابه يضيع ،وعندما تسأل جتد احلالة االساسية ُله
شتى ،وبدأ
ُ
ّ
ولعل من باب الطريفة
عملية الفراغ وعملية الفراغ عملية مدمرة،
اآلن حرضاتكم ٌ
نفسه جيلس يف البيت يومني او
كل يف عمله اذا يرى ُ
ثالثة بال عمل حقيقة حُيدث مشاكل حتى يف البيت ،ويتعود عىل ان
تناسبه هذه القضية ،فيحاول أن يتشاجر
ال ُينتج جيلس بال عمل ال
ُ
وحياول ان حُيدث بلبلة ..فكيف اذا كانت نسبة الفراغ عندنا كبرية
وكثرية..
طبع ًا اخواين هذا جزء من املشكلة وقطع ًا البد ان تحُ ل..
احلل عىل اجلهات املعنية ،أي جهة معنية تعرف تكليفها ان تستوعب
الناس الذين يعيشون حالة الفراغ ،فحالة الفراغ تؤدي اىل امور ال
حيمد عقباها ،عليها ان تؤرش اىل وجود حالة حقيقية ومؤملة يف عني
الوقت ،عليها ان تتصدى الستيعاب من يعيش حالة الفراغ.
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احلالة الثانية حالة نفس الشخص الذي يشعر بالفراغ اقول ُله حاول
ان ال جتعل نفسك فارغ ًا دائ ًام ،ماذا تفعل؟ قطع ًا هناك مسائل كثرية
يمكن ان تفعلها غري الذي تفعل ،ال جتعل نفسك اسري ًا للفراغ،
الفراغ فيه مشاكل وفيه افكار ومهية ،الفراغ ِ
فيه اعتقادات وفيه
اشياء ناشئة من خياالت وقد تعتقدها أمورا صحيحة ،وهي ليست
ويعيش
نفسه
يكيف
ُ
ّ
صحيحة ،ليس من الصحيح االنسان ان ّ
نفسه مع حالة الفراغ ،يعني ال تكون حالة دائ ًام ،نعم االنسان حيتاج
عندما يعمل ان يرتاح والراحة اخواين غري الفراغ انا اتكلم عن
حالة كثرية وشائعة وال اتكلم عن حالة راحة االنسان حيتاج اىل
ان يرتاح يوما يومني عرشة ..ال بأس ،انا احتدث عن حالة كام قلت
ضياع يعني ال يوجد هدف حقيقي من وراء االنسان ماذا يريد..
قطع ًا بعض املشاكل العامة تؤ ّثر ،لكن اقول ال تكن اسري ًا للفراغ،
اذا ُكنت اسري ًا للفراغ ستضيع أكثر ،البد للذي يعيش حالة الفراغ
ان ينتبه وال يكون غاف ً
ال عن كثري من االمراض التي توجدها حالة
الفراغ ،ال يعيش االنسان حالة الوحدة والفراغ وحياول ان يرتّب
وضعه بطريقة تيسء لنفسه ال قدّ ر اهلل وتيسء اىل املجتمع..
ُ
ً
طبع ًا اخواين هذا حديث طويل الذيل ،وقطعا حيتاج اىل معاجلات
جذرية وبعض الشباب عندما يعيش حالة الفراغ يشكو يقول
خلصوين من حالة الفراغ ..انا درست وتعلمت مثال ً واآلن ال
معه
أعرف ماذا أفعل؟ بعض االبواب موصدة أمامي ..نعم ،انا ُ
امامه من اجل استيعاب هؤالء الذين
اقول البد ان ُتفتح االبواب
ُ
يعيشون يف الفراغ هذا كالم لآلخرين ..أما الكالم لك مع ذلك ال
تستسلم حلالة الفراغ ،وتكون اسري ًا ألمور اخرى قد تؤدي بك اىل
ما ال حيمد عقباه..
هذا ما يسمح به الوقت عسى اهلل سبحانه وتعاىل ان ُيرينا يف اعزتنا
واهلينا دائ ًام مشغولني بالعمل النافع والعمل الصالح الذي فيه نفع
للبالد والعباد ،وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل
عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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ُ
الفــــــــــــــــراغ
طالب الظاهر

ما هو الفراغ؟

أهو مشكلة نفسية ؟ أم حالة مرضية ؟!
إن موضوع الفراغ ذو أبعاد متعددة ،وأسباب متشعبة ،ونتائج
وخيمة عىل الفرد واملجتمع ،ولو أردنا اخلوض به وتناوله كأسباب
وأعراض ومعاجلات ،ربام ال نفي جزء ًا من حقه يف هذا احليز املتاح.
لذلك أقول؛ البد لنا يف البداية من وصف خارجي حلالة الفراغ
لدى الفرد ،حيث إن اإلنسان عندما يكون غري مرتبط بأداء عمل؛
أي عاطل فهو يعيش حالة من حاالت الفراغ ،يعجز عن أن يكون
فرد ًا اجيابي ًا نافع ًا يف األرسة ،وبالتايل فهو ال يستطيع أن يستنفذ بدني ًا
من خالل العمل خزين طاقاته عرب إداء وظيفته كإنسان طبيعي؛
فيعاين من هذا الفراغ أو ً
ال عىل املستوى النفيس بشعوره بالضياع،
ويكون ثاني ًا سبب ًا يف الكثري من املشاكل لنفسه ولغريه.

مشكلة نفسية

إن اإلنسان الطبيعي خاصة يف مرحلة الشباب تكمن بفطرته،
طاقات بدنية ونفسية كبرية ،إن مل يتم توظيفها بالشكل اإلجيايب
النافع؛ فهي تتحول اىل السلبي الضار ..حيث ان الشاب منذ
انطالقته األوىل فهو حيب احلركة والتفاعل والعطاء ،فال مشكلة
لديه يف أداء العمل وإن ك��ان فيه ب��ذل اجلهد البدين الكبري..
بل بالعكس سيكون العمل عالج ًا لكثري من مشاكله النفسية
واالجتامعية.
لكن قد تكون هنالك أحيان ًا ظروف خارجة عن ارادته جتربه عىل
أن يعيش الفراغ ،أي حتوله من إنسان عامل اىل عاطل ،حينئذ
تبدأ املشاكل ،إذ ال يتاح له افراغ خزين طاقته البدنية املتفجرة ،مما
أودعها اهلل تعاىل فيه يف عمل معني يؤدي اىل منافع مادية ومعنوية،
فيخالف مثل تلك الفطرة السليمة؛ وتتحول فيه اىل سلوك ختريبي،
وتفكري سلبي ضار بالنفس وباملجتمع.

حالة مرضية

ال شك حينام يتسع الفراغ التي يعيشه اإلنسان من دون أداء عمل
ال أو معط ً
معني ،أي يكون عاط ً
ال عن العمل لفرتة زمنية طويلة،
سترتتب عىل مثل هذا الفراغ أمور ومشاكل كثرية وكبرية ..سواء

أكانت عىل املستوى النفيس للفرد ذاته ،أو عىل املستوى االجتامعي
لألرسة وللبلد.
وكلام كانت مدة الفراغ أطول سيكون تأثريها ونتائجها السلبية
أكرب ،وربام سيكون طريق اخلروج من تأثرياهتا النفسية أعقد،
فيشعر اإلنسان الذي يعيش الفراغ بالضياع التام ،وبأنه إنسان
عديم املنفعة والفائدة لنفسه ولآلخرين.
وهذا بحد ذاته شعور مدمر ،باملخالفة للفطرة السليمة الذي فطر
اهلل تعاىل عليها اإلنسان ،وربام تصل األمور باإلنسان اىل ان يكون
مع ّقد ًا ،حينام يعتاد نفسي ًا مشكلة عدم أدائه للعمل ،أو يتصالح مع
فكرة الفراغ ،فيصاب بدني ًا بالكسل ،وباخلمول واليأس نفسي ًا،
حتى تصبح حالة الفراغ النفيس يف اإلنسان أشبه ما تكون باملرض
املزمن الذي يصعب عالجه.

مسؤولية مشرتكة

الشك إن هتيئة األسباب من أجل التخلص من حالة أو مشكلة
أو مرض الفراغ ،تقع بشكل تضامني بني اجلهات الرسمية وغري
الرسمية واملواطن ذاته الذي يعاين من الفراغ؛ أي إن اجلهات
الرسمية تتحمل اجلزء األكرب من املسؤولية ..حيث إهنا مسؤولة
بشكل مبارش عن فتح آفاق االستثامر للطاقات الشبابية وغريها،
ومسؤولة عن احتضاهنم وحل مشاكلهم ورعاية متطلباهتم،
خاصة فيام خيص الطاقات الكبرية من شبابنا اخلرجيني.
حيث إن الدولة لدهيا اإلمكانات اهلائلة واملوارد الكبرية من أجل
احتضان مثل هذه الطاقات الشبابية العاطلة أو املعطلة عن العمل
ورعايتهم ..عرب خلق وتوفري فرص عمل مالئمه ..مما سيعود
ورقيه ثاني ًا.
بالنفع عىل الفرد واملجتمع أوال ،وعىل البلد وتطوره ّ
إضافة طبع ًا للجهات غري الرسمية من منظامت ومؤسسات ومراكز
وغريها ،وكذلك عىل الفرد ذاته لكيال يكون أسري الفراغ ،ولعل
أبرز مثال عىل ذلك ما خلقته العتبات املقدسة من فرص عمل يف
مشاريع عمالقة استوعبت عددا كبري ًا من الطاقات الشبابية يف
مشاريعها ،مستثمرة بعض االمكانات املتاحة ..استثامرا اجيابي ًا عاد
بالنفع عىل اجلميع.
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ماهي المصادر او الروايات التي تذكر أن
اإلمام الصادق « عليه السالم» قد زار الكوفة؟ ()3-3
 يف الكايف للشيخ الكليني ج  1ص  474قال :احلسني بن حممد،عن املعىل بن حممد ،عن بعض أصحابه ،عن أيب بصري قال :كان
يل جار يتبع السلطان فأصاب ماال ،فأعد قيانا وكان جيمع اجلميع
إليه و يرشب املسكر ويؤذيني ،فشكوته إىل نفسه غري مرة ،فلم
ينته فلام أن أحلحت عليه فقال يل :يا هذا أنا رجل مبتىل وأنت
رجل معاىف ،فلو عرضتني لصاحبك رجوت أن ينقذين اهلل بك،
فوقع ذلك له يف قلبي فلام رصت إىل أيب عبد اهلل عليه السالم
ذكرت له حاله فقال يل :إذا رجعت إىل الكوفة سيأتيك فقل له:
يقول لك جعفر بن حممد :دع ما أنت عليه وأضمن لك عىل اهلل
اجلنة ،فلام رجعت إىل الكوفة أتاين فيمن أتى ،فاحتبسته عندي
حتى خال منزيل ثم قلت له :يا هذا إين ذكرتك أليب عبد اهلل جعفر
بن حممد الصادق عليهام السالم فقال يل :إذا رجعت إىل الكوفة
سيأتيك فقل له :يقول لك جعفر بن حممد :دع ما أنت عليه
وأضمن لك عىل اهلل اجلنة ،قال :فبكى ثم قال يل :اهلل لقد قال لك
أبو عبد اهلل هذا ؟ قال :فحلفت له أنه قد قال يل ما قلت ،فقال يل:
حسبك ومىض ،فلام كان بعد أيام بعث إيل فدعاين وإذا هو خلف
داره عريان ،فقال يل :يا أبا بصري ال واهلل ما بقي يف منزيل يشء إال
وقد أخرجته وأنا كام ترى ،قال :فمضيت إىل إخواننا فجمعت له
ما كسوته به ثم مل تأت عليه أيام يسرية حتى بعث إيل أين عليل
فأتني ،فجعلت أختلف إليه وأعاجله حتى نزل به املوت فكنت
عنده جالسا وهو جيود بنفسه ،فغيش عليه غشية ثم أفاق ،فقال
يل :يا أبا بصري قد وىف صاحبك لنا ،ثم قبض  -رمحة اهلل عليه -

فلام حججت أتيت أبا عبد اهلل عليه السالم فاستأذنت عليه فلام
دخلت قال يل ابتداء من داخل البيت وإحدى رجيل يف الصحن
واألخرى يف دهليز داره :يا أبا بصري ! قد وفينا لصاحبك.
 -3يف األمايل للشيخ الصدوق ص  477قال :حدثنا أمحد بن
زياد بن جعفر اهلمداين (رمحه اهلل) ،قال :حدثنا عيل بن إبراهيم
بن هاشم ،عن أبيه ،عن حممد بن أيب عمري ،عن محزة بن محران،
قال :دخلت إىل الصادق جعفر بن حممد (عليهام السالم) ،فقال
يل :يا محزة ،من أين أقبلت ؟ قلت له :من الكوفة .قال :فبكى
(عليه السالم) حتى بلت دموعه حليته ،فقلت له :يا بن رسول
اهلل ،ما لك أكثرت البكاء ؟ فقال :ذكرت عمي زيدا وما صنع به
فبكيت .فقلت له :وما الذي ذكرت منه ؟ فقال :ذكرت مقتله،
وقد أصاب جبينه سهم ،فجاءه ابنه حييى فانكب عليه ،وقال له:
أبرش يا أبتاه ،فإنك ترد عىل رسول اهلل وعيل وفاطمة واحلسن
واحلسني (صلوات اهلل عليهم) .قال :أجل يا بني ،ثم دعا بحداد
فنزع السهم من جبينه ،فكانت نفسه معه ،فجيء به إىل ساقية
جتري عند بستان زائدة ،فحفر له فيها ودفن ،وأجرى عليه املاء
وكان معهم غالم سندي لبعضهم ،فذهب إىل يوسف بن عمر
من الغد فأخربه بدفنهم إياه ،فأخرجه يوسف بن عمر فصلبه يف
الكناسة أربع سنني ،ثم أمر به فأحرق بالنار ،وذري يف الرياح،
فلعن اهلل قاتله وخاذله ،وإىل اهلل جل اسمه أشكو ما نزل بنا أهل
بيت نبيه بعد موته ،وبه نستعني عىل عدونا ،وهو خري مستعان.
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نصوص فقهية
قاعدة اإلحسان
املعنى :املراد من اإلحسان هنا هو العمل بقصد املساعدة للمسلم،
ولو مل ينته إىل جلب املنفعة أو دفع املفسدة يف الواقع كام إذا أراد
شخص إطفاء النار من دار مسلم فهدم حائط داره للمساعدة
سواء حتقق اإلطفاء أو مل يتحقق كانت تلك املساعدة من اإلحسان
املقصود من القاعدة ،ويكون مفادها عدم الضامن واملؤاخذة عىل
املحسنني الذين يسعون لإلحسان إىل اآلخرين.
وكيف كان إذا اتفق يف مقام اإلحسان إتالف مال الغري فال بأس
به ،كام إذا أراد أحد حفظ نفس احليوان اجلائع يف غياب صاحبه
وعلفه فصار سببا لتلفه من باب االتفاق ،فال ضامن عىل هذا
املحسن.
املدرك :يمكن االستدالل عىل اعتبار القاعدة بام ييل:
 - ١اآلي��ة :قوله تعاىل ليس عىل الضعفاء وال عىل املرىض وال
عىل الذين ال جيدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا هلل ورسوله ما
عىل املحسنني من سبيل  .فهذه اآلية وإن نزلت يف مورد الضعفاء
والعجزة عن اجلهاد ،إال أن املورد ال يصلح أن يكون خمصصا
وعموم الذيل (ما عىل املحسنني من سبيل) يدل عىل نفي السبيل
عن كل من أحسن إىل غ�يره ،فيستفاد من إط�لاق اآلي��ة عدم
املؤاخذة والضامن عىل العمل الصادر إحسانا.
وقوله تعاىل :هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان  .فتدل هذه اآلية
عىل نفي التعدي واإلساءة جتاه العون واإلحسان ،وباألولوية تدل
عىل نفي الضامن.
 - ٢التسامل :قد حتقق التسامل عىل مدلول القاعدة بني الفقهاء ،ومل
نجد أحدا خيالف مفادها فاألمر متسامل عليه.

