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21( وكذل��ك أعثرنا عليهم وكام أنمناه��م وبعثناهم لتزداد بصريهتم اطلعنا عليهم أهل 
مدينته��م. يف القمي.. وهم الذين ذهبوا إىل ب��اب الكهف ليعلم الذين اطلعناهم عىل 
حاهلم أن وعد اهلل بالبعث حق وأن الساعة آلتية ال ريب فيها بأهنا كائنة ألن حاهلم 
يف نومه��م وانتباهه��م كحال من يموت ويبعث. ويف احلدي��ث النبوي )النوم أخ 

املوت(.
)22( قي��ل يعن��ي هبم اخلائضني يف قصتهم يف عهد نبين��ا صىل اهلل عليه وآله 
من أهل الكتاب واملؤمنني ويقولون مخس��ة سادس��هم كلبهم رمجا بالغيب 
يرمون رميا باخلرب اخلفي. والقمي ظنا بالغيب ما يستفتوهنم ويقولون سبعة 
وثامنه��م كلبهم قل ريب أعلم بعدهتم ما يعلمهم إال قليل روت العامة عن عيل 
عليه السالم وهم سبعة وثامنهم كلبهم ويدل عليه من طريق اخلاصة ما روي يف 
روضة الواعظني عن الصادق عليه السالم أنه خيرج مع القائم من ظهر الكعبة سبعة 
وعرشون رجال مخسة عرش من قوم موسى عليه السالم الذين كانوا هيدون باحلق وبه 
يعدلون وسبعة من أهل الكهف ويوشع بن نون وسلامن وأبو دجانة األنصاري واملقداد 
ومالك األش��رت فيكونون بني يديه أنصارا وحكاما فال متاِر فيهم إال مراء ظاهرا فال جتادل 
أهل الكتاب يف ش��أن الفتية إال جداال ظاهرا غري متعمق فيه وهو أن تقصَّ عليهم بام أوحي 

إليك من غري جتهيل هلم والرد عليهم وال تستفِت فيهم منهم أحدا.
)23( وال تقولن ليشء تعزم عليه إين فاعل ذلك غدا. )24( إال أن يش��اء اهلل إال متلبسا بمشيته 

قائال إن شاء اهلل واذكر ربك إذا نسيت يعني إذا نسيت االستثناء فاستثِن إذا ذكرت.
ويف اجلوامع عن الصادق عليه السالم ما مل ينقطع الكالم.

ويف الكايف عنه عليه السالم أنه سئل عن قوله تعاىل واذكر ربك إذا نسيت قال ذلك يف اليمني إذا قلت 
واهلل ال أفعل كذا وكذا فإذا ذكرت إنك مل تستثِن فقل إن شاء اهلل.

سورة الكهف 

تفسيرالسورة

��اَعَة ال َرْيَب ِفيَها إِْذ َيَتَناَزُعوَن َبْيَنُهْم  ِ َحقٌّ َوَأنَّ السَّ )َوَكَذلَِك َأْعَثْرَنا َعَلْيِهْم لَِيْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اهللَّ

ِذيَن َغَلُبوا َع��ىلَ َأْمِرِهْم َلَنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهم  ْم َأْعَلُم هِبِْم َقاَل الَّ ُ هبهُّ َأْمَرُه��ْم َفَقاُلوا اْبُن��وا َعَلْيِهم ُبْنَياًنا رَّ

��ا بِاْلَغْيِب  َس��ٌة َساِدُس��ُهْم َكْلُبُهْم َرمْجً ابُِعُهْم َكْلُبُهْم َوَيُقوُلوَن مَخْ ْس��ِجًدا * َس��َيُقوُلوَن َثالَث��ٌة رَّ مَّ

ا َيْعَلُمُهْم إاِلَّ َقِلي��لٌ َفال مُتَاِر ِفيِهْم إاِلَّ  هِتِم مَّ يبيِّ َأْعَلُم بِِعدَّ َوَيُقوُل��وَن َس��ْبَعٌة َوَثاِمُنُهْم َكْلُبُهْم ُق��ل رَّ

ٍء إيِنيِّ َفاِعٌل َذلَِك َغًدا * إاِلَّ َأن َيَشاء  ْنُهْم َأَحًدا * َوال َتُقوَلنَّ ليَِشْ ِمَراء َظاِهًرا َوال َتْسَتْفِت ِفيِهم ميِّ

ْقَرَب ِمْن َهَذا َرَشًدا(. ِدَيِن َريبيِّ أِلَ بََّك إَِذا َنِسيَت َوُقْل َعَسى َأن هَيْ ُ َواْذُكر رَّ اهللَّ



حتّقق املسري نحو العاملية، يف اول خطوة من نوعها حيث ارشعت االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة بوضع حجر االساس 
ملرشوعها الكبري )مطار كربالء الدويل(، واثبتت عىل ارض الواقع عملها املستقبيل بجدية منقطعة النظري.. وهي ترسم لكربالء 
ان تكون مدينة دولية تضاهي بإسرتاتيجيتها دول العامل... نجزم ان هذا العمل هو من توفيقات االمام احلسني )عليه السالم( 

وخرياته التي فاقت يف عطائها لألرض والناس عىل حد سواء. 
واملراقب هلذا احلدث املميز يالحظ عن كثب ذلك النجاح الباهر والرائع لرجال العتبة احلسينية املقدسة الذين توالت نجاحاهتم 
عىل مجيع االصعدة من اجل خدمة زائري االمام احلس��ني )عليه السالم(، ومن اجل ان تبقى كربالء احلسني هي نقطة اجلذب 
التي حتتل العامل يف تارخيها االنساين واحلضاري.. هبذا االنجاز فتح رجال العتبة املقدسة اخللصاء طرق البناء والعمل احلقيقي 
هلذه املدينة املظلومة واملقهورة منذ اول قطرة دم اريقت عليها.. وأبحروا بحزم وجد بمركب س��فينة احلس��ني التي حتمل عىل 
متنها قوة دولته القادمة التي تعز االنسان وحتفظ له دينه وكرامته ورشفه... فيٌد تبني للمستقبل ويٌد تقاتل ببسالة الشجعان من 

ابناء )احلشد الشعبي( مرتاصني كالبنيان املرصوص لصد هجامت خوارج العرص اعداء العامل املسلم.
نبارك اجلهود الكبرية التي وضعت كل طاقاهتا العملية والعلمية يف خدمة مدينة كربالء املقدسة واالرتقاء هبا بمصاف العاملية 
..ونطال��ب الغي��ارى من املهتمني بكرب��الء وأهاليها وزائرهي��ا ان يقدموا كل الدعم هل��ذا املرشوع املس��تقبيل.. ونقول للذين 
يتوجس��ون اخلوف من مدينة احلس��ني »ان تكون مس��تورا هذا املهم.. اما ان حتقد عىل من يملك عطاًء أكثر منك فهذا نوع من 

انواع الغباء«.

رسالُة الحقوق لإلمام زين العابدين
a

* وأما حق املستش��ري فان حرضك له وجه رأي جهدت له يف النصيحة، وأرشت عليه بام تعلم أنك لو 
كنت مكانه عملت به، وذلك ليكن منك يف رمحة ولني، فان اللني يونس الوحش��ة، وإن الغلظ يوحش 

من موضع اإلنس وإن مل حيرضك له رأي وعرفت له من تثق برأيه وترىض به لنفس��ك، ودللته عليه 
وأرشدته إليه، فكنت مل تأله خريا ومل تدخره نصحا وال  حول وال قوة إال باهلل.

* وأما حق املش��ري عليك فال تتهمه فيام يوافقك عليه من رأيه إذا أشار عليك فإنام هي اآلراء 
وت��رصف الناس فيها واختالفهم، فك��ن عليه يف رأيه باخليار، إذا اهتم��ت رأيه فأما هتمته 

فال جتوز لك إذا كان عندك ممن يس��تحق املش��اورة، وال تدع شكره عىل ما بدا لك من 
إش��خاص رأيه، وحس��ن وجه مش��ورته، فإذا وافقك محدت اهلل وقبلت ذلك من 

أخيك بالرشك واألرصاد باملكافأة يف مثلها إن فزع إليك وال قوة إال باهلل.

مطار كربالء الدولي.. نجاح باهر  
االفتتاحية





الشيُخ الكربالئيُّ يتحدُث 
عن نظاِم األسرِة

 ومبادِئه وأسِسه في اإلسالِم 

بعد أن تعّرْضنا يف ُخطبتني سابقتني إىل نظام 
االنفاق يف االسالم، وبيان امهيته يف خمتلف 
من  نجد  واملجتمع،  الفرد  حياة  جوانب 
املناسب وفق معطيات الواقع االجتامعي يف 
قّننه اإلسالم  نظام آخر  اىل  التعّرض  العراق 
ورّشعه، ويعد الركيزة االساسية لبناء جمتمع 
نظام  وهو  أال  وم��ت��وازن..  ومستقر  سعيد 
ويتضمن  االس��الم��ي،  املجتمع  يف  االرسة 

املحاور التالية :
األول : أمهية ودور نظام االرسة عىل مستوى 

الفرد واملجتمع.
يستند  التي  العامة  واألسس  املبادئ   : الثاين 

اليها النظام.
الفرد  مستوى  ع��ىل  االرسة  ن��ظ��ام  أمه��ي��ة 

واملجتمع:
األس��اس  احلجر  ُتعد  األرسة  إن   -1
عىل  ُبنيت  ف��إن  وتكوينه،  املجتمع  بناء  يف 
املجتمع  صُلح  وصُلحت؛  صحيحة  أسس 
واملشاكل،  واملخاطر  اآلف��ات  من  وسلم 
هو  ان��ام  ومتاسكه  وصيانته  املجتمع  وبناء 
وسعادة  ومتاسكها،  وصيانتها  االرسة  ببقاء 
وتشكيل  وازده���اره  واس��ت��ق��راره  املجتمع 
انام  لكيانه؛  واحلافظة  له  املميزة  حضارته 

ونجد  صحيحًا،  بناًء  االرسة  بناء  رهني  هو 
املشاكل  م��ن  الكثري  ان  ال��وق��ت  نفس  يف 
واالزمات يف حياة الفرد واجلامعة انام يرجع 

اىل ما تعانيه االرسة من أزمات ومشاكل.
االول  املحيط  متثل  االرسة  ان   -2
فيه  يعيش  الذي  املحيط  اىل  قياسًا  واالغلب 
معها  يتفاعل  التي  وهي  عامة  بصورة  الفرد 
خالهلا  ومن  وعاطفيًا،  وفكريًا  نفسيًا  الفرد 
تتشكل شخصيته ومنها يتلقى املبادئ والقيم 
عىل  يتعرف  ومنها  الكبري،  جمتمعه  وتقاليد 
الترشيعات والقوانني والضوابط االجتامعية 
عىل  يتعرف  ومنها  املجتمع،  يف  املنترشة 
شخصيته  وتصاغ  وال��واج��ب��ات،  احلقوق 

بصورة أساسية من خالل االرسة.
لذلك اهتم الرشع االسالمي ببناء وتشكيل 
اسس  وفق  ونظامها  االرسة  خصوصيات 
شخصية  تشكيل  لضامن  وواسعة  مشدّدة 

الفرد بصورة راسخة وصحيحة.
االستقرار  عوامل  االرسة  توفر   -3
وهي  القلبية  والراحة  والطمأنينة  النفيس 
وجيد  وأحزانه  مهومه  فيه  يفرغ  الذي  املكان 
والعناية  واالهتامم  املحبة  من  اج��واًء  فيها 
املضني  العمل  من  شاقة  طويلة  رحلة  بعد 

التي  واالبتالءات  والصعوبات  واملشاكل 
يعيشها خالل حياته اليومية.

جتديد  عوامل  توفر  األرسة  ف��إن  هنا  وم��ن 
ليبدأ  احليوية  بل  والعاطفية  النفسية  الطاقة 
يومهم  يف  عملهام  رحلة  وامل���رأة  ال��رج��ل 
الالحق بطاقة متجددة تؤهلهام خلوض غامر 

احلياة.
إضافة اىل ان تشكيل االرسة بذاته يوفر عامل 
اشباع  منها  غرائزية،  حاجات  لعدة  اشباع 
االنسان  بنزعة  والعاطفية  اجلنسية  احلاجة 
االبوة  غريزة  واشباع  االوالد  انجاب  نحو 
عوامل  من  توفره  ما  اىل  إضافة  واالمومة 
الزوجني  بني  وااللفة  وامل��ودة  املحبة  تعزيز 
واقتصاديًا  اجتامعيًا  االب  موقع  وتقوية 
خالل  من  املختلفة  حياته  شؤون  يف  ودعمه 
وجود االبناء اىل جانبه فهي عامل قوة نفسية 

واجتامعية واقتصادية.
ادامة  اجل  ومن  ماسة  احلاجة  ان   -4
اىل  االنقراض  من  وحفظه  البرشي  النوع 
صحيحة  أسس  وفق  وتكاثر  تناسل  عملية 
ومنّظمة بعيدة عن الفوىض والعشوائية وهذا 
عىل  املبني  املتكامل  االرسة  نظام  يوفره  ما 
الفطرة االنسانية واحلاجات  تتفق مع  اسس 

 تناوَل ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ 
في  الُجمعة  وإمام  خطيب  الكربالئي  المهدي  عبد 
كربالء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة 
والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 28 
/ربيع اآلخر/ 1438هـ الموافق 2017/1/27م تناول نظام 

االسرة في االسالم قائالً :
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االساسية واملالئمة للنوع االنساين كمخلوق 
تعاىل  اهلل  واختاره  األن��واع  باقي  عن  يتمّيز 

كخليفة يف االرض.
امهية كبرية يف جماالت  فإن لألرسة  ومن هنا 
متعددة، ويبدأ هذا الدور االرسي من خالل 
تنشئتها ألبنائها عىل تعلم املبادئ واالعراف 
التوجه  اىل  باإلضافة  احلسنة  االجتامعية 
يرّسخ  الذي  السّوي  واالخالقي  السلوكي 
املبادئ والقيم الرفيعة، وهذا بدوره ينعكس 
عىل شخصية الفرد يف سعيه اجلاد نحو حتقيق 

اوصاف ذاته السليمة وبناء جمتمعه السليم.
املبادئ واألسس العامة للنظام:

مبادئ  لألرسة  نظامه  يف  االسالم  وضع  لقد 
التعّرف عليها مسبقًا والعمل  عامة البد من 

عىل حتقيقها:
املبدأ األول: مبدأ احلقوق والواجبات :

ان  يمكن  االنسان بصورة عامة ال  ان  حيث 
يستقل يف تدبري شؤون حياته بل هو بحاجة 
دائاًم اىل اآلخرين من اجل الوصول اىل حتقيق 
الغرض األسايس حلياة االنسان، وكل انسان 
له  البرش  لبني  االجتامعي  التشكيل  ضمن 
حتيط  التي  الضيقة  دائرته  ضمن  يؤديه  دور 
األدوار وتشعبها وامهيتها  ولتعقيد هذه  به.. 
هبا  تعريف  ب��دون  هكذا  االس��الم  يرتكها  مل 
وتنظيمها وفق اسس صحيحة مالئمة للنوع 
االجتامعية  الكيانات  مجلة  ومن  البرشي، 
افراد  من  املكونة  ارسته  به  املحيطة  لإلنسان 
متعددين ومن أجل حتقيق الغاية من تشكيل 
وله  واج��ب��ات  ف��رد  ك��ل  ع��ىل  ك��ان  األرسة 
احلقوق  هذه  ومراعاة  االخرين  جتاه  حقوق 
سعادة  يف  األه��م  العامل  متثل  والواجبات 

األرسة وانتظام امورها وسعادهتا.
وألمهية تشكيل االرسة وضع اإلسالم نظام 
احلقوق والواجبات هلا فلكل فرد من االرسة 
ويف  معينة  حقوق  واالوالد  واالم  االب  من 
وال  هبا،  القيام  يلزمه  واجبات  عليه  املقابل 
بال  واجبات  واجبات وال  بال  توجد حقوق 
الركيزة  يمثل  النظام  هذا  ومراعاة  حقوق 
حتقيق  يف  االرسة  لنجاح  واأله���م  األوىل 

أهدافها.
املبدأ الثاين : مبدأ احلب واملودة والرمحة:

ِمن  َلُكم  َخَلَق  أن  آياتِه  )َوِم��ن  تعاىل:  قال 
أنفِسُكم أزواجًا لِتسكُنوا إليَها وَجَعَل بينكم 

ة وَرمحةً (. مودَّ

اف��راد  بني  التعامل  يف  املبدأ  ه��ذا  اعتامد  ان 
ال���زوج وزوج��ت��ه وبني  ب��ني  اب��ت��داًء  االرسة 
ي��زّود  وبالعكس  االوالد  مع  واالم  االب 
املحدود  غري  العطاء  عىل  بالقدرة  االنسان 
بحسب مرتبة احلب، وحتمل املشاكل وجتاوز 
واالبتالءات  القاسية  والظروف  الصعاب 
عامل  توفري  اىل  إضافة  العائلة..  هبا  متر  التي 
افراد  جلميع  والعاطفي  النفيس  االستقرار 
سادت  لو  ذلك  من  العكس  وعىل  االرسة 
البغضاء والكراهية فان الفرد خيلو من العطاء 
يكونوا هم مصدر  ان  االخرين  من  يريد  بل 

العطاء دون ان يبادهلم ذلك..
واحلقد  واألنانية  القسوة  ختّلفه  ما  إىل  إضافة 
يف نفسه جتاه اآلخرين هذا غري انعدام القدرة 
التي  وااله��ت��زازات  الصعاب  حتّمل  ع��ىل 
تتعرض هلا االرسة بسبب حجم املسؤوليات 
التي  والنفسية  واالجتامعية  االقتصادية 

حيتاجها أفراد االرسة..
احلب  بدل  الكراهية  روح  ختّلف  ما  وكثريًا 
واملودة روح اجلريمة والعنف واالعتداء عىل 
للجريمة  مصدرًا  االرسة  جيعل  مما  اآلخرين 

واالعتداء داخل املجتمع..
املبدأ الثالث: مبدأ التعاون واالحرتام:

به  القيام  ما البد من  أي  االعباء االرسية  إن 
عن  بعيد  ناجح  ارسي  كيان  اىل  للوصول 
كثرية وكل   ، والوهن  املشاكل واالضطراب 
عام  خيتلف  املسؤولية  من  جانبًا  يتحّمل  فرد 
وثيق  ارتباط  بينهام  ولكن  اآلخ��ر  يتحّمله 
حتتاج  التي  بينها  فيام  اجلسد  اعضاء  كارتباط 
بعضها  عملها  يف  واالنتظام  االت��س��اق  اىل 
االنتظام  هذا  دون  ومن  االخر  البعض  مع 
الواحد  اجلسد  أعضاء  أعامل  يف  واالتساق 
اجلسد  ووظائف  مهام  ت��ؤدي  ان  يمكن  ال 

بصورة صحيحة..
بني  فيام  التعاون  من  فالبد  كذلك  واالرسة 
افرادها بحيث يساعد كل فرد اآلخر يف أداء 
مسؤولياته وواجباته ويتفهمها ويقدم له كل 
ما يمكن من مساعدة حتى يمكن هلم مجيعًا 

الوصول اىل اهلدف.
وأجىل مثال واوضحه عىل ذلك حتمل األعباء 
املعاشية فقد يعجز الزوج عن توفريها فتهبهُّ 
املرأة بام هلا من مال او قدرة عىل العمل لتوفري 
املعاش الكايف هلا وألرسهتا وكذلك يف جمال 

الرتبية لألوالد وغريها..

