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ين عظمُة الدِّ

فـي بيتنا  مراهـــــــــــــــــــــــق!
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

المؤتمر الوطني األول
أثر المنظومة القيمية  في بناء المجتمع وتنميته

أنامل كربالئية
تنثر سحَرها في بالد المهجر 

"القوا النعم بحسن مجاورتها والتمسوا الزيادة فيها بالشكر عليها"

قول اإلمام علي الهادي )عليه السالم( - المصدر:  ميزان الحكمة - ج ٤ - الصفحة ٣٣١٢

في النعم

دررٌ من الوصّية العظيمة
االعتصام بحبل الله المتين

لغُتنا وهويتنا في ظل التحــــــديات المعاصرة
العتبة الحســينية تقيم نــــدوة إلحيــــــاء اليوم 

العالمي للغة العربية

لمحة من حياة شريف العلماء 
المازندراني الحائري

عالم كربالء وسليل المجد العظيم..



ال  قيم��ة  ومناه��ج  عظيم��ة  مدر�س��ة  البن��ن(  )اأم  الكالبي��ة  فاطم��ة 
يتقدمه��ا �س��يء يف الدرا�س��ات احلديث��ة والقدمي��ة وال تقيمه��ا بحوث 
الرتبية مهما تعمقت يف و�سع اأرقى االأخالقيات الرتبية. هي در�س من 
الرتبية املحمدية قائم منذ  اأن دخلت بيت النبوة كزوجًة لالإمام علي 
)علي��ه ال�سالم( بع��د وفاة ال�سي��دة فاطمة الزهراء )عليه��ا ال�سالم(، 
فكان��ت منبعًا للنقاء وال�سهام��ة، وُعجنت باأخالق وتقوى وطهر اآل بيت 
النب��ي �سلوات اهلل عليهم اأجمع��ن. فاأ�سبحت وارث��ة الزهراء )عليها 
ال�س��الم( مبا متيزت من ملكات ومقوم��ات، ورمزا من رموز اخللق الرفيع 
التي مل توؤثر العاطفة فيها ليهتز وي�سعف موقفها. بعد اأن نهلت معاين 
تها بالعمل، فكانت بنف�سه��ا م�سداًقا للت�سحية  احلياة احلقيقي��ة و�سيرّ

والف��داء يف �سبي��ل املب��داأ..
�س��رت و�سيط��رت عل��ى عواط��ف االأم اجليا�س��ة عندما نعي��ت ب�سهادة 
اأوالدها االأبط��ال االأربعة )اأبو الف�سل العبا���س )عليه ال�سالم( وعبد 
اهلل، وجعفر، وعثمان( اأبناء زوجها اأ�سد اهلل الغالب الذين ا�ست�سهدوا 
دفاع��ا عن الر�سال��ة االإ�سالمية التي ت�س��دى الإ�سالحها اأخوهم االإمام 
احل�س��ن )علي��ه ال�س��الم(. اإنها اأعط��ت اأولوي��ة عنايتها باالأم��ام اأكرث 
م��ن �سفقتها وعنايته��ا باأوالدها االأربعة الذين دفعته��م لن�سرة اإمامهم 
والت�سحية دونه واال�ست�سهاد بن يديه. وقد ر�سمت اأن�سع �سور الوفاء 
��ت ُفُحوَل الرج��ال يف مواقفه��ا املن�سجمة مع  الإم��ام زمانه��ا، حيت تخطرّ
ال��روح االإلهية الت��ي حملتها الأمامه��ا املفرت�س الطاع��ة،  بغ�س النظر 
ا  ��ا ورفعة لتك��ون اأمًّ ع��ن رابط��ة الن�س��ب الت��ي حباها اهلل تع��اىل �سرفرّ
الأبن��اء املع�س��وم واإخوة للمع�س��وم وهو احل�سن )علي��ه ال�سالم( حجة 

اهلل يف زمان��ه.
تخلرّ��دت اأم البن��ن كاأيرّ عظي��م م��ن عظم��اء التاري��خ، فكان��ت ومازالت 
مدر�س��ة ينه��ُل منها الرجال والن�ساء ، عَر درا�س��ة املواقف الت�سحوية 
اخلال�س��ة، و�سيتها التي �سرب��ت اأروع االأمثلة يف االإخال�س والطاعة. 
وم��ن هن��ا ، جدير ب��كل ن�سائن��ا اأن يتابع��ن �ِس��َيَ ال�ساحل��ات اخلالدات 
 ٍ باملواق��ف والعم��ق العقائ��دي والر�س��ايل وم��ا يرتت��ب علي��ه م��ن �َس��يرْ
و�سل��وك ح�س��ب متطلبات تكوينه��ا كامراأة، كم��ا حتلرّت �ساحب��ة بها اأم 

االأرواح نقي��ة فاطم��ة الكالبي��ة �س��الم اهلل عليه��ا.

�سالٌم على اأم االأرواح نقية
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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فاطمة ماجد ـ إيمان صاحب



سلوك  عىل  تنعكس  أن  البد  احلقيقة  الثقافة  إن  ريب  ال 
وأفعال اإلنسان يف احلياة،  قبل أن تكون جمرد ِشعار وأقوال 
ولقلقة لسان يتشدق هبا بعضهم أحيانًا، وحقيقتهم يشء 
يف  ترصف  الثقافة  آخر  بمعنى  للعيان،  يظهروه  ملا  مغاير 
حياة اإلنسان تنعكس بالفعل يف قوله وفعله وتظهر جلية 
يف سلوكياته مع اآلخرين، وقد ال خيتلف سلوك اإلنسان 
املثقف كثريًا سواء أكان يف تعامله اليومي املبارش يف حياته، 

أو غري مبارش عرب مواقع التواصل االجتامعي.
إال إن املفارقة إن بعضهم من مدعي الثقافة خياف وخيشى 
من ألسنة الناس أن تطاله فال يظهر سوء اخالقه وأقواله يف 
تعامله اليومي املبارش، ويأخذ حريته ويطلق العنان لسوء 
أخالقه وأقواله يف تعامله عرب مواقع التواصل االجتامعي 
بشكل غري مبارش.. معتقدًا بأنه سيكون بمأمن من العقوبة 

وقسوة حكم الناس عليه وسوء نظرهتم إليه.
ظاهرة   تستفحل  ب��دأت  اخلاطئ  التصور  هل��ذا  ونتيجة 
انتشار بعض الكالم غري الالئق بني بعضهم يف التعامالت 

اليومية، والتلفظ بالكالم النايب عند تعامله مع اآلخرين، 
علني،  بشكل  واألخ��الق  الرتبية  س��وء  يظهر  إن��ام  وه��و 
الثقافة  هذه  مثل  اشاعة  عىل  اجلسيمة  باملخاطر  ينذر  مما 
ثقافة وأخالق جمتمعنا  املشينة والغريبة عىل  والسلوكيات 
يتم  الظاهرة  هذه  مثل  نرى  لذلك  ودينيًا.  اخالقيًا  امللتزم 
لسامحة  خطبة  يف  ونقرأ  املبارك  اجلمعة  منرب  عرب  تناوهلا 
املوافق  1440ه���  شوال   24 بتاريخ  الصايف  امحد  السيد 

2019/6/28م عن هذا املوضوع قائاًل:
عىل  نفسُه  يثّقف  بدأ  واالنسان  امل��ؤدب  إن  املشكلة   "

إىل حالة سب وشتم،  الثقافة  النايب، حتّولت حالة  الكالم 
طبعًا ال أحد ُينكر ارسويًا ذلك، ألننا هيئنا املجال كُارسة 
ِمنها،  نعاين  نحن  ولذلك  ِمّنا،  األمور  بعض  تنفلت  أن 
وهذا الذي يشتم عىل مواقع التواصل االجتامعي يتصور 
ال أحد يعرفُه فيعطي العنان للسانه أن يتكلم، املقابل يردُّ 
إىل  يذهب  الشخص  يتجاوز  والسباب  الشتيمة بعرشة  له 
األم واألب والعشرية، ويعيش االنسان ساعات من هذا 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك
حول الشباب والتأثر بوسائل االتصال الحديثة 
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بقلم/ طالب عباس الظاهر



العمر الذي قلنا يف بدء احلديث.. إنه عمر حمدود، فهل من 
والرد  هذا؟  بسبِّ  العمر  هذا  االنسان  يعيش  أن  الصالح 

باب عىل ذاك؟!" بالسِّ
إىل  نفسه  املرجعي  خطابه  يف  السيد  سامحة  يتطرق  ثم  ومن 
مشكلتنا  أغلب  وربام  خطورة،  أكثر  لعلها  أخرى  مشكلة 
يف  وازدادت  أصاًل  موجودة  وهي  هلا  نتيجة  هي  االجتامعية 
العرص الراهن مع دخول األجهزة احلديثة ووسائل االتصال 
يف  واملستعصية  املستفحلة  املشاكل  من  وهي  االجتامعي، 
واقعنا املعارص تلك هي  مشكلة انحسار القراءة عند الناس، 
خرُي  املأثور:   القول  رغم  معًا،  والكتاب  القراءة  وهجر  بل 

جليٍس يف الزماِن كتاُب.
كام  الكتب  يقرأ  ان  جمال  له  ليس  اآلن  يكون  قد  " االنسان 
بثقافة رصينة وهي  يستعيض عنها  ان  يقرأ سابقًا ممكن  كان 
مبثوثة، لكن املشكلة يف كيفية ادارة الوقت.. التفتوا اخواين 
كيف  ُمريب،  إىل  حتتاج  كوهنا  االنسان  وقت  ادارة  كيفية  إىل 
االنسان يشغل وقته، هذه االشياء تأخذ من االنسان ساعات 

وساعات حتى يصبح هذا االنسان كسوال، حتى قيَل يل واهلل 
يأيت  املوظفني  بعض  الدولة  مؤسسات  بعض  يف  إن  العامل 
متأخرا للدوام ألن واقعًا ال يكتفي من النوم لياًل، ألنه شغل 

نفسُه هبذه الرتهات".
ربام  خطرة  لظاهرة  املرجعي  اخلطاب  يف  التناول  يتم  وهنا 
واقعنا  عىل  الدخيلة  الظواهر  مستجدات  من  أيضا  تكون 
التكنولوجيا  بروز  مع  املرحلة  هذه  خالل  واملعاش  اليومي 
احلديثة يف حياتنا الراهنة وواقعنا املعاش، وهي ظاهرة السهر 
مواقع  عرب  والتواصل  األنرتنت  عىل  املواقع  تصفح  عىل 
حتى  ورب��ام  ج��دا،  متأخرة  لساعات  االجتامعي  التواصل 
الصباح.. فرتى بعضهم يقلب ليله هنارا باالستيقاظ،  وهناره 

ليال بالنوم.
بقية خملوقات  نتعلم من  " انتم الحظوا اخواين نحُن ممكن   

نحن  للراحة،  جعلُه  سكنًا  الليل  جعَل  تعاىل  اهلل  تعاىل،  اهلل 
قلبنا االمور ال نعرف أن نترصف وفق املنهج القويم.. اقوهلا 
برتهات  يقضيه  لإلنسان  ثمني  الوقت  هذا  واضح  بشكل 

يعيش االنسان ساعات من هذا العمر الذي قلنا في بدء الحديث.. إنه 
عمر محدود، فهل من الصالح أن يعيش االنسان هذا العمر بسبِّ هذا؟ 

باب على ذاك؟! والرد بالسِّ

،،
،،

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2023 م

5



اخرى،  بأمور  يقضيه  بل  ج��وع..  من  تغني  وال  تسمن  ال 
عواقب هذه االمور كثرية، وكم من مشكلة؟ وكم منها ما 
فتح نافذة ملشاكل حصلت هبذه االمور.. انا ال اتكلم االن 
عن جزئيات لو ابدأ ال انتهي وهذه جزئيات اصبحت مقلقة 
املسؤول  اذن من  تتكلم يشكو..  للجميع، أي احد  بالنسبة 

عن احلل اخواين؟!"
خلطورة  املرجعي  اخلطاب  ذات  يف  التنبيه  جييء  هنا  وأيضا 
يف  ليست  األمية  أحيانا  املجتمع،  اوساط  بني  اجلهل  تفيش 
عدم اجادة القراءة والكتابة فحسب وكام هو معروف، ولعل 
مع  وربام  عمومًا،  والكتابة  القراءة  اجادة  يف  احلديثة  األمية 
حصول الشهادة.. يعني أمية املتعلمني وأصحاب الشهادات 
حينام يفهمون شيئًا وال يدركون خماطر األمور، ورغم ذلك 
يتبجحون بأهنم متعلمني.. فهذه اخطر انواع األمية، إنسان 
حاصل عىل شهادة ومتعلم، لكنه يف سلوكه ويف أقواله يعّد 
اآلخرين  جتهيل  عىل  ويعمل  بل  ال  اجلاهلني!،  أجهل  من 

بآرائه وترصفاته.                                                   
برصاحة  وهو  آخر  شيئًا  احلالة  هذه  كشفت  ذلك  بعد   "

اجلهل الكبري عند مستخدمي هذه االدوات، يف الكتابة فيها 
وهو  جهل،  فيه  الثقافة  ويف  جهل،  فيه  االمالء  ويف  جهل، 
يتحدث حقيقة كالم  ما  ترى بعض  يملك شهادة، وعندما 
ثقافة حقيقية.. حالة من اجلهل،  الثكىل، ال توجد  ُيضحك 
َيفهم  كيف  مستواه  هذا  اذا  الفهم،  يف  التواضع  من  وحالة 
العرشات  اندفع  قيَل يف حق فالن كذا؛  االمور؟   معقدات 
الطريقة؟  ه��ذه  مل��اذا  تعرفوه؟!  أي��ن  من  وس��ب��اب..  شتم 
أن  عليِه  االنسان  يقال سلبًا يف اآلخرين!   ما  تصدقون كل 
مسؤولون..  اهنم  وقفوهم  اخواين  متدينًا  كان  اذا  يرتوى 

امامك يوم عبوسًا قمطريرًا". 
أخريًا، وألمهية التطرق هلذا املوضوع احليوي وهذا اخلطاب 
يف تناوله ملشكلة الشباب والتأثر بوسائل االتصال احلديثة.. 

سيكون لنا وقفة أخرى يف حلقة جديدة قادمة إن شاء اهلل. 

انتم الحظوا اخواني نحُن ممكن أن نتعلم من بقية مخلوقات الله 
تعالى، الله تعالى جعلَ الليل سكناً.. جعلُه للراحة، نحن قلبنا األمور ال 

،،نعرف أن نتصرف وفق المنهج القويم
،،
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السؤال: ما هو مقدار الربح الرشعي؟
اجلواب: ليس الربح حمّددًا بنسبة معّينة، ولكن ينبغي مراعاة 
مقدار  عىل  زائ��دًا  املؤمن  من  الربح  أخذ  وع��دم  اإلنصاف 

احلاجة.

السؤال: أنا صاحب حمل موبايل وأوّد أن أسأل عن حكم بيع 
السائد  الثمن  عىل  معّي  مبلغ  إضافة  مع  بالتقسيط  األجهزة 

نقدًا؟
اجلواب: رشاء البضاعة أو بيعها بثمن مؤّجل مع التقسيط أو 
بدونه بأزيد من ثمنه نقدًا جائز، وأّما مع اشرتاط دفع الزيادة 

عىل الثمن املقّرر يف البيع بإزاء التأجيل فحرام.

السؤال: ما حكم البيع والرشاء وفتح األماكن التجارّية يف أّيام 
تاسوعاء وعاشوراء؟

اجلواب: إذا عّد ذلك نوعًا من عدم املباالة بام جرى عىل أهل 
البيت )عليهم السالم( يف هذين اليومني احلزينني فال بّد من 

تركه.

أغاين  عىل  احلاوية  األلعاب  ورشاء  بيع  حكم  ما  السؤال: 
األطفال وموسيقي باللغة األجنبّية؟

اجلواب: ال جيوز.

السؤال: أنا صاحب حمل لبيع املواد الغذائّية، وتعاميل كثري مع 
يرتتب  فهل  للرشاء،  أهلهم  يرسلهم  الذين  الصغار  األطفال 

إشكال عىل ذلك؟
اجلواب: جيوز يف األشياء اليسرية التي جرت العادة بتصّدي 

الصبي املمّيز ملعاملتها.

املحّرمة  للمرشوبات  الفارغة  القناين  مجع  جيوز  هل  السؤال: 
وبيعها؟

اجلواب: جيوز إاّل إذا كان ذلك ألجل أن متأل مخرًا ثانيًة.

واشرتى  السوق  إىل  املشرتي  مع  البائع  ذهب  إذا  السؤال: 
ثّم باعها عىل املشرتي بسعر  احلاجات حسب طلب املشرتي 

أعىل من سعر الرشاء بالتقسيط، فام حكم البيع؟
اجلواب: إن كان املقصود أّن األّول اشرتى احلاجات لنفسه �� 
ولو بحسب طلب الثاين �� فال إشكال يف بيعها عىل الثاين بأزيد 

من سعرها األّول بالتقسيط.

السؤال: ما هو رأيكم يف الرشط اجلزائي بي املتبايعي؟
يعمل  من  عىل  واش��رتط  للمتبايعني  اخليار  جعل  إذا  اجل��واب: 
اخليار أن هيب للطرف اآلخر مبلغًا من املال لزمه العمل بالرشط.

ــــراء ــــش وال ـــبـــيـــع  ال متابعة/ محمد حمزة الجبوري 

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2023 م

7



كل  الكريمة  آياته  ويف  وارش��اد،  هداية  كتاب  املجيد  القرآن 
صغرية  يغادر  فلم  وآخرته،  دنياه  لصالح  اإلنسان  حيتاجه  ما 
فيها، ومنه  النافع  العالج  إال وكان  الناس  ينفع  مما  وال كبرية 
متدن  مع  واملتفاقمة  املتعددة  النفسية  ل��ألم��راض  عالجه 
أو  )القلق(  نذكر  املقال  هذا  ويف  احلياة،  وضغوطات  العرص 
االضطراب: )وهو حالة من االنفعال املؤمل الغامض مع توقع 
خوف  انه  اال  اخل��وف،  حالة  وتشبه  جمهول،  امر  من  اخلطر 
وقاباًل  مؤقتًا  انفعااًل  كان  فاذا  مصدره  يعرف  وال  متواصل 

للتحمل سمي خوفًا(. 
وقد اشار القرآن الكريم اىل هذه احلالة يف آيات متعددة منها 
ما  َأضاَءْت  َفَلاماَّ  نارًا  اْسَتْوَقَد  الاَِّذي  َكَمَثِل  {َمَثُلُهْم  تعاىل:  قوله 

وَن ُصمٌّ  ُيْبرِصُ ُظُلامٍت ال  يِف  َوَتَرَكُهْم  بُِنوِرِهْم  اهلُل  َذَهَب  َحْوَلُه 
ِفيِه ُظُلامٌت  امِء  الساَّ ِمَن  َكَصيٍِّب  َأْو  َيْرِجُعوَن  َفُهْم ال  ُعْمٌي  ُبْكٌم 
َحَذَر  واِعِق  الصاَّ ِمَن  آذاهِنِْم  يِف  َأصابَِعُهْم  َعُلوَن  جَيْ َوَبْرٌق  َوَرْعٌد 
ام  َطُف َأْبصاَرُهْم ُكلاَّ ُق خَيْ امْلَْوِت َواهلُل حُمِيٌط بِاْلكاِفِريَن َيكاُد اْلرَبْ
ْم َمَشْوا ِفيِه َوإِذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم قاُموا َوَلْو شاَء اهلُل َلَذَهَب  َأضاَء هَلُ
بَِسْمِعِهْم َوَأْبصاِرِهْم إِناَّ اهلَل َعىل ُكلِّ يَشْ ٍء َقِديٌر )سورة البقرة: 

.{)20 – 17
وقال اهلل تعاىل: {إِناَّ امْلُناِفِقنَي خُياِدُعوَن اهلَل َوُهَو خاِدُعُهْم َوإِذا 
الِة قاُموا ُكساىل ُيراُؤَن الناَّاَس َوال َيْذُكُروَن اهلَل إاِلاَّ  قاُموا إىَِل الصاَّ
َقِلياًل ُمَذْبَذبنَِي َبنْيَ ذلَِك ال إىِل هُؤالِء َوال إىِل هُؤالِء َوَمْن ُيْضِلِل 

اهلُل َفَلْن جَتَِد َلُه َسبِياًل )سورة النساء: 142 -143(}.

