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) 39 ( وأنذرهم يوم احلرسة يوم يتحرس امليسء عىل إساءته واملحسن عىل قلة إحسانه .
يف املعاين عن الصادق عليه السالم قال يوم احلرسة يوم يؤتى باملوت فيذبح إذ قىض االمر فرغ من احلساب وتصادر الفريقان إىل اجلنة والنار .

 ) 40 ( إنا نحن نرث األرض ومن عليها ال يبقى فيها مالك وال مترصف .
 ) 41 ( واذكر يف الكتاب إبراهيم إنه كان صّديقا نبيا مالزما للصدق كثري التصديق لكتب اهلل وآياته وأنبيائه وكان نبيا يف نفسه .

) 42 ( إذ قال ألبيه قد س��بق الكالم يف كونه عمه يا أبت مَل تعبد ما ال يس��مع وال يبرص فيعرف حالك ويس��مع ذكرك ويرى خضوعك وال يغني عنك شيئا يف 
جلب نفع ودفع رض . ) 43 ( يا أبت إين قد جاءين من العلم ما مل يأتك فاتبعني أهدك رصاطا سويا .

) 44 ( يا أبت ال تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرمحن عصيا .
) 45 ( يا أبت إين أخاف أن يمسك عذاب من الرمحن فتكون للشيطان وليا واحتج عليه أبلغ إحتجاج وأرشقه برفق وحسن أدب حيث مل يرصح بضالله بل 
طلب العلة التي تدعوه إىل عبادة ما ال يس��تحق للعبادة بوجهه ثم دعاه إىل أن يتبعه ليهديه احلق القويم و جعل نفس��ه كرفيق له يف مس��ري يكون أعرف بالطريق 

ثم ثبطه عام كان عليه 
) 46 ( قال أراغب أنت عن آهلتي يا إبراهيم قابل استعطافه ولطفه يف اإلرشاد

بالفظاظة وغلظة العناد فناداه باسمه ومل يقابل بيا بني ثم هدده بالرجم واهلجران .
) 47 ( قال سالم عليك مقابلة للسيئة باحلسنة أي ال أصيبك بمكروه سأستغفر لك ربى لعله يوفقك للتوبة وااليامن.

) 48 ( وأعتزلكم وما تدعون من دون اهلل باملهاجرة بديني وأدعو ريب وأعبده
وحده عسى أال أكون بدعاء ريب خائبا ضائع السعي مثلكم يف دعاء آهلتكم.

) 49 ( فلام اعتزهلم وما يعبدون من دون اهلل باهلجرة إىل الشام وهبنا له إسحق ويعقوب بدال من فارقهم من الكفرة وكال جعلنا نبيا .
) 50 ( ووهبنا هلم من رمحتنا وجعلنا هلم لسان صدق عليا قيل الرمحة النبوة

واألموال واألوالد وهي عامة يف كل خري ديني ودنيوي ولسان الصدق الثناء احلسن عرب باللسان عام يوجد به كام يعرب باليد عام يطلق باليد وهي العطية والعيل 
املرتفع فإن كل أهل األديان يتولونه ويثنون عليه وعىل ذريته ويفتخرون به وهي إجابة لدعوته حيث قال واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين .

 ) 51 ( واذكر يف الكتاب موسى إنه كان خملصا موحدا أخلص عبادته عن الرشك والرياء وأسلم وجهه هلل.

ْرَض َوَمْن َعَلْيَها َوإيَِلْيَن��ا ُيْرَجُعوَن }مريم/40{ َواْذُكْر يفيِ  ُث اأْلَ ا َنْحُن َنريِ ُن��وَن }مريم/39{ إيِنَّ ْمُر َوُهْم يفيِ َغْفَلٍة َوُهْم اَل ُيْؤميِ َ اأْلَ ةيِ إيِْذ ُقضيِ ��رْسَ ْرُه��ْم َي��ْوَم احْلَ َوَأنذيِ
َن  ُ َواَل ُيْغنيِي َعنَك َشْيًئا }مريم/42{ َيا َأَبتيِ إيِينيِّ َقْد َجاءينيِ ميِ َ َتْعُبُد َما اَل َيْسَمُع َواَل ُيْبرصيِ بيِيهيِ َيا َأَبتيِ مليِ َ ا }مريم/41{ إيِْذ َقاَل أليِ بيِيًّ يًقا نَّ ديِّ ُه َكاَن صيِ يَم إيِنَّ َتابيِ إيِْبَراهيِ اْلكيِ
َك  ا }مريم/44{ َيا َأَبتيِ إيِينيِّ َأَخاُف َأن َيَمسَّ يًّ نيِ َعصيِ مْحَ ْيَطاَن َكاَن ليِلرَّ ْيَطاَن إيِنَّ الشَّ ا }مريم/43{ َيا َأَبتيِ اَل َتْعُبديِ الشَّ يًّ اًطا َسويِ َ َك رصيِ بيِْعنيِي َأْهديِ ْلميِ َما مَلْ َيْأتيَِك َفاتَّ اْلعيِ
ا }مريم/46{ َقاَل َساَلٌم َعَلْيَك  نََّك َواْهُجْرينيِ َمليِيًّ ْرُجَ ْ َتنَتهيِ أَلَ يُم َلئيِن ملَّ َتيِي َيا إيِْبراهيِ ٌب َأنَت َعْن آهليِ ا }مريم/45{ َقاَل َأَراغيِ ْيَطانيِ َوليِيًّ ن َفَتُكوَن ليِلشَّ مْحَ َن الرَّ َعَذاٌب ميِّ
ْم  ا }مريم/48{ َفَلامَّ اْعَتَزهَلُ يًّ يِ َوَأْدُعو َريبيِّ َعَس��ى َأالَّ َأُكوَن بيُِدَعاء َريبيِّ َش��قيِ ُلُكْم َوَما َتْدُعوَن ميِن ُدونيِ اهللَّ ا }مريم/47{ َوَأْعَتزيِ يًّ ُه َكاَن يبيِ َحفيِ ُر َلَك َريبيِّ إيِنَّ َسَأْس��َتْغفيِ
ا }مريم/50{ َواْذُكْر يفيِ  ْدٍق َعليِيًّ ْم ليَِس��اَن صيِ تيَِنا َوَجَعْلَنا هَلُ مْحَ ن رَّ ا }مريم/49{ َوَوَهْبَنا هَلُم ميِّ َق َوَيْعُقوَب َوُكالًّ َجَعْلَنا َنبيِيًّ يِ َوَهْبَنا َلُه إيِْس��حَ َوَما َيْعُبُدوَن ميِن ُدونيِ اهللَّ