املبدأ الرابع: مبدأ القوامة:
باَِم  النيِّساِء  َعىَل  اُمون  َقوَّ َجاُل  )الريِّ  : تعاىل  قال 
أنفقوا من  َوباَِم  بعٍض  َبْعَضُهم عىل  اهلُل  َل  َفضَّ

أمواهلِْم( – النساء 34- .
إن يف األرسة مهاما متعددة وأساسها الرجل 
تكوينية  خصوصيات  له  منهام  وكل  وامل��رأة 
يف  انيطت  وقد  معني،  لدور  تؤهله  ونفسية 
االرسة  عىل  القوامة  مهمة  بالرجل  االسالم 
ملا  االرسة  توجيه  عليه  للسفينة  كالرّبان  فهو 
االرسة  ألفراد  والبد  وصالحها  خريها  فيه 
ال  ولكن  هبا،  وااللتزام  توجيهاته  رعاية  من 
بالتعّسف يف استخدام  له  السامح  يعني ذلك 
العدل  برعاية  التقيد  عليه  بل  احل��ق..  هذا 

واالنصاف يف مجيع االحوال..
تربية  يف  األس��ايس  دوره��ا  للزوجة  ان  كام 
دور  به  تكمل  والتي  وتوجيههم  األوالد 
االب.. وهذه األدوار لو أديت وفق الضوابط 
سيؤدي  ذلك  فإن  ورشعًا   ً عقال  املوضوعة 
ووصوهلا  االرسة  شؤون  انتظام  اىل  حمالة  ال 
لتحقيق اهدافها يف احلياة.. وعىل العكس من 
ذلك لو اختل هذا النظام فإن نتيجته تفكك 

األرسة وشقاءها..
عن  والعفو  التسامح  مبدأ  اخلامس:  املبدأ 
االخطاء: ان االنسان معرض للخطأ والزلل 
بالتسامح  التعامل  مبدأ  واهلفوات ومن دون 
والعفو والصفح بني افراد املجتمع بإزاء هذه 
يطاق  ال  جحياًم  تصبح  احلياة  فإن  األخطاء 
واإلحن  الرصاعات  من  عامل  اىل  وتتحول 

واألحقاد.
واالرسة هي ضمن هذا املجتمع يف معرض 
صدور األخطاء والزعل من أفرادها وحيث 
ان الزوج والزوجة مها العنرصان االساسيان 
االبوين  يربط  ما  وكذلك  االرسة  بناء  يف 
األخطاء  هذه  تكون  ان  ويمكن  بأوالدمها.. 
بصورة يومية فالبد من اعتامد مبدأ التسامح 
كل  الزوجني  بني   ً متبادال  والصفح  والعفو 
منهام مع االخر ومع االبناء من اجل احلفاظ 
عىل االلفة واملحبة وجتاوز الصعاب التي متر 

هبا االرسة.
بالتأسيس  االسالمية  الرشيعة  اهتمت  وقد 
ومنها  كثرية..  املبدأ من خالل نصوص  هلذا 
عىل  امل��رأة  حق  من  ان  عىل  التأكيد  فيه  ورد 
اذا  عنها  ويعفو  ذنبها  هلا  يغفر  ان  زوجها 

جهلت.
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ان  أمل  له  وليس  قريبا  اجله  يرى  فاملتقي 
يعيش طوياًل يف الدنيا ولذلك يستعد لآلخرة 
وملالقاة املوت فرتاه ُيرسع للتوبة وجيهد يف 
الطاعة واجتناب املحرمات وقضاء ما عليه 
من عبادات واداء حقوق اهلل تعاىل وحقوق 
ان  املهم  فان  الدنيا  اهل  بعكس  الناس.. 
املوت  ان  فينسوا  طويال   ويعمروا  يعيشوا 
قريب وال يكون هلم استعداد كاف لآلخرة 
فيسوفوا  التوبة وهيملوا وال يعتنوا بحقوق 
اهلل تعاىل وحقوق الناس، وطول االمل نابع 
ويبعد  اآلخ��رة  ينيس  وهو  الدنيا  حب  من 
االنسان عن اهلل تعاىل وهو من اشد املخاطر 

عىل االنسان.
االخرة  ينيس  الذي  هو  املذموم  االمل  ان 
وينيس املوت وجيعل االنسان متوجهًا بكل 
وتوجهاته  ونشاطه  وعمله  وافكاره  قواه 
بني  اذا مجع  واما  املذموم..  فهذا هو  للدنيا 
بالتوبة  للموت  االستعداد  االستعدادين 

ت��دارك  يف  واالرساع  الصالح  والعمل 
الناس ويف نفس  حقوق اهلل تعاىل وحقوق 
االرض  لتعمري  والنشاط  العمل  الوقت 

وبناء املستقبل.. فهذا ال بأس به.
ويف قوله )عليه السالم(: )قليال ً زل�ُله( أي 
أن كل انسان له اخطاء وزلل وذنوب ولكن 
قليل  املتقي  ان  وغ��ريه  املتقي  بني  الفرق 
يف  النه  وذلك  والزلل  واالخطاء  الذنوب 
حال املراقبة للنفس وهو دقيق يف تشخيص 
عيوبه وزالته وينشغل بالفحص عن عيوبه 
وزالته بعيدًا عن االنشغال بعيوب وزالت 
ونفس  ثاقب  ونظر  ولديه بصرية  االخرين 

صافية تشخص الزالت برسعة.
قلبه(:  )خاشعًا  السالم(  )عليه  يقول  ثم 
يعيش حالة اخلضوع والتذلل هلل  دائاًم  فهو 
تعاىل سواء أكان يف حال العبادة ام يف غريها 
النه حياول ان ال يغيب عن ذهنه عظمة اهلل 
الوقت  نفس  تعاىل وجربوته وسلطانه ويف 

حقارة نفسه وصغرها وذلتها.. فهو يعيش 
حالة اخلضوع والتذلل بصورة دائمة حيث 
يرى يف كل يشء من حوله عظمة اهلل تعاىل 

وقدرته.
الرضا  حالَة  يعيش  فهو  نفسه(  )قانعَة 
والقبول بام قدره اهلل تعاىل من مجيع االمور 
والبالء  والعافية  والصحة  ال���رزق  م��ن 
واالوالد  امل���ال  م��ن  وال��س��ع��ة  وال��ض��ي��ق 
مما  ذلك  ونحو  والزوجة  واجلاه  والصحة 
هو معّرض له يف الدنيا.. ألنه يعتقد ان اهلل 
تعاىل ال يقّدر له اال ما فيه مصلحته فهو بعيد 
االخرين  اىل  نظر  واذا  واجلشع  الطمع  عن 
هو  من  اىل  ينظر  وال  دونه  هو  من  اىل  نظر 
اعىل منه يف حظوظ الدنيا – نعم- ينظر اىل 
من هو اعىل منه يف الطاعة والعبادة والعلم 
ليقتدي هبم وحياول الوصول اىل مرتبتهم.. 
وهو يرى ان الغنى يف القناعة وليس يف املال 

وحظوظ الدنيا.. 

مستقاة من اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 28/ربيع اآلخر/1428هـ املوافق 2017/1/27م

)تراُه  السالم(:  )عليه  المؤمنين  ألمير  المتقين  خطبة  في  ورَد 
قريبًا أمُله، قليال ً زَلُلـه، خاشعًا قلُبُه، قانعة ً نفُسه، منزورًا أكُله، 
َتَة َشهوته، مكظومًا غيُظُه، الخيُر منه  سهالً  أمُره، َحِريزًا ديُنه، ميِّ

مأمول، والشرُّ منه مأمون..(. هكذا هُم المتّقون..
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املتقي  فإن  أكله   ً قليال  اي  أكُله(  )منزورًا 
الدنيا  يف  ترضه  األكل  كثرة  بأن  العتقاده 
والكثري  االكل،  قلة  حاله  يكون  واالخرة 
االكل يكون اسري شهوة بطن تقوده حيث 
تريد شهوته وال يبايل ان يتناول الطعام من 
حالل او حرام ويسعى لتحصيل املال الذي 
يوفر له الطعام من اي كان بحل ام بحرمة..
البدن،  صحة  القلب،  رق��ة   : االك��ل  قلة 
ضمور الشهوة، االلتذاذ باملناجاة والطاعة، 

تيرس املواظبة عىل الطاعة.
البدن،  سقم  القلب،  قسوة  االك��ل:  كثرة 

هيجان الشهوة.
أمُره( اي خفيفًا املؤونة ال يتكّلف   ً )سهال 
َمن  االخ���وان  رّش  ف��إن  يكّلفه  وال  ألح��د 
ص145(،  ج2   – )اخلوئي  ل��ه.  يتكّلف 

وقال يف نفحات الوالية : ج7 ص437 : 
أع��امل��ه  يف  ل��ني  س��ه��ل  ان���ه  اىل  اش����ارة   «
الشخصية، كام انه سهل املؤونة ازاء الناس، 
يعيشون  الذين  االف��راد  بعض  لنرى  واننا 
او  سفر  بشأن  القصوى  التكّلف  من  حالة 
عذاب  أتون  يف  بأنفسهم  ويزجون  ضيافة 
يستغرق  قد  رصاع��اً  خيوضون  او  أليم، 
النتزاع  الناس  جتاه  سنوات  وربام  اشهرًا 
املتساهلون حياة  يعيش  واحلال  بسيط  حق 
اىل  الشخيص  املستوى  عىل  مرحية  وادع��ة 

اآلخرين.  مع  عالقاهتم  يف  الراحة  جانب 
ونضيف اىل ذلك ان املتقي ال يكون صعبًا 
او  املشاكل  بعض  حل  مواجهة  يف  متزمتًا 
النزاعات التي حتصل ويضع رشوطًا تعّقد 
االمور وتصّعبها وتؤدي اىل تفاقم املشكلة 
معه  الوصول  يمكن  بل هو سهل يف ذلك 
وال��ن��زاع��ات  املشاكل  يف  رسي��ع  ح��ل  اىل 

الشخصية واالجتامعية ونحوها..
دينه حمرزًا حمفوظًا  اي يكون  ديُنه(  )حريزًا 
من الشكوك والُشبه لكونه يف دينه عىل يقني 
عليه..  الشكوك  ع��روض  من  مانع  وهو 
اذا كلفته  وبتعبري آخر انك تطمئن اىل دينه 
بأمور فيها احتاملية التعرض اىل التخيل عن 
الدين او تعرض اىل ظروف قد تضغط عليه 
مع  فهو  دينه  عىل  املحافظة  عن  وتضعفه 
يمنعه  كاٍف  وعي  وله  ويصرب  يصمد  ذلك 

عن التخيل عن دينه.
مستعار  هنا  املوت  لفظ   : شهوُتُه(  َتًة  )َمييِّ
خلمود شهوته عام حّرم عليه اي ان املؤمن 
املتقي يمنع شهوته عاّم ال جيوز وال يصلح 
له ارتكابه لكون مسلطًا ومتمكنًا من نفسه 
بعقوهلم  عليها  يسيطرون  فهم  االم���ارة 
الرشع..  موازين  وفق  وهيذبوهنا  وايامهنم 
الشهوة  وعفة  العفة  صفة  اىل  هذا  ويعود 
فقط  الفرج  شهوة  ال  الشهوات  ملطلق  هنا 

وشهوة  الفرج  شهوة  من  العام  معناها  اي 
البطن وشهوة املقام وشهوة الشهرة وشهوة 
شهوة  بينها  واجلامع  ذل��ك  وغ��ري  الكالم 

الدنيا..
غيُظُه،  حمبوسًا  اي   : غيُظُه(  )مكظومًا 
واداء  ال��دي��ن  حفظ  ان  اىل  اش���ارة  وفيه 
فعل  ردود  اىل  احيانًا  يؤدي  قد  الوظائف 
يثري  والذي  اجلهال  بعض  قبل  من  طائشة 
الغضب لدى املتقني، لكنهم مسلطون عىل 
غيظهم،  ويكظمون  وانفسهم  اعصاهبم 
وقد يتعرض االنسان اىل الكثري من اسباب 
النفسية وقد  توتر االعصاب واالنفعاالت 
يصدر من االخرين ما يثري اعصاب االنسان 
التوتر  اىل  به  ي��ؤدي  وق��د  عليه  ويضغط 
ويثور  ويغضب  العصبي  والشد  النفيس 
ويصدر منه رد فعل من كالم غري الئق او 
احيانًا..  قتل  او  او رضب  او ترصف  حمرم 
او  الشارع  او  البيت  يف  ذلك  أك��ان  س��واء 
السوق او حمل العمل او الدراسة.. واملؤمن 
يترصف بازاء كل هذه االمور هبدوء وروية 
واعصاب هادئة وحياول ان جيعل رد فعله 

وفق املوازين الرشعية واالخالقية.
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اخبار ومتابعات

رار
حــ

• مكتبة الروضة الحيدرية في النجف االشرف ترتبط بشبكة اليونسكو بعد أكثر مناال

 11 قرنًا على تأسيسها ...

• الخارجية األميركية ُتشيد بجهود الحشد الشعبي والقوات األمنية لحماية المدنيين خالل عمليات تحرير الساحل األيسر من الموصل....

• الحشد الشعبي يشن هجومًا مباغتًا على أطراف صالح الدين ونينوى وكركوك والجيش يشل حركة )داعش( ويفقده عمقه االستراتيجي في الموصل...

• قناة كربالء الفضائية تسجل حضورا بين أوساط الجالية العراقية في السويد من خالل ما تبّثه من برامج وأخبار..

• الهيئة المستقلة لدعم الحشد الشعبي في كربالء تكّرم شعبة اإلعالم الحربي لجهودها المبذولة في نقل االنتصارات...

• لجنة الزراعة والمياه واألهوار النيابية تدعو لعدم انشاء اي مشروع للقرى العصرية في العراق..

• رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يحيي االعالميين على مساندتهم للقوات العراقية...

 يوجه بتقديم المساعدات ألهالي الفلوجة

ه املتويل الرشعي لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي بتقديم املساعدات للعوائل العائدة اىل  وجَّ
مدينة الفلوجة بعد حتريرها من عصابات )داعش( االرهابية، أكد ذلك الشيخ )عيل اخلاقاين( من شعبة التبليغ الديني للعتبة املقدسة 
املنزيل لعوائل ثالثة شهداء.  الزيارة تضمنت كذلك تقديم جمموعة من االثاث  الفلوجة واضاف: ان  الوفد ملدينة  خالل زيارته مع 
من جانبه بنّي نائب رئيس هيئة علامء الرباط املحمدي الشيخ )حممد النوري( أن زيارة الوفد جاءت لتقوية اللحمة الوطنية بني أبناء 
الشعب العراقي، مبينا ان اخلطاب الديني يف الفلوجة ُخطف من قبل الفكر التكفريي، وأعطينا الكثري من الشهداء من خطباء املساجد 
املعتدلني ولكن بالتواصل مع املرجعية الدينية العليا يف النجف االرشف عاد اخلطاب الديني لإلسالم املحمدي األصيل بعد حتريرها 
من )داعش( ومن لف لفه، وعربَّ املحمدي عن شكره للمرجعية الدينية ومعتمدهيا ووكاالئها يف كربالء املقدسة عىل هذا التواصل 

والتالحم الفكري إلعادة هذه املساجد ملسارها الصحيح.

• وزارة الصحة تعلن عن تطبيق آليات رصينة لتسعير األدوية ستفرض 
على الصيدليات تمنع غّش المرضى واستغاللهم... 

الشيخ الكربالئي
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الرشطة  م��ن  بإسناد  الشعبي  احل��ش��د  ق���وات  استأنفت 
يف  تكريت   – املوصل  طريق  لتأمني  عملياهتا  االحت��ادي��ة 
احلاج  وقرية  جنوبا  مكحول  جبال  بني  املحصورة  املنطقة 
التي يتسلل  القرى  عيل شامال والتي هتدف اىل حترير بعض 
القوات  حترك  وتأمني  الرئييس  الشارع  اىل  )داع��ش(  منها 
الشعبي  احلشد  إعالم  يف  مصدر  ذلك  اعلن  املوصل،  نحو 
قام  احلشد  ان  مضيفا  املوصل،  جنوب  حترير  لعمليات 
 – القيارة   – بغداد  طريق  بمحاذاة  الواقعة  القرى  بتطهري 
)داعش(  لعنارص  تسلالت  مسبقا  شهدت  التي  املوصل، 
حررت  القوات  ان  موضحا  واحلوجية،  احلرض  مناطق  من 
اإلسرتاتيجي،  شنان  )تل  وهي  قرى  اربع  عملياهتا  ضمن 
قرية عرب ليث ، قرية حممد العواد ، قرية ارض مسلطن (، 
وتم تكبيد عصابات)داعش( االرهابية خسائر يف االرواح 
بصواريخ  مفخخة  سيارات  ارب��ع  تفجري  منها  ومعدات 
 23 رشاش  سالح  حتمل  الية  وحرق  احلرارية  الكورنيت 
بأطراف قرية حممد العواد يف قاطع عمليات جزيرة صالح 
يف  املحررة  القرى  بتأمني  اهلنديس  اجلهد  رشع  فيام  الدين، 
واقية  امنية  سواتر  وإنشاء  بالكامل  الدين  صالح  جزيرة 

لتأمني انتشار القطعات يف القرى املسيطر عليها.

ُرفع العلم العراقي من جديد يف مدارس الساحل االيرس ملدينة املوصل 
بعد حتريرها من عصابات داعش االرهابية إيذانا ببدء العام الدرايس 
اجلديد. وذكر بيان للمكتب االعالمي لوزير الرتبية حممد اقبال : ان 
كوادر الرتبية قامت برفع العلم العراقي وألول مرة بعد التحرير يف 
مؤكدا  الزهراء،  بحي  املحاربني  ومدرسة  االبتدائية  الكوفة  مدرسة 
ان الوزارة مستمرة يف تعويض ما فاهتم يف سنوات احتالل )داعش( 
التجهيزات  استكامل  كثب  عن  تتابع  الرتبية  أن  موضحا  اإلرهايب، 
واملستلزمات الرضورية وسد النقص املوجود عىل مستوى االجهزة 
املحافظة  بقية  حترير  بقرب  تفاؤله  عن  منوها  واملناهج،  واألث��اث 

والتحاق مدارسها وطالهبا بالعملية الرتبوية من جديد.

اعلن  لواء الطفوف التابع لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة عن 
النازحني،  آلالف  للرشب  الصالح  املياه  من  لرت   )716000( توفري 
مئات  إىل  وصوهلا  بغية  الغازية  القيارة  مياه  حمطة  تشغيل  بعد  وذلك 
)قاسم  ذلك  أكد  املوصل،  بمدينة  املحيطة  النازحني  وخميامت  القرى 
قاموا  اللواء  ملقاتيل  اهلنديس  اجلهد  ان  مضيفا،  اللواء  آمر  مصلح( 
قبل  من  للتخريب  تعرضها  بعد  القيارة  مياه  حمطة  وصيانة  بتأهيل 
تشغيل  من  اللواء  متكن  أثرها  وعىل  اإلرهابية  )داع��ش(  عصابات 
املحطة ملدة يومني يف األسبوع بواقع ساعتني يف اليوم اضافة اىل توفري 
مشغلني هلا براتب شهري يرصف من )لواء الطفوف(، وتشكيل محاية 
أمنية ملنع ضعاف النفوس من رسقة معدات املحطة، منوها  ان اللواء 
حني  املحطة  من  وسننسحب  للمدنيني،  اخلدمات  توفري  يف  سيستمر 

متسك احلكومة  املنطقة اداريا.

• الحشد الشعبي يشن هجومًا مباغتًا على أطراف صالح الدين ونينوى وكركوك والجيش يشل حركة )داعش( ويفقده عمقه االستراتيجي في الموصل...

لمزيد من االخبار االمنية والعسكرية تابعوا وكالة »نحن الخبر« التابعة لشعبة االعالم الحربي – قناة كربالء الفضائية

الحشد الشعبي يواصل تحرير وتطهير القرى 
العراقية جنوب الموصل

لواء الطفوف يعيد تشغيل محطة ماء القيارة ويوفر 716000 الف لتر يوميًا لنازحي الموصل

العلم العراقي ُيرفع في مدارس الموصل 
المحررة إيذانًا ببداية العام الدراسي الجديد
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قها مركز الحوراء )عليها السالم( )ج2( محطات من حياة األبطال، يوثِّ

كاأّنُه احلرُّ الرياحي عندما �سمتُه اأّمُه، فهو حٌر يف الدنيا واالآخرة كما قال عنه �سّيدنا وموالنا احل�سني )عليه 
ال�سالم(، وهو االأمُر الذي ين�سحُب اإىل �ساحة ال�سهيد )�سعيد عبد ال�ساحب(، الذي ا�سُت�سهَد يف قاطع مكحول 

بتاريخ )15/ 11/ 2015(، دفاعًا عن العر�ض واملقّد�سات؛ فكاَن �سعيدًا يف الدنيا واالآخرة.

