من اقوال أمير المؤمنين a
يء
اس وَ َن ْف ُسهُ َأ َشدُّ َش ٍ
«عَ ِج ْب ُت ِل َم ْن َي َت َصدّ ى ِل ِإ ْص ِ
الح ال ّن ِ
َفسادًا َفال يُ ْص ِل ُحها وَ َتعاطى ِإ ْصالحَ َغ ْي ِره».
المصدر :عيون الحكم والمواعظ

تصدر اسبوعيا عن شعبة النشر
قسم اإلعالم

قسم الهدايا والنذور

مدير التحرير
طالب عباس الظاهر
سكرتير التحرير
حسين النعمة

المقدسة..
في العتبة الحسينية
ّ

نورانية
إشراقة
ّ

محبة المولى
في ّ
ِ
وإخالص الخادم
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هيأة التحرير
علي الشاهر  -حيدر عاشور

المراسلون
حسين نصر -قاسم عبد الهادي
ضياء االسدي
حسنين الزكروطي

برامج تأهيلي���ة وتوعوية وصحية
لأليتام وذويهم
تنظمها مؤسس���ة االمام الرضا
(عليه السالم) الخيرية

التصميم
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي
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االشراف اللغوي
عباس الصباغ

االرشيف
محمد حمزة  -ليث النصراوي

المجدد الش���يرازي سنة
وفاة الس���يد
ِّ

1312ه�

وكيفية تشيعيه و حمل نعشه
سامراء إلى النجف
من
ّ

التنضيد االلكتروني
حيدر عدنان
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التصوير
وحدة التصوير
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بعد ان ب���ات اإلمس���اك بزمام
َ
التربية والتوجيه ضعيفًا ...
ُ
ُ
الحديث���ة أصب���ح دورها
األس���رة

قائما على توفير المسكن..
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متى نلجاأُ اىل الدعاء؟
الس�� ��بل ومع ايمانه العميق والقوي باهلل عز وجل يلجأ الى
يتعرض العبد الى محنة او مظلومية
ّ
عندم�� ��ا ّ
وتتقطع به ُ
الدع�� ��اء ألجل تحقي�� ��ق مبتغاه وهذا من قوة الرابطة بين العبد واهلل عز وج�� ��ل عندما يعرف العبد حقوق اهلل ويؤدي
الواجب المفروض عليه ،فعن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) :اتقوا دعوة المظلوم ،فإنها تحمل على الغمام ،يقول
اهلل :وعزتي وجاللي ألنصرّنك ولو بعد حين
ولك�� ��ن لنق�� ��ف هنا وما يمر بالعراق  ،لقد تعرض العراق في اآلونة االخيرة الى اعتداءات ارهابية ومحن ما تتقرح له
الجفون وتعتصر له القلوب  ،ولكن هل نحن حقا ال نستطيع ان نداوي جراحنا ؟ هل حقا ال نستطيع ان نخرج من
لنتأمل بان كل مس�� ��تلزمات العيش
المحنة منتصرين ؟ هل ّ
الس�� ��بل كي نصل الى هذا الحال ؟ هنا نقف ّ
تقطعت بنا ُ
وهيأ االجواء لألعداء على االعتداء
الكريم والنصر المبين متوفرة في العراق ولكن سوء االستخدام زاد من محنتنا ّ
 ،تذكروا االنتصار على داعش فكلمة حكيمة من مرجعنا المفدى مع النوايا الصادقة في الجهاد والتوصيات الرائعة
للمقاتلين من المرجعية جاءت بثمار النصر المبين الذي اذهل االعداء قبل االصدقاء .
عمقت الجراح في العراق ال يستطيع ان يخرج من مستجدات المحن ؟
فمن يخرج من هكذا محنة ّ
على ما يبدو االجابة جاءت في خطبة الجمعة ليوم 1/3
سورة الصافات
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(  ) 1والصافات صفا القمي قال املالئكة واألنبياء ومن صف هلل وعبده (  ) 2فالزاجرات
زج��را قال الذين يزج��رون الناس (  ) 3فالتالي��ات ذكرا قال الذين يق��رؤون الكتاب من
الناس قال فهو قس��م وجواب��ه (  ) 4إن إهلكم لواحد (  ) 5رب الس��اوات واألرض وما
بينها ورب املشارق مشارق الكواكب أو مشارق الشمس فإن هلا كل يوم مرشقا وبحسبها
املغ��ارب ولذا اكتفى بذكرها مع أن الرشوق أدل عىل القدرة وأبلغ يف النعمة (  ) 6إنا زينا
الساء الدنيا القربى منكم بزينة الكواكب وقرئ بتنوين زينة وجر الكواكب ونصبها ( ) 7
وحفظا من كل ش��يطان مارد برمي الشهب القمي قال املارد اخلبيث (  ) 8ال يسمعون إىل
املأل االعىل املالئكة وأرشافهم وقرئ بالتش��ديد من التس��مع وهو تطلب الساع ويقذفون
ويرم��ون القم��ي يعن��ي الكواكب الت��ي يرمون هبا م��ن كل جانب من جوانب الس��اء إذا
قص��دوا صعوده (  ) 9دحورا للدحور وهو الطرد وهلم ع��ذاب واصب القمي عن الباقر
علي��ه الس��الم أي دائم موجع قد وص��ل إىل قلوهبم (  ) 10إال م��ن اختلس كالم املالئكة
مس��ارقة فأتبعه فتبعه ش��هاب ثاقب ميضء كأنه يثقب اجلو بضوئه والش��هاب ما يرى كأن
كوكب��ا انقض (  ) 11فاس��تفتهم فاس��تخربهم أهم أش��د خلقا أم من خلقن��ا من املالئكة
والس��اوات واألرض وما بينها واملشارق والكواكب والشهب الثواقب إنا خلقناهم من
ط��ن الزب القم��ي يعني يل��زق باليد (  ) 12ب��ل عجبت من ق��درة اهلل وانكارهم البعث
ويس��خرون م��ن تعجبك (  ) 13وإذا ذكروا ال يذك��رون وإذا وعظوا بيشء ال يتعظون به
لبالدهت��م وقلة فكره��م (  ) 14وإذا رأوا آية معجزة تدل عىل ص��دق القائل به يبالغون يف
الس��خرية ويقولون إنه س��حر (  ) 15وقالوا إن هذا يعنون ما يرونه إال س��حر مبن ( 16
) بالغوا يف اإلنكار وال س��يا يف هذه احلال (  ) 17أوآباؤنا األولون (  ) 18قل نعم وأنتم
صاغ��رون (  ) 19فإن��ا هي صيحة واحدة ه��ي النفخة الثانية فإذا هم قي��ام من مراقدهم
أحياء ينتظرون ما يفعل هبم (  ) 20وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين يوم احلس��اب واملجازاة
(  ) 21ه��ذا ي��وم الفصل الذي كنتم ب��ه تكذبون جواب املالئكة أو ق��ول بعضهم لبعض
والفصل والقضاء والفرق بن املحسن وامليسء (  ) 22احرشوا الذين ظلموا (  ) 23دون
اهلل م��ن األصن��ام وغريها زيادة يف ختجيلهم فاهدوهم إىل رصاط اجلحيم (  ) 24وقفوهم
إحبسوهم يف املوقف إهنم مسؤولون قيل عن عقائدهم وأعاهلم

أخبار

العمليات المشتركة تنفي
وجود غارة جوية

ومتابع��ات
أكبر مشروع صحي للعتبة
الحسينية في البصرة

نفت قيادة العمليات المش���تركة في بيان لها
ما تناقلته بعض وس���ائل اإلعالم عن وجود غارة
جوي���ة ليلة الجمع���ة الماضية ،اس���تهدفت رتل
لطبابة الحش���د الش���عبي في منطقة التاجي
شمالي العاصمة بغداد ،كما دعت الى «توخي
الدق���ة في نق���ل المعلوم���ات والح���ذر من بث
الشائعات ونشرها خاصة في الوقت الحالي».

جراح كربالئي ينجح بإجراء
العمليات التنظرية

أعلنت العتبة احلسينية املقدسة ،عن تكثيف العمل يف مرشوع مركز
عالج األمراض الرسطانية يف حمافظة البرصة.
وق��ال مدير امل��رشوع املهندس حسام عبد املهدي :ان «االع��ال يف
امل��رشوع مستمرة وبوترية متصاعدة» ،الفت ًا اىل ان «نسبة اإلنجاز
وصلت اىل ما يقارب .»%78
وأضاف عبد املهدي ،أن «املركز سيجهز بأحدث التقنيات ذات املنشأ
العاملي اخلاضعة ملعايري ال�� ( )vipمن خالل التعاقد مع رشكات
رصينة» ،مشري ًا إىل أن «املرشوع ينفذ عىل أرض بمساحة (20000
م )2وحتتوي عىل العيادات االستشارية وغ��رف االجهزة الطبية
وردهات خاصة للعالج الكيميائي والفيزيائي وغرف الرقود والغرف
متخصصة».
احلصينة التي ستنفذ من قبل رشكة
هّ

يواص���ل أخصائي الجراحة ف���ي مدينة اإلمام
الحس���ين (علي���ه الس���الم) الطبي���ة بكربالء
المقدسة ،الدكتور أحمد محمد الحاج ،إجراء
العملي���ات التنظيري���ة المتقدمة في جراحة
القولون والمستقيم.
وقال الحاج أنه «نجح بمش���اركة اإلستش���اري
في الجراحة العامة ،الدكتور عبد الرزاق خلف
م���ن إج���راء عملي���ة تنظيرية معق���دة وفوق
الكب���رى لمريضة م���ن أهال���ي البصرة في
العقد الس���ادس م���ن العمر ،كان���ت تعاني
من ورم المس���تقيم المس���بب لنزف الدم،
حيث تم إس���تئصال ال���ورم بطريقة الجراحة
الناظورية المتقدمة عبر أربعة ثقوب صغيرة
في جدار البطن دون فتحها».

مسيرة شبابية حاشدة بيوم العفاف العالمي
انطلقت يف حمافظة بابل ،املسرية الزينبية التي جالت شوارع مدينة احللة،
إحيا ًء ليوم العفاف العاملي ،وتزامن ًا مع والدة جبل الصرب السيدة الكربى
زينب احلوراء (عليها السالم).
املسرية احلاشدة ،شارك فيها شباب وشابات ،حلوا صور شهدائنا األبطال
باحلشد الشعبي ،ولينضموا إىل صفوف املتظاهرين السلمين املطالبن بتحقيق
العدالة والقضاء عىل الفساد وترشيع القوانن التي ختدم املواطن العراقي.
كا ورفع املشاركون واملشاركات باملسرية ،عبارات االستنكار للعدوان
االمريكي عىل قواتنا األمنية ووصفوه باالعتداء اآلثم العزة والكرامة وعىل
من حفظها للعراقين.
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طائرات أف  16العراقية تنفذ غارات
في كركوك
نفذت طائرات أف  16المقاتلة العراقية ،غارات في
محافظة كركوك ،بحس���ب بيان لخلية اإلعالم
األمني.
وذك���ر البي���ان« :بإش���راف قي���ادة العملي���ات
المشتركة ،تم تنفيذ ضربات جوية ،استهدفت
خاللها  3أنفاق تستخدم من قبل عناصر عصابات
داع���ش اإلرهابي���ة ،ف���ي منطقة ال���زاب الصغير
بمحافظة كركوك وقتل عدد من اإلرهابيين».

أعمال متواصلة في مرقد أبي
الفضل العباس عليه السالم

انتشار أمني مكثف في كربالء

تش���هد ش���وارع محافظ���ة كرب���الء ،من���ذ أيام،
ّ
مكثفًا تنفي���ذًا لتعليمات قيادة
انتش���ارًا أمنيًا
ش���رطة المحافظ���ة ببس���ط األمن واالس���تقرار،
وسط إنس���يابية عالية وتعاون بين المواطنين
والعناصر األمنية.
وانتش���رت الس���يطرات األمني���ة عل���ى مداخل
المدينة المقدس���ة ،وكذلك شوارعها الداخلية،
وتحرزًا
للتدقيق في هوي���ات الداخلين للمدينةّ ،
من حدوث أي خرق أمني ،ومنع المندسين من
تلويث التظاهرات الس���لمية التي تم حصرها
فقط في (فلكة التربية).

َ
العباسية املقدهّ سة ،عن
كشف قسم املشاريع
اهلندسية يف العتبة هّ
هّ
وصول أعال مرشوع تقوية وتذهيب طارمة مرقد أيب الفضل
العباس عليه السالم ،اىل مراحل متقدهّ مة.
هّ
ً
حاليا عىل تثبيت
وقال رئيس القسم ضياء الصائغ« :جيري العمل هّ
الذهبية لسقف الطارمة من الداخل وجان َب مْيه األيمن
البالطات
هّ
واأليرس ،الذي جيري بالتوازي مع أعال إكساء أخرى كإطار
القرآنية التي
البوابة من اخلارج ،فيا أعقب ذلك تثبيت الكتائب
هّ
هّ
تتوسط جانبي وواجهة جدار باطن إيوان الذهب الكبري».
هّ
ٍ
وأضاف هّ
تسلسلية من األسفل
بصورة
أن «أعال اإلكساء جاءت
هّ
مجالية مجعت بن العراقة وحداثة
اىل األع��ىل ،ل ُيضفي ملسات
هّ
ٍ
إسالمية متناسقة تتالءم مع رونق وهباء هذه
وبنقوش
التصميم
هّ
اإليوان».

عين على العالم
ٌ
*
*
*
*

إنطالق تظاهرات يف البحرين ونيجرييا تندد بجريمة اغتيال الشهيدين املهندس وسليامين وتطالب بطرد التواجد األمريكي يف املنطقة.
أكثر من ( 53شخص ًا) يلقون مرصعهم وفقد شخص واحد نتيجة للفيضانات واالهنيارات األرضية يف عاصمة إندونيسيا جاكرتا.
( 1500شاب) ينظمون محلة لتنظيف الشوارع يف بريطانيا ،بعد االنتهاء من االحتفال بمناسبة رأس السنة امليالدية.
السلطات الرتكية تعتقل ( 64شخص ًا) بتهمة االنتامء لعصابات داعش اإلرهايب ،عرب محالت أمنية متزامنة جرت يف أكثر من والية تركية
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A h r a r w e e k l y

صالة الجمعة

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في /7جمادي االول1441/هـ الموافق 2019/1/3م :

ُ
القناعة  ..سعادة الدنيا واآلخرة
ما ز مْلنا ويف وصية االمام الصادق (عليه السالم) الحد اصحابه
عبداهلل بن جندب حيث وصلنا اىل ه��ذا املقطع بقوله (عليه
(وا مْقن مَْع بِ َا َق َس َم ُه َّ ُ
اهلل َل َك َو َال َت مْن ُظ مْر إِ َّال إِ َىل َما ِع مْندَ َك َو َال
السالم) َ :
َتت ََم َّن َما َل مْس َت َتنَا ُل ُهَ ،فإِ َّن َم مْن َقنِ َع َشبِ َع َو َم مْن َ مْل َي مْقن مَْع َ مْل َيشمْ َب مْعَ ،و ُخ مْذ
َح َّظ َك ِم مْن ِ
آخ َرتِ َكَ ،و َال َت ُك مْن َب ِط ًرا ِيف ا مْل ِغنَى َو َال َج ِز ًعا ِيف ا مْل َف مْق ِر).
هّ
وحيث عىل فضيلة نفسية تورث
ينبه االمام الصادق (عليه السالم)
هّ
العزة والرشف والكرامة والراحة يف الدنيا والسعادة يف اآلخرة،
هّ
ورضا اهلل تعاىل أال وهي صفة القناعة والتي تعني رضا االنسان
با يقدهّ ر ُه اهلل تعاىل له ،ويرزقه من مال او عمر او صحة او عافية او
يمر هبا ،وهي صفة نابعة من القلب التي يف مقابلها رذيلة
ظروف هّ
احلرص والطمع واجلشع.
(وا مْقن مَْع بِ َا َق َس َم ُه َّ ُ
اهلل َل َك َو َال َت مْن ُظ مْر إِ َّال
يقول االمام (عليه السالم)َ :
إِ َىل َما ِع مْندَ َك)
َ
غريك من
هذه العبارة حتمل يف مضامينها أمرين :ال تنظر اىل ما عند
النِعم وانت فاقدها ،فربا تتحرس وتتأذى وتسعى اىل نيلها وربا ال
رزقه
تناهلا ،ولكن انظر اىل ما عندك من النِعم فربا هذا الغري الذي ُ
من اهلل تعاىل به
اهلل تعاىل من النِ َعم وانت تقارن تلك النِ َعم التي هّ
عليه تقارهنا با عندك وبا رزقك اهلل ،فتتحرسعىل َ
مثله
انك لست ُ
يف أن اهلل تعاىل رزقه مثل هذه النِعم.
ولكن انظر اىل هذا الرجل الذي انت ربا تتمنى ان تصل اىل ما
عليه اىل ما فيه من الباليا واالبتالءات واملصائب ،وربا ما فقده
َ
عم معنوية
من النِ َعم املعنوية املهمة وانت ربا اهلل تعاىل َم َّن
عليك بنِ ً

َ
عليك بالتدين والتقوى والعلم وغري ذلك من
عظيمةَ ..م َّن
الصفات النفسانية احلميدة ومكارم االخالق ،وربا عافاك من
تعرض اليها..
ابتالءات انت ل تتعرض اليها وذاك هّ
لذلك اهيا االخوة االعزاء كي نحصل عىل هذه الصفة النفسية
من اهلل تعاىل به علينا من نِعم ال ُتعدهّ
الفضيلة البد ان ننظر اىل ما هّ
من اهلل تعاىل ِ
عليه بالكثري من نِعم
وال حتىص ،هذا االنسان الذي هّ
الدنيا ربا جاءت من حالل او حرام ربا ال ينفقها فيا يريض اهلل
تعاىل ربا ابتاله اهلل تعاىل بأمور انت ل َ
تبتل هبا عافاك اهلل تعاىل
منها ،ولذلك بالنسبة هلذه الصفة ال ينظر االنسان اىل االخرين اىل
دونه يف امور الدنيا،
فوقه يف امور الدنيا بل ينظر اىل من هم ُ
ما هم ُ
فهناك من االشخاص ما ُض َّيق عليهم يف الرزق ُ
وض هّيق عليهم يف
الظروف التي يعيشوهنا واهلموم واالبتالءات التي ُابتلوا هبا ..كي
حيصل االنسان عىل هذه الصفة من الرضا با قدر ُه اهلل تعاىل ينظر
دونه..
اىل من ُ
فوقه يف التد هّين والتقوى والصفات احلسنة
نعم ،ينظر اىل من
ُ
فيحاول ان يناهلا ،ولذلك نظرتنا اىل امور الدنيا اىل من هم دوننا،
واىل امور االخرة اىل من هم فوقنا ونسعى اىل الوصول اليها.
(و َال َتت ََم َّن َما َل مْس َت َتنَا ُل ُهَ ،فإِ َّن َم مْن
ثم يقول االمام (عليه السالم) َ :
َقنِ َع َشبِ َع َو َم مْن َ مْل َي مْقن مَْع َ مْل َيشمْ َب مْع).
هنا هذه املسألة املهمة كيف ان االنسان يفقد هذه الصفة ويقع يف
صفة احلرص عىل الدنيا والطمع واجلشع بأمور الدنيا؟ كأن االمام
(عليه السالم) يشري اىل ان املسألة تتعلق بالقلب وبالفكر كلا كان

االنسان يف عقيدته وفكره يعتقد بأن سعادة االنسان ال ترتبط
باألمور املادية الدنيوية وانا ترتبط باألمور املعنوية وبرضا اهلل
تعاىل ومدى حتصيله عىل الصفات النفسانية احلميدة ،اما من نظر
وعقيدته ان سعادته وراحته وما يطلبه من امور يف هذه
وكان فكر ُه
ُ
ً
حينئذ ال يشعر بالشبع،
الدنيا مرتبط باألمور املادية الدنيوية ،فإنه
هذا االنسان الذي ال يشبع يقع يف هذه الصفة الرذيلة وهي ان
يكون دائ ًا يف طمع وحرص وجشع ،وكلا نظر اىل انسان قد نال
اصابته احلرسة واهلم وحياول ان يسعى
منه من حظوظ الدنيا
ُ
اكثر ُ
لتحصيل هذه االمور الدنيوية ربا ال يناهلا اال باحلرام ،ويبقى
فوقه يف امور الدنيا فيحاول
هكذا كلا نال مرتبة وجد انسان ًا آخر ُ
هم وسعي وتعب
ان يسعى اىل حتقيقه وهكذا يظل طوال عمره يف ٍّ
حتى اذا رحل عن هذه الدنيا ل نجد ُه قد رضا عن يشء..
االم��ام (عليه السالم) يقول وكذلك االم��ر القلبي كلا تع هّلق
قلبه تع هّلق بالدنيا ل يشبع منها ابد ًا اما اذا
االنسان بحب الدنيا ُ
قسمه اهلل تعاىل وتع هّلق بحب اهلل تعاىل واآلخرة
قلبه راضي ًا با
ُ
كان ُ
حينئذ هذا االنسان سيكون يف حالة الشبع والرضا والقناعة
والعزة والكرامة والرشف..
والراحة يف الدنيا
هّ
لذلك االمام (عليه السالم) يقول اذا فقدت اهيا االنسان صفة
القناعة والرضا با قدر ُه اهلل تعاىل ستبقى دائ ًا يف حالة عدم الشبع
والذي جيعلك تركض وتلهث طوال عمرك وال تنال ما ُيريض
طمعك وجشعك وحرصك ،لذلك االمام (عليه السالم) يقول

لنا كي اهيا االنسان ترتاح بدنياك وتكون يف حالة اكتفاء با يقدهّ ر
لك البد ان تربط ذلك بقلبك بحالة الرضا القلبي بقناعتك
ومستقبله وغاياته املناسبة ُله
وسعادته
الفكرية بأن راحة االنسان
ُ
ُ
انا ترتبط باألمور املعنوية ،واالمور التي ينال هبا الكال واألخالق
والصفات احلميدة ال التي ترتبط بأمور الدنيا.
(و ُخ مْذ َح َّظ َك ِم مْن ِ
آخ َرتِ َك).
ثم يقول (عليه السالم)َ :
يناله يف هذه الدنيا من حظوظ ُله فيها نصيبان:
كأن االنسان ما ُ
نصيب وحظ دنيوي وهو ان يعيش وينشط وهذه االمور التي
حيتاجها لكي حييا وينشط يف حياته ونصيب من هذه االمور
الدنيوية من مال واوالد وصحة وعمر وجاه ومنصب انا ُله
نصيب منها يف اآلخرة ،فخذ نصيبك منها يف الدنيا با يناسب
الدنيا من كوهنا زائلة وفانية ،وخذ من هذه االمور التي رزقك اهلل
تعاىل من امور الدنيا نصيبك منها لآلخرة ألنه ال طريق لنا لآلخرة
اال الدُ نيا ،ليس هناك طريق آخر ،لذلك االمام (عليه السالم)
يقول كا تعتني بأن تتمتع من الدنيا با هو مقدهّ ر لك من نصيب
ايض ًا اعتن بنصيبك منها لآلخرة ،وليكن اعتناؤك مناسب ًا هلا من
حيث اهنا باقية وال تفنى وال تزول بخالف الدنيا.
(و ُخ مْذ َح َّظ َك ِم مْن ِ
آخ َرتِ َكَ ،و َال َت ُك مْن
لذلك يقول (عليه السالم)َ :
نكمله يف مجعة
َب ِط ًرا ِيف ا مْل ِغنَى َو َال َج ِز ًعا ِيف ا مْل َف مْق ِر) وان شاء اهلل
ُ
اخرى ..واحلمد هلل رب العاملن.

