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شهر رمضــــان المبارك  من منظور أهل البيت

الهدر الزمني للشـــــــــــــباب
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

مؤسسة الشيخ أحمد الوائلي              الطبّية
صرح كبير  أنجزته أيادي الخير الحسينية

َلاُم(: المصدر/  ميزان الحكمة/ ص471 أمير المؤمنين علي )َعَليِه السَّ

"صوم القلب خير من صيام اللسان وصوم اللسان 
خير من صيام البطن" 

عظمة الصيام

دررٌ من الوصية العلوية العظيمة
أقسى أنواع الجهاد .. جهاد النفس

قسم تطوير الموارد البشرية يحتفي بترديد 
قسم التخرج لـ )1200( طالب من مختلف 

الجامعات

فــي  الفاطمــي  بالحجــاب  فتــاًة(   450( تتويــج 
محافظة نينوى
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ها هي أوىل نسامت شهر رمضان املبارك تعّطر نفوسنا وأرجاَءنا املتعطّشة 
لشذى الرمحة واملغفرة اإلهلية، يطلُّ علينا بكامل هبائه وروحانيته التي 
ال  التي  لنفوسنا  واألمان  األمن  من  يبعثه  ما  وكذا  حني،  كّل  نشتاقها 
القديس  حديثه  يف  قال  الذي  اجلّبار،  العزيز  خالقها  بذكر  إال  تطمئن 

الرشيف: "ُكلُّ عمِل ابِن آدَم لُه إال الصوم فإّنه يل وأنا ُأجزي بِه".
ولعّل أمجَل ما يف شهر اهلل تعاىل وهو أفضل الشهور وأعظمها.. أْن فيه 
نبّينا األكرم )صىل اهلل عليه وآله(  تنّزل القرآن هدًى للناس عىل صدر 
ولذا  ومكان،  زمان  كل  يف  البرشية  لكّل  مهداة  إهلية  رمحًة  جاء  الذي 
وتسّورت  حوهلا  من  القلوب  ُعقدت  وقد  الكريم  القرآن  موائد  ترى 
املؤمن  فيتحّصل  العظيمة،  وفيوضاته  رمحاته  من  للتزّود  كبري  بشوٍق 
عىل أضعاف األجر والربكات الرمحانية، فهنيئًا ملن تزّود من موائد شهر 
ليكون  آلياته  متدّبرًا  متهّجدًا  خاشعًا  القرآن  وتال  والربكات  اخلريات 
ربيعًا أليامه وِسفرًا عظياًم ال ينفد من الكرامات، وما نحتاجه فعاًل هو 
أن ال نضّيع فرصة اللقاء األعظم بني يدي اهلل )عّز وجل( ونتنافس نحو 

اخلريات.
وأحسُب أّن هذا الشهر العظيم كــ)الزهرِة( وسط ُجنينٍة مليئة باخلرضة 
الزكّي..  العطر  من  عندها  ما  أمجَل  تعطي  تتفّتح  حني  لكّنها  واجلامل، 
بشوٍق  والتائقني  للمريدين  واحــدًة  دفعة  لتهبها  فيوضاهتا  تّدخر 
والتقوى  الطاعة  وهي   - بذور   - هذه  وللزهرة  عبريها،  الستنشاق 
العبُد  يغرسها  أن  وما  وعال(  )ّجل  اهلل  إىل  احلقيقي  والتقّرب  والزهد 
يف قلبه تنبُت ثامرًا ال أشهى وال ألّذ منها؛ يتذّوقها الصائم بعد انقضاء 
الشهر الفضيل، فتتحّول يف جسده إىل عافيٍة تظّل معه إىل هناية العمر، 

وستكون فيام بعد زاده يف اآلخرة.

�شهر الطاعات واملغفرة

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

A L A H R A R  M A G A Z I N E

هاتف المجلة  07435000170
وات ساب      07435004404
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يف  واخللل  القصور  حاالت  من  حلالة  االنتقاد  إن  الشك 
قيم وأخالق بعض الناس خصوصًا، ويف املنظومة القيمية 
مثل  توجيه  يكفي  هل  لكن  هام،  أمر  عمومًا  واألخالقية 
هذا االنتقاد مع معرفتنا بسهولة توجيه االنتقاد من خالل 
ما  وهو  املوضوعية،  عن  واالبتعاد  املثالية  يف  ــراق  اإلغ
خيوض به ويسقط فيه أغلب منتقدوا أزمات الواقع. ولكن 

وبذات الوقت صعوبة اجياد احللول املمكنة. 
كل  فحسب،  االنتقاد  ملجرد  لالنتقاد  قيمة  ال  نعم،  أي 
الناس تستطيع أن تنتقد يف أمور كثرية ويف حق ويف باطل، 
اجياِد  حماولة  االنتقاد  توجيه  مع  األفضل  من  وسيكون 
بالضبط  وهذا  تعجيزية،  وليست  التحقيق  ممكنة  حلوٍل 
عادة  املبارك  اجلمعة  منرب  من  املرجعي  اخلطاب  حياول  ما 
التوعوي  مسعاه  يف  ثابتة  وآليات  كمنهج  وتداركه  سلكه 

والتثقيفي.
عبد  الشيخ  سامحة  حديث  من  سابقًا  جــاء  ملا  ــامال  واك  
الثانية من  توفيقاته( يف خطبته  دامت   ( الكربالئي  املهدي 
املوافق  ـــ  1441ه اآلخــرة  مجــادى  بتاريخ  اجلمعة  صالة 
2020/2/14م، وقد وصلنا مع هذا احلديث إىل مرحلة 

اجياد احللول واملعاجلات لسامحته عرب هذه النقاط:
القضايا  هذه  اىل  التفتوا  اخواين  العالجات؟  هي  ما   "  *

التي جيب أن نوليها االهتامم كام بّينا يف اخلطبة األوىل هناك 
النتائج  جماالت حياتية امهلناها ومل نعتني هبا أّدى إىل هذه 
الوخيمة.. عىل رأس هذه العالجات أن يكون هناك وعي 
جمتمعي ألمهية األخالق والقيم يف خمتلف جماالت حياتنا، 
وال ننظر إىل القيم واألخالق عىل إهنا أمر هاميش وثانوي 
االخالق  ان  اعتربنا  ما  ومتى  احلياة،  يف  ــًا  رضوري ليس 
كبرية حلياتنا ويف خمتلف جماالت  واملبادئ رضورة  والقيم 
يف  اهتاممًا  القيم  وهذه  األخالق  مسألة  وأعطينا  حياتنا، 
جمال التثقيف أوال ً.. نجعلها ثقافة عامة ويف جمال االهتامم 
مستويات  خمتلف  وعــىل  يومية  كمامرسات  تطبيقها  يف 
املجتمعي  املستوى  عىل  االهتامم  هذا  يكون  وأن  احلياة، 
وعىل مستوى مؤسسات الدولة بمعنًى آخر ان يكون عىل 
رأس أولويات االهتامم يف املدرسة ان املعلم يعتني بغرس 

االخالق والقيم يف نفوس الطلبة ".
هذه  بإعطاء  نعتني  ان  يكفي  ال  وأخــوايت  ــواين  اخ  "  *

ان  ولكن  مهم  هذا  كان  وان  فقط  االكاديمية  الــدروس 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك
المنظومة القيمية واألخالقية وضرورتها المجتمعية
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وطلبتنا  اطفالنا  نريب  ان  كايف  بقدر  اهتاممًا  ايضًا  نعطي 
عىل  ايضًا  اجلامعات  ويف  والثانوية  االبتدائية  املدارس  يف 
والقيم  االخــالق  بأمهية  ُنشعرهم  وان  والقيم  االخــالق 
العلوم  جمال  يف  نتفوق  ان  يكفي  ال  حياتنا،  يف  وتطبيقها 
والقيم  ــالق  االخ ممارسة  يف  نفشل  ولكننا  االكاديمية 
الكثري من املخاطر،  الفضيلة يف املجتمع والذي يؤدي اىل 
وعىل  اجلامعة  يف  واالستاذ  واملعلم  املدرس  مستوى  فعىل 
يكون  ان  ويصح  ينبغي  ال  االعالمية  املؤسسات  مستوى 
اهتاممها وتركز اهتاممها عىل املستوى السيايس االعالمي.. 
واملبادئ  واالخالق  القيم  جوانب  وهُتمل  فقط،  البحت 

وغرسها يف نفوس أفراد املجتمع".
" املثقف العام ال ينبغي ان ينزوي يف كتاباته يف االمور   *

واألخالق  واملبادئ  القيم  جانب  وُيمل  العامة  الثقافية 
علينا  ايضًا  األرسة  وربة  األرسة  ورب  الكاتب  وكذلك 
ان هنتم مجيعًا يف ذلك.. اخواين واخوايت سلطة الدولة قد 
غابت عن رقابة تطبيق املبادئ والقيم يف املجتمع وضعف 
تأثريها يف ذلك وضعف ردعها عن املامرسات اخلاطئة ال 
ينبغي وال يصح ألفراد املجتمع أن يغيب دورهم يف تطبيق 
تأثري  القيم واالخالق يف املجتمع وان يكون هلم قوة  هذه 
جمتمعي يف افراد جمتمعهم يف ان يتحلوا باألخالق وال يصح 

وعدم  بالالمباالة  ويتعاملوا  النظر  ويغضوا  يسكتوا  ان 
االهتامم ببعض املامرسات اخلاطئة التي حتصل يف املجتمع 
فكام اهنا مسؤولية مؤسسات الدولة هي مسؤولية املجتمع 

يف كل مكان..
حينئذ اخواين نستطيع ان نبني جمتمعا ً متقدمًا راقيًا متطورًا 
الدولة  الوظيفة االساسية ملؤسسات  نعم هي  آمنًا،  سعيدًا 
التأثري  وقوة  املراقبة  عن  الدولة  سلطة  غابت  اذا  ولكن 
والردع حينئذ يأيت دور املجتمع يف خمتلف جماالته.. االمر 
ظاهرة  يومية  ممارسة  إىل  الثقافة  هذه  نحّول  أن  هو  اآلخر 
والقيم  واالخالق  والفكر  الثقافة  مع  نتعامل  ان  يكفي  ال 
اىل  نحّوهلا  ان  البد  بل  نرفعها  شعارات  اهنا  عىل  واملبادئ 

ممارسة يومية وظاهرة يف حياتنا".
* " النظافة ُخلٌق عظيم هو ثقافة اوالً  وممارسة يومية ايضًا، 

ما لنا ال نرى هذا املبدأ يف شوارعنا وأزقتنا ويف أماكن كثرية 
وكذلك االتقان يف العمل هو مبدأ وعمل يومي نامرسه يف 
خمتلف مهامنا ووظائفنا.. العدل ونرش العدالة االجتامعية 
ُخلٌق  الرمحة  اليومية..  حياتنا  يف  علينا  نامرسها  وقيم  ايامن 
الصفة يف  نقرأ هذه  نامرسُه، كام  ان  اجتامعي البد  وسلوك 
ان نحّوهلا اىل  قراءاتنا البد  صالتنا ويف دعائنا ويف خمتلف 

ممارسة اجتامعية ".

على رأس العالجات أن يكون هناك وعي مجتمعي ألهمية األخالق 
والقيم في مختلف مجاالت حياتنا، وال ننظر إلى القيم واألخالق على 

إنها أمر هامشي وثانوي ليس ضرورياً في الحياة

،،
،،
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االجتامعي  التغيري  ممارسة  ان  مهم  وهو  اآلخر  االمر   "  *

اهتاممنا  يقترص  ال  اخــواين  والتفتوا  اخــواين  واالخالقي 
عىل جمال معني ونتطلع يف ُخطبنا اىل جمال معني فقط البد 
اهتامم يف مجيع جماالت احلياة، ونعطي ما هو  لنا  ان يكون 
رضوري يف حياتنا استحقاقه من االهتامم االخالق والقيم 
والعناية  االهتامم  من  استحقاقها  نعطيها  ان  البد  واملبادئ 
واملامرسة والثقافة، اذا اهتممنا يف ممارسة التغيري االجتامعي 
واالخالقي سيتوّفر لنا مستقباًل الكثري من العنارص الصاحلة 
وعىل خمتلف مستويات املجتمع التي تستطيع مستقبال ً ان 
املواقع  يف  أكــان  ســواء  املسؤوليات  خمتلف  بــأداء  تنهض 
خالل  من  تستطيع  والتي  املجتمعية  املواقع  او  احلكومية 
بمسار  تأخذ  ان  واخُللقي  االجتامعي  التغيري  هذا  ممارسة 
انحرفت  التي  واالخالقية  واالجتامعية  السياسية  العملية 
الصحيح  املسار  اىل  هبا  تأخذ  ان  الصحيح  مسارها  عن 
الكثري  ونستوعب  نحّد  ان  سنستطيع  وحينئذ  املطلوب 
العملية  الفشل يف  التي نشأت من  التداعيات اخلطرية  من 

ونستطيع  جمتمعنا  يف  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 
نشاهدها يف  التي  التداعيات اخلطرية  الكثري من  نتالىف  ان 
ايامنا هذه وهذا حيتاج اىل عمل كبري وعمل جمتمعي ووعي 
جمتمعي وممارسة جمتمعية يف مؤسسات الدولة وعىل خمتلف 

مستويات الطبقات االجتامعية.. 
حينئذ سنبني وعىل اعداد تكفي من املواطنني الصاحلني ويف 
مواقع مهمة يستطيعوا ان ينهضوا بأداء هذه املسؤوليات يف 
خمتلف جماالت احلياة عىل الوجه الصحيح، اذا كان اعتناؤنا 

هبذه املجاالت بام تستحقُه..
الساموية  القرآنية والرشائع  لذلك اخواين الحظوا اآليات 
الصاحلة  القدوة  وعنارص  الرشيفة  واالحاديث  بأكملها 
ملنظومة  جدًا  واسعة  مساحة  اعطوا  واالئمة  االنبياء  يف 
ان  علينا  لذلك  االعتناء  اشّد  واعتنوا هبا  والقيم  االخالق 
االخالق  من  املنظومة  هلذه  ُنعطي  بأن  هديم  عىل  نسري 
والقيم التي تتناسب مع مبادئنا وهويتنا ان ُنعطيها االهتامم 

يف مؤسسات الدولة ويف خمتلف طبقات املجتمع".

سلطة الدولة قد غابت عن رقابة تطبيق المبادئ والقيم في 
المجتمع وضعف تأثيرها في ذلك وضعف ردعها عن الممارسات 
الخاطئة، فال ينبغي وال يصح ألفراد المجتمع ان يغيب دورهم في 

،،تطبيق هذه القيم واالخالق
،،
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الذي  اليوم  )اي  الشك  يوم  لصيام  النية  هي  ما  السؤال: 
حُيتمل أنه آخر شعبان أو االول من شهر رمضان( اذا كان 

يف ذّمة الشخص صوٌم واجب؟
اجلواب: ينوي القضاء.

السؤال: ماهي العربة يف حتقق نية الصوم يف شهر رمضان 
املبارك؟

إرتكازًا  الصوم ووجوده ولو  بالعزم عىل  العربة  اجلواب: 
القابل  هو  الذي  التفصييل  اإللتفات  فيها  يعترب  وال  حاله 
مجيع  صوم  عىل  اإلرت��ك��ازي  العزم  وج��ود  مع  للتجديد 

األيام.
بنية  رمضان  لشهر  الصوم  ننوي  ان  جيوز  هل  السؤال: 

واحدة؟
اجلواب: جيتزأ يف شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر، 
عند  أو  ليلة  كل  يف  الصوم  عىل  العزم  حدوث  يعترب  فال 
طلوع الفجر من كل يوم وإن كان يعترب وجوده عنده ولو 

ارتكازًا.
السؤال: ما حكم من مل ينِو الصوم يف شهر رمضان لنسيان 

احلكم او املوضوع أو للجهل؟
أثناء  علم  أو  تذكر  ثم  مفطرًا  يستعمل  مل  إذا  اجل��واب: 
النهار فالظاهر االجتزاء بتجديد نيته قبل الزوال، ويشكل 
االجتزاء به بعد الزوال فال يرتك االحتياط باإلمساك بقية 

النهار بقصد القربة املطلقة والقضاء بعد ذلك.

شهر  يف  النهار  آخر  اىل  النية  استدامة  جتب  هل  السؤال: 
رمضان؟

اجلواب: نعم فإذا نوى القطع فعال أو تردد بطل وإن رجع 
إىل نية الصوم عىل األحوط.

السؤال: ما هو حكم صيام يوم الشك )30 شعبان(؟
اجلواب: ال جيب صومه، وَمن صامه فليصمه بنّية القضاء 
وإن مل يكن عليه قضاء فلتكن نيته صومًا مستحبًا، فان تبني 
انه من رمضان ُحِسَب منه. وجيوز ان ينوي القربة املطلقة 

فال يقصد شهر رمضان أو شعبان خاصة.
السؤال: اذا صام املكلف يوم الشك بنية انه من رمضان 
هل  رمضان.  من  ليس  انه  ثبت  املغرب  او  الظهر  وبعد 

يصح صومه؟
اجلواب: كال.

السؤال: هل يصح العدول من صوم اىل صوم اخر؟
كان  إذا  نعم  إليه،  املعدول  وقت  بقي  وإن  كال  اجلواب: 
قصد  بعدم  مقيدًا  وال  عنوانه  بقصد  متقوم  غري  أحدمها 
غريه �� وإن كان مقيدًا بعدم وقوعه �� صح وبطل اآلخر، 
املطلق  املندوب  إىل  ثم عدل  الكفارة  نوى صوم  لو  مثاًل: 
صح الثاين وبطل األول، ولو نوى املندوب املطلق ثم عدل 

إىل الكفارة وقع األول دون الثاين.

ــــة ــــنــــّي ال  - متابعة/ محمد حمزة الجبوريالـــــــصـــــــوم 
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والتي  )القارعة(  سورة  العظيمة  القرآنية  السور  بني  من 
َما  {القارعة/1}  {اْلَقاِرَعُة  الكريامت:  بآياهتا  وردت 
اْلَقاِرَعُة {القارعة/2} َوَما َأْدَراَك َما اْلَقاِرَعُة {القارعة/3} 
{القارعة/4}  امْلَْبُثوِث  َكاْلَفَراِش  النَّاُس  َيُكوُن  ــْوَم  َي
ا  َفَأمَّ {القارعة/5}  امْلَنُفوِش  َكاْلِعْهِن  َباُل  اجْلِ َوَتُكوُن 
اِضَيٍة  رَّ ِعيَشٍة  يِف  َفُهَو  {القارعة/6}  َمَواِزيُنُه  َثُقَلْت  َمن 
ُه  ْت َمَواِزيُنُه {القارعة/8} َفُأمُّ ا َمْن َخفَّ {القارعة/7} َوَأمَّ
{القارعة/10}  ِهَيْه  َما  َأْدَراَك  َوَما  {القارعة/9}  َهاِوَيٌة 

َناٌر َحاِمَيٌة {القارعة/11}.
والقارعة هي من أسامء يوم القيامة، سميت بذلك، ألهنا 
امْلَْبثوث  َكاْلَفَراِش  والفزع،  باخلوف  الناس  قلوب  تقرع 
أي: كاجلراد املنترش املتفرق الذي يموج بعضه يف بعض..

والتي  الليل  يف  تكون  التي  احلــرشات  هي  والــفــراش: 
يموج بعضها ببعض ال تدري أين تتوجه، فإذا أوقده هلا 
الناس  حال  هو  فهذه  إدراكها  لضعف  إليها  هتافتت  نار 
الصالب  الصم  اجلبال  فيه   ستكون  الذي  القيامة  يوم 

َكاْلِعْهِن امْلَْنُفوِش - أي: كالصوف املنفوش الذي أصبح 
ضعيًفا جًدا و تطري به أدنى ريح ومن ستثقل حسناته يوم 
موازينه   ختف  ومن  باجلنة  راضية  عيشة  سيعيش  القيامة 

فان مأواه اهلاوية وهي نار جهنم احلامية.
يف سورة املعارج يصور اهلل تعاىل حال العباد يوم القيامة 

فيقول عز من قال:
َيَودُّ  ْم  وهَنُ ُ ُيَبرصَّ {املعارج/10}  مَحِياًم  مَحِيٌم  َيْسَأُل  َواَل 
{املعارج/11}  بَِبنِيِه  َيْوِمئٍِذ  َعَذاِب  ِمْن  َيْفَتِدي  َلْو  امْلُْجِرُم 
تِي  الَّ َوَفِصيَلتِِه  {املعارج/12}  ــِه  ــي َوَأِخ َوَصــاِحــَبــتـِـِه 
ُثمَّ  مَجِيًعا  ْرِض  اأْلَ يِف  َوَمــن  {املعارج/13}  ــِه  ــْؤوي ُت
{املعارج/15}  َلَظى  ــا  َ إهِنَّ َكــالَّ  {املعارج/14}  ُينِجيِه 
ىلَّ  َوَتــوَ ــرَ  َأْدَب َمْن  َتْدُعو  {املعارج/16}  َوى  لِّلشَّ اَعًة  َنزَّ
َع َفَأْوَعى {املعارج/18} إِنَّ اإْلِنَساَن  {املعارج/17} َومَجَ

ُخِلَق َهُلوًعا {املعارج/19}..
نعم انه يوم عظيم سنراه مجيعا وعلينا ان نعد له العدة...

يوم سيقرع القلوب باخلوف والفزع.

 نعم يصنع منك شخصية خمتلفة متاما..
يف  أثــرًا  له  جتد  وال  وجهدك  وقتك  القرآن  تعطي  أن   فيستحيل 

حياتك.
 يستحيل أن تبقى عاداتك السيئة كام هي..

يف  وُخلقك..  حتى  نفسك  عىل  القرآن  بركة  جتد  ال  أن   يستحيل 
التسليم والرضا دأبك وعادتك..  والطمأنينة  أّن  االبتالءات جتد 

تنزل عىل قلبك كأنك مل ُيِصْبك يشء قّط!".