حمافظة  شهداء  أحد  هو  )سعيد(،  الشهيد 
وعرب  عندهم  مليًا  وقفنا  الذين  البرصة، 
زينب  احل��وراء  مركز  أع��ّده  ال��ذي  امللّف 
احلسينية  للعتبة  التابع  السالم(  )عليها 
االجتامعية  زي��ارات��ه  ضمن  امل��ق��دس��ة؛ 
الشاب  فهذا  الشهداء،  لعوائل  والتفّقدية 
شّط  قضاء  يف  امل��ول��ود  اجل��ن��ويّب  األس��م��ُر 
العرب � منطقة التنومة، قد سارع إىل فداء 
الدينية  املرجعية  فتوى  انطالق  بعد  وطنه 
العليا باجلهاد الكفائي ليكوَن ضمن أبطال 
وينال  السالم(،  )عليه  األك��رب  عيل  ل��واء 

رشف الشهادة.
وبعبارَت )لبيَك يا حسني .. لبيِك يا زينب 
)سعيد(  السعيد  الشهيد  وال��دة  وّدع��ت 
قائلًة:  عنه  تتحدث  والتي  ولدها،  جنازة 
اإلمام  مرقد  زي��ارة  عىل  عائلتنا  اعتادت 
احلسني )عليه السالم( يف الزيارة الشعبانية 

فيها  وافق  التي  الزيارة  ويف  واألربعينية، 
)انا  كنا  الكفائي،  اجلهاد  فتوى  ص��دور 
وبنات وزوجي( يف صحن االمام احلسني 
الشيخ  خلطبة  واستمعنا  السالم(  )عليه 
الصحن  من  خروجنا  وبعد  الكربالئي، 
ال��رشي��ف أخ���ربين زوج���ي ب��ع��زم��ه عىل 
سنوات  منذ  ينتظره  كان  ما  فهذا  التطّوع 
األكرب  ابني  به  اتصل  الوقت  نفس  ويف 
البرصة،  يف  حينها  كان  وال��ذي  )حسن( 
اتصل وابلغنا بعزمه هو اآلخر عىل التطوع 
وااللتحاق  والتدريب  بالتسجيل  وبارش 
مع املجاهدين، اما األب فلم يوافقوا عىل 

تطّوعه لسوء حالته الصحية. 
مضت األشهر وصواًل اىل بداية شهر صفر 
)سعيد(  انطلق  حينها  )1436ه���(،  لعام 
مع رفيقه نحو كربالء مشيًا عىل األقدام.. 
يف ب��داي��ة ال��ط��ري��ق وحت��دي��دًا ع��ىل جرس 

)الفيحاء(، التقى سعيد برجل كبري السن 
مستحب  الطريق  ه��ذا  له  ق��ال  يعرفه  ال 
ختتار؟  اهيام  ففّكْر  واجب،  اجلهاد  وطريق 
احتار )سعيد( بام قاله الرجل وملاذا اختاره 
ومل  ال��دار  اىل  عاد  االخرين،  بني  من  هو 
يكمل طريقه، كان لذلك احلديث اثر  كبري 
عليه، مكث مدة اسبوع يف غرفته ومل خيرج 
منها تغريت أحواله كثريًا طوال هذه االيام 
أصيب  بانه  الشك  راودن��ا  حتى  السبعة، 
باختالل عقيل، وبعدها خرج ملنطقة قريبة 
من الدار، القاه ذلك الرجل الغريب مرة 
اخرى، قال له )أمل تذهْب بعُد؟ اذهْب يف 
طريق اجلهاد(..عاد )سعيد( باكياً وخائفًا 
ومل��اذا  الرجل  ه��ذا  هو  من  يعلم  ال  فهو 
)سعيد(  وبساطة  نوايا  وحلسن  يالحقه 
فانه شعر ان هناك تقصريًا ما من طرفه جتاه 
باكيًا  فعاد  السالم(،  )عليه  احلسني  االمام 

من أرِض النخيِل والشهداء.. 
كراماٌت تطّرز ساحَة المعركة
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يقول يل )امي واهلل احب احلسني ملاذا هذه 
ينّفذ ما طلبه  االمور جتري معي( وقرر ان 
ويف  للجهاد،  ويذهب  الغريب  الرجل  منه 
ولكنها  الثالثة  للمرة  شاهده  الليلة  تلك 
له  يقول  الرجل  نفس  رأى  املنام  يف  كانت 
اليوم  صبيحة  يف  فسارع  تبَق(  ال  )اذه��ْب 
وكان  التسجيل  اج��راءات  إلك��امل  التايل 
صفر  يف  القتال  سوح  يف  له  التحاق  اول 
يف  ش��ه��رًا(   11( قىض  )1436ه����(  لعام 
ساحات اجلهاد دون انقطاع؛ بل كان يتوق 
إج��ازة،  يف  إلينا  يأت  ان  ما  للعودة  شوقًا 
حيث جيد هناك راحة وسعادة ال توصف 
رغم الظروف الصعبة من شّدة احلر صيفًا 

والربد القارس شتاًء. 
توديعه  انسى  »ال  حديثها،  األم  وتتابع 
االخري، كنت حينها قد اعددت له الغداء مل 
يكمل غداءه النه سمع منبه السيارة فرتكه 
كان  وكأنه  رفاقه،  عىل  يتأخر  ان  خشية 
يشعر بعدم عودته فقام بتوزيع ما بحوزته 
قد  كان  بطانية...(  )م��ربدة،  ممتلكات  من 
تاركًا  علينا  وّزعها  لزواجه،  هتّيوأ  مجعها 

لكٍل منا ذكرى منه.
طيبة  رغم  ولدي  كان  سعيد،  أم  وتضيف 
قلبه، حازمًا وصارمًا عىل اعدائه فكام ينقل 
مواجهة خصمه  دومًا يرص عىل  بانه  رفاقه 
دون ان حيتمي بساتر او ما شابه فاحتًا صدره 

للموت.. وخاض معارك ضارية طوال ال� 
)11( شهرا استطاع خالهلا ان يقتص بعدد 

منهم، حتى اسُتشهد يف جبال مكحول.
والدة الشهيد البطل )سعيد( رغم ما عانته 
من صعاب يف تربية أوالدها ورغم قساوة 
عيشهم كام تصفه إال اهنا تشعر بتقصري جتاه 
وتبكي  السالم(،  )عليها  زينب  موالهتا 
اوالده��ا  من  واح���دًا  قدمت  الهن��ا  بشدة 
فكيف  ال��س��الم(  )عليه  للحسني  قربانًا 
بالسيدة زينب وما حلت هبا من مصائب.. 
وتفتخر باهنا وّدعت جنازة ولدها ب� )لبيك 
يا حسني .. لبيِك يا زينب( وآخر ما قالته 

لولدها )عليك بالعافية جماورة احلسني(. 

دار الشهيد سعيد

13
A L -  A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y



0000

ار املراحل األخرية من عرص الدولة العبَّاسية التي كانت تضطهد الشيعة وأئّمتهم )عليهم السالم(, وتضعهم يف السجون,   وقد عارص الصفَّ
ية مع اإلمام العسكري )عليه السالم(, جييبه فيها عن استفسارات الشيعة, ثّم يوصلها بدوره  ار مكتبات رسيِّ وبالرغم من ذلك كانت للصفَّ

يه, وبذلك يكون قد ساهم يف حفظ الرتاث الشيعي. إىل أنصار اإلمام )عليه السالم( وحُمبيِّ
ار من الوجوه العلمية الشيعية البارزة يف مدينة قم املقدسة, حيث اعتمد الشيخ الكليني )رمحه اهلل( عىل كثري من الروايات التي   وكان الصفَّ

ار عن األئّمة )عليهم السالم(. نقلها الصفَّ
 أقوال العلامء فيه: نذكر منهم ما ييل:

1- قال الشيخ أمحد النجايش يف رجاله: )كان وجهًا يف أصحابنا القّميني ثقة عظيم القدر راجحًا(.
د باقر اجليالين األصفهاين: )الصّفار الذي هو من أعاظم املحّدثني والعلامء, وكتبه معروفة مثل: بصائر الدرجات ونحوه(.  2- السّيد حمّمّ

 أساتذته: نذكر منهم ما ييل:
1- إبراهيم بن إسحاق.

2- إبراهيم بن حمّمد.
3- إبراهيم بن هاشم.

4- أبو الفضل العلوي.
5- أمحد بن إسحاق بن سعد.

6- أمحد بن إسحاق أبو عيل القّمي.
7- أمحد بن أيب عبد اهلل الربقي.

8- أمحد بن احلسن بن عيل بن فّضال.
9- أمحد بن زكريا.

10- أمحد بن حمّمد السياري.
11- أمحد بن حمّمد بن خالد الربقي.

12- أمحد بن حمّمد بن أيب نرص.
13- أمحد بن موسى اخلشاب.
14- احلسن بن عيل بن فضال.

15- احلسن بن موسى اخلّشاب.

16- عبد اهلل بن جعفر احلمريي.
17- حمّمد بن خالد الطياليس.

18- حمّمد بن حييى العّطار.
19- حمّمد بن عيل بن سعيد الزيات.

20- احلسن بن عيل الزيتوين.
 تالمذته: نذكر منهم ما ييل:

1- الشيخ أبو احلسن عيل بن بابويه.
2- حمّمد بن حييى العطار.

3- حمّمد بن جعفر املؤدب.

محمد بن الحسن الصفار )رضوان اهلل عليه(
)القرن الثالث – 290 هـ( اأبو جعفر حمّمد بن احل�سن بن فروخ ال�سّفار.

والدته: مل حتّدد لنا امل�سادر �سنة والدته، اإاّل اأّنه ولد يف القرن الثالث الهجري.
)عليه  الع�سكري  احل�سن  االإمام  اأ�سحاب  من  ُعَدّ  كما  كثرية،  فات  م�سَنّ وله  والفقهاء،  ثني  املحِدّ وجوه  اأحد  كان  العلمية:  مكانته 
ع ا�سمه يف اإ�سناد اأكرث من )745(  ال�سالم(، وروى عنه كثريا  من الروايات، وله عنه )عليه ال�سالم( م�سائل كان قد كاتبه بها، ووَقّ

موردًا من روايات اأهل البيت )عليهم ال�سالم(.

4- حمّمد بن أمحد بن خاقان.
5- أمحد بن داود بن عيل.

6- حمّمد بن احلسن بن الوليد.
 مؤلفات: نذكر منها ما ييل:

1- بصائر الدرجات.
2- الوضوء.

3- التجارات.
4- املكاسب.

5- الصيد والذبائح.
 6- احلدود.
7- الديات.

8- املواريث.
9- الزهد.

10- اخلمس.
11- الشهادات.

12- املالحم.
13- األيامن والنذور والكفارات.

14- املناقب.
15- كتاب فضل القرآن.

16- ما روي يف أوالد األئّمة )عليهم السالم(.
 وفاته:

تويّف الشيخ الصّفار )رضوان اهلل عليه( عام 290 ه� بمدينة قم.
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السؤال : ما هواملعترب يف املنفعة التي ُيستأجر املال ألجلها ؟
اجلواب : تعترب يف املنفعة التي ُيستأجر املال ألجلها ُأمور أربعة :

أو اشرتط  املال يف احلرام  منافع  فلو انحرصت   ، ان تكون حمللة   )1(
العقد مبنيًا عىل ذلك بطلت  أو اوقع  االنتفاع بخصوص املحّرم منها 
االجارة ، كام لو أجر الدكان برشط ان يباع أو حيفظ فيه اخلمر ، أو أجر 

السيارة برشط أن حيمل اخلمر عليها.
األحوط  عىل  العقالء  عند  بازائها  املال  يبذل  مالية  هلا  تكون  أن   )2(

لزومًا.
)3( تعيني نوع املنفعة ، فلو أجر سيارة تصلح للركوب وحلمل األثقال 

وجب تعيني حق املستأجر من الركوب أو احلمل أو كليهام.
الدار  إجارة  يف  كام  املدة  بتعيني  إما  وهو   ، املنفعة  مقدار  تعيني   )4(
عىل  املعني  الثوب  كخياطة  العمل  بتعيني  وإما   ، ونحومها  والدكان 
كيفية معينة أو سياقة السيارة إىل بلد معلوم من طريق معني وإما بتعيني 

املسافة كركوب السيارة ملسافة معلومة .
السؤال : ما هي رشائط املنفعة املقصودة باالجارة ؟

اجلواب : رشائط املنفعة املقصودة باإلجارة وهي أمور :
اشرتط  أو  احلرام  يف  املال  منافع  انحرصت  فلو   ، حمللة  تكون  أن   �  1
االنتفاع بخصوص املحرم منها ، أو أوقع العقد مبنيًا عىل ذلك بطلت 
اإلجارة ، كام لو أجر الدكان برشط أن يباع أو حيفظ فيه اخلمر ، أو أجر 

احليوان برشط أن حيمل اخلمر عليه .
2 � أن تكون هلا مالية يبذل املال بإزائها عند العقالء عىل األحوط .

3 � تعيني نوع املنفعة إذا كانت للعني منافع متعددة ، فلو أجر حيوانًا 
قاباًل للركوب وحلمل األثقال وجب تعيني حق املستأجر من الركوب 

أو احلمل أو كليهام .
أو  الدار سنة  مثل سكنى  املدة  بتعيني  إما  ، وهي  املنفعة  معلومية   �  4
فرسخني  أو  فرسخًا  السيارة  ركوب  مثل  املسافة  بتعيني  وإما   ، شهرًا 
الثوب املعني عىل كيفية معينة أو سياقة  ، وإما بتعيني العمل كخياطة 

السيارة إىل مكة أو غريها من البالد املعروفة من طريق معني .
والبد يف األولني من تعيني الزمان ، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة ، 
والسيارة للركوب فرسخا من دون تعيني الزمان ، بطلت اإلجارة ، إال 

أن تكون قرينة عىل التعيني كاإلطالق الذي هو قرينة عىل التعجيل .
 ، الزمان يف اإلجارة عىل اخلياطة ونحوها من األعامل  ال يعترب تعيني 
إذا مل ختتلف األغراض  ، هذا  املستأجر  به متى طالب  اإلتيان  فيجب 
باختالف األزمنة التي يقع فيها العمل ، وإال فالبد من تعيني الزمان 

فيه أيضًا.

سؤال للقراء
هــــل يجوز لتاجر عنــــده معمل لصنع األحذيــــة يكتب عليها 

الصنع في بلدة غير البلدة الذي صنعت فيه ؟

سؤال وجواب العدد السابق

الجواب :اليجوز .

هل يجوز الخوات زوجتي 
أن يخرجن أمامي بال حجاب ؟

المنفعُة 
بر

ة ج
مز 

د ح
حم

 م
اد

عد
ا
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اخلورنق قص���ر ُيعتقد انه كان موجودا 
قرب ما يسمى حاليا ناحية أبو صخير 
جن���وب العراق، بناه النعمان بن امرئ 
القيس في القرن الرابع امليالدي، وقد 
ورد احلدي���ث عنه في أحاديث العرب 
وأش���عارهم اضافة إلى قصر الس���دير 
الذي بناه اللخمي���ون »املناذرة« ايضا، 
كما يقال إنه ش���هد احد اهم املؤمترات 
في التاريخ العربي قبل االسالم »مؤمتر 
اخلورن���ق« فف���ي هذا »املؤمت���ر« حاول 
املل���ك اللخمي توحي���د كلمة العرب، 
للح���د من نف���وذ الدولة الساس���انية، 
وترتبط بالقصر حكاية اخلورنق بحكاية 
بّنائه »سنمار« وهو مهندس من الروم، 
ف���كان بناء القصر عظيم���ا ولزم لبنائه 
س���تون عاما، وعمل سنمار عامني أو 
ثالثة ويغيب خمس���ة، فلما انتهى بناء 
القصر قال لبانيه: ان هناك في القصر 
آج���رة ل���و زالت لس���قط القصر كله، 

وأن���ه ال يعلم مكانه���ا غيره، فما كان 
م���ن صاحب القص���ر إال أن ألقاه من 
أعل���ى القصر، كي ال يخبر أحدا عن 
تل���ك اآلجرة، فُضرب فيه املثل »جزاء 

سنمار«.
وق���د صمد القصر ألكث���ر من ثمامنائة 
ع���ام، وجاء وصفه ف���ي رحالت ابن 
بطوط���ة. وجدي���ر بالذك���ر ان أول���ى 
بعث���ات التنقيب التي حاول���ت العثور 
على انقاض هذا القصر كانت برئاس���ة 
»راي���ت انكد« من جامعة أوكس���فورد 
البريطانية ع���ام 1931.ثم حلقتها عام 
1938 بعثة عراقية حيث كش���فت عن 
س���ور من )اللنب( عرضه 110 أمتار، 
يحيط به ابراج مدورة ومربعة، رجحت 
البعثة انه حصن لبناية كبيرة.. وس���اد 
الظ���ن آنذاك ان احلصن يعود إلى أحد 

القصرين السدير أو اخلورنق.

 اصدار يشمل المراحل العمرانية 
للمدينة، ومشهد الكاظمين

في »الخورنق« اول مؤتمر عبر التاريخ 
لتوحيد كلمة العرب

صدر عن قس���م الش���ؤون الفكرية واإلعالم في العتبة 
الكاظمية املقدسة كتاب )تاريخ الكاظمية( ملؤلفه سماحة 
1371ه�(، جمعه  الش���يخ راضي آل ياسني )1314 – 

وحققه املهندس عبد الكرمي الدباغ. 
حيث يتكون الكتاب من جزءين، ضم بني طياته اجلزء 
األول أرب���ع صحائ���ف: الصحيفة األول���ى/ في تاريخ 
مدينة الكاظمية، وس���ائر أدواره���ا العمرانية، وفي هذه 
الصحيفة فصالن، األول ف���ي تاريخها القدمي، والثاني 
ف���ي تاريخها احلديث، أم���ا الصحيفة الثانية/ في تاريخ 
احل���رم الكاظمي الش���ريف، وفي ه���ذه الصحيفة ثالثة 
فص���ول، األول في تواري���خ تعمير املش���هد وجتديداته 
ومعّمري���ه، والثان���ي في وص���ف احل���رم، واألروقة، 
والطارم���ات الث���الث، والصح���ن، والثالث ف���ي نقباء 
املش���هد، وُخدامه، وخزانت���ه، الصحيف���ة الثالثة/ في 
تراجم من ُدفن في مشهد الكاظمني، واختتم بالصحيفة 
الرابعة/ في ذكر بيوتات الكاظمية، وتراجم مشاهيرها، 
وفي هذه الصحيفة ثالثة فصول، األول في أقدم بيوت 
العلوي���ني ف���ي الكاظمية، والثاني ف���ي البيوتات البائدة 
ف���ي الكاظمية، والثالث في مش���اهير أس���رها اخلالدة، 
وأم���ا اجل���زء الثاني من الكتاب فقد ض���م تراجم نوابغ 
الكاظمية ومش���اهيرها، والفه���ارس العامة، ثم ملحق 
لص���ور األماكن واملواقع، وقد بل���غ مجموع صفحات 
الكتاب بجزءايه )828( صفحة، ليكون مصدرا جديدا 
وحديث���ًا بني أي���دي القراء عن تاريخ وإش���راقة وعراقة 
مدين���ة الكاظمية املقدس���ة فضاًل عن املس���اهمة في رفد 
احلرك���ة الفكرية والثقافية والكش���ف ع���ن تلك الكنوز 

املعرفية.

