قال اإلمام علي المرتضى a
«من ظلم عبادَ اهلل كان ُ
خصمه دون عباده»...
اهلل َ
المصدر :غرر الحكم ودرر الكلم
المصدر :غرر الحكم ودرر الكلم

تفسير السورة

سورة يس
اض ْب َ ُهلم َّم َث ً
اءها ْ ُامل ْر َس ُل َ
َو ْ ِ
ون }يس{13/
اب ا ْل َق ْر َي ِة إِ ْذ َج َ
ال َأ ْص َح َ
وها َف َع َّززْ َن��ا بِ َثالِ ٍ
إِ ْذ َأ ْر َس�� ْلنَا إِ َل ْي ِه ُم ا ْثن ْ ِ
َ��ني َف َك َّذ ُب ُ َ
ث َف َقا ُل��وا إِنَّا إِ َل ْي ُكم
َ
ون }يسَ {14/قا ُلوا َما َأنت ُْم إِ َّ
ُّم ْر َس�� ُل َ
الر ْمحن
ال َ َب ٌ��رش ِّم ْث ُلنَا َو َما أنزَ َل َّ
ش ٍء إِ ْن َأنت ُْم إِ َّ
ال َت ْك ِذ ُب َ
ِم��ن َ ْ
ون }يسَ {15/قا ُلوا َر ُّبنَا َي ْع َل ُم إِنَّا إِ َل ْي ُك ْم
ون }يسَ {16/و َما َع َل ْينَا إِ َّ
ال ا ْل َب َ
َ ُمل ْر َس�� ُل َ
ال ُغ ْ ُاملبِنيُ }يسَ {17/قا ُلوا
َ
يم
ي َن��ا بِ ُك ْم َلئِن َّ ْل َتنت َُهوا َلن َْر ُ َ
ج َّن ُك ْم َو َل َي َم َّس َّ��ن ُكم ِّم َّنا َع َذ ٌ
إِنَّا َت َط َّ ْ
اب ألِ ٌ
س ُف َ
}يسَ {18/قا ُلوا َطائِ ُر ُك ْم َم َع ُك ْم َأئِن ُذ ِّك ْرتُم َب ْل َأنت ُْم َق ْو ٌم ُّم ْ ِ
ون
}يسَ {19/و َجاء ِم ْن َأ ْق َص ْاملَ ِدين َِة َر ُج ٌل َي ْس َعى َق َ
ال َيا َق ْو ِم ا َّتبِ ُعوا
ْ ُامل ْر َس ِ
��لنيَ }يس {20/ا َّتبِ ُعوا َمن َّ
ال َي ْس َ��أ ُل ُك ْم َأ ْج ًرا َو ُه��م ُّم ْهتَدُ َ
ون
َ
}يسَ {21/و َما ِل َ
ال أ ْع ُبدُ ا َّل ِذي َف َط َر ِن َوإِ َل ْي ِه ت ُْر َج ُع َ
ون }يس{22/
َأ َأ َّ ِ
ت ُذ ِم��ن ُدونِ ِه ِ َ
ض َّ
محن بِ ُ ٍّ
اعت ُُه ْم
الر ْ َ
ال تُغْ ِن َعنِّي َش َ��ف َ
آهل ًة إِن ُي�� ِر ْد ِن َّ
ال ُي ِ
��يئًا َو َ
نق ُذ ِ
ون }يس {23/إِ ِّن إِ ًذا َّل ِفي َض َ
ال ٍل ُّمبِ ٍ
ني }يس{24/
َش ْ
يل ا ْد ُخلِ ْ َ
اجل َّن َة َق َ
اس َم ُع ِ
ون }يسِ {25/ق َ
ال َيا َل ْي َت
إِ ِّن آ َم ُ
نت بِ َر ِّب ُك ْم َف ْ
َق ْو ِمي َي ْع َل ُم َ
��ر ِل َر ِّب َو َج َع َلنِي ِم َن ْ ُامل ْك َر ِمنيَ
��ون }يس {26/بِ َم َغ َف َ
}يس{27/

(  ) 13واضب هل��م مثال أصحاب القرية قرية أنطاكية إذ جاءها املرس��لون قيل أرس��لهم
اهلل أو أرس��لهم عيس��ى عىل نبينا واله وعليه الس��الم بأمر اهلل  ) 14 ( .إذ أرسلنا إليهم اثنني
فكذبوها فعززنا فقوينا بثالث هو ش��معون فقالوا انا إليكم مرس��لون (  ) 15قالوا ما أنتم
اال ب��رش مثلنا ال مزية لك��م علينا تقتيض اختصاصكم بم تدعون وما انزل الرمحن من وحي
ورس��الته إن أنت��م اال تكذب��ون يف دع��وى رس��الته  ) 16 ( .قالوا يعلم انا إليكم ملرس��لون
االستشهاد بعلم اهلل جيري جمري القسم  ) 17 ( .وما علينا اال البالغ املبني  ) 18 ( .قالوا انا
تطينا بكم تش��اءمنا بكم قيل ذلك الس��تغراهبم ما ادعوه به وتن ّفرهم عنه  .والقمي تطينا
بكم قال بأسمئكم لئن ل تنتهوا عن مقالتكم هذه لنرجنكم وليمسنكم منا عذاب اليم .
(  ) 19قالوا س��بب ش��ؤمكم معكم وهو س��وء عقيدتكم وأعملكم أئن ذكرتم أئن وعظتم
ب��ه تطيتم أو توعدتم بالرج��م والتعذيب فحذف اجلواب بل أنتم ق��وم مسفون عادتكم
االرساف  ) 20 ( .وجاء من أقص املدينة رجل يس��عى قال يا قوم اتبعوا املرس��لني  .القمي
ق��ال نزلت يف حبي��ب النجار إىل قوله وجعلني من املكرمني قي��ل إنه ممن آمن بمحمد صىل
اهلل عليه وآله وبينهم ستمئة سنة وقيل كان يف غار يعبد اهلل فلم بلغه خرب الرسل اظهر دينه .
(  ) 21اتبعوا من ال يسألكم اجرا عىل النصح وتبليغ الرسالة وهم مهتدون إىل خي الدارين
 ) 2 ( .وما ل ال اعبد الذي فطرن تلطف يف االرش��اد بإيراده يف معرض  .املناصحة لنفس��ه
واحم��اض النصح حيث أراد هلم ما أراد لنفس��ه واملراد تقريعهم ع��ىل تركهم عبادة خالقهم
إىل عب��ادة غ��يه قال واليه ترجعون مبالغة يف التهديد ثم عاد إىل املس��اق األول فقال 23 (.
) أأتذ من دونه آهلة ان يردن الرمحن بض ال تغن عني ش��فاعتهم ش��يئا ال تنفعني شفاعتهم
وال ينق��ذون بالن��رص واملظاهرة  ) 24 ( .ان إذا لفي ضالل مبني بني ال خيفي عىل عاقل ( .
 ) 25ان آمن��ت بربكم الذي خلقكم أو هو خطاب للرس��ول بعد م��ا أراد القوم ان يقتلوه
فاسمعون فاسمعوا ايمن .

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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الوا�ضح ال يحتاج اىل تو�ضيح
ُ
كالم صريح وواضح ومكرر ويؤكد على االصالح ومحاربة الفس�� ��اد والتغيي�� ��ر وبعبارة اوضح المطالبة بالعدالة االنتخابية
وتغيير مفوضية االنتخابات وهذا هو حجر االس�� ��اس في العملية السياس�� ��ية الناجحة ويأتي من يقول ان الكالم غير واضح ،
فكيف يكون الوضوح ؟ هذا من جانب ومن جانب اخر هناك من ينتظر ُخطبة الجمعة في هذه الظروف العصيبة وهو باألمس
تتشبث بها ؟
كان ال يتابعها وال يرى لها اي تأثير على الشارع العراقي والطبقة السياسية فلماذا اليوم ّ
وعندم�� ��ا تق�� ��ول المرجعية ان البرلمان لم يتخذ الخطوات المطلوبة فهذا يعني ان ما اتخذه من قرارات ترقيعية غير صحيح
وال تفي بالغرض وال تؤدي الى نتيجة ايجابية فعليكم بإعادة النظر بما صدر منكم.
ان ظ�� ��روف البلد اليوم هي نتاجات اخطاء  16س�� ��نة تكدس�� ��ت بعدما تجاهلت�� ��م اول نصيحة للمرجعية عبر الرس�� ��الة الجوابية
لألخضر االبراهيمي بتاريخ  19اذار  2004ونص الفقرة المطلوبة هي « ان هذا (القانون) الذي يعهد بمنصب الرئاسة في العراق
يكرس
إلى مجلس ّ
السنة العرب والثالث من الشيعة العرب – ّ
يتشكل من ثالثة أشخاص – سيكون أحدهم من الكرد والثاني من ُ
الطائفية والعرقية في النظام السياس�� ��ي المس�� ��تقبلي للبلد ويعيق اتخاذ أي قرار في مجلس الرئاسة إ ّ
ال بحصول حالة التوافق
بين األعضاء الثالثة وهي ما ال يتيس�� ��ر عادة من دون وجود قوة اجنبية ضاغطة – كما وجدنا مثل ذلك في حاالت مماثلة –
وإ ّ
ويدخل البلد في وضع غير مستقر وربما يؤدي إلى التجزئة والتقسيم ال سمح اهلل تعالى
ال يصل األمر إلى طريق مسدود ُ
« فهل هذه العبارة ايضا بحاجة الى توضيح؟.
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أخبار

السيد رشيد الحسيني وكيل المرجعية الدينية العليا :المرجع األعلى
السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) ال يحتاج لحماية بقدر ما
التنصل من تنفيذ هذه
يحتاج لتنفيذ مطالب الشعب ،داعيًا الى عدم
ّ
المطالب.

ومتابعات
وزارة الهجرة والمهجرين ،تعلن عن عودة  91الجئًا عراقيًا من تركيا إلى مناطق سكناهم في العراق.

مؤتمر دولي يك ّرم المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة تثمينًا
لرعايته شريحة الصم العراقيين
لطب األطفال املنعقد يف
كر َم مؤمتر اليوم العاملي الرابع عرش للحاالت النادرة ّ
ّ
كربالء ،سمحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي املتول الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة تثمين ًا لرعايته األبوية لفئة الصم العراقيني.
وقال باسم العطوان خبي اإلشارة ومدير مركز اإلمام احلسني (عليه السالم)
التخصيص للصم« :ان رئيس مؤمتر اليوم الرابع عرش للحاالت النادرة لطب
ّ
األطفال الدكتور واثق احلسناوي قدّ م درع التميز إىل سمحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي ،تقديرا جلهوده املتميزة ورعايته األبوية لرشحية الصم العراقيني ودعمه
املتواصل ملركز اإلم��ام احلسني (عليه السالم) التخصيص للصم التابع لقسم
النشاطات العامة يف العتبة احلسينية املقدسة».
وتابع« :كم قدّ م إلدارة املركز وكوادره املشاركة يف املؤمتر املذكور درع االبداع
وشهادات التقدير».
جدير بالكر ان مؤمتر اليوم الرابع عرش للحاالت النادرة لطب األطفال يعقد سنويا
برعاية مستشفى اهلندية التخصيص وشهد مشاركة حملية ودولية واسعة..

وعي شباب ينتفض في كربالء لمنع أعمال التخريب
بعد يومني مستمرين من أعمل حرق اإلطارات يف الشوارع الرئيسية بمحافظة كربالء وشل احلركتها فيها ،وحتذيرات من خطورة
حرف التظاهرات السلمية املطالبة باحلقوق املرشوعة ،بادر شباب كربالء ليلة اخلميس املايض ،بحملة كبية لتنظيف شوارع كربالء
إلزالة ماتبقى من االطارات املحرتقة.
وذكر املشاركون ان احلملة ابتدأت عند منتصف الليل تقريب ًا واستمرت حتى الصباح و انطلقت من جمس العباس باجتاه سيد جودة
كمحور أول ،اما املحور الثان انطلق من قنطرة السالم باجتاه جمس العباس (عليه السالم).
فيم اشاد اهال كربالء باحلملة واكدوا ان شباب كربالء حيملون الوعي والثقافة الكافية لردع اي حماولة لتخريب املحافظة وانحراف
املسار السلمي للتظاهر وعدم تطبيق توجيهات املرجعية هبذا الشأن.
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أحمد زويني قائد شرطة كربالء :طلبنا من قادة التظاهرات السلمية ووجهاء
المدينة وشيوخ العشائر نبذ المخربين بالمحافظة كون األمن واالستقرار عملية
تضامنية

موازنة العام  2020ستتضمن تصدير جميع المحاصيل الفائضة عن االستهالك المحلي إلى خارج البالد لتوفير العملة الصعبة
و دعم االقتصاد الوطني .

شباب النجف االشرف ّ
ينظمون جلسات حوارية للتوعية القانونية في ساحة االعتصام
شهدت ساحة االعتصامات وسط مدينة النجف األرشف عقد
جلسات حوارية نظمها عدد من الشباب هتدف للتوعية القانونية
يف مطالب املتظاهرين باستضافة ُنخب جامعية متخصصة يف
القانون.
وقال الدكتور حممد احلسيني منسق اجللسات« :مع انطالق
حركة االحتجاجات الشعبية بادرنا نحن كفرق شبابية ثقافية
لعقد جلسات حوارية هدفها األساس ّ
بث التوعية يف صفوف
املتظاهرين ليكونوا عىل اط��الع تام ملا حيدث من جمريات يف
الساحة السياسية وتعزيز ًا ملبدأ التظاهر السلمي الذي طاملا نادت
به املرجعية الدينية العليا».
وأضاف« :عقدنا لغاية اآلن أربع جلسات حوارية اثنتان منها
خصصت لقراءة بعض بنود الدستور ومناقشتها ،أما األخرى
فاختصت بخارطة الطريق ملطالب املتظاهرين والتي البدّ أن
ّ
يعرفوا من أين تبدأ عجلة التغيي بحسب األولويات القانونية
وما هو القانون االنتخاب األنسب يف هذه املرحلة والتوقيتات

الزمنية حلركة اإلصالح وغيها من املحاور املهمة».
«تم التنسيق مع النُخب األكاديمية يف النجف
وتابع احلسينيّ :
األرشف م��ن املتخصصني بالقانون بشكل ع��ام والقانون
الدستوري بشكل خاص من أجل استضافتهم يف تلك اجللسات
لالستفادة من آرائهم بشأن احللول املناسبة لألزمة احلالية التي
متر هبا بالبالد فض ً
ال عن طرح االستفسارات واملناقشات عرب
مداخالت احلضور «.

