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سورة لقمان
بِ مْس ِم هّ
يم
الر مْ َ
الر ِح ِ
اهللِ َّ
مح ِن َّ
للام َن مْ ِ
للك مْر َفإِ َّن َام َيشمْ ُ
للك مْر ِ َّهللِ َو َمن َيشمْ ُ
اش ُ
َو َل َقللدمْ آ َت مْينَا ُل مْق َ
احل مْك َم َة َأ ِن مْ
للك ُر
لله َو َمن َك َف َر َفللإِ َّن َّ َ
اهلل َغنِ ٌّي َ ِ
لِ َن مْف ِس ِ
محيدٌ }لقللامنَ {12/وإِ مْذ َق َ
ال ُل مْق َام ُن
ِال مْبنِ ِ
للرش مْك بِ َّ
لله َيا ُبن ََّي َال ُت مْ ِ
للاهللِ إِ َّن رِّ مْ
يم
للو َي ِع ُظ ُ
لله َو ُه َ
للم َع ِظ ٌ
الرش َك َل ُظ مْل ٌ
نس َ
}لقامنَ {13/و َو َّص مْينَا مْ ِ
مح َل مْت ُه ُأ ُّم ُه َو مْهنًا َع َىل َو مْه ٍن
للان بِ َوالِدَ مْي ِه َ َ
ال َ
َو ِف َصا ُل ُه ِيف َعا َم مْ ِ
ني َأ ِن مْ
ري }لقامن{14/
اش ُللك مْر ِل َولِ َوالِدَ مْي َك إِ َ َّل مْاملَ ِص ُ
اهللدَ َ
اك َعللىل َأن ُت مْ ِ
للم َف َال ُت ِط مْع ُه َام
َوإِن َج َ
س َل َك بِ ِه ِع مْل ٌ
رش َك ِيب َمللا َل مْي َ
َو َص ِ
اح مْب ُه َ
للام ِيف الدُّ مْن َيللا َم مْع ُرو ًفللا َوا َّتبِ مْع َسللبِ َ
للاب إِ َ َّل ُث َّم إِ َ َّل
يل َم مْن َأ َن َ
للم َف ُأ َن رِّبئ ُُكم بِ َ
للام ُكن ُت مْم َت مْع َم ُل َ
ون }لقامنَ {15/يللا ُبن ََّي إِ َّ َنا إِن
َم مْر ِج ُع ُك مْ
َ
للام َو ِ
للك ِم مْث َق َ
َت ُ
الس َ
ات َأ مْو
للر َد ٍل َفت َُكن ِيف َص مْخ َر ٍة أ مْو ِيف َّ
للال َح َّب ٍة رِّم مْن َخ مْ
ِيف مْ َ
اهلل إِ َّن َّ َ
ت ِ َبللا َّ ُ
ض َي مْللأ ِ
اهلل َل ِط ٌ
األ مْر ِ
يف َخبِ ٌري }لقللامنَ {16/يا ُبن ََّي
الص َال َة َو مْأ ُم مْر بِ مْاملَ مْع ُر ِ
وف َوا مْن َه َع ِن مْ ُامل َ
ب َع َىل َما َأ َصا َب َك
َأ ِق ِم َّ
نك ِر َو مْ
اص ِ مْ
للك ِم مْن َع مْ مْ ُ
إِ َّن َذلِ َ
للر َخدَّ َك لِل َّن ِ
اس
للز ِم األ ُمو ِر }لقامنَ {17/و َال ُت َص رِّع مْ
َو َال َ مْمتِللش ِيف مْ َ
ض َم َر ًحللا إِ َّن َّ َ
حيللب ُك َّل ُ مْخمت ٍ
األ مْر ِ
َللال َف ُخللو ٍر
اهلل َال ُ ُِّ
ض ِمن َص مْوتِ َك إِ َّن َأ َ
}لقامنَ {18/وا مْق ِصدمْ ِيف َمشمْ ِللي َك َو مْاغ ُض مْ
نك َر
مْ َ
األ مْص َو ِ
ات َل َص مْو ُت مْ َ
احل ِم ِ
ري }لقامن{19/

البعض يعتقد ان النجاة يف كره الدنيا ويتمنى املوت  ،ومن يكره الدنيا
اال الضعيف يف خوض معركها بكل جماالهتا  ،نعم الدنيا تغر ولكنك
عندما تكون صابرا جمتهدا فتنال رضا اهلل وال تعصيه يكون طريقك
للجنة سهل يسري  ،فاحلساب يوم القيامة يكون عىل ما صدر منك
من ترصفات يف الدنيا فاحسن استخدام الدنيا تنل مرضاة اهلل عز
وجل وصدق موالي االمام الصادق عليه السالم عندما جاء رجل
اليه فقال :قد سئمت الدنيا فأمتنى عىل اهلل املوت فقال عليه السالم:
« متن احلياة لتطيع ال لتعيص فألن تعيش فتطيع خري لك من أن متوت
فال تعيص و ال تطيع» .
اما االنزواء واالنطواء عىل النفس وعدم اجلد واالجتهاد بحجة ان
الدنيا دار بالء وفناء فهذا يؤدي اىل تعطيل الطاقات التي تنهض
باملجتمع نحو االفضل فالدنيا فيها اخلري والرش واملؤمن من يستحوذ
عىل خريها ويتجنب رشها  ،كام وان العبد ملزم بان يامر باملعروف
وينهي عن املنكر فاذا اعتزل الدنيا كيف يصلح االمور؟

رئيس التحرير :

تفسيرالسورة
(  ) 12ولقللد اتينللا لقامن احلكمللة يف الكايف عن الكاظم عليه السللالم قال
الفهم والعقل والقمي عن الصادق عليه السالم قال اويت معرفة امام زمانه
ان اشللكر هلل ومن يشكر فإنام يشكر لنفسلله ألن نفعه عائد إليها وهو دوام
النعمة واسللتحقاق مزيدها ومن كفر فان اهلل غني ال حيتاج إىل الشكر محيد
حقيللق باحلمللد محد أو مل حيمللد أو حممود ينطللق بحمده مجيللع خملوقاته يف
الكايف عن الصادق عليه السللالم شللكر كل نعمة وان عظمت ان حيمد اهلل
عللز وجل عليها ويف رواية وإن كان فيام أنعم عليه حق أداه ويف أخرى عنه
عليه السللالم من أنعم اهلل عليه بنعمة فعرفها بقلبه فقد أدى شللكرها وعنه
عليه السللالم أوحى اهلل عز وجل إىل موسللى ( عليه السللالم ) يا موسللى
اشللكرين حق شكري فقال يا رب وكيف أشللكرك حق شكرك وليس من
شكر أشكرك به اال وأنت أنعمت به عيل قال يا موسى اآلن شكرتني حني
علمللت أن ذلك مني ويف املجمع عن النبي صىل اهلل عليه وآله أنه قال حقا
أقول مل يكن لقامن نبيا ولكن كان عبدا كثري التفكر حسللن اليقني أحب اهلل
فأحبه ومن عليلله باحلكمة كان نائام نصف النهار إذ جاءه نداء يا لقامن هل
لللك ان جيعلللك اهلل خليفللة يف األرض حتكللم بللني الناس باحلللق فأجاب
الصوت ان خريين ريب قبلت العافية ومل اقبل البال وان هو عزم عيل فسمعا
وطاعة فللاين اعلم أنه ان فعللل يب ذلك أعانني وعصمنللي فقالت املالئكة
بصللوت ال يراهللم َمل يا لقامن قال ألن احلكم أشللد املنازل وأكدها يغشللاه
الظلللم من كل مكان ان وىف فباحلري ان ينجو وان أخطأ أخطأ طريق اجلنة
ومللن يكللن يف الدنيا ذليال ويف اآلخللرة رشيفا خري من أن يكللون يف الدنيا

االخبار

أخبار
ومتابعات

• (الشيخ عبد المهدي الكربالئي) ممثل المرجعية الدينية العليا في
كربالء :ان العراق يمتلك طاقات وعقوال ليست اقل كفاءة او مهارة
من العقول االجنبية؛ بل تفوقها في بعض االحيان وعلى الحكومة
العراقية استثمار خريجي الجامعات العراقية بما يتناسب مع
تخصصاتهم العلمية للنهوض بالبلد..

• ( )100مليون دينار تطلقها لجنة الزراعة النيابية لكل محافظة من اجل مكافحة التصحر عبر زراعة وتشجير المناطق
المفتوحة وغيرها بعموم المحافظات العراقية

االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تساهم ّ
بحل نزاع عشائري

استمر لعشر سنوات

سامهت االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة وبشكل مبارش
بحل نزاع عشائري بني عشريتني استمر لعرش سنوات بسبب
حادثة قتل.
أكد ذلك (فاضل عوز) املرشف عىل قسم حفظ النظام يف العتبة
املقدسة ،مضيفا بتوجيه من ممثل املرجعية الدينية العليا واملتول
الرشعي للعتبة احلسينية الشيخ (عبد املهدي الكربالئي) عقدت
ٍ
وتراض بني عشرييت (السادة االميال ) و( ال زياد )
جلسة صلح
بحضور مميز لسادات ومشايخ الفرات االوسط .
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وبني «عوز « ان اجللسة العشائرية اعدت من قبل عشرية ال زيادة
هّ
لل(السادة االميال) اختتمت بفيض من املحبة بني العشريتني
وحل النزاع والصلح والرتايض وفق السنن العشائرية.
واجلدير بالذكر ان االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة اطلقت يف
وقت سابق مبادرة لتصحيح بعض االعراف والتقاليد العشائرية
من خالل عقد ندوات حوارية مع شيوخ العشائر العراقية يف
عموم العراق لرشح الديات الرشعية ورضورة التمسك با وفق
القواعد الرشعية الصحيحة.

االخبار

•(مولود جاووش اوغلو) وزير الخارجية التركي :ان بالدي تسعى الى دعم العراق في بناء البنى
التحتية وتطويرها ،اضافة الى ربط العراق عبر خط السكك الحديد مع اوربا وتطوير مطار البصرة
الدولي الن البصرة هي الواجهة االقتصادية للعراق

• ( )1.07مليار دوالر قيمة عقد ابرمه العراق مع شركة صينية من أجل معالجة الغاز الطبيعي المستخرج مع النفط
الخام في حقل الحلفاية العمالق

الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية جنوب سامراء المقدسة

اطلق احلشد الشعبي والقوات االمنية ،عملية مدامهة وتفتيش جنوب مدينة سامراء املقدسة عىل خلفية هجوم اجرامي لتنظيم
داعش ،وذكر اعالم احلشد الشعبي ان اللواء ( )41باحلشد وقوات امنية من اجليش والرشطة االحتادية نفذوا عملية متشيط وتفتيش
يف منطقة املزاريع جنوب مدينة سامراء املقدسة نتيجة استهداف احد الدور ضمن قاطع املسؤولية ،مبينا ان القوات املشرتكة القت
القبض عىل أربعة أشخاص من املشتبه بم وسلمتهم للجهات املختصة للتحقيق.
وكان تنظيم داعش االجرامي قد شن هجوما غادرا عىل احد الدور يف منطقة املزاريع التابعة لناحية يثرب جنوب سامراء املقدسة
ما ادى اىل استشهاد وإصابة عدد من املواطنني.

العراق ضمن أعلى  40دولة بحيازته  69طنا من الذهب
كشف املجلس العاملي للذهب ،عىل أن العراق ضمن أعىل  40دولة حيازة للذهب خالل الربع األول من العام احلال .وقال املجلس
يف تقرير ،إن العراق احتل املرتبة  38ضمن أعىل  40دولة حليازهتا للذهب خالل الربع األول من عام  .2019مبين ًا أن هذه الكمية
بلغت  69.3طن ًا وهي متثل  % 6من االحتياطيات العراق األخرى.
وأضاف املجلس ،أن الواليات املتحدة األمريكية احتلت املرتبة األوىل عاملي ًا من حيث هذه االحتياطيات التي بلغت أكثر من 8133
تليها أملانيا بل  3369طن ًا ،مبينا أن  6دول عربية كانت ضمن أعىل  40دولة للحيازات الذهبية والتي شملت السعودية ولبنان واجلزائر
وليبيا والعراق والكويت.
Ahrarweekly
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صالة الجمعة

ُ
الخطبة االولى لصالة ُ
الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في /4رمضان1440/هـ الموافق 2019/5/10م :

