ال يوجد غالف

قال امير المؤمنين a
«كن في الفتنة كابن اللبون،
ال ظهر فيركب وال ضرع فيحلب»
المصدر  :ميزان الحكمة

تفسير السورة

سورة فاطر
َوا َّل ِ
َاب ُه َو ْ َ
��ن ا ْل ِكت ِ
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الل بِ ِع َب ِ
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ونَا ُ َي َّل ْو َن ِف َيها ِم ْن َأ َس��ا ِو َر ِمن َذ َه ٍ
��ه ْم
َعدْ ٍن َيدْ ُخ ُل َ
اس ُ
ب َو ُل ْؤ ُلؤً ا َولِ َب ُ
ال ْمدُ ِ َّللِ ا َّل ِذي َأ ْذ َه َب َع َّنا ْ َ
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��ك ٌ
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َك َف ُ
اب��ا َك َذلِ َ
��م َي ْص َط ِر ُخ َ
ون
َع َذ ِ َ
��ك َن ْج ِزي ُك َّل َك ُف��و ٍر }فاطرَ {36/و ُه ْ
ِف َيه��ا َر َّبنَا َأ ْخ ِر ْجنَا َن ْع َم ْل َص ِ ً
ر ا َّل ِذي ُك َّنا َن ْع َم ُل َأ َو َ ْل ُن َع مِّم ْر ُكم َّما
الا َغ ْ َ
��ر ِف ِ
لظ ِاملِنيَ ِمن ن ِ
ي��ر َف ُذو ُقوا َف َم لِ َّ
يه َمن َت َذ َّك َر َو َج ُ
َّص ٍ
ر
اءك ُم ال َّن ِذ ُ
َيت ََذ َّك ُ
ات َو ْ َ
}فاطر {37/إِ َّن َّ َ
يم بِ َذ ِ
الس َم َو ِ
الل َع ِ ُ
ال َغ ْي ِ
ال ْر ِ
ات
ض إِن َُّه َع ِل ٌ
ب َّ
الصدُ و ِر }فاطر{38/
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(  ) 31والذي أوحينا إليك من القرآن هو الق مصدّ قا ملا بني يديه من الكتب السموية
إن الل بعب��اده لب��ر بصر ع��ال بالبواطن والظواه��ر (  ) 32ثم أورثن��ا الكتاب الذين
اصطفينا من عبادنا يعني العرتة الطاهرة خاصة فمنهم ظال لنفسه ال يعرف إمام زمانه
ومنهم مقتصد يعرف اإلمام ومنهم سابق بالرات بإذن الل هو اإلمام يف البصائر عن
الباقر عليه السالم هي يف ولد عيل وفاطمة عليهم السالم وعن الرضا عليه السالم إنه
س��ئل عنها قال ولد فاطمة عليها السالم والس��ابق بالرات اإلمام واملقتصد العارف
باإلمام والظال لنفس��ه الذي ال يعرف اإلم��ام (  ) 33جنات عدن يدخلونا يف املعاين
عن الصادق عليه السالم يعني املقتصد والسابق (  ) 34وقالوا المد لل الذي أذهب
عنا الزن إن ربنا لغفور للمذنبني شكور للمطيعني (  ) 35الذي أح ّلنا دار اإلقامة من
يمس��نا فيها تعب وال يمس��نا فيها لغوب إذ ال تكليف فيها وال كدّ ويف سعد
فضله ال ّ
الس��عود عن النبي ص��ى الل عليه وآله يف حديث يذكر فيه ما أع��دّ الل ملحبي عيل عليه
السالم يوم القيامة قال فإذا دخلوا منازهلم وجدوا املالئكة هينئونم بكرامة ربم حتى
إذا استقروا قرارهم قيل هلم هل وجدهتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم (  ) 36والذين
كفروا هلم نار جهنم ال يكم عليهم بموت ثان فيموتون أو يسرتيون وال ي ّفف عنهم
من عذابا بل كلم خبت زيدوا سعرا كذلك نجزي كل كفور (  ) 37وهم يستغيثون
بال��رصاخ ربنا أخرجنا نعمل صالا غر الذي كنا نعمل باضمر القول أول نعمركم ما
يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير جواب من الل وتوبيخ هلم وما يتذكر فيه يتناول كل
عم��ر يمكن فيه من التذكرويف املجمع عن النبي ص��ى الل عليه وآله مرفوعا من عمرة
الل ستني سنة فقد أعذر عليه فذوقوا فم للظاملني من نصر يدفع العذاب عنهم .

مدير التحرير  ::طالب عباس الظاهر

سكرتير التحرير :حسني النعمة

هيأة التحرير :عيل الش��اهر حيدر عاش��ور
المراسلون :حسني نرص -قاسم عبد اهلادي
ضياء االسدي  -حسنني الزكروطي

هاتف املجلة

التصميم :عيل صالح املرشفاوي -حسنني الشاجلي
التنضيد االلكتروني :حيدر عدنان

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

رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني()896ل�سنة 2010م
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م
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خذو� ب�أيديهم �أنهم على حق
المتظاهرون الس�� ��لميون انهم عانوا من فس�� ��اد الطبقة السياسية وقد ُس�� ��لبت حقوقهم من هذا الوطن واالمور عندما
تتحملها الس�� ��لطتان التش�� ��ريعية والتنفيذية  ،فالخريج�� ��ون ال يحصلون على
فمما الش�� ��ك فيه ّ
تص�� ��ل الى هذا الحد ّ
اس�� ��تحقاقهم الوظيفي وغير الخريجين ايضا ال يحصلون على فرصة عمل نتيجة الوضع االقتصادي المتهرئ وهذا
بالنتيجة يؤدي الى تظاهرات س�� ��لمية فالحكومة تعلم علم اليقين ماهي مطالب المتظاهرين فانهم يريدون حقوقهم
المس�� ��لوبة س�� ��واء أكانت بالعيش الكريم أم باالعمار والخدمات التي تعد من اولويات الحكومة لما تحصل عليه من
واردات كبيرة البعض منها ال يصل اليها وال تحاسب الفاسدين .
ويوحد كلمتهم كي ال تخترقهم كلم�� ��ة الباطل وايصالهم الى بر
هؤالء الس�� ��لميون يس�� ��تحقون من يأخذ بيدهم ّ
االمان للحصول على حقوقهم والعتبات المقدسة تساندهم بكل قوة حتى استرداد حقوقهم .
وخطبةالجمعة في  8تش�� ��رين فيها الكثير من الحلول والواجبات الملقاة على عاتق الحكومة ومنها كش�� ��ف من قتل
المتظاهري�� ��ن والقضاءعلى الفس�� ��اد فانها اول خطوات رس�� ��م الطريق الذي طالبت به المرجعية مع تحديد الس�� ��قف
الزمني بتنفيذ مطالبات المظاهرات االصالحية السلمية.
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مسؤول قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية ،فاضل عوز :كوادر
العتبة الحسينية كانت لهم مشاركة فعالة مع أخوتهم المتظاهرين
في كربالء ،والمطالبة بتشريع القوانين التي تصب في خدمة الشعب..

ومتابعات
منظمة المجلس النرويجي لالجئين 2.5 :مليون طفل عراقي من الطالب في جميع أنحاء العراق يخسرون وسط نقص كادر
المعلمين وتمويل التعليم ،وهم بحاجة لدعم تعليمي بينهم  775الف طفل نازح.

تقدم ورقة حلول اصالحية قانونية دستورية
جامعة وارث االنبياء ّ a
بادرت رئاسة جامعة وارث االنبياء (عليه السالم) التابعة للعتبة
السينية املقدسة بتقديم ورقة إصالحية قانونية دستورية يمكن من
خالهلا رسم خارطة طريق للمتظاهرين السلميني.
وقال الدكتور عدنان الرشويف عميد كلية القانون «تأييد ًا للمطالب
يمر به البلد من ظروف استثنائية بادر
املرشوعة للحراك السلمي وملا ّ
اساتذة كلية القانون بتقديم ورقة اصالحية قانونية دستورية».
واضاف ان عمدة كلية القانون وبتوجيه من رئيس اجلامعة االستاذ
الدكتور طالب حسن موسى قامت باعداد دراسة اصالحية من خالل
تضم
تشكيل جلان من اهليئة التدريسية للكلية لتقديم ورقة اصالحية ّ
عددا من املقرتحات واللول لبعض القوانني النافذة يف الدستور
العراقي وقانون االنتخابات «.

ّ
أخطاء متراكمة منذ 2003
شخصت
رئيس الوزراء :التظاهرات
ً
أكد رئيس الوزراء عادل عبد املهدي ان التظاهرات الالية التي جاءت لتصحيح أخطاء مرتاكمة منذ  2003وما قبلها شكلت دفعة جدية
ومهمة إلنجاز مشاريع قرارات كانت معطلة لسنوات ،وأوضح أنه جيب التمييز بني التظاهرات السلمية التي نحميها وندعمها وتلك
والتسبب بالذى لكامل البلد ،وجدد عبد املهدي
الترصفات والفعال التي تقوم با ثلة من املخربني بقطع الطرقات وتعطيل أعمل الناس
ّ
تأكيده «أننا لسنا متشبثني بالسلطة ،ومستعدون لتقديم االستقالة ولكن وفق سياقات قانونية ودستورية وإجياد بديل مناسب».
وأكد رئيس الوزراء ،إن «هناك مطالبات مرشوعة باستقالة الكومة ،ولقد قلنا لكثر من مرة أنه ال مانع لدينا (أسهل يشء عندنا هو
االستقالة) ،ولكن إن استقالت الكومة بدون وجود بديل سلس ورسيع ،ماذا سيجري ،فهل أنجزنا شيئ ًا بذه الطوة ،وإن استقالت
الكومة وبقيت حكومة ترصيف أعمل يومية وتأخر الربملان عن إجياد بديل ،وبقينا غر قادرين عى توقيع اتفاقات جديدة أو مشاريع
جديدة كموازنة  2020التي تعد حالي ًا ،ونحن قد نرتاح فيأيت غرنا ملواجهة أحداث صعبة ،ولسنا متشبثني بالسلطة ،ونعتقد أن كل
الوزراء واملحافظني عى استعداد لتقديم استقاالهتم إن كان يف ذلك خالص للبلد ،ولكن ترك المور يف فراغ ،ترك اجليش والرشطة
والقوات المنية الخرى بدون قائد عام للقوات املسلحة بكامل صالحياته هل يف ذلك منفعة».
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المفوضية العليا لحقوق اإلنسان :نؤكد على حق التظاهر وحرية الراي والتعبير،
ونوجّ ه نداءنا الى كافة المتظاهرين بالمحافظة على حياتهم واالبتعاد عن اي حالة
تصادم مع القوات األمنية.

وزارة العمل والشؤون االجتماعية تطلق أسماء الوجبة الثانية من المتقدمين للشمول بمنحة الطوارئ بواقع ( ١٠٠ألف)
مستفيد في بغداد والمحافظات.

ّ
ومرشاتها
االنتهاء من الصيانة الدور ّية للخيام الزجاج ّية
لسقف صحن أبي الفضل الع ّباس (عليه السالم)
العباسية املقدّ سة من أعمل الصيانة
قسم الصيانة
انتهى ُ
اهلندسية يف العتبة ّ
ّ
ّ
املثبتة عليها ،والتي تعتيل سقف
الزجاجية
الدور ّية للخيام
ومرشات املياه ّ
ّ
العباس(عليه السالم) ،فض ً
ال عن تنظيف
الصحن الرشيف ليب الفضل ّ
ٍ
زمني وضعه القسم حسب الالة
الزجاجية الخرى ،تبع ًا
الجزاء
ّ
جلدول ّ
اجلوية.
والظروف ّ
متخصص ًا تك ّفل با،
اهلندسية حدّ د هلذه الع��مل فريق ًا
قسم الصيانة
ّ
ُ
ّ
وشملت العمل:
املثبتة عى حماور ّ
ّ
كل خيمة من خيمت
 إجراء أعمل الصيانةللمرشات ّ
ٍ
مستمرة.
بصورة
أوتوماتيكي ًا ،وهذا ما يتط ّلب إدامتها
السطح التي تعمل
ّ
ّ
 تغير واستبدال بعض الجزاء املترضّ رة من هذه ّاملرشات.
فحص وإدامة شاملة ّ
ٍ
الكهربائية.
ملغذياهتا
 إجراءّ
 تنظيف شامل ّالزجاجية التي تفصل بعض ًا
لكل أجزاء اليام واملقاطع
ّ
من أجزائها.
 -تنظيف القباب املنترشة فوق سطح الصحن من التربة والعوالق.

خطة عراقية لمد أنبوب جديد لتصدير النفط عبر تركيا
اعلن وكيل وزارة النفط العراقية فياض نعمة ،ان العراق يدرس خطة ملد أنبوب جديد لتصدير النفط عرب تركيا ،حيث يتصل البلدان
حالي ًا بخط نفط يصل حتى ميناء جيهان الرتكي بطاقة تبلغ  100ألف برميل يوميا من نفط كركوك.
وقال نعمةّ :
إن «الط اجلديد قيد الدراسة وال يتقاطع مع الوضع بإقليم كردستان يف شمل العراق لوجود تفامهات مع اجلانب الرتكي
كونم املسؤولني عن إيصاله».
وتابع «يف حال متت املوافقة عى بناء النبوب مع تركيا ،فإن طاقته ستبلغ مليون برميل يوميا».
ويعتمد العراق يف إيراداته املالية السنوية عى تصدير النفط بنسبة  ،%97ويسعى من خالل حزمة ترشيعات قانونية ،إىل تفعيل اجلانب
الصناعي والزراعي والتجاري ،بم يضمن توفر إيرادات مالية إضافية.
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ُ
الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في /١٠ربيع االول١44١/هـ الموافق 2٠١9/١١/8م

ُ
اللين والفظاظة في قيادة األمة
مت� ّ�ر علينا خ��الل االي��ام القادمة ذك��رى اعياد عظيمة يف حياة
املسلمني ..انا والدة خاتم االنبياء واملرسلني أعظمهم قدر ًا
وأفضلهم مناقب وأرفعهم درجة ..والدة سيدنا ونبينا ايب القاسم
حممد املصطفى (صى الل عليه وآله وسلم) وذكرى والدة حفيده
والسنن املحمدية
صادق القول والعمل ونارش منهاج النبوة
ُ
جعفر الصادق (عليه السالم) فأحيوا هذه الوالدات يف نفوسكم
وأعملكم قبل ان حتيوها بألسنتكم وأقالمكم وأقيموها يف قلوبكم
قبل ان تقيموها يف جمالسكم.
اهيا االخوة واالخوات ما هي الوظيفة االساسية ونحن نعيش
ذكرى هذه ال��والدات امليمونة؟ الوظيفة االساسية كم نقرؤها
ونتأملها يف ما ورد من الروايات عن املعصومني عليهم السالم،
ان نقف وقفة تأمل ومراجعة مع انفسنا أي��ن نحن من سرة
رسول الل (صى الل عليه وآله وسلم) وحفيده االمام الصادق
(عليه السالم) كفرد وجمتمع؟ حينم نقول فرد وجمتمع نعني اوال
ً القادة الذين يمسكون بزمام المور ،ونحن كمجتمع كمواطن
يف خمتلف مواطن العمل والوظيفة ،الفرد حينم يكون رب ُارسة
وحينم يكون زوج ًا وزوجة وأب ًا وا ّم ًا وحينم يكون مدير ًا ملدرسة
ورئيس ًا جلامعة ومدير ًا يف موقع عمل ورب عمل ..اجلميع معنيون
بأن يقفوا وقفة مراجعة مع النفس.
هل نحن اقرتبنا من سرة رسول الل (صى الل عليه وآله وسلم) يف
منهاجه يف الياة ويف اخالقه وس ّنته؟ ونحن نذكر االن مفردة من
عظيم االخالق للنبي (صى الل عليه وآله وسلم) ونذكر ما فيها
ٍ
معان نحتاج ان نراجع انفسنا يف تطبيقها..
من
يصفه
النبي (صى الل عليه وآله وسلم) يف هذه اآلية القرآنية
ُ