صالة الجمعة

ُ
الشيخ الكربالئي يقرأ نص ما ورد
من مكتب سماحة السيد دام ظله في النجف األشرف
كربالء
الجمعة في
قرأ ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  /7جمادي
المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
االول1441/هـ الموافق 2019/1/3م  ،قرأ سماحته نص ما ورده قائال:

هّأهيا األخوة واألخوات
نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب ساحة
السيد (دام ظ هّله) يف النجف األرشف:
بسم اهلل الرحن الرحيم
تتسارع االحداث وتتفاقم االزمات ويمر
البلد بأخطر املنعطفات ،فمن االعتداء
اآلث��م ال��ذي تعرضت له مواقع القوات
العراقية يف مدينة القائم وأدى اىل استشهاد
وج��رح ال��ع��رشات م��ن ابنائنا املقاتلن،

اىل احل��وادث املؤسفة التي شهدهتا بغداد
خالل االيام املاضية ،اىل االعتداء الغاشم
بالقرب من مطارها الدويل يف الليلة املاضية
با مثهّله من خرق سافر للسيادة العراقية
وانتهاك للمواثيق الدولية ،وقد أ هّدى اىل
استشهاد عدد من ابطال معارك االنتصار
عىل االرهابين الدواعش ،ان هذه الوقائع
وغريها تنذر بأن البلد مقبل عىل أوضاع
صعبة جد ًا ،وإذ ندعو االطراف املعنية اىل
ضبط النفس والترصف بحكمة نرفع اك هّفنا

بالدعاء اىل اهلل العيل القدير بأن يدفع عن
العراق وشعبه رش االرشار وكيد الفجار.
وب َو ُ َّم��د ِ
«ال َّل ُه َّم إِ َل مْي َك َأ مْف َض ِ
ت
ت ا مْل ُق ُل ُ
ت مْ َ
مْ َ
�ار َو ُن ِق َل ِ
�اق َو َش َخ َص ِ
األ مْع� َن� ُ
ت
األ مْب� َ
�ص� ُ
مْ َ
ت مْ َ
مْض َي ِ
األ مْقدَ ُام َو ُأن ِ
رص َح
األ مْبدَ ُان ،ال َّل ُه َّم َقدمْ َ َّ
اج ُل مْ َ
الشن ِ
األ مْض َغ ِ
اش مْت َم َر ِ
َآن َو َج َ
َم مْكن ُ
ُون َّ
ان،
ال َّل ُه َّم إِ َّنا َنشمْ ُكو إِ َل مْي َك َت َش ُّت َت َأ مْه َوائِنَاَ ،و َكث َمْر َة
َعدُ ِّو َنا َو ِق َّل َة َعدَ ِد َناَ ،ف َف ِّر مْج عنا َيا َر ِّب بِ َف مْت ٍح
ِم مْن َك ُت َع ِّج ُل ُهَ ،و َن مْ ٍ
حتِ َك َيا
رص ِم مْن َك ُت ِع ُّز ُه ،بِ َر مْ َ
َ
احنَِ ،
الر ِ ِ
آمنَ َر َّب ا مْل َع َاملِنَ ».
أ مْر َح َم َّ

ُ
العراق أو ًال وأخيرًا

طالب الظاهر

أشد ما نحتاجه في هذه المحنة الكبرى بعد أن ألقت بظاللها القاتمة على واقعنا ،هو أن نكون موحدين ومتكاتفين ومتآخين
ّ
ومتعاونين أكثر من أي وقت مضى ،في مواجهة الخطر الداهم ،ألن المستهدف ليس طائفة أو جهة معينة ،بل إن المستهدف
بهذه الهجمة الشرسة هو العراق وال شيء غير العراق بحاضره ومستقبله ،وحيث إن التهديد لوطننا وديننا في الوقت الراهن
أوجه بهذا المنعطف الخطير في األحداث ،وها هو العدو يسفر عن نواياه الكريهة المبيتة ،وحقده األسود ،وضغينته الصفراء،
بلغ ّ
على كل ما هو أصيل وشريف وجميل في بلدنا الجريح.

أخطر املنعطفات
نتيجة ت��راك��م ال��س��ل��ب��ي��ات واس��ت��م��رار
التداعيات املؤسفة وتعقيداهتا يف الشأن
العراقي؛ ف��إن وض��ع البلد إن��ا يقف يف
موقف ح��رج ج��د ًا ،ويمر بأيام عصيبة
مر
بالغة اخلطورة ،بل لعلها من أخطر ما هّ
به العراق والعراقيون من مواقف شديدة
احلساسية والتعقيد منذ التغيري ،ال سيا
عربت املرجعية الدينية العليا عن هذا
وقد هّ
الوضع ووصفته ب�( بأخطر املنعطفات)،
أي مرحلة تغيري يف مسرية األح��داث
بشكل مفاجئ ،وانعطاف الوجهة الطبيعية
نحو هدف أو جهة جديدة ،وقد بلغ رصاع
أوجه وبشكل معلن ،وهو ما
اخلري والرش هّ
التفهم بن أبناء البلد ،ال
يتطلب املزيد من هّ
اىل التنافر والفرقة وأخذ املواقف املناهضة
هلم ،وهو ما يؤدي اىل املزيد من التشتت
والفرقة والتناحر.
السيادة الوطنية
السيادة تشري اىل إن ال��ع��راق رغ��م كل
األوضاع املعقدة التي مرت سابق ًا ،إال إن
القرار ل يتحول اىل طرف آخر ،وهو أمر
بالغ التعقيد ،وسابقة خطرية املساس هبذه
السيادة؛ أي إن البلد كان سيد ق��راره يف

خيص مصالح البالد
املفاصل احلاسمة ..مما هّ
العليا ،إال إن تكرار اخلروقات األمريكية
وتعاقبها خالل فرتة وجيزة عرب تصعيد
غ��ري مسبوق؛ ق��د خ��دش هب��ذه السيادة
وأزم وخلخل من الوضع العام
املزعومة ،هّ
من خالل استهداف األبطال املرابطن عىل
احلدود الغربية يف األنبار ،ومن ثم ما تالها
من أح��داث لالحتجاجات الشعبية عىل
هذا االستهداف الغادر يف بغداد ،ومن ثم
أخري ًا اخلرق األمريكي األخري باستهداف
رج���االت م��ن اب��ط��ال م��ع��ارك التحرير
واالنتصار مما أدى اىل استشهادهم.
املواثيق الدولية
البد من وجود مواثيق دولية حتدد بموجبها
نوعية العالقة التي تتحكم بنوعية الوجود
األجنبي عىل أرايض البلدان ..سواء عىل
مستوى األف���راد بالسلك الدبلومايس
يف ال��س��ف��ارات ،أو ال��ق��وات العسكرية
يف القواعد واملراكز والثكنات ،وهذه
امل��واث��ي��ق واالت��ف��اق��ات ه��ي م��ن يتم من
خالهلا حتديد املساحة حلرية التحرك ملثل
أولئك األشخاص ،أو تلك القوات ،وكا
أسلفت القول بحسب االتفاقات املسبقة
يف العمل الدبلومايس أو العسكري ،أ هّما

طالب الظاهر

أن يكون الترصف بخالف ذلك ..متهور ًا
وعنجهي ًا ،فذاك يعني االستهتار الدويل،
واالن��ت��ه��اك ال��ص��ارخ ،وع��دم االح��رتام
الواضح لكل املواثيق واألعراف الدولية.
ضبط النفس
ال ريب إن يف أوقات األزم��ات احلرجة،
ويف املنعطفات احلساسة ،جيب ان يكون
ترصف اإلنسان حمسوب ًا بدقة قبل الترصف
به ،خاصة وإن مثل هذا الترصف الشك
سيعود خري ًا أو رش ًا عىل فاعله وعىل الناس
يمر به
وعىل البلد أخري ًا ،وهو بالضبط ما هّ
بلدنا حالي ًا من شدة يف احلساسية وبالغ
اخلطورة.
لذلك أق��ول ،جيب ضبط النفس وعدم
االستجابة لالنفعاالت اآلنية يف مثل هذه
األوقات العصيبة ،ألن لكل غضب وترسع
عواقب ال حتمد عقباها ،ال بل وكجزء من
احرتامنا وتقديرنا حلكمة مرجعيتنا الدينية
العليا ،وشدة تبرصها بالعواقب؛ أقول
جيب ضبط النفس والصرب عىل االبتالء،
واحلكمة يف الترصف أو ردة فعل ،بانتظار
ما يرد من توجيه من حكيمنا املفدى السيد
عيل السيستاين حفظه اهلل وأدامه خيمة عىل
العراق والعراقين.

التقارير

تشييع مهيب لشهداء
قادة االنتصار على داعش اإلرهابي

جرى يوم السبت املايض ،تشييع جثامن
ش��ه��داء ق��ادة االن��ت��ص��ار ع��ىل عصابات
الذين سقطوا يف غارة
داعش اإلره��ايب،
َ
جوية أمريكية غادرة قريبة من مطار بغداد
الدويل ،ليلة اجلمعة املاضية.
عت األوس���اط العراقية يف مسرية
وشي مْ
هّ
حاشدة ومهيبة ،جثامن الشهيدين مجال
جعفر (أبو مهدي املهندس) نائب رئيس
هيئة احلشد الشعبي ،واللواء قاسم سلياين
املستشار يف غرفة العمليات املشرتكة
السورية العراقية اإليرانية ،مع كوكبة من
الشهداء الذين نذروا أرواحهم دفاع ًا عن
األرض والعرض واملقدسات يف مقارعة
أعتى العصابات اإلرهابية.
ون��ع��ت األم��ان��ت��ان ال��ع��ا هّم��ت��ان للعتبتن
والعباسية شهداء
احلسينية
املقدهّ ستن
هّ
هّ
أب��ط��ال معركة ال��ع��راق ض��دهّ عصابات
اإلرهابية ،حيث ُأذيع النعي من
داعش
هّ
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عىل منائر مرقدَ ي اإلمام احلسن وأخيه
العباس (عليها السالم)،
أيب الفضل
هّ
وجرى استقباهلم يف مدينة كربالء املقدسة
التوجه صوب مدينة
ثم
هّ
وتشييعهم ،ومن هّ
النجف األرشف لزيارة مرقد أمري املؤمنن
(عليه السالم) ومواراهتم الثرى يف مقربة
وادي السالم.
فيا وصفت املرجعية الدينية العليا ،خالل
خطبة اجلمعة املباركة يف الصحن احلسيني
الرشيف ،احلادثة األليمة ،ب� «االعتداء
الغاشم» ملا مثهّله من خرق سافر للسيادة
العراقية وانتهاك للمواثيق الدولية.
الفت ًة إىل هّ
أن «هذه الوقائع وغريها تنذر
هّ
بأن البلد مقبل عىل أوضاع صعبة جد ًا،
وإذ ندعو األطراف املعنية اىل ضبط النفس
والترصف بحكمة».
تعالت األوس���اط الشعبية املندهّ دة
فيا
مْ
باحلادثة اجلبانة ،وما سبقتها من أعال

عنف وتدخالت سافرة ،إىل إبعاد الوجود
العسكري األمريكي يف العراق.
ويف السياق ذات��ه ،كشف اللواء الركن
عبد الكريم خلف ،املتحدث باسم القائد
العام للقوات املسلحة العراقية ،السبت،
عن إصدار احلكومة العراقية قرار ًا بتقييد
حركة ال��ق��وات األمريكية يف العراق،
واصف ًا حادثة استهداف الشهداء بطعنة
يف الظهر.
وي���رى م��راق��ب��ون للشأن ال��ع��راق��ي ،أن
دم��اء الشهداء األب��رار الذين سقطوا يف
هذه احلادثة األليمة ،من شأهنا القضاء
عىل الوجود العسكري األمريكي ،إذا
ما أحسنت بغداد اغتنام ه��ذه الفرصة
التارخيية ،وإدانة اجلرائم األمريكية بحق
أبناء الشعب العراقي.

لماذا ال يوجد كتاب عند الشيعة
يجمع احاديثهم الصحيحة مثل الصحيحين عند ُ
السنة؟ ()2-2
هّ
ان عملية تطهري الكتب هبذا املعنى املطروح معناها أننا سنقدم
عىل كتاب ما وليكن كتاب الكايف عىل سبيل املثال فنقوم بتصفية
وطرح جزء من أحاديثه عىل اعتبار أهنا شاذة ونبقي جزء ًا آخر
عىل اعتبار أهنا احاديث معتربة ،وهكذا يف بقية الكتب حسب
ما توصل إليه رأينا واجتهادنا ,وبالتايل الزام بعض املسلمن برأي
غريهم وتقويض فكرهم وعدم أخذ رأهيم فيا يرونه مناسب ًا يف
املسائل الدينية خصوص ًا املختلف فيها ،فربا مثل هذه العملية
تلقى ترحيب ًا من بعض العلاء وربا ال ,ألنه ليس كل العلاء
متفقن عىل املباين والقواعد التي من خالهلا يستنبطون احلكم
الرشعي ,فبعضهم قد يستظهر من اآلية القرآنية غري ما استظهره
عال آخر وكذا يف أحاديث املعصومن (عليهم السالم) ،وهكذا
يف كل مسألة مستحدثة تطرح عىل الساحة اإلسالمية .ثم انه
خالف االمانة العلمية ,وهل يلتزم به خمالفونا يف كتبهم؟! وعليه
ٌ
عقول تفكر وقلوب تفقه ,فال بد هلم من النظر
ما دام للمسلمن
وسنة املعصومن (عليهم السالم)
يف كتاب رهبم جل وعال ُ
خصوص ًا بعد ان أصبح عرص النص بعيد ًا وتكثرت اآلراء
وصعب الفهم للكالم العريب وتكثرت االحاديث والروايات,
ودخل فيها الدس والوضع وتوفرت دواعي الكذب عىل النبي
(صىل اهلل عليه وآله).
من هنا أصبحت عملية استنباط احلكم الرشعي صعبة وأصبحت
عملية االجتهاد حتتاج اىل مؤونة زائدة واستفراغ وسع ومجع بن
االحاديث ومتييز الصحيح عن السقيم وترجيح بعضها عىل
بعض.
ومن مفاخر الشيعة اإلمامية الذين يتمسكون بالثقلن أن باب
االجتهاد باملعنى الذي يقولون به ال يزال عندهم مفتوح ًا ولن
يزال � مْ
ان شاء اهلل تعاىل � حتى تقوم الساعة ,بخالف املشهور عند

السنة من أنه قد سدهّ واغلق عىل ذوي االلباب.
مجهور أهل ُ
وال ندري يف أي زمان قد انسد هذا الباب؟ وبأي نحو كان ذلك
االنسداد؟ فهل نشأ ذلك من الضعف الفقهي لقصور الباع وقلة
املتاع؟! أم من حسن الظن بالسلف وسوء الظن باخللف؟! اهلل
العال بحقيقة احلال.
املهم من ذلك أننا أردنا توضيح ما يستلزم من عملية تطهري
الكتب التي يطنطن هّ
ويطبل هبا بعض من سريهم اهلوى وطغى
عىل بصريهتم العمى ,ورحم اهلل من قال ((لقد منينا بقوم ال
يتدبرون)) فإنا هلل وإنا إليه راجعون.
وأما إذا كنت تقصدين من عملية التطهري غري ذلك .فنحن نقول
لك :ليس وجود مثل هذه االحاديث الشاذة يف هّكتبنا معناها
أهنا ستكون حجة علينا كا تقصدين ،ألنه ل يكن إعتقادنا يف
السنة يف كتايب البخاري ومسلم,
ما موجود يف كتبنا كاعتقاد أهل ُ
حيث يوجد يف كتبنا االحاديث الصحيحة واحلسنة والضعيفة
بل املوضوعة حسب ما حققه علاؤنا (أعىل اهلل مقامهم) وعدم
معرفتك هبذا األمر هو الذي أوصلك اىل هذه النتيجة اخلاطئة.
فانظري حتقيقات املجليس (قدس) يف كتابه (مرآة العقول) يف
أكثر من  25جملد ًا فانه بن االحاديث الصحيحة من الضعيفة،
وكذا الشيخ حسن ا بن الشهيد الثاين يف كتابه (منتقى احلجان)،
وايض ًا الشيخ حممد احلسن املظفري يف حتقيقه الصول الكايف
يف سبعة جملدات ،وهناك حماوالت جادة لبعض العلاء لغرض
تنقية أحاديثنا ,منها كتاب (االخبار الدخيلة) للشيخ حممد تقي
التسرتي ،وكتاب (معجم االحاديث املعتربة) للشيخ حممد
آصف املحسني ،وغري ذلك.
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قواعد فقهية
قاعدة التحجير
املعنى :معنى القاعدة بحسب اللغة عبارة عن جتميع األحجار
من األرايض جتاه الزرع ،واما بحسب االصطالح الفقهي عبارة
عن العمل الذي يتحقق يف سبيل الوصول إىل النتيجة ،وبكلمة
واحدة :االستهداف العميل ،كتسوية األرايض ألجل االحياء،
وحفر االب��ار واملعادن والركائز ،الستخراج امل��اء واجلواهر
املعدنية وما شاكلها .كا قال شيخ الطائفة رحه اهلل :والتحجري
أن يؤثر فيها أثرا ل يبلغ به حد االحياء ،مثل أن ينصب فيها املروز
أو حيوط عليها حائطا وما أشبه ذلك من آثار االحياء ،فإنه يكون
أحق هبا من غريه .
وقال الفقيه صاحب الوسيلة رحه اهلل :والتحجري تأثري يف املوات
دون االحياء ،وهو عىل ثالثة أوجه :حتجري الحياء األرض ،أو
الستخراج املعدن ،أو الستنباط العيون والقنى ،أو الجراء املاء
من النهر الكبري إىل الصغري فإن أتم فهو إحياء ،وإن أثر أثرا فهو
حتجري ،واملؤثر لوالية (يوجب حق األولوية) فإن استوىل عليه
غريه ل متلك وإن أحيا  .فالتحجري قاعدة فقهية كقاعدة احليازة
وقاعدة األحياء ،وتوجب حق األولية للمحجر.
املدرك :يمكن االستدالل عىل اعتبار القاعدة با ييل:
 - 1الروايات ال��واردة يف باب إحياء األرايض .منها صحاح
ثالثة ،من حممد بن مسلم عن أيب جعفر عليه السالم قال :أيا
قوم أحيوا شيئا أو عملوه (أو عمروها) فهم أحق هبا وهي هلم .
دلت هذه الروايات عىل مرشوعية االحياء كا نتمسك هبا هناك.
ولكن يمكننا استفادة املرشوعية للتحجري من تلك الروايات
أيضا وذلك ،ألن الروايات رصحت بطرح املوضوعن- 1 ،
األحياء( ،أحيوا) - 2 ،العمل والتعمري (عملوه يف الصحيحة
األوىل ،وعمروها يف األخريتن) ،والعطف بكلمة (أو عملوه)
يفيد االستقالل يف املوضوعية ،وبا أن العمل يف مقابل االحياء
ال يكون أزيد من االحياء فال جرم من أن يكون العمل هناك أقل
من االحياء وهو التحجري .ويف ضوء هذا البيان يمكننا أن نقول
بان الروايات بعد ما رصحت بطرح املوضوعن أفادت حكمها:
 - 1تواجد احلق (فهو أحق هبا) نتيجة للتحجري  - 2امللكية

(وهي هلم) نتيجة لالحياء .وها هو أجود االستنباطات وأوسعها
من تلك الروايات .وقد يستدل عىل اعتبار القاعدة بالنبوي
املشهور :من سبق إىل ما ل يسبقه إليه مسلم فهو أحق به  .فإن
داللته عىل املطلوب تامة ،ولكن با أن احلديث مرسل ،ال يستفاد
منه إال تأييدا للمطلوب.
 - 2التسال :قد حتقق التسال بن الفقهاء عىل مدلول القاعدة فال
خالف فيه بينهم واألمر متسال عليه عندهم .كا قال العالمة
رحه اهلل :التحجري يفيد األولوية .
وقال املحقق احليل رحه اهلل :التحجري يفيد األولوية  .وقال
املحقق صاحب اجلواهر يف أن احلكم يكون ذلك :بال خالف،
بل يمكن حتصيل االمجاع عليه.
وقال بعد النقض واالبرام :فاالنصاف أن العمدة االمجاع املزبور
 .أضف إىل ذلك ما يقول به العالمة رحه اهلل :واملشهور أنه
(التحجري) يفيد األولوية ،ألن االحياء إذا أفاد امللك ،وجب أن
يفيد الرشوع فيه األحقية .
ويؤيده (التوجيه) ما ورد يف خرب زرارة بالنسبة إىل صحة االحياء
عن أهل الذمة ،قال قال عليه السالم :ال بأس بأن يشرتى أرض
أهل الذمة ،إذا عملوها وأحيوها فهي هلم  .رصحت الرواية أن
العمل جتاه األحياء (التحجري) ثم إحياء األرض يوجبان امللكية
ألهل الذمة.
فرعان
األول :قال املحقق احليل رحه اهلل :ولو اقترص عىل التحجري
وأمهل العارة ،أجرب اإلمام عىل أحد األمرين ،إما األحياء وإما
التخلية ،بينها وبن غريه ،ولو امتنع أخرجها (احلاكم) من يده،
لئال يعطلها .
الثاين :قال سيدنا األستاذ :يعترب يف كون التحجري مانعا ،متكن
املحجر من القيام بعارته وإحيائه ،فإن ل يتمكن من إحياء ما
حجره ملانع من املوانع كالفقر أو العجز عن هتيئة األسباب
املتوقف عليها االحياء جاز لغريه إحياؤه .

استفتاءات شرعية

األعيان النجسة
السؤال  :ما حكم األنفحة ؟
يتحول إليه اللبن يف ِك مْرش احليوان
اجلواب  :األنفحة � وهي ما
هّ
الرضيع َ
والس مْخل  -حمكومة بالطهارة وإن أخذت من
كاجلدمْ ي َّ
امليتة ،ولكن جيب غسل ظاهرها ملالقاته أجزاء امليتة مع الرطوبة،
هّإال إذا ثبت هّ
أن املتعارف كوهنا ما هّدة غري متاسكة ال تقبل الغسل
ٍ
عندئذ بطهارهتا مطلق ًا ،وأ هّما الغشاء الداخ هّ
يل للكرش �
فيحكم
الذي قد يطلق عليه اإلنفحة � فهو نجس إذا ُأخذ من امليتة .

احلائض � مع العلم بحاهلا � دون ما إذا كان بعنوان آخر كإفطار
الصائم ،أو خمالفة النذر ،ونحو ذلك .
السؤال  :ما هو الفقاع؟ وهل هو من االعيان النجسة ؟
اجلواب  :الف هّقاع رشاب م َّتخذ من الشعري يوجب النشوة عادة
األطباء وهو حيرم
ال السكر ،وليس منه ماء الشعري الذي يصفه
هّ
رشبه بال إشكال ،واألحوط لزوم ًا أن يتعامل معه معاملة النجس
.

السؤال  :هل يكون اجل��زء املقطوع من احلي ميتة وحمكوم ًا
بالنجاسة ؟
اجلواب  :اجلزء املقطوع من احلي بمنزلة امليتة ،ويستثنى من ذلك:
ما ينفصل من األجزاء الصغار كالثالول والبثور وما يعلو الشفة
والقروح ونحوها عند الربء ،وقشور اجلرب ونحوه املتصل با
ينفصل من شعره ،وما ينفصل باحلك ونحوه من اجلسم فإن
ذلك كله طاهر إذا فصل من احلي .
السؤال  :هل حيكم بطهارة ما خيرج من اجلرح من مادة صفراء ؟
اجلواب  :إذا خرج من اجلرح أو الدمل يشء أصفر هّ
يشك يف أنهّه
السؤال  :هل عرق ُ
دم أم ال فهو حيكم بطهارته ،وكذا إذا هّ
اجلنُب من حرام نجس ؟
شك من جهة الظلمة أنهّه
اجلواب  :عرق اجلنب من احلرام طاهر وجتوز الصالة فيه وإن دم أم قيح ،وال جيب عليه االستعالم ،وكذلك إذا هّ
حك جسده
كان األحوط استحباب ًا االجتناب عنه يف ما إذا كان التحريم فخرجت رطوبة هّ
يشك يف هّأهنا دم أو ماء أصفر فيحكم بطهارهتا .
ثابت ًا ملوجب اجلنابة بعنوان كالزنا واللواط واإلستمناء ووطء

السؤال  :هل ينجس العصري الزبيبي والثمري وحيرم بالغليان ؟
اجل��واب  :العصري الزبيبي ووك��ذا العصري التمري ال ينجس
وال حيرم بالغليان ،فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش يف
والطبيخ
املطبوخات مثل املرق واملحيش
وغريها ،وكذا دبس التمر املسمى بدبس الدمعة .