 بناء العقالء :قد استقر بناء العقالء عىل أن اإلحسان ال يناسباإلساءة
(املؤاخذة والضامن وغريها) ،وال ريب يف توافق العقالء عىل قبح
مؤاخذة من هو بصدد اإلحسان ،وبام أن ذلك البناء العقالئي مل
يرد عنه الردع من الرشيعة املقدسة يصلح أن يكون مدركا متينا
للقاعدة ،فعىل ضوء هذه األدلة أصبحت القاعدة مسلمة عند
الفقهاء ،ويكون مدلول القاعدة مستند احلكم عندهم
فروع
األول :قال العالمة األصفهاين رمحه اهلل :فإن إمساك مال (الغري)
حلفظه إىل أن يطلبه صاحبه إحسان إليه وما عىل املحسنني من
سبيل  .فال يكون عىل املمسك ضامن وال جيب عليه رد املال إىل
مالكه فورا.
الثاين :قال املحقق احليل رمحه اهلل :ولو حفر يف الطريق املسلوك
ملصلحة املسلمني ،قيل :ال يضمن ،ألن احلفر لذلك سائغ وهو
حسن  .وقال املحقق صاحب اجلواهر وذلك :لقاعدة االحسان .
الثالث :إذا اجتر البالغ العاقل يف مال األطفال وحتقق اخلرسان،
ال يكون عىل املتجر ،وذلك عىل أساس القاعدة ،وتوهم اخلرسان
عىل املتجر هلم بال مربر كام قال املحقق صاحب اجلواهر :أنه ال
جمال للقول به واخلروج عن قاعدة االحسان .
الرابع :قال املحقق احليل :من به سلعة (الغدة) ،إذا أمر بقطعها
ف�مات ،فال دية له عىل القاطع  .قال املحقق صاحب اجلواهر
وذلك :لألصل ولإلحسان .

استفتاءات شرعية
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التبرعات
ّ

السؤال  :هل جيوز مجع التربعات لبناء مساجد ثم انفاقها يف غري السؤال  :تتجمع عندي مبالغ من املال تربع هبا املؤمنون العامل
اخلري فهل جيوز االقرتاض منها عىل ان اقوم بارجاعها من مال
ذلك ؟
اجلواب  :ال جيوز اال مع احراز رضا اصحاب االموال بأن ترصف آخر؟ وهل جيوز ايداعها يف البنك وأخذ الفوائد املرتتبة عليها؟
وهل خيتلف احلكم يف ما لو كان التربع بتلك األموال هبا ملسجد
يف مسجد آخر .
او حسينية او لغريمها ؟
السؤال  :هل جيوز التربع باالعضاء لشخص مسلم (شيعي)؟
اجلواب  :الجيوز لك االقرتاض منها وال ايداعها يف البنك وال
وما هي االعضاء التي جيوز التربع هبا ؟
ً
اجلواب  :جيوز التربع بالكلية مثال اذا كانت للمتربع كلية اخرى اخذ الفائدة لنفسك اال اذا كنت خموال يف يشء من ذلك من قبل
املتربعني مسبق ًا .
سليمة .
السؤال  :هناك جهة مجعت امواال وتربعات ملجلس االمام ايب عبد السؤال  :هل جيوز للعاملني عىل شؤون الفقراء استخدام اهلاتف
اهلل احلسني (عليه السالم) واشرتي هبذه االموال أجهزة صوت  ،والكهرباء واالدوات املكتبية اليسرية عوض ًا عن خدمتهم يف
مجعية (ما) خريية اذا كانت هذه االموال تدفع من الصدقات ؟
فهل جيوز استعامل هذه االجهزة يف مناسبات ُا َخر ؟
اجلواب  :الجيوز .
ً
اجل��واب  :االح��وط مطلقا تأمني االحتياجات امل��ذك��ورة من
السؤال  :هل جيوز إعطاء أموال الزكاة جلامع ُبني حديثا مع العلم التربعات املطلقة او ما يتربع به هلذا الشان باخلصوص .
بأن املنطقة ال يوجد هبا جامع او مصىل ؟ وما حكم من اعطى
أموال الزكاة من دون مراجعة احلاكم الرشعي جه ً
ال باملوضوع السؤال  :ما هي االمور املسموح للمتطوعني للعمل يف مجعية
خريية باستخدامها؟ وما هي االمور املسموح للعامل (بأجر)
عل ًام بأننا من مقلدي سامحة السيد ؟
اجلواب  :جيوز ذلك إذا مل يوجد متربع لبناء اجلامع ولكن يقترص باستخدامها يف مجعية خريية من قبيل (اهلاتف وكهرباء واوراق
يف رصفها عىل األمور الرضورية مما حيتاج إليه يف بنائه إذا كانت طباعة والكمبيوتر  ..وغريها؟
لحة للفقراء وإ ّال جاز رصفها اجلواب  :اذا تم حتصيل الوسائل املذكورة من التربعات العامة او
هناك حوائج أهم منها كاحلوائج ا ُمل ّ
لبناء اجلامع عىل النحو املتعارف  ،ومن أعطى من قبل ما ًال وكان اخلاصة هبذا الشان فال مانع من استخدامها بحسب ما تدعو اليه
احلاجة من دون فرق بني املتطوع بعمله واالجري.
يف مورده كان مقبو ًال .
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لفت االنتباه..
إنتاجه اليومي َ
أربع سنوات من النجاح يظفر بها
معمل إنتاج أكياس البالستك في كربالء
االحرار  /حسين نصر -تصوير  /صالح السباح

يعد معمل إنتاج أكياس البالس���تك أحد المشاريع الصناعية التابعة لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة
ّ
والمنفذة من قبل ش���ركة خيرات الس���بطين وتحديدا عام  2015والذي ينتج يوميًا بمعدل ( )1000كيلوغرام من
البالستك بمختلف أنواعه وبمواصفات جيدة ولمختلف األحجام واأللوان.
ونج���ح المعمل في المس���اهمة بتحقي���ق حالة االكتفاء الذات���ي لمحافظة كربالء المقدس���ة في ظل الحاجة
وتتعدد أنواعها وأشكالها تبعًا الستخدامها،
المستمرة لها؛ كونها من أكثر المنتجات البالستيكية استخدامًا،
ّ
فمنها ما يستخدم في محالت البقالة ومحالت المواد الغذائية والصيدليات ومحالت المالبس وغيرها.
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 4سنوات من النجاح

عن هذه النجاحات ،حتدث املهندس حممد هادي احلمريي ،مدير
املعمل ملجلة (االح��رار) قائ ً
ال« :بدئ العمل يف مرشوع معمل
إنتاج البالستك وانشاؤه عام  2015بام يف ذلك إنجاز أوراقه،
أما املبارشة الفعلية بالعمل فكانت عام  ،2016والذي يعتمد عىل
صناعة البالستك والسكرين ،ويسعى القائمون عىل العمل ألجل
سدّ مجيع احتياجات العتبة احلسينية املقدسة يف أقسامها ونتاجاهتا،
إضافة إىل أكياس صحية أخرى تستخدم يف املستشفيات.
إنتاج أكياس خمتلفة
ويضيف احلمريي« ،يقسم ا ُملنتج إىل عدة أقسام منها (إنتاج مجيع
أكياس النفايات والرول الزراعي عرض(  ) 3امتار ،انتاج أكياس
وسفرة الطعام ومجيع األكياس
النفايات عرض ( )80سمُ ،
املطبوعة وتقطيع األكياس املطبوعة ،إنتاج اكياس فانيلة بجميع
االنواع ،تقطيع األكياس بطول ( )180سنتمرت ،تقطيع مجيع أنواع
السفرة ،الطبع عىل األكياس ،إعادة تدوير
األكياس ولف وختريم ُ
املواد التالفة ،عمل األقداح الكارتونية ،عمل (الكاليش) بمعنى
طلبات الكتابة عىل البالستك ،وإن مجيع املكائن املوجودة يف
املعمل من أفضل أنواع املكائن وذات املناشئ الرتكية والتايوانية».
جتهيز خمتلف اجلهات
وبي احلمريي أن « املعمل يقوم بتجهيز جهات عديدة بالبالستك
نّ
ومنها (أقسام العتبتني احلسينية والعباسية املقدستني ،العتبة
العلوية املطهرة ،مستشفى الكفيل ،مستشفى سفري اإلمام احلسني
اجلراحي ،مدارس الوارث ،الروضات املختلفة ،جامعة العميد،
فض ً
ال عن القطاع اخل��اص من أصحاب املحالت واألس��واق
العامة).
جهود كبرية لرشكة خريات السبطني
ولفت احلمريي إىل أن « للكوادر اهلندسية والفنية يف رشكة خريات
السبطني من أصحاب اخلربة يف هذا املجال جهود ًا كبرية بإنشاء
معمل إنتاج األكياس البالستيكية ،الذي يسعى لسدّ احلاجة
الكبرية هلذه املنتجات».
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كام يشري إىل وجود «مكائن خمتلفة ،بعضها خاص بإنتاج الرول
الزراعي وأكياس تعبئة التمر ،ومكائن للطباعة والتي تقوم
بالطباعة عىل الفلم البالستيكي وبعدة الوان ،إضافة إىل مكائن
التقطيع واللحام وإنتاج الشكل النهائي للكيس وباألبعاد
املطلوبة ،فض ً
ال عن مكائن تقوم بتقطيع البالستك التالف وحتويله
إىل حبيبات صغرية ليعاد إنتاجها مرة أخرى».
مساحة املرشوع
ومن جهته حتدث خالد شاكر ،أحد الكوادر الفاعلة يف العمل ،مبين ًا
أن «املساحة الكلية للمعمل تبلغ ( ) 300م 2موزّ عة عىل طابقني
لكل طابق ( ) 150مرت ًا ،وحيتوي املعمل عىل أكثر من جهاز(
سكودر) لصناعة األكياس باإلضافة إىل ماكنة الطابعة اخلاصة
بطبع األكياس ،واملكائن اخلاصة بقطع األكياس وتغليفها».
ويكمل حديثه إن «املعمل حيتوي عىل كادر فني متخصص متكون
من مخسة عامل ،مقسمني إىل فني ومساعدين فنيني وعاميل خدمة،
فض ً
ال عن مدير اإلنتاج واملحاسب ،أما ساعات العمل فتبدأ من
الثامنة صباح ًا وحتى الرابعة مساء طيلة أيام األسبوع ،عدا يوم
اجلمعة».
توفري خدمة التوصيل
وعن آلية التوزيع وخدمات التوصيل يوضح خالد شاكر قائ ً
ال :ان
«عملية توزيع األكياس تتم من خالل خدمة التوصيل اخلاصة بنا
عن طريق العجلة املخصصة لذلك السيام جتهيز العتبات املقدسة
وسفر الطعام وخاصة
يف حمافظة كربالء بمختلف أنواع االكياس ُ
ملدن الزائرين ،ويكون انتاجنا حسب الطلب املقدّ م لنا ،ولكننا يف
نفس الوقت نواجه مشكلة واحدة تتعلق باسترياد املواد األولية
اخلاصة ،والتي تصل بأسعار عالية مقارنة مع املنتجات اإليرانية
املستوردة عىل سبيل املثال ،وهذا يق ّلل من قيمة إنتاجنا الذي
يبلغ بحدود طن واحد يومي ًا وكذلك يعيق ويقلل عملية بيعها
وتوزيعها».

16

العطاء الحسيني

Ahrarweekly

المقدسة
العتبة الحسينية
ّ
تدعو الباحثين للمشاركة في مؤتمر ابي طالب الدولي
تقرير :ضياء األسدي

دعا مجمع اإلمام الحسين (عليه السالم)
العلمي لتحقيق تراث أهل البيت (عليهم
السالم) التابع للعتبة الحسينية الباحثين
للمشاركة في مؤتمر (ابو طالب االنسان
والمؤمن والشاعر) الدولي الذي يستعد
المجمع إلقامته في تاريخ 2020 / 3 / 8 – 7
تزامنا مع أيام والدة مولى الموحدين
وسيد الوصيين علي بن أبي طالبش
(عليه السالم) ،بحسب مدير المجمع
مشتاق المظفر.