آللئ قرآنية

القرآن يصنع منك شخصية مختلفة

إعداد: حسين النعمة

بحث: أ. د. سعد عبد الحسين ناجي – ح/1
القارعة.. يوم القيامة 
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بحث: أ. د. طالب حسن الموسوي - ح/19التاجر المفلح 

أ.د. محمد كاظم الفتالوي

التجارة بالمنظور القرآني 

وضح القرآن الناطق أمري املؤمنني )عليه السالم( بقوله: "انه 
تكفل لكم بالرزق وأمرتم بالعمل. فبادروا العمل وخافوا  

بغتة األجل".
هناك األحاديث الكثرية هبذا الشأن إضافة اىل انه فتح باب 
القروض عىل مرصاعيه ملا فيه من ثواب كقوله تعاىل: {َمن 
َ َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه َلُه َوَلُه َأْجٌر َكِريٌم  َذا الَِّذي ُيْقِرُض اهللَّ
املسلم  يقرض  من  ان  تقدم  ما  فبموجب  )احلديد/11(} 
كمن اقرض اهلل، وانه سريده إليه حتام وبوقته, مما يتعني عىل 
وليكون  دائنه،  اىل  الدين  رد  يف  للسعي  جيتهد  ان  املقرتض 
ابيض الوجه أمام خالقه وأمام دائنه؛ بل وأمام الناس ولكن 

قد يقوم السؤال.
فيحصل عىل  بيعها,  بقصد  أسهم  يتاجر برشاء  الذي  ان  إما 
يقال  وقد  بالربا؟  العمل  هذا  يقاس  إال  كثر,  أو  قل  الربح, 
وبالتايل  اجلارية,  العملية  يف  العمل  وجود  عدم  وهلة  ألول 
قبل  إليها  اإلشــارة  متت  التي  للعمل  القدسية  حتقق  عدم 

قليل؟..
التكييف  يف  ــواب  اجل هــذا  ويستند  النفي..  هو  ــواب  اجل
القانوين للعملية اجلارية، فهذا العمل ال يعترب قرضا أطالقا 
األسهم  به  املشرتى  املبلغ  تعيد  ان  ملزمة  غري  الرشكة  الن 
بنفس السعر كام إهنا غري ملزمة باالسرتداد اىل املساهم إال 
بموجب عقدها, ولربَّام يكون هذا الرد وقت انتهاء وجودها 

عند انحالهلا وتصفيتها، وحتى يف هذه احلالة ولربَّام أموال 
يكون  ولربَّام  السداد,  هلذا  تكف  ال  التصفية  حتت  الرشكة 
جزئيا أو ينعدم عندما ال تسدَّ إال نفقات التصفية  وحتى هذه 
اخلسارة  حتقق  أو  إفالسها  عند  سدادها  يمكن  ال  النفقات 
واستغراق كل أمواهلا. فعملية رشاء األسهم هي عبارة عن 
االنضامم للرشكة وكان املشرتي ابرم عقد رشكة معها وليس 
جمرد عقد بيع ورشاء . وان هذا العقد قد ال يلزمه االحتفاظ 

بأسهمه مدة معينة وعدم االنسحاب منها.
وعادة ما الرشكات املسامهة تعطي احلرية للمساهم بحرية 
هنا  ومن  هو,  يــراه  وحسبام  وقت  بأي  واخلــروج  الدخول 
املفتوح,  الباب  ذات  بالرشكات  الرشكات  هــذه  سميت 
وبالتايل له ان يضارب بام اشرتاه من أسهم؛ فيشرتي بقصد 

بيعها - وهو عمل مضاربة.
انه  ولو  مسامها  أو  رشيكا  صريورته  حالة  ويف  عام  بشكل 
ال يامرس اعامل الرشكة بنفسه, فان عنرص العمل متحقق يف 
مجيع األحوال فعندما يتم رشاء األسهم, فان العقد يتضمن 
نظامها  عىل  أيضا  واملوافقة  للرشكة  االنضامم  عىل  موافقته 
املنتخب من  إدارهتا  يكون قد خول جملس  وانه  التأسييس، 
من  هذا  عنه,  بدال  لإلدارة  الالزم  بالعمل  للقيام  املسامهني 
إليه قبل قليل  جهة, ومن جهة أخرى, فانه كام متت اإلشارة 
انه ال يضمن استعادة الثمن الذي دفعه لرشاء هذه األسهم.

الفؤاد يف اللغة: هو القلب، وقيل غشاء القلب، والقلب حبته 
وسويداؤه، واجلمع أفئدة.

وورد لفظ الفؤاد مرادفًا للفظ القلب يف القرآن الكريم يف مخسة 
القلب يف تعبريه عن  عرش موضعًا، وهو ال يقل يف أمهيته عن 

العقل الواعي املدرك.
وجهاز  الفكر،  موئل  انه  عىل  الفؤاد  يتناول  الكريم  والقرآن 
بِِه  َلَك  َلْيَس  َما  َتْقُف  {َواَل  سبحانه:  فيقول  أيضًا،  اإلدراك 
َمْسُؤواًل  َعْنُه  َكاَن  ُأولئَِك  ُكلُّ  َواْلُفَؤاَد  َواْلَبرَصَ  ْمَع  السَّ إِنَّ  ِعْلٌم 

)اإلرساء/36(}..
وقوله تعاىل أيضًا: ]َكَذلَِك لُِنَثبَِّت بِِه ُفَؤاَدَك .. )الفرقان/32(}.
فالقرآن الكريم حث عىل استخدام الفؤاد – بمعنى العقل- يف 

جمال املعرفة وحتمل املسؤولية، وهلذا نجد الفؤاد مقرونًا بالسمع 
نجد  الن  وذلك  الكريم،  القرآن  من  مواطن  ستة  يف  والبرص 
الدور األسايس يف املعرفة هو للعقل، وال قيمة للتجربة احلسية 
بدونه وهلذا ال قيمة لقلب احليوان ألنه بدون فقه وعقل وألنه 
الذي يقف وراء هذه احلواس وجيعل  فالعقل هو  فؤادًا،  ليس 
الغرائز  من  وينقلها  حقيقة  ومعارف  ــات  إدراك إحساساهتا 
واالنعكاسات التي يشرتك فيها سائر احليوانات األخرى التي 

زودت بمثل تلك احلواس، ينقلها إىل دائرة اإلدراك..
فيام  ختوض  كيال  احلواس  ومعه  الفؤاد  الكريم  القرآن  ويوجه 
ال علم هلا به وذلك ألهنا تتحمل املسؤولية الكاملة عن كل ما 

يصدر عنها.

ودائٌع من وحي القرآن
ألفاظ العقل في القرآن الكريم )الفؤاد( – ح/7
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انام بقي االمام احلسني عليه السالم حيا يف قلوب الناس، 
ألنه قام يف سبيل اهلل سبحانه وهنض لوجه اهلل، وال يبقى يف 

العاملني اال وجه اهلل تبارك وتعاىل.
مل خيرج االمام احلسني عليه السالم ارشا وال بطرًا وال ظاملا 

وال مفسدًا، وانام خرج لطلب االصالح يف امة جده.
كلمته  اما  قيامه،  اعالن  عند  االوىل  كلمته  هذه  وكانت 
االخرية عند سقوطه عىل رمال كربالء، فكانت )بسم اهلل 

وباهلل ويف سبيل اهلل ( .
ما  عيّل  هّون   ( يقول:  كان  قلبه  عىل  املصيبات  اشد  وعند 
نزل يب انه بعني اهلل(، والعناية االهلية كانت مع قيامه وحتى 

شهادته ومن بعده مع كل متوجات هنضته.
فاحلسني عليه السالم عدل القران، وابن الرسول، ورايته 
املوتور  الوتر  علوية، ودمه فاطمي، وواليته حسنية، وهو 
اهلل  عجل  املنتظر  املهدي  االمــام  ابنه  بدمه  يطالب  الذي 

فرجه. 
مناجاة  عرفات  يف  السالم  عليه  احلسني  ــام  االم كلامت 
عند  االسالم  علامء  اىل  رسائله  اهلل،  بيت  حلجاج  عرفانية 
يوم  يف  ارجوزته  وحتى  قيامه،  منهاج  هي  هلم  استنهاضه 

عاشوراء وهو حيارب تفيض بالعرفان.
اذ ال جيوز ألي احد ان يقرا هنضة السبط الشهيد يف اطار 
اخر مهام كان، واقرب الدعاة اىل احياء عاشوراء هم الدعاة 

اىل اهلل سبحانه، ورسوله واهل البيت مجيعا.
ووسيلة  حياة  هنج  السالم  عليه  احلسني  االمام  املصدر/  

نجاة ــ تأليف السيد حممد تقي املدريس )48/1(

اهلل  رســول  اخــربين  قــال:  السالم  عليه  املؤمنني  امري  عن 
انا  اجلنة  يدخل  من  اول  ان  عليه:  وسالمه  اهلل  صلوات 
وفاطمة واحلسن واحلسني، قلت يارسول اهلل فمحبونا قال 

: من ورائكم .
َأْسألكم  ال  ٌقل   (( تعاىل:  قوله  تفسري  يف  الزخمرشي  وقال 
عىل  االمام  عن  روي   ، القربى((  يف  املوّدة  إال  اجرًا  عليِه 
واله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  اىل  شكوت   : السالم  عليه 
حسد الناس يل، فقال: اما ترىض تكون رابع اربعة اول من 

يدخل اجلنة انا وانت واحلسن واحلسني.
انا  اجلنة  يدخلون  اربعة  اول  ان   ! ياعيل  العامل:  كنز  ويف 

وانت واحلسن واحلسني.
املصدر / االوائل يف االمام احلسني عليه السالم وكربالء ــ 

بقلم: فاضل عرفان )46/1(

السالم"   "عليه  الحسين  االمــام  نهضة 
قيام لله سبحانه وتعالى

اول من يدخل الجنة..

يعّدها: رواد الكركوشي
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أن التفاعل الوجداين مع مصيبة سيد الشهداء والتوسل اىل اهلل تبارك وتعاىل به مع مالحظة كل تلك العرب السلوكية العظيمة 
التي جتسدت فيها، والبكاء عىل مصابه يفجر يف السالك اىل احلق - عز وجل - طاقة  تغيريية عظمى تعينه عىل التغلب عىل مجيع 
أعدائه يف الداخل واخلارج؛ فهي تفجر فيه روحًا  ثورية قوية رافضة للظلم - بتأثري بشاعة الظلم الذي أنزله األمويون وأذناهبم 

باحلسني وعياله والعرتة الطاهرة - سواء كان الظلم داخليًا من النفس األمارة بالسوء أو خارجيًا من الطواغيت وأمثاهلم.
ويف تأجج روح الرفض للظلم أيًا كان مصدره عون  للسالك الجتناب الوقوع يف املعايص ألنه  ظلم للنفس واجتناب اخلضوع 

للطواغيت ألنه خضوع للظلم، أي أنه عون للسالك عىل خوض كال اجلهادين األصغر واألكرب.
لذا ال غرابة - مع مالحظة كل هذه الثامر العظيمة للتوسل بالوسيلة احلسينية - أن نجد مجيع األولياء حتى األنبياء - صلوات 
اهلل عليهم - يتوسلون اىل اهلل تبارك وتعاىل هبا، نظري ما ورد بصدد تأيس النبي إسامعيل صادق الوعد باملصاب احلسيني، 
ونظري ما ورد يف األحاديث الرشيفة أنه حني التقى موسى اخلرض عليهامّ  السالم كان أول ما تذاكرا فيه هو أن العامل )اخلرض( 
حدث موسى عليه السالم بمصائب آل حممد حتى اذا بلغ حديث احلسني عليه السالم علت اصواهتام بالبكاّء فمعلوم أن جميء 

موسى للخرض عليهام السالم  كان هبدف املرور بدورة تربوية سلوكية مهمة حتدث 
عنها القرآن الكريم وأشار اىل صعوبتها عىل لسان اخلرض، وقد اهتم أهل املعرفة كثريًا باحلديث القرآين الشتامهلا عىل امهات 

القضايا السلوكية وآداب السالك اىل اهلل تبارك وتعاىل والعوامل املؤدية اىل وصوله اىل مقصوده.
ومن ذلك ندرك أمهية التوسل بالوسيلة احلسينية ّ يف حتقيق أهداف احلركة السلوكية، فيبدو أن بدء اخلرض بذكر مصائب آل 
البيت النبوي واإلمام احلسني باخلصوص استهدف جتهيز موسى بالطاقة الثورية والتغيريية الالزمة للمرور يف هذه الدورة 
السلوكية املهمة واخلطرية التي يمكننا أن ندرك أمهيتها وأمهية  املعارف التي حصل عليها فيها؛ من مالحظة أن اهلل أمره هبا بعد 

بعثته بمدة طويلة كام ترصح بذلك األحاديث الرشيفة.
املصدر/ خصوصية الوسيلة احلسينية يف اهلداية والسلوك اىل اهلل ــ بقلم : عرفان

تفجير طاقات التغيير
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شهر رمضــــان المبارك
 من منظور أهل البيت

إعداد/ نور المياحي

اهتامما  رمضان  لشهر  السالم  عليهم  البيت  اهل  أْوىل 
كبريا يف احاديثهم وبينوا فضله ومنزلته العظيمة للمسلمني 
للعباد  واملغفرة  الكريم  القران  نزول  شهر  فهو  مجيعا 
األمة االسالمية  به  امتازت  النار،  وهو شهر  والعتق من 
عن سائر االمم فال جتد مكانا فيه ثلة مسلمه اال وجتدهم 
حيتفلون بالشهر العظيم بالصيام والبهجة وصلة االرحام 
والتصدق عىل املحتاجني واالحسان لبعضهم البعض فهو 

شهر جيمع الناس لكل خري.
شهر  فضل  يف  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  قال  فقد 
رمضان: َمن أكثر فيه من الصالة عيّل ثّقل اهلل ميزانه يوم 

ختّف املوازين.
هذا  تقولوا  ال  قال:  السالم(  )عليه  الباقر  اإلمام  وعن 

فإّن  رمضان،  جاء  وال  رمضان،  ذهب  وال  رمضان، 
رمضان اسٌم من أسامء اهلل عّز وجّل، ال جييء وال يذهب، 
وإنام جييء ويذهب الزائل.. ولكن قولوا: شهر رمضان، 
فالشهر املضاف إىل االسم، واالسم اسم اهلل، وهو الشهر 

الذي ُأنزل فيه القرآن، جعله اهلل تعاىل مثاًل وعيدًا.
عليهم  آبائه  عن  أبيه  عن  حممد  بن  جعفر  الصادق  عن 
قولوا:  رمضان  جاء  وال  رمضان  تقولوا  ال  قال:  السالم 

شهر رمضان فإنكم ال تدرون ما رمضان.
أمتي يف  ُأعطيت  اهلل عليه وآله(:  اهلل )صىل  وقال رسول 
شهر رمضان مخس خصال مل ُيعطها أحد قبلهّن: خلوف 
له  وتستغفر  املسك.  ريح  من  اهلل  عند  أطيب  الصائم  فم 
فال  الشياطني،  مردة  فيه  وُتصّفد  يفطر.  حتى  املالئكة 
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يصلوا فيه اىل ما كانوا يصلون يف غريه.
عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال: قال رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله: أعطيت أمتي مخس خصال يف شهر رمضان مل 
يعطهن أمة نبي قبيل. أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر 
رمضان نظر اهلل عز وجل إليهم ومن نظر اهلل إليه مل يعذبه. 
اهلل من  أطيب عند  يمسون  أفواههم حني  والثانية: خلوف 
ريح املسك. والثالثة: يستغفر هلم املالئكة يف كل يوم وليلة. 
والرابعة: يقول اهلل عز وجل جلنته: تزيني واستعدي لعبادي 
إىل  ويصريوا  وأذاها  الدنيا  نصب  من  يسرتحيوا  أن  يوشك 
دار كرامتي. واخلامسة: إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان 
يا رسول اهلل أهي  غفر اهلل عز وجل هلم مجيعا فقال رجل: 
ليلة القدر؟ قال: ال، أما ترون العامل إذا عملوا كيف يؤتون 

أجورهم؟
وعن احلسن بن عبد اهلل عن آبائه عن جده احلسن بن عيل بن 
أيب طالب عليه السالم قال: جاء نفر من اليهود إىل رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيام سأله 
أن قال له: ألي يشء فرض اهلل عز وجل الصوم عىل أمتك 
أكثر من ذلك؟  األمم  اهلل عىل  يوما وفرض  بالنهار ثالثني 
فقال النبي صىل اهلل عليه وآله : إن آدم ملا اكل من الشجرة 
ذريته  عىل  وجل  عز  اهلل  ففرض  يوما  ثالثني  بطنه  يف  بقي 
تفضل  بالليل  يأكلونه  والذي  والعطش  اجلوع  يوما  ثالثني 
اهلل  ففرض  آدم  كان عىل  عليهم وكذلك  اهلل عز وجل  من 
ذلك عىل أمتي ثم تال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( هذه 
اآلية: )ُكتب عليكم الصيام كام كتب عىل الذين من قبلكم 
يا  صدقت  اليهودي:  قال  معدودات(  أياما  تتقون  لعلكم 
النبي صىل اهلل عليه وآله  حممد فام جزاء من صامها؟ فقال 
ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا اال أوجب اهلل عز 
 . جسده  احلرام يف  يذوب   - أوهلا   : خصال  له سبع  وجل 
والثانية - يقرب من رمحة اهلل عز وجل . والثالثة - يكون 
سكرات  عليه  يون   - والرابعة   . آدم  أبيه  خطيئة  كفر  قد 
املوت . واخلامسة - أمان من اجلوع والعطش يوم القيامة. 
والسادسة - يعطيه اهلل براءة ومن النار . والسابعة - يطعمه 

اهلل عز وجل من طيبات اجلنة قال : صدقت يا حممد.
وعن حممد بن مروان قال: سمعت الصادق جعفر بن حممد 
عليه السالم يقول: ان هلل تعاىل يف كل ليلة من شهر رمضان 
عتقاء وطلقاء من النار إال من أفطر عىل مسكر فإذا كان آخر 

ليلة منه أعتق فيها مثل ما أعتقه يف مجيعه.
اهلل عليه  قال رسول اهلل صىل  قال:  السالم  وعن عيل عليه 
وآله: أربعة ال ترد هلم دعوة ويفتح هلم أبواب السامء ويصري 
ظلمه  من  عىل  واملظلوم  لولده  الوالد  دعاء  العرش،  إىل 

واملعتمر حتى يرجع والصائم حتى يفطر.
وعن املسمعي أنه سمع أبا عبد اهلل عليه السالم يويص ولده 
فان  فيه  أنفسكم  فاجهدوا  رمضان  شهر  دخل  إذا  ويقول: 
الذين  اهلل  ويثبت اآلجال ويكتب وفد  األرزاق  تقسيم  فيه 
الف  يف  العمل  من  خري  فيها  العمل  ليلة  وفيه  إليه  يفدون 

شهر.
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متابعــة لما طــرح في االســابيع الماضية واســتكماال للوصيــة الذهبية ألميــر المؤمنين البنه 
االمام الحسن )عليهما السالم( قوله :

 ))وجاهد في الله حق جهاده وال تأخذك في الله لومة الئم وخذ الغمرات للحق حيث كان(( 
حيث تعّرض  )عليه الســالم( الى بيان بعض المسؤوليات العبادية االجتماعية واهميتها في 

حياة االسالم والمجتمع االسالمي ومنها الجهاد في سبيل الله ..
وتسائل هنا سماحة الشيخ كمقدمة قبل الخوض في الموضوع 

ماهي اهمية الجهاد في نظر الشريعة االسالمية وماهي مرتبته وفضله؟؟

أقسى أنواع الجهاد .. جهاد النفس
اعداد : عيسى الخفاجي - تصوير : محمد القرعاوي

الملتقى األسبوعي

دررٌ من الوصية العلوية العظيمة
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وكان هذا السؤال مدخال للخوض يف امللتقى :
حينام  واملجتمع  لإلسالم  بالنسبة   اجلهاد  امهية  تكمن   
نستعرض االيات القرانية التي وردت يف ذكر اجلهاد وانواعه 
عن  تتحدث  اية  اربعني  من  يقارب  ما  هناك  ان  نجد  حيث 
اجلهاد  عن  تتحدث  اية  مئة  من  واكثر  خمتلفة  بألفاظ  اجلهاد 
السالم   عليهم  املعصومني  وعن  وتفاصيله  القتال  بألفاظ 
نجد يف مصادر احلديث وحتديدا  كتاب ) وسائل الشيعة ( 
1223 حديث رشيف عن فضل اجلهاد واحكامه ،صحيح 
عبادات  اىل  تعرضت  الرشيفة  واالحاديث  اآليات  تلك  ان 
اخرى كالصالة واحلج واخلُمس ولكن ليست بالعدد الذي 
يف  اجلهاد  مرتبة  عظم  يبني  وهذا   ، اجلهاد  عبادة  اىل  يشري 
االسالم رغم ما فيه من سفك للدماء وازهاق لألرواح اذ ان 
هناك جراح وعوق للكثري من افراد املجتمع ، هنالك نساء 
ترتمل واطفال يتيتمون واستنزاف للموارد االقتصادية وربام 

تعطيل لبعض حركة احلياة وغري ذلك من االمور..
واشار سامحة الشيخ اىل تبيان نقطة مهمة بقوله :

اليه  اشار  نوع  وهذا  اجلهاد  يف  يقتلون  ممن  الكثري  هناك 
)عليه السالم( وكذلك اآليات القرآنية اذ حتدثت  تارة عن 
اجلهاد الذي هو من مجلة مصاديقه القتال وتارة تتحدث عن 
انواع اخرى من اجلهاد  وهي الصدامات الدامية  التي حتصل 
يف القتال او يف غريه بمعنى ان هناك اهناك يف حركة املجتمع 
وهذا النوع من جلهاد حيتاج اىل الكثري من اجلهد وربام الكثري 
غاية  او  ما  هدف  لتحقيق  نحتاجها  التي  التضحيات  من 

معينة.. 
هنالك عبادات اكثر ما ُيطلق عليها فردية هلا تأثري ونفع 
ورضر  هبا  يأيت  الذي  مبارش  غري  بشكل  واملجتمع  لإلنسان 
ذلك  وغري  واحلج  والصوم  الصالة  مثل  تركها  يف  يرتتب 
الواجبات  عليها  تطلق  التي  العبادية  الواجبات  بعض  بينام  
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االجتامعية نجد ان نفعها حينام يعتنى هبا ويتم هبا يأتى هبا 
اما  الفردية  العبادات  النفع الذي حيصل يف  اعظم بكثري من 
الرضر املرتتب عىل امهاهلا مثال امهال االمر باملعروف والنهي 

عن املنكر الذي اوىص به االمام )عليه السالم( سابقا.. 
وعدم  ومسمياته  انواعه  بمختلف  اجلهاد  امهال  ان 
اكثر بكثري من  الفرد واملجتمع  به يكمن رضره عىل  االتيان 
باملعروف  كاألمر  النافعة  االجتامعية  العبادات  تلك  رضر 
والنهي عن املنكر لذلك يذكّرنا  قول )عليه السالم( : )اما 
بعد فان اجلهاد باب من ابواب اجلنة فتحه اهلل خلاصة اوليائه 
فمن  الواقية  وجنته  احلصينة  اهلل  ودرع  التقوى  لباس  وهو 

تركة رغبة عنه البسة اهلل ثوب الذل وشمله البالء( . 
باب  اجلنة  ابواب  ضمن  وعال   جل  اهلل  خصص  لقد 
خاص يدعى ) باب اجلهاد( يفتح للمجاهدين قبل ان يفتح 
لغريهم فاملؤمنون الذين مل جياهدوا  يدخلوا اجلنة ولكن هناك 
تفضيل وسبق للمجاهدين ولكن نحن عايشنا املجاهدين يف 
 ، الكفائي  الدفاع  لفتوى  استجابوا  الذين  السنني وهم  هذه 
هذه التوفيفات لبعض عباده اذ ربام مؤمن بسيط ليس له تلك 
القيمة واالعتبار لدى البعض  ولكن اهلل تعاىل يفتح له هذا 
الباب وخيتص به دون غريه وربام البعض ال الكل ممن له قيمه 
كبرية واعتبار عظيم لدينا بسبب عبادات ظاهرية لديه لكن ال 
يفتح له هذا الباب وال يوفق اليه ، هذا املؤمن  ال نراه ولكن 
اهلل تعاىل يراه عىل  حقيقته بمستوى التدين احلقيقي املتعلق 
الباطن واالخالص  القلب والنية وطهارة  بسالمة وصالح 
لديه  ربام  او  السالم  االمام احلسني عليه  الشهداء  هلل ولسيد 
بر والدين او صلة رحم  الذي ال نراه ظاهرا ولكن عند اهلل 

تعاىل عظيم
وتابع الكربالئي حديثه:

ان الرتكيز واالهتامم من الرشيعة االسالمية عىل اجلهاد 
يتأتى من مفهوم ان مبادئ االسالم وعقائده وقيمِه ومناهجه 
تتعرض اىل املخاطر واالخطار خصوصا فيام خيص املجتمع 
واالعراض  املال  عن  الدفاع   وجب  لذا  واحلياة  االسالمي 
باملرصاد  يتواجد االعداء واملناهضني هلا  واملقدسات والتي 
التقوى ودرع اهلل احلصينة وجنته  اذ ان اجلهاد هو )لباس   ،

الواقية( التي يتم من خالله محاية وصيانة الفرد واملجتمع..
واالعراض  املقدسات  حلامية  تارة  بشكلني  يأيت  اجلهاد 
واملمتلكات  وتارة محاية لنرش اإلسالم لكي  يتاح بأخذ نظرة 
متكاملة عامة من البرش التعرف عىل االسالم ومبادئه كحرية 
ربام من  بأعداء  عادة  تواجه  واالنسانية وهذه  العيش  كرامة 
امور  ثالث  لدينا  ان  بمعنى  الظاملني   من  ربام  اتو  الكافرين 
الدين كفكر ، ومعتقد ،احلياة بطبيعتها ومناهجها ومظاهرها 
ليحقق  يأيت هنا اجلهاد  املخاطر  املجتمع من  حتتاج اىل محاية 