ا }مريم/51{  بيِيًّ َلًصا َوَكاَن َرُسواًل نَّ ُه َكاَن خُمْ َتابيِ ُموَسى إيِنَّ اْلكيِ

سورةمريم

تفسيرالسورة

َمنَّ فيِياَم َيْعنيِيَك  ْزَر، َو اَل َتَتَكلَّ َمنَّ فيِياَم اَل َيْعنيِيَك َفإيِينيِّ َأَخاُف َعَلْيَك اْلويِ ْبنيِ َعبَّاٍس: »اَل َتَتَكلَّ ��الم( َيْومًا اليِ ٍّ )عليه السَّ ُ ْبُن َعيليِ َس��نيْ َقاَل احْلُ
يَب. قيِّ َفعيِ َم بيِاحْلَ ٍم َقْد َتَكلَّ عًا، َفُربَّ ُمَتَكليِّ َحتَّى َتَرى ليِْلَكاَلميِ َمْوضيِ

يَك. يَه ُيْؤذيِ فيِ ليِيَم َيْقليِيَك َو السَّ يهًا، َفإيِنَّ احْلَ َينَّ َحليِياًم َو اَل َسفيِ َواَل ُتَاريِ
يَك امْلُْؤميِنيِ إيَِذا َتَواَرى َعْنَك إيِالَّ َما حُتيِبُّ َأْن َيُقوَل فيِيَك إيَِذا َتَواَرْيَت َعْنُه. َواَل َتُقوَلنَّ يفيِ َأخيِ

اأخاُف عليك الوزر..



ان ردود االفع��ال الت��ي حدثت وحتّدثت عن فتوى اجله��اد الكفائي التي 
ص��درت قبل ثالثة اع��وام جتعلنا نقف بفخر واعت��زاز ملرجعيتنا العليا يف 
النجف االرشف واملتمثلة بس��امحة الس��يد عيل احلس��يني السيس��تاين دام 
ظل��ه ، بل والبد لنا م��ن ان ننظر اىل قوة الفتوى من خالل حجم االجرام 
الداع��ي ضد ه��ذا البلد وابنائ��ه وما قدمت��ه القوات العراقية واحلش��د 
الش��عبي من تضحي��ات لتطهري ارض الوط��ن والتي ش��ارفت عىل اهناء 

املرحلة االخرية من حترير اجلانب االيمن من حمافظتنا العزيزة نينوى .
هذه التضحيات العظيمة جاءت عن تسديد إهلي لسامحة السيد السيستاين 
وال��ذي بدوره يقّدم الش��كر الهل بيت النبوة عليهم الس��الم بعد اهلل عز 

وجل عىل هذا التوفيق يف هذه املرحلة احلاسمة.
ونحن بدورنا نشكر اهلل عز وجل عىل هذه املرجعية التي افاضت علينا بام 
لدهيا من ارش��ادات ودعاء حلفظ هذا الوطن ومقدساته ، فهو حقا صامم 

االمان للعراق وشعبه .

ثالثة أعوام  على الفتوى

اغـتـنِم الفـرصة 
اعلم يا ولدي العزيز ...

  ان اغلب االوقات يكون االنسان يف غفلة ما , وذلك النشغاله واهتاممه بامور جيهل عواقبها . ولكن هناك فرص عليك 
اغتنامها الهنا رسيعة الفوت وبطيئة العود .

  واعلم يا ولدي .... 
  بادر الفرصة قبل ان تكون غصة ... وليس كل عورة تظهر وال كل فرصة تصاب , وربام اخطأ البصري قصده , واصاب 

االعمى رشده .
  وانت يف مقتبل العمر عليك ان تعرف موارد الفرص كي تكون ممن يغتنم الفرص .

واعلم يا ولدي ...
ان اهليبة قرنت باخليبة واحلياء باحلرمان , والفرصة ترمرالسحاب فانتهز فرص اخلري.

ومن الفرص عمل الرب . فكن ممن يسعى هلذا االمر كي تنال الفرصة مغتنام قبل ان تكون غصة يف فواهتا .
ولدي العزيز .. 

 ومثلك عليه ان يكون هكذا كي يسعد يف حياته وال يكون كسوال عبئا عىل اهله واصدقائه واملجتمع .
كل هذا لك يا ولدي ...

) لك يا ولدي (

افتتاحية 
العدد
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متابعات موجُز  األخبار

أخبار
* بمشاركة اكثر من ثالثين دولة عربية وأجنبية في مختلف المعتقدات في مهرجان ربيع الشهادة

 العالمي الثالث عشر.. ركزت بحوثهم على مبادئ االسالم والتعايش السلمي ونبذ االختالف والكراهية والتطرف ..

* المحكمة االتحادية العليا العراقية تعلن عن توقيع مذكرة للتعاون القضائي مع المحكمة الدستورية التركية بهدف تبادل الخبرات واالرتقاء في حماية الحقوق وتحديد العالقة بين المحاكم 
الدستورية واألجهزة التشريعية والتنفيذية ..