ترد على السفارة األمريكية حول إغالق بعض القنوات
هيأة اإلتصاالت ّ
ردت هيأة اإلعالم واالتصاالت العراقية ،عىل بيان السفارة األمريكية الذي انتقدت به حجب اإلنرتنت واغالق القنوات الفضائية.
تدخل السفارة األميكية بشأن عراقي داخيل يف وقت يؤكد فيه املسؤولون األميكيون عىل
وأعربت اهليأة يف بيان عن استغراهبا من ّ
دعم سيادة العراق .وقال البيان :ان «هيأة االعالم واالتصاالت هيأة دستورية مستقلة تعمل بقانوهنا اخلاص وال تأخذ أوامرها من
اية مؤسسة عراقية أخرى فضال عن سفارة أجنبية» ،مضيفة ان «اإلجراءات التي اتذهتا اهليأة مؤخر ًا ّمتت وفق رصد موضوعي
خلطاب القنوات وحتديد خروقات فادحة لالئحة اخلطاب االعالمي املستقاة من العهود واملواثيق الدولية اخلاصة باحلريات ،وبناء عىل
متييز واضح بني حرية االعالم وبني حتوله اىل منرب للتحريض عىل العنف واالخالل بالنظام العام بشكل مبارش أو غي مبارش ،وبعد
مناشدات وانذارات عديدة هلذه القنوات».
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ُ
الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في /2ربيع اآلخر1441/هـ الموافق 2019/11/29م :

أثر التعدي على الحقوق؟
ما ُ
من ك��الم ألم��ي املؤمنني (عليه السالم) ذك��ر ُه الرشيف الريض
(رضوان اهلل تعاىل عليه) يف هنج البالغة قال ( :احلجر الغصيب –
رهن عىل خراهبا).
أي املغصوب -يف الدار ٌ
عودنا أمي املؤمنني (عليه السالم) أن ُيلقي الينا كثيا من املفاهيم
ّ
الدينية والعقائدية واألخالقية واالجتمعية ،الحظوا اآلن يف هذه
واملهمة يتحدث (عليه السالم) عن حالة من
العبارة الوجيزة
ّ
حاالت احلرام وماذا يؤ ّثر هذا احلرام.
يبني إن مسألة التعدي عىل حقوق
االمي (عليه السالم) يريد أن ّ
اآلخرين مسألة الظلم ومسألة الغصب ،االنسان قد يغصب حجر ًا،
الحظوا د ّقة وق ّلة املغصوب وجسامة األثر بعد ذلك ،انسان قد
يغصب حجر ًا كثر قل صغر ،كرب ،حجر ،وينطبق مفهوم احلجر،
حتى عىل احلجر الصغي مع كون بناء كبي وشاهق ،لكن هذا
غصب هذا احلجر أخذ ُه من غي ِرضا أهله ،اعتدى عليهم أخذ ما
وترصف ترصف ًا باط ً
ال وجعل هذا
ال يملك وأخذ ما ال يؤذن له،
ّ
بنائه ،بناء ِ
جعله يف ِ
غصبه
وفيه حجر وهذا احلجر
احلجر املغصوب
ُ
ُ
من االخرين اخذ ُه بغي حق ،هذا البيت كم حجرا ِ
فيه؟ مئة؟ الف؟
عرشة آالف؟ لكن ِ
حجر مغصوب ،ما أكثر هذه األفعال اخوان
فيه
ٌ
نفعلها بال أن ُنحاسب أنفسنا ،ما أكثر ما نتعدى عىل اآلخرين
خصوص ًا اذا ما كانوا ُضعفاء واذا ما كانوا فقراء ،نتعدى عليهم
غرور ًا بأنفسنا بمنصب او جاه او ِمنعة او غفلة عن اصحاهبا ،امي
املؤمنني (عليه السالم) يقول :انتظروا هذا احلجر املغصوب سيفعل
األفاعيل ،ماذا يفعل؟ قال (عليه السالم)  (( :احلجر الغصيب يف
هن عىل خراهبا).
الدار َر ٌ
يعرب
ٌ
رهن  :أي شء موثوق ،تعريف الرهن :وثيقة ،انسان يستوثق ّ
رهن عىل خراهبا أو انا
ُ
عنه رهن ،االمام (عليه السالم) يقول هذا ٌ

اضمن ان هذا الدار ستخرب ألهنا ُاسست عىل اساس باطل ،نعم
هلا هيكل وهلا شكل لكن رسعان ما ستنهار ألن جدراهنا غي مأخوذ
سلبته
انت
حقه َ
ُ
حجرها عن طيب نفس وانم هناك من ال يرىضُ ،
وجعلته يف دار وادعيت ان الدار كلها لك وهي
وغصبت هذا احلق
ُ
ليست َ
لك ألن بعضها ليس لك ،بعضها كان لغيك وانت غصبت
حقه وضممته اىل ما عندك فانتظر اخلراب.
ُ
وه��ذه الكلمة يف منتهى البالغة والش��ك يبدو ان االم��ام (عليه
السالم) ُيريد ان ُيرشدنا اىل خطورة الفعل احلرام خصوص ًا يف افعال
اآلخرين.
بينه وبني اهلل تعاىل ،نحن نقرأ يا
اخوان االنسان قد يرتكب ذنوب ًا ُ
نحن ال نتجرأ عىل معصية اهلل تعاىل ،لكن االنسان
رسيع الرضاُ ،
بينه وبني اهلل تعاىل عليه ان يثب اىل ذلك الباب الواسع وهو باب
يقع ُ
التوبة وباب االستغفار ،وتارة االنسان يعتدي عىل حقوق اآلخرين،
يأخذ من االخرين ويغصب حقوق االخرين اموا ًال ام غي اموال،
لوحده ال يكفي ِ
ِ
فيه جنبتان مهمتان من الباطل ،جنبة
هذا االستغفار
االعتداء عىل رشيعة اهلل تعاىل ،وجنبة االعتداء عىل حقوق الناس،
ِ
لوحده ال يكفي البد ان يرىض عنك ،كم اسأت ُله البد
االستغفار
منه،
منه من اعتديت عليه ومن رسقت ُ
ان يرىض عنك من غصبت ُ
يفرق بني الغصب وبني السقة ،جيمعهم شء
طبع ًا اجلانب الرشعي ّ
وهو االعتداء عىل حقوق االخرين ،ان هذا جيهد ويتعب ويكدّ
منه
ويكدح ويشتغل ويعرق من اجل لقمة احلالل ،ويأيت زيد يسق ُ
منه ذلك وهذا الدمار االجتمعي اخوان وكلم
ذلك يأيت زيد يغصب ُ
تفشّ ى وتفشّ ت السقة تفشّ ى الغصب كلم ُع ّجل بالدمار والعياذ
باهلل..
وبعض االشياء آثارها اصعب وآثارها اعقد ،ولذا االنسان ِ
عليه

Ahrarweekly

ان ينتبه ..نحن عندنا مشكلة ما هي هذه املشكلة؟ اخوان الشيطان
يوسوس لنا ،فكثي من املواعظ القرآنية وعند االنبياء وعند االئمة
نقرؤها وكأننا غي مشمولني هبا ،كأن هذا احلديث عىل غينا ُكتب
وكأن املواعظ لغينا ُاسست ،نغفل عن ذلك كالنعامة  -والعياذ باهلل
 ندس رؤوسنا يف الرتاب خوف ًا من شء متيقن ،البد ان نواجه البديئن ألن
ان نحلل االشياء عىل ما ارادها اهلل تعاىل ،كم من ضعيف ّ
غصبه ح ّقه؟ والدنيا ترينا الصور العجيبة الغريبة.
ظامل ًا
ُ
الحظوا هذه ِ
منه (عليه السالم) ّ
حيذر عىل ان هذا احلجر وإن
العظة ُ
رهن عىل خراب الدار ،يضمن يتيقن
كان حجر ًا صغي ًا واحد ًا ُ
لكنه ٌ
ان الدار البد ان ترب ألن فيها باطال وألن فيها غصبا وألن فيها
صاحبه بذلك..
حقا قد ُسلب ول يرض
ُ
والحظوا اخوان هذا تدمي لِ ُبنانا االجتمعية والنفسية واالقتصادية
ألننا ال نحتاط وال نرعوي ،ما أسهل الظلم؟ وما اسهل التجاوز عىل
االخرين؟ والتاريخ يرينا ان كثيا من الذين ظاهر ًا أهل ِمنعة ً وقوة
رسعان ما انتهوا بليلة وضحاها..
حجر والشك الدم اكثر آث��ارا ،واالع��راض اكثر
الظلم ال يدوم،
ٌ
عجل بمنيته اكثر ..وعجيب
آثارا ،وكلم تعدّ ى االنسان أكثر؛ كلم ّ
ونعمر ونحن يف غفلة كأن
االنسان ( ُقتل االنسان ما أكفره) ،نبني
ّ
املوت عىل غينا ُكتب ،ويف حلظة من اللحظات ارجعون ّ
لعيل اعمل
صاحل ًا ..هيهات هيهات رسعان ما تنقيض االيام والليال ،وكلنا
ندخل يف حفرة اذا حصلنا عليها ومن قطع تغطي سوأتنا وندخل يف
تلك احلفرة ونستقبل اعملنا امام جبار السموات واالرض امام من
ال يسهو وال ينسى وال يغفل وال يمكن ان ُيرشى.
اخوان البد من االلتفات اىل هذه املواعظ لنا واآليات لنا واملواعظ
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منيته
تغرنا احلياة الدنيا بزينتها وزخرفها ..االنسان يستعجل ّ
لنا ..ال ّ
من حيث ال يشعر ..امي املؤمنني (عليه السالم) حيذرنا ..حجر يف
دار هذا احلجر مغصوب قال رهن عىل خراهبا ..فكيف بم يكون
أوسع من الدار بم يكون اكرب من الدار؟ وكيف بم يكون الغصب
اكرب من احلجر والتعدّ ي اكثر من احلجر ..رفق ًا بأنفسنا هذا الغرور
والتكرب واألنفة واالبتعاد عن اهلل تعاىل وجيعل االنسان كأن نفسه
ّ
هي املعيار ..انت اليوم يف موقع وغد ًا يف اسفل درك ..الدنيا ال تدوم
ألحد دوام احلال من املحال..
يطوق نعمة اهلل تعاىل بالشكر ،وهنيئ ًا للذي يمنع ِفرار
هنيئ ًا للذي ّ
النعمة بالشكر اىل اهلل واحلمد اىل اهلل تعاىلُ ،ر ّب نعمة يراد منها
االستدراج ورسع��ان ما متيض االي��ام والليال والبد ان تكون لنا
تقشعر هلا االبدان ،نحن ل يأتنا اال الوصف وهذا
وقفة وتلك الوقفة ّ
الوصف مما هنتز ُله.
لذلك اخوان علينا قبل فوات األوان كل يف موقعه والكالم عام
لعاملٍ قد هو يغصب وملسؤول قد يغصب ولسيايس قد يعتدي
والقتصادي قد يتجاوز وألب ولصاحب معمل ولصاحب مال..
يفرق اخوان ال تقل ان بنائي بناء شاهق ..انت مشتبه..
الدين ال ّ
كان من قبلك من هو اشد ماال ً وجند ًا وعزيمة وشكيمة ومنعة ً اىل
ان انتهوا اآلن ال نعرف حتى آثارهم حتى االرض ال تدلنا عليهم..
املوعظة للجميع لنا جيع ًا عىل االنسان ال يستعجل عليه ان يد ّقق
بكل ما عند ُه خوف ًا من ان يكون ظلم احدا ودعوة املظلوم ليس بينها
وبني اهلل حجاب.
نسأل اهلل تعاىل ان يسرتنا بسرته وان يعفو عنا وعنكم واخر دعوانا ان
احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل 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  /2ربيع
المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
اآلخر1441/هـ الموافق 2019/11/29م تحدث قائال:

اخوان قبل ان اقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سمحة السيد
– دام ظله  -ارجو ان نقرأ سورة الفاحتة للشهداء جيع ًا الذين
سقطوا يف اليومني املاضيني..
ّأيا األخوة واألخ��وات ..نقرأ عليكم نص ما ورد من مكتب
سمحة السيد (دام ظ ّله) يف النجف األرشف:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
تتابع املرجعية الدينية العليا ببالغ األس��ى واألس���ف أنباء
االصطدامات األخ��ية يف ع��دد من امل��دن وال سيم النارصية
اجلرحية والنجف األرشف ،وما جرى خالل ذلك من إراقة
الكثي من الدماء الغالية والتعرض للعديد من املمتلكات باحلرق

والتخريب.
واملرجعية الدينية إذ ترتّحم عىل الشهداء الكرام وتوايس ذويم
وتدعو هلم بالصرب والسلوان وللجرحى بالشفاء العاجل تؤكد
مرة أخرى عىل حرمة االعتداء عىل املتظاهرين السلميني ومنعهم
من ممارسة حقهم يف املطالبة باإلصالح ،كم تؤكد عىل رعاية
حرمة األم��وال العامة واخلاصة ،وضورة أن ال ترتك ُعرضة
العتداءات املندسني وأضاهبم ،وعىل املتظاهرين السلميني أن
يميزوا صفوفهم من غي السلميني ويتعاونوا يف طرد املخربني � أي ًا
ّ
كانوا � وال يسمحوا هلم باستغالل التظاهرات السلمية لإلضار
بممتلكات املواطنني واالعتداء عىل أصحاهبا.
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يميزوا صفوفهم من غير السلميين ويتعاونوا في طرد
على المتظاهرين السلميين أن ّ
المخربين ـ أيًا كانوا ـ وال يسمحوا لهم باستغالل التظاهرات السلمية لإلضرار بممتلكات
المواطنين واالعتداء على أصحابها.

يمر هبا البلد ،وما بدا من
وبالنظر اىل الظروف العصيبة التي ّ
عجز واضح يف تعامل اجلهات املعنية مع مستجدات الشهرين
األخيين بم حيفظ احلقوق وحيقن الدماء ّ
فإن جملس النواب الذي
مدعو اىل أن يعيد النظر يف خياراته
انبثقت منه احلكومة الراهنة
ّ
ويترصف بم متليه مصلحة العراق واملحافظة عىل دماء
هبذا الشأن
ّ
ابنائه ،وتفادي انزالقه اىل دوامة العنف والفوىض واخلراب،
مدعو اىل االرساع يف اقرار حزمة الترشيعات االنتخابية
كم أنه
ّ
بم يكون ُمرضي ًا للشعب متهيد ًا إلجراء انتخابات حرة ونزية
تعرب نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي ،فإن التسويف
ّ
واملمطلة يف سلوك هذا املسار � الذي هو املدخل املناسب لتجاوز
األزمة الراهنة بطريقة سلمية وحضارية حتت سقف الدستور �
ان التسويف واملمطلة سيك ّلف البالد ثمن ًا باهظ ًا وسيندم عليه

اجلميع.
ّ
إن األع��داء وأدواهت��م خيططون لتحقيق أهدافهم اخلبيثة من
نرش الفوىض واخلراب واالنجرار اىل االقتتال الداخيل ومن َث ّم
إعادة البلد اىل عرص الدكتاتورية املقيتة ،فالبد أن يتعاون اجلميع
لتفويت الفرصة عليهم يف ذلك.
ايا االخوة..
ّ
إن املرجعية الدينية سند للشعب العراقي الكريم ،وليس هلا
ا ّ
ال النصح واالرشاد اىل ما ترى انه يف مصلحة الشعب ،ويبقى
للشعب أن خيتار ما يرتئي انه األصلح حلاضه ومستقبله بال
وصاية ألحد عليه.
ووفق اهلل اجلميع ملا حيب
حفظ اهلل البالد والعباد
وجنبنا كل سوء ّ
ّ
ويرىض انه نعم املأمول واملسؤول واحلمد هلل رب العاملني.

ّ
مدعو الى أن يعيد النظر في خياراته
إن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة
ّ
ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه ،وتفادي انزالقه
بهذا الشأن
ّ
الى دوامة العنف والفوضى والخراب.
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ُ
تحقيق النصر

طالب الظاهر

إن المرجعية الدينية العليا الشك ّ
ّ
تمثل صمام األمان لهذه األمة ،وستبقى بجانب مطالب
الشعب ومساندة له في حركته اإلصالحية حتى تحقيق النصر إن شاء اهلل.

حرمة االعتداء

منذ اندالع التظاهرات يف بغداد ويف عموم املحافظات الوسطى
واجلنوبية ،بل ومنذ بداية أزم��ة املواجهات العنيفة ومازالت
املرجعية الدينية العليا تؤكد وتعيد التأكيد مرة بعد أخرى يف
كل فرصة ومناسبة عىل إن االعتداء عىل املتظاهرين السلميني ال
جيوز بتات ًا وجيب التوقف عنه ،ألنه فعل حرام يورث غضب اهلل
تعاىل عىل املعتدين ويزيل احلكام ،كون املتظاهرين إنم يمرسون
بخروجهم للمظاهرات حقا من حقوقهم فحسب ،وبالتال فهي
مطالبة حم ّقة باإلصالح ،بعدما تفشّ ى الفساد يف أركان الدولة..
السيم وإن الدستور قد كفل هلم حق التظاهر هذا ..ناهيك عن
حرمة جريمة وجريرة إراقة الدماء الربيئة بغي حق ،وكذلك
حرمة االعتداء عىل املمتلكات العامة واخلاصة من قبل املندسني.

متييز الصفوف

إنه فرز بمعنى آخر بني من يريد اإلصالح وبني من يريد اخلراب
حتت غطاء اإلصالح ..طرفان متشاهبان يف ظاهرها اخلارجي،
ومتعاكسان يف مضموهنم الداخيل ( نوايا حسنة ونوايا خبيثة)،
لذلك من الصعب متييز نوايا الطرف اآلخر اخلبيثة ،فال يطلع
إال اهلل تعاىل عىل السائر؛ أي إن إنسانا يقول ويريد كلمة احلق،
واآلخر يقول نفس الكلمة ولكنه يريد من ورائها عودة الباطل.
ولكيال تتلط األوراق ،أو تلط باملعنى األدق  -ألنه بفعل
فاعل -أقول بضورة متييز املتظاهرين أنفسهم وهم أصحاب
نوايا طيبة ،عن أصحاب النوايا اخلبيثة من املندسني وطردهم
من بني صفوفهم ،أو اإلبالغ عنهم لكيال ّ
ويتسببوا
يتسرتوا هبم
ّ
باملشاكل هلم ،من خالل حتديد مكان خاص للتظاهر السلمي
ومن يكون خارجه ليس منهم.