واش��ار املظفر اىل ضوابط االش�تراك يف املؤمتر مبينا ان ضوابط
العقائدي -
االشرتاك التسعة يف اربعة حماور( :املحور األول:
ّ
َ
خالقي
التارخيي واالجتامعي  -املحور الثالث :األ
املحور الثاين:
ّ
ّ
يب) ،أما الضوابط فهي:
والرتبوي  -املحور الرابع :ال ّل ّ
ّ
غوي و األد ّ
العلمي
البحث
ضوابط
املشاركة
البحوث
يف
تتوافر
 -1أن
ّ
الرصني.
 -2أن يرتبط البحث بأحد حماور املؤمتر ،عىل أن يكون غري منشور
ساب ًقا.
 -3ختضع البحوث وملخصاهتا للتقييم العلمي.
 -4أال تزيد صفحات البحث عىل ( )25صفحة وامللخص عىل
صفحتني.
 -5ترسل البحوث مطبوعة عىل ورق ( )A4بنسختني مع قرص
مدمج ( )CDوعىل نظام (.)WORD
 -6تكون البحوث بخط ( )Mylotusواملتن بحجم ()14
واهلامش (.)12
 -7يرسل ملخص البحث يف مدة أقصاها  2019 / 9 /15م
قبل انعقاد املؤمتر.
 -8آخر موعد لتسليم البحوث هو  2019 / 11 / 1م.

 - 9ترسل البحوث وملخصاهتا عىل العنوان اآليت( :العراق -
كربالء املقدسة  /شارع الشهداء – فرع السبط – البناية اإلدارية
– الطابق الثاين  /جممع االمام احلسني (عليه السالم) العلمي
لتحقيق تراث أهل البيت (عليهم السالم) ) .
وحرصا:
أو عىل الربيد اإللكرتوين اخلـاص باملجمع
ً
gmail.com@Almajmaa1435
وتابع املظفر ان املؤمتر هيدف اىل كشف النقاب عن شخصية
أيب طالب (عليه السالم) اجلهادية واألدبية والعلمية والتي هلا
أثر واضح يف ترسيخ دعائم الدعوة اإلسالمية ونرصة االسالم
والنبوة ،وكذلك الوقوف عىل الرتاث الذي كتبه علامء الطائفتني
عن أيب طالب (عليه السالم) وإحياؤه وحتقيقه وطباعته من قبل
املجمع».
وأضاف ان من االهداف ايضا « :لتبرصة األجيال هبذه الشخصية
سيام بعد إسدال الستار عليها يف املدونات اإلسالمية،
اإلنسانية وال ّ
اضافة اىل تصحيح اجلانب التارخيي يف الكشف عن شخصية أيب
طالب (عليه السالم) وبيان مواقفه العظيمة يف الدفاع عن الرسول
(صىل اهلل عليه وآله) والرتكيز عىل عقيدة أيب طالب (عليه السالم)
والتأكيد عىل إيامنه بالرسالة املحمدية السمحاء».
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خالل حفل تكريم لجان ربيع الشهادة..
الشيخ الكربالئي يدعو الى ايجاد وسائل وآليات أخرى إليصال المنهج الرسالي
حسين النعمة

كرمت االمانتان العامتان للعتبتني احلسينية والعباسية املقدستني
جلنان مهرجان ربيع الشهادة الثقايف العاملي يف دورته اخلامسة
عرشة يف قاعة خاتم االنبياء يف الصحن احلسني الرشيف ،ودعا
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي مجيع اللجان خالل حفل
التكريم اىل االستمرار باجلهود املبذولة يف انجاح مهرجان ربيع
الشهادة بوترية متصاعدة والرتكيز عىل أمهية املهرجانات التي
ترعاها العتبتان املقدستان».
واستشهدَ سامحته بقول اإلمام املشعصوم (عليه السالم)« :احيوا
امرنا رحم اهلل من احيا امرنا» ،مبينا ان مصداق قول االمام
االفضل هو تعلم أحاديث اهل البيت (عليهم السالم) والعمل
هبا وتعليمها الناس ،واملنهاج االصلح القتداء الناس هو نرش هذه
االحاديث وسرية اهل البيت (عليهم السالم) واملهرجانات هي
من ضمن املصاديق اجلزئية حلديث «احياء االمر».
موصيا مجيع اللجان ب�ضرورة الشعور ال��داخ�لي بأمهية هذه
املهرجانات وان يكون لدهيم ايامن ووعي بأمهية واولوية اصل
النشاط وان يكون هلم قدرة البحث يف ايصال منهاج اهل البيت

(عليهم السالم) وكيفية التأثري يف الناس بحيث يتقبلون هذا
املنهج».
واشار سامحة الشيخ الكربالئي اىل التطور احلاصل يف الزمن
لغرض بحث الوسائل واآلليات املضمونة التي جيدر اختيارها
إلقناع االخرين بمنهج اهل البيت (عليهم السالم) وملعرفة سبل
التأثري وجعل الوسائل متناسبة مع العرص احلديث.
ونوه سامحته خالل كلمة احلفل عن «كيفية ان نؤثر بالرشائح
االخ��رى التي رب�ما مل تطلع عىل مذهب أه��ل البيت (عليهم
السالم)؟ لنجعلها تتفاعل أو تؤمن باملذهب».
واستطرد حديثه عن املنشهج الرسايل فقال« :ألن بعض الناس
جيهلون وال يعلمون فكر اهل البيت (عليهم السالم) فال يتبعونه،
فلو علموا حماسن كالم اهل البيت (عليهم السالم) ألتبعوهم
(عليهم السالم) لذا جيب معرفة ما هي املضامني التي يتأثر هبا
الباقون يف هذه املناهج ،ودع��ا جلان املهرجان بإجياد وسائل
وآليات اخ��رى والبحث عن املضمون ال��ذي يمكن ان جيعل
االخرين يتفاعلون مع املنهج الذي نريد ايصاله اليهم».
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على مدى أربعة اعوام..
ومنح وعالجات لجرحى
العتبة الحسينية تتكفل بمساعدات ُ
الحشد الشعبي والمقاتلين بقرابة خمسة مليارات دينار

االحرار :حسنين الزكروطي  /تصوير:

وحدة اعالم قسم ذوي الشهداء والجرحى

حرصت األمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة ومن���ذ الوهلة االولى إلطالق فتوي الجه���اد المباركة على
توفير ما يلزم لرعاية المقاتلين ،وحثهم على الدفاع عن ارض الوطن والمقدسات والشرف ،فانبرى االبطال في
الحش���د الش���عبي ملبين وذائدين عن الوطن ،ما تطلب من العتبة المقدس���ة فتح قسم يهتم بذوي الشهداء
ورعاية الجرحى ،فانبرى رجال القسم بمتابعة جرحى الحشد في المحافظات العراقية وكانت جهودهم تصل
الى مقاتلي الحشد ووزارتي الدفاع والداخلية وشملت منحا ومساعدات وبناء الدور وعالج الجرحى داخل وخارج
يمر ذكره ف���ي تقريرنا هذا ال���ى ( )4.902.764.000دينار ،وعن هذه
الع���راق طيلة اربعة اع���وام ،ووصل مجموع ما ُّ
الخدمات التي ُقدمت تحدث الحاج احمد رسول فرحان رئيس القسم قائالً:
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احمد رسول فرحان

« ان اجلريح يمر بعدة مراحل من حلظة اصابته يف املعركة اىل ان يتم من وزاريت الدفاع والداخلية ،وأكد بأن ثمة حاالت من مقاتيل
نقله ألقرب مركز صحي عسكري وثم معاجلته االولية وتشخيص وزاريت الدفاع والداخلية تكفل القسم بعالجهم واعانتهم»
اصابته اذا كان حيتاج اىل نقله جلهة اخرى مث ً
ال مدينة الطب او
مستشفى الكاظمية التعليمي ،وبحسب االصابة وشدهتا ،وبعض ( )1.400000000دينار تكلفة عالج جرحى احلشد
اجلرحى تكون اصابتهم خفيفة حيث حيتاجون فقط اىل تضميد الشعبي خارج العراق
وعالج خفيف ليعودوا بعدها اىل ارض املعركة».
وأوضح فرحان «من خالل التنسيق مع لواء عيل االكرب (عليه وذكر رئيس قسم ذوي الشهداء واجلرحى تفاصيل تكلفة عالج
السالم) ولواء الطفوف متكننا من احلصول عىل اعداد اجلرحى يف اجلرحى خارج العراق فقال « :يف عام 2016م نقل القسم ()122
املعارك وأسامئهم ،بعد ذلك استالمهم من قبل املنسق وحتويلهم حالة جلرحى احلشد الشعبي اىل مستشفيات خارج العراق يف كل
اىل املستشفى ،ويكون هناك تشخيص من قبل االطباء ان كان من اهلند ولبنان وايران ،وقد وصلت جمموعة املبالغ املرصوفة يف
حيتاج اىل اجراء عملية او فرتة رقود ،وأما احلاالت الصعبة كان تلك السنة اىل ( )341.000000دينار ،فيام كانت سنة 2017م
قد شملت ( )92حالة جلرحى احلشد الشعبي بملغ وصل اىل
يتم نقلها اىل خارج العراق».
واضاف« :ان عدد جرحى لواء عيل االكرب (عليه السالم) ولواء ( )518000000دينار ،ويف سنة 2018م نقل القسم ()178
الطفوف خالل املعارك منذ صدور الفتوى واىل يومنا هذا جتاوز حالة بمبلغ وصل اىل ( )467000000دينار ،بينام شهد العام
( )1750جرحيا بني اصابة خفيفة ومتوسطة وشديدة وبعضهم اجلاري ولغاية شهر متوز نقل ( )25حالة اىل مستشفيات خارج
تعرض اىل فقد بعض اعضائه من اطراف وعيون او اعضاء البدن العراق يف اهلند وايران ولبنان بمبلغ وصل اىل ()74000000
ّ
األخرى ،ومل يتبق من هذا العدد سوى ما يقارب اربعني جرحيا ما دينار ،وان جمموع املبالغ التي رصفها القسم لعالج اجلرحى
زال بحاجة اىل معاجلة او اعادة ارسال ومتابعة من قبل االطباء بمختلف فصائلهم عىل مدار االربع سنوات السابقة قد وصل اىل
( )1.400000000دينار».
االختصاص ،أما القسم فهو عىل تواصل مستمر معهم»
وتساءلت (االحرار) عن عمل القسم هل كان يقترص عىل لواء عيل منوها عن عالج بعض احل��االت اخلاصة فقال« :كانت حالة
االكرب ولواء الطفوف فقط؟ فأجاب فرحان « :ان العتبة احلسينية املقاتل البطل (جمتبى حاتم كامل) بحاجة متخصصني فيزيائيني
املقدسة حتمل روح االبوة وال ختتص بمجموعة دون جمموعة فتم نقله اىل احدى املستشفيات يف تركيا ملعاجلته فيزيائيا ،وكذلك
اخرى ..بل هي للكل سواء من الفصائل او القوات االمنية حتى تم نقل حالة اخرى اىل روسيا».
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( )240000000دينار املبالغ املرصوفة لعالج اجلرحى
داخل العراق

املحافظات العراقية بمبلغ وصل اىل ( )440000000دينار،
ويف السنة التالية تزايد العدد ليصل اىل ( )197مقاتال وجرحيا
بمبلغ وصل اىل ( )515000000دينار ،فيام كانت سنة 2018م
قد شهدت اعانات ومساعدات لـ ( )120عائلة مقاتل وجريح
بمبلغ وصل اىل ( )128000000دينار ،ولغاية شهر متوز من
العام احلايل قام القسم بمساعدة واعانة ( )25عائلة مقاتل وجريح
بمبلغ وصل اىل ( )74000000دينار ،وان جمموعة املساعدات
واالعانات التي قدمت لـ( )417عائلة مقاتل وجريح وصلت اىل
( )1400000000دينار».

مساعدات خمتلفة ُقدمت للمقاتلني واجلرحى

وق��د رصف القسم ُمنحا مقطوعة جلرحى ل��وائ��ي الطفوف
وعيل االكرب (عليه السالم) ،اضافة اىل مساعدات خمتلفة لبقية
الفصائل والقوات االمنية ،فقد شهدت سنة 2016م رصف
( )47000000دينار عىل ( )670عائلة ،ويف سنة2017م
رصف ( )580000000دينار عىل ( )743عائلة ،بينام شهدت
سنة 2018م تقديم املساعدات واملنح اىل ( )317عائلة بمجموع

وأش���ار اىل جمموعة املبالغ التي رصفها القسم منذ ص��دور
الفتوى املباركة ولغاية شهر مت��وز لعام 2019م وصلت اىل
( )240000000دينار موزعة عىل ( )1.177جرحيا حيث
شهدت السنة االوىل وحتديدا يف عام 2016م معاجلة ()325
جرحيا بمبلغ وصل اىل ( )80000000دينار ،فيام ضمت السنة
التالية ( )417جرحيا بمبلغ وصل اىل ( )98000000دينار ،ويف
سنة 2018م قام القسم بمعالج ( )235جرحيا بمبلغ وصل اىل
( )43000000دينار ،فيام شهدت السنة احلالية ولغاية شهر متوز منح مقطوعة ومساعدات خمتلفة قدمت اىل جرحى احلشد
الشعبي والقوات االمنية
معاجلة ( )200حالة بمبلغ وصل اىل ( )19000000دينار».