* فرقة العباس عليه السالم  القتالية تصد محاولة اختراق فاشلة لمرقد السيد محمد في مدينة 
بلد وتقتل كامل القوة المهاجمة دون اي خسائر بشرية... 

*  منظمات دولية وعراقية تناقش مهام اإلعالم المحلي في حفظ السلم األهلي بهدف نشر ثقافة التسامح واحترام الرأي اآلخر في الدول التي شهدت صراعات طائفية وعرقية 
على مدار السنوات الماضية..

للعتبة  العامة  لألمانة  التابع  التخصيص  الكفيل  مستشفى  اطلق 
العباسية املقدسة التأمني الصحي الشامل للعوائل العراقية  وبدون 
استثناء، أكد ذلك مديرها العام  الدكتور )حيدر البهاديل( مضيفا 
ان التأمني سيكون ملدة سنة واحدة ويشمل جيع العوائل وبسعر 
سبعة  يغطي  التامني  ان  مبينا   . العوائل  لكافة  دينار  ألف   650
ماليني دينار كخدمات طبية وعالجية توزع مليونا للفحوصات 
واملعاينات والعالج وستة ماليني دينار رصيدا إلجراء العمليات.
للعائلة  الرسمية  املستمسكات  اصطحاب  رضورة  اىل  منوها 
لغرض التسجيل.مشريا اىل أن تأمني العوائل يضمن لكافة أفراد 

العائلة العالج بالبطاقة ولن تكون فردية.

استقبل املتويل الرشعي لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة سامحة 
الرشيف  احلسيني  بالصحن  مكتبه  يف  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
وفدي  بولندا والبوسنة املشاركني يف فعاليات مهرجان ربيع الشهادة 
للعتبتني  العامتان  االمانتان  تقيمه  الذي  عرش  الثالث  العاملي  الثقايف 
احلسني  االمام  والدة  ذكرى  بمناسبة  املقدستني  والعباسية  احلسينية 
الشيخ  وق��ال  ال��س��الم(،  )عليهم  السجاد  وول��ده  العباس  وأخيه 
الكربالئي للوفد ان سامحة املرجع الديني األعىل السيد عيل احلسيني 
امهية  عىل  احاديثه  ويف  وصاياه  يف  يؤكد  لطاملا  ظله(  )دام  السيستاين 
التعايش بني اجلميع داخل الوطن الواحد ويعّلمنا احرتم االخر وهذا 
مبدأ مهم جدا الستقرار االوطان، موضحا ان العامل اليوم بحاجة اىل 
ان هيتم باآلخر وحيرتمه وخاصة باملجال الفكري واإلعالمي ويتجنب 

التزوير والتحريف.

مستشفى الكفيل يطلق التأمين الصحي الشامل للعوائل العراقية

الشيخ الكربالئي  يستقبل وفدي بولندا والبوسنة بمكتبه بالصحن الحسيني الشريف
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لمزيد من االخبار االمنية والعسكرية تابعوا وكالة »نحن الخبر« التابعة لشعبة االعالم الحربي – قناة كربالء الفضائية

ُأم  قرية  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  الطفوف  لواء  حرر 
ضمن  القريوان  وناحية  احلرض  قضاء  بني  الواقعة  الشطن 
ذلك  أكد  واله(،  عليه  اهلل  )صل  اهلل  رسول  حممد  عمليات 
عمليات  ضمن  مضيفا   ، مصلح  قاسم  الطفوف  لواء  امر 
غرب  حجف  بقرية  املحيطة  القرى  لتحرير  الطفوف  لواء 
املوصل، شهد اليوم معارك عنيفة لتحرير تلك القرى حيث 
كانت  التي  القرى  لدخول  حمكمة  عسكرية  خطة  اعتمدنا 
منطلقا لإلرهابيني لشن هجامت عىل قواطع احلشد الشعبي 
غرب املوصل. وأضاف مصلح حيث تكن ابطال اللواء من 
عىل  العثور  عن  فضال   ، للدواعش  تابعتني  عجلتني  تفجري 
وقنابر  الناسفة  االحزمة  من  العديد  عىل  حتتوي  مضافات 

اهلاون.

أوضحت جلنة الرتبية يف جملس حمافظة بغداد ، عدم اختاذ املجلس 
البكالوريا،  يف  للطبلة  الشامل  بالدخول  املطالبة  بشأن  قرار  ألي 
متعددة  إجيابية  جوانب  فيه  الشامل  الدخول  بان  أوضحت  وفيام 
الصدد  هبذا  اإلنساين  اجلانب  مراعاة  رضورة  اىل  دعت  للطلبة، 
قرار  وجاء  االعتبار.  عني  يف  البلد  هبا  يمر  التي  الظروف  واخذ 
الدخول الشامل نتيجة طلب من بعض أعضاء الربملان من  وزارة 
فيام  البكالوريا،  يف  الطلبة  جلميع  الشامل  الدخول  بإعالن  الرتبية 
ظهرت بعض االعرتاضات من قبل بعض املختصني بسبب تأثريه 

السلبي عىل املستوى التعليمي يف البالد. 

انشأت قوات احلشد الشعبي حتصينات وخنادق دفاعية حول قضاء احلرض املحرر جنوب مدينة املوصل، فيام اكمل اجلهد اهلنديس 
تأمني جيع الطرق يف القضاء. وذكر اعالم احلشد الشعبي نقال عن آمر اللواء السابع يف احلشد الشعبي )داغر املوسوي( : ان اجلهد 
اهلنديس التابع للواء رشع بعمليات حفر اخلنادق وإقامة سواتر الصد ومعاجلة العبوات الناسفة وتأمني الطرق يف قضاء احلرض.وأضاف 

املوسوي : ان هذه االعامل تأيت ضمن خطط متكاملة هتدف لتأمني اخلطوط الدفاعية يف حميط القضاء.