الغالف
بقلم :حسين النعمة

الحديث عن الحشد الشعبي وبطوالته ال تسعه موسوعات؛
ُ
بل ان قصص شهدائه وابطاله وحدها ال يكفي تدوينها مداد
ٍ
كاف واي موسوعات تسع ما ّ
سطره
وال مدر ،فأي وقت
حشد قارع اعتى واشرس واشقى مرتزقة جمعهم المال
ٌ
والحقد الدفين على عظمة سيد الشرق االوسط عراق
الحضارات وموطن االنبياء (عليهم السالم) وموطن االحرار
في كل زمان ،حتى حقق لنا النصر المظفر.
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ذاك احلشد املنتفض تلبية لنداء املرجعية
العليا ج���اء مثله ح��ش��د اخ���ر ي��ق��ارع
بسيف سلميته عصابات الفساد التي
ال زال��ت متغلغلة يف مفاصل الدولة،
ك� ٍ
�داء يسترشي دون توقف دون رادع
ٍ
انتفاضة حقيقية وعاجلة
ما تداعى اىل
الستئصاله وحاية ما تبقى ،فكان حشد
التظاهرات وبرشعية املرجعية املرشوطة
بالسلمية ..وب��دأت احلكاية ..شيب
وشباب ،مثقفون وبسطاء ،افراد ونشطاء
ومعممون ومسيحيون ،ينتفضون يف
تظاهرات سلمية يف العاصمة وحمافظات
وسط وجنوب الوطن.
وج��اء البيان للمرجعية الدينية العليا
مؤكدا للسلمية وحلقته خطابات ملنرب
اجلمعة املبارك للمرجع االعىل مؤكدة عىل
السلمية كرشط اسايس إلنجاح التظاهرة
وضان عدم االنجرار يف اشكالية عنف
املشهد العراقي وكان التطور ملموسا
خالل التظاهرات يف عدد من حمافظات
ال��ع��راق وال��ت��ي بينت ب��وض��وح ق��درة
املجتمع العراقي عىل جتاوز كل الصعاب
ليتداعى هلا العراقيون االحرار كا تداعوا
يف فتوى اجلهاد الكفائي
ولتكن الرصخة واحدة والتلبية واحدة
(لبيك يا عراق) ،وحقا كان نرصا ربانيا
يفوق قدرة البرش.
من منا ل يكن واقفا يف حمطة اليأس ،من
منا ل يكن خائفا من املستقبل املجهول،

واحل��ارض ،من منا كان يسلم عىل نفسه
وبيته وعرضه ،من منا كان بمقدوره
وق��ف نزيف ال��دم وقتل االب��ري��اء؟!..
ال أحد كنا تائهن ومشتتن ،إىل أن جاء
ذل��ك االم���ل ،وجلجل ص��وت النداء
وصدح دوي الفتوى اجلهادية املقدسة،
برصاص امللبين ودماء املضحن وازيز
اق��الم الصحفين وحناجر املنشدين
ول��وح��ات الفنانن ووع��ي العراقين،
ف��أزال��ت احل��رية واخل��وف من نفوسنا،
واعطت لنا أمال بأن يكون غدا بيدنا،
وأنتجت حشدا شعبيا مباركا.
شاء اهلل ان جيعل يد العراقين واحدة
وكان سيفهم حشدهم املقدس.
واليوم بعد ان انجز احلشد الشعبي،
م��ا عجز عنه اآلخ����رون ،ع���ادوا من
جديد للتآمر ضده وضد العراق ،الن
املتآمرين ال يمكنهم ان يكونوا احرارا،
من خ��الل رضب معسكرات احلشد،
وقبلها وبعدها من االساءة له يف االبواق
املأجورة.
وهكذا كا ان الفتوى الربانية خلقت
احلشد الشعبي املقدس فاحلشد الشعبي
املقدس خلق ما ييل ،اوال :خلق جيشا
قويا مهنيا عراقيا ينتسب اىل العراق
ومهمته اجلليلة ه��ي ح��اي��ة ال��ع��راق
والعراقين وحاية املؤسسات الدستورية
وليس جيشا تابعا اىل نظام او حاكم
كا كان جيش النظام البائد ،وكان فعال

مفخرة العراقين الرشفاء ومفخرة كل
انسان حر ،ثانيا :ايقاف اهلجمة الظالمية
الوهابية الصدامية ور هّدها بقوة حتى متكن
م��ن حترير وتطهري االرض والعرض
السنة والشيعة،
وامل��ق��دس��ات
هّ
ووح���د ُ
ثالثا :افشل خمططات داعش والوهابية
االجرامية وصانعيها يف الوطن احلبيب،
وحققَ بتضحيات ابطاله وانسانيتهم
ومواقفهم البطولية وسيل دماء الشهداء
َ
وحفظ له ارضه
واجلرحى امن العراق
ومقدساته.
ومع ذلك استمر الفساد والفاسدون
وبح صوت املرجعية
يف مفاصل الدولة هّ
واه��ت��ز الشعب منتفضا ض��د الظلم
والفساد واملحاصصة وغياب العدالة
االجتاعية ،وك��ان الب��د م��ن التظاهر
واملطالبة باحلقوق ،واالحتجاج ورفض
ال��ت��دخ��الت االم��ريك��ي��ة واإلرسائيلية
واالجنبية ،ول تشهد حمافظة من يأس
متظاهرهيا بل دائ��ا كانوا ذوي عزيمة
وارصار واحل���اح لتحقيق مطالبهم
امل��رشوع��ة رغ��م تعرضهم لكثري من
االحيان للطعن واملندسن ممن اقرتف
ما اقرتف من َشنَائِع الفعال ،فهم يأبون
االنكسار وال زالوا حتت خيمة املرجعية
العليا يلتزمون بتوجيهها ولن حييدوا عن
املسار الوطني.
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المقدسة..
قسم الهدايا والنذور في العتبة الحسينية
ّ

محبة المولى
نورانية في
إشراقة
ّ
ّ
وإخالص الخادم
ِ
تقرير /قاسم عبد الهادي  -تصوير /حسن خليفة

أعز ما يملكونه ،تعبيرًا عن إخالصهم
جرت العادة أن يهدي
ألحبائهم ّ
ُ
الناس ّ

إليه عندهم ،إلى ِ
ولمكانة المهدى ِ
وروحه ،وكذا يجري
دم ُه
حد أن يهدي اإلنسان َ
َ
ِ
ٍ
فكان أن
مال إلى آخرين،
إلهداء شيء نفيس أو حلية ذهبية او
األمر بالنسبة
َ

حبهم لهم،
َ
محبو أهل البيت (عليهم السالم) أفضل شيء للتعبير عن ّ
وجد ّ

للتبر ِك
المطهرة وإهداء هداياهم وكذلك نذورهم
العمل على إعمار مراقدهم
ّ
ّ
بفيوضاتهم وطلبًا لشفاعتهم في اآلخرة.

مجاهد مهدي القرعاوي
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من هنا ،نحاول تسليط الضوء عىل قسم
هام من أقسام العتبة احلسينية املقدسة،
َ
لنقف فعلي ًا
وهو قسم (اهلدايا والنذور)
ومادي ًا عىل آلية إهداء اهلدايا والنذورات
للمرقد احلسيني الطاهر ،فحدهّ ثنا األستاذ
جماهد مهدي القرعاوي ،وكيل رئيس
القسم قائ ً
ال« :يعدُّ قسم اهلدايا والنذور
من األقسام املهمة التي استحدثت يف
العتبة احلسينية املقدسة بعد عام 2003
واستالم االمانة العامة للعمل يف العتبة
امل��ق��دس��ة ،وحي��ت��وي ع��ىل م��ا ي��ق��ارب ال�
( )76منتسب ًا عام ً
ال فيه ،ومهمته يقوم
باستالم مجيع اهلدايا والنذور التي ترد

اىل العتبة احلسينية املقدسة اضافة اىل ما
ُينذر ويوضع يف الشباك املقدهّ س من احليل
واألموال».
ويتابع حديثه« ،يتكون القسم بصورة
عامة من شعبتن وهي (شعبة التوثيق
املايل وشعبة املفقودات وإعانة الزائرين)،
وفيا هّخي��ص عمل شعبة التوثيق امل��ايل
يتضمن استالم اهلدايا والنذور وتوثيقها
بمستندات ،تقسم تلك اهلدايا والنذور اىل
قسمن وهي (اهلدايا العينية التي تشمل
مجيع امل��واد العينية من اجهزة كهربائية
وك��ذل��ك ال��ف��رش والبطانيات وامل��واد
االخرى ،اهلدايا النقدية التي تشمل مجيع

العمالت النقدية وانواعها اضافة اىل
الذهب والفضة) ويكون االستالم وفق
ُأطر منظمة تتضمن استقبال الزائر الكريم
املتربع واستالم اهلدايا والتربعات من قبله
وفق مستند خاص بذلك (وصل استالم)
ومن بعدها يقوم منتسبو القسم بتوثيق
تلك التربعات واهلدايا من خالل اجهزة
ترحل
احلاسوب بشكل دقيق ،وبعد ذلك هّ
بشكل يومي اىل خم��ازن العتبة احلسينية
املقدسة (وهي خاصة باستالم مجيع هدايا
العتبة املقدسة) ويتم احلفظ فيها وفق الية
عمل واختصاصات متعددة س��واء ما
السجاد بمختلف انواعه
يتضمن بحفظ
هّ
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(ال��ي��دوي ،الصناعي) وكذلك املخازن
اخلاصة ب�(حفظ البطانيات ،خمازن املواد
الغذائية ،خمازن الزيوت والوقود ،املخازن
اخل��اص��ة ب��امل��واد االنشائية) ،ام��ا اهلدايا
النقدية فنقوم بجمعها بشكل شهري
بجميع العمالت وبعد ذلك نقوم بتحرير
ميزان مراجعة شهري وبعد موافقة املتويل
الرشعي واالم��ن العام نقوم بتسليمها
اىل قسم الشؤون املالية لترصف وفق ما
ُخ هّصصت ألجله».
ويضيف« ،نحن بدورنا مك هّلفون رشعا
باستالم مجيع اهلدايا التي ترد اىل املرقد
احلسيني الطاهر وفق التخصيص الذي
ُحي��دهّ ده الزائر الكريم ،مث ً
ال هناك مبالغ
نقدية ختصص ملشاريع العتبة احلسينية

18

A h r a r w e e k l y

املقدسة واخ���رى ختصص مل��اء ال��رشب
(السبيل) ومبالغ ختصص إلطعام الزائرين
يف مضيف االمام احلسن (عليه السالم)
السجاد او بطانيات
ختصص لرشاء
ومبالغ هّ
هّ
خاصة للزائرين الكرام أو مبالغ ختصص
لتعمري صحن االمام احلسن (عليه السالم)
او اىل اعال توسعة الصحن الرشيف».
اما فيا خيص اهلدايا والتربعات الفائضة
عن حاجة العتبة املطهرة ،يبن القرعاوي
ان «ساحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة واف��ق ببيعها عن طريق معرض
ربك
البيع التابع لوحدة امل��ع��ارض والت هّ
يف شعبة التوثيق املايل يف القسم (وهناك
معرضان للبيع احدمها داخ��ل الصحن
املقدس واالخ��ر يف شارع الشهداء) عىل

ان ت��ع��ود ام��واهل��ا اىل اع���ال الرتميم يف
الصحن احلسيني املقدس او مشاريع العتبة
املقدسة».
وبا ان قسم اهلدايا والنذور (واحلديث
للقرعاوي) ُي��ع��دُّ «م��ن االق��س��ام املالية
اخلاصة باستالم اهلدايا والنقدية والعينية
وحيتوي عىل اموال ،فقد تم اختيار منتسبن
وخمصصن لالستالم ول��دهي��م ختصص
بعمل احلاسوب اخلاصة بالتوثيق ،وهناك
ج��رد سنوي للقسم ب��إرشاف جلنة جرد
خمصصة من العتبة املقدسة يف هناية كل
سنة ومهمتها جرد مجيع اهلدايا ال��واردة
اىل القسم بشكل ع��ام ومطابقاهتا مع
حررت ألجلها والتثبيت
املستندات التي هّ
الدقيق هلا ،فض ً
ال عن ذلك نحن كقسم

صاحب جواد المعمار

هدايا لدينا جرد وتدقيق من قبل قسم
التدقيق والرقابة الداخلية ومجيع تلك
االجراءات واجلرودات لتثبيت وحتصن
العمل املايل يف القسم».
ويكمل القرعاوي حديثه« ،يف الزيارات
املليونية نستنفر مجيع جهودنا عىل مدار
اليوم الكامل وبدون توقف؛ هّ
ألن قسمنا
يعد الثاين يف العتبة احلسينية املقدسة الذي
يرتاده الزائرون الكرام بعد الشباك املطهر
وذل��ك للتربك باهلدايا التي نقدمها هلم
واستالم التربعات منهم ونحتاج يف ذلك
اىل االخوة املتطوعن للعمل معنا داخل
القسم بعيد ًا عن االم��ور املالية واستالم

اهل��داي��ا وال��ن��ذور (وه���ذا العمل خاص
بمنتسبي القسم) بل ان عملهم يتضمن
تنظيم دخول الزائرين اىل معارض البيع
والقسم الرئيس».
من جهته حت��دهّ ث الفني بصياغة الذهب
والفضة يف معرض بركات االمام احلسن
التابع لقسم اهلدايا وال��ن��ذور ،صاحب
جواد املعار مبين ًا ان «أحد فروع القسم
هو معرض بركات االمام احلسن «عليه
السالم» (وح��دة التربك) ،وكانت فكرة
انشائه قبل اربع سنوات تقريب ًا ،من أجل
عرض بعض املواد وبيعها بصيغة استثار،
وكان أمر ساحة الشيخ الكربالئي بفتح

املعرض بعد احلرب التي شهدها العراق
عىل داع��ش وق هّلة التخصيصات املالية
املخصصة للعتبة املقدسة».
ويوضح املعار ،هّ
هّ
أن «أهم ما حيتويه املعرض
خمصص لبيع خواتم الفضة التي
هو مكان هّ
نقوم برشائها من السوق املحلية والقسم
االخر من معمل العتبة احلسينية املقدسة
والقسم االخر منها حتتوي عىل فصوص
املرمر من داخل احلرم املقدس والقريبة
جد ًا من الشباك الرشيف ولكال اجلنسن
(رج��ال ،نساء) ،ومكان اخر حيتوي عىل
مواد متربكة مستخرجة من فتحة الشباك
ال��رشي��ف ل�قرب االم���ام احل��س��ن ،املخيم
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المنتسب في شعبة المفقودات ،عالء جليل وهاب

احلسيني ،التل الزينبي سابقا ،السيد
ابراهيم امل��ج��اب ،الشهداء ،حبيب بن
مظاهر االسدي) وايضا هناك مسبحات
عادية وثمينة ج��د ًا ،فضال عن اخلواتم
الثمينة ،ومجيع االموال العائدة من البيع
تذهب اىل قسم املالية يف العتبة احلسينية
املقدسة لتعود اىل رصفها بمجاالت خمتلفة
وحسب توجيهات املتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة» ،مبين ًا هّ
ان «مجيع أسعار
البيع مدعومة ومناسبة».
ويضيف امل��ع��ار« ،حيتوي املعرض عىل
ال��س��ج��اد وامل��س��ب��ح��ات واخل��وات��م ذات
فصوص املرمر للتربك ،وايضا ال��رتاب
املستخرج من الصحن الرشيف الذي
هييئه لنا معمل ال��رتب يف العتبة املطهرة
فض ً
ال عن املسبحات والتي تلقى رواج ًا
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ربك ،وايضا لدينا قطع
لدى الزائرين للت هّ
م��رم��ر م��ن ج���دران الصحن احلسيني
ترس الناظرين ُتباع
الرشيف بتصاميم مجيلة هّ
للربكة ،وكذلك املواد النحاسية اخلاصة
ومنها امليداليات ،وحيتوي املعرض عىل
الساعات التي هيدهيا الزائرون للمرقد
املقدس  ،ونقوم بإجراء بعض الصيانة
عليها ليتم بيعها وايضا يف املعرض هناك
مكان خاص لبيع العطور املختلفة املشاهبة
املطهر كالياسمن وهي من
لعطر احلرم
هّ
اإلنتاج املحيل».
�ن امل��ن��ت��س��ب يف شعبة
م��ن ج��ان��ب��ه ،ي��ب� هّ
املفقودات ،عالء جليل وهاب»« :بالنسبة
لطبيعة عمل املفقودات نقوم بإستالم مجيع
اخلاصة بالزائرين ومنها املبالغ
املفقودات
هّ
العراقية واألجنبية واملوبايالت وباقي

امل��واد االخ��رى نقوم بتدوينها عن طريق
السجالت اخلاصة بنا ولكل مفقود سجل
خ��اص ب��ه كالسجالت اخل��اص��ة باملبال
العراقية ومثلها خاصة باملبالغ االجنبية
والسجالت اخلاصة باملفقودات الذهبية
وايضا هناك سجالت خاصة باملفقودات
االخ��رى ونعطي لكل منها مواصفات
عديدة منها العالمات الظاهرة وتاريخ
وم��ك��ان العثور عليها ،وك��ذل��ك رسم
السبائك الذهبية ووزهنا لسهولة العمل
والوصول اىل صاحبها».
ويكمل حديثه« ،نقوم باستالم املفقودات
من داخل العتبة احلسينية املقدسة وكذلك
التي ُيعثر عليها خارج الصحن احلسيني
املقدس عن طريق منتسبي العتبة املقدسة
وامل��واط��ن��ن ،وكذلك يف م��دن الزائرين

عقيل صالح هادي

التابعة للعتبة املطهرة ،كا نقوم بخزن
املبالغ النقدية بعد العثور عليها بقاصات
خاصة داخ��ل الشعبة وبقية املفقودات
االخرى يتم خزهنا يف خمازن الشعبة ملدة
شهر كامل وبعدها تودع اىل خمازن العتبة
احلسينية املقدسة».
ويضيف« ،بالنسبة للمفقودات جمهولة
املالك تبقى بأمانتنا ملدة سنة كاملة وبعدها
يتم رصفها للفقراء وال��زائ��ري��ن واعانة
االي��ت��ام ،ام��ا اجهزة النقال اهلاتفية فيتم
االحتفاظ هبا ملدة ثالث سنوات الحتوائها
عىل بيانات وصور خاصة عىل أمل مراجعة
اصحاهبا وتسليمها هلم».
وإىل جانب حديث (وه���اب) ،يوضح
مسؤول شعبة املفقودات واعانة الزائرين

السيد عقيل صالح ه���ادي« :يف بعض
االحيان يصادفنا الكثري من الزائرين من
داخ��ل العراق وخارجه فقد امواله ول
حيصل عليها ففي هذه احلالة نقوم بإعانته
وفق الية العمل اخلاصة بنا ،بينها تقديم
الرعاية له وكذلك العمل عىل التواصل مع
اجلهات احلكومية با خيص فقد اهلويات
الثبوتية واجلوازات».
وي��رسد ه��ادي إح��دى القصص التي متر
عليه يومي ًا قائ ً
ال« :هناك امرأة عراقية مقيمة
يف دولة السويد فقدت مجيع مستمسكاهتا
وجواز السفر اخلاص هبا وما متتلكه من
اموال وبدورنا قمنا باستضافتها وايصاهلا
اىل العاصمة بغداد بانتظار احلصول عىل
ما فقدته فض ً
ال عن منحها مبالغ مالية

تساعدها يف ذلك ،وبعد فرتة زمنية حصلنا
عىل مجيع ما فقدته تلك املرأة العراقية ليتم
ايصال ذلك هلا ومن ثم سفرها اىل حمل
اقامتها بدولة السويد».
ويبن هادي أيض ًا« ،ضمن عملنا هو اعانة
الزائرين الفاقدين امواهلم بعد التأكد منهم
ومساعدهتم بالوصول اىل مكان سكنهم
سواء يف داخل العراق او خارجه من خالل
التعاون مع قسم السياحة الدينية يف العتبة
احلسينية املقدسة».ومن بن اخلدمات التي
تقدهّ مها الشعبة ،هّ
يوضح هادي أن «للشعبة
صفحة خاصة عىل الفيس بوك مهمتها نرش
نقوم بنرش املستمسكات التي يعثر عليها
إلجياد أصحاهبا وإيصاهلا هلم ،وقد حصلنا
عىل ردود إجيابية إزاء هذه اخلدمة».
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بتصاميم نموذجية حسب ضوابط وزارة التربية ..
َ

ُ
ُ
الحسينية المقدسة
العتبة
ّ
تنفذ مجمع مدارس االيتام في كربالء
األحرار  /حسين نصر – تصوير  /رسول العوادي

ِ
اعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن تواصل قسم المشاريع الهندسية التابع لها في تنفيذ
مشروع مجمع مدارس االيتام في منطقة حي السالم بمدينة كربالء المقدسة ،وبالتعاون مع
شركة ارض القدس الهندسية للمقاوالت العراقية وبنسبة انجاز تصل (.)%20
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وقال املهندس (سالم سعدون) املرشف عىل تنفيذ املرشوع:
ان الكوادر الفنية واهلندسية للقسم تعمل بشكل متواصل عىل
إكال املرشوع خالل املدة املحددة إلنجازه وهي سنتان ال غري..
مبينا ،ان مرشوع جممع مدارس االيتام التابع للعتبة املقدسة
يضم جمموعة من املدارس ( االبتدائية واملتوسطة والثانوية)
املخصصة لرشحيتي االيتام (بنن وبنات) ،فضال عن روضة
ومركز صحي متكامل .الفتا اىل ان املجمع يشيد عىل ارض
مساحتها ( )9دونات.
وأوضح «سعدون» ،ان مساحة املدرسة الواحدة ( 860م2
) فمرحلة الدراسة االبتدائية للبنن متكونة من طابق اريض
وأربعة طوابق اخرى .أما املرحلة االعدادية فهي متكونة ايضا
من طابق اريض وأربعة طوابق اخرى بذلك تكون مخسة طوابق
للمدرسة الواحدة ،اضافة اىل بناية خاصة ل�دارة باإلضافة اىل

الساحات والقاعات املخصصة لألنشطة الرياضة واملدرسية
التي تم تزويدها بمنظومة تربيد مركزية ،ومصاعد حديثة
ومتميزة يف مجيع طوابق املدرسة حيث يسع كل مصعد لعرشين
شخصا.
ويذكر ان قسم املشاريع اهلندسية التابع للعتبة احلسينية املقدسة
بارش بتاريخ ( )2019/ 8/ 25بوضع الركائز ملرشوع جممع
مدارس االيتام يف كربالء.
واجلدير بالذكر ان العتبة احلسينية املقدسة تعمل بشكل دؤوب
ومتواصل إلنجاز عدد من املشاريع العمرانية واخلدمية التي
تتوخى من خالهلا تقديم اخلدمة النوعية ألهايل مدينة كربالء
الكرام للزائرين وختفيف شدة االزدحام خصوصا ايام الذروة
يف الزيارات املليونية  ،كانت آخرها مشاريع الرساديب داخل
احلرم احلسيني الرشيف .
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إمام عظيم ...
العتبة الحسينية المقدسة تحتضن أهم حدث ثقافي الستذكار
ٍ

توزيع جوائز مسابقة القصة القصيرة
لمهرجان تراتيل سجادية بدورتها الثالثة
تقرير /حسنين الزكروطي و ضياء األسدي
تصوير /حسن خليفة

ّ
ومؤثر
دور فاعل
للقصة القصيرة ُ
ّ
في حياة المجتمعات ،كونها
لصيقة بمجريات الحياة اليومية
والتفصيلية للناس ،وألهمية تفعيل
الحركة السردية في مشهدنا األدبي
والثقافي؛ ارتأت االمانة العامة للعتبة
تتبنى هذا
الحسينية المقدسة أن ّ
المشروع الرائد كما هو دأبها في
مشاريع مختلفة على عدة صعد مما
يمس صميم حياة الفرد والمجتمع
ّ
في العراق.

