ال يوجد غالف

قال اإلمام الحسن a
اعلموا أن اهلل كتب آجالكم ،وقسم بينكم معائشكم،
ليعرف كل ذي لب منزلته ،وأن ما قدر له أصابه ،وما صرف
عنه فلن يصيبه»....
المصدر  :بحار األنوار
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(  ) 39ه��و ال��ذي جعلكم خلئ��ف ف الرض القم��ي إليكم مقاليد الت��رصف فيها أو
جعلك��م خلف��ا بعد خلف فمن كفر فعلي��ه كفره جزاء كفره وال يزي��د الكافرين كفرهم
عن��د رب��م إال مقتا وال يزيد الكافرين كفرهم إال خس��ارا (  ) 40ق��ل أرأيتم شكاءكم
أخ��رون عن ه��ؤالء الرشكاء الذين تدعون م��ن دون الل أرون ماذا خلقوا من الرض
بدال من أرأيتم أم هلم شك ف الس�وات شكة مع الل ف خلقها فاستحقوا بذلك شكة
ف اإللوهية ذاتية أم اتيناهم اي الرشكاء أو املرشكني كتابا ينطق عل انا اختذنا شكاء فهم
عل حجة من ذلك الكتاب بأن هلم شكة جعلية ويعد الظاملون بعضهم بعضا إال غرورا
بأنم ش��فعاؤهم عند الل (  ) 41ان الل يمسك الس�وات والرض ان تزوال ولئن زالتا
ان أمس��كه� من أحد من بعده من بعد الل أو من بعد الزوال إنه كان حلي� غفورا حيث
أمس��كه� وكانت��ا جديرتني بأن هتدا هدا ك� ق��ال عز وجل تكاد الس���وات يتفطرن منه
وتنشق الرض  .ف الكاف عن أمري املؤمنني عليه السلم انه سئل عن الل عز وجل يمل
العرش أم العرش يمله فقال عليه السلم عز وجل حامل العرش والس�وات والرض
وم��ا فيه��� وما بينه� وذلك قول الل تعاىل ان الل يمس��ك الس���وات واالرض ان تزوال
اآلي��ة  ) 42 ( .وأقس��موا ب��الل جهد اي�نم لئن جاءهم نذي��ر ليكونن أهدى من احدى
المم قيل وذلك أن قريشا ملا بلغهم ان أهل الكتاب كذبوا رسوهلم قالوا لعن الل اليهود
والنص��اري لو اتانا رس��ول لنكونن أهدى من احدى الم��م ويأيت ف هذا املعنى حديث
ف س��ورة ص إن ش��اء الل فل� جاءهم نذير يعني حممد ا صل الل عليه وآله ما زادهم اي
النذير أو جمئيه اال نفورا تباعدا عن احلق  ) 43 ( .استكبارا ف الرض ومكر السيئ وال
ييط املكر الس��يئ اال باهله وهو املاكر قيل وقد حاق بم يوم بدر فهل ينتظرون اال ُسنة
الل فيهم بتعذيب مكذبيهم و ال يبدهلا بجعل التعذيب غريه وال يوهلا بنقله إىل غريهم .

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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الدقة يف النقل والت�أويل
عل�� ��م الحدي�� ��ث له عالقة وثيقة برجال الحديث ورج�� ��ال الحديث لهم صفاتهم الخاصة التي تمنحهم الثقة والحس�� ��ن
والضعيف يتبعه تفس�� ��ير الحديث او تأويله وهذه مس�� ��الة مهمة وتتأثر حس�� ��ب منزلة المتحدث  ،ويضاف الى النقل
والتاويل مفهوم جديد هو البتر اي بتر الحديث واخذ ما يريد الباتر االستفادة منه  ،ام الخلل في الترجمة اذا كان
نقل الحديث من لغة الى لغة مغايرة فهذا امر وارد قد يكون بحسن نية او سوء نية .
الغاية من مقدمتنا هذه هو تناول ُخطب وبيانات ولقاءات المرجعية العليا في النجف االش�� ��رف بين وس�� ��ائل االعالم
والراي العام فالبعض ينقل الحديث بنصه دون تحريف او تأويل خشية من ان يقع في الخطا وهنالك من يعمل العكس
ومتحريا
قد ال يعي اهمية ما يصدر عن المرجعية او لربما له غايات غير س�� ��ليمة وهنا على المواطن ان يكون دقيقا
ّ
عن ما يصدر عن المرجعية للتثبت من المطلوب وعدم تفسيره تفسيرا خاطئا وسرعان ما ينشره في مواقع التواصل
االجتماعي وتظهر تعليقات غير الئقة وغير صحيحة .فاالمانة ليست مادية فقط بل معنوية ايضا ومنها نقل الحديث
بامانة النه امانة ...
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المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة ،حميد النايف :الوزارة أعلنت عن
اإلكتفاء الذاتي لـ 17محصو ًال نباتيًا لوفرتها محليًا ،وعام  2019عام
حافل بزيادة اإلنتاج الزراعي كمًا ونوعًا وبإمتياز.

ومتابعات
وزارة التخطيط العراقية تعلن أن إجمالي ديون العراق حتى عام  2019بلغ  115مليار دوالر ،ونسبة البطالة
فى البالد وصلت إلى .%13.8

المرجع الديني األعلى السيد علي السيستاني (دام ظله)
يستقبل ممثلة األمم المتحدة في العراق

استقبل املرجع الديني العل س�حة السيد عيل السيستان (دام ظله)
قبل ظهر يوم االثنني املوافق ( ،)2019/11/11السيدة جينني
هينيس بلسخارت رئيسة بعثة المم املتحدة ف العراق (يونامي)،
عر س�حته عن أمله الشديد وقلقه البالغ ملا جيري
وف خلل اللقاء رّ
ف البلد ،وأشار إىل تذيره املكرر منذ عدة سنوات من خماطر تفاقم
الفساد املايل واإلداري وسوء اخلدمات العامة وغياب العدالة
االجت�عية ،إال انه ل جيد آذان ًا صاغية لدى املسؤولني ملعاجلة ذلك،
وقد وصلت المور اىل ما نشهده اليوم من أوضاع بالغة اخلطورة.
وأكد س�حته عل رضورة إجراء إصلحات حقيقية ف مدة معقولة،
وف هذا السياق تم الرتحيب بمقرتحات بعثة المم املتحدة املنشورة
مؤخر ًا  ،مع إبداء القلق من أن ال تكون لدى اجلهات املعنية جدية

كافية ف تنفيذ أي إصلح حقيقي.
وأشري ايض ًا إىل رّ
أن السلطات الثلث التنفيذية والترشيعية والقضائية
اذا ل تكن قادرة عل اجراء االصلحات اللزمة او ل تكن تريد
ذلك فلبد من التفكري بسلوك طريق آخر ف هذا املجال ،فانه ال
يمكن ان يستمر احلال عل ما كان عليه قبل االحتجاجات الخرية.
رّ
الكف عن استخدام العنف ضد
وأك��د س�حته عل رضورة
املتظاهرين السلميني ووقف االعتقال واالختطاف ف صفوفهم
وحماسبة من قاموا بذلك خلف ًا للرشع والقانون .ك� شدد عل
رفض التدخل االجنبي ف الشأن العراقي وإخت��اذ البلد ساحة
لتصفية احلساب بني بعض القوى الدولية واالقليمية.
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هيأة المنافذ الحدودية :منفذ الشالمجة يعمل بصورة طبيعية امام حركة التبادل
التجاري فقط ،اما فيما يخص حركة المسافرين فقط تم توقف حركتهم من العراق
باتجاة ايران التي شهدت احتجاجات مؤخرًا.

المحاكم المختصة بالنزاهة تصدر ( )377قرارًا منذ  2003بمختلف األحكام بحق مسؤولين بدرجات متقدمة ،مع إصدار ()83
أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين آخرين حاليًا.

اعتصام لمهندسي كربالء أمام مصطفى النفط بالمحافظة
اعتصم مهندسو كربلء الربعاء املايض ،أمام مصفى كربلء للمطالبة
بالتعيني عل ملك املصفى من االحتياط الذين سبق ومتت مقابلتهم من
قبل وزارة النفط والذين اكملوا التصاريح المنية.
ونقل عدد من املعتصمني ان اخر قوائم التعيينات والتي صدرت قبل
عدة أيام تبني ان نسبة تعيني مهنديس كربلء ل تتجاوز  1٥باملائة واملتبقي
ملحافظات الفرات االوسط عادين ذلك بسبب املحاصصة التي التزال
نشطة بني الكتل السياسية.

الهجرة تعلن إعادة  99الجئًا عراقيًا من تركيا الى البالد
أعلن مكتب وزارة اهلجرة و املهجرين ف تركيا ،عن إعادة  99الجئ ًا عراقي ًا من الرايض الرتكية اىل مناطق سكناهم االصلية ف حمافظات
البلد ضمن تنفيذ برنامج العودة الطوعية املجانية عر منفذ إبراهيم اخلليل ف قضاء زاخو التابع اىل حمافظة دهوك .
وقال مدير عام دائرة شؤون اهلجرة ف الوزارة طالب اصغر« :،الوزارة أعادت وجبة جديدة من العراقيني املتواجدين ف تركيا ضمن برناجمها
العودة الطوعية املجانية» ،مبينا ان «رحلة العودة للجئني العراقيني كانت من حمافظات انقره  ،قري شهري  ،سامسون  ،افيون و جروم الرتكية» .
وتابع أصغر ان «العودة نظمت بالتعاون مع مكتب وزارتنا ف تركيا و وزارة النقل ف منفذ إبراهيم اخلليل لنقل العائدين من تركيا عن الطريق
الري ف باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وإيصاهلم اىل مناطق سكناهم االصلية ف البلد» .

قانون التقاعد العراقي الجديد
تناولت صحيفة الصباح الرسمية ،موضوع قانون التقاعد العراقي ،ونقلت عن عضو الرملان وجيه عباس أن «قانون التقاعد الذي وصل
ْ
اىل جملس النواب يمل رؤية احلكومة فقط وليست التعديلت التي أجراها الرملان وأرسلها اىل احلكومة ف متوز املايض».
ً
ً
تعديل ،وكل املواد التي تنفع املواطن تم تاهلها بالكامل ،ماجعل
تعديل ف حني ان احلكومة أعادت القانون ب 12
اذ وضع الرملان 21
ً
كامل ف الوقت املذكور».
الرملان يعرتض عل ذلك ،كونه سلم احلكومة قانون ًا
وأضاف عباس ان «الرملان شكل جلنة تتكون من(  )7أعضاء من اللجنتني القانونية واملالية النيابتني لتدارس القانون بالكامل وتعديلته
التي وردت من احلكومة ،ومتت عل إثر ذلك مناقشة مدير التقاعد بشأن القانون املذكور» ،مبين ًا أن «أدنى راتب تقاعدي سيكون  ٥00ألف
دينار لن مديرية التقاعد أوضحت ان احلكومة ستدفع مبلغ ( 286مليار) دينار ،ف حال احتسب أقل راتب تقاعدي  ٥00ألف دينار».
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في  /17ربيع االول1441/هـ  ،الموافق 2019/11/15م.

ْ
لنكن أمة مرحومة ال محرومة
اسعد الل تعاىل ايامكم ب��والدة سيد الكائنات وسيد املرسلني
وخامتهم النبي املصطفى (صل الل عليه وآله وسلم) ،قال الل تبارك
وتعاىل ف سورة الصف حاكي ًا عن النبي (صل الل عليه وآله وسلم)
ين ْ اَ
قال(:ه اَو ا َّل ِذي اَأ ْر اَس اَل اَر ُسو اَل ُه بِ ْ ُ
اهلداَ ى اَو ِد ِ
احلقهِّ لِ ُي ْظ ِه اَر ُه اَع اَل الدهِّ ِ
ين
ُ
رش ُك اَ
ُك هِّل ِه اَو اَل ْو اَك ِر اَه ْ ُامل ْ ِ
ون (.))9
مناسبة والدة النبي (صل الل عليه وآله وسلم) هذه الوالدة املباركة
التي ُيييها املسلمون ف اصقاع املعمورة ،بيان هذه العظمة هلذه
الشخصية لع رّلها من الواجبات عل املسلم ا ُملنتمي اىل هذه الشخصية
العظيمة.
ولع رّلنا تدثنا ف أكثر من مورد عن بعض ما يمكن ان ُيبحث عن
هذه الشخصية.
(ه اَو ا َّل ِذي اَأ ْر اَس اَل اَر ُسو اَل ُه بِ ْ ُ
اهلداَ ى) ،الل تعاىل
قال الل تبارك وتعاىلُ :
ارسل الرسل وكمية االنبياء الكثرية واس�ئهم ايض ًا ال ُنحصيها،
لكن اجلامع بني االنبياء انم ُرسل من الل تبارك وتعاىل ،والشك
الرسل يدعو ليشء واحد وهو اهلداية ،وكل
الكم الكبري من ُ
ان هذا رّ
التفريعات تصب ف هذا اجلانب وهو اهلداية وا ُهلدى ضد الضلل،
ا ُهلدى نور والضلل ُظلمة ،اهلدى بصرية وبرص والضلل عمى
وظلمات يتبع بعضها بعض ًا.
هذه الوظيفة وظيفة االنبياء ان يقوموا بِداية الناس وفق منهاج
رسمه هلم الل تبارك وتعاىل ،والذي يقرأ تاريخ االنبياء يرى ان
ُ
بعض االنبياء قد تعارصوا ف زمان واحد ،أو البعض كان ُيبعث
اىل قرية صغرية أو أ رّمة حمدودة ،نعم بقية االنبياء أرسلوا اىل أمم،
وهناك ِقراءة لبعض اآليات الرشيفة ان بعض االنبياء بذل جهد ًا