جملس النواب

يفرتض أن يمثّل هذا املجلس اإلرادة الشعبية العامة ويرفع
املصلحة العليا للبالد والعباد فوق كل اعتبار آخر ،وأعضاؤه

يكونون ممثلني حقيقيني للشعب يعكسون هومه وتطلعاته ،كون
هذا املجلس هو السلطة الترشيعية والرقابية يف البالد دستوري ًا؛ فهو
املخولة بمراقبة أداء السلطة التنفيذية (احلكومة)،
اجلهة الوحيدة
ّ
سواء يف التنصيب أو اإلقالة ،واملسؤولة كذلك عن إقرار القوانني
والترشيعات والتثبيت واإللغاء هلا ،أو التعديل واإلضافة عليها.
لذلك فإن اإلصالح ال يكون ناجع ًا؛ وال يكون حقيقي ًا ونافع ًا
مال ترشّ ع قوانني جديدة ّ
تنظم عملية االنتخاب وفق نظام انتخاب
يعكس إرادة الشعب وليس رغبة األحزاب واجلهات املتنفذة،
وكذلك انتخاب هيأة عليا مستقلة لالنتخابات وليست هيأة
مسيسة وفق حماصصة مقيتة حكمت بالفشل عىل جتربة سنوات
ّ
وسنوات ماضية.

اختيار الشعب

هناك قول جيل (:ال تعطني سمكة ،بل ع ّلمني كيف اصطادها)،
أي إن اعطاء السمك ربم يستمر مرة ومرتني ..ع��رشا ،لكنه
سيتوقف الحمالة يف هناية املطاف ،وعندها ستكون املعضلة ،أما
سيوفر الديمومة املطلوبة ،وألنه يأيت بعد
تع ّلم االصطياد فإنه ّ
التحصن بخربة الصيد.
ّ
هذا القول حييلنا اىل إن املرجعية الدينية العليا وكنتيجة لشديد
حرصها عىل حياة الناس ،وحرصها عىل حاضهم ومستقبلهم،
بل وكجزء من احرتامها لعقوهلم؛ تريد أن يتحمل كل فرد من
الشعب مسؤولية اختياره وانتخابه ملمثليه ..س��واء يف جملس
النواب أو احلكومة ،وهي ال متلك إال النصح واإلرشاد.
وبالتال لتكون له خربة يف الوصول اىل املرشح األصلح ..نتيجة
التجربة وتراكم اخلربة وإن كانت خاطئة ولكي يتعلم الصح من
اخلطأ ،فال يقع بذات اخلطأ مرة بعد أخرى كم حدث بالفعل عرب
السنوات املاضية ..ناهيك عن إهنا تريده حر ًا دون وصاية عليه ال
منها ،وال من أية جهة أخرى مهم تكن هذه اجلهة ،بل تريده أن
يعتمد عىل نفسه وخربته يف اختياره األصلح واألنفع لدينه ودنياه.
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علي خير البشر
ٌ
ٌ
«ع��يل خي البرش» من مصادر
كيف نثبت صحة احل��دي��ث:
االخرين؟
هلذا احلديث الرشيف أسانيد وطرق خمتلفة نذكر لك ما تيس
منها هبذه العجالة من الوقت ,ثم نحيلك بعدها إىل كتاب كان
قد جع طرقه:
 -1روى اخلطيب البغدادي يف (تاريخ بغداد  )433/7بسند
حسن :عن حممد بن املنكدر عن جابر قال قال رسول اهلل (صىل
اهلل عليه وآله)( :عيل خي البرش فمن امرتى فقد كفر).
إ ّ
ال أن اخلطيب قال بعده(( :هذا حديث منكر ال أعلم رواه سوى
العلوي  -يعني احلسن بن حممد بن حييى صاحب كتاب النسب
 هبذا االسناد وليس بثابت)) انتهى.ويقال للخطيب  :قولك ((حديث منكر وليس بثابت)) مردود
علي ًا خي البرش حتى النبي
عليك إذ ليس املراد من احلديث بأن ّ
(صىل اهلل عليه وآله) ،بل املراد :أنّه خيهم بعده ويف أ ّمته ومثل
ذلك كيف يكون منكر ًا أو أنه غي ثابت! وهل ينكر اخلطيب
مساواة امل��وىل سبحانه ألمي املؤمنني(عليه السالم) للنفس
القدسية للنبي (صىل اهلل عليه وآله) بنص آية املباهلة أو ينكر
األحاديث الصحيحة ال��واردة عن النبي (صىل اهلل عليه وآله)
بحق عيل (عليه السالم) ,بأنه كنفسه (صىل اهلل عليه وآله)! (انظر
املستدرك عىل الصحيحني :ج  2ص  ,)131أو ينكر ما نزل يف عيل
(عليه السالم) من القرآن ،وقد رووا بطرقهم عن ابن عباس قال:
((نزلت يف عيل (عليه السالم) ثالثمئة آية)) ,أو ينكر األحاديث
املتواترة يف فضله وشأنه (عليه السالم) الواردة بطرق الفريقني
والتي يستفاد منها فضله عىل جيع أمته (صىل اهلل عليه وآله) مثل

أحاديث (الغدير واملنزلة والثقلني والطي وإرسال سورة الرباءة
معه) وغيها مما ملئت هبا كتب الفريقني.
وأ ّما قول اخلطيب(( :ال أعلم رواه سوى العلوي هبذا االسناد))
فعجيب!! إذ كيف نيس أنّه بنفسه رواه مكرر ًا بغي هذا االسناد
وروى بإسناد غي مطعون يف (ج  5ص  )157عن عبد اهلل قال:
قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)( :خي رجالكم عيل بن أب
طالب (عليه السالم) ) احلديث .وأيض ًا بإسناد آخر (ج  3ص
 )409قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)( :من ل يقل عيل خي
الناس فقد كفر) .ورجال هذا اإلسناد كلهم ثقات وعدول سوى
حممد بن كثي الكويف قد تكلم فيه إ ّ
ال ّ
أن ابن معني  -وهو إمام
اجلرح والتعديل  -و ّثقه وقال :ليس به بأس(.تاريخ ابن معني
.)346/1
 -2روى ابن عساكر يف (تاريخ مدينة دمشق ج  42ص )372
عن طريق خيثمة بن سليمن بسند صحيح عن حذيفة بن اليمن
قال قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)( :عيل خي البرش من أبى
فقد كفر).
قال ابن عساكر (( :كذا قال احلسن بن سعيد (أحد رجال السند)
وإنم هو احلر)) انتهى.
وقال ابن عدي يف (الكامل ج  4ص  :)10وهذا قد رواه عن
احلر غي واحد .وروى عنه أمحد بن حييى الصويف وقال :حدثنا
احلر بن سعيد النخعي وكان من خيار الناس.
وروى عن رشيك أيض ًا عن األعمش عن عطية قلنا جلابر :ما
علي ًا فيكم ،قال :ذلك من خي البرش.
كنتم تعدّ ون ّ
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قواعد فقهية
قاعدة االمكان
املعنى :املراد من االمكان هنا هو االمكان بالنسبة إىل دم احليض،
فإذا انطبق الدم اخلارج من النساء عىل احليض ول يلزم حمذور من
التطبيق عليه كان ذلك موردا لقاعدة االمكان .كم قال العالمة
رمحه اهلل :كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض .
وعىل هذا األساس إذا رأت املرأة دما ال تعلم أنه أي نوع من
الدماء ،فإذا ل يكن مانع من محل ذلك الدم عىل احليض (بأن ال
يكون أكثر من عرشة أيام وأقل من ثالثة أيام مثال) حيمل عىل الدم
احليض.
ونتيجة هذه القاعدة هي أن املرجع عند الشك يف خصوصية
الدماء الثالثة هي إصالة احليض.
املدرك :يمكن االستدالل عىل اعتبار القاعدة بم ييل:
 - 1التسال :قد حتقق التسال عىل مدلول القاعدة فال خالف فيه
بينهم واألمر متسال عليه عندهم .كم قال املحقق صاحب اجلواهر
رمحه اهلل( :ما تراه) املرأة من الدم (من الثالثة إىل العرشة مما يمكن
أن يكون حيضا فهو حيض) إجاعا ،كم يف املعترب واملنتهى مع
التعليل فيهم  -بعد االجاع  -بأنه زمان يمكن أن يكون حيضا
فيكون حيضا ويستفاد منه قاعدة وهي :أن كل دم تراه املرأة وكان
يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ...بل قد يظهر من بعضهم
دعوى االجاع عليها كم هو عند املعارصين من القطعيات التي
ال تقبل الشك والتشكيك .
 - 2األصل :قد يستدل عىل اعتبار القاعدة باألصل املعروف،
وهي عبارة عن أصالة السالمة .بمعنى أن مقتىض السالمة
الطبيعية كون الدم من احليض ،ويكون غي احليض عىل خالف
السالمة اجلسمية .قال املحقق صاحب اجلواهر رمحه اهلل :أصالة
احليض يف دم النساء بمعنى الغالب إذ هو الدم الطبيعي املخلوق
فيهن لتغذية الولد وتربيته بخالف االستحاضة وغيها فإنه آلفة .
والتحقيق :أنه ال أساس هلذا األصل .كم قال املحقق صاحب
اجلواهر رمحه اهلل:

فبعد تسليمه وتسليم اعتباره رشعا مداره حصول الظن بذلك
للغلبة ،وحتققه يف جيع صور هذه القاعدة ممنوع ،كم يف املبتدأة إذا
رأت الدم بصفات
االستحاضة ،وكذلك املعتادة إذا رأته متقدما عىل عادهتا بكثي .
 - 3الروايات :العمدة يف إراءة املدرك هي الروايات املستفيضة
يف الباب.
منها صحيحة حممد بن مسلم ،قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم
عن املرأة ترى الصفرة يف أيامها ،فقال عليه السالم( :ال تصيل
حتى تنقيض أيامها)  .فهذه الصحيحة دلت عىل محل الدم الذي
يشك يف كونه من احليض عىل احليض وهذا هو مدلول القاعدة.
فاملرجع عند الشك يف نوعية الدم اخلارج من النساء هي أصالة
احليض.
فروع األول :إذا كانت امل��رأة مستدامة الدم ال جمال للتمسك
بقاعدة االمكان
وذلك للروايات اخلاصة التي تبني الوظيفة للمستدامة.
الثان :قال السيد احلكيم رمحه اهلل :يكفي يف اح��راز االمكان
األصل اجلاري الثبات الرشط أو عدم املانع كم إذا شكت يف
اليأس ورأت الدم ،فأن أصالة عدم اليأس كافية يف إحراز االمكان
بلحاظ رشطية عدم اليأس فتجري قاعدة االمكان يف الدم املرئي
حينئذ .
الثالث :قال املحقق صاحب الكفاية رمحه اهلل أن ترك الصالة يف
أيام االستظهار ال يكون تغليبا جلانب احلرمة :ألن حرمة الصالة
فيها (األيام) إنم تكون ،لقاعدة االمكان واالستصحاب املثبتني
لكون الدم حيضا .
الرابع :قال السيد صاحب العناوين رمحه اهلل :بعد القطع بعدم
احليضية إذا شك يف كون الدم استحاضة ،أو غيه من دم القرحة
وغيها فالظاهر البناء عىل أنه استحاضة ،وهذا أيضا كقاعدة
االمكان وارد عىل أصل الطهارة .

استفتاءات شرعية
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الهبة
السؤال :ما املقصود باهلبة؟
اجلواب :اهلبة هي  ( :متليك عني من دون عوض عنها ) و يعرب
عن بعض أقسامها بالعطية و النحلة و اجلائزة و الصدقة.
واهلبة عقد يتوقف عىل إجياب و قبول  ،و يكفي يف اإلجياب كل ما
دل عىل التمليك املذكور من لفظ أو فعل أو إشارة و ال يعترب فيه
صيغة خاصة و ال العربية و يكفي يف القبول كل ما دل عىل الرضا
باإلجياب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .
السؤال :االعيان اململوكة غي املنقولة اذا كانت مشاعة ،واراد
املالك ان يب حصته املشاعة ،فكيف يمكن حتقيق استيالء
املوهوب له عىل املوهوب؟
اجلواب :يتحقق بقبض املجموع باذن الرشيك او بتوكيل املتهب
اياه يف قبض احلصة املوهوبة عنه بل يتحقق القبض باقباض
الواهب متام العني املشاعة للمتهب ولو من دون اذن الرشيك
فيكون املتهب غاصب ًا بالنسبة اىل حصة الرشيك ولكن تصح اهلبة
لتحقق القبض.

ومات الواهب قبل الوفاء بوعده  .هل حيق للرشيك ان يطالب
ورثة رشيكه املتوىف باهلبة ؟
اجلواب :ليس له احلق يف ذلك .
السؤال :إذا اعتقد بعض ورثة الواهب ( اشتباه ًا منهم ) بأن وعد
اهلبة واجب التنفيذ حتى وإن مات الواهب قبل القبض  ،وقد
أعطى اهلبة بدون اجازة باقي الورثة هل يرتتب عىل هذا االعتقاد
أثر رشعي ؟
اجلواب :ال يرتتب عىل هذا االعتقاد أثر وال ينتقل ما أعطاه إىل
ملكية املوعود باهلبة بل البدّ من اسرتضاء كافة الورثة او إعادته
إليهم .

السؤال :امراة توفيت و كانت قد اخربت بعض ارحامها باهنا
تريد هبة مهرها الغائب لزوجها بعد وفاهتا ،فهل تنفذ هذه اهلبة،
و اذا ل تكن نافذة فهل جيب اخراجها من ثلثها عل ًم باهنا ل ترب
زوجها بتلك اهلبة؟
اجلواب :اذا كان مرجع ذلك اىل الوصية بابراء الزوج من املهر
املؤجل بعد وفاهتا نفذ ذلك اال يف الزائد عىل الثلث فان تنفيذها
السؤال :إذا وعدَ أحد الرشيكني رشيكه بأن يبه دكان ًا يف حصته يف الزائد يتوقف عىل اذن الورثة.
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العطاء الحسيني

يقدمها
خدمات متنوعة
ّ
معهد نور اإلمام الحسين  aللمكفوفين مجانًا
األحرار  :حسين نصر /تصوير  :صالح السباح

يتواصل معهد نور اإلمام
الحسين (عليه السالم)
للمكفوفين وضعاف البصر
التابع للعتبة الحسينية
المقدسة بتقديم افضل
الخدمات التعليمية ووسائل
النقل والوجبات الغذائية مجانا
لشريحة المكفوفين في أغلب
محافظات العراق ،اضافة الى
طباعة المناهج الدراسية بطريقة
لغة الـ(برايل) ،وذلك وفق احدث
البرامج التعليمية العالمية
ليكون معهدا انموذجيا يحتذى
به وسط االوساط االكاديمية
والتعليمية..
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أكد ذلك االستاذ (سامي جواد كاظم) مدير املعهد حيث
اض��اف ،بتوجيهات مبارشة من املتول الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة سمحة (الشيخ عبد املهدي الكربالئي)
يرشع منتسبو املعهد بشكل دؤوب وحريص بالعمل يف
مرشوع رعاية رشحية املكفوفني وضعاف البرص يف العراق
وتعليمهم لغة ال�(برايل) وتنظيم دورات العداد الكوادر
التعليمية والتدريسية ،ودورات متنوعة للمكفوفني حيث
بلغ عدد املشاركني يف الدورة الواحدة ( )50مكفوفا من
االناث والذكور قبل افتتاح املعهد.
موضحا ،ان املعهد اطلق املرحلة االوىل لطلبته عام
(2017-2016م) وكان عدد املشاركني فيها ( )27طالبا
حتت عمر عرش سنوات ،اما االن فيوجد يف املعهد( 126
) طالبا ولكافة املراحل (االول – الثان – الثالث -الرابع
–اخلامس -السادس) اضافة اىل دورات التعليم املسع
وتعليم اليافعني ودورة حمو االمية وصف اخلامس االبتدائي
ملحو االمية ،مشيا اىل ان املعهد قد حصل وبشكل اصول
عىل جيع املوافقات الرسمية فيها.منوها اىل ان معهد نور
اإلم��ام احلسني عليه السالم للمكفوفني اخذ عىل عاتقه
تنظيم دورات العداد معلمي لغة بطريقة (برايل) من (
دياىل ،ميسان ،واسط ،ذي قار ،السموة ،االنبار ،املوصل)
فضال عن افتتاح فرع له يف جنوب العراق .مشيا اىل ان
كوادر املعهد تنظم جوالت ميدانية يف احياء مدينة كربالء

املقدسة وأريافها بحثا عن االط��ف��ال املكفوفني وتعد
هذه املبادرة النوعية خطوة انسانية منه واالهتمم برشحية
املكفوفني وال حظنا هناك تغيا كبيا يف سلوكيات
االطفال من حيث عالقتهم مع اهلهم وأصدقائهم نحو
االفضل .منوها اىل ان هنالك تطورا واتساعا يف املعهد
وازدياد يف اعداد املكفوفني مما يتطلب سعيا وجهدا لبناء
زجهم يف
هذه الرشحية بصورة اكاديمية وثقافية من اجل ّ
احلياة العملية بشكل خيدم املجتمع يف املستقبل.
واجلدير بالذكر ان معهد نور اإلمام احلسني (عليه السالم)
لرعاية املكفوفني وضعاف البرص التابع للعتبة احلسينية
املقدسة ترجت منه دورات خمتلفة االختصاصات العداد
معلمي لغة –برايل -والسي والسلوك واحل��اس��وب.
وذلك هبدف اجياد خمتصني يف جمال تدريس ضعاف البرص
واملكفوفني وتأهيلهم.
ويذكر ان العتبة احلسينية املقدسة افتتحت مؤخرا معهد
نور اإلمام احلسن عليه السالم لرعاية املكفوفني وضعاف
البرص يف حمافظة املثنى .وتزويد معهد املوصل باملستلزمات
اخلاصة باملكفوفني اضافة اىل رعاية وفتح العديد من
املشاريع االنسانية السيم التي حتتاج اىل رعاية خاصة منها
مثل( معاهد التوحد ،مركز اإلمام احلسني عليه السالم
التخصيص للصم ،دار لرعاية املرشدين واملتسولني وضحايا
العنف معهد نور االمام احلسني عليه السالم للمكفوفني).
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بهدف توفير أجواء مناسبة للزائرين...