القصة يبدأ وال ينتهي ،إال
واحلديث عن هّ
أهم املسابقات األدبية التي
أننا نقف أمام هّ
القصة
تقيمها العتبة املقدسة ،وهي مسابقة هّ
القصرية املقامة ضمن فعاليات تراتيل
سجادية الدويل ،حيث شهدت قاعة خاتم
املطهر ،إقامة
األنبياء بالصحن احلسيني
هّ
حفل هبيج إلعالن الفائزين باملسابقة يف
دورهتا الثالثة وتقديم اجلوائز هلم.
ووس� َ
�ط فرحة احلارضين وتأكيدهم عىل
أمهية هكذا نشاطات ثقافية ت��ع� هّ�زز من
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مشهدنا األديب العراقي ،يضعنا الشيخ عيل
مهمة حلياة وشخصية
القرعاوي أمام نقاط هّ
صاحب الذكرى اإلمام زين العابدين عيل
بن احلسن (عليها السالم) ،وذلك خالل
كلمته التي ألقاها باسم األمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة ،حيث يقول« :عندما
نستذكر شخصية االمام زين العابدين (عليه
السالم) تلك الشخصية هّ
الفذة العظيمة التي
حتم هّلت الكثري من األعباء ،نجد الكثري من
ِ
العرب ،فنستلهم منها قوله (عليه السالم):

(ان العقل قائد اخلري) ،فهي عبار ٌة خمترص ٌة
معنى عميق ،كيف ان العقل قائد
فيها
ً
اخلري؟ ،واهلل (عز وجل) عندما خلق هذا
ركب ُه من عدة اجزاء :اجزاء مادية
االنسان هّ
واجزاء روحية غري ملموسة».
ويتابع حديثه« ،منذ نشأة اإلنسان ومنذ
رصاع
تكوينه األزيل اىل يومنا هذا هناك
ٌ
فعرب،
فكري عقدي اقتصادي ما
َ
ٌ
شئت هّ
تطرق
ٌ
رصاع بن العقلِ والنفس ،وق��د هّ
القرآن الكريم اىل هذا الرصاع يف كثري من

الشيخ علي القرعاوي

تطرق اليه األئمة
اآليات القرآنية ،وكذلك هّ
(عليهم السالم) يف كثري من الروايات،
بل هّ
إن سريهتم كانت تكشف ما موجود
وتبن ما موجود يف ذلك
يف ذلك الرصاع هّ
ال���رصاع ،بل هّ
أن البرشية يف أول نشأهتا
شهدت ذلك الرصاع بن اخوين يرتبطان
بأقوى واعظم رابطة يف ذلك الكون أال
االخوة ،حدث ذلك الرصاع
وهي رابطة
هّ
بن العقل والنفس وا هّدى ذلك الرصاع اىل
قتل احدمها اآلخر».
ويلفت القرعاوي إىل أن «اإلمام السجاد
(عليه ال��س��الم) صاحب ه��ذه الذكرى
واملناسبة التي نجتمع هبا اليوم يقول هّ
«بأن
العقل هو قائد للخري».
وختم القرعاوي كلمته بالقول« :نحن اآلن
نعيش رصاع ًا فكري ًا عقدي ًا ثقافي ًا اقتصادي ًا
عظي ًا بن عدة أقطاب يف هذا الكون ،من
أين نشأ هذا الرصاع؟ هناك قطب يؤمن هّ
إن
النفس هي من تقوده ،وهناك قطب آخر
يؤمن بأن قائد اخلري هو العقل ،فلذلك
األعزة البد
هذا الرصاع يبقى ،فلذلك أهيا
هّ
وان نحتكم إىل منطق اإلمام (عليه السالم)
قاله يف ه��ذه ال��رواي��ة ان نقود هذا
ال��ذي ُ

الكون بعقولنا ليكون العقل قائد ًا للخري».
من جهته حت��دهّ ث األدي��ب طالب عباس
الظاهر ،رئيس جلنة التحكيم يف املسابقة
قائ ً
ال« :كا هو دأب العتبة احلسينية املقدسة
ومسعاها املبارك يف اقامة مشاريعها الكثرية
عىل مناحي احلياة املتنوعة يف خدمة اإلنسان
با هو انسان ،بعيد ًا عن حمدداته الشخصية
وانتاءاته ،فقد تنامى هذا املسعى حثيث ًا يف
اقامة املهرجانات وامللتقيات والندوات
وهي كجزء من رسالتها السامية يف إحياء
أمر أهل البيت (عليهم السالم) وتأسيس
حتصن
الركائز؛ من أجل بناء ثقافة رصينة هّ
اإلن��س��ان معرفي ًا وثقافي ًا ض��دهّ موجات
التضليل والتزييف ال��ع��امل��ي واهلجمة
الرشسة عىل الدُ عاة إىل إحياء املبادئ والقيم
اإلهلية األصيلة يف احلياة».
ويكمل حديثه« ،من بن مساعي العتبة
املقدسة لذلك ،هو إقامة مهرجان تراتيل
س��ج��ادي��ة ال��س��ن��وي يف دورت���ه السادسة
املنبثقة منه اقامة مسابقة للقصة القصرية
يف نسختها الثالثة وال��ت��ي نحن بصدد
احلديث عنها اآلن ،حيث اشرتطت اللجنة
املرشفة عىل اقامة هذه املسابقة بان تستلهم

القصص املشاركة مادهتا عرب ثالثة حماور ..
املحور األول عن حياة اإلمام السجاد عليه
السالم ،واملحور الثاين عن احلقوق ال�(
 )50ال��واردة يف رسالة احلقوق ،واملحور
الثالث عن أحداث واقعة الطف اخلالدة».
وختم الظاهر حديثه بالقول« :احلمد
هلل والشكر فقد ملسنا وتأكدنا بأن هناك
استجابة واعية من قبل األق��الم الوالئية
الشابة والراسخة عىل حدٍّ سواء ،عرب دورة
بعد اخرى ،بل وتؤكد حضورها الفاعل،
ويشري القادم إن ش��اء اهلل اىل الكثري من
التفاؤل».

طالب عباس الظاهر

25

A h r a r w e e k l y

حسين النعمة

فيا أشار حسن النعمة ،مدير املسابقة إىل
أمهية مسابقة القصة القصرية يف التأسيس
ألدب ملتزم وفاعل ،قائ ً
ال :إن «مجيع من
ش��ارك يف ه��ذه املسابقة ،وساهم برشف
بحلتها املرشقة؛ يعدهّ
إنجاحها واظهارها ُ
ف��ائ��ز ًا ،ألن املسابقة أس��اس� ًا قد ارتبطت
باإلمام السجاد (عليه السالم) وبرسالة
احل��ق��وق العظيمة (زب����ور آل حم��م��د)،
وانطالقها من رحاب املرقد الطاهر لسيد
الشهداء أيب عبد اهلل احلسن (عليه السالم)
وترشفها بكنف القداسة لرضحيه املبارك».
وأشار النعمة إىل هّ
أن «اجلميع وضع نصب
عينيه وسعى نحو اهلدف األسمى من اقامة
املسابقة ،أال وهو االحياء ألمر آل البيت
(صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعن)».
واض��اف النعمة« :أثبتت جتربة السنوات
القليلة املاضية من دورات املسابقة الثالث
ع��ىل علو كعب األق���الم احلسينية وهي
ختوض غار جتربة صعبة وفريدة من نوعها
ع��ىل مستوى األدب العراقي وال��ع��ريب،
وقد تقاربت مستويات القصص املشاركة
يف املسابقة كثري ًا يف اجلودة األدبية ومجال
االستلهام ،وهو ما يدعونا اىل التفاؤل بأن
األق��الم الوالئية بألف خري ،ويلقى عىل
عاتقنا املزيد من املسؤولية من أجل امليضهّ
قدم ًا نحو بذل ما نملك من العطاء عىل
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طريق احلسن اخلالد.
وأكد النعمة عىل دور أعضاء جلنة حتكيم
املسابقة ومكانتهم األدب��ي��ة ومنجزهم
اإلب��داع��ي وه��م األدب���اء (ط��ال��ب عباس
الظاهر ،جاسم عايص ،عيل حسن عبيد،
عباس خلف).
كا نوه النعمة اىل ان مسابقة تراتيل سجادية
قصاص من
هل��ذا العام شهدت مشاركة هّ
مخس دول هي(:العراق وايران والسعودية
وسوريا واجلزائر) ،حيث ضمت ()121
قصة ،دخلت منها ( )113يف املسابقة،
وقد فازت خالل هذه الدورة ( )16قصة،
منها عرش قصص فائزة باجلائزة التقديرية،
وست قصص تناصفت اجلوائز الثالث
االوىل».
أم��ا حمطتنا األخ��رية فكانت مع ع��دد من
الفائزين باملسابقة ،حيث أوضحت الفائزة

باجلائزة األوىل مناصفة (نغم املسلاين) :ان
«قصتها الفائزة (خازن املاء) تتحدث عن
احد مقاتيل احلشد الشعبي الذي استشهد
يف يوم العارش من شهر حمرم احل��رام لعام
1441ه� ،يف حادثة باب الرجاء اثناء تقديمه
اخلدمة احلسينية اىل الزائرين املشاركن يف
شعرية «ركضة طويريج اخلالدة» ،ملتحق ًا
بركب احلسن (عليه السالم)» ،ع��اد ًة ان
«فوزها يف املسابقة جاء يف وقت مناسب
ليسجل موقف انتصار جديد للحشد
الشعبي ولدماء الشهداء األبرار».
وأشارت املسلاين إىل أن «رس سعادهتا يأيت
لكون بشارة الفوز باملسابقة جاءت متزامنة
مع يوم والدة جبل الصرب زينب (عليها
السالم)».
واردفت قائلة« :ان ما يشعرين بالسعادة اكثر
هو ان مشاركتي يف هذه املسابقة القصصية

الرصينة مرت و ُق هّيمت عىل يد جلنة حتكيمية
مؤلفة من اساء هلا باعها وشهرهتا يف عال
الرسد القصيص.
وختمت املسلاين حديثها بالشكر واالمتنان
اىل االمانة العامة يف العتبة احلسينية املقدسة
وادارة املسابقة «جلهودهم احلثيثة يف احياء
تراث اهل البيت (عليهم السالم).
فيا أع��رب الفائز طاهر حسن الكعبي،
عن سعادته باملشاركة يف مسابقة تراتيل
سجادية بنسختها الثالثة والفوز باجلائزة
الثالثة مناصفة عن قصته (ث��الث صور)
قائ ً
ال« :ترشفت باملشاركة يف مسابقة تراتيل
سجادية بنسختها الثالثة ،وأنا يف قمة الفرح
والسعادة لفوزي بإحدى املراتب ُ
األول».
وأشار إىل ان احلافز الذي دفعه للمشاركة
يف املسابقة يتمثل باجلهة التي تنظم هذه
املسابقة (العتبة احلسينية املقدسة)؛ كوهنا

معروفة بأهدافها ومبادئها الوالئية يف إحياء
تراث اهل البيت (عليهم السالم) اضافة
اىل املشاركات املتنوعة التي شهدهتا النسخ
السابقة من خمتلف ال��دول العربية والتي
ولدت احلافز للتنافس مع بقية املشاركن».
م��ن جهته ي��رى حممد مشعل فهد أحد
الفائزين االوائل يف مسابقة القصة القصرية،
هّ
بأن «املشاركة يف مثل هكذا مسابقات هو
بحد ذاته انجاز وهو فوز كبري ،السيا ان
هذه املسابقة تتبناها العتبة احلسينية املقدسة
انتاء ل�مام احلسن (عليه السالم)
فهو إذن ٌ
وانتاء هلذه املسابقة الفكرية التي جتسد يف
ٌ
ذات االنسان ويف عمقه املعريف والء من
نوع آخر».
وف���از حم��م��د مشعل بقصته (ول��ك��ن ال
تفقهون) ،يف اجلائزة الثالثة مناصفة ،حيث
اشار إىل ان «كل االمور التي نكتب عنها

هي جمرد خيال وبعيدة عن الواقع ،ولكن
حينا متتد يف عمق التاريخ اىل اخللف فأنك
ومتيز
تستشعر وج���ودك يف تلك ال��ف��رتة هّ
نفسك فيا لوكنت يف ذلك املكان ومشاركا
يف مجيع االمور».
ونوه فهد اىل ان «مشاركته يف املسابقة كانت
نوعا من ق��راءة احلدث الذي يدور حول
االمام ( عليه السالم) ،وماذا كانت تتحدث
اخلالئق يف يوم الطف ويف حادثة االمام زين
العابدين عندما دخل الكوفة؟ ،وكيف كان
موقف اخلالئق العجاوات التي ال تنطق
كاإلنسان؟ ،وهل كان هلا موقف؟ ،هبذه
التساؤالت ُكتِبت القصة املوسومة بعنوان
(ولكن ال تفقهون تسبيحهم) استناد ًا لآلية
القرآنية التي تقول (واي من يشء اال يس ِّبح
بحمد ربه ولكن ال تفقهون تسبيحهم)».
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التقارير

برامج تأهيلية وتوعوية وصحية لأليتام وذويهم
a

ّ
تنظمها مؤسسة اإلمام الرضا الخيرية
تقرير  :حسنين الزكروطي

بغية التقليل من حجم المعاناة النفسية
يمر بها اليتيم وذووه نتيجة
واالجتماعية التي ّ
رب االسرة ،وكذلك من اجل إنشاء
فقدانهم ّ

جيل جديد يأخذ على عاتقه حمل المسؤولية

الدينية واالجتماعية في البالد ،نظمت مؤسسة
االمام الرضا (عليه السالم) الخيرية في كربالء
المقدسة ،المنبثقة من فيض عطاء المرجعية
الدينية العليا في النجف االشرف مجموعة
برامج تأهيلية وتوعوية وصحية لأليتام وذويهم
المسجلين في المؤسسة.

ولتسليط الضوء اكثر حول هذا املوضوع؟،
وم��ا متثله ه��ذه النشاطات اإلنسانية؟
وااله�����داف ال��ت��ي تسعى امل��ؤس��س��ة اىل
حتقيقها؟ ،التقت جملة «االحرار» مسؤول
قسم اإلدارة يف املؤسسة (االستاذ مرتىض
سال) والذي قال« :تسعى مؤسسة االمام
الرضا (عليه السالم) اخلريية التابعة ملمثلية
املرجعية الدينية يف النجف االرشف اىل
احتضان االيتام وذوهي��م وتنشئتهم وفق
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املعايري االسالمية واالخالقية ليكونوا قادة
رق��ي املجتمع
املستقبل وعامال رئيسا يف هّ
وتطوره ،من خالل سلسلة من الربامج
التأهيلية والتوعوية والتثقيفية الدورية
عىل مدار العام ،وحتت ارشاف جلنة خمتصة
هبذا الشأن وبالتنسيق مع اقسام ومؤسسة
هلا نفس االهداف والغايات ،وقد شهدت
االيام السابقة اقامة برنامج كشفي ل�()19
طفال يتيا يف مدينة االم��ام احلسن (علية

السالم) للزائرين بالتعاون مع دار الوارث
ل�يواء ,كا تضمن الربنامج جمموعة من
املحاور والفقرات ومن بينها فقرة التأهيل
النفيس التي تتضمن حماورة فردية مع كل
طفل ملعرفة حالته االجتاعية والصحية،
والكشف عن الطاقات واملواهب الكامنة
يف كل طفل».
مضيفا «ان املؤسسة عملت عىل اقامة
حم��ارضات دينية لتعليم األطفال طريقة

الوضوء الصحيحة ،واالحكام املرتتبة
عليها ،ويصاحبها حمور االسئلة الفقهية
والتي تتمثل يف مناقشة االطفال باجلوانب
الفقهية البسيطة لقياس م��دى معرفة
األطفال باجلانب الديني والفقهي ،لتكون
بعدها حم��ارضة تعليمية يف كيفية ق��راءة
اآليات القرآنية بالشكل الصحيح».
ون��وه سال عن اتساع نشاطات املؤسسة
مع االيتام فهي ل تتوقف عىل هذا النحو
فحسب؛ بل شملت ايضا اقامة ورش عمل
بالتعاون مع قسم تطوير املوارد البرشية يف
العتبة احلسينية املقدسة تصاحبها جمموعة
ف��ق��رات ومسابقات تنموية وحتفيزية
لألطفال ،وورش يف تعليم اإلسعافات
األولية وامهيتها للفرد واملجتمع».
وتابع سال« :بعد انتهاء الربنامج عملنا
عىل مراجعة االستارات والنتائج اخلاصة
بتأهيل لألطفال بغية تنظيم برامج مكملة
يف املستقبل ،ومن خالل املتابعة التأهيلية
الدقيقة الحظنا وجود الكثري من احلاالت

التي حتتاج اىل متابعة وتأهيل مستمر ،كا
لوحظ ان البعض منهم يعاين من مشاكل
نفسية واجتاعية نتيجة تأثرهم بفقدان
االب» .واض����اف س���ال« :ك���ا شملت
ال��ربام��ج ال��دوري��ة إقامة برنامج صحي
للعوائل وابنائهم ضمن نشاط املتابعة
الصحية بالتنسيق مع مركز وعد اهلل الطبي
لفحص االسنان التابع ملدينة الزائرين
لالمام احلسن (عليه السالم) ،لتشخيص
ومعاجلة احل��االت الصحية لدهيم ،وقد
شهد الربنامج معاجلة ( )33حالة بن
تنظيف االسنان وح��االت قلع وعملية
حشوة ،وقد تم تسجيلهم يف بيانات املركز
للمراجعات املستقبلية .واردف« :ضمن
برنامج التكافل االجتاعي تم توزيع
املعونات العينية ألكثر من ( 300عائلة)
املسجلة لدى املؤسسة ،وقد شملت مجيع
االحتياجات التي حتتاجها العوائل من
أجهزة كهربائية (ثالجة ،طباخ ،جممدة،
غسالة ،مربدة ،سخان ،صوبة)».

االستاذ مرتضى سالم
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سير العلماء

الشيخ كاظم سبتي
1342 - 1258

يقول السيد ج��واد شرب رحه اهلل مؤلف
م��وس��وع��ة ادب ال��ط��ف :الشيخ كاظم
سبتي هو أول شاعر ادرك��ت��ه وال أقول
عارصته فاين ال أتصوره ول َأر شخصه
لكني أتصور جيد ًا أين مضيت بصحبة أيب
� وكنت يف العقد األول من عمري � إىل
مأتم حسيني عقد يف دار اخلطيب السيد
سعيد الفحام بمناسبة جتديد داره الواقعة
يف حملة املرشاق يف النجف األرشف وكان
الوقت عرص ًا  ،وملا دخلنا الدار وجدناها
تغص بالوافدين فقال يل أيب  :إصعد أنت
هّ
إىل الطابق العلوي  ،فكنت يف مكان ال
يمكنني من االطاللة عىل الطابق األريض
املنعقد فيه املحفل فسمعت خطيب ًا ابتدأ
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هيدر بصوته اجلهوري ونرباته املتزنة قائ ً
ال :
ومن خطبة ألمري املؤمنن عيل بن أيب طالب
عليه السالم  :دار بالبالء حمفوفة وبالغدر
معروفة  ،ال تدوم أحواهلا وال يسلم ُن هّزاهلا
 ،أحوال خمتلفة وثارات مترصفة  ،العيش
فيها مذموم واألم��ان منها معدوم  ...إىل
آخر اخلطبة  .ثم حانت مني التفاتة وإذا
بصاحب ال��دار اخلطيب الفحام جالس
معنا مذهو ً
ال يرضب عىل فخذه ويردد  :ما
هذا االفتتاح يا شيخ كاظم  ،ما هذا الفأل
يا شيخ كاظم  ،وإىل جنبه أحد أقاربه ُهيدهّ ء
أتم الشيخ خطابه الموه عىل
عليه  .وملا هّ
هذا االفتتاح والتشاؤم وفع ً
ال هو معيب
 ،فاعتذر قائ ً
ال  :يشء ج��رى عىل لساين

وكأن كل يشء غاب عني إال هذه اخلطبة
تفؤله وتشؤمه
فافتتحت هبا  .وكان هّ
حق ًا فلقد ُأصيب اخلطيب الفحام بمرض
هّ
عضال عجز عنه األطباء حتى قىض عليه
 ،كنت أجلس مع ولده اخلطيب األديب
الشيخ حسن سبتي واسأله عن مصدر
بعض األحاديث والروايات فكان أول ما
جيبيني به قوله  :كان أيب يروي هذا منربي ًا .
وحفظت له شعر ًا ورددته مرار ًا فمنه قوله
يف التمسك بأهل البيت واحلسن خاصة :
يا غاف� ً
ال ع�ا ي�راد به غد ًا
ويؤول مقرتف الذنوب اليه
خذ بالبكاء عىل احلسن ففي غد
تلق�ى ث�وابك بالبكاء عليه

ترجم له ول��ده الشيخ حسن يف صدر
ال��دي��وان املوسوم ب� (منتقى ال��درر يف
النبي وآله الغرر) كا ترجم له الشيخ
املصلح كاشف الغطاء وغريمها وهذا ما
جاء يف سريته عىل قلم مرتمجيه :
اخلطيب األديب الشيخ كاظم ابن الشيخ
حسن ابن الشيخ عيل ابن الشيخ سبتي
السهالين احلمريي  .تويف عنه والده وهو
صغري فأودعته امه عند السيد حسن
السلطاين الصائغ ليحرتف الصياغة
ولكنه رغب عن صياغة الذهب والفضة
إىل صياغة الكالم  ،وكان املنربي ذلك
اليوم ال يتعدى غري رواية قصة احلسن
عليه السالم ومقتله يوم عاشوراء  ،وإذا
هبذا املتكلم ي��روي خطب اإلم��ام أمري
املؤمنن (عليه السالم) عن ظهر غيب
فعجب الناس واعتربوه فتح ًا كبري ًا يف
عال اخلطابة ثم قام يروي السرية النبوية
وس��ري أه��ل البيت ورب���ا روى سرية
األنبياء السابقن وقصصهم فكان هبذه
اخلطوة يراه الناس جم��دد ًا حيث حفظ
وقرأ وهكذا من حيفظ ويقرأ يرونه جمدد ًا
 ،ويمتاز اخلطيب املرتجم له انه ال يروي
إال الصحيح فال ي��روي األخ��ب��ار غري
املسندة او الضعيفة السند .
وهلذه الشهرة التي حازها  ،طلبه مجاعة
من وجهاء بغداد وأكابرهم ليسكن
هناك  ،فهاجر اليها سنة  1308ه�
 .وبقي سبع سنن يرقى األع���واد يف
املحافل احلسينية ويومئذ كانت املحافل
تغص بالسامعن فال اذاعة تشغلهم وال
تلفزيون يلهيهم  ،ويف سنة  1315ه� .

ألزمه مجاعة من علاء النجف بالعودة
للنجف فكان خطيب العلاء .ترجم له
معارصوه فقالوا  :كان مولده يف النجف
عام  1258ه�  .واملصادف 1842م.
وش��ب  ،وهوايته العلم ف��درس عىل
هّ
الشيخ حممد حسن الكاظمي والشيخ
مال لطف اهلل املازندراين وأمثاهلا .
ترجم له الشيخ الساوي يف الطليعة
وذكر طائفة من أشعاره ومنها قوله :
أما واحلمى يا ساكني حوزة احلمى
وحاميه إن أخنى الزمان وإن جارا
ف�ان أم�ري ال�مؤمنن جم�ريكم
ح�ملتم النفس أوزارا
وان كن�ت�م هّ
ومن يك أدنى الناس حيمي جواره
فكيف حلامي اجلار أن يسلم اجلارا
وقوله يف كرامة لالمام موسى الكاظم
سنة  1325ه�  .وقد سقط عامل كان
ينقش يف أع��ىل الصحن بقبة اإلم��ام
الكاظم عليه السالم  ،وق��د شاهدها
الشيخ بعينيه :
إهل�ي بح�ب ال�كاظ�من حبوتني
فق�ويت نفيس وه�ي واه�ية ال�قوى
بج�ودك فاح�لل م�ن لساين عقدة ألنرش
من مدح اإلمامي�ن ما انط�وى
هوى إذ أضاء النور من طوره امرء كا
أن موسى من ذرى الطور قد هوى
فخر إىل الثرى وملا
ولك�ن ه�وى موسى هّ
ت�عل�ق بال�ه�وى
ه�وى ه�ذا هّ
كنت يف سنة  1377ه�  .قد دعيت
أقول ُ :
للخطابة يف بغداد بالكرادة الرشقية يف
حسينية احلاج عبد الرسول عيل  ،ويف
ليلة خصصتها لالمام الكاظم فتحدثت

منربي ًا هبذه الكرامة وإذا بأحد املستمعن
يبادرين فيقول  :اهنا حدثت معي هذه
الكرامة فقلت له  :أرجو أن تروهيا يل
سن العرشين
كا جرت  ،قال  :كنت يف هّ
وأنا شغيل واسمي داود النقاش فكنت
مع استاذي يف أعىل مكان من الصحن
الكاظمي ننقش بقبة االم��ام الكاظم
والربد قارس وقد وقفت عىل خشبة ُشدهّ
طرفاها بحبلن فالت يب فهويت فتعلق
ط��رف قبائي بمسار فانقلع وفقدت
أفقت إال والصحن عىل
احسايس فا
ُ
سعته مملوء بالناس والتصفيق واهلتاف
يشق الفضاء َ
وخدَ َمة الروضة حيامون
عني ويدفعون الناس لئال متزق ثيايب
وقمت فلم أجد أي أل ورضر  ،أقول
ونظمها الشيخ الساوي يف أرجوزته
(صدى الفؤاد إىل حى الكاظم واجلواد)
وآخرها قوله :

��الد
ق����ال����وا وق�����د ز هّي����ن����ت ال���ب� ُ
��داد
م���ن ف����رح واب����ت����دأت ب���غ� ُ
طبع ديوانه يف النجف عام  1372ه� .
وعليه تقاريض جلاعة من الفضالء  ،كا
طبع له ديوان آخر باللغة الدارجة وكله
يف أهل البيت عليهم السالم وال زال
حيفظ ويردد عىل ألسنة ذاكري احلسن ،
أما ديوانه املتقدم ذكره فهو (منتقى الدرر
يف النبي وآله الغرر)  .أجاب داعي ربه
ي��وم اخلميس آخ��ر رب��ي��ع األول سنة
 1342ه�  .ودفن يف الصحن احليدري
قرب ايوان العالمة الشيخ الرشيعة
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حديقة الكتب
يعدها :علي الشاهر

اخترنا لكم..