كبري ًا وترك ف اكثر من مكان من اجل اهلِداية من قبيل النبي
ابراهيم (عليه السلم) الذي بذل جهد ًا كبري ًا ف سبيل اهلداية وكان
مرشوعه ان جعل من ذريته ان ُيسكن عند بيت الل احلرام ليقيموا
الصلة..
ِ
ث�ره والدة النبي املصطفى
وهذا املرشوع االبراهيمي الكبري من
(صل الل عليه وآله وسلم) عندما كان يقول انا دعوة ايب ابراهيم،
واضطلع النبي حممد (صل الل عليه وآله وسلم) بمهمة شاقة
نفسه الزكية ف سبيل ان ُيوصل لنا اهلداية التي جاء
وصعبة واتعب ُ
با ،وهو ازاء ذلك ال يريد م رّنا اجر ًا (قل ال أسألكم ِ
عليه اجر ًا اال
منه (صل الل عليه وآله وسلم)
املودة ف القربى) وهذا البذل الكبري ُ
منه لن يرى بعض اال رّمة ليسوا ف صدد
قطع ًا رافقه تعب نفيس ُ
اهلداية اصل ً وان� هو يتحدث واآلخرون هلم حساباهتم اخلاصة
يعريون
فيهم املنافقون وفيهم الذين يستهزئون وفيهم الذين رّ
وفيهم ...وفيهم ،لكن هذا ل يمنع ان يستمر (صل الل عليه وآله
وسلم) اىل ان وصل الينا هذا الدين احلنيف املبارك اىل ما وصل ِ
اليه
(ه اَو ا َّل ِذي اَأ ْر اَس اَل اَر ُسو اَل ُه بِ ْ ُ
اهلداَ ى) ،ثم
اآلن ..القرآن الكريم يقولُ :
ين ْ اَ
رش ُك اَ
(و ِد ِ
احلقهِّ لِ ُي ْظ ِه اَر ُه اَع اَل الدهِّ ِ
ين ُك هِّل ِه اَو اَل ْو اَك ِر اَه ْ ُامل ْ ِ
ون).
قال :اَ
ا رّما من اضافة هذا الدين لنفسه بمعنى دين احلق ،وال يمكن ان
يكون دين غري حق واديان الس�وات تصب مجيع ًا ف منهج واحد،
نعم يمكن ان تكون هناك ديانات باطلة ،لكن هذه الديانات
الباطلة ال ُتنسب اىل الس�ء يعني ال تصدر من الس�ء ،قد ُتنسب
زور ًا وبتان ًا وظل ً� ،لكن واقع ًا هي ليست من الس�ء ،ولذلك هذا
الدين ف الواقع دين احلق واحلق خلف الباطل ،واحلق والباطل ف
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العرف يعرف هذا حق ،ويعرف هذا باطل ،وبعض
بعض احلاالت ُ
يميزوا
املوازين الناس بِ� اوتوا من سلمة الفطرة وموهبة العقول ان رّ
االشياء ،ولع رّله متييز النبي عن ِ
غريه بداللة العقول ،البد من وجود
عقل سليم كي يميز ان هذا نبي او ُمدعي النبوة وكثري من االمور
يميز بني احلق وبني الباطل ،والل
مبنية عل رجاحة االنسان الذي رّ
يتج علينا ف متييز احلق
يتج علينا ب� وهبنا من عقول رّ
تعاىل اخوان رّ
اتباع هذه االمور.
من الباطل ومعرفة االمور ثم رّ
النبي املصطفى (صل الل عليه وآله وسلم) ف كل اآليات الرشيفة
التي جاءت الحظوا هذه الطاقة اهلائلة عند ُه وكان مع ذلك يتمتع
بخلق ليس ُله نظري وهذا التواضع وهذه ِ
ُ
السمة االخلقية عند ُه
انه يؤمر بمداراة
انه القائل ك� ُنقل ُ
(صل الل عليه وآله وسلم) حتى ُ
الناس ك� ُيؤمر بتبليغ الرسالة..
والحظوا اخوان هاتني اخلصيصتني املهمتني ك� يكون تبليغ الرسالة
ف حالة من اليقظة واالنتباه واالمهية باعتبار ينقل عن الس�ء مع
عصمته (صل الل عليه وآله وسلم) لكن قطع ًا النبي يتعب ويبذل
جهد ًا مع ذلك امل��داراة الناس مطلب آخر يكون ف عرض هذا
التبليغ باعتبار االرضية التي يتحرك فيها النبي (صل الل عليه وآله
وسلم) هي الناس ،والنبي اشفق عل امته من انفسنا عل انفسنا،
النبي يشفق عل هذه اال رّمة ان تبتعد عن جادة الصواب لنا تتبع
غري سبيل احلق مع اآليات ومع شخصية النبي (صل الل عليه وآله
وسلم) ومع ُج ِ
هده اخلاص الناس لألسف تبذل غري سبيل احلق..
ذكرى الوالدة املباركة او ذكرى املبعث النبوي ف شهر رجب البد
منه (صل الل عليه وآله وسلم)
ان يفزنا دائ ً� عل ان نكون قريبني ُ
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وهذا القرب يتحقق ويتحدد بالقرب مما جاء ِبه وهو ل جيئ بيشء
نكرا ول جيئ بيشء باطل وحاشاه ول يأت باطل ول يأت بيشء من
زخرف القول بل جاء باهلدى وجاء باحلق ف سبيل ان خيرجنا من
الظل�ت اىل النور..
تبني عظمة النبي (صل الل عليه
فهذه اآلية الرشيفة ف الوقت الذي رّ
وآله وسلم) وب� جاء ِبه ايض ًا ُتعلل هذا الوعد االهلي البد ان يكون،
رش ُك اَ
قال الل تبارك وتعاىل ( :لِ ُي ْظ ِه اَر ُه اَع اَل الدهِّ ِ
ين ُك هِّل ِه اَو اَل ْو اَك ِر اَه ْ ُامل ْ ِ
ون)،
احلجة عليهم ف اهلداية والتوضيح
الحظوا املرشكون بعد ان قامت رّ
والبينات ثم بعد ذلك ال هيتدون ال قيمة هلم ازاء هذا املعنى اَ
فك ِر اَه ام
رّ
ٍ
ل يكره احلكم االهلي جار..
وهذه الوالدة حدث تارخيي مهم بدأت مرحلة وانتهت اخرى،
بدأت مرحلة النور مرحلة اهلداية ،وانتهت مرحلة الظلمة ومرحلة
اجلاهلية ومرحلة الغواية..
نسأل الل تعاىل ان نكون عل ما أمرنا به فالذي ارسله الل تعاىل
با ُهلدى البد ان ُيصيبنا من اهلدى شء ودين احلق البد ان يصيبنا
من دين احلق شء ،هذه اال رّمة مرحومة والبد ان تبقى ا رّمة مرحومة،
واذا اصبحت ا رّمة حمرومة فنأسف عل ما فاتنا من خريات جاء با
النبي (صل الل عليه وآله وسلم).
اللهم اجعلنا من الذين يؤمنون به اي�ن ًا بكل ما جاء به فعل ً وتقرير ًا
وقوال ً ونتبع آياتك انك يا ارحم الرامحني اهل��ادي وخترجنا من
الظل�ت اىل النور ..اللهم ارزقنا شفاعة املصطفى ف االخرة وزيارته
ف الدنيا وآخر دعوانا ان احلمد لل رب العاملني وصل الل عل حممد
وآله الطيبني الطاهرين.
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ُ
السيد الصافي يقرأ نص ما ورد
من مكتب سماحة السيد ـ دام ظله ـ في النجف االشرف
كربالء
الجمعة في
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  /17ربيع
المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
االول1441/هـ الموافق 2019/11/15م  ،تحدث قائال:

اهيا االخوة واالخوات..
وأيض ًا إدانة االعتداء عل القوات االمنية واملنشآت احلكومية
تورط
نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب س�حة السيد ُ -مدرّ ُظ رّله  -واملمتلكات اخلاصة ،وجيب ملحقة وحماسبة كل من رّ
من النجف االشف.
املحرمة شع ًا وا ُملخالفة للقانون وفق
ف شء من هذه االع�ل
رّ
بسم الل الرمحن الرحيم
االجراءات القضائية وال جيوز التساهل ف ذلك.
مرة اخرى ُت رّ
العليا موقفها من االحتجاجات الثانية :
وضح املرجعية الدينية ُ
ان احلكومة ان� تستمدرّ شعيتها ف غري النظم االستبدادية وما
الراهنة ا ُملطالبة باإلصلح ضمن عدة نقاط :
ماثلها من الشعب وليس هناك من يمنحها الرشعية غريه ،وتتمثل
االوىل :
مساندة االحتجاجات والتأكيد عل االلتزام بسلميتها ُ
لوها إرادة الشعب ف نتيجة االقرتاع الرسي العام اذا ُاجري بصورة
وخ رّ
من أي شكل من أشكال العنف وإدانة االعتداء عل املتظاهرين عادلة ونزهية ،ومن هنا فإن من المهية بمكان االرساع ف إقرار
السلميني بالقتل او ُ
اجلرح او اخلطف او الرتهيب او غري ذلك قانون ُمنصف للنتخابات يعيد ثقة املواطنني بالعملية االنتخابية
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وال يتحيز لألحزاب والتيارات السياسية ويمنح فرصة حقيقية
لتغيري القوى التي حكمت البلد خلل السنوات املاضية اذا
أراد الشعب تغيريها واستبداهلا بوجوه جديدة.
ان اقرار قانون ال يمنح مثل هذه الفرصة للناخبني لن يكون
إقرار قانون جديد للمفوضية
مقبوال ً وال جدوى ُ
منه ،ك� يتعني ُ
التي ُيعهد اليها باإلشاف عل اجراء االنتخابات بحيث ُيو رّثق
بحيادها ومهنيتها وتظى باملصداقية والقبول الشعبي.

الثالثة :

انه بالرغم من ُميض مدرّ ة غري قصرية عل بدء االحتجاجات
ُ
الشعبية ا ُملطالبة باإلصلح والدماء الزكية التي سالت من
مئات الشهداء وآالف اجلرحى واملصابني ف هذا الطريق
انه ل يتحقق اىل اليوم عل أرض الواقع من مطالب
ا ُملرشرّ ف إال ُ
االهت�م ِ
به والسي� ف جمال ملحقة ِكبار
ا ُملحتجني ما يستحق
ُ
الفاسدين واسرتجاع االموال املنهوبة منهم وإلغاء االمتيازات
ا ُملجحفة املمنوحة لفئات ُمعينة عل حساب سائر الشعب
واالبتعاد عن املحاصصة واملحسوبيات ف رّ
تويل الدرجات
اخلاصة ونحوها وهذا مما يثري الشكوك ف مدى قدرة او جدرّ ية
القوى السياسية احلاكمة ف تنفيذ مطالب املتظاهرين حتى ف
حدودها الدُ نيا وهو ليس ف صالح بناء الثقة بتحقق شء من
االصلح احلقيقي عل أيدهيم.

ما تط رّلب ذلك من ثمن فادح وتضحيات جسيمة إال لنم ل
جيدوا غريها طريق ًا للخلص من الفساد ا ُملتفاقم يوم ًا بعد يوم
واخلراب ا ُملسترشي عل مجيع الصعدة بتوافق القوى احلاكمة
من خمتلف املكونات عل جعل الوطن مغانم يتقاسمونا في�
بينهم وتغايض بعضهم عن فساد البعض اآلخر حتى بلغ
المر حدود ًا ال ُتطاق وأصبح من ا ُمل َّ
تعذر عل نسبة كبرية من
املواطنني احلصول عل أدنى مستلزمات العيش الكريم بالرغم
من املوارد املالية الوافية للبلد..
واذا كان من بيدهم السلطة يظنون رّ
التهرب من
أن بإمكانم
رّ
استحقاقات االص��لح احلقيقي بالتسويف وامل�طلة فإنم
اَ
يكون ما بعد هذه االحتجاجات ك� كان قبلها ف
وامهون إذ لن
كل االحوال فلينتبهوا اىل ذلك.

اخلامسة :

ان معركة االصلح التي خيوضها الشعب العراقي الكريم
ختص ُه وح��ده  ،والعراقيون هم من
ان� هي معركة وطنية رّ
يتحملون اعباءها الثقيلة وال جيوز الس�ح بأن يتدخل فيها أي
طرف خارجي بأي اتاه مع ان التدخلت اخلارجية ا ُملتقابلة
ُتنذر بمخاطر كبرية بتحويل البلد اىل ساحة للرصاع وتصفية
احلسابات بني قوى دولية واقليمية يكون اخلارس الكر فيها
هو الشعب.
الرابعة :
جنب رّنا الل تعاىل اخوان كل سوء وأخذ الل بأيدي اجلميع ملا
ِ
ان املواطنني ل خيرجوا اىل املظاهرات ا ُملطالبة باإلصلح بذه
فيه خري العباد والبلد وآخر دعوانا ان احلمد لل رب العاملني
الصورة غري املسبوقة ول يستمروا عليها طوال هذه املدرّ ة بكل وصل الل عل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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ُ
ُ
وشرعية الحكومة
المواطن

طالب الظاهر

َ
مثلما كان وسيبقى هو تأييد المرجعية العليا الداعم للمظاهرات واالحتجاجات باألسلوب السلمي ،والمساند الستعادة الحقوق الشعبية
ّ
صف الحراك الشعبي المشروع ،وتأكيدها على مواصلة الجماهير لمسيرة حركته
المضيعة ،وكذلك موقفها المعروف ووقوفها الدائم في
ّ
المضي قدمًا في هذا السبيل ،واصرارها عليه ومهما كانت التضحيات ،حتى تحقيق النصر الكامل لحركتهم،
اإلصالحية ،وقرارها على
ّ
وبلوغ الهدف السامي وهو (اإلصالح).

ترهيب السلطة
جاء تأكيد املرجعية العليا مرة بعد أخرى ..بل تكرر تأكيدها عل إدانة
االعتداءات املستمرة عل املتظاهرين السلميني ،أو حماولة ترهيبهم..
ومطالبتها بمحاسبة اجلناة الفاعلني وتقديمهم للعدالة ،ومه� تكن
مناصبهم وإنت�ءاهتم ،كون هذا التظاهر جزءا من حق املواطنني ف
التعبري عن رأهيم ،وقناعتهم بإدارة السلطة احلاكمة ف البلد ،وبذات
الوقت تديد املطالبة بتقديم من تلطخت أيادهيم بالدماء أو التخريب
– دون مماطلة أو تسويف  -اىل القضاء ملحاسبتهم ،وانزال القصاص
العادل بحقهم..
فقدان الرشعية
ف النظمة الديمقراطية يكون الشعب هو اجلهة الوحيدة من متلك
احلق بمنح الرشعية ..ضمن مدة ال��دورة االنتخابية ،وهو كذلك
الوحيد صاحب احلق عل سحب مثل هذه الرشعية املمنوحة ف حال
انحراف احلكومة عن برناجمها االنتخايب اخلدمي التي تم انتخابا من
أجل تنفيذه ،حينئذ تصبح هذه احلكومة فاقدة الرشعية من الناحية
االعتبارية وليست القانونية ،وإن استمرارها يغدو أشبه ما يكون
بترصيف لإلع�ل ،حتى يعلن عن موعد إجراء انتخابات مبكرة أو ف
موعدها املحدد االعتيادي كل أربع سنوات ،من أجل انتخاب حكومة
تلب طموحات الشعب املرشوعة ،بل
جديدة ،كون هذه احلكومة ل هِّ
كانت تعمل عل مصاحلها احلزبية والفئوية والطائفية وفق مفهوم
املحاصصة البغيض.
مطالب اإلصالح
من الواضح هو استمرار البطء والتلكؤ ف استجابة القوى السياسية
احلاكمة ف تنفيذ املطالب املرشوعة للمحتجني ،حيث إن المور
وتنبه اىل عدم قدرهتا رب� عل التلبية
تشري اىل عدم جدية تلك القوى ،رّ
للمطالب ،وعل القل حماولة إعادة جسور الثقة املتزعزعة بينها وبني