هذه املعطيات
واستطرد الكربالئي قائاًل:

واالمر  اجلهاد  عباديّتي   واملجتمع  االفراد  ترك  ان 
من  خايل  املجتمع  جيعل  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
حياته  حيمي  ان  يستطيع  وال  يصيل  ال  االسالمية   العبادات 
الدينية حتتاج  الدين ومنهج احلياة  وماله وعرضه الن اصل 
االمام عيل  يقول   القيم واملفاهيم وبذا  اىل محاية ودفاع عن 

)عليه السالم( : ) وجاهد يف اهلل حق جهاده( 
الفرق بني جاهد يف سبيل اهلل وجاهد يف اهلل حق اجلهاد 
هوان االوىل  جتعل ظرف اجلهاد بمختلف انواعه ومسمياته 
يف  اجلهاد  يكون  بحيث  وقيمه  ومبادئه  االهلي  باخللق  حماط 
بالثبات  ينجح  البعض  ان  والدليل  االخالص  مراتب  اعىل 
لسنتني او ثالثة ثم يفشل يف حني ان غريه  يستمر يف اجلهاد 
اىل آخر عمره بفضل اخالصه وبذلك يعطي اجلهاد حقه ...  
اجلهاد اخواين مراتب بعضها شديد وهو الذي يستغرق 
ويتطلب  اهلل   سبيل  يف  القتال  يف  وعديدة  طويلة  سنوات 
بحظوظ  وااليثار  واالهل  بالنفس  التضحيات  من  الكثري 
الدنيا وال يصمد فيه اال من بلغ مراتب عليا من االخالص 
اُبتيل املجتمع االن  بجهاد نمن نوع  هلل وبعضها اخف وقد 
او  االجتامعي  او  االقتصادي  اجلهاد  وهو  القتال  غري  اخر 
تتباين  بحصار  مهدد  املجتمع  فامسى  العلمي  او  الثقايف 
لسنوات  الصرب  وبني  واالذالل  والفقر  التجويع  بني  صوره 
بعض  تفقد  احيانا  ربام  والتي  كاالدوية  النقص  من  طويلة 
املنتجة  والدول  الرشكات  تسلط  بسبب  واالعزة  االحبة  
لكذا ادوية واملطلوب يف هذه احلالة اجلهاد الثقايف والفكري 
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او املايل او االبقاء عىل جهاد النفس والذي هو غاية اجلود..
الكثري  فيه  بلد  يف  انت  فمثال  اجتامعي  جهاد  هناك 
لإلسالم  املنافية  والتقاليد  والعادات  واملبادئ  القيم  من 
هنا  دينك  عىل  للحفاظ  السبيل  فكيف  عديدة   ولسنوات 
فان  واالبتالء  املصاعب  قمة  وهذا  قتايل  غري  نفيس  اجلهاد 
حافظت عىل نفسك وصمدت فقد كشفت عن اخالصك 
او دفع اخلُمس  هلل واالخالص هنا ليس ال صالة ال صوم 
اثار تكشف عن حقيقته يف النفس والقلب  ، االخالص له 
ان مل تظهر هذه االثار فانه يكشف عن وجود زيف يف النية 
وتبدوا  خارجا  تظهر  اثار  من  له  البد  لذلك  النفس  داخل 

واضحا لكي تكشف عام يف الباطن..
ويبقى  للجهاد آداب واخالق  وقد ملسنا ذلك من خالل 
صدرت  اذ  ظله  دام  السيد  لسامحة  الكفائي  الدفاع  فتوى 
هبا  االلتزام  وجب  التي  للمقاتلني  التوصيات  من  جمموعة 
الشخصية  ميوله  وشهواته  اهوائه  مع  تعارضت  وان  حتى 
االنتصار  يكون  ان  جيب  الفعيل  االنتصار  يتحقق  وحتى 
بالقتال الفعيل وجهاد النفس امللتزمة وهذا ما قصده بالفعل 

االمام بحق اجلهاد .. 
وتابع الشيخ كالمه عىل لسان امري املؤمنني عليه السالم: 

)وال تأخذك يف اهلل لومة الئم(
للوم من االخرون  االنسان  يتعرض   كثري من االحيان 

علام ان املجتمع املسلم ليس عىل درجة واحدة  من الوعي 
وااليامن وحتى الذي يأمر باملعروف وينهى عن املنكر يالم 
من االخرين وُيقرع خصوصا اذا استمر هبذا االداء لسنوات 
ان  املقاطعة االجتامعية علام  اىل  اللوم  يتطور  طويلة واحيانا 
االنسان بطبيعته حيب ان يرىض االخرين عنه  ويمدحونه ال 
يذمونه ال ينتقدونه فالذم واالنتقاد يشء صعب عىل االنسان 
ال يتحمل ال يصمد امام هذا النقد االجتامعي ، يعلمنا هنا 
االمام بان اجعل هذا االمر ال يؤثر عليك وال هتتم له  طاملا 

انت عىل احلق وانت يف عني اهلل..   
هناك  كان(  حيث  للحق  الغمرات  )وخذوا  يقول  ثم 
يف  املذكور  واملعنى  اللغوي  املعنى  بني  وتطابق  تناسب 
غمرة  يقال  جهاته  بجميع  اليشء  املاء  غطى  اذا  الوصية 
واالنتقادات  واالبتالءات  باملصائب  االنسان  احيط  واذ 
احيانا  غمرة  لع  فيقال  اجلهات  من  والتحديات   واملشاكل 
ينكشف  واحيانا جهات وهنا  الغمرة من جهة واحدة  تأيت 
وان  تستلم  وال  احلق  عن  ودافع  تعاىل  هلل  االخالص  مرتبة 

امتد الزمان واالوقات
وختم سامحته وهو يستشف  احلكمة ويوعظ اجلالسني :   
خذوا الغمرات للحق حيث كان يف اي مكان او زمان او 
موقع انت تعيش فيه طاملا انت تدافع عن احلق او ختوض فيه 

فحاول ان تصرب وتتحمل ..
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شريطـــــــــــــــ )األحرار(ـــــــــــــ

األمين العام للعتبة الحسينية 
األستاذ حسن رشيد العبايجي

يصّرح لـ )األحرار(
)البطالة(  بـ  تتمّثل  كربى  مشكلة  من  يعاين  العراق 
بسبب عدم وجود ختطيط دقيق الستقبال اخلرجيني 
استثامرية  مشاريع  وجود  وعدم  الناس،  وعامة 

الحتواء األيدي العاملة.
)البطالة( تتسّبب بمشاكل كثرية.. لذلك عملنا عىل 
للقضاء عىل  منّا  للشباب إسهامًا  توفري فرص عمل 

هذه املشكلة.
بجّدية،  املوضوع  إىل  تنظر  املقدسة  احلسينية  العتبة 
أو  استثامرية  أكانت  املشاريع سواء  إقامة  من خالل 

طبية أو تربوية وغريها.
العتبة احلسينية املقدسة استقبلت الكثري من األيادي 
سامهت  لذا  مشاريعها،  يف  لتشغيلها  املاهرة  العاملة 
أقسامها  يف  منتسبًا(  و360  ألفًا   21( بتوظيف 

ومراكزها ومشاريعها املختلفة.
وهندف  ونبني  نخطط  عامًا(   20( مدى  عىل  نحن 
قيم  نبيلة ونزية نرتجم من خالهلا  أهداف  لتحقيق 

ومبادئ رسالة أهل البيت )عليهم السالم(.
كل ما نحصل عليه من موارد مالية سواء أكانت من 
)الشباك الرشيف( أو املنحة املالية املقدمة من الدولة 
أو واردات املشاريع االستثامرية هي تصب مجيعًا يف 

خدمة اإلنسان.

طارق  الشيخ  سامحة  القبس  مؤسسة  عىل  املرشف 
يف  احلسينية  للعتبة  املميزة  باملشاركة  يشيد  البغدادي 
األعداء  حماوالت  أن  ويؤكد  احلياة  عني  مهرجان 

تذهب أدراج الرياح.

بتنفيذ  كبري  دور  احلسينية  للعتبة  العام:  األمني  نائب 
املجتمع  استحسان  نالت  جدًا  مهمة  مشاريع 

وستواصل دعم اجلامعات والطلبة األعزاء.

أعوام..  لـ)9(  األول  املركز  حصد  دولية  بمشاركة 
تصاميم  بالزهور  ينفذ  احلسينية  العتبة  جناح 
يف  الدويل  الزهور  مهرجان  يف  منوعة  وديكورات 

بغداد.

تضّم  املرجعية.. جتهيز )36000( سلة  بتوجيه ممثل 
العوائل  لتوزيعها عىل  مادة غذائية ولوجستية   )13(
املترضرة واملتعففة يف سوريا قبل شهر رمضان املبارك.

عاملية..  وبمواصفات  مربع(  مرت   9000( بمساحة 
لعالج  مركز  إلنجاز  العمل  تواصل  احلسينية  العتبة 

االطفال املصابني بالتوحد يف البرصة.

متخصصة  واصدارات  كتاب  بني  ما  عنوان   )400(
بعضها باللغة الكردية.. إقبال كبري عىل جناح العتبة 

احلسينية يف معرض اربيل الدويل

احلسينية  بالعتبة  يشيدون  وخمتصون  الزراعة  وزارة 
الغذائي  واالمن  الغذائية  السلة  بدعم  ملسامهتها 
والنباتية وتقويض  احليوانية  باملنتجات  السوق  ورفد 

االسترياد.
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الدكتور عالء أحمد ضياء الدين: 
مشاريع العتبة الحسينية نالت استحسان المجتمع وستواصل دعم الجامعات

ان  اىل  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  االمني  نائب  أشار 
جدا  مهمة  مشاريع  بتنفيذ  كبريًا  دورًا  احلسينية  للعتبة 
العلم  بدعم  دورها  عن  فضال  املجتمع,  استحسان  نالت 
يف  له  كلمة  يف  ذلك  جاء  والطلبة،  العراقية  واجلامعات 
الذي  االقتصادية  للعلوم  عرش  السادس  العلمي  املؤمتر 
بالتعاون  كربالء  بجامعة  واالقتصاد  االدارة  كلية  عقدته 
شعار  حتت  والعباسية  احلسينية  املقدستني  العتبتني  مع 
املوارد  استخدام  وسوء  االزمات  بني  العراقي  )االقتصاد 

رؤى لإلصالح واالستدامة(.
وقال الدكتور عالء امحد ضياء الدين، إن "أمهية هذا املؤمتر 
حياة  مع  بتامس  هي  مهمة،  مواضيع  يتناول  أنه  يف  تكمن 

املجتمع".
مشاريع  بتقديم  كبريًا  دورًا  احلسينية  "للعتبة  أن  وأوضح 
املجتمع, وتبقى داعمة  نالت استحسان  رائعة ومهمة جدا 

للعلم والعلوم واجلامعات العراقية وللطلبة االعزاء".
إىل ذلك، قال رئيس جامعة كربالء الدكتور باسم السعيدي، 
إن "وزارة التعليم العايل والبحث العلمي اعتمدت خطط 
من  العمل  بيئة  رفد  يف  تسهم  مدروسة  علمية  وبرامج 

القطاعات  معاجلات  متخصصة يف  تقديم مالكات  خالل 
الناجعة  احللول  واجياد  منها،  االقتصادي  السيام  كافة، 
ونرش  املؤمترات  عقد  خالل  من  االقتصادية  للمشكالت 

البحوث العلمية التطبيقية يف املجالت العلمية املحكمة".
"نعيش هذه االجواء العلمية بانعقاد هذا املؤمتر  وتابع اننا 
تقدمه  ملا  العلمي  النرش  وسائل  أفضل  من  يعد  الذي 
الطرق  باقي  وتنفرد هبا عن  متيزها  املؤمترات من خدمات 
والباحثني  التدريسني  جلميع  فرصة  يمثل  فهو  األخرى، 
العلمية لتحقيق أعىل مستوى من  والطلبة لبذل جهودهم 

املعرفة واملعلومات".
وأكد أن "جامعة كربالء تعمل وفق خطط الوزارة باستمرار 
لتنمية  احلقيقية  باالحتياجات  العايل  التعليم  ربط  جمال  يف 

وخدمة املجتمع يف املجاالت كافة ".
يذكر أن املؤمتر الذي شهد مشاركة )95( بحثا ضمن )5( 
للمشكالت  واحللول  الدراسات  وضع  اىل  يدف  حماور 
اقتصادية  برؤى  واخلروج  العراقي  االقتصاد  تواجه  التي 
بني  االفكار  وتالقح  اخلربات  تبادل  خالل  من  علمية 

الباحثني،.
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صرح كبير  أنجزته أيادي الخير الحسينية
مؤسسة الشيخ أحمد الوائلي              الطبّية
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السالم(  )عليها  الكربى  خدجية  السيدة  مستشفى  أوالً:  ـ 
التخصيص للمرأة.

ـ املساحة: تبلغ مساحة مستشفى السيد خدجية الكربى )عليها 
السالم( التخصيص للمرأة )20.000( مرت مربع.

الكربى  السيد خدجية  تتكّون مستشفى  املستشفى:  ـ حمتويات 
وتضم  طابقًا،   )11( من  للمرأة  التخّصيص  السالم(  )عليها 
غرف رقود ومتكاملة، و )8( صاالت للعمليات تعد االوىل 
واالجهزة  اهلندسية  التصاميم  حيث  من  العراق  مستوى  عىل 
عىل  حتتوي  كام  مركزة،  عناية  غرف   )32( و  املتوفرة،  الطبية 

لألطفال،  خصص  متكامل  طابق  وهناك  رسيرًا،   )202(
واالماكن خاصة باالسرتاحة ومطعم ومطبخ مركزي وغريها.

الطبية  االجهزة  بأحدث  املستشفى  زودت  الطبية:  االجهزة  ـ 
والذي  الصامت(  )الرنني  جهاز  ومنها  العاملية،  املنشئ  ذات 
يدخل ألول مرة يف العراق، وجهاز )اشعة الصدر( الذي يعمل 
عىل تشخيص كافة االمراض الثدي وخصوصا الرسطان مع 
قابلية وضع الصبغة واخذ اخلزعة مبارشًة، باإلضافة اىل اجهزة 
املستشفى  والرباعية(، ولكون  الثالثية  االبعاد  )السونار ذات 
الصاالت  جتهيز  تم  فقد  عمليات  صاالت   )8( عىل  حتتوي 
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 )3d  4k( الناظور بينها جهاز  الطبية ومن  بأحدث االجهزة 
ذات الصورة والدقة العالية.

ـ اقسام املستشفى: هناك عدة اقسام يف املستشفى وهي )عيادة 
واملفاصل،  الكسور  عيادة  واالطفال،  للنساء  القلب  امراض 
النسائية  عيادة  البولية،  واملسالك  الكىل  امراض  عيادة 
والتوليد، عيادة االسنان، عيادة اجلراحة العامة، عيادة امراض 
الثدي، عيادة الغدد الصم والسكري، عيادة امراض الصدر، 
الرنني،  القيرصية، فحوصات  العمليات  الطبيعية،  الوالدات 
اورام  لفحص  غراف  املامو  فحوصات  املفراس،  فحوصات 

الثدي، فحوصات االشعة(.
ـ ثانيا: مستشفى املجتبى )عليه السالم( ألمراض الدم وزراعة 

نخاع العظم.
ـ مساحة املستشفى: 8.000 مرت مربع.

املستشفى من )11( طابقًا، وتضم قسم زراعة نخاع  تتكون 
العظم بنوعيه )اوتو، ًألو( الفريد من نوعه يف املنطقة، وردهات 
العناية املركزة مزودة بأحدث االجهزة الطبية املتطورة، وخمترب 
متخصص باألمراض اجلينية والوراثية والفحوصات النادرة، 
وغري  احلميدة  بنوعيها  الدم  ألمراض  استشارية  وعيادات 
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احلميدة للكبار والصغار.
ـ مميزات املستشفى: ان اكثر ما يميز هذه املستشفى اهنا تقدم 
مجيع اخلدمات العالجية ألمراض الدم يف كافة اختصاصاهتا 
وامراض  التشخصية  والفحوصات  العظم  نخاع  زراعة  من 
الدم االخرى، فالعتبة احلسينية املقدسة تسعى دائام اىل مواكبة 
اىل  اخلدمات  افضل  لتقديم  جماالته  شتى  يف  الطبي  التطور 

املواطنني.
ـ اضاءات: تم تزويد كال املستشفيني )مستشفى السيدة خدجية 
ومستشفى  للمرأة،  التخصيص  السالم(  )عليها  الكربى 

العظم  نخاع  وزراعة  الدم  السالم( ألمراض  )عليها  املجتبى 
ومن  التخصصات،  بمختلف  متطورة  منظومة   )18( بـ 
 )Negative ،  positive( املركزي  التربيد  منظومة  امهها 
واالنذار  احلرائق  اطفاء  ومنظومة  تربيد،  طن   )1.000( بـ 
انواع  لكافة   )6( وعددها  الطبية  الغازي  ومنظومة  املبكر، 
متكن  العينات  لنقل  منظومة  كذلك  التخصصية،  العمليات 
الكادر الطبي من اخذ العينة من املريض دون احلاجة اىل نقله 
اجلانب  يف  واملهمة  احلديثة  املنظومات  من  وغريها  للمخترب، 

الطبي.

ان اكثر ما يميز هذه 
المستشفى انها تقدم 
جميع الخدمات العالجية 

ألمراض الدم في كافة 
اختصاصاتها من زراعة 

نخاع العظم والفحوصات 
التشخصية وامراض الدم 

،،االخرى

،،
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األحرار: قاسم عبد الهادي

تتويــج )450 فتــاًة( بالحجــاب الفاطمــي 
في محافظة نينوى

ضمن البرامج السنوية التي يقوم بها مركز الصادق األمين الثقافي في غرب نينوى، إقامة مهرجان 
تتويج الفتيات البالغات الحجاب الشــرعي، وافق ذلك االحتفال بــوالدة المهدي المنتظر )عجل الله 
فرجــه الشــريف( لهــذا العام 1444هجريــة، حيث بلــغ عددهن )450( فتــاة، وأقيم ذلــك بالتعاون مع 

مديرية تربية قضاء تلعفر ومؤسسة أنوار تلعفر.
وقــد صرح مســؤول المركــز المذكور الشــيخ خليــل العليــاوي بالقــول: "اســتثمرنا هذه المناســبة 
للتعريف بمكانة اإلمام المهدي )عّجل الله تعالى فرجه الشريف( والتأكيد على االهتمام باألعمال 
الصالحة التي تأخذ بيد الجيل إلى الهدى والنور والصالح، فضال عن اســتثمار المناســبة لحث الفتيات 

على االقتداء بحجاب السيدة فاطمة الزهراء )عليها السالم(".
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وقدم  تلعفر،  قضاء  يف  والرتبويني  الوجهاء  من  نخبة  املهرجان  حرض  وقد 
جمموعة من املنشدين اليافعني مدائح وأناشيد لإلمام املنتظر وللعرتة الطاهرة 
)عليهم السالم(، باإلضافة إىل أناشيد ملجموعة من الفتيات، وبعد ذلك تم 
تكريم الفتيات هبدايا شارك يف تقديمها باإلضافة إىل الشيخ العلياوي الشيخ 
عيل اخلفاجي أستاذ علوم القرآن ومديرية تربية تلعفر السابق واألستاذ حممد 

سعيد بزي وجمموعة من األساتذة الرتبويني وكادر املركز الثقايف.
فيام قال األستاذ عيل اخلفاجي مسؤول وحدة التعليم القرآين يف قسم الشؤون 
التكليف أخذ يتسع صداه الذي  البالغات سنَّ  الفتيات  "تتويج  الدينية: إن 
من  وكثري  املقدسة  العتبات  باقي  إىل  املقدسة  احلسينية  العتبة  من  انطلق 
املؤسسات الدينية، حتى أصبح يقام يف حمافظات متعددة من العراق، ومنها 
يف غرب نينوى من خالل مركز الصادق األمني الثقايف التابع لقسم الشؤون 
الدينية، املركز الذي يعنى بالربامج االجتامعية والثقافية والقرآنية والعلمية".

وأضاف، بأن  "إن فكرة التتويج تنسجم مع الفطرة قبل كل يشء، والدين هو 
كلمة اهلل التي فطر الناس عليها".

والعزة  الفخر  تاج  الفتاة  فيها  ُتتَوُج  الذي  العمر  هذا  "من  أنه  إىل  وأشار 
والرشف، تشعر فيه الفتاة أهنا احتجبت عن كل شئ إال ما تراُه حسنًا، وعن 
كل عني إال عينًا ترعاها وتصوهنا من االبتذال، كام أهنا أصبحت وهي تتقلد 
إمارة وسيدة دون عرش، بل هي  املميز أهنا أمرية دون  التاج واللباس  هذا 

أمرية يف بيت أبيها وعزيزة مع أهلها، وأهنا ستكون سيدة يف يوم ما".
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إقامة مهرجان "عين الحياة" بنسخته األولى

ومشاركة  العظيمة  المهدوية  بالذكرى 
المقدسة.. للعتبات  فاعلة 

األحرار: قاسم عبد الهادي 

 تصوير: محمد الخفاجي
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املهدي  االمام  بوالدة  املهدوية اخلاصة  االيام  تزامنًا مع 
املنتظر )عليه السالم( وبالتعاون مع العتبات املقدسة اقامة 
للثقافة والتنمية مهرجان عني احلياة االول  القبس  مؤسسة 
بغداد  العاصمة  يف  الدويل  بغداد  معرض  احتضنه  الذي 

واستمر لثالثة ايام متتالية.
الشيخ  فضيلة  والتنمية  للثقافة  القبس  مؤسسة  مدير 
عني  مهرجان  قائاًل:  )األحرار(  لـ  حتدث  البغدادي  طارق 
احلياة الذي أقيم بمشاركة مجيع العتبات املقدسة يف النجف 
الشيعي  الوقف  وديوان  وسامراء  والكاظمني  وكربالء 
والدينية،  الثقافية  الرصينة  املؤسسات  الشيعية  واملزارات 
رسالة املهرجان هو ان عنارص احلياة يف هذه االمة ال زالت 
قبل  من  تتخذ  التي  االساليب  مجيع  وان  وفاعلة  موجودة 
اليأس  او  او االحباط  التشاؤم  اعدائهم يف سبيل بث روح 
الرائعة  االنجازات  هذه  بوجود  وسًد  هباًء  تذهب  كلها 
املقدسة مشاركتها متميزة حيث  العتبة احلسينية  والعظيمة، 
تشتمل  املقدسة  احلسينية  العتبة  اقسام  من  قسم   22 شارك 
واملدارس  اجلامعات  من  والتعليمية  الصحية  املؤسسات 

واملطابع ومراكز الدراسات مشاريع ثقافية وفكرية وتربوية 
الطفل،  او  املراة  او  الشباب  باجتاه  وال سيام املخصص منها 
بأقسامها  كذلك  العباسية  والعتبة  متميزة  مشاركات 
هي  واملؤسسات  االخرى  العتبات  ورشكاهتا،  ومؤسساهتا 
احلياة  عنارص  نمتلك  زلنا  ال  اننا  املؤمنني  مجيع  اىل  رسالة 
مفتخرون  الطريق  يف  امليض  عىل  مرصون  واننا  الفعلية 
رسالتنا  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  مدرسة  اىل  بانتامئنا 
االوىل واالساسية اىل موالنا وصاحبنا االمام املهدي املنتظر 
الزهراء  ابن  يا سيدي  انه  تعاىل فرجة الرشيف(  اهلل  )عجل 
ايديكم  بني  مزاراتكم  عتباتكم  مؤسساتكم  هذه  البتول 
تقدم اليكم هذه االنجازات وهذه املشاريع وال سيام برامج 
االسالم  وادبيات  والثقافة  الفكر  وترويج  االنسان  صناعة 
العظيم يف روايات اهل البيت )عليهم السالم( تقدمها هدية 
بالنسبة  االيام،  هذه  يف  املباركة  والدهتا  يوم  يف  ايديكم  بني 
للخطط املستقبلية هلكذا مهرجانات بال شك البد ان تأخذ 
خطا بيانيا متصاعدا وال نريد الكشف عن الربامج واخلطط 
القادمة واملستقبل بيد اهلل اال اننا نمتلك االرصار يف بركات 
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صاحب  االمام  وبركات  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  ائمة 
نحن  الرشيف(  فرجة  تعاىل  اهلل  )عجل  والزمان  العرص 
عازمون عىل امليض بجميع هذه العتبات املقدسة واملزارات 
امليض  عىل  عازمون  والثقافية  الدينية  واملؤسسات  الرشيفة 
اىل االمام يف خط بياين متصاعد وسوف تسمعون ما يدخل 