الل تعاىل بذا اللق العظيم حينم كان رسوال ً نبي ًا مبلغ ًا كيف
يتعامل مع الذين ُارسل اليهم ،حيث ُارسل اىل ا ّمة مرشكة مغلقة
يف عقوهلا ،متحجرة يف قلوبا اىل بعض تلك اال ّمة الذين كانوا
من االعراب وما فيهم من خشونة وقسوة ِ
وغلظة ،كيف أوصل
اليهم تلك الرسالة التي قبلوها واطاعوا النبي (صى الل عليه وآله
وسلم) من خالل ذلك ُ
اللق ،كيف تعامل كقائد مع االمة بحيث
انجذبوا اليه وأطاعوه ّ
وشكل تلك الدولة واملجتمع الذي فاق كل
االمم؟
كيف تعامل كرب ارسة مع ارسته وكزوج مع زوجته؟ وكذلك
كيف تعامل كانسان وتعارش مع بقية افراد املجتمع؟ فهذه اآلية
القرآنية تعنينا مجيع ًا ،وبحسب التسلسل الذي ذكرناه ،قال الل
مح ٍة ِم ْن َّ
اللِ لِ ْن َت َ ُهل ْم َو َل ْو ُك ْن َت َف ّظ ًا َغ ِل َ
يظ
تبارك وتعاىل َ ( :فبِ َم َر ْ َ
ا ْل َق ْل ِ
اس َتغْ ِف ْر َ ُهل ْم َو َشا ِو ْر ُه ْم
ب ال ْن َف ُّضوا ِم ْن َح ْولِ َك َف ْ
اع ُف َع ْن ُه ْم َو ْ
ِيف َ
اللِ إِ َّن َّ َ
ال ْم ِر َفإِ َذا َعزَ ْم َت َفت ََو َّك ْل َع َى َّ
الل ُ ِ
ي ُّب ْ ُاملت ََو مِّك ِلنيَ ()159
– سورة آل عمران. -
ابتدا ًء اآلية القرآنية تقول الرمحة من الل هلذه االمة ان جعل النبي
(صى الل عليه وآله وسلم) لينا رقيقا رحيم يف قلبه ،التفتوا هذه
اآلية تعني اجلميع ،ان الرمحة يف القلب ودين القلب ورقة القلب
جتعل االنسان ينفتح عى االخرين وينفتح عى مشاكلهم ومآسيهم
وآالمهم ومعاناهتم وكل ما يف هذه املفردات من معنى ..ينفتح
عى االخرين يف مشاكلهم االجتمعية والنفسية واالقتصادية ويف
حتدياهتم الفكرية حينم ينفتح عليهم ويستمع اليهم ويتعامل معهم
بذا القلب ال��رؤوف الرحيم الرقيق و ُيشعرهم باالحرتام وان
والتوجه والصفات واالخالق
اختلفوا معه يف العقيدة والفكر
ّ
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ُيشعرهم باالحرتام والقدر واملنزلة ..هذا سيجعل االخرين
ويتقبلون منه ويتفاعلون معه يف فكره وقيادته
ينجذبون اليه
ّ
واخالقه ويكون ذلك طريق ًا لل املشاكل واملعاناة واملآيس التي
يمر با االخرون..
(و َل ْو ُك ْن َت َف ّظ ًا َغ ِل َ
يظ ا ْل َق ْل ِ
ب ال ْن َف ُّضوا ِم ْن َح ْولِ َك)
َ
لو كنت خشن ًا قاسي ًا عنيف ًا يف تعاملك مع االخرين سواء أكان
ُّ
النفضوا من حولك ..هذا االنسان
بالكالم او بغر كالم حينئذ
القائد هذا االنسان رب االرسة والفرد العادي يف تعامله مع
االخرين ربم ُيشعر االخرين باإلهانة واالنتقاص واالزدراء وعدم
ّ
سينفضون من حولك وسينفرون عنك وستكون
االحرتام حينئذ
هناك بينهم وبينك فجوة وقطيعة وربم يؤدي اىل مزيد من النزاع
واالختالف والتقاطع والعداء وبالتايل هؤالء سوف ال يستجيبون
ستعرض املجتمع اىل مزيد من
لك وال ينقادون اليك وبالتايل
ّ
التفكك والتقاطع والتدابر والتناحر..
لذلك اآلية القرآنية تبني ان من رمحة الل تعاىل بذه ال ّمة ان جعل
النبي (صى الل عليه وآله وسلم) رقيق القلب الر ّقة التي تؤدي اىل
ان يتحسس القائد بمشاكل ومعاناة ومآيس االخرين التي جتعل
ِ
تعامله مع املجتمع يتحرك من اجل
القائد ورب االرسة والفرد يف
حل مشاكل االخرين وما يمرون به من معاناة ومأساة والتي تؤدي
بالنتيجة اىل ان تكون هناك استجابة فكرية واستجابة اجتمعية
ويتحول املجتمع اىل حالة من التعاون والتكاتف والتآزر ويصبح
جمتمع ًا وامة قوية..
النبي (صى الل عليه وآله وسلم) انفتح عى من كانوا متبعني له
وعى اعدائه وهكذا كان االمام الصادق (عليه السالم) انفتح يف
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الوار الفكري مع اآلخرين ليس بالرضورة ان يكونوا مماثلني
ومتسقني يف االعتقاد والفكر ..انفتح حتى عى من يالفونه
ويعاندونه يف التوجه الفكري والعادات والتقاليد انفتح عليهم
وأشعرهم باالحرتام وأشعرهم باملكانة وان كان عى فكر آخر،
وهذا ال يعني ان االنسان يتنازل عن مبدأئ ومعتقده الق بل البد
انه حينم يدعو االخرين ويريد من االخرين ان يتفاعلوا معهم،
ُ
ينفتح عليهم يف الفكر والوار ويكون رقيق ًا لين ًا يف دعوته ويتحاور
معهم و ُيشعرهم بقدرهم من اجل ان ينجذبوا اليه وهكذا كان النبي
(صى الل عليه وآله وسلم) واالئمة الطاهرون عليهم السالم..
وهكذا ينبغي ان يكون القائد وان يكون الراعي ان يكون رب
االرسة وان يكون الطبيب واالستاذ واملعلم والفرد العادي مع
افراد املجتمع ّلين ًا رحي ًم رقيق القلب يف تعامله ويتحسس آالمهم
ومعاناهتم ثم يتحرك بالنتيجة لكي يرفع هذه اآلالم واملعاناة
واملآيس وايض ًا يف الكالم والوار البد ان يكون املبدأ االسايس
حني االختالف والتنازع هو الوار الب ّناء ُاملبتني عى االستمع اىل
االخرين واالستمع اىل مشاكلهم والتحاور معهم ويستعمل هذا
االسلوب اللني الرقيق يف املخاطبة والكالم من اجل الوصول اىل
املبدأ الق والرأي الق ،حينئذ يمكن ان ُحتل الكثر من املشاكل
يمر با املجتمع وحينئذ يتحول املجتمع
والكثر من االمور التي ّ
اىل جمتمع مرتاحم متكافل بعضهم ُيعني البعض االخر وينرصه
ونصل اىل الالة التي ارادها الل تعاىل منا مجيع ًا ..نسأل الل تعاىل
ان يوفقنا لذلك والمد لل رب العاملني وصى الل عى حممد وآله
الطيبني الطاهرين.

8

Ahrarweekly

ُ
الشيخ الكربالئي يقرأ نص ما ورد
من مكتب سماحة السيد دام ظله في النجف األشرف

الجمعة
قرأ ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام ُ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف
في
كربالء المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
َ
في /10ربيع االول1441/هـ الموافق 2019/11/8م ،قرأ سماحته النص الوارد بخمس نقاط وكما يلي:

عى أرواحهم الطاهرة ،ونجدد املطالبة بمحاسبة قتلتهم ،ونوايس
اهيا االخوة واالخوات..
نقرأ عليكم نص ما ورد الينا من مكتب سمحة السيد  -دام ظله -عوائلهم ،وندعو للجرحى بالشفاء والعافية.
نو ّد ان ُنشر اىل عدة نقاط :
يف النجف االرشف..
االوىل :
بسم الل الرمحن الرحيم
ُ
تتواصل االحتجاجات الشعبية ا ُملطالبة باإلصالح يف أكثر من ان أمام القوى السياسية املمسكة بزمام السلطة فرصة فريدة
مكان ،وقد ّ
تعرب عن
جتى فيها العديد من الصور املرشقة التي ّ
حمامد خصال العراقيني وما يتح ّلون به من الشجاعة وااليثار
والصرب والثبات والتضامن والرتاحم فيم بينهم..
الحبة الذين ُ ّ
ضجوا بدمائهم
واذ نتذكر اليوم الكوكبة االوىل من
ّ
الزكية يف بدء هذه الركة االصالحية قبل اربعني يوم ًا ونرتحم

لالستجابة ملطالب املواطنني ،وفق خارطة طريق ُيتفق عليها
تنفذ يف مدة زمنية حمددة فتضع حد ًا لقبة طويلة من الفساد
واملحاصصة املقيتة وغياب العدالة االجتمعية وال جيوز مزيد
املمطلة والتسويف يف هذا املجال ملا فيه من خماطر كبرة حتيط
بالبالد.
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الركة االحتجاجية اجلارية لتحقيق بعض اهدافها ،فينبغي
الثاني ُة :
ان املحافظة عى سلمية االحتجاجات بمختلف اشكاهلا للمشاركني يف االحتجاجات وغرهم ان يكونوا عى حذر
حتظى بأمهية كبرة واملسؤولية الكربى يف ذلك تقع عى عاتق كبر من استغالل هذه االطراف واجلهات لي ثغرة يمكن من
ر مسار الركة االصالحية.
العنف وال سيم العنف خالهلا اخرتاق مجعهم ،وتغي ُ
القوات االمنية بأن يتجنبوا استخدام ُ
سوغ له اخلامسة :
املفرط يف التعامل مع املحتجني السلميني ،فإنه مما ال ُم ّ
اعزتنا يف القوات املسلحة ومن التحق بم يف حماربة االرهاب
ويؤدي اىل عواقب وخيمة وقد ُلوحظ ان معظم املشاركني يف ان ّ
التعرض للقوات الداعيش والدفاع عن العراق شعب ًا وأرض ًا ومقدسات هلم
االحتجاجات يراعون سلميتها ،ويتج ّنبون
ّ
ٌ
فضل كبر عى اجلميع وال سيم من هم مرابطون اىل اليوم عى
المنية ،واملنشآت الكومية ،واملمتلكات الاصة؛ فينبغي
بالكف عن ذلك؛ ليبقى الدود ،وما يتبعها من املواقع الساسة ،فال ينبغي ان ننسى
ّ
توجيه الق ّلة التي ال تزال تتعرض هلا
فضلهم ،وال جيوز ان يبلغ مسامعهم أي كلمة تنتقص من قدر
مشهد االحتجاجات نقي ًا من كل ما ُيشينه.
تضحياهتم اجلسيمة ..بل اذا كان ي ّتيرس اليوم إقامة املظاهرات
الثالث ُة :
يعرب عن واالعتصامات السلمية بعيد ًا عن اذى االرهابيني؛ فإنم هو
ان التظاهر السلمي ٌ
حق لكل عراقي بالغ كامل به ّ
�ارك فيه ،ومن ل يشأ ل بفضل أولئك الرجال االبطال ،فلهم كل االحرتام والتقدير.
رأي��ه ،و ُيطالب بح ّقه ..فمن شاء ش� َ
لحد ان ُيلزم غر ُه بم يرتئيه ،وال يليق ان اللهم اغفر ذنوبنا وخطايانا واكفنا رشور االيام واالزمان
ٍ
ُيشارك ،وليس
تكون املشاركة ،او عدم املشاركة مثار ًا لتبادل االهتامات بني ومكائد االعداء واهدنا سبيلك القويم ورصاطك املستقيم
قريب جميب والمد لل رب العاملني وصى
كل انك سميع الدعاء
املواطنني عند االختالف يف الرأي ..بل ينبغي ان يرتم ٌ
ٌ
الل عى حممد وآله الطيبني الطاهرين.
رأي اآلخر ،ويعذره فيم يتاره.

الرابعة :

ان هناك اطرافا وجهات داخلية وخارجية كان هلا يف العقود
وتعرض
املاضية دور بارز يف ما أصاب العراق من أذى بالغّ ،
له العراقيون من قمع وتنكيل ،وهي قد تسعى اليوم الستغالل

ان أمام القوى السياسية املمسكة بزمام السلطة
فرصة فريدة لالستجابة ملطالب املواطنني،
وفق خارطة طريق ُيتفق عليها
تنفذ يف مدة زمنية حمددة
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من وحي الجمعة
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ُ
مطالب الحركة االصالحية

طالب الظاهر

إن العراقيين أهل المكارم ،وهذا الكالم ليس رميًا بالكالم على عواهنه ،أو رجمًا بالغيب ،أو من باب االدعاء الفارغ دون دليل؛ فحقائق
التاريخ كلها ماضيها وحاضرها تثبت على وجود الخصال الحميدة فيهم ،فال عجب إن ارخصوا األرواح دفاعًا عن األرض والعرض ،وإن
ّ
تحلوا بالصبر في أوقات المحن والصعاب ،ال عجب وهم أبناء دجلة والفرات.
بالغوا في اكرام الضيف ،أو

فرصة فريدة

ال شك إن القوى السياسية الكبرة ،وأعني با الحزاب الاكمة
ومنذ التغير ،هي سبب تردي أوضاع البلد ،ومن ثم استمرارية هذا
الراب املعييش ،وما ذلك إال نتيجة سوء استخدام السلطة ،وبالتايل
جر المور اىل هذا الدرك املتدين من تفيش وتعشّ ش آفة الفساد اإلداري
ّ
واملايل يف كل مفاصل الدولة.
واليوم وبعد كل هذه التداعيات املؤسفة ،وبعدما أوصلوا البالد
والعباد وأوقفوها عى شفا أوضاع أمنية مرتدية ،ال يعلم خطورهتا إ ّال
الل تعاىل.
أقول ،بعد كل هذا تلوح أمام تلك القوى السياسية فرصة ذهبية ،لعلها
الخرة يف حماولة االستجابة الرسيعة ملطالب املتظاهرين املرشوعة،
وفق خطط مدروسة ،وبسقوف زمنية حمددة ،وبذا فقط يمكن الد
من غليان االحتقان اجلمهري املتأجج ،واحتواء الزمنة.

سلمية املتظاهرين

نعم ،هناك بعض املخربني وسط اجلموع الغفرة من املتظاهرين ،لكن
الغالبية العظمى إنم خرجت لتطالب بحقوقها املرشوعة فحسب،
وهذا الق مما يكفله الدستور ،بل رأينا صورا ومشاهد أكثر من
رائعة ستبقى خالدة يف أذهان اجلمهر ،عكست حضارية املظاهرات
واملتظاهرين.
أما بعض املخربني وهم نفر قليل قياس ًا اىل االعداد اهلائلة من السلميني،
مسوغ ًا لرضب ،أو االعتداء عى
لكن ال يمكن أن يكون هذا النفر ّ
املتظاهرين ،بل من واجب القوات المنية تشخيصهم وفرزهم ،وهم
ممن ياول تشويه صورة املتظاهرين فيتعرض لرجل المن أو حماولة
اقتحام منشآت الدولة أو حرق ونب املمتلكات العامة والاصة.

حرية املشاركة

خيارات اإلنسان واختياراته هو فقط من يدّ دها لنفسه ،وفق وجهة
نظره وقناعته حتديد ًا ،ومثلم هو حق املشاركة يف االنتخابات أو عدم

املشاركة با ،كذلك هو حق الروج أو عدم الروج للمظاهرات،
لن هذا يقع ضمن الرية الشخصية للفرد ،فال يق لي فرد أو جهة،
فرض الروج ،أو منعه ،وإن عدم ممارسة هذا الق – حق التظاهر-
ال يعني ابد ًا عدم وطنية الشخص ،وبالتايل ال يبيح للبعض ذ ّمه أو
اإلساءة اليه او االنتقاص من شأنه ،فمن يقتنع بالروج للتظاهر؛
له أن يرج ،ومن ل يقتنع؛ فله أيض ًا أن ال يرج ..فلكل منهم شأنه
الاص به وقناعته ،وجيب أن تكون حمرتمة لدى اجلميع.

جهات مشبوهة

إن اجلهات التي أذاقت العراقيني الويالت واملصائب سابق ًا ..وبعض
مِّ
وبغض النظر
ذيوهلم ممن أطاح به وبمصاله التغير الكبر يف البلد،
عن أسمئهم وانتمءاهتم املشبوهة ،لكن الشك ال زال��وا  -بوجوه
محائم وأذناب عقارب -بني أوساط املتظاهرين ،ياولون نفث سموم
احقادهم الدفينة ،وياولون بشتى طرائق البث أن يركبوا موجة
املظاهرات ب�( كلمة الق يراد با باطل) ،لتمرير أحالمهم املريضة..
ومموليهم يف
بعودة الزمن اىل ال��وراء ،تنفيذا لتوجيهات اسيادهم ّ
الارج ،ممن يزنه خر للعراق وأهله ويفرحه خرابه.