لواء الطفوف يحرر قرية ام الشطن 
غرب الموصل ويفجر عجلتين 

لداعش

الحشد الشعبي 
ينشئ تحصينات 
وخنادق دفاعية حول 
قضاء الحضر

في  اإليجابية  الجوانب  توضح   التربية  لجنة 
الدخول الشامل للطلبة  بالبكالوريا
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اعداد/ محمد حمزة جبر

تارك الصالة
حسب رأي سماحة السيد علي الحسيني 

السيستاني )دام ظله(

حك��م  ه��و  م��ا   : الس��ؤال 
ت��ارك الص��الة وكي��ف يتم 

قضاؤها ؟
الجـــواب : يســـتغفر ربه 
ويقضـــي الصلوات التي 

فاتته وال ترتيب فيه .
الس��ؤال : هل يجوز لتارك 
الص��الة العودة وم��ا حكم 

الصالة في السابق ؟
الجـــواب : يجـــب العـــود 
وعليـــه قضـــاء مـــا فاته 
الماضية  الصلـــوات  من 
منها  المتيقن  بالمقدار 

.
الس��ؤال : ما هو حكم ترك 
صالة الصبح بش��كل متكّرر 

ومن دون عمد ؟
الجـــواب : ال يجـــوز إن عّد 

متهاونًا في ذلك .
يت��م  كي��ف   : الس��ؤال 
التعامل مع شخص اليهتم 

بالصالة ؟
الجواب : باألمر بالمعروف 
والنهـــي عـــن المنكـــر 

وتذكيره بأهمية الصالة 
وأنهـــا عمـــود الديـــن إن 
قبلـــت قبل  ماســـواها 
ماســـواها  رّد  ردت  وإن 
الجحيم حين  أهـــل  وان 
الذي  سئلوا عن الطريق 
بهم  فانتهي  ســـلكوه 
لـــم نك  نيلهـــا فقالـــوا 
المصلين وليتجّنب  من 
ونحوه  بالكفر  التطاول 

فعواقبه وخيمة .

تس��قط  ه��ل   : الس��ؤال 
الصالة ع��ن المكلف مهما 

كانت األسباب ؟
الجواب : يقـــول الفقهاء 
تســـقط  ال  الصـــالة  إن   :
أنها  ذلك  بحال، ومعنى 
ال تســـقط في السفر وال 
فـــي الحضر، فلـــو ضاق 
وقت الصـــالة وجب على 
المسلم، المسافر مثالً، 
أداء صالته فـــي الطائرة، 
أو الباخـــرة، أو الســـيارة، 

أو القطـــار، أثناء التوقف، 
أو الحركـــة، فـــي صالـــة 
الحديقة  في  أو  االنتظار، 
العامة، فـــي الطريق، أو 
في مكان العمل، أو ما 

شاكل ذلك .
الص��الة  ه��ل   : الس��ؤال 

افضل االعمال الدينية ؟
الجواب : اعلم أن الصالة 
أحـــب األعمـــال إلـــى اهلل 
تعالي وهـــي آخر وصايا 
األنبياء )عليهم السالم(، 
إذا  الديـــن  وهي عمـــود 
قبلـــت قبل ما ســـواها 
وإن ردت رد مـــا ســـواها، 
وهي أول مـــا ينظر فيه 
مـــن عمل ابـــن آدم فإن 
صحـــت نظر فـــي عمله 
وإن لـــم تصح لـــم ينظر 
في بقية عمله، ومثلها 
الجـــاري  النهـــر  كمثـــل 
فكمـــا أن من اغتســـل 
فيه في كل يوم خمس 
مرات لم يبـــق في بدنه 

شـــيء من الدرن كذلك 
كلها صلـــى صالة كفر 
الذنوب،  مـــن  بينهـــا  ما 
وليس ما بين المسلم 
وبيـــن أن يكفـــر إال بترك 
يـــوم  وإذا كان  الصـــالة، 
القيامـــة يدعـــي بالعبد 
عنه  يســـأل  فأول شيء 
الصالة فـــإذا جاء بها تامة 
النـــار، وفي  وإال زّخ فـــي 
موالنـــا  قـــال  الصحيـــح 

الصادق )عليه السالم(:
)مـــا أعلـــم شـــيئًا بعـــد 
المعرفة أفضل من هذه 
الصـــالة إال العبـــد الصالح 
عليـــه  مريـــم  عيســـي 
وأوصاني  قال:  الســـالم 
مـــا  والـــزكاة  بالصـــالة 
دمت حيًا( . وروي الشيخ 
)عليه  عنـــه  في حديـــث 
)وصـــالة  قـــال:  الســـالم( 
فريضـــة تعـــدل عند اهلل 
ألـــف حجـــة وألـــف عمرة 

مبرورات متقبالت( .

السؤال :
 هل يجوز قطع الصالة المستحبة او النوافل لسبب معين ؟

سؤال العدد السابقسؤال العدد
السؤال : إذا وعَد أحد الشريكين شريكه بأن يهبه دكانًا في حصته ومات الواهب 
قبل الوفاء بوعده . هل يحق للشريك ان يطالب ورثة شريكه المتوفى بالهبة ؟

الجواب : ليس له الحق في ذلك .
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من فقه المغتربين

ال يجوز قراءة القرَان الكريم ، واألدعية الشريفة ، واألذكار باأل لحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب 
، واألحوط وجوبًا ترك قراءة غيرها من الكالم غير اللهوي شعرًا أو نثرًا بذلك اللحن.