الرسور عىل القلوب يف االيام القادمة.
طه  االمري  عبد  احلاج  العامة  العالقات  قسم  رئيس  أما 
قال: ترشفت العتبة احلسينية املقدسة باملشاركة يف مهرجان 
والثقافة يف  للتنمية  القبس  برعاية مؤسس  املقام  احلياة  عني 
الوقف  ديوان  مع  الدويل  بغداد  معرض  ارض  وعىل  بغداد 
الشيعي وبقية العتبات واملؤسسات الثقافية املعنية بنهج اهل 
البيت )عليهم السالم( احلقيقة هذه املشاركة االوىل يف هذا 
املعرض حيث تضمنت اكثر من 22 قسم من اقسام العتبة 
هيئة  لدينا  والثقافية  والعلمية  اهلندسية  املقدسة  احلسينية 
الصحة ودار الوارث واالقسام الثقافية املعنية باإلصدارات 
ايضا  الديني  التبليغ  شعبة  الدينية  الشؤون  املخطوطات 

الوارث  وجامعة  الشباب  رعاية  ومركز  القران  ودار 
واملشاريع  االسرتاتيجية  املشاريع  وقسم  الزهراء  وجامعة 
االنشاء  قيد  هي  والتي  انشئت  التي  واملشاريع  اهلندسية 
ستعرض يف هذا املعرض، اهلدف من هذا املعرض هو الرد 
الذي  الثقايف  الغزو  التحريف،  وحركات  الشبهات  عىل 
يتعرض له الناس يف الوقت احلايل فكان هذا املعرض الرد 
ثقافة ومبادئ  الثقايف من خالل نرش  الشبهات والغزو  عىل 
التي  االصدارات  خالل  من  السالم(  )عليهم  البيت  اهل 
طالبات  لدينا  ايضا  االسالمي  احلجاب  وايضا  ستعرض 
كي  املعرض،  هذا  يف  اليوم  سيشاركن  الزهراء  جامعة  من 
نوصل رسالة نحن خدام العتبة احلسينية ملتزمني التزام تام 
بمبادئ اهل البيت )عليهم السالم( هذا املنهج احلق الذي 
نسأل من اهلل ان نكون رسل سالم ونعطي احلق هلذه الكلمة 
ونعطي الصورة الطيبة واالجيابية لكل املوجودين فكام ترون 
كذلك  والتعاون  جدا  طيبة  هي  النتاجات  اليوم  املعرض 
مشكورة  الكاظمية  فالعتبة  العتبات،  وبقية  االخوة  كل  مع 

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

28



حيث وفرت الدعم اللوجستي ايضا جلناح العتبة ومشاركة 
الثالثة  الساعة  يف  سيكون  االفتتاح  املهرجان،  هذا  يف  العتبة 
سيكون  واالحد  والسبت  العارشة  الساعة  اىل  ويبقى  عرصا 
افتتاح  ليال  العارشة  الساعة  اىل  صباحا  العارشة  الساعة  من 
املعرض  يف  موجود  الغري  عىل  واالطالع  ايضا  املعرض 
العتبة  يف  موجود  ماهو  وكل  واالصدارات  والنشاطات 
املهرجان  سيزورون  الذين  لكل  ونربزه  نوصله  ان  حاولنا 
ولك الذين سيشاهدون من خالل الشاشات، وان املعرض 
والسبت  اجلمعة  ليوم  احلياة  عني  معرض  ايام  ثالث  يستمر 
واالحد، كانت املشاركات من قبل العتبات والوقف الشيعي 
واملؤسسات الثقافية وايضا مكتب املرجعية الدينية يف النجف 

االرشف.
لـ  بني  العمشاين  أمحد  القبس  مؤسسة  برامج  مسؤول 
املنتظر  املهدي  البرشية  منقذ  والدة  بمناسبة  )األحرار(: 
)عجل( انربت العتبات املقدسة واملؤسسات الثقافية العاملة 
نوعه  من  الفريد  احلدث  انطالق  عىل  االجتامعي  املجال  يف 

الهدف من هذا المعرض هو الرد 
على الشبهات وحركات التحريف، 

الغزو الثقافي الذي يتعرض له 
الناس في الوقت الحالي فكان 

هذا المعرض الرد على الشبهات 
والغزو الثقافي من خالل نشر ثقافة 
ومبادئ اهل البيت )عليهم السالم(

بنسخته  احلياة  عني  مهرجان  وهو  اال  بغداد  العاصمة  يف 
االوىل والذي يعد من املهرجات املهمة التي تركز يف اجلانب 
عامة  العراقي  للمجتمع  والدينية  للثقافية  اهلوية  عىل  االول 
حماالت  هناك  اليوم  ان  باعتبار  خاص  بشكل  والبغدادي 
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كبرية وكثرية لطمس هذه اهلوية، لذلك فإن هذه املؤسسات 
هذه  النطالق  وحديثة  جيدة  بادرة  يف  انطلقت  والعتبات 
القبس  العتبات ومؤسسة  اليوم من خالل هذه  الفعاليات، 
هذا  إقامة  هبدف  بغداد  العاصمة  يف  تواجدا  الدينية  للثقافة 
املهرجان املبارك الذي استمر لثالثة أيام متتالية، وال يفوتني 
التي  املباركة  الفتوى  ايام  هي  االيام  هذه  ان  استذكر  ان 
انطلقت من خيمة الوطن وعباءة العراق واملتمثلة باملرجعية 
الدينية العليا يف النجف األرشف آية اهلل العظمى السيد عيل 
عىل  خالهلا  من  ركز  والذي  ظله(  )دام  السيستاين  احلسيني 
لبى  خالله  ومن  وشعبه  ومقدساته  البلد  هذا  حدود  حفظ 

العراقيني هذا النداء املبارك.
والثقافية  الفكرية  الشؤون  قسم  رئيس  معاون  قال  فيام 
احسان خضري عباس: شارك قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
مؤسسة  تقسمه  الذي  االوىل  بنسخته  احلياة  عني  بمهرجان 
القبس، وتضمنت مشاركتنا بعرض ابرز وأهم املوسوعات 
اخلطية  املقتنيات  بعض  وعرض  املختلفة  الكتب  وعناوين 

واملجالت  املقدسة  كربالء  مدينة  علامء  خطوط  من  ونامذج 
املاضية  احلقب  يف  تصدر  كانت  التي  القديمة  الكربالئية 
قبل مركز  بطراز جديد من  تأهيلها وطباعتها  اعادة  وكيفية 
احياء الرتاث الديني والثقايف التابع لقسم الشؤون الفكرية 

والثقافية.
الرشعي  املتويل  توجيهات  حسب  املشاركة  وجاءت 
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
برضورة املشاركة يف هذا املهرجان، ومن أهم العناوين التي 
 37 تبلغ  التي  املقرم  السيد  أثار  )موسوعة  هي  هبا  شاركنا 
جملدا وهذه املخطوطة التي تطبع ألول مرة، موسوعة دالئل 
األحكام، وموسوعة أجوبة املسائل الدينية، موسوعة تبيان 
األصول، الخ من املوسوعات املهمة التي صدرت عن قسم 

الشؤون الفكرية والثقافية(.
العتبة احلسينية املقدسة نرش ثقافة أهل  وإن من أهداف 
أحياء  مركز  تأسيس  جاء  لذلك  السالم(  )عليهم  البيت 
وأهدافه  مهامه  من  كانت  الذي  والثقايف  الديني  الرتاث 
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تراث  إعادة  طريق  عن  باحلارضة  املاضية  األجيال  ربط  هو 
نموذجا  عرض  تم  حيث  للعلامء،  واملخطوطات  املجالت 
احلقب  يف  صدرت  التي  املهمة  الكربالئية  املجالت  من 
املاضية وحتديدا األربعينات واخلمسينات والستينات والتي 
أعداد  مجع  من  القسم  متكن  لذلك  الفرتة  تلك  يف  اندثرت 
هذه املجالت بالبحث عنها سواء يف املكتبات العراقية وغري 
الدينية  املسائل  واعادة مجعها وطباعتها ومنها جملة  العراقية 
التي كانت تصدر شهريا وملدة 14 سنة وبعدها توقفت عن 
الصدور وهي أول جملة كربالئية صدرت والتي كانت عبارة 
عن األجوبة اخلاصة باملسائل الدينية واالستفتاءات وترسل 
لغرض  األفاضل  العلامء  من  ملجموعة  املجلة  طريق  عن 
ألول  صدرت  املجلة  وهذه  االستفتاءات  هذه  عن  االجابة 
مرة يف عام 1378 هجرية واملوافق 1954 ميالدي، وكذلك 
جملة رسالة الرشق التي صدرت لصحاهبا السيد صدر الدين 
الشهرستاين )رمحه اهلل( التي صدرت لعرشة اعداد ومن ثم 
توقفت بعدها، وكذلك جملة صوت شباب التوحيد وايضا 

االخالق واالدب وغريها من املجالت الكربالئية املهمة.
ألبرز  نموذجا  اختارنا  فقد  واملساحة  الوقت  ولضيق 
)فكس  خاصة  لوحة  وعمل  كربالء  مدينة  علامء  خطوط 
أبرز  وإن  املهرجان،  لرواد  وعرضها  اخلطوط  هلذه  ميل( 
الضوابط  صاحب  هم  بخطوطهم  شاركنا  الذين  العلامء 
الشريازي  تقي  حممد  والشيد  القزويني  ابراهيم  السيد 
وحممد  الرياض  صاحب  وكذلك  العرشين  ثورة  صاحب 

تقي الربغاين وكذلك الشيخ مرتىض األنصاري.
هي  والثقايف  الديني  الرتاث  إحياء  مركز  رسالة  وإن 
نفسها رسالة العتبة احلسينية املقدسة والتي ختتص باملجاالت 
أهل  ثقافة  نرش  وكذلك  والعلمية  والطبية  والدينية  اخلدمية 
من  املفقود  الرتاث  عن  والبحث  السالم(  )عليهم  البيت 
املدن  بعلامء مدينة كربالء وغريها من  املخطوطات اخلاصة 
األخرى لذلك متكنت أغلب املراكز اخلاصة بالعتبة احلسينية 
املخطوطات  من  جيدة  ثلة  بجمع  الشأن  هذا  من  املقدسة 

وإعادة حتقيقها وطباعتها.
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األحرار: أحمد الوراق - تصوير: خضير فضالة

بمناس��بة فت��وى الجه��اد الكفائ��ي المبارك��ة الت��ي انطلقت من الصحن الحس��يني الش��ريف 
وبمش��اركة 1200 طال��ب م��ن مختلف الجامع��ات العراقي��ة المتمثلة )بجامعة بغ��داد، جامعة 
المستنصرية، جامعة النهرين، التكنولوجية، التقنية الوسطى(، برعاية االمانة العامة للعتبة 
الحس��ينية المقدسة نظم قس��م تطوير الموارد البشرية، مركز رعاية الشباب مهرجان الوفاء 
في باب قبلة االمام الحس��ين )عليه الس��ام( وبحضور امينها االس��تاذ حسن رشيد العبايجي 
ورئيس قس��م الشؤون الدينية الش��يخ احمد الصافي وعدد كبير من االس��اتذة واالكاديميين، 
تضم��ن الحف��ل ت��اوة عطرة م��ن الذك��ر الحكيم تاه��ا عل��ى مس��امع الحاضرين ق��ارئ العتبة 
المطهرة احمد الش��ريخاني ومن ثم قراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق وبعدها 

جاءت قصائد شعرية تجسد فيها اعظم البطوالت في سوح المعارك.

قسم تطوير الموارد البشرية يحتفي بترديد قسم 
التخرج ل� )1200( طالب من مختلف الجامعات

بمناسبة فتوى الدفاع الكفائي المباركة
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للعتبة  العام  االمني  بني  املوضوع  هذا  حول  اكثر  ولتفاصيل 
احلسينية املقدسة االستاذ حسن رشيد العباجيي قائاًل: نستذكر يف 
تضحيات  من  مرشق  وتاريخ  ذهبية  سلسلة  اخلالدة  االيام  هذه 
التي  الشعبانية  االنتفاضة  ملحمة  سيام  ال  االبطال،  العراق  ابناء 
هزت عروش الظاملني واقضت مضاجعهم فكانت البذرة املباركة 
ودماء  االسطوري  بصمودها  االمة  ضمري  احيت  التي  االوىل 
ابناءها السخية عندما تصدت اىل اكرب طاغية يف العرص احلديث، 
جبني  هلا  يندى  التي  اجلامعية  واالبادة  البطش  من  وبالرغم 
االنسانية، اال اهنا اثمرت بشجرة طيبة وانترصت وسجلت اروع 
املواقف والشموخ يف صفحات البطولة والتضحيات لشعبنا االيب 
الذي تعلم من هنضة سيد الشهداء االمام احلسني )عليه السالم( 

فانترص الدم عىل اجلربوت والطغيان. 
واضاف: تزامنا مع هذه الذكرى العطرة لوالدة امامنا القائم 
املنتظر )عجل اهلل تعاىل فرجة الرشيف(، التي يفوح شذى عطرها 
املرجعية  نداء  تلبية  وذكرى  ومغارهبا  االرض  مشارق  يف  الزكي 
الزمر  اىل  والتصدي  الكفائي  الدفاع  فتوى  يف  العليا  الدينية 
الشيخ  سامحة  ولساهنا  املرجعية  صوت  اعلنها  التي  االرهابية 
الصحن احلسيني  الكربالئي )دام عزة( من  املهدي  العالمة عبد 

ورشفائها  االمة  هذه  ابناء  من  الغيارى  بذل  ان  وبعد  الرشيف، 
والتحديات  الصعاب  ومواجهة  والنفيس  الغايل  عيوهنا  وقرة 
الذي حقق النرص عىل اعتى قوة ارهابية استهدفت العراق بامضية 
وبإرادة صلبة وعزيمة راسخة حيث سطر  وحارضة ومستقبلة، 
واحلشد  الباسل  العراقي  اجليش  ابناء  من  الغيارى  العراق  ابناء 
الشعبي االبطال وبقية القوات الساندة اعىل واسمى صور البطولة 
من التضحية والفداء، وكتبوا تاريخ العراق احلديث بأحرف من 
ابناء العراق الغيارى من  نور ووقف العامل مدهوشا امام صالبة 
رشفاء هذه االمة وبأروع القصص يف الصرب واالستبسال عجزت 
ذكريات  عن  والتعبري  تغطيتها  من  واالعالم  الفكر  موسوعات 

مالمحها البطولية الباسلة.
واعتزاز  وفخر  واكبار  بأجالل  اليوم  نقف  كام  واردف: 
الغيارى  العراق  ألبناء  اخلالدة  البطولية  الذكريات  هذه  لنحيي 
وبأيامن وعقيدة بعدالة قضيتهم وهم حيملون عىل ارواحهم وعىل 
العراق  به وحدة  االعداء فحفظوا  النرص عىل  اكفهم حتى حتقق 
وكرامته وعزته ومقدساته ارضا، وقد كان ملوقف املرجعية الدينية 
العليا االثر الكبري يف رفد جبهات القتال بكل االمكانيات املادية 
ليكونوا  العلمية  احلوزة  طالب  من  الكثري  وجندت  والبرشية 
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االستاذ محمد الكناني

العراق  لشعب  فهنيئا  املؤزر،  النرص  لتحقيق  استشهاد  مشاريع 
والكرامة  والرشف  العز  مالحم  سطروا  الذين  الربرة  بأبنائه 
ودمائهم  ومهجهم  ارواحهم  وبذلوا  لديم  ما  كل  واسرتخصوا 
ابناءه  ورشف  العراق  ارض  عىل  احلفاظ  اجل  من  الطاهرة 
اذهلت  التي  العليا  الدينية  املرجعية  هبذه  لنا  وهنيئا  ومقدساته، 
ومقدساته  وابناءه  العراق  وحدة  حفظت  والتي  بفتواها  االعداء 
شهداءنا  واالجالل  اخلشوع  من  بمزيد  نستذكر  املناسبة  وهبذه 
فكانوا  الزكية  دمائهم  بفيض  الوطن  ارض  رووا  الذين  االبرار 
ونستذكر  واالنفس  واجلود  والفداء  للتضحية  عظيمة  نامذجا 
الذين فجعوا ونويص برعاية واحتضان  معهم عوائلهم الكريمة 
بعزه وشموخ عزائنا اجلرحى،  الشهداء ومتييزهم ونستذكر  ابناء 
وال سيام الشهداء االحياء ونستذكر مجيع املواطنني الكرام الذين 
ونستذكر  والنرص  الصمود  يعزز  ما  بكل  اجلبهات  برفد  سامهوا 
الذين  وغريهم  والشعراء  واالطباء  واملثقفني  املفكرين  مجيع 
اجلبهة  عىل  وحافظوا  واملقاتلني  القتال  جبهات  دعم  يف  سامهوا 

الداخلية.
مبينًا: يف هذه املناسبة نتقدم بأمجل التهاين و اطيب التربيكات 
اليوم  هذا  هبم  نحتفي  الذي  االعزاء  الطلبة  وبناتنا  ابناءنا  اىل 
بتخرجهم وما هلذا التجمع املبارك للطالبات والطالب وتكريمهم 
لتجسيد  نموذجا  اال  السالم(،  )عليه  احلسني  االمام  رحاب  يف 
الدين  مفاهيم  لغرس  هبم  واالهتامم  والروحية  االبوية  الرعاية 
نبينا  قلوبنا  وحبيب  سيدنا  محلها  التي  السامء  ورسالة  االسالمي 

حممد )صىل اهلل عليه واله(، وهم يعربون عن والئهم وحبهم عن 
سيد الشهداء )عليه السالم( فهناك اهداف نبيلة نسعى اليها بكل 
الشباب والشابات  الرتبوية والدينية للحفاظ عىل كيان  الوسائل 
املحافظات،  مجيع  تشمل  وطموحة  كبرية  تربوية  خطط  ولدينا 
العهود  خالل  واحلرمان  االضطهاد  اىل  تعرضت  التي  سيام  ال 
املظلمة واحلفاظ عىل كياهنم واعطائهم دورا يف بناء وتنمية بلدهم 
كبرية  وثقافية  وتربوية  صحية  مشاريع  هناك  لذلك  واملجتمع 
والتعاضد مع  بالتعاون  نسعى  املحافظات  وكثرية يف معظم هذه 
احلكومات املحلية إلنجازها لفتح افاق واسعة من فرص العمل 
وطموحات  امال  وحتقيق  اخلدمات  وتوفري  البرشية  والتنمية 
بناء مناطقهم  التعيني واملسامهة يف  ابناءنا يف احلصول عىل فرص 

وتطويرها متسلحني بالعلم والعقيدة وااليامن. 
مشريًا: كام ان هذه االهداف السامية للنهوض ببلدنا لتحقيق 
امال وطموحات ابنائه وال نسعى من خالهلا اىل حتقيق مكاسب 
الدولة ومنافستها، بل سنكون عونا  او مزامحة مؤسسات  ربحية 
وعضدا وسندا هلم وامامكم امثلة كثرية وحضور واسع يف مجيع 
قاسية  ظروف  ويف  الشفاء  مراكز  انشاء  خالل  من  العراق  انحاء 
والبرشية  املادية  االمكانيات  وصعبة جدا سخرنا يف حينها مجيع 
كورونا  جلائحة  للتصدي  واخواننا  ابناءنا  وانقاذ  محاية  اجل  من 
دون متييز بني قومية او طائفة او عرق او مناطق، فجميع االطياف 
هم ابناء وطن واحد مظلته العراق احلبيب ومل يقترص دور العتبة 
املسامهة االنسانية  اىل  امتد  العراق، وانام  املقدسة داخل  احلسينية 
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الطالب محمد علي

الذي  الشقيق  السوري  الشعب  اىل  واالغاثة  العون  يد  وتقديم 
تعرض اىل كارثة الزلزال املدمر وارسلت االف االطنان من مواد 
االغاثة املختلفة بام فيها املضيف والطبابة وال زالت مستمرة حتى 
االن وفتحنا جسور االغاثة الستقبال احلاالت املرضية واحلرجة 
واخلطرة من االصابات اثر تلك الكارثة االنسانية يف مستشفياتنا 
وهذا كله تلبية لنداء املرجعية الدينية العليا إلغاثة الشعب السوري 
يف  ينبض  ال  حمدود   غري  عطاء  عطاؤنا  سيبقى  املسلم  والرتكي 
خدمة الدين واملسامهة يف بناء بلدنا ورعاية ابناءنا وتنمية قدراهتم 
وطاقاهتم ودعم كل اجلهود التي تصب يف تنمية وتطوير مستقبلة 
حتت راية وتوجيهات املرجعية الدينية العليا يف النجف االرشف 
لنا  ورثها  التي  والرسالة  االمانة  هذه  محل  يف  وماضون  سائرون 
ايب الشهداء )عليه السالم( خلدمة االنسانية وخدمة احلق واغاثة 
امللهوف وتوحيد الكلمة ونبذ التفرقة والتطرف ودعم الشعوب 
واملقدسات  االوطان  عن  والدفاع  ونرصهتا  واملقهورة  املظلومة 
ورشف االمة االسالمية وعزهتا حتت راية الثقلني كتاب اهلل وعرتة 

الرسول حممد )صىل اهلل عليه واله(.
البرشية االستاذ  املوارد  ومن جهته حتدث رئيس قسم تطوير 
حممد الكناين قائاًل: يقيم قسم املوارد البرشية مركز رعاية الشباب 
التي  املباركة  الكفائي  اجلهاد  فتوى  بذكرى  الوفاء  مهرجان 
انطلقت من الصحن احلسيني الرشيف، بمشاركة 1200 طالب 
املستنرصية،  جامعة  بغداد،  )جامعة  وهي  اجلامعات  خمتلف  من 
هذه  ان  حيث  الوسطى(،  التقنية  التكنولوجية،  النهرين،  جامعة 

الفتوى ترافق حفالت التخرج لطلبة اجلامعات يف هناية كل سنة، 
فاصبح هذا املهرجان مقارب لألخوة اخلرجيني.

الطالب  املشاركة  اجلامعات  طلبة  عن  ممثل  حتدث  وبدورة 
حممد عيل قائاًل: ايا السادة اين ألظفر ان اقف بني يدي حرضاتكم 
شاملة  اىل  العراق  جنوب  من  العراقية  اجلامعات  طلبة  عن  نيابة 
هؤالء  لكم  شكرا  كلاميت،  ألتلوا  العام  هذا  سيتخرجون  والذين 
التفاين  يف  السالم( عىل  البيت )عليهم  اهلل واهل  الطلبة عاهدوا 
الدولة  ورح  املستقبل  عامد  هم  والذين  والعقيدة  الوطن  خدمة 

القادمة ان شاء اهلل.
الدور  هلم  شك  بال  سيكون  الشباب  ان  السادة  ايا  مكماًل: 
والقيم  االفكار  وتصحيح  املستقبيل  املجتمع  تكوين  يف  الكبري 
واملبادئ فاهنم القوة والفخر لنا مجيعا، وهنا اليوم ويف رحاب هذا 
احلفل الكريم اوجه كلمتي اىل االخوة والزمالء مجيعا ارجوا منكم 
ان تكونوا عىل هذا القدر من هذه املسؤولية الكبرية يف رفع اسم 
املستوى  عىل  وكذلك  والدويل،  االقليمي  املستوى  عىل  العراق 
والبحث  باالجتهاد  الدولية  واملؤمترات  املحافل  من  العلمي 

العلمي الرصني.
املقدسة وعىل  العتبة احلسينية  ادارة  اخلتام اشكر  مشريًا: ويف 
رأسها الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزة( عىل هذه الفرصة 
االخوة  اىل  ايضًا  وشكرا  مجيعا،  املتخرجني  الطلبة  شهدها  التي 

املنسقني يف اجلامعات العراقية مجعا. 
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جنــاح العتبــة الحســـــينية المقدســة 
يزهو في ســماء معــرض  اربيــل 

الدولــي للكتــاب
سّجل جناح العتبة الحسينية المقدسة نجاحاً باهراً خالل مشاركته في معرض أربيل الدولي الذي 
اســتمر لمدة )11( يومآ متواصالً، عبر جناحه الخاص الذي ضّم عــدداً كبيراً االصدارات الدينية والفكرية 

والثقافية وبمشاركة دور  نشر محلية ودولية.
وتســعى االمانة العامة للعتبة الحســينية المقدســة من خالل شــعبة المعارض التابعة لقســم 
االعالم الى نشــر النتــاج الدينية والفكريــة والثقافية ألهل البيــت )عليهم الســالم(، وايصالها الى 

كافة األديان والطوائف والِملل؛ عبر المشاركة في المعارض المحلية والدولية.