نسيان الفضل

من مكارم أخالق اإلنسان ،نسيان اإلساءة ّ
وتذكر اإلحسان ،وما يعنينا
هنا هو ّ
تذكر اإلحسان وعدم نسيان فضل املحسنني ،وبعض مما كان
له الفضل عى العراق والعراقيني مجيع ًا وسيبقى ،هم أولئك البطال
ضحوا بدمائهم يف الدفاع عن الرض والعرض ،وما زلوا عى
الذين ّ
هذا العهد ،جزاهم الل تعاىل عنا خر اجلزاء وأوىف جزاء .لكن مما يدمي
القلب ،إن بعض جهالء الناس ،أو الاقدين ،أو مدفوعي الثمن من
جهات داخلية وخارجية ..مترضرة من بطولة أولئك العزة ،ياول
اإلساءة ،او التطاول بالكالم ،أو تقليل الشأن ،وهذا مما ال يقرتفه إ ّال
خائن وناكر للجميل.
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السؤال :لماذا االجمال في القرآن والتفصيل في ُ
السنة؟
وتتفرع عن السؤال عدة اسئلة منها :
 -1هل هناك امور ل يتطرق هلا القرآن الكريم وتطرقت هلا
السنة الرشيفة؟ ارجو ذكر امثلة:
ُ
 -2ماهي االمور التي ل يتطرق هلا القرآن بنفي او اثبات؟
 -3ماهي الكمة من عدم تطرق القرآن ملواضيع وبالتايل
بالسنة الرشيفة؟
تم التطرق هلا ُ
 -4قال تعاىل (( :ما فرطنا يف الكتاب من يشء فيه تبيان
لكل يشء )) ويف الديث  (( :فيه خرب ما قبلكم ونبأ ما
بعدكم وحكم ما بينكم ))
لقد وردت الكثر من المور سوا ًء فيم يتعلق بالعقائد أو
فروع الدين عى نحو مسائل كلية وقواعد عامة تك ّفلت
السنة الرشيفة ببيانا وتفصيل إمجاهلا وبيان املنفي فيها
ُ
والثابت منها سوا ًء يف رشوطها أو يف أجزائها ,أو ما يتعلق
بصحة االعتقاد أو صحة الفعل .ونذكر عى سبيل املثال
الصالة .فقد جاء ذكرها يف القرآن الكريم جمم ً
يسم
ال ول مِّ
امل��وىل سبحانه يف القرآن عدد الركعات ثالث ًا أو أربع ًا
لصاليت املغرب أو الظهر أو العشاء ,وأيض ًا ل يذكر القرآن
كيفية الركوع وما جيب القول فيه وما ال جيب ,أو ما هي
املنافيات للصالة من قهقهة وتكلم والتفات عن جهة القبلة
السنة
وغرها من الرشوط التي تك ّفلت ببيانا نفي ًا أو إثبات ًا ُ
الرشيفة املعصومة دون الكتاب الكريم.
وهناك إحتمالت متعددة يف بيان الكمة من عدم تطرق
القرآن ملوضوع ما  ،وبالتايل تم التطرق له بالسنُة الرشيفة,

ويمكن لنا أن نذكر من هذه االحتمالت:
أ � املحافظة عى القرآن من التحريف ,إذ االختصار يف
الكالم واإلجياز غر املخل يسهل حفظه من أكرب عدد ممكن
من املسلمني ,المر الذي يسهل تواتره وتداوله بني الجيال
ويسد عى ذوي الغراض حماولة حتريفه أو تغيره.
ب � دفع امللل والسأم من ق��راءة كتاب الل ,إذ التطويل
والتفصيل يف أي جمال كان يبعث عى التعب واملاللة ,بينم
اإلجياز وجوامع الكلم يبعث عى االنشداد والتشويق إىل
البحث والتأمل.
ج � االختبار واالمتحان ,ونعني به أن تبليغ بعض الوامر
السنة الرشيفة يراد به جما ً
ال
اإلهلية والحكام من خالل ُ
آخر من جماالت االختبار التي شاء املوىل سبحانه اختبار
هذه المة با ,ومن هنا نفهم قوله تعاىل يف القرآن الكريم:
((لنعلم من ي ّتبع الرسول ممن ينقلب عى عقبيه وإن كانت
لكبرة إال عى الذين هدى الل) [البقرة �.]143
السنة الرشيفة مع قوله تعاىل:
وال يتناىف إيكال التفاصيل إىل ُ
((ما فرطنا يف الكتاب من يشء))[االنعام  ]38أو ما ورد
يف الديث (:فيه خرب ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم
ما بينكم) ,فكل ذلك مذكور يف القرآن عى نحو املسائل
السنة من خالهلا أبواب
الكلية والقواعد العامة التي فتحت ُ
العلوم والعارف عى هذه الشياء التي ذكر أصوهلا القرآن
الكريم...
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قواعد فقهية
قاعدة األقرب يمنع االبعد
املعنى :معنى القاعدة هو أن القرب نسبا إىل امليت يمنع البعد
يف النسب من اإلرث ،ومورد القاعدة  -بناء عى الخذ بالقدر
املتيقن  -هو املراث ،كم قال شيخ الطائفة رمحه الل عند توضيح
الدرجات يف املراث :وعى هذا التدريج ،القرب يمنع البعد
بالغا ما بلغوا ...إال مسألة واحدة وهي :ابن عم لألب واالم مع
عم الب ،فإن املال البن العم لألب واالم ،دون العم لألب ،وال
يمل عليها غرها ،لن الطائفة أمجعت عى هذه ،وما عداها فعى
الصل الذي قررناه .
فاالستثناء هناك كان مما تسال به الفقهاء.
كم قال الشهيد الول رمحه الل :ال يرث البعد مع القرب يف
العمم والخوال ،إال يف مسألة ابن العم والعم .وقال الشهيد
الثاين رمحه الل :فإنا خارجة من القاعدة باإلمجاع .
املدرك :يمكن االستدالل عى اعتبار القاعدة بم ييل:
 - 1اآليات :منها قوله تعاىل :وأولوا الرحام بعضهم أوىل ببعض
فهذه اآلية دلت عى أن بعض الرحام (القرب) أوىل (الول
واملتعني) ،من البعض االخر (البعد) ،وعليه فيمنع البعض الذي
هو القرب إىل امليت البعض الذي هو البعد إليه من اإلرث.
ومنها قوله تعاىل ولكل جعلنا موايل مما ترك الوالدان والقربون .
دلت بأن اإلرث (ما ترك امليت) إنم هو للوارث القرب إىل امليت
فقط.
 - 2الروايات :منها موثقة زرارة عن أيب عبد الل عليه السالم يف
تفسر اآلية (لكل جعلنا موايل) قال (إنم عنى بذلك أولو الرحام
يف املواريث ول يعن أولياء النعمة) .إىل هنا تم تفسر اآلية .وذكر
يف الذيل بنحو التفريع ما هو املدرك للقاعدة قال( :فأوالهم بامليت
أقربم إليه من الرحم التي جيره إليها)  .دلت عى أن القرب إىل

امليت يمنع البعد من اإلرث ،كم عنون صاحب الوسائل باب
الرواية بباب أن امل��راث يثبت بالنسب والسبب وأن القرب
يمنع البعد ومنها صحيحة أيب أيوب ال��زاز عن أيب عبد الل
عليه السالم قال( :إن يف كتاب عيل عليه السالم أن كل ذي رحم
بمنزلة الرحم الذي جير به إال أن يكون وارث أقرب إىل امليت منه
فيحجبه)  .دلت عى أن كل ذي رحم يورث ولكن القرب إىل
امليت يمنع (يجب) غره من اإلرث.
 - 3التسال :قد حتقق التسال بني الفقهاء عى مدلول القاعدة وال
خالف فيه وال إشكال فالمر متسال عليه عندهم .إىل هنا كان
البحث حول املقدار املتيقن من نطاق القاعدة (املراث) ،ولكن
يتواجد  -يف أبواب شتى  -موارد جزئية تنطبق مع تلك القاعدة،
وهي الفروع التالية:
فروع
الول :يف إعطاء النفقة كم قال سيدنا الستاذ :نفقة النفس مقدمة
عى نفقة الزوجة ،وهي مقدمة عى نفقة القارب ،والقرب منهم
مقدم عى البعد فالولد مقدم عى ولد الولد وها هو املنطبق
للقاعدة املتلوة.
الثاين :يف دية املقتول قال سيدنا الستاذ :وإذا وجد (القتيل) بني
قريتني ضمنت القرب منهم  .عى أساس القاعدة.
الثالث :أفتى الفقهاء عى أن فقراء البلد أوىل بأخذ الزكاة (من
الموال الزكوية) بالنسبة إىل فقراء غر البلد ،وهذا الكم ينطبق
مع قاعدة :القرب يمنع االبعد الرابع :موثقة أيب بصر قال:
سألت أبا عبد الل عليه السالم عن رجل قتل رجال متعمدا ثم
هرب القاتل فلم يقدر عليه ،قال :إن كان له مال أخذت الدية من
ماله ،وإال فمن القرب فالقرب  .والكم مفتى به.

استفتاءات شرعية
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الصدقة
السؤال  :هل للصدقة أثر عى حياة اإلنسان ؟
القيمة ؟
اجلواب  :نعم فقد تواترت الروايات يف الث عليها والرتغيب اجلواب  :اذا ل تعني صدقة جاز باذن املالك .
فيها .فورد ّأنا دواء املريض ،وبا يدفع البالء وقد أبرم ابرام ًا،
وبا يستنزل الرزق ،وبا ُيقض الدين ،وا ِ ّنا تزيد يف املال ،وتدفع السؤال  :هل جيوز استعمل الصدقات املعزولة وقت الاجة ثم
ميتة السوء والداء ،و ،..و ...اىل أن عدمِّ سبعني باب ًا من ابواب اسرتجاعها ؟
السوء تسد .ولكن رغم كل هذا الفضل للصدقة فاِن التوسعة اجلواب  :اذا ل تتعني صدقة جاز عل ًم ان املال ال يتعني صدقة
عى العيال أفضل من الصدقة عى غرهم .كم أن الصدقة عى بمجرد العزل .
القريب املحتاج أفضل من الصدقة عى غ��ره وأفضل منها
الصدقة عى الرحم املعادي .
السؤال  :هناك صناديق خمصصة للصدقات فهل جيوز حتويل
االم��وال املجودة فيها اىل عني اخرى كرشاء طعام او لباس او
السؤال  :هل جيوز ان اعطي الصدقات اىل اقاريب من السادة ؟ مسكن ثم رصفها اىل الفقر ؟
املحرم من صدقات غر اهلاشمي عى اهلاشمي هو زكاة اجلواب  :انم جيوز ذلك للمسؤولني عنها وباذن الاكم الرشعي
اجلواب ّ :
ً
املال وزكاة الفطرة واالحوط وجوبا ان ال تدفع اليه الصدقات او بتخويل مسبق من املشاركني فيها .
اليسرة التي تعطى دفع ًا للبالء مما يوجب ذ ً
ال وهوان ًا .
السؤال  :أرغب يف القيام بعمل يكون صدقة جارية بعد وفايت
السؤال  :هل جيوز يل عدم اعطاء سائل للصدقة إذا كنت أعرف ولكن ال ادري ما هو ؟
أنه ليس حمتاجا اىل هذه الصدقة ؟
اجل��واب  :ان للصدقة اجلارية مصاديق متعددة من قبيل بناء
اجلواب  :جيوز ولكن يكره ر ّد السائل ولو مع ظن الغني فيجوز املساجد والسينيات والوقف عى االيتام الفقراء وما اىل ذلك .
أن يدفع له شيئ ًا يسر ًا .
السؤال  :هل جيوز التصدق عى الطفل ابن تارك الصالة عل ًم انه
حصاالت توزع عى املساجد والبيوت جتمع فيها ل يصب االب يشء من الصدقة ؟
السؤال  :هناك ّ
الصدقات للفقراء وااليتام ،فلو نوى شخص ان يتصدق بمقدار اجلواب  :نعم جيوز .
من املال فهل يكفي وضعه با ؟
ّ
اجلواب  :ال يصر صدقة عى الفقر اال بوصوله اليه إال إذا كان
بإذن الاكم الرشعي .
السؤال  :هل جيوز استبدال صدقة عني املال بمل اخر بنفس
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العتبة الحسينية المقدسة

تقدم الدعم اللوجستي للمتظاهرين
ّ
السلميين في كربالء

تقرير :حسنين الزكروطي /تصوير :صالح السباح

قدمت العتبة الحسينية المقدسة دعما لوجستيا للمتظاهرين السلميين في
ّ
محافظة كربالء تضمن توزيع وجبات غذاء الى المعتصمين في ساحة التربية كما
قدمت لهم المياه الصالحة للشرب ونصبت حمامات متنقلة لهم في مكان االعتصام.
ّ
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الشيخ فاهم االبراهيمي

وقال «الشيخ فاهم االبراهيمي» مسؤول شعبة التبليغ والتعليم
الديني« :انطالقا من املسؤولية الرشعية التي تقع عى عاتق
املبلغني وترمجة لتوجيهات املرجعية الدينية العليا يف النجف
االرشف من خالل خطبة اجلمعة باحتواء االخوة املتظاهرين
وتضامنا مع ابناء الشعب العراقي ،واحساس ًا باملسؤولية
االنسانية من حيث الشعور بالتقصر من قبل الكومة اجتاه
الشعب وجب علينا الضور اىل ميدان ساحة التظاهر للمشاركة
واحتواء املتظاهرين».
وأضاف االبراهيمي« :ان توجيه سمحة السيد عيل السيستاين
بأن الضور اىل ميدان التظاهرات هو اختياري كونه من حق

الفرد العراقي» ،مشرا اىل ان «املشاركة يف التظاهرات واملطالبة
بالقوق املسلوبة ،يتطلب منا الضور مع اخوتنا املتظاهرين».
وأوضح االبراهيمي« :يف بادئ االمر كان لنا تواصل مع االخوة
املنسقني للتظاهرات الذين طلبوا بان تكون هناك صالة مجاعة
للمتظاهرين يف ساحة التظاهرات وبالفعل أقمنا صالة اجلمعة يف
ساحة الرتبية (ساحة التظاهرات) وكانت الردود اجيابية جد ًا».
مشرا اىل ان «عمل املبلغني ل يقترص عى إقامة الصالة واملشاركة
يف التظاهرات فحسب؛ بل كان هلم دورهم امليداين عرب توعية
املتظاهرين وارشادهم بالطرائق الصحيحة للمطالبة بحقوقهم،
وبيان مساندة املرجعية الدينية العليا والعتبة السينية املقدسة

16
هلم ،كذلك التوجيه بخطاب توعوي اىل االخوة املتظاهرين عرب
منصة التظاهرات السلمية املوجودة».
ونوه االبراهيمي عن «دور شعبة التبليغ والتعليم الديني بانا
اوعزت اىل كافة املبلغني يف مجيع املحافظات بالنزول يف ساحات
التظاهرات والعمل حسب التوجهات التي اوعزهتا الشعبة
هلم ،كذلك وجود ( )12منتدى ثقافيا يف العراق يتضن ثلة
من الشباب الواعي واالكاديمي بدأوا بعملهم التوعوي امليداين
وااللكرتوين ،كم عمدت الشعبة اىل عقد اجتمع مع أكثر من
( )50شخصية عشائرية يف حمافظة كربالء املقدسة ملناقشة
االح��داث اجلارية يف املحافظة ووضع
اللول التي ختدم الصالح
العام».
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وعن توزيع الطعام حتدث الشيخ مهدي املسعودي من مكتب
املتويل الرشعي يف العتبة السينية املقدسة« :بتوجيه من قبل
املتويل الرشعي للعتبة السينية املقدسة سمحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي بارش قسم املضيف بتكثيف جهوده لتقديم الوجبات
الغذائية اىل االخ��وة املتظاهرين كجزء من الدعم اللوجستي
واملعنوي ،حيث يقدّ م القسم يوميا ما يقارب ( )4000وجبة
غذائية» ،مفصال «ان وجبات الطعام تتنوع بني الرئيسية وقت
الظهرة (وجبة غداء) وكذلك وجبات خفيفة متمثلة بالعصائر
واملرشوبات الغازية والكيك وغرها».
من جهتها بينت إدارة قسم الشؤون الدمية الارجية يف العتبة
السينية املقدسة ان «القسم وفر ثالث منشآت صحية متنقلة
قرب منطقة التظاهرات يف مدينة كربالء املقدسة يصاحبها تواجد
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مالكات من املنتسبني عى مدار اليوم ،كذلك توفر
كوادر خدمية تساعد مديرية بلدية كربالء املقدسة
يف تنظيف املنطقة التي تشهد التظاهرات».
وأكدت إدارة القسم «ان القسم ل يقترص عى هذا
النحو؛ بل سعت رئاسة القسم واملتمثلة يف الاج
حممد ابو دكة عى توفر مجيع املستلزمات الدمية
التي يتاجها املتظاهرون ،ومنها تزويد حشود
ومواكب املتظاهرين بمياه الرشب العذبة».
من جانبها بينت إدارة مستشفى سفر االمام السني
(عليه السالم) أنا استقبلت ( )661مصابا طيلة
فرتة االشتباكات التي حدثت اثناء التظاهرات،
فيم قالت إدارة مستشفى االم��ام زين العابدين
(عليه السالم) انا استقبلت ( )85حالة خالل
االيام السابقة» ،مشرة اىل «ان اغلب الاالت التي
تم عالجها كانت نتيجة االختناق والبعض منها
متثلت يف االصابات البسيطة».
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العطاء الحسيني
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إعادة تأهيل
لكربالء
بوابات المدينة القديمة
َ
االحرار :حسين نصر  /تصوير :صالح السباح