»تاريخ الكاظمية«

قّصة من التراث الحكائي
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يوج���د ف���ي متح���ف اللوفر في 
فرنس���ا حجر يرج���ع تاريخه الى 
حضارة اور التي اشُتهرت بعمارة 
الزقورات.وينقل العالمة طه باقر 
في كتابه )بغداد عبر العصور( ان 
عالم نباتي فرنس���يا وطبيبا يدعى 
)اندريه بيش���و( عام 1780 كان 
يبحث عن النباتات واالعش���اب 
ف���ي معاجل���ة االمراض،  الطبية 
وج���د صخ���رة، فأطل���ق عليها 
)صخرة ميش���و( وذل���ك قبل ان 
يتمكنوا من حل الكتابة املسمارية 

ع���ام 1856م، وه���ي اآلن في 
متحف اللوف���ر. وورد فيها اول 
ذك���ر لبك���داد او بك���دادو، في 
القس���م االعلى م���ن الصخرة!! 
 Bring ويذكر باقر، ان املؤرخ
Man م���ن جامعة ش���يكاغو، 
وه���و من اصل املاني، عثر على 
صخرة مثل صخرة ميش���و مدّون 
عليه���ا )خودادو( وانها تقرأ وفقا 
للعالم���ات املس���مارية بصيغت���ني 
)خو( وتقرأ بصورة )بك(، وهي 
القراءة اجلديدة التي تقرأ الس���م 

العاصمة )بغ���داد( بينما يورد لنا 
العالمة طه باقر، بان اسم املدينة 
عراقي، ولم يكن فارس���يا، وان 
هن���اك قبيلة )عن���ودة( في القرن 

الثامن امليالدي يطلق عليها

 ) بغ���دادي ( ويغلب على الظن 
ان االسم بابلي قدمي! فقد وجدوا 
املئات من النصوص التي تش���ير 

الى هذا االسم ) بغدادي (.

موقع أثري يعود تاريخه إلى عصور ما قبل التاريخ، يقع إلى الشرق من كركوك، في 
شمال شرق العراق.

واملوقع مهم ألنه يكش���ف آثار واحدة من أقدم اجلماعات الزراعية القروية في العالم. 
وفيه حوالي )12( طبقة من األبنية املعمارية وترميماتها، وهي تقدم دليالً  على تدجني 
احلنطة والش���عير والكلب واملاعز، مما يكش���ف عن حياة زراعية مس���تقرة لها إجنازاتها 
املتعددة، واألشياء األخرى املكتشفة في جرمو، مثل شفرات املناجل املصنوعة من حجر 
الص���وان، وأحج���ار الطحن، والفخار املوجود في الطبق���ات العليا فق������ط، تدل على 

االبتكارات التقنية التي ظهرت استجابة للطريقة اجلديدة إلنتاج الغذاء.
ومن اخملمن أن يكون االستيطان األصلي في املوقع قد حدث في حوالي 7000 ق.م.

ُيحكى أن تاجرًا قام بحبس طائر في قفص. وأخبره بأنه ذاهب إلى الهند موطن الطائر، وسأله ما عسى أن يجلب له معه من هناك. فطلب 
منه الطائر أن يحرره، لكن صاحبه رفض. فطلب الطائر من التاجر أن يقوم بزيارة إحدى الغابات في الهند، ويعلن خبر أسره للطيور احلرة 
املوجودة هناك. فعل التاجر كما طلب منه الطائر، ومبجرد أن فتح فمه معلنًا اخلبر حتى وقع طائر آخر شبيه بالطائر السجني الذي ميتلكه، 
من أعلى إحدى األشجار وسقط على األرض مغشيًا عليه دون حراك. اعتقد التاجر أنه البد أن يكون أحد أقارب طائره، وأن موته جاء 

نتيجة حلزنه الشديد عليه. وعندما عاد التاجر ملوطنه، سأله الطائر إن كان يحمل له أخبارًا سارة من الهند.
»ال« قال التاجر، »لكنني أحمل إليك أخبارًا سيئة. فقد انهار واحٌد من أقاربك وسقط ميتًا عند قدمّي مبجرد أن ذكرت أمر أسرك أمامه.«
ومبجرد أن نطق التاجر بهذه الكلمات، انهار الطائر وسقط في قاع القفص. واعتقد »إن نبأ وفاة قريبه تسّبب في وفاته أيضًا« هكذا اعتقد 
التاجر. وبكل أسف، حمل طائره ووضعه على حافة النافذة. وعلى الفور، دبت احلياة في الطائر وطار ألقرب شجرة. قال الطائر: »اآلن 
أنت تعلم أن ما اعتقدت بأنه كارثة كان في احلقيقة أخبار سارة بالنسبة لي. لقد نقلت لي، يا من تأسرني، الطريقة التي ميكن أن أتصّرف 

بها، حتى أحرر نفسي.« ثم طار بعيدًا، وقد نال حريته أخيرًا. 
احلكمة:الطائر في احلقيقة هو رمز لكل واحد منا اما القفص اللذي يأسره فهو مشاكلنا التي طال ما اعتقدنا انه ال ميكن جتاوزها او اخلالص 
منها لذا علينا في كل مرة ان جنتهد في ايجاد الطريقة الصحيحة للتعامل مع هموم احلياة و سيتحقق كل شئ ما دامت ثقتنا في الله كبيرة.. 

ُرقيم حجر لحضارة عراقية
 في متحف اللوفر

قلعة »جرمو« شاهد على االبتكارات التقنية في حضارات وادي الرافدين

قّصة من التراث الحكائي
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الذكر  من  بّينات  بآيات  احلفُل  وافُتتح 
احلكيم تالها عىل مسامع احلارضين قارئ 
املقدستني  والعباسية  احلسينية  العتبتني 
)عادل الكربالئي( ثم جاءت بعدها كلمة 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 
سامحة  الشيخ عبد املهدي الكربالئي جاء 
علينا  جيب  مما  هو  املرشوع  هذا  »إن  فيها: 
أن نقّدمه كحق للزائرين واستحقاق ملدينة 
ماليني  توافد  مع  السيام  املقدسة،  كربالء 
الزائرين سنويًا باعتبارها أصبحت مقصدًا 
املرشوع  هبذا  لنصل  كنا  ما  وحقيقة  هلم، 
تعاىل  اهلل  فضل  ل��وال  التنفيذ  مرحلة  اىل 
اإلمام  الشهداء  لسيد  القدسية  واألنفاس 
أيب عبد اهلل احلسني)عليه السالم( واجلهود 

واإلخالص والعمل املضني والشاق لعدة 
حيث  النقل  وزارة  بعمل  ابتداًء  جهات 
هبذا  البدء  سبيل  يف  كبرية  جهودًا  بذلت 
وهيئة  وجملسها  كربالء  وحمافظة  املرشوع، 
خريات  رشكة  وكذلك  الوطنية  االستثامر 
املقدسة،  احلسينية  للعتبة  التابعة  السبطني 
فالنجاح واإلنجاز يسجل هلم مجيعًا وليس 
هلم  والتقدير  الشكر  فكل  واح��دة  جلهة 

مجيعًا عىل هذه اجلهود املباركة«.
وأضاف سامحته: »إن املشاريع االستثامرية 
الكبرية والعمالقة يف العراق يمكن حتقيقها 
يف الوقت احلارض عىل الرغم من الظروف 
توفرت  ما  متى  البالد  هبا  متر  التي  الصعبة 
العالية واإلخالص  الُصلبة واهلمة  اإلرادة 

الشيُخ الكربالئي خالل احتفالية وضع حجر األساس لمطار كربالء الدولي:
إن هذا المشروع ليس على نحو التزاحم مع المحافظات االخرى بل لُيكمل 

الخدمات التي ُتقّدم من بقية المطارات 
بإحتفالية كبيرة حضرها العديد من الشخصيات الرسمية في الحكومة المحلية في محافظة كربالء المقدسة وبغداد وبمشاركة العشرات 

من شيوخ ووجهاء المحافظة واهاليها ،وضعت االمانة للعتبة الحسينية المقدسة صباح يوم االثنين الموافق 23كانون الثاني حجر األساس 
لمشروع مطار كربالء الدولي الذي يقع على طريق النجف االشرف – كربالء المقدسة وبمسافة تبعد عن مركز المدينة مايقارب 30كم، 

والذي ستنفذه شركة )كوبر جيس لمتد البريطانية( و)مجموعة الرضا لالستثمار( وبالتعاون مع شركة خيرات السبطين .

تقرير: �سياء اال�سدي

18
A L -  A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y

العطاء الحسيني



والنزاهة وحرقة القلب لتقديم 
إخواين  حينئذ  أفضل،  هو  ما 
ي��م��ك��ن ت��ق��دي��م ال��ك��ث��ري من 
املشاريع االستثامرية واخلدمية، 
التي  االيادي  وهذا كله بفضل 
أن  أج��ل  من  وتضحي  تقاتل 
املحافظة  عىل أمن هذا البلد ».

ُنطمئن  نحن  بالقول:«  الفتًا 
اإلخوة يف املحافظات األخرى 
بأن هذا املرشوع ليس عىل نحو 
يف  املطارات  بقية  مع  التزاحم 
املحافظات األخرى، وإنام جاء 
تقدم  التي  اخل��دم��ات  ليكمل 
وليكون  امل��ط��ارات  بقية  م��ن 
اىل  يضاف  آخر  حضاريًا  معَلاًم 
العراق،  يف  احلضارية  املعامل 
فنسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا مجيعًا 
من أج��ل إك��امل ه��ذا امل��رشوع 

وهبوط أول طائرة فيه«.
ف��ي��ام  حت��دث االس��ت��اذ سامي 
االعرجي رئيس هيأة االستثامر 
ان  وق��ال:«  كلمته  يف  الوطنية 
ان  نأمل  ال��ذي  امل��رشوع  ه��ذا 
له  امل��ح��ددة  ال��ف��رتة  يف  ينجز 
املرحلة  م��دة   ستكون  والتي 
سترشف  شهرًا   18 فيه  االول 
وان   ، خمتصة  رشك��ات  عليه 
املقدسة  احلسينية  العتبة  تبني 
اظهار  عىل  تأكيد  املرشوع  هلذا 
باملحافظة  يليق  بشكل  املطار 
)عليه  احلسني  االم��ام  واس��م 
السالم(، اضافة اىل انه سيكون 

امل���رشوع  ن��ج��از  ال��ض��ام��ن ال 
بالوقت املحدد« .

م��ن ج��ه��ت��ه حت���دث األس��ت��اذ 
صالح  حممد  ناهض  الدكتور 
رئيس جملس إدارة )رشكة كوبر 
للمرشوع  املنفذة  ملتد(  جيس 
خ����الل ك��ل��م��ة ق��دم��ه��ا عىل 
العديد  عرض  بعد  احلارضين 
م��ن امل���ص���ورات ال��ت��ي ختص 
املرحلة  إن  ق���ال:«  امل���رشوع 
ل��ل��م��رشوع  امل��ن��ج��زة  األوىل 

ستستوعب من )2-4( مليون 
انسيابية  شاهدنا  وإذا  زائ��ر، 
وحركة  الطائرات  هبوط  يف 
التوسعة،  يف  نستمر  الزائرين 
وأما بخصوص بناية املسافرين 
)130أل���ف  مساحتها  فتبلغ 
املرحلة  يف  وسنقوم  مربع(  مرت 
م2(،  )85أل���ف  ببناء  األوىل 
موضحًا أن طول مدرج املطار 
س��ي��ك��ون )4.5ك���ل���م( وه��و 

ويضاهي  ج���دًا  كبري  م���درج 
العاملية،  امل��ط��ارات  م���دارج 
وق��وف  ساحة  اىل  ب��اإلض��اف��ة 
هناك  حيث ستكون  الطائرات 
يف  للطائرات  مواقف  أربعة 
 )12( أصل  من  املرحلة  هذه 
املراقبة  برج  طول  ،وأما  موقفًا 
ف��ه��و م��ن أط���ول األب����راج يف 
فقط،  العراق  املنطقة وليس يف 
)60م��رتًا(  ارتفاعه  سيبلغ  إذ 
اإلطفاء  مواقع  اىل  باإلضافة 

وصيانة الطائرات«.
حت��دث  م��ت��ص��ل  س���ي���اق  يف 
املدير  الشاهر  ف��وزي  االستاذ 
امل���ف���وض ل���رشك���ة خ���ريات 
املرشوع  يف  املسامهة  السبطني 
كربالء  مطار  مرشوع  وق��ال:« 
حيوي  م��رشوع  ه��و  املقدسة 
كبري  بشكل  وسيساهم  ومهم 
احلسني   االم��ام  زائ��ري  بخدمة 
العباس  الفضل  ايب  واخ��ي��ه 

املبارشة  ،وان  السالم(  )عليهام 
االوىل  املراحل  لتنفيذ  الفعلية 
وضع  مع  ُبدئت  امل��رشوع  من 
مراحل،    وعىل  االساس  حجر 
انشاء  ستكون  االوىل  واملرحلة 
تصل  استيعابية   وبطاقة  املطار 
يوميا  مسافر  مليون   2 اىل 
وبكلفة تقديرية تصل اىل 250 
التنفيذ  مليون دوالر وسيكون 
املكتب  م��واص��ف��ات  بحسب 
وبأرقى    )adbi( الفرنيس 
وبإرشاف  العاملية  املواصفات 
دول  من  عامليني  مستشارين 
خمتلفة  ابرزها )بريطانيا ،فرنسا 

،ديب(«. 
واض�����اف ال���ش���اه���ر:« وم��ن 
مجيع  ُنطمئن  نحن  خاللكم 
ويف  كافة  العراق  يف  املواطنني 
كربالء خاصة بأن هذا املرشوع 
املحددة  امل��دة  ضمن  سُينجز 
مواصفات  ضمن  وسيكون 
املطارات  مصاف  يف  و  عاملية 
ان   : بالذكر  اجلدير  العاملية«. 
الدويل  كربالء  مطار  م��رشوع 
العامة  االم��ان��ة  وّقعت  ال��ذي 
عقده  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
االسبوع املايض مع رشكة كوبر 
جيس ملتد الربيطانية وتم وضع 
ستكون  ل��ه  االس���اس  حجر 
م���دة ان��ج��ازه الت��ت��ج��اوز ال��� 
الرشكة  وبحسب  شهرًا   )18(

املنفذة«. 
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وق���ال���ت م��س��ؤول��ة االع���الم 
ال��ن��س��وي امل��ه��ن��دس��ة ن��دى 
اجلليحاوي »بناًء عىل توجيهات 
للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة  
عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية 
باالهتامم  الكربالئي  املهدي 
تم  وتثقيفهم،  األيتام  برشحية 
مدارس  يف  املسابقة  هذه  إقامة 
االيتام  كوهنا  عبارة عن برنامج 
الصغار  براعمنا  حيفز  تربوي 
الدين  بتعاليم  االل��ت��زام  ع��ىل 
أجيااًل  منهم  ولنصنع  احلنيف، 
بإيامهنا  امل��واج��ه��ة  ع��ىل  ق���ادرة 

وعزمها«.
»حيث  اجلليحاوي  واضافت 
والطالبة  الطالب  انتخاب  تم 
املدارس وفق ضوابط  املثال يف 
منها   العمرية  فئاهتم  تناسب 
والعلمي،  األخالقي  املستوى 
وك��ذل��ك االل���ت���زام ب��ال��دوام 

والنظافة«.
فقد تّم  ترشيح )26( طالب من 

أصل )348( يف مدرسة السيد 
السالم(  )عليه  األصغر  عيل 
االبتدائية،  أما يف املتوسطة فقد 
من  طالب   )14( ترشيح  تم 

أصل )170( طالب. 
رقية  السيدة  م��درس��ة  يف  أم��ا 
انتخاب  تم  ال��س��الم(  )عليها 
شعبة  كل  من   طالبات  ثالث 
املثال،  رشوط  فيهن  تتوفر  ممن 
طالبة   )36( ُرش��ح��ت  حيث 
املدرسة  يف   )301( اصل  من 
فقد  املتوسطة  يف  اما  االبتدائية 
من  طالبة     )18( ترشيح  تم 

اصل )141( .
املدرسة  الست  واكدت مديرة 
املسابقة  هذه  »ان  ج��واد   نوال 
يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  االوىل  ه���ي 
الطالبات  حتث  والتي  املدرسة 
يف   بينهن  فيام  التنافس  ع��ىل 
املثال«،  لقب  عىل  ال��وص��ول  
مضيفًة إن »الوظيفة الرتبوية يف 
املدارس االبتدائية؛ وخصوصا 
اساسيات  من  االيتام  مدارس 
الرتبوية  فالعملية  املعلم,  عمل 
ب��ام مت��ث��ل��ه م��ن اخ��الق��ي��ات و 
من  يمكننا  اساسية،  توجيهات 

خالهلا خلق اجواء تنافسية بني 
الوسائل  باستخدام  الطالبات  
من  م��ب��ارشة  الغري  و  امل��ب��ارشة 
نشكر  وهلذا  املسابقات  خالل 
عىل  املقدسة  احلسينية  العتبة 
اهتاممهم ورعايتهم الدائمة هلذه 

الرشحية املهمة يف املجتمع«.
رح��اب   ( املعلمة  وت��اب��ع��ت 
بجزيل  تقدمها  بعد  ه��اش��م( 
لإلعالم  واالم��ت��ن��ان  الشكر 
هكذا  إق��ام��ة  ع��ىل  ال��ن��س��وي 
ان  شأهنا  من  والتي  مسابقة، 
الطالبات  لبقية  حافزًا  تعطي 

لالرتقاء اىل لقب )املثال(.
نحن  ملسناه  »م��ا  إن  مضيفًة 
من  الكثري  رغبة  هو  كمعلامت 

الطالبة المثال في مدارس االيتام ...
اقاَم االعالم النسوي في العتبة الحسينية المقدسة مسابقة الطالبة المثال في 
مدرسة السيدة رقية  والسيد علي االصغر ) عليهما السالم( لأليتام  بفرعيها 

االبتدائية والمتوسطة التابعتين لمؤسسة االمام الرضا )عليه السالم(.
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مركٌز جديٌد في كربالء لصيانة 
وترميم المخطوطات

عىل  احلصول  يف  الطالبات 
تأثري  من  له  ملا  اللقب،  هذا 
نفسية  ع��ىل  واض���ح  اجي���ايب 
ذلك  أثر  وبالفعل  الطالبات، 
حصلن  الالت  الطالبات  عىل 
عالمات  شاهدنا  فقد  عليه، 
ترتسم  واالب��ت��ه��اج  ال��ف��رح 
ذلك  يذكرن  حني  وجوههن 
وزعن  وبعضهن  ملعلامهتن، 
فرحهن  عن  تعبريًا  احللوى 
باإلضافة  مثاليات،  بكوهنن 
تعترب  املسابقة  ه��ذه  إن  إىل 
حافزًا لالستمرار بالتفوق من 
واالخالقية  الدينية  الناحية 

والرتبوية والعلمية«.

السيد  مدرسة   مدير  وأك��ّد 
السالم(   )عليه  االصغر   عيل 
خشان:  عبد  ن��زار  االس��ت��اذ 
»ه���ذه امل��س��اب��ق��ة م��ن أمج��ل 
العتبة  قدمتها  التي  املبادرات 
لأليتام   امل��ق��دس��ة  احلسينية 
حافز  لألطفال  تضيف  فهي 
ليكون  منهم  كل  ليبدأ  قوي 
به،  يقتدى  وأنموذجًا  مثااًل 
الرتبوية ال  الوظيفة  إن  حيث 
والكالم  التوجيه  عىل  تقوم 
الرتبوية  فالطرق  امل��ب��ارش، 
التحفيز  عىل  تعتمد  الناجحة 

والتشجيع ايضا«.