األحرار: حسنين الزكروطي ـ تصوير: رسول العوادي

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

36



وقــال مدير جنــاح العتبــة احلســينية املقدســة عــيل ماميثه لـ 
)األحــرار(: "ان العناويــن التي تم املشــاركة هبــا يف معرض 
اربيــل الدويل جتــاوزت الـ)400( عنــوان، وقــد راعينا فيها 
الثقافــة العامة للمجتمع الكردســتاين، واالمــور املهمة التي 
يمكن ان تكــون ضعيفة او مغيبة عنهــم، والتي تتحدث عن 
اهل البيت )عليهم الســالم(، مصحوبــة بعض االصدارات 

املرتمجة اىل اللغة الكردية.
واكــد: ان مشــاركتنا يف املعرض ليــس للربح او االســتثامر، 
بــل لنرش وايصال علوم اهل البيت)عليهم الســالم( اىل كافة 

الطوائف.
وأشــار ماميثة اىل: ان اكثر ما يميــز هذا املعرض عن غريه هو 
كثــرة توافــد الزائرين وتنــوع ثقافاهتم، ورغبتهــم الكبرية يف 

البحث عن املعلومات الدقيقة.
واضــاف: زار جنــاح العتبــة احلســينية املقدســة الكثــري من 
الشخصيات الكردســتانية، ومنها وزير الصناعة والتجارة يف 
كردستان، واساتذة اجلامعات يف اربيل، ورجاالت الدين من 

خمتلف الطوائف، وقد عربوا عن سعادهتم هبذه املشاركة.
من جانبه حتــدث )اياب القييس( مدير معرض اربيل الدويل 
للكتاب قائال: "شــارك يف معرض اربيل الدويل للكتاب هلذا 
العــام  اكثر مــن )350( دار نرش متنوعة، و مــن )18( دولة 
عربية واجنبية، ومنها مرص ولبنان والصني وايطاليا وســوريا 

والعديد من الدول االخرى.
واضــاف: "ان اهلــدف الرئييس من اقامة هذا املعرض للســنة 
اخلامســة عرش هو اعــادة القــراءة اىل الواجهة، ونــرش احلياة 
الثقافية يف االقليم ويف املناطق االخرى وبيان امهيتها ورادها، 

وتبادل الثقافة واالفكار بني دور النرش املشاركة يف املعرض.
مشــريا اىل "ان هذا املعرض استمر ملدة )11( يومًا متواصاًل، 
وقد شــهد اقباالً واســعا من قبل املجتمع الكردستاين وحتى 

السياحة من بعض املحافظات العراقية.
منوها اىل "ان مشاركة جناح العتبة احلسينية املقدسة مهم جيدًا 
ويعطــي انطبــاع كبري عن العتبة املقدســة يف العــراق ودورها 

الثقايف يف املجتمع، وادارة املعرض سعيدة هبذه املشاركة.
خامتًا حديثه باإلشــارة اىل "ان وجود املعرض بمشــاركة دور 
نــرش حمليــة ودولية متنوعــة الثقافة واالصــدارات هو فرصة 

مهمة وجيب عىل الكل ان يستغلها القتناء الكتب واملشاركة 
بالفعاليات الثقافية التي تقام يوميا.

فيــام عرب جمموعــة من الــرواد عن ســعادهتم بجنــاح العتبة 
احلســينية املقدســة املشــاركة يف املعــرض والــدور الثقــايف 
والفكري الكبري الــذي يقدمه من خالل العناوين املميزة يف 
اجلناح، املني ان تســتمر العتبة احلسينية املطهرة يف املشاركة 

يف هذا املعرض يف السنني القادمة.
وجيدر االشــارة اىل ان شــعبة املعارض يف قسم اعالم العتبة 
احلســينية املقدســة تأخذ عىل عاتقها املشــاركة يف الكثري من 
املعارض املحلية والدولية اخلاص بالكتاب عىل امل ايصال 

علوم وثقافة اىل البيت )عليهم السالم( اىل ابعد احلدود.  

ماميثة: مشاركتنا في المعرض 
ليس للربح او االستثمار، بل لنشر 

وايصال علوم اهل البيت)عليهم 
،،السالم( الى كافة الطوائف.
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فــي رحــاب ضيافــة اللــه بأشــرف الشــهور
فيوضــات إلهيــة ونفحــات رحمانيــة 

تأنــس لهــا النفــوس

ب��زغ علينا هال ش��هر رمض��ان المبارك الموش��ح بالنقاء والبي��اض ليهمس لنا ب��أن الله تعالى 
أش��رع أبواب��ه للمغفرة والجود والعطاء، وجعل في كل أيامه وس��اعاته عت��ق وبراءة من النار، 
فالصيام فريضة فرضت على المس��لمين في المدينة المنورة في ش��هر رمضان المبارك من 
الس��نة الثانية لهجرة النبي محمد )صلى الله عليه وآله(  في قوله )جل وعا(: )َش��ْهُر َرَمَضاَن 
��ْهَر  َن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمن َش��ِهَد ِمنُكُم الشَّ َناٍت مِّ ��اِس َوَبيِّ لنَّ ��ِذَي أُنزَِل ِفي��ِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّ الَّ

َفْلَيُصْمُه( )البقرة/185(.
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وُيعدُّ صيام شــهر رمضــان الركن الرابع من 
أركان اإلســالم وهو واجب عىل كل مسلم 
ومسلمة ويســتثنى منه املريض أو الذي عىل 
ِذيَن آَمنُوْا  َــا الَّ ســفر كام يف قوله تعاىل: )َيا َأيُّ
ِذيَن ِمن  َياُم َكاَم ُكتَِب َعىَل الَّ ُكتِــَب َعَلْيُكُم الصِّ
ْعــُدوَداٍت َفَمن  اًما مَّ ُكــْم َتتَُّقوَن َأيَّ َقْبِلُكْم َلَعلَّ
ْن  ٌة مِّ ِريًضــا َأْو َعىَل َســَفٍر َفِعــدَّ َكاَن ِمنُكــم مَّ
ِذيــَن ُيطِيُقوَنــُه فِْدَيٌة َطَعاُم  اٍم ُأَخــَر َوَعىَل الَّ َأيَّ
ُه َوَأن  ا َفُهَو َخــرْيٌ لَّ َع َخرْيً ِمْســِكنٍي َفَمن َتَطــوَّ
ُكْم إِن ُكنُتْم َتْعَلُموَن( )البقرة  َتُصوُمــوْا َخرْيٌ لَّ
184/183(، وغري ذلك يكون عدم صيامه 
إثم حياســب املرء عليه، حيث قال املوىل )عز 
ووجــل( يف حديث قــديس: "كل عمل بني 

آدم له إال الصيام فإنه يل وأنا أجزي به" .
مــن أبرز مــا يتميز به هــذا الشــهر هي تلك 
االصوات التي  تصدح من مكربات صوت 
املنائــر  لتعانق الســامء ولتعلن بداية الشــهر 
الفضيل ودخول موســم الطاعات والغنائم 
)أهاًل رمضان أهال بشــهر اخلــري والربكات 

اهال شهر العتق من النار(.
وقد قال عنه رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: 
"شــهر رمضان شــهر اهلل )عــّز وجل( وهو 

شــهر يضاعف اهلل فيه احلسنات و يمحو فيه 
السيئات وهو شــهر الربكة وهو شهر اإلنابة 
وهو شهر التوبة وهو شهر املغفرة وهو شهر 
العتــق من النــار والفوز باجلنــة أال فاجتنبوا 
فيــه كل حرام و أكثروا فيــه من تالوة القرآن 
وســلوا فيه حوائجكــم واشــتغلوا فيه بذكر 
ربكم وال يكونن شهر رمضان عندكم كغريه 
من الشهور فإن له عند اهلل حرمة وفضاًل عىل 
سائر الشــهور وال يكونن شهر رمضان يوم 

صومكم كيوم فطركم".
ويطول احلديث عن الشــهر الفضيل، إال أن 
جملــة )األحرار( ارتأت أن جتري اســتطالعًا 

موســعًا ملعرفة آراء وانطباعات مســتطلعيها 
عن عظمة وبركات هذا الشــهر العظيم، وما 

حفظته ذاكرهتم عن استقباله.

المؤرخ التاريخي ســعيد رشيد 
زميزم كان أول من بادر بالقول: 
يعتــرب هــذا الشــهر مــن االشــهر الرشيفــة 
والكريمة وجرى تفضيلها عند اهلل ســبحانه 
وتعاىل ملــا فيه من فــرص منحهــا اهلل لعباده 
بالعــودة اليــه وطلــب املغفرة مــن الذنوب 
والكبائر التي حلقت يف حياة االنسان  وحيتاج 
االنسان فيه اىل تنظيف القلب وتزكية النفس 
واالعتــالء والنهوض هبا اىل مصاف ما اراده 
اهلل يف هــذا الشــهر مــن حكمة ومــن جالء 
االرواح والتذلل والتهجــد وطلب الصفح 

واملعفرة من اخلالق.
واضاف زميزم: ان من اهم الدالالت  يف هذا 
الشهر الفضيل هو توحيد املشاعر للمسلمني 
من ناحية والشــعور بالفقراء واملحتاجني اذ 
ان صيــام ســاعات طويلة وبظــروف جوية 
متفاوتة تعطي شــعورا للمرتفني باإلحساس 
بمشــاعر الطبقات الدنيــا ومعاناهتم ومدى 
صربهــم ومطاولتهم لظــروف احليــاة التي 
مل يكــن يدركوهنا لو ال الصيــام  وعليه جيب 
ان يتــم التواصل بني طبقــات املجتمع كافة 
وتفعيل مبدأ التكافل االجتامعي بكل صوره 
وتعدد مواقفه وقد ســّمي شــهر اهلل النفتاح 
افاق الســامء باخلري والعطــاء وذوبان رشائح 
املجتمع بعضها ببعض وجعل مفهوم البذل 

لكل يش يف مرضاة اهلل وعبادته.
واستذكر املؤرخ زميزم قائاًل: تفردت مدينة 
كربــالء ومتيزت يف ســتينات القــرن املايض 
بعــدة امور منهــا اقامة حمافــل قرآنية يف مجيع 
املساجد التي كانت تزدحم بأعداد كبرية من 

استطالع: عيسى الخفاجي
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الصائمــني وايضا تواصل كثــري من البيوت 
الكربالئية من خالل تبــادل وتوزيع  اطباق 
الطعــام قبيل االذان كذلك قيــام العديد من 
خياطة املالبس ) الدشداشــة( واالعتناء هبا 
واالحتفاظ هبا أليام عيد الفطر وكذلك كان 
الرجــال يقومــون بصنع الطائــرات الورقية 
وتطريهــا يف اجلــو من بــاب التســلية وهدر 
الوقــت ومن العالمــات البــارزة عند اهايل 
كربالء اهنم يقومون بفتح املحالت واملتاجر 
واالســواق التجارية بعد الفطور ولساعات 

متتد حتى اوقات السحر.
ويحّدثنا الدكتور سلمان هادي 
آل طعمــة عــن شــهر رمضــان 

البمارك بقوله:
خّص اهللُ ســبحانه وتعاىل هذا الشهر بالربكة 
واليمن والرمحة والرضوان من دون الشهور، 
كــام أّن أّيامــه ولياليــه وســاعاته فّضلها عىل 

غريها، كام قال الرسوُل األعظم حممد)صىّل 
اهلل عليه وآله وسّلم( يف خطبٍة خطبها يف آخر 
مجعٍة من شــهر شعبان املعظم: )أّيا الناس.. 
إّنــه قد أقبل إليكم شــهر اهلل بالربكة والرمحة 
واملغفرة، شــهر هو عند اهلل أفضل الشــهور، 
أفضــل  وســاعاته  األّيــام،  أفضــل  وأّيامــه 

الساعات... الخ(.
 يبدو جلّيًا أّن هذا الشــهر املبارك قد خيتلف 
يف مدينة كربالء عن باقي الشــهور بميزاٍت 
خاّصــة، رّبــام ال نجدهــا يف مــدن العــراق 
األخرى، فهنالك أنــاٌس يواصلون العبادة، 
وقــراءة القــرآن الكريم، واألدعيــة املأثورة 
خــالل الليــل والنهــار، وعــىل أقــّل تقدير 
يقــرأون جــزًء واحدًا يف كّل يــوم، حتى يتّم 
اخلتم يف ليلة عيد  الفطر، وبذلك يكســبون 
األجر والثواب، أو حيرضون حمافل التجويد 

للقرآن الكريم يف الليايل املباركة.

المؤرخ سلمان ال طعمة
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وعــن ليــايل كربــالء الرمضانّيــة يقــول آل 
طعمــة: يف كربــالء املدينة املقّدســة، كانت 
املجالــس األدبّيــة بمثابــة املــدارس، جممع 
الفضــالء واألدبــاء ُتعقد جلســاهتم يف كل 
ليلــة، يتحــّدث جاّلســها بــكّل عفوّية عن 
الواقــع االجتامعــي، واألعــامل اإلبداعيــة 
وثامرهــا، وينشــد الشــعراُء قصائدهــم بــام 
يناسب حدود الرؤية؛ وهذه املعاهد الدينية 
حتتفل يف كّل مناســبة، ولذا نــرى أّن املثّقف 
الكربالئــي اســتطاع أن يعكس نشــاطه يف 
الســاحة، ملا له من قدرة وبراعــة يف إنعاش 
الــروح األدبّيــة، كذلــك هنالــك جمالــس 
للتعزية ُتنصب يف الصحنني املطّهرين، أو يف 
املساجد، ويف األسواق، والساحات العاّمة 
واملنــازل، يرتقي املنرب فيها اخلطيب الســيد 
جواد اهلندي، ويروي عن املصادر ما تتســع 
له املناســبات التي تفرضها، والظروف التي 
توحي هبــا ومُتليها؛ ويعقبــه خطباء آخرون 
كالسيد حســن االسرتابادي، والشيخ حممد 
حســن وولــده الشــيخ حمســن أبــو احلب، 
والشــيخ هــادي اخلفاجــي، والشــيخ عبد 
الزهراء الكعبي، والسيد مرتىض القزويني، 
والســيد صــدر الدين احلكيم الشهرســتاين 

وغريهم..

المتحدث الثالث كان ســماحة 
الشــيخ مهــدي المســعودي 
من قسم الشؤون الدينية في 
العتبة الحســينية المقدســة، 
مــاذا  تســاؤل  علــى   رد  وفــي 
يعني لــه حلول شــهر رمضان 

المبارك ؟ أجاب:
 انــه شــهر العــودة والرجوع اىل اهلل ســبحانه 
وتعــاىل وترك اهلــوى وترويــض النفس عىل 
الصفات احلميدة وتــرك الرذائل واهنا فرضة 
مهمة وكبرية جــدا للتهذيب وتدريب النفس 
عــىل االعــامل الصاحلــة والعــروج اىل اعــىل 
درجــات الكــامل فالصيام غايتــه املرجوة هو 
ليس فقــط ترك االكل والــرشب انام ترك كل 
ما يلوث االنسان وروحه ونفسه ويكبح مجاح 
غرائــزه ولذائــذه البدنيــة  ..امــا يف ما خيتص 
عالقــة الصوم باملعنى القرآين للصرب فقد ورد 
املســعودي قوال عن امــري املؤمنني عيل بن ايب 
طالــب وهو يصف االيامن )نصفه يف الشــكر 
ونصفــه يف االيــامن( وبام للصرب مــن امهية يف 
ايــامن املســلم فالصــوم يعترب افضــل برنامج 
يتعلــم منه االنســان صفة الصرب وقد ُســمّي 
شــهر رمضان شهر الصوم وشــهر الطاعات 
وشــهر اهلل الن العبــد الصائــم يف ضيافــة اهلل 

الشيخ مهدي المسعودي
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ســبحانه وتعاىل وهو الرمحن الرحيم فالعطاء 
واجلزاء يكون من اهلل تعاىل؛ ألنه اكرم الشهور 
واعظمها فنوم الصائم عبادة وانفاسهم تسبيح 

فيضاف اىل ميزان حسنات العبد.
كام ويــرى املســعودي أنه يف شــهر رمضان 
الكريــم يعــود الرتابــط االرسي من خالل 
اجللوس عىل مائدة واحدة، حيث يفهم أفراد 
األرسة بالســعادة والفخر بفريضــة الصيام 
يتبادلــون االحاديث عن الديــن واملواقيت 
والدعــوات وهذا يتأتى مــن الفيض االهلي 
املنعكس من نفوس الصائمني والذي يدفع 
الصائمني لألعامل الصاحلة من املســتحبات 

وترك املكروهات. 
وقــد انتقــل الشــيخ املســعودي بحديثه اىل 
انواع الصيام، حيث بــني أن الصيام مراتب 

ويقّسم اىل ثالث:
1- صوم العموم: وهو الكف عن مبطالت 

الصوم ويفيد سقوط القضاء والعقوبة.

عــن  الكــف  وهــو  اخلــواص:  صــوم   -2
مبطالت الصوم وصوم ســائر اجلوارح من 

املعايص والرذائل وفيه الثواب.
3- صوم خاص اخلواص: وهو الكف عن 
مبطالت الصوم وصوم ســائر اجلوارح من 
املعــايص وصــوم القلب عن غــري اهلل وعن 

االخالق الرذيلة.
وختم املسعودي: يف الشهر الفضيل يتحقق 
التكافل ويتجىل بأحىل صوره حيث نشــاهد 
يف ازقــة كربــالء وقبل االفطار بســاعة محل 
الكثري من االطفال امجل االطباق وأشــهاها 
تطــوف عىل البيــوت رجاًء للرمحــة والربكة 
وحيث تتحقق اآلية املباركة: )َوُيْؤثُِروَن َعىَل 
َأنُفِســِهْم( )احلرش/9(، وكذلك قوله تعاىل: 
ـا حُتِبُّوَن( )آل  )لن َتنَاُلــوْا اْلرِبَّ َحتَّى ُتنِفُقوْا مِمَـّ
عمران/92(، وقــول االمام الصادق )عليه 
الســالم(: "إنام ُفرض اهلل الصيام ليستوي به 

الغني والفقري".

المسعودي: في 
الشهر الفضيل 

يتحقق التكافل 
ويتجلى بأحلى 

صوره حيث نشاهد 
في ازقة كربالء 

وقبل االفطار 
بساعة حمل 

الكثير من االطفال 
اجمل االطباق رجاًء 

للرحمة والبركة
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السيد عالء الدين الحسني

أما الســيد عالء الدين الحسني 
القــرآن  إذاعــة  مســؤول 
الكريم فــي العتبة الحســينية 
ختــم  فقــد  المقدســة 

االستطالع بقوله:
رمضان واحة الشــهور، فيه تسرتيح النفوس 
من وعثاء سائر الشهور، ومنه تتزّود وتتقّوى 
ملتابعة املســري؛ أمــا الرمضاء فهــي ما يصيب 
األرض مــن شــّدة حــرارة الشــمس واصل 
اجلذر "ر م ض" يدل عىل معنى احِلّدة يف يشء 
َمُض هو شّدة احلَّر، ومن  من َحّر وغريه ، فالرَّ
هنا ُسمي ما تســّببه الشمس من شّدة احلرارة 
وكان  "رمضــاء".  الرمــل  أو  احلجــارة  يف 
القدمــاء يســتغلون هذه احلرارة الشــديدة يف 
صيد الظباء، فيتبعون الظبي يف وقت اهلاجرة 
حتى إذا أرهقوه وتفّســخت قوائمه من شّدة 
احلَر أخذوه، ويسمون ذلك: "الرّتمُّض"، أما 

َرْمض الغنم فهو أن ترَعى يف شّدة احلَّر.
وتابــع بأن حلول شــهر رمضــان يعني جتهيز  
طاقــة اجيابيــة اىل الروح من شــاهنا ان ترتقي 
باإلنســان من خــالل االجواء التي يعيشــها 
الصائــم ســيام خروجــه مــن الروتــني الذي 
يعيشــه يف االشــهر االخرى فشــهر رمضان 

يتميز بطابعه العبادي والروحي. 

وأضــاف، لذا نجد  املرء يتنقــل من منزل اىل 
منزل آخر من منازل الدنيا اىل منازل  االخرة  
بعبادتــه التــي من شــأهنا ان جتعــل يف النفس 
قابليــة لتلقــي كل ما فيه من خــري وصالح ، 
ولعل احد مصاديق هذا الشهر الفضيل الذي 
يمر عىل االنســان كضيف عزيز مرة يف العام 
هو الصيام وهي االداة والوســيلة التي تقّربنا 

اىل اهلل سبحانه وتعاىل.
وتابع احلســني: إن الصيام أمــا ان يكون عن 
اجلــوارح هدفــا وغاية فهو عبــارة عن جماعة 
اذا كان وســيلة  امــا  وآالم واحبــاط وأذى  
اىل غايــة اخرى وهي ان يف اجلــوع فتح افاق 
اخرى اىل النفس فضــال عن اداء طقس مهم 
وركن هام من اركان االســالم واحىل وامجل 
ما يتميز هذا الشــهر هو الصرب وهي الوسيلة 

التي تعمل عىل مترين الروح عىل الصعاب.
وختم السيد عالء الدين احلسني قوله: ولكن 
رغــم كل هــذه االالم واملعانــاة يبقــى شــهر 
رمضــان مــن امجل واســع الفرص وانســبها  
اللتحــاق العبــد بربــه باالســتغفار والصالة 
وقراءة القرآن وجعل ايام شــهر رمضان اياما 
مميــزة ختتلف كليــة عن باقــي االيــام  نتمنى 
للجميع صياما مقبوال وأجرا ثابتا ان شاء اهلل 

تعاىل.
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لماذا العالقة سطحّية
بين الشباب المسلم وإمام الزمان؟

الكثري من الش��باب حينام يص��ف عالقته بإم��ام زمانه اإلمام 
امله��دّي املنتظر )عّجل اهلل فرجه( ال يتعّدى وصُفُه بأّنه اإلمام 
األخ��ري أو الثاين عرش من أئّمة أهل البي��ت األطهار )عليهم 

الّسالم(.
وجتد هذه العالقة س��طحّية خالية من الش��عور والتفاعل مع 
الوج��ود الطاه��ر لإلم��ام امله��دّي املنتظر )عّج��ل اهلل فرجه( 
بسبب غيبته )عليه الّسالم( عنهم، وتقصري مواليِه وحُمّبيه من 

االّطالع ع��ىل أحواله وطريقة االنتفاع م��ن وجوده الرشيف 
مع غيبته عن األبصار، فهو وإن كان غائبًا جس��دًا ولكنّه بيننا 
ُيس��اعد املحتاجني، وُيرشد الضالني، وُيفّرج عن املهمومني، 
ويكش��ف كرب املكروبني، وُيعالج املرىض، وحيّل املشاكل، 
ويس��ّدد العلامء حلّل املعضالت من مس��ائلهم، إىل ما هنالك 
م��ن أمور وقضايا وقفنا عىل بعضه��ا، وربام ما خفي عنا منها 

أكثر وأكرب وأعظم.