الصيام ..وسيلة الوصول للتقوى
ُ
نتطرق اىل بعض فقرات من دعاء االمام السجاد (عليه السالم)
عن شهر رمضان املبارك كي نيئ انفسنا هلذا الشهر ونكسب
الفضائل واملكرمات واجلوائز العظيمة الدنيوية واألخروية التي
ارادها اهلل تعاىل لنا يف هذا الشهر املبارك ونحن ربام قد نحرم انفسنا
منها ألسباب متعددة.
يقول االمام السجاد (عليه السالم) يف هذا الدعاء:
(و مْ َ
الس ُبلِ َش مْه َر ُه َش مْه َر َر َم َض َ
ان،
َ
احل مْمدُ ِ هّهلل ا َّل ِذي َج َع َل ِم مْن تِ مْل َك ُّ
ِ
الص َيا ِمَ ،و َش مْه َر ِ
المَ ،و َش مْه َر َّ
اال مْس َ
الط ُهو ِرَ ،و َش مْه َر ال َّت مْمح مْي ِ
ص،
َش مْه َر رِّ
َو َش مْه َر ا مْل ِق َيا ِم ،ا َّل ِذي ُأ مْن ِز َل ِف مْي ِه ا مْل ُق مْر ُ
دى لِل َّن ِ
اسَ ،و َب رِّينَات ِم َن
آن ُه ً
اهلدى َوا مْل ُف مْر َق ِ
مْ ُ
انَ ،ف َأ َب َ
ان َف ِض مْي َلت َُه َع َىل َسائِ ِر ُّ
الش ُهو ِر بِ َام َج َع َل َل ُه ِم َن
احل ُر َم ِ
مْ ُ
ور ِةَ ،ف َح َّر َم ِف مْي ِه ما َأ َح َّل ِيف َغ مْ ِ
ري ِه
ات مْاملَ مْو ُف َ
ور ِة َوا مْل َف َضائِلِ مْاملَشمْ ُه َ
إع َظام ًاَ ،و َح َج َر ِف مْي ِه مْاملَ َط ِ
اع َم َو مْاملَ َشا ِر َب مْإك َرام ًاَ ،....و َأ مْهلِ مْمنَا َم مْع ِر َف َة
مْ
لاملهِ
يه َو َأ ِع َّنلا َع َىل ِص َي ِ
ال َل ُح مْر َمتِ ِه َوال َّت َح ُّف َظ ِممَّا َح َظ مْر َت ِف ِ
َف مْض ِل ِه َوإِ مْج َ
استِ مْع َام ِ َهلا ِف ِ
بِ َك رِّف مْ َ
يه بِ َام ُي مْر ِض مْي َك َح َّتى َ
اجل َلوا ِر ِح َع مْن َم َع ِ
ال
اص مْي َكَ ،و مْ
س ُع بِ َأ مْب َصا ِر َنا َإىل َ مْهلوَ ،و َح َّتى َ
ُن مْص ِغي بِ َأ مْس َام ِعنَا َإىل َلغمْ وَ ،وال ُن مْ ِ
ال
ال َن مْخ ُط َو بِ َأ مْقدَ ِامنَا َإىل َحم ُمْجورَ ،و َح َّتى َ
َن مْب ُس َط َأ مْي ِد َينَا َإىل َحم ُمْظورَ ،و َ
ال
َت ِع َي ُب ُطو ُننَا إ َّ
ال َما َأ مْح َل مْل َت)
التفتوا اخواين ملاذا وصفت به اآلية القرآنية واالمام (عليه السالم)
شهر رمضان بانه ُانزل فيه القرآن ما هي الع هّلة من هذا التوصيف؟
هي يف الواقع للتنبيه اىل أمر مهم وهو ان اختصاص شهر رمضان يف
الصوم ملاذا؟ ملاذا مل يكن يف شهر رجب او شعبان او بقية االشهر؟
اهلل تعاىل يقول قد انزلت اليكم يف هذا الشهر أعظم وأكرم وأشمل
وأفضل كتاب ساموي ،انزلته اليكم بأعظم آيات الربوبية ،انزلتها
اليكم يف هذا الشهر ،ويف كتاب اهلل تعاىل من اآليات التي تدل
عىل عظمة اهلل تعاىل وسلطانه وجبوته وقوته ورمحته وغري ذلك
من الصفات االهلية ،وفيه املناهج الكاملة لإلنسان ،وفيه قصص
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االمم السابقة وقصص االنبياء السابقة.
والذي يتناسب ويليق بنزول هذا الكتاب العظيم يف هذا الشهر
املبارك ،هو ان تكون يف مقام العبودية الالئق وان ترتقي بعبوديتك
هلل تعاىل ارتقا ًء يناسب عظمة هذا الكتاب الذي نزل يف هذا الشهر،
لذلك كلفكم اهلل تعاىل بذا التكليف وهو الصوم الذي يرتقي بكم
يف هذا الشهر دون غريه من الشهور.
ثم يقول االمام (عليه السالم)َ ( :ف َأ َب َ
ان َف ِض مْي َلت َُه َع َىل َسائِ ِر ُّ
الش ُهو ِر
احل ُر َم ِ
بِ َام َج َع َل َل ُه ِم َن مْ ُ
ور ِة).
ات مْاملَ مْو ُف َ
ور ِة َوا مْل َف َضائِلِ مْاملَشمْ ُه َ
مْ
ور ِة) بمعنى التامم والكامل ،يعني انني جعلت يف هذا الشهر
(املَ مْو ُف َ
حتصنكم التحصني
من احلرمات واملمنوعات الكاملة والتامة التي هّ
الكامل مما يؤدي بكم اىل حظيظ مستوى البهيمية.
جعل هناك جمموعة من احلرمات يعني املحظورات واملمنوعات
حتصنكم
املوفورة الكاملة التامة غري الناقصة هذه املمنوعات هّ
وحتميكم من مستوى االنخفاض اىل مستوى البهيمية غري الالئق
بكم.
ِ
ِ
ورة) يعني الظاهرة املعروفة غري املستورة وغري
َ
(وا مْل َف َضائلِ مْاملَشمْ ُه َ
املخفية ،اهلل تعاىل يقول جعلت لكم من الفضائل والكرامات
واملعطيات واجلوائز يف هذا الشهر ما هو ظاهر معروف لديكم مما
تشاهدونه يف هذه االجواء الظاهرة لكم من اجلذب اىل طاعة اهلل
تعاىل واالبتعاد عن معاصيه ،اوال انتم اهيا املؤمنون اقرأوا واطلعوا
عىل ما ورد يف اآليات القرآنية ويف خطبة النبي (صىل اهلل عليه وآله
وسلم) ويف روايللات املعصومني؛ سرتون الكثري من الفضائل
واملناقب والكرامات واجلوائز الظاهرة املعروفة التي ستكون
مشهورة لديكم ..هل سيبقى حينئذ عذر لكم يف ان ترتكوا شيئ ًا
من هذه اجلوائز العظيمة..
َ
ثم يقول االمام (عليه السالم) َ ( :ف َح َّر َم ِف مْي ِه ما أ َ َّحللل ِيف َغ مْ ِ
ري ِه
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إع َظام ًاَ ،و َح َج َر ِف مْي ِه مْاملَ َط ِ
اع َم َو مْاملَ َشا ِر َب مْإك َرام ًا).
مْ
ما معنى هذه العبارة؟ يقول هناك اشياء حم هّللة عليكم يف بقية االشهر
من االكل والطعام والرشاب وغري ذلك من االمور املح هّللة ،هنا يف
حرمت عليكم ملاذا؟ لبيان ِع َظمة وسمو الغاية التي
شهر رمضان هّ
حرمت عليكم املطاعم واملشارب واللذائذ ..ماهي؟!
من اجلها هّ
َ
ِ
ِ
ُ
َ
َّ
الص َي ُام َك َام ُكتِ َب َعىلَ
التقوىَ ( ،يا أ ُّ َهيا الذ َ
ين آ َمنُوا ُكت َب َعل مْيك ُم رِّ
ين ِمن َق مْب ِل ُك مْم َل َع َّل ُك مْم َت َّت ُق َ
ون).
ا َّل ِذ َ
اعرضكم اىل
اهلل تعاىل يقول ملاذا فرضت عليكم الصوم؟ وملاذا هّ
االمل واملعاناة يف اجلوع والعطش واحلرمان من اللذائذ؟ من اجل
ان تتخذوا الصوم وسيلة للوصول اىل الغاية العظمى والسامية أال
وهي التقوى وما اعظم هذا الغرض.
(و َح َج َر ِف مْي ِه مْاملَ َط ِ
اع َم َو مْاملَ َشا ِر َب مْإك َرام ًا)
َ
اهلل تعاىل أودع يف االنسان شهوة البطن والفرج ،ولكن املشكلة
ان االنسان احيان ًا تغلبه وتسيطر عليه وتتسلط عليه وتتحكم به
شهوة البطن والفرج حتى تصل به اىل حد ُهتينه وتذ هّله وتسحق
هّ
وحتطم كرامته ..بل يصل احيان ًا االنسان بسبب هذه
انسانيته
املحرمة ان يكسب املال احلرام من
الشهوة للوقوع يف املعامالت
هّ
اجل ان يشبع شهوته او ان ُيذل نفسه ويكون عبد ًا لبعض اهل
السلطة واملال.
اهلل تعاىل يقول انا اريد ان اعطيك الرادة والعزيمة بحيث انت
تتحكم بشهوة البطن والفرج وال تكن عبد ًا واسري ًا هلا ،فترصعك
وحتولك اىل انسان ليس لك االنسانية والكرامة.
وهتينك هّ
شهر الصوم اعطاك االرادة ان تكون عزيز ًا كري ًام وال تغلبك هذه
الشهوة فتتحول اىل انسان ذليل مسحوق الكرامة واالنسانية،
اريد ان اجعل لك االرادة اذا واجهتك الظروف الصعبة تتحمل
اجلوع والعطش اذا غلبتك شهوة الطعام والفرج فهذا شهر الصوم
يعطيك االرادة ان تقاوم هذه الشهوة وحتفظ لك موقعك االنساين
وكونك خليفة هلل يف االرض.
َ
(وأ مْهلِ مْمنَا َم مْع ِر َف َة َف مْض ِل ِه َوإِ مْج َ
ال َل
ثم يبني االمام (عليه السالم) َ :
ُح مْر َمتِ ِه َوال َّت َح ُّف َظ ِممَّا َح َظ مْر َت ِف ِ
يه).
هّ
ونستخف بحرمة هذا املبارك ،وان نعطيه حقه
يعني ان ال نستهني

من االجالل واالحرتام ..لذلك عليكم ان تقرؤوا وتتدبروا يف
منزلة هذا الشهر وعظيم ُحرمته وان تتعاملوا مع هذا الشهر ما
يستحق عند اهلل تعاىل من التقديس والتعظيم وان ال نتعامل معه
باالستهانة واالستصغار.
(و َأ ِع َّنلا َع َىل ِص َي ِ
استِ مْع َام ِ َهلا ِف ِ
لام ِله بِ َك رِّف مْ َ
اجل َلوا ِر ِح َع مْن َم َع ِ
يه
َ
اص مْي َكَ ،و مْ
بِ َام ُي مْر ِض مْي َك)
أي ساعدنا عىل ان نصوم هذا الشهر حق صيامه ،وذلك بأن يكون
وسيلة موصلة اىل التقوى وهذا ال حيصل اال اذا هّ
متكن االنسان
من منع جوارحه عن املعايص واآلثام ،وان هذه اجلوارح خلقها
اهلل تعاىل لغايات مفيدة لإلنسان وملجتمعه وقد يعط هّلها االنسان
وهيملها فال يستعملها فيام فيه فائدة ونفع ،لذلك فطلب االمام
(عليه السالم) استثامر هذه النعمة (اجلوارح) وتوظيفها وحتريكها
لفائدة االنسان يف الدين والدنيا.
َ
ِ
ِ
َ
َ
(ح َّتى ال ُن مْصغي بِأ مْس َامعنَا َإىل لغمْ و،
ثم يقول االمام (عليه السالم)َ :
َوال ُن مْ ِ
س ُع بِ َأ مْب َصا ِر َنا َإىل َ مْهلو)..
فالنسان قد ينجذب اىل ما هّ
حمرمة كالغناء
يلتذ به سمعه من امور هّ
حمرمة وغري
او الكالم الباطل او احلديث عن االخرين بأمور هّ
ذلك ..بل عىل الصائم ان يستمع بانتباه ووعي لألمور املفيدة له
رشع ًا ودين ًا ..والعني تلتذ باملثريات وبام هتواه القلوب والشهوات
والغرائز فيسع االنسان ليشبع لذة شهوته وبرصه باحلرام..
انتبهوا اجعلوا لذة ابصاركم يف قراءة القرآن الكريم والدعاء،
وابتعدوا خصوص ًا يف ايامنا هذه حيث كثرت ملهيات ومغريات
املحرم وما فيه من لعب وهلو ُيبعد عن اهلل تعاىل ..بل ارسعوا
البرص هّ
بأبصاركم اىل ما فيه رضا اهلل واىل ما فيه نفعكم يف الدنيا واآلخرة.
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ُ
الكربالئي :كيف ّ
نوظف شهر الصيام لتقوية الجانب الروحي والمعنوي،
الشيخ
ُّ
وترسيخ االرتباط باهلل تعالى؟
الجمعة في
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام ُ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في /4
كربالء المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
َ
رمضان1440 /هـ الموافق 2019/5/10م

حتدث سامحته قائ ً
ال:
اهيا االخوة واالخوات ال زلنا يف هذا الشهر العظيم ،ولعظمته
خصصنا ُ
اخلطبة االوىل والثانية لبيان فضائل
ورشفه وفضله هّ
وكرامات هذا الشهر العظيم ونتعرض يف ُ
اخلطبة الثانية يف كيفية
توظيف معطيات هذا الشهر املبارك لجراء التغيري لصالح
النفوس للفرد واملجتمع..
كيف هّ
نغري أنفسنا ونصلح
نوظف معطيات هذا الشهر لكي هّ
نفوسنا؟
االئمة عليهم السالم يؤكدون يف أحاديثهم ،وسنذكر بعض ًا منها:
(ال جتعل يوم صومك كيوم فطرك) ،ومعنى هذه العبارة اهيا
الصائمون اغتنموا فرصة هذا الشهر ،هذه املعطيات اجعلوها
فرصة لجراء التغيري نحو االفضل ..بحيث انت اهيا الصائم ايتها
الصائمة جتد نفسك بعد انتهاء هذا الشهر أصلح وأفضل وأطهر
وأقوم ممهّا كنت عليه بداية الشهر ..ان مل حتصل عىل هذا التغيري؛
هّ
فانت قد خست وحرمت نفسك من هذه الغنائم العظيمة..
من االمور الواضحة بالنسبة لإلنسان يف حياته انه كلام كانت لديه
املعرفة والوعي واالدراك بأمهية وخطورة االمر يف حياته؛ كلام
اشتد اهتاممه وتوجهه واندفاعه نحو ذلك اليشء..
واذا نتتبع االثللار الللواردة عن املعصومني عليهم السالم نجد
هناك اهتامما كبريا من النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) واالئمة
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املعصومني عليهم السالم بشهر رمضان ،فهم يريدون ان يلفتوا
نظرنا اىل أمهية هذا الشهر ،وأمهية معطياته يف حياتنا الدنيوية
واألخروية..
وشهر رمضان بام ورد فيه من وسائل االهتامم املتعددة للمعصومني
عليهم السالم من خطبة النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ،ومن
االدعية املتعددة غزيرة املضامني الروحية والرتبوية ،اىل الروايات
الكثرية ..كلها تعكس مدى أمهية وعظمة معطيات هذا الشهر
املبارك ،واملقصود منها حتفيز العزائم ،وايقاظ العقول ،وبعث
اهلمم ..لالستفادة بام يناسب عطاءه وحكمته..
التفتوا اخواين عندما تقرؤون اخلطب للنبي (صىل اهلل عليه وآله
وسلم) والقرآن الكريم قبل ذلك ..دققوا وتأملوا وال تقرؤوا
القراءة السطحية والعابرة ..الحظوا يف خطبة النبي (صىل اهلل
عليه وآله وسلم) عندما يبتدئ يف بيان فضيلة شهر رمضان
وبعدها يطلب من اهلل سبحانه وتعاىل ان يعيننا عىل صيامه ماذا
بنيات
يقول (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ( :فاسألوا اهلل ربكم هّ
صادقة وقلوب طاهرة).
اهيا املؤمن الصائم ايتها املؤمنة الصائمة اذا اردتم الوصول من
خالل الصوم هذا التعب والعناء وأمل اجلوع والعطش وغري
ذلك ،اذا اردتم ان تصلوا اىل التقوى ابتدئوا بقلوبكم او ً
ال..
طهروها مما فيها من احلسد والتكب والغل واحلقد واملكر وغري
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ذلك من هذه الصفات الذميمة ،طهروها من شوائب الدنيا وكل
يشء لغري اهلل تعاىل ..لذلك النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
بنيات صادقة وقلوب طاهرة).
يقول  (( :فاسألوا اهلل ربكم هّ
انتم اهيا املؤمنون وايتها املؤمنات ..ابحثوا وافحصوا يف اعامق
قلوبكم ،اذا كان يشء فيها من الغرور والعجب والكب واملكر
واحلقد وغري ذلك من هذه الصفات الذميمة ..طهروها حينئذ
سينزل عليكم الفيض والبكات والفضائل الهلية ،ألن ساحة
القلب ستكون مهيأة حينئذ ..ايض ًا يف بعض االحاديث املهمة
عن االمام الصادق (عليه السالم) ( :القصد اىل اهلل بالقلوب ابلغ
ِ
القصد اليه بالبدن).
من
معنى ذلك إنك حني تقصد اهلل تعاىل بقلب سليم وطاهر؛ هذا
سيوصلك أرسع مما لو قصدت اليه ببدنك ،وإن أتعبت بدنك يف
العبادات ..لذلك اخواين نقطة االنطالق هنا ان تبدأوا بقلوبكم
وتص هّفوها من هذه الصفات الذميمة ،ومن هنا جاء اجلهاد
االكب جهاد النفس الذي ورد يف حديث النبي (صىل اهلل عليه
وآله وسلم) ( :جهاد السالح اجلهاد االصغر وجهاد النفس هو
اجلهاد االكب).
النقطة الثانية التي من خالهلا نتعرف عىل كيفية الوصول بالصوم
التوجه وااللتفات نحو جوهر وروح الصوم
اىل التقوى ،وهو
هّ
والغاية السامية منها ..مشكلتنا نحن إن طبيعة تعاملنا وتعاطينا
مع العبادات ..تعامل وتعاطي سطحي يف مرتبته ،مثال ً نتعامل
مع الصالة عىل انا حركات للجسد ،والفاظ باللسان ،ال نتعامل
معها عىل انا صلة مع اهلل وتواصل مع اهلل تعاىل ،وهي قربان
كل تقي وهي معراج املؤمن ،وان الصالة لو اتيت بحقيقتها
وجوهرها؛ ارتقت بك من عامل االرض اىل عامل امللكوت االعىل
املقدس واملطهر ،الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ،ملاذا ال تنهانا
صالتنا عن الفحشاء واملنكر؟ ألننا تعاملنا معها تعامال ً سطحي ًا،
ومل نتعامل معها بفهم بحقيقتها وروحها وجوهرها حتى يمكن
من خالل ذلك ان نصل من خالل هذه العبادة اىل التقوى..