كتاب (اإلسالم دعامتان ..ال  -نعم)
للسيد هادي المد ّرسي
ِ
ّ
وتمثل (ال )..الجزء الس���الب من الحياة كما
للحياة دعامتان :ال ونعم..
ّ
تمثل (نعم )..الجزء الموجب منها ،الحياة إذن س���لب وإيجاب ،كل قوة
جاذبة فيها ،تقابله���ا قوة دافعة ،والتوازن هو التقابل بين القوتين في
وقوة نعم.
الشدة والضعف ،أما الفوضى فهي االختالل بين قوة الّ ،
(س���نة) ال تقبل التغييرّ ،
فإنك
(س���نة) من ُسنن الكون ،وألنها ُ
تلك هي ُ
تجد أن كل (أشياء الحياة) ترتفع على دعامتين :ال ..ونعم.

فاملنظمة الشمسية تتمتع بقوة جاذبة متثلها
الشمس التي جتر الكرات إليها � بينا تتمتع
ال��ك��رات بقوة داف��ع��ة ،حت��اول اهل��رب من
الشمس ،وبسبب تقابل الدفع واجلذب
هذا نجد التوازن ،القائم يف املنظومة.
ويوم خيتل هذا التوازن ،تقع كارثة كونية.
وك��ا يف (املنظومة) يف أصغر (ذرة) أهنا
تبتني عىل جانب موجب يمثله الربوتون �
النواة � وجانب سالب متتله اإللكرتونات،
وال��ت��وازن ب��ن ج��ذب ال��ربوت��ون ودف��ع
اإللكرتونات هو الذي حيافظ عىل وجود
الذرة ،وكا يف الذرة ،كذلك يف (وظائف
األع��ض��اء) ،هناك دائ � ًا جذب ودف��ع ،ال
ونعم ..موجب وسالب ،فالكائن احلي �
حيوان أم إنسان � يف الوقت الذي يمتص
الطعام وجيذبه ،فإنه يدفع حثالته ،ويف
الوقت الذي جيلب االوكسجن ،فإنه يدفع
ثاين أوكسيد الكربون.
وحتى يف األع��ال االختيارية ،فإننا نجد
أن اإلنسان يقوم بعمل موجب ،ويوازنه
بعمل سالب ،فهو يكسب املال ،وجيلب
الطعام يف النهار بينا يدفع عن نفسه التعب
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واإلرهاب يف الليل ،وهكذا هّ
فإن احلياة كلها
تقوم عىل التوازن بن املوجب والسالب،
والناس يعرفون أمهية املوجب غالب ًا ،بينا
األهم من املوجب السالب.
األهم من اجلاذبية األرضية ،هو الغالف
الواقي ،إذ ما قيمة اجلاذبية إذا كانت تنتهي
� من دون وجود الغالف الواقي � إىل شد
اإلنسان إىل األرض من أجل صب النيازك
عليه؟
إن األرض تتلقى يف كل ( 24ساعة) ما
مقداره ( 150أل��ف) نيزك من النيازك
الكونية ،كا يصب عليها آالف األطنان من
األشعة الكونية القاتلة ،وكل هذا يدفعه
الغالف الواقي ..وهكذا فإن دور الغالف
الواقي � وهو الدور السالب � أكرب من دور
اجلاذبية.
إذن ..فإن عنرص السلب يف احلياة ،يقوم
بدور أكرب من دور عنرص اإلجياب ،ولذلك
ف��إن فلسفة احلياة هي التي حتتوي عىل
السلب أكثر من اإلجياب؛ ألن احلياة سالب
أو ً
ال ،وموجب ثاني ًا.
ف� (ال )..قبل (ن��ع��م )..يف احلياة كا يف

اإلسالم ،ويف اإلسالم كا يف احلياة ،فكلمة
ال ..إله إال اهلل التي هي (حصن) اإلسالم
تبدأ بال..
ملاذا (ال )..وليس نعم؟
ألن (ال )..ع���ادة ه��ي اإلش����ارة األوىل
لالنطالق يف كل حضارات العال ..إهنا
الضوء األخرض للثورة ..فمن دون الرفض
املطلق للباطل ال يولد االلتصاق املطلق
باحلق ومن دون (الال) لن تولد احلياة..
متر بأدوار تنقلب فيها احلياة إىل
إن املجتات هّ
تتعود عليه ،فتصبح فيها القيم الزائفة
روتن هّ
جزء ًا من عقيدهتا املقدسة وال يمكن كنسها
إال إذا رفعنا أمامها الفتة كتب عليها حرف
واحد هو( :ال ،)..ممن الال نبدأ ،وإىل (ال)
ننتهي ،وهكذا كانت حضارات اإلنسان..
وهكذا كانت رساالت اهلل (عز وجل).

الجرجاني
وكتابه (أسرار البالغة)
كتاب (أرسار البالغة يف علم البيان)
يعدُّ
ُ
لشيخ البالغين اإلمام (عبد القاهر بن عبد
الرحن اجلرجاين � ت  471ه���) ،باملقام
األول من كتب البالغة بال نزاع بن أهل
العلم هبذا الفن ،حتى أن ليس أحد من
املتقدمن أو املتأخرين من يقدم عليه كتاب ًا
يف هذا الفن ،إذا ما عرفنا أن كتب املتقدمن
قبل عبد القاهر كانت عبارة عن مباحث
متفرقة وإشارات خاطفة وعبارات متناثرة�
تكد يف مجعها م��ن هناك وه��ن��اك ،فجاء
اجل��رج��اين ومج��ع أص��ول ه��ذا العلم ورد
إليها فروعه ،ووضع له قواعده وأصوله،
بغري جفاف وال تعقيد ،وكانت طريقته
قصد ًا بن الطريقة األدبية القديمة يف حتليل
النصوص وترك األمور مهال دون تقييد وال
تعقيد وال جتريد لقواعد العلم وأصوله،
وبن طريقة املتأخرين الذين غلب عليهم
جفاف املنطق ورصامته ،وشدهّ ة التجريد
والتعقيد وقوته ،ويأيت هذا الكتاب (أرسار
البالغة) ليفرده الشيخ اجلرجاين ملعاجلة
أكثر مباحث علمي البديع والبيان بحسب

التقسيم الثالثي للبالغة عند املتأخرين،
كا اشتمل كتابه دالئل اإلعجاز عىل أكثر
مباحث (علم املعاين).
وتأيت قيمة هذا الكتاب يف أنه يبن وجه
احلق يف قضية (املحسنات البديعية)* التي
عدهّ ها البالغيون املتأخرون أمر ًا خارج ًا عن
جمرد زينة
مطابقة الكالم ملقتىض احلال ،فهي هّ
لفظية يؤتى هبا بعد استيفاء الكالم وجوه
املطابقة ،فيؤتى به ملجرد الزخرف والزينة
والكالم يف غنى عنه ،وهذه النظرة اخلاطئة
هي التي جعلت من البديع حجر عثرة يف
سبيل ارتقاء النصوص األدبية يف العرص
الذي شاعت فيه تلك النظرة العقيمة حيث
تبارى قارضو الشعر يف تدبيج قصائدهم
بصور الزخرف اللفظي الكثرية املتعددة
التي تبارى هؤالء البالغيون يف تعدادها
وبياهنا واإليصاء هبا.
فكانت سمة تلك العصور هي اإلكثار
من تلك املحسنات والزخارف دون أن
يكون هلا دور يف التعبري عن املعاين أو
األفكار التي صيغت هلا تلك النصوص

هّ
ولعل ه��ذه النظرة اخلاطئة
واألش��ع��ار،
ق��د ظهرت ب��وادره��ا يف ع��رص اجلرجاين
بدليل ما استشهد به من األبيات الدالة
عىل التك هّلف يف استخدام صور اجلناس
وغريها من فنون البديع ،والذي دعاه إىل
أن يرد األمر إىل نصابه ،ويكشف النقاب
عن الدور الذي يمكن أن تضطلع به تلك
املحسنات إذا ما أيت هبا مواكبة للمعنى،
موافقة له ،وذلك إذا أرسلت النفوس عىل
سجيتها ،ول يتك هّلف يف إيراد تلك الوجوه
من املحسنات ،ولذا فقد اجتهد اجلرجاين
يف وضع ضوابط توظيف تلك املحسنات
وبيان متى حتسن ،ومتى تقبح.
يعرف (علم البديع) بأنه أهم فرع من
* هّ
علوم البالغة خيتص بتحسن أوجه الكالم
اللفظية واملعنوية ،ويقسم علاء البالغة
ا ُمل َح ِّسنات البديعية إىل قسمن :حمسنات
معنوية مثل (الطباق واملقابلة) و حمسنات
لفظية مثل (ا ِ
والسجع).
جلنَاس َّ
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روجيه غارودي..

من الصفر إلى اإلسالم
ّ
والمفكر الفرنسي (روجيه غارودي � ت  )2012اعتناقه لإلسالم بعد
عن إيمان تام وقناعة كبيرة ،أعلن الكاتب
رحلة من التجارب (الكيانية المتالحقة) ،أو كما يقول هو« :من الصفر (عدم اإليمان) إلى المس���يحية في
صورتها البروتستانتية ،إلى اعتناق تام للماركسية فلسفة وممارسة ،إلى مراجعة شاملة للماركسية
تجمدت في قوالب من صلب منعتها من مسايرة التطور الحضاري ،إلى اشتراكية التسيير الذاتي،
التي ّ

إلى االنفتاح والحوار الحضاريين ،إلى دراسة موضوعية لإلسالم واهتمام مطرد به».

هّ
«الش��ك أن الذي
ويضيف غ���ارودي،
يستطيع ال��س��ري يف مثل ه��ذه ال���دروب
املتشعبة والوعرة ،البدهّ أن يكون صاحب
قلب خفاق ،وعقل متو هّقد دفاق ،وفكر
َ
ضفاف له وال قوالب جامدة
انفتاحي ال
حتدهّ من انطالقاته».
لقد هّ
متكن غ��ارودي أخ��ري ًا من الوصول
إىل شاطئ احلقيقة (اإلسالم) فأصبح من
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أولئك الرجاالت الذين حترروا رشد ًا.
الكاتب حممد عثان اخلشت ،أعدهّ دراسة
مستفيضة عن حياة (روجيه غ��ارودي)
للوقوف ع��ىل رس حت��والت��ه وارت��ق��اءات��ه
املتتالية ،والتي جاءت يف كتابه (روجيه
جارودي :ملاذا أسلمت؟ ..نصف قرن من
البحث عن احلقيقة).
ويرى الكاتب أن «إسالم جارودي ل ِ
يأت

بمحض الصدفة ،بل جاء بعد رحلة عناء
وبحث ،رحلة طويلة ختللتها منعطفات
ك��ث��رية ،حتى وص��ل إىل مرحلة اليقن
الكامل ،واخللود إىل التصور الذي يمثل
االستقرار ،أال وهو التصور اإلسالمي».
ويتساءل املؤلف :ما هي األسباب التي
أ هّدت إىل اعتناق غارودي ل�سالم؟
ويرى أن أسباب إسالمه تنقسم إىل نوعن:

 .1أسباب عقائدية ترشيعية.
 .2أسباب حضارية ثقافية.
ف��األس��ب��اب العقائدية ،تتمثل يف كون
اإلسالم يقدهّ م تصور ًا معقو ً
ال ومتكام ً
ال
للكون واإلنسان واحلياة واهلل (تعاىل)،
وللعالقات القائمة بن هذه املستويات
املختلفة.
أما األسباب الترشيعية ،تتمثل يف كون
ترشيعات اإلسالم وقوانينه تالئم طبيعة
اإلنسان واحلياة مالءمة تامة ،فض ً
ال عن
أهنا حتوي من أسباب التقدهّ م ومقوماته ما
ال حتوي أي ترشيعات أو قوانن أخرى.
أما بالنسبة لألسباب احلضارية الثقافية،
كا يبن اجلشت فإهنا «تلك التي تتعلق
بجوانب اإلب��داع واالبتكار يف احلضارة
واملدنية اإلسالمية بجوانبها املتعددة
من علم وف��ن وفلسفة وادب ،»..عىل
أن��ه «ينبغي لنا أن ن��س��ارع بالقول بأن
اإلبداعات يف هذه املجاالت قد جاءت
للتصور اإلسالمي للكون
أساس ًا نتيجة
هّ
واحلياة؛ فلوال ذلك التصور العقائدي
الذي يقدمه اإلسالم ملا ظهرت حضارتنا

عىل الوجه ال��ذي ظهرت عليه» ،مبين ًا،
«إننا نؤمن متام ًا بأن التصور العقائدي
الترشيعي الذي يقدهّ مه اإلس��الم ،إنا هو
األساس لكل نشاط إبداعي يف احلضارة
اإلسالمية ،وبالتايل يمثل األساس إلسالم
غارودي».
وم��ا يطرح اخلشت ب��ن��ا ًء ع��ىل م��ا يؤيده
غارودي نفسه عندما قال :إن «اإلسالم..
هّ
بث يف امرباطوريات متفسخة وحضارات
متحرضة روح ًا حلياة مجاعية جديدة ،وأعاد
إىل الناس وجمتمعاهتم أبعاد ًا إنسانية وإهلية
نوعية تأخذ بالتسامي وال��روح اجلاعية
انطالق ًا من عقيدة بسيطة متينة أ هّدت إىل
جتديد العلوم والفنون والرشائع والفلسفة
النبوئية» ،ويقول أيض ًا« :إن اإلسالم قد
انطلق من مكة واملدينة وشبه اجلزيرة
يشع
العربية بصحارهيا وواحاهتا ،وراح هّ
عىل مدى ق��رون ،عقيدة واح��دة وروح� ًا
مجاعية مشرتكة سينجم عنها ثقافة نوعية
أغنت وجدهّ دت الثقافات األخرى ،وذلك
عرب ثالث قارات من اهلند إىل أسبانيا ومن
آسيا الوسطى إىل قلب أفريقيا».

وبعد أن يبن لنا املؤلف األسباب التي من
أجلها أعلن غارودي إسالمه ،يرى أنه قد
اكتشف يف اإلس��الم عقيدة شاملة تعلو
عىل كل ما سواها من عقائد ،وتضفي عىل
معنى جد عميق ،وتنظم
احلياة والوجود
ً
سلك الناس احليايت با ي��ؤدي إىل تغيري
العال وتقدمه ..وتقوم هذه العقيدة الشاملة
التي تربط بن نشأة اإلنسان وهنايته والتي
معنى عىل حياته».
تضفي ً
كا وأن غارودي قد أعجب إعجاب ًا كبري ًا
بنظرة القرآن الكريم إىل اإلنسان ف� «القرآن
الكريم ينظر إليه عىل أن��ه (خليفة اهلل)
يف األرض ،وقد أوكل إليه أمر الطبيعة
وتدبري أمورها ،إضافة إىل أنه يسرتشد
بإمانه فيا يعمل وفيا يسن من رشائع
ملجتمعه ،وهكذا ال ينفصل االقتصاد
والسياسة والعلوم والفنون عن العقيدة
التي تعن للناس غاياهتم الدينية والبرشية،
واحلياة يف مجيع أبعادها جتد وحدهتا يف اهلل
تعاىل» ..أدعوكم لقراءة الكتاب واالطالع
عىل مؤلفات غارودي نفسه.
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تأريخ واحداث

المجدد الشيرازي سنة  1312هـ
وفاة السيد
ِّ

وكيفية تشيعيه و حمل نعشه
سامراء إلى النجف
من
ّ
يصف الشيخ اغا بزرك الطهراني
صاحب كتاب الذريعة وفاة
السيد المجدد الشيرازي في
سامراء وكيف حمل نعشه
ونقل الى النجف يقول ّ :
توفي
قدس سره بمرض السل بعد
صالة العشاء من ليلة األربعاء
الرابع والعشرين من شهر
شعبان سنة  1312وعمره
اثنتان وثمانون سنة  ،وكان قد
أوصى بدفنه في النجف في
أعد له  ،فغسل
المكان الذي قد ّ

في ّ
سامراء وحمل نعشه آخر
شط
ّ
النهار من يوم األربعاء.

الشيخ_آغا_بزرك_الطهراني
قال هّ
السيد حسن الصدر رحه اهلل
العالمة هّ
تلميذه  :وكنت أنا احلامل له ومجاعة من
مزفت
أهل العلم فوضعناه يف صندوق هّ
ووضعنا الصندوق يف التخت وحل عىل
ال��رؤوس ح هّتى عربوا به اجلرس ووضع
عىل البغال  ،هّ
فلا قاربنا قرية بلد خرج
أهلها باألعالم السود واللطم والعزاء
والبكاء  ،وحلوا التخت عىل الرؤوس
ح هّتى نزلنا بلد فبتنا فيها وعند الصباح
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حلوا التخت ح هّتى إذا قاربنا الدجيل
استقبلنا أهلها باألعالم السود واللطم
وأخ��ذوا التخت من أهل بلد وحلوه ،
ورجع أهل بلد هّإال مجاعة منهم سافروا
معنا إىل النجف .وكذلك ملهّا قاربنا بلد
الكاظمن عليهاالسالم استقبلنا أهلها
عىل بعد فرسخن وثالثة وحلوا التخت
عىل الرؤوس واجتمع خلق عظيم

وكان يوما مشهودا بحيث خشينا
على الصندوق من الكسر لما وضع
في الحرم الشريف من كثرة ازدحام
الخلق عليه

وبتنا تلك الليلة وعند الصبح اجتمع
اخللق وح��ل��وا النعش ال��رشي��ف وهم
ألوف.
هّ
فلا قربنا من بغداد خرج أهلها ح هّتى أهل
الذ هّمة

السيد المجدد الشيرازي
وأرســل المشير رجب باشا رحمهاهلل
العسكر السلطاني لالستقبال على
ّ
منكسي البنادق
هيئة الحزن ،

واتصل الناس بعضهم ببعض ح هّتى إذا
اخلر وضعوا النعش الرشيف
وصلنا جرس هّ
وأحاطوا به باللطم وملهّا رفعوه أخذوا الرتاب
ال��ذي حتته للرتبك  ،وسافر معنا بعض
أهايل بلد الكاظمن وبغداد إىل املحمود هّية
 ،هّ
فلا وصلنا هّأول الليل املحمود هّية رأينا

السيد جعفر عطيفة رحه فرسخن أو هّ
أقل من فرسخ رأينا العشائر
السيد الرشيف هّ
هّ
اهلل قد أخرج إليها املطابخ واستعدهّ للطبخ مقبلة باألعالم والبنادق
حتّ ى اتصلت العشائر بالعشائر وخرج
اجلمعية بأحسن املطابخ
وضيافة مجيع
هّ
واسود الفضاء
أهل كربالء وعشائرها
ّ
المسيب وكربالء.
من الخلق ما بين
للسيد املذكور.
ّ
وكانت الليلة مشهودة هّ
السيد عيل
متوجهن إىل وملهّا وصلنا كربالء أرسل إ هّيل
ويف نصف الليل خرجنا
هّ
هّ
والسيد مرتىض خازين حرم اإلمام احلسن
املسيب وملهّا رصنا عىل فرسخن منه استقبلنا
هّ
هّ
اجلمعية أن
والعباس عليها السالم وكانا يف
أهلها والعشائر التي حوهلا وحلوا التخت
هّ
هّ
ويتهيئا لدخول احلرم وقت إخراج
الرشيف إىل كربالء وك هّلا مشينا فرسخا أو يتقدهّ ما
هّ
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النص مقتبس من هذا الكتاب

النعش الرشيف من التخت خوف ازدحام
الناس عليه وأن يصنع به ما صنع يف حرم
الكاظمن عليها السالم  ،هّ
فلا وصلنا إىل
العباس عليه السالم وجدناه مغلقا
حرم هّ
كا نريد  ،فتقدهّ م العلاء الكبار وأخرجوا
النعش الرشيف وطافوا به حول الرضيح
وأعادوه يف التخت وحل إىل حرم احلسن
عليه السالم فأخرجوا العلاء النعش
وطافوا به حول الرضيح وملهّا فرغوا من
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ال��ط��واف وال��زي��ارة وض��ع يف (الكشيك
ثم فتح احلرم وبتنا يف كربالء تلك
خانه) هّ
الليلة.
وملهّا كان الصبح أخرجنا التخت وحل عىل
الرؤوس إىل النجف وجاء معنا من أهل
كربالء وغريهم ألوف من الناس مشاة عىل
أقدامهم خلف التخت الرشيف
واتصلت العشائر بعضها تلو بعض
أول ما خرجنا من كربالء إلى أن
من ّ

دخلنا النجف

فقبل العشرية حاملة بنادقها  ،فإذا وصلت
إىل التخت رم��ت ال��ب��ن��ادق م��ن أيدهيا
ولطمت عىل رؤوسها وتقدهّ مت وأخذت
التخت من العشرية املتقدهّ مة عليها وهكذا
ح هّتى أخ��ذه أه��ل النجف .وك��ان يوما
مشهودا عجيبا غريبا ل ير يف الدنيا نظريه
 ،هّ
وكل هذه األلوف بن نوح وبكاء ولطم
وعزاء ح هّتى فتح احلرم الرشيف وأدخل
التخت إىل الرواق وأغلق احلرم فأخرجنا

مرقد ومدرسة السيد المجدد الشيرازي
وجددها المرجع االعلى السيد علي الحسيني السيستاني سنة  1438هـ

النعش الرشيف من التخت ودخلنا به
تم الطواف به والزيارة وضع يف
احلرم وملهّا هّ
الرواق ح هّتى إذا كان نصف الليل أخرج
إىل املدرسة املتصلة بباب الطويس وكان قد
السن فأنزلنا النعش
تم حفر القرب وخسف هّ
هّ
الرشيف وأخرجنا منه اجلسد الرشيف من
التابوت

بعد أن فرشنا أرض القبر بالتربة
الحسينية التي كان قدس سره قد
ّ
ادخــرهــا له في كيس محفوظ عند
ّ
محمد إبراهيم الكازروني
وكيله الحاج
ّ

اليانية التي كانت معي
ولففناه بالربدة
هّ
وتم دفنه
وأخذنا يف سائر السنن
املستحبة هّ
هّ
آخر ليلة من شعبان وأقيمت له الفواتح يف
مجيع بالد الشيعة من رشق األرض وغرهبا
هّ
وتعطلت األسواق يف أ هّيام إقامة الفواتح.
،
حممد باقر بن مرتىض
السيد مهدي بن هّ
وقال هّ
الطباطبائي اليزدي احلائري يف ما هّدة تاريخ
وفاته قدس رسه :
چون پايه مذهب از ميان رفت بگو
حممد حسن الشريازى
قد مات هّ

فإذا ذهب اثنان وهو عدد الباء التي هي آخر
املذهب يبقى اثنا عرش وثالثائة وألف.
وقد مجع هّ
حممد عيل
العالمة الكبري املريزا هّ
األوردبادي النجفي دام وجوده جمموعات
العربية التي قيلت يف مدائحه
من القصائد
هّ
ومراثيه فكان جم هّلدا ضخا يوجد اآلن عند
أحفاده كا أنهّه مجع بعض األدباء جمموعات
الفارسية  ،ولع هّله موجود
فيا قيل فيه باللغة
هّ
عند آله.
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االدبية