ونوه فرحان عن تقديم مساعدات واعانات خمتلفة (بناء وترميم
الدور السكنيةُ ،منح زواج ،جتهيزات منزلية ،وغريها) اىل اجلرحى
من مقاتيل احلشد الشعبي ،وقال عنها« :شهدت سنة 2016م
تقديم منح واع��ان��ات اىل ( )155مقاتال وجرحيا من خمتلف

21

Ahrarweekly

العتبة الحسينية المقدسة
قدمت عطاءها االبوي
على مسافة واحدة لجميع
فصائل الحشد الشعبي
والقوات االمنية
من الجيش والداخلية

( )376000000دينار ،ولغاية شهر متوز من هذه السنة قدمت ُمنح ومساعدات خمتلفة قدّ مها املتربعون لعوائل الشهداء
املنح واملساعدات اىل ( )250عائلة بمجموع ( )124000000واجلرحى

دينار وان جمموع املبالغ التي رصفت لعوائل جرحى لوائي عىل
االكرب (عليه السالم) والطفوف والفصائل االخرى والقوات جتدر اإلشارة اىل ان القسم وحتديدا من عام 2016م قام بتوزيع
ومنح مادية استلمت من قبل متربعني اىل ()772
االمنية وصلت اىل ( )1555000000موزعة عىل ( )1980مساعدات ُ
عائلة».
مقاتال بني ذوي شهيد وجريح ،وقد وصل عدد املبالغ املرصوفة
يف هذه السنة ( )308.345.000دينار ،ويف السنة التالية قدّ م
( )307.764.682دينار تكلفة بناء وترميم دور القسم اىل ( )59مقاتال بني شهيد وجريح مساعدات متنوعة
عوائل الشهداء واجلرحى
ومنح مالية وصلت اىل ( )38.860.000دينار ،فيام كانت
سنة 2018م قد شهدت تقديم مساعدات ومنح مالية اىل
كام قام القسم ببناء وترميم ال��دور السكنية اخلاصة بعوائل ( )141مقاتال بني شهيد وجريح ،وكان جمموع املبالغ املرصوفة
الشهداء واجلرحى ،حيث عمل عىل مدار ثالث سنوات متتالية يف تلك السنة ( )62.835.000دينار ،ويف هذه السنة قدّ مت
عىل بناء وترميم ( )34بيتا سكنيا لعوائل الشهداء واجلرحى املساعدات واملنح املادية اىل ( )55مقاتال بني شهيد وجريح
بمبلغ وصل اىل ( ،)184800500فقط سنة 2017م ترميم وكانت املبالغ املرصوفة قد وصلت اىل (،)51.833.000
وبناء ( )4دور سكنية لعوائل شهداء وجرحى بمبلغ وصل وان جمموع السنوات االربع التي قدّ مت فيها املساعدات واملنح
اىل( )18000000دينار ،فيام شهدت السنة التالية ترميم وبناء املادية اىل الشهداء واجلرحى ضمن برنامج التربعات وصلت
( )18بيتا سكنيا بمبلغ وصلت اىل ( )121118500دينار )461.873.000( ،دينار».
وكانت سنة 2019م قد شهدت بناء وترميم ( )12بيتا سكنيا
مبلغ وصل اىل ( )45.682000دينار ،وجمموع ما تم رصفه يف
هذا املضامر بلغ ( )307.764.682دينارا».
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تحت شعار (الغدير منهج هدى وسبيل نجاة)...

العتبة الحسينية المقدسة تعلن
عن اقامة مؤتمر الغدير العلمي
العالمي االول

االحرار  /حسين نصر -تصوير  /صالح السباح

أعلنت االمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة عن اقامة مؤتم���ر الغدير العلمي العالمي
األول ،تحت شعار (الغدير منهج هدى وسبيل نجاة) على قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحسيني
النبوة واإلمامة ،والكشف
الشريف ،يومي  ، 2019 /11 / 23 – 22وذلك إلرساء مبدأ وحدة المسار بين ّ
عن فلس���فة الغدير واستيعاب أهدافها ونش���ر مضامينها في االوس���اط العلمية واألكاديمية،
وقراءات معرفية في رحاب الغدير..

Ahrarweekly

أكد ذلك الشيخ عيل املظفر عضو اللجنة العلمية والتدرييس يف كلية
الفقه بجامعة الكوفة ،مضيفا ستسبق املؤمتر سلسلة من الندوات
التحضريية حول الغدير ملعرفة حم��اوره املتعددة وهي ()17
حمورا أمهها حمور (الدراسات القرآنية) مناهج وقراءات وأسباب
آليات الغدير وحمور (الدراسات احلديثية) حول الغدير ،انتها ًء
بمحور (الدراسات الفنية والثقافية) الذي يناقش اسهام االنشاد
االسالمي يف نرش واقعة الغدير ،مبينا بان هذه الندوة تركزت عىل
جانب مهم هو البعد الترشيعي والرسايل يف حادثة الغدير وأهنا مل
تكن وليدة حلظتها وإنام سلسلة من األحداث الترشيعية بدءا من
البعثة النبوية وانتها ًء بالوصية.
فيام أوضح الدكتور لواء عبد احلسن عطية عضو السكرتارية
املركزية ملؤمتر الغدير ،أن العتبة احلسينية املقدسة أقامت هذه
الندوة بمشاركة جمموعة من األساتذة من جامعات خمتلفة منها
 ( :ميسان ،واسط ،البرصة ،ذي قار ،الديوانية ،وكربالء املقدسة)
وهذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التحضريية ملؤمتر الغدير
العلمي العاملي الذي تزمع األمانة العامة للعتبة احلسينية اقامته يف
 23ترشين األول من هذا العام .منوها ،اىل ان مؤمتر الغدير االول
سيستمر ملدة يومني بمشاركة عدة باحثني وشخصيات اكاديمية
وحوزوية من داخل البالد وخارجها حيث تم استالم العرشات
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من ملخصات البحوث.
مشريا اىل إن هذا املؤمتر هو األول من نوعه وهناك مؤمتر خاص
باملسترشقني سيقام بالتعاون مع مؤسسة علمية يف املانيا حيث
تسهم األمانة العامة يف مشاركته وإدارته .مؤكدا عىل ان اهداف
املؤمتر بيان اثر االمامة االهلية يف انتظام احلياة االجتامعية وحفظها
من التفرقة وتوظيف املواهب والفنون والفعاليات الثقافية لنرش
ثقافة الغدير واظهار أثر املرأة يف نرش الثقافة الغديرية وإذكاء
القيم االنسانية املستوحاة من واقعة الغدير وإبراز املواطن اجلاملية
واإلبداعية للنصوص الغديرية.
من جانبه أكد الدكتور فليح خضري عضو اللجنة التحضريية
للمؤمتر ،عىل ان هنالك اكثر من عرش جامعات قد سامهت مع
العتبة احلسينية املقدسة يف اقامة مؤمتر الغدير العلمي االول يف
ضوء املناهج احلديثة والعلوم املعارصة من االهداف التي تنشدها
العتبة املقدسة من اقامتها هلذا املؤمتر العاملي.
ويذكر ان اللجنة التحضريية ح��ددت آخ��ر موعد الستالم
االبحاث الكاملة يف  ،2019 / 9 / 15واملستوفية للرشوط التي
تنسجم مع اهداف املؤمتر وحسب منهج البحث العلمي وخطواته
املتعارف عليها عامليا ،وسيتم اشعار الباحثني بقبول ابحاثهم يف 1
2019 / 11 /م.
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االتحاد العربي للمكفوفين يزور كربالء
ويشيد برعاية العتبة الحسينية المقدسة للمكفوفين وضعاف البصر

اشاد االحتاد العريب للمكفوفني باخلدمات املتنوعة التي يقدمها معهد نور االمام احلسني (عليه السالم) للمكفوفني وضعاف البرص التابع
للعتبة احلسينية املقدسة مبينا ان املركز يعد نموذجا مرشفا يف تقديم اخلدمات لذوي االعاقة البرصية.
وقال حسني حيدر احلليبي مسؤول العالقات الدولية لالحتاد العريب للمكفوفني  :لقد زرت دو ً
ال متقدمة عىل مدى سنوات طويلة ومل
اجد معهد ًا فيه تطور واضح مثلام وجدته يف مركز نور اإلمام احلسني وكذلك االخالص والتفاين والرغبة اجلادة يف خدمة احبتنا ذوي
االعاقة البرصية».
وأضاف ،ان املعهد رّ
نكن له املحبة ونتمنى له كل اخلري رغم
يبش بمستقبل اكثر ارشاق ًا ألحبتنا رشحية املكفوفني يف العراق الشقيق الذي ّ
الظروف التي مر هبا العراق ،مبينا كانت انطالقة واسعة وحثيثة للوصول اىل الغايات الكبرية واالرتقاء والتطور يف التعليم العايل للكفيف
واحلصول عىل الوظيفة املالئمة واملكانة االجتامعية التي تليق به وهذا ما كنا هندف اليه ونسعى اليه دائ ًام.
واكد احلليبي ،عىل تطلعه يف «بناء عالقات وطيدة ووثيقة وقوية بني معهد نور االمام احلسني (عليه السالم) واالحتاد العريب للمكفوفني
هبدف سام سنسعى اليه ونشد عىل ايدي املكفوفني لتمكينهم من االرتقاء يف العامل العريب»

«في كل بيت منقذ» دورة اسعافات تنظمها كشافة الوارث
أقامت أمانة الدفاع املدين التابعة جلمعية كشافة الوارث يف العتبة احلسينية
األولية ،بمشاركة أكثر من ()25
تدريبية يف اإلسعافات
املقدسة دورة
ّ
ّ
احلسينية
عنرصا كشفيا ،وعىل قاعة جممع سيد الشهداء اخلدمي التابع للعتبة
ّ
املقدّ سة تأيت هذه الدورة ضمن الربامج التطويرية لكشافة الوارث التي
مدربني
ُتقام لعنارصها الكشفية يف شتى املجاالت ومن خالل استضافة ّ
املدرب (حممد الزاميل)ّ :
«إن الدورة التي جاءت حتت عنوان
ّ
خمتصني وقال ّ
ً
ّ
تضمنت دروسا نظرية وعملية لعناوين خمتلفة ،منها:
(يف كل بيت منقذ) ّ
سلسلة إجراءات إنقاذ احلياة ،واإلنعاش القلبي والرئوي ،وكيفية التنفس
االصطناعي».
وأضاف الزاميل« :أمهية الدورة جاءت لتدريب العنارص الكشفية طرائق
ومهارات إنقاذ احلياة بإحدى حاالت االختناق ،وكيفية معاجلته خالل
فرته وجيزة».
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ٌ
دولي للرسم
معرض
ٌّ
بين الحرمين الشريفين
في عيد الغدير االغر

وتيمن ًا
(الفن وال��ذوق س ّلم املعرفة)
حتت شعار
ّ
ّ
بذكرى عيد الغدير األغر افتتحت العتبة احلسينية
املقدسة يوم الثالثاء املوافق 2019/ 8 / 20م
وبالتعاون مع مؤسسة (ال��ب��دور املنرية لإلغاثة
والتنمية) معرضها ال��دويل الثالث يف منطقة بني
احلرمني الرشيفني يف كربالء املقدّ سة .وقال رئيس
قسم النشاطات العامة يف العتبة احلسينية املقدسة
األستاذ (عيل كاظم سلطان) «بمناسبة ذكرى عيد
اهلل األك�بر عيد الغدير األغ ّ��ر تقيم األمانة العامة
للعتبة احلسينية املقدسة قسم النشاطات العامة
للفن
بالتعاون مع مؤسسة البدور املنرية معرض ًا
ّ
التشكييل للشباب إلحياء هذه املناسبة».
وبي األستاذ (عيل كاظم سلطان) ّ
أن «الغرض من
نّ
إقامة املعرض بني احلرمني هو الستقطاب أكثر
عدد ممكن من الزائرين الكرام ،باعتبارها املدينة
التي يؤ ّمها الكثري من الزائرين يف هذه املناسبة ،فهي
فرصة كبرية ّ
لالطالع عىل واقعة هذا املناسبة».

شعبة المدارس الدينية
ترعى مشروعا قرآنيا في قضاء النعمانية
ضمن برنامج اكتشاف الطاقات القرآنية يف املدارس الدينية ودعم نشاطاهتا
يف هذا املجال ،زار وفد شعبة املدارس الدينية  -متمث ً
ال بالشيخ عيل اخلفاجي
املرشف عىل املجال القرآين يف الشعبة  -مدرسة اإلمام احلسني (عليه السالم)
الدينية يف قضاء النعامنية التابع ملحافظة واسط .ورحب معتمد املرجعية
الدينية يف القضاء ومدير املدرسة السيد حمسن الزاميل هبذه الزيارة ،معرب ًا عن
طموحه الشديد يف استمرار الدعم للنشاطات التي تقيمها املدرسة ،وتواصل
الزيارات لديمومة هذه الدورة التي محلت عنوان (دورة شفيعنا) .من جانبه
حتدث اخلفاجي إىل املشاركني وأساتذهتم يف التالوة عن« :أن التحفيظ البد من
أن يعتمد عىل طريقة العرض املستمر عىل األستاذ؛ لتثبيت املحفوظ من السور
واألجزاء ،وعىل رضورة إدخال تعليم قواعد التالوة ابتدا ًء بتصحيحها نحوي ًا
ثم تطبيق قواعد التجويد ،كي تتولد من هذه الدورة طاقات يمكن توظيفها
للعمل يف املجال القرآين واملشاركة يف املسابقات القرآنية املحلية والوطنية».
وقد تم تكريم عرشين حافظ ًا متميز ًا كمرحلة أوىل ،يتبعها تكريم اآلخرين يف
مراحل ومناسبات الحقة ،حيث بلغ عدد املشاركني أربعة وسبعني حافظ ًا..

المرسم العثماني والمنمنمات..
ندوة علمية تُع ّرف بالبعد التاريخي للكنوز االثرية في العراق
نظم مركز االمام احلسني (عليه السالم) لرتميم املخطوطات ورعاية الباحثني التابع للعتبة احلسينية املقدسة الثالثاء ندوة نقاشية حول
املرسم العثامين النقش خانه .وقال مناف التميمي مدير املركز ان «الندوة هتدف اىل خلق ابواب للتعاون مع اجلامعات العراقية وكليات
االثار لتطوير الكوادر ونرش كل ما يتعلق باملخطوطات» .واضاف ،متت مناقشة موضوع املرسم العثامين واملنمنامت و ُبعدها التارخيي
ومدى تأثريها عىل تاريخ املخطوطات ،مبينا ان العتبة احلسينية متتلك العديد من املخطوطات العثامنية النادرة وهذه تعترب نقطة مهمة
وارثا كبريا للمركز .واشار التميمي اىل ان «العتبة احلسينية ومجيع العاملني يف مركز االمام احلسني عليه السالم عىل استعداد تام للتعاون
وتوفري االجواء املناسبة للباحثني ودعمهم يف مجيع اجلوانب».
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المتبحر..
العالم
ُ
ّ