عبدالرحمن الالمي
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 المواظبة على قراءة الكتب 
المتعّلقة بقضاياه، واالستماع 

إلى المجالس والمحاضرات التي 
تهتّم بشؤونه، والمشاركة 

في نشر المعلومات المهّمة 
التي يتّم انتقاؤها من المصادر 

الموثوقة الواردة عن أهل البيت 
األطهار )عليهم الّسالم(

،،

،،

إّن العالقة بيننا وب��ني إمام زماننا هي امتداد للعالقة بيننا وبني 
اهلل )ع��ّز وج��ّل( فكّلام كانت العالقة متينة األوش��اج فيام بيننا 
وبني اإلمام امله��دّي املنتظر )عّجل اهلل فرج��ه( كانت عالقتنا 
ب��اهلل )تبارك وتع��اىل( كذلك، والعكس بالعك��س أيضًا، ألّن 
صاحب األمر هو خليفة اهلل يف األرض وإمام الزمان املمتّد من 
استش��هاد اإلمام احلسن العسكري وإىل يوم القيامة، فهو حبل 

اهلل املتني، ورصاطه القويم، والقائم بأمره، وقرآنه الناطق..
ولكي تتوّش��ج العالق��ة وتتقّدم نحو األفض��ل فيام بيننا وبني 
إمام زماننا علينا أن نتمّس��ك هبديه وه��دي آبائه الطاهرين، 
وأن نستمس��ك بعروهتم الوثقى، ونلتزم جاّدهتم املس��تقيمة 
التي يطرحها املختّصون هبذا الش��أن م��ن املراجع العدول يف 

رسائلهم العملّية.
وه��ذه مجلة من األع��امل التي ُتق��ّوي وُتع��ّزز األوارص بإمام 

العرص والزمان )عليه السالم( مضافًا ملا تقّدم: 
األول: اإلكثار من قراءة دعاء الفرج يف قنوتات الصلوات، ويف 
املناس��بات واألفراح، وهو الدعاء: "اللهّم ُك��ْن لوليَِّك احُلّجِة 
بِن احلس��ن صلواُت��ك عليِه وعىل أبائِِه يف هذه الس��اعِة ويف كلِّ 
س��اعٍة ولّيًا وحافظًا وقائدًا ونارصًا ودلياًل وعينًا حتى ُتْس��كِنَُه 

أرَضَك طوعًا وُتّتَعُه فيها طوياًل برمحتك يا أرحم الرامحني"
الثاين: قراءة دعاء العهد املشهور: "بسِم اهللِ الّرمحِن الّرحيِم، 
الّلُه��مَّ َربَّ النُّوِر العظِيِم وَربَّ الُك��ريسِّ الّرفيِع وَربَّ البحِر 
امَلْس��ُجوِر.." يف صبيحة كّل يوم، لُتجّدد ل��ه العهد بااللتزام 

والطاعة هلل )تبارك وتعاىل(  
الثال��ث: ق��راءة دع��اء الندب��ة املع��روف: "بس��ِم اهللِ الّرمحِن 
الّرحي��ِم، احَلم��ُد هللِ ربِّ العامَلنَِي وصىّل اهللُ عىل س��يِِّدنا حممٍد 
َم تس��لِياًم، الّلُه��مَّ َلَك احَلمُد َعىل م��ا َجرى بِِه  َنبِّيِه وآلِِه وَس��لَّ

َقضاُؤَك يِف َأولِيائَِك.." قبل الزوال من كّل يوم مجعة.
الراب��ع: التص��ّدق يف كّل صباح نيابة عنه � ولو بيشء يس��ري � 

لسالمته وسالمة أتباعه وحمّبيه وشيعته ومواليه.
اخلام��س: التوّس��ل إىل اهلل )عّز وجّل( واالس��تغاثة به عندما 
تدهلّم بنا اخلطوب، أو حني اإلقدام عىل عمٍل ما نريد به وجه 
اهلل )عّز وجّل( فنتوّسل به إىل اهلل أن يرزقنا النجاح يف إتامه، 

والفالح يف عاقبته.
الس��ادس: نرش الالفتات من الصور والبوس��رتات يف أرجاء 
املن��زل أو م��كان العمل، م��ن قبيل: "املهدي ط��اووس أهل 
اجلنة" و"الس��الم عىل قائ��م آل البيت" و"أال يا أهل العامل أنا 

اإلمام القائم" وغريها ممّا ُيذّكرنا به )عّجل اهلل فرجه(.  
السابع: املواظبة عىل قراءة الكتب املتعّلقة بقضاياه، واالستامع 

إىل املجالس واملحارضات التي هتتّم بش��ؤونه، واملش��اركة يف 
ن��رش املعلومات املهّمة التي يت��ّم انتقاؤها من املصادر املوثوقة 

الواردة عن أهل البيت األطهار )عليهم الّسالم(. 
الثام��ن: ليكن م��ن عاداتنا قبل النوم وبعد االس��تيقاظ منه أن 
ُنس��ّلم ع��ىل إمام الزم��ان، بقولنا: "الس��الم عليك يا س��يدي 

وموالي يا صاحب العرص والزمان ورمحة اهلل وبركاته". 
التاس��ع: تذّكره يف كّل أعاملن��ا وطاعاتنا ودعواتن��ا وزياراتنا 

بإهداء ثواب كّل ذلك ملقامه السامي وجنابه الرشيف.
الع��ارش: وض��ع الي��د عىل الرأس ح��ني ذكر اس��مه الرشيف 
والضمري العائد إليه، وهو تلبية لدعوته، واستعدادًا للنهوض 
مع��ه يف ثورته، ك��ام كان يفعل أه��ل البيت األطه��ار )عليهم 

الّسالم( عند ذلك.
احل��ادي عرش: الس��الم علي��ه يف أدبار الصلوات بعد الس��الم 
ع��ىل األئّمة من آبائه الطاهرين، وزيارت��ه بالزيارة املعهودة يف 
ْغ َموالَي صاِحَب  كتب األدعية والزيارات، وهي: "الّل�همَّ َبلِّ
م��اِن صل��واُت اهللِ علي��ِه َعْن مجي��ِع املؤِمن��نَي واملؤِمناِت يف  الزَّ

َمشاِرِق األرِض وَمغاِرهِبا..".
الث��اين عرش: إدخال ال��رور عليه � وهو من أهّم األمور � وال 
يت��ّم ذلك إالّ باحلرص عىل التقوى وجتنّب املعصية، فكام ورد 
عن أهل البي��ت األطهار )عليهم الّس��الم( أّن أعاملنا ُتعرض 
علي��ه كّل ليل��ة، وهو مص��داق لقول اهلل )تب��ارك وتعاىل( من 
ى اهللُ َعَمَلُكْم  س��ورة التوبة آي��ة 105: "َوُقِل اْعَمُل��وا َفَس��رَيَ

َوَرُسوُلُه َوامُلْؤِمنُوَن".
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بمعنى  وهي  ابتغاءه  الوسيلة  عىل  احلصول  جعل  وقد 
وتكون  وجــل(  )عــز  هلل  تقربكم  وسيلة  بشدة  اطلبوا 
احَلِسن كقوله تعاىل:  الذكر  الوسيلة عىل عدة اوجه منها 
)النحل/90(}،  ٍء  يَشْ لُِّكلِّ  تِْبَياًنا  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  ْلَنا  {َوَنزَّ

أْحَصْيَناُه  ٍء  يَشْ {َوُكلَّ  وجل(:  )عز  لقوله  املبني  ومنها 
تعاىل:  لقوله  الصالة  ومنها  )يس/12(}  ُمبنٍِي  إَِماٍم  يِف 
لِِذْكِري  اَلَة  َوَأِقِم الصَّ َفاْعُبْديِن  َأَنا  إاِلَّ  إَِلَه  ُ اَل  َأَنا اهللَّ {إِنَّنِي 
هي  الغايات  ختدم  التي  الوسائل  فكل  )طه/14(}، 
ان  فيه  ما  واهم  تعاىل  اهلل  ذكر  يف  اخلوض  السيام  حسنة 
من  يكون  وال  أمره  من  بينة  عىل  بعبادته  االنسان  يكون 

الغافلني.
ويقول مؤلف كتيب )أحسن الذكر( السيد عيل احلسني 
عن  والصادر  2015م  لعام  األوىل  الكتيب  طبعة  يف 
مؤسسة علوم هنج البالغة التابع للعتبة احلسينية املقدسة:

املتضمن  اإلهلــي  الوحي  هو  املّنزل  الذكر  ان  "ُيفهم 
عقوهلم  حتريك  منها  الغرض  كــان  متعددة  لبيانات 

بالتفكري..".

ويتابع املؤلف:
لكلامت  التذكر  يكون  املتواصل  التفكر  خالل  "من 

جانب  ومن  جانب  من  هذا  يريد،  ما  ولكل  تعاىل  اهلل 
التفكري  يظهرها  التي  املخفية  احلقائق  اىل  الوصول  آخر 
املسائل  املنطوية  الكثرية  الشبهات  عــن  ــوع  ــرج وال
للناس  يتبني  امُلنّزل  الذكر  املتعددة، وبمساعدة  والقضايا 

ما هم بحاجة اليه من شؤوهنم الدنيوية واألخروية(.
اشتمل الكتيب عىل مقدمتان احدامها للمؤلف واالخرى 
وأربعة مسائل،  رئيسها  بقلم  البالغة  ملؤسسة علوم هنج 
وُختم الكتيب بأهم املراجع واملصادر التي اعتمدت عىل 

التأليف وكذلك فهرست بأهم املحتويات.
أما املسائل فهي:

املسالة األوىل: الذكر يف اللغة
املسالة الثانية: الذكر يف االصطالح 

املسالة الثالثة: اإلفاضة يف الذكر 
املسالة الرابعة: ما هو أحسن الذكر؟.

التأمل بالذكر الحكيم انس وسعادة ال يدركها اال ذو حظ عظيم، وللذكر دور فعال في ايصال 
الطالب والراغب لما يرتضيه الله سبحانه وتعالى وفيه ايضا دافع كبير لنيل الدرجات العالية، 
اذ البد من وسيلة توصل الى ذلك، فقد دل الله تعالى كما اراد لكل مؤمن ان يبتغي وسيلة 

توصله للذي يريد.. 

أحسن الذكر

رار
����

ح�
االأ

ة 
كتب

م

قراءة/ عيسى الخفاجي
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فتاوى مراجع الدين
تزامنا مع الذكرى السنوية التاسعة لفتوى اجلهاد الكفائي 
التي أصدرها املرجع األعىل آية اهلل العظمى الســيد عيل 
احلســيني السيســتاين ) دام ظله الوارف( ضد عصابات 
داعش اإلرهايب يف  ليلة اخلامس عرش من شعبان املعظم 
1435هـ، وتيمنا بالذكرى امليمونة لوالدة منقذ البرشية 
االمــام املهدي املنتظر )عجــل اهلل فرجه الرشيف( صدر 
عن مركز تراث سامراء التابع للعتبة العسكرية املطهرة، 
كتاب )فتاوى مراجع الدين الشيعة باجلهاد عام 1914م 
يف وثائــق األرشــيف العثــامين، مــن مجع وترمجة أســتاذ 
التأريخ العثامين يف جامعة القادسية الدكتور سامي ناظم 

املنصوري(.  
وارشف الكتاب فتاوى اجلهاد ضد االحتالل الربيطاين 
للعراق عام 1914م ألربعة وعرشين من مراجع الشيعة 
آنــذاك يتصدرهم زعيم احلــوزة العلميــة يف النجف آية 
العظمى الســيد حممد كاظم اليزدي )قدس رسه(، كام أن 
أعالم ســامراء كان هلم حضورا واضحا يف تلك امللحمة 
اخلالدة، وتسعة من املراجع أصحاب الفتاوى من أعالم 
حوزة سامراء ويف طليعتهم آية اهلل العظمى الشيخ حممد 

تقي الشريازي )قدس رسه(.

صدر حديثا ماذا رصد؟
)ظواهر أسلوبية يف عهد أمري املؤمنني عيل )عليه السالم( 
اىل مالك االشرت )ريض اهلل عنه(( كتاب للمؤلف: د موفق 
جميــد ليلو، مــن إصدارات مؤسســة علوم هنــج البالغة، 
التابعة للعتبة احلســينية املقدســة، رصد هذا الكتاب أهم 
الظواهر األســلوبية التي تضمنها عهد أمري املؤمنني )عليه 
الســالم( إىل مالــك االشــرت )ريض اهلل عنــه( التي متثلت 
يف أســلويب الطلــب يف املبحث األول ومهــا األمر والنهي 
بتلويناهتام املختلفة من خالل اإلحصاء لتكرار هذه الصيغ 
ودالالهتــا يف النــص، وتضمن املبحث الثاين صور اســم 
التفضيــل وأنواعه األربعة وتكرار كل نــوع وداللة ذلك 
وأثره يف املتلقي، ثم تطــرق الكتاب يف املبحث الثالث إىل 
البنية االســتعارية، مبينا مفهوم االســتعارة وحتليل نامذج 

استعارية لبيان مواطن اإلثارة والتأثري.
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قصة قصيدة
إحنه غير حسين
 ما عدنه وسيلة

يرويها/ أحمد الكعبي

للشاعر الكبير مهدي األموي السامي

الشهري  والرادود  القدير  واالديب  الكبري  الشاعر  يعترب 
املرحوم املال مهدي االموي السالمي الكربالئي )رمحه اهلل( 
من أعمدة املنرب احلسيني الكربالئي، وهو من تالمذة الشاعر 
أصدقائه  ومن  الكربالئي،  منظور  كاظم  الشيخ  املعروف 
وجاسم  الكربالئي،  الكلكاوي  عزيز  االديب  الشاعر  هم  
اخلفاجي،  اهلر  سعيد  والشيخ  الكربالئي،  الكلكاوي 
والشيخ كاظم السالمي، واحلاج كاظم البناء، والشيخ جبار 

البناء وغريهم 
له املقدرة واالمكانية الشعرية يف الوصف واخليال والسباكة 
الذين  واالدباء  الشعراء  من  غريه  يف  جتدها  ما  قل  والدقة 

عارصهم.
متكن من السيطرة عىل الساحة الكربالئية املنربية يف العزاءات 

واملواكب احلسينية، خلفًا للشاعر كاظم املنظور.
عدد  الكربالئية  الساحة  يف  له  أنشدو  الذين  الرواديد  ومن 
ليس بالقليل، أبرزهم احلاج محزة الزغري الكربالئي، الذي 
قبل  من  ُتسمع  التزال  التي  اخلالدة  القصائد  أروع  له  قرأ 
وحكم  مواعظ  من  طرح  بام  ويتأثرون  احلسينية  األجيال 

شعرية.
ومن أبرز تلك القصائد احلسينية اخلالدة )أحنه غري حسني 
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بقاع  كل  يف  الناس  نشيد  أصبح  حيث  وسيلة(،  عدنه  ما 
العامل اإلسالمي.

االموي  األمري  عبد  احلاج  القدير  بالرادود  التقيت 
الكربالئي ليحدثنا عن قصة قصيدة )أحنه غري حسني ( .

فقال يل راويًا االحداث التي مرت هبا القصيدة وقرأهتا من 
قبل املرحوم احلاج محزة الزغري تغمده اهلل برمحته .

قال يل االموي الكربالئي : 
االموي  مهدي  احلاج  املرحوم  كتب  1973م  )عام 
به  وأعاد  صادقة  روئيا  أثر  عىل  املستهل  هذا  الكربالئي 

إحدى قصائده للخدمة احلسينية وهي قصيدة: 
)راحت الدارين باخلدمة احلسينية( .

اخلدمة  بموضوع  يتم  إنه  شاعرنا  عن  املعروف  وكان 
ومن  املضامر  هذا  يف  القصائد  من  العديد  وكتب  واخلدام 
يراجع ديوانه سيجد هذا واضحا جليًا للعيان  وبعد كتابة 
القصيدة وإكامهلا كان قد أعطاها للمرحوم الرادود القدير 

)احلاج محزة الزغري(  رمحة اهلل عىل روحه الطاهرة
الزغري   محزة  املرحوم  يمرض  أن  وقبل  االيام  أحد  ويف 
كنت عرصا جالس عنده وإذا بوالدي يمر يف ذلك الشارع 
)محزة  العم  عىل  يسلم  ومل  البعيد  الرصيف  أخذ  ولكنه 

الزغري(  فأصابني األستغراب  وأنا أعرف عمق عالقتهم 
وبادرة باالسؤال للمرحوم محزة )شكوأشو أخوك ميسلم 
ومن ذاك الصوب( فأجابني واهلل بوية ما ادري شبي هذا 
أبوك ) خمتلف عليه ( ويف اليوم الثاين سألت  الوالد )رمحة 
اهلل عليه( ،  عن املوضوع فقال يل: ) ليش هو ميدري شنو 
السبب صار سنة ونص منطي قصيدة وميقراها( وبنفس 
اليوم ذهبت اىل املرحوم العم احلاج محزة وأخربته بام قال 
الوالد فضحك وقال وبقوة )هو غري ميدري شنو قصة ها 
لقصيدة واهلل يا عمي أحبها كلش وكلام أحرضها ملجلس 
زين أريد أقراها وأصعد عىل املنرب ما ألگاها مع  القصايد 
وأنه بيدي حاطه وأرجع للبيت وأدورعليه وألگاها بجيبي 
رشحت  ذلك  وبعد   . قصته(  شنو  أدري  ما  القصائد  مع 
للوالد ما دار بيني وبني العم احلاج )محزة الزغري(  فأخذته 
الصفنة( أي رسح بفكره  وقال: )إلك بيها إرادة يا أبا عبد 

اهلل( .
وعندما أشتد املرض باملرحوم احلاج محزة الزغري وضعفت 
أيام يف  تقرأ  مخسة  بن مظاهر(   هيأة )حبيب  قواه  كانت 
)عليه  احلسني  املقدس  املذبح  مقابل  احلسيني  الصحن 
يف  مقامه  أقوم  أن  كلفني  قد  املرحوم  كان  وقد  السالم(  
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هذا املجلس لسوء حالته الصحية ويف اليوم اخلامس)اخلتام( 
محزة  احلاج  املرحوم  صحة  عىل  لالطمئنان  صباحًا  ذهبت 
حيث كان ولده احلاج أمحد محزة الزغري عسكريا يف معسكر 
الرزازة وال يمكنه التواجد صباحًا وعندما دخلت وسلمت 
عليه مبارشًة  قال يل اليوم اخلتام فقلت له نعم فقال)أنا اليوم 
  ، إشلون(  دتتأمل  إنت  توگف  تگدر  بوية   (  : فأجبته  أقرء( 
فأجابني )اليوم تعال أخذين وياك أريد أقرأ ( وعند خروجي 
)هذا جمنون وضعه   : فقال  بااألمر  والدي  ذهبت وأخربت 
الصحي ميساعد أين أحچي وياه وأقنعه( فذهب عرص ذلك 
اليوم باالقناع  بالعدول عن هذا القرار إال أن املرحوم أرص 
نقلته بسياريت اخلاصة  الليلة وفعال  املنرب يف هذه  عىل إرتقاء 
واملرحوم  أنا  به  ودخلنا  املقدس  احلسيني  الصحن  باب  اىل 
احلاج حممد القندرچي من باب الزينبية مقابل التل الزينبي 
الباب جمموعة شباب يوزعون الشاي للمجلس  وكان عند 
وساعدونا  گردلة(  مهدي  )صالح  املرحوم  راسهم  وعىل 
بنقله اىل داخل الصحن وكان املرحوم اخلطيب الشيخ هادي 
الكربالئي  ) رمحه اهلل ( عىل املنرب وأشار عليه وقال : ) هذا 

خادم احلسني حجي محزة الزغري الچبري بخدمته تلكوه(.
مبلغ  املرحوم )عيل عبدالرزاق چكري( قد حرض  وكان 
من املال من العملة املعدنية التي كانت متداولة وبعد أن 
أبلغته بخروج املرحوم محزة الزغري هذه الليلة وأخذ ينثر 
عىل  يصلون  والرجال  هتلهل  والنساء  رأسه  عىل  النقود 
املنرب وأذكر قد أخربين إنك  النبي)ص( وجئنا به جلانب 
أخرب  املنرب  جنب  جلس  وعندما  املنرب  عىل  معي  تصعد 
مسؤول اهليأة ) املرحوم احلاج عباس القاجاري( إن عبد 

األمري يصعد املنرب معي . 
من  الكربالئي  هادي  الشيخ  املرحوم  إنتهى  وعندما 
املجلس ،  أصعدناه الزغري املنرب وكنت يف خدمته ،  وكان 

يقف متكئا عىل كتفي .
وأنا  القصيدة  بمستهل  يلقنني  وأخذ  احلضور  وأجلس 
أحفض احلضور وبعدها أخذ املايك وقال قولته الشهرية 
)أنه أريد بس أقره هاي القصيدة وحتى لو أموت ميهم( 
القصيدة ضعفت قواه  الرابع من  البيت  القراء ويف  وبدء 
فبادر اىل دعوة املجلس للطم  بعد ما شوف   (  : وقال يل 
يكمل من  االمري  ،  وعبد   ) هلنا حدي  أين   (  : وقال هلم 
بعدي وفعال واصلت العزاء ومن عاداتنا اخلتام بالشوط 
وأخذ  مكانه  من  هنض  اللطم  أشتد  وعندما  الكربالئي 
الالقطة أي ما يسمى اليوم )املايك( وأنزل العزاء وأخذ 
يف  الزغري  محزة  وكأنه  اجلواب  جواب  برصخات  يرصخ 

أول شبابه.
املرحوم يف حياته وكان  يقرأها  أخر قصيدة  وكانت هذه 
الوالد ) احلاج مهدي االموي ( جالسا بجوار املنرب وهو 
يبكي وينظر اىل املذبح الرشيف ويأرش بيديه عىل املرحوم 
شاهدته  ما  هذا  ولكن  يقول  كان  ماذا  نعلم  وال  محزة 
)تغمدهم  الزغري  محزة  احلاج  املرحوم  مع  املنرب  عىل  وأنا 
املوىل  إليه وهو  اهلل بواسع رمحته وحرشهم مع وسيلتهم 
جيعلنا  أن  اهلل  ونسأل  السالم(   عليه  احلسني  عبداهلل  أيب 
هلل  واحلمد  خري  اىل  أمورنا  عواقب  وجيعل  خطاهم  عىل 
الطيبني  وأله  حممد  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب 

الطاهرين( .
الرادود القدير احلاج عبد األمري االموي  لنا  هذا ما نقله 
الكربالئي عن قصة القصيدة كاملًة ، لتكون مصدرًا بني 

املجالس واصحاهبا وطالهبا وطالئع املنرب واالنشاد .
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كرباء واس��مك .. منحهما الل��ه علواً ال 
يحّد ارتفاعُها حّداً

حسين... يا 
، وكربالء ليست سوى نفحٍة من مآثر  سيِّدي، اهلل منح اسمك علوًا، ال حيّد ارتفاعُه حدٌّ
صوت اسمَك، وهو جيلجل كالرعِد لرِيهب السقوف املجلجلة باألفاعي قبل أن تنفث 
التيجان وهي  التي أبرصت  الدماء  املدّمر ألحالمهم.  العظيم  يا هلذا االسم  سمومها، 
تطأطئ حتت رايتك الوارفة..!، فلامذا اذن نّدعي ونكابر؟ وحزنك، وحبك وعشقك، 
كل يوم يتوغالن فينا!. واحلاملون وقفوا عىل اعتاب بابك يناقشون معركة الروح والذات 
هبدى ومعرفة ويقني، استداروا اىل حيث مرقدك املقدس، ليْغِسُلوا قلوهبم من أْدَراهَنا 

بنوِر رضحيَك بالترضع، وال ينُْقصنهم غرُي االحساس بطيب الشفاعة.
سيِّدي، سألوذ بصمِت كي ال يعلم هبناِء من جيوز السهل يف علو شأنك.. كل يشء له 
وما  فكان،  مملكتك.  فيضويات  يف  والعمل  والصالة،  اليومي،  اخلبز  احلياة،  يف  توفيق 
يزال رضحيك مهسًا مسبوكًا بالصلوات، ودمعة تتسع لكل االرواح التي شمْت رائحة 

ترابك..
والثقافة  والسياسة  والفن  والعقيدة  الدين  عواصم  من  هائلة  عاصمة  كربالء  سيِّدي، 
واالدب، أهنا ال تتوقف عن نبض احلياة احلاملة، وخرضهتا تتفجر يف كل مكان، وهتيمن 
املظلمة، وتقاوم قدسيات كثرية وقوانني برشية  بالسحب  املقفرة واملثقلة  القلوب  عىل 
االنسانية  من  احلاملة..  املدن  من  الزمن..  من  تقرتب  ان  وحتلم  احلياة  وتصنع  نفعية، 

املتحررة ،وهي تبني للمستقبل بناء العظامء..
قريبا، ستبزغ  فكربالء  املنون!  اعانق  املدينة كي   ابن  أكون  ان  أبواي،  سيِّدي، علمني 
شمسها خيوطا ذهبية دافئة حتتضن احلضارات، أياما وييضء قمرها نورا يظل بظاللِه 
عىل شواهد العرص، وتتحدى عاملقة املستقبل بتقدمها وبإنسانيتها وبناسها.. والزائرون 
وبني  طرقاهتا،  عىل  مشعة  مبتسمة  وجوهم  ستظل  اجلها.  من  سقطوا  الذين  الطيبون 
ومنائرك  وقبتك  وأجدادهم.  آبائهم  أمنية  من  نورا  ألجياهلا  تفرش  أضويه  بيوتاهتا 

والدماء الزاكية يف رضحيك، كالشمس القصية جَمْمرة مضيئة ما دام الليل والنهار.
االمام،  رضيح  يف  تكمن  القوة  ان  ويؤمنان  اليوم،  هذا  ينتظران  كانا  أبواي  سيِّدي، 
باسمك املقدس.. شأهنام شأن الكثريين من احلسينيني، كانوا يرون مدينتهم كأهنا ممالكة 
عظيمة امريها أنت. فقد ورثا هذا االيامن عن اجدادهم، وحرصا عىل  ان يصل هذا 

االرث من جيٍل اىل جيل.
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الـــــــــهـــــــــدر 
الــــــزمــــــنــــــي 
للشـــــــــــــباب

الفراغ وعدم وجود أهداف واضحة وفقدان احلافز إلنجاز 
املهام وحتقيق النجاح..