معه عىل انه رحلة املعاناة واملقاساة من
كذلك الصوم ايض ًا تعاملنا ُ
أمل اجلوع والعطش ،فننتظر تلك اللحظة التي ُنشبع فيها شهوتنا،
انه ارتقاء
معه عىل ُ
ونتخلص من آالم اجلوع والعطش ،مل نتعامل ُ
بالنفس واالنسان من حظوظ البهيمية اىل حظوظ القدسية
للملكوت االعىل ومن خالل التقوى..
هذه املشكلة مل نفهم ونتعامل مع العبادات من صالة وصوم
وحج وبقية العبادات عىل انا سلسلة متصلة ومرتابطة بعضها
مع بعضُ ،كلها ُيراد منها ان توصلنا اىل التقوى ،كذلك نحن مل
نتعامل مع الصوم بذا النوع من التعامل والتعاطي ،ألننا مل نفهم
نع ومل تكن لنا البصرية بجوهر وحقيقة الصوم الذي اراده اهلل
ومل ِ
تعاىل ِمنا.
والتفتوا اىل حديث النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ( :أيس ما
افرتض اهلل عىل الصائم يف صيامه ترك الطعام والرشاب).
فهذا الذي نستعظمه ونستثقله ونعاين منه وهو اجلوع والعطش،
انام هو الوظيفة االيس ،فام هي اذن الوظيفة االعظم واالشق؟
انا مراقبة ومتابعة ومالحقة كل جارحة من يد ورجل ونظر
وسمع ..بل شم وملس لتعصم ومتنع من احلرام ،وتوضع عىل
الطريق الصحيح يف مرضاة اهلل تعاىل.
وورد عن ايب عبداهلل (عليه السالم) ( :ان الصيام ليس من
الطعام والرشاب وحده ،فاحفظوا ألسنتكم وغضوا ابصاركم
وال تنازعوا وال حتاسدوا).
ايض ًا من االمور املهمة يف معطيات هذا الشهر ،كيف هّ
نوظف شهر
الصيام ..لتقوية اجلانب الروحي واملعنوي ،وترسيخ االرتباط
باهلل تعاىل؟
نحن يف حياتنا الدنيا نواجه الكثري من املشاكل ومن الصعوبات
ومن االزمات والضغوط النفسية واالجتامعية ..كيف نستطيع
ان نواجه هذه االزمات واملشاكل ونخرج منها بنجاح بحيث ال
تتعثر مسريتنا يف احلياة ،وال نقع يف الفشل واالخفاق؟
وانتم ال شك تتابعون وتقرؤون كثرة حاالت االنتحار مثال ً ملاذا؟
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من وحي الجمعة

شباب مع األسف الشديد يف عمر العرشين أو يف عمر الثالثني..
كل فرتة نقرأ يف املكان الفالين انتحر الشاب او الشابة الفالنية،
وهناك حاالت الطالق كثرية ،وحاالت التفكك االرسي كثرية،
وحللاالت املشاكل االرسيللة واملشاكل االجتامعية ..ملللاذا هذا
االنتحار وهذا الطالق؟
جتد ان هناك تعقيدات ظروف احلياة املادية والضغوط النفسية
واالجتامعية التي تؤدي اىل حاالت من القلق والكآبة واخلوف
واحلزن واالحباط واليأس من املستقبل..
هؤالء ال يستطيعون ان يواجهوا هذه املشاكل بروح وعزيمة
وقدرة عىل حلها وجتاوزها ..بحيث ال يؤدي بم اىل هذه احلاالت
من التفكك او الطالق او االنتحار او غري ذلك من االمور النفسية
التي تصيب االنسان.
ما هو احلل وما هو العالج؟
يأيت هنا اخواين تعزيز اجلانب الروحي واملعنوي ،نحن نشكو يف
جمتمعنا من حالة اجلفاف الروحي واملعنوي ،نحتاج اىل إغنائه ،اذا
قو هّيت االتصال واالرتباط باهلل تعاىل ،وهذا يعني انني اعتقد ان
ل ربا قادرا وحكيام ورحيام وعطوفا يب وحنونا ع َّ
يل هو سيعينني
عىل ان اجتللاوز هذه املشاكل واالزمللات ،واختلص منها بنجاح
وال أقع يف الفشل واالخفاق واليأس واالحباط وغري ذلك من
هذه االمور النفسية ..عندي رب العاملني سيكون معي وحتى لو
ابتليت ملصلحة وحكمة ومنفعة ل ولكنه سيقف معي ويعينني
عىل جتاوز هذه املشاكل ،ملاذا أهرب منها باالنتحار؟ ملاذا اهرب
من املشاكل بالطالق اال اذا وصل اىل طريق مسدود؟
ملاذا هذا التفكك االرسي؟
ملاذا هذه العداوات؟
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ملاذا هذا االنفصال االجتامعي وغري ذلك من املشاكل النفسية
واالجتامعية وغريها؟
هنا يأيت الدور الروحي واملعنوي ،قراءة القرآن واالدعية واملناجاة
وذكر اهلل تعاىل ،ويأيت هنا ذكر اهلل ويقول لك ان اهلل تعاىل الذي
بيده كل يشء اآلن هو مطلع عليك ويعرف ما بك وهو ارحم من
األم بابنها ،األم كم هي رحيمة بابنها اذا رأته مهموم ًا وقلق ًا وتبذل
تضحي بنفسها من اجل
كل يشء من اجله وهي عىل استعداد ان
هّ
ان تنقذه ،اهلل تعاىل ارحم الرامحني ارحم من االم بابنها..
اخواين حينام نواجه أزمة؛ علينا ان نسعى حل هّلها وهذا ال يعني
الركون فقط اىل الدعاء والذكر واجللوس يف البيت وان ندعو فقط
ونذكر اهلل تعاىل ،نعم هذا مطلوب جد ًا ،ولكن علينا ان نسعى
ايض ًا حلل هذه االزمللات واملشاكل ونسعى لتجاوزها وح هّلها،
ولكن يف نفس الوقت اذا وجدت ان هذه املشاكل ال ُحتل قلة
الفرص للعمل وضغط احلياة والضغط النفيس واملعييش وغري
ذلك وانا وجدت ذلك واقع احلال أسعى حل هّلها ولكن ال استطيع
فامذا افعل؟
اتعامل مع الواقع كام هو اتوجه اىل اهلل تعاىل اقول اهلي انت ارحم
يب من امي وارحم من اجلميع يب ..ارمحني واع هّني عىل ان اجتاوز
هذه املشكلة واالزمة وال اهرب منها بالتخلص من هذه احلياة
التي جعلها اهلل تعاىل ممر ًا وطريق ًا للوصول اىل احلياة احلقيقية
يف االخللرة ..لذلك اخللواين يف مجيع مشاكلكم وما تعانونه من
مصاعب توجهوا اىل اهلل تعاىل فهو سيكون عون ًا لكم..
نسأل اهلل تعاىل ان يوفقنا واياكم واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل
عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.

لو سألوك

كيف كانوا يكسبون
عن األئمة
رزقهم؟ ()3-1
(عليهم السالم)

اورد الكليني يف الكايف  73/5عدة روايات يظهر منها ان
االئمة كانوا يعملون ونحن ننقلها لك:
 -1عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،وحممد بن إسامعيل ،عن
الفضل بن شللاذان مجيعا ،عن ابن أيب عمري ،عن عبد
الرمحن بن احلجاج ،عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال:
إن حممد بن املنكدر كان يقول :ما كنت أرى أن عيل بن
احلسني (عليهم الللسللالم) يللدع خلفا أفضل منه حتى
رأيت ابنه حممد بن عيل (عليهام السالم) فأردت أن أعظه
فوعظني فقال له أصحابه :بللأي يشء وعظك؟ قال:
خرجت إىل بعض نواحي املدينة يف ساعة حارة فلقيني أبو
جعفر حممد بن عيل وكان رجال بادنا ثقيال وهو متكئ عىل
غالمني أسودين أو موليني فقلت يف نفيس :سبحان اهلل
شيخ من أشياخ قريش يف هذه الساعة عىل هذه احلال يف
طلب الدنيا أما ألعظنه فدنوت منه فسلمت عليه فرد عيل
السالم بنهر وهو يتصاب عرقا فقلت :أصلحك اهلل شيخ
من أشياخ قريش يف هذه الساعة عىل هذه احلال يف طلب
الدنيا أرأيت لو جاء أجلك وأنت عىل هذه احلال ما كنت
تصنع؟ فقال :لو جاءين املوت وأنا عىل هذه احلال جاءين
وأنا يف [ طاعة من ] طاعة اهلل عز وجل ،أكف با نفيس
وعيال عنك وعن الناس وإنام كنت أخاف أن لو جاءين

املوت وأنا عىل معصية من معايص اهلل ،فقلت :صدقت
يرمحك اهلل أردت أن أعظك فوعظتني.
 -2عدة من أصحابنا ،عن أمحد بن أيب عبد اهلل ،عن
رشيف بن سابق ،عن الفضل بن أيب قرة ،عن أيب عبد اهلل
(عليه السالم) قال :كان أمري املؤمنني (صلوات اهلل عليه)
يرضب باملر و يستخرج األرضني ،وكان رسول اهلل (صىل
اهلل عليه وآله) يمص النوى بفيه ويغرسه فيطلع من ساعته
وإن أمري املؤمنني (عليه السالم) أعتق ألف مملوك من ماله
وكدرِّ يده.
 -3عدة من أصحابنا ،عن سهل بن زياد ،عن عبد اهلل
الدهقان ،عن درست ،عن عبد األعىل موىل آل سام قال:
استقبلت أبا عبد اهلل (عليه السالم) يف بعض طرق املدينة
يف يوم صايف شديد احلر فقلت :جعلت فداك حالك عند
اهلل (عز وجل) وقرابتك من رسول اهلل (صىل اهلل عليه
وآله) و أنت جتهد لنفسك يف مثل هذا اليوم؟ فقال :يا عبد
األعىل خرجت يف طلب الرزق ألستغني عن مثلك.
 -4عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن سيف
بن عمرية ،وسلمة صاحب السابري ،عن أيب أسامة زيد
الشحام ،عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) أن أمري املؤمنني
(عليه السالم) أعتق ألف مملوك من كد يده.
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استفتاءات شرعية

اللحوم 2
السؤال  :هل جيوز أكل حلم هذه احليوانات (الغراب ،الفاختة
،احلامر ،البغل ،احلصان  ،العصفور ،األرنب ،الضفدع  ،الصقر) ؟
اجلواب  :حيرم أكل الغراب واألرنب والضفدع والصقر وحيل
احلامر والبغل واحلصان عىل كراهة وحيل العصفور وأما الفاختة
فتحرم إذا كانت من سباع الطري او كان صفيفة أكثر من دفيفة – ان
يبسط جناحيه عند الطريان – .
السؤال  :هل جيوز أكل اللحم اهلندي املوجود يف األسواق ؟
اجلواب  :جيوز ان احتملت هّ
أن املستورد املسلم أو البائع املسلم قد
أحرز التذكية .
السؤال  :اذا طبخ اللحم ونشك هّأنه حلم حرام وليس عليه امارة
التذكية فام ُحكم تناول ماء اللحم ؟
اجلللواب  :ال جيوز الشتامله عىل الدهن واألجللزاء الصغار غري
املستهلكة فيه .
السؤال  :ما حكم اكللل الدجاج اذا كللان مذبوح َا بالصاعقة
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الكهربائية وما هو حكمه لبقية اللحوم ؟
وتم ذبحه عىل الطريقة الصحيحة .
اجلواب  :جيوز إن مل يمت با هّ
السؤال  :ما هو حكم أكل اللحم الللذي يذبح عىل الطريقة
املسيحية ؟
ِ
ُ
اجلواب  :ال هّ
حتل ذبائحهم وإن ذك َر عليه اسم اهلل عىل االحوط .
السؤال  :اذا مل ُيعلم بديانة َمن يعمل يف مطعم ولكن كان أغلب
الظن كونم غري كتابيني فام احلكم ؟
اجلللواب  :ال ُحيكم بالنجاسة عىل األحللوط إ هّ
ال مع العلم أو
االطمئنان بكونه كافر ًا غري كتايب يمس الطعام ببللٍ عىل األحوط
وال جيب الفحص ولكن ال يؤكل اللحم منه إال مع إحراز التذكية
ولو ألجل كون صاحب املطعم مسلام ً حيتمل فيه احراز التذكية .
السؤال  :نحن نعيش يف سويسا وال توجد مذابح رشعية .فهل
جيوز رشاء اللحوم غري املذكاة من املحالت عند الضطرار ؟
اجلواب  :ك هّ
ال .
السؤال  :يوجد مطعم صاحبه مسيحي يقدم حلوم ًا مذبوحة عىل
الطريقة االسالمية وبصورة اكيدة فهل يوجد مانع من تناول هذه
املأكوالت ؟
اجلواب  :جيوز مع الوثوق بتذكية حيوانه .
السؤال  :ينترش يف العراق هذه االيام دجاج مذبوح باآللة او باليد
وجتتمع فيه رشائط الذبح ولكنه مستورد من دول غري اسالمية
فهل جيوز أكلها ؟
اجلواب  :جيوز أكله ح هّتى لو كان مستورد ًا من بلدان غري إسالمية
اذا احتمل هّ
ان املستورد املسلم أو البائع املسلم قد أحرز التذكية .
السؤال  :ادرس يف الصني وتوجد هناك مطاعم اسالمية يبيع فيها
مسلمون مع العلم ان الشخص الذي يبيع ال نعرفه وإنام يدعي
انه مسلم وان األكل الذي يبيعه حالل .فهل جيوز األكل والرشاء
من اللحوم اعتامد ًا عىل الدعاء فقط ؟
اجلواب  :اذا احتمل احراز املسلم تذكية ما يقدهّ مه لألكل جاز
االكل منه وإ هّ
ال مل جيز .
السؤال  :ما حكم أكل لحم غير حالل إذا كنت عند شخص أجنبي وكانت
الضيافة لمدة يومين ؟

السؤال  :تم انتاج لحم في المختبر ـ وليس لحم حيوان ومذبوح او ما
شابه ـ فهل يجوز اكله ؟
الجواب  :ال يجوز اكله .

مصطلحات فقهية

عدم جواز الوسوسة يف النية والعبادة

 عن عبد اهلل بن سنان ،قال :ذكرت أليب عبد اهلل (عليه السالم) رجال مبتىل بالوضوء والصالة ،وقلت :هو رجل عاقل ،فقال :أبوعبد اهلل (عليه السالم) :وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له :وكيف يطيع الشيطان؟ فقال :سله ،هذا الذي يأتيه من أي يشء
هو؟ فإنه يقول لك :من عمل الشيطان.

حتريم قصد الرياء والسمعة بالعبادة

 عن فضل أيب العباس ،عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال :ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا ،ويس سيئا ،أليس يرجع إىل نفسه فيعلمأن ذلك ليس كذلك؟! واهلل عز وجل يقول﴿ :بل النسان عىل نفسه بصرية﴾ إن السيرة إذا صلحت قويت العالنية.
 عن أيب جعفر (عليه السالم) قال :كان يف بني إرسائيل عابد فأعجب به داود (عليه السالم) ،فأوحى اهلل إليه :ال يعجبك يشء منأمره فإنه مراء.
 عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) ،قال :من اظهر للناس ما حيب اهلل  -عز وجل  ،-وبارز اهلل بام كرهه ،لقي اهلل وهو ماقت له.ل عن عمر بن يزيد ،قال :إين ال تعشى مع أيب عبد اهلل (عليه السالم) إذ تال هذه اآلية﴿ :بل النسان عىل نفسه بصرية ولو ألقى
معاذيره﴾ ثم قال :ما يصنع النسان أن يتقرب إىل اهلل عز وجل بخالف ما يعلم اهلل؟! إن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) كان يقول:
من أرس رسيرة رداه اهلل رداها ،إن خريا فخريا ،وإن رشا فرشا.

بطالن العبادة املقصود با الرياء

 قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) :يؤمر برجال إىل النار  -إىل أن قال  -فيقول هلم خازن النار :يا أشقياء ،ما (كان) حالكم؟قالوا :كنا نعمل لغري اهلل ،فقيل لنا :خذوا ثوابكم ممن عملتم له.
 عن يزيد بن خليفة ،قال :قال أبو عبد اهلل (عليه السالم) :ما عىل أحدكم لو كان عىل قلة جبل حتى ينتهى إليه أجله؟! أتريدونتراؤون الناس؟! إن من عمل للناس كان ثوابه عىل الناس ،ومن عمل هلل كان ثوابه عىل اهلل ،إن كل رياء رشك.
ل عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) يف قول اهلل عز وجل﴿ :فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وال يرشك بعبادة ربه أحدا﴾ قال:
الرجل يعمل شيئا من الثواب ال يطلب به وجه اهلل ،إنام يطلب تزكية الناس يشتهي أن يسمع به الناس ،فهذا الذي أرشك بعبادة ربه،
ثم قال :ما من عبد أرس خريا فذهبت األيام أبدا حتى يظهر اهلل له خريا ،وما من عبد يس رشا فذهبت األيام حتى يظهر اهلل له رشا.