صاحب كتاب كامل الزيارات
ُ
من مدينة قم المقدس���ة في إيران ،نبع اس���م فقيه شيعي َ
ترك تراثًا
جمًا ،وأصبح من كبار الرواة الش���يعة في القرن الرابع الهجري ،متنقالً
ّ
بين الحواضر اإلسالمية إلى حين وفاته في مدينة الكاظمية المقدسة
يعرف به أنه صاحب (كت���اب كامل الزيارات)ّ ..إنه
ف���ي العراق ،وأكثر ما ّ
ّ
علم من أعالم
القمي)،
العالم واألس���تاذ
ٌ
والمحقق الشيخ (ابن قولويه ّ
الشيعة الذي نذر عمره في خدمة علوم أهل البيت (عليهم السالم).
وهو (جعفر بن حممد بن جعفر بن موسى بن مرسور بن قولويه
القمي املعروف بـابن قولويه) ،وكنيته «أبو القاسم».
ولِد يف مدينة قم ونشأ يف أرسة عرفت بالعلم والتقوى ،وبدأ منذ
نعومة أظفاره بطلب العلم فحرض درس والده وأخيه ومها من
كبار حمدّ ثي الشيعة.
يعدّ جعفر بن حممد بن قولويه من أبرز الشخصيات العلمية يف
عرصه ،وقد اهتم أصحاب املصنفات احلديثية برواياته واعتمدوا
عليها ألكثر من عرشة قرون ،وقد نال احرتام ًا خاص ًا لدى علامء
الشيعة وفقهائهم ،كام أن الكثري من الرواة حازوا عىل الوثاقة لنقل
جعفر ابن قولويه الروايات عنهم.
أما عن ذكره يف كلامت العلامء ،فيقول الشيخ النجايش عامل الرجال
الشهري يف حقه« :وكل ما يوصف به الناس من مجيل وثقة وفقه
فهو فوقه».
أما الشيخ الطويس فقال« :جعفر بن حممد بن قولويه القمي،
يك ّنى أبا القاسم ثقة ،له تصانيف كثرية عىل عدد أبواب الفقه».
وقال السيد ابن طاووس يف حق ابن قولويه« :الشيخ الصدوق
املتفق عىل أمانته جعفر بن حممد بن قولويه».
وقال ابن حجر العسقالين العامل الس ّني« :جعفر بن حممد بن
جعفر بن موسى بن قولويه أبو القاسم السهمي الشيعي :من كبار
الشيعة وعلامئهم املشهورين».
تتلمذ ابن قولويه عىل يدي عدد من املشايخ األج�لاء بينهم

(والده حممد بن جعفر بن قولويه ،أخوه عيل بن حممد بن جعفر
بن قولويه ،حممد بن يعقوب الكليني ،حممد بن احلسن الصفار،
ابن بابويه والد الشيخ الصدوق ،حممد بن جعفر الزراري ،حممد
بن احلسن بن الوليد ،حممد بن احلسن بن عيل بن مهزيار ،حممد
بن احلسن احلمريي ،حممد بن احلسن اجلوهري ،حممد بن أمحد
املرصي).
كام أن هلذا الرجل املعطاء (رضوان اهلل تعاىل عليه) تالمذة أجالء
هنلوا من معينه وعلمه نذكر منهم (الشيخ املفيد ،احلسني بن عبيد
اهلل الغضائري ،أمحد بن حممد بن عياش ،حيدر بن حممد بن نعيم
السمرقندي ،عيل بن بالل املهلبي ،أمحد بن عبدون ،ابن عزور،
حممد بن سليم الصابوين).
ِ
وتنم عن سعته العلمية ،إال أنهّ ا برزت
أما عن مؤلفاته ،فهي كثريةّ ،
من بينها كتاب (كامل الزيارات أو جامع الزيارات) ،فض ً
ال عن
مؤلفات ّقيمة بينها (تاريخ الشهور واحلوادث فيها ،مداواة اجلسد
حلياة األبد ،قسمة الزكاة ،اجلمعة واجلامعة ،األضاحي ،الرضاع،
الصداق ،النوادر ،العدد ،الصلوات ،قيام الليل).
األثر الثر)..
ُ
(كتاب كامل الزياراتُ ..
ً
يعدّ هذا الكتاب من أكثر كتب الشيعة الروائية اعتبارا ،والذي
بقي عىل مدى عرشة قرون منذ زمن كتابته مورد ًا الهتامم علامء
الشيعة وفقهائهم ،ولقد ذكرت رواياته يف املصادر املهمة الروائية
للشيعة واعتمدوا عليه يف ذلك.
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ُيقال له أيض ًا جامع الزيارات أو كامل الزيارة ،وهو جمموعة من
الروايات عن األئمة األثني عرش حول طريقة زيارة رسول اهلل
وسائر األئمة وأوالدهم ،حيث يتطرق املؤلف فيه إىل مجيع أبعاد
الزيارة كثواهبا ،وفضلها ،ومرشوعيتها ،وكيفيتها ،وهو ّ
حيث
ّ
ويرغب هبا ،ومن بعده يقوم املؤلف بمناقشة الشبهات
عليها
والر ّد عليها وعىل االشكاالت املطروحة من قبل املخالفني.
حيوي الكتاب عىل ( 755حديث ًا) يف ( 108اب��واب) ،وجممل
عناوين حمتوياته هو:
* آداب وثواب زيارة الرسول األكرم.
* آداب وثواب زيارة األئمة االثني عرش.
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* فضل وثواب زيارة أوالد األئمة.
* زيارة املؤمنني.
و ُيعدٌّ الكتاب من أشهر مؤلفات ابن قولوية ومن خصائصه
املهمة هو التوثيق العام لرواته؛ حيث قام ابن قولويه يف بداية
الكتاب بتوثيق مجيع رواته ،ثم مجع فيه أصح وأوثق الروايات
واألحاديث ،ولذلك يعدّ من أهم كتب الطائفة الشيعية ُ
وأصوهلا
ّ
املعتمد عليها يف احلديث ،وهو أحد أهم املصادر لكتب األدعية
والزيارات التي أ ّلفها املتأخرون منها كتاب مفاتيح اجلنان للشيخ
عباس القمي.

واقعة (الغدير)
بلغَ عدد من أ ّلف رسالة خاصة أو كتاب ًا مستق ً
ال حول واقعة
ّ
ولعل
(عيد الغدير) وخصوصياهتا وتفاصيلها ( 29شخص ًا)
هناك غريهم ممن أ ّلف كتاب ًا أو رسالة مستق ّلة حول هذه احلدث
اهلام مل يذكر التاريخ أسامءهم ،أو ضاعت مؤلفاهتم
التارخيي ّ
وضيعت الكثري
مع التطورات التي طرأت عىل األمة اإلسالمية
ّ
الفكري خالل عمليات اإلغ��ارة والنهب أو اهلدم
من تراثها
ّ
واإلحراق (ولقد اقتبسنا كل هذه االحصاءات من كتاب الغدير
اجلزء االول).
ولقد كتب علامء الشيعة كتب ًا قيمة حول هذه الواقعة أمجعها
وأشملها كتاب الغدير بقلم العالمة اجلليل والكاتب اإلسالمي
القدير املرحوم آية اهلل الشيخ األميني ،والذي يقع يف ( 11جملد ًا)
يف ما يقرب من ستة آالف صفحة.
ثم ان النبي (صىل اهلل عليه واله) مل يلبث ان نزل عليه قوله تعاىل
بعد نصبه علي ًا إلمرة املسلمني يف تلك الواقعة:
يت َل ُك ُم
(ا ْل َي ْو َم َأ ْك َم ْل ُت َل ُك ْم ِدين َُك ْم َو َأتمْ َ ْم ُت َع َل ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
إْ ِ
فكب النبي (صىل اهلل عليه واله) بصوت
ال ْس اَل َم ِدينًا) [املائدة ]3 :رّ
عال ثم أضاف قائال :احلمد هلل عىل إكامل الدين وإمتام النعمة
الرب برسالتي ،ووالية ع ّ
يل بن أيب طالب من بعدى.
ورىض ّ
ثم نزل رسول اهلل (صىل اهلل عليه واله) من ذلك املنرب املصنوع من

عليا (عليه السالم) أن جيلس يف
حدائج االبل وأمر امري املؤمنني ّ
خيمة وأمر أطباق الناس ّ
وكل من حرض املشهد من امته ومنهم
الشيخان ومشيخة قريش ووجوه األنصار كام أمر ا ّمهات املؤمنني
بالدخول عىل أمري املؤمنني (عليه السالم) وهتنئته عىل تنصيبه
ملنصب االمامة واخلالفة بعد رسول اهلل (صىل اهلل عليه واله).
وانكبوا عىل عيل (عليه السالم) بأيدهيم وكان
ففعل الناس ذلك
ّ
عليا أبو بكر وعمر واصفني إياه بالوالية،
أول من صافق وهنأ ّ
ولقد كان هذا احلديث عىل مدى التاريخ االسالمي اكرب دليل عىل
أفضلية عيل (عليه السالم) عىل مجيع صحابة النبي (صىل اهلل عليه
واله) كافة.
* للعالمة الشيخ جعفر السبحاين (بترصف).
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للعلى
علي ُ
ٌّ
الحبوبي
مضر رؤوف هادي ّ

���������ي ل��������ل�������� ُع��������ل��������ى ُدن��������������ي�������������� ًا و ِدي����������ن����������ا
ع����������ل� ٌّ
َو� َ
َّ
��������������ل ����������ش����������أ ٍو
ك�
أوالك امل��������ه��������ي��������م��������نُ
َ
�����������ة وامل����������ع����������ايل
ف��������ق��������د ِن������������ل������������تَ املَ������������ه������������اب�
وي���������������������و َم ال���������������������دار اذ ط�������ل�������ب ال�������ر��������س�������ول
��������د
ف�������ك�������ن�������ت امل���������������س�������ت�������ج�������ي�������ب و�أي جم� ٍ
�����ب
وال زم����������������ت ال�����������ر������������س�����������ول ب��������ك��������ل خ������ط� ٍ
ف�����ك�����ن�����ت ال��������ب���������أ���������س وال���������������س�������ي� َ
������ف املُ������ع������ ّل������ى
�����������زم
ن�����������������ص��������رت احل���������������ق جم���������ت���������ه���������د ًا ِب������������ َع�
ٍ
ف��������ف��������ي ك������������ل امل��������������ع��������������ارك ك��������ن��������ت ف����������������رد ًا
�������������س املَ����������ع����������ايل
ب����������ب����������در ٍ ك����������ن����������تَ ن�������ب������را�� َ
ويف �أُ
ح����������������������������د ت����������ب����������اع����������دت الأم��������������������اين
ٍ
ف������� ِم�������ن�������ه�������م م�����������ن ن��������������زا ن������������������ز َو الأراوي
ت��������ب��������اع��������دَ ع�����������ن جم��������������ال امل�����������������وت �������ش������وط������ ًا
ي�������رجت�������ي�������ه
وم���������ن���������ه���������م م�������������ن رج�����������������ا م�������������ن
ِ
وان�����������������ت ال��������ث��������اب��������ت االق���������������������وى ِم��������را���������س�������� ًا
ف�������ف�������ي �� َ
�����������رم امل������������ع������������ارك ك�������ن�������ت ل�����ي�����ث����� ًا
�����������ض�
ِ
ُت�������������داف�������������ع ع�����������ن ر������������س�����������ول اهلل �������ص������دق������ ًا
�أب������������������ا احل���������������س�������ن���ي���ن ي�����������ا رم��������������ز ال������ت������ف������اين
ّ
���������ن
�������س ب����������ن�
ي�����������وط�����������دُ يف ال��������ن��������ف��������و�� ِ
���������اء دي� ٍ
َ
�������م
وج�
���������������������������اءت ب�������ي�������ع�������ة ٌ ب����������غ����������دي� ِ
���������ر خ� ٍّ
َ
��������������ر ًا
������م ك������������لُّ م���������ن يف اجل���������م��������� ِع ُط�
ف��������� َ������س������� ّل� َ
ّ
ول����������ك����������ن
ل��������ل��������ن��������ف��������اق َج��������������������رت ُح����������ق����������ودٌ
ِ
و� ّأي
��������ل��������اب،
االن������������������ق�
ف����������ك����������ان
ُرزءٍ
ُ
وع�������������������ا َد ال�����������دي�����������نُ ُم�������������س������ت������ل������ب������ ًا ط����ع����ي����ن���� ًا
�أب����������������ا احل�������������س������ن���ي��ن وال���������دن���������ي���������ا ام�������ت�������ح�������انٌ

ب������������������راك اهلل ك�����������ي حُت���������ي���������ي ال�����ي�����ق�����ي�����ن�����ا
�������ر دو َن�����������������������هُ امل������ت�������������س������اب������ ُق������ون������ا
َت��������ق��������ا���������ص� َ
و�أوج����������������ع����������������تَ ال���������������� ُع����������������دا َة امل�����ع�����ت�����دي�����ن�����ا
ن�������������������ص����ي����ر ًا ث���������اب���������ت��������� ًا ل������������ن ي���������س����ت����ك����ي����ن����ا
َ
����������اك امل�����������ص�����ط�����ف�����ى يف الأق�������رب�������ي�������ن�������ا
َح�����������ب�
َ
����������دت ال��������� ُع���������ت���������ا َة املُ�����������ش�����رك�����ي�����ن�����ا
َو ج�����������اه�
وح��������ت��������ف�������� ًا ق�������ا��������ض�������ي������� ًا يف ال������ك������اف������ري������ن������ا
������������������زم �أن���������ع����������� َ
�������ر ال�������رزي�������ن�������ا
وح�
ٍ
��������ش ال��������ف��������ك� َ
�����������د هُ ��������ون��������ا
ُت���������������ط���������������ار ُد ب������������اط������ل����� ًا وت������������ه�
ُّ
َو ح��������ت��������ف�������� ًا م����������اح����������ق���������� ًا ل�����ل�����ظ�����امل�����ي�����ن�����ا
هلل ال� ُ
�����ظ������ن������ون������ا
َو ظ��������������نَّ ال������������ق������������و ُم ب�����������������ا ِ
و ِم�������ن�������ه�������م َم������������ن ������س�����ع�����ى �������س������ع������ي������ ًا َم����ه����ي����ن����ا
ب���������ع���������ي���������د ًا ع�����������ن رب������������������وع املُ�������������س������ ِل������م������ي������ن������ا
َخ�������������������������ؤونٌ ي��������رجت��������ي ������ش�����خ�����������ص����� ًا َخ����������ؤون���������ا
�������ر ،واخ��������ت��������رت ال����ي����م����ي����ن����ا
َد َر� َأت ال�����������������ش� ّ
َ
وال��������ب��������ط��������ل الأم������ي������ن������ا
وك��������ن��������ت ال�����������ط�����������و َد
َ
�������������ك ث����������اب� ٌ
���������ت ُي�������ع�������ل�������ي اجل�����ب�����ي�����ن�����ا
وع�������������ز ُم
وي��������������ا ن���������������������ور ًا ����������س���������رى يف امل�������ؤم������ن������ي������ن������ا
�����ى ُم����ب����ي����ن����ا
و ُي��������ر���������س��������ي يف ال�������ق�������ل�������وب �������س������ن� ً
��������������������ر ب�������ه�������ا ال������ع������ي������ون������ا
����������ي ق�����������د �أق�
ّ
ب�����������وح� ٍ
ب�����������������إم����������������ر ِة ح������������ي������������د ٍر ُم�����ت�����������س�����اب�����ق�����ي�����ن�����ا
�����������رتْ يف احل�������اق�������دي�������ن�������ا
�����������س������������ ِّع�
َ
ون���������������������ا ٌر �� ُ
�������س������ق������ي������ف������ة م������ارق������ي������ن������ا
��������م يف
ِ
ت���������ف���������اق� َ
����������������������ر م������ن������ك������و�������س������ ًا ح�����زي�����ن�����ا
وع��������������������ا َد الأم�
ُ
َ
��������������ق �آخ����������رون����������ا
����������������ه ،و�أخ��������������� َف�
جن���������ح���������تَ ب�
ِ
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(الق َلم)
القلم �صديقك الذي يبقى معك ما دمت تهتم به ،وهو �أداتك التي تعك�س �شخ�صك
ُ
على مر�آة الورق� ،إنها هبة اهلل تعاىل لبع�ض من النا�س ..يحملونه �سالح ًا ومنار ًا،
يرتجم ب�ؤ�س قلوبهم وجراحاتهم اىل قناديل ت�ضيء دروب ال�سعادة للآخرين.
والقلم كما يقال ل�سان القلب ..فالبع�ض نعرف �شخ�صياتهم من كتابتهم
وما من كاتب �إال �سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه.