املواطنني ..نتيجة أجندة ارتباطاهتا السياسية ،وهذا رّمما يثري املزيد من
الشكوك حوهلا وحول جدية نواياها اإلصلحية ..حيث إنا بدل
املسارعة ف إجراء اإلصلحات املمكنة حتى ولو الشكلية منها ،ومن
ثم العمل عل تقديم كبار الفاسدين اىل العدالة ،وإستعادة الموال
املنهوبة منهم ،وإلغاء االمتيازات املمنوحة دون وجه حق للفئات
اخلاصة عل حساب سائر الشعب املحروم ،تقيق ًا للعدالة االجت�عية،
أقول بدل كل ذلك يقابلون تداعيات الوضع املتأزم باللمباالة ،ور َّب�
اجلمة التي تيق بالبلد والعباد.
بعدم التقدير للمخاطر رّ
الوطن مغانم
مع السف الشديد إن القوى السياسية احلاكمة مازالت تنظر اىل
البلد ،رغم الدماء العزيزة ،والوض��اع املأزومة عل إنه جمموعة
امتيازات وأرباح ومنافع شخصية وحزبية وفئوية ،يتم توزيع مواردها
حسب الثقل السيايس للكتلة واحلزب واملنصب ،عل حساب شائح
واسعة من الشعب املحرومة.
والغريب بتلك القوى السياسية احلاكمة إنا مازالت مت رّني النفس بأمان
عودة المور اىل سابق عدها.
تدخالت مقابلة
سيبقى أمجل ما ف املظاهرات واالحتجاجات القائمة حالي ًا ،هي إنا
نابعة من حس وطني وديني أصيل ف اجل�هري ،من أجل غاية نبيلة
هي اإلصلح ،فاحلذر ..احلذر من اغراءات هذا الطرف أو ذاك من
الطراف اإلقليمية والدولية ،فهذه الطراف كل ياول أن يفرض
ليحول البلد
أجندته ومصاحله عل اآلخر ،لكن عل حساب العراق ..رّ
بالخري اىل ساحة مفتوحة للرصاع من أجل فرض نفوذه ،وبالتايل
تصفية حساباته مع الطرف املقابل املناوئ له ،واخلطورة تكمن بأن
تداعيات كل تلك التدخلت اخلارجية إن� سيدفع ثمنها املواطن
البسيط من دمه وثرواته.
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فلسفة العدل اإللهي
ما هي الفلسفة الموجودة في العدل اإللهي
يعده الشيعة من ُأصول الدين؟
كي ّ
عن هذا السؤال ننقل لكم نص ما قاله الشيخ كاشف الغطاء ف
كتابه (أصل الشيعة ُ
وأصوهلا ص:)229/
العدل :ويراد به :االعتقاد رّ
بأن الل سبحانه ال يظلم أحد ًا وال
يفعل ما يستقبحه العقل السليم .وليس هذا ف احلقيقة أص ً
ل
مستق ً
ل بل هو مندرج ف نعوت احلقرّ ووجوب وجوده املستلزم
جلامعيته لصفات اجل�ل والك�ل فهو شأن من شؤون التوحيد
ولكن الشاعرة ملرّا خالفوا العدلية وهم املعتزلة واإلمامية فأنكروا
احلسن والقبح العقليني وقالوا :ليس احلسن إ رّ
حسنه الرشع
ال ما رّ
وليس القبح إ رّ
ال ما رّقبحه الرشع وأنرّه تعاىل لو خ رّلد املطيع ف جه رّنم
ال ُي اَ
يترصف ف ملكه (( ،اَ
سأ ُل
والعايص ف اجل رّنة ل يكن قبيح ًا؛ لنرّه رّ
فع ُل اَو ُهم ُي اَ
سأ ُل اَ
ون )) (النبياء..)23:
اَع َّ� اَي اَ
ح رّتى رّأنم أثبتوا وجوب معرفة الصانع ووجوب النظر ف املعجزة
النبي من طريق السمع والرشع ال من طريق العقل؛ لنرّه
ملعرفة رّ
ساقط عن منصة احلكم فوقعوا ف االستحالة والدور الواضح.
إن احلاكم ف تلك النظريات هو العقل مستق ً
أ رّما العدلية فقالوا :رّ
ل
وال سبيل حلكم الرشع فيها إ رّ
رّ
يستقل
ال تأكيد ًا وإرشاد ًا والعقل
بحسن بعض الفعال وقبح البعض اآلخر ويكم رّ
بأن :القبيح
ٍ
مناف للحكمة
حمال عل الل تعاىل؛ لنرّه حكيم وفعل القبيح
وتعذيب املطيع ظلم والظلم قبيح وهو ال يقع منه تعاىل .وبذا
أثبتوا لل صفة العدل وأفردوها بالذكر دون سائر الصفات ،إشارة
إىل خلف الشاعرة .
والبعض يتعرض للظلم فينسب هذا الظلم لل عز وجل او البعض

يعده حكم الل ف هذا الشخص وغريها وهذه االمور ال يمكن ان
تبت با بذا الشكل فكثري من الظلم هو من يد البرش وال علقة
لل عز وجل فيه واالمر السيئ الذي يصيب البعض منهم يعده
«ما اَأ اَصا اَب اَك ِم ْن اَح اَسن ٍاَة
امرا اهليا وهذا غري صحيح بدليل االية َّ
اَف ِم اَن َّ
اللِ اَو اَما اَأ اَصا اَب اَك ِمن اَس هِّيئ ٍاَة اَف ِمن َّن ْف ِس اَك «
اما ان هنالك عقوبات اهلية ف الدنيا فهذا امر حاصل ويدل عل
عدالته وله تفسريه اخلاص به
ومن اعرتاضات االشاعرة عل هذا قوهلم هو إذا كان من لوازم
ترصف الفاعل
ترصف الفاعل ب� يملكه ،ومن لوازم الظلم رّ
العدل رّ
ب� ال يملكه ،ومن هذا املنطلق ال يمكن صدور الظلم التكويني
منه تعاىل ،حيث رّ
أن الفعال مملوكة له ،هل هذا الكلم صحيح أم
ال ،وملاذا؟
يستدل بذا االشاعرة عل نفي احلسن والقبح العقليني ،ونقول
ف جوابه :يعرف العدل  -ك� ف املتون الكلمية  -بأنرّه :عدم فعل
القبيح ،وعدم اإلخلل بالواجب ،وعدم التكليف ب� ال مصلحة
فيه (خلصة علم الكلم للفضيل ،141 :العدل) .
ف� ذكرمتوه من اللزم ،وهو ليس الزم حقيقة ،مرشوط ب� تقدرّ م
ال فل ُي رّعد عد ً
من التعريف ،فإن شمله فهو ،وإ رّ
ال ،رّ
ترصف
لن رّ
الفاعل ف ما يملكه ينبغي أن يكون وفق الضوابط املشار إليها
وإ رّ
ال ُعدرّ ظامل ًا لنفسه ،وإن ل يكن ف فعله ظلم للغري؛ رّ
فإن العقلء
يذ رّمون من يرمي ماله ف البحر بل غرض قطع ًا ،ويكمون
بسفاهته وقبح فعله.
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قواعد فقهية
قاعدة اإللزام
املعنى :املراد من اإللزام هنا هو إجراء احلكم عل املسلم املخالف
ب� جاء به ف مذهبه ،وب� أن أحكام املذهب ال تقبل الرد واإلنكار
فمن تلقى حك� من تلك الحكام بالقبول عل املخالف ال بد أن
يلتزم به املخالف ،فهو إلزام عليه وعل هذا يسمى العمل املطابق
للمذهب املخالف إلزام املخالفني ب� التزموا به ف شيعتهم،
فإذا يكون اإللزام هو التجويز ال اإلجبار ،ومن املعلوم أن مورد
إلزام املخالفني هو العمل الذي يرتتب عليه منفعة وسعة لنا،
كبعض مسائل اإلرث والطلق وغريمها ال مجيع الع�ل ،ك� هو
واضح فاملخالف يؤخذ ب� جاء ف شيعته ومذهبه وإن ل يكن
احلكم موافقا ملا هو ف مذهبنا ،وعليه اصطلح الفقهاء بعبارهتم:
(ألزموهم ب� الزموا أنفسهم) ،وهذه العبارة ذكرت ف رواية عيل
بن أيب محزة عن أيب احلسن عليه السلم قال( :ألزموهم ب� الزموا
أنفسهم)  .لداللة تامة ولكن السند ضعيف ،لن عيل بن أيب محزة
البطائني من الضعاف املشهورين.
املدرك :يمكن االستدالل عل اعتبار القاعدة ب� ييل:
 - 1التسال :قد تقق التسال بني الفقهاء عل مدلول القاعدة ،فل
خلف فيه عندهم ،وعليه قالوا :إن احلكم يكون مما انعقد عليه
إمجاع المامية ،ولكن ب� أن االمجاع معلوم املدرك وال أقل من
أنه حمتمل املدرك فل يطلق عليه االمجاع االصطلحي الذي هو
املستند ف الحكام ،فالصحيح أن يعر عنه بالتسال ال االمجاع.
 - 2الروايات :منها صحيحة حممد بن مسلم عن الباقر عليه
السلم قال سألته عن الحكام قال( :جيوز عل أهل كل ذوي دين
ما يستحلون)  .قالوا :إن هذه الصحيحة تدل عل قاعدة االلزام.
والتحقيق :أن ظاهر البيان (جيوز عل أهل كل ذوي دين) هو أهل
الكتاب
فل يشمل املخالف ،مضافا إىل اختلف النسخة (ف بعض النسخ
ذكر ما

يستحلفون) الذي يضعف الداللة ،وكيف كان فل تكون الداللة
تامة.
ومنها رواي��ة عبد الل بن حمرز عن أيب عبد الل عليه السلم ف
مرياث الرجل الذي مات وهو من املخالفني وكان بعض وراثه
عارفا وكان له حظ عل مذهبهم خلفا ملذهبنا قال( :خذوا منهم
ك� يأخذون منكم ف سنتهم وقضاياهم)  .دلت عل أن الوظيفة
هي املؤاخذة منهم ملا ورد ف شيعتهم ،والداللة تامة .وأما السند
ففيه الثقات الجلة إال أن (عبد الل بن حمرز) جمهول ،ومع ذلك
يؤخذ بذه الرواية ،وذلك ملا ورد من الشهادة ف ذيلها عل صحة
املدلول وهي :قال ابن أذينة :فذكرت ذلك لزرارة فقال :إن ما
جاء به ابن حمرز لنورا  .فب� أن ابن أذينة (الراوي عن ابن حمرز)
قال :فذكرت ذلك .يفيد الذكر بأنه اعتمد عل مدلول الرواية
واعتقد بصدورها ،وبعد ما سمع زرارة ،فقال :إن ما جاء به ابن
حمرز لنورا.
تلقى املدلول ص��ادرا عن املعصوم ،فالذيل يوجب الوثوق
بالصدور ويتحقق املوضوع حلجية اخلر ويتم املطلوب.
فروع
الول :يعد الشهاد ف صحة النكاح عند العامة ،وال يعتر عند
المامية
الثان :يثبت خيار الرؤية عل مذهب الشافعي ملن اشرتى شيئا
بالوصف ثمرا ،وإن كان املبيع حاويا للوصف املذكور ،وعل هذا
فلو اشرتى شيعي من شافعي شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له اخليار
بقاعدة اإللزام ،وإن كان املبيع مشتمل عل الوصف املذكور.
الثالث :لو ترك امليت بنتا سنية وأخا ،وافرتضنا أن الخ كان شيعيا
أو تشيع بعد موته ،جاز له أخذ ما فضل من الرتكة بقاعدة اإللزام.

استفتاءات شرعية
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لبس الذهب للرجال
السؤال  :ما حكم استع�ل الذهب للرجال كالساعة والقلم ؟ السؤال  :هل جيوز استع�ل املسبحة اليدوية من الذهب او الفضة
اجلواب  :ال جيوز لبس الذهب والحوط وجوب ًا عدم التز رّين به للتسبيح او التلهي اليدوي ك� يفعل به ؟
حتى لو ل يصدق اللبس .
اجلواب  :جيوز ف حدرّ ذاته ولكن التز رّين به حرام للرجال إذا كان
من الذهب .
السؤال  :هل جيوز للرجل لبس النظارات التي يكون طرفاها من
الذهب أو مطليني بالذهب ؟
السؤال  :اذا كان اخلاتم فضة ويكتب عليه االسم البارز بالذهب
اجلواب  :ك رّ
ل.
فهل جيوز لبسه للرجل ؟
اجلواب  :ك رّ
ل.
السؤال  :اهدان صديق مدالية مفاتيح من ذهب فهل جيوز أن
أمحلها معي واضع مفاتيحي فيها ؟
السؤال  :هل جيوز للرجل لبس ساعة ف داخلها أدوات من
اجلواب  :ال مانع منه .
ذهب ،أو يكون سريها من ذهب ،وهل توز الصلة معه� ؟
اجلواب  :جيوز لبس الوىل والصلة معها ،دون الثانية .
السؤال  :ما هو حكم ختتم الرجال بالذهب وكذا لبس احللقة؟
وما هو حكم الصلة به ؟
السؤال  :هل جيوز تركيب االسنان بالذهب؟ وهل تبطل به
ً
اجلواب  :ال جيوز للرجل لبس اخلاتم وال احللقة مطلقا سواء ف الصلة ؟
الصلة أم خارجها والصلة باطلة مع التعمد .
اجلواب  :الجيوز عل الحوط إن كان تزينا ولكن التبطل به
رّ
الصلة عل كل حال .
السؤال  :ما حكم لبس الساعة املطلية ب�ء الذهب للرجال ؟
اجلواب  :ال مانع منه إن ُعدرّ الذهب فيه لون ًا حمض ًا  .وإذا كانت السؤال  :هل جيوز لبس (الذهب االبيض) للرجل ؟
عليها قرشة خفيفة من الذهب ل جيز هلم لبسها .
اجلواب  :إذا كان يعدرّ عرف ًا ذهب ًا يرم عل الرجل لبسه وأما إذا
ً
كان نوعا آخر من الفلزات كالبلتني فل يرم لبسه والظاهر � ك�
السؤال  :هل جيوز للمسلم التختم بخاتم مصنوع من خليط يقوله الصاغة أنه ذهب حقيقة .
الذهب والنحاس ؟
اجلواب  :ال جيوز مع صدق الذهب عليه .
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بعد أن أكملت أجزاءه الثالثة..
المالكات الفنية والهندسية في مشروع مجمع مدارس
االيتام تواصل اعمالها إلنجازه بالكامل
تقرير :ضياء األسدي  /تصوير :صالح السباح

تواصل الكوادر الفنية والهندسية في شركتي خيرات السبطين (المقاول الرئيسي) وشركة
مرمرة التركية (مقاول ثانوي) وباشراف قسم المشاريع االستراتيجية التابع للعتبة الحسينية
المقدسة أعمالها في مشروع مجمع مدارس االيتام النموذجي الذي يقع في منطقة
المعملجي بكربالء المقدسة ،وفي المقاطع الثالثة االخيرة منه والمبنى المركزي بعد ان
اكملت المقاطع ( )a- b -cوعلى مساحة كلية تقدر ( 19300م.)2
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العتبة الحسينية تواصل انجاز مشروع مجمع مدارس االيتام
وتجهزها بأفضل انواع األثاث والمختبرات من مناشئ عالمية
عالء عباس فاضل

وتدث املهندس (علء عباس فاضل) عن دائ��رة االشاف
التابعة لقسم املشاريع االسرتاتيجية« :جممع مدارس االيتام
التابع للعتبة احلسينية املقدسة يقام عل مساحة جمملها تقدر
بحدود ( )٥2,000م ،2حيث تتوي عل ( )6مدارس باإلضافة
اىل قاعة رئيسة للمؤمترات ،ك� تتوي عل جممع كامل لقسم
الرتبية والتعليم تتوي عل غرف اداريني ورئاسة القسم وعل
مسجد عدد ( )2ومكتبة مركزية عدد ( ،)2وه��ذه امل��دارس
ستكون مقسمة اىل قسمني :ثلث منها اىل البنات ،وثلث
للبنني ،باإلضافة اىل مطاعم صغرية (كافرتيات) مركزية ومطبخ
مركزي مقسمة اىل جزءين طابق اريض و اول احدامها للبنات
واخر للبنني».
وتابع فاضل« :بعد ان تم تسليم ثلث مدارس اىل قسم الرتبية
والتعليم واشغاهلا بصورة كاملة وهي املقاطع ( )a. b .cجيري
العمل االن عل اكت�ل البنية املركزية التي تم اكت�ل الطابق