االستعدادات  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  وساق  قدم  عىل  جتري 
وصيانة  لرتميم  السالم  عليه  احلسني  اإلمام  مركز  الفتتاح  اخلاصة 

املخطوطات ورعاية الباحثني.
ورقية  خمطوطة  آالف   5 من  أكثر  املقدسة  احلسينية  العتبة  ولدى 
تعود اىل عصور خمتلفة, فيام لدهيا أعداد كبرية جدا من املخطوطات 

املصورة.
وصيانة  برتميم  املركز  »يعنى  التميمي  مناف  املركز  مسؤول  وقال 
املخطوطات واحلفاظ عليها, كام يعنى أيضا بتوفري نسخ خطية منها 
وأخرى مصورة لكي يستفيد منها الباحثون واملحققون واملهتمون 

بالرتاث اإلسالمي املخطوط«.
وأضاف »ان كوادر املركز تلقت دورات عدة خارج العراق وداخله, 

وهي عىل خربة عالية بطرق الرتميم العاملية واحلديثة«.«.
وأشار التميمي اىل ان املركز يتوفر حاليا عىل بعض األجهزة الالزمة 
لعمليات الرتميم, فيام ستصل أجهزة حديثة من دولة التشيك وهي 

من صناعة رشكة خمتصة بأجهزة ومواد ترميم املخطوطات«.
ولفت اىل ان كوادر املركز تعتمد يف ترميم املخطوطات عىل طرق 
للمخطوطات  الوقائية  والصيانة  الرتميم  عمليات  يف  خمتلفة  عاملية 

واحلفاظ عليها.
يف  والديني  الثقايف  ال��رتاث  إحياء  شعبة  أعلنت  سابق  وقت  ويف 
»ضوابط  لكتاب  الكاملة  املخطوطة  عىل  حصوهلا  عن  العتبة 
األصول« للسيد إبراهيم القزويني املعروف ب�«صاحب الضوابط« 

و«الدالئل«.

قريبًا.. 

االأحرار/ �سديق الزريجاوي
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وب��ع��د م���رور ارب���ع س��ن��وات 
خترجت اول دفعة من املدرسة 
اهلل  خلق  ارشف  اس��م  محلت 
)دورة املصطفى )صىل اهلل عليه 
باألحكام  للتعريف  وآل���ه(( 
وليذكروا  واالبتالئية  الرشعية 
)عليهم  البيت  أهل  بمصائب 
ال��س��الم(.وض��م��ت امل��درس��ة 
الرجال والنساء،  عىل ان يكون 
احلسينية  العتبة  داخل  الرجال 
العتبة  ففي  النساء  اما  املقدسة 
العباسية املقدسة، بنفس املنهج 
واالس��ات��ذة، وخُت��رج يف وقت 
دفعة  سنوات  ارب��ع  كل  واح��د 
من الطلبة اضافة اىل سنة دراسة 
الطالب  خالهلا  يتعلم  متهيدية 
ب��ع��ض ال�����دروس احل��وزوي��ة 
واالخ��الق  والعقائد  كالفقه 
إضافة  القرآن  وعلوم  واملنطق 

صناعة  او  ال��ص��وت  ف��ن  اىل 
وفن  اخلطابة  وف��ن  ال��ص��وت 
النظري  وباجلانبني  اإلل��ق��اء 

والعميل وبمتابعة االساتذة.
خترج  بعد  امل��درس��ة  وت��غ��ريت 
خطيب  ب���ني  ط��ال��ب��ا   )70(
ومبلغة، اىل معهد اإلمام احلسني 
)عليه السالم( للخطابة لتكون 
الدراسة فيه سنتني ويتم بعدها 
دورة  خترج  وتم  الطلبة،  خترج 
ال��دورات  ثاين  املرتىض(  )عيل 
اكثر  نرش  ليتم  سنتني  وبمدة 

عدد من اخلطباء احلسينيني.
كان  املعهد  انشطة  ضمن  ومن 
اخلطباء(  )صدى  جملة  إصدار  
عام 2012م وهي جملة شهرية 
وتنقل  اخلطباء،  بثقافة  تعنى 
املنرب  خطباء  ونشاطات  اخبار 
بالنرش  مستمرة  وهي  احلسيني 

اىل وقتنا احلايل.
وبعد خترج الدفعتني املذكورتني 
ان��ش��اء راب��ط��ة باسم  ت��م  ان��ف��ا 
احلسينيني(  اخلطباء  )راب��ط��ة 
املتخرجني  اخلطباء  شمل  للم 
األفكار  وتالقح  هبم  وااللتقاء 
والتواصل  أوضاعهم  ومعرفة 

معهم.
تطوير  يتم  وأخ��رى  ف��رتة  بني 
دورات  بإدخاهلم  العمل  كادر 

فنية ومهنية لتطوير مهاراهتم.
تم حتصيل  األخ��رية  اآلون��ة  يف 
الرشعي  امل��ت��ويل  م��ن  املوافقة 
املقدسة سامحة  للعتبة احلسينية 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
تابعة  شعبة  من  املعهد  لتحويل 
اىل قسم مكتب األمني العام اىل 
قسم مستقل بذاته حتت عنوان 

)قسم اخلطابة احلسينية(.

اهتامما  العمل  توسعة  ومت��ت 
ب��اخل��ط��ب��اء، وات��س��ع��ت دائ���رة 
ايضًا  الرواديد  لتشمل  العمل 
تعنى  وح����دة  ب��اس��ت��ح��داث 

بشؤون الرواديد.
االمام  معهد  انشاء  تم  كذلك 
احل���س���ني )ع��ل��ي��ه ال���س���الم( 
والفني  االع��الم��ي  للتدريب 
ب��إع��داد  خيتص  املعهد  وه���ذا 
اخل��ط��ب��اء اع��الم��ي��ًا وك��ذل��ك 
املختصني  اإلعالميني  تدريب 

بنقل الشعائر احلسينية.
قسم  خرجيي  ان  بالذكر  جدير 
املنابر  بارتقاء  ب��ارشوا  اخلطابة 
مستثمرين  التبليغ  ومتابعة 
العطلة الرسمية يف شهري حمرم 
يف  زاد  مما  اخلري،  وصفر  احلرام 
ما  وتطبيق  العملية  خربهتم 

تعلموه.

يعد ق�سم اخلطابة من اهم املوؤ�س�سات التي تعنى بتخريج خطباء املنرب احل�سيني والذي �ُسرع العمل به منذ عام 2006م من قبل 
ال�سالم( للخطابة، بهدف تهيئة قاعدة وم�سنع  للعتبة احل�سينية املقد�سة، بعنوان مدر�سة االإمام احل�سني )عليه  العامة  االمانة 

خلطباء ح�سينيني ينبثقون من داخل �سحن االمام احل�سني )عليه ال�سالم(.

قسم الِخطابة في العتبة الحسينية المقدسة ...  
االأحرار/ ح�سني النعمة منجٌم لتخرج الخطباء والمبلغات 
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الوائيل  امحد  الشيخ  مستشفى 
االسكان  حي  يف  اهلل(  )رمح��ه 
بمحافظة كربالء وهو مستشفى 
جراحي عام من تنفيذ وارشاف 
ومتابعة قسم املشاريع اهلندسية 
اىل  فيه  االنجاز  نسبة  وصلت 

.%60
)صىل  االنبياء  خاتم  مستشفى 
ل��ألم��راض  وآل����ه(  عليه  اهلل 
القلبية وهو من تنفيذ وارشاف 
نسبة  االستثامر  قسم  ومتابعة 

االنجاز احلالية %45.
حي  الطبية  ال��ع��ي��ادات  جممع 
االسكان بمحافظة كربالء وهو 

ومتابعة  وارشاف  تنفيذ  م��ن 
االنجاز  نسبة  االستثامر  قسم 

احلالية فيه تصل اىل %25.
التوحد  ام��راض  ع��الج  مركز 
وهو من تنفيذ وارشاف ومتابعة 

قسم االستثامر.
كربالء  يف  العيون  مستشفى 
املقدسة تنفيذ وارشاف ومتابعة 
طور  يف  وه��و  االستثامر  قسم 

تقديم التصاميم النهائية.
)عليه  احلسني  االم���ام  مركز 
ال��س��الم( ل��ع��الج االم���راض 
الرسطانية طريق احلر  يف حمافظة 
كربالء وهو من تنفيذ وارشاف 

ونسبة  االستثامر  قسم  ومتابعة 
االنجاز احلالية %30.

احلسيني  ال��ف��وري  االس��ع��اف 
االس��ع��اف(  س��ي��ارات  )رشاء 
وهو من تنفيذ وارشاف ومتابعة 
رشكة خريات السبطني وهو يف 

مرحلة تقديم العروض.
والتوليد  النسائية  مستشفى 
وارشاف  ت��ن��ف��ي��ذ  م���ن  وه���و 
ومتابعة قسم االستثامر وهو يف 

مرحلة احالة التصاميم.
البولية  اجل��راح��ة  مستشفى 
وال��ك��ىل وال��ع��ق��م/ ك��رب��الء 
املقدسة وهو من تنفيذ وارشاف 

ومتابعة قسم االستثامر وهو يف 
مرحلة احالة التصاميم.

/كربالء  السكري  داء  مركز 
املقدسة وهو من تنفيذ وارشاف 
ومتابعة قسم االستثامر وهو يف 

مرحلة احالة التصاميم.
يف  الرسطانية  االم��راض  مركز 
البرصة وهو من تنفيذ وارشاف 
ومتابعة قسم االستثامر، ونسبة 

االنجاز هلذا املرشوع %30.
وهو  البرصة  يف  الطبية  املدينة 
ومتابعة  وارشاف  تنفيذ  م��ن 
مرحلة  ويف  االس��ت��ث��امر  قسم 

احالة التصاميم. 

مشاريُع طبية للعتبة الحسينية 
بانتظار اْن تبصر النور في العراق  

املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  الطبية  ال�����س��وؤون  ق�سم  ي��ق��وم 
والفنية  الطبية  اال�ست�سارات  بتقدمي  اليومية  ن�ساطاته  �سمن 
امل�ساريع  ق�سم  وتنفيذ  ا�سراف  حتت  تكون  التي  امل�ساريع  جلميع 
اال�سرتاتيجية وق�سم امل�ساريع الهند�سية وق�سم اال�ستثمار، التابعة 
واال�ست�ساريني  االطباء  من  جمموعة  خالل  من  املقد�سة  للعتبة 
ال�سوؤون  ودائ��رة  املقد�سة  كربالء  �سحة  دائ��رة  من  الهند�سيني 

الهند�سية يف وزارة ال�سحة. ومن امثلة هذه امل�ساريع:
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ويرى العقيد عقيل رزاق مكي، مدير قسم 
ل�  حديثه  يف  كربالء،  حمافظة  يف  األحداث 
العمل  فرص  توافر  »قلة  بأّن  )األح��رار( 
جانب  فيها  يتوفر  كربالء  حمافظة  ولكون 
عىل  الدينية(  وهو)السياحة  مهم  سياحي 
نتيجة  العراقية  املحافظات  أغلب  عكس 
تشهد  فهي  مليونية  زيارات  من  تشهده  ما 
املحافظات  من  عليها  املتسّولني  إقبال 
ملفتة  ظاهرة  أصبحْت  حيث  املختلفة، 

تنذر باخلطر«.
ويضيف مكي أن »أغلب هؤالء املتسولني 
ذلك  نكتشف  حيث  )الغجر(،  من  هم 
هذه  عىل  للقضاء  الرامية  محالتنا  خالل 
وتدوين  معهم  التحقيق  يتم  إذ  الظاهرة، 
ما  أو  املخالفة  نوع  للقايض  أقواهلم ونرفع 
حيكم  حيث  خمالفة(،  من  )أق��ل  ب�  تسّمى 

تعهد  أخ��ذ  بعد  عنهم  ب��اإلف��راج  القايض 
خّطي من ذوهيم بعدم امتهان التسّول مّرة 
الفتًا  أشد«،  العقوبة  ستكون  وإال  أخرى 
ملعاجلة  جذريًا  حاًل  ليس  »القرار  ان  إىل 
ظاهرة التسّول إذ أن ذوي الطفل املتسّول 

هم متسولون أيضًا!!«.
التي  احل��ل��ول  »م��ن  ان  إىل  مكي  ولفت 
تتم  الظاهرة  ه��ذه  ملعاجلة  ناجعة  نراها 
عمل  ف��رص  ت��وف��ري  األوىل  بطريقتني، 
ملنعهم  العمل  القادرين عىل  للشباب ومن 
يتمّثل  الثاين  واحلل  التسّول،  امتهان  من 
من  املتسولني  دخ��ول  بمنع  أم��ر  بإصدار 
املوجودين  وإرجاع  األخرى  املحافظات 
كل إىل حمافظته«، مبينًا ان »ملحافظة كربالء 
من  الزائرون  ويقصُدها  كبرية  خصوصية 
مجيع بقاِع العامل فالبّد من إظهارها بالشكل 

األمجل«.
كربالء  يف  األح��داث  قسم  مدير  خيِف  ومل 
منحًى  تأخذ  بدأت  التسّول  »ظاهرة  بأن 
األطفال  وحم��اول��ة  االحتيال،  وه��و  آخ��ر 
القانونية  املحاسبة  من  الترّشد  املتسولني 
عرب امتهان عمل مسح زجاج السيارات أو 
بيع بعض احلاجيات عىل السائقني بدعوى 
التسّول،  صور  من  صورة  هو  بينام  العمل 
لألطفال  البعض  استخدام  عن  ناهيك 
املتسولني من أجل مراقبة البيوت والسطو 

عليها بعد خروج أهلها منها«.
وأضاف بأن »التعامل مثل حاالت السطو 
التي تتم عرب األحداث وفق املادة )443( 
للرسقة الليلية وهي أشبه بالسطو املّسلح، 
أما الرسقة النهارية فيتم التعامل معها وفق 
يف  األح��داث  عىل  واحلكم   )444( امل��ادة 

المتسّولوَن )األحداث(... 
ظاهرة تفتك بالمجتمع وتسيُء 

لقدسية مدينة كربالء

االأحرار/ �سياء اال�سدي - قا�سم عبد الهادي

يعّد الت�سوُل من بني اأهم الظواهر اخلطرية التي ت�سهدها حمافظة كربالء املقد�سة وت�سكل خطرًا كبريًا على الواجهة احل�سارية لها 
ف�ساًل عن انه بات يهّدد اأمنها، بعد اأن اأ�سبحت كربالء �ساحة مفتوحة لكل من يريد اأن يك�سب رزقه ب�سورة م�سروعة اأو غري م�سروعة.

وت�سبُح هذه الظاهرة املتف�سية �سائكًة اأكرث يف ظلِّ حاالت ت�سّول االأطفال )االأحداث( وا�ستخدامهم يف اأكرث االأحيان من قبل جهات 
جللب املال ب�سورة غري م�سروعة، والتي ن�ستطيع اأن ن�سميها )ظاهرة داخل ظاهرة( وهي اإهانة ال�سغار يف مثل هذا العمل الذي ي�سلُب 

روح الطفولة وينّمي فيهم كل ال�سلوكيات ال�سيئة.
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ال  بمدة  املتهم  بحبس  حاالت  هكذا  مثِل 
تزيد عن مخسة عرش عامًا«.

دور الباحث االجتماعي في تقويم المتسولين
رشيد  ف��وزي��ة  السيدة  تقول  جهتها  م��ن 
حمكمة  رئاسة  يف  االجتامعية  الباحثة  عبد، 
مادة  وجود  لعدم  »نظرًا  كربالء:  استئناف 
)املتسولون(  أساسها  عىل  حُياسب  قانونية 
هنا  االج��ت��امع��ي  ال��ب��اح��ث  دور  فيكون 

املحكمة  اتى  من  سلوك  تقويم  فقط  هو 
املخالفات،  من  شاهبها  وم��ا  بمشاجرة 
وتوصية من يقوم بكفالته بأن ال تتكرر مثل 
هكذا امور وعدم زجهم يف شوارع املدينة 
لغرض التسّول،  ولكننا ولألسف نرى ان 
املتسولني  هؤالء  ان  و  ذلك  يف  جدوى  ال 
يف  توزيعهم  ويتم  حتتضنهم   جماميع  هلم 
املساء  يف  وجتميعهم  صباحًا  ال��ش��وارع 
املبيت  لغرض  املنزل  اىل  بعدها  ليلجأوا 
والطعام، ومن يقوم بكفالتهم واخراجهم 

هم ايضًا متسولون«. 
االجتامعي  الباحث  احلديث  ويشاركها 
كربالء  حمافظة  استئناف  حمكمة  رئاسة  يف 
»كون  قائاًل:  حمسن  علوان  حممد  املقدسة 
حمافظة  خ��ارج  من  هم  املتسولني  اغلب 
من  منهم  قليلة  ونسب  املقدسة  كربالء 

اآلراء  تأخذ  ان  نأمل  نحن  املحافظة  اهايل 
االعتبار  بنظر  هبا  تقدْمنا  التي  واالفكار 
والتي  ال��واق��ع،  ارض  ع��ىل  وتطبيقها 
العالقة  الدوائر ذات  التنسيق بني  تتضمن 
ووضع  املحافظة  يف  املقدسة  العتبات  مع 
ويتلخص  املتسول  خيّص  خاص  برنامج 

برتحيل من هم من 
خ�����ارج حم��اف��ظ��ة 

جمهولو  هم  من  وتأهيل  املقدسة  كربالء 
النسب وليس هلم اب وام، اضافة إىل فتح 
للحد  املتسولني  هلؤالء  تأهيلية  مؤسسات 
واالستفادة  جانب  من  الظاهرة  هذه  من 

منهم بعد تأهيلهم باملستقبل«.
رعاية االحداث في القانون العراقي 

جيب  التي  الفئات  اهم  من  االح��داث  ان 
الرعاية  ك��ل  يوليها  ان  املجتمع  ع��ىل 
املخاطر  من  حلاميتها  يسعى  وان  واالهتامم 
االجتامعية املحتملة وهلذا فقد نصت املادة 
رقم  االح��داث  رعاية  قانون  من  األوىل 
ظاهرة  من  احلد  عىل    1983 لسنة   )76(
احلدث  وقاية  خالل  من  االحداث  جنوح 
القيم  وفق  اجتامعيا  وتكييفه  اجلنوح  من 

والقواعد االخالقية للمجتمع.
كام نّصت املادة الثانية من القانون نفسه عىل  

حتقيق األهداف االتية:
املعرض  للحدث  املبكر  االكتشاف  اواًل: 

للجنوح ملعاجلته قبل ان جينح. 
بواجباته  اخالله  عن  الويل  مسؤولية  ثانيًا: 
تعرضه  حالة  يف  احل��دث  او  الصغري  جتاه 

للجنوح. 
اقتضت  اذا  االبوية  السلطة  انتزاع  ثالثًا: 
ذلك مصلحة الصغري او احلدث واملجتمع. 
اسس  وفق  اجلانح  احلدث  معاجلة  رابعًا: 

علمية ومن منظور انساين. 
خامسًا: الرعاية الالحقة للحدث كوسيلة 

لالندماج يف املجتمع والوقاية من العود. 
مع  اجلامهريية  املنظامت  مسامهُة  سادسًا: 
تنفيذ  ومتابعة  وضع  يف  املختصة  اجلهات 

اخلطة العامة لرعاية االحداث. 