باشر قسم خدمات شؤون المدينة القديمة التابع للعتبة الحسينية
المقدسة بإعادة وتأهيل مداخل وأبواب أحد أفرع شارع السدرة الذي
يعرف بالعكد (الجبير) او الكبير ،وهو زقاق وسط المدينة القديمة فضال
عن إعادة تأهيل شوارعها بما يلزم من خدمات متنوعة تراعى فيها
مكانتها التاريخية والدينية والحداثة في الحائر الحسيني الشريف.
نافع جاسم حسن الخفاجي

Ahrarweekly

وقال نافع جاسم حسن الفاجي مسؤول القسم ،ان «مالكات
القسم قامت بانشاء واستحداث بوابات حديدية لكل مداخل
املدينة القديمة املتمثلة بباب الطاق وباب السالملة حيث سيكون
شكل االب��واب هندسيا يغلب عليه طابع الداثة» ،مشرا اىل
«نصب الباب االوىل يف الزقاق املعروف (بالعكد اجلبر) وسط
ش��ارع السدرة بارتفاع بلغت قياسات الباب فيه مخسة امتار
ونصف املرت وعرض ستة امتار ونصف املرت ».
وأض��اف ،ان «زقاق الكبر بحسب تسميته هو احد افرع باب
السالملة الرتاثية حيث يربط منطقة حميط باب الطاق يف شارع
السدرة ويستخدمه الزائرون بشكل كبر».
وتابع قائال «نعمل عى إدخال االنارة يف البوابة فضال عن اضافة
كتابات توضيحية عن تاريخ منطقة باب السالملة وفرتة تأسيسها،
باإلضافة اىل نرش اضاءات بشكل فلكلوري حضاري عدد ()6
تعطي للمنطقة مجالية ونظرة خالبة ،مشرا اىل ان االبواب فقط
إلضافة اجلملية للمنطقة وداللة للزائر».
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واكد الفاجي ،ان» العمل بعد ذلك باستحداث قمريات موحدة
للمحال التجارية يف الزقاق ،وإضافة اىل رفع املقرنص فيه للعمل
عى جتديد البنية التحتية املترضرة بشكل كبر منها شبكة املاء
واملجاري فضال عن استحداث شبكة انرتنيت ومراوح الرذاذ
عى طول الشارع».
واشار مسؤول قسم خدمات شؤون املدينة القديمة اىل ان «هذا
املرشوع هيدف اىل هتيئة طرقات املدينة القديمة وشوارعها الرئيسة
والفرعية وحتى املحيطة با ،إلبراز مدينة االمام السني (عليه
السالم) بأبى الصور وبم يتناسب مع مكانة هذه املدينة وتأريها
العريق».
واجلدير بالذكر ان قسم خدمات شؤون املدينة القديمة ومداخلها
التابع للعتبة السينية املقدسة اخذ عى عاتقه اعادة تأهيل سوق
الفافني وسوق العرب والشوارع القريبة من الائر السيني
الرشيف بشكل حضاري حديث ينتاسب مع التطور الاصل يف
املشاريع العتبة السينية املقدسة.
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التحقيقات
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مرقد الشيخ إبراهيم االشتر في قضاء الدجيل
ُ

أيقونة ّ
جلية للشجاعة
وملهمة لألحرار بالفداء والتضحية

تحقيق :ضياء األسدي  /تصوير :رسول العوادي ،صالح السباح

الى قضاء الدجيل في محافظة صالح الدين ( )60كم عن العاصمة بغداد ،وبالقرب من قضاء
َبلد الذي يرقد فيه السيد محمد ابن االمام علي الهادي (عليه السالم) وعلى يسار الذاهب
من العاصمة بغداد الى مدينة سامراء حيث مرقد الشيخ الجليل ابراهيم بن مالك بن
الحارث االشتر النخعي الذي يبعد عن الطريق العام بمسافة كيلومتر واحد ،وتحيطه
البساتين واالراضي الزراعية بمساحة كلية للمرقد تبلغ اربعة دونمات ،وحيث انه أحد
ّ
تشكل اثرا كبيرا في نفوس المسلمين والزائرين ،يحرص الزائرون المتجهون
المراقد التي
الى زيارة مرقد العسكريين (عليهما السالم) بزيارة مرقده الشريف ،لما له من مواقف
كبيرة وجلية سطرها عبر التأريخ ،ومنها المعارك الذي خاضها مع ابيه مالك االشتر (رض)
في حياة اإلمام علي (عليه السالم) ،عالوة عن انه من اوائل المطالبين بثأر اإلمام الحسين
(عليه السالم) حينما أعلن المختار الثقفي (رضوان اهلل عليه) القيام في ثورة القصاص من
قتلة االمام الحسين واهل بيته واصحابه (عليهم السالم) في واقعة الطف االليمة.
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وحرصا منها ،في
توثيق ونقل وقائع زيارة هذا
ال��م��زار الشريف وم��ا شهده من
اعمار وتوسعة ،كانت لمجلة (األحرار)
جولة ميدانية في مرقد االشتر لتسلط
الضوء على السيرة التاريخية لهذه
الشخصية الكبيرة والمناصرة ألهل
بيت النبوة (عليهم السالم).
الحاج سمير يوسف عباس.

واشيع انه تم بناء اول قبة له من اجلص واالجر سنة 171ه� ،ثم
َ
تطور البناء ،وتم اعادته مرة اخرى يف اواخر سبعينيات القرن
املايض وبالتحديد يف سنة 1980م ،وب��دأت عملية البناء من
متربع من اهايل مدينة الكاظمية املقدسة ،كم انه تم بناء القبة سنة
1980م وكان اخر بناء للمزار قبل التفجر عام 2006م وبقي
املرقد عى وضعه اىل ان تشكلت يف املزار أمانة خاصة وباملراجعة
مع االمانة العامة للمزارات الشيعية والتنسيق مع مكتب ممثلية
م��زارات صالح الدين استطاعت امانة امل��زار ان تبارش بتنفيذ
تصاميم قسم اهلندسة املوجود يف االمانة العامة للمزارات الشيعية
يف العراق التي متت املصادقة عليها وختصيص مبلغ إلعادة اعمر
املزار وابتدأت االعمل فيه سنة 2010م ،واكتمل بناء املرحلة
االوىل من التصاميم سنة 2013م بحسب االمني اخلاص ملرقد
الشيخ ابراهيم بن مالك االشرت احلاج سمري يوسف عباس.
وال��ذي اض��اف« :التصميم اجلديد للمزار شمل تشييد القرب
واالواوين ،اضافة اىل االمور الدمية من الداخل كوسائل التربيد
واما بالنسبة للتصميم الثاين والذي يعد املرحلة الثانية من انشائه
ما بعد عام 2013م كان تصميم االواوين بجميع فعالياهتا من
مكاتب وخمازن وقانونية مشابة هليكلية تشكيل االمانة العامة
كذلك مضيف إلطعام الزائرين ومصى».
مر به البلد من الناحية االمنية،
وتابع عباس« :نتيجة للظرف الذي َّ
وتوقف التخصيصات املالية ادى اىل التوقف يف اعمل املرحلة
الثانية رغم مراجعاتنا الثيثة يف هذ السبيل».
واوض��ح «ان موقع املرقد يعرف حسب التسمية التاريية له
بمنطقة (تل مسكن) وهي منطقة عريقة ِ
بالقدم وتبدأ من منطقة
الدجيل اىل هذه املنطقة التي يوجد با املزار وهذه املنطقة دارت

با عدة معارك منها وحتى يف زمان االمام السن (عليه السالم)
ويف املزار عدة قبور ولكنها جمهولة وال نعرف نسبها وتاريها واىل
اي املعارك واالزمان تعود ،ولكن املشهور يف هذه املنطقة هو قرب
الشيخ ابراهيم بن مالك االشرت بعد رجوعه من معركة (الازرة)
لنرصة املختار الثقفي دارت معركة هنا بينه وبني اجليش االموي
الذي كان قادم ًا من الشام واستشهد (رضوان الل عليه) هو ومن
كان معه من االصحاب حتى احد اوالده» ،مبينا «ان االيام الاصة
بزيارة الشيخ اجلليل ابراهيم االشرت هي يوما الميس واجلمعة
اضافة اىل زائري العسكريني والسيد حممد (عليهم السالم) ».
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وحتدث «امحد هاشم عيل» مسؤول شعبة العالقات واالعللالم يف املرقد قائ ً
ال:
«النفائس املوجودة يف املرقد وبحسب ما نقله لنا اجدادنا وآباؤنا من ساكني منطقة
شيخ ابراهيم يف قضاء الدجيل كثرة».
موضحا «كم يتوي املرقد عى نفائس عدة منها بقايا الشباك الاص بالقرب الرشيف
والذي كان موجود ًا قبل التفجر االثم والذي نحرص يف املستقبل القريب عى ان
تكون ضمن متحف خاص باملزار ليتسنى للزائر القادم مشاهدهتا وايضا وجود
صورة تذكر كيف انه كيف ابراهيم بن مالك االشرت عندما اخذ بثأر االمام السني
(عليه السالم) وهذه الصورة تتحدث عن الوقائع يف ذلك الزمان».
وجدير بالذكر ان ابراهيم بن مالك بن الارث االشرت النخعي املذحجي ،ولد
سنة 21ه� يف املدينة املنورة حيث كان ابوه مالك االشرت (رض) يف املدينة حينم
حرض معركة الرموك ،وال ُيعلم عن طفولته يشء ،اال انه عندما كانت حرب
صفني سنة 37ه� وهي الرب التي قاتل فيها االمام عيل (عليه السالم) املتمردين
واملارقني ،كان مالك االشرت من قادهتا وقد خرج له غالم شاب من اهل يصب
(قرية قرب صنعاء يف اليمن) ملنازلته ،فأمر مالك ولده ابراهيم لقتاله فاجهز عليه،
وكان إبراهيم حينها بعمر  16سنة ،وقد نشأ ابراهيم حامال لصفات ابيه مالك وقد
فشب عى االيمن والشجاعة
ترشّ ف بصحبة االمام عيل ( عليه السالم) منذ صباهّ ،
موالي ًا لهل البيت (عليهم السالم) كم كان شاعر ًا فصيح ًا واديب ًا بارع ًا ،وكان
إلبراهيم رشف االقتصاص من الذين شاركوا يف قتل االمام السني (عليه السالم)
وأهل بيته وأصحابه الكرام سنة ()66ه� ،حيث اشار بعض اجلمعة عى املختار
الثقفي قائد الثورة بأن يدعو ابراهيم للحاق بالقيام معه ،ذلك ملا عنده من شجاعة
وخربة يف ميادين القتال فأنه سيد قومه آنذاك ويتبعه مجع كبر من الرجال مؤكد ًا له
اهلدف السامي وهو نرصة أهل بيت النبوة (عليهم السالم) ،وقد استشهد (رض)
سنة 71ه� ،وبعد شهادته قام االمويون بحرق جثته فقامت مجاعة بجمع ودفن ما
تبقى منها*.
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....................................
* (مصدر االمني  :السيد حمسن /اعيان الشيعة ج / 3من الصفحة 171ه�
والتابعة اىل دار التعارف اضافة اىل مصدر ابن خلكان  :شمس الدين /وفيات
االعيان اجلزء االول من الصفحة  21والتابعة اىل دار االحياء العريب فض ً
ال
عن مصدر مطبوع خرز الدين /الشيخ حممد  ،مراقد املعارف من اجلزء االول
يف الصفحة  37ملطبعة اآلداب).
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كاتبو كتاب
كاتب
وكتاب
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اإلدارة ونظام الحكم في عهد اإلمام علي (عليه السالم)

لمالك األشتر (رض)

تأليف :الشيخ سجاد الربيعي

يهدف هذا الكتاب إلى تحديد المعالم األساسية للنظام اإلداري في
النظرية اإلسالمية ،ومن خالل إبراز الفكر اإلداري والقيادي لإلمام أمير
المؤمنين (عليه السالم) في رسالة العهد التي ّ
خطها لواليه على مصر
الصحابي الجليل مالك األشتر (رضوان اهلل عليه) ،وقد تضمن الكتاب ثالثة
فصول؛ األول منها تناول مفهوم اإلدارة ومعانيها وفيه أربعة مباحث:
والسنة
المبحث األول :مفهوم اإلدارة في اللغة واالصطالح والقرآن
ُ
المطهرة ،وكان المبحث الثاني لمبادئ اإلدارة في عهد اإلمام علي
(عليه السالم) لمالك األشتر (رضوان اهلل عليه)،

وتضمن املبحث الثالث سمت الشخصية اإلداري��ة القيادية،
واشتمل املبحث الرابع عى املعاير اللقية للشخصية اإلدارية
القيادية يف عهد اإلمام عيل (عليه السالم) ملالك الشرت (رضوان
الل عليه) ،أما الفصل الثاين فكان ملفهوم نظام الكم ومعانيه،
وفيه ثالثة مباحث؛ تضمن املبحث الول منها عى مفهوم نظام
والسنة املطهرة،
الكم يف اللغة واالصطالح والقرآن الكريم ُ
واشتمل املبحث الثاين عى ضورة وج��ود الاكم ووظائفه
الرئيسية يف الدولة ،أما املبحث الثالث فكان ملفهوم الكم يف
عهد اإلمام عيل (عليه السالم) ملالك الشرت (رضوان الل عليه)،
واشتمل الفصل الثالث عى الهداف العامة للحكم واحتوى عى
أربعة مباحث ،الول منها السياسة املالية توفر اإليرادات املالية،
وتضمن املبحث الثاين عى السياسة الربية املتمثلة باجلهاد ،أما
املبحث الثالث فكان للتنمية البرشية (اإلصالح االجتمعي)،
وجاء املبحث الرابع للتنمية االقتصادية ،وختم الكتاب بخامتة
لبرز النتائج التي توصل إليها الباحث.
وجاءت فكرة طرح هذا املوضوع من خالل التتبع للدراسات
الواقعية يف مضمون رسالة العهد لإلمام أمر املؤمنني عليه السالم
بأن هناك ضعف ًا وخل ً
ال كبرين يف الدراسات الواقعية يف مضمون

رسالة العهد.
نبذة عن الكاتب:
الشيخ سجاد عبد الليم عيل عبود الربيعي
 بكالوريوس هندسة /جامعة البرصة. بكالوريوس اهليات /جامعة طهران. بكالوريوس علوم رشيعة جامعة أهل البيت /كربالء املقدسة. ماجستر يف العلوم اإلدارية واالقتصادية. طالب بحث خارج. أستاذ يف معهد وارث النبياء التابع للعتبة السينية املقدسة. ممثل العتبة السينية املقدسة يف جنوب أفريقيا  -دولة مدغشقر. أعدّ جمموعة من البحاث تم االشرتاك فيها يف عدة مؤمترات.كتب  60مقالة ُنرشت عى موقع مؤسسة علوم نج البالغة
 َالتابعة للعتبة السينية املقدسة.
ونذكر بعضا من مؤلفاته( :اإلدارة ونظام الكم يف عهد اإلمام
عيل عليه السالم ملالك االشرت رضوان الل عليه -القرآن الكريم
يف فكر اإلمام عيل عليه السالم شواهد من نج البالغة -السس
الرتبوية بني عرض القرآن ونج البالغة خطبة املتقني أنموذجا).
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ُ
القتل في سبيل اهلل تعالى

(من كتاب ـ شريعة الشهادة ـ للعالمة الشيخ محمد صادق الكرباسي)

شهدُ
الشهادة :مصدر َشهد بفتح أوله وكرس ثانيه ،ومضارعه َي َ
مفتوح العني وهو القتل يف سبيل الل ،وأص��ل املفردة تعيني
الضور واإلخبار عم شهده وحرضه ،واس ُتعر القتل يف سبيل الل
باعتبار قيامه بشهادة الق يف أمر الل (جل وعال) ،والشهيد اسم
مفعول كم يف قتيل بمعنى املقتول ،واملَشهد بفتح امليم اسم مكان
استشهاد الشهيد وا ُملستشهد بضم امليم هو املقتول يف سبيل الل،
ول ُتستخدم املفردة يف خمتلف صياغتها يف القرآن الكريم بمعنى
القتل يف سبيل الل ولكنها استخدمت يف روايات الرسول (صى
الل عليه وآله) وأهل بيته الطهار (عليهم السالم) ،بل استخدم
الل سبحانه وتعاىل مفردة القتل كم يف قوله تعاىل( :وال حتسبن
ربم يرزقون) (آل
الذين قتلوا يف سبيل الل أموات ًا بل
ٌ
أحياء عند مِّ
عمران ،)169 :وقوله جل وعال( :والذين ُقتلوا يف سبيل الل
فلن ُي ِض َّل أعمهلم) (حممد )4 :وغرها من اآليات ،ولكن هناك
آيات أربع هلا دالالت أو إشارات إىل هذا املعنى وهي( :ومن
يطع الل والرسول فأولئك مع الذين أنعم الل عليهم من النبيني
وحسن أولئك رفيقا) (النساء:
والصديقني والشهداء والصالني ُ
 ،)69والذي يوحي بأنه أريد منه ذلك ،حيث وردت هذه اآلية
ّ
(وإن
بني آيات القتال وبيان حال املقاتلني ويأيت بعدها ليقول:
منكم ل ُيبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الل ع ّ
يل إ ْذ ل أكن
ولكن املفرديتن ال داللة مبارشة
معهم شهيد ًا) (النساء،)72 :
ّ