االول منها وبنسب انجاز متقدمة ول يتبقرّ اال القليل إلك�هلا،
واالع�ل حاليا تري إلك�ل القاعة الرئيسية وإنجاز ما تبقى
من االبنية املركزية بالكامل هذا اضافة اىل اع�ل املقاطع الثلثة
الخرية ( )d.e.fالتي شارف با العمل الناء االع�ل اخلارجية
والداخلية للمبنى وبنسبة انجاز تصل حوايل اىل  %80واالع�ل
تري االن بتنصيب االب��واب والشبابيك وهناك مقاطع تم
االنتهاء منها تقريب ًا ،واما بالنسبة لسطوح املدارس فقد اكتملت
والتغليف سيكتمل تقريب ًا وايض ًا نسبة االنجاز ف املوقع خلل
شهر ترشين الثان  2019تكون حوايل  %80للموقع ككل».
مبين ًا« :ان الع�ل الكهربائية والتريد وصلت تقريب ًا اىل املراحل
االخرية ،حيث بلغت نسبة االنجاز قرابة ال�  %8٥ك� سيتم تهيز
املولدات الكهربائية واجهزة التريد للمرشوع وفق املواصفات
املطلوبة مع تأثيث املبان التي هي من ضمن العقد».
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ف سياق متصل تدث املهندس (صكبان رايض) عن شكة
خريات السبطني املقاول الرئييس للمرشوع قائ ً
ل« :يتكون
املرشوع من ثلثة اجزاء رئيسة وهي ثلث مدارس للبنات
وثلث مدارس للبنني ،باإلضافة اىل االبنية املركزية وهي
متثل املبنى االداري لقسم الرتبية والتعليم التي تتوي عل
قاعة متعددة االستخدامات ومرأب للسيارات سعة ()7٥
سيارة باإلضافة اىل غرف االداريني ومكاتب ومصل عدد
( )2وكافترييا عدد ( )2باإلضافة اىل الساحات».
خمصصة
وأضاف رايض« :ان املقاطع (( a-b-cستكون رّ
للبنات اما املقاطع ( )d-e-fفستكون خمصصة للذكور
وبالنسبة ملدارس املتوسطة واالعدادية فستكون متشابة
بالتصميم باستثناء االبتدائية فستكون خمتلفة ،حيث
ستحتوي املدرسة االبتدائية عل ( )16صفا باإلضافة
اىل ( )٥خمترات ويكون استيعاب الصف الواحد حوايل
( )36تلميذا بمساحة كلية للصف الواحد تقارب ()٥4
م ،2اما بالنسبة للمتوسطة واالع��دادي��ة فسيكون لكل
مدرسة ( )6خمترات و ( )13صفا وبقدرة استيعابية ()36
طالبا للصف الواحد».
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موضح ًا بالقول« :ان املدارس سيتم تهيزها بأفضل انواع
الثاث ومن مناشئ عاملية وكذلك التصاميم وفق املواصفات
العاملية وسيتم تهيز املخترات وفق املواصفات وكذلك
تهيز السبورات الذكية واجهزة ( )data showاضافة اىل
مراعاة التصميم للمرشوع بكافة الوسائل التي تضمن راحة
الطالب».
مبين ًا« :نحن ف شكة خريات السبطني جهة إشافية ملتابعة
االع�ل حيث ان اجلهة املسؤولة هي شكة خريات السبطني
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واملقاول الثانوي (شكة مرمرة الرتكية) ،ولل احلمد ال يوجد
اي تلكؤ ف العمل والعائق الوحيد هو توفري االموال إلك�ل
املرشوع».
ويذكر ان امل��رشوع بمقاطعه الستة (امل��دارس) سيحتوي
عل ملعب ف السطح هلا اضافة اىل املخترات الكيميائية
إلجراء التجارب اليسرية واملجهر ومواد اخرى تتاجها تلك
املدارس وب� يتناسب مع التطور العلمي احلديث».
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العطاء الحسيني
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تهيئة اكثر من ( )180كرفانا للمتعففين في مجمع إيواء (ابو ذر الغفاري)

والعتبة الحسينية المقدسة تجمع النازحين
والمتعففين فيه على األلفة والسالم
تقرير :حسنين الزكروطي  /تصوير :رسول العوادي وصالح السباح
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ان تلقى األم��ان وال��س��الم بعد الذعر واهل��ل��ع ،يشء مفرح
ويدخل عىل قلبك الرسور ،وأن جتد اناسا يستقبلونك بالورد
ويشعرونك باهتاممهم بك ،يعطيك ان الرسالة االنسانية ما
زالت بسالم ،وان كان ذاك املعني ظاهرا ألخوته وباسطا يديه
اليهم باخلري ،هو واقع خيربك بأن بلدك مل ُ
خيل بعد من املواطنني
الصاحلني..
هذه املشاعر التي تزامحت خالل حوارات جملة «االحرار» مع
العوائل املتعففة ممن اشاروا اىل سيل اخلدمات والرعاية االبوية
والغرية عىل االنسان العراقي حفظا لكرامته وعزة نفسه.
وكأن لسان حاله خيربنا« :ان نزوحي من املدينة التي ولدت
وعشت وترعرعت فيها بحالة انكسار اىل مكان اخر مل حيدد
بعد مستقري به؟ ،واىل مستقبل جمهول ال أعلم ماذا ينتظرين
لكن االي��ام مل
يف غ��ده؟ ،كانت هاجسا خييم عىل افكاريَّ ،
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تفصح لنا اهنا ستحفظ لنا كرامتنا وتصادفنا بأخوة ينتخون لنا
ويقدمون ما نحتاجه من مؤونة ومسكن يقينا من برد الشتاء
وحر الصيف ،وحيفظون لنا كرامتنا ،ويشعرونا باألمان».
ِّ
وحول طبيعة اخلدمات التي تقدمها العتبة احلسينية املقدسة
هلاتني الرشحيتني حتدث السيد صالح هادي الشاجلي مسؤول
جممع (ابو ذر الغفاري) لإليواء الواقع عىل ُبعد كيلومرتات من
مركز مدينة كربالء قائال« :بعد رشائها ارضا بمساحة ()10
دون��امت وتأهيلها بشكل كامل (جم��اري ،وكهرباء) ،قامت
العتبة احلسينية املقدسة وبالتعاون مع رشكة (رساج البهاء)
بتوفري جمموعة كرفانات كل واحدة منها تبلغ مساحته ()46
مرتا سابقا ،حيث كان الكرفان يضم غرفتني وصالة وصحيات
اضافة اىل مساحة صغرية لوضع االجهزة الكهربائية والغذائية،
وبعدها جيء بالعوائل اىل املركز».
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صالح هادي الشالجي

وت��دث الشاجلي« :وق��د ب��اشت إدارة املجمع التابعة لقسم
التنسيق والتأهيل الرتبوي بتأهيل كرفانات للعوائل النازحة
واملتعففة عل مساحة تقدر ( )10دون�ت ،وقد كان العمل عل
مرحلتني االوىل شملت تأهيل ( )13٥كرفانا ،وقد وصلت نسب
انجازها اىل مراحل متقدمة ،بين� ستكون املرحلة الثانية بتأهيل
( )٥4كرفانا ،وباشاف مباش من قبل قسم املشاريع اهلندسية
ومكتب التخطيط واملتابعة».
ك� اشار الشاجلي اىل ان «عمل الكرفانات احلديثة ختتلف من
حيث املساحة عن الكرفانات السابقة ،حيث تم تقسيم املساحة،

وكان اجلزء االول منها بمساحة تصل اىل ()48م ،2بين� جاء
اجلزء الثان بمساحة تصل ()36م ،2منوها عن كفاءة مجيع
الكرفانات العالية من ناحية العزل احلراري وغريها من االمور
يضم غرفتي نوم وصالة
اخلاصة بسلمة العوائل وكل واحد منها ُّ
ومطبخا وصحيات».
واضاف الشاجلي :ان ادارة جممع ايب ذر الغفاري عملت عل
توفري مجيع الوسائل التي تتاجها العوائل بدء ًا من الكهرباء
الرئيسية وديزل (املولدة) العدد ( )2االوىل بسعة (،kv )9٥0
والثانية بسعة ( ،kv )8٥0وانتهاء باملياه الصاحلة للرشب
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(االسالة و( ROوخدمات الرصف الصحي ،يصاحبها توفري
اجهزة السبالت بعدد ( )2ف كل كرفان وسخان ماء وغريها
من االجهزة الكهربائية التي تتاجها كل عائلة ،كذلك توفر
حملت (اسواق ،خمبز) لتسهيل العملية الرشائية للعوائل وسدهِّ
احتياجاهتم ،ومن جهة اخرى هناك تنسيق مع دائرة صحة كربلء
املقدسة لزيارة العوائل بشكل دوري».
واستمر الشاجلي بذكر اخلدمات قائل« :ك� وفرت االدارة احل�ية
االمنية جلميع العوائل القاطنة ف املجمع من خلل النقاط االمنية
املوجودة ف املجمع والعاملة عل مدار  24ساعة».
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وتابع« :ف الوقت احلايل نعمل عل انجاز املرحلة الثانية من
مرشوع تأهيل الكرفانات املتمثلة ف تأهيل ( )٥1كرفانا من
احلجم الكبري بمساحة ()36م 2و( )36كرفانا من احلجم الصغري
بمساحة ()18م ،2منوها عن تواجد ( )47عائلة نازحة و ()30
عائلة متعففة ف الوقت احلايل».
وتدر االشارة اىل ان املجمع استقبل لفرتات طويلة جماميع كبرية
من االرس النازحة من املناطق الساخنة إضافة اىل االرس املتعففة،
وكان مستمرا بتقديم ذات اخلدمات املتوفرة اليوم».
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تقارير
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للنهوض بواقع التعليم العراقي...
العتبة الحسينية المقدسة تواصل العمل بانشاء
مشروع جامعة الزهراء «عليها السالم» للبنات
تقرير/قاسم عبد لهادي  -تصوير/صالح السباح
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ِ
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عل مستوى حمافظاتِنا
اجلديد الحتضان هذا الرصح العلمي الكبري ،والذي سنتناوله
من خلل أحاديث بعض القائمني عل املرشوع.
ويرى رئيس جلنة االشاف ف مرشوع جامعة الزهراء (عليها
السلم) للبنات املهندس حيدر عباس الشافعي ،انه« ،يعد من
أهم املشاريع االسرتاتيجية واالستث�رية ف حمافظة كربلء بشكل
خاص والبلد عامة لكونه اجلامعة االوىل ف املنطقة من حيث
احلجم والوصف واملعنى فهو هيدف اىل االرتقاء بواقع التعليم
والتدريس ف البلد ضمن متطلبات التصميم والع�رة العرصية
واملستقبلية اهلادفة اىل خلق جو ملئم تتاجه الطالبة او الباحثة
ف رحلتها العلمية».
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يتميز امل��رشوع ك� يبني الشافعي« ،بطابع مع�ري راق يمزج
بني ع�رة املايض واحلارض من حيث الفكرة والتصميم واملواد
املستخدمة ف عملية البناء ،حيث تقع اجلامعة ف منطقة حي
العباس عل الطريق العام ال��ذي يربط مدينة كربلء املقدسة
بالعاصمة بغداد ويرتفع منسوبا بمقدار  1,2مرت عن حميط الشارع
العام مما يعزز مبدأ رفع اجلامعة عن مستوى الع�رات السكنية».
ثالث كليات بأقسام عدة
ويوضح الشافعي« ،تتكون اجلامعة من ثلث كليات هي (كلية
الصيدلة ،كلية التقنيات الطبية والصحية والتي تتوي عل ثلثة
اقسام هي «التخدير ،العلج الطبيعي ،االشعة والسونار» ،كلية
الرتبية تتوي عل ثلثة اقسام ايضا وهي «اللغة االنكليزية ،اللغة
العربية ،الرياضيات») ،وتتوي اجلامعة عل (مساحات خرض،
نافورات متعددة ،مساحات ترفيهية خاصة بالطفال ،مرأب
للسيارات).
ويضيف ،إن «نسبة االنجاز ف امل��رشوع بشكل عام تاوزت
ال� ( ،)%70ومن املؤمل افتتاحه قبل بدء العام الدرايس املقبل،
بإشاف مباش من قبل قسم املشاريع االسرتاتيجية التابع للمانة
العامة للعتبة احلسينية املقدسة وتنفيذ شكة خريات السبطني
التابعة للعتبة احلسينية املقدسة ايضا».
 6بنايات بمساحات خمتلفة
ان املرشوع (احلديث ال يزال للشافعي) مقسم اىل « 6بنايات
متباينة االبعاد واالحجام عل النحو التايل( :البناية الرئيسة اخلاصة
باجلامعة ،البناية الثانية والبناية الثالثة اخلاصتان بالقسام الداخلية
للطالبات ،البناية الرابعة هي بناية خمصصة لألقسام الداخلية
اخلاصة باالساتذة ،البناية اخلامسة خاصة برياض االطفال
«روضة االطفال» ،البناية السادسة واالخرية خاصة باخلدمات).
البناية االهم يف اجلامعة
ويكمل الشافعي حديثه :ان «البناية الرئيسة وهي البناية االهم
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واالك��ر ف امل��رشوع من ناحية الوظيفة واملساحة والتي تبلغ
( 4٥000مرت مربع) حيث تعكس االسلوب املع�ري للمبان
التقليدية ملنطقة الرشق االوسط باحتوائها عل فناءات رئيسة
وثانوية والتي تساهم ف توفري اإلضاءة والتهوية الطبيعية للمرشوع
والغرف املطلة عليه وتوسطها نافورات زينة من املوزاييك امللون
ومساحات خرض تساعد عل تلطيف جو الفناء وتضيف اليه
صفة مجالية ،ك� انا تتوي عل ث�نية مصاعد كهربائية».
اقسام متنوعة
ً
ويستطرد الشافعي ف حديثه ،مبينا« ،تقسم البناية الرئيسة اىل
قسمني مت�ثلني مع�ري ًا ومفصولني انشائي ًا ،فهو يقق اخلصوصية
االجت�عية ،اما حماور احلركة فهي مفصولة خارجي ًا ومتقاطعة
داخلي ًا وتنتقل عر مداخل رئيسة اىل الفناءات الكبرية باإلضافة
اىل مداخل جانبية تربط بني املبنى ومواقف السيارات اخلارجية
تتميز بكونا تتوي عل منظومة تكييف متكاملة ومنظومة انذار
واطفاء حريق ومنظومة نداء عام ومنظومة ادارة املبان (.»)BMS
ونوه ف حديثه :ان «البناية الرئيسة ف اجلامعة تتكون من رسداب
وطابق اريض فضل عن اربعة طوابق اخرى ،وفي� خيص الرسداب
فان املساحة املشيد عليه تبلغ  7000مرت مربع يتميز باحتوائه عل
مطبخ مهني يعمل عل مدار اليوم وصالة طعام واحد ة بمساحة
 1٥00مرت مربع اضافة اىل خمازن وغرف خدمات (الكهرباء
وامليكانيك) ،وان الطابق االريض شيد عل مساحة تبلغ 13000
مرت مربع يتميز باحتوائه عل قاعة مؤمترات متثل قلب املرشوع
فهي مصممة بأسلوب معارص إلقامة املؤمترات واملسابقات
العلمية والثقافية املحلية والدولية باحتوائها عل منظومات
صوت وعرض واضاءة احرتافية ومدعومة بغرف اخراج وتكم
مطلة عل خشبة املرسح وغرف مرتمجني تستخدم خلل الندوات
الدولية ،وه��ذه القاعة تسع لكثر من  ٥00شخص بارتفاع
 1٥مرتا وبعرض  20مرتا وطول  30مرتا  ،ويتوي الطابق
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االريض ايضا عل  26خمترا من ضمنها املخترات اخلاصة ب
(االشعة ،السونار ،املفراس ،الرنني ،خمترات الكيمياء ،خمترات
االح��ي��اء ،خمترات خاصة باجلراحة العامة ،خمترات خاصة
بالتخدير ،خمترات خاصة باحلاسوب يبلغ عددها  )3من املؤمل
تهيزها بالثاث واالجهزة واملعدات من مناشئ ذات مستوى
ع��ال عل غ��رار اجلامعات العاملية وستكون النموذج االول
للجامعات العراقية ،وبالنسبة للطابق االول فان شيد عل مساحة
تبلغ  7810امتار مربعة يتميز باحتوائه عل (مكتبة مركزية،
قاعات خاصة باملحارضات ،قاعات كومبيوتر ،قاعات خاصة
باالساتذة ،قاعات خاصة باالمتحانات ،كافرتيات متعددة،
جماميع صحية) ،وفي� خيص الطابق الثان فانه شيد عل مساحة
تبلغ  737٥مرتا مربعا يتميز باحتوائه عل (قاعات حمارضات،
قاعات خاصة باالساتذة ،غرف خاصة باالمتحانات ،كافرتيات
متعددة ،ع�دة كلية الصيدلة) ،والطابق الثالث شيد عل مساحة
تبلغ  3362مرتا مربعا يتميز باحتوائه عل (ع�دة كلية التقنيات
الطبية والصحية ،ع�دة كلية الرتبية ،االقسام االدارية والعلمية،
ستوديو عدد  2مساحة الواحد منه� تبلغ  18٥مرتا مربعا )،
والطابق الرابع شيد عل مساحة تبلغ  ٥٥0مرتا مربعا وهو مقر
خاص برئاسة اجلامعة».
بناية األقسام الداخلية
وجاء ف حديثه :ان «البناية الثانية والبناية الثالثة هي بنايتان
خاصتان بالقسام الداخلية للطالبات وان املساحة املشيدة
للواحدة منهن تبلغ  716مرتا مربعا ومساحة البناء تبلغ 2800
مرت مربع موزعة عل الطوابق االربعة ،وتتوي كل بناية عل طابق
اريض فضل عن ثلثة طوابق اخرى ،وان عدد الغرف ف كل
بناية تبلغ  79غرفة مساحة الغرفة الواحدة منها  20مرتا مربعا
 ،وتتوي كل بناية عل  1٥8طالبة ،وان الطابق االريض يتوي
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عل غرف سكن خاصة بالطالبات عدد  19غرفة ،وغرف ادارية
عدد  2فضل عن مطبخ وجماميع صحية وغرف صغرية تستخدم
كمخازن ،في� تكون الطوابق االخرى (االول والثان والثالث)
فأنا تتوي عل غرف سكن للطالبات عدد  20وغرف جلوس
ومطبخ وجماميع صحية وخمازن صغرية ،وكل بناية منهن تتوي
عل مصعد كهربائي واحد».
أقسام خاصة باالساتذة
واكد الشافعي خلل حديثه :ان «البناية الرابعة هي بناية خمصصة
لألقسام الداخلية اخلاصة باالساتذة فان املساحة املشيدة عليها
تبلغ  777مرتا مربعا ومساحة البناء تبلغ  3000مرت مربع
موزعة عل الطوابق االربعة ،وتتكون البناية من طابق اريض
يتكون من قسمني مفصولني ومعزولني للرجال والنساء يتوي
كل منه� عل مصل ومكتبة وجمموعة صحية ،فضل عن ثلثة
طوابق اخرى تتوي عل  18شقة موزعة عل الطوابق الثلثة
بالتساوي بواقع ست شقق ف كل طابق ،وان مساحة الشقة
الواحدة تبلغ  100مرت مربع وبدورها تتكون من مطبخ وغرفة
نوم وغرفة جلوس وجمموعة صحية ،والبناية بشكل عام تتوي
عل مصعد كهربائي واحد».
روضة لألطفال وبناية اخلدمات
وأكمل حديثه :أن «البناية اخلامسة خاصة برياض الطفال
تتكون من
«روض��ة» شيدت عل مساحة تبلغ  413مرت مربع
رّ
طابق واحد وتتوي عل غرف إدارية ومطبخ ومساحة لألطفال
تبلغ ( ٥0مرت ًا مربع ًا) وغرفة جلوس مربية لألطفال» ،مبين ًا أن
«البناية السادسة واالخرية خاصة باخلدمات شيدت عل مساحة
تبلغ ( 332مرت ًا مربع ًا) تتكون من طابق واحد وتتوي عل غرف
املحوالت واملولدات الكهربائية واخلزانات.
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األمة
إنتقال حق األولوية إلى ّ
من كتاب (اإلسالم يقود الحياة ،للشهيد السيد محمد باقر الصدر)