سؤال : هل يجوز االستماع الى األغاني الدينية في مدح آل البيت )ع( مصحوبة بالموسيقى؟
جواب : الغناء حرام مطلقًا ، وأما المدائح التي تنشد بلحن جميل الينطبق عليه تعريف 
الغنـــاء فالمانع منها. وأما الموســـيقى فتجـــوز إذا لم تكن مناســـبة لمجالس اللهو 

واللعب.
س��ؤال : هل يجوز اإللتذاذ باإلس��تماع الى مقرئ للقرَان وهو يرجع بصوته أثناء القراءة؟

جواب : إذا لم يكن اللحن المستخدم في القراءة غنائيًا ، فال بأس باالستماع اليها.
سؤال : بعض المقرئين أو المنشدين أو المغنين يأخذون ألحان أهل الفسوق ويغنون أو ينشدون بها 
قصائ��د في مدح المعصومي��ن )ع( ، فيكون المضمون مخالفًا لما تعارف عليه أهل الفس��ق والفجور ، 

واللحن مناسبًا لها؟ فهل يحرم التغني على هذه الصورة؟ وهل يحرم اإلستماع؟
جواب : نعم يحّرم ذلك على األحوط.

س��ؤال : هل يجوز اإلس��تماع الى أناش��يد ثورية مِع ضرب البيان��و والعود والطبل والمزم��ار والبيانو 
الكهربائي مثاَل؟

جواب : إذا كانت الموسيقى المنبعثة منها من الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو 
واللعب ، لم يجز االستماع اليها.

ارتياد األماكن التي تعزف فيها الموسيقى
د لها ما دامت محللة.  لة ، ويجوز اإلصغاء المتعمَّ يجوز ارتياد األماكن التي ُتعزف فيها الموسيقى المحلَّ
يجوز ارتياد األماكن العامة التي ُتعزف فيها الموس��يقى ، حتى وإن كانت تلك الموس��يقى مناس��بة 
��د لها ، كصاالت اس��تقبال الزائرين ، والقاعات  لمجال��س اللهو واللعب ، ش��رط عدم اإلصغاء المتعمَّ
المخّصص��ة للضيوف والحدائق العامة ، والمطاعم والمقاهي وأمثالها - إن كانت الموس��يقى التي 
مة من  تعزف فيها مناسبة لمجالس اللهو واللعب - ذلك أنه ال مانع من أن تسمع األذن األلحان المحرَّ

دون أن تقصد اإلصغاء لما تس��مع.

الرقص، األعراس، و المهرجانات
س��ؤال : يدرس الطالب في المدارس الرس��مية البريطانية وربما غيرها ، مادة تهتِم بتعليم الطالب 

)الرقص( على أنغام موسيقى خاصة توجه حركات الطالب الراقصين أثناء الرقص:
1. فهل يجوز حضور درس كهذا؟

2. وهل يجب على الوالدين منع أوالدهم من الحضور للدرس إذا رغب الشاب أو الشابة بذلك؟
جواب :

1. ال يجوز إذا كانت تؤثر سلبًا على تربيتهم الدينية - كما هو الغالب - بل مطلقًا على 
األحوط.

2. نعم يجب.

قراءة القرآن، األغاني الدينية، 
و األناشيد الثورية
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بين يدي 
صاحِب الزمان

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الش��يخ عبد المهدي الكربالئي في 8/
شعبان/1438ه� الموافق 2017/5/5م 

نبيه  وح��ب  تعاىل  اهلل  ح��ب   -
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( وآله 
االطهار ومنهم االمام صاحب 
السالم(  )عليه  والزمان  العرص 
الوالء  مسألة  عىل  الرتكيز  مع 
الغائب  الصادق لالمام  واحلب 
من  ذلك  وينشأ  السالم(  )عليه 
تقوية االعتقاد بالصفات االهلية 
والتدبري  وال���رزق  اخللق  م��ن 
ذلك..  ونحو  والنعم  واللطف 
االم��ام  وك��ون  االم��ام  ومعرفة 
الكامل  ال��ب��رشي  العنرص  ه��و 
دون  وح��ده  تعاىل  هلل  املوصل 
الطريق  فهو  البرش..  من  غريه 
االول  املحبوب  اىل  امل��وص��ل 
به وبسريته  وكلام كان االرتباط 
وط��اع��ت��ه اق�����وى ك��ل��ام ك��ان 
تعاىل  االرت��ب��اط واالن��ش��داد هلل 
العبد  املسافة بني  اقوى ويقّرب 

ومعبوده..
لالمام  والبيعة  العهد  جتديد   -
فان  ي��وم..  كل  السالم(  )عليه 

النسيان  االن��س��ان  ط��ب��ع  م��ن 
ذلك  ت��راك��م  وك��ل��ام  والغفلة 
ملقومات  االستحضار  ضعف 
االرتباط باالمام )عليه السالم( 
وك��ذل��ك اح��ت��ي��اج امل��ؤم��ن ان 
امام  له  ب��أن  دائ��اًم  نفسه  يذكر 
معصوم ويف عنقه بيعة وعقد يف 
مستلزمات  البيعة  وهلذه  رقبته 
وسلوكية  عملية  وال��ت��زام��ات 
للمؤمن  ينبغي  ول��ذل��ك   ..
ان ي��واظ��ب ع��ىل ق���راءة دع��اء 
القلبي  االستحضار  مع  العهد 

والوعي.
ال���روح���ي  االح����س����اس   -
)عليه  االم��ام  مع  وال��وج��داين 

السالم(..
املنتظر  االمام  من  نتقّرب  كيف 
)ع��ل��ي��ه ال��س��الم( ون��رت��ب��ط به 
ان��ص��اره  م��ن  جيعلنا  ارت��ب��اط��ًا 
يوم  نشهد  مل  وان  واعوانه حتى 

ظهوره الرشيف ؟
نوع  هنا  ب��االرت��ب��اط  ونقصد 

ال��ع��الق��ة ال��ت��ي جت��ّس��د ص��دق 
بامليثاق والبيعة  العهد وااللتزام 
م��ع االم����ام )ع��ل��ي��ه ال��س��الم( 
فيها  يكتفى  التي  العالقة  دون 
لالمام  والذكر  الدعاء  بمجرد 
)عليه السالم( الذي ال يتجاوز 