َن  مِّ َأْفئَِدًة  َفاْجَعْل  اَلَة  الصاَّ لُِيِقيُموْا  َنا  َرباَّ ِم  امْلَُحراَّ َبْيتَِك  ِعنَد  َزْرٍع  ِذي  َغرْيِ  بَِواٍد  تِي  ياَّ ُذرِّ ِمن  َأْسَكنُت  إيِنِّ  َنا  باَّ {راَّ

ُهْم َيْشُكُروَن )إبراهيم/37(} حينام استودع نبي اهلل ابراهيم  َمَراِت َلَعلاَّ َن الثاَّ الناَّاِس هَتِْوي إَِلْيِهْم َواْرُزْقُهم مِّ
)عليه السالم( زوجته وابنه )عليهام السالم( يف الوادي سأل اهلل حفظهام، فأيُّ صرب وايُّ قلب لسيدتنا هاجر 
)عليها السالم( كان، اللهم نسألك صربًا عىل أوامرك كصرب هاجر  تركها إبراهيم )عليه السالم( وابنها  يف 
واٍد غري ذي زرع،  ال ماء فيه وال أنيس.. ومل تكن معنية هبذه التفاصيل فهي مل تسأل سيدنا ابراهيم )عليه 

السالم( غري سؤال جوهري واحد: 
 "آهلل أمرك"؟!،  فلام قال هلا: "أجل"،  قالت: "اذهب فلن يضيعنا اهلل".

 اللهم قلبًا كهذا،  إيامنًا كهذا،  يقينا كهذا،  صربا كهذا..

آللئ قرآنية

َسْل قلباً متيناً

بقلم: أ. د. محمد كاظم الفتالوي

القلُق

أسبابه وعالجه في القرآن الكريم  ح/1
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تجارة االفراد وتجارة الشركات

إعداد: أ. د. طالب حسن الموسوي - ح/6

بقلم: ضياء ابو الهيل

التجارة بالمنظور القرآني 

ودائٌع من وحي القرآن

التجارة اليوم يامرسها غري التجار ايضا، فصار متداوال ان كثريا من 
اضافة  ولكنهم  جتارية,  غري  مهنا  الرئيسة  مهنهم  تكون  االشخاص 
باب  لتقوية  واخ��ر,  حني  بني  جت��اري  عمل  بمزاولة  يقومون  عليها 
ارزاقهم, كام صار معهودا ان نسمع ان الشخص مل يعد يفكر بالوظيفة 
لدى احلكومة, بل يريد تأسيَس مرشوٍع جتاري، فالتطور احلاصل ال 
يف العراق فقط؛ بل يف انحاء العامل, هو ان التجارة يتمثل فيها مصداق 
احلديث الرشيف )الرزق عرشة اجزاء, تسعة منها يف التجارة وواحد 
الرشكة  شكل  اىل  متيل  اخ��ذت  الزراعة  حتى  بحيث  غريها(،  يف 
الفالح  او  باملزارع  نسميه  شخص  بوجود  اليوم  يعد  فلم  التجارية؛ 
وقانون  التجارة  قانون  بموجب  تعمل  زراعية  رشكة  بوجود  وانام 
حي  االسالم  ديننا  بان  القول  صدقية  نالحظ  هنا  ومن  الرشكات، 
املرنة  الصياغة  من  واضح  وهذا  واملستقبل،  احلارض  ويقرأ  ومرن، 
واحلديث  سنة  الف  من  اكثر  فمنذ  الذكر،  آنف  الرشيف  للحديث 
يوضح ما نعيشه من تطورات ومستحدثات يف التجارة, فصارت لدينا 
جتارة جوية وجتارة فضائية اضافة اىل ذلك فان ما روي من احاديث 
يتطلب  وهذا  والبصرية  واملعرفة  العلم  تتطلب  التجارة  بان  رشيفة 
السحاب،  كمر  متر  فالفرص  اخلري  فرص  بانتهاز  التفكر  التاجر  من 
ما  صدقية  عىل  والدليل  مفرطا،  او  مفرطا  يكون  اال  التاجر  وعىل 

لزوم  من  اليوم  نالحظه  ما  هو  والتفقه  للتاجر  املعرفة  بوجوب  قيل 
استعامل اجهزة احلواسيب وكيفية التعامل مع التطبيقات االلكرتونية 
واملتطورة باستمرار  فظهرت البنوك االفرتاضية، فهذه البنوك والتي 
تسمى ايضا ببنوك االنرتنت، ال تقوم بقبول ودائع او تقديم قروض 
او تسهيالت مرصفية, وانام تقوم فقط بدور الوساطة ببعض العمليات 
املالية، فيستطيع املتعامل معها ادخال كلمة الرس والضغط عىل املفتاح 
املطلوب املوجود يف لوحة جهاز حاسوب الشخص، ليحول ما يريد 
من مبالغ عرب حاسوبه, واىل اي مكان يف العامل، وال اكثر من مرة يف 
التي  الرقابة  اجراءات  من  فيتخلص  هويته،  عىل  يتعرف  وال  اليوم. 
التي ليس هلا وجود  النقود االلكرتونية  الدول؛ كام ظهرت  تفرضها 
مادي كالنقود التقليدية الورقية منها واملعدنية اضافة اىل وسائل الدفع 
مثل املاسرت كارد والفيزا كارت وغريها, وبالتايل ظهرت لدينا انشطة 
جتارية جديدة اصال مل تكن القوانني التجارية تنص عليها.  فبالرغم 
هذه  بان  القول  يمكن  فال  احلايل،  بعرصنا  فيها  احلاصل  التطور  من 
هذا  اكان  سواء  فيها  النقاش  وانتهى  استكملت,  قد  التسعة,  االجزاء 
عىل املستوى املحيل أْم العاملي, وسواء أكانت التجارة االلكرتونية أْم 
التقليدية، فباب التطور يف االجزاء التسعة املتاحة للتجارة كباب من 

ابواب الرزق مل يغلق بعد ولن يغلق.

من املفيد ان التفقه يف القرآن ومعرفة معاين آياته الكريمة واملفردات القرآنية هلا معاين بليغة من االجدى عىل كل مسلم معرفة 
تفسري كلامت القرآن الكريم من خالل متابعة التفاسري والكتب املعتمدة واألحاديث النبوية الرشيفة واالئمة األطهار )عليهم 
ِكئنَِي َعىَل َرْفَرٍف ُخْضٍ َوَعْبَقِريٍّ ِحَساٍن )سورة الرمحن اية 75ْ( ويف تفسري امليزان للسيد الطباطبائي  السالم( وقوله تعاىل: ﴿ُمتاَّ
يف ج19 الصفحة 111 ورد تفسري اآلية الكريمة: )الرفرف( هو املتكأ يف أحد معانية، أما )العبقري( فيعني البساط أو كل ما 
يفرتش للجلوس عليه، وبذلك يكون معنى اآلية � متكئني عىل تكايا خض وقد افرتشوا هلم ُبسطًا مجيلة� فأهل اجلنة قد اتكأوا 
عىل رفرف املجد والعزة األخض وافرتشوا عبقري الفخر وامللك الرائع، ومن يراقب حال اإلنسان يف دنياه جيده ورغم مجيع 
بالباليا  حمفوفة  دار  الدنيا  دار  الن  فقده،  ما  عىل  يعثر  أن  األحوال  من  حال  بأي  يستطيع  ال  لنفسه،  الراحة  تأمني  يف  حماوالته 
وتدبري  الرزق  تأمني  ألجل  والتوّجع  املأوى  وإجياد  املالبس  وإعداد  الطعام  هتيئة  بني  مشتت  املرء  واملكاره، وسعي  والشدائد 
املعيشة، وعندما يفكر اإلنسان بالرتويح عن بدنه وفكره لساعة واحدة، جيد أن ساعة الراحة املنشودة هذه كثريًا ما تتبدل عليه 

إىل مرارة وعناء، فتستحيل حياته إىل جملس عزاء وهم وحزن.

َعْبَقرِيٍّ ِحَساٍن
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ورد يف الروايات الرشيفة، أن لإلمام احلسني )عليه السالم( جملسًا حتت ظل العرش خاصا به له خصوصية، هي إن أهل 
أزواجهم من  إليهم  آمنون، وعند جلوسهم عنده، يرسل  له مستأنسني بحديثه، وهم  الباكني عليه والزائرين  جملسه من 

اجلنة: إنا قد اشتقنا لكم، فيأبون الذهاب إىل اجلنة، وخيتارون حديث احلسني عليه السالم.
الزهراء )عليها  إنه )عليه السالم( له موقف يف املحرش خاص به يوجب اضطراب كل أهل املحرش، وتشهق فاطمة  ثم 

السالم( إذا نظرت إىل موقفه ذلك، وهو حني حيرش قائاًم ليس عليه رأس، وأوداجه تشخب دمًا.
املصدر/ اخلصائص احلسينية، تأليف: آية اهلل الشيخ جعفر التسرتي )12/1(.

يف حديث عبد اهلل بن سليم واملذري بن املشمعل األسديني أن اإلمام 
فتيانه  أمر  السحر  يف  كان  فلام  رشاف،  نزل  السالم(  )عليه  احلسني 
فاستقوا من املاء فأكثروا، ثم سار حتى انتصف النهار، ثم التقى باحلر 
ومن معه- وهم ألف فارس- يف حّر الظهرية، فقال )صلوات اهلل عليه( 

لفتيانه: "اسقوا القوم وارووهم من املاء، ورشفوا اخليل ترشيفًا".
قاال: "فقام فتيانه فرشفوا اخليل ترشيفًا، فقام فتية وسقوا القوم من املاء 
حتى أرووهم. وأقبلوا يملؤون القصاع واألتوار والطساس من املاء، 
ثم يدنوهنا من الفرس، فإذا عّب فيه ثالثًا أو أربعًا أو مخسًا عزلت عنه 

وسقوا آخر حتى سقوا اخليل كلها".
ويظهر من ذلك أنه )عليه السالم( قد هتيأ للقاء احلر وجيشه من السحر 
حينام أمر باستسقاء املاء فأكثروا منه، وإذا كان )عليه السالم( عاملًا بلقاء 
ذلك اجليش فمن الطبيعي أن يكون عاملًا بنتائج ذلك اللقاء وما يرتتب 
بوسعه  كان  وإال  هدفه،  حتقيق  أجل  من  عليها،  نفسه  وموطنًا  عليه، 

الرجوع قبل لقائه.
اجليش   ذلك  لقاء  بعد  عليه(  اهلل  )صلوات  حماولته  أن  يظهر  وبذلك 
حماولة  يف  بذلك،  وقبوهلم  له  املجال  فسح  الحتامل  ليس  الرجوع 
هو  بل  تقديره وحساباته،  خطأ  له  أن ظهر  بعد  مقصده  للرتاجع عن 
أن  عىل  احلر  مع  التفاقه  ومقدمة  للحجة،  إقامة  صوري  بطلب  أشبه 
إىل  به  ينتهي  بل  للمدينة،  يرده  وال  للكوفة  يوصله  ال  طريق  يف  يسري 

حيث انتهى، وقد حتقق له )عليه السالم( ما أقدم عليه.
املرجع  املؤلف:  ــ  توقيتها  ثمراهتا،  ابعادها،  الطف:  فاجعة  املصدر/ 

الكبري السيد حممد سعيد احلكيم )قدس رسه( )33/1(

محلّ اإلمام الحسين )عليه السالم( في المحشر

تهيؤ اإلمام الحسين )عليه السالم( للقاء الحر وأصحابه 
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لقد قّدم الرسول الكريم )صىل  اهلل  عليه  وآله( ابنه إبراهيم 
فاطمة  ابنته  ابن  وهو  "عليه السالم"  احلسني  لولده  ف��داًء 
الزهراء عليها السالم وهذا إن دلاَّ عىل يشٍء فإّنام يدّل عىل 
والرسول  الرسالة  عىل  عليه السالم  احلسني  اإلمام  مكانة 

صىل  اهلل  عليه  وآله.
التي  بالروايات  التاريخ واحلديث مألى  وقد جاءت كتب 

تشري إىل ذلك منها:
عليه  وآله  اهلل   صىل   النبي  عند  كنت  قال:  العباس  أيب  عن 
األيمن  فخذه  وع��ىل  إبراهيم  ابنه  األي��رس  فخذه  وع��ىل 
احلسني بن عيّل تارًة يقّبل هذا وتارة يقّبل هذا إذ هبط عليه 
جربائيل عليه السالم بوحي من رّب العاملني فلاّم رسى عنه 
يقرأ  رّبك  إّن  يا حمّمد  فقال:  ريّب  "أتاين جربائيل من   : قال 
عليك السالم ويقول لك: لست أمجعهام لك فافِد أحدمها 
بصاحبه". فنظر النبي صىل  اهلل  عليه  وآله إىل إبراهيم فبكى 

ونظر إىل احلسني فبكى ثّم قال : "إّن إبراهيم ُأّمه َأمة ومتى 
مات مل حيزن عليه غريي وُأّم احلسني فاطمة وأبوه عيل ابن 
عّمي حلمي ودمي ومتى مات حزنت ابنتي وحزن ابن عّمي 
جربئيل  يا  حزهنام،  عىل  حزين  ُأوثر  وأنا  عليه  أنا  وحزنُت 
فُقبض   : قال  عليه السالم".  بإبراهيم  فديته  إبراهيم  تقبض 
إذا رأى احلسني  النبي صىل  اهلل  عليه  وآله  بعد ثالث فكان 
"فديت  وقال:  ثناياه  ورشف  صدره  إىل  وضّمه  قباَّله  مقباًل 

َمْن فديته بابني إبراهيم".
عن أنس قال: لقد رأيت إبراهيم وهو يكيد بنفسه بني يدي 
رسول اهلل صىل  اهلل  عليه  وآله فدمعت عينا رسول اهلل صىل 
 اهلل  عليه  وآله فقال: "تدمع العني وحيزن القلب وال نقول إاّل 

ما ُيريض الرّب وإّنا بك يا إبراهيم حمزونون".
املصدر/ احلسي رحيانة النبي)صىل اهلل عليه واله( ـــ تاليف: 

كامل معاش    )105/1(

إبراهيم فداء للحسين )عليه السالم(
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.

ين عظمُة الدِّ
فضيلة الشيخ زمان الحسناوي

م��ا ه��ي فائدة البح��ث ع��ن الدين؟ ولم��اذا يبحث 
اإلنس��ان عن الدي��ن، ماذا يس��تفيد اإلنس��ان جّراء 
بحثه عن الدين؟، لنعرف كل هذه األمور علينا أوالً 

أن نعرف: ما هو الدين؟
الدي��ن: ُيع��ّرف عل��ى أّن��ه عب��ارة ع��ن عالق��ة ذات 
طرفي��ن يتص��ل أحدهم��ا بالفك��ر ويتص��ل الطرف 
اآلخ��ر بالس��لوك العملي، ولذلك ه��و ليس مجّرد 
نظري��ة، ُوضع��ت ألجل التنظي��ر، ومن خ��الل الدين 
يمكننا أن نهّذب اإلنس��ان وذل��ك يكون من خالل 

نقاط عديدة نبين منها ما يلي:

أوالً: الدين هيّذب األفكار
ينتج  الدين  بأصول  الصحيح  االعتقاد  خالل  فمن 
الفكر السليم؛ أي إذا اعتقد اإلنسان بأصول دينه من 
اإلخالل  غري  من  صحيحًا  اعتقادًا  املعاد  إىل  التوحيد 
السليم  الفكر  سيوّلد  ذلك  فإن  األصول  هذه  بأحد 

الصحيح عند اإلنسان.
ثانيًا: الدين دعامة األخالق والسلوك

إن السلوَك الصحيح لدى اإلنسان دائاًم يأيت من الفكر 
السليم، فإذا صار فكر اإلنسان سلياًم من خالل اتباعه 
األصول السليمة سيولد ذلك سلوكًا سلياًم من خالل 
تعالج  األصول  ألن  الساموية؛  بالترشيعات  قيامه 
اعترب  ولذلك  السلوك،  تعالج  والترشيعات  الفكر، 

اإلسالم السلوك فرعًا وليس أصاًل.
قوله  ذلك  يبني  كام  التقوى  حالة  يولد  الصيام  فمثاًل 
َكاَم  َياُم  الصِّ َعَلْيُكُم  ُكتَِب  آَمنُوا  ِذيَن  الاَّ َا  َأهيُّ )َيا  تعاىل: 

ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم..( )البقرة: 183(. ُكتَِب َعىَل الاَّ
بالصورة  اإلنسان  هبا  أتى  إن  الصالة  وكذلك 
تردعه  العصمة  لديه حالة من  فإهنا ستولد  الصحيحة 
اَلَة  عن ارتكاب املحّرمات كام يقول تعاىل: )..إِناَّ الصاَّ

َتنَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َوامْلُنَْكِر..( )العنكبوت: 45(.
ثالثًا: الدين يولد االلتزام بالقواني

آَتْيُتُموُهناَّ  مِماَّا  َتْأُخُذوا  َأْن  َلُكْم  حَيِلُّ  )َوال  تعاىل:  يقول 
َشْيئًا إِالاَّ َأْن خَيافا َأالاَّ ُيِقيام ُحُدوَد اهللاَِّ..( )البقرة: 229(، 
فمن األمور التي ألزم الدين هبا اإلنسان هي رضورة 
يف  جاء  كام  الرشعية  احلدود  أو  القوانني  عىل  حمافظته 
تعبري اآلية الكريمة، فإذا صار فكر اإلنسان سلياًم وّلد 
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لديه السلوك السليم، ومن خالل هذا السلوك السليم يتبع 
اإلنسان القوانني اإلهلية التي رسمتها له الرشيعة اإلسالمية، 
وبالتايل فال يتعدى تلك احلدود أو القوانني وال خيالفها، أي 
العصمة، وهذه  من  يكتسب حالة  اإلنسان  الدين جعل  أن 

العصمة منعته من التعدي عىل القوانني.
رابعًا: الدين ينظم العالقات االجتامعية

هناك جمموعة من العالقات أمرنا اهلل تعاىل باتباعها وإبرامها 
وجعل لتلك العالقات قوانني تنظمها، ومن هذه العالقات 
عالقة  بوالديه،  اإلنسان  عالقة  باملجتمع،  اإلنسان  )عالقة 
بالعلامء،  اإلنسان  عالقة  واملحتاجني،  الفقراء  مع  اإلنسان 
السياسية  العالقة  واملثقفني،  املفكرين  مع  اإلنسان  عالقة 
مع احلاكم الرشعي، العالقة الشاملة مع املسلمني، العالمة 
الشاملة مع بني البرش، العالقة املعنوية مع أولياء اهلل تعاىل(.