العتبة الحسينية المقدسة تستبدل منظومة التبريد

بأخرى جديدة

تقرير/قاسم عبد الهادي  -تصوير/صالح السباح

باشرت شعبة التبريد التابعة لقسم المشاريع الهندسية
في العتبة الحسينية المقدسة أعمالها المختلفة
باستبدال منظومة تبريد حرم اإلمام الحسين (عليه
السالم) القديمة بمنظومة تبريد جديدة على مستوى
عال ،تبلغ سعتها ( 900طن) بدل المنظومة السابقة التي
يتم العمل عليها في ظل
كانت بسعة ( 400طن) ،والتي ّ
االستغناء عنها حاليًا في تبريد الحرم خالل فصل الشتاء،
والتهيؤ إلى فصل الصيف ّ
مبكرًا.
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صفاء علي حسين

منظومة تبريد مضاعفة
جديدة واستبدال شبكة املاء القديمة التي هي انابيب حديدية
ويف هذا السياق حتدّ ث مسؤول شعبة التربيد التابعة لقسم املشاريع بالكستيل بأنابيب بول اثيلني بتقنية حديثة جدا ذات عمر افرتايض
اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة رئيس مهندسني استشاري اطول وايض ًا مشاكلها الفنية قليلة.
«تم اعتمد زيادة التربيد فض ً
صفاء عيل حسني قائ ً
ال عن زيادة مراعاة اوزان االنابين في العمل
الّ :
اهلواء النقي يف منظومة التربيد اجلديدة نتيجة ازدياد اعداد زوار واكمل حديثه :ان أهم نقطة اعتمدناها يف العمل هي مراعاة
االمام احلسني (عليه السالم) وخاصة خالل الزيارات املليونية االوزان حيث ان احلرم الرشيف وكم هو معروف لدى اجلميع
الكبية كزيارة االربعني املباركة وغيها من املناسبات هلدف له قدسية خاصة وتاريخ بنائه قديم فمشكلة الوزن واالهتزاز تعد
تقليل مستويات الرطوبة وتقديم افضل خدمة لزوار اب عبداهلل مهمة جد ًا ولربم تؤثر عىل البناء بشكل عام فراعينا ذلك يف منظومة
احلسني (عليه السالم) ،ويف السابق كانت منظومة التربيد يف التربيد اجلديدة حيث ان نوع االنابيب البول اثيلني اوزاهنا خفيفة
حرم اإلمام (عليه السالم) بسعة  400طن تم استبداهلا باملنظومة مقارنة بالبالكستيل وايض َا ليست فيها مشكلة التآكل حيث ان
اجلديدة التي تبلغ سعتها  900طن أي بمعدل اكثر من الضعف» .عمرها االفرتايض أطول فهذا سيكون ضمن خطة العمل اخلاصة
استغالل فصل الشتاء للعمل
بشبكة انابيب املاء.
واضاف قائال :بارشنا بالعمل بتنزيل دافعات اهلواء القديمة والتي االهتمام بالمنظر الجوي للحرم
ا ّدت خدمة ما يقارب  15سنة عىل سطح حرم االمام احلسني مبينا يف الوقت نفسه :هناك أعمل اضافية خمتلفة تتمثل بالدكتات
(عليه السالم) واستبداهلا بدافعات هواء رصينة ذات منشأ ايطال اخلاصة باهلواء وعزهلا ،اذ ان املسألة التي اعتمدناها بأعمل التربيد
وبأرقى املواصفات الفنية بم يليق بمكانة حرم احلسني (عليه يف العتبة احلسينية املقدسة هي مراعاة الصورة اجلوية وايضا
السالم) وبزواره الكرام ،وكان عملنا خالل هذه االيام حتديدا مراعاة جالية املنظر املعمري من الرؤية اجلوية حيث انه كم هو
الستغالل موسم الشتاء لعدم التأثي عىل ال��زوار الكرام ألن معلوم لكثرة االعمل عىل سطح احلرم الرشيف فأهنا بحاجة اىل
هدفنا بشكل عام تقديم افضل اخلدمات دون ان نؤثر عىل الزوار اعادة ترتيب بالنسبة للدافعات وشبكة املاء ،وهبذا يكون بعد
املتواجدين يف احلرم الرشيف.
انجاز عملنا املستقبيل قد حققنا جالية اكثر من اجلملية السابقة
استبدال انابيب المياه القديمة باخرى حديثة
للمنظر اجلوي لسطح احلرم احلسيني املقدس من خالل التعامل
إن مدة العمل (احلديث ال يزال له) حسب جدول االعمل هي معه بغاية االعتناء وعىل مستوى عال.
 45يوما يتم من خالهلا انجاز استبدال الدافعات القديمة بأخرى

18

التحقيقات

Ahrarweekly

مؤسسة اإلمام الرضا "عليه السالم" الخيرية في دائرة الضوء ...

بناء اكثر من مجمع للفقراء ،وتعليم أكثر من ( )1200يتيم،
ُ
وتوفير أكثر من مركز صحي للفقراء وااليتام
تحقيق :حسين النعمة  -حسنين الزكروطي  /التصوير :وحدة المصورين

نجد المشاريع االنسانية في أولويات المرجعية الدينية
ال غرو ان
َ
العليا ،كما ليس من الغريب ان تقفز تلك المشاريع بجميع
تقدمه في مفاصل الحياة اإلنسانية ،ساعيا في حفظ حياء
ما ّ
ً
ورعاية لأليتام بكفالة التعليم والجانب الصحي
الفقراء،
لهم ،ومن هذه المشاريع االنسانية المنبثقة من فيض عطاء
المرجعية الدينية العليا هي مؤسسة اإلمام الرضا (عليه
السالم) الخيرية احدى تلك المشاريع الحيوية التي اقدم
على تأسيسها حب الخير للناس وطلب الراحة واالمان للفقراء
وضمان مستقبل زاهر لأليتام ال سيما ابناء الشهداء االبرار..
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مجمع اإلمام الرضا (عليه السالم) السكني
أول مجمع للمؤسسة في كربالء
االستاذ مرتضى سالم

لكل مرشوع انسان بداية ينطلق منها ودوافع تقتيض إقامته وفق
خطى مدروسة ،وقد حتدث عن دوافع وغايات واهداف مؤسسة
ً
اإلم��ام الرضا (عليه السالم) اخليية االستاذ (مرتىض سال)
مسؤول قسم االدارة ،قائال« :ان بداية التأسيس كانت يف عام
2009م بدوافع انسانية بحتة متمثلة يف االغاثة والرعاية الصحية
واالجتمعية للعوائل املتعففة وعوائل االيتام وعوائل الشهداء ،كم
ان املساعدات التي تقدّ مها املؤسسة للعوائل ال تقترص عىل اهال
حمافظة كربالء املقدسة فحسب؛ انم جيع املحافظات العراقية».
مشيا اىل ان «عمل املؤسسة يتمثل يف توفي املتطلبات التي
حتتاجها العوائل املتعففة سواء كانت أجهزة كهربائية أو منزلية او
سكنا او رعاية اجتمعية أو صحية فضال عن مساعدهتم يف تسيي
معامالهتم املتوقفة يف الدوائر احلكومية حلني انجازها».
وتابع« :يف عام 2010م وضعت املؤسسة حجر االساس لبناء
جممع سكني خاصة بالفقراء واملحتاجني ،وقد محل اسم جممع
االمام الرضا (عليه السالم) السكني يف منطقة الروضتني قرب

يضم
مركز مدينة كربالء املقدسة ،بمساحة تصل اىل (دونمني)
ّ
( )60شقة بمساحة 100م 2لكل شقة ،وقد سكنت فيه العوائل
يف عام 2015م ،وهو اول املشاريع الكبية للمؤسسة».
واضاف سال« :ان اغلب العوائل الساكنة يف جممع االمام الرضا
(عليه السالم) السكني هم من اهال كربالء ألن ضوابط االسكان
يف املجمع تتطلب من العائلة تقديم طلب اىل (رئيس املؤسسة)
لغرض السكن يف املجمع ،بعد ذلك يتم االيعاز باجراء كشف
عن هذه العائلة والتحري عن مقدّ مي الطلب من الناحية االمنية
واجلوانب االخرى الدقيقة لضمن ابتعاد هذه العائلة عن املشاكل
القانونية او االجتمعية ،وتأكيد صدق ادعائهم بعدم امتالكهم بيتا
او ُمعيال  ،وبعدها يتم وضع العائلة حسب التسلسل وتوفي سكن
هلم ،كم تعمل املؤسسة عىل توفي جيع اخلدمات التي حتتاجها
العوائل ب��دء ًا من اجلانب االمني واخلدمي والصحي وانتها ًء
باخلدمات االجتمعية ومن بينها «اصالح ذات البني» املتمثلة يف
معاجلة املشاكل التي حتدث بني الزوج وزوجته».
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بذرة أولى لمشروع تربوي وتعليمي مهم يشهد اليوم
انتقالة نوعية في تعليم اليتيم وتنشئته وطنيا وعقائديا
السيد سعد الدين البناء

ولتفاصيل اكثر تنقلت جملة (االح���رار) بني اروق��ة التعليم
والتكافل املتسمة بمدارس املؤسسة االبتدائية والثانوية لأليتام
وبني مراكزها الصحية والسكنية ،وكانت اول لقاءاتنا مع السيد
سعد الدين هاشم البناء املرشف عىل مدارس االيتام يف املؤسسة:
«ان اخلطوة االوىل لبناء مدرسة خاصة باأليتام جاءت بعد ان تربع
احد االخوة اخليين بقطعة ارض وحددها بأن تكون مدرسة
لأليتام ،وهذا احلدث كان يف عام (2010� 2009م) ،وجاءت
املوافقة عىل تشييدها من قبل سمحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي
مؤسس مؤسسة اإلمام الرضا (عليه السالم) واملرشف عليها،
بعد زيارته امليدانية للمكان املخصص مع جمموعة من املسؤولني،
وكان اعتمد تشييدها عىل الواردات املالية للمؤسسة التي تأيت من
احلقوق الرشعية واملتربعني من داخل وخارج العراق».
وتابع الب ّناء« :هناك جماميع كثية من املتربعني من خارج العراق
نعمل عىل تنظيم زي��ارات ميدانية هلم لالطالع عىل املشاريع
التي شاركوا يف تشييدها او قيد االنجاز من اجل زيادة الثقة

بني املؤسسة واملتربعني من جهة كذلك بيان دوره��م الفعيل
يف مساعدة هذه الفئة املحتاجة ،وباذنه تعاىل تم تشييد مدرسة
السيدة رقية (عليها السالم) املختلطة لأليتام بأربعة طوابق
وضم الطابق االول والثان
وبمساحة وصلت اىل ( 800مرت)،
ِّ
لأليتام البنني ،بينم جاء الطابق الثالث والرابع لأليتام البنات».
مؤسسة اإلمام الرضا عليه السالم ترعى اكثر من  1200طالب
يتيم يف كربالء املقدسة
واضاف البناء« :بسبب اكتفاء مدرسة السيدة رقية (عليها السالم)
بعدد الطلبة وكثرة طلبات العوائل للتسجيل فيها عملت املؤسسة
عىل رشاء عرصة جماورة هلا وبنفس املساحة وقد تم تشييدها
بالكامل بأربعة طوابق ،ليأيت العمل بعدها عىل تصيص مدرسة
السيدة رقية (عليها السالم) للبنات ،ومدرسة عيل االصغر
(عليه السالم) للبنني ،بعد ذلك تم وضع دراس��ة للحصول
عىل إج��ازة ملدرسة ثانوية وبالفعل جاءت املوافقة االصولية
واستحصال االجازة بشكل رسمي ليصبح لدى مؤسسة اإلمام
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الخير تسهم بتوسعة مشاريع المؤسسة التعليمية والتربوية
َي ُد
ِ
الرضا (عليه السالم) اخليية التابعة ملمثلية مكتب السيد عيل
احلسيني السيستان (دام ظله الوارف) مدرستان ابتدائيتان ها
عيل االصغر والسيدة رقية (عليهم السالم) ومدرستان ثانويتان
بنفس االس��مء ،وقد وصل عدد الطلبة املسجلني يف امل��دارس
االربع اىل ( )1200�1190طالب وطالبة ،ويف الشهور السابقة
تم رشاء قطعة ارض بمساحة وصلت اىل ( )126مرتا مربعا ،من
اجل ان تكون مركزا طبيا لعالج الطلبة االيتام وذويم ،وبعون
اهلل تعاىل ستشهد االسابيع القادمة افتتاح املركز بشكل رسمي ،ان
شاء اهلل».
واش��ار الب ّناء اىل أن «جيع اخلدمات التي تقدّ مها املؤسسة يف
مدارسها بدءا من وسائل النقل والكتب والقرطاسية وانتهاء
بالغذاء واملالبس وغيها تأيت لأليتام بشكل جمان فضال عن
وجود مساعدات مالية تقدّ م لبعض الطلبة املحتاجني بني فرتة
واخرى».
ُ
وتابع« :تربع احد االخوة املحسنني بدار ومشتمل يف منطقة حي
احلسني (عليه السالم) يف مدينة كربالء املقدسة ،وقد استخدم هذا
املكان ليكون روضة لألطفال االيتام ،وبعد فرتة وجيزة وهب
أحد االخوة اخليين قطعة ارض بمساحة ( )1250مرتا مربعا
 ،النشاء مدارس لأليتام ،وبالفعل تبنت العتبة احلسينية املقدسة
مرشوع إنشاء ومدرسة بخمسة طوابق يف منطقة البوبيات باسم