اللسان..
حيب  ال���ذي  امل��ؤم��ن   :  ً فمثال 
ويتوق  السالم(  )عليه  االم��ام 
واالرت��ب��اط  منه  ال��ت��ق��رب  اىل 
عىل  املواظبة  عليه  به  الصادق 
الذي ورد يف  العهد  قراءة دعاء 
فضله عن االمام الصادق )عليه 
السالم( : )من دعا اىل اهلل تعاىل 
كان  العهد  هبذا  صباحًا  اربعني 
من انصار قائمنا فان مات قبله 
واعطاه  قربه  من  تعاىل  اخرجه 
ألف حسنة وحما  اهلل بكل كلمة 

عنه ألف سيئة(.
قراءته  تكون  ان  ينبغي  ولكن 
بوعي ملعاين العهد والبيعة التي 
السالم(  )عليه  لالمام  جيددها 

وان  الدعاء  فقرات  اح��دى  يف 
انه  استعداده  يف  صادقًا  يكون 
السالم(  )عليه  االمام  ظهر  لو 
يضحي  ان  استعداد  عىل  فانه 
ويتخىل  واهله  وماله  بمنصبه 
عن ذل��ك الج��ل ن��رصة االم��ام 
دنياه  يؤثر  ان  السالم( ال  )عليه 
عىل نرصة االمام )عليه السالم( 

ويتخىل عنه..
ومن ذلك زيارته )عليه السالم( 
)عليهم  ائمتنا  ن���زور  ف��ان��ن��ا 
هبم  االرتباط  لتقوية  السالم( 
)عليه  امل��ه��دي  ل��الم��ام  ولكن 
زيارته  يف  خصوصية  السالم( 
اعناقنا  يف  له  الذي  االم��ام  فهو 
ال���رضوري  فمن  وع��ه��د  بيعة 
للوالء  اظهارًا  بزيارته  االلتزام 
بالعهد  للنفس  وتذكريًا  وتوثيقًا 
املعروفة  ال��زي��ارة  وخصوصًا 
خروج  حيث  ياسني  آل  بزيارة 
التوقيع هبا من الناحية املقدسة..
الوجداين  االرت��ب��اط  جتسيد   -
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تم��ر علينا ان ش��اء اهلل تعالى ليلة الجمعة ذك��رى والدة امام العصر والزم��ان – عجل اهلل تعالى 
فرجه الشريف- الداعي الى سبيل اهلل والقائم بقسطه..

والتذكير بكيفية احيائها بما يرضي اهلل تعالى ورس��وله )صلى اهلل عليه وآله وسلم( واالمام 
الحجة )عليه الس��الم( يتطلب التنبي��ه على ما يعّمق ويقّوي االرتباط باالمام )عليه الس��الم( 

ولذلك مناشئ متعددة :



االمام  مع  الصادق  والروحي 
)عليه السالم( بمعنى ان احاول 
الستحرض   ج��ه��دي  واب����ذل 
داخ������ل ق��ل��ب��ي ووج������داين 
ومشاعري ما يعيشه االمام من 
احزان ومهوم ورزايا وما جيري 
عليه من حمن ومصائب عىل مر 
االيام والسنني وتطاول االزمان 

والدهور..
السالم(  )عليه  املهدي  فاالمام 
الناس ويتأمل ملا يصيبهم  يعايش 
عليه  ويعز  وحمن  مصائب  من 
الكثري  فقد  الفداء  له  ارواحنا 

واملؤمنني  العظام  العلامء  من 
استشهدوا  الذين  املجاهدين 
املتتابعة  العصور  ه��ذه  ط��وال 
فمثال ً حينام اقرأ يف دعاء الندبة 
: )عزيٌز عيل ان حتيط بك دوين 
البلوى وال ينالك مني ضجيج 
ان  وال ش��ك��وى.. ع��زي��ٌز ع��يل 
جيري عليك دوهنم ما جرى..(

ما  الفقرات  هذه  يف  فاستحرض 
السالم(  )عليه  االم��ام  يعيشه 
يكابده  وم���ا  وب���الء  حم��ن  م��ن 
بسبب ذلك واتأمل له ملا يشاهده 
وتفرقهم..  املسلمني  حمن  من 
يمر  ما  اعيش  حينام  انني  كام 
من  اق��ل��ده  ال���ذي  مرجعي  ب��ه 
آالمه  فاستشعر  ابتالءات وحمن 
االم��ام  م��ع  كذلك   .. وح��زن��ه 
)عليه السالم( احاول ان اعيش 

االرتباط  ومعنى  وآالمه  حزنه 
هناك  ان  ال��ص��ادق  ال��وج��داين 
التحام روحي وانصهار روحي 
بان  السالم(  )عليه  االم��ام  مع 
عميقًا  نفسيًا  احساسًا  نعيش 
او  االوق��ات  كل  يف  نستحرضه 
يعيش  املنتظر  االمام  بان  اغلبها 
يتأمل  مسريتنا،  ي��رق��ب  معنا، 
من  لون  أي  نامرس  يرانا  حينام 
الوان االنحراف او التجاوزات 
بيننا  فيام  التناحر  او  الرشعية 
وان نستشعر ان هذه املخالفات 
االم��ام  بسببها  يتأمل  والتناحر 

)عليه السالم( وتزعجه وبالتايل 
يف  صادقني  نكون  حتى  جتعلنا 
السالم(  )عليه  ل��الم��ام  حبنا 
وسلوكياتنا  ممارساتنا  نراقب 
وت��رصف��ات��ن��ا ب��ال��ش��ك��ل ال��ذي 
ورضا  تعاىل  اهلل  رض��ا  يمنحنا 

االمام )عليه السالم(.
)عليه  لالمام  التقرب  وصدق 
يعمل  ان  م��ن  الب��د  ال��س��الم( 
املؤمن عىل العمل بجدية ونشاط 
ملجموعة من االعدادات لنفسه 