(الدمعة)
يقال كل دمعة لها نهاية  ..ونهاية �أي دمعة ب�سمة ..
ولكل ب�سمة نهاية  ..ونهاية الب�سمة دمعة !
ومل يخلق اهلل تعاىل الدمعة �إال لأنه يعلم مبرارة احلزن على الإن�سان
وخلقها لأنها تخفيف؛ ف�إذا �أ�صابك يف يوم من الأيام فرح فت�أكد �أنه �سي�صيبك الآخر والعك�س
وال تكرث ال�شكوى للنا�س فقد �ضاقت �صدور النا�س لبلواهم فما عادوا يحتملون
ال ت�شك للنا�س جرح ًا �أنت �صاحبه ال ي�ؤمل اجلرح �إال من به �أمل

(و�سطية)
ال تتخيل كل النا�س مالئكة ،وال جتعل ثقتك بهم عمياء ،فتتحطم وتنهار نف�سيتك عند �أول
�صدمة،
لأنك �ستبكي يوما على �سذاجتك ،ولتكن فيك طبيعة املاء الذي يحطم ال�صخرة
بينما ين�ساب قطرة ،قطرة ،ويتكيف مع الظرف.
بل كن و�سط ًا بني االثنني ال مفرط الثقة وال �شكاكا يف النا�س.
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جائي بحضرتك ..
ُمذ ْ
سيجت َر ِ
أحلم بالرحيل على اديمها
حيدرعاشور

أنارت الأ�ضواء فج�أة يف كياين كله يف تظاهرة حب وع�شق خلدمتك،
� ِ
فكل دقيقة يف ح�ضرتك لها يف را�سي توهج نحو – طفك -الدامي
فيختلط دمي بدمعي حتى بد�أت احفر ا�سمك على كل �أ�شيائي ليبقى
عنوانا �سائدا يف �ضلوعي ،فينطلق القلب طوعا لنداءات الروح بان�سياب
حر يداوي احلزن باحلزن بقوى خفية ت�سري بالروح ،تردد ا�سمك
العظيم مع كل دمعة تر�سمها عيوين على �أدمي وجهي .حني ا�ست�شعر
االمان وان ال�ضوء بد�أ ي�سري ّ
يف  ،وهو يزيح عني االكمة املغلقة وعقلي
ميزقها ..ولي�س يف و�سعي �أن �أر�سل ب�صري ابعد فقدرتي توقفت عند
وحتجر ل�ساين بهواك وال
حدود ا�سمك ،و�أر�سيت يف مر�سى �أبوابك،
ّ
�شان يل غري ان �أق�ص عليك ما يفي�ض يف �صدري كل يوم ،و�أنا �أن�صت
�أمام حمرابك لأ�سمعك و�أتقلب وانه�ض و�أعيد عليك ما جرى يل من
�شدة الأهوال وع�سر احلال واخلوف ان ارحل اىل حياتي احلقيقية
دون ان اخذ �صك ال�شفاعة منك ،ا�سمح يل موالي و�أمريي �أن ابكي يف
ح�ضرتك كل �صباح كي تراين و�أ�سمعك..
موالي االبهى � :أعرف بتوا�ضع ان احلياة بفعلها ال تخلق ال�صاحلني بل
هم يخلقون ليبحثوا عن باب اخللق ليكونوا مع ال�صاحلني ،والن احلياة
و�أفعالها ال يكتمل بها الإ�صالح لغواية ال�شياطني  ،فكان الذبح يف حب
اهلل عبادة و�صك غفران و�ضمانا �أكيدا للجنان  ..مبعنى �إنا نبحر يف
حدود طفك ،واجلراح تنزف من ال�صدور من اجل فك ا�سر الأر�ض من
الطواغيت ،ونقاوم الذبح ونت�شبث بالن�صر وننق�ش (احلرف) الأول
حلكومتك لتعلن �ضوءها للعامل من كربالئك.
�سيدي االنقى :منذ الآن �س�أغ�سل كل يوم قلبي بنور ال�ضريح ،والب�س
ج�سدي ث��وب الطهارة وال��ق��وة ،و�أجعل روح��ي جاهزة للجهاد على
عقيدتك ،و�ألوذ بنف�سي لتكون كل �صباحاتي عند الدماء الزاكيات
�شاكرة َل ْن ُع ِم هلل تعاىل كي متنحني �سند ال��والء� ،س� ُ
أظل ،اردد يف
ح�ضرته املقد�سة �أ�صوات ًا جديدة ملفردات كتاباتي ،و�أحفر يف وجهي
عينني ثانيتني مبللتني بدمع يحمل ا�سمك ،ع�سى ان التحف بنعمة
�سيجت َرجا ِئي
الب�شارة ،التي �سمعتها كثريا عرب منابر الهدى ،لذا ْ
بح�ضرتك و�أحلم بالرحيل على ادميها ب�سعادة.
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الى روح الشهيد السعيد (العيبي رحيم ناصر السيالوي) ابي عالء

َ
بمسيرة الورود شهيدا
والتحق
ِ
حيدر عاشور

منذ ِ
ُ
عهد طغاة السلطة اقسم ان ينرص املذهب والعقيدة بدمه لو توفرت
فرصة الشهادة ،فتسلح –ابو عالء -باإليامن وتعلم ما يمكن ان يتعلمه من
االمور الدين فهو مل حيصل من حياته سوى التعلم الشفاهي ،وحاول بكل
طاقاته الذهنية ان حيفظ ما يمكن حفظه من القرآن الكريم عرب الصوت فقط
 ،وكانت فرحته الكربى حني ّ
زكاه إمام اجلامع يف البرصة ويف ايب اخلصيب
ان قراءة اآليات يف صالته هي صحيحة وال غبار عليها وال إشكاالت.
وفرح االهل واألصدقاء ،وبدأ
هبذا اليوم اوقد الشموع ووزع احللوى ّ
يردد قوله الشائع  :لقد حققت االنتصار االول يف عشق الصالة بموالة
حممد وآل حممد ..وسأح ّقق انتصاري الثاين بالفوز بالشهادة يف سبيل اهلل
واحلسني ..فكانت مشاركته بروحه بالثورة الشعبانية سنة  1991هلا اثرها
ِ
حوله ،ولكن كانت القوى العاملية حينها تساند الباطل
يف نفوس كل من
ضد احلق ففقد -ابو عالء -الكثري من اصدقائه املجاهدين –الشعبانيني-
وظل هو مطاردا من قبل طغاة السلطة ..وحني انكشفت الغمة عن العراق
وأرشقت شمس دافئة عىل ارض املقدسات ،ترك كل يشء ليلتحق خادما
متطوعا لزوار احلسني (عليه السالم) يف كربالء ويف قلب الرضيح املطهر .

شهدائنا
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الشمس دائام ما حتجبها الغربان السود من الطامعني
واخل��ون��ة وامل��رت��زق��ة م��ن ك�لاب ال��ع��امل املسعورة
جتر وراءها الدمار والذعر
واملتوحشة إنسانيا ،جاءت ّ
والفوىض ،الئ��ذة بام م ّنت عليهم كتب امللعونني
بأوهام اسرتجاع اخلالفة الدموية...
اندفع» ابو عالء السيالوي» جزعا مع صيحة نداء
اجلهاد الكفائي  ،الصيحة التي وقف العامل عندها
حائرا منكرسا مصابا باخلرس .وتبدل كل يشء
برسعة مباغتة ،بمعارك دامية هلعت عني (داعش)
فطردوا بعد ان قطف لواء عيل االكرب «عليه السالم»
الرؤوس العفنة التي جترأت عىل اغتصاب األرض
وال� ِ�ع��رض وامل��س��اس باملقدسات .ظ��ل وقتها –
السيالوي -مبتعدا عن أهله وبرصته ما يقارب
اخلمسني يوما مل يفكر يف اجازة او اسرتاحة ،ولكن
وعىل حني غفلة اخذ اجازة ملدة اسبوع زار عائلته
وأصدقاءه وحمبيه ،هبذه الزيارة كان عالمات الوداع
ظاهرة يف كل حضن وقبلة ونظرة ملن حيب .فكان
يويص كل من يراه بأفضل االعامل وهي مساعدة
ال��ف��ق��راء وامل��س��اك�ين واألي��ت��ام ،وي��ويص الشباب
بابتسامته البرصواية احلنونة بالتمسك بخط ومبادئ
 حممد وال حممد -والقرآن الكريم .ورجع -ابو عالء -اىل لوائه دون ان ينظر اىل اخللف،
ليشارك هذا البطل اخلمسيني املغوار القادم من ايب
اخلصيب  -مهيجران ال��ب�صرة ،م��ع��ارك حترير-
س��ام��راء وتكريت وال���دور والعلم وبلد ويثرب
ومكيشيفه وسبع الدجيل وعامرية الفلوجة . -
كان مقاتال رشسا ضد التكفريين ،رحوما ودودا مع
زمالئه املجاهدين...والبصمة اجلهادية له انه كان
من االوائل الذين حرروا جرف الصخر ومسكوا
االرض وأطلقوا عليها جرف النرص ،وقد اعطى
ولده الصغري (حممد) شهيدا يف جرف النرص ز ّفه
كعريس اىل مثواه األخري ،ومع كل هذا االمل واجلزع
مل تربد مجرة فراق ولده فواصل اجلهاد مع صفوف
لواء عيل االكرب»عليه السالم»  -حتى اخر معركةله يف بيجي بتاريخ  2015/07/07منتصف شهر
رمضان هبذا اليوم الدامي استشهد (العيبي رحيم
نارص السيالوي) ملتحقا بركب االباء ومالحمه تقرأ
الشهادة التي طاملا متناها.

32

تراث أهل البيت
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اسعد الناس
قال أمري املؤمنني عيل عليه السالمَ :
اس َم ْن َع َر َف َف ْض َلنَا َو َت َق َّر َب إِلىَ هَّ
«أ ْس َعدُ ال َّن ِ
ص ُح َّبنَاَ ،و َع ِم َل بِ اَم إِ َل ْي ِه َندَ ْبنَا َو
اللِ بِنَا َو َأ ْخ َل َ
ا ْنت ََهى َع اَّم َع ْن ُه نهَ َ ْينَاَ ،ف َذ َ
اك ِم َّنا َو ُه َو يِف َدا ِر مْ ُال َقا َم ِة َم َعنَا»

خطبة االمام الحسن في البصرة يوم الجمعة
حدَ هَّ َ
اس َو مَ ِ
الس اَل ُم َي ْو َم جْ ُ
ال ُم َع ِة َف َص ىَّل ا ْل َغدَ ا َة بِال َّن ِ
الل َو َأ ْثنَى َع َل ْي ِه،
ْاعت ََّل َأ ِم ُ
الس اَل ُم بِا ْل َبصرْ َ ِةَ ،ف َخ َر َج الحْ َ َس ُن َع َل ْي ِه َّ
ري مْ ُال ْؤ ِمنِنيَ َع َل ْي ِه َّ
ال« :إِ َّن هَّ َ
َو َص ىَّل َع ىَل ال َّنبِ ِي َص ىَّل هَّ ُ
الل َع َل ْي ِه َو آلِ ِهُ .ث َّم َق َ
َار َل ُه َن ْفس ًاَ ،و َر ْهط ًاَ ،و َب ْيت ًا.
الل لمَ ْ َي ْب َع ْث َنبِ ّي ًا إِ اَّل ْ
اخت َ
ص َأ َحدٌ ِم ْن َح ِّقنَا إِ اَّل َن َق َص ُه هَّ ُ
َو ا َّل ِذي َب َع َث محُ ََّمد ًا َص ىَّل هَّ ُ
الل ِم ْن َع َم ِل ِهَ ،و اَل َت ُك ُ
ون َع َل ْينَا َد ْو َل ٌة إِ اَّل
الل َع َل ْي ِه َو آلِ ِه بِالحْ َ قِّ َنبِ ّي ًا اَل َي ْن ُق ُ
َكا َن ْت َلنَا َع ِ
اق َب ٌةَ ،و َلت َْع َل ُم َّن َن َب َأ ُه َب ْعدَ ِح ٍ
ني»

فوائد حب أهل بيت النبي
اللِ صىل اهلل عليه و آله: « َم ْن َأ َرا َد ال َّت َو ُّك َل َع ىَل هَّ
ول هَّ
َق َ
ال َر ُس ُ
اب ا ْل َق رْ ِ
ب َف ْل ُي ِح َّب
اللِ َف ْل ُي ِح َّب َأ ْه َل َب ْيتِيَ ،و َم ْن َأ َرا َد َأ ْن َي ْن ُج َو ِم ْن َع َذ ِ 
ول جْ َ
اب َف ْل ُي ِح َّب َأ ْه َل َب ْيتِيَ ،ف َو هَّ
َأ ْه َل َب ْيتِيَ ،و َم ْن َأ َرا َد الحْ ِ ْك َم َة َف ْل ُي ِح َّب َأ ْه َل َب ْيتِيَ ،و َم ْن َأ َرا َد ُد ُخ َ
ال َّن ِة بِ َغيرْ ِ ِح َس ٍ
اللِ َما َأ َح َّب ُه ْم
َأ َحدٌ إِ اَّل َربِ َح يِف الدُّ ْن َيا َو الآْ ِخ َر ِة»

الحب و البغض
«ر ِح َم هَّ ُ
َروى إبن َح ُّیون املغريب َع ْن َأبيِ َج ْع َف ٍر محُ ََّم ِد ْب ِن َعليِ ٍّ صلوات اهلل عليه َأ َّن ُه َق َ
الل َع ْبد ًا َح َّب َبنَا إِلىَ ال َّن ِ
اس َو لمَ ْ ُي َب ِّغ ْضنَا
الَ :
إِ َل ْي ِه ْم »...