اوالد مسلم (عليهم السالم) وبمساحة ( )1250مرتا مربعا ،
وقد تم احلصول عىل املوافقات الرسمية من قبل وزارة الرتبية،
وجيب التنويه اىل ان احدى االخوات من خارج العراق قد تربعت
بمبالغ مالية من اجل إنشاء مركز طبي لأليتام وذويم خاص
بعالج االسنان ،وقد تم حتديد مكان املركز يف نفس املدرسة ،وقد
وصل املرشوع اىل نسب انجاز عالية ،كم تبنت العتبة احلسينية
املقدسة اىل جانب مدرسة اوالد مسلم (عليهم السالم) انشاء
روضة خاصة لأليتام».
واضاف البناء أن «اجلهات املسؤولة يف مؤسسة اإلمام الرضا
ِ
تكتف باملناهج الدراسية املقررة للطلبة ،بل
(عليه السالم) ل
عملت عىل اضافة دروس إثرائية تتعلق بالفقه والعقائد واالخالق
وحفظ وت��الوة القرآن الكريم ،فضال عن تنظيم اسبوع ثقايف
ترفيهي للطلبة خالل العطلة الصيفية متمثال بالزيارات امليدانية
اىل بابل واالطالع عىل آثارها والتجول يف املالعب الرياضية مع
زيارة بعض العتبات املقدسة يف العراق ،وغيها من االنشطة التي
تساعد االيتام عىل اخلروج من الضغوط النفسية واملجتمعية،
كذلك عملت املؤسسة عىل تقديم انشطة تشجيعية لطلبة مدرسة
السيد عيل االصغر (عليه السالم) الثانوية من خالل استضافتهم
يف جامعة وارث االنبياء (عليه السالم) التابعة للعتبة احلسينية
املقدسة والتجول يف اروقتها واللقاء باألساتذة والطالب».
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إدارة
حكيمة ..ونتائج
عالية حققتها مدرستا
علي االصغر والسيدة رقية
(عليهما السالم) في المراحل
المنتهية وغير المنتهية

وعن نسب النجاح العالية واملعدالت املميزة حتدث الب ّناء:
«ان طريقة اختيار الكوادر التدريسية يف مدارس عيل االصغر
رس
والسيدة رقية (عليهم السالم) لالبتدائية والثانوية يعترب ّ
ارتفاع نسب النجاح واملعدالت املتميزة يف املراحل املنتهية وغي
املنتهية كون آلية اختيارهم جاءت وفق معايي وضوابط مدروسة
وضعتها اللجنة املتخصصة يف االختيار ،ومن تلك املعايي هي
إقامة امتحان تنافيس حتريري للمتقدمني بطلب التعيني ،وإعطاء
االفضلية للمتقدم عىل التعيني اذا كان يمتلك خربة سابقة يف
جمال التعليم اي سبق وان عمل مدرسا كذلك كاريزما املتقدم
هلا اثر مهم يف التقديم ،كم يضاف هلا وجوب اتصاف املتقدم عىل
التعيني «بالرمحة واحلنان واالبوة» أي مراعاة الطرائق واالساليب
الطيبة يف التعامل مع الطلبة كوهنم «ايتاما» وجيب ان يكون
التعامل معهم بشكل خيتلف عن الطلبة يف املدارس االعتيادية،
وغيها من املعايي والضوابط التي ُو ِضعت خدم ًة هلذه الفئة،
ويمكن القول بأن اليتيم يف مدارس مؤسسة االمام الرضا (عليه
السالم) أصبح يمتلك ثقافة ومعلومات وسلوك قد تغيب عن

الطفل غي اليتيم يف امل��دارس احلكومية ،كم جيب التنويه عن
نجاح ادارة مدارس املؤسسة وتفانيها يف استثمر العطل الصيفية
إلقامة دورات تطويرية للمالكات التدريسية».
واشار البناء اىل ان «احدى االخوات من حمافظة كربالء املقدسة
قد تربعت قبل فرتة بقطعة ارض يف حي الزهراء ،بمساحة تصل
اىل (دونمني) ولكن ل حتدد هوية هذه القطعة لغاية اللحظة هل
ستكون دور ا سكنية لأليتام ام مدارس؟».
ويف عودة مع مسؤول قسم اإلدارة يف املؤسسة تابع القول« :عىل
املؤسسة عاتق كبي يتمثل يف اجلانب الرتبوي فعملها ل يقترص
عىل توفي السكن واالمور اللوجستية فحسب ،بل هلا مبادرات
كثية حرصت من خالهلا عىل توفي مساعدات تشجيعية ألبناء
الشهداء بغية االستمرار بدراستهم» ،ومشيا يف ذات الوقت
اىل ان املدرستني االبتدائيتني والثانويتني ال تضم ابناء العوائل
الساكنة يف جممع االمام الرضا (عليه السالم) السكني فحسب؛
بل جيع االيتام وابناء الشهداء املسجلني باملؤسسة يف خمتلف
مناطق حمافظة كربالء املقدسة».
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صحيا:للمؤسسة
مراكز صحية متخصصة،
وعمليات جراحية بالتنسيق
كريم عزيز خضير

مع مستشفيات العتبة
الحسينية المقدسة

وحتدث سال عن االمور املتعلقة باجلانب الصحي يف املؤسسة من
خالل قسم الرعاية الصحية احد اذرع املؤسسة والعامل يف توفي
خدمات صحية لأليتام والفقراء والعوائل املتعففة ،فقال« :من
اخلدمات التي يتم توفيها يف املراكز الصحية التابعة للمؤسسة هو
إجراء العمليات وكذلك فحص العيون ومشاكل االسنان وغيها
اضافة اىل التنسيق مع إدارة مستشفى سفي االمام احلسني (عليه
السالم) ومستشفى االمام زين العابدين (عليه السالم) التابعتني
للعتبة احلسينية املقدسة او عرب مركز السيدة زينب (عليها السالم)
لفحص العيون الكائن يف جممع سيد الشهداء (عليه السالم)
والتابع ملؤسسة االمام الرضا (عليه السالم) ،او من خالل جممع
االمام احلسني التخصيص الكائن يف منطقة حي املوظفني بمحافظة
كربالء ،اضافة اىل قيام شعبة الرعاية الصحية يف املؤسسة بارسال
بعض احلاالت اىل مركز وعد اهلل الطبي لفحص االسنان الواقع يف
مدينة االمام احلسن (عليه السالم) للزائرين».
وحت��دث كريم عزيز خضي مسؤول قسم العالقات العامة
واإلعالم يف مؤسسة االمام الرضا (عليه السالم)« :ان املؤسسة
متتلك جمموعة من االقسام والشعب ولكل واح��د منها مهام
ووظائف خمتلفة ،ومنها قسم العالقات واالعالم وقسم الرعاية
يضم شعبة املتابعة ،وشعبة التسجيل وشعبة
االجتمعية الذي
ُّ
الرعاية الصحية وشعبة التأهيل النفيس».
لوجستيا :توفي املساعدات وتثقيف وتأهيل عوائل جممع اإلمام
الرضا (عليه السالم) والطلبة االيتام عقائديا وفكريا
واض��اف خضي« :بعد اكمل اج��راءات تقديم الطلب من قبل
شعبة التسجيل يأيت عمل شعبة «املتابعة» ودوره��ا بالكشف
امليدان للعائلة املتقدمة بطلب االسكان ،وتوفي املساعدات بدءا
من االجهزة الكهربائية واملتمثلة يف الثالجة والسخانات واملدافئ
الكهربائية وغيها من االجهزة املنزلية ال��ضوري��ة ،وهناك

متابعة دورية هلذه العوائل كل ثالثة اشهر للعوائل للوقوف عىل
احتياجاهتم االخرى».
مشيا اىل ان «العاملني يف املؤسسة اضافة اىل عملهم اللوجستي
املتمثل يف تقديم املساعدات املالية والعينية للعوائل املسجلة
يف املؤسسة ،فأهنم يسعون اىل تثقيف وتطوير العوائل واالبناء
وتأهيلهم نفسي ًا واجتمعي ًا وديني ًا ،وهناك املساعدات واخلدمات
العينية واملالية والرتبوية والنفسية واالجتمعية والدينية ،من بينها
اقامة ندوات تثقيفية وتوعوية وحمافل قرآنية للعوائل يف املؤسسة،
كذلك اقامة ندوات توعوية وتثقيفية للطالبات التابعات ملدرستي
السيدة رقية (عليها السالم) لالبتدائية والثانوية ،من بينها الندوة
التي اقيمت بالتعاون مع مديرية االمن الوطني حول «االبتزاز
االلكرتون» للطالبات يف مدرسة السيدة رقية الثانوية والتي القت
استحان املشاركات وو ّلدت انطباعات اجيابية لدين».
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ورد على الشبهات
ٌ
دفاع عن التش ّيع ُّ

يدافع الخطيب الحسيني السيد نذير الحسني عن أهل البيت (عليهم
لم
ْ
قيمة ومهمة
السالم) على المنبر فحسب ،وإنما لهذا الرجل مؤلفات ّ
وتصل أهميتها إلى ضرورة ترجمتها للغات إنسانية عديدة ،كونها ال تدافع
فقط عن أهل النبوة وإنما تكتب تاريخًا رائعًا وصريحًا عن اإلسالم وعن
المذهب الشيعي الذي حاول الوهابيون والتكفيريون تشويه صورته.
التشيع) ،ناقش الحسني أفكار (أحمد الكاتب)
(دفاع عن
فمثالً في كتابه
ٌ
ّ
الذي حاول اإلساءة للمذهب الشيعي الذي يقول أنه يعتنقه ،وقد وضع
والرد عليه ،ومن بينها (الغيبة
الحسني فصوال ً مستفيضة لمناقشته
ّ
وفقهاء الشيعة).

َ
حاول (الكاتب) إجياد حالة من
يقول السيد نذير احلسني« :لقد
االرباك عند فقهاء الشيعة نجمت من غيبة االمام املنتظر (عليه
اإلسالمية بعد وفاة رسول اهلل
السالم) ،وبمرور رسيع للحالة
ّ
(صىل اهلل عليهم وآله) إىل يومنا هذا ،نجد ّ
التشيع كان يف
أن
ّ
غنى عن تلك احلالة ،أ ّما غيه فقد وقع فيها ،وذلك بعد غيبة
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) عن املجتمع والتحاقه بالرفيق
االعىل انقسم املسلمون إىل قسمني:
قسم قالّ :
إن الرشيعة قد بلغت إىل املجتمع بالكامل وال حتتاج
اختصه رسول
حممد (صىل اهلل عليه وآله) إىل ّقيم عليها
ّ
رسالة ّ
اهلل بأحكامها.
خص رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)
والقسم االخر قال :لقد ّ
املكملني لرشيعته من بعده.
علي ًا وأبناءه بمسائل الدين وهم ّ
االول فارتطم بواقع ال
وس��اروا جيع ًا يف احلياة ،فأ ّما القسم ّ
فاضطروا ولبعض الوقت االستنجاد بإمام القسم
ترشيع له،
ّ
الثان لتوضيح ترشيع الرسول (صىل اهلل عليه وآله) حول هذه
الوقائع ،ولكن هذا اللجوء ل يكن جلعل ذلك االمام مصدر ًا

للترشيع ،بل جعلوه يتمتع بموقع ترشيعي ولفرتة من الوقت.
وما إن سارت عجلة احلياة ح ّتى وجدوا أنفسهم أمام جع غفي
من الوقائع ال ترشيع هلا عندهم � وليس ال ترشيع هلا يف االسالم
الذي هو رسالة للدين والدنيا مع ًا � فلم جيدوا بدّ ًا للجوء إىل
وسائل تسعفهم يف ذلك ،فلجأوا إىل االستحسان الذي
يقول عنه الشافعي( :من استحسن فقد ّ
رشع).
ول يسد االستحسان ّ
كل التغييات ،فلجأوا إىل القياس الذي
وغربوا يف القول به ،ويكفي أن ّ
ّ
أى
يطلع االنسان عىل ّ
رشقوا ّ
التشعب والتباين يف اآلراء.
صولية ليعرف مدى
موسوعة ُا
ّ
ّ
ثم جلأوا إىل عدالة الصحاب ،ففتحوا باب ًا جديد ًا يف الترشيع
ّ
سمي باب عدالة الصحاب ّنزهوه فيها من ّ
كل عيب ودنس
ّ
وخطأ ،واختلفوا يف ذلك أيض ًا ،فذهب قوم إىل ّ
أن مذهب
حجة إن خالف القياس،
حجة مطلق ًا ،وآخر إىل أنّه ّ
الصحاب ّ
وثالث إىل ّ
خاصة ...ورابع إىل
احلجة يف قول أب بكر وعمر ّ
أن ّ
ّ
احلجة يف قول اخللفاء الراشدين إذا اتفقوا .وقال الغزال:
أن ّ
ّ
(إن جيع هذه االقوال باطلة).
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ول تقف سلسلة املستجدّ ات اخلالية من الترشيع ،فلجأوا إىل
املصالح املرسلة التي رفضها الشافعي بقوله( :إنّه ال استنباط
باالستصالح ،وم��ن استصلح فقد ّ
رشع كمن استحسن،
واالستصالح كاالستحسان متابعة للهوى).
وهذه احلية التي وقع فيها الفكر الس ّني نتجت من إيمنه السابق
خصه رسول اهلل (صىل اهلل
بإكمل الترشيع ،وعدم وجود من ّ
عليه وآله) ،بحيث أ ّدت به إىل اتباع خمتلف الوسائل لسدّ النقص
احلاصل عندهم ،مثل فتح الذرائع وسدّ ها وما إىل ذلك.
أ ّما القسم الثان ،وهم الشيعة ،فقد استغنوا عن ّ
كل تلك الوسائل،
ّ
الن النص قام عىل تنصيب إمام بعد وفاة رسول اهلل (صىل اهلل
عليه وآله) ،يعطي � االمام � لال ّمة ما حتتاجه من ترشيع اخ ُتص
ّ
واستقرت االمامة بالنصوص
لكل املستجدّ ات احلادثة،
به
ّ
القطعية ،واحد ًا يكمل االخر ،والكل ينقلون
املتواترة واالد ّلة
ّ
عن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) ،وكم يقول االمام الصادق
(عليه السالم)« :حديثي حديث أب ،وحديث أب حديث جدّ ي،
وحديث جدّ ي حديث احلسني ،وحديث احلسني حديث احلسن،
وحديث احلسن حديث أمي املؤمنني ،وحديث أمي املؤمنني
حديث رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)».
فأسسوا منهاج ًا متكام ً
ال للفقيه الشيعي عىل مدى قرنني من
ّ
الزمان ،واستعدّ وا ملسألة الغيبة التي طاملا حتدّ ثوا عنها ،فوضعوا
الرشعية ،وقاعدة
القواعد العا ّمة للفقيه كاالستصحاب ،والرباءة
ّ
اليد ،والرتجيح بني الروايات ،والعمل بخرب الواحد ،وغي ذلك
من القواعد املبثوثة يف مرو ّياهتم ،والتي قدّ مت من قبلهم للفقيه
الشيعي ليدور رحى االجتهاد عليها.
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وتورم الفقه الشيعي برتاث ثر من االحاديث
وبعد أن ّمتت الغيبةّ ،
واخلاصة ،وعىل مدى قرنني من
والروايات والقواعد العا ّمة
ّ
االئمة إىل العلمء والفقهاء
الزمن ،وبعد انتقال دستور القيادة من ّ
الذين اتفقوا جيع ًا عىل انتقال مراسم القيادة إليهم ،وإن اختلفوا
يف مساحة هذا االنتقال سع ًة وضيق ًا ،بعد ّ
كل ذلك ،جاء الفقيه
الشيعي ليمرس دوره كنائب لالمام ،فوجد تراث ًا ضخ ًم ال حاجة
له معه بالرجوع إىل وسائل جديدة تؤ ّدى إىل االرباك واحلية،
فهو حيتاج فقط إىل الرجوع إىل ذلك الرتاث واستخراج احلكم
الرشعي أو الوظيفة للمك ّلف يف خمتلف الوقائع ،ولقد حتدّ ث
فإن ال
الشيخ الطويس عن غزارة ذلك الرتاث فقال( :أ ّما بعدّ ،
أزال أسمع معارش خمالفينا من املتفقهة واملنتسبني إىل علم الفروع
االمامية ويستنزرونه وينسبوهنم إىل ق ّلة
يستحقرون فقه أصحابنا
ّ
الفروع وق ّلة املسائل ،ويقولونّ :إهنم أهل حشو وأهل مناقضة،
ّ
وإن من ينفي القياس واالجتهاد (باملعنى اخلاص) ال طريق له إىل
الن ّ
كثرة املسائل وال التفريع عىل االصولّ ،
جل ذلك وجهوره
مأخوذ من هذين الطريقني ،وهذا جهل منهم بمذاهبنا ،وق ّلة
أن ّ
تأ ّمل الصولنا ،ولو نظروا يف أخبارنا وفقهنا لعلموا ّ
جل ما
ذكروه من املسائل موجودة يف أخبارنا).
ثم أضاف( :وأ ّما ما كثّروا به كتبهم من مسائل الفروع فال فرع
ّ
من ذلك إ ّ
ال وله مدخل يف ُاصولنا وخمرج عىل مذاهبنا ،ال عىل
وجه القياس ،بل عىل طريقة توجب عل ًم جيب العمل به ويسوغ
الوصول إليها من البناء عىل االصل وبراءة الذ ّمة وغي ذلك).
إذن ،فالشيعة ل يقعوا يف حية وارباك نتيجة الغيبة كم حدث
لغيهم بعد وفاة رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله).
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أغـالك دارا !
اء  ،مـا
أسام ّر ُ
ِ