25
A L -  A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y

تحقيقات



مما ال شك فيه أن احلقبة التارخيية التي مرت 
هبا اإلمامة إبان عرص حكم بني العباس هي 
األصعب واألخطر أثرًا يف تأريخ تويل أئمة 
املنصب  هلذا  السالم(  البيت)عليهم  أهل 
املحن  من  الكثري  إليه  تشري  ما  هذا  اإلهلي، 
ذلك  يف  ج��رت  التي  اجلسام  واألح���داث 
العرص بدءًا من الفرتة التي عارصها سادس 
اإلمام  السالم(  البيت)عليهم  أهل  أئمة 
السالم(  الصادق)عليه  حممد  بن  جعفر 
وانتهاًء بإمامة خامتهم اإلمام املهدي)عجل 
اهلل فرجه الرشيف(. ولعل من أحرج تلك 
)عليه  الكاظم  إمامنا  به  مر  ما  امل��راح��ل 
مجيع  تؤكد  حيث  إمامته،  فرتة  يف  السالم( 
األحداث أنه عانى األمّرين وكابد صنوف 
قبل  من  التحديات  أشكال  وواجه  األذى، 
طبيعة  عكس  ال��ذي  األم��ر  ع��رصه،  حكام 
لتلك  تأملية  وبنظرة  وخطورهتا،  املرحلة 
التحليل  طاولة  عىل  ووضعها  األح��داث 
املقاومة  حجم  نلمس  أن  يمكن  والنقاش 
السالم(  الكاظم)عليه  إمامنا  أبداها  التي 
وكيفية  اتبعته،  التي  املؤمنة  الرسالية  والثلة 
وصرب  حكمة  بكل  التحديات  هلذه  تصديه 
األخبار  من  مجلة  تعكسه  ما  وهذا  وجتّلد، 
التي أوردهتا كتب احلديث، منها حادثة لقاء 
اإلمام)عليه السالم( بطاغية عرصه هارون 
فيه  دار  وما  احلج،  موسم  خالل  العبايس 
والصالبة  بالتحدي  اتسم  حديث  م��ن 
أهل  حجية  خالهلا  اثبت  اإلم��ام،  قبل  من 
تويل  يف  وأحقيتهم  السالم(  البيت)عليهم 
ابن شهر آشوب يف  َيذكر  أمر األمة، حيث 
املدينة  دخل  فلام  ه��ارون  )حج  أنه  مناقبه 
بن  يا  عليك  فقال:السالم  الرتبة،  إىل  تقدم 
أبو  فتقدم  غريه،  عىل  بذلك  مفتخرًا  العم 

اهلل  رسول  يا  عليك  وقال:السالم  احلسن 
هارون  وجه  فتغري  أب��ه،  يا  عليك  السالم 
املوقف  أما   . املسجد(  من  فأخذ  به  وأمر 
السالم( من  اإلمام)عليه  اثبته  الذي  اآلخر 
املستمدة  وقوته  باهلل،  العالية  ثقته  خالله 
َعَدُه  ويمكن  عقيدته،  ورس��وخ  إيامنه  من 
التحدي واملواجهة املبارشة مع رأس  ذروة 
السلطة الغاشمة آنذاك؛ فقد متثل يف الرسالة 
التي بعثها إمامنا الكاظم)عليه السالم( إىل 
الذي  السجن  من  العبايس  هارون  الطاغية 
كان حُيَتجز فيه، حيث أعرب فيها عن سخطه 
البالغ عليه، فقد)روى اخلطيب بإسناده عن 
بن  موسى  بعث   : قال  إسامعيل،  بن  حمّمد 
جعفر إىل الرشيد من احلبس رسالة كانت: 
انه لن ينقيض عني يوم من البالء إاّل انقىض 
عنك معه يوم من الرخاء، حتى نقيض مجيعًا 
إىل يوم ليس له انقضاء خيرس فيه املبطلون( . 
إن هذا اخلطاب الرسايل الشجاع يف مواجهة 
الذي تضمنته  الظلم والتصدي لالنحراف 
يكشف  السالم(  اإلمام)عليه  رسالة  هذه 
الراسخة  واملبدئية  األصيلة  املنهجية  عن 
اهلل  األكرم)صىل  النبي  هنج  من  املستمدة 
واالنحراف،  للظلم  تصديه  يف  وآله(  عليه 
مقاومته  إب���داء  يف  أس��ل��وب��ه  ع��ن  ف��ض��اًل 
من  عليه  وقع  ما  لكل  الفعالة  ومعارضته 
األمَة  أص��اَب  وما  وإقصاء،  وظلٍم  حيٍف 
من اثر ذلك من وهٍن وتراجع عىل الصعيد 
األخالقي والديني نتيجة ملامرسات السلطة 
ال  والتحدي  املقاومة  فعنرص  احلاكمة. 
الواردة يف  القّيمة  املفردات  يكاد ينفك عن 
رسالة اإلمام آنفة الذكر، بل أكثر من ذلك 
ألشد  اإلم��ام  استشعار  عن  لتعرب  ج��اءت 
باشتداد  وتيقنه  وال��ع��ذاب،  األذى  أن��واع 

مرحلة  وبلوغه  خصومه  وبني  بينه  الرصاع 
أعىل  يبدي  جعله  ال��ذي  األم��ر  ال���ذروة، 
يوجه  فعندما  واملواجهة،  الرفض  درجات 
اللهجة  هبذه  رسالته  السالم(  اإلمام)عليه 
باملصري  وينذره  عرصه،  طاغية  إىل  احل��ادة 
اخلالئق،  مجيع  إليه  سيؤول  الذي  احلتمي 
يف  غ��ارق  وهو  أيامه  انقضاء  من  وحي��ذره 
الزائلة؛  احلياة  ومباهج  وشهواته،  ملذاته 
رجاحة  عىل  كبريًا  م��ؤرشًا  يعطي  هذا  فإن 
وسالمة النهج الذي يسري وفقه اإلمام)عليه 
والظروف  املرحلة  ملعطيات  تبعًا  السالم( 
هذه  مثل  مواجهة  ورضورة  يعيشها،  التي 
صالبة  بكل  اجل��ائ��رة  السلطوية  املظاهر 
ووضوح. أما األمر اآلخر الذي يمكن أن 
السالم(  اإلمام)عليه  رسالة  من  نستشف 
فهي حجم ما كان يكابده ويعانيه إمامنا من 
أمل مربٍح، وأذى كبرٍي وهو َيرَزح يف غياهب 
سجون ال يعرف ليلها من هنارها، مفوضًا 
يف ذلك أمره إىل اهلل تعاىل، ومسلاًم لقضائه 
وقدره، ومنتظرًا لذلك اليوم املشهود الذي 
اهلل،  عند  الطاغية  خصمه  فيه  سيحاكم 
يومها خيرس فيه املبطلون والظاملون. إن هذه 
احلادثة وغريها من املواقف احلازمة إلمامنا 
الكاظم)عليه السالم( تدل عىل مدى إيامنه 
باهلل سبحانه وتعاىل، وانقياده ألمره احلكيم، 
وترّفعه عن سؤال غريه من املخلوقني، كام 
كوهنا  اجلهاد  أشكال  أعظم  من  تعد  إهنا 
منها  أراد  جائر،  سلطان  بوجه  حق  كلمة 
رصخة مدوية تبعث روح التحدي ورفض 

الظلم يف جسد األمة.

الخطاب الرسالي

   ح�سن �ساكر اجلبوري  

الشجاع
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لكل إنسان كرامة، البد أن يصوهنا !!، وعليه أن يصون كرامة أخيه اإلنسان مهام 
كان، فكلنا برش سواء كان وزيرًا أم غفريًا !! كيف نتعامل مع بعضنا البعض ؟؟ انه 
أمٌر يف غاية األمهية وجيب أن نوليه جانبًا من االهتامم فإن موضوع )فن التعامل( 
مع بعضنا البعض - كبرٌي جدًا - تعتني به كل الشعوب يف العامل .. ولدى الغرب 
كيف  االجتامعية.  باملهارات  يسمى  ما  وهو  الفن  هذا  فيها  يدرس  خاصٌة  معاهد 
مع  احلديث  يف  لبِقًا  يكون  كيف  بنفسه؟  الثقة  يكسب  كيف  اإلنسان؟  يتحدث 
من  التعامل، وخري  آداب  ومنها  اآلداب،  كنوز  الكثري من  فيه  الناس؟ واإلسالم 
شأنه  فكان  مجيعًا  والسالم  الصالة  عليهم  اهلل  رسول  وخامتهم  األنبياء  به  نقتدي 
صىل اهلل عليه واله وسلم يف تربية أصحابه وتعليمهم أن يراعي أحوال من يتعامل 
معهم وينزل الناس منازهلم. فالناس منذ خلقهم اهلل وهم خمتلفو الطباع والرغبات 
وامليول إذ جيب عىل اإلنسان أن يامرس إنسانيته وحيسن استخدامها فهي ما تفرقه 
عن باقي املخلوقات ويف ظل الظروف التي يعيشها البلد يف الوقت احلارض وعىل 
يعمل  وكٌل  الُكفاء،  املوظفني  من  الكثري  الدولة  دوائر  يف  نجد  املستويات..  كل 
ملكًا  نفسك  من  تصنع  أن  معينة  دائرة  يف  تعمل  أنك  معنى  وليس  اآلخر  خلدمة 
والناس حولك حاشية .. إذ البد أن تتواضع )من تواضع هلل رفعه( والبد أن جتيد 
فن التعامل مع االخرين أيضا، فإنه فنٌّ رفيُع املستوى اذ انك من السهل أن خترس 
احرتام الناس لكن ليس من السهولة أن تكسب ودهم وحبهم . البد لنا من وقفة 
مع النفس ونحاسبها قليال إذ ملّا كان اكتساب العادة صعبًا، نظل يف حاجة إىل يقظة 
ذاتية وحماسبة دائمة فاجعل من نفسك رقيبًا عىل نفسك، وجاهد نفسك أن ال متيل 
للنهوض  البلد  التي يمر هبا  املرحلة  إليه يف هذه  مع اهلوى وهو أحوج ما نحتاج 
أبيك، وأمك، وإخوانك، وأقربائك، وأصدقائك؛  املرير، وطبيِّق ذلك مع  بواقعه 
ألهنم ألصُق الناس بك ومن ثم تتحول هذه احلقائق واألساليب التي ُذكرت إىل 
مهاراٍت اجتامعيٍة عملية تساعدنا عىل التعايش مع اآلخرين بطريقة صحيحة وهو 
ما نبتغيه. ليس املقصود مما سبق استعراض السلوك اإلنساين، بل التطبيق العميل 

لتلك احلقائق واألساليب.

قسم من الناس يعتقد ان صاحب العيون الزرق 
) ذكرا ام انثى هو حاسد ال حمالة، ويتحقق احلذر 
والتشاؤم منه خوفا من وقوع عينه الزرقاء شديدة 
كاملسكن  املادية  املمتلكات  عىل  باحلسد  الفاعلية 
احلسنة  االم��ور  اىل  اضافة   ، وغريها  السيارة  او 
واحلديث  مثال.  كالعافية  الناس  عند  هبا  املعتد 
عن هذا االعتقاد اخلاطئ يرجع تارخيها اىل زمن 
الفراعنة يف مرص ومن اجل دفع ما تشعه منه عني 
(وهي  عيون  سبع  ام   ( الدار  عىل  تعلق  احلاسد 
قطعة مصنوعة من اجلبس فيها سبع عيون وتلون 
ب�)اللون االزرق ( هذا االعتقاد اخلاطئ مع عدم 
نفي حقيقة احلسد التي ذكرها اهلل سبحانه يف اكثر 
 ( تعاىل  قوله  منها  الكريم  القرآن  من موضوع يف 
 , ومن رش حاسد اذا حسد ( سورة الفلق االية 5 
فاحلسد مسألة نفسية بحتة تتكون وتنشأ يف اعامق 
كطاقة  فتصدر   ) الشيطانية  اي   ( املظلمة  النفس 
اليشء  نحو  تتجه  ماديا،  حمسوسة  غري  اشعاعية 
اطالقا  عالقة  وال  سيئا  تأثريا  فيه  فتؤثر  املحسود 
من  فليس  عينه  زرقة  أو  االنسان  بشكل  للحسد 
باب العدل االهلي ان يعاقب اهلل صاحب العيون 
االعتقاد  حسب   ( حاسد  ان��ه  بدعوى   ال��زرق 
العريف ( ألن اهلل عادل وهو اخلالق واملصور قال 
االسامء  له  املصور  البارئ  اخلالق  اهلل  هو   ( تعاىل 
والعدل   24 االي��ة  احلرش  س��ورة   ).... احلسنى 

اساس امللك. 

خالد غامن الطائي خلود احل�سناوي  مــع االخريـــن

العيــــــــون 
الزرق والحسد

فــن التعامل 
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َج�������دي�������د اأت������������ان������������ا  ق�����������ران�����������ا  اأن  ل�����������و 
م���������������اذا ي��������ق��������ول ال���������وح���������ي ع���������ن ك������رب������الء
ه����������ل ي����������ا ت��������������رى ن�����������س�����م�����ع ع����������ن م�����زي�����د
�����س����ن���������س����م����ع ال���������ق���������ول ب������ك������ل ال������و�������س������وح
اخل������ل������ود ف�������ح�������وى  ُت�����������رِج�����������َم  ك�������رب�������ال  يف 
غ��������اي��������ٍة م������������ن  اهلل  اأراَد  وم����������������ا 
م��������وق��������ٍف يف  احل�������������������س���������نُي  اأع��������ل��������ن��������ه��������ا 
ف����ل����ت���������س����ه����د ال�������دن�������ي�������ا ب������ك������ل ال�����ع�����������س�����ور

احَل������م������ي������د ال��������ع��������زي��������ز  هلل ِ  واالأم�������������������������ُر 
ال��������������والء ع�������ق�������د  �������س������ب������ل  يف  اآي������������ات������������ه 
ع����������ن ِع��������ل��������ة اخل��������ل��������ق وم��������������������اذا ُي�������ري�������د
������ده������ا ال�����������س�����ب�����ط ب�����ق�����ط�����ع ال�������وري�������د ج�������������سَّ
م����������ن م�����������ف�����������ردات ال��������َع��������ه��������د وال��������ُع��������ه��������ود
َي�������������س������ود اأن  امل������������������رء  ك���������م���������ال  ف�������ي�������ه 
ه��������ي��������ه��������ات م��������ن��������ا ال��������������������ذل ل�����ل�����ج�����ح�����ود
احَل�����ف�����ي�����د ِن���������ع���������َم  ال�������ُط�������ه�������ر  ل������ط������ه  اّن 

عبد اجلواد حممودَلْو
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ان��������ظ��������ْر ل�������ق�������ربك خ��������رب��������ٌة الُت������ق�������������س������ُد!
اظ�������ل�������ْم�������ت ب�����ال�����ق�����ت�����ل ال�����������س�����ن�����ي�����ع ك������اأمن������ا 
وظ���������ن���������ن���������َت ان��������������ك ف���������ائ���������ز ب�����ع�����وي�����ل�����ه�����ا 
م��������������������اذا اأف���������������������������ادك ب���������ه���������ل���������وان جت����رب 
������ب������ة �����س����ب����ح����ه وم���������س����ائ����ه  اأ�������س������ب������ح������ت �������سُ
خ������دع������ت������ك دن��������ي��������ا م����������اي����������زال خ�����داع�����ه�����ا 
ك������اأمن������ا  احل�������������س������ني  ق������ت������ل  يف  ف�������ط�������رْب�������ت 
������س�����اف�����را  اجل��������رمي��������ة  يف  ح�����������دا  وب�������ل�������غ�������َت 
ح������اق������د؟ ل������ظ������اه������ا  يف  م�����ث�����ل�����ك  ك�����������ان  م���������ن 

وج����������������رت ده����������������ور واحل�����������������س��������ني م����ل����ي����ك����ه����ا 
ي���������وم���������ا ف�������ي�������وم�������ا ي�������������س������ت������زي������د م������الك������ه 
اأف������������ال ت������������راه ع�����ل�����ى ال������ق������ل������وب م�����ل�����وح�����ا؟!

دري�������ه�������م  احل���������������س�������ني  ك����������ف  يف  ف�������امل�������ج�������د 
م��������ن��������ارة  ال��������ي��������م��������ني  ك�����������ف  يف  ق�������������������ربان 
ه���������������ذا الأن�������������������ك ت��������ه��������ت��������دي ب�����������س�����الل�����ة 
�������س������رارك������م؟ زوؤام  ف�����اط�����م�����ة  )االإب�������������������ن( 

م�����������اذن�����������ب ط�������ف�������ل ت�������������س������رتي������ه ب����ق����ت����ل����ة 
�����س����اه����ٌد ان�����ت�����ف�����اخ�����ك  ع������ر�������ض  م�������ن  ي�����ب�����ق  مل 

دول������������ٌة  ل����ت���������س����ق����ط  مت�����������س�����ي  دورة  ه���������ي 
ح���ق���ب���ة  يف  زم�������ام�������ه�������ا  ا��������س�������ت�������دام  ف����������������اإذا 

ف�����ي�����ه�����ا امل�����������زاب�����������ُل ب��������امل��������زاب��������ل ُت��������رف��������ُد!
ل�����ي�����ل ال�������وق�������اح�������ة م�������ن ردائ��������������ك ُي�������ط�������رُد!
ت�������رق�������ُد! �����س����ح����ي����ق  اأق�������������س������ى  يف  ف�����ه�����وي�����ت 
������س�����ي�����ُد! ك����������اأن����������َك  ان�����������ف  يف  ف�����������س�����م�����خ�����َت 
وج������ع������ْل������َت �����س����ب����ك ب����ال����ق���������س����ائ����د ُي����ن���������س����ُد!
ي����ح���������س����و ال������ب������غ������اة م�����ف�����ات�����ن�����ا ت����ت����ح���������س����ُد!
ع�����������ْزف ال��������دم��������اء ب����ل����ح����ن ح������ق������دك ا��������س�������وُد!
ح�����ت�����ى اجل��������رمي��������ُة ب�����اع�����ت�����دائ�����ك ت���������س����ه����ُد!!
ف������������اإذا ان������ط������ف������اأَت م������������داُد ح�����ق�����دك ي�����وق�����ُد!
�������س������ل������ط������ان ح����������ب ل�������ل�������ربي�������ة �������������س������������وؤدُد!
وم�������������س������ي������َت ان�����������ت م�����������س�����ف�����را الحُت�������������س������ُد!
وع��������ل��������ى ال�������������س������ف������اه ح�����������������رارة الت���������������ربُد!
م��������ب��������دُد! ال�����������دع�����������ّي  ك����������ف  يف  وامل����������ج����������د 
ك����������ف ال�������ي���������������س�������ار خ�������ري�������ب�������ة ت��������ت��������اأب��������ُد!
دن��������ي��������ا واأخ��������������������رى خ������ا�������س������ر الحُت���������م���������ُد!
)والإب����������������������ن( م�������ع�������زى ك���������وك���������ٌب وجت��������������دُد!
ل������ي������م������وت ع�����ط�����������س�����ان�����ا ب����ق����ت����ل����ك ُي����������������ورُد!
ف����ل����ق����د ه�������وي�������َت وب�������������اُب جم���������دك ي�����و������س�����ُد!
وت��������ن��������وب اأخ����������������رى وامل��������ه��������ال��������ك م�������وع�������ُد!
ف��������ان��������ظ��������ر ب������������������اأي م������ن������ي������ة ت��������ت��������ب��������دُد!