إذا نشأ للفرد حق األولوية في مصدر طبيعي على أساس األحياء قبل
دخوله في دار اإلسالم ثم دخل هذا المصدر الطبيعي ـ وهو في حياة
حياة ـ دار اإلسالم عن طريق الفتح سقط حق األولوية للفرد المحيي
وانتقل إلى األمة اإلسالمية بامتدادها التاريخي وبهذا يصبح حق األولوية
حقًا عامًا لألمة بالفتح والجهاد وتسمى األرض المفتوحة في حالة من
خربت وزالت معالم اإلحياء عنها بإهمال
هذا القبيل باألرض الخراجية وإذا ّ
من الدولة أو غياب الحاكم الشرعي عن الساحة لم يسمح للفرد أن
البد للدولة من إعادة إحيائها
يكتسب حق األولوية عن طريق إحيائها بل ّ
األمة.
من جديد باسم ّ

وخلف ًا لذلك الرض التي أحياها الكافرون ثم أسلم عليها
أصحابا طوع ًا فدخلت دار اإلسلم استجابة للدعوة ففي حالة
من هذا القبيل يظل احلق املكتسب باإلحياء ثابت ًا وال يسقط
بدخول أصحاب الرض ف اإلسلم وخضوعها لسيطرة الدولة
اإلسلمية.
وما دام اإلحياء هو السبب الوحيد لنشوء حقوق خاصة لألفراد
عل أساسه ،فإن هذا يعني أن املصادر احلية بطبيعتها والصاحلة
للستث�ر والتوظيف النافع فع ً
ل ال ينشأ فيها حق خاص وذلك
ك� ف الغابات املعدرّ ة طبيعي ًا واملعادن الظاهرة عل وجه الرض
والرايض الصاحلة للزراعة من ناحية تربتها وقربا من املاء
فهذه املرافق الطبيعية ال ينشأ فيها حق خاص وال توز ممارسة
العمل فيها إال بإذن اإلمام والعمل هنا يكون انتفاع ًا ال إحيا ًء،
وبذا تنقطع صلة العامل باملرفق احلي بمجرد تركه للنتفاع به أو
سحب الدولة يده عنه.
ويضع الشهيد الصدر هنا ( 13قاعدة) سنحاول تسليط الضوء
عليها بشكل موجز:
القاعدة الوىل :كل مصادر الثروة الطبيعية تدخل ف القطاع العام
ويكتسب الفراد احلقوق اخلاصة باالنتفاع با عل أساس وحيد
هو العمل الذي يتمثل ف اإلحياء ويراد به العمل املباش.

أما القسم الثان من الثروات الطبيعية فقد أطلق عليها الشهيد
الصدر بالموال املنقولة ،وهذه الموال مباحة لفراد املجتمع
مجيع ًا وتعد حيازة الفرد هلا بأشكاهلا املختلفة من أقتطاع اخلشب
من الغابة واصطياد السمك من البحر واستقاء املاء من النهر وغري
ذلك � عم ً
ل اقتصادي ًا ال احتكاري ًا وعل هذا الساس أقرت احليازة
ف الثروات املنقولة بوصفها سبب ًا للملكية كاإلحياء بالنسبة إىل
املصادر الطبيعية ،وكل من إحياء املصدر الطبيعي وحيازة الثروة
املنقولة هو عمل اقتصادي خيلق فرصة االنتفاع باملال.
القاعدة الثانية :كل الثروات املنقولة ف الطبيعة ُمتلك عل أساس
العمل حليازهتا ويراد بذلك العمل املباش وال متلك بسبب آخر
إال عن طريق االنتقال من العامل بإرث أو معاوضة أو غري ذلك
من نواقل امللك.
القاعدة الثالثة :اإلنتاج خلدمة اإلنسان وليس اإلنسان خلدمة
اإلنتاج.
القاعدة الرابعة :يقوم توزيع الثروة املنتجة ف اإلنتاج الويل عل
أساسني أحدمها العمل واآلخر احلاجة وتستأصل كل أشكال
اإلنتاج الرأس�يل.
القاعدة اخلامسة :الثروة التي تدخل ف عملية اإلنتاج الثانوي
تظل ملك ًا للعامل الذي ملكها باإلنتاج الويل وما ل يصل بينه
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وبني فرد آخر إتفاق يعدل من ذلك.
القاعدة السادسة :تدرّ د أجور أدوات اإلنتاج
وأجور العمل من قبل الدولة إىل إلغاء عامل
الندرة املصطنعة التي خيلقها اإلحتكار.
القاعدة السابعة :كل� وجدت ظروف استثنائية
ت��ؤدي إىل تعرض ال��ت��وازن االج��ت���ع��ي إىل
اخلطر؛ تتدخل الدولة وفق ًا لصلحياهتا بإختاذ
اإلجراءات املناسبة إلجياد التوازن االجت�عي
واحلفاظ عليه.
القاعدة الثامنة :يمنع من إدخار النقد واكتنازه.
القاعدة التاسعة :يتجه العمل ملنع أي كسب
تولده الث���ن اإلحتكارية للنقد ب� ف ذلك
الفوائد الربو رّية.
القاعدة العاشة :تتجه السياسة االقتصادية
اهلوة بني املنتج
ف الدولة اإلسلمية إىل تضييق رّ
واملستهلك واستئصال دور عملية املبادلة
فصلة
نفسها كأسس للكسب بصورة من
عن اإلنتاج والعمل.
القاعدة احل��ادي��ة ع��رشة :إن مستوى معيشة
الفرد جيب أن ال يتجاوز بصورة جادة مستوى
الرخاء العام للجميع وللدولة وتقدير ذلك هو
القيام ب� يكفل عدم اإلرساف.
القاعدة الثانية ع��رشة :عل الدولة أن تطبق
العنارص الثابتة ف اإلقتصاد اإلسلمي وتدد
املتحركة وفق ًا للمؤشات اإلسلمية
العنارص
رّ
العامة.
القاعدة الثالثة عرشة :عل الدولة من خلل
ممارستها لتطبيق العنارص الثابتة واملتحركة أن
ت رّقق:
أو ً
ً
ً
ً
ال :ض�نا اجت�عيا يكفل حدا أدنى من الرفاه
جلميع أفراد املجتمع.
ً
ثاني ًا :ت��وازن� ًا اجت�عيا ف املعيشة بالتقريب
بني مستويات املعيشة وف الدخل باملنع من
االحتكار رّ
وتركز الموال.
ثالث ًا :استث�ر ًا بأعل درجة ممكنة للقطاع العام
مع وضع سياسة عامة للتنمية االقتصادية.
رابع ًا :عم ً
ل مستمر ًا ف سبيل تقريب أث�ن
السلع وأشكال العمل نحو قيمها التبادلية
احلقيقية ،وذلك بمقاومة االحتكار لكل ميادين
احلياة االقتصادية.

الجهود التفسيرية عند

اإلمام الحسين a
من بني املؤلفات القيمة التي أصدرهتا مؤسسة وارث النبياء للدراسات
التخصصية ف النهضة احلسينية التابعة للعتبة احلسينية املقدسة ،كتاب (اجلهود
التفسريية عند اإلم��ام احلسني (عليه السلم) ..دراس��ة تليلية) من تأليف
الباحث :عبد احلسني راشد معارج.
وجاء الباحث بمقدرّ مة رّبني فيها سبب اختياره هلذا العنوان ،والدراسات السابقة،
واملنهج الذي اعتمده ف هذه ُ
الطروحة ،وتقسيم البحث فيها ،وذكر الفصول
بالشكل التايل:
الول /حياة اإلمام احلسني (عليه السلم) ورواته :اشتمل عل ثلثة
الفصل رّ
الول منها :احلياة الشخصية واالجت�عية
مباحث ،تناول الباحث ف املبحث رّ
فتعرض فيه إىل ذكر:
والفكرية لإلمام احلسني (عليه السلم) .أ رّما الثان منها رّ
احلياة السياسية لإلمام (عليه السلم) ،وذلك ف زمن أبيه وأخيه وف زمن
ثم جاء
إمامته ،مع ذكر أسباب النهضة احلسينية ،ومعطيات ليلة عاشوراء .رّ
املبحث الثالث حول ترمجة رواة اإلمام احلسني (عليه السلم).
الفصل الثان /الروايات التفسريية عند اإلمام احلسني (عليه السلم) ف القرآن
الول منها عن
تضمن أربعة مباحث ،كان الكلم ف املبحث رّ
الكريم وعلومه :رّ
القرآن الكريم وفضله .أ رّما املبحث الثان فعن أسباب النزول .و املبحث الثالث
متفرقة،
عن التأويل ومنهجه التفسريي .أ رّما املبحث الرابع فقد رّ
تضمن عناوين رّ
وهي احلروف رّ
املقطعة ،واالستشفاء بالقرآن الكريم ،والقصص القرآن.
الفصل الثالث /الروايات التفسريية عند اإلمام احلسني (عليه السلم) ف تفسري
آيات العقائد :تناول الباحث فييه ثلثة مباحث ،كان الول منها ف التوحيد،
رّ
وجل) ،وأد رّلة إثبات وجوده تعاىل،
(عز
وتضمن ثلثة ُأمور ،وهي :معرفة الل رّ
رّ
وأخري ًا التوحيد ،ثوابه ،وأقسامه ،والصفات اإلهلية .أ رّما املبحث الثان فتناول
فيه النبوة ،وتناول فيه مخسة ُأمور ،وهي :كفر املنكر للنبوة ،ودالئل نبوة حممد
وأنرّه خاتم النبيني ،ورسالة النبي رّ
(صل الل عليه وآله وس رّلم) العاملية ،ووصف
واحلجة عليهم يوم
أخلق النبي الكرم وإ َّنه أفضل النبياء ،والشاهد عل الناس
رّ
ُ
وتعرض فيه إىل ثلثة أمور،
القيامة .رّ
ثم جاء املبحث الثالث وتناول فيه اإلمامة ،رّ
الئمة.
ثم عدد رّ
وهي :أنواع اإلمامة ف القرآن الكريم ،وشائطها ،رّ
الفصل الرابع /الروايات التفسريية عند اإلم��ام احلسني (عليه السلم) ف
الول منها ف العبادات :من
الفقه اإلسلمي :اشتمل عل ثلثة مباحث ،كان رّ
الصلة ،والصوم ،واحلج ،واخلمس ،والصدقات ،واجلهاد ،والمر باملعروف
والنهي عن املنكر .أ رّما املبحث الثان فكان الكلم فيه عن العقود ،من التجارة
واملكاسب املحرمة والنكاح .أ رّما املبحث الثالث الذي اختتم به هذا الفصل
فكان عن اإليقاعات والحكام ،من الطلق وأحكام لبس اخلز.
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ّ
����������������روح ت�����ب�����ح� ُ
����ث ب�������ن ق������ت������اه������� ،واإ ْذ
وت�
ُ
امل���������������ص��������ب!! ق����ل����و ُب����ن�����
اأ ّوا ُه ،م�������� ه���������ذا
ُ
�������������������م اأ ّن�����������������هُ ُم������������ذْ ك����رب����ا
أزع�
واأك��������������������� ُد ا ُ
ُ
اخل���������ي����������ل رق������� ّي� ٌ
������ة
������ن ع������ل������ى
ِ
واإذا ت�������ع� ُّ
�����وب ك���خ���ف��� ِق���ه����
����ج� ُ
����ع يف ال������ق������ل� ِ
واإذا ال�����ت�����ف� ّ
����ة ف������ل����� ّن�����ه�����ى
��������ر ل�����ل�����ع�����ل�����ي�����ل� ِ
اأ ّم������������������ ب���������ذك� ٍ
��������ل �����ص����ح�����ب� ً
َ
����ج������ ُد ظ� َّ
���ة
ول�
�����������������ذاك ،ف������ل�����������ص� ّ
��������وع���������ه ،ب�������ل ����ص���ع���فُ ���ه����
ول���������و ال������ب������ح������� ُر دم�
ُ

مرتضى شرارة العاملي

ُ
ق���ل���ي���ل
ال������ط������ف������وف
�����ب يف
ِ
يف ج������ن� ِ
�����ب خ������ط� ٍ
�����ق الإمي�������������������نَ وه���������و ي���������ص� ُ
اأنْ ت������ر�� ُ�����ص� َ
���ول
ُ
ال���ت���ه���ل���ي���ل
اإ ْذ اأ������ص�����ب�����ح�����تْ وخ�����������ص������ ُب�����ه������
�������ت ال���������������ص�������ا ِة جت� ُ
�������ول
������رع�������تْ ب�������ه��������م� ِ
��������ص� َ
ل������ل������دم������ ِع :زي�������ن�������ب ،اإ ْذ ج���������رى ال�����رح�����ي� ُ
����ل
�����ن احل�����������ص������ ت�����دل�����ي� ُ
����ل
ف�����ي�����ه������ ع�����ل�����ى �� َ�����ص������غ� ِ
ُ
ت�����ن�����زي�����ل
�������ع�������ه�������م
م���������� م������������ َّر يف اأ��������ص�������م� ِ
ال�������������ص������ال ع�����ق� ُ
����ول
����ه م�������ن
ِ
ُط��������وي��������تْ ع�����ل�����ي� ِ
�������ب َم�������ه� ُ
يف ك� َّ
������ول
�������ب ف��������ملُ���������������ص� ُ
����������ل خ��������طْ � ٍ
����ج�����ي� ُ
����ل
َع� َ
������ج�������ب������� ً� ف��������ا ت������رم������ي������ ِه� ُ
�����م ال�����������ص� ّ
ٌ
ن�������ق������ة وف���������ص����ي� ُ
���ل!
 يف ق����������و ِم �����ص�����ل����ح –ال������ع������ق������ل وه�����������و ك����ل����ي� ُ
ُ
���ل
ي�������رق�������ى اإل������ي������ه�������
����������ف ال������ك������ف������ي������لِ  ،ول ه��������ن� َ
��������ك ك����ف����ي� ُ
ُّ
���ل
ك�
حل��������������م ،وه��������������ذا ال������������ ّن������������� ُر وال�����ت�����ن�����ك�����ي� ُ
����ل
ٌ
ُ
ُ
ع�����وي�����ل
��������������ع ،وال������������رع������������و ُد
ف������ل�����غ�����ي�����ث دم�
ٌ
ف������������������إذا ف���������������ص� ٌ
������ول ل�������اأ��������ص�������ى وف�������������ص� ُ
�����ول
ُ
ت���ق���ت���ي���ل
�������ع يف احل�����������ص������
�������وج� ُ
واإذا ال��������ت� ّ
ُ
َ
ت���������زول
أر�������������������س ل�����ي������� َ����س
ل������ت������ح������� ُر اأنّ ال
ل������ل������دم������ ِع ج���������ل��������تْ ح�������ي� ُ
ُ
ي�����ج�����ول
������ث ك�����������ن
َ
َ
ذاك ق�����ل�����ي� ُ
����ل!
����������ل:
ف�����ل�����������ص����� ّب�����ه������ ،ول����������ق�
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ُ
تجمعنا كمـــرآة ُتظهر األمس وتكشـــف
كربـــالء
ُ
الحاضر وتقرأ المستقبل