مرتضى العاملي

��������اك دارا
اء  ،م�����������ا اأغ�����������
ِ
��������ر ُ
اأ����������ض���������ام� ّ
ٌ
��������رات
�������وم زاه�����������
ب��������� ِ
������ك ح������ ّل�������������تْ جن���������� ٌ

��������ك ��������ض� ٌ
������رف ع����ظ����ي���������م ٌ ال ُي�����ج�����������ارى
ل� ِ
���ة ال������ه�������������ادي م�����������زارا
����رت ل���������ض����ي����ع� ِ
ف�����������ض� ِ

ب�������ك ال�������ه�������ادي ا ّ
��ح
ِ
أ��������ض������� َع ك�������ض���م�������س ����ض���ب����� ٍ
�����دي ُ ه���� ّل���������تْ
ِ
وف������ي������ك ال�����ق�����ائ�����م ُ امل������ه�������� ّ
���ت اإذ ًا ت����راب���������ا
���ب اإ ْذ ب����ق����ي������ ِ
ع����ج����ي������ ٌ

�����ك اأن���������������ارا
وب�����������در
ال����ع���������ض����ك���������ري ِ ب�������� ِ
ّ

ب�����������ك اأق�����ام�����������وا
ِ
ول�����ك������� ْ
����ن وال������ه�������������داة ُ
������د �����ض����ه���������دتْ ق����دوم��������� ًا
م����دي����ن����ة ُ اأح�������م� ٍ

����ره ف�����ز ّي�����ن�����������ت ْ ال�����������م�����������دارا
ب�����������ض�����ائ������� ُ
أ�����ض����ب����ح����ت يف ال�����دن�����ي�����ا ُن�����������ض�����ارا !
وم�������ا ا
ِ
����د ف� َ
���ك ال���� ُّن���������ض���������ارا
ف�����ق� ْ
��������اق ال���������رى ف����ي������ ِ

ف�����������������اإنّ ت�����ه�����ام������� ً
����ة ف�����ا������ض�����������تْ ف�����خ�����������ار ًا

��ن ال�����ق�����������رارا
وا
أن�������������ت ������ض�����ه� ِ
ِ
����دت ل���ل���ح�������ض����� ِ
ف�����ح�����������از ال��������راف�����������������دانِ ب����ه���������ا َف�����خ�����������ارا

ون�����������ض� ُ
����ت ك����ان���������تْ
����ف ب������������دو ِر ا ِآل ال�����ب�����ي� ِ

������ن ل����ه���������م دي�������������ارا
ب���������������ا ُد ال�������راف�������دي��������� ِ

������داد اأق������ام�������������وا
�����ف وب�������غ���������
ٍ
ف����ف���������ي جن�������� ٍ

�����م ال�����ط������� ُّ
����ف اأج�������������ض�������������اد ًا خ����ي���������ارا
و�������ض� َّ
م�������ع احل�������رم�������ن ِ ي�������وم������� ًا ق�������د ت����ب���������ارى

ل�����ل�����ع�����������راق اإذا ب����ف���������خ���������ر ٍ
ِ
ف�����ح�����������قّ ٌ
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نـــــــــــــــــــوري الــــــــوائــــــــلــــــــي

( الدمعة )
يقال كل دمعة لها نهاية  ..ونهاية اأي دمعة ب�ضمة ..
ولكل ب�ضمة نهاية  ..ونهاية الب�ضمة دمعة !
ومل يخلق اهلل تعاىل الدمعة اإ ّال الأنه يعلم مب��رارة احلزن على
االإن�ضان
وخلقها الأنها تخفيف؛ فاإذا اأ�ضابك يف يوم من االأيام فرح فتاأكد
اأنه �ضي�ضيبك االآخر والعك�س
وال تكر ال�ضكوى للنا�س فقد �ضاقت �ضدور النا�س لبلواهم فما
عادوا يحتملون
ال ُ
ت�ضك للنا�س جرح ًا اأنت �ضاحبه ال يوؤمل اجلرح اإ ّال من به اأمل
( َ
ال َتقف )
ال تقف كثريا عند اأخ��ط��اء ما�ضيك ،الأن��ه��ا �ضتحيل حا�ضرك
جحيم ًا ،وم�ضتقبلك ُحطام ًا ،يكفيك منها وقفة اعتبار ،تعطيك
دفعة جديدة يف طريق احلق وال�ضواب ،واإذا غفرت لنف�ضك ما
اأخطاأت فمن ال�ضهامة والكرم اأن تغفر لاآخرين اأخطاءهم.

حيدر عاشور

( َمن يكرهك ؟ )
اأن يكرهك النا�س واأنت تثق بنف�ضك وحترتمها اأهون كثريا من اأن
يحبك النا�س
واأنت تكره نف�ضك وال تثق بها .
فكن واثق اخلطوة تنظر للوجه االإيجابي يف كل �ضوؤون احلياة.
( ُ�ضروقُ َو ُغروب)
ال تدع الياأ�س ي�ضتويل عليك ،انظر اىل حيث ت�ضرق ال�ضم�س كل
فجر جديد ،
لتتعلم الدر�س الذي اأراد اهلل تعاىل للنا�س اأن يتعلموه ،ان الغروب
ال يح ّول دون �ضروق
مرة اأخرى يف كل �ضبح جديد .
وانظر اإىل اجلانب امل�ضرق من حياتك فهناك اأعمال قد تكون
عملتها
يف ظهر الغيب ت�ضتحق الوقوف لها والت�ضفيق
ونور النهار يجلي �ضواد الليل.
( َ
ال َحتزنْ )
الأن احلزن يذيقك املاء الزالل علقم ًا  ،والوردة حنظا  ،واحلديقة
�ضخور ًا قاحلة
فا تنظر اىل �ضغر اخلطيئة  ،لكن انظر اىل عظمة من ع�ضيت ،
الأن الدنيا كماء البحر ،كلما ازددت منه �ضربا ،ازددت عط�ض ًا .
لذلك على العاقل اأن يكون عاملا باأهل زمانه  ،مالكا لل�ضانه،
يكب النا�س على وجوههم اإ ّال
الأن باء االإن�ضان  ،،من الل�ضان ( وهل ّ
ح�ضائد األ�ضنتهم)
فا تذلّ النا�س لنفوذك و�ضلطتك ،فلو دامت لغريك ،ما اآلت اإليك.
كن وا�ضع ال�ضدر؛ تكن ابت�ضامتك دائمة.
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ٌ
ارجوزة في سيدات البيت النبوي
ف�������اط�������م�������ة ٌ ب�������ن�������ت االم�������������������ام ال������ع������اب������د
ع���������ظ���������ي���������م���������ة ت����������ق����������ي����������ه ن��������ق�������� ّي��������ة
�������������������رت م������������ن ال����������ل����������ئ����������ام ل������ل������ع������ب������اده
ف�
ّ
ل�������ه�������ا م���������ق���������ام ع�������ن�������د ب������������������اري ال�������ك�������ون
ي�������ق���������������ض�������ده�������ا ال����������ع����������ب����������اد ل�������ل�������وف�������اء
م�����������ا زاره���������������������م م�����������وؤم�����������ن وه��������������و خ������ائ������ب
و�������������ض������������ي������������دات ب���������ي���������ت اآل اح�������م�������د
اول���������������ه���������������م خ����������دي����������ج����������ة ال�������������وف�������������اء
واب���������ن���������ت���������ه���������ا ام اب���������ي���������ه���������ا احل�������������رة
واب���������ن���������ت���������ه���������ا زي�����������ن�����������ب ام ال�������������ض������ر
ت��������ل��������ك ن�����������������ض��������اء ط�������������اه�������������رات ال��������ث��������وب
ل��������ه��������ن ع����������ن����������دي ع����������اط����������ر ال�����ت�����ح�����ي�����ة
��������������م احل�������������دي�������������ث ب�������ال���������������ض�������ام
واخ���������������ت�
ُ
�������ي يف ال���������ه���������دى وال��������دي��������ن
واب���������ن���������ي ع��������ل� ّ

صــــــــالح رديــــــــــف عــلــي

اب��������������ي ال��������ر���������ض��������ا امل������������وؤي������������د امل������ج������اه������د
وف��������رع��������ه��������ا ال������������زاك������������ي ع�������ل�������ى ال�������ري�������ه
�����������رم������������ت ب������ال������ف�������������ض������ل وال���������������ض�������ه�������اده
وك�
ّ
وم������������ع������������ج������������زات خ�����������ريه�����������ا ك�����������امل�����������زنِ
ل������ل������و�������ض������ل وال���������ت���������ري���������ك وال�������������ض������ف������اء
اال ح�����������ب�����������اه اهلل ب��������ال��������رغ��������ائ��������ب
ل�������ل�������م�������وؤم�������ن�������ات ق������������������دوة ٌ و������������ض�����������وؤدد
ط���������������اه���������������رة ع��������ظ��������ي��������م��������ة ال������������������������والءِ
م�������ف�������ط�������وم�������ة ع�����������ن ك�����������ل ذن���������������ب َب��������������� َّره
ق����������د ارغ����������م����������ت ج��������ب��������اه اه�������������ل ال�����ك�����ف�����ر
���������ب
وم������������وؤم������������ن������������ات ���������ض��������ام��������ي��������ات ال���������� ُّل� ِ
وال���������������ف���������������وز ب���������امل���������ن���������زل���������ة ال������ع������ل������ي������ه
ل�����ل�����م�����������ض�����ط�����ف�����ى وامل��������رت�����������������ض��������ى ام�������ام�������ي
امل�������ج�������ت�������ب�������ى امل�����������������ض��������م��������وم واحل���������������ض�������ن
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الى روح الشهيد (علي بشير بايش الركابي)

عند اهلل شهيدا
وس ِّجل َ
ُ
حيدر عاشور

راودت أفعاله صوته ،وهو يغادر احالم مستقبله اىل تلبية نداء احلق املبني،
ْ
ليلبس بسعادة ثوب اجلهاد ،وعربدت قدماه عواصف يف سوح القتال،
افصحت باملكنون يف روحه وقلبه من اليقني باملرجعية الدينية العليا ،وكأنه
أمسك ّقبان العدل االهلي :يف الكفة االوىل الشهادة ويف االخرى طاعة
مطلقة لول االمر ( السيد السيستان) فهو  -مسلم بن عقيل -هذا العرص،
ففتواه امتداد لثورة زينب العقيلة؛ فمن كان معه فاز وظفر ،ومن تىل عنه
ألبسه اهلل لباس الذل واهلوان؛ وخس كل شء ..مزيد من الشعور نفسه
ّ
ستمكن جرذان
يف سواتر الصد ،كان يؤكد ان كل خطوة اىل الوراء ندم،
(داعش) الوسخة من أطهر االماكن املقدسة عىل ارض العراق ،وكل خطوة
اىل االمام حفظ االرض والعقيدة واملقدسات.
حتاوره نفسه وحيدّ ثها بقناعة صامتة  :وأنت تقاتل ،وأنت هترب ال طريق إ ّ
ال
اىل أمام .اهلرب اىل أمام ال توقف وال مرفأ اسرتاحة إ ّ
ال يف ما وراء الشهادة.
حرم عىل نفسه العودة اىل الديار ،وبدأ بصيد العبوات الناسفة التي تعرقل
ترج مهندسا بعلوم احلاسبات
مسي احلشد الشعبي والقوات األمنية .فقد ّ
من اجلامعة التكنولوجية –بغداد  -2014-والتحق قائدا يف هندسة امليدان
هليئة احلشد املقدس ملكافحة املتفجرات ،فتطهرت عىل يديه االرايض التي
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دنّسها الدواعش ( بلد وسامراء واملزرعة وبيجي
واخلالدية والصقالوية) .وهو يغذي اخلطى بحذر
شديد باجتاه معركة جديدة ،مفككا كل عبوة يف طريق
(عمليات حممد رسول اهلل  ) 2 /لتطهي منطقة البعاج
املوصلية عند احلدود العراقية – السورية ،بصوت
خضم التطهي
يمأل السمء  -لبيك يا حسني -وهو يف
ّ
شعر أنه قريب جدا من الشهادة التي البد منها ،فكل
يسجل وصيته عرب هاتفه النقال:
عبوة جيلس لتفكيكها ّ
أمي احلبيبة ،الغالية أم عيل بشي الركاب ال حتزن ع ّ
يل
وال تبكيني بل افرحي الن أبنك سائر بطريق الطف.
ايتها العزيز ابرئيني الذمة من قلبك احلنون ،وأوصيك
بأخويت (حسون وزينب) ع ّلميهم االستمرار عىل
قدر ل ان ابقى عىل قيد احلياة أمتنى
هنج الوالية .لو ّ
ان أخدم إمامي املهدي املنتظر ،ا ّما اذا نلت الشهادة
وهذا واقع احلال يف أي حلظة ،اسال اهلل ان جيمعني مع
االمام احلسني عليه السالم وان اقوم مع حكومة العدل
املهدوية مؤتزرا كفني رافعا قنايت..أمي احلنونة أوصيل
وصيتي لإلمام السيستان ليدعو ل بعد استشهادي.
انتبهوا يا والديت اىل ول امركم االمام السيستان.
كان يوما داميا وحارا من شهر رمضان ،وقد غرق
الركاب يف صحراء البعاج امللغومة باملوتّ ،
ليفكك
ما يمكن تفكيكه من العبوات املزروعة امام قوات
وتوهج فكره القيادي وهو
احلشد واجليش واألمنية.
ّ
يف قمة املوت املؤكد خفق قلبه فرحا وتعلق يف االرض
ليطهرها من رجس الدواعش املخبوءة يف باطنها.
كان مع كل انتصار عىل مفخخة او عبوة يقوم رافعا
كفيه نحو السمء صارخا – لبيك يا زينب – اخوك
احلسني ينترص يف كل مكان .فكانت االكف يف البعاج
ورصخاته تتزامن بل تعلن بداية الرصاع مع القناصني
وما هي إال حلظة هتف صائحا خارقا صمت بعاج،
مقرتبا من طلقة املوت لتنهي اسطورة فكاك العبوات،
كل من شاهد االستشهاد التقط صورة الوفاء للعقيدة
واملذهب وروحه مع ابتسامته يصعدان كالضوء للسمء
ليسجل
يف السادس من رمضان املوافق 2017 /4 /3
ّ
عند اهلل شهيدا.
اسد من اسود املرجعية الدينية العليا سيخلد
•
له التاريخ مواقفه املرشفة ..ويستحق الذكر يف كل
مكان وزمان أنه القائد الشهيد املهندس (عيل بشي
بايش الركاب)
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المشاركات