ناعيُة الطغاة  
رحيم ال�ساهر) يزيد وهباء الجبروت(
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اأمل الفرجالهائموَن مع الُجرِح

اأب�������������س������رُت وج������ه������َك ف������االأ�������س������ي������اُء ت���ن���ط���ف���ُئ  
زن����ب����ق����ًة  ج����ن����ب����ي����ِه  يف  ي�����ح�����م�����ُل  واالأف�������������������ُق 
زم��������ٍن   يف  ال������ت������ي������ِه  وج���������������وِه  وب������������ارحت������������اِل 
ب��ي ي������رح������ُل  ح������ني  اإاّل  ال�������وع�������ُد  ي�����������س�����دُق  ال 

ج�����زي�����رت�����ِه   يف  ب������ح������ري  ي��������اأخ��������ُذ  واحل��������ل��������ُم 
اأوردٌة   ال�������������������روِح  م�������ن�������ايف  ك���������ل  وع�������ن�������د 
وذا احل���������������روِف  ك�������ل  يف  ذك�������������رَك  اأدم���������ن���������ُت 
اأرٍق ع����ل����ى  ب������ات������ْت  ل������و  ال�������������روِح  ف�������س���ف���ح���ُة 
وب�����ت�����ل�����ُة ال�������ك�������وِن م������ا اع��������ت��������ادْت ع����ل����ى زم������ٍن 
خ����������طَّ امل�����������������داُر ب�������وج�������ِه ال�������ي�������مِّ م���ل���م�������س���ُه  
م�����الحِم�����ن�����ا يف  ف�����ي�����ن�����ا،  ت�����������س�����ك�����ُن  واأن������������������َت 
من��ا ف�����ي�����َك  ال�������ذك�������َر  اإنَّ  ال������������دِم  �����س����ي����َد  ي������ا 

�����ه�����ُم   ت������ل������ت������فُّ ظ������ام������ئ������ة ال�������ع���������������س�������اِق ح�����بَّ
ي���������س����ع����ل����ُه  هلِل  دم�����������������ًا  واأق���������������������������������راأوك 
وج����������������ُه ال���������ن���������ب���������وِة اآم����������������������اٌل م�����ع�����ّل�����ق�����ٌة 
ت����ل����ف����ت����ه����ا يف  ت�����������س�����ب�����و  امل������������ج������������رُة  ه����������ي 
و������س�����ع�����ل�����ًة ت�������������س������دُل االأن��������������������واَر م���������س����رق����ًة
ك��������اأمن��������ا االأف���������������ق ي��������اأت��������ي ن�����ح�����و �����س����اط����ئ����ِه 
�����س����ان����ِع����ه����ا م��������ي��������الِد  يف  ال���������رم���������َل  حت��������ّف��������ُز 

ف�����ال�����ه�����ائ�����م�����ون م�������ع اجل�������������رِح ال�����������ذي ف���ت���ح���ْت 
وال�������ه�������ان�������ئ�������ون م��������ع االأوط�����������������������اِن ذاك�������������رٌة

ي����خ����ت����ب����ُئ ع������ي������ن������يَّ  يف  وج���������ه���������َك  ون�����������������وُر 
م�������ن م�����ائ�����ه�����ا �����س����ي���������س����ّل����ي ح�����ول�����ن�����ا ال����ظ����م����اأ
�����س����ت����ل����ت����ج����ُئ االأح����������ل����������ى  م����������الحِم����������َك  اإىل 
����ه����ا ال���������س����داأ ي�����ج�����ت�����اُز م����ن����ي ط����ق����و�����س����ًا �����س����فَّ
وال��������ق��������ط��������رُة امل�����ن�����ت�����ه�����ى ت����ن����م����و وت�����ب�����ت�����دُئ
ت���������س����ط����فُّ ج���������ذىل وم��������ي��������الُد ال�������ه�������وى ن�����ب�����اأُ
ي���ن���ك���ِف���ئ ذك�����������������راَك  يف  ال����������رياع����������ِة  م������������رُج 
ل�������������س������اَل ق����ل����ب����ي ج�������م�������ااًل م������ن������َك ي���ه���ت���ن���ُئ
ت����ّت����ك����ُئ االأك����������������������واِن  ع�����ل�����ى  واأن�����������������َت  اإاّل 
َي������ط������اأُ ال�������ن�������دى  م���������������ازاَل  ت�������رب�������َك  ودفُء 
ن�����ه�����ي�����ُم ف������ي������َك ك�����م�����ا ه��������ام��������ْت ب����������َك امل����������الأُ
ن���������س����اأوا ال���������س����م����ا  ح���������س����ِن  يف  ت�����ال�����ي�����ِه  وك����������لُّ 
ف���ت���ئ���وا م������ا  االأّخ�����������������اِذ  ال������ه������وى  ج������ن������وِن  ويف 
وج����������ُه ال������ن������ب������وِة، ي������ا ن�����ع�����َم ال����������ذي ُق�����رئ�����وا
وخ�����������س�����ل�����ُة ال��������وح��������ِي ب����������االآي����������اِت ت���ن���ت�������س���ُئ
ك�������ف�������ًا ح���������س����ي����ن����ي����َة االأل������������ط������������اِف مت����ت����ل����ُئ
ك�����������لَّ امل���������������س�������اف�������اِت ح������ت������ى ح��������ني ت���ن���ط���ف���ئ
م������������ّوزع������������ًا ب���������ني اأ����������س���������ت���������اٍر ل������ه������ا رف������������اأُ
خم���ت���ب���ئ م�����ن�����ه  ج��������م��������اٌل  ������ُه  ي������ف������رت�������سْ اأْن 
ع����������روُق����������ُه وط��������ن��������ًا وال������ن�������������س������ُر م�����ب�����ت�����دُئ
ط������اب������ْت وط������������اَب م�������داه�������ْم ح���ي���ن���م���ا ه�����ن�����اأوا
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 )2-2(جمالياُت  في أوروك يا سليل التعب 
الت�شبُث بامل��كان �شمة تغلب مبختلف ن�شو�ص ال�شاعر علي ال�شيال يف 
تعلقه ،وع�شق��ه ، رغم حمنة املكان من الإهمال ب��كل العهود ،لكنها 
مدينة خ�شه��ا خالق الوجود بتقدمي قوافل الإب��داع ، وال�شهداء على 

طوال تاريخها  لذلك  اأرى بن�شه  �ص12
 عّتقُت النا�شريَة باجلراح

فاأنبثق َ ال�شباح
لت�شاألوُه

اأنا امل�شنوع ُ من خيبة احلروب
وذاكرةِ  املدِن العتيقة

عّلمني ابن عراق النا�شري
اأن اأحّط ركابي على الفراغ

لأ�شنع احلقيقة 
لذلك كّونت من الأعلى

اأرجوحًة خ�شراء
وخباأتها يف جّبتي

يا رب ّ كم النا�شرية جميلة 
لكّنها احلرب

احلرب
احلرب

كل  توظي��ف  ،فت��م  امل��كان   ب�شح��ر  ال�شع��راء  معظ��م  تاأث��ر  لق��د   
احلوا�ص،للتق��اط ال�شور ال�شعرّية املُبهرة  من التاأريخ اأو البيئة  لدعم 
ال�ش��ور اجلمالّية املُعربة عن ع�شق ال�شاع��ر ملدينته اأينما كان، واإ�شراك 
خمتل��ف الفنون بالتعبري عن تعلقه باملكان .اإن التجرّيب ال�شعري نّظر 
له ع�شرات النق��اد من الأكادمييني  ،وق�شية تداخل الفنون  "التنا�ص 
"  يف دع��م ال�شاع��ر لن�شو�شه م��ن روؤيته الوجودي��ة يف املكان  ال�شكل��ي 

وجمالياته و�شحره  وتاريخه . يذكر الدكتور اأثري حممد �شهاب 4- 
: )...فم�شاأل��ة تدخل فن باآخر، م��ن امل�شائل املهمة يف ت�شكيل الن�ص 
املعا�ش��ر ،وال�شبب يف ذلك وا�شح " ه��و اأن التمييز بني الأنواع الأدبية 
مل يع��د ذا اأهمية يف كتابات معظم كتاب ع�شرنا ،فاحلدود بينهما تعرب 
با�شتم��رار ، والأنواع تختلط ،اأو تخرج ،والقدمي منها يرتك اأو يحور 

)...،
1- علي ال�شيال- اأوروك يا�شليل التعب – دار ميزوبوتاميا 

2- د- اإبراهيم الوح�ص- يف النقد التكاملي – كتاب دبي 75
3- الديوان �ص12

4- د- اأثري حممد �شهاب – �شينمائية الن�ص ال�شعري ال�شعر العراقي 
اأمنوذجا – �ص8

صباح محسن كاظم
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أس��امء  ت��دوي��ن  مطلقًا  للعراق  يتسَن  مل 
منذ  األوائ���ل  العراقيات  الصحافيات 
القرن  التاسع عرش وبدايات  القرن  أواخر 
حترير  يف  يشاركن  كّن  واللوات  العرشين، 
الصادرة  العراقية  واملجالت  الصحف 
املقاالت  كتبن  من  فهنالك  ال��ع��راق،  يف 
واالجتامعية  واالق��ت��ص��ادي��ة  السياسية 
مل  الفرصة  املرأة ولكن  وعاجلن مشكالت 
إصدار  أو  التحرير  رئاسة  بشغل  هلنَّ  تتح 
صحف وجمالت خاصة بمجاالت الدفاع 

عن أوضاع املرأة والقضايا السياسية . 
األول عام 1923  يوم 15 ترشين  أن  إال 
عندما  العراقية  للمرأة  تارخييًا  يومًا  كان 
بولينا  الرائدة  العراقية  الصحافية  تّصدت 
تعد  التي  )ليىل(  جملتها  بإصدار  حسون 
العراق،  يف  النسائية  الصحافة  ب��اك��ورة 
ونجحت هذه املجلة عىل الرغم من عمرها 
العراقية  املرأة  بحقوق  املطالبة  يف  الصغري 
املضطرب  وواقعها  مشكالهتا  وط��رح 

واملشحون باألوضاع السياسية .
التي  النبتة اخلرضاء  وهل تتصورون منظر 
كانت  هكذا  نعم  احل��ى..  بني  ما  خترج 
خرجت  التي  النبتة  هبذه  أشبه  )ليىل(  جملة 
الذكوري  العراقي  املجتمع  وس��ط  من 

وتثقيفها  امل��رأة  عمل  يرفض  ك��ان  ال��ذي 
جمال  يف  مسامهتها  إىل  وص��واًل  وتعليمها 
)بولينا(  أمام  الفرصة  وكانت  الصحافة، 
أن تساهم يف تأسيس الصحافة النسائية يف 
العراق وتؤسس فضاًل عن ذلك ملجالت 
ظهور  إىل  إضافة  أخرى  نسائية  وصحف 
بحقوق  تطالب  التي  واملنظامت  النوادي 

املرأة يف العراق.
ولدت بولينا حسون عام 1865، وكانت 
قبل  واألردن  وفلسطني  مرص  يف  تعيش 
إذ   ،1922 ع��ام  يف  ال��ع��راق   اىل  عودهتا 
العضوات  من  فكانت  يتزايد  نشاطها  بدأ 
الذي  النسائية  النهضة  لنادي  املؤسسات 

أفتتح يف )24 ترشين الثاين 1923( .
اللتني  وموطن(  )ليىل  مفردت  أن  ويذكر 

وردتا يف بيت شعري للشاعر الزهاوي:  
إين بليىل مغرم وهي موطن��ي    

                   وعيل اقيض يف غرامي هبا نحبي
قلب  يف  والنابض  الفعال  األثر  كانتا  قد 
السيدة بولينا حسون، إذ خطرت هلا فكرة 
بولينا  السيدة  وتعد  )ليىل(،  جملتها  تسمية 
النسائية  الصحافة  رائ��دات  من  حسون 
ظل  يف  املجلة  هذه  وترأست  العراق  يف 
األوض��اع  بسبب  وصعبة  قاسية  ظ��روف 

كانت  التي  املفروضة  والقيود  االجتامعية 
تعيشها املرأة آنذاك.

)يف  عبارة  حتمل  جملتها  مقدمة  وكانت 
سبيل هنضة املرأة العربية(، ومتيزت املجلة 
اهتمت  والتي  واملختلفة  العديدة  بأبواهبا 
العادات  بعض  بانتقاد  صفحاهتا  بعض 
بعض  ساهم  كام  االجتامعية،  والتقاليد 
مقاالهتم  بنرش  آن��ذاك  واألدب��اء  املفكرين 
املرأة  لنهضة  وتشجيعًا  تثمينًا  وكتاباهتم 

وحتريرها. 
إص��دار  يف  باالستمرار  املجلة  وواظبت 
نفس  عىل  البقاء  مع  الالحقة  أع��داده��ا 
النهج السابق وهو االستمرار واحلث عىل 
السنة  انتهاء  وبعد  املرأة،  بحقوق  االهتامم 
الثانية من عمر املجلة عينت السيدة بولينا 
حسون مديرًة ملدرسة باب الشيخ يف بغداد 
مدرسة  اىل  بعدها  ُنقلت  ثم   ،1925 عام 
تعرضت  أث��ر محلة ش��ع��واء  ع��ىل  أخ���رى  
بعض  قبل  من  الرائدة  الصحفية  تلك  هلا 
الضغوط  هذه  وكل  العراقية،  الصحف 
اىل  أدت  بولينا  السيدة  هلا  تعرضت  التي 
اىل  السفر  ثم  الصحفي  العمل  توقفها عن 
فلسطني خملفة وراءها ذكرى المرأة عراقية 
احلركة  )رائ��دة  عنها  يقال  أن  حيق  باسلة 

االأحرار/ علي ال�ساهر

مْن تاريخ
النسوية في العراق )1 - 2(
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النسائية يف العراق وأول صحفية عراقية( .
العراق  يف  الصادرة  النسائية  املجالت   *

للفرتة بني 1923 – 1958م.
1. جملة )ليىل(: والتي تعد أول جملة نسائية 
ال��ع��راق، وج��اءت من أجل  ص��درت يف 
وواقعها  مشكالهتا  ومعاجلة  امل��رأة  حترير 
عىل  املجلة  أبواب  تقترص  ومل  االجتامعي، 
املجال  فسحت  وإن��ام  فقط  امل��رأة  ش��ؤون 
لتناول مواضيع أخرى ذات صلة بأوضاع 
العراق )االجتامعية، االقتصادية، السياسية 
بعد  الصدور  عن  توقفت  وقد  والثقافية( 

عامني من ظهورها.
جملة  بطي  فائق  الدكتور  الباحث  وذك��ر 
املجلة  أهنا  وأوض��ح  موسوعته  يف  )ليىل( 
العراقية النسائية األوىل التي أّثرت عىل املرأة 
العراقية يف تلك الفرتة وطالبت بحقوقها، 
)ليىل( األسلوب  الثانية ختطت  ويف سنتها 
الذي عاجلت به موضوعاهتا متاما وكرست 
نفسها  كانت قد رضبته عىل  الذي  الطوق 
الزمن  بيل  )قد  مقاالهتا  إحدى  يف  وقالت 
ُخلقت  أهنا  حتسب  املرأة  فيه  كانت  الذي 
الرجل  أو )واّلدة( ليس إال وكان  )متعة( 
بامرأته  يصنع  املطلق  السيد  يعترب  فيه 

وأوالده ما هيوى( .
2. جملة )املرأة احلديثة( التي صدرت عام 
)محيدة  السيدة  حتريرها  ورئيسة   ،1936
األعرجي(، وكانت تدعو اىل حتطيم القيود 

البالية وعدم التفريق بني الرجل واملرأة.
حترر  رضورة  املجلة  ه��ذه  عاجلت  وق��د 
وأه��م  تستحق،  م��ا  إىل  ووص��وهل��ا  امل���رأة 
معاجلات املرأة احلديثة التي لفتت األنظار 
ملسألة  استنكارها  احلفيظة  عليها  وأثارت 
يرغبن  ال  ممن  الزواج  عىل  الفتيات  إجبار 
بتخفيض  اخلاصة  االقرتاحات  وطرحها 
مهور الزواج لتشجيع الشباب عىل الزواج 
من العراقيات واملطالبة بسن قانون للزواج 
اإلجباري، وقد عاشت ثامنية أعداد فقط .

3. جملة )فتاة العراق( التي أصدرهتا السيدة 
وحمررهتا   ،1936 عام  راج��ي(  )حسيبة 
اىل  تدعو  جملة  وهي  إبراهيم(،  )سكينة 
اجلريئة  األفكار  وإط��الق  التجديد  روح 
القضايا  يتبنى  نسوي  برملان  وتشكيل 
واالستعامر  فلسطني  قضية  مثل  السياسية 
الربيطاين يف العراق، ودعم نضال املرأة يف 

العامل ودعوة النساء للعمل مع الرجل جنبًا 
اىل جنب.

4. جملة )فتاة العرب( التي أصدرهتا السيدة 
)مريم نرمة( يف 6 آيار عام 1936 ب� )16 
أساسية  بصورة  رك��زت  والتي  صفحة( 
عىل موضوع تعليم املرأة العراقية وتثقيفها 
الفتيات  دخول  يف  واسع  صدًى  هلا  وكان 
استكامل  عىل  وتشجيعهن  امل��دارس  إىل 
املتخصصات  املجالت  وكانت  التعليم، 
والعرب  العربية  الفتاة  )خدمة  وغايتها 

وتقّدم الفتاة العراقية( 
)هناد  أصدرهتا  التي  )الصبح(  جملة   .5
الزهاوي( يف 21 آذار عام 1936، وكانت 
طالبت  التي  العرب(  )فتاة  ملجلة  مشاهبة 

بتعليم املرأة العراقية.
صدرت  التي  الرافدين(  )فتاة  جملة   .6

عام  ال��ب��رصة  يف 
وطالبت   1943
ب��ح��ق��وق امل���رأة 

العراقية.
أدبية  جملة  وهي  اجلديد(  )اجليل  جملة   .7
أيلول   8 يف  ببغداد  صدرت  فنية  اجتامعية 
حتريرها  ورئيسة  لصاحبتها   1945 عام 

سلمى خالد. 
أدبية  نسائية  جملة  امل��رأة(  )حترير  جملة   .8
نصف شهرية، صدرت عن مجعية الرابطة 
األول  العدد  وصدر  العراق،  يف  النسائية 
الثاين  ك��ان��ون   5 السبت  ي��وم  ب��غ��داد  يف 
نعيم  عنها  املسؤول  واملدير   ،1946 عام 

شهرباين .
شهرية  نصف  جملة  )ال��رح��اب(  جملة   .9
عبد  )أقدس  اآلنسة  أصدرهتا  عامة  أدبية 
تشكيل  يف  وسامهت   1946 عام  احلميد( 
الوعي الثقايف لدى املرأة ودفعها للمطالبة 

بحقوقها املرشوعة يف احلياة.
10. جملة )األم والطفل( وهي جملة دورية 
عام  العراق  يف  األطفال  مجعية  أصدرهتا 
1946، ومديرها املسؤول املحامي نشأت 
)ملعان  الدكتورة  عليها  وأرشفت  السنوي 

أمني زكي(، ودامت سنوات طويلة .
صدرت  التي  الرشيد(  )بنت  جملة   .11
عبد  )درة  حتريرها  ورئيسة   1948 عام 

الوهاب(.
العراقي(،  النسوي  )االحت��اد  جملة   .12
وصدرت  وهبي(  توفيق  )آسيا  لصاحبتها 
وع��اودت  توقفت  ثم  وم��ن   1949 ع��ام 
حال  لسان  وكانت   ،1958 عام  الصدور 
واجلمعيات  العراقي  النسائي  االحت���اد 

النسائية آنذاك .
13. جملة )زين( وهي جملة أدبية أسبوعية 
السليامنية  يف  توفيق  احلاج  رمحة  أصدرهتا 
عام 1954م، وكان رئيس حتريرها نوري 
الصدور  عن  توقفت  زرن��ك،  أمحد  أمني 
وأعيد   ،1956 عام  الثاين  كانون   17 يف 
صدورها يف 8 شباط عام 1963 ولكنها 

رسعان ما توقفْت.
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أكد علامء من الواليات املتحدة أهنم اكتشفوا طريقة فعالة تساعد الناس عىل تذكر املعلومات التي يتلقوهنا يف حياهتم اليومية. فبعد 
أن أصبحت مشاغل احلياة اليومية تشكل ضغطا كبريا عىل عقول البرش، بدأ كثريون يعانون من مشاكل نفسية معينة انعكست سلبا 
عىل قدرهتم عىل تذكر املعلومات التي يتلقوهنا يوميا. قال علامء النفس: ان الضغوطات اليومية أصبحت مشكلة حقيقية هتدد ذاكرة 
اإلنسان، لذلك رأينا ان هناك رضورة ملساعدة الناس عىل حتسني ذاكرهتم، وهذا ما دفعنا للقيام بدراسات وبحوث مطولة شملت 
آالف املتطوعني. وأضافوا بينت نتائج أبحاثنا أن أفضل طريقة لتذكر املعلومات التي نتلقاها يوميا هي أن نرسد تلك املعلومات 
لشخص آخر.. لقد قمنا بتجارب كثرية شملت العديد من الناس، وخالل جتاربنا قمنا بعرض فيديوهات قصرية عىل املتطوعني، 
وتبني أن الذين رسدوا أحداث تلك الفيديوهات لشخص آخر مبارشة بعد أن رأوها، كانوا أكثر قدرة فيام بعد عىل تذكر التفاصيل 

التي عرضت يف تلك الفيديوهات.

علماء ُيفصحون عن طرق جديدة وفعالة لتذكر المعلومات..!

باحثون يبتكرون لعبة 
تقلل الوزن من دون ِحمية..!