كراهية الكسل يف اخللوة والنشاط بني الناس

 عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال :قال أمري املؤمنني (عليه السالم) :ثالث عالمات للمرائي :ينشط إذا رأى الناس ،ويكسل إذاكان وحده ،وحيب أن حيمد يف مجيع أموره.
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بكوادر وطنية صرفة...

افتتاح معمل أجهزة تبريد الوارث
االحرار :حسين نصر

/

تصوير  :محمد القرعاوي

أفتتحت املالكات اهلندسية والفنية يف
العتبة احلسينية املقدسة أول مصنع عراقي
ألنتاج أجهزة التبيد بتقنيات ومالكات
وطنية رصفة ،حامال تسمية (الللوارث)
نسبة اىل لقب االملللام احلللسللني (عليه
السالم).
و نظمت العتبة احلسينية املقدسة حفال
خاصا بذه املناسبة يف مقر املصنع الواقع
جنوب غرب مدينة كربالء ،بمشاركة
نخبة من الشخصيات االجتامعية.
ونللوه املتول الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي
خالل كلمة خاصة بإفتتاح املصنع عن
حرص العتبة عىل دعم خمتلف القطاعات،
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ومنها القطاع الصناعي ،مباركا تدشني
مصنع اللللوارث للصناعات اهلندسية
واخلاص بصناعة أجهزة التبيد.
وقال الكربالئي ان «املصنع سيسهم يف
دعم اقتصاد البالد وتوفري فرص عمل
للعديد من األفللللراد» .مؤكدا عىل أن
العراق يملك طاقات إبداعية ال تقل عن
الطاقات واخلبات األجنبية.
واضاف « املرشوع يغطي السوق املحلية،
وهللذا املصنع هللو بللدايللة لفتح مصانع
اخرى» .داعي ًا« ،كل من لديه االمكانات
للنهوض يف اي جملللال خيلللدم ويللطللور
العراق وبالتنسيق مع الوزارات والدولة
العراقية».

واشللار املتول الرشعي اىل ،ان «طبيعة
املسؤولية يف الللعللراق حتتم عللىل كافة
اجلهات املشاركة يف بناء هذا البلد ويف
كافة املللجللاالت الصناعية والللزراعلليللة
وغريها».
وطالب الشيخ الكربالئي خالل كلمته
احلكومة العراقية بتفعيل القطاع اخلاص
وتوفري االجللواء املناسبة للعمل داخل
الللعللراق ويف كللل املللجللاالت الصناعية
والزراعية .موضح ًا« ،مشاريع العتبة
احلسينية وباقي العتبات املقدسة ستعطي
الثقة لباقي اجلهات لفتح مشاريع مماثلة».
واستطرد قائ ً
ال ،ان «هناك جهات رصحت
بان العتبات املقدسة قادرة عىل ان تنهض

العطاء الحسيني

بالقطاع الصناعي والزراعي لو توفرت
هلا االجواء املناسبة ومنها الدعم املال».
مبينا« ،اننا قادرون عىل ان ننهض بالعراق
ولدينا الكفاءات اهلندسية والفنية والتي
ال تقل عن باقي الكفاءات االجنبية
ولكن تنقصنا االموال».
بدوره أفاد املهندس صفاء عيل مسؤول
شعبة التبيد يف العتبة احلسينية املقدسة
بللان «املصنع ينتج أجهزة التبيد عىل
خطني لتجميع املللواد بأحجام تبدأ من
الواحد طن وتنتهي عند مخسة أطنان
وبطاقة إنتاجية تصل اىل( )400جهاز
لكل ( )8ساعات ،وان هنالك طموحا
للوصول خللالل هللذا الللعللام اىل انتاج

( )100الف جهاز».
وأضاف ،أن املصنع يوفر منتجا حمليا ذا
مواصفات وجودة عالية ويتالءم وأجواء
الللعللراق الساخنة وقليل االستهالك
للطاقة الكهربائية ،اىل جانب توفري
صيانة وضامن حقيقي يصل اىل سنتني،
فضال عن أسعاره املناسبة».
واكد مسؤول شعبة التبيد« ،املرشوع
ليس اهلدف منه حتقيق االرباح بالدرجة
االوىل بل لللزرع الثقة لللدى العاملني
واملرشفني يف مجيع القطاعات بالصناعة
الوطنية ،بالضافة اىل توفري فرص عمل
يف االختصاصات اهلندسية والفنية».
منوها بان «أجهزة تبيد نسيم الوارث

قليلة االستهالك للطاقة الكهربائية
مقارنة باألجهزة املتوفرة يف االسللواق
املحلية فضال عن حتملها ارتفاع درجات
احلرارة التي تفوق حاجز الل( )60درجة
مئوية».
من جانبه قال املدير املفوض لرشكة نسيم
الوارث املهندس عيل كاظم الساموي :
«انجز املعمل بعد عمل ملدة سنتني ،ويف
ظروف قاسية ،وهو بذرة ملرشوع اكب
خيلق فرص عمل للشباب ،اضافة اىل
انه ركيزة لالقتصاد الوطني العراقي.
مبين ًا ان «مصنع الللوارث الللذي افتتح
اليوم ينتج ما يقارب ( )200الف جهاز
سنوي ًا.
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مزرعة فدك للنخيل..
معدة للغرس
( )26الف نخلة منتجة و( )10آالف فسيلة
ّ
االحرار :حسين نصر

/

تصوير :محمد القرعاوي

المص���درة للتم���ور  ..كش���فت ادارة مزرعة فدك التابع���ة للعتبة
م���ن اجل اع���ادة العراق ال���ى الدول
ّ
الحس���ينية المقدس���ة عن بلوغ اعداد النخيل اكثر م���ن ( )16الف نخلة ،باإلضافة ال���ى وجود اكثر من
( )10االف فس���يلة جاهزة للغرس ذات اصناف نادرة عراقية وعربية ،الى جانب زراعة ( )13الف ش���جرة من
الفواكه والحمضيات.
وتبلغ مس���احة المزرعة أكث���ر ( )2000دونما ،تم تخصي���ص الجزء االكبر منها لزراع���ة النخيل واالخرى
لزراع���ة الحمضيات والفواكه ،وتقع ه���ذه المدينة الزراعية في منطقة بحيرة ال���رزازة مقابل الحزام
االخضر الشمالي لمديرية زراعة كربالء.
تعد من المزارع الفريدة من نوعها على مس���توى العراق من حيث المس���احة
ومزرعة فدك للنخيل ّ
واعداد واصناف النخيل النادرة والجيدة التي تم زراعتها ،وس���يغطي انتاجها الس���وق المحلي ويصدر
الى االسواق العالمية بحسب المهندس الزراعي فائز ابو المعالي مدير المزرعة.
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وتابع ابو املعال ان «ادارة العتبة احلسينية
املقدسة تعتزم اعادة العراق ضمن الئحة
اللللدول املتقدمة بتصدير اجللود انللواع
التمور .وقللال« ،بدأنا يف املرحلة الثانية
لتجهيز اكثر من ( )850دونام من األرض
جمهز ًة بأحدث وسائل الري ،وتم استرياد
اصناف ذات جودة عالية ونللادرة حتاكي
االسللواق العاملية والعربية بالضافة اىل
السوق املحلية.
وأضاف « ،يف مزرعة فدك أكثر من ()70
صنفا ذا جودة عاملية ونادرة ،وتم الرتكيز
عللىل( )7اصناف مهمة ألنا مرغوبة يف
االسلللواق العراقية ،وهللي (االرشيس،
البحي ،املكتوم ،البلكه ،عوينة ايوب،
العنبي السكرة ،السلطاين الشييش،

املجهول ،عجوة املدينة ،الزاميل والخ).
وكللشللف ابللو املللعللال عللن رفللد السوق
املحيل بالتمور خالل هذا العام بعد ان
اثمرت اكثر من ( )1000نخلة ،مشريا
اىل« ،زراعللة احلمضيات والفواكه ذات
اصناف جيدة لتحويل االرض اىل بستان.
موضح ًا« ،تللم ختصيص ( )400دونم
لزراعة اكثر من ( )13الف شجرة من
صنف (الرمان ،العنب ،التني ،السدر)
وهي اصناف اثبتت نجاحها ومقاومتها
للظروف البيئية الصعبة».
وذكر ابو املعال ان هناك خطة اسرتاتيجية
لللزراعللة حمللصللول الللزيللتللون لتسويقه،
بالضافة اىل انتاج زيت الزيتون يف حمافظة
كربالء.

بدوره هّبني السيد مجال الشهرستاين مدير
قسم االعالم يف العتبة احلسينية املقدسة:
ان توجه العتبة ملزارع النخيل فيه جوانب
اقتصادية وشعبية وتارخيية .مبين ًا« ،كان
العراق اول دولة يف النخيل».
واضللاف ،زراعللة النخيل متثل اقتصاديا
ركيزة من ركائز االقتصاد العراقي نظرا
ملللا يللوفللره مللن فللرص عمل اىل جانب
كونا ركيزة بيئية تسهم يف معاجلة ظاهرة
التصحر.
وأشار مدير قسم االعالم اىل ،ان «االمانة
العامة للعتبة احلسينية املقدسة قدهّ مت كل
الدعم ملرشوع مزرعة فدك للنخيل بدف
إعللادة العراق اىل صللدارة الللدول املنتجة
للتمور بأنواعه اجليدة».
Ahrarweekly
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مشروع مجمع الفردوس السكني
من مشاريع العتبة الحسينية المقدسة الضخمة في كربالء المقدسة
والتي ما تزال العتبة المقدسة تواصل أعمالها فيه ،ويبعد (1150م)
عن مرقد االمام الحسين (عليه السالم) ،وتواصل المالكات الفنية
لقسم المشاريع الهندسية واالستثمارية في العتبة الحسينية المقدسة
تنفيذها لمراحل إنشاء مجمع الفردوس السكني ,بهدف توفير سكن
بمواصفات حديثة ألهالي كربالء وزائريها الكرام...
مكونات المشروع
تبلغ مساحة المشروع ( 7193م )2والمساحة البنائية (  52000م )2بواقع
سبع بنايات رئيسية تحتوي كل بناية ( )16طابقا فضال عن سرداب
لوقوف السيارات يمتد على طول مساحة المشروع.
ويتكون من سبع بنايات بواقع  246شقة سكنية بمساحات مختلفة بين
( 136م 246 - 2م )2وبمواصفات بناء عالمية ومن الدرجة االولى من
حيث جودة البناء والمواد المستعملة من مصاعد كهربائية وتجهيز
المطابخ لجميع الشقق ،ويحتوي المجمع على منافذ خدمية من
رياض االطفال وعيادات طبية وأسواق تجارية (مول ومطعم) وأفران
وغيرها.
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ندوة علمية تب ّين اهمية الطب البديل في الحياة اليومية
االحرار :حسنين الزكروطي /تصوير :رسول العوادي

اقامت ش���عبة الدراس���ات والبحوث االس���المية التابعة لقس���م الش���ؤون الفكرية والثقافي���ة في العتبة
الحسينية المقدسة وعلى قاعة سيد االوصياء في الصحن الحسيني الشريف ندوة علمية ناقشت خاللها
اهمية الطب االس���المي او طب اهل البيت (عليهم الس���الم) للناس والمجتمع ،وحضر الندوة شخصيات
دينية وعملية من مختلف االختصاصات.

20

Ahrarweekly

العطاء الحسيني

محمد رزاق صالح

وقال حممد رزاق صالح مسؤول شعبة الدراسات والبحوث
االسالمية« :بعد تأكيد سامحة املتول الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي عىل رضورة االهتامم
والبحث يف مجيع اجلوانب التي ختص االسللالم واهل البيت
(عليهم السالم) سواء كانت من ناحية العلوم االسالمية ام
الطبية ام اهلندسية وغريها ،بادرت شعبة الدراسات والبحوث
االسالمية اىل اقامة سلسلة من الندوات العلمية بمختلف
االختصاصات ،وكانت اوىل هذه الندوات هي الندوة العلمية
اخلاصة بالطب االسالمي او طب اهل البيت (عليهم السالم)».
واضاف صالح« :ان الندوة العلمية التي تقام يف الوقت احلارض

خصصت للبحث والللتللداول بموضوع الطب االسالمي او
ما يسمى بالطب البديل ،منوها عن مساعيهم من خالل هذه
الندوات اىل بيان امهية الطب االسالمي او البديل يف حياتنا
اليومية ،وماذا قالت االحاديث والروايات هّ
عام يقدمه هذا الطب
للناس؟».
مشريا اىل ان الندوة حارض فيها الشيخ عباس تبيزيان اختصايص
الطب االسالمي ،الذي اشار يف حمارضته اىل وجود روايات
واحاديث كثرية عن اهل البيت (عليهم السالم) تبني امهية هذه
الطب يف حياة االنسان اليومية».
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عرفانا لتضحياتهم...
العتبة الحسينية المقدسة تواصل دعمها لعوائل الشهداء
تقرير :قاسم عبد الهادي  /تصوير :محمد القرعاوي

تواصل االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة دعمها
لعوائل الشهداء االبطال الذين ضحوا بدمائهم الزكية من
اجل الدين والعرض واالرض.
وضمن خططها المستمرة ،منح ذوي الشهداء قطعا سكنية
تساهم برفع المستوى المعيشي لهم ،بما في ذلك ُمنح
مالية تساعد على تحويل تلك القطع الى دور سكنية ،عرفانا
قدمه الشهداء في سوح الجهاد والمواقف البطولية.
بما ّ

عامر موسى ياسين الحلفي

مدير مكتب ممثلية كربالء املقدسة التابعة
اىل للللواء علليل االكلللب «عليه الللسللالم»
عامر موسى ياسني احللفي أفللاد ملجلة
«االحللللرار» ،تللم الللتللعللاون مللع بلديات
املحافظة منها (بلدية احلللر) بتخصيص
ٍ
اراض سكنية يف منطقة احليدرية،
قطع
والتنسيق مللع بلدية مللركللز املحافظة
بتخصيص قطع يف منطقة اجلزيرة ،وايضا
التنسيق مع بلدية قضاء اهلندية بتخصيص
قطع ضمن الرقعة اجلغرافية التابعة حلدود
املنطقة.
مبينا ،هذه االعامل والبامج التي تقوم با
املمثلية هي بتوجيه وارشاف ودعم كبري
من قبل اللواء املجاهد عيل احلمداين قائد
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صالح ابراهيم حسين

عمليات قاطع الفرات االوسط وآمر لواء
عيل االكب «عليه السالم».
وملمثلية كربالء برنامج عمل خاص يتم
عن طريق زيارة عوائل الشهداء واجلرحى
بصورة دوريللة ومستمرة للوقوف عىل
احتياجاهتم وتلبية مجيع متطلباهتم من
مجيع نواحي احلياة ،حيث تؤ هّمن املمثلية
ِ
السالل الغذائية بصورة مستمرة طوال
السنة ،اىل جانب استمرارها يف برنامج
خلللاص بمتابعة مللعللامللالت الللشللهللداء
وتسهيل امللورهللم يف مجيع املؤسسات
احلكومية ومنها غري احلكومية.
بدوره اعلن مدير امالك بلدية احلر صالح
ابراهيم حسني عن مبادرة مديرية بلدية

احلر بتوزيع قطع االرايض عىل عوائل
شهداء احلشد الشعبي (لواء عيل االكب
«عليه السالم») ،وقال ،تم توزيع القطع
السكنية قرب املستشفى الرتكي يف كربالء
ضمن حدود بلدية احلر بام يقارب()120
قطعة بمساحة كل قطعة(  ) 300مرت
مربع لكل عائلة شهيد.
واضاف ،جيري التوزيع بإيعاز من رئيس
جلنة توزيع االرايض يف حمافظة كربالء
املقدسة وتم توزيع حمرضين االول لعام
 2016والثاين لعام  2017والثالث حمرض
ختصيص مستقبال وفللق املللادة( ) 168
بتوزيع قطع االرايض عىل الشهداء بشكل
عام وشهداء احلشد الشعبي خاصة.

العطاء الحسيني

العتبة الحسينية المقدسة ترعى اكبر ختمة قرآنية

في العراق والعالم
تقرير :ضياء االسدي  /تصوير :خضير فضالة

الشيخ حسن المنصوري

شهد الصحن الحسيني الشريف انطالق الختمة القرآنية التي ينظمها دار القرآن الكريم
َ
في العتبة الحسينية المقدسة بمشاركة نخبة من ق ّراء كربالء وباقي المحافظات العراقية.