التشتت واالنشغال والعزلة وعدم وجود تفاعالت اجتامعية 
إجيابية..

التأجيل وعدم حتمل املسؤولية..
مجيع ما ذكر عوامل مهمة تساعد الشباب عىل هدر اوقاهتم، 
ومجيعنا يعي ان الشباب هم عامد املجتمع ومفتاح مستقبله، 
غري  أنشطة  يف  أوقاهتم  هيدرون  عندما  حيدث  ماذا  ولكن 
منتجة وغري مفيدة؟ إهنا مشكلة جيب التفكري فيها بجدية، 
فهدر الوقت يعد خطًرا هيدد مستقبل الشباب ويؤثر بشكل 

سلبي عىل املجتمع بأكمله.
الوقت هو أحد أثمن األشياء التي يمتلكها اإلنسان، ولكن 
الثمينة.  األمانة  هذه  لقيمة  مدركني  غري  يبدون  الشباب 
السطحية،  االنشغاالت  من  عامل  يف  غرقوا  قد  أهنم  يبدو 
ومن السهل الوقوع يف فخ القيام بأنشطة غري مفيدة وغري 
عقياًم  ترفًا  الضائع  الوقت  يصبح  احلالة  هذه  ويف  منتجة، 
املستقبل  الوخيمة يف  والعواقب  واملشاكل  باألزمات  ينذر 

عىل الصعيد الشخيص واالجتامعي واملهني.
واجلسدية،  العقلية  الصحة  عىل  الوقت  هدر  عواقب  اوىل 
اذ يرتتب عىل هدر الوقت تأثري سلبي عىل الصحة العقلية 
واجلسدية للشباب، فاجللوس لفرتات طويلة أمام الشاشات 
اإللكرتونية يؤدي إىل تقليل النشاط البدين وزيادة مستويات 
التوتر والتوتر العصبي. كام أن قلة النوم واالسرتخاء يؤدي 

إىل تدهور صحة الشباب العقلية واجلسدية.

بقلم/ رواد الكركوشي
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فضال عن التأثري السلبي عىل األداء األكاديمي واملهني، وإذا 
ذلك  فإن  والتسلية  والرتفيه  اللهو  يف  وقتهم  الشباب  قىض 

سيؤثر سلًبا عىل أدائهم يف الدراسة ويف العمل يف املستقبل.
وعىل الصعيد االجتامعي فان هدر الوقت يقلل من الفرص 
يقضون  الذين  فالشباب  االجتامعية،  العالقات  ويدمر 
قد  التلفاز  مشاهدة  أو  اإلنرتنت  عرب  الدردشة  يف  اوقاهتم 
وتكوين  والعائلة  األصدقاء  للقاء  الكايف  الوقت  ال جيدون 

العالقات االجتامعية السليمة.
ناهيك عن تأثريه السلبي عىل التطور الشخيص حيث يؤدي 
هدر الوقت إىل عدم تطوير مهارات الشباب وعدم اكتساب 

اخلربات اجلديدة.
يف  بجدية  والتفكري  االستيقاظ  الشباب  عىل  جيب  لذلك، 
أن  يمكنهم  وفاعل.  صحيح  بشكل  وقتهم  استثامر  كيفية 
الرياضة،  ويامرسوا  جديدة  مهارات  ويتعلموا  كتبًا  يقرأوا 
خمتلفة،  ثقافات  عىل  والتعرف  األجنبية  اللغات  ويتعلموا 
املهارات  تنمية  عىل  ستساعد  اإلجيابية  األنشطة  فهذه 

الشخصية وتطوير الذات.
كام يمكن للشباب االنخراط يف األعامل التطوعية واملشاركة 
تعزيز  عىل  سيساعد  فهذا  املختلفة،  املجتمعية  املبادرات  يف 
وباختصار،  بأكمله.  املجتمع  بناء  يف  واملسامهة  االنتامء 
بالوقت  عالقتهم  يف  التفكري  يعيدوا  أن  الشباب  عىل  جيب 
هو  الوقت  ألن  ومفيد،  إجيايب  بشكل  أوقاهتم  ويستثمروا  
مورد نادر ومثمر، وإذا تم استغالله بشكل صحيح فسيكون 
أهدافهم  حتقيق  من  وسيتمكنون  أفضل  مستقبل  للشباب 

وأحالمهم بنجاح.
وعالوة عىل ذلك، جيب عىل الشباب االبتعاد عن األنشطة 
الذات.  وتدمري  الوقت  إضاعة  إىل  تؤدي  والتي  الضارة 
ومشاهدة  اإللكرتونية  األلعاب  تكون  أن  يمكن  فمثاًل، 
ترفيهية  وسائط  اإلنرتنت  عىل  الالحق  والتصفح  األفالم 
الوقت  إدمان وإضاعة  ال بأس هبا، لكن عندما تتحول إىل 
واملال، فإن ذلك يعد خطًرا عىل الصحة النفسية واجلسدية.

وال بد أن يدركون أن الوقت هو أغىل ما يملكون، وأنه جيب 
استثامره بشكل صحيح لتحقيق النجاح والتميز يف حياهتم. 
وقتهم  استخدام  عىل  حريصني  يكونوا  أن  عليهم  لذلك، 
والتي  الضارة  األنشطة  يتجنبوا  وأن  وفعال  إجيايب  بشكل 
تؤدي إىل إضاعة الوقت. وعندما يتبنوا هذه النهج، سيكون 

هلم دوٌر أسايس يف بناء جمتمٍع أكثر إنتاجية وتقدًما.
ينقذوا وقتهم وجيعلوه  إضافة إىل ذلك، يمكن للشباب أن 
مفيًدا ومثمًرا من خالل اتباع بعض اإلجراءات والنصائح 
وحتديد  وواقعية،  واضحة  أهداف  حتديد  مثل  العملية، 
للرتفيه  حمدد  وقت  وختصيص  اليومية،  األنشطة  أولويات 
واالستجامم، وتقليل استخدام وسائل التواصل االجتامعي 
واأللعاب اإللكرتونية، وتعلم فن التخطيط والتنظيم اجليد.

ويعد  احلياة،  عنارص  أهم  أحد  الوقت  يمثل  باختصار، 
عليهم  جيب  لذلك  الوقت،  من  الكثري  متلك  فئة  الشباب 
احلفاظ عليه واالستفادة منه بشكل مثمر وفعال، من خالل 

االستغالل اجليد له.

يمكن للشباب أن يقرأوا كتباً ويتعلموا مهارات جديدة ويمارسوا الرياضة، 
ويتعلموا اللغات األجنبية والتعرف على ثقافات مختلفة، فهذه األنشطة 

،،اإليجابية ستساعد على تنمية المهارات الشخصية وتطوير الذات.
،،
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الى روِح الشهيد السعيد 
)محمد عبد الحمزة جبر(

أمي ال تبكي علّي إذا جئت إليِك بدمي
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جسد  عبر  السالم  في  لرحلة  استعدادا  قلبه،  تشبه  شفافة  قنينة  في  دمه  معه  حامال  ذهب 
األرض، لتقبل المالئكة جبينه وتغسل جبهته وتفتح له باب الجنة حيث الحياة المخلدة التي أعدت 
األبدية،  سماء  ويجتازون  الفراشات  أجنحة  يلبسون  وهم  المجاهدين،  من  الصابرين  للمنتظرين 
الحياة  الضراعة... كلما أشتد الظلم وقهرتهم  ويزورون أحباءهم على األرض ويشاركونهم في 
في ضنك العيش، وفقدان الغالي من بين األحباب. هكذا كان يرسم استشهاده وعودته صقري 
المحارب بين الصقور، وهو يؤكد لي قائال بثقة: أمي "أمنيتي الوحيدة في الحياة أن أستشهد، 
وأرجع إلى حضنك وأنا مخضب بالدماء، وملفوف برايتي الله أكبر والحسين".. فعاهديني  يا أمي 
أن تكوني فخورة باستشهادي، وأن ال تذرفي علّي من عينيك الدموع فهي غالية على قلبي، 
وأن ال تصرخي بل تبسمي وقولي لمن يعزيك بي: أنا أم الشهيد)محمد(.. فهذا عهد بيني وبينك 

يا أمي الغالية.

يف  هلا  قيمة  ال  احلياة  أن  علمني  االستشهاد،  أمنية  تكرار  من 
اجلنة،  حب  علمني  البرش.  من  باخلبائث  املمتلئ  العرص  هذا 
بني  الرأس  مرفوعة  أميش  وأن  املتني،  اهلل  بحبل  والتمسك 
التي  املهداوية  احلسينية،  العلوية،  الوالية  عشاق  مفازات 
والرضا  بالقبول  الفوز  أجل  من  بالعدل  الفانية  احلياة  تيضء 
أنا أم أن قلبي كان حيرتق حزنا عىل ما  والشفاعة... ال أنكر 
يقول، كيف سريحل فلذة كبدي وأمنيته الشهادة وهو حديث 
عينيه  يشبع  ومل  زواجه،  عىل  سنة  يكمل  مل  فهو  ــزواج؟...  ال
من ابنته )رقية( بنت الشهرين من عمرها. من ساعة التحاقه 
تشب بصدري  نريان  ذاته  بحد  أنتظر جثامنه.. وهذا  وبدأت 

وتزداد كلام الح يل شهيد أو أرى طيفه وهو يبتسم.. 
الدموي  تارخيها  يف  حتفر  الدنيا  هذه  يف  كاألفعى  فـ)داعش( 
وهي  والفتنة،  العار  بامء  تغسله  كي  القبيح  وجهها  لتبيض 
تدخل الوطن من بابه األزلية لتمأل هنر الفرات ودجلة بجثث 
املقدسة  الذهبية  القباب  بتدمري  وهتدد  الناس،  من  املساملني 
لألئمة )عليهم السالم(... مانحني لنفسهم حق رجوع احلياة 
النجف  باسم اإلسالم. لكن أسد  البداوة والتخلف  إىل عامل 
الكفائي لوقف  الدفاع اجلهاد  يف عرينه قد زأر وأطلق فتوى 
فثار  اهلشيم...  يف  النار  يشبه  الذي  الداعيش  الزحف  هذا 
األبطال عىل صوت الفتوى من كل حدب وصوب من البالد 
وبدمائهم  الغزاة،  نار  أطفؤوا  املقدسات  عىل  وبدموعهم 
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العامل،  املوت يف  امللوك واألمراء وصناع  الزاكية مزقوا أحالم 
وكل من كان يكره البالد.

ورغم كل االعرتاضات من أبيه وإخوته من االشرتاك يف القتال 
إال أنه أرص عىل التطوع كمجاهد يف ألوية احلشد الشعبي بعد 
رزقه...  كسب  أجل  من  يومية  بأجرة  كعامل  عمله  ترك  أن 
)جرف  أوهلــا  الوطن  مناطق  من  الكثري  حترير  يف  ــرتك  وأش
ضمن  مقاتل  رشطي  وظيفة  عىل  حيصل  ثمة  ومن  الصخر(، 
تشكيالت وزارة الداخلية التي اطلق عليها الرشطة االحتادية 
بعد  سامراء  مدينة  يف  القانون  تنظيم  يف  كلفت  التي  العراقية 
حترير وتطهري مرقدي العسكريني من عصابات )داعش( التي 
مألت املكان املقدس وما حوله باإلرهاب العنيف. وكان أبني 

من بينهم ال خياف املوت، وهو يؤكد لكل من يراه:
-  ملاذا أخاف املوت وأنا بني الفتوى السيستانية املنطلقة 
من مدينة النجف األرشف باسم اإلمام عيل أسد اهلل الغالب، 
وبني حب الوطن وارضه؟.. أي رشف عظيم أن أكون مثقال 

بالدماء أمام اهلل والوطن.
به  انتهى  بقلب من حديد حتى  الصد  املعارك وسواتر  فأدمن 
قرية  –املكيشفية-  بمنطقة  ومراقبة  تفتيش  نقطة  يف  املطاف 
)حجي حسني( شارع وطبان املحاذي للطريق الرسيع جنوب 
غرب سامراء. وبقي فيها جماهدا ان ال يمر منها إرهايب إال وقد 
إال  الصد  ساتر  سور  خرق  داعيش  حاول  وال  يديه،  يف  وقع 
قتله. فاملكان الذي فيه البطل )حممد عبد احلمزة جرب( ال يمكن 
جتاوزه. فكّرم مرات عديدة من قياديت احلشد الشعبي والرشطة 

االحتادية لبطوالته املميزة يف الصد واصطياد اإلرهابيني.
هبا،  يقوم  جهادية  عملية  كل  بالتفصيل  يل  يروي  أبني  كان 
خملفات  يف  ويدفن  حيا،  ويبعث  يستشهد  معركة  كل  يف  كأنه 
االنفجارات ثم ينهض من جديد. يدهشني بقصصه البطولية، 

دمه  يشعل  كان  أجلهام  فمن  والوطن،  للمذهب  عشقه  ورس 
يودعني  وهــو  وجهه  يف  املــوت  فرأيت  لالستشهاد..  حلام 
املكيشفية..  منطقة  يف  املوقف  تأزم  بسبب  االلتحاق  لرضورة 
مل أستطع منعه رغم قلبي بدأ يعلمني أن عيني تراه أخر مرة. 
فقد  بيدي..  املوت  مملكة  اىل  أودعه  وأنا  عشته  جمنون  مشهد 
جردين اخلوف من الرصاخ، وبكيت رسا كي ال يرى دموعي 
وأنقض عهدي معه وهو يتنفس أنفاسه االخرية قبل االلتحاق 
باملعركة.. رأيته كيف محل أبنته)رقية( يقّبلها ويشّمها ويويص 
منه أرشف  فهي سرتث  الشهيد..  بأبيها  تفتخر  أن  هبا  زوجته 

ثروة يف الكون لقب) أبنة الشهيد(.
رميت  الدموع  ومع  واجبه،  حيث  أوالدي  من  الغايل  وذهب 
الوجوه  كل  ولكن  ساملا،  يعود  أن  عسى  ماء  )طاسة(  خلفه 
األخرية  خروجه  هذا  أن  تؤكد  كانت  واألحاديث  والظروف 
من بيته. ذهب حامال يف قلبه الوطن والدين واملقدسات. كان 
ما هو مقدس عىل أرض  أن اجلهاد يف سبيل كل  بيقني  يعتقد 
بشجاعة  الــروح  وإعطاء  بالروح،  املجازفة  يستحق  الوطن 
الظلم من  املؤجلة لشعب عاش  اآلمال  يبقيان  وصرب مها من 
قبل األنظمة الدكتاتورية بكل مراحل حياته. فدم األبطال من 
نحو مستقبل  الطريق  يرسم  بدأ  العليا  الدينية  املرجعية  رجال 
جيمع بني العلم والتقدم ورفاهية اإلنسان باحلدود التي يباركها 
الكل  أن  عرفوا  بعد  ان  إال  احلقيقة  وجه  الشعب  ير  فلم  اهلل. 
يتآمر عليه لسحق األمان يف أرض املقدسات. وما )داعش( إال 
األمريكان  بسالح  ودرب  النواصب  بامل  صنع  إرهايب  تنظيم 
الوطن  يف  مواطن  أصغر  إرسائيلية...  بخطط  اإلرهاب  ونفذ 
نفسه  لينذر  الكفائي  اجلهاد  بفتوى  ومتسك  احلقيقة  عرف  قد 

للوطن واملذهب بال خوف أو تردد.
وها هو ابني يتصل خيربين بوصوله إىل نقطة احلراسة يف شارع 

يؤكد لي قائال: أمي، أمنيتي الوحيدة في الحياة أن أستشهد، 
برايتي  وملفوف  بالدماء،  مخضب  وأنا  حضنك  إلى  وأرجع 
فخورة  تكوني  أن  أمي  يا  فعاهديني   والحسين..  أكبر  الله 

باستشهادي..

،،
،،
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والرشطة  األمنية  والــقــوات  الشعبي  واحلشد  وطبان، 
االحتادية تستنفر قواهتا لصد هجوم عنيف يف أي وقت... 
وهو حيدثني سمعت أن اهلجوم قد بدأ واألصوات تعالت 
واالنفجارات ألحد هلا. وانقطع االتصال واختفى صوت 
استعدادا  والدهم  مع  وأبنائي  نفيس  فجهزت  هنائيا،  أبني 
الساعة  إىل  يشري  الوقت  كان  أي ساعة.  لقدوم جثامنه يف 
الرابعة صباحا من يوم السبت31 / 1/ 2015م املوافق 
املواقع  كل  ــدأت  ب حيث  ــــ.  1436ه ــر  اآلخ ربيع   11
تعلن عن هجوم  العاملية واملحلية  والفضائيات  اإلخبارية 
التي  سامراء  مدينة  غرب  اإلرهايب  )داعش(  لكيان  كبري 
ثالثة  من  اهلجوم  نفذ  وقد  بغداد،  شامل  كم   110 تبعد 
وقد  واخلزيمي(،  والتعاون،  )وطبان،  شوارع  يف  حماور 
جانب  إىل  األرض  املاسكة  االحتادية  الرشطة  اشتبكت 
القتال  واستمر  القتالية...  فصائله  بكل  الشعبي  احلشد 
مع  األسلحة  صنوف  كل  فيه  استخدمت  الذي  العنيف 
واالنتحاريني.  والدروع  والصواريخ  املفخخة  السيارات 
وانتهاء  ــش(  )داع عنارص  مجيع  ــادة  إب عن  أسفرت  وقد 
اركان  يف  الصمت  وساد  صباحا.  الثامنة  الساعة  املعركة 
البيت االب واالبناء يمسكون هواتفهم النقالة ويتصلون 
باستمرار. ليس هناك أي جواب. )رقية( بنت الشهرين قد 
اطلقت العنان لبكائها العنيف برصاخ عاٍل بال توقف. كل 

املؤرشات تقول انه قد حقق أمنيته ورحل اىل حياته اجلديدة. 
أنفسنا  املظلومني من  الفانية وهو حيدق بوجوه  عرب ممر احلياة 
وهم يتحررون من سطوة االرهاب وقسوة دولة اخلرافة، وهو 
يعلن يف حلظة املواجهة معهم قيمة الوطن واالرض والدين، ال 
رشف لإلنسان ان مل يدافع عن قيمه يف احلياة. من هذه الوطنية 
التي تسكن قلبه واملذهب الذي يرسي مع دمه كان يقطر لسانه 
يبكي  يعرفه  من  كل  جعل  ما  بحب،  واالنتامء  الوالء  حالوة 

الستشهاده.
عن  حتدثوا  وقد  سامراء،  يف  األكف  عىل  رقية  أيب  جثامن  رفع 
وتأخري  الرشسة،  )داعــش(  هجمة  ضد  وجمموعته  صموده 
فقد  املكيشفية،  بمنطقة  وطبان  شــارع  خالل  من  مرورهم 
قاتلهم قتال الصقر الذي ال يرتك فريسته متر بأرحيية من ممرات 
ختطيطها امللغوم باملوت، حتى وصلت قوات املشرتكة بصنوفها 

بقربان  ولكن  مربما.  قضاء  )داعش(  عىل  لتقيض  الوطنية... 
تشييعه يف  تم  البطولية  الطاهر ودماء جمموعته. وملواقفه  دمه 
التي  األهايل  خرجت  وقد  وطبان  شارع  وسط  ومن  سامراء 
السمراء  بسحنته  املميز  اجلنويب  احلب  بذلك  قلبه  المست 
املعجونة بطني )الديوانية( تشارك يف عزاء تشييعه الذي أهبر 

منطقة املكيشفية.
ال  الديوانية  ومعشوقته  مدينته  أبني  حدباء  وصلت  وحني 
العراق  رايات  حتمل  وهي  اجلموع  خرجت  أين  من  أعرف 
واحلسني والعباس واحلشد... لقد رحل أبني الشهيد )حممد 
راية  وكفنه  العراق،  علم  بدلته  عريسا  جرب(  احلمزة  عبد 
فصحت  العهد  وتذكرت  السالم(.  )عليه  احلسني  اإلمــام 
بجزع )عرب واهليه( أبني الشهيد حقق ما يريد... وتقدمت 
احلشود املعزية واملشيعة وأنا أباهيهم وأباهي الكون باستشهاد 

والدي أيب رقية... 
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يعة شر
اإلمساك

لمحّق��ق م��ة ا لعا م��ن فك��ر ا
س��ي با لكر ا ق  د صا محم��د  لش��يخ  ا  

�ة
��ي�

ام
���س��

ف اإ
�ار

ع�
م��

عن  امتنع  فَمن  قول،  أو  فعل  عن  االمتناع  هو  اإلمساك: 
يشء قيل أنه أمسك عنه، وَمن بخل عن رصف املال قيل أنه 
امُلبطالت  االمتناع عن  الفقه عىل  اإلمساك يف  وُأطلق  مُمسك، 
للعبادة أو املفطرات للصوم، ويف الواقع أن اإلمساك يف اللغة 
وإنام  عليها،  قبض  إذا  عصًا  بيده  مسَك  تقول  القبض،  هو 
عىل  فالقابض  القبض،  ذلك  نتيجة  هو  الذي  باإلمتناع  فّر 
نفسه أو عىل شهوته لئال تنفلت فقد منعها بذلك من اإلتيان 
صيغه  من  عدد  يف  الكريم  القرآن  يف  املفردة  وردت  وقد  هبا، 

الرصفّية هبذا املعنى.
ِك  ْ والرتَّ الفعل  تقوم عىل  فإن أحكام االسالم  وعىل أي حال 
ك هو احلُكم  ْ فالرتَّ لب،  قائمة عىل االجياب والسَّ بالتايل  وهي 
أمسك  أنه  ُيقال  اهلل  عنه  هنى  فعاًل  املرء  ترَك  ما  فإذ  السلبي، 