شهر محرم الحرام
ن شبيب ان املحرم هو الشهر
قال الريان بن شبيب :دخلت عىل الرضا عليه السالم يف أول يوم من املحرم ،فقال يل»:يا ب 
نبيها
الذي كان أهل
حيرمون فيه الظلم و القتال حلرمته ،فام عرفت هذه األمة حرمة شهرها و ال حرمة ّ
ّ
اجلاهلية فيام مىض ّ
هَّ
صلوات هّ
الل عليه و آله ،لقد قتلوا يف هذا الشهر ذريته و سبوا نساءه و انتهبوا ثقله ،فال غفر الل ذلك هلم ابدا»

خصال تدعو الى الجنة
الَ :
ٍ
ب َو ا ْل رِ ُّب َيدْ ُعو إِلىَ جْ َ
السالم ) أ َّن ُه َق َ
س ِخ َص ٍ
ب ُك ْم بِ َخ ْم ِ
ال َّن ِة»؟
ُر ِو َي َع ْن اإلما ِم
ال ِه َي ِم َن ا ْل رِ ِّ
«أ اَل ُأ ْخ رِ ُ
حممد الباق ِر ( عليه َّ
ُق ْل ُتَ :ب ىَل.
َق َ
ال:
« .1إِ ْخ َف ُاء مْ ُال ِصي َب ِة َو ِك ْتماَنهُ َ ا.
الصدَ َق ُة ُت ْع ِط َيها بِ َي ِمينِ َك اَل َت ْع َل ُم بهِ َ ا ِش اَم ُل َك.
َ .2و َّ
ِ
ِ
َ .3و بِ ُّر ا ْل َوالدَ ْي ِنَ ،فإِ َّن بِ َّرهمُ َ ا للِهَّ ِر ًضا.
يمَ ،فإِ َّن ُه ِم ْن ُكنُو ِز جْ َ
ال ْك َث ُار ِم ْن َق ْو ِل اَل َح ْو َل َو اَل ُق َّو َة إِ اَّل بِ هَّ
َ .4و إْ ِ
ال َّن ِة.
اللِ ا ْل َعليِ ِّ ا ْل َع ِظ ِ
َ .5و الحْ ُ ُّب مِ ُل َح َّم ٍد َو ِ
آل محُ ََّم ٍد ( عليهم السالم )»
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العلماء ورثة االنبياء
ال« :إِ َّن ا ْل ُع َل اَم َء َو َر َث ُة الأْ َ ْنبِ َي ِ
ٍ
اءَ ،و َذ َ
السالم ) أ َّن ُه َق َ
اك َأ َّن الأْ َ ْنبِ َيا َء لمَ ْ
الص ِ
ُر ِو َي َع ْن اإلما ِم َج ْع َفر ْب ِن
حممد َّ
ادق ( عليه َّ
يث ِم ْن َأ َح ِ
ُيو ِر ُثوا ِد ْرهمَ ًا َو اَل ِدينَار ًاَ ،و إِ َّن اَم َأ ْو َر ُثوا َأ َح ِ
اد َ
اديثِ ِه ْمَ ،ف َم ْن َأ َخ َذ بِشيَ ٍْء ِم ْن َها َف َقدْ َأ َخ َذ َح ّظ ًا َو ِافر ًاَ ،فان ُْظ ُروا
ت يِف ُك ِّل َخ َل ٍ
ِع ْل َم ُك ْم َه َذا َع َّم ْن َت ْأ ُخ ُذو َن ُهَ ،فإِ َّن ِفينَا َأ ْه َل ا ْل َب ْي ِ
يف ا ْل َغالِنيَ َو انْتِ َح َ
ف ُعدُ اً
ون َع ْن ُه تحَ ْ ِر َ
ول َي ْن ُف َ
ال مْ ُال ْب ِط ِلنيَ
ال ِ
يل جْ َ
َو َت ْأ ِو َ
اه ِلنيَ »

أثر ُبشر الوجه
وج ُب لِ َص ِ
احبِ ِه جْ َ
ش يِف َو ْج ِه مْ ُال ْؤ ِم ِن ُي ِ
ُر ِو َي عن سيدة النساء فاطمة الزهراء ( عليها السالم ) أهنا َقا َل ْت  « :بِ رْ ٌ
ال َّن َة َ ،و
ش يِف َو ْج ِه مْ ُال َعانِ ِد َي ِقي َص ِ
بِ رْ ٌ
اب ال َّنا ِر «
اح َب ُه َع َذ َ

ما تنقم الناس منا ؟
ح ِةَ ،و َش َج َر ُة
الر مْ َ
قال االمام احلسني بن عيل عليه السالم َو َقدْ ُأ ْغ ِض َبَ « :ما َندْ ِري َما َت ْن ِق ُم ال َّن ُ
اس ِم َّنا ،إِ َّنا َل َب ْي ُت َّ
ال ُّن ُب َّو ِةَ ،و َم ْع ِد ُن ا ْل ِع ْل ِم»

حياة األنبياء و ممات الشهداء
أنه قال  :قال رسول اهلل ( صىل اهلل عليه و آله ) َ « :م ْن َأ َح َّب
السالم ) ُ
ُر ِو َي عن اإلمام حممد بن عيل الباقر ( عليه َّ
َأ ْن حَ ْي َيا َح َيا ًة تُشْ بِ ُه َح َيا َة الأْ َ ْنبِ َي ِ
الش َهدَ ِاء َ ،و َي ْس ُك َن جْ ِ
الن َ
وت ِمي َت ًة تُشْ بِ ُه ِمي َت َة ُّ
ح ُن َ ،ف ْل َيت ََو َّل
اء َ ،و َي ُم َ
الر مْ َ
َان ا َّلتِي َغ َر َس َها َّ
َع ِل ّي ًا َ ،و ْل ُي َو ِ
ال َولِ َّي ُه َ ،و ْل َي ْقت َِد بِالأْ َ ئِ َّم ِة ِم ْن َب ْع ِد ِه َ ،فإِنهَّ ُ ْم ِعترْ َ تيِ ُ ،خ ِل ُقوا ِم ْن ِطينَتِي  .ال َّل ُه َّم ْار ُز ْق ُه ْم َف ْه ِمي َو ِع ْل ِمي َ ،و
ُ
اعتِي «
َو ْي ٌل لِ ْل ُم َخالِ ِفنيَ هَ ُل ْم ِم ْن أ َّمتِي  .ال َّل ُه َّم اَل ُتنِ ْل ُه ْم َش َف َ

سيدا شباب اهل الجنة
َروى الرتمذي يف صحيحه بسنده عن زر بن حبيش عن حذيفة قال  :سألتني أمي متى عهدك ؟ تعني بالنبي صىل
اهلل عليه ( و آله ) و سلم .
فقلت  :ما يل به عهد منذ كذا كذا  ،فنالت مني .
فقلت هلا  :دعيني آيت النبي صىل اهلل عليه ( و آله ) و سلم ف ُاصيل معه املغرب و أسأله أن يستغفر يل و لك  ،فأتيت
النبي صىل اهلل عليه ( و آله ) و سلم  ،فصليت معه املغرب فصىل حتى صىل العشاء  ،ثم انفتل فتبعته فسمع صويت .
فقال  « :من هذا  ،حذيفة « ؟
قلت  :نعم .
قال  « :ما حاجتك غفر اهلل لك و ألمك « ؟
قال  « :إن هذا َم َل ٌك مل ينزل األرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم عليّ و يبرشين بأن فاطمة سيدة نساء
أهل اجلنة  ،و إن احلسن و احلسني سيدا شباب أهل اجلنة «
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أسرة ومجتمع
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األخالق االسرية في اإلسالم
وأثرها في اصالح الفرد والمجتمع
حسن الوزني

اإلس�لام وبقية الرساالت الساموية األخ��رى تعتمد يف هنجها
العام عىل هتذيب النفس اإلنسانية قبل كل يشء  ,وحتتوي رسالة
اإلسالم عىل حب العقيدة وااليامن والسلوك واألخالق وهتدف
أول ما هتدف إليه تربية النفوس تربية قويمة  ,وتنشئتها عىل
مبادئ احلق واخلري وتكوين املجتمع القوي الذي يستمسك هبذه
املبادئ واألسس  .واألخالق أهم عنرص يف تكوين الفرد املثايل
واألرسة السليمة ,واملجتمع الراقي والدولة املتقدمة  ,ومن اجل
ذلك حرص اإلسالم اشد احلرص عىل اعداد املجتمع وهتذيبه ,
فاألخالق الفاضلة هي التي تعصم هذه املجتمعات من االنحالل
وتصون احلضارة واملدنية من الضياع ومن دوهنا ال تنهض األمم
وال تقوى ا ّ
ال هبا.
ومن الوسائط الرتبوية يف العرص احلديث وهو املصدر التعارصي
والذي جيب االعتامد عليها يف هذا العرص ألنة املصدر العميل
والذي يتوىل االهتامم هبذه الوسائط وهي التنظيامت واملؤسسات
االجتامعية التي تتوىل عملية الرتبية بطريقة منظمة  ,خمطط هلا
ومقصودة  ,وتسعى إىل حتقيق نتاجات تعليمية  ,سواء أكانت هذه
النشاطات حمددة أم غري حمددة  .وهذه املؤسسات هي األرسة ,
واملدرسة  ,ودور العبادة  ,واألعالم السليم  .الن اإلنسان منذ

بداية حياته يف حاجة إىل التهذيب والتوجيه كي يكتسب السلوك
اإلسالمي الصحيح فتنمية ال��روح األخالقية حتتاج إىل تعليم
وتبصري ليستطيع املرء التمييز بني السلوك اخلري والسلوك الرشير
والتفاعل االجتامعي بكل صورة وألوانه وهذه الوسائط تؤثر يف
حياة الفرد وترسم معامل تربيته وتكوينه اخللقي ..
وكذلك جيب عىل وسائل األعالم يف العامل العريب واإلسالمي
أن توجه رسالتها نحو تصوير أخالقي مهذب ومجيل وان تبتعد
عن االع�لام اهلزيل والرذيل واملوحش  ,وان تتصدى للقيم
واالجتاهات اهلابطة التي تقدم لقصد أو من غري قصد يف املادة
اإلعالمية  ,وكذلك عىل وسائل االعالم أن تعمل عىل تكريس
الطاقات املسلمة وتكثيفها فكر ًا وثقافة واقتصاد ًا وان حتشدها يف
سبيل تقديم ما يفيد املسلمني يف دنياهم وأخرهتم.
هذه هي أهم الوسائط التي تناط هبا تنمية األخالق اإلسالمية
النبيلة وهذه هي الصورة التي ينبغي أن تكون عليها تلك الوسائط
لتقوم بوظيفتها أو تبدأ بأدائها  .وهي ال تتناىف مع روح اإلسالم
السمحة التي أوىص هبا مجيع األنبياء واملرسلني واألئمة األطهار
ومجيع الكتب الساموية والفقهية وكانت ديدن اغلب الفالسفة
والعلامء األجالء املسلمني.
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العالقة االسرية

في التصور اإلسالمي
العالقة الزوجية يف التصور اإلسالمي ،وأن كانت ثمرة عقد
بني الطرفني ،وهي ختضع ملوجبات هذا العقد يف احلقوق
والواجبات املرتتبة عىل كل منهام ـ إال أهنا هتدف إىل غايات
تتجاوز حدود هذا العقد وموجباته ..مها من نفس وا حدة.
وأن أحدمها اشتق من اآلخر فليس ألحدمها يف طبيعة اخللق
متيز عن اآلخر.
أن وضوح هذه احلقيقة التي كانت َّ
حمل جدل يف الفكر البرشي،
فإن اإلسالم يشتق من هذه الطبيعة الواحدة للزوجني غاية
سامية للعالقة الزوجية ،وذلك بأن تغدو هذه العالقة إطار ًا
حيوي ًا يامرس فيه الطرفان السعي الدائم لالندماج والتامهي
والتغلب عىل االختالفات النفسية واجلسدية والرتبوية وصو ً
ال
إىل حتقيق هذه الزوجية الرحيمة ،أي العودة إىل األصل .إذ مها
أص ً
ال ـ يف التصور القرآين ـ من نفس واحدة.
أن ه��ذا التصور اإلس�لام��ي للعالقة الزوجية بحد ذاهت��ا،
وبوصفها أساس ًا لتكوين األرسة الصاحلة ،مل يكن يعمل وحده
بمعزل عن القواعد الرشعية التي حتكم العالقة بني الزوجني
ويف األرسة .ولكن ما جيب أن ننتبه إليه ،هو أن املامرسة
التارخيية يف حقل العالقة الزوجية واألرسة عىل مستوى
املجتمعات اإلسالمية ليست بالرضورة تنفيذ ًا أمين ًا لألحكام
واملبادئ والغايات التي حددها اإلسالم.
ففي حني نالحظ أن قوة اإلس�لام ،عقيدة ورشيعة ،كانت
ذات تأثري فاعل يف احلفاظ عىل مكونات الزواج واألرسة يف
املجتمعات اإلسالمية ،ففي وسعنا أن نالحظ أيض ًا أن هذه
املجتمعات مل تكن بمعزل عن التأثري بمفاهيم وتقاليد وقيم
وعادات غريبة عن اإلسالم ،أو مفارقة لكثري من ومبادئه.
وتتجىل هذه التأثريات يف تضخيم حقوق الرجل وتوسيع
دائرة املباح لدى الزوج .نرى أن نقرر أن قيم جمتمع الذكورة
وتغلغلها يف أنامط السلوك االجتامعي اإلسالمي هي العامل
املسؤول عن تكوين االرسة الذي أرشنا إليها؛ الن اإلسالم
عقيدة ورشيعة يتناىف كلي ًا مع قيم االجتامع الذكوري ..يقول
اهلل تعاىل:
(يا أهيا الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب ًا
وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند اهلل أتقاكم.) ...
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طبيبك أنا
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ارتفاع ضغط الدم..
إعداد /قاسم عبد الهادي