فلنرتد ثوب األسى
ِ
ف���������ل���������رت���������د ث�����������������وب الأ����������������س���������������ى ول������ت������ع������ت������ل
اآه�������������ات�������������ن�������������ا ودم�������������وع�������������ن�������������ا جن�������ري�������ه�������ا
ف��������ودي��������ع��������ة ال��������������زه��������������راء ب�������ع�������د �����س����ج����ون����ه����ا
م����������ات����������ت ب��������������اأر���������������ض ذك������������ره������������ا ي��������وؤذي��������ه��������ا
م�������ه���������������س�������وم�������ة رح����������ل����������ت ع������ق������ي������ل������ة ح������ي������در
ع�������������ن ه�����������������ذه ال����������دن����������ي����������ا اإىل ب�������اري�������ه�������ا
رح���������ل���������ت وخ��������ل��������ف��������ت ال���������ق���������ل���������وب ل�����ف�����ق�����ده�����ا
ح������������������رى واأع���������������������������ن ��������س�������ي�������ع�������ة ت�����ب�����ك�����ي�����ه�����ا
ل������ه������ف������ي ع�����ل�����ي�����ه�����ا م����������ا راأت م����������ن ده�������ره�������ا
اإل �����������س����������ه����������ام ن���������������وائ���������������ب ت������رم������ي������ه������ا
ق����������د واج����������ه����������ت حم����������ن ال������������زم������������ان ب���������س����ره����ا
ف�������ه�������ي ال���������ت���������ي ورث������������������ت خ���������������س�������ال اأب������ي������ه������ا
ه�������������ي ق���������������������دوة ل���������ل���������م���������وؤم���������ن���������ات ك�������اأم�������ه�������ا
ه�����������ي ث�������������������ورة ���������س��������د ال�����������ع�����������دى ك������اأخ������ي������ه������ا
�������س������ه������دت ل������ه������ا اأر�������������������ض ال�������ط�������ف�������وف ب�����اأن�����ه�����ا
م������ع������ن������ى ال�������ب�������ط�������ول�������ة ق�����������د جت�������������س������د ف����ي����ه����ا
وال�����������������س��������ام ت�����������س�����ه�����د اأن زي��������ن��������ب �����س����رخ����ة
ك������������ل ال����������ط����������غ����������اة ��������س�������م�������اع�������ه�������ا ي�������ردي�������ه�������ا
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َ
ُ
����اث أح����� َزان
أض����غ

عن الفِدَ اء
َكر َبالء ّحدِّ ثيني ِ
عن الأك َوان التي َز َ
لز َل َها النِّدَ اء
عن النَّا�سر ..
َف�حي َنها َقد كنتُ ِطفلة ..
َت َ
ابات َ ..نخلة
ع�س ُق يف ِظ َال ِل ال َغ َي ِ
�سر النَّخيل !
َو ل َتدري َما ّ
َو َ
م�ض الأ�سيل
ل ال َها َمات التي ُت َطا ِو ُل َ�س َ
َو َل َتدري ..
يف َخا ِر َط ِة ال َ
أحزانِ م َا ال ِع َراق !
َو َ
هر التي ُظل َم ًا ُت َراق
ل ِد َماء الطُّ ِ
َو لكن ..
َ
لل�سالة ِقبلةَ
ا ُ
ُ
َ
أعرف اأنَّ ترا َب ِك  ..كانَ َّ
َو كنتُ اأ�س ّلي ب� ِ ِ َ
احتاق
***
َ
َكر َبالء َحدِّ ثيني
الد َماء التي َ�سا َلت يف ِت َ
لك ال َف َيايف
عن ِ
ٍ
ً
َ
َ
روح القوايف
ِ
عن احل ِ
ر الذي َ�س َرى ُحزنا يف ِ
َفح َ
رتي
ن كانَ
الغيم ِحم َ َ
ُ
َك ُ
تبتك اأ َّو َل ُجملة
َو َكان َّ
ال�سوقُ َ�سوم َعتي
َوكانْ ..
َ
لا ُ
أذكر ِ ..طفلة !
عن ع�سق ا ّ
جلنونِ َحدّ ثيني
ِ

اأَ َكر َب َال
نحر ..
عن املَ َ
رات الذي َج َّف
عن ال ُف ٍ
َو َذ ً
اك املَ َالذ الذي اأق َفر
طر ا َ
أحزا ِنك
اأُ ِ
مي ُم َ�س َ
اأطوف  ..اأتلو َ�سلواتي
اريب ال ُوجود
يف َ َ
حم ِ
ف� َ َح ِدثيني
عن ال�سمود
عن اخل�سو ِع
مق ال�سجود
يف ُع ِ
كرت
َو ُ
َك ُر ُت لأ َّو ِل َوهلة
َو َثا َرت يف َدمي ّ
الطفلة
تهتُ ِب� درب اأحزانك
َو بي َم ّ�ض من جنون
اأ َرى عاب�س ًا عاقل !
اأرى َع َط�س ًا  ،اأرى القُر َبة
ينتح ُب
الفرات ِ
اأرى َ
وال�سما اأراها
َّ
َ�سر َمد ّي ُة ال ُكربة
يا ل� ِ بال ِئك ..
تك ا َ
حلزي َنة
اأتو ُه يف اأز َّق ِ

ب���ش���رى م���ه���دي ب���دي���رة

ال�سقيع ..
َو َّ
اب املَدينة
ُي�س ِع ُل اأع َت َ
أ�سيع يف َذ َ
اك التّيه
ا ُ
ال�سكي َنة
َو يف َ
َو ل �سيء..
ِ�س َوى ُت َراب َر َّ
�ض اأ�س ُلعي
افر ا َ
خليل
َو َح َو ُ
َو َذ َ
اك الدَّ عي
َ
ال�س َور
بي ّ
تتال َ�سى َ
َتنقُلني اإىل املَنفى
***
َكر َبالء ..
منك اأن اأُ�س َفى
اأريدُ ِ
َو تفقدُ ين ذا ِك َرتي
لأ�سح َو على نور  ..يُبدّ ُد َعت َمتي
َياأتي من هُ َناك
اديب ال ِغ َياب
من َ�س َر ِ
َو َثا َرات ..
ُتداوي َّ
وفيك ال َع َذاب
يف
ِ
َو ُتوؤويني اإىل َقلبك
رح اأز َمانك
ُت�س ّمدُ ُج َ
�سم ا َ
أحزانك
غي َر َ
ُت ّ ُ
َو ُتعيدُ ين ِطفلة
َكر َبالء َحدّ ثيني
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أمد يدي مستغيثًا وال أحد يسمعني غيرك
ُّ

ح�����ي�����در ع����اش����ور

ُ
منذ كنتُ �سغيا اأرك�ض نحوك ملهوف ًا .اأ�سعر اأنك
تر�سل يف طلبي كلما خنقتني َعرة ،اأو جرفتني
�سيول امل��ع��ا���س��ي .ف��ت��ح��ررين منها بدمعة ن��دم،
وتلب�سني ثوب التوبة ،في�سرق وجهي قرب جدثك
أح�ض اأنك تقول يل :
ً
�سياء .وبن اأن اأتلو اآيتي ا ُّ
ل حتزن خذ من تراب اقدام املوالن وام�سح به
جبينك ف�سي ّثبت اهلل ال�سياء بوجهك.
ف��اج�اأت��ن��ي ع��ط��اي� َ
�اك ���س��ي��دي ،ب��ع��د ان ا�س َتباح
القربون وا َ
خلل ّيون حياتي وجعلوها رخي�سة،
ف��ك��ان ن��دى ن���ورك ينت�سلني ،وي�����س��دَّ ين و ُيغ�سل
ُ
حيث باب البهاء والر�سا
روحي ب�سرو ٍر ُم�سيء؛
والقناعة يوؤ ّمن يل اأن اأدخل� .س َّرين ان ادفن يف
اأثالمك العميقة الظالل ،فمنذ �سغري والمل يف
فمي �سراخ والفرح يف قلبي �سكون ،متاأرجحا بن
ر �سديقي .الآن
غايات النف�ض وفتن ِتها؛ و�سا َر ال�س ُ
ركبت موجة النور ،فخذين اىل ما ُتريد او خذين
ت�سرعا يف الثغر ،فعطاياك املثمرة اخرجتني من
عامل الوهم كما اخرجتني من بن انفا�ض موتى
غفلة من قلبي و�سمعي
كثيون ط ّوقوا انفا�سي يف
ٍ
وب�سري..فاآن يل اأن اتعلم من جديد لغة ال�سر،
وان ل ارى �سواك ،ول اذكر غي ا�سمك.
اأيها ال�سياء ،الظلُّ ظلك ،واوجاعي تفاقمت ول
طاقة يل على حت ّملها ،ارك�ض باجتاهك بقوة
القلم
امياين بك ،ت�سدمني دوائر مقفلة ،بيدي
ُ
تنغر�ض يف
�سادق كقو�ض �سجاع ،ول اأعلم كيف
ُ
�سهامي؟!..وارجع اأرك�ض خلف ظ ّلي موؤتزر ًا
قلبي
ُ
ب�سالتي ،اأغفوا قليال فتوقظني النف�ض اللوامة،
اأنه�ض واقفا من تلقاء نف�سي ،احتاج اىل �سالة
أمد يدي م�ستغيث ًا
�سكر هلل بح�سرتك .فما زلتُ ا ُّ
ٍ
ول اأحد ي�سمعني غيك!...
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تعطلت �سيارتها ب�سكل طارئ وغي متوقع،
وقفت امر أاة ثرية على خﻂ �سريع بعد أان
نزلت ولوحت بيدها لل�سيارات امل�سرعة،
لكن مل تقف لها اأية �سيارة.
م�سى عليها الوقت ،وبد أا رذاذ املطر ينزل،
وخ�سيت حلول الظالم  ،وهطول املطر.
وفج أاة  ...توقفت �سيارة قدمية ال�سنع،
ي�سوقها �ساب حنطي الب�سرة.
نظرت اإليه املراأة واإىل ال�سيارة،
فتددت ... .هل ت�سعد أام تبقى؟
كانت تخ�سى من طمع الآخرين.
تظن أان كل من يراها �سيعلم بغناها وثروتها،
لكن قررت و�سعدت م�سطرة.
ويف الطريق �س أالت ال�ساب عن اإ�سمه وعمله،
وقد كان يظهر عليه الفقر واحلاجة،
فاخرها أان ا�سمه ( آادم) وعمله �سائق أاجرة.
فاإطم أانت نوع ًا ما ،لكنها عاتبت نف�سها فيما
بينها و أانّبت �سميها ل�سوء ظنها،
بعد أان لفت نظرها أان ال�ساب كان م ؤودبا ،ومل
يلتفت اليها.
و�سلت اإىل املدينة ،وهي ت�سمر يف نف�سها ،أانها
�ستعطيه ما يطلب من اأجرة.
فطلبت النزول ،وتوقف .
�ساألت  :كم ح�سابك ؟
اأجاب  :ل �سيء !!
ق��ال��ت  :لااا  ..ل ميكن! انت �ساعدتني
واأو�سلتني؟
قال ال�سائق  :اجرتي .. .أان تفعلي اخلي.مع
من جتدين حمتاج ًا.
ان�سرفت مذهولة ..منده�سة،
وا�ستمرت يف طريقها لتقف أامام مقهى
حمل يبيع القهوة...دخلت وطلبت من
النادلة ك أا�ض قهوة..
أاتت النادلة بالقهوة ،فلفت نظر املراةأ
الغنية.

�سحوووب وجه العاملة ،وكر بطنها.
ف�س أالتها:
ما يل أاراك متعبة؟
قالت :اإين على و�سك الولدة!
قالت املر أاة  :ومل ل ترتاحن
قالت العاملة :أاوفر ما يكفي حاجة ولدتي.
ذهبت العاملة اإىل املحا�سب لت أاتي بالباقي
من ح�ساب املر أاة.
وكانت أاعطت مبلﻎ ورقة نقدية ت�ساوي
قيمة القهوة ع�سرة ا�سعاف.
لكن النادلة مل جتد املر أاة.
نظرت ميينا و�سمال ..مل جتدها.
لكنها وجدت ورقة �سغية كتبت املراأة فيها:
( تركت باقي احل�ساب هدية لك)
فرحت العاملة كثيا ،لكنها قلبت الورقة
لتجد كالما آاخر فيها،
(وتركت لك ما حتت الطاولة هدية
ملولودك).
كادت ت�سرخ من الفرح ،وهي ترى مبلغاً
ي�ساوي أا�سعاف مرتبها ال�سهري.
مل تتمالك دمعتها من الفرح .
ذهبت �سريع ًا  ،وا�ست أاذنت من عملها و�سابقت
الريح.
هم
يحمل
الذي
زوجها
فراح
ل
م�ستاقة
ّ
إ
تكاليف ولدتها.
دخلت البيت م�سرعة وه��ي تنادي على
زوجها،
الذي تعجب من عودتها على غي وقتها،
وخ�سي أان يكون وقت الولدة اأو اإنها طردت
من عملها.
غي أان �سوتها ي�سي بنعمة الفرح وعرة
ال�سكر.
وهي تقول وقد اإحت�سنته ب�سعادة  ..أاب�سر
قد فرجها اهلل علينا،
و أاكرمنا بخي كثي يا اآدم !!.
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شهداؤنا

الى روح الشهيد السعيد (العيبي رحيم السيالوي)

حيدر عاشور

َ
بمسيرة الورود شهيدا
والتحق
ِ

الحل���م غاي���ة ال تدرك أحيانا ،واإلرادة والطموح تخنقهما اوضاع البالد ،وحين يفقد االنس���ان كل هذه االماني ،تنمو
ُ
في روحه ُعقد الهزيمة والفش���ل واإلحباط .لكن ش���خصا مثل (العيبي الس���يالوي) ال تمر عليه كل هذه االوهام،
يسجله حبيب من
بل يس���كن في روحه ٌ
هم واحد وهو كيف يقترب من إمامه الحسين(عليه السالم)..؟ كيف ّ
ّ
س���يخضب لحيت���ه بالدم من أجل العقيدة والمذهب .كان الس���يالوي
انص���اره وأعوانه..؟ متى يأتي اليوم الذي
منذ عهدِ
ُ
يفرق بينهما ولك���ن يعطي لحلمه االولوية في التفكير .وهذا كان
يجم���ع بين هذه االمنية وعائلته ال ّ
ّ
فتسلح –ابو
طغاة السلطة والحاكم الواحد اقسم ان ينصر المذهب والعقيدة بدمه لو توفرت فرصة الشهادة،
يتعلمه من امور الدين فهو لم يحصل من حياته س���وى ّ
وتعلم ما يمكن ان ّ
عالء -باإليمان ّ
التعلم الش���فاهي،
وح���اول بكل طاقات���ه الذهنية ان يحفظ ما يمكن حفظ���ه من القرآن الكريم عبر الص���وت فقط ،وكانت فرحته
الكبرى حين ّ
زكاه إمام جامع ابي الخصيب :ان قراءة اآليات في صالته كانت صحيحة وال غبار عليها وال إش���كال.
بهذا اليوم اوقد الشموع ّ
وفرح االهل واألصدقاء ،وبدأ يردد قوله الشائع :
ووزع الحلوى ّ
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ِ
عشق الصالة بموالة -حممد
 لقد حققت االنتصار االول يفوآل حممد -وسأح هّقق انتصاري الثاين بالفوز بالشهادة يف سبيل
اهلل واحلسن (عليه السالم) .وحن حانت فرصة القضاء عىل
التسلط البعثي واهنيار حكومة احلزب الواحد انطلق بكل طاقته
وبمعنويات عالية يف الثورة الشعبانية سنة  1991كان اسدا
برصاويا يف انتزاع حق الوطن من مغتصبيه ،والقصاص منهم
ملا فعلوه من قتل وهنب وتعذيب وحرق وحروب دامية أكلت
االخرض واليابس .فالشعبانية كان فرصته يف نيل الشهادة كا متناها
يف أحالمه ولكنه ل يفقد االمل يف حتقيقها ،فاملعركة ال تزال قائمة بن
شيعة عيل(عليه السالم) وحزب معاوية الطليق ول تنته بعد ،وهلا
اثرها يف بكل زمان ومكان وان اختلفت االوجه .ظل السيالوي
يقاوم غراب الرش متنقال كالفراشة تارة وكاألسد تارة اخرى
وهو حيصد ويبني ويساعد ويرشد ،ولكن كانت القوى العاملية
مثل أعوان معاوية؛ تساند الباطل ضد احلق ..فقد -السيالوي-
الكثري من اصدقائه املجاهدين الشعبانين ،ليصبح مطاردا من قبل
طغاة السلطة ورفاقها املتحزبن .ظل خمتفيا يف االهوار جماهدا
تلك القوى الدموية احلاقدة عىل كل يشء يوايل _ االمام عليا
عليه السالم_ وحن انكشفت الغمة عن العراق وأرشقت شمس
دافئة عىل ارض املقدسات ،ترك كل يشء ليلتحق خادما متطوعا
لزوار احلسن (عليه السالم) يف مدينة كربالء ويف قلب الرضيح
املطهر فشاع صيته بكنية أيب عالء البرصاوي احلسيني الطيب
الشجاع .فتشاهبت صباحاته عند سيده احلسن(عليه السالم)
وهو يسأله نيل الشهادة يف سبيل املعتقد والدين .والن الشمس
دائا ما حتجبها الغربان السود من الطامعن واخلونة واملرتزقة
جتر وراءها
من كالب العال املسعورة واملتوحشة انسانيا ،جاءت هّ
الدمار والذعر والفوىض ،الئذة با م هّنت عليهم كتب امللعونن
بأوهام اسرتجاع اخلالفة الدموية .هّ
فكرشوا انياهبم عىل مقدسات
االئمة االطهار ،وذبح وقتل كل من حوهلا من املوالن وغريهم..
يسمم االرض واالنسان .فجاءت الفتوى
وبدأ زحفهم االفعوي هّ
املباركة من ارض احلسن(عليه السالم) أن من جياهد يف سبيل
االرض والعرض واملقدسات يكون شهيدا ..اندفع»ابو عالء
السيالوي» مع صيحة نداء اجلهاد الكفائي ملتحقا بلواء عيل
االكرب عليه السالم القتايل .فانطلق من حتت قبة االمام الشهيد
(عليه السالم)نحو الشهادة ال حمالة  ..فرصخة اجلهاد املباركة
التي أفتى هبا املوىل السيستاين -كانت بمثابة الصيحة التي وقف

العال عندها حائرا منكرسا مصابا باخلرس .وتبدهّ ل كل يشء
برسعة مباغتة ،بمعارك دامية ،قلعت عن (داعش) فطردوا بعد
ان قطف ابطال اللواء الرؤوس العفنة التي جترأت عىل اغتصاب
األرض ِ
والعرض واملساس باملقدسات.
ظل وقتها –السيالوي -مبتعدا عن أهله وبرصته الفيحاء ،ما
يقارب اخلمسن يوما ل يفكر يف اجازة او اسرتاحة ،ولكن وعىل
حن غفلة  ،رغب أن يرى فلذات كبده ،ويشبع ناظريه من حمبوبته
السمراء كا حيب ان يسميها ،فهي بشطها الفيض وسواد نخيلها
متنح البرص اجلال ،وتشعر الروح االطمئنان ،والنفس تتحسس
راحة املكان .اخذ اجازة ملدة اسبوع زار عائلته وأصدقاءه وحمبيه،
هبذه الزيارة كانت عالمات الوداع ظاهرة يف كل حضن وقبلة
ونظرة ملن حيب .فكان يويص كل من يراه بأفضل االعال وهي
مساعدة الفقراء واملساكن واأليتام ،ويويص الشباب بابتسامته
بالتمسك بخط ومبادئ  -حممد وال حممد-
البرصواية احلنونة
هّ
والقرآن الكريم .
ِ
ورجع -ابو عالء -اىل لوائه دون ان ينظر اىل اخللف ،ليشارك
هذا البطل اخلمسيني املغوار القادم من ايب اخلصيب  -مهيجران
البرصة ،معارك حترير -سامراء وتكريت والدور والعلم وبلد
ويثرب ومكيشيفه وسبع الدجيل وعامرية الفلوجة ..كنرس هائج
ليمزقه ،ويكون مقاتال رشسا ضد رعاع التكفري
فوق الباطل هّ
االرهايب .بنفس الوقت كان كا يكون يف –خصيبه -رحوما ودودا
مع زمالئه املجاهدين .وقد سجل اسمه يف أول قائمة لشهداء
العتبة احلسينية املقدسة وقد منح البصمة اجلهادية النه من االوائل
الذين حرروا جرف الصخر ومسكوا االرض وأطلقوا عليها
(جرف النرص) ،وقد هّ
زف منها ولده الصغري (حممد) كعريس اىل
مثواه االخري شهيدا ل يبك بقدر ما بكى املقاتلون وهم يطوفون
بجسد العريس وكأنه املالك الذي اختاره قربانا ل�(السيالوي).
مع كل هذا االل واجلزع واحلزن الدامي؛ ل تربد مجرة (ايب عالء)
القتالية رغم ف��راق ول��ده ،فواصل اجلهاد مع صفوف -لوائه
حتى اخر معركة له يف بيجي بتاريخ  2015/07/07منتصف
شهر رمضان هبذا اليوم الدامي استشهد (العيبي رحيم نارص
ِ
بمسرية
مكمال كل مناسك دينه ،ملتحقا
السيالوي) صائا
هّ
الورود شهيدا سائرا بركب االباء والشموخ والعظمة .ومالحمه
تقرأ الشهادة التي طاملا متناها .فحملته هّ
أكف اجلهاد اىل بيته الذي
بناه بااللتزام الديني واخللقي ولونه بدمه الطاهر.
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اثر وتاريخ

تاسيس قضاء

الرزازة

فهد بيك عبد المحسن الهذال

ضمن حركة االص��الح��ات التي اختذهتا
احلكومة العثانية وهب��دف اظ��ه��ار القوة
املركزية يف املنطقة ولغرض توطن العشائر
ونقلهم اىل حياة االستقرار و خاصة للعشائر
التي تعتمد الرتحال يف حياهتا وكان نصيب
كربالء يف هذه اخلطوات ان قررت احلكومة
تاسيس قضاء باسم قضاء الرزازة واهلدف
توطن االهايل الرحل الذين جيوبون البادية
و استغالل ارايض ال��رزازة كوهنا تتفق مع
توطن العشائر وخاصة من عشرية عنزة
العريقة وبعض من بطون اخلزاعل و من
الزكاريط من شمر ومن اليسار و طي واعتبار
ادارة املنطقة قائمقامية تابعة لكربالء ومن
اجل حث قبيلة عنزة التي كانت مرابعها يف
نواحي الرزازة النخيب واهلبارية والكرسة
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وضان تاقلمها عىل وضع االستقرار اجلديد
التي تريده احلكومة وخاصة ان الروابط
العشائرية هي التي كانت سائدة وليس
هلم اطالع عىل العالقات االدارية فقررت
احلكومة ان يكون منصب القائممقام
لشيخ قبيلة عنزة يمنح بعده الفراد عائلته
وتم تعين الشيخ عبد املحسن اهلذال شيخ
مشايخ عنزة قائم مقام ال��رزازة وذل��ك يف
 18مج��ادى االخ��رة  1290هجري وقد
جاء يف كتاب (تاريخ العراق بن احتاللن)
ويف حوادث سنه  1289هجري ويف زمن
وايل بغداد حممد رؤوف باشا عندما تويف
شيخ عنزة ساجر الرفدي ما نصه فاختارت
احلكومة الشيخ عبد املحسن اهلذال وهذا
تعهد باسكان عشريته ك��ان ام��ريا عليهم

بلقب قائممقام شكل له قضاء املحسنية
باسمه يف كربالء وكتب اىل مترصف كربالء
بذلك خيتار هلم موطنا الئقا وعندما تويف
الشيخ عبد املحسن اهلذال سنة  1298خلفه
يف املنصب الشيخ فهد بيك اهلذال املدفون يف
مقربة اجليالين وجاء يف جملة لغة العرب ماييل
كانت احلكومة السابقة اهدت عبد املحسن
رئيس عنزة مقاطعة الرزازة ومن ملحقاهتا
لواء كربالء التي تبلغ وارداهتا نحو 6000
لرية وقد اخذنا اليوم ابنه فهد بك يسكن
العشائر فيها ليجعلها قضاء ان تستفيد من
وارداته احلكومة وقد جعل اليوم فيها النعم
الغنم ريثا يتسنى له حتقيق االمنية وعىل اهلل
االتكال و قبيلة عنزة من القبائل العربية
الكبرية من ناحيه العدد والسطوة .

التفكير الزائد..