مشكلتك

مع ْ
من؟
السيد علي الطالقاني

ال خيفى عىل الشعب الكريم أهية حقوقه واهية
املطالبة هبا ،والتي يضاف اىل جنبها حق الدين الذي
جيب ان يدافع عنه وان يوعي عنه املنرب ،لذا نسأل،
هنالك من حياول ان يوصف املرجعية الدينية العليا
ويصورها للشعب
يف النجف االرشف مع الفاسدين
ّ
اهنا هي من اتت هبم ويوجه الغضب الشعبي اجتاهها
ليفضها الشعب و ُيعرض عنها وهي مقام كريم احرتمه
املسلمون وغي املسلمني لقرون..
فيا أيا الشعب هل متتلك املرجعية كتلة برملانية؟ كال
هل متتلك حزب ًا خاص ًا هبا؟ كال
هل متتلك مسؤوال ً او وزير ًا او هل عينت رئيس ًا او حتى
مدير ًا يعمل لصاحلها؟ كال
هل سكن قرص ًا؟ كال
حرض يوم ًا عىل طائفة من طوائف املسلمني؟ كال
هل ّ
حرض يوم ًا عىل قومية معينة كالكرد والرتكمن أو
هل ّ
الشبك؟ كال
حرض يوم ًا عىل ٍ
دين غي دين االسالم كاملسيح
هل ّ
والصائبة وااليزيدي والكاكائي وحتى اليهود؟ كال
هل افتى من اجل حفظ الوطن؟ نعم
هل قدّ م النصائح واالرشادات وطالب بتغيي
الوجوه..؟ نعم
هل رفض الفاسدين واغلق بابه عليه؟ نعم
هل دعم ارادة الشعب وحقه يف القرار والتغيي؟ نعم
هل وقف يوم ًا عائق ًا امام تقدم الشعب؟ كال
ان من اتى بالفاسدين هي امريكا ومن دعم الفاسدين
هي اطراف اقليمية واطراف دولية ومن اختار الفاسدين
وصار وقود ًا هلم هم اجلهلة الذين خانوا شعبهم..
لذا ّ
اوضح لألبناء واالخوة والتاريخ ..ان ال يسمحوا
ألي احد ان يركب موجة غضبكم وحراككم ليوجهه
ضد املرجعية الدينية..
ان مشكلة الشعب هي مع الفاسدين ،!..ومع التدخل
االقليمي والتدخل الدول ،!..ال مع املرجعية العليا
التي تدعم إرادة الشعب يف التغيي وقراره يف املصي..
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الصالة ونداء

حي علىالفالح
َّ
خالد باقر النجار

منذ زمن و أنا امتنى الزواج من ابن عمي وأرى فيه الرجل املناسب
ل او كم يقولون فارس أحالمي وبفضل اهلل حتقق ذلك احللم
تقدم ابن عمي خلطبتي فوافقت عليه والسعادة تغمرن بشكل ال
يوصف ويف احلقيقة عندما تزوجنا انقلب األمر بعض اليشء ل
يكن كم توقعت أبدا رصت أرى عكس ما كنت ابنيه يف احالمي
وبعد فرته بدأت مشاكلنا تزداد يوما بعد يوم وال اجد طعم للراحة
ول ننسجم مع بعضنا يوم ونتشاجر باأليام وقد تصل اىل االسابيع
ويف كل مرة ينتهي ب األمر غاضبة فأذهب للنوم يف منزل أمي
وأب شكوت المي الهنا احلضن الدافئ ل والصدر الرحب لكل
فتاة مما اعان وانا دوما اتساءل ما لذي ينقصني وكانت ل اخت
تصغرن بسنة اخذت احتدث معها واقول هلا جيب ان تنتبهي عندما
تتاري زوج املستقبل بعض الرجال تنخدعني بمظاهرهم لكنهم
يف احلقيقة شء آخر وهنا كانت الصاعقة من اختي التي اعتربها
طفلة بلهاء اعطتني جوابا فيه موعظة ودرس عجزت أن اتكلم
بعده قالت ل أنا أحافظ عىل صلوايت والتزم هبا يف وقتها وأقم
الليل واصيل ركعة الوتر وادعوا هبا لذلك لست انا من سأختار
زوجي اهلل سيختاره ل فجلست افكر يف نفيس طويال تلك الليلة
هل حقا كل ما حيدث ل بسبب هتاون بالصالة فأتضح ل بعد
التفكي اهنا عىل حق فأنا دائم أطيل السهر وال استيقظ لصالة
الفجر اال بعد ان ترشق الشمس واهتاون يف صلوايت الباقية فحتى
عندما اكون جالسة وليس عندي شء واسمع االذان للصالة
فإنني اشغل نفيس بأي شء او امسك هباتفي بحجة أن الصالة ال
يمكن اعتبارها تأخيا اال عندما تصبح قضاء من قال هذا تعلمنا
جيدا أن الصالة حتسب تأخيا حتى لو بخمسة دقائق فالذي
يقوم للصالة بعد سمع االذان مبارشة بمجرد ان عقدت النية عىل
ان احافظ عىل صاليت يف وقتها وقيام تلك الليله والدعاء بالوتر
اتصل ب زوجي يعتذر واخربن انه سيأيت ويأخذن اىل املنزل لن
اقول ان حيايت اصبحت بال مشاكل فاحلياة البد من املشاكل فيها
ولكن اصبحت مشاكل من نوع اخر ل تعد تلك املشاكل التي
ترغمني ان اذهب اىل منزل اهيل وابقى اياما عديدة هناك ل تعد
تلك املشاكل التي جتعلني افكر يف الطالق واندب حظي ملا حيدث
اصبحت مشاكيل تعلمني خطئي وتعلم زوجي خطأه خالفات
نعرف اهيتها يف احلياة ونعرف كيف نتداركها حينها ايقنت حقا
ملاذا ينادى للصالة املؤذن حي عىل الفالح الن الصالة هي مفتاح
السمء وبقوهتا يستطيع االنسان النجاح يف حياته واحلمد هلل عىل
نعمه االسالم.
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البعد العالمي

في القرآن
الكريم

تتمة
ث�اني ًا  :واملنطلق البارز يف تشخيص عاملية القرآن نص ًا ومضمون ًا
تأكيد القرآن عىل خطاب الناس � كل الناس � يف تعليمته االهلية
؛ وهذا املنطلق يتحدث فيه القرآن إىل الناس يف خمتلف شؤوهنم
 ،ويدعوهم بعامة إىل األخذ باألصلح من األنظمة ازاء تدوير
الواقع البرشي املتقلب ليقف به عىل مرفأ األمان  ،ويستقر
مستوي ًا بشاطئ اخلالص  ،وأول ما يدعوهم إليه سنن التوحيد
اس ْاع ُبدُ وا َر َّب ُك ُم
املطلق يف ظالل ملكوته قال تعاىل َ ( :يا َأ ُّ َيا ال َّن ُ
ا َّل ِذي َخ َل َق ُك ْم ) البقرة  ، 21 /يدعم ذلك امللحظ بالكتاب
َاب َأنزَ ْلنَا ُه إِ َل ْي َك
الذي أخرج كل الناس إىل النور  ( ..الر ِكت ٌ
الظ ُل َم ِ
اس ِم َن ُّ
ت إِ َىل ال ُّنو ِر ) إبراهيم  .1 /ويوجه
لِ ُت ْخ ِر َج ال َّن َ
هؤالء الناس نحو اهلل بإعتبارهم مضطرين له  ،فقراء إليه  ،وهو
يف غنى وعز ومنعة عنهم ُ ،حيمد بغناه  ،ويعبد آلياته َ ( :يا َأ ُّ َيا
اس َأن ُت ُم ا ْل ُف َق َر ُاء إِ َىل اهللِ َو ُ
اهلل ُه َو ا ْل َغنِ ُّي َ
احل ِميدُ ( ) )15فاطر
ال َّن ُ
 .15 /وإذا كان الناس هبذه الفاقة  ،حمتاجني وال حيتاج إليهم ،
فحري هبم أن يتجهوا نحو اهلل يف الشؤون والشجون واآلمال ،
ُ
وال يتكلوا عىل األحالم واألمان  ،فوعد اهلل حق  ،ووعد غيه
اس إِ َّن َو ْعدَ اهللِ َح ٌّق َفال َت ُغ َّر َّن ُك ُم
الغرور .قال تعاىل َ ( :يا َأ ُّ َيا ال َّن ُ
َ
احل َيا ُة الدُّ ْن َيا ) فاطر  ، 5 /وال يقف القرآن عند هذا احلد يف
تذكي الناس وحتذيرهم  ،وتقويمهم ومتابعتهم  ،بل يتسع يف
احلديث إليهم  ،بم خوهلم به احلياة الدنيا  ،وما أسبغه عليهم من

نعم ظاهرة وباطنة  ،وما سخره هلم من أكوان وأديان وظواهر
تصب يف حميط واحد هو سعادة الناس يف دنياهم  ،وسالمتهم
من األهوال يف آخراهم  ،كل أولئك يتمثل يف مراصد قرآنية
أبرزها :
 � 1االحياء بإدراك نعم اهلل التي ال حتص  ،والتذكي بآالئه التي
ال تستقص  ،بم يف ذلك النعم املادية واملعنوية.
اس ا ْذ ُك ُروا نِ ْع َم َت اهللِ َع َل ْي ُك ْم ) فاطر /
قال تعاىل َ ( :يا َأ ُّ َيا ال َّن ُ
 .3وقال تعاىل َ ( :وا ْذ ُك ُروا نِ ْع َم َت اهللِ َع َل ْي ُك ْم َو َما َأنزَ َل َع َل ْي ُكم
َاب ) البقرة  .231 /وقال تعا ٰىل َ ( :وا ْذ ُك ُروا نِ ْع َم َت اهللِ
ِّم َن ا ْل ِكت ِ
َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ ُكن ُت ْم َأ ْعدَ ا ًء َف َأ َّل َ
ف َب ْ َ
ني ُق ُلوبِ ُك ْم ) آل عمران .103 /
وقال تعاىل َ ( :وا ْذ ُك ُروا نِ ْع َم َة اهللِ َع َل ْي ُك ْم َو ِمي َثا َق ُه ا َّل ِذي َوا َث َق ُكم
بِ ِه ) املائدة  .7 /وقال تعاىل َ ( :و ْ
اش ُك ُروا نِ ْع َم َت اهللِ إِن ُكن ُت ْم إِ َّيا ُه
َت ْع ُبدُ َ
ون ) النحل  .114 /وقال تعاىل َ ( :وإِن َت ُعدُّ وا نِ ْع َم َة اهللِ ال
وها إِ َّن َ
يم ( ) )18النحل  .18 /وقال تعاىل
ُ ْحت ُص َ
اهلل َل َغ ُف ٌ
ور َّر ِح ٌ
َ ( :و َأ ْس َبغَ َع َل ْي ُك ْم نِ َع َم ُه َظ ِ
اه َر ًة َو َب ِ
اط َن ًة ) لقمن  ، 20 /حتى
قوله تعاىل  ( :ا ْل َي ْو َم َأ ْك َم ْل ُت َل ُك ْم ِدين َُك ْم َو َأ ْ َمت ْم ُت َع َل ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي
يت َل ُك ُم االسالم ِدينًا ) املائدة  .3 /هذا احلشد اهلائل
َو َر ِض ُ
من التأكيد عىل النعمة يوحي بعظمة قدرها  ،وسبوغ رمحتها ،
وشيوع مفرداهتا  ،وشمول ظالهلا للناس كافة.

نظرات معاصرة ( د.محمد حسين الصغير)
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من خطباء المنبر الحسيني

وثائق منامية :
الجمري رقى منبر بن زبر  ٣٨عاما فكم كان أجره؟

خاص – حكاية املنامة
يتجدد شهر حمرم احلرام وتتجدد معه الذكريات  ،حكايتنا اليوم
ترويا رسالة ارسلت من البحرين اىل اهلند بتاريخ 27/3/1945
وفيها لفتة جيلة توثق فعالية مهمة يف شهر حمرم وهي اتفاق ماتم
زبر مع املرحوم مال عطية اجلمري لقراءة موسم حمرم القادم من
العام  ،وجاء يف نص الرسالة ” :اكو خربان عبدالكريم اخلور
ورشيكه جعفر الشعلة وحممد عيل زبر ومعهم ناس امسوين
جعية واخدو مالعطية اىل حمرم القادم ب  2500روبية جملسني :
وحددت الرسالة  3اشياء :
 -1انشاء جعية يف ماتم زبر
 -2اخلطيب مال عطية اجلمري
 -3مبلغ اخلطابة وهو مبلغ غي قليل يف تلك الفرتة  ،اي قبل 73
سنة .
اجلديد بالذكر أن املال عطية اجلمري ارتقى خطيبا ملنرب مأتم بن
زبر ملدة  38سنة خالل فرتات ماقبل ومابعد سفره.
وقد تزوج املال عطية اجلمري من حصة بنت حجي حممد بن زبر
(احلاجية) وانجب منها املرحومه املالية ملكة اجلمري والدة كل
من الرواديد حممد ومرتىض وحسن وحسني وأباذر ابناء احلاج
عبد اهلل عبد احلسني احللواجي.

وأما عن سيته فهو املال الكبي والشاعر الفريد عطية بن عيل بن
عبدالرسول اجلمري ( 20جادى األوىل  1337ه� 1899 /م-
 30شوال  1401ه�  30 /أغسطس 1981م) خطيب وشاعر
شعبي بحران ،يرجع لقبه إىل قريته بني جرة
نشأ يف كنف والده الذي كان يمتهن التجارة حتى بلغ العارشة
من عمره ،ارحتل والده باألهل إىل خرمشهر  ،وكانت زاخرة
حينئذ بالعلمء واألدباء واخلطباء فانخرط يف هذا املجال.
اشتهر بالكتابة عىل ال��وزن الفائزي الذي أخذه عن املال عيل
مسكن�ا  ،لكن كتابته ل تكن
بن فايز األحسائي مولدً ا البحران
ً
تقترص عىل ذلك بل كان يكتب بمختلف األوزان  ،وكثي من
أشعاره حمفوظة يف األذهان وتقرأ عىل املنابر.
ومقام املال عطية بارز للعيان يف قريته وهو حمل للزيارة وقراءة
الفاحتة عىل روحه الطاهرة ويأمه الزوار يف املناسبات وأكثرها يوم
اخلميس من كل أسبوع باإلضافة إىل القبور املنترشة هناك لبعض
العلمء يف نفس املقربة.
تويف يف يوم اجلمعة  30شوال  1401ه�  30 /أغسطس 1981م
يف مومباي باهلند يف رحلة عالجية  ،ودفن بمسقط رأسه ببني
جرة.

المقاالت
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الحسين (عليه السالم)
وروعة التصرف بما منحه اهلل عز وجل ()٣-2
بقلم  :سامي جواد كاظم

شياطين اإلنس
سنإلا نيطايش شياطين اإلنس
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شاء واينم شاء والثان بخيل جدا ال يرصف منه شيئا والثالث
دعاؤه عليه السالم عىل مالك بن حوزة قال ابن اعثم :حيث يرصف باتزان وال يبذر ويتصدق باملعقول واحلق فايم االفضل
وقف عند اخلندق وجعل ينادى :أبرش ياحسني ،فقد تلفحك ؟ بال شك الشخص الثالث  ............يتبع.

34

أسرة ومجتمع

ال���زوج���ة ال��ص��ال��ح��ة
مصباح البيت!..

الزوجة الصاحلة هي مصباح البيت بالتأكيد ،فهي التي تعطي روحا للحياة
وتبث األمل يف جيع أفراد أرسهتا روحها اجلميلة .فهي التي تساند زوجها
وتعتني بصغارها ،ويف نفس الوقت هي التي هتتم بأدق تفاصيل منزهلا
وحترص عىل احلفاظ عليه مرتب ونظيف طوال الوقت .وكل هذا وهي
ملكة متألقة بكامل أناقتها تفوح منها الروائح العطرة والضحكات املغردة.
فهي زوجة وأم ال مثيل هلا ،ال تدع زوجها أو أحد من أبنائها مريضا إال
وسهرت بجواره ،وال حزينا إال وخففت وجه ،وال غاضبا إال وغيت
مزاجه .غياهبا عن البيت جيعله بال طعم وال روح ،فهي ليست مصباح
البيت فحسب ،بل هي حياة البيت وروحه.