وجمتمعه تتمثل يف :
والفكري  الثقايف  االع��داد   -1
نفسه  ت��ث��ق��ي��ف  ع���ىل  ف��ي��ع��م��ل 
وااله��ت��امم ب��ذل��ك م��ن خالل 
االحكام  يف  بالتفقه  اهتاممه 
يف  والبصرية  والوعي  الرشعية 
وال  خيدع  ال  بحيث  دينه  امور 

ُيضلل.
والعميل  السلوكي  االعداد   -2
املنتظر  امل��ؤم��ن  يسعى  بحيث 
والورع  للتقوى  نفسه  الع��داد 
االخالق  وحماسن  واالخالص 
التدين  عاليًا يف  نموذجًا  ليكون 

والصالح واالستقامة..
بكثرة  ال��روح��ي  االع���داد   -3
وال���دع���اء  ت��ع��اىل  هلل  ال���ذك���ر 
الليل  ج���وف  يف  وامل��ن��اج��اة 
خشية  من  والبكاء  خصوصًا 
النفس  وت��روي��ض  ت��ع��اىل  اهلل 
واخلوف  والتحمل  الصرب  عىل 

واملجاهدات النفسانية..
الرسايل واجلهادي  4- االعداد 
بأمور  مهتم  املؤمن  ان  بمعنى 
الصالح  ويعمل  وجمتمعه  دينه 
ب��امل��ع��روف  واالم����ر  املجتمع 
والتصدي  املنكر  عن  والنهي 
تطلب  وان  املنحرفة  للخطوط 
وماله  بنفسه  التضحية  ذل��ك 
ينسحب  وال  وام���ت���ي���ازات���ه 
من  خوفًا  ال��وراء  اىل  ويرتاجع 
خسارة بعض امتيازاته الدنيوية 
الواجبات  هل��ذه  تصديه  عند 
بعباداته  هيتم  والبعض  الدينية 
وغري  وحج  وصيام  صالة  من 
القيام  من  خيشى  ولكنه  ذل��ك 
التي  ال��رس��ال��ي��ة  ب��ال��واج��ب��ات 
الدين  حلفظ  التصدي  تعني 

وصيانته..

5- عدم االستسالم امام الفساد 
من  اليأس  وعدم  واالنحراف 
كانت  مهام  االخ��ري��ن  اص��الح 
ومهام  والتحديات  املصاعب 
فيام  واحت��دوا  االع��داء  تكالب 
بل  امل��ؤم��ن��ني  مل��واج��ه��ة  بينهم 
يتحىل بالثبات واهلمة والعزيمة 
مع  املواجهة  فرتة  طالت  مهام 
االنتظار  مفهوم  وان  االعداء.. 
السالم(  )عليه  لالمام  احلقيقي 
التحرك  عىل  باعثًا  يكون  ان 
وي��س��ع��ى امل��ن��ت��ظ��رون الجي��اد 
الوضع االفضل واالصلح وان 

خيلق روح املسؤولية وحينئذ 
نفهم  ان  يمكن  املعنى  وهب��ذا   
العبادة  )أفضل  املعصوم  قول 

انتظار الفرج(.
6- الرجوع اىل الفقهاء العدول 
تتوفر  ال��ذي  ال��ع��ادل  )الفقيه 
يف  العامة(  النيابة  رشوط  فيه 
واملواقف  الرشعية  االح��ك��ام 
ب��ل يف كل  امل��ه��م��ة  امل��ص��ريي��ة 
املسائل االقتصادية واالجتامعية 
تطبيقًا  والسياسية  واحلياتية 
السالم(  )عليه  االم��ام  لتوجيه 
الواقعة  احلوادث  )واما  لشيعته 
حديثنا،  رواة  اىل  فيها  فارجعوا 
فاهنم حجتي عليكم وانا حجة 

اهلل(.
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الشيخ الكربالئي 
يذكر بشرافة ليلة 
النصف من شعبان 
ذكرى والدة الحجة 
المنتظر، والذكرى 

الثالثة لصدور فتوى 
الجهاد الكفائي لدحر 

الدواعش

اهيا االخوة واالخوات اوّد ان 
ابنّي لكم االمر التايل :

يف ليلة اجلمعة القادمة النصف 
من شعبان املعّظم تقرتن رشافة 
ومناجاة وهتجدًا   ً الليلة عبادة 
االمام  والدة  بذكرى  تعاىل  هلل 
احلّجة ابن احلسن املنتظر عجل 
اهلل تعاىل فرجه الرشيف، وهي 
مناسبة عظيمة سيعرّب فيها حمبو 
السالم(  )عليهم  البيت  اهل 
ابتهاجهم ورسورهم هبا،  عن 
مراسم  منهم  الكثري  وسيؤّدي 
)عليه  احلسني  لإلمام  الزيارة 
ال��س��الم( ه��ن��اك يف ك��رب��الء 

املقدسة.
عزيزة  اخرى  مناسبة  وهناك 
ذكرى  وهي  جيعًا  قلوبنا  عىل 
العليا  الدينية  املرجعية  دعوة 
شعبان  م��ن  ع��رش  ال��راب��ع  يف 
عام 1435ه� - أي قبل ثالثة 

اع���وام- ال��ق��ادري��ن ع��ىل محل 
بالقوات  لاللتحاق  السالح 
العراق  عن  للدفاع  املسلحة 
ومقدسات،  وشعبًا  ارض���ًا 
داعش  عصابات  هجمة  امام 
مئات  ف��ه��ّب  االج���رام���ي���ة، 
وشبانًا  شيبًا  منهم  االالف 

للقيام هبذه املهمة العظيمة.
وجيدر هنا ان نذكر أمرين :

اوالً  : نتوجه بالشكر والتقدير 
ألعزتنا  والتعظيم  واالج��الل 
مكافحة  ق��وات  يف  املقاتلني 
االرهاب  ، ولواء الرد الرسيع، 
صنوفه،  بمختلف  واجليش 
وحشود  االحتادية،  والرشطة 
بمختلف  االبطال  املتطوعني 
من  قّدموه  ما  عىل  مسّمياهتم 
من  وبذلوه  كبرية،  تضحيات 
من  به  وقاموا  طاهرة،  دم��اء 
وطنية عظيمة حلامية  َصْوالت 

رجس  من  وختليصه  العراق 
االرهاب الداعي.