وخفض  الوزن  فقدان  إىل  يؤدي  مما  الصحية  غري  الغذائية  املواد  جتنب  عىل  الدماغ  يدرب  جديدا  تطبيقا  بريطانيون  باحثون  ابتكر 
استهالك الطاقة بنسبة تزيد عن 200 سعرة حرارية يف اليوم.وذلك  من خالل  تدريب الدماغ يف أقل من 10 دقائق يوميا عرب لعبة يف 
التطبيق اجلديد يمكنها أن تساعد املستخدم عىل احلد من السعرات احلرارية من خالل حتفيز العقل عىل االستجابة لألطعمة الصحية. 
وقالت الدكتورة )ناتاليا لورنس(، املرشفة عىل الدراسة: تعتمد اللعبة التي تعرف باسم Food Trainer((، حيث تدّرب الدماغ 
عىل كيفية السيطرة عىل الدوافع املؤدية إىل تناول الشوكوالتة والكعك وغريها وتشتيت العقل وإبعاده عن التفكري يف تناول األطعمة 
الدسمة غري الصحية. مؤكدة ان الدراسة أجريت عىل 83 من البالغني الذين لعبوا اللعبة عرب االنرتنت ألربع مرات يف أسبوع واحد 
فقدوا بعض الوزن وتناولوا معدال أقل من السعرات احلرارية يقدر بنحو 220 سعرة حرارية يف اليوم. وأضافت »لورنس« اصبح 

لدينا جتربة جمانية وبسيطة تساعدنا عىل تغيري عاداتنا الغذائية ويكون هلا تأثري إجيايب عىل حياة بعض الناس.
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الفضائي  الروفر  التقطها  بصور  اإلعالم  وسائل  ضجت 
فضائي(  )كائن  فيها  يظهر  املريخ  سطح  عىل  )كريوسيتي( 
لعلامء  ووفقا  األمح��ر.  الكوكب  سطح  عىل  املركبة  يطارد 
الفضائية فإن  الكائنات  الفلك وبعض املختصني يف رصد 
يرتدي  فضائيا  خملوقا  يشبه  الصور  يف  يظهر  الذي  الشكل 
زيا معينا وحيمل يف يديه سالحا ناريا، ويشبه نوعا ما تلك 
العلمي.  اخليال  أفالم  بعض  يف  ظهرت  التي  املخلوقات 
ويذكر أن العديد من املختصني يف رصد الكائنات الفضائية 
كانوا قد أكدوا يف الفرتة األخرية وجود خملوقات وكائنات 
عىل  عثروا  اهنم  أك��دوا  حيث  املريخ،  سطح  عىل  فضائية 
بقايا مركبة فضائية غريبة باإلضافة إىل بقايا صدر وضلوع 
)غري  خملوقات  إىل  غالبا  تعود  )متطاولتني(  ومججمتني 
للمركبات  هبوط  لقاعدة  رصدهم  أك��دوا  كام  أرضية(، 

الفضائية عىل سطح الكوكب األمحر.

مسلح(  فضائي  )كائن  على  العثور 
على سطح المريخ..!! 000000

النمل يستعين بالشمس والذاكرة

وحتديد  املالحة  عملية  يف  مذهلة  بقدرات  يتمتع  النمل  أن  علامء  كشف 
لتحديد  بوصلة  يتبع  النمل  أن  موضحني  نعتقد،  كنا  مما  أكثر  االجتاهات 
طريقه، بغض النظر عن اجتاه جسمه. وتشري نتائج التجارب، إىل أن النمل 
السامء  يف  الشمس  موقع  حتديد  خالل  من  الصحيح  الطريق  عىل  حيافظ 
أنطوان  وقال  به.  املحيطة  بالبيئة  تتعلق  برصية  معلومات  إىل  باإلضافة 
ويسرتاتش، من املركز الوطني للبحث العلمي يف باريس :تشري النتائج إىل 
أن النمل باستطاعته الفصل بني اجتاه رحلته واجتاه اجلسم نفسه. فيام يقول 
العلامء إنه عىل الرغم من حجم النمل الصغري، فهي حرشات تتمتع بمخ 
فائق التطور. وتوصل فريق الباحثني من بريطانيا وفرنسا إىل نتائجهم من 
خالل دراسة النمل الصحراوي. وأظهرت التجارب أن النمل حيافظ عىل 
مساره الصحيح من خالل اتباع نقاط اسرتشادية يف السامء. ويضل النمل 
اجتاهه ويسري يف االجتاه اخلطأ إذا استخدمت مرآة حلجب الشمس. ويقول 
يستخدمها  حسابية  تطبيقات  تصميم  إىل  حيتاج  العمل  هذا  إن  العلامء 

الكمبيوتر لتوجيه أجهزة الروبوت. 

توصلت رشكتا أبل وأمازون إىل اتفاق يقيض بإهناء عقد حرصي 
االتفاق  وك��ان  املسموعة.  الكتب  وبيع  بتقديم  يتعلق  بينهام 
تطبيق  أم��ازون  اش��رتت  عندما   2008 عام  قبل  عليه  وقع  قد 
أي  )أبل  مع  عقد  عىل  بناء  املسموعة  الكتب  لتقديم  )أوديبل( 
بوكس(، وأدت ضغوط من جهات االحتكار يف أملانيا واملفوضية 
األوروبية إىل وقف االتفاق. وقالت اجلهات إن التنافس يف سوق 
الكتب املسموعة عزز إهناء االتفاق بني الرشكتني حاليا. وكانت 
بنود االتفاق تقيض بعدم تقديم رشكة )أوديبل( كتب مسموعة 
الكتب  مع  التعامل  فقط  أبل  لرشكة  وحيق  أخرى،  رشكة  ألي 
املسموعة من أوديبل. وقال النارشون يف أملانيا إن أكثر من 90 

يف املئة من عمليات حتميل الكتب املسموعة من مواقع اإلنرتنت 
موقعي  خالل  من  أو  تيونز(  آي  )أبل  متجر  طريق  عن  جترى 
أمازون وأوديبل.  وقالت جهات تنافسية يف املفوضية األوروبية 
يف بيان إهنا »ترحب« باهناء العقد احلرصي. وأضاف البيان:تعترب 
التنافس يف توزيع الكتاب املسموع  هذه اخلطوة سبيال لتحسني 

عن طريق حتميله من مواقع االنرتنت يف أوروبا.

أمازون وأبل تلغيان اتفاقا بشأن 
تقديم الكتب المسموعة...!

 في تحديد االتجاه..!
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مكتبة »االحرار«

هذا  عن  فحدثوين  ق��ال:  ف��إن 
التقّدم، بامذا حصل لصاحبه:

يف  مثله  بنص  أم  نفسه،  أبفعل 
اإلمامة عليه، أم باختياره؟

ظهور  سبق  بإيثار  بل  له:  قيل 
اهلل  عند  ذلك  له  أوجب  حاله 
فأوجب  أعامله،  ليزكي  تعاىل 
يكشف  ب��ام  إليه  ال��داع��ي  ع��ىل 
عن مستحقه النص عليه، دون 
م��ا س��وى ذل��ك مم��ا ع��ددت يف 

األقسام.
املعرفة  عن  فخربوين  قال:  فإن 
هب��ذا اإلم����ام، أم��ف��رتض��ة عىل 
كسائر  إليها  مندوب  أم  األنام، 
التطوع الذي يؤجر فاعله، وال 

يكتسب تاركه اآلثام؟
بل فرض الزم كأوكد  له:  قيل 

فرائض اإلسالم.
الدليل عىل ذلك،  فام  قال:  فإن 

وما احلجة فيه والربهان؟
من  ذلك  عىل  الدليل  له:  قيل 

أربعة أوجه:
اخلرب  وثانيها:  القرآن،  أحدها: 
وآله،  عليه  اهلل  صىل  النبي  عن 
ورابعها:  االمج���اع،  وثالثها: 

النظر القيايس واالعتبار.
سبحانه  اهلل  فقول  القرآن:  فأما 
آمنوا  الذين  أهي��ا  }يا  وت��ع��اىل: 
الرسول  وأطيعوا  اهلل  أطيعوا 
فأوجب  منكم{  األم��ر  وأويل 
معرفة األئمة من حيث أوجب 
معرفة  أوج��ب  ك��ام  طاعتهم، 
نفسه، ومعرفة نبيه - عليه وآله 
طاعتهام  من  ألزم  بام   - السالم 

عىل ما ذكرناه.
ندعوا  }يوم  تعاىل:  اهلل  وق��ول 
أوت  فمن  بإمامهم  أن��اس  كل 
يقرءون  فأولئك  بيمينه  كتابه 
فتياًل{  يظلمون  وال  كتاهبم 
وليس يصح أن يدعى أحد بام مل 
يفرتض عليه علمه واملعرفة به.

عن  املتواتر  فهو  اخل��رب:  وأم��ا 

أنه  وآل��ه،  عليه  اهلل  صىل  النبي 
قال: » من مات وهو ال يعرف 
إمام زمانه، مات ميتة جاهلية« 
وهذا رصيح بأن اجلهل باإلمام 

خيرج صاحبه عن اإلسالم.
خالف  ال  فإنه  االمج��اع:  وأم��ا 
بني أهل اإلسالم أن معرفة إمام 
العموم،  عىل  واجبة  املسلمني 
يف  الفرائض  معظم  كوجوب 

الدين.
فإنا  واالع��ت��ب��ار:  النظر  وأم��ا 
باألئمة  منوطني  اخللق  وجدنا 
إن��اط��ة جي��ب هبا  ال����رشع،  يف 
التحقيق،  عىل  معرفتهم  عليهم 
وإال كان ما كلفوه من التسليم 
منهم،  احل��ق��وق  أخ��ذ  يف  هل��م 
ماهلم،  أخ��ذ  يف  هلم  واملطالبة 
واالرتفاع إليهم يف الفصل عند 
إليهم يف  والرجوع  االختالف، 
إىل  والفقر  االض��ط��رار،  ح��ال 
الفرائض  إلق��ام��ة  حضورهم 

وحج  وزك��وات  صلوات  من 
يطاق،  ال  ما  تكليف  وجهاد، 
احلكيم  عىل  ذلك  استحال  وملا 
الرحيم سبحانه، ثبت أنه فرض 
معرفة األئمة، ودل عىل أعياهنم 

بال ارتياب.
من  اآلن  فخربوين  ق��ال:  ف��إن 
صىل  الرسول  بعد  اإلم��ام  كان 
اهلل عليه وآله، والقائم يف رئاسة 
فأؤدي  ألعرفه  مقامه،  الدين 
من  عيل  له  افرتض  ما  بمعرفته 

الوالء؟
قيل له: من أمجع املسلمون عىل 
واأله��واء  اآلراء  يف  اختالفهم 
صىل  النبي  بعد  إم��ام��ت��ه  ع��ىل 
من  خيتلفوا  ومل  وآله،  عليه  اهلل 
ذلك  له  أوجب  فيام  وفاته  بعد 
له  الفضل  خصال  اجتامع  من 
أمري  واألفعال:  فيه  واألق��وال 
طالب  أيب  ب��ن  ع��يل  امل��ؤم��ن��ني 

)عليه السالم(.

هكذا أفصَح الشيُخ المفيُد

إن سأَل سائٌل، فقال: أخبروني عن اإلمامة، ما هي في التحقيق على موضوع الدين واللسان؟
قيل له: هي التقدم فيما يقتضي طاعة صاحبه، واالقتداء به فيما تقدم فيه على البيان.

من كتاب اإلفصاح في إمامة أمير المؤمنين )عليه السالم(
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 مقارنة بين الحضارتين اإلسالمية والغربية

الرواية التاريخية بحٍس أدبي
إن سأَل سائٌل، فقال: أخبروني عن اإلمامة، ما هي في التحقيق على موضوع الدين واللسان؟

قيل له: هي التقدم فيما يقتضي طاعة صاحبه، واالقتداء به فيما تقدم فيه على البيان.

زال  وم��ا  املسلمني  ت��اري��خ  يف  ك��ان  ل��ق��ْد 
اإلسالم  رسالة  محلوا  رساليون  مفكرون 
من  البرشية  هلداية  جاء  إهليًا  دينًا  باعتباره 
عاتقهم  عىل  وأخ��ذوا  النور،  إىل  الظلامت 
محاية هذا الدين من االنحراف والتحريف.
فرتة  انقضاء  وبعد  احل��ارض  عرصنا  ويف 
احلضارة  عاشته  ال��ذي  الفكري  السبات 
العثامنية،  اخل��الف��ة  عهد  يف  اإلس��الم��ي��ة 
االستعامر  حتت  اإلسالمي  العامل  ودخول 
املبارش وغري املبارش، وّلد هذا الوضع حتديًا 
كان له األثر اإلجيايب يف نشوء وعي يف األّمة 
بنقد  صحوته  ب��دأت  وال��ذي  اإلسالمية 
رّواده لواقع األمة وعوامل ضعفها ووضع 
بناء  إىل  االنطالق  من  متكنها  التي  األسس 

حضارهتا من جديد.
يف  )رأٌي  كتاب  صفحات  تبدأ  هنا  م��ن 
عبد  الدكتور  الشيخ  لفضيلة  السياسة( 
اهلادي الفضيل ضمن جلنة مؤلفات العالمة 

ما  بأن  اللجنة  أوضحت  حيُث  الفضيل، 
جاء به العالمة الفضيل ودونته من مقاالت 
واجهتهام  حتديني  حت��ت  ت��ن��درج  سياسية 

وتواجهها األمة ومها:
* رسُم معامل اإلحياء الفكري.

* والرصاع احلضاري مع املستعمر.
فالتحّديان متالزمان، وال يمكن أن تنطلق 
من  هناك  دام  ما  حضارهتا  معامل  رسم  يف 
تنفيذًا  األمة  داخل  من  االنطالق  يقّيد هذا 
ملا يمليه عليه املستعمر الذي أوجدُه وبيده 

بقاؤه.
والفضيل هو أحد رواد اإلحياء اإلسالمي، 
يف  ولبنات  أسسًا  تعترب  ومؤلفاته  وكتاباته 
معامل اإلحياء يف جوانبه الفكرية والترشيعية.
عىل  مقاالته  جممل  يف  رّكز  قد  هذا  وكتابه 
بعضها  يف  احتوى  أنه  كام  السيايس،  الفكر 
اإلسالمية  الفلسفة  م��ب��ادئ  ع��ىل  اآلخ��ر 
وأه��داف��ه��ا االج��ت��امع��ي��ة واألخ��الق��ي��ة يف 

ترشيعاهتا.
مقاصد  بني  منها  عديدة  مواضَع  يف  وقارن 
ال��ت��رشي��ع اإلهل���ي وال��ت��رشي��ع اإلن��س��اين، 
وب���األخ���ص ب��ني احل���ض���ارة اإلس��الم��ي��ة 
من  الفضيل  أراد  حيث  الغربية،  واحلضارة 
خالل مقارناته بني احلضارتني أن يرّكز عىل 
واعتزازها  اإلسالمية  الشخصية  استقاللية 
املسلم  لإلنسان  يريد  هبذا  وهو  بمبادئها، 
املبادئ  من  أساس  عىل  شخصيته  يبني  أن 

والترشيعات التي يؤمن هبا.

رأٌي في السياسة..

من أجِل التعريف أكثر بسرية أهل البيت 
)عليهم السالم( للعامل، وبأسلوب جديد، 
)كامل  العراقي  والروائي  الشاعر  يعكف 
الروايات  من  العديد  كتابة  عىل  السيد( 
والعبارات  اجلميل  األديب  احل��ّس  ذات 

بسهولة،  املتلّقي  إىل  تصل  التي  الرقراقة 
وال��رواي��ة  التارخيي  احل��دث  حتويل  عرب 
يف  أسهم  حيث  أدبية،  رواية  إىل  التارخيية 
)جعفر  بينها  ومن  منها  العديد  إص��دار 
أهيا الصّديق، أمل.. ذلك احلسني، إال عيل 
صّديقة،  وكانت  األي��ام،  من  أصلب  أو 
وسالحه البكاء، عىل اجلرس ببغداد، وكان 
تقّيًا، الشمس وراء السحب، امرأة أسمها 
إىل  الطريق  ي��أت،  ال��ذي  بانتظار  زينب، 

خراسان(.
املؤلفات  من  العديد  للكاتب  وأّن  كام 
 )200( ال�  عىل  تربو  للشباب،  املوجهة 

مؤلف.
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مرقد أبي األحرار
خـــالل  الســـالم(  )عليـــه   

ستينيات القرن الماضي

تجارة خالية من الشبهات

ينبغي للمكّلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها، 
بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة 
تكليف إلزامي بسبب ترك التعلم، وفي المروي عن الصادق 
)عليه السالم(: )من أراد التجارة فليتفّقه في دينه ليعلم 
بذلك ما يحّل له مما يحرم عليه ، ومن لم يتفّقه في دينه 

ثم اّتجر توّرط في الشبهات( .

ال تستهدف املجلة من خالل رصدها للحاالت يف املجتمع، سوى 
ننكر مجيعًا  أن  الصاحلة، دون  تقويم األفراد وحّثهم عىل األعامل 
جيب  التي  اإلجيابية  واحلاالت  النشاطات  من  العديد  هنالك  بأّن 
الوقوف عندها، ومن بينها محالت )تلقيح األطفال(، فالعاملون 
باملراكز الصحية يسعون يف كل محلة إىل زيارة مجيع األحياء السكنية 
وطرق أبواب الناس بابًا بابًا من أجل تلقيح أبنائهم ومحايتهم من 

األمراض، فشكرًا لكل هذه اجلهود الطيبة.

ُيروى أن عيسى املسيح )عليه السالم( قد مّر يومًا بحلق بني 
ام قالوا رشًا, قال املسيُخ خريًا, فقال له فتاة:  إرسائيل فشتموه, فكلَّ

أكّلام قالوا رشًا قلَت خريًا؟ فقال املسيح )عليه السالم(:
كلهُّ امرٍئ يعطي مما عنده.

من أحكام التجارة

مَع النبّيين

حمالت 
    التلقيح
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قال الرسول األكرم حممد )صىل اهلل عليه وآله( يف فضل الزواج: 
»من تزّوج فقد أحرز نصف دينه فلتقيِّ اهلل يف النصف الثاين«.

اإلسالم  يف  بناٌء  ُبني  »ما  والسالم(:  الصالة  أفضل  )عليه  وقال 
أحب إىل اهلل من التزويج«.

سنتي  ومن  بسنتي،  فليستّن  فطرت  أحب  »من  أيضًا:  وعنه 
النكاح«.

وقال )صىل اهلل عليه وآله(: »التمسوا الرزَق بالنكاح«.
يصليهام  »ركعتان  والسالم(:  الصالة  أفضل  )عليه  القائل  وهو 
متزوج أفضل من صالة رجل أعزب يقوم الليل ويصوم النهار«.

ني
سا

 إن
داع

 اب
ر ـ

صو
 ال

ين
ج ب

مز
 ال

فن

في أحاديث الرسول األكرم
الزواُج 

النفسية  والضغوطات  األمراض  ضد  اجلسم  مناعة  من  تزيد   -
واحلياتية.

- يساعد املخ عىل االحتفاظ بكمية كافية من األوكسجني.
- هلا آثار اجيابية عىل وظيفة القلب والبدن واملخ.

- يتمتع املبتسم بنبض سليم متزن.
- ترِسب اهلدوء والطمأنينة إىل داخل النفس.

- تزيد الوجه مجاال وهباء.
- االبتسامة نوع من العالج الوقائي ألمراض العرص.

- صامم أمان من القلق والكبت.
واألعظم من كل هذا أن »تبّسمك يف وجِه أخيك صدقة«.

هل تعلم فوائد االبتسامة؟
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االمــام  معهد  مراجعة  االعمار  ولمختلف  الجنسين  ولكال 
بغية  البصر  وضعاف  للمكفوفين  السالم(  )عليه  الحسين 
معرفة عددهم والمعلومات الخاصة بهم لغرض وضع دراسة 

خاصة للنهوض بواقعهم العلمي والتربوي.

نرجو من االخوة المكفوفين من سكنة محافظة كربالء المقدسة 

تعداد المكفوفين

إعالن