هلم عى الشهادة بمعنى القتل بل بمعنى الضور ،فالوىل تعني
ما ورد يف قوله تعاىل( :شهداء عى الناس) والثانية تعنى الضور
ُ
الرض بنو ِر
يف املعركة ،واآلية الثالثة هي قوله تعاىل( :وأرشقت
الكتاب وجاء بالنبيني والشهداء وقض بينهم بالق
ربا ووضع
ُ
مِّ
ً
وهم ال يظلمون) ،فهي أيضا بمعنى شهداء عى الناس والتي
هي صفة النبياء والوصياء والولياء ،والرابعة( :والذين آمنوا
بالل ورسله ،أولئك هم الصديقون والشهداء( )..الديد،)19 :
وهذه كسابقتها ،ولكن يف روايات أهل البيت (عليهم السالم)
كثر ًا ما استخدم لفظ الشهيد رصي ًا فيمن ُقتل يف سبيل الل،
وال��ذي هيمنا هو مكانة الشهيد أي املقتول يف سبيل الل؛ فإن
الل تعاىل خصه بالجر الكبر أو املميز من بني سائر الموات
واملقتولني ،بل المة مجعاء ومن تلك قوله تعاىل( :ومن ُيقاتل
يف سبيل الل ف ُيقتل أو يغلب فسوف يؤتيه أجر ًا عظي ًم) (النساء:
 ،)74ومن تلك وما ورد يف اآليتني السابقتني أنم أحياء عند
ربم يرزقون ،فإن مسألة الياة مسألة نسبية ،فالياة قد تكون
بالركة املادية يف مناكب الرض وقد تكون بالركة املعنوية يف
أجواء الحياء ،والشك إىل يومنا الاض أن مقام الشهيد يتلف
بني المم عمن مات حتف أنفه حيث إن للشهداء مكانة مرموقة
عند المم والشعوب ويكرمون يف شتى املجاالت وبأشكال
خمتلفة.
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مـحـمـ ٌد
الـخــتام
ــعــم
ُ
ّ
ِن ْ

مرتضى آل شـــرارة العاملي

��م ل�����ل�����ح�����ي��� ِة �أت���������������ى وي������������أت�������ي م��������س�����ل���� ُ�م
ك����������������� ْ
ره���
ك���������������م م���������������ن م��������������������آذنَ رنّ�����������م�������تْ ت�����ك�����ب�� َ
ك�����������م م�����������ن م�����������س����ح� َ
��ف ُق��������� ِّل����ب����تْ ���س�����ف��ح��� ُت��ه���
ك�����������م م�����������ن ن�������ف�������و�� ٍ��س ق�����������د �أط����������ع���������تْ ر َّب�������ه����
����ررو� ث�����������م �ع�������ت��� َل���و�
ك�����������م م�����������ن ع�������ب�������ي� ٍ
��د ُح������������� ِّ
ك�����������م م�����������ن م���������ع������ َ
��وع���ن����
����رف �أي�������ن�������ع���تْ ب�������رب� ِ
��ر����س���تْ
ك�����������م م�����������ن ح�������ق����� ٍ
��وق �� ُ���س��������� ِّي���������دتْ وت�������ك����� ّ
و�ل�������ن�������و ُر �أق���������س����ى �ل������ن������و ِر ����س���ع�������س��� َع يف �مل�����دى
و�ل���������رح���������م������ ُ
روح�������ه��������
���ة �ل�������ك�������رى ت���������ن���������زّ َل ُ
ف��������إل�������ى �ل�������ح�������ي���� ِة �أت�����������ى �ل�������ر����س����� ُ
��ول م�����ح��� � ّم��دٌ
ط����������� َ
�����������س ل�������ل�������ن���و ِر �ل�������ذي
����ل �ن�������ت�������ظ���� ُر �لأر�� ِ
��م �ل�������ن�������ب���و َة ف�����ه�����و �أ�����س����������� ُ
��ل
���رف ُم�������ر�� َ��س����� ٍ
خ�����������ت����� َ

ك�����������م ك��������� ّب���������رو� ك�������م ه������� ّل���ل���و� ك�������م �أح���������رم����و�!
ّ�����م!
ٍ
وم�����������س���������ج��������د ب�����������س��������ج�����و ِده������ ت��������ت��������رن ُ
وب��������ه������ �ل�����������س�������ف���� ُه ع�����ل�����ى �ل�������م�������دى ت�����ت�����ك � ّل� ُ�م!
��������ح�����لُّ َو ْف��������������������� َ
��ر ُم!
ف�������� ُت ِ
��ق ك��������ت������ ِب�����ه وت�����������ح��������� ّ
��م!
ب�����������ل �����س���������� َر م�������ن���ه���م م�������ن ي�����������س���و ُد وي�������ح���ك� ُ
ك�����������م م�����������ن ف�������ط��������ح� َ
��ل َع������� ّل�������م���و� وت�������ع������� ّل���م���و�!
��د ك�����������ب�������رى غ���������������دتْ ت�������ت�������ح� ّ
��م !
وم�������ف������������س����� ٍ
��ط� ُ
��م ����س������������ر ك�������م�������� �ل�������غ�������وى ي�������ت�������ق���زّ ُم
و�ل�������ع�������ت����� ُ
ك�������ي ي�������ه���ت���دي �أع���������ت����ى �ل�������ع�������س���� ِة و ُي����رح����م����و�
�إنَّ �ل��������ح��������ي������ َة ب��������������ه ت��������ط�����ي���� ُ�ب و َت������ � ْن�����ع���� ُ�م
ُ
���س��������ي��������زي�����ل ك����������������� َّ
��م
��ل ���س�����ق������ ِم�����ه������ و ُي�����������ر ّم��������� ُ
�����م
ِن��������� � ْع��������م �ل��������خ��������ت���� ُ
��م م��������ح��� � ّم�����دٌ و�ل��������خ������ َت ُ
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وما طردناك من بخل وال قلل
لكن خشينا عليك وقفة الخجل!
فهم هذ� �لبيت �ل�سعري �ق��ر�أو� ق�سته �لر�ئعة :ك�ن
من �ج��لِ ِ
�ر�ء عظيم ً� ،وك���ن و�ل��ده يعمل بتج�رة
فيم� م�سى �س�ب ثري ث� ً
�جلو�هر و�لي�قوت ،وك�ن �ل�س�ب يوؤثر على ��سدق�ئه �مي� �إيث�ر،
وهم بدورهم يج ّلونه ويحرتمونه ب�سكل ل مثيل له .ود�رت �لأي�م
دورت��ه��� ،ومي��وت و�ل��د �ل�س�ب ،وتفتقر �لع�ئلة �فتق�ر ً� �سديد ً�،
فبد�أ �ل�س�ب يبحث عن ��سدق�ء �مل��سي � -أي�م رخ�ئه  -فعلم �أن
�أعز �سديق ك�ن يكرمه ويوؤثر عليه ،و�أكرثهم مود ًة وقرب ً� منه
قد �أثرى ثر�ء ل يو�سف ،و�أ�سبح من �أ�سح�ب �لق�سور و�لأمالك
و�لأمو�ل ،فتوجه �إليه ع�سى �أن يجد عنده عم ًال �أو �سبي ًال لإ�سالح
ح�له.
فلم� و�سل ب�ب �لق�سر ��ستقبله �خلدم و�حل�سم ،فذكر لهم �سلته
ب�س�حب �ل��د�ر وم� ك�ن بينهم� من م��ودة قدمية ،فذهب �خلدم
ف�أخرو� �سديقه بذلك فنظر �إليه ذلك �لرجل من خلف �ست�ر
لرى �سخ�س� رث �لثي�ب عليه �آث�ر �لفقر ،فلم َ
ير�س بلق�ئه .و�أخر
�خلدم ب�أن يخروه �أن �س�حب �لد�ر ل ميكنه ��ستقب�ل �أحد ،فخرج
�لرجل و�لده�سة ت�أخذ منه م�أخذه� ،وهو يت�أمل على �ل�سد�قة،
كيف م�تت .وعلى �لقيم ،كيف تذهب ب�س�حبه� بعيد ً� عن �لوف�ء..
وت�س�ءل عن �ل�سمر ،كيف ميكن �أن ميوت ،وكيف للمروءة �أن ل
جتد �سبيله� يف نفو�س �لبع�س .ومهم� يكن من �أمر فقد ذهب بعيد ً�،
وقريب ً� من دي���ره �س�دف ثالثة من �لرج�ل عليهم �أث��ر �حلرة
وك�أنهم يبحثون عن �سيء ،فق�ل لهم م� �أمر �لقوم؟ ق�لو� له نبحث
عن رجل يدعى فالن �بن فالن وذكرو� ��سم و�لده ،فق�ل لهم �إنه
�أبي ،وقد م�ت منذ زمن ،فحوقل �لرج�ل وت�أ�سفو� ،وذكرو� �أب�ه
بكل خر ،وق�لو� له �إن �أب�ك ك�ن يت�جر ب�جلو�هر ،وله عندن�
قطع نفي�سة من �ملرج�ن ك�ن قد تركه� عندن� �أم�نة ،ف�خرجو�
كي�س� كبر ً� قد ملئ مرج�ن ً� ،فدفعوه �إليه ورحلو� ،و�لده�سة تعلوه
وهو ل ي�سدق م� يرى وي�سمع  ..ولكن ت�س�ءل �أين �ليوم من ي�سرتي

�ملرج�ن ،ف�إن عملية بيعه حتت�ج �إىل �أثري�ء ،و�لن��س يف بلدته،
لي�س فيهم من ميلك ثمن قطعة و�حدة.
م�سى يف طريقه وبعد برهة من �لوقت �س�دف �مر�أة كبرة يف �ل�سن
عليه� �آث�ر �لنعمة و�خلر ،فق�لت له ي� بني �أين �أجد جموهر�ت
للبيع يف بلدتكم ،فت�سمر �لرجل يف مك�نه لي�س�أله� عن �أي نوع من
�ملجوهر�ت تبحث ،فق�لت� :أري��د �أحج�ر ً� كرمية ر�ئعة �ل�سكل
ومهم� ك�ن ثمنه� ،ف�س�أله�� :إن ك�ن يعجبه� �ملرج�ن فق�لت له:
ِن ْع َم �ملطلب ،ف�أخرج ب�سع قطع من �لكي�س ف�نده�ست �ملر�أة مل� ر�أت،
ف�بت�عت منه قطع ً� ،ووعدته ب�أن تعود لت�سرتي منه �ملزيد ،وهكذ�
ع�دت �حل�ل �إىل ي�سر بعد ع�سر ،وع�دت جت�رته تن�سط ب�سكل
كبر ،فتذكر بعد حني من �لزمن ذلك �ل�سديق �لذي م� �أدى حق
�ل�سد�قة ،فبعث له ببيتني من �ل�سعر بيد �سديق ج�ء فيهم�:
�سحب��ت

قوم���

ل

وف���ء

لئ�م���

يدع��ون

ب��ني

له��م
ب�ملك��ر

�ل��ورى

و�حلي��ل

ك�ن��و� يجلونن��ي م��ذ كن��ت رب غن��ى ..
وح��ني

�فل�س��ت

ع��دوين

م��ن

�جله��ل

فلم� قر�أ ذلك �ل�سديق هذه �لبي�ت ،كتب على ورقة ثالثة �أبي�ت
وبعث به� �إليه ج�ء فيه�:
�أم��� �لثالث��ة ق��د و�ف��وك م��ن قِ َبل��ي ..
ومل

تك��ن

�سبب�� ً�

�ل

م��ن

�حلي��ل

�أم��� م��ن �بت�ع��ت �ملرج���ن و�لدت��ي ..
و�ن��ت �أن��ت �أخ��ي ب��ل منته��ى �مل��ي
وم��� طردن���ك م��ن بخ��ل وم��ن قل��ل ..
لك��ن

خ�سين���

علي��ك

وقف��ة

�خلج��ل!
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ارتجلت قصيدة
اني
ُ

�ين �رجت�������������������ل�������������������تُ ق�����������������س��������ي��������د ًة
ُ
������������������������������رف ��������س��������ع�������ر�
م������������� ُك������������ن������������تُ �أُع�
ف���������ل���������ك���������م ن�����������ط�����������ق�����������تُ ب���������ذك���������ره���������م
ور�أي�����������������ت�����������������ن�����������������ي �ه����������������������������وى ب������ه������م
ُ
���������������������������������دوت ���������س��������ي��������ف��������� ���������س���������رب���������
وغ�
�����������س ع��������������������س���������ق
�ين ك������������ق������������ي�������������� ٍ
ف�������دي�������ت�������ه�������م
������������ي
�ل�������������ن�������������ب�
� ُآل
ِّ
ظ������������������ن �ل����������������ط����������������غ����������������� ُة ب�����������أن����������ن����������ي
������������������ع دي��������������ن��������������ي ُم���������رغ���������م����������
و�ب�������������������ي�
ُ
ف��������ل��������ت�����������������س��������م��������ع �ل������������دن������������ي������������� وم����������ن
�ين ���������������س�������������رتي�������������ت ع����������ب�����������دت����������ي
و�����������س����������ل����������ك����������تُ درب������������������������� و����������س��������ح���������
وم�����������������س��������ي��������تُ ل �خ�����������������س��������ى �ل����������������ردى
�������������رت
�������������س�
ورك���������������ئ��������������ب��������������ي ُم���������������������ذ �� ُ
ّ
حم��������م��������د
�����������������ي
�ل������������������ن������������������ب�
�آل
ِّ
ُ
��������������������������دل �ل�����������ك�����������ت������������ب وج������������وده������������م
ِع�
�ط�������������������ي������������������ب
وم��������������������ن��������������������زه��������������������ون
ٌ
���������������������������������������ر
ومم����������������������������ي����������������������������زون زو�ه�
ٌ
ب����������ج����������م�����������ل����������ه����������م ُذه������������������������������ل �مل������������ال
ع�����������������س��������ق��������ت زل����������ي����������خ����������ة ي�������و��������س�������ف��������
ت�������������رك�������������ت ل����������ي����������و�����������س����������ف ع�������������س������ق������ه
��������������س
�مل�����������������ق�����������������دم�����������������ون �����������������س����������������و�� ٌ
ه����������������������م ع�������������ل�������������م�������������ون�������������� ث����������������������ورة
ع��������ل��������ي��������ه��������م
�هلل
���������������س��������������ل��������������ى