وتقيم الدار عددا كبري من املحافل واخلتامت واالمسيات القرآنية
خالل شهر رمضان املبارك داخل وخللارج العراق ،بحسب
(الشيخ حسن املنصوري) رئيس قسم دار القرآن الكريم ،الذي
أضاف «تقيم الدار احدى أكب اخلتامت القرآنية الرمضانية يف
العامل السالمي يف الصحن احلسيني الرشيف وأماكن اخرى يف
العامل بمشاركة نخبة من القراء».
وتابع املنصوري ان« :الدار ترعى جمموعة كبرية من األنشطة
تتمثل باخلتمة القرآنية املركزية التي تقام للعام الثاين يف مرقد
السيدة زينب (عليها السالم) يف سوريا ،واخلتامت القرآنية التي
تقام ألول مرة يف دول افريقيا املتمثلة يف (مجهورية مال وبوركينا
فاسو) ،وكذلك اخلتامت يف فرع الدار يف (األهواز وقم املقدسة
ولبنان واندونيسيا) إضافة إىل املسابقات والللدورات القرآنية

التعليمية».
واشار املنصوري اىل ان «الفعاليات القرآنية املنوعة تضمنت
إقامة ختامت وامسيات ومسابقات قرآنية لفروع الللدار يف
املحافظات واألقضية يف كل من بغداد ،بابل  ،ذي قار ،البرصة،
آمرل ،واسط ،اهلندية ،عني التمر ،كركوك».
ولفت اىل ان« :هناك ختمة قرآنية نسوية بعد االفطار سيقيمها
املركز القرآين النسوي التابع لدار القرآن الكريم بالتعاون مع
مؤسسة بصائر النسوية يف احلائر احلسيني».
وتأيت هذه اخلتامت املباركة يف إطار سعي العتبة احلسينية املقدسة
القرآنية ،وإشاعة أجوائها والعمل عىل
لنرش وترسيخ الثقافة
هّ
استثامر الشهر الفضيل يف تع هّلم القراءة الصحيحة من خالل
وجود نخبة من القراء.
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التقارير

انهاء المرحلة االولى من إعمار مزار العلوية شريفة بنت الحسن

والشروع بالمرحلة الثانية
تقرير  :ضياء االسدي  /تصوير صالح السباح

برعاية ديوان الوقف الش���يعي واالمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة ،اقامت االمانة الخاصة
لمزار العلوية ش���ريفة بنت اإلمام الحس���ن (عليها الس���الم) ،حفالً اعلنت خالله االنتهاء من اعمال
المرحلة االولى إلعمار المزار ،والبدء بأعمال المرحلة الثانية والتي ستتضمن اكتمال رواق االمام
الحس���ن (عليه السالم) األمامي ،ورواق الس���يدة ام البنين (سالم اهلل عليها) الشرقي ،اضافة الى
المباشرة باالنهاءات الخاصة بالمرمر وغيره ،واكمال الشباك الطاهر والثريا الكبيرة فوق شباك
الضريح ،واقيم الحفل في صحن االمام الحس���ن المجتبى (عليه الس���الم) وس���ط حضور رسمي
وجمع غفير من الزائرين.
فللعللاللليللات احلللفللل ابللتللدئللت بللقللراءة آيللات

بينات من الذكر احلكيم تالها عىل مسامع

احلارضين قارئ املزار قاسم يعسوب عجام
جاءت بعدها قراءة سورة الفاحتة عىل ارواح
شهداء الللقللوات االمنية واحلشد الشعبي
املقدس وقوف ًا ،ومن ثم كلمة لسامحة الشيخ

ليس علينا فقط ..بل هو دافع كل غيور يف

تلك املللزارات ابتدا ًء من االمناء اخلاصني
والعاملني واالخوة االعزاء املتبعني ،ونأمل

االخوة العاملني وكذلك القسم اهلنديس يف

ألولياء اهلل باعتبارهم منابع للكرم عندما

مشكورون عىل هذه اجلهود التي يشار اليها

من اصحاب هذه العتبات واملزارات الرشيفة

نقف عىل ابوابم سائلني ال يردونا خائبني،

خليفة اجلوهر نائب االمني العام للمزارات

وحاشى هلم ذلك وهم دلوا عىل ذاهتم بذاهتم

املراقد واملللزارات هو وجوب علينا ونشعر

واضاف اجلوهر« :ان مجيع االخوة العاملني
يف هذا املزار الرشيف بدء ًا من سامحة الشيخ

الشيعية الرشيفة جاء فيها«:ان اعللامر هذه
بوجوب ذلك جتاه اولياء اهلل وذرارهيم وهذا
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رؤوف الفتالوي األمللني اخلللاص ونائبه،

من خالل الكرامات واملعاجز للزائرين».

والخوة يف الشعبة اهلندسية يف املزار وكل
االمانة العامة للمزارات الشيعية الرشيفة

نوجه الشكر هلم من عندنا
بالبنان ،وقبل ان هّ
نقول هلم فقد اخذتم شكركم وجزاءكم

من الكريمة بنت االمللام احلسن (عليهام
السالم)».

اما كلمة سامحة الشيخ رؤوف الفتالوي

التقارير

االمني اخلاص للمزار فقد حتدث فيها قائ ً
ال
«:بلللدء ًا الشكر اجلللزيللل جلميع احلارضين

شكرنا وتقديرنا اىل االخوة املتبعني».

تتضمن افتتاح بعض املللشللاريللع اخلدمية

اخلاصة باملرمر فهي من تبعات االخوة يف

عىل مشاركتهم لنا يف هذه االحتفالية والتي
خدمة للزائر الكريم ،وأود ان أوضح بعض

التفاصيل التي ختص املرشوع واملرحلة االوىل
لنللجللازه ،ان احلللرم واللللسداب ( احلرضة
الداخلية) كانت من انجاز االمانة العامة

للمزارات الشيعية وذلك من خالل احالته

عىل رشكة (وهج الرعد العراقية) مشكورين،

وتم العمل من ايرادات املزار الرشيف ،واما
االروقة فقد متت املبارشة فيها مطلع الشهر

السابع لسنة  2018وهلل احلمد انا تشهد
نسب انجاز كبرية من املرحلة االوىل ،ومنها

اكتامل اهليكل االنشائي له بالكامل ،وسيشهد
الللرشوع باألعامل النهائية ،وال يسعنا اال
ان نقدم اسمى آيللات الشكر والعرفان اىل

سامحة حجة االسالم واملسلمني السيد عالء

وال توجد معاملة اال وقضوها ،كام نقدم

افتتاح املرحلة االوىل منه ،هو رواق االمام

واضللاف الفتالوي  »:اما اعامل النللاءات

( )1950م ،2ويتكون من طابقني ارتفاع

الوقف اجلعفري الكويتي ،وبتنفيذ رشكة

تتوسطه قاعة للمحارضات بمساحة ()560

قرص الللفللردوس ،واملللبللارشة بأعامل املرمر
بدأت هلل احلمد والعمل جيد ومتواصل يف

املرشوع» .وعن اعامل مرشوع التوسعة وما
وصل اليه من مراحل للعمل ونسب انجاز
حدثنا عنها املهندس مناضل عيل حسن رئيس
دائللرة املهندس املقيم باملزار قائ ً
ال«:ببكة

من اجلهة الرشقية رواق ام البنني (عليها
السالم) بمساحة ()1950م 2وبعدد غرف
اكثر من ( )20غرفة ،وبقاعة ()450م2

حيتوي عىل اربعة ابللواب ثانوية بالضافة
اىل بوابة رئيسية ،والرواق الثالث هو رواق

م وبارتفاع صايف ( )69سم ،تتوسط هذه

ان اهليكل االنشائي للحرم اكتمل وبارشنا

االوىل للهيكل االنشائي للحرم التي تبلغ
مساحته حوال ()200م 2بأبعاد 48×42

احلرضة املطهرة قبتان القبة االوىل بقطر ()15

م وارتفاع ( ،)32,5والقبة الداخلية بارتفاع
( )25,5وبقطر ( )14,5م ،كذلك حتتوي

(عليها السالم) ،وكذلك اىل سامحة الشيخ

اخلارجي لتمرير كافة اخلدمات الكهربائية

قدموه من تسهيالت يف انجاز هذه املشاريع،

م 2وحيتوي عىل أربعة ابواب ثانوية ،كذلك

اهلل سبحانه وتعاىل نشهد افتتاح املرحلة

كل منهام ()39م وبقطر ()3,5م ،كذلك حييط

خليفة اجلوهر ورؤساء االقسام وكوادرهم ملا

الطابق االول له ()5م ،والطابق الثاين ( )3م،

احلللوراء زينب (عليها السالم) من اجلهة
الغربية هذا الرواق مناظر متام ًا اىل رواق ام

املوسوي رئيس ديوان الوقف الشيعي بدعمه
املتواصل للمزارات الشيعية وخصوص ًا مزار

العلوية رشيفة بنت االمللام احلسن املجتبى

احلسن (عليه السالم) الذي تبلغ مساحته

احلرضة من اجلهة اجلنوبية مئذنتني ارتفاع
باحلرضة املطهرة شفت خدمة عىل املحيط
وامليكانيكية ،كذلك حييط باحلرضة املطهرة

البنني (عليها السالم)» .واضللاف حسن«:
بأعامل االناءات (تغليف اجلدران باملرمر)
اما االروقة فان رواق االمام احلسن (عليه

السالم) بلغت نسبة انجاز املرحلة االوىل

فيه  %100وهي مرحلة اهليكل االنشائي،
اما رواق ام البنني (عليها السالم) وصلنا فيه

اىل نسبة انجاز  ،%85ورواق احلوراء زينب

عليها السالم بنسبة انجاز .« %45

ثالثة اروقللة ،الللرواق األول والللذي نشهد
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االدبية
االدبية

أتى المجتبى َ
مطر
مثل
السحابة يُ ُ
ِ

مرتضى آل شرارة العاملي

اأت����������ى �����س����ب� ُ
���ط ط��������هَ وامل��������ائ� ُ
�������روا
�������ك ك� رّ
��م
ف�����ف�����اح�����تْ ري��������اح��������نٌ ،وه������� رّب�������تْ ن�������س���ائ� ٌ
اأه��������ن� ُ
احل�����ب�����ي�����ب حم������ رّم������د ًا
�������ئ م�������������واليَ
َ
����ط ال ي����ل����ي� ُ
���ه
���ق ������س�����وى ب� ِ
مب������ي������ا ِد �� ِ����س�����ب� ٍ
������ل ال����ف���������س����ائ����لِ ج���� رّم� ً
مب�������ن ق�����د ح�������وى ك� َّ
���ة
َ
����ن ،ن������زج������ي م������ب������ارك� ً
����ه
�����ة ب� ِ
اأب�����������ا ح�����������س� ٍ
ل���������س���� رّي����دت����ي ال��������زه��������راء ت����ه����ن����ئ� ٌ
���ة ����س���م���تْ
ت������ط� ُ
����ر ت����ل���� ُث����م خ������دَّ ه
�����وف ب����ب����ي� ِ
���ت ال�����ط�����ه� ِ
ت����ع����ج����ب����ت االأزه���������������������ا ُر وه���������ي ج���م���ي���ل� ٌ
��ة
����ج�����ب�����تْ االأق����������م����������ا ُر وه���������ي ب����ه���� رّي� ٌ
���ة
ت�����ع� رّ
ل����ق����د ج�����ئ�����تَ ل����ل����دن����ي����ا اإم�������ام�������ي ك�����ا رّأن�����ا
������������ك ف�������وق ال����غ����ي����ث ِف������ع������ ًا وح�����اج� ً
َ
����ة
واإن�
ول������و ق����ي� َ
���ل �� ِ���س����ع����ري يف ال�������ذي ه�����و دون���ك���م
���ر ف���ي���ك���م ف���م���ا ُي�����رى
ول�����ك� ْ
����ن وه��������ذا ال������ ِ���س����ع� ُ
اأال اإن������ك������م ك������������ ْونُ ال����ف���������س����ائ����لِ ك��� ِّل���ه���ا
واإنْ مل ُن����ح� ْ
���ط ب��ال��ف�����س��ل ف���ي���ك���م ج��م��ي � ِع��ه
���س��ع��اع��ه��ا
ك���م���ث���لِ ه������ذي ال�������س���م����� ِ��ض ب���ع����� ُ��ض
ِ
���ع امل������ع������اين اإنْ ع������راه������ا ن�����و ُرك�����م
ت���������س� ُّ
اأي�������ا �����س���� رّي����دي م�����ن م���ث���ل���ك���م اأ�����س����ع����ل ال���ن���دى
�����رج������ل������تَ م����ا�����س����ي���� ًا
واإ رّن���������������ك ملرّ���������ا اأنْ ت� رّ
�������رج� َ
�������ل اإج���������������ا ًال ل����ه����ي����ب���� ِت����ك ال���������ورى
ت�
رّ
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اأت��������ى امل���ج���ت���ب���ى م����ث� َ
���ط���ر
ال�������س���ح���اب���ة ُي
���ل
ِ
ُ
���ر
وف�����ا������س�����تْ ب������ح������ا ٌر ب����ال����ف���������س����ائ����ل ت����زخ� ُ
����ر
مب�
ْ
َ
�����������ن ف�����ي�����ه ل����ل����دن����ي����ا ت��������و رّل��������دَ ك�����وث� ُ
�����ر
����اج اإ رّال اجل������واه� ُ
ك����م����ا مل ت������ ِل������قْ ب�����ال�����ت� ِ
ال�����ر������س�����لِ ف����ي����ه جت���م���ه���روا
ك����������اأنرّ ج����م����ي���� َع
ُ
���ر
�������اء ل���������اإل� ِ
ون��������زج��������ي ث��������ن� ً
��������ه ون���������س����ك� ُ
��ر
���م ت���ع���ط���ي���ه ال���������س����ي� َ
اإىل ال����ن����ج� ِ
���اء وت���ن����� ُ��س� ُ
��������ذ ب����ع���������س���� ًا م�������ن ب�������ه�������ا ُه وت������ن� ُ ُ
وت���������اأخ� ُ
�����ر
ِم������ن ُ
ِ���ر
احل
ِ
���������س����ن يف م������ول������و ِد ف�����اط� َ
����م ُي���ب���ه ُ
���ر
الإ����������س�
��������راق وج� ٍ
ِ
���������ه ك������ال������اآل� ِ
�����ئ ُي���������س���� ِف� ُ
ه�����و ال����غ����ي� ُ
���ر
���ث ل��ل��ع��ط�����س��ى ي���ف���ي����� ُ��ض
ُ
وي���غ���م ُ
�������م م������ا ك�����ان�����ت االأر�� ُ
���ر
��������������ض
ول��������والك� ُ
ُ
ت���ع���م ُ
ل����ق����ال����وا مت��������ادى ال�������س���ع���ر ف���ي���ه واأن�����ك�����روا
��ر
مت�������اد ب�������ه ،ب�����ل ع����ن����ك� ُ
���م ال������ ِ���س����ع� ٌ
���ر َي���ق�����ُ��س� ُ
َ
�����ُر
ال���������س
��������ول
اأال اإنرّ ق�
ِ
ِ
����ع����ر ف���ي���ك���م حم� ِّ ُ
ف������������اإنرّ ال��������ق��������وا َ
����ر
يف م������ن �����س����ي����اك����م ُت�����زه� ُ
ت���ع���ر
���اء
ُ
����ي وه������ي ع����ل����ي� ُ
ي���������س� ُ
���يء ال�����ن�����واح� َ
وا ُ
���ر
أوراق����������ن����������ا م�����ن ����س���ن���ا ال������ن������و ِر ُت
َ
�������س���ح ُ
�������س���ه���ر
ك�����ن�����ا ٍر ع����ل����ى االأع������������ام ت�������س���م���و و ُت
ُ
ال����ن����ا�����ض ح�����ول� َ
��ر
�����ع
ِ
ب� َ
����ج وج������ ْم� ُ
����ح� ٍّ
����ك َحم�������س� ُ
������ر؟!
اأت�������رك� ُ
������ب ������س�����ط�����اآنٌ ومت���������س����ي االأب�������ح� ُ