حيدر عاشور

أ�صر اللحظة لي�صكنه� ،ويط ّوق را�صهُ ب�لدع�ء ،واأزاح من
ك�نَ ي� ُ
ح�ص�ب�ته كتل الوهم ،ونف�س الروح من رم�ده� ،موؤمن� ان ال�صوء
�صي�أتي وين�صر ب�ص�تهُ  ،رهبة الظهور يف اأية �ص�عة ك�نت �صغله
ال�ص�غل..
احكم وث�قه متجه� نحو الأعلى مكتمل الده�صة ،متكئ� على م�
هو خ��س فيه ،متيقن� ان ال�صاة يف عمق ال�صريح تغ�صل الروح
ممن ينتظر ،ف�لظهور حمكوم ب�أطهر الم�كن
من اأدرانه�،
وتقربه ْ
ّ
عب�دة ،تف�وؤل غريب يخ�لف فيه اأه� َ�ل ال ُع َ
قوق ،ف�لظهور على
ا�ص��س العدل واحلرية وامل�ص�واة قد تكون دميقراطية ال�صم�ء،
تع�ك�س الظلم واجلور والعدوان ..القوة دائم� هلل ،واخلوف منه
فقط �صج�عة املوؤمن الع�رف حدود اهلل ،وال�صرب عنوان املج�هد..
ف�مل��صي نحو اهلل ،ث�بت اليقن على الولء والولية يبتهج عند
مراقد النور ،فكيف ب�ص�كنه� ج�صدا وروح�؛ وح�صورا عند الدم�ء
الزاكي�ت وقرب املج�ب والظ�هر والراأ�س ال�صريف ومك�ن النبي�ء
وال�صدّ يقن واملائكة احل� ّفن حول قدو�س ال�صريح..اي �صرف
واأي كرامة وتوفيق..

جل�س و�صط اله�تفن والب�كن بدموع ح� ّرة ،وب�أ�صوات خمتلفة
اللغة ،يرنّ به� ا�صمه الط�هر وا�صح� ك�ل�صي�ء يف العيون وال�صدور
 ..جل�س عند اعت�ب البواب ،وعند من�بر الر�ص�د ،و�ص ّلى بروح
ُ
يطيل الرقب،
يلهج ل مفر من الظهور ،قد
خ�ل�صة هلل ..وخطو ُه ُ
ونخ�صع لتقهقرات الزمن� ،صيظهر هن� يف مملكة الع�صق احل�صيني..
ي�صمع ا�صتنج�د �صف�ه الزائرين ،ونحيب احلزانى ،وحتت�صد اأم�مه
وبن يديه وخلفه املو�صومتن بتعف� اجلبن واملتختمن ب�ليمن
واجل�هرتن ب�ل�صملة وامل�صلن الحدى والربعن ..هو ق�دم من
غيبته ب�لت�أكيد ..وهم ق�دمون ب�لت�أكيد من كل مك�ن .مك�نهم
واحد ار�س الدم�ء الط�هرات ،ار�س كرباء وع��صوراء والطف،
جتمعهم كمراآة تظهر الأم�س وتك�صف احل��صر وتقراأ امل�صتقبل...
هن� �صكنت روحه ال�صكينة والطمئن�ن واآمن ان الدع�ء هو الطريق
أ�صر نف�صه يف قلب ال�صريح وط ّوق راأ�صهُ يف وارث
الوحد لانتظ�ر ،ف� ّ
احلجة مفرو�س الط�عة كي
الدعوات ،وهو يرتّل بقد�صية دع�ء
ّ
يرى النور يف مرقد النور.
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ّ
كف ُه البح ُر حين يعطي
ح���������������ص�������نَ امل������ج������ت������ب������ى ت��������ق�������� ّب��������لْ ث�����ن������ئ�����ي
اأن���������������ت ري�������ح��������ن�������ة ال��������ر���������ص��������ول و�����ص����ب����ط
ت���������ه ج������������ال و����������������ص���������������وؤدد ًا واع������������ت������������زاز ًا
ك�������� ّف��������ه ال�������ب�������ح�������ر ح����������ن ي������ع������ط������ي ول�����ك�����ن
ع������ل������م������ه ال�������غ�������ي�������ث ح����������ن ي������ه������ط������ل وب�������ا
ح�����ل�����م�����ه ال���������ط���������ود را���������ص��������ي�������� ً� م���������ص����ت����ق����ر ًا
ن�����ط�����ق�����ه ال��������ع��������ذب ك����������ل���������زلل ارت�����������ص������ف����� ً�
ج����������ه���������د امل�������������رق������������ن وال�����ق������������ص�����ط�����ي�����ن������
ّ
�����������������ل م���������ن ق���������د ب���������راه
خ�����ل�����ق�����ة  ،م���������� اأج�
خ�����ل�����ق�����ة ك������ل�����ن�����������ص�����ي�����م ع������ن������د م������ه������ب ال�������
ه����������و م��������������وىل ع�������ل�������ى ج������م������ي������ع ال���������رباي����������
���������ص��������ي��������د واب�����������������������ن ���������ص��������ي��������د وك��������������رمي

الــشــهــيــد حــســن الــشــيــرازي

وم�������دي�������ح�������ي ي���������� ��������ص�������ي�������د ًا ذا ال������ع������اء
وح����������ف����������ي����������د خل��������������������مت الأن������������ب������������ي�������������ء
ب���������ب���������ت���������ول و����������ص���������ي���������د الأو������������ص�����������ي������������ء
م��������ن ع�����ط������ي������ ال�����ب�����ي�����������ص������ء وال�����������ص�����ف�����راء
ف��������������رى م�������ن�������ه خ���������������ص�������رة ال�������������ص������ح������راء
ل ت�������ث������� ّن�������ي�������ه ع����������������ص�������ف��������ت ال���������ه���������واء
ي��������ت��������ل�������� ّق���������ه م������������ن ���������ص��������غ��������ى ،ب������ه������ن�������ء
والأوىل ي������ن������ك������ث������ون ح����������ن ال��������وف���������ء
يف ج�������������م��������������ل ،وه����������ي����������ب����������ة ،وب���������ه����������ء
������ف�����ج�����ر ������ص�����ب�����ح ال�������رب�������ي�������ع ب���������لأ���������ص��������ذاء
ق������������م اأم مل ي�������ق�������م ،ب�������وح�������ي ال���������ص����م�����ء
اأجن����������ب����������ت����������ه اأع���������������ظ��������������م ال��������ك��������رم���������ء
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الى روح الشهيد (سالم محمد شهاب) ( ابو مطشر)

كنت تعطي البطولة عنوانها
َ
في كل الصوالت
حيدر عاشور

أذن
إنرّه
الصوت االز ُّيل الذي رافق أكثر أيام حيايت ،وقد سمعته يدور ف رّ
ُ
وخيرتق كل هواجيس ورغبايت طوال عمري من أجل بلوغ نقطة الضوء التي
تريح ضمريي وفكري ومعتقدي .بذا الصوت املقدس من رضيح اإلمام
تولت كل ُعقد املايض التي عشتها اىل شء سهل،
احلسني(عليه السلم) رّ
تول اىل مهة وعزيمة وثبات ،فسجدت لل تعاىل
وكل شء كنت أخشاه رّ
شاكرا عل تقيق الفرصة التي أحلم با ،وخرت كل تفاصيلها مع تقادم
العمر ..ف تلك الدقائق هكذا كان شعور واحساس (ابو مطرش) وهو يو رّدع
زوجته وأبناءه العرشة وعشريته ،ليلتحق باحلشد الشعبي املقدس جماهدا
ضمن ابطال الفوج الرابع اللواء التاسع املنطلق من مدينة كربلء املقدسة
ملقاتلة الزمر التكفريية التي صنعتها أمريكا؛ وبعض املتأمركني من العرب
باسم(داعش) .واحلشد الذي انطلق باسم املرجعية الدينية الرشيدة كان
مرصا عل طرد الدواعش من املدن والقرى العراقية حتى اصبح
متكاتفا ،رّ
احلشد بكل جحافله كابوسا قابضا للروح.
و(أبو مطرش) كان من االوائل ف تنفيذ كل صوالت املجاهدين بل كان
يصنع صوالت يتار العقل العسكري ف كيفية تنفيذها حتى اصبح بعضها
قاعدة ونظرية ميدانية يسري عليها ف اغلب املعارك االكثر شاسة .فكل

31
الذي يفهمه بشخصيته البسيطة والفقرية واملتواضعة
ف الثقافة واملمتلئة باإلي�ن:
 ان املعركة يقني املجاهد؛ وبوصلته هي ضمريهاملعتقدي ،انه يقاتل من أجل الوطن ..ولجل عقيدة
ومذهب .هنا الشهادة التي كان يلم با ناتة عن وعي
عقائدي يقيني .فأعطى للبطولة عنوانا مميزا ف كل
صوالته ،فجندل با كبار واقزام ومرتزقة (داعش)،
فكان مثل الشبح اخلانق واملميت لكل ظال وطاغ
وب��اغ ،حتى عرفته كل سواتر الصد اجلهادية من -
جرف الصخر حتى صلح الدين -يطارد اخلطى التي
داست ارض العراق وتطارده اطلقات البنادق اخلفية
من القناصني حلظة باحلظة .ل يدخله شء من اخلوف
بداخله وال يفكر ب� تركهم وراءه .كان يردد هامسا
تارة واخرى بصوت عال :
 ان الل واحلسني سريعاهم ،وأن��ا سأحقق نبوءةالصوت بالشهادة الذي أكل كل خليا دماغي فلم
اعد رّ
افكر بيشء سوى باملوت شهيدا .
وف تلك الليلة الدمهاء ،ل يكن الليل قد تزحزح من
مكانه ،وشعر بيشء متحرك وغامض ي��داور بعضه
حول سواتر الصد ،واملجاهدون بني السبات واحلذر
والقلق ما بعده قلق ،فخفافيش الليل تظهر بكثافة ف
مثل هذه االوقات .فتح عينيه ،رّ
متسمعا،
وشع اذنيه
رّ
وعندما تأكد من ترك اصوات احتكاك بأرض ما
بعد الساتر ،بدأ فورا بإيقاظ املجاهدين ..شيئا فشيئا
تتوسع احلدقتان الناعستان ومها متتلئان بضوء العقيدة
وحب االرض والوطن .بحذر وب��طء شع بعبور
الساتر من اجل املباغتة والقضاء ما يمكن القضاء عليه
قبل االستمكان من املكان .فتح فمه ليطلق صوت بدء
اجلها عامدا ،قبل ان يرصخ -يا حسني
الصولة ،التي رّ
– يا زهراء -سقطت رصخته اىل االسفل وضاعت ف
هواء سواد الليل ..بعد ان نال منه الدواعش بكمني
مزقوا به جسده الطاهر بوابل من الرصاص احلارق
ال يعدرّ وال يىص ..فورا فاضت روحه الطاهرة اىل
بارئها رّ
خمضبة بدمائها ف  201٥ / 7 / 9وهو يدافع
عن عرض وشف اهايل حمافظة صلح الدين..لرتفعه
اكف املجاهدين ويطوف جث�نه مواله احلسني (عليه
السلم) ،لينام شهيدا سعيدا مطهرا من كل دنس ف
ارض كربلء احلسني.
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ماسات
ما
لطلب لئيم
رد كريم
ٌ
ِ
طالما ان الحياة مستمرة فان احداثها معها مستمرة وغالبا ما تحصل
امور ال نستطيع ان نجد لها حلوال او تفسيرا وفي بعض االحيان نجد الحل
اال اننا نعمل العكس ونتجاهل الحل .

أ دشار

اإلنس
شياطين
احلسني (عليه السلم)من عدة جوانب
االمام
جواب
عل
تعليقنا
لنطلع عل هذه القصة للمام احلسني (عليه السلم) ومن ثم
اإلنس
شياطين
سنإلا نيطايش
نقوم بمقارنتها مع ما نقوم به نحن االن القصة تقول ( ارسل اجلانب االول هو تذكري معاوية عن طريق مروان بمنزلته عند الل

راشد أحم
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وأما قولك  :والعجب كيف يستمهر يزيد ؟ فقد استمهر من هو يغبط االمام احلسني (عليه السلم) عل الزواج من يزيد هو
خري من يزيد ومن ايب يزيد ومن جد يزيد ! واما قولك  :ان يزيد
كفؤ من ال كفؤ له فمن كان كفوه قبل اليوم فهو كفوه اليوم ما
زادته امارته ف الكفاءة شيئا  .واما قولك  :وجهه يستسقي به
الغ�م فإن� كان ذلك وجه رسول الل (صل الل عليه واله) واما
قولك  :من يغبطنا به اكثر مما يغبطه بنا فإن� يغبطنا به أهل اجلهل
ويغبطه بنا اهل العقل» .

اجلاهل فقط والذي يغبط يزيد عل زواجه من بنت زينب هو
العاقل لعلمه من هو يزيد ومن هي بنت زينب لعمري ان احد
االسباب الذي زاد من حقد يزيد عل احلسني وعيال احلسني ف
الطف هو رفض االمام احلسني (عليه السلم) له من الزواج
ببنت زينب (عليها السلم)
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احلاقا باملقاالت السابقة بخصوص نظرات معارصة للقرآن
الكريم نقول ان هناك ملحظا مه� يتعلق بذا املنهج  ،وهو
احلفاظ عل سلمة اللغة العربية من التدهور والضياع فهي لغة
كتاب مقدس  ،واحلفاظ عليها يرتبط باحلفاظ عل هذا الكتاب
تأرخيي ًا  ،وهذا التأريخ املشرتك يمثل مظهر ًا اجت�عي ًا مركزي ًا
متلزم ًا  ،فالتقصري ف جانب يطبع أثره عل اجلانب اآلخر  ،وقد
مرت اللغة العربية بظروف وبيئات خمتلفة  ،خضعت معها إىل
عوامل اللهجات املتباينة  ،وأمتزجت با ثقافة اللغة الخرى ،
وتطور من مفرداهتا ما تطور  ،وبقي ما بقي  ،وهذه عوامل كان
من املمكن أن ختضع اللغة معها إىل كثري من التبدل والتغيري ،
وأن تتعرض مفرداهتا للنسخ أو التجوز  ،ومع هذا فقد بقيت
هذه اللغة سليمة ل تتأثر بعوامل االنحطاط والضعف  ،ول تتلكأ
مسريهتا التأرخيية بوهن أو خور  ،وسبب هذا البقاء والسريورة
يرجع إىل بيان القرآن  ،والدفاع عن القرآن  ،وصيانة لغة القرآن ،
ففي الوقت الذي تتجاوز فيه هذه اللغة موطنها الصيل  ،ويمتد

سلطانا إىل أرجاء فسيحة من العال فإنا تبقى متميزة بمناخ
الصحراء هلجة  ،وبطابع البداوة مصدر ًا  ،لنا اللغة الرسمية
للقرآن  ،وهو ال يتهاون ف قدسية لغته  ،وال جيد عنها منرصف ًا
رقيها بإستمراره  ،ول
 ،فارتبط وجودها بوجوده  ،وإستمرار رّ
يدامهها الفناء أو االضمحلل أو التقلب  ،ف حني تنطوي به المم
ولغاهتا  ،وتتلشى الشعوب وتراثها  ،بين� تطوي العربية أمدها
الطويل سليمة متناسقة تتسنم مدارج اخللود  ،وتناطح هج�ت
الدهر  ،وملا كان القرآن الكريم معجزة حممد صل الل عليه وال
وسلم اخلالدة  ،وهو مرقوم بذه اللغة الرشيفة  ،فاخللود ملزم
هل� رغم عادية الزمن  ،وهذا أمر يدعو إىل االطمئنان عل سلمة
اللغة  ،وأصالة منبتها  ،وهنا يتجل أثر تيسري القرآن وفهمه بياني ًا
بالكشف عن الرسار  ،فهو يشد إليه الباحث شد ًا  ،دون عرس
أو عناء  ،وبكل يرس وس�ح.
وآخر دعوانا أن احلمد لل رب العاملني.