خامسًا: الدين يلغي الفوارق القومية وغريها
)احلجرات:  َأْتَقاُكْم(  اهللاَِّ  ِعنَد  َأْكَرَمُكْم  )إِناَّ  تعاىل:  يقول 
من  بمجموعة  مكّباًل  بأكمله  اليوم  العامل  ونرى   ،)13
عىل  أما  الناس،  بني  التمييز  أساس  عىل  تقوم  التي  القوانني 

عندما  ولكن  القومية،  أو  الديانة  أو  اللون  أو  اللغة  أساس 
يمّيز  الذي  امليزان  وجعل  اجلدار  عرض  رضهبا  الدين  جاء 
من خالله بني الناس هو التقوى والقرب من اهلل تعاىل، ومل 
املتّقي سواء أكان أبيض أو أسودًا، عربيًا  يمّيز بني اإلنسان 
الرسول  قول  يف  واضحًا  نراه  ما  وهذا  أعجميًا،  أو  أكان 
الفاريس  سلامن  جعل  عندما  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  األكرم 
)املحمدي( من أهل البيت )عليهم السالم( لفضله وتقواه 

كام تنقل الروايات.
سادسًا: الدين يبعث عىل االطمئنان ويطرد احلرية والقلق

ِذيَن آَمنُوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوهُبُْم بِِذْكِر اهللاَِّ، َأاَل بِِذْكِر  يقول تعاىل: )الاَّ
فوائد  أهم  أحد  أن  إذ   ،)28 )الرعد:  اْلُقُلوُب(  َتْطَمِئنُّ  اهللاَِّ 
البحث عن الدين هو أنه يؤّدي إىل الراحة واالطمئنان التي 
هو  عليها  حيصل  الذي  ولكن  عمومًا  اإلنسان  عنها  يبحث 
املؤمن دون غريه، ولذلك نرى اإلنسان املؤمن رغم افتقاره 
ألغلب مقومات احلياة لكنك جتده حامدًا هلل شاكرًا له ويف 
بأنه لو ُأغلقت كل األبواب  حالة من االطمئنان واالعتقاد 

فهناك باب مفتوح ال ينغلق أبدًا وهو باب اهلل تعاىل.
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درٌر من الوصّية العظيمة

االعتصــام بحبــل اللــه المتيــن

في الملتقيات الســابقة، اســتغرق ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ 
عبــد المهدي الكربالئي في تناول وصية اإلمام علي البنه اإلمام الحســن المجتبى 
)عليهمــا الســالم( والتي حملت مضاميــن مهّمة يجــب التمّعن فيهــا، وقد وصل 
ســماحته فيهــا إلى قوله )عليــه الســالم(: )َواالِْعِتَصامِ بَِحْبِلــِه َوَأيُّ َســَبٍب َأْوَثُق ِمْن 

ِه إِْن َأْنَت َأَخْذَت بِِه(. َسَبٍب َبْيَنَك َوَبْيَن اللَّ

الملتقى األسبوعي

إعداد/ عيسى الخفاجي    -   تصوير : احمد القريشي
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املؤمنني يف وصيته  امري  يبني  أهيا األخوة واألخوات،  هنا 
عىل  ويؤكد  السالم(  )عليهام  احلسن  االمام  البنه  البليغة 
االعتصام بحبل اهلل تعاىل  كام ورد يف قوله جل وعال يف 
ُقوْا( َتَفراَّ َوالَ  مَجِيًعا  اهللِّ  بَِحْبِل  )َواْعَتِصُموْا  الكريم   القرآن 

{آل عمران/105}.
اذ ان العصمة هي بمعنى املنع واالعتصام بمعنى االمتناع ، 
ويف نفس الوقت حياول ان ينبه )عليه السالم ( انه مفروضا 
باإلنسان ان ال يشغله شاغل يشغله عن االرتباط واملسك 
بقوة هبذا احلبل حتى ال يفلت منه ويقع ويسقط ويتعرض 
اىل اهلالك فربام هناك امور مجيلة ُتشغلُه بجامهلا فال يلتفت 

احلبل  عىل  والقبض  االحكام  عن 
بقوة فيتعرض اىل السقوط.

بالدخول  هَيم  وهو  الشيخ  وتابع 
وسرب اغوار الوصية:

كل انسان حيب ويريد ان يرتقي من 
حال اىل حال من النقص اىل الكامل 
املعرفة  نور  اىل  اجلهل  ظلامت  ومن 
نور  اىل  الرذيلة  وحل  ومن  والعلم 
بالطبع  وهذه  واالخالق  الفضيلة 
هي انتقاله من االمور احلسية املادية 
ان  يريد  باملقابل  وهو  املعنوية  اىل 
يربط نفسه بيشء يثق به خيرجه من 
اخلوف واهلالك من االمور اخلطرية 
منعطفا  وتشكل  حياته  تواجه  التي 
يريد  الكافر  حتى  انسان  فكل   ، االمان  اىل  عليه  خطريا 
اىل  والتعب  العناء  من  السعادة   اىل  الشقاء  من  يرتقي  ان 
الراحة  ، اذ ال بد لإلنسان الذي يروم الرقي اىل قمة جبل 
البحث عن حبل يثق به يكون ُمربمًا حُمكام حتى يتولد لديه 
االطمئنان انًه يتمكن ان يصل اىل القمة التي بغيتُه فيها من 

غري ان يتعرض اىل السقوط .
وتساءل سامحة الشيخ الكربالئي:

ما هو ذلك اليشء وتلك اآللة وذلك السبب املعنوي الذي 
نثق به والذي يكون حمكام موثوقا مفتوال مربما الذي ُربط 

بقوة بحيث يوّلد لدينا االطمئنان للوصول اىل اهلدف؟  
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وجييب الكربالئي عىل تساؤله عىل لسان االمام عليه السالم 
اهلل  كحبل  اليه  ونطمئن  به  نثق  سبب  من  هناك  ليس  فيقول 
احكامها  يف  تكون  ال  اخرى  حبال  هناك  فليس  واال  تعاىل  
وإبرامها ال توّلد الثقة واالطمئنان بمثل هذا احلبل امُلحكم يف 

فتله وقوته .
وتساءل سامحة الكربالئي مرة ثانية  ما هو طبيعة هذا احلبل؟

لكي  وتفاصيله  هويته  حيدد  ان  لوحده  االنسان  يتمكن  هل 
حُيّصل عىل االطمئنان والوثوق من عدم السقوط واهلالك؟

يأيت هنا االمام عليه السالم فيقول: )َوااِلْعتَِصاِم بَِحْبِلِه َوَأيُّ 
َسَبٍب َأْوَثُق ِمْن َسَبٍب َبْينََك َوَبنْيَ اهللاَِّ إِْن َأْنَت َأَخْذَت بِِه(.

َ )حبل اهلل( هنا بثالثة تفاسري وهي )القرآن الكريم،  وقد ُفرسِّ
االسالم، اهل البيت عليهم السالم(.

ولنتدبر االمور الثالثة فال يمكننا ان نعتمد عىل القرآن الكريم 
حيقق  الذي  احلقيق  احلبل  اىل  الوصول  نستطيع  لكي  لوحده 
مجيع اهدافنا املرجوة، صحيح انه يشء أساس  يف هذا االمر 
ان  البد  ولكن  به  نعتصم  الذي  احلبل  هذا  هوية  حتديد  ويف 
االكرم  النبي  ذكره  االخر  اليشء  وهذا  آخر،  أمر  مع  نقرنُه 
ان  ما  الثقلني  فيكم  تارك  )اين   : واله وسلم(  اهلل عليه  )صىل 
متسكتم هبام لن تضلوا بعدي احدمها أعظم من اآلخر كتاُب 
لن  بيتي  أهل  وعرتيت  االرض  اىل  السامء  من  ممدود  حبٌل  اهلل 

يفرتقا حتى يردا عيلاَّ احلوض فانظروا كيف ختلفوين فيهام(.
نأيت اىل االعتصام بأهل البيت )عليهم السالم(، ربام البعض 
احلب  بمسألة  فيها  يكتفى  ان  االعتصام  مسألة  ان  يتصور 
واالنتامء اللفظي والقويل ألهل البيت عليهم السالم ، اذ كثريا 
ما كان االئمة )عليهم السالم( ينبهون اصحاهبم اىل بيان هوية 

االنتامء احلقيقي والصادق ألهل البيت عليهم السالم.
لقد وردت الكثري من االحاديث التي تبني ذلك ومنها ما ورد 
جابر  اصحابه  ألحد  يقول  السالم(  )عليه  الباقر  االمام  عن 
اجلعفي: َيا َجابُِر َأَيْكَتِفي َمِن اْنَتَحَل التاََّشيَُّع َأْن َيُقوَل بُِحبِّنَا َأْهَل 
اْلَبْيِت ! َفَو اهللاَِّ َما ِشيَعُتنَا إاِلاَّ َمِن اتاََّقى اهللاََّ َوَأَطاَعُه ، َوَما َكاُنوا 

َوَكْثَرِة   ، َواأْلََماَنِة  ِع،  َوالتاََّخشُّ  ، بِالتاََّواُضِع  إاِلاَّ  َجابُِر  َيا  ُيْعَرُفوَن 
َوالتاََّعاُهِد  بِاْلَوالَِدْيِن،  َواْلرِبِّ  اَلِة،  َوالصاَّ  ، ْوِم  َوالصاَّ اهللاَِّ،  ِذْكِر 
اأْلَْيَتاِم،  َو  َواْلَغاِرِمنَي  امْلَْسَكنَِة  َوَأْهِل  اْلُفَقَراِء  ِمَن  لِْلِجرَياِن 
الناَّاِس  َعِن  اأْلَْلُسِن  اْلُقْرآِن، َوَكفِّ  َوتاَِلَوِة   ، احْلَِديِث  َوِصْدِق 

إاِلاَّ ِمْن َخرْيٍ ، َوَكاُنوا ُأَمنَاَء َعَشاِئِرِهْم يِف اأْلَْشَياِء(.
واكمل سامحته وهو يأيت عىل ختام امللتقى:

ان  هو  مهم  يشء  اىل  ينبهنا  ان  السالم(  )عليه  االمام  يريد 
هناك تشّيعًا لسانيًا ولفظيًا و هناك تشيعًا حقيقيًا، وربام يتوهم 
بانه  والتظاهر  باللسان  اعالن  هذا  جمرد  ان  ويتصور  البعض 
انا من شيعة اهل البيت، فهذا غري  كاف يف انه يعطيني هوية 
احلقيقي  الشيعي  ان  اذ  السالم،  عليهم  البيت  ألهل  االنتامء 
السالم  عليه  املؤمنني  امري  مواصفات  عليه  انطبقت  من  هو 
من التواضع والتخشع والصدق واداء االمانة وغري ذلك من 
الصفات ، ان الشيعي احلقيقي هو الذي التزم عىل مدار عمره 
هبذه الصفات بحيث اصبح معروفا لدى االخرين من كثرة 
ويقطعها  يوم  يف  هبا  يلتزم  عابرة  صفات  هي  ليست  التزامه 
ايام  ايام وتنقطع يف  تأيت يف  ايام هي ليست صفات عابرة  يف 

اخرى بل هي صفة ثابتة له او يف الغالب هي صفة يلتزم هبا.

حبال الله المتينة هي 
)القرآن الكريم ، االسالم، 

أهل البيت عليهم 
السالم( ما ان تمسكت 

بهم فلن يكون مصيرك 
السقوط والهالك..

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2023 م Ahrar  Weekly

16



 أحباب اهلل! عبارٌة ما امجلها، كأهنا ضوء جاذب يف ظالم 
حالك ترشد متأمُلها لفيض ما أفعمه من مشاعر من االله 
املعبود لعبده، متر عىل خاتم القرآن يف عدة آيات وربام يمر 
سيفلح  فاعلها  ان  رغم  معانيها  باب  يطرق  أن  دون  من 
بمحبة الرمحن الرحيم، حمبٌة ما أغالها وما أثمنها!، وهل 

أغبُط من عبد حيبه اهلل!
عديدة  آيات  يف  جلية  واضحة  كشمس  ترشق  سنجدها 
امهها إتباع النبي االكرم صىل اهلل عليه واله كام يف قوله عز 
اهلل....(  حيببكم  فاتبعوين  اهلل  حتبون  كنتم  إن  )ُقل  وجل: 
)آل عمران 31(، فكم من مؤمن حرص عىل التمسك هبذا 

الرشط؟
ومن اكثر ماورد يف القرآن والذي يؤدي اىل الفوز بمحبة اهلل 
هي )فعل احلسنات(، فقد وردت عبارة )حيب املحسنني( 
يف اآليات من سورة آل عمران )134 و 148 ( ويف سورة 

املائدة )13و93(.
وكذلك  للتوابني،  وجل(  )عز  اهلل  حمبة  أخرى:  آية  ويف 

اآلية )222(:  البقرة  معًا يف سورة  فقد وردتا  املتطهرين، 
)ان اهلل حيب التوابني وحيب املتطهرين(

وحمبته جل وعال للمتقني، اآلية )76( من سورة آل عمران 
وكذلك يف آيتني من سورة )التوبة اآلية: 4 و 7(

 ،)146( عمران  آل  للصابرين:  وعال  جل  وحمبته 
واملتوكلني: )آل عمران 159(

من  ثالث  آيات  يف  وردت  التي  للمقسطني  تعاىل  وحمبته 
سور: )املائدة اآلية 42( )واحلجرات اآلية 9( واملمتحنة 
اآلية  )التوبة  )للُمّطهرين(  شأنه  جل  وحمبته   ،)8 اآلية 

)108
وأخريا وردت يف القرآن الكريم حمبة خصها )جل وعال( 
اهلل  )ان  املباركة:  اآلية  يف  املوصوفني  االبطال  للمقاتلني 
حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفًا كأهنم بنيان مرصوص( 
سورة الصف اآلية )4(، ولعل من مجلة مانفهم منها هي 
وحدة صفنا يف هذا الظرف الذي أفحنا به بتلك املحبة مع 

انتصار الفتوى املباركة.

أحباب الله  
بقلم/ عامر الطائي
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في بادرة هي االولى من نوعها على مس��توى 
ف��ي  البح��ث  وبه��دف  المقدس��ة،  العتب��ات 
س��بل االرتق��اء بالمنظوم��ة القيمي��ة واثرائه��ا 
وف��ق اطر اس��المية واجتماعي��ة موزونة، وتحت 
ش��عار)بالتنمية والتطوي��ر نرتق��ي( اقام قس��م 
تطوير الم��وارد البش��رية في العتبة الحس��ينية 
المقدس��ة المؤتم��ر الوطني االول الموس��وم 
ب�)اث��ر المنظوم��ة القيمي��ة ف��ي بن��اء المجتمع 
وتنميته( بالتعاون مع جامعة وارث االنبياء � كلية 
العلوم االس��المية، بمشاركة )53( بحث وبحضور 
المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة 
سماحة الش��يخ عبد المهدي الكربالئي، ونخبة 

من كبار الشخصيات العامة واالكاديمية.
رئيس جامعة كربالء المقدس��ة الدكتور "باس��ل 
خلي��ل الس��عيدي" حضر ممثال عن وزي��ر التعليم 
العالي والبحث العلمي وصرح لمجلتنا قائال: "ان 
الجامع��ات العراقي��ة لها فعاليات وتأثير مباش��ر 
المؤتم��رات  ه��ذه  وان  المجتم��ع،  م��ع  ومثم��ر 
العلمي��ة هي اح��د الفعالي��ات التي له��ا التأثير 
م��ع الباحثي��ن والمجتم��ع، لم��ا تط��رح في هذه 
المؤتم��رات م��ن بح��وث تعال��ج مش��اكل الناس 

والمجتمع بشكل مباشر".

 أثــر المنظومــة القيميــة 
فــي بنــاء المجتمــع وتنميتــه

المؤتم��ر الوطن��ي األول

األحرار/ نمير شاكر – تصوير/ حسين العطار

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2023 م Ahrar  Weekly

18



اللجان  من  املؤمتر  هذا  عىل  للقائمني  الشكر  بوافر  متقدما 
هذا  إلقامة  عظيمة  جهود  من  أضافوه  ملا  والعلمية  التحضريية 

املؤمتر.
حممد  البرشية،  املوارد  تطوير  قسم  رئيس  حتدث  جانبه   ومن 
الكناين قائال: املؤمتر يسعى اىل اثراء التنمية البرشية التي تستهدف 
التي  اإلسالمية  املنظومة  طريق  عن  لإلنتاج  وتؤهله  االنسان، 
الن  البرشية،  التنمية  خالل  من  االنسان  تطوير  عىل  ركزت 

االنسان يمثل حمور الفكر واساس عمران احلياة.
مبينا: "تضمن املؤمتر )5( حماور، خيتص املحور األول بالدراسات 
والثالث  واالجتامعية،  النفسية  بالدراسات  والثاين  اإلسالمية، 
بالدراسات  فيعنى  الرابع  اما  واالقتصادية،  اإلدارية  للدراسات 

القانونية، واألخري خاص بالدراسات اللغوية واألدبية".
"ان املحاور تم اختيارها بناًء عىل استبانة أطلقت عن  موضحا: 
طريق مواقع التواصل االجتامعي الختيار املواضيع االكثر أمهية 

لدى املجتمع. 
فيام قال رئيس اللجنة التحضريية وعميد كلية العلوم االسالمية 
فائق  طالل  الدكتور  السالم(  )عليه  االنبياء  وارث  جامعة  يف 
الكاميل: تم اطالق هذا املؤمتر نتيجة الشعور بوجود ازمة حقيقية 
لدى الشارع من خالل فهم املنظومة القيمية من جهة ومن جانب 

اخر تطبيقها سلوكيا واجرائيا يف الواقع.
االول  حمورين،  عىل  مبني  بحث  يف  شاركت  الكاميل:  وبني 
ثم  املفهوم  ناحية  من  العامة  بالصورة  املؤسسة  ملعنى  التأصيل 
القيمية  املنظومة  عّرفنا  ثم  اخلاص،  بمفهومها  الدينية  املؤسسة 
املحور  اما  هبا،  تتعلق  التي  واخلصائص  ولوازمها  ورشوطها 
وطلب  التجول  خالل  من  احصائية  عملية  هنالك  كان  الثاين 
واجلانب  والتطوير  بالتنمية  تعنى  التي  االقسام  من  املعلومات 
وهو  اال  البحث  بعنوان  يتعلق  وما  والطفولة  والصحي  املعريف 

اجلانب القيمي واالنساين.
رضورة  عىل  "اكدت  الكاميل:  اوضح  البحث  توصيات  وعن 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  ووزارة  الرتبية  وزاريت  خماطبة 
لغرض تعزيز املناهج باملنظومة القيمية وعدها من االساسيات، 
وليست من الدروس االثرائية، كام اكدت عىل رضورة االحتفاء 
القيمية،  املنظومة  عىل  يؤكدون  الذين  واملنظامت  باألفراد 
تلك  اكبار  لغرض  القيمية  املنظومة  بأسم  يوم  وخيصص 
التي  باملناسبات  اسوة  هبا  واالحتفاء  والشخصيات  املؤسسات 
واالدباء  والفنانني  الباحثني  دعم  عن  فضال  هبا،  االحتفاء  يتم 

الذين يؤكدون عىل هذا املعنى".
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العتبــة الحســينية
 تفتتــح جامعة الســبطين للعلوم الطبيــة

من أجل رفع المستوى العلمي في العراق

ي
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األحرار/ نمير شاكر  - قاسم عبد الهادي 

افتتحت األمانة العامة للعتبة الحســينية المقدســة جامعة الســبطين للعلوم الطبية في مدينة 
كربــالء المقدســة التــي ُتعد أحدث مشــاريعها التعليميــة الهادفــة لرفع المســتوى العلمي في 
العــراق وهــي تترجــم توجيهــات المرجعيــة الدينيــة العليــا بتوســيع نطــاق مســؤولياتها لخدمة 

المجتمع إنسانيا وثقافيا وعلمياً.
وُأقيم حفل االفتتاح بحضور األمين للعتبة الحسينية  األستاذ حسن رشيد العبايجي، ووزير التعليم 
العالــي والبحــث العلمي الدكتــور نعيم العبــودي، ووزيــر الصحة الدكتــور صالح مهدي الحســناوي 
ونظيــره اإليرانــي بهــرام عيــن اللهــي، ورئيــس ديــوان الوقــف الشــيعي الدكتــور حيــدر الشــمري، 

وشخصيات رسمية وأكاديمية وإعالمية.
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األحرار/ نمير شاكر  - قاسم عبد الهادي 

اولويات  التي تكون من  التعلمية والعلمية  املسرية  البلد وخدمة 
احلكومة".

مشريا إىل أمهية التوّحد والتوافق بني اجلامعات العراق بال متايز بل 
ختضع للتنافس العلمي وذلك من اجل خدمة املسرية العلمية يف 
املرحلة  برامج اساسية وبرامج مهمة جدًا يف  العراق حيث لدينا 
القادمة حيث افتتحنا عدة مشاريع وطبقنا عدة انظمة من ضمنها 
مسار بولونيا، كل ذلك من أجل خدمة املسرية العلمية يف العراق.