االدبية
االدبية

َ
رمضان
شهر
ُ

ربيــــع القرآن

ًّ
تغذ جيد ًا!!
ف�سهر رم�سان �سهر اخلُرات واملوائد العامرة بكل ما لذ وطاب..
فلنكر من التغذية اإذ ًا ،ولنح�سن انتقاء املغذيات !!
لكن مها ..ال اأق�سد طبع ًا االإفراط يف الطعام وال�سراب وما ي�سببه من اأ�سرار لي�ض اأولها اخلمول وفقدان الرتكيز يف
ال�ساة  ،ولن يكون اآخرها ال�سرر ال�سحي وا�سع الطيف !!
(وكلوا وا�سربوا وال ت�سرفوا) هذا هو امليزان الدقيق الذي يجب التزامه يف كل ال�سهور واالأوىل يف �سهر رم�سان طبعا،
ولكن فعا ال بد من االإكثار من التغذية واملغذيات ،لكن للروح ال للج�سد...
ففي خ�سم احلياة العملية واالن�سغال بها نن�سى الروح،
نن�سى متطلباتها فتغدو ظامئة جوعى ال جتد ما ي�سد رمقها ويروي حاجاتها..
وجاءنا �سهر رم�سان،
مو�سم مليء باخلُر ..تتوق له الروح ،وتهفو اإليه االأفئدة ،مو�سم عابر بغذاء الروح الذي طاملا اأهملناه.
فلنبادر بكل قوة لر رّيها واإ�سباعها،
ولعل يف �سيام اجل�سد واإبعاده عن غذائه ما يتيح املجال اأكر لتعلو كفة الروحانيات ..،بعيدا عن ال�سهوات االأر�سية
يف امل�سارعة باخلُرات يف كافة �سبلها وما اأكرها.
هيا اإذ ًا رّ
نغذي اأرواحنا ،وننهل من خُرات هذا ال�سهر الكرمي ما ا�ستطعنا،
ال ..ال ت�سييع للوقت من دون اال�ستفادة منه يف الدعاء ..اأو قراءة القراآن،
ف�سهر رم�سان ربيع القراآن.
سيف الدين علي
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االدبية

شهر يا َّ
كل الفضائل
يا ُ

سليم كريم كريمش الوائلي

ن ت���������س����ح� ُ
���ك وال���������س����م����ُر ُح�����ب�����و ُر
ال������ع������ ُ
����ر ت�������ف������� َّرد ب�����ال�����������س�����ه�����و ِر ك�����رام�����ة
������س�����ه� ٌ
آل�������ف وامل�������ح�������ب� ُ
ف�����ي�����ه ال�������ت�������ا ُ
������ة راي������������ة ٌ
ي�������ا ل�����ي�����ل� َ
����ة ال��������ق��������د ِر ال������ت������ي ه�������ي ُد ٌ
رة
�����������ف يف ال���������س����ه����ور ورف����ع����ة
ُر األ�
ٍ
ه������ي خ�������� ُ
ه������ي ل����ي����ل� ُ
���ة ال������ق������در ال�����ت�����ي اأك�������������ر ْم ب��ه��ا
�����ل ال���ف�������س���ائ���لِ َ ..ج���� ْم� ٌ
��ر ي�����ا ك� َ
���ة
ي�����ا ����س���ه� ُ
َ
ف���ي���ك ال���ن���ف���و�� ُ��ض ع���ل���ى
ال��ف�����س��ي��ل��ة اأج���ب���ل���تْ
ِ
����م ل�������اإل�������ه ب�������ه ال���� ُت����ق����ى
ي������زه������و ب�����ح�����ك� ٍ
رم�����������س�����ان ي������ا ِع��������� َّز ال����ن����ف����و�����ض وزه�����وه�����ا
���ادة
���ر
رم���������س����ان
����س���ه���ر ع����ب� ٍ
����س���ه���ر ال���� ِب������ ْ���س� َ
ُ
ُ
ُ
������������ة ِع��������زْ ن��������ا وف�����خ�����ا ِرن�����ا
رم�������������س������انُ راي�
اك�����������ر ْم ب������ه������ا ..م�����ن�����ج�����ا ُة ح�������قَّ َم����ق����ا ُل����ه����ا
رم�����������س�����ان اه�������دي�������ك ال�����ت�����ح�����اي�����ا ُك���� َل����ه����ا
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�����م ب����ال����ر�����س����ا م���������س����رو ُر
�����ب َي������ ْن������ع� ُ
وال������ق������ل� ُ
ف�����ي�����ه ال��������� ُه���������دى وال������ب������ي������ن������ات ح���������س����و ُر
ي���������س����م����و اجل�����م�����ي�����ع ب����ف����ي���� ِئ����ه����ا م����ن���������س����و ُر
����ُر
حت�����������وي ك���������ام��������� ًا ل�����ي�����������ض م������ن������ه ن�����ظ� ُ
���ر
ق������د ح������دَّ ه������ا ال�������ب�������اري ل������ن������ا ..ت����ق����دي� ُ
ُر
غ��������������� َّراء �� ِ�����س������ل� ٌ
�����م ب������ال�������������س������ا ِم ت���������س���� ُ
��ُر
ان�����������تَ ال�������� ُه��������دى ل�����ل�����ن�����ا�� ِ����ض ان�����������تَ ب�������س� ُ
��ُر
ان����ف����ا�� ُ���س����ه����ا ت���ه���ل���ي��� ُل���ه���ا اع����م����ا ُل����ه����ا ت���ك���ب� ُ
�����������و ُ
ي�������س���ُر
������م  ..ل������ل������ف������اح..
زه� ٌ
ُ
حل�������ك� ٍ
ُر
رم�������������س������انُ ان�����������تَ ع�����ل�����ى ال�����������������دوا ِم ك����ب���� ُ
��ر ب����ه ال���ت���ن���زي� ُ
ُر
��ل وال����ت����اأوي����ل وال��ت��ب�����س � ُ
����س���ه� ٌ
ِه������ب� ُ
�����ة االل��������������ه ..ويف ال�����ه�����ب�����ات ������س�����رو ُر
���ر
ُف���������رق���������ان ..م����ا ِن����ح����ه����ا االل�������������ه ..ق����دي� ُ
��ُر
رم�����������س�����ان ..ان�������تَ اىل ال����ن����ف����و�� ِ���ض ..ع���ب� ُ

السعيد
الشهيد
روح
ِ
ِ
الى ِ
(كريم عبد الزهرة عبد اهلل زبيني النصراوي)

صانع االبطال في ميادين القتال
حيدر عاشور

تشعره شهادته اجلامعية بقيمته احلقيقية باحلياة ،كان يعتقد ان
مل
مْ
احلياة غري مثرية أيضا ،قد حيياها البعض ممن ينذرون انفسهم
سني املوت املجاين والضغوط الزيتونية التي
لواقع البقاء فقط بعد هّ
مألت حمرقة القادسية بالشباب والشيوخ واالطفال والنساء .مع
ذلك كان ما يفعله خيتلف عن أقرانه ،رغم صغر سنه وهو يشاهد
هذا الظلم عىل مرأى البرص ،فال بد من خمرج جيعله يرى نفسه
بوضوح أكب بعد نيل شهادة البكالوريوس -ادارة واقتصاد .-
كان «كريم عبد الزهرة عبد اهلل النرصاوي» يبحث عن نفسه
بدافع هائل وقوي وخفي ليقرتب من السامء ،فااللتزام العقائدي
مشبع باليامن املحمدي ال غري .فهي وجوده
حيتاج اىل رجل قلبه هّ
هّ
فتغذى بعمق من الرسالة املهدوية
بوعي بني احلشود املؤمنة
تصورها وال يمكن
ليستعدهّ لالنطالق نحو اهداف ال يمكن
هّ
ألحد ان حيلم با ،هّ
فوظف علنا كل طاقات وضغوطات املايض
العسكرية واملدنية ليكون مع هّلام وقائد استثنائيا يف صنع الرجال،
االبطال وهم يذودون برشف عن مقدسات املذهب والعقيدة،
ليغرس فيهم الفكر اجلهادي الكفائي الللذي نللادى به املع هّلم
الكبري للعامل االسالمي االمام السيستاين (دام ظله الرشيف) يف
التحجيم والقضاء عىل (دواعش) االرهاب التكفريي ،اجلراثيم
التي نشت باجلسد العراقي عىل حني غفلة من الزمن.
فكريت
كان يعمد اىل توجيه املجاهدين اثناء تدريبهم ان يتقبلوا
َ
اجلهاد والشهادة قبل التفكري بأجماد القتال ،قائال:

ان من يذهب دفاعا عن االرض والعرض واملقدسات كام لوكان جياهد بني يدي االمام احلسني(عليه السالم)..
مضيعا للوقت وال بعيدا عن معركة
وألنلله مل يكن بطبعه
هّ
يدرب ويقاتل ،فقد ُعرف بالقائد الصموت الذي
الرشف فهو هّ
مل جيد للكالم سوى احلديث املقتضب عن التدريب والسواتر
وحتقيق النرص عىل (داعللش) ،فقد شاع صيته بني االبطال
باملقاتل (الشبح) الذي اصاب الدواعش بالرعب وهو ُينفذ
اصعب العمليات اجلهادية يف عقر مواقع العدو التكفريي،
و َينفذ من املوت بأعجوبة ،رغم متنياته بالشهادة بكل نرص
حققه مع جماهدي لوائه احلشدي.
وحني جاء اليوم الكبري ،وبعد ارشافه عىل اخر معسكر للتدريب
لشباب ان ُتهكت قراهم وأعراضهم عىل يد التكفرييني،
استعدادا لتحرير مناطقهم -البو عجيل والعلم والدور. -
اشتاق «الللنللرصاوي» اىل رؤيللة والدته قبل خوض املعركة،
فهي مل تفارق خميلته ال بوجهها وال بدعائها الدائم ،فقد عاش
يف كنفها ورعايتها يتيم االب الذي فقده يف معركة الظلم
الصدامي ..كان لقاؤه با يشهد الكثري من رسللوم الفراق
يقبل يدها للوداع
األبللدي ..فقد نعت ونحبت باكية وهو هّ
االخري الذي البد منه ،ويضع بني يدهيا خواصه التي ال يعرفها
سواه ،ووصيته وأمنياته ،فهو سيغادر اىل االبدية دون ان حيقق
حيجا معا بيت اهلل احلرام .فلم تبق غري
مرادها يف زواجه ،ومل هّ
الشهادة وهي احللم االوفر حظا ملرضاة اهلل .
قاد املعلم النرصاوي قرابة اخلمسامئة جماهد من شباب التكليف
السنة املتدربني عىل يديه معارك طاحنة،
اجلهادي من االخوة ُّ
ورضوسللا ومواقف بطولية هّ
قل نظريها بني املعارك ،فح هّقق
من
فحرر مناطق شامل سامراء وأ هّمن عوائلها ،لكنه مل هّ
يؤ مْ
النرص هّ
نفسه من القدر الذي اختاره اهلل ليكون شهيدا بعد ان متكنت
منه عبوة ناسفة غادرة قرب احد املنازل املهجورة..
اس ُتشهد الشبح ،راعب (الدواعش) / 11 ،اذار -2015 /
حمققا نرصا ابديا حب الناس ،وحب كل من عرفه وعمل
معه...

بطاقة الشهيد :

اســـم الشـــهيد( :كريـــم عبد الزهـــرة عبـــد اهلل زبيني
النصراوي المحمداوي)
مواليد بغداد 1981
تاريخ ومكان االستشهاد / 11 :اذار – 2015 /
معركة تحرير شمال سامراء
انتماء الشهيد :الحشد الشعبي المقدس
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دراس�ة تحليلية لسيرة االمام الحس�ين «عليه السالم»
صدر عن شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في
العتبة الحسينية المقدسة كتاب (سيرة االمام الحسين (عليه السالم) دراسة تحليلية للحياة
االخالقية والعلمية والسياسية لإلمام الحسين (عليه السالم) (61 –4هـ680–625/م) في جزئصين
(األول  528ص والثاني  530ص) للمؤلف الشيخ الدكتور عبد اهلل أحمد اليوسف.
ويستهل املؤلف مقدمته ببطاقة المام احلسني (عليه السالم)
الشخصية( :المام احلسني بن عيل بن ايب طالب عليه السالم
(61-4هل  680 – 625 /م) إمام من أئمة املسلمني الكبار،
وعلم بارز من أعالم اهلدى واحلق واليامن ،وعظيم خالد من
ابرز العلامء الذين خلدهم التاريخ ،وقائد من أملع القادة املصلحني
الذين هّ
سطروا بدمائهم الزكية تاريخ السالم والنسانية).
ويتناول تعريفه للكتاب يف بداية هذه الدراسة العلمية عن حياة
وسللرية المللام احلسني (عليه السالم) عن أهم وأبللرز مناقب
وفضائل وشامئل وخصائص المللام احلسني (عليه السالم)
واستقاها مما ورد يف كتب احلديث والسرية والتاريخ من أمهات
كتب الفريقني ،وذلك بدف تذكري األمة السالمية باملكانة
املتميزة والعظيمة لإلمام (عليه السالم) من أكابر أئمة املسلمني
بعدما ُقتِل غريب ًا ومظلوم ًا وعطشان ًا ،ومل يراعوا فيه حرمة وال
ذمة!.
ويذكر األدلة عىل إمامته من عدة وجوه وطرائق ،وأنه المام
ُ
واجب الطاعة بعد شهادة أخيه المام احلسن املجتبى (عليه
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السالم) ،كام ينقل أقللوال األعللالم من معارصيه وغريهم ممن
دو َن عن حياته وسريته املباركة (عليه السالم)،
ترجم أو َ
كتب او هّ
والتي جتمع عىل فضله (عليه السالم) ومكانته ومقامه ومنزلته
وموقعيته العظيمة.
ُ
ويتطرق املؤلف إىل السرية الروحية لإلمام (عليه السالم)،
حيث أمجع الرواة عىل أن المام احلسني (عليه السالم) كان كثري
العبادة ،والصالة ،والصوم ،واحلج ،ودائم الدعاء والتهجد..
ويبنيُ بيشء من التفصيل سرية المام (عليه السالم) االخالقية
َ
بعض القصص واألمثلة والشواهد من السرية
العطرة ،ذاكرا
األخالقية الرفيعة ،ومتحدثا عن تواضع وحلم وصب وعفو
ورمحة ورفق وكرم وجود وإحسان المام احلسني (عليه السالم)
حتى عىل أعدائه وخصومه وخمالفيه.
ُ
يتناول يف هذه الدراسة سريته العلمية والفكرية التي
وبعد ذلك
أثرت الفكر السالمي ،وسامهت يف تعميق الثقافة السالمية،
وتوضيح معامل السالم وأحكامه ومفاهيمه ومقاصده وقيمه
ومثله العليا.

كاتب وكتاب

السيد محسن الحسيني الجاللي
كام خيصص قسام من كتابه لسهامات
الملللام احلللسللني (عليه الللسللالم) يف
املعارف والعلوم السالمية املهمة
وهي( :علم الكالم ،وعلم احلديث،
وعلم الفقه ،وعلم التفسري) ،وهو
األمللر الللذي ساهم يف إثللراء ورشح
وتبيني بعض املفاهيم والرؤى الفكرية
واملعرفية يف السالم…
ويتبع يف هذه الدراسة عن سرية وحياة
ُ
منهج
المام احلسني (عليه السالم)
َ
التحليل واالستقراء واالستنباط يف
قللراءة االحللداث التارخيية البارزة،
ُ
ويسلك املنهج العلمي واألكاديمي يف
طريقة كتابة البحوث العلمية الرصينة
بدف تقديم السرية واملسرية املباركة
للشهيد اخلالد المام احلسني (عليه
السالم) بلغة جديدة ،ومنهج جديد،
واسلللللوب جديد لألجيال اجلديدة
القادمة للتعريف بسرية وحياة ونج
أئمة أهل البيت (عليهم السالم).
الكاتب يف سطور
ولللدَ الشيخ الدكتور عبد اهلل أمحد
كاظم اليوسف يف حمافظة القطيف
سنة 1383هللل – 1964م – مفكر
إسالمي ،وباحث يف شللؤون الفكر
السللالمللي املللعللارص – حاصل عىل
وكللاالت رشعية يف األمللور احلسبية
وإجازات يف الرواية من عدد من كبار
املراجع والفقهاء املعارصين.
– دراسللات عليا (بحث خارج) يف
علوم الرشيعة السالمية باحلوزة
العلمية – .دكتوراه يف الفقه واملعارف
السللالملليللة مللن جللامللعللة املصطفى
العاملية بقم املقدسة عام 1432هل-
2011م – .تتلمذ عىل يديه جمموعة
من طلبة العلوم الدينية والشباب
املثقف من خمتلف البلدان ا ٍ
لسالمية.