نفسه عن القيام به.
بالنفس  يتعلق  أمر  الديني  االجتاه  يف  اإلمساك  مسألة  إن 
ُأريد  فإذا  أخرى،  تارة  معًا  وهبام  أخرى  تارة  وبالعمل  تارة 
املادية  املفطرات  عن  رمضان  شهر  يف  ُيمسك  أن  املؤمن  من 
منه  يراد  أخرى  جهة  من  فإنه  وأخواهتام  والرشب  كاألكل 
تزكية  بمعنى  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  حّرمه  ما  كل  عن  الكّف 

يف  احليوانية  الشهوانية  أن  املعلوم  ومن  يدّنسها،  مما  النفس 
االنسان كثرية ويسعى االسالم اىل هتذيب النفس منها ليصل 
اىل الكامل ويتحىل بروح مالئكية نزيًا من هذا الّدنس النفيس 

الّذميم.
وحتركه  اجلسم  تسرّي  التي  هي  النفس  أن  أيضا  املعلوم  ومن 
امُلنايف  السلبي  االجتاه  يف  الترصف  عن  متسكه  أو  املالذ  نحو 
بالسوء  أّمارة  كانت  إذا  فالنفس  العكس،  وليس  لالخالق 
لريتكب  عنه  اهلل  هنى  ما  نحو  التوجه  اىل  صاحبها  تأمر  فإهنا 
املوبقات من إزهاق أرواح األبرياء، والتجاوز عىل أعراض 
الناس،  والتعّدي عىل أمالكهم، وأما إذا كانت النفس خرّية 
املجتمع  وإصالح  اخلري  فعل  عىل  صاحبها  تأمر  فإهنا  وزكّية 
وإطالق يد العون عىل اليتيم، وحفظ كرامة الناس، والعمل 
اهلل  مدحها  التي  املطمئنة  النفس  هي  وهذه  به،  اهلل  أمر  بام 

وحّدد مسريهتا ومقامها لديه جّل وعال.
إن أمهية  اإلمساك عن املالذ املادية هو إصالح االنسان نفسه 
عن  والنهي  باملعروف  واألمر  املجتمع  إصالح  اىل  واملؤدية 
فإن  الرشعية  الواجبات  من  البند  هذا  طّبق  ما  وإذا  املنكر، 
االنسان يعيش يف مدينة فاضلة كام عرّب عنها الفالسفة، وكان 
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األوامر  هذه  كل  وما  ولآلخرين،  لنفسه  السعادة  حيمل  ممن 
الربانية والنواهي اإلهلية إال لتزكية النفس وهتذيبها، وإال فإن 
اهلل سبحانه وتعاىل ال حيتاج اىل صالتنا وال اىل صيامنا، فَمن 
هو املستفيد من إقامة الصالة وإتيان الزكاة والصوم، البرشية 
ذلك،  يف  املستفيدة  هي  البرشية  أن  املؤكد  ومن  خالقها؟  أم 
البرشية  العبادات يف االساس جاءت لسعادة  إذ أن كل هذه 
ومترينها عىل روح الطاعة هلل لتبتعد عن شهواهتا وتصبح من 

أمورها.
الواجدة للرشائط االساسية  الواحدة  ويف احلقيقة إن الصالة 

وهو التوجه السليم اىل اهلل سبحانه وتعاىل
الفحشاء  ارتكاب  من  االنسانية  النفس  انكامش  اىل  تؤدي 
تبارك  اهلل  قال  ملا  وإال  متالزمان  ألهنام  املنكرة  واألعامل 
وتعاىل: "إّن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر" ]العنكبوت: 
45[، وإذا ما وجد العبد نفسه يصيل ثم يصيل ومل جيد يف نفسه 
فليعلم أن صالته مل  الفحشاء واملنكر  رادعًا عن االقدام عىل 
املوبقات  عن  النفَس  لنََهِت  وإال  القبول،  من  باملستوى  تكن 
وعن الفحشاء واملنكر، وهذا االمر يصدق أيضا عىل الصوم، 
فإذا مل جيد الصائم أنه عىل أبواب الفقراء واملساكني ويتسّكع 
ألجل  عيشه  تأمني  عىل  هنار  ليل  ويعمل  العبادة  دور  عىل 
وإشباع  الضائعة  النفوس  إلصالح  عليه  حيصل  ما  يقّدم  أن 
إنه مل ُيمسك إال عن األكل والرشب  فليعلم  البطون اجلائعة 
ومل يمسك عن املالذ التي هنى اهلل عنها ومل يطّوع نفسه لتمتنع 
عنها ومتسكه من االنزالق يف متاهات هو يف غنًى عنها، وهذا 
التي  العبادات  وسائر  بل  واجلهاد  احلج  عىل  ينطبق  االمر 
فرضها اهلل، فاملجاهد إذا مل يوّطن نفسه عىل حتمل الصعاب ملا 
متكن من مواجهة العدو الرشس املجهز باألعداد والقوة ألن 
النفس يف الواقع هي التي حتارب دون االجسام، واألجسام 
إنام مأمورة بالقيام بام جيب القيام به وإال كانوا أشباه الرجال 
إنام  تأثريها،  هلا  املادية  فالقوة  القوة،  تكمن  وهنا  رجال،  وال 
تتضاعف إذا ما كانت مدعومة بالنفس القوية التي تدفعه اىل 
فعل املعجزات ليكون ُأسطورة تارخيية تعجز اآلالف املؤلفة 
وهذه  والشجعان،  األبطال  فوز  عليهم  يفوز  بل  دحرها  من 
بني  لالنسان  الداخيل  الرصاع  يف  نجدها  التي  هي  املعادلة 
االيامن  تغّلب  ما  فمتى  االيامنية،  القوة  وبني  األّمارة  النفس 
عليها صنعت املعجزات، وما هذا اإلمساك إال لرتبية النفس 
التي دعمها االسالم بفعل  الفطرية  املفاهيم  وثباهتا عىل تلك 

هذه العبادات املهذبة للنفس واملزّكية هلا.
يمكن  خمتلفة  أحكام  له  اإلمساك  فإن  العملية  الناحية  ومن 
حيث  املفطرات  عن  الصائم  إمساك  مسائل  يف  مالحظتها 
ينهى  الذي  والصوم  هبا،  إال  الصوم  يتحقق  وال  واجبة  أهنا 
النفس عن شهواهتا كام تقدم  الفحشاء واملنكر هو صوم  عن 
السالم  عليهم  البيت  أهل  أئمة  أكد  وقد  ذلك،  عن  احلديث 
عىل أن يتجنب الصائم كل املحرمات يف حالة صوٍم للُمسك 

عن املفطرات.
ومن مسائل اإلمساك هو الصيد الذي يتم عرب الكلب املعلَّم 
املعلَّم  الكلب  هذا  رشائط  من  أن  الفقهاء  ذكر  حيث  للصيد 
أكله  عن  أمسك  الصيد  صاد  إذا  بحيث  مُمسكا،  يكون  أن 
ُأحلَّ  ماذا  "يسألونك  تعاىل:  قال  وقد  لصاحبه،  احتفظه  بل 
مكّلبني  اجلوارح  من  عّلمتم  وما  الطيبات  لكم  ُأحلَّ  ُقل  هلم 
واذكروا  عليكم  أمسكن  مما  فكلوا  اهلل  عّلمكم  مما  تعلموهنن 
اسم اهلل عليه واتقوا اهلل إن اهلل رسيع احلساب" ]املائدة: 4[، 
"ال بأس أن تأكلوا مما أمسك  وقد قال االمام الصادق )ع(: 
الكلب مما مل يأكل منه، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فال 

تأكل منه" ]الوسائل: 337/23[.
الرائحة  عن  أنفه  املحرم  إمساك  هو  االمساك  مسائل  ومن 
النّتنة وعكسها واجب، بمعنى أن ال جيوز للمحرم أن يمسك 
عن  أنفه  يمسك  أن  عليه  وجيب  النّتنة،  الرائحة  عن  أنفه 
الرائحة الطيبة، حيث يقول االمام الصادق )ع(: "امُلحرم إذا 
 ،]453/12 أنفه" ]الوسائل:  مرَّ عىل جيفة فال يمسك عىل 
وعن االمام الكاظم )ع(: "كشف بني يديه الطيب لينظر اليه 
بثوبه من رحيه" ]الوسائل:  أنفه  بيده عىل  فأمسَك  حُمِرم  وهو 

  .]442/12
فإن  ثالث  ليقتله  آلخر  املرء  إمساك  اإلمساك،  مسائل  ومن 
القاتل  وعىل  املؤّبد،  السجن  امُلمسك  وعىل  حمّرم،  ذلك 
عن  ُيروى  ففيام  امُلمسك،  دون  للقتل  املبارِش  ألنه  القصاص 
أمسك  رُجَلني  يف  قىض  )ع(  علّيًا  أن  )ع(  الصادق  االمام 
اآلخر  القاتل وحُيبس  "ُيقتل  )ع(:  قال  اآلخر،  وقتل  أحدمها 
]الوسائل:   " غاّمً مات  حتى  حبسه  كام  غاّمً  يموت  حتى 

.]49/29
ومن مسائل اإلمساك: إمساك مال الغري وامتناع تسليمه فإن 
ذلك حمّرم وُيعد ذلك غصبًا، سواء كان نقدًا أو عينًا أو عقارًا 

كان أو غريه.
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االجرامية  العصابات  بداية دخول  اىل  فيها  الكاتب  أشار  وقد 
قائال " يف منتصف العقد املايض ، سيطر ما يسمى بـ )داعش( 
العاملي  السالم  وعّرض  العراق  من   ٪40 و  سوريا  ثلث  عىل 
عن  خارجة  اجلامعة  بدت  وقد   قبل،  من  حيدث  مل  كام  للخطر 
يف  العراقية  املوصل  من  األمن  قوات  فرت  عندما  السيطرة 
يونيو 2014 يف مواجهة هجوم كبري للسامح لداعش بالسيطرة 

عىل مساحات شاسعة من األرايض".
عىل  القضاء  يتم  ان  التخيل  الصعب  من  كان   " أنه  وأشار 
نجح  العراق  لكن  معدودة  بسنوات  داعش  تنظيم  سيطرة 
مل  التاريخ  أن  رغم   ، فقط  سنوات  ثالث  يف  داعش  هزيمة  يف 
اجلامعات  ضد  احلمالت  كانت  إذ  العراقي،  اجلانب  يف  يكن 
)تارخييا( طويلة  األرايض  تسيطر عىل  التي  األخرى  اإلرهابية 

األمد وطبيعتها غري ناجحة يف كثري من األحيان".
العراق قائال" كان لدي مشاهدة الصف  وتطرق اىل جتربته يف 

 .2016 عام  يف  البالد  زرت  عندما  العراق  يف  للقتال  األول 
مدينة  يف  إعالمي  وفد  من  كجزء  العراق  عرب  رحلتي  بدأت 
حني  العراقي،  القتال  بذور  زرعت  حيث   ، اجلنوبية  النجف 
يف  العراقيني  السيستاين  عيل  السيد  اهلل  آية  الدين  رجل  افتى 
يونيو 2014 من مقره يف النجف فأصدر فتوى تدعو العراقيني 

القادرين عىل القتال إىل مقاومة داعش.
الذين  املتطوعني  آالف  استقطبت  الفتوى"  أن  مقاله  يف  وبنّي 
املقاومة  الفتوى  أعطت  داعش.  هزيمة  يف  رئيسًيا  دوًرا  لعبوا 
املناهضة لداعش رشعية كانت يف أمس احلاجة إليها يف غياب 

قيادة سياسية ذات مصداقية".
وذكر أن " دعوة السيستاين للعمل التطوعي كانت واضحة يف 
تفاعالتنا مع املتطوعني وزياراتنا إىل معسكرات قوة املتطوعني 
املناهضة لداعش. وسعي احلشد الشعبي إىل التجنيد الفعال ."
وأملح اىل ما ذكره مركز كارنيغي عن الفتوى قائال " يف ترشين 

ترجمان
الصحافة الهندية

تستذكر فتوى الدفاع الكفائي
الصحفيين  من  وفــد  ــارة  زي من  ــوام  اع  7 بعد 
مركز  وبدعوة   2016 عام  وبالتحديد  الهنود 
على  واالطــالع  العراق  لزيارة  الدولي  االعــالم 
امن  حفظ  في  الكفائي  الدفاع  فتوى  دور 
خاتالني  ارشــد  سمير  الكاتب  وكــان  العراق، 
ضمن الوفد الذي ضم قرابة 8 وسائل اعالمية 
ليعيد ويستذكر الفتوى خالل مقال تم نشره 
)كيف  عنوان  تحت    My pluralist موقع  في 
النصر  تحقيق  السيستاني  فتوى  ساعدت 

على االرهاب في العراق(.

ترجمة: حيدر المنكوشي
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الثاين )نوفمرب( 2015 ، أشار مركز كارنيغي للرشق األوسط 
إىل  كبري  حد  إىل  ُتعزى  داعش  ضد  العراق  نجاحات  أن  إىل 
بغداد  يف  مطلعة  بمصادر  واستشهدت  السيستاين.  فتوى 
سجلوا  القتال  سن  يف  الرجال  من   ٪80 حوايل  أن  لتقدير 
أسامءهم من املحافظات التي كان يسيطر عليها"،  مبينا اقرار" 
كارنيجي بالدور احلاسم للحشد يف املقاومة ضد داعش حتى 
يف الوقت الذي حتدى فيه `` احتكار الدولة للقوة ''. وكيف 
الرمادي  مثل  مناطق  استعادة  يف  مهاًم  دوًرا  املتطوعون  لعب 
وانتزاع السيطرة عىل طريق املوصل - الرقة الذي خنق موارد 

داعش املالية وأعاق صادراهتا النفطية رشيان احلياة".
وتطرق الكاتب بعدها اىل نتائج الفتوى فقال" يبدو أن هناك 
احتفااًل يف كل مكان ببطولة املقاتلني املناهضني لداعش. وقد 
العامة  الساحات  يف  سقطوا  الذين  األبطال  صور  انترشت 
العراقية  املدن  يف  واألرضحة  واألسواق  الرسيعة  والطرق 
باألبطال  االحتفال  وتم  وبغداد،  وكربالء  النجف  الكربى 
مناهيض تنظيم داعش يف وسائل اإلعالم. ونقلت الشاشات 
املقاومة  روح  إلبقاء  القتال  ساحات  من  صوًرا  العمالقة 
العراقيون عىل أهنا معركة موحدة وبالتايل  ، والتي أرص  حية 

ناجحة من أجل وجودهم."
كان  قائال"  التاريخ   يف  حادثة  ذكر  اىل  الكاتب  عرج  وقد 

العرص  يف  اخلوارج  حماربة  يف  كبرية  رمزية  أمهية  عيل   لإلمام 
شن  حيث  متردوا،  عندما  سحقهم  قاتلهم  والذين  احلديث 
اخلوارج هجامت عسكرية دورية ضد املسلمني حتى اغتالوا 
عيل بن ايب طالب عام  661 م قبل أن يزموا، وتوقفوا عن 

كوهنم هتديًدا يف القرن الثامن".
الدين  رجال   " أن  قائال  الطف  واقعة  اىل  بعدها  واستطرد 
 ، احلسني   ، عيل  ابن  وقتلة  باخلوارج  داعش  شبهوا  الشيعة 
وأفراد عائلته يف كربالء ملقاومتهم يزيد ، احلاكم الظامل حيث 
ينعى الشيعة كل عام حتى يومنا هذا مقتل احلسني وعائلته يف 

شهر حمرم اإلسالمي.
ببقاء  داعش  ضد  القتال  ربطوا  الدين  رجال  أن"  وأضاف 
وقد  أجله.  من  حياته  احلسني  بذل  الذي  احلقيقي  اإلسالم 
باهلدف،  أكرب  إحساًسا  لداعش  املناهض  للجهاد  هذا  أعطى 
حيث شوهد األبطال الذين سقطوا يف احلرب عىل داعش عىل 

أهنم جيسدون استمرار نضال احلسني".
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  لقائه  اىل  الكاتب  تطرق  كام 
ممثل   ، الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  أن"  وذكر  املقدسة 
السيستاين يف كربالء ، رشح لنا كيف كان العراقيون يقاتلون 
اجلهاد احلقيقي ضد داعش. وأشار إىل فتوى السيستاين وقال 

إهنا صدرت للدفاع عن البالد ضد اهلمجية العشوائية".
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يذكر صاحب حتف العقول يف صفحة )449(، قول اإلمام الرضا 
)عليه الســالم(: »أحســن الظن باهلل، فإّن من حسن ظنه باهلل كان 
اهلل عنــد ظنه«، وهنا حيّدثك الرؤوف )عليه الســالم( عن حســن 
الظــن باهلل، وهو من األمور التي هلا آثار طيبة جُتنى ثامرها يف الدنيا 
واآلخرة، فمن خالله تستقيم حياة اإلنسان وتكون عالقته مع ربه 
قويــة، ويف املقابل فإّن ســوء الظن يورث اليــأس من رمحة اهلل فال 

تستقيم معه حياة اإلنسان بصورٍة سليمة.  
صياٌد فقــرٌي يعمل يف البحر من أجل إعالــة أرسته، فيخرج يف كل 
يوٍم بشبكته حمسًنا ظنه باهلل تعاىل، فهو الرّزاق الذي يرزق من يشاء 
بغري حســاب، ويف أحد األيام علقت صدفة بشبكته، وكلام حاول 
التخلــص منها مراًرا بقيت ملتصقًة فيها، يف النهاية أخذها معه إىل 
املنــزل وفتحهــا، وإذا به جيد لؤلؤة كبرية احلجم، فشــكر اهلل تعاىل 
ثــم أخذها وباعها، حيث أصبح غنًيا بفضل اهلل بعد ســنواٍت من 

الفقر املدقع.. 

إن قيمــة الرمحة والرفق والشــفقة والعطف من القيــم الفضىل اّلتي 
َحثَّ عليها اإلسالم، وأمر أتباعه بالتحيل هبا، والعمل بمقتضاها.. 
ونحن يف الشــهر الفضيل جيدر بنا التقيد برســالة اإلســالم رســالة 
الرمحــة يف مصدرها ومنهاجها وترشيعاهتــا وأحكامها، فقد وصف 
ِحيِم﴾، وقوله  مْحـــنِ الرَّ اهلل تعاىل نفســه بالرمحة يف قوله تعاىل: ﴿الرَّ

ٍء﴾. تِي َوِسَعْت ُكلَّ يَشْ تعاىل: ﴿َوَرمْحَ

وقف بين يدي خالق كل شيء مؤديا صاته 
له  ومهيأ  خير  كل  له  قاسم  ربَّ��ه  أن  واثقا 

رزقه..

وخزة..

الرحمة

في رحاب الضامن  

يقــول صاحــب مــروج الذهــب )4/252(: "كاَن من 
َم ولَدها وهو يبِكي، خوفا أن يرِسي  عــادة العربيَّة أال تنوِّ
اهلمُّ يِف ِجســمه، ويدب يف ُعروقه، ولكنَّها كانت تَنازعه 
وُتضاِحكه حتــى يَنام وهو َفِرٌح َمرسور، فينمو َجســده 

ويصفو لوُنه ودُمه، وُيشَف عقُله".

ر لصف��ا ر ا فتخ��ا : ا بقل��م
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باســم من جعل القلوب حتن إليه، وأعطى اسمه لذة األمان،  وجاعل أيام إرشاقه 
أعظم امتزاج بني البسمة والدمعة..

يــا من بلغ أقــى مراتب الرفعة، يا ارتواًء لِلعطشــى أفئدهتم، ويا مــالًذا للمتعبة 
أرواحهــم، يا عظيــاًم فوق األفكار، ويا رًسا مــن األرسار أودعه اجلبار عند بضعة 
املختار، يا هبة اهلل للخالئق، يا ســبط األمني الصــادق، يا أرحم من كل رحيم، يا 

أخ املجتبى الكريم..
يا رمحة اهلل الواسعة، يا بن من رفع كفه النبي يف غدير خم للمبايعة، يا روح زينب 
احلوراء، يا ســيد الشــهداء، يا جد القائــم املنتظر وأب األئمة الغــرر، ومن له أخ 

كفلقة القمر!..
إليــك من حمبيك ســالم حمفوف باشــتياق، ومنه قلوهبم يف احــرتاق وغاية مناهم 
واآلمال، أن يكتب هلم بك وصال فتحنن عليهم بلقياك، والســالم عليك حبيبي 

يا حسني ورمحة اهلل وبركاته!.

ف��ي االن��ت��ظ��ار
الجنة  باب 

ونــار  الــزاهــر،  ــورك  ن ــوم حــول  أح كفراشة 
حلم  أتوسد  بك،  أطــوف  املقدسة،  شوقك 
يف  سواك  أرى  ال  الوقت،  مدار  عىل  عودتك 

آمال احلائرين. 
برايتك يستظل شتايت، باسمك أستهل حيايت، 
وبه استقبل هنايايت، بحبك ال أعرف املستحيل 

وأتوضأ بصربك اجلميل. 
والنقاء،  احلكمة  يلهمني  الالمتناهي  صمتك 
وعدم  البقاء  عىل  القدرة  يمنحني  صوتك 

االنحناء. 
احلدود،  يعرف  إليك ظل ممدود، ال  اشتياقي 
أية  حقه  تفيه  وال  أرضية،  لغة  تستوعبه  وال 
تعزفه  ال  حــروف..  أي  ترتمجه  ال  أبجدية، 
الطبيعة بأهنارها وشالالهتا وعيوهنا اهلادرة.      
عليك  املــحــّيــا،  أبيض  األســحــار  يف  ألــقــاك 
منظرك  عىل  السناء  يلقي  والبهاء،  اهليبة  رداء 
براءته،  يديك  عىل  الندى  وخيلع  صــفــاءه، 

ويستمطر منك الوفاء سحابته.      
تباشري فجرك تطرق أبوابنا، تفرق عىل وجوهنا 
البسامت، تسقي أرواحنا رفضًا لليأس، تروي 

قلوبنا بالرجاء.
حمبتك  وارفة  ملحبيك،  عطفك  شجرة  فارعة 
مورقة  لعارفيك،  مودتك  يانعة  ملنتظريك، 

عطاياك لنارصيك.
وإرشاقة  الوجود،  لكل  بيضاء  أياديك  تلك 
يف  املستضعفني  كل  باللطف  تغمر  وجهك 
رحيمة  بنظرة  سيدي-  عيّل-  فجد  األرض، 

خترجني من ُأتون الذنب إىل برد العفو.

إليك! ما أولهني 

ي 
ام

س
ال

در 
حي

وطن  خيمة 

يف ترصيــح لــه ذكر الســيد أمحد الصايف خــالل مهرجان عــني احلياة 
الســنوي األول يف مسجد الســهلة املعّظم: "أن من احلقائق التي جيب 
تســجيلها أّن النجف هي من تصّدت لداعش، فالطريق كان مسدودًا 
إاّل مــن باب الفتوى، فكانت مفتاحًا للنرص واســتعادة املدن العراقية 
ودحــر العصابات اإلرهابية، يف الوقت الذي كان يرّدد فيه البعض أن 

االنتصار حيتاج )30( عامًا..".
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مالحظات: ينبغي للصائمني الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك يف الوقت املحّدد له.
- يتوّقع أن يكون هالل شــهر رمضان املبارك يف مســاء يوم األربعاء )29 شــعبان 1444ه هـ( املوافق لـ )22 آذار 2023( يف أفق مدينة كربالء املقدســة عند 
غروب الشــمس يف الســاعة )6:16( بارتفاع عن األفق )10 درجات( و)9 دقائق(، ويبقى بعد الغروب )51 دقيقة(، وتكون نســبة القســم املنار من القمر 

بالقياس إىل أكرب قطر يبلغه القرص )1.08٪( ويف هذه احلالة ُيتوّقع أن ُيرى اهلالل بالعني املجّردة.
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