العتب��ة الحس��ينية المقدس��ة ترع��ى الم��الكات 
التعليمية في العراق

فيام بني رئيس ديوان الوقف الشيعي ) الدكتور حيدر الشمري( 
يف كلمة بحفل االفتتاح: نترشف اليوم بحضور افتتاح هذا املنجز 
الرشعي  املتويل  يرعاه  والذي  املقدسة  احلسينية  للعتبة  اجلديد 
للعتبة  العامة  واالمانة  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
وتوأمتها  اجلامعة  هذه  مالكاهتا،  بمختلف  املقدسة  احلسينية 
التي  الدولية  الفروع  احد  الفرع  هذا  باعتبار  طهران  جامعة  مع 
التعليمية يف ختريج طلبة يف جماالت طبية ساندة  املالكات  ترعى 
للمجاالت الطبية يف العراق حيث تعترب بصمة اوىل يف البلد وان 
العايل  التعليم  وزارة  مع  بالتعاون  العمل  هذا  سيكون  اهلل  شاء 
املؤسسات  سلسلة  يف  املؤسسات  احدى  وهي  العلمي  والبحث 
الصحية والطبية والتعليمية التي تقوم عىل انجازها العتبة احلسينية 
املقدسة وبدعم مبارش من احلكومة العراقية وجملس وزرائها املوقر 

والوزارات املعنية".
خدمة  يف  ستكون  اجلامعة  هذه  "نتائج  ان  إىل  الشمري  وأشار 
داعمة  ستكون  وايضًا  البلد  مؤسسات  من  متعددة  مفاصل 
العراق  التخصصية يف  الطبية والتعليمية والوزرات  للمؤسسات 
من خالل مالكات دولية ووطنية تعمل يف جمال التعليم والرتبية 
والتدريس من اجل ان تسد حاجة مؤسساتنا املختلفة ان شاء اهلل 
وتلبي احتياجات املواطنني بصورة مستمرة، وايضًا تقدم خدماهتا 

التخصصية للزائرين الكرام".
الجامعة لها تصنيفات متقدمة على المستوى 

العلمي العالمي
اخلطايب(:   نصيف  )املهندس  املقدسة  كربالء  حمافظ  قال  فيام  
اجلامعة  الطبية هذه  السبطني  افتتاح جامعة  اليوم يف  بكم  نرحب 
التي ُاسست هنا يف كربالء املقدسة من قبل االمانة العامة للعتبة 

مع  وجتولت  كثب  عن  االفتتاح  حفل  واكبت  "األحرار"  جملة   
الضيوف يف جامعة السبطني للعلوم الطبية بكلياهتا الثالث )كلية 

الطب البرشي والتمريض والقبالة والتأهيل النفيس والبدين(
نعيم  الدكتور  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  وقال 
العبودي: ترشفنا اليوم نيابة عن دولة رئيس الوزراء بافتتاح فرع 
من جامعة طهران الطبية وهي )جامعة السبطني( وعندما تتظافر 
التنمية  بيئة  القوى يف هذا املجتمع تكون  اجلهود اخلرّية يف تعزيز 
هلا مساحتها الكافية ومساحات النهوض ومساحات القوة سوف 

تكون هلا مسارها احلقيقي يف داخل املجتمع".
خالل  العراقية  للحكومة  االساسية  األولويات  "من  بأن  وتابع 
الفرتة املقبلة هو موضوع التنمية وخصوصا يف جمال التعليم وجمال 
الصحة واليوم هذا الرصح املتمثل بجامعة السبطني انا اعتقد أنه 
مهم جدا، والتي من اساسياهتا خدمة املجتمع وخدمة طالبنا يف 
تشهد  سوف  القادمة  املرحلة  ان  اعتقد  وانا  الطبي  اجلانب  جمال 
احلكومية  او  االهلية  أكانت  سواء  اجلامعات  افتتاح  من  مزيدًا 
هذا  خدمة  اجل  من  االساسية  احلكومية  اجلامعات  مع  ومزجها 
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احلسينية املقدسة وهذه اجلامعة بالتعاون والرشاكة والتنسيق 
متقدمة  التي هلا تصنيفات  العاملية  الطبية  مع جامعة طهران 

عىل املستوى العلمي العاملي".
املشاريع  هبذه  أضحت  كربالء  "اليوم  اخلطايب،  وأضاف 
تفتح  العراق وبذلك  هي عاصمة علمية وعاصمة طبية يف 
ونتوجه  مبارك  يوم  هو  فاليوم  العراقيني  لكل  ذارعيها 
حممد  االستاذ  الوزراء  رئيس  دولة  اىل  والعرفان  بالشكر 
شياع السوداين املحرتم والسيد وزير التعليم العايل والسادة 

املبذولة من  العايل لكل اجلهود  الوزراء املحرتمني وتقديرنا 
يف  ساهم  من  ولكل  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 

هذا االنجاز الكبري".
 وأشار "اخلطايب " اىل أن هذا املكان أكيد ستكون له خمرجات 
رئيسية:  اقسام اساسية  علمية كبرية ملَ ال وهي متتلك ثالثة 
قسم الطب العام وكذلك التمريض وكذلك التأهيل الطبي، 
والطبية  الصحية  للمنظومة  كبرية  اضافة  ستقدم  وبذلك 

والعلمية يف حمافظة كربالء املقدسة".
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بين  المثمر  االكاديمي  العلمي  التعاون 
العراق وايران

عني  هبرام  )السيد  اإليراين  الصحة  وزير  قال  جانبه  ومن 
هذه  يف  موجودًا  اكون  ان  اليوم  يل  الفخر  من  اللهي(: 
العامل  املقدسة بل هي قطعة من أقدس االماكن يف  االرض 
اجلهود  كل  اشكر  التعليمي  الرصح  العظيم  الرصح  وهذا 
الطبي  العلمي  الرصح  هذا  تشييد  يف  سامهت  التي  املباركة 
اىل  وامتناين  شكري  املقدسة.  احلسينية  العتبة  وباخلصوص 
معايل وزير التعليم العايل الذي كان له الدور املؤثر والفّعال 
يف املوافقة عىل افتتاح هذه اجلامعة، والشكر كذلك للجهود 
رصح  هكذا  إلنشاء  املباركة  احلسينية  العتبة  من  املبذولة 
عظيم خيتص بشكل مبارش باملجتمع العراقي املجتمع املدين 

ويساعد عىل التعليم وتوسعة التطور العلمي.

الخطابي: اليوم كربالء 
أضحت بهذه المشاريع 

هي عاصمة علمية 
وعاصمة طبية في 

العراق وبذلك تفتح 
ذارعيها لكل العراقيين

،،

،،
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حاورتُه: إيمان صاحب

أنامل كربالئيــة 
لمهجــر د ا ها في بــال تنثــر ســحَر
األح��رار تح��اورُ الخط��اط الش��اب أمي��ر الكربالئ��ي
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حكاية الشغف والكفاح
الكتابة  إىل  ميل  يل  "كان  قائاًل:  بداياته  عن  الكربالئي  حدثنا 
يف  مقياًم  كنت  عندما  االبتدائي  الثالث  الصف  يف  اجلميلة 
الفن عندما  احلقيقي هلذا  العشق  بدأ  األردنية، ولكن  اململكة 
أمري  فضائل  بيان  يف   - اجليّل  اِهر  الزاَّ )اخل��طُّ  كراسة  إقتنيت 
املؤمنني اإلمام عيل عليه السالم(، للمرحوم األستاذ اخلطاط 
دمشق  يف  2000/م  العام  يف  وذلك  النجفي،  سبتي  جواد 
مجال  فَأَخَذت  السالم،  عليها  زينب  السيدة  منطقة  يف  حتديدا 
اهللِّ  كالم  من  الوحي  بحروف  ممتزجًة  مأخذًا،  منّي  حروفه 
تعاىل و أحاديث رسول اهللاَِّ صىل اهللُّ عليه وآله و ِحَكم موالنا 
أمري املؤمنني عيل "عليه السالم"، فكانت نعم املريّب، فتكّوَنت 
شخصيتي وارتسمت مالحمها بكالم النور، و هذا هو اهلدف 

األسمى هلذا الفّن األصيل.
الخط االقرب

وعند سؤالنا اياه عن أي نوع من اخلطوِط العربية  هو األبرز يف 
لوحاته اجاب الفنان امري: "خّط الّثلث، باعتباره أهّم وأصعب 
أنواع اخلط العريب، و فيه مجاٌل ساحر وخصوصًا عندما تتطابق 
حروفه عىل موازين النسبة الذهبية املعروفة، و يعرّب عن مدى 

التي  الدقيقة،  تفاصيله  و  الفّن  هذا  إلستيعاب  اخلطاط  قدرة 
حتتاج إىل وقت وجهد كبريين. 

االصداء في بالد المهجر
وعن مدى حضور اخلط العريب خارج العراق خصوصًا وانت 

يف بالِد املهجر؟
هذا  عىل  الضوء  يسّلط  مل  و  جيدًا،  حضورًا  أرى  "ال  أجاب: 
به،  يعتّد  نشاط  أو  دعم  يوجد  ال  و  ينبغي،  كام  الكبري  الفّن 
هنا  ومن  أمريكا"،  و  كأوروبا  الغربية  البالد  يف  وخصوصًا 
وترسيخه  العريق  الفّن  هبذا  النهوض  مجيعًا  علينا  يتوّجب 
العربية  اجلاليات  يف  الشباب  رشحية  وخصوصًا  النفوس  يف 

خصوصًا و املسلمة عمومًا. 
تأثير التكنولوجيا على الخط العربي

ال  بذاته،  مستقلٌّ  فنٌّ  العريب  "اخلّط  بأن:  الكربالئي  ويوضح 
نعم  األم��ور،  من  غريه  إىل  و  الرقمية  التكنولوجيا  إىل  حيتاج 
التكنولوجيا  بواسطة  تكون  التي  األم��ور  إىل  الناس  حلاجة 
العريب،  اخلط  خدمة  يف  التكنولوجيا  توظيف  عندها  يتوجب 
التشوهات  من  عليه  واحلفاظ  أصوله  مراعاة  ينبغي  و  كام 

احلاصلة كام نراها اآلن يف كثري من األحيان. 

يستهوي كل من يراه ويجبره على حب أحرفه المرنة، 

فهو لحن للعيون وراحة للنفوس وريحان للقلوب، وبه 

تزدان الحكم جماال واالقوال فخامة.

انه الخط العربي، ذلك الفن الذي زاوله المبدع 

"الكربالئي أمير"، الذي تحتضن أنامله القصبة بشغٍف 

لتبتهج الحروف األبجدية كإبتهاِج الورود بتساقِط 

الندى، معلنة حال هطولها بداية ربيع جديد من اللوحِة 

المتقنة، يقضي جلّ وقته بيَن الحبر والورق، حتى بات 

من الفنانين البارعين في فن الخط العربي، والذي بادلنا 

أطراف الحديث ليطلعنا أكثر عن حيثيات إبداعه.
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ماذا يعني لك الرسم وهل له تأثير في 
المتلقي أكثر من الخط؟

فنُّ الرسم هو املنفذ األرسع إىل النفوس، بإيصال األفكار 
والتعبري عن الذات وتوثيق األحداث بتفاصيلها عىل مّر 
املجتمعات  أحوال  أمهية كبرية يف دراسة  له  و  العصور، 
بإعتباره  املتلقي  يف  أكرب  أثر  له  تأكيد  بكل  و  اإلنسانية، 
بذلك  أقصد  احلّسّية،  إدراكاته  يالمس  الواقع  من  صور 
التجريد  جمال  يف  الرسم  كان  إذا  أما  الواقعية،  املدرسة 
أوسع  إدراك  إىل  حيتاج  العريب  اخلّط  حال  حاله  فيصبح 

بكثري لفهم ه. 
ما هي منجزاتك الفنّية وطموحاتك 

المستقبلية؟ 
لكّن  و  الفنّية،  اللوحات  من  عرشات  لدّي  تأكيد  بكل 
بيد ولدي عيل وجعله  األخذ  األهم عندي هو  اإلنجاز 

يتنزه يف حدائق هذا الفّن األصيل، بعمر ال�)8 سنوات( 
ليغذي نفسه وروحه من فيوضات النصوص الرشيفة و 
الفاضلة، كام و أطمح أن أبذل كّل يشء ألزرَع  اآلداب 
ليعيش  فيها جاليات عربية و مسلمة،  بذرًة يف كل دولة 
هذا الفّن املبارك معهم ويف نفوسهم، ألنه حيوي حروف 

الوحي، و يصّفي الروح. 
كلمة أخرية

أشكركم عىل إتاحة هذه الفرصة، واالهتامم هبذا الفّن و 
الفنانني، وإذ ما أردنا معاجلة الكثري من قضايا املجتمع، 
مصلح  خري  فإّنه  العريب،  باخلط  كثريًا  االهتامم  فعلينا 
للنفوس، و داعيًا لكرامة اإلنسان و عّزته، كام ورثنا هذه 
العبارة و غريها من األقدمني رمحهم اهلل تعاىل عند توقيعنا 

حتت كتاباتنا يف اخلط العريب.
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أم��ري ف��اض��ل ع��يل ف��رح��ان امل��ع��روف 
وخطاط  تشكييل  فنان  بالكربالئي، 
سنة  كربالء  يف  ولد  كرافيك،  ومصمم 

)1986 م(.
عمل يف عدة مناطق، بينها منطقة السيدة 

زينب - عليها السالم - يف دمشق. 
امل��ع��ارف  ش���ؤون  قسم  يف  عمل  ك��ام 
للعتبة  التابع  واإلنسانية  اإلسالمية 

العباسية املقدسة
العريب  اخل��ط  جم��اِل  يف  أي��ض��ًا  وعمل 
والتصميم الكرافيكي يف مركز الكفيل 

للطباعِة الرقمية وصناعة اإلعالن.
كام عمل كمساعد معلم يف مادِة الرسم يف السويد. باإلضافة إىل دراسته احلوزوية اإلسالمية التي جعلت منه قارئًا موجودًا يف 

املحافِل الدينية.
 له مشاركات يف معارض عديدة ومسابقات هي.

* مسابقة مهرجان السفري الثقايف اخلامس يف مسجِد الكوفة سنة 1436 ه��.
* مسابقة ملبون التي أقامتها العتبة احلسينية املقدسة سنة 2018 م. 

ويل للخط العريب و الزخرفة سنة 2019 م * ملتقى بغداد الدُّ
* مهرجان خان النخيلة الثقايف سنة 2019 م

* معرِض الرتاث اجلاميل األول يف اخلِط العريب الذي أقامه قسم شؤون املعارف اإلسالمية التابع للعتبة العباسية املقدسة.
العتبة  يف  اإلنسانية  و  اإلسالمية  املعارف  شؤون  قسم  أقامه  الذي  والرسم  العريب  اخلط  يف  األول  اجلاميل  الرتاث  معرض   *

العباسية املقدسة سنة 2020 م. 
* أقام معرضني شخصيني يف العاصمة السويدية Stockholm بام يقارب 40 لوحة فنية يف اخلط العريب والفن التشكييل سنة 

2016 م. 
* أقام يف منزله دورة تعليمية يف اخلط العريب يف مدينة Västerås سنة 2016 م. 

* أقام دورة تعليمية يف اخلط العريب يف قسم شؤون املعارف اإلسالمية و اإلنسانية سنة 2021 م. 
قدم 44 حلقة مصورة ضمن سلسلة دروس تعليمية يف اخلط العريب إبتداًء من خط الرقعة عىل قناة اليوتيوب.

اتية لذ ا ة  لســير ا
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تقيم  الحس��ينية  العتبة 
اليوم  إلحي��������اء  ن������دوة 
العالم��ي للغ��ة العربية

لغُتنــا وهويتنــا فــي ظــل
المعاصــرة التحــــــديــات   

أقامــت شــعبة دار اللغة واالدب العربي التابعة الى قســم الشــؤون الفكريــة في العتبة 
الحســينية المقدســة ندوتهــا العلميــة الســنوية تحــت عنــوان )اللغــة العربيــة وهويتنا 
االسالمية في ظل التحديات المعاصرة( بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. وانطلقت 
فعاليــات منهاجها على قاعة خاتم األنبياء في الصحن الحســيني الشــريف بحضور نائب 
األمين العتبة المقدســة )الدكتور عالء ضياء الدين( وعدد كبير من الشــخصيات األكاديمية 
والدينية. وناقشت الندوة ضمن منهاجها األحيائي للغة العربية ثالثة بحوث، البحث األول 
بعنوان )القوة الناعمة للغة العربية( القاُه )الدكتور ميثم مهدي صالح الحمامي( والبحث 
الثانــي بعنوان )اللغة العربية وتجلي الهوية االســالمية في الجامعات العراقية( دراســة 
تداوليــة في الفاظ التحية ومقدمات الحديث لعينة من اســاتذة جامعة البصرة وطلبتها 
القــاُه )الدكتور انجيرس طعمة يوســف( والبحث الثالث بعنوان )الدراســات الثقافية.. من 

كشف المحركات الى تجريف الهوية( القاُه )الدكتور فائز هاتو الشرع(. 

األحرار/ أحمد الوراق - تصوير/ حسين العطار
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قد  "األحرار"  جملة  وأهدافها  الندوة  عن  املزيد  وملعرفة 
سجلت أهم اآلراء املشاركني، وكلمة الرتحيب التي القاها 
)الدكتور عالء  املقدسة  للعتبة احلسينية  للعام  نائب األمني 
الكريم نرحب بكم امجل  فيها: احلضور  قال  الدين(  ضياء 
ترحيب من هذا اجلوار املبارك وانتم حتملون تراثنا وتارخينا 
كوننا  نتفاخر  نحن  دائام  القران،  لغة  العربية وهي  اللغة  يف 
هذه  وعميد  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  جامعة  خرجيو 
اجلامعة  هذه  رس  وامني  السالم(  )عليه  احلسن  ابا  اجلامعة 
اخلالدة  والرساالت  السالم(،  )عليها  الزهراء  فاطمة  هي 
الئمة اهلدى )عليهم السالم( فام بالكم باألطروحة املباركة 
بيوم كربالء ويوم عاشوراء التي بثت نورها اىل الكون كله 
للطراز  عنوانا  املقدسة  املباركة  الرسالة  هذه  واصبحت 
االنساين، بدورنا نبارك لكم جهودكم املبذولة بجوار هذه 
القبة املباركة وبرعاية االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة، 
حيث عودتنا االمانة العامة ان ترعى مشاريعا ثقافية انسانية 

خدمية عىل مجيع الصعد ويف كل املجاالت.