هل يحتاج الطفل لألم أكثر

أم لألب؟

الكثي منا يتوقعون أن األطفال واألبناء -بشكل عامِّ -
يفضلون البقا َء مع
األم ،ولكن اليوم يكشف لنا املستشار الرتبوي واالجتمعي الدكتور جاسم
اخلفاجي ،عن أن هذا األمر يرتبط بمعايي كثية ،منها عمر األبناء وتركيبة
العائلة من تعداد البنات واألوالد .كم أضاف أنه بشكل عام يعتمد احتياج
األبناء والبنات عىل األم واألب عىل التال:
• الطفل أقل من  8سنوات حيتاج ألمه أكثر من والده.
معا.
• من عمر  8سنوات إىل  12سنة حيتاج إىل األب واألم ً
• أما من عمر  12سنة وأكثر فاألب هنا يكون أهم ،سواء للبنات أو
األوالد.
ِ
ْ
ُ
كم َب َّ َ
ني اخلفاجي بعض األفعال التي تفقدُ األبنا َء ثقتَهم بالوالدين وجتعلهم
جتاهل الوالدين
يبتعدون عنهم ،وهي :النقد املستمر لشكلهم أو ألفعاهلمُ .
حلديثهم .فعل الوالدين لألمور التي ينهون أبناءها عنها.
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األبوة واألمومة
ّ
وظيفة على
مدار الساعة
األب��وة واألمومة ليستا باألمر اهلني كم تعتقدين
ايتها االم ،ألن هذه الوظيفة هي عىل مدار الساعة،
وتتطلب منك أن تكون مستعد ًة دائ� ً�م للتعليم،
للدعم ،وإلجياد الكلمت املناسبة لتحفيز طفلك.
كمعلم أول ،جيب أن تساعدي أطفالك عىل إتقان
خمتلف املهارات املفيدة التي من شأهنا أن توفر هلم
املزيد من الفرص يف املستقبل .األطفال يف األرس
السعيدة عاد ًة يعاملون باحلب واالحرتام ،ألن هذه
الصفات تعلم الطفل عىل التعاون مع املجتمع وحتمل
الصعاب دون مشاكل .أن األرس السعيدة لديا ميل
إلعطاء أطفاهلا انطالق ًة يف احلياة ،تساعدهم عىل
تطي الصعاب ،حيث بات من الصعب جد ًا أن
ينجح املرء دون مساعدة شخص ما .هذا ال يعني أنه
عىل األهل أن يدللوا أطفاهلم ويفسدوهم ويعطوهم
كل ما يرغبونه .فحنان األهل له دور فعال ومهم يف
مساعدة األطفال عىل إجياد أدوارهم يف احلياة ،وعىل
استخدام أقص إمكاناهتم لتحقيق معظم أهدافهم.
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رسومات
االبناء...
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اعداد ميزانية االسرة
بطريقة مميزة

مؤ ِّشرات
ودالالت

يعتقد البعض َّ
وتنمي القدرات
مترر الوقت ّ
جمرد هواية ّ
بأن الرسم ّ
اإلبداعية لالبن فقط .ولكن ما ال يدركه األهل هو َّ
أن االوالد خيتارون
ويقررون بد ّقة موقع األشياء
األدوات التي يرسمون هبا بعناية فائقةّ ،
التي سيسموهنا؛ ألواهنا ،أشكاهلا ومعناها بالنسبة إليهم .فمن خالل
قصة فريدة ،ال يمكنهم إخبارها شفهي ًا ،فيلجأون
رسوماهتم خيربوننا ّ
مر أطفالكم بأحداث مؤملة
إىل الورقة واألقالم ّ
امللونة للتعبي عنها ...إذا ّ
ومتنبهني إىل رسوماهتم،
تعرضوا إىل معاملة عنيفة ،ابقوا متي ّقظني
ّ
أو ّ
ألهنا قد ُتفصح ّ
عم خياجلهم من مشاعر أو توتّر أو أسى ال يمكنهم
ّ
التعبي عنها بطريقة خمتلفةَّ .
إن الرسم تعبي عن النفس شبيه باللعب أو
يعرب الطفل عن خماوفه ومآسيه ،وهذا حتديد ًا ما
بالكالم ،ومن خالله ّ
حيدّ د و ُيظهر عالقته بالعال واألشياء املحيطة به ،لذلك عدد قليل جدّ ًا
من االوالد ال يرسمون الب ّتة ،وهؤالء يعانون عاد ًة من صدمة ناجتة عن
حدث مؤل.
ال خيتار االبن أدوات الرسم عشوائي ًا ،غالب ًا ما يكون اختياره هذا
شخصيته أو رغباته ،فاألقالم العريضة والتي ترسم خطوط ًا
تعبي ًا عن
ّ
تعرب عن االوالد احلازمني ،الذين جييدون ّات��اذ قراراهتم
عريضة ّ
يتحملون املسؤولية .أ ّما األطفال الذين خيتارون
بنفسهم والذين
ّ
األقالم ذات الرأس الرفيع ،فيعانون عاد ًة من مشاكل يف التعبي عن
يتجرأون عىل إثبات أنفسهم داخل حميطهم.
أنفسهم وال ّ

كيفية اعداد ميزانية االرسة بطريقة مميزة هي حالة
ال يمكن للجميع الوصول إليها نظرا لوجود
العديد من االلتزامات من (كهرباء وماء وأقساط
حتتاج للدفع ورشاء بعض املالبس وامليزانية اليومية
للمشرتيات من األطعمة وعند حماولة تنظيم
امليزانية عىل حسب ما يتوفر من األم��وال نجد
أنفسنا حائرين .عندما يقوم رب األرسة بإعداد
ميزانية املرصوفات يف املنزل فهو بذلك يقوم بوضع
أساس واضح للمرصوفات مع توضيح أولوياته
الشهرية أو السنوية وبالطبع هذا األمر خيتلف من
شخص آلخر وهو عىل حسب كل احتياج لكل
أرسة .ووضع امليزانية حيدد اإلنفاق يف املنزل بحيث
جيعل األمر فيه شيئا من النظام والتحكم يف إنفاق
األموال للرتكيز عىل ما جيب اإلنفاق فيه واالبتعاد
عن اإلرساف يف املرصوفات .يعد اهلدف األهم
واألسمى يف امليزانية هو ادخار بعض األموال من
أجل حدوث أي أمر طارئ وجيب أحيانا التخيل
عن بعض املرصوفات التي ليست هلا أهية أو
يمكن استبداهلا ببدائل أخرى أقل سعرا أو تأجيلها
لوقت آخر.
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طبيبك أنا
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المغص الكلوي الحاد
إعداد /قاسم عبد الهادي

ما عالقته بحصاة الحالب؟

يمثل (المغص الكلوي الحاد) من
األعراض الطارئة والمؤذية للمريض
بشكل عام وذلك لكونها تحدث عادة
بصورة مفاجئة ،مما يؤدي الى تدهور
سريع في حالة المريض النفسية
والجسدية ...وفي هذا السياق يوضح
(الدكتور عدي مجيد حميد نصار)
اختصاص جراحة المسالك البولية ما
يأتي:
أسباب وأعراض املغص الكلوي احلاد
ّ
إن من أهم أسباب املغص الكلوي احلاد هو حصاة احلالب والتي
تتكون يف الكلية ومن ثم تتحرك اىل ان يتم نزوهلا داخل احلالب
متوقفة يف اماكن حمدودة فيه ويكون سمكها اقل من غيها ،وان
توقف احلصاة وتأثيها يف انسداد احلالب يؤدي اىل مغص كلوي
شديد جد ًا مع اعراض اخرى كالتقيؤ والتبول الدموي.
زيارة الطبيب املختص
وجيب عىل املريض زي��ارة الطبيب املختص بجراحة املسالك
البولية ،وبدوره يقوم بتقييم احلالة من خالل الفحص السيري
واملختربي واالشعاعي وم��ن ثم يتم وص��ف العالج اخلاص
للمريض.
طريقة العالج
ان عالج حصاة احلالب يكون بطريقتني اما من خالل العالج

الطبي (تناول االدوية اخلاصة بمختلف انواعها) ،او من خالل
التداخل اجلراحي (العملية اجلراحية) ،ونوع العالج يعتمد عىل
عدة عوامل منها حجم احلصاة وقرص احلالب ومدة الفرتة الزمنية
التي مىض عىل احلصاة داخل احلالب.
أسباب مبهمة
ومع التقدم العلمي وتطور دور التداخل الناظوري لعالج حص
املسالك البولية يبقى لغاية االن عدم معرفة السبب احلقيقي
والعالج النهائي لتكوين هذه احلص بصورة واضحة.
النصيحة الطبية
واكد الدكتور عدي جميد انه جيب االشارة اىل االهية البالغة لدور
زيادة احلركة وتناول السوائل بمختلف انواعها للوقاية من حصاة
احلالب واملساعدة عىل نزوهلا ،حيث ان زي��ادة احلركة وتناول
السوائل تؤدي اىل تسيع نزول احلصاة والتخلص منها.

المقاالت
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المرجعية الرشيدة
وبعض وسائل االعالم

عباس الصباغ

من س��مت خطاب املرجعية الرشيدة ان��ه يتصف بالرصاحة
والوضوح وعدم وجود فرصة معينة للتأويل او تفسي خطاهبا
تفسيا منحرفا عن املعان واألفكار واأله��داف التي تتوخاها
املرجعية يف خطاهبا السيم يف ُخطب ُ
اجلمعة التي يتطرق فيها ممثال
املرجعية العليا كل من سمحة العالمة السيد الصايف وسمحة
العالمة الشيخ الكربالئي ..يتطرقان فيها اىل جلة من األمور
التي تص الشأن العراقي ومن جوانبه كافة خاصة تلك التي متس
يعرب
حياة املواطنني ومعيشتهم وأمنهم ومصي الدولة العراقية بم ّ
تعبيا تاما عن وجهة نظر املرجعية يف قضايا الشارع العراقي تناوال
وحتليال وتقديم النصيحة وإعطاء احللول الناجعة هلا ان استدعت
احلاجة وبم يعكس هوم املواطن العراقي ومشاكله وبالوقوف عىل
مسافة واحدة من جيع الفرقاء السياسيني والتعامل مع حيثيات
الشأن العراقي تعامال أبويا إرشاديا حمضا وبحيادية وموضوعية
تامة دون االنزالق يف متاهات وتعرجات السياسة او التورط يف
املناكفات السياسية التي يعج هبا املشهد السيايس العراقي...
إال إن بعض وسائل اإلعالم ل تكن موفقة يف التعاطي الصحيح
واملهني مع طرح املرجعية ول تكن منصفة يف تناوهلا خلطاب
املرجعية الذي كم قلنا هو خطاب يتسم بالوضوح والرصاحة
وعدم املجاملة فهو خطاب خياطب اجلميع ومن زاوية واحدة
اللبس فيها او جمال للتفسي اخلاطئ او االستعارات او املجازات
َ
او التوريات او الكنايات  ،فهو خطاب وطني جامع يضع النقاط
عىل احل��روف وان حدث ان ُف ِّس تفسيا خاطئا او مغلوطا او
مغايرا للواقع فاملشكلة التكمن يف هذا اخلطاب بل يف األجندات
اإلعالمية املريبة هل��ذه الوسائل التي تلوي اعناق الكلمت
وتفسها وبم يناسب توجهاهتا احلزبية او الكتلوية او املناطقية او

املذهبية او الطائفية وحتى الشخصية والكثي من هذه الوسائل
متول
هي عبارة عن ذيول ألجندات خارجية (دولية او إقليمية) ّ
وتوجه هذه الوسائل بم ترتئيه من أهداف هي غالبا ماتيسء اىل
ّ
الشعب العراقي واىل التجربة الديمقراطية التي تأسست بعد
التغيي النيسان ...2003
إن رجل الشارع العراقي ل يعد تنطيل عليه األجندات املشبوهة
لبعض وسائل اإلعالم التي تتعاطى مع خطاب املرجعية بانتقائية
فجة وجتيي مفتعل ملقاصد خطاب املرجعية الرشيدة فهي تارة �
أي وسائل اإلعالم � تقتبس مايناسب توجهها وسياساهتا املغرضة
وحترف ماتقتبسه عن مساره الصحيح وإيام الرأي العام
والكيدية ِّ
بان خطاب املرجعية جاء عىل هذا النحو او ذاك وتارة تبث أخبارا
مفربكة عن املرجعية متجردة عن كل ما يتعلق بأخالقية مهنة
الصحافة واإلع��الم ويف املقابل توجد وسائل إعالمية منصفة
نسميه أسلوبا
� رغم قلتها � تتخذ أسلوبا مغايرا من املمكن ان ّ
يتوخى املصلحة الوطنية بالتعامل مع خطاب املرجعية عىل كونه
خطابا يمثل ضمي الشعب والشعور باملسؤولية التارخيية واالنتمء
الوطني األصيل فضال عن دور املرجعية يف احلفاظ عىل مقومات
الدين واملذهب وجتسيد الوحدة الوطنية جتسيدا حقيقيا بخطاب
وا ٍع ومتزن انطالقا من دورها األبوي الراعي جلميع ألوان الطيف
العراقي واالمر ينطبق عىل البيانات التي تفضل هبا سمحة املرجع
السيستان (دام ظله) ابان االزمة السياسية التي تدور حاليا يف
العراق والتظاهرات التي نشبت ازاءه��ا فكل وسيلة اعالمية
جتتزئ من تلكم البيانات مايناسب مزاجها حتى ولو ادى االمر
اىل حتريف نصوصها وتوجيهها توجيها خاطئا وغي ماترمي اليه
املرجعية .
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األوائل
 أول عطلة رسمية ليوم ع��اش��وراء يفالعراق اعلن عنها منذ تأسيس احلكومة
العراقية االوىل ع��ام 1921م ،تكريم
لذكرى استشهاد اإلم��ام احلسني (عليه
السالم).
 أول عطلة رسمية ليوم ع��اش��وراء يفلبنان كانت سنة 1973م ،حيث تعطل
جيع الدوائر الرسمية واملؤسسات االهلية
واالسواق واالعمل يف انحاء لبنان.
 أول من قرأ املقتل احلسيني يف اذاعةبغداد ،هو الشهيد الشيخ عبد الزهراء
الكعبي وك��ان سنة 1968م ،حيث بث
املقتل يف صبيحة ي��وم ع��اش��وراء ويتبعه
جملسا تعزية وقصائد شعرية يف رثاء اإلمام
احلسني (عليه السالم).
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ت���رب���وي���ون ي��ت��ظ��اه��رون
بشكل آخر

جع من املدرسني يف مدرسة بدر الكربى يف حمافظة كربالء املقدسة عن
شمر ٌ
َ
سواعدهم لرتميم محامات املدرسة وطرقها للتالميذ ونرشوا عىل صفحاهتم يف
مواقع التواصل االجتمعي مبادرهتم هذه حتت عنوان (نتظاهر بطريقتنا من اجل
ابنائنا).
وجاءت مبادرة هؤالء االساتذة ومدارس اخرى نتيجة ارصارهم عىل استمرار
التعليم كونه فريضة اوجبتها جيع الديانات السموية ،فيم ينرش جماميع من املخربني
صور اغالقهم للمدارس بعبارات (مغلقة بأمر الشعب) ،بغية زرع االرهاب يف
انفس الطلبة ،والشعب بريء من ذلك؛ ومن جانب اخر يتطاول هؤالء عىل
بعض املدارس بتهديد الطاقم التدرييس من املبارشة بالدوام الدرايس ،أو بأعمل
التخريب فيحرق ويدمر ال ليشء بل ألنه حاقد او جاهل.

أشياؤنا الجميلة؟
سنبقى نغرس وردة األمل،
كلما أحرقها أنين اليـأس،
سنظـــل نبعث الـعــزائـم،
كلما أطبقت الشدائد والفتن،
وجـذبتنا قيـــود األرض ،سنظل
نفتح صمام قلوبنا ،لكـــل مــن
نعــــز! ،فالشدائد مهما بلغت
ّ
وتعاظمت ،لـن تـدوم ،!!..ألن
رحمة اهلل أعظم ،وفرجه أقرب..
والثقة بأن األيام الجميلة قريبة
جدًا ،ال يفصلها عنا إال طـريق
عنــوانه (الصـــبر).

صورة تكشف عن ديموغرافية مدينة الكاظمية
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الفخ

حيكى أن عصفورا رأى فخا يف الرتاب فقال له :من أنت؟
 قال الفخ :أنا عبد من عبيد اهلل. قال العصفور :فلم جلست عىل الرتاب؟ الفخ :تواضعا هلل. العصفور :فلم انحنى ظهرك؟ الفخ :من خشية اهلل. العصفور :فلم شددت وسطك؟ الفخ :للخدمة يف سبيل اهلل العصفور :وما هذه القصبة؟ الفخ :هذه عصا أتوكأ عليها. العصفور :فم هذه احلبة؟ الفخ :أتصدّ ق هبا. العصفور :هل تسمح ل أن ألتقطها؟ الفخ :إن كنت حمتاجا فخذها...فدنا العصفور من احلبة فانطبق عليه الفخ فصاح العصفور
من شدة األل.
 فقال الفخ :قل ما شئت فم خلالصك من سبيل. فقال العصفور وهو يف غمرات املوت« :اللهم أعوذ بكمن شخص مثله».
فم هو الفخ؟! هو الدنيا وملذاهتا ،وما العصفور؟ هو
اإلنسان وشهواته ،فاحلذر احلذر من الوقوع يف هذا الفخ،
واسألوا اهلل ان يعصمكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