عمار جبار خضير

يف ح�������������������ب م�������������������ن �ه�������������و�ه���������������������������م
ي�������������������� ������������س������������م�����������ع�����������ي ل�����������وله�����������������������م
وم�����������������������س�����������ي�����������تُ يف م�����������������س��������ر�ه�����������������م
َّ
���������������ل �ل��������������������ذي و�له�����������������������������������������������������������م
ك�
ِّ
ك������������������������ل م������������������ن ع�������������د�ه�������������������������م
يف
���������������د ِه������������م������������تُ يف ل�����ي�����������������������������������اله�����م
ق�
ْ
�������م ث����ر�ه������������������������������������������������������م
وع�������������س������ق������تُ ل��������ث� َ
�������������د �ن���������س����������������������������������������ه����م
�����������وف ق�
ب�������������خل�
ْ
ِ
ب�������������مل�������������ل  ،م������������������������ �أغ������ب����������������������������ه������م
ب��������ل�������ب�������غ���������������س ق������������د ق������������������������������������������له�����م
وع����������ق����������ي����������دت����������ي ب������ه�����������������������������������������د�ه������م
م�������������������س���������رت����������س���������د� ب�������������س������ن����������������������������ه������م
ف�������������د�ه�������������م
�روم
ن�������������������������������ذر�
ُ
�����������������د ن�������������� َوخ��������������ت ب�����ح�����م������������������������������ه�����م
ق�
ْ
م���������ن ذ� �ل���������������ذي ي����دن�������������������������������������������������������ه����م
ُ
ف����������ي���������������������س ن����������د�ه����������م
ك����������ل���������ب���������ح���������ر
ُ
ق�������������د �����س���� ّف�����������������������������������������������������������������ه����م
�هلل
ْ
�������������������������رب م�������������� �ب�����ه������������������������������������������������������ه�����م
ي�
ِّ
و�حل���������������������������������س����������������نُ ك������������������م ح��������ي���������ه��������م
ل��������������و �ن������������ه������������� ت�����ل�����ق������������������������������������������������ه�����م
وت����������ف����������ن����������ن����������ت ب��������ه��������و�ه��������������������������������������������م
و�حل������������������������������������رب ك����������������م ت�������خ���������������س��������ه�������م
ُ
ُ
�����������ث دم��������������������������������ه�������م
ب�����������ل����������ط����������ف ح������������ي�
يف �ل������������ذك������������ر �ذ ������س�����م������������������������������������ه�����م
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وزوجته وأطفاله الربعة...
فخرج من حتت مظلة االم��ام السني جماهدا بتلك
معمم
اهليئة ال��وزوي��ة وه��و يفتخر ان��ه رج��ل دي��ن ّ
يمل السالح بوجه «دواعش :االرهاب ،فقاتل قتال
االبطال يف (الرحالية ،وج��رف النرص ،واللطيفية،
والضابطية ،وبلد والعوجة ،وبيجي) ،يلتحق مع كل
فرقة او لواء أو رسايا تدخل معارك طاحنة لطرد زمر
التكفر .انه ابني (حسن االبراهيمي) الباحث عن
الشهادة بإيمن وعقيدة ،وهي تسبح حوله وتدور،
وهو يستحث ُ
الطى نحو مسالت الشهادة الشاخمة
التي تنذره ببشارة السعادة واللود...
بذه الروحية السينية العالية كانت السواتر االمامية
يؤم املصلني من املقاتلني صالة
تقف له اجالال وهو ّ
اجلمعة ويلقي املحاضات العقائدية عى املجاهدين...
الى روح الشيخ الشهيد (حسن االبراهيمي) الكربالئي فرفع الل قدره يف العليني حني رصدته عيون الغربان
الداعشية وهو يقتحم سواتر املنازلة لينقل ما جادت
به النفوس الكريمة من مياه وطعام ،ل تثنه رصاصات
القناصني الغادرة وال قذائف املتوحشني وال كمئن
املرتزقة ،كان ين ّفذ االوامر بتلك الرجولة السينية التي
يشهد هلا اجلميع..
حيدر عاشور
وتلك الليلة الدامية التي فصلت بني انقشاع الريبة
حني يتقدم املرء يف اجتاه لده شهيدا ،وينذر روحه هلذا الفعل الرهيب وانفجار اليقني ،وحلم الشهادة يضاهي روعة النجوم
املحاط بالرسار ،هي نفسها التوفيقات االهلية املتوسمة بالشخص االكثر والتهاب الشهب ،ارتعش الرتاب آالما عى الوجوه،
والنار متطر عى القلب ،فغادرت روحك (ابا جعفر)
حظوة عند رب السموات والرض...
هذه االقدار املرتسمة لولدي الشهيد (أيب جعفر الكربالئي) منذ صغره مثل الطيور اىل حضن فضاء أرحب ،بعبوة ناسفة يف
كانت تالحقه مثل ظله ،وقاسى با انواع العذاب وحارصته الياة بضنكها ،قضاء بيجي منطقة املزرعة شمل حمافظة صالح الدين
لكن ايمنه ان الشهادة هي قدره الغالب منذ اول صيحة وقيام كربالئي عى بعد انتظار طويل للشهادة لتعرج روحك الطاهرة اىل
زمر البعث ،صال بكل جهاده ان يكون شهيد ارض السني ،لكن شاء الل امللكوت االعى شاهدة عى اجرام عصابة (داعش)
ان يكون رجل دين ورسالة فالتحق بالوزة العلمية يف النجف االرشف املتوحشة ...
بعد أن أكمل دراسته الكاديمية ومراحل املقدمات والسطوح حتى وصل تركت يا حسن وصيتك االزلية  :عليكم بتكفيني
اىل مرحلة البحث الارج ،فكان فخرا للعيساويني وأنموذجا مرشفا بني بكفن إحرام بيت الل الرام لتدفن بعني الرعاية اإلهلية
أقرانه ،يتصبب رشفا وعقيدة وإيمنا ،فالطريق املبارك ميلء باالمتحانات ،يف وادي الغري عند امرك الغالب عى كل غالب عيل
ّ
والدة انسان للحياة أمر صعب للغاية والصعب من ذلك تعليمه ان يكون بن ايب طالب.
رشيفا ،وعالمات الرشف هي احتضان االرشاف له فكان تلميذا وفيا لبناء هذا هو ولدي الشيخ الشهيد الذي ع ّلمني ان ابتعاد
االجساد ليس فراقا ،فالقلوب املتحدة بقوة العقيدة
املرجع االعى السيد عيل السيني السيستاين ...
لكن حلم الشهادة من اجل العقيدة واملذهب ظل ي��راوده يف كل مكان االمامية هي نابضة بالياة ،وستلتقي حتم يف جنان الل
وزمان .وحني جاء النداء «اجلهاد الكفائي» ترك كل يشء دراسته مستقبله الالدة.

الباحث عن مسالت
الشهادة الشامخة
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ما هكذا ُتقرأ

نهضة الحسين

a

سامي جواد كاظم

دراسات وبحوث وموسوعات كتبت وما
زالت تكتب عن نهضة الحسين التي
احيت رسالة االسالم ما بقي ليل ونهار
 ،والقراءات تختلف من حيث التخصص
واالبعاد ومنها قراءات لغير المسلمين
عندما تجمعها مع الحسين مبادئ
انسانية ال عالقة لها بالديانة والمذهب .

وعى اجلانب االخر هنالك عقول سلبية متخصصة حتاول ان تنال من نضة
السني عليه السالم والبعض يقرؤها بجهل فيخطئ اهلدف فيكون اىل جانب
الراصني من حيث ال يعلم .
ّ
من القراءات الاطئة ياول البعض ممن ال يعي نضة السني عليه السالم ول
يقرأها بتمعن ان يستشهد بموقف للحسني عليه السالم ملوقف او ترصف باطل
صدر منه فيحاول ان يمنحه الرشعية باسم السني عليه السالم ومثل هكذا
عقول هلا تاثرها عى البسطاء ومن يسر بركب الباطل .
السني عليه السالم جيب قراءة نضته واستخالص ال��دروس والعرب منها
وااللتزام با يف حياتنا بحيث ان ترصفاتنا قبل ان تصدر منا عرضها عى ميزان
نضة االمام السني عليه السالم .
وهنا اشارة مهمة اي قول او فعل او اقرار يصدر عن املعصوم فهو حجة ال
يقبل اجلدل ولكن هنالك امر مهم وهو طبيعة الظرف واالدوات املوجودة
التي بسببها صدر القول او الفعل من املعصوم وهذا يسمى عند الفقهاء الكم
وموضوعه  ،اي لو ل يتوفر املوضوع ال جيوز اصدار الكم عى سبيل املثال هذه
الرواية بني االمام السجاد عليه السالم و احد املسلمني « اعرتض عليه برتك
اجلهاد  ،وااللتزام بالج  ،بقوله  :تركت اجلهاد وصعوبته  ،وأقبلت عى الج
ولينه  ،والل عز وجل يقول  ( * :إن الل اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم
بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل الل فيقتلون ويقتلون ،فقال له االمام السجاد عليه
الر ِ
ال ِ
ون ْ َ
ون ا ْل َعابِدُ َ
السالم اكمل االية االخرى ال َّتائِ ُب َ
اك ُع َ
السائِ ُح َ
امدُ َ
ون
ون َّ
ون َّ
دون ِ
لدُ ِ
ون بِ ْاملَ ْع ُر ِ
نك ِر َو ْ َ
ون َع ِن ْ ُامل َ
ون ِ ُ
ود ّ
الس ِ
اآلم ُر َ
اج َ
اه َ
ال ِاف ُظ َ
اللِ َو َب مِّ ِ
رش
وف َوال َّن ُ
َّ
ْ ُامل ْؤ ِمنِنيَ) *
[ التوبة  9 :اآلية  ،) 111فقال له اإلمام عليه السالم  :إذا رأينا هؤالء الذين
هذه صفتهم فاجلهاد معهم أفضل من الج «
وكذلك الج واجب ولكن موضوعه االستطاعة وما يتعلق با هي املوضوع
فان توفرت اصبح الج واجبا .
فاالمام السني عليه السالم منذ خروجه من مكة وحتى كربالء تستحدث
حالة وفق ما تستجد من احداث يف الكوفة خرج مع اهله التحق به االالف
انسحبوا ملا علموا باستشهاد مسلم عليه السالم  ،كانت لالمام حواراته كل
حسب موضوعه الذين التقوا به يف الطريق وحتى اليوم العارش هنالك احداث
هلا ظروفها اليمكن لنا ان نجعل ظروفنا مثلها ملجرد ان نثبت صحة ترصفنا
فهذه االمور بحاجة اىل عقول واعية وفامهة للسرة السينية العظيمة حتى نعلم
قوة املبادئ والدروس التي قدمها السني عليه السالم المة جده
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نظرات معاصرة
د .محمد حسين الصغير

استكمال ملا نرشناه يف العدد السابق

 � 7اإلعجاز البياين  :ويتمثل بالرتكيبة الاصة املتميزة للفاظ
القرآن ومعانيه  ،ويف جمموعة العالقات املجازية واالستعارية
والتشبيهية والكنائية والرمزية وااليائية بني املعاين واللفاظ ،
وذلك الرس الكرب يف إعجاز القرآن  ،فالعرب أمة بيان  ،ورجال
بالغة  ،تطربم الكلمة  ،وهتزهم الطبة  ،ويستهوهيم الشعر ،
وقد وقفوا عند بالغة القرآن باهتني بم عرب عنه الوليد ( واهلل لقد
سمعت من حممد كالم ًا ما هو من كالم اإلنس وال من كالم اجلن
 ،وإن له حلالوة  ،وإن عليه لطالوة  ،وإن أعاله ملثمر  ،وإن أسفله

ملغدق  ،وإنه ليعلو وال يعىل عليه  ،وما يقول هذا برش ) (القرطبي
 ،اجلامع لحكام القرآن .).72 / 19 :
والديث عن االعجاز البياين مستفيض ينهض بعمل مثقل
مستقل  ،ويكفي يف عظمته أن اإلمام علي ًا عليه السالم من أوائل
رواده يف االفادة واالستفادة  ،وأن ما ورد يف نج البالغة كان
إمتداد ًا طبيعي ًا لالعجاز البياين يف القرآن لتأثر االمام يف القرآن
وهذا املنهج مدين إىل علمء االعجاز كعيل بن عيسى الرماين (
ت ( ) 386 :النكث يف إعجاز القرآن) ومحد بن سليمن الطايب
( ت ( ) 388 :بيان القرآن) والرشيف الريض ( ت ) 406 :
(تلخيص البيان يف جمازات القرآن) وعبد القاهر اجلرجاين ( ت
 471 :ه ) (أرسار البالغة ودالئل االعجاز) حتى تسلمه جار
الل الزخمرشي ( ت  538 :ه ) فجعل تفسره الكشاف مضمر ًا
لالعجاز البياين  ،وفتح فيه عمق دراس��ة جديدة يف البالغة
القرآنية التطبيقية التي إعتمدت التسلسل املصحفي  ،إذ فرس

القرآن كام ً
ال ناظر ًا فيه الوجوه البيانية  ،ومستله ًم املناخ الفني
حتى عاد تفسره كنز ًا بياني ًا ال تنتهي فرائده  ،وقد جتى فيه ما
أضافه من دالالت مجالية يف نظم املعاين  ،وما بحثه من املعاين
الثانوية يف تقديم العبارة  ،وعائدية الضمئر ومعنى املعنى ،
وتعلق البيان بعضه ببعض (املؤلف � املبادئ العامة لتفسر القرآن
الكريم  )104 :إن الضارة االنسانية اليوم بحاجة إىل هذا املنهج
يف استجالء مجال القرآن  ،وإستقراء خفايا مكنوناته  ،أما التعدي
عى مقام القرآن ووحدته الفنية باإليغال يف النزاعات التقليدية
 ،واالصحار بمتاهات الصومات  ،فأمر ترفضه عقلية املثقف
العرصي  ،وتلفظه روحية البحث املوضوعي  ،وحسبك يف كتب
الكالم ومصنفات االحتجاج وصنوف املقاالت غنية عن ذلك.
وللتاريخ فإن صاحب هذا املنهج يف القرن العرشين هو أستاذنا
العالمة الشيخ أمني الويل ( ت  1966 :م ) حينم أنيط به تدريس
التفسر والدب مع ًا يف اجلامعة املرصية  ،فأتى عى درس التفسر
وجعله كاشف ًا عن إعجاز القرآن البياين  ،وأوضح منهجه بذلك
يف مناهج جتديد  ،وترمجه بمحاضاته يف أمثال القرآن  ،فالقرآن
كم يقول  « :كتاب العربية الكرب  ،وأثرها الديب العظم  ،فهو
الكتاب الذي أخلد العربية  ،ومحى كيانا  ،وخلد معها  ،فصار
فخرها  ،وزينة تراثها  ...إن التفسر اليوم هو  :الدراسة الدبية
الصحيحة املنهج  ،الكاملة املناحي  ،املتسقة التوزيع  ،واملقصد
الول للتفسر أديب حمض رصف »
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مسجد االمام الصادق (عليه السالم) في الالذقية
ان اسم االمام الصادق (عليه السالم) اسم يقرتن بالعلم واملعرفة وااليمن واخذ لب العقالء والعلمء من الرشق والغرب
ليتحدثوا عن علومه ويف املراكز الغربية العلمية وحتى متاحفهم يتفظون بكثر من علوم االمام الصادق عليه السالم
ويدرسونا و ُيدرسونا .
ّ
وهذا االسم املعصوم ترشفت الكثر من اجلمعيات واملؤسسات واجلوامع برفع اسمه ومن هذه الشواخص مسجد االمام
الصادق عليه السالم يف الالذقية (مدينة سور ّية ،تعد الامسة يف اجلمهورية من حيث عدد السكان ،بعد دمشق وحلب
ومحص ومحاة ،تقع عى الساحل الرشقي البحر البيض املتوسط،ومن احيائه الدعتور ،بسنادا ،الرمل الشميل ،الشيخ ضاهر،
الرمل اجلنويب) ،ويقع يف حي الرمل الشميل انجزته اجلمعية اجلعفرية بالالذقية سنه  1386هجري  1968ميالدي وعن يمني
وشمل الباب جلهة الداخل لوحتان رخاميتان حتمل كل منهم تاريخ بناء اجلامع
نقش عى اللوحة اليمنى االبيات التالية
ف�������������������ذن ب���������دي���������ن �هلل ف�������ي�������ه وك�������ر
ل������ك �خل��������ر ه��������ذ� م�������س���ج���د ط���������ب م���ه���ده
ح����م����ي����د� وم��������ن ي���ن�������س���ر ب������ه �هلل ي��ن�����س��ر
وم���������ن ي�����ق�����ر������س �ل������ت�������ري������خ ع������رف������� ي����وف����ه
�م������������م �ل�������ه�������دى و�ب�����������ن �لئ�������م�������ة ج���ع���ف���ر
ي����ب�����رك����ه �ل���ت�������س���ري���ف ب����������س����م �ب�������ن ف����ط���م
�ل������رج�������������س م�����ع�����������س�����وم �ل����������ف����������وؤ�د م���ط���ه���ر
ي������ح������ف ب���������ه �ت���������ب����������ع ك���������ل م��������������رئ م���ن
و�ي ث�����������������و�ب ف���������������ت جم���������ه���������ود خ����ر
ب�������ن��������ه ب�������ن��������ة �خل�����������ر زل�������ف�������ى ل����رب����ه����م
ح����م����ي����د� وم��������ن ي���ن�������س���ر ب������ه �هلل ي��ن�����س��ر
وم���������ن ي�����ق�����ر������س �ل������ت�������ري������خ ع������رف������� ي����وف����ه

وعى اللوحة الشملية نقشت هذه االبيات
رف�����ع�����ن������ه يف ه���������ذي �جل��������و�ن��������ب م�������س���ج���د�
رف��������ع��������ن���������ه م����������ن �لء ط����������ه وح�������ي�������در
وز�ن������������������ت حم��������ي���������ه �������س������م�������ئ������ل ج���ع���ف���ر
ه������ن������ي������ئ������� له���������������ل �خل���������������ر ي�����ع�����ط�����ون
ف�����ن����ي����� وط����وب����ى ل���ه���م ن�����ل����و� �خل����ل����ود و�ن���ه���م

و��������س�������دن��������ه ل������ل������ر �ل�����ع�����م�����ي�����م ول�����ل�����ه�����دى
ع���ل���ى �ل�������س����ح���ل �ل������ز�ه������ي وم������ن�������ر� وم��������ورد�
ف�����ل�����ل�����ه م���������� �ب�������ه�������ى و�ن���������ق���������ى و�جم�����������د�
وي�������ج�������دون ب������ل�����ف������ين �ل�������ث�������و�ب �مل������وؤب������د�
�����س����ي����ل����ق����ون يف �ل������ت�������ري������خ ذل���������ك �خ�����ل�����د�

ويف اللوحتني ذكرت الكتب انه شيد يف سنة 1386
وان االمر الالفت للنظر هي االلية االدارية السليمة لبناء املسجد وكيفية ادارته املالية وتشكيل االدارة القائمة عى ذلك
وقد وضع النظام الداخيل سنة  1963/ 1383وهذا قبل التأسيس او من رشوط التأسيس وتثبيت اسمء املتربعني ومقدار
تربعاهتم.
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غدير
a
الحسين
قبل موت معاوية بسنة ملا حج السني عليه السالم مجع بني هاشم
ثم ارسل رسال وقال هلم ( :ال تدعوا احدا حج العام من اصحاب
رسول الل (صى الل عليه واله ) املعروفني بالصالح والنسك اال
امجعوهم يل ) فاجتمع اليه بمنى اكثر من سبعمئة رجل وهم يف
رسادق عامتهم من التابعني ونحو مئتي رجل من اصحاب النبي
(صى الل عليه واله) .
فقام فيهم خطيبا وبعد محده لل عز وجل والثناء عليه وذكر
موبقات معاوية قال هلم اين اريد ان اسالكم عن يشء فان صدقت
فصدّ قوين وان كذبت ّ
فكذبوين اسمعوا مقالتي واكتبوا قويل ثم
ارجعوا اىل امصاركم وقبائلكم فمن امنتم من الناس ووثقتم به
فادعوهم اىل ما تعلمون من حقنا فاين اختوف ان يدرس هذا االمر
متم نوره ولو كره الكافرون .
ويغلب والل ّ
فكان السني عليه السالم يذكر االيات القرآنية النازلة بحقهم
ختصهم فم ت��رك شيئا ا ّ
ال وذك��ره
واالح��ادي��ث النبوية التي ّ
والصحايب يقول اللهم سمعنا وشهدنا والتابعي اللهم قد حدثني
به من اصدّ قه وائتمنه من الصحابة فقال عليه السالم انشدكم الل
اال حدثتم به من تثقون به وبدينه ...انتهت الرواية .
ان عملية مجع الجيج هي اشبه بعملية مجع الجيج يوم الغدير
هذا اوال  ،وثانيا وهو االمر الذي يثر االستغراب اال وهو كيف
السنة النبوية واستغرب كيف ان
ان هنالك من حاول طمس ُ
الكتاب والباحثني يصفون فرتة االمام السني عليه السالم بقلة

سامي جواد كاظم

الديث والروايات ملا كان يعيشه عليه السالم يف عرص الطلقاء
فكيف اذن ذكر ال��رواة انه ذكر كل اآلي��ات واالح��ادي��ث التي
ختصهم وعى مرأى ومسمع اكثر من سبعمئة صحايب فهل يعقل
ّ
او يغفل هذا الرتاث السيني ؟!! ،وثالثا الحظوا تاكيد السني
عليه السالم عى طبيعة املتلقي كيف تكون صفاته وهذا يدل داللة
قطعية عى امرين االول كثرة اجلواسيس االموية بدليل التاكيد
عى نرش الديث بني من يامتنون ويثقون به  ،والثاين هو كثرة
ّ
الوضاعني الذين اغدق عليهم معاوية املال لتحريف وتدليس
الديث النبوي الرشيف وخصوصا ما يص االئمة االطهار
عليهم السالم  ،ورابعا الحظوا التابعي يقول حدّ ثني من ائتمنه
واصدّ قه من الصحابة وهذا يدل عى وجود صحابة غر مؤمتنني
وال صادقني  .وناية املطاف هو ترصف السني عليه السالم يف
اختيار الوقت واملكان واملضمون واملتلقي والتي تعد من اساسيات
اهتمم االعالمي الناجح فالوقت حال انتهاء الج وذكرى غدير
ابيه عليه السالم واملكان ملتقى ومفرتق الجيج واملتلقي هم
الرشية املؤمتنة الصادقة املعروفة بالنسك والصالح واملضمون
هو التاكيد عى والية اهل البيت عليهم السالم النه عى علم بم
الدعي يزيد  ،وهذا الدرس
يضمره معاوية من استخالف ابنه
ّ
يكون القنوات املتخصصة بثقافة اهل البيت هم االوىل يف استيعابه
املرجو من فضائياهتم .
وااللتزام به كي يستطيعوا حتقيق اهلدف
ّ
اضافة اىل ذلك الحظوا عبارة االستهالل يف تثبيت صدق كالمه
عليه السالم اال وهي ان صدقت فصدّ قوين وان كذبت ّ
فكذبوين
وحاشاه من الكذب وهو يعلم ذلك اال انه البد من استخدامها
الستدراج املتلقي وجعله البحث عن الكذب ان وجد وهذا نفس
االمر حدث يف يوم املباهلة مع نصارى نجران عندما طلب رسول
الل صى الل عليه واله وسلم ان تكون لعنة الل عى الكاذب مع
علمه علم اليقني بانه ليس بكاذب ولكن هذا ادب الوار يف اثبات
حقيقة يكون صاحب القيقة هو البادئ بالكالم .

34

أسرة ومجتمع

Ahrarweekly

00

ال تتشاجر مع األم
أمام أطفالكما
لن الشجار أمامهم يفقدهم الثقة بالنفس ويفقدهم الشعور بالمان ،وهو أيض ًا
يعتمد يف أخذ قراراته عى طرائق موضوعية متام ًا ،مراعي ًا أصول الشورى وأخذ
ال��رأي ومراعاة وجهة نظر اآلخ��ر ،وكثر ًا ما يلجأ للتصويت وينزل عى رأى
الغلبية حتى لو كان ضد رغبته الشخصية ،فهو بذلك يدرب البناء عى احرتام
آراء بعضهم البعض .ويرى اخصائي الطب النفيس يف هذا المر أن اإلنسان
السوى جيب أن يعامل زوجته وأم أوالده بشكل آدمي وأكثر حترضا من أناس كثر،
ومفهوم الرضب للزوجات يف الرس العراقية منترش بشدة بسبب انغالق الثقافة
للرجل الرشقي عامة وعدم إعطاء السيدات حقوقهن كاملة وعدم اإليمن بذلك..
ويؤكد اخصائي الطب النفيس عى الرجل أال يرضب أوال ،وثانيا ال يري أطفاله
هذا الفعل الشنيع أبدا ،لن له من التأثر ما جيعلهم معقدين باقي أيام حياهتم لن
هذا املوقف ال يمكن نسيانه لدى الطفل عرب السنني ،ومن شأنه أن يؤثر عى صحته
النفسية ليجعلها مهتزة وغر مبالية ملا يدث ،وجيعله شخصية ضعيفة من الداخل
عنيفة الفعال مهتز ًة ىف قراراهتا وينتابا نوبات خوف ىف بعض الحيان ،وشق آخر
ىف السلوك الذي يتأثر وبشدة بذا املوقف فيؤدي إىل تنشئة طفل يب الرضب كم
جيعله يكرر هذا الفعل القمعي ال إراديا مع زوجته وأوالده مستقبال .

ت������ج� ّ
�����ن������ب
الصدام فترة
ِ
الخطوبة
من اكثر املشاكل التي يقع فيها املخطوبني يف
بداية فرتة الطوبة هو الصدام عند النقاش
وهذا امر طبيعي ،فليس هناك اشخاص
متطابقون يف التفكر ووجهات النظر ولكن
مل��اذا نجعل الصدام يأخذ اشكاال سلبية
تؤثر عى الطوبة وهتدد نجاحها فيجب
ان يملك املخطوبان يف بداية فرتة الطوبة
فن جتنب الصدام وتفاديه واذا وقع صدام
جيب ان يتعلموا كيفية حله رسيعا وجتنبه يف
املرات القادمة فذلك ليس فقط الطريق اىل
احاديث الطوبة السعيدة ولكنه ايضا بوابة
نجاح الطوبة والوصول با اىل بر الزواج.
ولكل جمتمع خطوط محر يضعها حول
مناطق معينة يف ال��دي��ث تتوقف هذه
الطوط المر عى ثقافة وتراث الشعب
فم هو موضوع عليه خطوط محر يف جمتمع
ما من املمكن الديث فيه بمنتهى الرية
يف جمتمع أخر ولذلك جيب عى املخطوبني
اثناء حديثهم خالل فرتة الطوبة اال يتعدوا
هذه الطوط المر وال يتخطى الديث
بينهم ح��دود االح��رتام س��واء اح��رتام كل
طرف اىل االخر او احرتام الطرفني لعادات
وتراث وثقافة جمتمعهم.
ان فرتة الطوبة من امجل مراحل الياة
وجيب ان تكون بابا للسعادة واالم��ل يف
زواج ومستقبل سعيد فال جيدر باملخطوبني
واملقبلني ع��ى ال���زواج اف��س��اد لقاءاهتم
بأحاديث باردة وامور ال تفيد بيشء ،انم
جدير ب��م ه��و تعلم فنون ال��دي��ث فرتة
الطوبة حتى يقدما عى ال��زواج ومعهم
من ذكريات فرتة الطوبة ما يكفيهم باقي
العمر..
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كن
ْ
شخصية
جذابة

لكل ٍ
ُ
وترتك هذه الشخصية
فرد من الفراد شخصية معينة ُمتيز ُه عن غره،
عرب عنه ،وتظهر فيها أهم الصفات التي
انطباع ًا لدى اآلخرين ،فهي ُت ّ
يتميز با ،ومن أكثر الشخصيات املحببة الشخصية اجلذابة املؤثرة التي
نوع من اإلعجاب واالنبهار ،ويمكن معرفة
ترتك انطباع ًا خمتلف ًا فيه ٌ
لتميزها
الشخصية اجلذابة واملؤثرة من بني الشخصيات العديدة؛ نظر ًا ّ
عن غرها من الشخصيات الخرى ،فهي متتلك العديد من القدرات،
واإلمكانيات ،واملواهب ،وليس رشط ًا أن تكون الشخصية اجلذابة
واملؤثرة شخصي ًة عبقري ًة ،إنّم يكفي أن يظهر نجاحها يف أهم املستويات.
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مؤثرة إذا راعى
جذابة
شخصية
شخص أن ُيصبح صاحب
ويمكن لي
رس الشخصية اجلذابة ،وبعدها
مجلة من االمور ،أوهلا االبتسامة ،فهي ُّ
ٍ
املصافحة بحرارة فهي عالمة و ٍّد وصداقة ،ثم الصداقة الوطيدة ..أما
َمن ال ُي ّ
فضل تكوين الصداقات ،ويكون متحفظ ًا ،مبتعد ًا عن اآلخرين
الب ،والعطف لديه ،وهذه مشكلة ملن أراد أن يكون جذاب ًا
رغم وجود ّ
ِ
يف شخصيته ،وعليه البدء من داخله ملواجهة هذه املشكلة ،والعمل عى
أن البداية ستكون من داخل ِ
وأن ُيدرك ّ
بناء صداقات وتوطيدهاّ ،
بيته
أو ً
ال ،ويضيف ارباب التنمية اللباقة يف التعامل فهناك العديد من المور
التي ُتساعد الفرد عى االتصاف باللباقة واكتسابا ،منها :التحدث إىل
اآلخرين عن المور اإلجيابية ،وأن يتذكر السمء والوجوه ،ومن طرق
ِ
أرسوا له بأم ٍر
اللباقة أن يكون الشخص عند ثقة اآلخرين به ،فإذا ّ
فليحفظه هلم ،وال ينرش الشائعات التي ترضّ هم ،ويبتعد عن السخرية
ُ
من اآلخرين واالستهزاء بم ،والرتكيز عى المور اإلجيابية والتخيل عن
السلبية يشمل ذلك الشخاص والشياء وحتى الماكن؛ فعى من أراد
أن يتميز بشخصية جذابة أن يعرف ّ
أن المور السلبية تؤثر يف ثقته بنفسه،
ومن اجلميل أن ّ
يتفكر اإلنسان بم جيده يف الياة ،و ُيدرك أمهية الحداث
والمور التي متر به.

بعد مائة عام

من اآلن

سنكون مجيع ًا مع أقاربنا وأصدقائنا حتت الرض،
وسيكون مصرنا البدي قد أصبح واضح ًا جلي ًا أمام
أعيننا ،وسيسكن بيوتنا أناس غرباء ،وسيؤدي أعملنا
ويمتلك أمالكنا أشخاص آخرون ،لن يتذكروا شيئ ًا
عنا ،فمن فينا يطر أبو جده عى باله؟
سنكون جمرد سطر يف ذاكرة بعض الناس ،أسمؤنا
وأشكالنا سيطوهيا النسيان.
فلمذا نطيل التفكر بنظرة الناس إلينا ،و بمستقبل
أمالكنا وبيوتنا وأهلنا ،كل هذا ليس له جدوى أو
نفع بعد مئة عام.
إن وجودنا ليس سوى صفحة يف سجالت العمر،
ستطوى وتنقيض يف طرفة ع��ني ،وس��ي��أيت بعدنا
عرشات الجيال ،كل جيل يودع الدنيا عى عجل
ويسلم ال��راي��ة للجيل التايل قبل أن يقق نصف
أحالمه ،فلنعرف إذ ًا حجمنا القيقي يف هذه الدنيا،
وزمننا القيقي يف هذا الكون ،فهو أصغر مما نتصور.
هناك بعد مئة عام وسط الظالم والسكون سندرك
كم كانت الدنيا تافهة ،وكم كانت أحالمنا باالستزادة
منها سخيفة ،وسنتمنى لو أمضينا أعمرنا كلها يف
عزائم الم��ور ومجع السنات وخاصة الصدقات
اجل��اري��ات ،وسيطلق بعضنا رصخ��ات استغاثة ال
طائل منها كم يف قوله تعاىلَ …} :ق َ
ال َر مِّب ْار ِج ُع ِ
ون
(املؤمنونَ )99/ل َع مِّيل َأ ْع َم ُل َص ِ ً
الا ِف َيم َت َر ْك ُت َك َّال
إِ َّ َن��ا َك ِل َم ٌة ُه َو َقائِ ُل َها َو ِم��ن َو َرائِ ِهم َب� ْ�ر َز ٌخ إِ َىل َي ْو ِم
ون (املؤمنون {)100/وقوله تعاىلَ :ي ُق ُ
ُي ْب َع ُث َ
ول َيا
َل ْيتَنِي َقدَّ ْم ُت ِ َ
ايت (الفجر {)24/طاملا ال زال يف
ل َي ِ
ونتغر لكل ما فيه خر وصالح
العمر بقية ،فلنعترب
ّ
لنا وللمسلمني.
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المخدرات وتأثيرها  ...الحلقة االولى
ِّ

تكمن خطورتها بضعف التذكر
وخلل في الحكم على األشياء

املخدمِّ رات هي كل مادة طبيعية أو كيميائية مستحرضة حتتوي عى
منبهة أو ّ
مهلوسة ,تؤثر عى
مهبطة أو ّ
مسكنة أو ّ
عنارص منشّ طة أو ّ
اجلهاز العصبي املركزي ,وهلا تأثرات جسمنية وروحية عاطفية
وإدراكية ,وتؤدي إىل حالة من التعود (التعلق) او اإلدمان عليها،
وملعرفة املزيد عن املخدرات وتأثرها ،إلتقينا الدكتور بشار مسلم
العبيدي مدير شعبة طب اجلملة العصبية يف مدينة اإلمام السني
«عليه السالم» الطبية والذي بني لنا الكثر عنها من خالل ثالث
حلقات جاء يف االوىل ما يأيت.
تأثر املخدرات عى الدماغ
ان املخدرات بوصوهلا للدماغ تؤثر عى:
* االدراك واالستيعاب :الماكن العالية ترى وكأنا منخفضة،
سيارة تقرتب برسعة ترى وكأنا بعيده وال تشكل أي خطر.
* املزاج والتفكر :من املمكن أن يشعر االنسان بنشوة كبرة أو
بإحباط شديد أو يستنتج من حالة أو وضع معني شيئ َا خاطئ َا
مناقض ًا.
* الترصف :من املمكن أن ينحرف اإلنسان بترصفاته اىل ما هو
شاذ أو يصبح ال ٍ
مبال ملا جيري حوله.
التعلق اجلسدي للمخدرات
يعرب عن وضع يتعود اجلسم عى وجود املخدر ويكون عندها
ّ
مضطرا لتناول ذلك املخدر ،وتتمثل باضطرابات جسمنية عندما
ال يؤخذ املخدر.
التحمل :هي الاجة اىل زيادة تدرجيية ومستمرة لكمية املادة
*
ّ
لكي حتدث نفس الشعور والتأثر الذي حدث لديه نتيجة استعمل
املخدر سابق ًا.
*االدمان النفيس :هو الرغبة امللحة والشعور بالنني واالشتياق
باالستمرار يف تناول املخدر ,الن الظن أنا تسبب ملتعاطيها الشعور
باللذة واالرتياح والرضا أو لنا متنع عنه مشاعر االل والضيق.
أنواع املخدرات
انواع املخدرات هي:
*املهبطات :والتي هتبط نشاط جهاز االعصاب املركزي ومنها

الكحول ,املنومات واملهدئات.
*املهلوسات :وتضم الشيش واملاريغوانا ,االسيد (ل.س.د),
الفطريات.
*املنبهات واملنشطات التي تنشط اجلهاز العصبي ومنها:
االكستازي ,الكوكائني ,الكراك ,سبيد.
*خمدرات مسكنة لآلالم ومنها :أفيون ,مورفني ,كودائني ,هروئني,
ميتادون ،القات.
*الشيشة :الشيش هو خمدر ُيصنع من القنب اهلندي ،وهو
السائل املجفف من امل��ادة الصمغية بينم املاريغوانا تستهلك
بشكل عشبي ،والشيش أكثر املخدرات انتشارا يف العال نظرا
لرخص ثمنه وسهولة تعاطيه فهو ال يلزمه ادوات معقدة مثل
رسنجات اإلبر أو غرها ،وان أوراق نبات القنب حتتوي مواد ًا
كيميائية كرباعي هيدرو كانابينول وكميات صغرة من مادة
تشبه التروبني تسبب جفاف اللق ،ومادة تشبه االستيل كولني
تسبب تأثر دخان الشيش املهيج ،والشيش من املواد املهلوسة
بجرعات كبرة يؤدي إىل نوع من اهللوسة ،وتدخني الشيش أكثر
الطرائق انتشار ًا وأرسعها تأثر ًا عيل اجلهاز العصبي املركزي نظر ًا
لرسعة وصول املادة الفعالة من الرئة إىل الدم ومنه إىل أنحاء املخ.
تأثرات املخدرات
بعد دقائق من تدخني املاريغوانا تصل املادة الفعالة من الرئتني
اىل جهاز الدم ومنها اىل املخ ،النشوة تتمثل بنوبات ضحك ,قول
أشياء يف غر مواضعها ,دوار وعدم التوازن ،هذه العالمات تتبدل
بالشعور بالتعب واالعياء ،وان النشوة تنتهي بالنوم وبعد 5–4
ساعات يظهر للمتعاطي أن كل يشء عى ما يرام وأن تأثر املخدر
قد انتهى ،ولكن يف القيقة تأثر املخدر عى املخ يستمر من -12
 24ساعة ،وهناك خطورة اضطراب الشعور بالزمن واملسافات،
وخطورة ضعف التذكر وخلل يف الكم عى االشياء املتعاطي هلا
مع حالته ،حتى من حوله ال يستطيعون تشخيص ما به بدون
وجود أعراض خارجية عليه وهنا الطر االكرب.