المرض الشائع عالميًا
أسبابه وعالجه

ما يسمى طبي ًا بارتفاع ضغط الدم ،فيقصد به ارتفاع ضغط الدم مصاب به أو غري مصاب ،وذلك بعد اجراء جمموعة كبرية من
الرشياين اىل املستوى ال��ذي ي��ؤدي لتلف االعضاء الرئيسة يف الفحوصات املختربية.
اجلسم مثل (شبكية العني ،الدماغ ،القلب ،الكىل) ،ولربام يعد من
األمراض الشائعة ،والذي سنتعرف عىل أسبابه وطرائق عالجه العالمات واألعراض
من خالل الدكتور وديع اليارسي اختصاص الباطنية يف مدينة عادة تكون العالمات واألعراض قليلة جد ًا ،ويف بعض األحيان
االمام احلسني «عليه السالم» الطبية والذي بني لقراء (األحرار) ال يعلم املريض اصابته بالضغط وذلك لعدم وجود أية عالمات
او أعراض ،ولكن يف املقابل هناك عالمات واعراض شائعة منها
قائال:
الصداع وأمل الرأس وخاصة يف اجلهة اخللفية منه وقد يصاحبه
التدرر ،مع شدّ نفيس يف
غثيان مع غشاوة أو تشوش يف النظر او
االسباب وعوامل اخلطورة
ّ
ح��وايل  %90من ح��االت ارتفاع الضغط تكون غري معروفة بعض االحيان وكذلك تورم الوجه وشحوبه.
السبب اما  %10االخ��رى فيكون سببها ثانويا نتيجة امراض
رشايني الكىل ،او امراض الغدة فوق الكلوية وغريها ،اما عوامل طريقة العالج
اخلطورة التي تؤدي اىل ارتفاع ضغط الدم فهي كثرية منها العمر يعتمد عالج ارتفاع ضغط ال��دم عىل مبدئ ين أساسيني مها
فأنه كلام زاد عمر االنسان زادت نسبة اصابته بارتفاع ضغط الدم (تغري نمط احلياة :ونعني به ان يقوم االنسان بتغيري نوعية الطعام
وكذلك زيادة الوزن او السمنة املفرطة وايضا قلة ممارسة الرياضة وال�شراب؛ حيث يبدأ باالبتعاد عن الدهون والتحول اىل أكل
وقلة اكل الفواكه هلا دور كبري بزيادة اخلطورة وارتفاع ضغط الدم االطعمة املشوية او املسلوقة واالبتعاد ايضا عن احللويات الغنية
اضافة اىل تعاطي املرشوبات الكحولية (العياذ باهلل) فلها دور كبري بالسكريات واالطعمة التي حتتوي عىل كميات كبرية من ملح
الصوديوم وخاصة يف االكل واالعتامد عىل اكل الفواكه الطازجة
يف ذلك.
واخلرضوات،
العالجات ال��دوائ��ي��ة «العقاقري» :هناك الكثري م��ن االدوي��ة
طريقة التشخيص
يكون التشخيص عن طريق قياس ضغط الدم من قبل الطبيب املستخدمة لعالج مرض ارتفاع ضغط الدم التي جيب ان حيددها
املختص وجيب ان تكون فرتة زمنية معينة يستطيع الطبيب من الطبيب حسب العالمة الظاهرة للشخص املصاب من خالل
خالهلا التشخيص ،اما تشخيص ضغط الدم املزمن فيأخذ عىل نوعية اجلرعة الالزمة والفرتة الزمنية.
االقل  4-6اسابيع لكي يطمئن الطبيب املختص ان الشخص

مشاركات
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ثروات الطف
الطف مدرسة عريقة نبتها عامر بالثامر ،حصادها أخرض يانع
الزالت االمة تستطعم منه الكثري وتنال منه اخلري الوارف؛ الن كل
ترصف يف ليلة عاشوراء وصبيحته كان درسا َ
مثل امة جديدة أبية
ثائرة عىل الظلم.
حصد احلسني ع يف الطف كل صور االنسانية واهم ماحصده
يف ثورة الطف الثروة االنسانية التي تعامل هبا كقائد مع اجلميع
االبناء واالخوة واالصحاب.
كان من ثروات الطف الدرس االول يف التعامل االنساين وهو
لزوم القضاء عىل َدين أنصار احلسني حتى ال يكون يف ذمته اي
يشء لبني البرش فكان قوله قول رب العزة [ان اهلل يأمركم ان
تؤدوا االمانات اىل اهلها (سورة النساء .])58 :
انتقالية اخرى موعد كبري مع العبادات والطاعات ،ليلة طويلة
بمأساهتا كان عنواهنا الرئييس التوجه اىل اهلل والصالة والدعاء
فكان اهم ما قدمه االمانة والصالة.
ثم الصباح كان أكثر متييز ًا بدايته مع صالة الصبح ثم التوجه
لقاتليه ،مساع منه حثيثة إلنقاذهم من النار التي توجهوا هلا
بمحض إرادهتم فكانت اخر احلجج التي القاها عىل امة العرب
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ال تفعلوا كام فعل اليهود بأنبيائهم وأبناء أنبيائهم.
مل تتوقف هذه اجلهود واملساعي عند هذا احلال بل أقدم احلسني
(عليه السالم) ليعطي أعظم صورة من صور التسوية والعدالة
االنسانية خده الرشيف يضعه مرتني احدامها عىل خد عبد تركي
واخر عىل خد ابنه شبيه النبي (صىل اهلل عليه واله) ليكون ذلك
املوقف أبرز ثروات الطف حب ألخيك ما حتب لنفسك.
مل يتوقف هذا املد االنساين عند هذا بل ان حتى احليوان كان له
سهم احلق باملعاملة :ال أرشب املاء حتى ترشب!!! فسن احلسني
(عليه السالم) اهم قوانني حقوق احليوان الذي عد ثروة من
ثروات الطف الترشيعية.
مل تتوقف الطف منذ زمن بعيد عن تقديمها انجازات ثورية فكل
من يربز اىل الشهادة يربز بروح العاشق للقاء اهلل واهل بيت النبي
(عليهم السالم) كام ان الطف بقائدها حتولت اىل هنر هادر من أهنر
االنسانية العظيمة التي اخترصت اهم مواضيع التعامل االنساين
مع االخر الذي يشاطرنا احلياة ليكون الود واالح�ترام مصدر
التناغم والتعايش املجتمعي.
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فضائل ذكر علي (عليه السالم)
a

في مرقد اإلمام الحسين

 أول إدخال للذهب يف عامرة حرم اإلماماحلسني (عليه السالم) كان سنة  941هـ
 حسب تاريخ كربالء (بغداد ،املعارف 1368هـ  /ص .)345
��ب املئذنتني ه��ي زوج��ة
 أول م��ن ّذه� َ
السلطان (فتح عيل شاه القاجاري) يف
اوائ��ل القرن الثالث عرش اهلجري سنة
( 1237هـ) –
( تاريخ كربالء ص .)257
ذهب قبة اإلمام احلسني (عليه
 أول من ّال��س�لام) ك��ان السلطان آق��ا حممد خان
القاجاري ،بعد اصالحها وتوسيع احلرم
احلسيني سنة  1205هـ (تاريخ كربالء
ص.)255

قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)« :إن اهلل تعاىل جعل ألخي عيل بن أيب طالب (عليه
السالم) فضائل ال حييص عددها غريه ،فمن ذكر فضيلة من فضائله مقر ًا هبا غفر اهلل
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولو واىف القيامة بذنوب الثقليــن ،ومن كتب فضيلة من
فضائل عيل بن أيب طالب (عليه السالم) مل تزل املالئكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة
رسم ،ومن استمع إىل فضيلة من فضائله غفر اهلل له الذنوب التي اكتسبها باالستامع
ومن نظر إىل كتابة يف فضائله غفر اهلل له الذنوب التي اكتسبها بالنظر» ،ثم قال رسول
اهلل (صىل اهلل عليه وآله)« :النظر إىل عيل بن أيب طالب (عليه السالم) عبـادة ،وذكره
عبادة ،وال ُيقبل إيامن عبد إ ّ
ال بواليته والرباءة من أعدائه» .بحـار األنوار  -املجليس 38-196

أشياؤنا الجميلة؟
كن حسن ُ
الخ ُلق تحبك أفئدة البشر
حين يعتاد القلب على نثر بذور المحبة
لمن حوله سيظل نابعًا بالخير دومًا.
فكثير من الناس وج��وده��م حولنا
كالشذى فوق الربيع ،وكالندى فوق
أوراق الشجر.
فبكلمة نهدم حلما ون���داوي جرحا
وبكلمة نخسر شخصا ونكسب قلبا
وبكلمة نحقق امرا ونسعد بشرًا
فكر قبل ان تنطق كلمتك فلها
ً
بصمة في القلوب ال تتغير فاجعها
ُ
بصمة جميلة

من االرشيف االعتداء الصدامي الغاشم
على العتبة الحسينية المقدسة سنة 1991
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حتفة فنية فريدة للفنانة العراقية (جنة عزت) ..بخط الثلث آلية
اللِ جمَ ِ ًيعا َو َ
َص ُمو ْا بِ َح ْبلِ هّ
{و ْاعت ِ
ال َت َف َّر ُقو ْا  ،}..عىل شكل خارطة
َ
ِ
العامل العريب  ..ثم خطت آية كريمة حتاكي حال كل بلد عريب يف
لوحة فنية مجعت بتحفة فريدة مل يسبقها قبل ذلك احد:
العراق َ { :نا َدى َر َّب ُه َأنيِّ َمسنِي الضرُّ ُّ َو َأ َ َ
الر مِ ِ
احنيَ}.
نت أ ْر َح ُم َّ
َّ َ
َ
َ
لبنان َ :
ْ
ِ
ْ
با
{ك َأنهَّ َ ا َك ْو َك ٌب ُد ِّر ٌّي} .فلسطني َ :
{ر َّبنَا أفرغ َعل ْينَا َص رْ ً
ات َعدْ ٍن
ين} .عامن َ { :ج َّن ُ
َو َث ِّب ْت َأ ْقدَ ا َمنَا َوانصرُ ْ َنا َع ىَل ا ْل َق ْو ِم ا ْل َك ِاف ِر َ
ين ِف َيها } .السودان{ :إِن َي ْم َس ْس ُك ْم
تجَ ْ ِري ِمن تحَ ْ تِ َها الأْ َ نهْ َ ُار َخالِ ِد َ
ي ال َّن ِ
س ا ْل َق ْو َم َق ْر ٌح ِّم ْث ُل ُه َوتِ ْل َك األ َّي ُام ُندَ ا ِو هُ َلا َب نْ َ
اس
َق ْر ٌح َف َقدْ َم َّ
نك ْم ُش َهدَ اء َو هّ ُ
َولِ َي ْع َل َم هّ ُ
الل َ
ين آ َمنُو ْا َو َي َّت ِخ َذ ِم ُ
ي ُّب َّ
ال حُ ِ
الظ مِالِنيَ}.
الل ا َّل ِذ َ
القمر  { :هّ ُ
الل ال إِ َل َ��ه إِ َّ
جزر ُ
{و َنزَ ْعنَا َما يِف
ال ُه َو} .الكويت َ :
ُصدُ و ِر ِهم ِّم ْن ِغ ٍّل إِ ْخ َوا ًنا َع ىَل سرُ ُ ٍر ُّم َت َقابِ ِل َ
ني} .جيبويت َ { :جزَ اؤُ ُه ْم
ات َعدْ ٍن } .موريتانيا  { :إِ َّنا َن ْح ُن َن َّز ْلنَا ِّ
الذ ْك َر َوإِ َّنا َل ُه
ِعندَ َربهِّ ِ ْم َج َّن ُ
لحَ َ ِاف ُظ َ
ون}
{و َأشرْ َ َق ِ
ت الأْ َ ْر ُ
َاب َو ِجي َء
ض��ع ا ْل ِكت ُ
اجلزائرَ :
ض بِنُو ِر َربهِّ َ ا َو ُو ِ َ
الش َهدَ اء َو ُقضيِ َ َب ْين َُهم بِالحْ َ قِّ َو ُه ْم اَل ُي ْظ َل ُم َ
ني َو ُّ
بِال َّنبِ ِّي َ
ون}.
الصومال ُ { :ي ْس َق ْو َن ِمن َّر ِح ٍ
يق مخَّ ْ ُتو ٍم} البحرين { :يخَ ْ ُر ُج ِم ْن ُه اَم
ال ُّل ْؤ ُلؤُ َو مْالَ ْر َج ُ
{و َز ْي ُتو ًنا َو َن ْخ اًل * َو َحدَ ائِقَ ُغ ْل ًبا *
ان} تونس َ :
َو َف ِ
{ر َّبنَا آتِنَا ِمن َّلدُ َ
ح ًة َو َه ِّي ْئ َلنَا ِم ْن
نك َر مْ َ
اك َه ًة َو َأ ًّبا } األردن َ :
ش ِق َو مْالَغْ ِر ِ
َأ ْم ِر َنا َر َشدً ا} .املغرب َ { :ر ُّب مْالَ رْ ِ
ب َو َما َب ْين َُه اَم إِن ُكن ُت ْم
وسى َو َأ ِخ ِ
َت ْع ِق ُل َ
يه َأن َت َب َّو َءا لِ َق ْو ِم ُك اَم
ون} مرص َ :
{و َأ ْو َح ْينَا إِلىَ ُم َ
الص َ
ال َة َو َب رِّ ِ
ش مْ ُال ْؤ ِمنِنيَ}
اج َع ُلو ْا ُب ُيو َت ُك ْم ِق ْب َل ًة َو َأ ِق ُيمو ْا َّ
بِ ِمصرْ َ ُب ُيو ًتا َو ْ
{و َ
ود ُه ِح ْف ُظ ُهم}.
ال َيؤُ ُ
اإلمارات  :سورة احلمد .ليبيا َ :
سوريا َ { :و َجزَ ُاهم بِ اَم َص رَ ُبوا َج َّن ًة َو َح ِر ًيرا}.
الس ُج ِ
السعودية َ { :و َط ِّه ْر َب ْيتِ َي لِ َّ
ني َوا ْل َقائِ ِم َ
لطائِ ِف َ
ود}.
الر َّك ِع ُّ
ني َو ُّ