بقلم :سلمان هادي آل طعمه

هللو السيد حمسن احلسيني اجلللالل
احلللائللري املللولللود سنة 1330هلللل يف
سامراء بحكم دراسللة والللده هناك،
فمن عللرف هللذا اجلهبذ الللفللذ حق
املعرفة ،رأى فيه بحر ًا زاخللرا يغرق
منافسيه بكل جلة ،..وللسيد اجلالل
منزلته الرفيعة وله وزنلله الراجح يف
العلم ،والحاطة الشاملة باملعرفة،
وقد عمل عىل الصعود بآثاره إىل القمة،
فقد امتاز اجلالل بأن اهلل قد وهبه عل ًام
وأدبلل ًا وحصافة وأسلوب ًا ساحر ًا يف
عودنا دائ ًام
روعته .جيوب اآلفاق ،وقد هّ
عىل أن يفاجئنا بِ ُط َر ِف ِه ونفائسه وآرائه
السديدة ،وأدائه السليم ،هذا إىل حسن
ذوق ودقة اختيار ،وهذا ديدن اجلالل
يف أبحاثه وحمارضاته ،يفيض مما رزقه
اهلل من علم عىل من يعلمون ومن ال
يعلمون.
وقد نشأ السيد اجلالل يف أرسة علوية
جليلة توارثت العلم كابر ًا عن كابر،
ولكل واحد نجه وطريقته ،هذا فقيه
وعامل وشاعر وحمللدث ،كام انه درس
علوم أهل البيت (عليهم السالم) فقه ًا
وأصو ً
ال وحديث ًا ،وتتلمذ عىل مجلة من
املراجع واألساتذة منهم( :السيد صدر

الدين البادكويب ،السيد مجال الدين
الكلبايكاين ،الشيخ حممد احلسني آل
كاشف الغطاء ،الشيخ ضياء الدين
العراقي ،الشيخ مريزا حسني النائيني،
السيد أبو احلسن األصفهاين).
رجع لكربالء سنة 1361هل ملواصلة
دراسته ،وكللان والللده املقدس السيد
قه يف دراسته ،وقام
عيل مرشده
ومشو ُ
هّ
يف التحصيل عىل قللدم وسللاق حتى
أكمل دروس املقدمات ،وطفق يدرس
عىل كل من( :المام السيد حممد هادي
احلسيني اخلللراسللاين ،املجتهد األكب
السيد مهدي احلسيني الللشللريازي،
املجتهد األكللب السيد حممد هللادي
امليالين).

مصنفاته:
خ هّلف السيد اجلالل ثروة علمية قيمة
يف شتى فروع املعرفة من فلسفة وفقه
وأصللول وتاريخ ،وعىل سبيل املثال
نذكر أمهها( :حقيقة التناسخ وإبطاله
ل يف الفلسفة ،املنتخب من األحاديث
واخلللطللب ،مصباح اهلللدى يف أصول
دين املصطفى ،تعليقة عىل الكفاية ل
يف أصللول الفقه ،تعليقة عىل قوانني
األصللول ،إفللادات وإفللاضللات ،تنبيه
األمة إىل أحاديث األئمة)..
ووافاه األجل املحتوم فجر يوم السبت
 20صفر سنة 1396هلللل 1973/يف
كربالء املقدسة ،وجرى له تشييع حافل
ٍ
وبوصية منه
يليق بمنزلته العلمية،
طلب الدفن يف النجف بجوار المام
أمري املؤمنني (عليه السالم) فدفن يف
الصحن العلوي قرب مدخل الساباط
من اجلهة الشاملية حسب وصيته.
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مثل اإلنسان والدنيا
قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :ما ل والدنيا! إنام مثيل ومثل الدنيا كمثل راكب مر للقيلولة يف ظل شجرة
يف يوم صيف ثم راح وتركها (.)7
 دخل عمر عىل رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) وهو عىل حصري قد أثر يف جنبه فقال :يا نبي اهلل لو اختذتفراشا أوثر منه! ،فقال :ما ل وللدنيا!
ما مثيل ومثل الدنيا إال كراكب سار يف يوم صائف فاستظل حتت شجرة ساعة من نار ثم راح وتركها .
مثل من خب الدنيا
 المام عيل (عليه السالم) :إنام مثل من خب الدنيا كمثل قوم سفر نبا بم منزل جديب فأموا منزال خصيباوجنابا مريعا ،فاحتملوا وعثاء الطريق ،وفراق الصديق ،وخشونة السفر ،وجشوبة املطعم ،ليأتوا سعة دراهم
ومنزل قرارهم .
الدنيا متاع
جاء يف الكتاب * (قل متاع الدنيا قليل واآلخرة خري ملن اتقى وال تظلمون فتيال) * .
* (اهلل يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر وفرحوا باحلياة الدنيا وما احلياة الدنيا يف اآلخرة إال متاع) * .
* (وما أوتيتم من شئ فمتاع احلياة الدنيا وزينتها وما عند اهلل خري وأبقى أفال تعقلون) * .
 رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :ما الدنيا يف اآلخرة إال مثل ما جيعل أحدكم إصبعه يف اليم فلينظر بم يرجع . المام عيل (عليه السالم) :هل هي إال كلعقة اآلكل ،ومذقة الشارب ،وخفقة الوسنان؟! . عنه (عليه السالم) :هون عليك ،فإن األمر قريب ،واالصطحاب قليل ،واملقام يسري . عنه (عليه السالم) :كل فان يسري . عنه (عليه السالم) :الدنيا منتقلة فانية ،إن بقيت لك مل تبق هلا .الدنيا قنطرة
 رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :كن يف الدنيا كأنك غريب ،أو كأنك عابر سبيل ،وعد نفسك يف أصحابالقبور .
 المام عيل (عليه السالم) :عجبت لعامر الدنيا دار الفناء وهو نازل دار البقاء! عنه (عليه السالم) :كونوا كالسابقني قبلكم واملاضني أمامكم ،قوضوا من الدنيا تقويض الراحل ،وطووهاطي املنازل .
 عنه (عليه السالم)  -يف مناجاته  :-إهلي كيف ينتهج يف دار حفرت لنا فيها حفائر رصعتها ...إهلي فإليكنلتجئ من مكائد خدعتها ،وبك نستعني عىل عبور قنطرهتا
 -املسيح (عليه السالم) :إنام الدنيا قنطرة ،فاعبوها وال تعمروها .
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الدنيا دار ممر
جاء يف الكتاب * (يا قوم إنام هذه احلياة الدنيا متاع وإن اآلخرة هي دار القرار) *
 المام عيل (عليه السالم) :أهيا الناس إنام الدنيا دار جماز واآلخرة دار قرار ،فخذوا من ممركم ملقركم . عنه (عليه السالم) :الدنيا دار ممر ال دار مقر ،والناس فيها رجالن :رجل باع فيها نفسه فأوبقها ،ورجلابتاع نفسه فأعتقها.
 عنه (عليه السالم)  -فيام أوىص به ابنه احلسن (عليه السالم) :-اعلم يا بني أنك إنام خلقت لآلخرة ال للدنيا ،وللفناء ال للبقاء ،وللموت ال للحياة ،وأنك يف قلعة ودار بلغة
وطريق إىل اآلخرة .
 املسيح (عليه السالم) :من ذا الذي يبني عىل موج البحر دارا؟! تلكم الدنيا فال تتخذوها قرارا . رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :الدنيا دار من ال دار له ،ومال من ال مال له ،هلا جيمع من ال عقل له،وعليها يعادي من ال علم له ،وعليها حيسد من ال ثقة له ،وهلا يسعى من ال يقني له .
 روي أن جبئيل (عليه السالم) قال لنوح (عليه السالم) :يا أطول األنبياء عمرا ،كيف وجدت الدنيا؟قال :كدار هلا بابان دخلت من أحدمها وخرجت من اآلخر .
الدنيا ساعة
 المام عيل (عليه السالم) :الدنيا كيوم مىض وشهر انقىض . عنه (عليه السالم) :الدنيا أمد ،اآلخرة أبد . عنه (عليه السالم) :كأن ما هو كائن من الدنيا عن قليل مل يكن ،وكأن ما هو كائن من اآلخرة مل يزل ،وكلما هو آت قريب .
 رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :الدنيا ساعة فاجعلوها طاعة . المام الكاظم (عليه السالم) :اصب عىل طاعة اهلل ،واصب عىل معايص اهلل ،فإنام الدنيا ساعة ،فام مىضمنها فليس جتد له رسورا وال حزنا ،وما مل يأت منها فليس تعرفه ،فاصب عىل تلك الساعة التي أنت فيها
فكأنك قد اغتبطت .
الدنيا كفئ الظالل
 المام زين العابدين (عليه السالم) :إن مجيع ما طلعت عليه الشمس يف مشارق األرض ومغاربا ،بحرها،وبرها ،وسهلها ،وجبلها ،عند ول من أولياء اهلل وأهل املعرفة بحق اهلل كفئ الظالل .
 المام الباقر (عليه السالم) :أنزل الدنيا كمنزل نزلته ثم ارحتلت عنه ،أو كامل وجدته يف منامك فاستيقظتوليس معك منه شئ ،إين [إنام] رضبت لك هذا مثال ألنا عند أهل اللب والعلم باهلل كفئ الظالل .
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كن فخورًا بنفسك
ثامر شاكر

سألني مللرتدد ًاُ :ترى أبوسعي أن ُأزاول
عميل وأن أكون كاتب ًا فل هّلذ ًا .والعب ُكرة
قلت واالبتسامة متأل
حمرتف ًا يف آن واحدُ .
كل ما هّ
يف  :من املمكن أن تكون نج ًام يلمع
يف كل سامء يبلغ أفقها قلبك.فقط ُكن عىل
استعداد تام عىل أن تدفع الثمن.ثمن متيزك
وتفردك!.
يف كل مرة أقابل من يتقن أكثر من عمل
أقف أمامه منبهر ًا .أخبه أن ِرس عظمته
ومتيزه حماوالته وإرصاره .أربت عىل كتفه.
أن يستمر ،أن حيافظ عىل طاقته ،كلمة الس

34

Ahrarweekly

خلف كل نجاح .أمهللس يف أذنلله :تع هّلم
جيد ًا تنظيم الوقت ،واطرد كل من يقف
أمامك خارج دائرة حياتك!.
تأمل يف سرية بطل كان خلف كل اخرتاع
َّ
عرصي ،أصاب حياتنا بتغيري وستعرف
هّ
عللام أحتلللدث! .رافلللق كللل عللالمللة فارقة
أثرت البرشية يف تارخينا احلديث وستجد
أنم مجيع ًا استنفدوا كل السبل ودقوا كل
األبللواب ومل خيشوا التيه ومل يشكوا يوم ًا
الظالم أو ضيق احلللال .أغلب القصص
العظيمة التي نسمع عنها اليوم حدثت

ألن أصللحللابللا آمللنللوا بللقللدرهتللم عللىل أن
يفعلوا الكثري ،وأن يصنعوا يف أوقاهتم
شيئ ًا خمتلف ًا ..أدركوا أننا من خيرتع القيود
لنكبل با أنفسنا ،مل يستسلموا،خلقوا جمد ًا
فأصبحوا تارخي ًا حي ًا ال يموت!.
تلك القصص كانت واقعية ،ولدت من
رحم احلياة .مل تسقط سهو ًا من حكايات
ألف ليلة ،أو كتب التاريخ املللزورة التي
ُيللقللال أن ال يكتبها إال املللنللتللرص! .نعم
بوسعك أن تكون طبيب ًا وروائي ًا ،ورجل
أعامل مرموقا ،وصحفيا حمرتفا  .بوسعك
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أن تكون مهندس ًا فذ ًا ورسام ًا مبدع ًا
وسباح ًا مللاهللر ًا .بوسعك أن تكون
هّ
عللرشات األشلليللاء يف آن واحلللد .وما
الذي يمنع؟! .نحتاج اليوم إىل شباب
يعملون ليل نللار يللكللسون حاجز
اجلللمللود والقصور التي عانى منها
جمتمعنا اخلامل ألجيال وأجيال فأصابه
باهلشاشة واالتكالية املحبطة.
من ُحياسبك عىل يقظتك ال يستحق أن
تضيع وقتك كي تقنعه ،ومن يعطيك
درس ًا يف اخلمول ،من األوىل أن تنرصف
عنه بكل ما فيك وال تسمح ألذنيك
أن ُتنصتا للله ،ومللن ُحياكمك بتهمة
التحدي والرصار ،أخبه هّ
أن احلياة
ال تستحق حلظة استسالم واحللدة.
وإن كان املجتمع حياسبك عىل متيزك
وقادر ًا يف ثانية عىل قلب نجاحاتك إىل
فشل ،وتشويه حماوالتك رِّ
املرشفة ،فامذا
تنتظر؟!.
ما يسمونه تشتت ًا ،هو يف احلقيقة طاقة
حيسدك عليها كل خامل ،وما يسمونه
فللش ل ً
ال ،هللو جتللربللة ثللريللة يتمناها كل
جبان بليد ،ومن منحك موهبة وطاقة
وإرصار ًا من املحال أن تكون حباال
تلتف حول عنقك! شهادهتم ال تعني
شيئ ًا ..نصائحهم مشوهة .ستكتمل
النقاط يوم ًا ما ..وس ُت هّ
شكل مالحمك
الصادقة.
عزيزي الشاب ،عزيزيت الشابة ..إن
كنت ِ /
كنت ممن يفعلون الكثري يف
َ
يومهم وحيللاولللون السري يف أكثر من
اجتاه ويطرقون كل باب ،كن فخور ًا
بنفسك ،وإن كنت ممن يستيقظون فجأة
بعد منتصف الليل وقد شعرت بالنار
تسي يف عروقك وألف فكرة تدور
يف عقلك ،فثق أنللك حي تللرزق وأن
قلبك بخري .ابتسم فخور ًا بأنك شاب
واعد ال ينام الليل حتى يرسم خطوات
عمره واعلم أن بزوغ فجر حلمك قادم
ال حمالة.

التربية االسرية
فن وعلم

د .مصطفى سعيد

أن مصري األمم بأيدي األطفال ،وتلك األيادي تصنعها أيادينا اليوم .أياد ينبغي إعدادها
بدقة ،والتعامل معها بحذر وانتباه ومعرفة وعلم .ومن خالل التجارب باملجاالت
الرتبوية من األرسة إىل املدرسة ،نالحظ ان هناك نقصا كبريا يف املعرفة واملهارة واملبادئ
الرتبوية مع وجود حرص ورغبة وحب كبري لتنشئة األبناء أحسن تنشئة.
إن الرتبية االرسية فن وعلم .واملريب الناجح من يفقه هذا العلم ،ويتقن مهاراته،
ويبدع يف فنونه .وخيطئ كثري ممن يعتقدون بأن التعامل مع الطفل من أيس األمور.
وإننا لنعجب من أمة تأبى أن تضع قطعة من حديد (سيارة) بيد من ال يملكون علام وال
خبة وال مهارة ،يف حني يضعون أبناءهم بيد من ال يفقه يف الرتبية حرفا! وعجبنا أكثر
لبذلنا اجلهد لتعلم فنون التعامل مع األجهزة اللكرتونية ،وباملقابل ال نخطو خطوات
لتعلم فنون التعامل مع فلذات أكبادنا ومستقبل أمتنا!
من هذه املنطلقات متنيت أن أرى جمتمعي يفرض رخصة جديدة لكل من يتعامل مع
الطفل ،من األم واألب إىل اجلليسة يف البيت واملدرسة .ويضع هلذه الرخصة إشارات
املامرسة الرتبوية مثل ما احلال عليه يف املرور والطرقات ،وال بأس بوضع جدول
للمخالفات أيضا التي يتم بعدها سحب الرخصة الرتبوية وإجبار صاحبها أن يدخل
دورة تأهيلية من جديد .نعم ،جمرد حلم أمتنى أن أراه ،وأرجو أن يفرح قلبي به يوما
ما ،جمرد رأي.
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ظاهرة التدخين األكثر فتكا باإلنسان...