المشاركات
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ِّ
وبشر

الصابرين
سعاد الحسيني

اإلنسان الذي يمكنه اتقان الصرب يمكنه اتقان اي يشء آخر وهو
ما يعني انك اذا استطعت الصرب عى الشدائد؛ تستطيع النجاة
يف الياة ،والصرب ص��ربان ،وقد قال ابو جعفر (عليه السالم)
يف ذلك« :الصرب صربان :صرب عى البالء ،حسن مجيل ،وافضل
الصرب الورع عن املحارم»( ،الكايف 91/2ج ،)14وعن أيب محزة
الثميل عن ايب جعفر الباقر (عليه السالم) قال سمعته يقول« :من
صرب عى مصيبة زاده ُ
عزا إىل عزه ،وأدخله اجلنة مع حممد واهل
الل ً
بيته (عليهم السالم)»( ،ثواب االعمل.)235:
والصرب يف مجيع االمور حسن وله درجات عظيمة ومرتبات ُعليا
خص الل با عباده الصالني ونال بصربه درجة الصائم القائم
ودرجة الشهيد ،فاملتعارف عليه عند العرب الصرب مفتاح الفرج
ولكن القيقة التي ال جدال فيها هي ان الصرب مفتاح النجاح يف
الدنيا والسعادة يف الدارين واملوىل (عز وجل) قال يف كتابه العزيز
(وبرش الصابرين).
ويؤكد فريق من علمء النفس وعلمء االجتمع أنه من املمكن
ان تكون متحمسا ولديك طاقة كبرة ومعلومات غزيرة وتضع
احالمك موضع التنفيذ وتلتزم بالنجاح ولكن! إذا ل يكن لديك
الصرب الكايف إىل ان يتحقق ذلك النجاح فسيؤدي ذلك اىل هدم
احالمك وال يعني الصرب عدم القيام بأي يشء عى أمل الوصول
لفضل النتائج أو االلتزام وهنا سيعمل الصرب ملصلحتك ،فعليك
ان تعمل كل ما بوسعك لتحقيق أحالمك وعليك يف نفس الوقت

االلتزام بالصرب.
والعظمء الناجحون يعملون عى أعظم إنجازاهتم بسالح الصرب،
الذي حقق هلم ما توصلوا اليه من انجاز ،فمهم حدث عليك
بإلزام نفسك لتحقيق أحالمك.
وهناك بعض االمور اكد عليها علمء النفس واالجتمع لبلوغ
الصرب كم يرونا هم حددوها بنقاط عدة تتلخص فيم ييل:
-1دون احد التحديات التي واجهتك.
 -2دون مخس طرائق بإمكانك استخدامها للتغلب عى هذا
التحدي
 -3ابحث عن شخص ينال احرتامك تثق يف خربته وتعتقد أن
من املمكن أن يساعدك يف الوصول إىل حل ملواجهة هذا التحدي.
 -4قم بنفسك وبحيادية تامة لتقييم مجيع اللول املمكنة.
 -5ت��رصف ف��ورا بالتزام ومح��اس ق��وي؛ فلربم كنت عى بعد
خطوات قليلة من هذا النجاح.
وهكذا نجد أن الصرب ليس مفتاحا للنجاح فحسب وإنم هو
سمة وفضيلة يمكن من خالهلا أن يكون االنسان ناجحا وبذه
السمة ايضا نضمن سعادة االنسان يف الدنيا واآلخرة ،ولعلك
عزيزي القارئ ...عزيزيت القارئة قد راودكم سؤال هام ملاذا نركز
عى الصرب ونعده اساسا لل املشكالت ،فالصرب بمنزلة الراس
قوم االنسان ويعدّ ل سلوكه الذي هو أساس
للجسد وهو الذي ُي ّ
بناء شخصية االنسان الطموحة املتزنة التي تعرف اهدافها.
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األوائل
 أول جملس تعزية يف بغداد عى االمام السني(عليه السالم) كان سنة ( 352ه�) يوم عاشوراء
حيث الزم معز الدولة الناس يف بغداد بغلق
االسواق ومنع اهلراسني والطباخني من الطبيخ
ونصب القباب يف االس��واق إلقامة العزاء،
وورد ذلك يف (تاريخ االس��الم – ،11:26
وقاله السيوطي ايضا يف تاريخ اللفاء.)432 :
 أول من اقام جمالس التعزية السينية يف مرصبصورة رسمية وعامة ،هم الفاطميون يف خالفة
املعز لدين الل رابع خلفاء الدولة الفاطمية ونقل
ذلك (جرجي زيدان يف تاريخ مرص الديث،
ج :1ص 206وما بعدها ،وذكره ايضا صادق
مهايوين يف تعزية در ايران ص.)54
 أول شاعر صيني رثى اإلمام السني (عليهالسالم) هو (جنك مني جنك) املعروف ب� (عبد
الوهاب) من مسلمي الصني كم انه اول شاعر
يف الدب الصيني املعارص حيث قام برثاء اإلمام
السني بقصيدة طويلة عنوانا «قيام عاشوراء»
وورد (فاضل عرفان) ذكر ذلك يف (االوائل يف
اإلمام السني وكربالء :ص.)184
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ال ُت ْ ِ
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قال تعاىلَ :
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ال َف ُخ ً
َّ
َ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
مِّ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
ْ
ُ
ِ
ُ
ُ
ُ
دَ
ِ
دُ
ين َينقضون َع ْه الل من
َت َول ْي ُت ْم أن تفس وا يف ال ْرض َوتقط ُعوا أ ْر َحا َمك ْم{ ،و }الذ َ
ون َما َأ َم َر َّ ُ
َب ْع ِد ِمي َث ِ
اق ِه َو َي ْق َط ُع َ
وص َل َّ .{..إنا آيات كريمة تأمر باإلحسان إىل
الل بِ ِه َأن ُي َ
محا أراد الل تعاىل أن يبقى موصو ً
ال ،ولعن من يقطعه ،وذلك
ذي القربى ،بكونم ر ً
الشخصية بالل
ضمن املسار الذي أراد الل تعاىل لإلنسان أن يعربه من خالل :عالقته
ّ
رب بالوالدين واإلحسان إليهم ،والتواصل مع
تعاىل ،فيعبده ،وال يرشك به شيئًا ،و ال ّ
القرباء ،من أخوة ،وأعمم ،وأبناء أعمم ،وبناهتم ،وأخوال ،وأبناء أخوال ،وبناهتم،
اجتمعي
إذ ًا من أهداف صلة الرحم ،واإلحسان إىل ذوي القربى هو التأسيس ملشهد
ّ
محية ،وهذا ما أشار إليه اإلمام عيل
حتصيني لإلنسان ،ينطلق من دافع القرابة َّ
والر ّ
ّ
َّ
«أهيا الناس ،إنه ال يستغني الرجل ،وإن كان ذا مال عن عرتته،
(عليه السالم)ّ :
ُّ
ً
ودفاعهم عنه بأيدهيم وألسنتهم ،وهم أعظم الناس حيطة من ورائه ،وأملهم لشعثه،
ُ
وأعطفهم عليه عند نازلة إن نزلت به».

أشياؤنا الجميلة؟
الصداقة :قلم يكتب في
أوقات الشدة.
ٌوالحـب :جمـال مؤلم ال يراه
العاشقو ِن.
إال
ِّ
األمــــــــل :كــلــمــة تتالشى
لــكن ال تنـــعدم.
اإلخــالص :كنز ضائع يبحث
عنه اإلنـسان .
الحـــياة :شمعة محدودة
ستـنطفأ يوما ما.
الـموت :قطرة ماء تسقط
فوق فتيل شمعة الحياة..

في اربعينيات القرن العشرين مقام السيدة زينب (عليها السالم)
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في وعاظ السالطين
قال احد السالطني عند احتضاره ،وهو عى فراش املوت:
اين اوصيكم بثالث؟..
وص�يتي الوىل( :أن ال يمل نعيش عند الدفن إال أطبائي
وال أحد غرهم)..
وصيتي الثانية( :أن ينثر عى جانبي الطريق من مكان مويت
حتى املقربة ..قطع الذهب والفضة وأحجاري الكريمة التي
مجعتها طيلة حيايت)..
يدي
وصيتي الخرة( :حني ترفعوين عى النعش أخرجوا ّ
من الكفن ..وأبقومها معلقتني للخارج ومها مفتوحتان)..
وحني فرغ السلطان من وصيته قام قائد حرسه بتقبيل يدي�ه
وض�مهم إىل صدره ..ثم قال موالي السلطان:
ستكون وصاياك قيد التنفيذ وب��دون أي إخ��الل ..إنم
هال أخربتني يا س�يدي ،ما املغزى من وراء هذه الوصايا
الثالث؟!.
بصعوبة شديدة أخذ «السلطان» نفسا عميقا وأجابه بصوت
واهن:
أريد أن أعطي العال درسا ل أفقهه إال اآلن..
أما بخصوص الوصية الوىل :فأردت أن يعرف الناس أن
املوت إذا حرض ل ينفع يف رده حتى الطباء الذين نرع إليهم
إذا أصابنا أي مكروه ..وأن الصحة والعمر ثروة ال يمنحهم
أحد من البرش..
وأما الوصية الثانية:
كي يعلم الناس أن كل وقت قضيناه يف مجع املال ليس إال
هباء منثورا ..وأننا لن نأخذ معنا حتى فتات الذهب..
وأما الوصية الثالثة:
ليعلم الناس أننا قدمنا إىل هذه الدنيا فارغي الي��دي..
وس�نخرج منها فارغي اليدي.

�لو�سية �ل�س�بعة

7

كل �مرئ و َ
�أن ُيح�سن ّ
يل �سيئ ً� من �سوؤون �لآخرين �أمر م� تو ّله� ،سو�ء يف �لأ�سرة �أو يف �ملجتمع ،فل ُيح�سن �لآب�ء رع�ية �أولدهم
ً
رع�ية للحكمة وحف�ظ ً� على �لأ�سرة
و�لأزو�ج رع�ية �أه�ليهم وليتجنّبو� �لعنف و�لق�سوة حتّى فيم� �قت�سى �ملوقف �حلزم
و�ملجتمع  ،ف�إنّ �أ�س�ليب �حلزم ل تنح�سر ب�لإيذ�ء �جل�سدي �أو �لألف�ظ �لن�بية بل هن�ك �أدو�ت ومن�هج تربوية �أخرى يجده�
ّ
بتجذر �حل�لة �لتي
من بحث عنه� و�س�ور �أهل �خلرة و�حلكمة ب�س�أنه� ،بل �لأ�س�ليب �لق��سية كثر ً� م� توؤ ّدي �إىل عك�س �ملطلوب
ير�د عالجه� و�نك�س�ر �ل�سخ�س �لذي ُير�د �إ�سالحه ،ول خر يف حزم ٍ يقت�سي ُظلم ً� ،ول يف عالج خلط�أٍ بخطيئة.
ويل �أمر ً� من �أمور �ملجتمع فليهتم به وليكن ن��سح ً� لهم فيه ول يخونهم فيم� يغيب عنهم من و�جب�ته ،ف�إنّ �هلل �سبح�نه ٍّ
ومن ّ
متول
يقررن قر�ر ً� يف غر
لأمورهم و�أمره جميع ً� و �سوف ي�س�أله يوم �لقي�مة �سوؤ� ًل حثيث ً� ،فال ينفقن �أمو�ل �لن��س يف غر ح ّله� ،ول ّ
جهة �لن�سح لهم ،ول ي�ستغ ّلن موقعه لتكوين فئة وحزب ّ
بع�س ويتب�دلون �ملن�فع �ملحظورة و�لأمو�ل �مل�سبوهة،
يت�سرت بع�سهم على ٍ
ويزيحون �لآخرين عن مو��سع ي�ستحقونه� �أو مينعون عنهم خدم�ت ي�ستوجبونه� ،وليكن عمله جلميع �لن��س على وجه و�حد
�خل��سة ب�حلق �لع�م جور
خ��سة عليه لقر�بة �أو �إح�س�ن �أو غر ذلك ،ف�إنّ وف�ء �حلقوق
ّ
فال يجعله �سبي ًال للمج�ز�ة على حقوق ّ
وف�س�د ،ف�إن �س�غ لك ترجيح �أحد فعليك برتجيح �ل�سعيف �لذي ل حيلة له ول جهة ور�ء ُه ول معني له على �أخذ حقّه �إ ّل �هلل
�سبح�نه .ول ي�ستظهرنّ �أحد يف توجيه عمله بدين �أو مذهب ،ف�إنّ �لدين و�ملذ�هب �حلقّة ق�ئمة على �ملب�دئ �حلقّة من رع�ية
�لعدل و�لإح�س�ن و�لأم�نة وغره� ،وقد ق�ل �هلل �سبح�نه[ :لقد �أر�سلن� ر�سلن� ب�لبين�ت و�أنزلن� معهم �لكت�ب و�مليز�ن ليقوم
لن ُت َق َّد َ�س
�لن��س ب�لق�سط ] ،وق�ل �لإم�م (عليه �ل�سالم)ّ �( :إين �سمعت ر�سول �هلل (�س ّلى �هلل عليه و�آله) يقول يف غر موطن ْ :
�أُ َّم ٌة ل ُيوؤْ َخ ُذ ِل َّ
ر ُم َت ْع ِت ٍع) .فمن بنى على غر ذلك فقد ز ّين لنف�سه �لأم�ين �لز�ئفة و�لآم�ل �لك�ذبة،
ل�س ِع ِ
يف ِفي َه� َحقَّهُ مِنَ � ْل َق ِو ِّي َغ ْ َ
ك�لنبي (�س ّلى �هلل عليه و�آله) ،و�لإم�م علي (عليه �ل�سالم) ،و�حل�سني �ل�سهيد (عليه �ل�سالم) �أعملهم
و�أحقّ �لن��س ب�أئمة �لعدل
ّ
ب�أقو�لهم و�أتبعهم ل�سرتهم ،وليلتزم �ملتويل لأمور �لن��س مبط�لعة ر�س�لة �لإم�م علي (عليه �ل�سالم) مل�لك �لأ�سرت عندم� بعثه
ن�فع للولة ومن دونهم ٌُّ
كل بح�سب م� ين��سب ح�له ،وك ّلم� ك�ن م�
�إىل م�سر ،ف�إنّه� و�سف ج�مع ملب�دئ �لعدل و�أد�ء �لأم�نة وهو ٌ
تو ّله �ملرء �أو�سع ك�ن ذلك له �ألزم و�آكد.