قلق
زي����ن����ه ب����اس����م م��ح��م��د

ُ
فرط التفكري كا معروف علميا ان كثرته يف امر معن ما يتعب
االنسان كثريا ويتسبب له باإلجهاد سواء كانوا يرضبون أنفسهم
بسبب خطأ ارتكبوه يوم أمس أو يساورهم القلق بشأن الطريقة
التي سينجحون هبا غدا ،فإن األفكار الزائدة تتعرض ألفكار
مقلقة  -وعدم قدرهتم عىل اخل��روج من رؤوسهم يرتكهم يف
حالة من األل املستمر .يف حن أن اجلميع يتفكر يف األمور من
وقت آلخر ،إال أن بعض الناس ال يستطيعون إطالقا أن هيدهّ ئوا
يتضمن مونولوجهم الداخيل نمطن
الوابل املستمر من األفكار،
هّ
مفكرين مدمرين ومقلقن ..
(التفكري الزائد) يعتمد عىل اعادة التفكري يف املايض مثال  :ال
جيب أن أكون قد حتدثت يف االجتاع اليوم .بدا اجلميع يف وجهي
وكأنني كنت أح��ق .أنا يمكن إن متسك هبا يف عميل القديم.
سأكون أكثر أنا يمكن إن متسك هبا يف عميل القديم .سأكون أكثر
سعادة لو كنت قد بقيت هناك .قال والداي ،دائا أنني لن أقدر
عىل أي يشء .وكانا عىل حق .ينطوي القلق عىل تنبؤات سلبية -
غالبا كارثية – حول املستقبل :سأحرج نفيس غدا عندما أعطي
هذا العرض .ستهتز يدي  ،سيتحول وجهي إىل اللون األحر ،
وسريى اجلميع أنني غري كفء .يمكن لفرط التفكري أن يكون له
تأثري كبري عىل رفاهيتك.
تظهر الدراسات أيضا أن اإلفراط يف التفكري يؤدي اىل حمنة عاطفية

خطرية .للهروب من هذه املحنة  ،يلجأ الكثري من املتجاوزين إىل
اسرتاتيجيات التكيف غري الصحية  ،مثل الكحول أو الطعام .إذا
كنت تفرط يف التفكري ،فمن املحتمل أنك تعرف بالفعل أنك ال
تستطيع النوم عندما ال يتم إغالق عقلك.
هناك  6خطوات إليقاف فرط التفكري والتمتع بحياة أفضل.
الحظ عندما هّ
تفكر كثريا الوعي هو اخلطوة األوىل يف وضع حد
ل�فراط واخلطوة األوىل يف وضع حد ل�فراط يف التفكري .ابدأ
يف االنتباه إىل طريقة تفكريك .عندما تالحظ نفسك تعيد عرض
األحداث يف ذهنك مرارا وتكرارا ،أو تقلق بشأن أشياء ال يمكنك
هّ
،فأقر بأن أفكارك ليست منتجة .كن هّ
مركزا عىل اجياد
التحكم فيها
هّ
حل ملشاكلك ،فالتفكري باملشكلة ليس احلل بل اجياد حل املشكلة
وطور
هو االصح ،تع هّلم من اخطاء اليوم كي تتجنبها يف املستقبل هّ
نفسك لتعلم املزيد ،بدال من ان تسال نفسك ملاذا حصل هذا
يتم حل هذا عندما تالحظ نفسك بالتفكري يف
اسال نفسك كيف هّ
هّ
األشياء خارج وقتك املحدد  ،هّ
ستفكر يف ذلك
تذكر نفسك أنك
الحقا .يعد حتفيز نفسك مع أي نشاط هو أفضل طريقة لتغيري
القناة ممارسة الرياضة ، ،واالنخراط يف حمادثة حول موضوع
خمتلف متاما ،أو العمل عىل مرشوع من شأنه أن يرصف عقلك
من وابل من األفكار السلبية.
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من اقوال اهل البيت D

عن الصبر

اعداد :ليث النصراوي

خليل ِ
فان ِ
َ
َ
ُ
عليك بالعلم ِ ّ
الصرب
وزير ُه
الؤم ِن و
الع ْلم
 قال رسول اهلل (صيل اهلل عليه و آله )والعقل دلي ُل ُه و ّ
َ
احللم ُ
ِ
جنود ِه( .نج الفصاحه ،ح )1961
ري
ام ُ
ٌ
ٌ
ُ
الص ِ
نصف يف الشّ ك ِر(.نج الفصاحه ،ح
رب و
)االيامن نصفان،
 قال رسول اهلل ( صيل اهلل عليه و آلهنصف يف ّ
)1070
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
ُ
الثالث
القسم
اعة أو َع ِن العصية و هذا
صرب عىل الصي َبة أو عىل الط َ
السالم ) َّ
رب ا ّما ٌ
:الص ُ
ُ
عن االمام عيل (عليه ّاألول ِ
أعىل َد َرج ًة من القسم ِ
ني(.رشح نج البالغه ابن ايب احلديد ،ج  ،1ص )319
ني ّ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ردها مؤم ٌن
جرعتَنيَ :
أحب اىل اهلل من َ
جرعة غيظ َّ
السالم )  :ما م ْن جرعة َّ
 قال االمام عيل بن احلسني (عليه ّمصيبة ر ّدها ِ
ِ
ٍ
مؤم ٌن بص ٍ
رب( .مستدرك الوسائل ،ج  ،2ص )424
جرعة
أو َ
بح ْل ٍم ْ
ِ
ِ
ِ
السالم ).الكامل ُّ
الكامل :الت ُّ
َفق ُه يف الدّ ِ
كل
العيشة( .حتف
النائبة و تقدير
رب عىل
ين و ّ
الص ْ ُ
 قال االمام الباقر(عليه ّالعقول ،ص )213
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
رب و ْاعتن ِق ال َف ْق َر َو ْار َف ِ
ض الشّ هوات َو خالف اهلوى (بحار االنوار،
وسد ّ
الص َ
السالم ) َت َّ
 قال االمام اجلواد(عليه ّج  ،75ص 3
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ّ
إن اهلل – سبحانه وتعاىل – جعل الصرب جواد ًا ال يكبو ،وصارم ًا ال ينبو ،وجنُد ًا ال ُيزم وحصن ًا حصين ًا ال ُيثلم.
ُ
قال النبي حممد (صىل اهلل عليه وآله وسلم) « :ما أعطى أحد عطا ًء خري ًا وأوسع من الصرب».
َ
َ
(و َج َع ْلنَا ِم ْن ُه ْم أئِ َّم ًة َ ْيدُ َ
ون بِأ ْم ِر َنا
ولقد ذكر اهلل الصرب يف القرآن يف نحو من تسعني موضع ًا فقال سبحانه وتعاىلَ :
ربوا َو َكا ُنوا بِآ َياتِنَا ُي ِ
وقن َ
ُون) (السجدة .)24
َلَّا َص َ ُ
الص ِ
ال ِ
ري ٌة إِال َع َىل ْ َ
الص ْ ِ
اش ِعنيَ ) (البقرة.)45 /
وقوله تعاىلَ :
است َِعينُوا بِ َّ
رب َو َّ
الة َوإِ َّ َنا َل َكبِ َ
(و ْ
ّ
باحلقِّ
وعمل به ،والعمل به البدّ فيه من الصرب ،بل وطلب علمه حيتاج إىل الصرب.
فإن الدين ك ّله علم
الغي .فالضالل
فالعلم النافع هو أصل اهلدى ،والعمل باحلقِّ هو الرشاد ،وضد ّ
األول الضالل ،وضد الثاين ُّ
(وال َّن ْج ِم إِ َذا َه َوى * َما َض َّل َص ِ
اح ُب ُك ْم َو َما َغ َوى) (النجم/
العمل بغري علم ،والغي اتباع اهلوى ،قال تعاىلَ :
 ،)2-1فال ُينال اهلدى إال بالعلم وال ُينال الرشاد إال بالصرب .وهلذا قال أمري الؤمنني (عليه السالم) « :أال إنّ
الصرب من اإليامن بمنزلة الرأس من اجلسد ،فإذا انقطع الرأس بان اجلسد ،ثم رفع صوته فقال أال ال إيامن لن
ال صرب له».
عطية ،وصار الكروه حمبوباً،
البلية َّ
الصرب إذا قام به العبد كام ينبغي ،انقلبت الحنة يف حقه منحة ،واستحالت َّ
ّ
ّ
فإن اهلل سبحانه وتعاىل مل يبتله ل ُيهلكه ،وإنام ابتاله ليمتحن صربه وعبوديته ،فإن هلل تعاىل عىل العبد عبودية
يف الرضاء ،كام له عبودية يف الرساء ،وله عبودية عليه فيام يكره ،كام له عبودية فيام حيب ،وأكثر اللق يعطون
حيبونه ،والشأن يف إعطاء العبودية يف الكاره ،ففيه تفاوت مراتب العباد ،وبحسبه كانت منازهلم
العبودية فيام ُّ
عند اهلل تعاىل.
الصدر :كتاب ال حتزن وابتسم للحياة
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تتمة

البعد العالمي

في القرآن
الكريم

د.محمد حسين الصغير

والقرآن يكاد يستقطب احلديث عن املدرك
الطبيعي واالعجازي يف
__________________
( )1الطويس  ،التبيان يف تفس��ري القرآن 3 :
.482 /
( )2ظ  :املؤل��ف  ،الص��ورة الفني��ة يف املثل
القرآين .296 :
خل��ق االنس��ان يف جزئيات دقيق��ة تغوص
ً
وإستئناس��ا ووقوف ًا
يف عمق املوضوع جذب ًا
عن��د أمث��ل مظاهر  ،وأب��رز جوانب��ه الكلية
 ،مش��ري ًا ب��ادئ ذي ب��دء إىل األصل��ن مع ًا
ك��ا يف قوله تعاىل حاكي�� ًا َ ( :أ َك َف مْر َت بِا َّل ِذي
��و َ
َخ َل َق َ
��ك ِم��ن ُت َر ٍ
اك
��م ِمن ن مُّْط َف ٍة ُث َّم َس َّ
اب ُث َّ
َر ُج�� ً
ال ) الكه��ف  .37 /ومفرع ًا عىل ذلك
يف تأكيد مراحل احلقيقت��ن مع ًا بقوله تعا ٰىل
��و ا َّل ِ
��ذي َخ َل َق ُك��م ِّم��ن ُت َر ٍ
��م ِمن
ُ ( :ه َ
اب ُث َّ
ِ
ِ
ٍ
ن مُّْط َف ٍ
ُ
َ
ً
ُ
ُ
ُ
ُ
��م ط مْفال ث َّم
��ة ث َّم م مْ
��ن َعل َقة ث َّ
��م مْخي ِر ُجك مْ
وخا َو ِم ُ
لِت مَْب ُل ُغوا َأ ُش��دَّ ُك مْم ُث َّم لِت َُكو ُنوا ُش ُي ً
نكم
َ��و َّ ٰ
��ل َولِت مَْب ُل ُغوا َأ َج ً
ف ِمن َق مْب ُ
��مى
َّمن ُيت َ
ال ُّم َس ًّ
��م َت مْع ِق ُل َ
��ون ( ) )67املؤم��ن .67 /
َو َل َع َّل ُك مْ
ويتبل��ور هذا امللحظ ش��يوع ًا باالس��تدالل
عىل البعث يوم القيامة من جهة  ،واالعتبار

بتقلب��ات اخللق��ة وتطويرها م��ن حقيقة إىل
حقيق��ة أخرى  ،حتى تنته��ي مراحل العمر
بالع��ودة إىل أرذله أو بالوف��اة  ،يتمثل ذلك
��اس إِن ُكن ُت مْم ِيف
يف قول��ه تع��ا ٰىل َ ( :يا َأ ُّ َهيا ال َّن ُ
��ن ا مْل َب مْع ِ
ث َفإِ َّنا َخ َل مْقن ُ
َاكم ِّمن ُت َر ٍ
َر مْي ٍ
اب ُث َّم
ب ِّم َ
ِمن ن مُّْط َف ٍ
��ة ُث َّم ِم مْن َع َل َق ٍة ُث َّم ِم��ن ُّم مْض َغ ٍة ُّ َخم َّل َق ٍة
َ
��ري ُ َخم َّل َق ٍة ِّل ُن َب ِّ َ
ن َل ُك مْم َو ُن ِق ُّ��ر ِيف األ مْر َحا ِم َما
َو َغ ِ مْ
��م ُن مْخ ِر ُج ُك مْم ِط مْف ً
ال
َن َش ُ
��اء إِ َ ٰىل َأ َجلٍ ُّم َس ًّ
��مى ُث َّ
َ
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ٰ
َّ
ُث َّم لِت مَْبل ُغوا أ ُشدَّ ُك مْم َومنكم َّمن ُيت ََوف َومنكم
��ر ُّد إِ َ ٰىل َأ مْر َذ ِل ا مْل ُع ُم ِر لِ َك مْيال َي مْع َل َم ِمن َب مْع ِد
َّمن ُي َ
َ
َ
ض َه ِ
��يئًا َو َت َرى األ مْر َ
ام��دَ ًة َفإِ َذا أنزَ مْلنَا
ِع مْل ٍم َش مْ
َت ِمن ُك ِّل
��ت َو َأن َبت مْ
َع َل مْي َها املَ��ا َء مْاهت ََّز مْت َو َر َب مْ
ي��ج ( ) )5احل��ج  .5 /أرأي��ت هذه
َز مْو ٍج َهبِ ٍ
احليثيات املنوعة يف مراحل االنشاء املتعددة
 ،ثم قف عندها قلي ً
ال لتجدها عاملية االجياد
ألبناء البرش كافة  ،فهي حقيقة فوق احلقائق
 ،ومنظور إنس��اين ل يتأقل��م  ،وقاعدة عامة
يف االسرتس��ال التكوين��ي ب��كل مقومات��ه
هلذا االنس��ان املخلوق كا ه��و عليه يف قوله
نس َ
تع��ا ٰىل َ ( :و َل َقدمْ َخ َل مْقنَا ا ِ
��ان ِمن ُس��ال َل ٍة
إل َ
ِّم��ن ِط ٍ
��م َج َع مْلنَ��ا ُه ُن مْط َف�� ًة ِيف َق َرا ٍر
ن (ُ )12ث َّ
َّم ِك ٍ
ن (ُ )13ث َّم َخ َل مْقنَا ال ُّن مْط َف َ��ة َع َل َق ًة َف َخ َل مْقنَا
ا مْل َع َل َق َة ُم مْض َغ ًة َف َخ َل مْقنَا ا ُمل مْض َغ َة ِع َظا ًما َف َك َس مْو َنا

آخ َر َف َت َب َار َك ُ
ا مْل ِع َظ َام َ مْ
حل ًا ُث َّم َأ َ
نش مْ��أ َنا ُه َخ مْل ًقا َ
اهلل
��ن َ
اخلالِ ِق��نَ ( ) )14املؤمنون � 12 /
َأ مْح َس ُ
 .14ويتابع القرآن مطلق االنس��ان يف احلياة
فيذك��ره بضعف��ه الواهن فيق��ول َ ( :و ُخ ِلقَ
نس ُ
ا ِ
ان َض ِعي ًفا ) النساء .28 /
إل َ
ويقيم��ه وهو يتعرض للبالء فيلتجئ إىل اهلل
خملص�� ًا له الدي��ن كا يف قوله تع��ا ٰىل َ ( :وإِ َذا
جلنبِ ِ��ه َأ مْو َق ِ
الرض َد َعا َنا ِ َ
نس َ
سا ِ
��ان ُّ ُّ
اعدً ا )
إل َ
َم َّ
يونس  .12 /ويمثل غطرس��ته يف ضد هذا
فيصوره وق��د أنعم اهلل علي��ه معرض ًا  ،قال
نس ِ
تع��اىل َ ( :وإِ َذا َأن َمْع مْمنَا َع َىل ا ِ
��ان َأ مْع َر َ
ض
إل َ
َو َن َأ ٰى بِ َجانِبِ ِ
��ه ) اإلرساء  .83 /ثم بعد هذا
جيعله
ميزان ًا فيا بينه وبن نفس��ه ك��ا فيقوله تعا ٰىل
ىل َن مْف ِس ِ
��ان َع َ ٰ
نس ُ
َ ( :بلِ ا ِ
ري ٌة () )14
��ه َب ِص�� َ
إل َ
القيامة  .14 /ثم يشري إىل طبيعته يف التمرد
وجت��اوز احلدود ظل ًا وكفران�� ًا كا يف قوله (
نس َ
إِ َّن ا ِ
��ار ) إبراهيم .34 /
��ان َل َظ ُل ٌ
وم َك َّف ٌ
إل َ
ويعرب عنه مس��تفضع ًا ما جبلت عليه نفس��ه
عناد ًا وإرصار ًا وطغيان ًا با قال تعاىل ُ ( :قتِ َل
نس ُ
ا ِ
ان َما َأ مْك َف َر ُه ( ) )17عبس .17 /
إل َ
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المقاالت

االستشراق واالستغراب
والتقاطع الحضاري

بقلم  :سامي جواد كاظم

االستش���راق بتعريفه المجمل شخص من الغرب يبحث ويقرأ في ثقافة الشرق وينقلها الى الغرب
فيسمى مستشرقا ،واالستغراب ش���خص من الغرب يبحث ويقرأ ثقافة الغرب وينقلها الى الشرق
ّ
فيسمى مستغربا ،بعيدا عن ماهية الثقافة التي درسها وغايته منها ورايه بها بالنسبة للطرفين .
ّ

وام��ا مصطلح ح��ض��ارة فاملفهوم ال��ذي
يعتقده كل طرف هو حمل خالف واخلالف
يقصد به مدى مقبولية ثقافة الرشق لدى
الغرب والعكس كذلك مدى مقبولية ثقافة
الغرب لدى الرشق  ،واحلضارة افضل ما
قرات هلا من تعريف هو « نظام اجتاعي
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يعن اإلنسان عىل الزيادة من إنتاجه الثقايف،
وتتألف احلضارة من عنارص أربعة :املوارد
االقتصادية ،والنظم السياسية ،والتقاليد
ُ
اخللقية ،ومتابعة العلوم والفنون؛ وهي
تبدأ حيث ينتهي االضطراب والقلق» .
عندما ينظر أي طرف ملورد او موردين من

هذه املوارد االربعة وحياول ان حيكم عىل
االخر فهذا هو حمل اخلالف  ،واملشرتك فيا
بن كل هذه االطراف هو االسالم فالغاية
والوسيلة هو الدين االسالمي بكونه خاتم
االدي��ان والزال بقوته وي��زداد املسلمون
يوما بعد يوم  ،والن مواجهته فكريا غري

اغلب االحكام االسالمية لم تر النور في المجتمعات
االسالمية بسبب الحكام مما يؤدي الى عزل رجل الدين
عن صناعة القرار

،

ممكن لذا جلأ من حيملون نوايا غري سليمة
اىل التشهري باخلزعبالت املدسوسة يف
ال��رتاث االسالمي هذا اوال وباملسلمن
ال��ذي��ن جيهلون اسالمهم فتصدر منهم
ترصفات باسم االس��الم هي ليست من
االسالم  ،وهذه يف الوسط االسالمي ،لذا
قامت قوى الرش باستخدامها يف تصنيع
حديث موضوع او مسلم متطرف كي
يكون املعول الذي هيدم اخلطاب االسالمي
مع قوة الوسائل االعالمية .
امل���ورد االول وه��و امل���ورد االقتصادي
واملورد االقتصادي هو اضافة اىل املوارد
الطبيعية هي املوارد التصنيعية والزراعية
وهنا اول نقطة ل تكن باملستوى املطلوب
لدى املسلمن فاخلريات موجودة وااليدي
العاملة موجودة واخلربات موجودة لكن
االدارة واملتمثلة بالسلطة غري موجودة
والن احل��ض��ارة ت��ب��دا م��ن حيث ينتهي
االض��ط��راب والقلق وه��ات��ان اخلصلتان
يعمل عليها احلكام الطغاة كي ال تنهض
االمة االسالمية .
واما النظم السياسية او التعاليم اخللقية
فان الدين االسالمي هو مهد هذه النظم
واالخ��الق ولكن وفق تسميات واسس
ثابتة ومتسلسلة ومتاسكة والن الغرب
يستحدث مصطلحات ختتلف بالتسمية
عن ما موجود يف الرتاث االسالمي فيعتقد
البعض اهنا نقطة حتول واجيابية للغرب وهنا
االشكال فاملستغرب يرى ترصفات سليمة
تدل عىل اخللق العايل والبناء للمجتمع يف
الغرب وال يراها يف الرشق ولو قلنا له اطلع

عىل الرتاث االسالمي وستجدها  ،نعم اهنا
موجودة ولكن لالسف غري معمول هبا كا
جيب وبالشكل الذي عليه الغرب فاالنسان
دائا ينظر اىل ما موجود امامه وال يبحث
يف الرتاث لريى كيف يترصف  ،ومن هنا
يعمل املستغرب عىل نقل هذه الثقافة اىل
الرشق دون تنقية بعض الترصفات التي
يبدو ظاهرها اهنا حسنة ولكن واقعا هي
سيئة وت��ؤدي اىل هدم املجتمع االنساين،
والنتيجة امل���وردان اخل��اص��ان بالسياسة
واالخالق ما موجود يف الرتاث االسالمي
افضل بكثري مما يدعيه الغرب  ،واما املورد
الرابع وهو العلوم والفنون ،فالكفة متيل اىل
الغرب فيا خيص العلوم يف الوقت احلارض
وبالنسبة للفنون فاهنا ختضع لراي الفقهاء
الن الكثري من الفنون حتط من اخالق
املجتمع ومنها عىل سبيل املثال االفالم
السينائية اخلاصة باحلرية اجلنسية وزواج
املثل ورسم الصور غري االخالقية والغناء
والرقص وغريها من االم��ور التي هتدم
اوارص املحبة بن اف��راد املجتمع فاهنا ال
ختضع ملعيار احلضارة اطالقا .
وعندما حيتدم النقاش ب��ن املستغرب
واملسلم فان سببها هو التقاطع يف املختلف
فيه  ،فاملستغرب ينظر اىل التطور العلمي
وامليداين يف الغرب وهذا ال يعني انه افضل
من االسالم بل ان املسلمن ل يرتقوا اىل
تلك ال��درج��ة ليس بسبب االس���الم بل
بسبب احلكام او انفسهم فيهم اخللل ،
والن التفكري املادي هو الذي يطغى عىل
رغبات االنسان لذا تراه ينقاد نحو اجلهة

،

او الثقافة التي حتقق له رغباته املادية او
الشهوائية فاملهاجر بشكل قانوين الوربا
تكون له حقوق من احلكومات االوربية
من مرصف وسكن ورعاية صحية بينا
املواطن يف الدولة االسالمية حم��روم من
هذه احلقوق والنتيجة تؤدي اىل ارتدادات
عكسية تفكريية ل��دى املستغرب ضد
االسالم .
اغلب االحكام االسالمية ل تر النور يف
املجتمعات االسالمية بسبب احلكام مما
ي��ؤدي اىل ع��زل رج��ل الدين عن صناعة
ال��ق��رار ،واال ل��و ثبتنا اس��س احل���وار مع
املستغرب باصل املفهوم الذي يكون حمل
اخلالف لتبن له احقية الدين االسالمي
عىل غريه  ،عىل سبيل املثال عندما يطالب
باحلرية اجلنسية للجميع ولكنه ال يرضاها
لذويه مل��اذا ؟ واحلرية اجلنسية هي هدم
لكيان املجتمع وهذا ما هم عليه الغرب
 ،ول��ك��ن م��راك��ز ال��ق��وة امل��ؤث��رة تسيطر
عليها الطغمة احلاكمة من حيث امل��وارد
االقتصادية والصناعة العسكرية ووسائل
االعالم وفيا عدا ذلك افعل ما شئت فاهنا
ال تلتفت اليك وهذا الفخ الذي يقع فيه
املستغرب حتت عنوان احلرية .
والكالم يطول وامللخص ناقش يف اصل
نقطة اخلالف وليس بالعموم مثال كلمة
حضارة وان الغرب افضل من االسالم
وهذا هو الشذوذ يف النقاش .
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أسرة ومجتمع
يعدها :حيدر عاشور

بعد ان بات اإلمساك بزمام التربية والتوجيه ضعيفًا ...
َ

ُ
ُ
الحديثة
األسرة

أصبح دورها قائما على توفير المسكن
اخلراء ان الإم�ساك بزمام
يعد
ّ
ُ
التبية والتوجيه من قبل
الأ�سرة بات �سعيف ًا؛ ب�سبب
ان�سغالت الأ�سرة ذاتها و�سعف
دور املوؤ�س�سات التعليمية،
فالأ�سرة اأ�سبح دورها ب�سيطا
وقائما على توفي امل�سكن ،وعلى
تاأمن مقومات املعي�سة من ماأكل
وم�سرب وملب�ض وغيها من
و�سائل التقنية التي اأ�سبحت
ملهاة لأفرادها جميع ًا ولي�ض
الأبناء.
يقول االستاذ (حممد السعد) ان تكاليف
حياة االرسة احلديثة جعلتها تتبنى تلقائيا
القيم اخلاصة بحجم األرسة الصغرية قليلة
العدد ،وفرض عليها استعال شتى طرائق
حتديد النسل وتنظيمه ،بدءا من الوسائل
الطبية والطبيعية ،هناية باإلجهاض الذي
بدأ هّ
يكرش عن أنيابه كواحد من إفرازات
املجتمع الصناعي ال���ذي ي��ف��رض عىل
أفراده تبني فلسفة األرسة صغرية احلجم.
رغ��م أن القيم الثقافية والدينية تؤكد
أمهية اإلنجاب وقيمته ،باعتباره اهلدف
األس���ايس م��ن ال���زواج ،وك��ل الديانات
الساوية تؤكد أمهية التناسل والتكاثر
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هّ
وحتث عىل إطالق النسل
لعارة األرض،
بال حدود أو قيود ،لذلك ارتبطت مكانة
املرأة يف األرسة التقليدية بعملية اإلنجاب،
ألن كثرة األب��ن��اء متثهّل م��وردا اقتصاديا
لألرسة .فإن االرسة اجلديدة فرض عليها
نمط معيشة جديدا ،فرضها املجتمع عليها
با يتفق مع طموحاهتا وإمكاناهتا ،وقدرهتا
عىل مواجهة التكاليف املادية واالجتاعية
ألفراد األرسة.