اإلفادة من اللغة العربية بوصفها لغة القران
طعمة  انجريس  )أ.د.  البرصة  جامعة  من  الباحث  قال  فيام 
العربية  اللغة  دار  تقيمها  التي  العلمية  الندوة  ان  يوسف(: 
يف العتبة احلسينية املقدسة بيوم العاملي للغة العربية يوم لغة 
الضاد، وحتت عنوان )اللغة العربية وهويتها االسالمية يف 
مهم  امٍر  عن  كاشفا  والعنوان  املعارصة(،  التحديات  ظل 
والتحديات  جهة  من  العربية  باللغة  يتعلق  ما  وهو  جدا 
امور  اىل  يفيض  باحلقيقة  وهذا  اخرى،  جهة  من  املعارصة 
من  بإفادة  االسالمية  اهلوية  عىل  نحافظ  ان  ينبغي  انه  منها 
اللغة  وهي  القران  لغة  بوصفها  ومعطياهتا  العربية  اللغة 
ارتباطها  بسبب  املوات  يعرتهيا  ودائمة ومستمرة وال  احلية 
بالنص القرآين. مضيفًا، شاركت يف هذا املحفل ببحٍث حتت 
عنوان جتيل اهلوية االسالمية عن اللغة العربية وجتيل اهلوية 
جامعة  من  طلبة  من  عينة  عىل  تداولية  دراسة  االسالمية 
البرصة واساتيذها، واحلقيقة هذه الدراسة ميدانية عبارة عن 
استبيان عملته عىل جمموعة من طلبة اجلامعة وعىل جمموعة 
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من االساتذة وكانت هذه العينة او الدراسة قد استهدفت ألفاظ 
االساتذة  بني  اليوم  وحديث  احلوار،  مقدمات  بوصفها  التحية 
ارتباط  عن  تكشف  وهي  انفسهم  الطلبة  بني  وكذلك  والطلبة، 
االنسان هبويته، وهي مظهر من مظاهر اهلوية التي تأيت بشكل ال 

ارادي وطوعي يوميا ألهنا تعد كاشفة هلذه اهلوية.
تقريبا  وطالبًة  طالٍب   )400 استهدفت)  الدراسة  إن  موضحًا: 
االسئلة  من  جمموعة  عن  عبارة  وه��ي  ال��ب��رصة،  جامعة  من 
هذه  مضمون  لبيان  وكذلك  اهلوية.  هذه  عن  للكشف  اخرتهتا 
الندوة بوصفها تتحدث عن اهلوية االسالمية يف ظل التحديات 
املعارصة. وكام تعلمون ان هذه التحديات هلا اثرها يف االوساط 
الوقت  يف  الغريب  الثقايف  املنتج  وتأثري  واالكاديمية  اجلامعية 
احلارض، الن حقيقة نريد ان نسلط الضوء بوصف اللغة العربية 
اصبحت يف وقت من االوقات ربام يف بعض احلوارات وبعض 
الن  ثانويا،  موقعا  اخذت  االجتامعي  التواصل  وسائل  مواقع 

بعض  عند  حتاور  واصحبت  حملها  حتل  اخذت  االجنبية  اللغة 
بالتحية  يتعلق  عندما  الطلبة  جمامع  يف  وخاصة  الكروبات 
ان  يعتقدون  الطالب  ومقدمات احلديث واحلوار، وكأن بعض 
احلضارة،  مظاهر   من  مظهرا  تعد  االجنبية  اللغة  هبذه  التحاور 
وهو ما اردنا اليوم الوقوف وتسليط الضوء عليه ان هذه القضية 
هي ليست مظهرا من مظاهر احلضارة بل هي من االشياء الوافدة 
التي يتشدق هبا بعضهم ويعتقد اهنا متثل حضارة او ثقافة نوعية، 
طيبة  نتائج  اىل  ووصلت  انتهيت  عندما  االمر  حقيقة  يف  ولكن 

سيكون احلديث عنها.
"أوضح"  العربية عند الرتبويني  اللغة  ومن أجل تصحيح مسار 
انجريس: ان ترسيخ اللغة العربية عند الطلبة وخصوصا مرحلة 
االبتدائية بالذات، اليوم سأتكلم بتجربة واقعية شخصية انه من 
ليس عن طريق  اليومية  باملحاورات  العربية  اللغة  اعادة  املمكن 
اىل  تؤدي  ال  ربام  هي  التي  والقواعدية  التقليدية  املناهج  بعض 
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يتحدث املتعلم بالفصيح ولكن لو انتقلنا اىل طريق التسميع 
او املحاورة وان يكون املعلم هو جزءا من العملية التعليمية 
داخل  بالفصيح  متحدثا  يكون  بحيث  منفصال،  يكون  ال 
عام  بحوار  معه  ويتحدث  يتحدث  ال  خيرج  وحينام  القاعة 
داخل القاعة وهذا هو جزء من ارباك العملية التعلمية وابعاد 
الطالب عن اللغة االصلية، حيث ينبغي ان نبدأ باملعلم اوال 
فاقد  الطالب الن  اىل  ننتقل  ثم  العربية  اللغة  يتمكن من  كي 
فكيف  اللغة  هذه  جييد  ال  املعلم  كان  فاذا  يعطيه،  ال  اليشء 
بلغة  الطالب  مع  والنطق  والتسميع  احلوار  بالطالب، عملية 
يف  احلية  اللغات  بعض  يف  كام  هبا  معمول  التي  هي  فصيحة 
عملية التعليم، واعتقد هي احلل االمثل يف الوقت احلارض يف 
ظل هذه التحديات إلعادة النظارة واعطاءها احلياة واحليوية 

املستمرة يف املؤسسات التعليمية.
اللغة العربية تواجه جتريف حقيقي وجتهيل

العتبة  يف  العريب  واالدب  اللغة  دار  شعبة  مسؤول  وأوضح 
احلسينية املقدسة )الشيخ يوسف الرحيمي(: ان الندوة التي 
دأبت دار اللغة واألدب العريب أقامتها سنويا بمناسبة اليوم 

العاملي للغة العربية يف الثامن عرش من كانون االول من كل 
عام، وتقدم يف هذه الندوة بعض البحوث واالسهامات التي 
تساهم يف متكني اللغة العربية ويف حماولة االستفادة من اللغة 
يف توحيد ابناء االمة وجعلهم يتمسكون باللغة من اجل فهم 
القران ودفع التحديات املعارصة التي تواجه املجتمع العريب 
تواجه  العربية  اللغة  ان  اىل  "الرحيمي"  ونوه  عام.  بشكل 
جتريف حقيقي وجتهيل من قبل الغرب ودوائر كثرية حتاول 
نزع رس قوة االسالم املتمثل بالقران الكريم ومائدته املباركة، 
ان االمية تشاع  املائدة فرتى  الناس من هذه  استفادة  وكيفية 
وهذا  احل��وارات  معظم  يف  تغلب  والعامية  يذاع  والتجهيل 
يؤدي بالضر البالغ للغة العربية، وبدورنا نستطيع ان نعزز 
يف املجتمع من خالل الوسائل الكثرية منها االهتامم بالتعليم 
وكلية  العربية  اللغة  واقسام  واآلداب  الرتبية  كلية  وخاصة 
باإلضافة  العربية،  للغة  اقسام  فيها  ان  بام  االسالمية  العلوم 
التلفزيونية  الربامج  خالل  من  العربية  اللغة  نرش  ذلك  اىل 
ووسائل التواصل، كام التشديد عىل وسائل الدولة من خالل 

استعامل اللغة العربية الفصيحة وعدم قبول اللغة امللعونة.
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يخلق الحاجة لعلماء الدين
المتحدة الواليات  في  اإلسالم  نمّو 

يقول مدير املركز اإلسالمي يف أمريكا، السيد حسن القزويني: 
من  ولكن  مساجد  توجد  األمريكية  الواليات  من  العديد  "يف 

دون أئمة أو رجال دين إلرشاد الناس وتوعيتهم يف اجلوانب 
الفقهية وغريها".

ويرى بأن أفضل حلٍّ لذلك "هو إنشاء معهد إسالمي شيعي يف 
كّل والية لتخريج خطباء ورجال دين؛ ملواجهة هذا النقص".

هبذا  أمريكا  يف  اإلسالمي  املعهد  جتربة  القزويني  ويروي 
ب�   )2017( العام  خريف  يف  بدأ  املعهد  أن  مبينًا  اخلصوص، 
طالب   )400( ال�  يقرب  ما  اآلن  لديه  وأصبح  طالبًا(،   35(

علوم دينية".
ويضيف، "يضم املعهد عددًا من املعّلمني )احلوزويني(، الذين 
يقدمون دروسًا مبارشة للطلبة فضاًل عن الدروس املقّدمة عرب 

املقاطع املصّورة عىل الشبكة العنكبوتية".

وينّصب الرتكيز يف الوقت احلارض عىل أمريكا الشاملية بسبب 
الرغبة يف تعميق مقاعد األئمة والعلامء واملتحدثني الدينيني.

ويف مدينة توليدو، بوالية أوهايو، فقد بقي مسجد مركز أهل 
البيت )عليهم السالم( ملدة أربع سنوات بال إمام مجاعة وداعية، 
مما حّفز السيد حممد القزويني ورجال دين آخرين إىل السفر إىل 

هناك يف كل مناسبة لتقديم اخلدمات الدينية ألهايل املنطقة.
ويسعى املركز يف احلصول عىل رجل دين دائم، من أجل توعية 
بني  متواصلة  عالقات  وإقامة  الشباب،  وخصوصًا  الناس 

السكان املسلمني وغري املسلمني.
ومما يقف عائقًا اليوم أو يربز كتحدٍّ أكرب أمام أئمة املساجد هو 
عىل الرغم من درايتهم الكاملة بالدين ولكن ال جييدون التكلم 
املعلومة  إيصال  يستطيعون  ال  وبالتايل  العربية،  باللغة  سوى 
لذا  األصليني(،  األمريكيني  )أي  هبا  املتكّلمني  لغري  الدينية 

يرغُب العدد المتزايد من المسلمين 
األمريكيين )المستبصرين( في الحصول على 

إرشادات من معلمين دينيين يمكنهم 
فهمها لغوياً وثقافياً، وخصوصاً في فهم 

القرآن الكريم، إال أن الكثير منهم ليسوا 
على دراية باللغة العربية، مما عمل رجال 

دين وخطباء على فتح أبوابهم لهؤالء 
المسلمين الُجدد؛ لتلبية احتياجاتهم 

وتعليمهم شؤوَن دينهم.

ترجمان

تقرير/ أورد ناصر

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2023 م Ahrar  Weekly

34



تقرير/ أورد ناصر

واللغة  بالدين  الكاملة  )املعرفة  معًا  االثنني  توفري  لزامًا  صار 
اإلنكليزية واللغات األخرى(.

"توسيع  إىل  يسعى  فهو  القزويني،  حسن  السّيد  إىل  وعودًة 
التدريس،  هيئة  أعضاء  زيادة  وكذلك  الدراسية  املناهج 
وأئمة  الدين  لرجال  واحلاجة  املتزايد  املجتمع  نمو  مع  قياسًا 

املساجد".
العقبات األخرى أمام عدم توافر عدٍد كاٍف من رجال  ومن 
الدين، عدم حصول الكثري من الراغبني باهلجرة إىل الواليات 
كبري  عدد  توّفر  قد  لكان  وإال  الدخول،  تأشرية  عىل  املتحدة 
الذين  ألولئك  وخصوصًا  الشيعية،  اجلاليات  خلدمة  منهم 

تلّقوا التعليم يف احلوزات الدينية.
ويف الصدد ذاته، تفيد وسائل إعالمية أخرى، بمطالبة العديد 
)عليهم  البيت  أهل  أتباع  بينهم  ومن  املسلمة  العوائل  من 

السالم( يف بلدان أوربية، بتخصيص مواد دينية ضمن املناهج 
املدرسية؛ من أجِل تعليم أطفاهلم تعاليم الدين احلنيف.

مدرسني  وجود  "عدم  عىل  أيضًا  تؤّكد  العوائل  هذه  أّن  إال 
مما  املدارس"،  مجيع  لتغطية  كاٍف  بشكل  اإلسالمية  للمواد 
لتخريج  إسالمية  معاهد  الفتتاح  الفعلية  احلاجة  عىل  يؤكد 

معلمي الرتبية اإلسالمية.

نقاًل عن صحيفة
 )The San Diego Union-Tribune( األمريكية.

 إنشاء معهد إسالمي 
شيعي في كلّ والية 

لتخريج خطباء ورجال دين

،،
،،
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العلماء  شــريف  حيــاة  مــن  لمحة 
المازندرانــي الحائــري

عالم كربالء وسليل المجد العظيم..

علٌم من اعالم الحوزة العلمية الشريفة، بل هو االستاذ البارع والفاضل والمربي ورائد المجتهدين 
المحققين الشيخ شريف العلماء المازندراني الحائري )قدس سره الشريف( الذي وردت في حقه 

من اوصاف المدح والثناء العظيم من قبل علماء عصره وما بعد ذلك ما يصعب حصره.
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اسمه ونسبه
احلائري  املازندراين  املال حسن عيل  بن  الشيخ حممد رشيف  هو 
الشهري ب� )رشيف العامء(، شيخ الفقهاء العظام ومريب الفضالء 

الفخام، جامع املعقول واملنقول، العامل املحّقق املؤسس املتبّحر.
والدته ووفاته

ولد بمدينة كربالء املقدسة يف أوائل القرن الثالث عرش اهلجري، 
ه�(، يف  القعدة سنة )1246  يوم )24( من شهر ذي  وتويف يف 
الشهداء  سّيد  ملرقد  املجاورة  داره  يف  ودفن  اجلارف،  الطاعون 

)عليه السالم(.
أساتذته

درس عىل يد أعالم عرصه، ومنهم: السيد حممد املجاهد صاحب 
)ت  القوانني  صاحب  القمي  واملريزا  ه�(،   1242 )ت  املفاتيح 
1231 ه�(، وكان ابرزهم السيد األمري عيل الطباطبائي صاحب 

الرياض )ت 1231 ه�(.
استقالليته بالدرس

وصاحب  القوانني  صاحب  استاذيه  وفاة  بعد  بالدرس  استقل 
الرياض وذلك يف سنة )1231 ه�( اىل سنة وفاته )1246 ه�(، 
الرحلة  وصارت  به،  العلمية  الزعامة  اختّصت  الفرتة  هذه  ويف 
احلفظ  )قوة  منها  مميزات  من  به  امتاز  ملا  وذلك  إليه؛  العلمية 
البدهية،  ورسعة  املسائل،  تنظيم  وحسن  النظر،  ودقة  والضبط، 
وقوة املناظرة، واليد الطوىل يف اجلدل(، مع سالمة البيان وحسن 
التوصيف بحيث وِصف بأنه "مل يكن له عديل ونظري يف التقرير 

مع شّدة مواظبته عىل املباحثة واملطالعة والدرس".

فضله على العلماء
الرشيف( يف مدرسة حسن خان والتي  كان درسه )قدس رسه 
كانت تقع يف الشامل الرشقي للمرقد املطهر لسّيد الشهداء )عليه 
ألف  من  أكثر  املبارك  درس��ه  منرب  حتت  حيض  وك��ان  السالم( 
شخص من العلامء والفضالء، وقد ختّرج عىل يديه اعالم عرصه 
القزويني  ابراهيم  والسيد  األنصاري  مرتىض  األعظم  كالشيخ 
الدربندي  والفاضل  اليزدي  اسامعيل  واملال  الضوابط  صاحب 
والسيد حممد شفيع اجلابلقي والشيخ حممد تقي االردكاين واملوىل 
والشيخ  يس  آل  حسن  حممد  والشيخ  املازندراين  العلامء  سعيد 
جعفر التسرتي والسيد حسني الكوهكمري وغريهم )أعىل اهلل 

مقامهم الرشيف(.
دوره الفقهي

خط الشيخ رشيف العلامء برباعة مجلة من الرسائل الفقهية كمبحث بيع 
الرصف واملعاطاة ومبحث اخليارات، وكذا االصولية كرسالة مقدمة 
العلمية  املتون  عىل  احلوايش  وبعض  وغريها،  النسخ  وجواز  الواجب 
اشهرها حاشية عىل املعامل وحاشية عىل القوانني، كام اشتهرت تقاريره 
العلمية التي كتبها عدة من تالمذته، والتي اشتملت عىل مجيع املباحث 

االصولية حيث قسمها اىل مباحث املقدمة وثالثة مقاصد وخامتة.
مباحث االلفاظ واالدلة الرشعية والعقلية.

واملوضوع  والفائدة  واصوله  الفقه  تعريف  عىل  فتشتمل  املقدمة  أما 
فضال عن مباحث املبادئ اللغوية، واما املقاصد الثالثة فهي:

بحث  ومنها  االوامر  مباحث  عىل  وتشتمل  االلفاظ  مباحث  االول:   �
مقدمة الواجب والضد والواجب التخيريي واملوسع اىل بحث املناطيق 

واملفاهيم.

 امت��از  )ق��دس س��ره( بممي��زات منها 
قوة الحف��ظ والضب��ط، ودق��ة النظر، 
وحس��ن تنظي��م المس��ائل، وس��رعة 
والي��د  المناظ��رة،  وق��وة  البديه��ة، 
الطولى في الجدل مع سالمة البيان 

وحسن التوصيف..
قاسم عبد الهادي
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االمجاع  مباحث  عىل  وتشتمل  الرشعية  االدلة  مباحث  الثاين:   �
والكتاب والسنة، ومن ضمن مباحث السنة مبحث حجية الظن 

وحجية خرب الواحد.
� الثالث: مباحث االدلة العقلية وتشتمل عىل ثامنية مقومات هي:

1� ادراك العقل للحسن والقبح.
2� ادراك العقل الستحقاق الثواب والعقاب.

)3 � 4(� مبحث املالزمة بني حكم العقل والرشع.
5� حسن االشياء وقبحها.

6� عدم خلو الوقائع من االحكام.
7� اصالة االباحة والرباءة.

8� اصالة االستصحاب.
ضرورة الحفاظ على التراث العلمي

والدور  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  العلمية  احلوزة  ازدهار  وعن 
واملجتهد  املحقق  الفقيه  العظيم  واملريب  الكبري  للمعلم  الكبري 
الوحيد  باقر  حممد  االغا  اجلليل  الشيخ  املتفوق  واالستاذ  املدقق 
البارع  واالستاذ  املحققني  املجتهدين  رائد  وكذلك  البهبهاين، 
الشيخ رشيف العلامء املازندراين احلائري )قّدس رسمها(، تطرق 
ممثل املرجعية الدينية العليا سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
يف كلمة سابقة له جاء فيها: "ال خيفى عىل اجلميع العناية واالهتامم 
من قبل االئمة االطهار )عليهم السالم( باحلركة العلمية خاصة 
الفقهية منها واالصولية واحلديثية والتفسريية وغريها، وكانوا يف 
حركة دائمة ومن خالل توصياهتم ورعايتهم العلمية ألصحاهبم 
خالهلا  من  يضمن  وتقوائية  وفقهية  علمية  شخصيات  صنع  يف 
احلفاظ عىل تراثهم العميل الذي ورثوه عن رسول اهلل )صىل اهلل 

عليه وآله(، وقد استمرت العناية والرعاية من بعد ذلك من قبل 
نواب االمام احلجة املنتظر )عّجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(.