ح ّرية التقليد
ذكر س�حة السيد جواد الگلپايگان  :ان والده املرحوم آية الل
العظمى الگلپايگان (رمحه الل) سمع أن عامل ًا كان قد استفتى
عند املرجع الكبري السيد الروجردي (رمحه الل) من نق رّلد ف
توزون الرجوع فيها اىل الفقيه من بعدكم
املسائل الفقهية التي رّ
؟
فكتب السيد الروجردي ف اجلواب  :تراجعون فيها الفقيه
الگلپايگان .
و كان هذا العال يريد تصوير تلك الورقة و نرشها للدعوة اىل

تقليد السيد الگلپايگان بعد وفاة السيد الروجردي  .فطلبه
السيد الگلپايگان ليحرض عنده و معه تلك الورقة فل� قرأها
السيد وضعها ف صندوقه و قفله .
فقال له العال  :سيدنا أريدها  ،انا ورقتي !
قطعت
قال السيد  :انا ورقتك  ،و لكنها تتعلق يب  ،فإن نرشهتا
اَ
الطريق أمام الناس لتقليد غريي من املراجع الكرام  ،اتركوا
حر ف
الناس ليختاروا املرجع الذي يقتنعون به  ،فالتقليد ٌّ
مذهب أهل البيت (عليهم السلم) .
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(النفاق)

البد
فيروس َّ
من أن تقوم
كل أم بإنقاذ
طفلها منه
الدكتورة لميس سامي

كيف ّ
ترتب االسرة
ّ
وتنظم حياة ابنائها...؟
أولوياتها
يتار االباء واالمهات ف مرحلة مرور ابنائهم ف دور املراهقة ف مسألة تديد
الولويات ،فقد تد أحد االبناء ياول النجاح ف أمر واحد مع إمهال بقية المور،
وقد تد اآلخر يشتت نفسه بني عدد كبري من املهام ،مما هيدده بالفشل ف إنجازها
مجيع ًا .وهلذا لزم التخطيط وترتيب الولويات ف حياة املراهق ،كي يستطيع تديد
أهدافه بدقة والعمل بكد للوصول إليها دون بذل جمهود دون طائل نتيجة التشتيت
أو الرتكيز ف أمر واحد ليس ملئ ً�.
ف دراسة ل�«فن اللمباالة» ياول الباحثون تصنيف عدد من القيم الزائفة املوجودة
ف حياتنا والتي تعلنا نحدد أولوياتنا بشكل غري سليم ،منها املتعة والتي تعد
قيمة شديدة السوء إذا رتبت عليها أولويات حياتك ،وكذلك الرتكيز عل النجاح
املادي ،واالعتقاد بأنك عل صواب دائ ً� ،ودفع النفس للتفكري بإجيابية ف مجيع
املواقف .وتضيف الدراسة أنه عند وضع قيم أو معايري سيئة وزائفة ،فإنا متنح
اهت�م ًا زائد ًا بأشياء ال أمهية هلا ف الواقع ،وهذا باختصار معنى «تطوير الذات»،
وهو وضع القيم الفضل ،مثل تمل املسؤولية واالستعداد الكتشاف أخطائك ،ف
موقع الولوية واختيار أشياء أفضل ملنحها اهت�مك ووقتك وجمهودك .والتوقف
عن قول مجلة «ليس لدي وقت» بل والتفكري فيها ،لنا تعيقك عن تقيق أهدافك
ومتنعك من ترتيب أولوياتك بشكل سليم ،فالوقت كاف ومتسع فقط إذا نظمنا
حياتنا بشكل سليم خيلو من التخبط.

إن هدف كل أم هو تنشئة أبنائها عل الصلح
والتقوى ،فصلح حال الطفال يبدأ منذ
نشأهتم ،وهلذا فإن كل أم تزرع داخل طفلها
منذ صغره امل��ب��ادئ والص���ول املستمدَّ ة
وسنة نبينا الكريم (صل الل
من كتاب الل ُ
عليه واله) وأهل بيته (صلوات الل عليهم
امجعني) ،وتربيهم عل قواعد متينة تبقى
نج حياهتم.
بمثابة دستور يميش عليه ُ
صفة ال بدَّ أن تقوم كل أم بتحذير طفلها منها،
أال وهي (النفاق)؛ الن طفلك من عمر ست
سنوات جاهز لكي تزرعي بداخله صفات
يبدأ ف استيعابا ،كن ْاَب ِذ الكذب والغش
والنفاق ،وحتى يتعلم طفلك منك ال بدَّ أن
يرى ذلك ف أرستِه أو ً
ال ،فأنت ووالده قدوة
أطفالك� ،فهذه أول نقطة ال بدَّ أن تتعل�ها
جيدً ا.
وهناك طرائق أخرى لتعليم طفلك الصدق:
منها بإمكانك عمل صندوق كبري تقومني
بوضع نقود فيه أمامه كل� كان قوله صادق ًا،
ِ
عليك قومي
وف ناية كل أسبوع إن ل يكذب
بإهدائه لعبة يبها ،وأثني عليه أمام اجلميع
أو قومي باصطحابه إىل نزهة .حتى وإن
كذب ونافق ،ال تناديه ب�أهيا الكاذب ،فهذه
اجلملة سيعتاد س�عها ولن تؤثر فيه في� بعد.
استخدمي معه أسلوب املناقشة واحل��وار،
وامنحيه املساحة اخلاصة به؛ ليعر عن نفسه
من دون قلق أو خوف حتى ال يلجأ للكذب.
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أه��������م��������ي��������ة
ال��ت��واص��ل بين
أول��ي��اء األم���ور
والمدرسة
قواعد مهمة لمطبخ نظيف
يحميك من التسمم الغذائي
الغذية والطعمة ليست خالية من اجلراثيم .العديد من الكائنات احلية
املوجودة ف طعامنا بإمكانا أن تسبب لنا المراض .ولكن هناك سلحا
فتاكا من املمكن استخدامه ف مكافحة التسمم الغذائي وهو النظافة.
إليكم بعض النصائح الذهبية.
 -1استمع لمك :عندما كنا صغارا ،اعتدنا س�ع أمهاتنا يقلن “جيب غسل
اليدين قبل تناول الطعام” .وهذه اجلملة هي القاعدة الذهبية الوىل التي
تنطبق قبل إعداد الطعام أيضا .والمر ف غاية المهية ،إذ قد تنتقل اجلراثيم
إىل وجبة العائلة بأكملها أثناء الطهي .ويستغرق غسل اليدين الصحيح
حوايل ثلثني ثانية .انتبه! جيب فرك الصابع والفراغات والظافر جيدا
بالصابون -2 .واح��دة للحوم وأخ��رى للخرضاوات :لتجنب انتقال
اجلراثيم ،جيب عدم تقطيع اللحوم النيئة بنفس الدوات التي تستخدمها
لألطعمة الخ��رى .بشكل خ��اص أل��واح التقطيع والسكاكني .جيب
ختصيص لوح وسكني خاصة للحوم النيئة وأخرى للخرضاوات .أو جيب
تنظيفها ف غسالة الصحون قبل إعادة استخدامها لقطع اخلرضاوات.
 -3انتبه لإلسفنجات :تعد إسفنجات وفرش غسل الطباق من أكثر
الماكن التي تتجمع فيها اجلراثيم .وللحفاظ عل نظافتها جيب غسلها
باملاء الساخن بعد كل استخدام ثم ختزينها حتى تف .وال ينبغي استخدام
اإلسفنجة لكثر من بضعة أيام .إذ جيب استبداهلا أو غليها ف الغسالة
بدرجة حرارة ال تقل عن سبعني درجة مئوية.
 -4تنظيف الثلجة  :تكاد ال تتكاثر معظم الكائنات احلية الدقيقة ف
درجات حرارة تقل عن سبع درجات مئوية .لذا جيب ختزين الطعمة
القابلة للتلف ف الثلجة ،أيضا جيب وضع اللحوم والس�ك والبيض ف
أبرد املناطق .ومن املهم جدا أن يتم تنظيف الثلجة بانتظام ملنع تشكل
املستعمرات اجلرثومية.

إن املدرسة التي تنجح ف التواصل مع الهل
تقدم هلم املعلومة التي يتاجونا ،وتعطيهم اخلرة
واملهارة عل التعامل السليم مع االبناء خاص ًة
ف فرتات حاسمة ف حياهتم كاملراهقة مث ً
ل ،فقد
يتاج الوالدان ملعلومات ومهارات ف هذا اجلانب،
واملدرسة بحاجة إىل معلومات عن طفولة هذا
الولد  ،ونمط الرتبية التي تلقاها ف البيت ،وبحاجة
إىل معرفة خصائص ه��ذا الطفل االجت�عية،
االنفعالية ،السلوكية ،ومن اجل تنمية الرامج التي
تساعده عل النجاح الكاديمي والرتبوي .فكثري ًا
ما يتاج املرشد النفيس لألهل لخذ معلومات
منهم أو إلك�ل برنامج علجي للطفل ،أنا شاكة
حقيقية وأنا من أهم الرشاكات التي نراها ف حياتنا
فهي شاك��ة ف استث�ر عقول البناء وإعدادهم
للمستقبل!..
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المخدرات وتأثيرها ...الحلقة الثانية
إعداد /قاسم عبد الهادي

تولّد المخدرات آالم الرأس ,دوران
الكسل ,الضعف العام

للمخدرات تأثريات سلبية أخرى تشمل صعوبات ف العمل
والتعامل مع العائلة وتسبب االنحراف السلوكي وتولد نشاط ًا
جنسي ًا مكثف ًا مع الوقت ب� ف ذلك هناك أعراض نفسيه تستوجب
العلج ...ويكمل الدكتور بشار مسلم العبيدي مدير شعبة طب
اجلملة العصبية ف مدينة اإلمام احلسني «عليه السلم» الطبية ما
اختتم به احللقة الوىل:
املنشطات
للمنشطات أنواع عدة أمهها:
أو ً
ال /منشطات عل شكل بلوري االكستازي الذي هو عبارة
عن عقار مص رّنع يؤثر عل متعاطيه بشكلني يؤدي إىل اإلحساس
باهللوسة ،ومن ناحية أخرى يؤدي اىل الشعور باليقظة ،ويوزع
بحبوب وكبسوالت ويؤخذ بشكل عام عن طريق البلع ،وان
تأثريه يبدأ بعد ( 20اىل  )40دقيقة من تناوله وتستمر بني ( 4اىل
 )6ساعات وأحيان ًا أكثر.
ثاني ًا /الكوكائني :يستخرج من شجرة الكوكا الذي ينمو ف أمريكا
اجلنوبية ،وان الكوكا نبات معمر يمكن لشجرته البقاء ملدة 20
عاما وتصد  4مرات ف السنة ،الشجرة تصل اىل ارتفاع ()1،٥
مرت بعد قطف الوراق تبدأ مرحلة تفيفها ف الشمس ملدة يومني
وبعد ذلك متر الوراق مرحلة كيميائية إلستخراج الكوكائني.
ثالث ًا /ال��ك��راك :يستخرج من الكوكائني وان إنتاجه يكون
عن طريق تسخني الكوكائني مع مسحوق السودا (كربونات
الصوديوم) ،ينتج قالبا أصفر هو الكراك بعد التجفيف يكرس
القالب البلوري ويباع عل شكل بلورات صغريه تزن الواحدة
منها ( 100اىل  )1٥0غرام ًا.
الكوكائني والكراك وطرائق االستعامل
تستعمل من خلل عدة طرائق امهها (املضغ ،احلقن ،االستنشاق،

التدخني يلئم الكراك فقط).
الكوكائني تأثري وأرضار
يكون تأثري الكوكائني من خلل مراحل ثلث هي:
* املرحلة االوىل:
حالة النشوة والسعادة وتستغرق من ( 4اىل  )6ساعات ,قلة النوم,
انفعال ,االمان ,االكتفاء ,رّ
لذة.
* املرحلة الثانية:
وتسبب
تسبب (آالم ال��رأس ,دوران ,الكسل ,الضعف العام)،
رّ
أعراض ًا فسيولوجية تتضمن بارتفاع بضغط الدم ودقات القلب،
ف بعض االحيان حاالت املوت ،ويكون االدمان ف هذه املرحلة
رسيع ًا ،والذي يصعب االقلع عنه ف مرحلة الفطام (اكتئاب,
صعوبة الرتكيز والتذكر ,خوف) ،ب� ف ذلك االعراض اجلانبية
والتي تشمل (صعوبات ف العمل والعائلة ،أع��راض نفسيه
تستوجب العلج ،أعراض عصبية وعنف ،انحراف سلوكي،
نشاط جنيس مكثف مع الوقت).
* املرحلة الثالثة (عند املدمنني الرغبة ملخدر آخر):
هذه املرحلة تتضمن عدة تأثريات بعيدة للمدى منها (اإلدمان
أي استع�ل دائم ومتواصل للمخدرات يؤدي اىل تعلق جس�ن،
عوارض الفطام أي رد فعل جس�ن لرتك السم ،التحمل ويعني
احلاجه لرفع كمية املخدر من أجل احلصول عل نفس التأثري)،
وان االدمان يؤدي اىل تركيز اهت�م املدمن عل البحث عن السم
مهم ً
ل لواجباته العائلية واالجت�عية والعملية ،ويتبنى ن�ذج
(اخلداع ,اجلنوح ,االلتفاف وراء مجاعات هامشية) ،واهلدف من
االدمان هو احلصول عل املخدر بأي ثمن (بحيث ان الرجال
يعملون لصوص ًا) ،ويسبب االدمان أمراضا جرثومية نتيجة حلقن
حقن غري معقمة (ايدز ,التهاب الكبد).