نسب ومعدالت خطيرة

تقرير /قاسم عبد الهادي

اثبتت البحوث العلمية بالدليل القاطع
ان التدخني هو القاتل االول لإلنسان من
خالل السبب الرئييس او العامل املساعد يف
حدوث كثري من االمراض ومنها السطان
يبلغ عدد الوفيات املبكرة بسبب التدخني
يف حدود 1000ل 2000وفاة لكل مليون
نسمة من سكان العامل سنويا يف خمتلف
الدول ,وملعرفة املزيد عن هذا الوباء اخلطري
جملة «االحلللرار» التقت الدكتور رشيف
فاضل عبود رئيس اطباء اختصاص معاجلة
امراض الغدد واالورام ومدير مركز اورام
بابل الشعاعي والذي بني لنا ما ييل:

التدخين سبب للسرطان وامراض الجهاز
التنفسي

يعد التدخني السبب االسللايس بحدوث
 %30من حاالت السطان يف العامل وهذا
يعني ان هناك ما يقارب مليون حالة رسطان
جديدة سنويا سببها التدخني ومنها (رسطان
الرئة رسطان البلعوم رسطان املثانة رسطان
عنق الرحم رسطان احلنجرة رسطان املريء
رسطان الكلية رسطان البنكرياس) وكذلك
يسبب التدخني  %70من امللراض اجلهاز
التنفيس والرئتني ومنها (التهاب القصبات
احلاد واملزمن تأثر وظائف الرئة نفاخ الرئة
والربو وعجز الرئتني ذات الرئة املتكرر عند
االطفال املدخنني التدرن).
امراض القلب واالوعية الدموية

يسبب التدخني  %40من امللراض القلب
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واالوعية الدموية ومنها؟
ل امللراض القلب (الذبحة الصدرية
عدم كفاية الرشايني التاجية احتشاء
العضلة القلبية «اجللطة»).
ل امراض الرشايني املحيطية (نقص الدورة
الدموية يف االطراف واالم مبحة يف الساق
واالصابع ,املوت البطيء لألصابع).
ل امراض الرشايني الدماغية (تأثر الوظائف
العقلية «اخلللزف املبكر» الشلل وفقدان
النطق «السكتة الدماغية»).
ل االمراض االخرى (نقص اللياقة التهاب
العني املللراض اللثة واالسللنللان القرحة
اهلضمية زيلللادة استهالك الللغللذاء بنسبة
.)%10
ل التدخني يعرقل مفعول االدويللة (يؤدي
التدخني اىل االقلللالل مللن مفعول بعض
االدوية مثل ادوية القرحة اهلضمية والقلب
كام يزيد من احتامل االصابة بأمراض القلب
والللدورة الدموية عند املرأة التي تستعمل
حبوب منع احلمل).
التدخين والحمل واالرضاع واالنجاب

يؤثر التدخني بشكل سلبي عىل احلمل
واالرضاع عند املرأة وعىل عملية االنجاب
عند الرجل واملرأة ومنها ؟
ل مضاعفات احلمل (االجهاض والنزف
متزق املشيمة ومتزق االغشية املبكر ,الوالدة
املبكرة «اخلللدج» وزن الوليد اقل بمعدل
 200غم احتامل اعللىل لوفاة الوليد عند
الوالدة).
ل مضاعفات االرضللاع (انتاج حليب االم
اقل ,االطفال الرضع لالم املدخنة اقل وزنا).

ل التدخني يزيد احتامل االصابة بأمراض
القلب والرشايني عند استعامل حبوب منع
احلمل بنسبة  1:10املللرأة املدخنة تصل
سن انقطاع الطمث بشكل مبكر التدخني
يؤثر عىل وضيفة املبيض واحليامن ويقلل
االنللجللاب والللقللوة اجلنسية عند الرجال
والنساء.
التدخين يسبب االدمان

اخللذت االوسللاط الطبية والعلمية تعتب
التدخني ادمانا مرضا وليس عادة اجتامعية
واصللبللح االدملللان عللىل التدخني مشكلة
االدمللان الثالثة يف العامل بعد االدمللان عىل
املخدرات والكحول ,والسبب يف ذلك مادة
النيكوتني ذات التأثري السلبي عىل اجلهاز
العصبي.

اضـــرار التدخين االجتماعية والمهنية

واالقتصادية

ل استنشاق دخان االخرين (التدخني الال
إرادي او السلبي) وخاصة من قبل اطفال
وزوجللات وزمالء العمل للمدخنني يزيد
مللن احللتللامل االصللابللة بللأمللراض السطان
وبمعنى اخر اجبار اجلالسني عىل استنشاق
دخان سيكارة.
ل التدخني يؤدي اىل انخفاض انتاجية الفرد
(انقاص معدل العمر من  10 - 8سنوات
وزيلللادة يف نسبة املللرض والللعللوق وزيللادة
الغياب نتيجة امللللرض ونللقللص الكفاءة
لالنشغال بالتدخني).ل كام يزيد من الكلفة
االقتصادية للعناية الطبية نتيجة لألمراض
التي يسببها ،فضال عن انه يزيد من نسبة
حوادث احلريق وحوادث العمل.

مقاالت

طقوس رمضانية تشهدها مدينة كربالء
مروة حسن الجبوري

هلذا الشهر الفضيل ،طقوس وعادات متيزه
عن غريه من الشهور ،وخيتلف استقباله
من مدينة اىل أخرى اما عند الكربالئيني
فله نكهة خللاصللة بطابعه الفلكلوري
األصلليللل ،عرفت هللذه املدينة املقدسة
باملحافظة عىل تراثها العريق ،وبقيت هذه
الطقوس اىل يومنا هذا ،ومن ذاكرة الرتاث
الكربالئي وبعض طقوسه يف استقبال شهر
رمضان املبارك حيث يستعد الناس لرشاء
املواد الغذائية اخلاصة بالشهر «كالطحني
الصفر» والتمن العنب( من أنواع الرز)،
والدهن احلر (من أنواع السمن) ،واهليل
ومللاء اللللورد ،وتعرف هللذه التجهيزات
الغذائية بل َ
(الك مْيل) ،ويزداد عليها الرشاء
والطلب يف االسللواق القديمة املعروفة
باملدينة كللسللوق الللدهللان.مللن الللعللادات
املتوارثة عند العائلة الكربالئية (وهي
ال َّتسابيج) وهي الصوم قبل شهر رمضان
ثالثة أيام أو أكثرا يتسابقون اىل الصيام،
وعند اكللامل شهر شعبان ،وعند االذان
تصعد العائلة لرتى هالل شهر رمضان،
وبعد التأكد من رؤيته ،ينرشون اخلب عند
اجلريان ،واالقرباء .ويف الليال ُ
األوىل من
هذا الشهر تكثر (البسطات) التي ُيعرض
فيها اللبن والتمر ،ومن الرتاث الكربالئي

مآذن الروضتني احلسينية والعباسية التي
تصدح منها العبارات التهليل والرتحيب،
بصوت احلاج مصطفى الرصاف (مرحبا يا
رمضان) ،وبعدها يبدأ تبادل االطباق بني
اجلريان ،يف الساعة الثانية يأيت املسحرايت
ويلللرضب عللىل الللطللبللل بللصللوت مللنللاديل ًا
(سحور اصحه يا نائم) ..يطوف باملحلة
ليوقظ النائمني ،تصحو العائلة عىل صوته
ويقدمون له الطعام واملللاء ،وقللد جرت
العادة يف املجتمع الكربالئي يف هذا الشهر
ان يامرس الناس أعللام ً
ال دينية نذكر منها
زيارة العتبات املقدسة ،وإعطاء اخلريات
واملللبات يف كل ليلة من ليال رمضان،
هّ
وخللاصللة يف ليال الللقللدرل وبللني العتبتني
يتم برنامج عبادي ذو طابع خاص وهو
(محل املصاحف وقراءة اجلوشن الكبري)
وإقامة جملس عزاء باستشهاد االمام عيل
(ع) وهناك جمالس خاصة لإلفطار تقيمها
بعض األرس املورسة بمثابة خريات.ومن
املميزات اخلاصة بليال القدر أن الناس
الزوار
يسهرون ح هّتى الصباح ،وفيها يتوافد هّ
ثم يتوجهون إىل
عىل االرضحة املقدسة ،هّ
النجف ،حيث تصادف ذكرى استشهاد
المام أمري املؤمنني ع هّ
يل (ع) خيرج موكب
عللزاء حيمل مثا ً
ال لنعش المللام هّ
مغطى

ثم يطوف املوكب شوارع
بعاممة خرضاء ،هّ
املدينة وساحاهتا مار ًا بالروضتني وينتهي
بالدار ،وبعدها ينطلق موكب عللزاء من
مدينة كربالء اىل النجف االرشف ،ويف
اجلمعة االخللرية من شهر رمضان السفر
إىل سامراء بعد صالة الظهر والعودة إىل
كربالء يف منتصف الليل من قبل السحور
بساعة تقريب ًا .وكانت ُأخريات رمضان
متتاز بديل عذب تتخلله ر هّقة وعذوبة،
ويستهله بمناجاة حلوة وهللي بصوت
امللللؤذن وقللت الللغللروب أو يف السحور
(الوداع ..الوداع ..يا شهر رمضان ،الوداع
يا شهر الطاعة) ويف صباح اليوم األول
من العيد السعيد ،يللؤدي الناس صالة
العيد بني احلرمني ومن َث هّم يؤدون زيارة
ثم يزورون أقرباءهم وأصدقاءهم
القبور هّ
(يللتللعللايللدون) مللع بعضهم  ،وال ننسى
(العيدية) .هكذا كان رمضان يف كربالء
خاصة ق هّلام نجدها يف منطقة أخرى
له نكهة هّ
هّ
ولعل للعتبات املقدهّ سة
من مناطق العراق،
بالكيفية التي ذكرهتا
يف إبراز تلك الطقوس
هّ
آنف ًا ،وعادات يف توديعه حني يشد الرحال
يف االيام االخرية ،وهذه الطقوس بعضها
متوارث عن اجدادهم ،وبعضها طبائع
جتذرت يف نفوس الكربالئيني.
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االوائل

من واقعة الطف

 أول سفري لإلمام احلسني (عليه السالم)يف نضته املباركة ممن اوفدهم اىل الكوفة هو
(مسلم بن عقيل) ابن عمه (عليهام السالم)
بعدما تللوالللت رسللل الللكللوفللة ورسائلهم
وإحلاحهم عىل احلسني (عليه السالم) بالقدوم
اليهم.
 اول موفد لإلمام احلسني (عليه السالم)يف نضته املباركة ممن اوفدهم اىل البرصة هو
ابو رزين سليامن بن رزين موىل احلسني (عليه
ٍ
بكتب اىل رؤساء االمخاس
السالم) ،وارسله
يف البرصة حني كان بمكة ،وقد ذكره الطبي
يف اجلزء اخلامس من تارخيه ص ،357والظاهر
أنه اول سفري حتى قبل أن يرسل ابن عمه اىل
الكوفة - .اول شهيد يف نضة المام احلسني
(عليه السالم) كان سليامن بن رزين رسوله اىل
أهل البرصة الذي استشهد قبل واقعة كربالء.

االرقام على االطارات
معلومة قيمة ورضوريللة قد ال يعرفها الكثريون ،فإطارات السيارات هلا مدة
صالحية مكتوبة عليها وجتدها عىل سطح االطار ،فمث ً
ال لو وجدت الرقم ()1415
فهذا يعني ان العجلة أو الطار مصنوعة االسبوع الرابع عرش من العام 2015م،
ومدة الصالحية سنتان إىل ثالث سنني من تاريخ صنعها.
وكل عجلة أو اطار له رسعة معينة مسموح با ،فحرف ( )Lيعني السعة القصوى
 120كم ،واحلرف ( )Mيعني  130كم ،واحلرف ( )Nيعني  140كم ،واحلرف
( )Pيعني  160كم ،واحلرف ( )Qيعني  170كم ،واحلرف ( )Rيعني  180كم،
واحلرف ( )Uيعني السعة القصوى واحلرف ( )Hيعني ما فوق الل 200كم ..أما
حرف ( )Bفهو تركيب نسيج االطار.

اشياؤنا الجميلة؟
اغرسوا يف قلوب الناس بذور املحبة،

واسقوها بحسن التعامل ..فاحلياة لن
تللدوم ،وال يبقى إال مجيل ما زرعتم..
انرشوا األمل يف النفوس ،وبثوا التفاؤل يف

األرواح ،واطلقوا الطمأنينة بني الناس يف

ساعات األزمات ،وبرشوهم بال ُيس بعد
العس ،و ال َف َرج بعد الكرب ،ألن َف َرج
ُ
اهلل قريب ،وحبله واصل ،وعليه توكلوا،

وإليه أنيبوا ،وتذكروا قوله (عزل وجل):
} َفإِ َّن َم َع ا مْل ُع مْ ِ
سا (الرشح )5/إِ َّن َم َع
س ُي مْ ً
ا مْل ُع مْ ِ
سا (الرشح.{)6/
س ُي مْ ً
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صورة الشيطان!!
صور ال تتكرر ا هّ
ال عندما تتحدث الرجولة
وتقول يف العراق الرجال

كانوا يرت هّلونه وخيتمون آياته الكريمة وهم
وسط املعارك

صالة العاشقني وسجدة شكر ألبطال لواء
عيل االكب «عليه السالم» يف املوصل..

حيكى أن حاكام يف بالد الغرب دعا فنانا تشكيليا شهريا لرسم
صورتني خمتلفتني ومتناقضتني عند باب اكب مركز روحي يف
البالد وامره أن يرسم صورة ملالك ومقابلها للشيطان لرصد
االختالف بني الفضيلة والرذيلة.
وعثر
وقام الرسام بالبحث عن مصدر يستوحي منه الصورَ ،
عىل طفل بريء ومجيل تطل السكينة من وجهه األبيض
املستدير وتغرق عيناه يف بحر من السعادة ،وذهب معه اىل
أهله واستأذنم يف استلهام صورة املالك من خالل جلوس
الطفل أمامه كل يوم حتى ينهي ذلك الرسم مقابل مبلغ مال
وبعد شهر أصبح الرسم جاهزا و مبهرا للناس..
وكان نسخ ًة من وجه الطفل ،وحينها مل ترسم لوحه أروع
منها يف ذلك الزمان ،وبدأ الرسام يف البحث عن شخص
يستوحي منه وجه صوره الشيطان ،وطال بحثه ألكثر من
اربعني عاما ،وأصبح احلاكم خيشى ان يموت الرسام قبل
ان يستكمل التحفة الفنية لذلك أعلن عن جائزة كبى متنح
وجه الفنان بزيارة السجون
ألكثر الوجوه إثارة للرعب كام هّ
والعيادات النفسية ،لكنه مل جيد بينهم عن ضالته ،وذات مرةٍ
عثر يف زاوية ضيقة داخل بناية قذرة عىل شاب كريه املنظر
والرائحة ..أصلع وله شعرات تنبت يف وسط رأسه كأنا
رؤوس الشياطني! ،فاقرتب منه وحدثه حول املوضوع..
ووعد بإعطائه مبلغا كبريا من املللال ..فوافق الشاب!..
فجلس الرسام أمامه راسام تعابري شكله مضيف ًا إليها مالمح
(الشيطان !) وملا ُأخب احلاكم ان رسامه وجد الشخص
الللذي يستوحي منه رسمته فرح واجللزل له العطاء عىل
يستكمل حتفته الفنية ،وذات يوم التفت الفنان اىل الشيطان
اجلالس أمامه فوجده يتنهد ،فاستغرب املوضوع ،وسأله
ملاذا هو منكس؟! ،فأجابه بصوت ترافقه شهقات البكاء
(أنت يا سيدي زرتني قبل اربعني عاما حني كنت طفال
صغريا ،واستلهمت من وجهي صوره املالئكة وأنت اليوم
تستلهم مني صورة الشيطان ،لقد غريتني األيام والليال
حتى أصبحت نقيض ذايت! بسبب أفعال ..ان اهلل خيلقنا
ونشوه أنفسنا ..لكثرة
مجيعنا كاملالئكة ولكن نحن من يغري
هّ
معاصينا ..فال تلوثوا ارواحكم ونور وجوهكم بالفعال
غري املدروسة وال تستسلموا للنفس اال هّمارة بالسوء.
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(عليهما السالم).