وأضاف، "شهدت املدن املقدسة حركة علمية اصيلة ترعرع فيها 
كبار الفقهاء والعلامء، ومن مجلة تلك املدن كربالء املقدسة التي 
شهدت ازدهارًا حوزويًا علميًا مل تشهده من قبل حينام ملع يف سامء 
العلم والفضيلة لكربالء املقدسة نجم املعلم الكبري واملريب العظيم 
اجلليل  الشيخ  املتفوق  واالستاذ  املدقق  واملجتهد  املحّقق  الفقيه 
االغا حممد باقر الوحيد البهبهاين )قدس رسه( الذي فاق اجلميع 
بعلمه وطول باعه وسعة معرفته بدقائق الفقه اإلسالمي الشيعي 
وأصوله وفروعه، ويف عهد هذا العامل العبقري الفذ كانت احلركة 
احلد  اىل  ازدهارها  واوج  ذروهتا  يف  املقدسة  كربالء  يف  العلمية 
املقدسة  اىل كربالء  له مثيل من قبل، حيث توجه  الذي مل يسبق 
بتطوير  وشاركوا  سامهوا  الذين  واملجتهدين  العلامء  من  الكثري 

احلركة العلمية".
الكربالئي(  للشيخ  )واحلديث  البهبهاين،  الفقيه  رحيل  وبعد 
بعظيم  املقدسة  املدينة  هذه  تدعم  ان  االهلية  األلطاف  "شاءت 

الفقه اإلمامي أال وهو رائد املجتهدين املحققني  آخر من عظامء 
واألستاذ البارع الشيخ رشيف العلامء املازندراين احلائري )قدس 
رسه( الذي وردت يف حقه من اوصاف املدح والثناء العظيم من 
امتاز  حيث  حرصه،  يصعب  ما  ذلك  بعد  وما  عرصه  علامء  قبل 
)قّدس رّسه( يف دروسه وبحوثه بجملة من املميزات التي جعلت 
األنظار ترنو إليه واألفئدة هتوى عليه والعقول تكمن لديه حتى 
يغص  كان  ودرسه  بحثه  ان  األفاضل  العلامء  نقل  من  ُاستفيض 

بالعلامء واملجتهدين االفاضل بعدد يناهز األلف وأكثر".
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التمّل��ق...
ال خيلو جمتمعا من االفراد السيئني بصفاهتم، لكن بني هؤالء من يتمتع باملقدرة عىل إهلائك 
ويعرف  املفردات،  انتقاء  وجييد  الكالم  بحلو  يتمتع  ممن  الكلامت،  بمنّمق  وخديعتك 
باملديح، وهذا نمط من  او االطناب واالسهاب  او االمتنان  بالتعظيم  البوح  جيدا فرتات 
ألفراد  سلوكا  بل  به؛  التطبع  يستطيع  البعض  ان  رغم   - تطبيعا  ليس  يعني  السلوكيات 
أو  بالعيش  اىل االذالل لضامن االستمرار  اقرب  الطريقة، وهي  احلياة هبذه  اعتادوا عيش 

حليازة يشء ثمني أو رضا املتملق إليه، واحيانا دون حيازة اي يشء.
تارخيًيا، استخدم التملق كطريقة للحديث عند خماطبة امللك أو امللكة، ففي عرص النهضة، 
كان التملق طريقة شائعة تستخدم بني الُكتاب ملدح امللك مثل الكاتب إدموند سبنرس عند 
امللك  إليزابيث األوىل يف )ملكة اجلن(، وأيضا كام فعل وليم شكسبري مع  للملكة  مدحه 
جيمس األول يف )مكبث(، وأيضا نيكولو مكيافييل مع لورينزو الثاين دي ميدييش يف كتاب 

)األمري(.
َوَلِكناَّ  َولِْلُمْؤِمننَِي  َولَِرُسولِِه  ُة  اْلِعزاَّ {َوهللِاَِّ  اهلل،  من  أعظم  ملك  وال  مللك..  متلق  هذا  لكن 
امْلُنَافِِقنَي اَل َيْعَلُموَن )املنافقون/8(}، اما شواهدنا االسالمية كثرية ومنها قتل اإلمام احلسني 
)عليه السالم( حيث استل كثريون سيف متّلقهم للتقرب او للحصول عىل غنيمة من خليفة 
الدولة االموية يزيد، وال أسمى من مقولة اإلمام احلسني )عليه السالم( قبيل ذاك التملق 
واالذالل: "هيهات منّا الذلة"، فالعزة من الصفات احلميدة واالوصاف الفريدة التي يمتاز 
هبا املؤمنون كام تقدم ذلك يف نص القرآن الكريم يف اآلية الكريمة آنفة الذكر.. وايامن االمام 
بالباري تعاىل يفرض عليه ان يكون عزيزًا غري ذليل، لذا كانت  )عليه السالم( وارتباطه 
مقولته: "أال وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بني اثنتني بني السلة والذلة، وهيهات منّا الذلة، 
يأبى اهلل لنا ذلك ورسوله واملؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف محية، ونفوس أبية 
سلوك  أن  السالم(  )عليه  يكشف  وهنا  الكرام.."،  مصارع  عىل  اللئام  طاعة  تؤثر  أن  من 

التملق جير صاحبه اىل اللؤم.
يِف  َقْوُلُه  ُيْعِجُبَك  َمن  الناَّاِس  {َوِمَن  بالتملق:  املنافقني  الذكر احلكيم فيصف شكال من  أما 

َصاِم )البقرة/204(}. ْنَيا َوُيْشِهُد اهللَّ َعىَل َما يِف َقْلبِِه َوُهَو َأَلدُّ اخْلِ احْلََياِة الدُّ

 حسين النعمة
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ارتفاعا  يمثل  ذلك  فان  انبياؤه  يبتيل  حينام  اهلل  ان  شك  وال 
زاد  فكلام   ، االخطاء  من  معصومني  االنبياء  كون  لدرجاهتم 
الناس  اشد  هم  االنبياء  فأن  وعليه  ابتالئه  زاد  االنسان  ايامن 
الناس وازهدهم  ابتالء وكذلك احلجج االطهار كوهنم اعبد 
الرفيعة واملنزلة  الدرجات  اهلل ألنبيائه  اراد  اذ  اهلل  اىل  واقرهبم 
االخطار  حتمل  ع��ىل  ق��ادري��ن  بأهنم  ملعرفته  ذل��ك  القريبة 

واملخاوف ومجيع االبتالءات من اجل رضاه.
ويقول املؤلف حممد محزة اخلفاجي يف مقدمته: "حينام بعَث اهلل 
)عز وجل( لنا رسله فهو يعلم اهنم حيبون املعروف وينكرون 
صغريها  الذنوب  مجيع  من  معصومون  اهنم  ويعلم  املنكر 
وكبريها لذلك خصهم بالرسالة وابتالهم بجميع االبتالءات 
فام وجد منهم اال الرضا له والتسليم ألمره، وان احلكمة من 
ابتالء االنبياء عليهم السالم لرُيي اهلل عباده انه سبحانه امتحن 
أحب خلقه وابتالهم بأصعب االمور لكي يلتجئوا اليه يف كل 
امللامت وال ينشغلوا عنه ليعرف الناس ان اهلل حينام يبتيل عبده 

انام هو تطهري له من الذنوب او زيادة له يف القربى من اهلل".
ان  اذ  اجلوع  ابرزها  احل��االت  من  بكثري  االنبياء  اخترب  وقد 
اغلب االنبياء عليهم السالم كانوا فقراء وحكمة اهلل اقتضت 

فرياهم  للعباد  اسوة  ليكونوا  فقراء  واولياءه  انبياءه  يكون  ان 
يتأسفوا عىل ما زوي  فيتأسوا هبم وال  الفقراء عىل هذا احلال 

عنهم من طيبات الدنيا وزينتها.
املشقة  اي  باملجهدة  ايضا  السالم  عليهم  االنبياء  اخترب  كام 
فاجلهد الذي بذله الرسل ألعالء كلمة التوحيد واملعاناة التي 
اال  حتملها  عىل  يقدر  ال  واملتكربين  املخالفني  بسبب  عانوها 

االنبياء والصديقون .
ومن ضمن االختبار ايضا ابتالءهم )عليهم السالم( باملخاوف 
اي املخاوف عىل دين اهلل من االعداء لكي ال يضل الناس عن 

طريق احلق.
اي  باملكاره  التمحيص  هو  باالختبار  ايضا  الوسائل  ومن 
طهرهم واخرج اجلوهر املكنون يف دورهم فكلام زاد االبتالء 

زاد توجههم هلل عز وجل وفوضوا امرهم خلالقهم ..
وحيتوى الكتيب عىل مقدمتان احدامها لرئيس مؤسسة علوم 
مسائل  اربعة  وردت  وقد  للمؤلف  واالخ��رى  البالغة  هنج 
واملراجع  املصادر  بقوائم  ُختِم  فيام  الكتيب،  معنى  بوّبت 
ابرز حمتويات  التأليف وكذلك فهرس ضم  التي اعتمدت يف 

العناوين.

البالغة  نهج  علوم  مؤسسة  عن  الصادر  الخفاجي  حمزة  محمد  للمؤلف  السالم(  )عليهم  االنبياء  ابتالء 
التابع للعتبة الحسينية المقدسة عام 2015م.

حيث جعل الله سبحانه وتعالى الدنيا دار اختبار وامتحان للبشر فالرخاء فيها امتحان وكذلك البالء فمن 
شكر عند الرخاء نجح ومن صبر عند البالء فلح، وان الله سبحانه وتعالى حينما يبتلي عباده فهو يبتليهم 
ابتالء  من  العلة  ان  اذ  والمؤمنين  واالولياء  لألنبياء  اال  يكون  ال  البالء  وهذا  درجاتهم  رفع  ومنها  ألسباب 

الرسل عليهم السالم هي لرفع منازلهم الدنيوية واالخروية.

ابتالء األنبياء )عليهم السالم(
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التابع  والديني  الثقايف  الرتاث  احياء  مركز  اص��دارات  من 
املهدي  حسن  السيد  تأليف  من  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
الشريازي )رمحه اهلل(، حيدثنا عن تاريخ االمم الكبرية كيف 
الزاخرة  وثرواهتم  حضارهتم  رغم  )الفراعنة(  مثل  انتهت، 
وهو  عمران  بن  موسى  العظيم  النبي  امام  اندحروا  كيف 
االقدس  الرسول  جتاه  ارسائيل(  )بني  اهن��زام  لنا  يش�رح 

عيسى بن مريم…
حضارة  من  شّيدوه  وما  و)ال��روم(  )الفرس(  ان  لنا  ويبني 
التي  املجازر  نفس  يف  االخرية  انفاسها  تلفظ  كانت  وثروة 
رصدهتا للوقوف يف طريق ثورة النبي االعظم )صىل اهلل عليه 
وآله( كام حيدثنا عن فشل املغول و)اللويسيني( و)النازيني( 
احلضارة  وازدهرت  التاريخ  هبم  حفل  الذين  من  وغريهم 
تغِن  فلم  ايدهيم..  بني  تتكدس  كي  العامل  ثروات  وزحفت 

حضارهتم وأمواهلم وشعوهبم.

فــســيــل جـــديـــد  من 
الموقف السياسي

الوعي اإلسالمي 
اصدار يبين كيف اندحرت اعظم االمم

احلسينية  العتبة  اع��الم  يف  النرش  شعبة  عن  ص��در 
املقدسة العدد )49( من جملة املوقف السيايس الذي 

اختص باهلوية الوطنية والتعايش السلمي..
عىل  األوىل  للمرة  تنرش  كتابات  ال��ع��دد  وتضمن 
الصحن  يف  اجلمعة  خطب  عىل  باالعتامد  صفحاهتا 
احلسيني الرشيف، وتأثريها املبارش عىل اهلوية الوطنية 
الكتاب  من  يردها  عاّم  فضاًل  السلمي،  والتعايش 
حول  قّيمة  ودراس��ات  مقاالت  من  واألكاديميني 
استطالعات  جانب  إىل  واملذهبي  العقائدي  الفكر 
تشري  ما  حول  معمقة  ثقافية  وقراءات  ميدانية  وأراء 

إليه املرجعية الدينية العليا. 
السيايس  باملوقف  تعنى  املجلة  أن  اىل  االشارة  جتدر 

للمرجعية الدينية العليا يف العراق والعامل أمجع.
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شعر/ نجالء عبد علي

ــــا ــــَره ــــج ـــــــــَو احلـــــــيـــــــاِة وف ـــــــــــاه يــــــا زه أّم
ـــــي أّتــــقــــي ـــــا ك ـــــه ــــــــــت روح ـــــــْن أذاب ـــــا م ي
ـــــــيلَّ مــــْن ــــِت تـــظـــلـــلـــَي ع ــــي ــــحــــن ــــكــــم ان ف
ــــطــــرٍة ف أســــــلــــــَم  بــــــاحلــــــبِّ  يل  كـــــــّونـــــــِت 
ــــًا ــــّرم ــــك ـــــوِل ت ـــــت ـــــب ــــي حــــــــبَّ ال ــــن ــــت ــــّذي غ
ــــــُه ــــاِر بـــــل هـــــي روح ــــت ــــخ ـــُة امل ـــع ـــض هـــــي ب
ــــِه ــــاب ــــكــــت ب فــــضــــَلــــهــــا  ــــــــــــــَح  أوض اهلل 
دّرٌة هـــــي  املـــصـــطـــفـــى  ســــبــــط  أّم  هـــــي 
ــــــا إّن ـــــب  ـــــن زي أيــــــــــِه  ــــــَب  ــــــن زي أّم  هــــــي 
ــــــــارت واهلـــــــدى ــــــــٌة لــــلــــصــــِر ص ـــــي رشع ه
مــــــــــوّديت إّن  ــــــــــــــاه  أّم ـــــــا  ي حــــــــّيــــــــاِك 

ـــا ـــَره ـــط وع ـــــاِن  ـــــن اجل روض  يـــــا  ـــــــِت  أن يـــــا 
ـــا ـــريه خ اكــــــســــــُب  ـــــــم  وث اخلــــــطــــــوب  رّش 
ـــا ه ـــرَّ ح ــــِك  ــــانِ ــــن ح يف  ـــعـــدي  ـــب ـــت ل شـــــمـــــٍس  
ــــايت فـــخـــَرهـــا ـــْت حــــي ـــب ـــس ـــت ــــطــــريت اك مـــــن ف
ــــــــا ه ـــــــــــــّب هـــــــــــذا رسَّ ـــــي احل ـــــهـــــجـــــت ومل
ــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ه درَّ كــــســــِت  إذ  دّرِك  هللِ 
ـــا ـــَره ـــه ط أّكــــــــــَد  األحـــــــــــــزاِب  ــــــــورة  س يف 
ــــا ــــدَره ـــــــــارِت ب ـــــِق ص ـــــســـــامِء خـــــري اخلـــــل ل
بــــالــــنــــوِر ســـّجـــلـــت املــــنــــاقــــُب ِســـفـــَرهـــا
ــــا ــــَره ص دّوَن  الـــــتـــــاريـــــخ  ــــه  ــــالل ــــج ب
ــــا ــــَره ـــِط والــــــــزهــــــــراِء أجـــــعـــــُل أج ـــســـب ـــل ل

أّمي الزهراء
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هذا وطني العراق 

أشِف آالمه وسّدد خطاه

حسين... يا 

َسيِّدي، أصنع هلذا العراق الرحيم وشعبه الكريم دواًء يفقع عيون الباغضني، واألوغاد، 
ويبعد الكذابني املواسني، واللصوص الظرفاء، ويطفئ بريقهم، ويقلع عن صدور الفقراء 

مِحال أثقّل من املوت.
 آه، يا وطني كل أوجاع فصولك صحت يف دمي، وكل ابتسامايت من أجلك كانت دموعًا.  
َسيِّدي، اسمك يضع عىل رؤوس العراقيني أكاليل نور، لتغدوا قلوهبم قلبا واحدا حيمل 
تلهج  رضحيك  يف  واحدة  وخفقة  باسمك،  كياهنم  يف  يدق  واحد  ونبضهم  اسمك.. 
باسمك. دموعهم تنطلق وتعانق الضيح وخطاطيف أرواحهم تسكن مقدسك، ونورك 

البهي ُيساندهنم..
آه، من الصوت املتوسل الذي خيرج من كل القلوب املؤمنة وينفذ اىل جدثك لينال حاجته 

حرا حتت قبتك.
السنة  شمس  لترشق  واخللود..  األبد  وهي  اجلنة،  حيث  املقدس  مكانك  من  َسيِّدي، 
امليالدية اجلديدة فوق جباه العراق ؟!.. وصوت لآلذان يصدح: كفوا أهيا املرتأسني عن 
تعذيب أهلكم بقانون املجرمني.. تعرفون أنكم عقدة يف حبل حياهتم، ودوامة أطامعكم 

تدفعهم أن يلعنوكم علنا عند كل آذان. 
آه، من رصخة أمل غاضبة من قلب حمزون تفتت االجساد اخلرساء.. هنا تصبح االرض 

سامء حني تسمع صوت املظلومني يف مرقدك.
 َسيِّدي، هذا وطني العراق أشف آالمه وسدد خطاه.. أمحله يف عامِه اجلديد بلطف منك، 
هيبط،  وتارة  يعلو،  فتارة  السياسة..  ريح  اتعبته  أن  بعد  اليك  أمره  سلم  الطيب  فشعبه 
ختنقه  البؤس  يغلبه  وشبابه  املكبوت،  باألمل  النحيب  ويتنهد  اجلراح،  من  يدمى  واخرى 
الَعربة، وفكره طائر تذروه الريح بني احضان املمرتين ويميل، يميل مع االهواء.. وعند 
اليك، فيجفلون خوفا من غضبك ويرصخون:  املقدس تدفعهم فطرهتم  رؤية مشهدك 

اهيا الوتر املوتور خلصنا ِمْن َمْن ال خيافك وال يرمحنا ؟!.
يا َسيِّدي كل عام حني يطوي وطني اسامء كثرية حفرها عميقة، ينهض اسٌم جديد  آه، 

حيفر للفقراء حفرة أعمق.. وليس لنا غريك منقذ.. 
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دكيــت صدرك لحســين
شــكـــلت يخويــة  أدري 

قصة قصيدة

لشاعر أهل البيت المرحوم الحاج رسول محيي الدين النجفي 

التقيت بالباحث األستاذ املفضال أمحد عبد األمري جواد حميي 
العرتة  شعراء  تراث  عن  وحتدثنا  توفيقه،  دام  النجفي  الدين 
قلوب  يف  الرفيعة  املنزلة  له  الذي  السالم(،  )عليهم  الطاهرة 

وحمبي املنرب احلسيني املبارك .
بالبنان،  هلا  يشار  بصامت  ترك  الذي  األدبية  الشخصيات  من 
الرمز الشعري املغفورله  الشاعر والرادود احلاج رسول حميي 
الدين النجفي )طيب اهلل ثراه ( ..ونقف عند تراثه  الغزير قصة 
قصيدة يف حق موالنا الكفيل أيب الفضل العباس عليه السالم 

وعنواهنا ) دكيت صدرك حلسني ( ..فقال استاذنا الباحث : 
يف  القصيدة  هذه  الدين  حميي  رسول  احلاج  املرحوم  قرأ   (
منتصف ستينيات  السالم(  العباس )عليه  الفضل  أيب  صحن 
يوم  يف  الغريب(  )طرف  الساموة  أهايل  ملوكب  املايض  القرن 
أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم( كعادته كل عام، وعاد 
إىل بيته يف النجف األرشف، وصادف يف اليوم الثاين، ان يسافر 
العراقي  املركزي  البنك  مراجعة  لغرض  بغداد  العاصمة  إىل 
ويف  حارًا  اجلو  كان  ويومها  بعمله  خاصة  معاملة  النجاز 
يومها  مركزي  تكييف  لوجود  بارد  اجلو  كان  املركزي  البنك 

يعد األول يف وقته، أحس بالربودة كام نقول بالعامية � رضبه 
هوى بارد � أنجز معاملته وعاد إىل النجف األرشف، وعندما 
دخل البيت التفتت احلاجة عقيلته ليشء غريب يف وجه احلاج 
املرآة،  إىل  أنظر  ياحاج  فقالت:  انحراف يف فكه،  رسول وهو 
نتيجة  )الرشجي(  ب�  أصيب  انه  وهي  املفاجأة  فكانت  فنظر 
اختالف اجلو بني خارج وداخل البنك املركزي، وكان هناك 
بمداوات  يقوم  رسول  احلاج  مع  رحم  صلة  له  خمتص  رجل 
الرشجي، فقالت له احلاجة عقيلته: )اذهب إىل فالن ليدوسه( 
�، فقال هلا: )ال سوف  � وهي حالة مشهورة لعالج الرشجي 
القصة،  من  الثالث  اليوم  يف  ليداويني(،  رجل  إىل  أذهب 
السيارات  مرأب  إىل  وتوجه  ثيابه  وارتدى  مبكرًا،  استيقض 
مبارشة ليستقل سيارة أجرة خاصة متوجهًا إىل كربالء، حتى 
ان السائق قال له: خري حجي مستعجل، فقا له: )عندي شغلة 
فأنطلقت  بالعجل(،  وأرجع  أكضيها  فاضل  أبو  وي  مهمه 
السيارة وما أن الحت له قبة أيب الفضل العباس عليه السالم،  
أبا  خياطب  وبدأ  الشسيارة  من  فنزل  توقف،  للسائق:  فقال 
الفضل بحرقة وحرسة وتوسل ومن ضمن ماقال: )قبل يومني 

يرويها/ أحمد الكعبي
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جنت أقرأ يمك هاي تاليها، اشلون أقره بعد( والظاهر كان 
وقال  السيارة،  فركب  رجع  ثم  طويال،  والعتاب  الوقوف 
قائاًل: خيل  السائق:  فاستغرب  النجف،  إىل  ارجع  للسائق: 
نوصل كربالء قريبة: فقال له: )خّلصت شغيل منا وارجع(، 
للحاجة  فقال  البيت،  إىل  وذهب  األرشف  النجف  إىل  عاد 
عقيلته: )خلص ذهبت إىل الطبيب الذي سيشفيني، رحت 
وإذا  صباحًا  واستيقض  السالم(،  عليه  العباس  فاضل  لبو 
هذا  يش(،  مايب  وجهك  )حجي  تقول:  عقيلته  باحلاجة 
العقيدة،  عىل  والثبات  الرسيرة،  ونقاء  الوالء،  صدق  هو 
والتسليم هلل ورسوله وأهل بيته صلوات اهلل عليهم أمجعني.