المشاركات
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المرجعية الدينية العليا

ومالمح

الشخصية العراقية
حسين فرحان

ما أمجل أن يكون اإلنسان منصفا ،وهو ينظر بعني العقل إىل جهة
تدعوه إىل االعتزاز بانت�ئه لوطنه دون أن تنظر إىل سائر انت�ءاته
الخر او اتاهاته ،فتجعلها حائل بني هذا النصح وبني املستهدف
به .
ل يشهد التاريخ العراقي جهة تنظر للعراقيني عل حد سواء،
ك� شهده ف هذه الفرتة أي منذ عام  2003لغاية اليوم ،حيث
برزت مرجعية النجف الشف التي يتزعمها اإلمام السيستان،
فأخذت عل عاتقها محل العباء الكبرية التي أثقلت كاهل هذا
الشعب الغارق باهلموم ،إذ قىض ما يكفي من الضياع وسط
فوىض ودم��ار خلفته االنظمة احلاكمة التي تداولت السلطة
بأساليب خمتلفة ،حيث ظهرت إمارات التمييز واضحة طيلة تلك
الفرتات ،مما أدى إىل فقدان اهلوية العراقية الوطنية الواحدة التي ال
تداهن وال ختضع لن سلطة حاكم قد ميزهتا عن غريها ،فلم يعد
هيمها القران والرشكاء ف هذه الرض خشية ترضر مصاحلها أو
خسارة امتيازاهتا .
فكان للقومية اتباعها  ..وللطائفية طلبا وللحزبية النفعية
روادها ولألقربني ف خضم ذلك نصيبهم ،تدوهم  -مجيعا -
تلك املنافع اىل عدم االلتفات إىل ما يلقاه شكاء الوطن من ضيم
وضياع بسبب استقللية توجهاهتم ،حيث اتبع الطغاة مبدأ ( فرق
تسد ) فصارت احلاشية صاحبة االمتيازات هي املعول عليها ف
ديمومة هذا احلكم أو ذاك وهذه السياسة أو تلك ،لتخلق هذه
احلالة نموذجا ملواطن ينتمي لألجندات دون الوطن ،فلم نجد له
وصفا أكثر دقة من كونه ( ذيل ) .
هذه الذيلية وهذه التبعية هي العلة ف عدم تقبل أية فكرة إصلحية

ينتفع با اجلميع ،فهذه الذيول إن انفصلت عن مؤخرات قادة
االجندات ( الداخلية واخلارجية ) فأنا ستخرس امتيازاهتا ولن
ينفعها  -بحسب قناعاهتا  -أن يكون هلا جزء من الرغيف وقد
اعتادت عل رغيف مكتنز ساخن ممتلئ .
ف  2017 / 10 / 13كانت خطبة اجلمعة ومن عل منر الصحن
احلسيني الرشيف وهي تنتقد ظاهرة التبعية املقيتة فكانت هذه
الكلمة  ( :بعض الناس ال يمكن ان يكون اال ذيل ً)  ..كانت
اخلطبة تتحدث عن مصلح يدعو إىل أن يمتلك االنسان شخصيته
وكيانه وتدثت ع� يتعرض له املصلح من هج�ت كبرية لن فكره
ومنهجه االصلحي سيحول بني هذه الذيول وبني مصاحلها .
أرادت املرجعية العليا حني طالبت وأرصت عل كتابة الدستور
بأياد عراقية تشمل كل املكونات أن ختلق تلك الشخصية العراقية
املستقلة  ،وحني أفتت بالدفاع عن العراق -دون تديد مكون معني
 أن يقف اجلميع ف خندق واحد وأن تتشكل تلك الشخصيةالعراقية املستقلة ،لذلك ينبغي أن ندرك حقيقة تارخيية مهمة رب� ل
تتضح للبعض هي أن لتبعية البعض عواقب وخيمة وآثار ا سيئة
تعيق عمل أي جهة تسعى لإلصلح وأنا سبب رئيس هلذا الفساد
وهذه الفوىض التي ال يق لألذناب انتقادها أو التذمر منها ،لنم
ركن من أركانا ،وما نجاح املرشوع اإلصلحي الذي تطمح إليه
املرجعية العليا إال بتخيل هؤالء عن تبعيتهم وااللتفات لوطنهم
الغري ،فالعراق حقيقة وسائر الجندات ماهي اال قبض الريح
وباطل الباطيل ،وإن اختذت عناوين براقة ل يلتفت إليها ول يعتن
با من حافظ عل استقلل شخصيته طيلة العقود املاضية .
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الواحة

األوائل
 أول جملس تعزية ف بريطانيا ينقلها فاضلعرفان ف (االوائ��ل ف اإلم��ام احلسني (عليه
السلم) وكربلء) كان سنة 1929م ،املوافق
/9حم��رم احل��رام 1348ه��� ،وقد اقامت تلك
التعزية اجلمعية االسلمية الغربية ف لندن،
وهي اول مظاهرة اجتمع حوهلا املسلمون
االنجليز.
 أول نحوي رث��ى اإلم���ام احلسني (عليهالسلم) هو ابو االسود الدؤيل (رمحه الل) ف
مرثية التي رواها ابن سعد ك� وردت ف(سري
اعلم النبلء ،ج /4ص  )81ومما قال فيها:
يا ناعي الدين الذي ينعى التقى *** ُقم فأنعه
والبيت ذا االستار
ٍ
أ بنو ع ٍّ
حممد *** بالطف تقتلهم
يل آل بيت
ُجفاة نزا ِر
 أول من رثى اإلمام احلسني (عليه السلم)ف الشعر الفاريس هو ابو احلسن جمد الدين
الكسائي امل��رزوي وورد ذلك ف (الطبقات
الكرى /الطبقة اخلامسة ،ج /1ص.)٥12

Ahrarweekly

لماذا كربالء؟

منذ أن شاء القدر بأن ُيساق ركب اإلمام احلسني (عليه السلم) اىل كربلء ،بعد أن حيل
ٍ
وجهة أخرى ،فتاريخ كربلء أقرتن بتاريخ االسلم كله منذ ذلك اليوم.
بينه وبني كل
ومن حقها أن يقرتن تارخيها بتاريخ بني االنسان حيث� ُعرفت هلذا االنسان فضيلة
حرم يزوره املسلمون ِ
للعرة والذكرى ،ويزوره
يستحق با التنويه والتخليد ،فهي اليوم ٌ
غري املسلمني ايضا ،ولكنها لو أعطيت حقها من التنويه والتخليد؛ حلق هلا أن ُتصبح
مزار ًا لكل آدمي يعرف لبني نوعه نصيب ًا من القداسة وحظ ًا من الفضيلة ،ولنه ال يذكر
بقع ًة من بقاع هذه الرض يقرتن اسمها بجملة من الفضائل واملناقب أسمى وألزم
لنوع االنسان من تلك التي اقرتنت باسم (كربلء) بعد مرصع اإلمام احلسني (عليه
السلم) فيها.
وكربلء التي تستمد احلياة والبقاء والشهرة العاملية من تلك الفاجعة الليمة ،يقرتن
تاريخ ظهورها بني املدن املهمة ف العال بتاريخ تلك املأساة العظيمة التي ل يشهد
التاريخ نظري ًا هلا ف الزمنة الغابرة ،وال ف العصور املتأخرة من تاريخ البرشية.

أشياؤنا الجميلة؟
ُ
كتلة مشاعر
الناس

ُ
وذهن
ومجموعة عواطف،
ٌ
فاختر
وقلب يتجول..
يتأمل،
ٌ
ْ
أي النوافذ التي ِ
تلج منها
فالجمال ليس فقط
اليهم،
َ

شيئًا نراه؛ بل هو شيء

نكتشفه ،فكلماتك التي
ِ
جوفك إما أن
تخرج ُ من
كون ُب ُذور أزها ٍر ُت ِ
تَ
نب ُت ربيعًا
َ
مع األيام تَ ُ
نش ُر الخير فيها،
كون ِحممًا تَ ِ
وإما أن تَ
حر ُق
َ
من َحولها.

شـــارع العلقمي (الفرات) حاليا المقابل لبـــاب الفرات في العتبة
العباسية المقدسة في نهاية العقد السابع من القرن المنصرم
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التاجر الذكي

كلام وجدت نفسك اىل جانب األغلبية
فقد حان الوقت للتوقف والتأمل

ٍ
يكا ان تاجرا كان يتن رّقل ف ٍ
كثرية يبيع ويشرتي
مدن
ريا ،وكان عمله هذا قد جعله
وجيني من عمله ً
ربحا كث ً
ٍ
اَ
ليعرف أهواءهم،
الناس
يمر ف تارب كثرية ،وخيتر
اَ
رّ
ووجداَ أنه من الصعب اجياد إنسان صديق وف ،ومن
يو ٍم إىل يو ٍم كانت تارة ال رّتاجر تزداد سع ًة ،وكان للتاجر
ريا و ُيعناَى بتعليمه ،فجاء له بأفضل
يبه كث ً
ولد وحيد رّ
املع رّلمني يع رّلمونه أص��ول ال��ق��راءة والكتابة ومبادئ
احلساب وكتب التاريخ والسري واجلغرافيا والكثري من
النثر والشعر ،وكان التاجر ال يرد لبنه طل ًبا ،فهو وحيده
ويأمل له مستقبل زاهرا.
وكان هلذا الولد ،صديق يميض معه أكثر أوقاته ح رّتى
ب��ات الناس يعرفون� جيدا كصديقني ،غري رّ
أن ابن
وجه واحدٍ
التاجر ل يستطع أن يعرف ِعن صديقه غري ٍ
هو علقته� من حيث النزهات واملجالس النيسة
والدرّ روس املستمرة ،وكان التاجر غال ًبا ما يذر ابنه من
ٍ
ٍ
علقة ال تارب فيها ،إ رّ
ال رّ
بيشء من
يس
أن الولد كان رّ
احلزن ك رّل� حدرّ ثه والده عن صديقه الذي طلب منه أن
يضعه عل رّ
حمك ال رّتجربة.
قرر ال رّتاجر السفر للطلع عل احوال
وف يو ٍم من ال رّيام ،رّ
الذهب واجلواهر والموال وصار رّ
ٍ
يفكر
العال ،فجمع
اين يضعها؟ ،وحينها دخل عليه ابنه ووجده حائرا!!
يفكر ف سف ٍر ٍ
واخره بانه رّ
بعيد ،ويأمل أن يصحبه معه،
بالسفر.
فرس الولد بفكرة أبيه رّ
ورحب رّ
ُ رّ
فسأل التاجر ابنه :ما رأيك أن نضع رّ
الذهب واملجوهرات
ٍ
فرس
والموال ف
صندوق ونرتكه أمان ًة لدى صديقك؟ ُ رّ
الولد بالفكرة ،واخذ الصندوق اىل صديقه وطلب منه
ان يافظ عل وديعة أبيه ،حتى عودهت� ،وسافرا مدة
تزيد عل أربعة أشه ٍر ،وعند عودهت� طلب من ابنه أن
بالصندوق ،فذهب زاهر وعاد
يذهب إىل صديقه ويأيت رّ
بالصندوق إىل أبيه غري أنرّه كان عابس الوجه ،ف� إن رآه
رّ
الصدر ما بك؟
والده كذلك قال له :أراك غري منرشح رّ
ريا.
فقال :أنا عاتب عليك كث ً
اَ
ٍ
صديق لك؟..
ألن تركت كل ما أملك عند
ني؟ رّ
ملاذا يا ُب رّ
تركت رم ً
وحىص وها هو
ل
فنظر إىل والده وقال :لقد
اَ
ً ً
الصندوق ك� تركته لدى صديقي ،فضحك التاجر
رّ
اَ
وقال :لو كان صديقك وف ًيا لك أمينًا عل الودائع ملا فتح
الصندوق..
رّ
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وهم الزدي�د من احلكمة واملعرفة يف جميع مراحل حي�ته وخمتلف اأحواله ،فيت�أمل اأفع�له و�صج�ي�ه واآث�ره�
اأن يتح ّلى املرء بروح التع ّلم ّ
وينظر يف احلوادث التي تدور حوله ونت�ئجه� ،حتى يزداد يف ّ
كل يوم معرفة وجتربة وف�ص ًا ،ف�إنّ هذه احلي�ة مدر�صة متعدّ دة اأبع�ده�،
كل فعل وحدث دللة وعربة ،ويف ّ
عميقة اأغواره� ،ل ي�صتغني املرء فيه� عن التز ّود من العلم واملعرفة واخلربة ،ففي ّ
كل واقعة ر�ص�لة
ومغزى ،تف�صح ملن ت�أ ّمله� عم� ينتمي اإليه من الظواهر وال�صننُ ،
وت ّثل م� ين��صبه� من العظ�ت والعرب ،فا ي�صتغني املرء فيه� عن التزود
تب�صر ًا اأغن�ه ذلك يف معرفة احلق�ئق عن مزيد من التج�رب
من العلم واملعرفة واخلربة حتّى يلقى اهلل �صبح�نه ،وك ّلم� ك�ن املرء اأكرث ّ
رب زدين علم ً�).
والأخط�ء .وقد ق�ل تع�ىلَ [ :و َمن ُيوؤْ َت ا ِ
حل ْك َم َة َف َق ْد اأُو ِت َي َخ ْ� ًا َك ِث� ًا] ،وق�ل لنب ّيه (�ص ّلى اهلل عليه واآله)( :وقل ّ
بكتب ثاثة يتز ّود منه� ب�لت�أ ّمل والتفك� :
وينبغي للمرء اأن ي�أن�س ٍ
ويفجر من خاله� ين�بيع
اأ ّوله� واأوله�  :القراآن الكرمي فهو اآخر ر�ص�لة من اهلل �صبح�نه اإىل خلقه وقد اأر�صله� اإليهم ليث� دف�ئن العقول
ّ
بن فيه� احلوادث �صرب ً� لاأمث�ل ،فعلى املرء اأن ل يرك تاوة هذا الكت�ب على نف�صهُ ،ي�صعره� اأنّه
ويلن به� ق�ص�وة القلوب ،وقد ّ
احلكمةّ ،
ي�صتمع اإىل خط�ب اهلل �صبح�نه له ،ف�إنّه تع�ىل اأنزل كت�به ر�ص�لة منه اإىل جميع الع�ملن.
وث�نيه�  :نهج الباغة ف�إنّه على العموم تبين مل�ص�من القراآن واإ�ص�راته ب�أ�صلوب بليغ ُيحفّز يف املرء روح الت�أمل والتفك� والتّع�ظ
ممن يخطب فيهم الإم�م (عليه ال�صام) كم�
واحلكمة .فا ينبغي للمرء اأن يرك مط�لعته ك ّلم� وجد فراغ ً� اأو فر�صة ،ولي�صعر نف�صه ب�أنّه ّ
وليهتم بر�ص�لته (عليه ال�صام) اإىل ابنه احل�صن (عليه ال�صام) ف�إنّه� ج�ئت ملثل هذه الغ�ية.
يتمنّ�ه،
ّ
ال�صج�دية ف�إنّه� تت�ص ّمن اأدعية بليغة ت�صتمدّ م�ص�مينه� من القراآن الكرمي وفيه� تعليم مل� ينبغي اأن يكون عليه الإن�ص�ن
وث�لثه�  :ال�صحيفة ّ
توجه�ت وهواج�س وروؤى وطموح ،وبي�ن لكيف ّية حم��صبته لنف�صه ونقده له� ومك��صفته� بخب�ي�ه� واأ�صراره� ،ول �ص ّيم� دع�ء مك�رم
من ّ
الأخاق منه�.
فهذه ثم�ن و�ص�ي� هي اأ�صول ال�صتق�مة يف احلي�ة واأرك�نه�  ،وهي تذكرة لي�س اإ ّل ،اإذ يجد املرء عليه� نور احلق و�صي�ء احلقيقة و�صف�ء
املتب�صرين ،فينبغي ّ
لكل امرئ اأن ي�أخذ به� اأو ي�صعى اإليه�
الفطرة و�صواهد العقل وجت�رب احلي�ة قد ن ّبهت عليه� الر�ص�ئل الإلهية ومواعظ
ّ
ول �ص ّيم� ال�صب�ب الذين هم يف عنفوان ط�قتهم وقدراتهم اجل�صدية والنف�صية والتي هي راأ�س م�ل الإن�ص�ن يف احلي�ة ،ف�إن ف�تهم بع�صه� اأو
� من ترك الكث� ،واإدراك البع�س خ� من فوات الكل ،وقد ق�ل �صبح�نهَ [ :ف َم ْن َي ْع َملْ
املرتبة الع�لية منه� فليعلموا اأنّ اأخذ القليل خ ٌ
ْق�ل َذ َّر ٍة َخ ْ� ًا َي َر ُه * َو َم ْن َي ْع َملْ ِمث َ
ِمث َ
ْق�ل َذ َّر ٍة َ�ص ًّرا َي َر ُه].
اأ�ص�أل اهلل اأن يوفقكم مل� يف�صي بكم اإىل ال�صع�دة وال�صداد يف الآخرة والأوىل ف�إنّه و ّ
يل التوفيق.
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