جمتمعا مؤقتًا
* األرسة ليست
ً

فيا هّبن الدكتور ( حممد عباس الزبيدي)
اس��ت��اذ جامعي :ع��ىل تلك األرس التي
طرحا تربو ًّيا فيا بينهم أن
ل جتعل هلا
ً

يسارعوا إىل ذل��ك؛ ألن��ه قد فاهتم خري
جمتمعا مؤق ًتا بشهر
كثري ،فاألرسة ليست
ً
أو شهرين وتنتهي ،بل هي جمتمع دائم
م��ا دام��ت حياهتم ،فعليهم مشكورين
مأجورين أن يتفهموا أمهية ذلك الربنامج
يف بث الوعي ل��دى أوالده���م ،ما جيعل
ً
وسلوكا
تلك األرسة يف مقدمة األرس ُخل ًقا
ً
ً
وعمال .هؤالء األوالد هم التجارة
وعلا

الرابحة إذا صلحوا ،وقد يكونون وبا ًء -
ال قدهّ ر اهلل  -إذا فسدوا؛ فكان لزا ًما وضع
السبل العملية لصالحهم ودرء فسادهم،
وما يكونون عليه من الصالح أو الفساد،
سينعكس يف الغالب عىل أوالده��م سل ًبا

أو إجيا ًبا إال ما شاء اهلل .وأشار «حممد» اىل
حكمة لقان احلكيم حن ق��ال« :رضب
الوالد للولد ،كمطر الساء عىل األرض
قرت عينه به كبري ًا».
ومن أ هّدب ابنه صغري ًا هّ
وكان يقول« :األدب من اآلباء ،والصالح
وعودهم عليه،
من اهلل ،فمن أمرهم باخلري هّ
هّ
وحذرهم من الرش ومنعهم منه  -سعد
وإياهم يف الدنيا واآلخ��رة ،ومن أمهلهم
كان الوزر عليه ،واهلل تعاىل يقولُ ﴿ :ك مْن ُت مْم
ون بِ مْاملَ مْع ُر ِ
اس َت مْأ ُم ُر َ
ري ُأ َّم ٍة ُأ مْخ ِر َج مْت لِل َّن ِ
وف
َخ مْ َ
َو َت مْن َه مْو َن َع ِن مْ ُامل مْن َك ِر ﴾ [آل عمران.]110 :

عىل النجاح بإذن اهلل يف حياته املستقبلية.
وب��اإلض��اف��ة إىل تعليم طفلك امل��ب��ادئ
استخدم
األساسية للتعامل مع اآلخرين -
مْ
ٍ
عبارات مؤدبة ً
دائا ،مثل« :من فضلك»،
و»شكرا» وهذا غيض من فيض .فأنت
ً
تريد أن تراه حيرتم من هم أكرب منه سنًا،
وأن يكون ضي ًفا مهذ ًبا عند الزيارات وما
إىل ذلك .فمن هنا جيب عليك أن تغرس
فيه السلوكيات اإلجيابية واآلداب منذ
الصغر ،وسرتى كيف سيتع هّلمها طفلك
خ��الل وق��ت قصري فالعلم يف الصغر
كالنقش عىل احلجر.

عراقية وعضو احت��اد االدب���اء والكتاب
العراقين :ان من األمور املهمة التي جيب
مراعاهتا عند تربية طفلك عىل اآلداب
احلسنة هي أن يلتزم هبا ليس بوجودك
فقط ،ولكن حتى يف حن غيابك؛ لذا فإن
تعليم طفلك األدب من شأنه أن يساعده

وكان للكاتب (حممد ابراهيم) رأي حيادي
حيث قال  :ل أكن أ ًبا بعد كي أك ُتب عن
األبناء ،ول تكن يل زوج��ة بعد كي أحثهّها
عىل أمهية ورضورة متابعتهم ،تربية وإرشا ًدا
وحسا ،إن
ً
وتوجيها ،وتقويمهم ً
فكرا ومعرف ًة ًّ
ما أردناه فقط هو أن نشارككم رأينا يف ذلك،

* العلم يف الصغر كالنقش عىل احلجر

فيا أكدت االستاذة (رجاء الربيعي) كاتبة * األبناء بني الرعاية والضياع

مستأنسن بر هّقي الطرح اهلادف واملوضوعي
املوضوع .أبدأ هذه الورقة املعنونة ب�»األبناء
بن الرعاية والضياع» سبق وأن نرشهتا عىل
املواقع االلكرتونية للفائدة العامة ،مؤكدا ان
هناك عبارة هادفة لشخصية ادبية  ،تقول»:
كم من اآلب��اء يسيئون وه��م يظنون أهنم
صنعا! وكم من األواين كرسناها
حيسنون ً
ونحن نريد أن نضع فيها الزهور».
لقد كان لزا ًما عىل آبائنا الفضالء وأمهاتنا
ٍ
بجهد وف��ري عىل
ال��ك��ري��ات أن يعملوا
اكتشاف م��واه��ب أبنائهم والعمل عىل
تطويرها واستثارها أحسن استثار ،قبل
فكرهم ويصري عرضة جلميع
أن يطيش ُ
ال��وس��اوس الفاسدة التي غال ًبا ما يكون
سببها انعدام حس املسؤولية ،وعدم توفر
اآلباء عىل أسس الرتبية السقيمة ،وبالتايل
يرتكون أبناءهم يترصفون حسب هواهم
دون رعاية؛ مما سيجعل من تفكريهم آنذاك
ينحدر إىل إشباع رغبات ل حين وقتها بعد.
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َ
المتنمر؟
كيف تتعامل الزوجة مع زوجها
ّ

التنمر يرتبط فقط بالسلوكيات بن الزمالء يف
يعتقد البعض بأن
هّ
املدرسة أو العمل ،ولكن احلقيقة بأن التنمر يمكن أن يطال احلياة
يتنبه البعض منهم بأن
الزوجية ،يف ظل غفلة من الزوجن ،فقد ال هّ
التنمر ،ويعدهّ ونه فقط جمرد خالفات حتدث
توصيف هذا الفعل هو
هّ
بن كل األزواج ،فا هي العالمات التي هّ
تدل عليه ،وكيف يمكن
املتنمر :هّبن املستشار األرسي والرتبوي ا ُملعتمد
التعامل مع الزوج
هّ
واملدرب الدويل( أحد النجار) ،بأن التنمر الزوجي هو تعمدهّ الزوج
أو الزوجة إيقاع رضر نفيس أو عاطفي أو جسدي عىل الطرف اآلخر،
دون أن يكون هناك سبب يدعو لذلك ،ومن أمثلة ذلك :أن يسخر
ويتعمد خمالفة رأيه وتسفيه
أحد الطرفن من اآلخر وهيينه وال حيرتمه،
هّ
عقله أمام اآلخرين أو لوحدمها.
وعن كيف التعامل مع الرشيك املتنمر؟ يؤكد «النجار» بأنه البد
من املصارحة واملكاشفة بن الزوجن ومنذ بداية حياهتم الزوجية،
والتفهم بينها ،وإن
واعتاد ثقافة الرحة واملحبة واالحرتام والتقدير
هّ
تدخل مصلح بينها واللجوء
تطورت األمور نحو األسوأ فالبد من هّ
إىل مستشار أرسي لريشدمها إىل طريق احلل.

ُ
الغسيل المثالي لليدين
يلقن اآلباء أطفاهلم غسل اليدين باملاء والصابون قبل تناول
الطعام منذ سن مبكرة ،لكن بعض الناس هيملون هذه العادة
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ويعرضون أنفسهم ألمراض خطرية.
الصحية يف بعض األحيان هّ
وبحلول  -اخلامس عرش من ترشين االول -منتصف الشهر
ال��ع��ارش .خ هّلد خ��رباء الصحة اليوم
العاملي لغسل اليدين يف مسعى إىل توعية
الناس باملنافع الصحية هل��ذه اخلطوة
البسيطة واملهمة م��ن حيث املنافع.
ويوضح خرباء الصحة أن جراثيم عدة
غري مرئية جتول يف اهلواء وتستقر عىل يد
اإلنسان وباقي مناطق جسمه ،ولذلك
فهو مطالب بالغسل قبل األكل ،حتى
وإن كان يظن أن يديه نظيفتان ول تتسخا
ب��أي يشء .وينصح خ��رباء التنظيف
مستخدمي املطبخ بعدم إمهال أي مكان
منه سواء تعلق بالطباخ أو بالثالجة.

ّ
الزوجية
الحل االمثل لمشكالت
حدود البيت..
ُ
ّ
عند ح��دوث مشكلة بن الزوجن عدم إعطائها أكرب من
حجمها ،بل وحماولة التصغري من حجمها وأن يتفها جيد ًا

هّ
يفرق بن املرء وزوجه ،لذا
أن الشيطان أسمى مقاصده أن هّ

عليهم عدم إخراجها من حدود البيت
الذي يعيشان فيه ،وحذا ِر من التشكيك

ال يعلم عقباه .وأن ال ينسى كل من الزوجن آثار وفضائل
زوجه ،فهو عىل هّ
كل حال رشيك احلياة يف الدنيا ،والرفيق يف
اآلخرة إذا صلح كالمها.

ونزع الثقة من أحد الزوجن لآلخر .إذا
حدث خالف فيجب عىل الفور إمخاده

بمعرفة السبب الرئيس منه ،دون أن
يفتح هّ
كل من الزوجن عىل اآلخر آفاق ًا

ال تنتهي .عليهم أن جيلسا مع ًا ويتفها
جيد ًا هّ
وأن يتعوذا من الشيطان الرجيم

 ،فيحرصا عىل حاية حصنهم .وجيب
أن حياول كل من الزوجن أن يتاسك

�رسع ب��إص��دار ق��رارات
نفسه وال ي��ت� هّ

تصعد من املوقف إىل ما
متعجلة قد
هّ
هّ

طموح الطفولة بذرة تغرسها األسرة
ُ
عندما تسأل صغري ًا ماذا تريد أن تكون يف املستقبل ،جياوب
بعفوية إنه حيلم بأن يصبح طبيب ًا أو معل ًا أو طيار ًا أو رشطي ًا.
من إجابة الكثريين ت��درك أن هذا الطموح ل يأت عبث ًا،
فربا هناك جوانب نفسية أسهمت يف وجود هكذا رغبة
رغم صغر السن ،من هذه املؤثرات وجود قدوة يف حميط
الطفل ،أو نتيجة لغرس األرسة مجاليات هذه املهنة يف نفسه
حتى أصبحت حلم حياته .الواقع يؤكد أن الطموح بذرة،
تغرسها األرسة يف نفوس األبناء ،وتروهيا باحلرص واالهتام
وذلك هنج البد من أخذه عىل حممل اجلد تربوي ًا ،وعىل الرغم
من أمهية مثل هذا السلوك ،إال أن بعض األرس ليس لدهيا
أدنى طموح أو حلم ألبنائها ،وهو ما بدا مرفوض ًا من وجهة
نظر الرتبوين الذين جزموا أمهية وجود طموحات حمددة
وحمفزات واضحة ،ينشأ عليها األبناء لتحديد مسارات مهنية
ناجحة يف حياهتم.
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طبيبك انا

التهاب الغدة الدرقية بعد الوالدة
أعراض تصاحب المرض بينها القلق وتسارع ضربات القلب
إعداد /قاسم عبد الهادي
ان الته���اب الغدة الدرقية التالي للوضع هو حالة غير ش���ائعة ُتصاب فيه���ا الغدة الدرقية التي كانت تؤدي
وظائفها بشكل طبيعي في السابق بالتهاب خالل السنة األولى بعد الوالدة ،وهي غدة على شكل فراشة
تقع عند قاعدة الرقبة أس���فل تفاحة آدم مباش���رة ...ولمعرفة المزيد عنها مجلة «االحرار» التقت الدكتور
من دولة س���وريا الش���قيقة باس���ل محمد احمد اختصاصي الجراحة العامة والتنظيرية في مستشفى
االمام زين العابدين «عليه السالم» والذي بين لنا ما يأتي:
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نظرة عامة

غال ًبا ما يستمر التهاب الغدة الدرقية التايل
للوضع لفرتة ت��رتاوح من ع��دة أسابيع
إىل شهور ،ولكن قد يكون من الصعب
التعرف عىل التهاب الدرقية التايل للوضع
ألن أعراضه غال ًبا ما ُيعتقد باخلطأ أهنا
ضغط ن��اج��م ع��ن وج���ود طفل حديث
الوالدة بالنسبة ملعظم النساء الاليت ُي َص مْبن
بالتهاب الدرقية التايل للوضع ،تعود
وظائف الغدة الدرقية إىل وضعها الطبيعي
شهرا من بداية
يف غضون  12إىل 18
ً
األعراض ،ولكن تعاين بعض النساء من
مضاعفات دائمة.
األعراض

عند التهاب الغدة الدرقية ما بعد الوالدة،
ربا تتوقع النساء مواجهة مرحلتن تسبب
من خالهلا االلتهاب وإفراز هرمون الغدة
الدرقية (اهلرمون الدرقي).
أوال /يف ظهور عالمات طفيفة وأعراض
مشاهبة لفرط نشاط الغدة الدرقية ومنها
التهيج ،رسعة رضب��ات القلب
(القلق،
ُّ
ربر،
أو اخلفقانُ ،ف��ق��دان ال� َ
��وزن غري ا ُمل�� َّ
التحسس ال��زائ��د ل��ل��ح��رارة ،اإلره���اق،
ُّ
ظهر العالمات
ال� ُّ�رع��اش ،األرق) ،و َت َ
واألعراض النموذجية بعد مرور شهر إىل
وتستمر من شهر
أربعة أشهر من الوالدة،
ُّ
إىل ثالثة أشهر.
ثاني ًا /وألن خاليا الغدة الدرقية أصبحت
ِّ
ظهر عالمات وأع��راض
مترضرة ،ربا َت َ
طفيفة لقصور ال��غ��دة الدرقية (قصور
الدرقية) ومنها (قلة النشاط ،احلساسية
املتزايدة جت��اه ال���ربودة ،اإلم��س��اكَ ،ب� َ
�رشة
ظهر
جافة ،زيادة ال��وزن ،االكتئاب) ،و َت َ
نموذجيا بعد مرور
العالمات واألعراض
ًّ
أربعة إىل ستة أسابيع من اختفاء أعراض
ف��رط نشاط الغدة الدرقية ،ويمكن أن
تستمر ملدة ترتاوح بن ستة إىل اثني عرش
شهرا.
ً

وع��ىل النساء ان يضعن يف حساهبن أن
التهاب الغدة الدرقية للبعض منهن ما
بعد الوالدة يظهر يف صورة أعراض لفرط
نشاط الغدة الدرقية فقط أو أع��راض
قصور نشاطها.
األسباب

ال يزال السبب الدقيق حلدوث التهاب
الدرقية التايل للوضع غري واضح ،يف حن
نجد أن املرأة التي تصاب بالتهاب الغدة
الدرقية عاد ًة ما تعاين من زيادة تركيزات
األج��س��ام امل��ض��ادة للهرمون ال��درق��ي يف
بدايات احلمل وبعد الوالدة.
ونتيجة لذلك ُيعت َقد أن املرأة التي تعاين
من التهاب الغدة الدرقية حيتمل أن تعاين
من أمراض املناعة الذاتية أو الغدة الدرقية
والتي تشتد بعد الوالدة بسبب التق ُّلبات
التي حتدث يف الوظيفة املناعية ،ويبدو أن
املرضية الكامنة مشاهبة للغاية
هذه احلالة َ
ملرض التهاب الدرقية هلاشيموتو ،حيث
هياجم اجلهاز املناعي الغدة الدرقية باخلطأ.
عوامل الخطر

املضاعفات
بالنسبة ملعظم النساء الاليت يصبن بالتهاب
الغدة الدرقية بعد الوالدة ،تعود وظائف
ال��غ��دة ال��درق��ي��ة يف النهاية إىل وضعها
الطبيعي ،ع��اد ًة يف غضون  12إىل 18
شهرا من بداية األعراض ،ومع ذلك فإن
ً
بعض النساء ال��اليت يعانن من التهاب
الغدة الدرقية بعد الوالدة ال يتعافن من
مرحلة القصور الدرقي ،وكنتيجة ُيصبن
بقصور الدرقية وهي حالة مرضية يتعذر
فيها عىل الغدة الدرقية إنتاج كميات كافية
من هرمونات بعينها.
الوقاية

م��ع أن��ه ليس بوسع امل���رأة منع التهاب
الدرقية التايل للوضع ،فهناك العديد من
ِ
يمكنك اختاذها للعناية
اخلطوات التي
ُ
بنفسها لشهور بعد ال��والدة ،إذا أصيبت
بعالمات وأع���راض غ��ري اعتيادية بعد
الوالدة ،فال تفرتيض أهنا متعلقة بالضغط
الناجم عن وجود طفل جديد.

قد َتكونن أكثر عرضة خلطر اإلصابة
بالتهاب الدرقية التايل للوضع إذا كانت
املرأة لدهيا (اضطرابات يف املناعة الذاتية
مثل النوع األول من داء السكري ،تاريخ
باإلصابة بالتهاب الدرقية التايل للوضع،
تركيزات عالية م��ن األج��س��ام املضادة
للغدة الدرقية ،تاريخ سابق من التعرض
ملشكالت بالغدة الدرقية ،وجود تاريخ
عائيل حلدوث مشكالت بالغدة الدرقية)،
يف حن أن هناك حاجة إىل إجراء املزيد من
البحوث.
أظهرت بعض الدراسات ً
أيضا وجود صلة
بن التهاب الدرقية التايل للوضع واكتئاب
ما بعد الوالدة ،ونتيجة لذلك فإذا كانت
املرأة تعني من اكتئاب ما بعد الوالدة فمن
فحصا
املرجح أن ُجيري الطبيب املختص
ً
ملعرفة كيفية أداء الغدة الدرقية لوظيفتها.
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الواحة

تقدم العمر..
مع ّ

األوائل
والسنة
وحدت بن الشيعة
اول مدينة هُّ
ضد االستعار هي كربالء ويقولعنها
الباحث واملسترشق الفرنيس الدكتور
بيري جان لويزارد ان كربالء يف قضية ثورة
العرشين اصبحت املكان ال��ذي ينطلق
السنة
منه العمل هّ
املوحد للمرة االوىل بن ُ
والشيعة يف جهادمها ضد االنتداب
اول م��ؤمت��ر مج��اه��ريي ع��ق��د يف
كربالء يف  13نيسان عام 1340ه��� بناء
عىل ما اوقعه اخلوارج وكان املؤمتر حسب
ترصيح املؤرخن اول من نوعه يف تاريخ
العراق حيث كان عدد احلضور قارب
ال 200الف نسمة وهو حدث فريد يف
تاريخ العراق وكربالء حيث شاركت فيه
وفود من علاء النجف والكاظمية وعلاء
السنة واجلاعة من بغداد واملوصل
اهل ُ
وشيوخ قبائل والعشائر من اقىص االلوية
واالقضية

مع تقدم العمر نخرس حاسة البرص لصالح قوة البصرية ،ومع تقدم العمر ترتاجع
نسبة قوتنا اجلسدية لصالح قدراتنا الفكرية ،ومع تقدم العمر خيتفى اللون الوردي
من وجنتينا لتفوح رائحة الورود من كلاتنا ،ومع تقدم العمر ترتاجع أنانيتنا لصالح
اكتساب حمبة من حولنا ،ومع تقدم العمر يقل تفكرينا يف الدنيا ويزيد تفكرينا يف
اآلخرة ،إذن مع تقدم العمر نحن ال نخرس؛ بل نستبدل اخلسائر بأرباح..
ً
ومتسك
فأسقط كل هّ
هم أتعبك يف قاع احلياة ،واقذفه بعيد ًا بالدعاء ،وتفاءل خريا  ،هّ
بحبل اهلل الذي ال ينقطع..

أشياؤنا الجميلة؟
الغباء من النقص ،و
التغابي من الكمال،
والغفلة ضياع ،والتغافل
حكمة ،قليل من الماء
ينقذك وكثير من الماء قد
يغرقكّ ،
فتعلم دائما أن
تكتفي بما تملك ،ولكي
تنجح في الحياة تحتاج
ألمرين( :الثقة ،و التجاهل).

سماحة السيد السيستاني 00 -
دام ّ
ظله الوارف -
عند إستقباله عددا من اإلخوة الزوار  ،أيام النظام البائد
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من اختراعات
العرب

اعداد  :زيد الجنابي

العربية الكثري من االخرتاعات
ق��دهّ م العرب وحضارهتم
هّ
العلمية
واإلن��ج��ازات إىل العال ،وشملت ش هّتى املجاالت
هّ
والطب،
والفكر هّية ،مثل :الكيمياء ،والفلك ،والرياضيات،
هّ
وغريها من املجاالت ُ
األخ��رى ،ويف ما يأيت جمموعة من أبرز
وأهم االخرتاعات التي قدهّ مها العرب إىل العال:
هّ
رفع املاء يعود اخرتاع رفع املاء إىل العرب املسلمن الذيناستطاعوا ابتكار طرائق جديدة حلرص املياه ،وجعلها تسري
و ُترفع ضمن قنوات؛ عن طريق تطويرهم الخرتاع ناعورة املاء،
للم هّرة األوىل يف هنايات القرن السابع ضمن أرايض
والتي ُع ِرفت َ
ِ
مائية فيها ،ومن أشهر النواعري
مدينة البرصة عندما ُحفرت قناة هّ
املائية تلك املوجودة يف مدينة حاة السور هّية ،والواقعة عىل جمرى
هّ
مياه هنر العايص والتي ما زالت تعمل إىل هذا اليوم
الصيدلة والدواء ُيعدهّ العرب أول من اخرتع علم الصيدلةوال���دواء؛ حيث انترشت الصيدليات يف مدينة بغداد منذ
بأهنم يمتلكون ِحرف ًا خاصة هبم
ومتيز الصيادلة هّ
 1100عام ،هّ
ويديروهنا بشكلٍ مستقل؛ من خالل االعتاد عىل مهاراهتم يف
وتطور املسار العم هّ
يل يف علم الصيدلة
صناعة وحفظ الدواء،
هّ
العلاء العرب املشهورين ،ومن
بشكل كبري ،ودعمه العديد من ُ
يب األول
األمثلة عليهم سابور بن سهل الذي يعدهّ الطبيب العر هّ
الذي وصف األدوية للمرىض ،والعال الرازي الذي استخدم
الكيمياء يف صناعة الدواء ،والعال ابن سينا الذي قدهّ َم حوايل
 700وسيلة لصناعة الدواء ،كا حرص عىل وصف تعلياهتا
اهتم بتحديد اجلرعة املناسبة
وخصائصها ،والعال الكندي الذي هّ
من الدواء للمرىض.
هّ
ذات احللق ذات احللق أو املحلقة هي آلة صنعها العرباملسلمون؛ من أجل تو هّقع احلركات اخلاصة باألجرام الساو هّية،
ُ
املعدنية التي جتتمع مع ًا
ومتثهّل هذه اآللة جمموعة من احللقات
هّ
يف مركز واح��د ،و ُت هّ
شكل األرض مركزها وت��دور األج��رام
والكواكب حوهلا ،واستخدمت هذه اآللة يف القرن الثامن،
و ُيعدهّ العال الفزاري هو أول العلاء الذين كتبوا عنها يف مدينة
تتطور هذه اآللة هّإال خالل القرن العارش
بغداد ،ول هّ
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