والقصيدة طبعت يف ديوانه ) أناشيد املسرية والوالء ( وطبع 
مرتني ، ومتوفر يف مكتبة حسني العبايس يف النجف االرشف 

سوق احلويش ممن أراد اقتناء هذا السفر الشعري املنربي .

حلسي صـــــدرك  ـــت  دكـــي
ــلــه خيـــويـــه مــبــخــــــــوت كــت

بــّيــه الــدنــيــــــــــــــــــــا  دارت 
ــاس ــب ـــت الـــــك يــــا ع ـــري ف
البوب داحــي  يالضاخرك 

الذمه اعله  هاشمي  ــل  وك
لبيـــتي اكصدتني  ــه  ــت وان
والواجـــب السفر  كتيل 

علّيـه  الــوســعــه  ــت  ــاك اوض
الينطلـــــب مــاغـــــــــــريك 
مطلوب خلــتــك  مــطــلــوب 

حرمـــه ــة  ــخــدم ب تــكــفــل 
انحسـب عــلــيــك  ــــدري  ت
ـــل الـــشـــارب يـــازيـــنـــب هب

شكـــلت                خيــويــة  أدري 

اشكلت ــه  ــوي خي أدري 

اشكلت ــه  ــوي خي أدري 

بجيـــتي تستـــغرب  ال  عباس 
حجــايتي تسمـــع  ملــن  تنهظم 
دنيتي ـــرت  واوج عليه  ضــاكــت 
ابمهجتـي تتالهب  ــدت  وغ نــار 

الوطن عفنــــه  يوم  أذكرك  عباس 
الضـــعن للرحــــيل  التهيأ  يــــوم 
احلســــن ابن  ابذمة  رمله  اتأمنت 
انظمن أمه  حممل  األكر  اوبيمي 

شــكـــلت خيويــة  أدري 
ماعــوف زينــب للمــوت
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الى روِح الشهيد السعيد
 )علي باسم محمد مؤمن األنصاري( أبي زينب

المصور اإلعالمي الذي لم يعرف للَخوف معنى 
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يعاتبونه  الشهداء  أن  شكِه  في  اليقين  حد  وصل   
مستمر  اصابته  ونزيف  الضيق،  الجسر  عبور  على  لتأخره 
مهما  الطريق  ان  يعرف  وهو  ينقطع..  ال  حوله  والرصاص 
بين  ما  المسافة  سرَّ  عرف  فقد  نيالها.  من  البد  طال 
حكايات  كلَّ  الشهداء  من  اغترَف  ان  بعد  والموت  الحياة 
فقلباً.  وقلبا  فجرحاً،  وجرحاً  ا،  فركنِّ ا  ركنِّ بطوالتهم، 
االفكار  هذه  بذهنه  تعصف  التي  األولى  المرة  ليست 
اعماقه  في  شيء  ولكن  العدو)داعش(،  مواجهة  في 
يرفض االستسالم، ويشعر أنه يفقد شيئاً ليتم األمر غير 
ان تحقيق ذلك مستحيل دون بلوغ هدف عظيم ومميز 
وما  يوما،  عنه  سيسأل  هدف  المجاهدين..  اقرانه  بين 
عليه اآلن وسط لهيب النار اال ان ينجح في االمتحان الذي 
أعلى  في  ليكون  المحتوم،  القدر  بهذا  الله  له  رسمه 

مدارج القبول.

بدأ يرتدي زهَو انتصاراته، وهو يصور موته، ويرفع بالشهادِة 
هي  ذكرياته،  ليعيد  كامريته  عىل  أنامله  ترك  صوته!.  والوالء 
أن  اال  )املوت(  الغضب  موجة  يكابُر  وحده  الوداع  حلظات 
عن  الدفاع  يف  ارشيفها  تعيد  وخميلته  اجلهاد،  سرية  يقرأ  قلبه 
حرم جبل الصرب وهو يطمئن موالني يف العامل ان عرب رسالته 
االعالمية الصادقة ان احلرم الطاهر مل ينجس من قبل جمرمي 
)النرصة، والسلفية، والنواصب(. كان ينقل يف غربته بسوريا 
صورا حية عن خراب الذي احدثه االرهابيون ليوقظ ضامئر 
املجتمعات التي ال تعرف ماذا يفعل حكامها بأهليهم يف املدن 
املريضة  الشهوانية  مؤامراهتم  حييكون  وهم  وغريها  املسلمة 
االموال،  رسقة  زادهم  البرش..  ورقاب  احلياة  عىل  للتسلط 
وصناعتهم االرهاب، وهدفهم قتل وحرق كل ما هو شيعي 
ايب  بن  عيل  غالب  كل  عىل  الغالب  الغالب،  اهلل  ألسد  موال 
يد  عىل  الشيعة  موت  عن  يتحدث  من  كل  ورغ��م  طالب. 
التاريخ املرتامي عليه  الباغني  يبرص احلقيقة يف أسى  اعدائها 
الظالم.. يرتاءى للمستبرصين ان قبور من يلمعون تارخيهم 
املزابل  أك��داس  عليها  وضيعة  قبورا  واخليانة  بالدم  امللطخ 
رواح  ارجائها  لتعم يف  االنسان  بقايا  نفايات  من  أهنر  وحتتها 
تزهو  االولياء  قبور  أما  العامل.  عطور  أغىل  تغريها  ال  كرهية 

بطيب مسك العطور رغم بساطتها. 

س����ب����ي����ل  حل���ظ���ة ال  يف  ل�������ه 
هذا م��ن اخلروج  سوى  الدنيا 

من  االرش��ي��ف 

كان ينقل في غربته عن 

حرم جبل الصبر صورا حية عن 

خراب الذي أحدثه اإلرهابيون 

ليوقظ الضمائر التي ال 

تعرف ماذا يفعل حكامها 

بالشعوب المسلمة
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الظاهر والعميقة يف عقله  املخزونة يف عقله  الصور والكلامت 
صالته  يصيل  وهو  معه  يأخذها  سوى  له  سبيل  ال  الباطن، 
شامل  اجلبل  -منصورية  يف  نحيف  جرس  حافة  عند  االخ��رية 
املقدادية- حمافظة دياىل- وكامريته التزال تصور موته، وتؤرخ 
نزع الروح من اجلسد.. هنا ابتسم لنفسه وهو ينظر ما بني عدسة 
من  وآالف  املجاهدين،  جهد  اىل  ثمة  ومن  والسامء،  الكامريا 
خيوط  وتشابكت  واالحياء،  االموات  من  والسامء  االحداث 
االحداث وارتعش جسده وهو يتذكر أول أيام الفتوى املقدسة 
حني صدح صوت املرجعية الدينية العليا من الصحن احلسيني 
أوائل  من  كان  وكيف  الكفائي-  -الدفاع  باجلهاد  الرشيف 
املراسلني احلربيني لقناة الغدير ليكون شاهدا لعرص عودة ورثة 
قاطعي الرؤوس من النواصب باسم)داعش(، وموثقا لرصاع 
ان  املهم  أي موقع ومكان  يكون يف  ان  والباطل فال هيم  احلق 
كل  هتون  وبعده  اوال  فالوطن  البالء  هذا  من  البالد  تتخلص 
بقاء  مع  سيبقيان  واملقدسات  واملذهب  فالعقيدة  االشياء، 
الوطن وهن حمفوظات كالقران الكريم من كل شيطان رجيم 

وال يمسهن ويدخلهن اال الطاهرين املوالني. 
ومن جديد ترك وراء ظهره احلياة وما فيها، ترك زوجته وابنته 
مل  فالذي  باالستشهاد،  اهلل  من  بقربه  اال  يفكر  ومل  وعائلته، 
يف  حيققه  ان  عليه  العقيلة  زينب  مقام  حفظ  يف  وانترص  حيققه 
طرد)داعش( اإلرهايب مصورا ومقاتال. فمن نوادر الشباب ان 
جتد شابا يزهد يف احلياة ويتخىل عن حلمه وفلذة كبده وحبيبته 
من أ جل رضا اهلل والفوز باجلنة وهو حي. فالذين يكتبون عن 

احلِب واحلرِب، ويشعر الشعراء بشعرهم عن االرض والوطن 
يف  يقاتل  وهو  بعني  ويوثق  بيد  البندقية  يمسك  الذي  غري  هو 
املوت صولة -الصائلني-  مع  املتقدمة، ويصول  الصد  سواتر 

لالستشهاد حتت قوس النار. 
كان  الذي  العمر  كفدية  واملذهب  للوطن  روحه  يعطي  وبقي 
يعترب ذليال اذا ما بقيت عصابات )داعش( تأخذ كل عزيز من 
الشعبي  احلشد  رجال  من  يشاء  من  يطوي  واملوت  االرض، 
او  قصف  يف  يقف  ال  كان  والعسكرية..  االمنية  والقوات 
هجوم او صولة او حترير او تطهري ويبكي حني حييص بكامريته 
وكأهنم  وتدعوه  حتدثه  الطاهرة  جثثهم  ان  ويشعر  الشهداء، 
يبرشونه برضا اهلل عنه، وقريبا سيكون معهم.. كلام يرى هذا 
املشهد ختر قواه حلظة ويعيدها بقوة وهو يقول: مل انجح بعد يف 

االمتحان النهائي لعقيديت ومذهبي؟!..
ينضح  يزال  ال  النازف  وجرحه  هناك،  يكن  ومل  هنا  يكن  فلم 
دمًا، والقتال دائر بني احلق والباطل. كان يسمع نداء أخوته من 

-لواء الثالث حشد شعبي من مقاتيل بدر العسكري-.
نحن  البطل  اهيا  وحتمل  أصرب  االن��ص��اري..  عيل  يا   -

قادمون. 
تقدموا  تقول:  أشد، واالصوات  القتال وأصبح  ومُحت ساعة 
قبل ان يستسلم )عيل( للموت فنحن بحاجة ملثل هذا شجاع. 
واختلط الدخان بالرجال واختضت االرض من االنفجارات، 
بدأ  أنه  لو  اليها. وهو كام  السامء من هول ما يصعد  واختنقت 
يستطيع  وال  اآلن  يراه  مما  أصعب  مشاهد  يصور  جديد  من 

وكان يرتعش جسده كلما يتذكر أول يوم للفــــتوى حيـــــــن صدح 
صوتها من الصحن الحسيني الشريف بالجهاد -الدفاع الكفائي- 

ليكون من أوائل المراسلين لتوثيق عصر ورثة قاطعي الرؤوس 
باسم)داعش(

،،

،،
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الدماء..  من  للكثري  وفقدانه  اصابته  قوة  بسبب  النهوض 
وفتح  أمح��د،  بري  ومعركة  بيك،  تطهري)سلامن  حرب  تذكر 
طريق بغداد كركوك، ومعركة الضلوعية، وتل محرين األوىل، 
وتطهري منطقة السعدية ، وحترير وفتح طريق امام ويس( وهو 
ما زال حيا والكامرية ال تنزل من كتفه اال اذا اضطر للقتال، 
ومل تنتهي املعارك مع اإلرهاب الداعيش، ومل يَر سوى االبطال 
ورؤوس بنادقهم. كان يتقدم صوب حمصنات االعداء يرتنح 
يف  الشجاعة  روح  يبث  الرصاص..  دوّي  حتت  كامريته  مع 

املقاتلني فيكونوا خلفه أكثر غضبا فريسم االنتصار..
وصلوا  أن  وما  قادمون،  نحن  عيل  يا  نحوه:  الصوت  تكرر 
وشاهدوا منظره وهو يبتسم ويكرر )اشهد ان عيل ويل اهلل(.. 
اىل  ويشري  لنزيفه  يستسلم  وهو  توصف  ال  حلظات  كانت 
منصورية  يف   اجلمعة  اليوم  شاشتها  عىل  كتب  التي  كامريته 
املصادف  2015م    /1  /23 املوافق  املقدادية  شامل  اجلبل 
األخري  للنفس  صورة  أخر  هي   .. ه�   1436 اآلخر,  ربيع   3
عيل   ( اإلعالمي  املصور  البدري  احلشدي  املجاهد  للمقاتل 
ال  الذي  البطل   - زينب  ايب  االنصاري(  مؤمن  حممد  باسم 

هياب املوت.. ومل يعرف للخوف معنى. 
زينب(  أيب  األنصاري)  عيل  أنا  تقول:  الناطقة  صورته  كان 
حيايت  رصاعايت  من  وجتاوزت  األهواز– الشوش  من  القادم 
ومهوم املذهب والوطن سبعة وثالثون سنة. أخريًا اشعر إنني 
بكل  قاومت  ان  بعد  الشهادة،  ونلت  االمتحان  يف  نجحت 
وطني  أجل  من  احبايب  عن  مبتعدا  اجلهادية  اخلطوات  هذه 
امجع  امل��وت  ه��ذا  كل  خ��الل  كنت  واملقدسات..  ومذهبي 
اعرب  ان  االن  عيّل  ويكون  العمل,  ومهوم  االخرين  ابتسامات 
املنتظر,  الذى اعرب منه حلظيا ألحظى هبدوئي  النحيف  اجلرس 
الشهداء  بكامريت, وصور  مليئا جدا  نحيفا وكنت  كان اجلرس 
كنت  معهم..  العمر  ملنتصف  وصلت  ما  حتى  روحي,  تثقل 
متى  األنصاري  عىل  ويعاتبنني:  يلومنني,  أهنم  اسمع  دائ��ام 
حتث اخلطى لكى تعرب معنا اجلرس النحيف, كنت ابتسم وامجع 
عتاهبم ليوم اخر, وهكذا حزمت امرى اليوم وتركت جرحى 
انا  هكذا  املتبقي,  الوقت  رشاي��ني  يرتقى  وهو  ينزف,  ينزف 
امتمت مهمة صعبة, وخففت اللوم والعتاب من الشهداء.. انا 

املظلومني وحتررون ارض  تأخذون حق  االن معهم ساتركم 
التي تعودت  الوطن، واودعكم عرب كامرييت، واودع عائلتي 
غيايب مبتسام, سأكون قريبا جدا منكم, هكذا اوثق ابتساماتكم 

كي ال احزن.. الوداع اهيا االصدقاء املجاهدون.
بعد  بفوزه  يبرشهم  وهو  روح��ه،  وهنضت  جسدا  استشهد 
صور عرب أثري كامريته ذكريات ال ُتنسى وتوثيق سيظل مدى 
الشاهد عىل طغيان وكفر وظلم  احلياة، وسيكون هو وصور 
بقي مكتوبا يف عقله وضمريه هو ذاك احلب  الدواعش، وما 
والعشق الذي صدق فيه ونال منه مبتغاه حتى صار عىل القمة 

حتس به كل العيون، وتلفظه األلسنة شهيدا.
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فـي بيتنا
 مراهـــــــــــــــــــــــق!

الشيخ الدكتور خير الدين الهادي

ع��ن أب��ي عبد الله )عليه الس��الم( ق��ال: "من قرأ القرآن وهو ش��اب مؤمن اختل��ط القرآن بلحمه 
ودمه وجعله الله مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيزاً عنه يوم القيامة...".

��ة حضوراً ف��ي حياة االنس��ان؛ إذ يتهيأ في��ه الصغير  المراهق��ة واح��دٌة م��ن أكث��ر المراحل الُعُمريَّ
رات التي ال  الس��تقبال مرحل��ة إثبات الهوية والذات وف��رض الوجود واالرادة, ويعيش عال��م التصوُّ
رات  ة والتغيُّ ر نفس��ه كبي��راً بتكامل أجهزت��ه البدنيَّ رها بصورة صحيحة فهو يتصوَّ يمكن��ه أْن يقدِّ
الت��ي تطرأ عل��ى بنائه الجس��مي والغ��رزي وال يلتفت إلى حداث��ة تكوينه الفس��لجي والعقلي؛ 
لذلك يكُثر من قراراته الخاطئة التي ترافقه مدى حياته وتؤثر عليه بشكٍل متواصل وقد ال يتركه 

إال بإيصاله إلى حدَّ التهلكة؛ ليكون عبئاً ثقيال على األسرة والمجتمع.
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واملعروف أناَّ االنس��ان يتكامل بمرور أيامه وس��نواته، فكلام امتداَّ 
ُعمره زاد حكمة ودراية، وسُهل عليه التكليف، وكان أكثر قبوال يف 
عيون املجتمع، وهذا األمر يتعلق بجميع البرش ما خال املعصومني 
الذي��ن انتجبهم اهلل تع��اىل إلداء التكليف الرس��ايل يف املجتمع؛ إذ 
كانوا يعيشون الكامل وعدم النقص يف خمتلف مراحلهم وعواملهم 
ومل تك��ن األيام أو الس��نوات مؤثرة عىل أدائهم ومحلهم للرس��الة؛ 
لذل��ك فق��د بعث اهلل بع��ض أنبيائه وه��و ابن س��اعات أو أيام كام 
يف بعث عيس��ى وحييى )عليهام الس��الم(، أو ك��ام يف تكليف بعض 
األولياء املعصومني من أئمة اهلدى كاإلمام اجلواد )عليه الس��الم( 

واالمام احلجة بن احلسن )عجل اهلل فرجه الرشيف(.
��ة الن��اس فس��جالهتم الش��بابية يف مرحلة املراهق��ة مليئة  ��ا عاماَّ أماَّ
بالبوائق واملعايص والتهّورات التي أقدم املراهق عليها حينام ابتعد 
عن الثوابت واملبادئ؛ بل حينام قرصاَّ اآلباء واالمهات يف توجيههم 
إىل املناهج الصحيحة باالعتامد عىل القرآن الذي إذا الزمه الصغري 
وداوم قراءت��ه وحفظه كفاه رشاَّ االرشار ومس��الك التيه والضالل 
والسياَّام حينام نقف عىل تعاليمه األصيلة التي ُنقلت عن املعصومني 
دون مالزمة القرآن وحماولة السبق  )عليهم الس��الم(؛ إذ كانوا يؤكِّ
يف االهتامم بتعاليمه، قال أمري البالغة والفصاحة )عليه الس��الم(: 
))اهلل اهلل يف القرآن، ال يسبقكم بالعمل به غريكم((، فأمري املؤمنني 
)عليه السالم( يؤكد علينا أْن نجعل ميدان املنافسة يف خدمة كتاب 
اهلل تعاىل, فهذا الكتاب من ش��أنه املحافظة علينا يف خمتلف مراحلنا 

ة فهو الرائد الذي ال يكذب. الُعُمرياَّ

إناَّ النض��وج الذي يطمح إليه املراهق مفضوٌح بتلك الس��ُلوكيات 
التي تشوهبا النقص, فتجده أكثر حركة يف البيت واملجتمع, وُعرضة 
لالنح��راف والوق��وع يف مصائد األرشار الذين يرتبصون بش��بابنا 
وقد استغلوا غري قليل منهم يف اهلفوات االجتامعية، فانقلب األمر 
علين��ا، وكان من املمكن اس��تثامر ُقُدرات ش��بابنا يف البن��اء الثقايف 
والعقائ��دي والقرآين؛ ولك��ن حينام ابتعدنا كآب��اء واعني وأمهات 
ناضج��ات عنهم أصبحوا يف أيادي غري أمينة فانقلبوا عىل أعقاهبم 
، وانقلب معهم  وعن فطرهتم الس��ليمة؛ ليكونوا م��ن أدوات الرشِّ
��ا ضعيفًا  واقعن��ا األرسي ال��ذي كان متامس��كًا صلب��ًا فص��ار هشاَّ
كضع��ف بيت العنكب��وت؛ إذ فقد اآلب��اء قدرهتم عىل اس��تيعاب 
أبنائه��م وفقد األبناء مكان��ة اآلباء يف قلوهبم، وهذا هو الس��قوط 
ال��ذي ال قاع ل��ه. والبداية الت��ي ينبغي أْن نس��تعد ملواجهتها؛ ألناَّ 
القادم يف ظل هذا الضياع الش��بايب ال يكون أقلاَّ خطرًا من السابق؛ 
بل س��نواجه معركة الثقاف��ة املزدوجة، فاملؤسس��ات الدولية التي 
وظفت جهودها هلدم البناء االس��المي تعمل لياًل وهنارًا من أجل 
رسقة أبنائنا وقد نجحوا يف الوصول إلينا؛ فعلينا أن نتسلح ونسلح 
، وليس من  أبناءنا باإلس��الم الصحيح لنتمكن م��ن املقاومة والرداَّ
احلكم��ة حماولة منع وصلوهلم ألهنم وصل��وا؛ بل احلكمة أْن نقف 
ش��اخمني ملتزم��ني بثقاف��ة دينن��ا ووحي كتابن��ا؛ لنك��ون نحن من 
يؤثر فيهم ويك��ون املراهق من أبنائنا عنوان قدراتنا وثمرة س��عينا 
فإلسالم دين يواكب احلضارة وال يتقاطع من التطور االجيايب؛ بل 

يزيده رونقًا ونورًا بالقرآن والعرتة.

الحكمة أْن نقف 
شامخين ملتزمين 

بثقافة ديننا ووحي 
كتابنا؛ لنكون نحن من 

يؤثر فيهم ويكون 
المراهق من أبنائنا عنوان 

قدراتنا وثمرة سعينا

،،

،،
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يعة شر

الرياضــة: تنشــيُط الجســم وتقويمــه بأعمــال مفيدة لــه، وال يختلــف المعنــى المصطلح عن 
المعنى اللغوي فالرياضة البدنية، هي ممارســة أعمال تشدُّ العضالت لتقويمها على القيام 
بأفضل وظائفها، وفي قبالها الرياضة الفكرية والتي هي التمرينات التي توجب تقوية الفكر 
وحذقها وال ريب بأّن ذلك ال ينافي الشــرع وال العقل بل المطلوب ان يقوم االنســان بالســعي 
وراء كال الرياضتين وقد ورد عن النبي األكرم )صلى الله عليه وآله(: "العقل السليم في الجسم 

السليم"، فاذا كسل الجسم كسل العقل والفكر.

الرياض��ة
لمحّق��ق م��ة ا لعال م��ن فك��ر ا

س��ي با لكر ق ا د لش��يخ محم��د ص��ا  ا

أال  املبني  الرشع  يرفضه  امرًا  هنا  أّن  إليه  اإلشارة  جيب  ومما 
)سبحانه  اهلل  ُيريض  ال  الذي  العمل  هو  وهو  اللهو؛  وهو 
فيه  ليس  ما  أن  أو  بحرمته،  الرشع  حكم  قد  وكان  وتعاىل( 
غرض عقالئي بل يتبعه رضر للفرد او املجتمع او البيئة فهو 
اللهو الذي ُاصطلح  اللهو املرغوب عنه يف الرشع، أما   من 

عليه اليوم أال وهو اللعب كام يطلق عىل بعض أماكن الرتفيه 
الرشع  عند  مقصود  غري  فهو  ذلك  اىل  وما  املالهي  حديقة 
ومن هنا ملا ُسِئل اإلمام أبو جعفر الثاين عن الرجل يركض 
بذلك  يريد  وانام  الصيد،  طلَب  بذلك  يريد  ال  الصيد  يف 
اللهو"  إال  بذلك  "البأس  السالم(:  )عليه  قال  التصّحح؟ 
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كان  اذا  الغرض  ان  رصحية  والرواية   ،)254/19 )الوسائل: 
أن  باإلضافة  عنه،  املنهيني  واللعب  اللهو  من  يكون  عقالئيًا ال 

اللهو واللعب املفرّسين بام يبعد املرء عن اهلل وذكره.
والرياضة اجلسدية تشمل كل انواعها املتعارفة يف هذا اليوم وما 
والركض  واملصارعة  السياحة  منها  والتي  فدياًم  متداوالً  كان 
أْن  هذه  كل  يف  وُيشرتط  أشكاهلا،  بكل  والكرة  األثقال  ورفع 
اىل  بطبيعته  يوجب  او  هدفًا  ذاهتا  بحد  االمور  هذه  تصبح  ال 
اآلخرون  يتّضر  أو  االعضاء  يف  نقص  او  كاملوت  بالغ  رضر 
منه، او يكون فيام هو حمّرم، أو يوجب فسادًا يف املجتمع أو يلهو 

االنسان عن ذكر اهلل )سبحانه وتعاىل(.
والذي يترّصف إىل رشط العوض واحلديث عام إذا كان اجلهاد 
قائاًم عليها ومن هنا استدّل صاحب اجلواهر يف مقام االستدالل 
كاملصارعة  والنصل  واحلافر  احلف  غري  يف  املسابقة  يف  باجلواز 
غرض  ترتب  إمكان  اىل  "مضافًا  قال:  ثم  اجلواز  بأصالة  مثاًل 
يثبت  مل  اهنام  مع  واللعب  اللهو  عن  خيرجها  عليها،  صحح 
اآلالت  عن  املجّرد  يشمل  بحيث  اإلطالق  وجه  عىل  حتريمها 
املعّدة ملثل ذلك، فتجوز حينئذ املسابقة باألقدام، ورمي احلجر 

ودفعه، واملصارعة واآلالت ال تشتمل عىل نصل والطيور.
بالطبع  فهو  حمرمة  أمور  يرافقها  او  بذاته  حمّرمًا  كان  ما  نعم 
اآلخر  حلامم  تعّرضه  فيام  حيث  باحلامم  اللعب  ذلك  ومن  حمرم 
االمام  روى  فقد  وحرماهتم  الناس  بيوت  عىل  واستطالع 
ابيه عيل )عليهام السالم( عن جّده )صىل اهلل عليه  احلسني عن 
وآله( أنه قال: "احلاممات الطيارات حاشية املنافقني" )مستدرك 
الوسائل: 84/14(، وروى عيل )عليه السالم( أيضًا عن النبي 
)صىل اهلل عليه وآله( أنه رأى رجاًل يرسل طريًا فقال: "شيطان 
رواه غياث  وما   ،)84/14 الوسائل:  يتبع شيطانًا" )مستدرك 
"سبق  قال:  انه  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  عن  ابراهيم  بن 
عىل  الكذب  من  جناٍح" فانه  او  نصل  او  حافر  او  خّف  يف  اال 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( حيث مل يذكر "جناح" وانام هي 
إضافة للتقّرب اىل املهدي بن املنصور العبايس باعرتاف املهدي 
نفسه حيث دفع لغياث بن إبراهيم عرشة آالف درهم فلام خرج 
قال املهدي: وأشهد ان قفاه قفا كذاب عىل رسول اهلل، ما قال 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( "جناح" ولكن اراد ان يتقّرب 

إلينا" )رشح الدراية: 56(.
اجلانب  هو  مىض  فيام  الطيور  بإرسال  املراد  ان  املعلوم  ومن 

كانوا  الذين  القديم  التاريخ  يف  كام  كان  اذا  واما  منه  املحّرم 
حيث  املحرمات؛  من  ُيعّد  ال  ذلك  فان  الربيد  يف  يستخدمونه 
جواز  البعض  أجاز  هنا  ومن  عقالئي  غرض  منه  الغرض  ان 

التسابق باحلامم الزاجل الذي يرسل يف الربيد.
وحال الرياضة الفكرية كالرياضة اجلسدية، فإْن مل يكن اللعب 
بحدِّ ذاته حمّرمًا او مل يرافق حمّرمًا فهو جائز باألصل، ومن يقول 
بالعوض،  مرشوطًا  فيه  املسابقة  بحرمة  يقول  فإّنام  بحرمته 
فال  والعوض  الرهن  من  خىل  إذا  األمر  فان  حال  أي  وعىل 
وكرة  القدم  وكرة  واملصارعة  السباحة  مثل  بحرمته  يقول  أحد 
من  تعّد  ألعاب ال  من  ذلك  اىل  وما  والغوص  والركض  السلة 
ايذاٌء  فيه  ثبت  مما  الثريان  مصارعة  مثل  ان  نعم   املحرم،  اللهو 
اقل تقدير غري  فانه عىل  الكثري من املخاطر  للحيوان، ويوجب 
فهذا  بالدراجات والركض والسباحة  املسابقة  واما  حمبذ رشعًا 
انحرص  فان  عالجًا  الرياضة  أصبحت  واذا  فيه،  إشكال  ال  مما 

وجب وان مل ينحرص فال إشكال فيه.
الرياضة،  أنواع  أسوء  من  فاهنام  املقننة  أو  املسّيسة  الرياضة  أما 
هي  والتي  القدم  كرة  لعبة  يف  كام  املسّيسة(  )الرياضة  فاألوىل 
يدور  عام  األّمة  إلهلاء  جاءت  اذا  اما  االمور  سائر  مثل  مباحة 
يف العامل من سياسات عىل حساب األمم، او ما كان منها لدعم 
االنظمة الظاملة كام يف بعض دول الرشق، او ما ولد من احلقد 
والضغينة والصدام فهذا بالقطع خيرجها عن االباحة ويدخلها 
يف خانة املمنوعات؛ ألهنا خرجت من إطارها العام والذي هو 
نعني  والتي  املقننة(  )الرياضة  وأما  وتقويمه،  اجلسم  ترويض 
هبا أن الرياضة تصبح ضمن إطار مادٍي وحُيدد بساعات معينة 
ليكون طريقًا لكسب املال وهدرًا للوقت باسم ترويض اجلسم 
ُيقنن بساعات معينة فهذا وان مل خيرجها من كوهنا نافعة للجسم 
ترك  حيث  من  كبري  خطأ  الشكل  هذا  عىل  احلياة  تنظيم  أن  إال 
الذي  اخلاطئ  النهج  إىل  يعود  فهذا  يرّوض،  ثم  يرتهل  اجلسم 
اليومية لنصبح كاآللة نعمل دون أن نجهد  لنا يف حياتنا  انتهج 
انفسنا بل يقود أحدنا السيارة ويذهب اىل وظيفته وهو جالس 
يرصف  ذلك  بعد  ليقوم  كذلك  أعامله  وينهي  منضدته  خلف 
نسري  السابق  يف  كنّا  بينام  اجلسم،  ترويض  ألجل  والوقت  املال 
الرياضة  فكانت  العمل  يف  أنفسنا  ونجهد  للعمل  أقدامنا  عىل 
أوقاتنا  هتدر  ان  دون  املال  نكسب  كنا  الذي  العمل  ضمَن 

ونكسب الصّحة واملال.
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هن��اك الكثري من اآلف��اق التي نجهله��ا ونجهل العم��ل هبا  إذ 
��ا موج��ودة يف القرآن الكريم عىل س��بيل املثال س��ورة لقامن  أهناَّ
ه��ي أفضل مثال يف اس��تخدام س��بل اإلرش��اد والتوجيه وِهي 
ِمن الس��ور املكية التي تعد من أفضل الن��امذج يف حماكاة الذات 

البرشية.
فالنصح واإلرش��اد أحد األساليب يف املس��اعدة النفسية وهي 
وظيفة س��اموية أس��تخدمها الق��رآن الكريم واألنبي��اء )عليهم 

السالم( وذلك ملا هلا من تأثري.
وقد اس��تخدم لقامن )املوعظة( وس��يلة للتوجيه والتعليم، قال 
تع��اىل:))َو إذ َقاَل لُقاَمُن البنِه َوُهَو يعُظُه َيا ُبنياَّ اَل ُترِشك باهلّلِ إناَّ 

الرشَك َلُظلٌم َعِظيٌم((
أك��د القرآن الكريم هن��ا عىل حق األبناء عىل اآلباء أن جيلس��وا 

معهم للوعظ واإلرشاد.
- أن اس��تخدام لق��امن اس��لوب الت��ودد والتحب��ب بعي��ًدا عن 
الرتهيب بكلمة )يا ُبني( وذلك إلش��عاره باالهتامم بِه والشفقة 
علي��ِه ومن ث��م بني لُه عواق��ب األمور. فال��كالم اللني من قبل 
اآلباء يفتح القلوب العصية والنفوس؛ احتواء األبناء وتقريبهم 
وعدم إبعادهم والتعامل معهم بأس��لوب القرآن الكريم ينش��أ 
لك جيل ُمتعظ ال س��يام ما يمُر بِه امُلجتمع من انجراف الشباب 

خلف هفوات الشيطان..

يقــول آيــة الله الســيد منير الخبــاز القطيفــي: أنت عندمــا تقف على 
قبــر الحســين تتعهد له بالثبــات على المبــادئ والقيم، ”أشــهد أني 
بكــم مؤمن وبإيابكــم موقن بشــرائع ديني وخواتيــم عملي، وقلبي 
لقلبكم سلم، وأمري ألمركم متبع“، أنت تتعهد للحسين،  لذلك كما 
عّبر ســيدنا الخوئي قدس ســره، يقول: ينقلب المشــهود له شاهًدا، 
أنــت تشــهد لكن الحســين ســوف يكــون الشــاهد عليك، تشــهد له 
فيشهد عليك، ينقلب المشهود له شاهًدا، الحسين يشهد لك أنك 
تعهدت أمامه بالثبات على هــذه المبادئ، بالثبات على هذه القيم، 

بالثبات على هذه األركان التي هي أركان دينك وأركان مذهبك.

في حياض ابي الفضل )عليه السالم( 

وبحضور ذويهن واساتذتهن تجمعن 

من كل الجامعات لتأدية القسم بعزة 

العراق وأرضه ومقدساته ليكونن له 

مبرات مخلصات وفي خدمته.

الرجال  القصص توقظ 

شاهدًا   المشهود 

بالنصح  العمل 

َم الّطريدُة  : "إىل أْن تتعلاَّ ��عبيِّ يقوُل اأَلَفاِرَقُة يف َمَثِلهم الشاَّ
ياد!". ُد الصاَّ الكتابة، ستبقى ُكلُّ القصِص مُتجِّ

ريدَة قل��اًم لتكتب، فقد أخَذ  ُهن��ا، حاول��ُت أن ُأعطَي الطاَّ
واة  د، وح��ان الوقُت أن يتبادَل الرُّ ه من الرساَّ ياد حظاَّ الصاَّ
األدوار! والقصة عىل ما فيها من تشويٍق ومتعة، وترويٍح 
ا أعمق مضمون��ًا، وأبعد أثرًا، من أن  ع��ن الّنفس، إال أهناَّ
يًة فقط!، كان أرطغرل يقول: "القصص  تكون مادًة ُمَسلِّ
ال ُتروى كي ينام األطفال، وإنام كي يستيقَظ الّرجال!".

بقلم: فاطمة ماجد

أدهم الشرقاوي
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ماذا لمن ذكر فضيلة 
من فضائل علي؟

أولئ�����ك هم العلم��اء.. اجلامع��ني للش����رائط.. يع��رف احده��م ق��در بعض.. ال 
حيقد بعضهم عىل بعض.. ال حيس����د احدهم اآلخر، ال يتك��رب بعضهم عىل بعض.. 
ال ينتق��ص بعضه��م م��ن بعض.. اولئ��ك هم علامئن��ا العدول اجلامع��ني للرشائط، 
{يظهر يف الصورة سامحة السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف( جيالُس 
زعيم احلوزة العلمية الس��يد ايب القاس��م اخلوئي )قدس رسه( والشهيد السيد حممد 
باقر الصدر، والش��هيد السيد نرص اهلل املس��تنبط، وحمافظ كربالء السيد عبد الرزاق 
احلبويب، خالل االجتامع التارخيي املنعقد يف النجف األرشف عام 1973 يف الصحن 

العلوي الرشيف لنرصة القضية الفلسطينية.

االنتظار في 

عقائدية تربية 

قال رســول اللــه )صلى الله عليه وآلــه(: "إن الله تعالى جعل 
ألخــي علــي فضائــل ال تحصــى كثــرة، فمــن ذكــر فضيلة من 
فضائلــه مقــرا بها غفــر الله له مــا تقدم من ذنبه ومــا تأخر ، 
ومــن كتــب فضيلة من فضائلــه لم تزل المالئكة تســتغفر له 
ما بقي لذلك المكتوب رســم، ومن اســتمع إلى فضيلة من 
فضائلــه غفــر الله له ذنوبه التي اكتســبها باالســتماع، ومن 
نظــر إلى كتاب من فضائله غفر الله له ذنوبه التي اكتســبها 
بالنظر، ثــم قال )صلى الله عليه وآله(:  النظر إلى علي عبادة، 
وذكــره عبادة، وال يقبل اللــه إيمان عبد إال بواليته والبراءة من 

أعدائه". 
المصدر: )المناقــب للخوارزمي الحنفي، ص 2، ط إيران وفرائد 

السمطين للعالمة الجويني الشافعي(.

اكتامل  نشوة  الروح  يف  يبعث  اجلامل  إىل  العيون  بريد 
املعنى وسمو اللفظ. 

هو ذا يورق امال باحلضور . يزهر شعرا بروعة اللقاء. 
 بينام يذبل عىل جفني املساء اجلريح بلوعة الفراق.

التاليش  حلظة  يقاوم  طيفا  اراك-  -ك��ام  االن  أراه 
االنتظار   يوسف  هو  اخليال.  يستفز  مجال  األخ��رية.. 

ونحن -احلاملني بعودته- يعاقبة البكاء واحلنني. 
الفياض من  النور  ازهار شمس تدور حيثام دار ذلك 

غرته احلميدة وطلعته البهية.
بوصلة احرتاق ابدي نشري إليه بصمت حزين.

شالل هلفة وشوق عارم حييي قلوبنا املوات.
كم له يف الضمري صدى ويف العقل ذكرى ويف النفس 

مجرة ويف األفق متسع للجامل.
عروق  ويف  الغاضبني.  وج��وه  يف  قرأتك  قليل  قبل 

املتعبني.. وذبول اخلائفني
وارتعاش اجلائعني. واغرتار املرتفني.. وعيون التائهني 

واحلائرين.. 
رايتك يف دموع الواهلني واكف النائلني.. 

وبكاء  العارفني..  ودعاء  الثاكلني..  نداء  يف  سمعتك 
التائبني. 

ملحتك تنأى عن الديار ويشط بك املزار وحيدا غريبا ال 
باب لطوعة يفتح بعد. 

من ذا الذي يسقيك رشبة ماء بعد طول سفر وعناء؟!
ال عزاء يل يف غيابك اال ان ارتل شكرك واجود ذكرك. 

عسى أن تلحظني فاسرتيح.

اشتاقك! كم 

ي 
الم

س
ال

در 
حي
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ذكــرى وفاة أم البنين 
فاطمة بنت حزام الكالبية 

اسمها ونسبها

اوالدها

وفاتها رضوان الله عليهابعد واقعة الطف 

والئها

اختيار وانتقاء
فاطمة بنت حزام بــن خالد العامرية 
البنيــن،  بــأم  المعروفــة  الكالبيــة، 
وأمها تمامة بن ســهل بن عامر بن 

مالك بن جعفر بن كالب

لها من االوالد كما ذكرنا اربعة 
ابطــال العبــاس »أبــو الفضــل« 

وعبــد اللــه، وجعفــر، وعثمــان.. 
رايــة  استشــهدوا جميعــاً تحــت 

اإلمام الحســين عليه الســالم في 
كربالء.

ولما رجعن نســاء أهــل البيت b من 
كربالء إلى المدينــة أقمن العزاء في 
بيتهــا, وكانــت تذهــب كل يــوم إلى 

البقيع ترثيهم بتفّجع .

مــن  عشــر  الثالــث  فــي   h توفيــت 
جمــادى اآلخرة ســنة 43 من الهجرة 
النبوية الشــريفة ، ودفنت قرب قبور 

. b االئمة في البقيع

كانت أم البنيــن h تكن المودة 
والحـــــــب للحســــــن والحســين 
وزينب b  ماالتكنه حتى ألوالدها، 
وقدمت أبناء رســول الله m  على 

ابنائها.

روي أن أمير المؤمنين   g  قال ألخيه 
ابة عالماً: أنظر لي  عقيل g وكان نسَّ
امرأة قد ولدتهــا الفحولة ألتزوجها 
فتلد لي غالماً فارســاً فقال له تزوج 
أم البنيــن h الكالبية فإنه ليس في 

العرب أشجع من آبائها .

h

إنفوجرافيك  : ميثم محمد الحسيني 
@تجدونا  على : A L A H R A R