االي��ام  ه��ذه  يف  يقومون  واذ 
من  املتبقية  االج��زاء  بتحرير 
مزيد  اىل  ندعو  نينوى  حمافظة 
بني  وال��ت��ع��اون  التنسيق  م��ن 
امل��ش��ارك��ة  ال��ق��وات  خمتلف 
رسيعًا  لتطوى  ال��ق��ت��ال،  يف 
لتحرير  االخ��رية  الصفحات 
التي  العزيزة  املحافظة  ه��ذه 
دفعت ثمنًا كبريًا جراء جرائم 

العصابات االرهابية..
ان��ن��ا ن��ع��ل��م اهن���م ي��ق��دم��ون 
سبيل  يف  جسيمة  تضحيات 
احل��ف��اظ ق��در االم��ك��ان عىل 
اختذهتم  الذين  املدنيني  ارواح 
ع��ص��اب��ات داع����ش دروع����ًا 
ان  ليعلموا  ولكن  ب��رشي��ة.. 
لن  الغالية  التضحيات  ه��ذه 
ستشكل  بل  س��دى..  تذهب 

البلد  هذا  لوحدة  متينًا  اساسًا 
ارضًا وشعبًا ان شاء اهلل.

انظار  نلفت  ان  ن��وّد  ثانيًا:  
ال��والدة  بمناسبة  املحتفلني 
املباركة يف النصف من شعبان 
التي  املصريية  املعركة  ان  اىل 
ومقاتلو  شعبنا  خي��وض��ه��ا 
واملتطوعون  املسلحة  القوات 
بسببها  س��ق��ط  ق��د  االب��ط��ال 
الكثري من الشهداء واجلرحى، 
من  متزايدة  اع��دادًا  وخلفت 
والثكاىل،  واالرام���ل  االيتام 
وتسببت يف نزوح اعداد كبرية 
مدهنم  خ��ارج  املواطنني  من 

وقراهم..
تكون  ان  ينبغي  هنا  وم��ن 
يف  وال���رسور  ال��ف��رح  مظاهر 
هبذه  تقام  التي  االحتفاالت 
تنسجم  ما  حدود  يف  املناسبة 
االستثنائية  االوض����اع  م��ع 
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في 8 /شعبان  المعّظم/ 1438هـ الموافق 2017/5/5م، تناول سماحته في ُخطبته أمرين قائال:



ينبغي  كام  بلدنا،  هبا  يمّر  التي 
فيها  ينسوا  ال  أن  للمحتفلني 
الذين   – املقاتلني  اخ��واهن��م 
لكانت  ت��ض��ح��ي��اهت��م  ل���وال 
احزانًا- فيخصصوا  افراحهم 
واهازجيهم  خطبهم  من  جزءًا 
ال��ك��رام،  ه����ؤالء  لتمجيد 
واالشادة ببطوالهتم، والتعبري 
ع��ن م��واص��ل��ة م��س��ريهت��م يف 
التضحية والفداء حتى حتقيق 
النرص النهائي بعونه تعاىل، كام 
جانب  رصف  للجميع  ينبغي 
يف  وامكاناهتم  اهتاممهم  من 
اجلبهات،  يف  املقاتلني  دع��م 
النازحني  اح���وال  ورع��اي��ة 
والسعي  واالرامل،  واليتامى 
االعامل  من  بمزيد  القيام  اىل 

املقّربة اىل اهلل تعاىل.
يوفقنا  ان  ت��ع��اىل  اهلل  ن��س��أل 
بقبول  منا  ويتقّبله  ل��ذل��ك 
بالنرص  علينا  ويعّجل  حسن 
املؤزر النهائي انه سميع جميب 
واحلمد هلل رب العاملني وصىل 
الطيبني  وآل��ه  حممد  عىل  اهلل 

الطاهرين.
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وهُج ال�شهداء..

ال�شهيد عماد عبد زيد كاظم

)عليه  األك��رب  عيل  ل��واء  أبطال  من  بطٌل 
السالم(، كانْت الشهادة بالنسبة إليه أشبه 
حتقيقه،  املرء  يتمنى  الذي  الرائع  باحللم 
للوطن  ووّف  بنفسه،  حلمه  حقق  وفعاًل 
واملقدسات بالعهد الذي قطعه بأن يكون 
مدافعًا خملصًا، إنه الشهيد )عامد عبد زيد 
بمدينة   )1974( مواليد  من  ك��اظ��م(، 

طويريج يف حمافظة كربالء املقدسة.
احل��وراء  مركز  أع��ّده  ال��ذي  امللف  ويف 
زيارات  وضمن  السالم(  )عليها  زينب 
والشهداء  اجلرحى  عوائل  لتفّقد  املركز 
مفرحة  ع��امد  الشهيد  فقّصة  األب��ط��ال، 
هذا  قىض  فلقد  ذات��ه،  بالوقت  ومبكية 
للتعيني،  فرصة  باحثًا عن  الشجاع عمره 
تعيني يف  إْذ حصل عىل  وقتها  حتى حان 
العتبة احلسينية املقدسة ليكون أحد َخَدمةيِ 
يف  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  مرقد 
الوقت الذي تزامن معه إصدار املرجعية 

الدينية العليا لفتوى اجلهاد الكفائي التي 
منها  نصيبهم  ينالوا  ومل  اجداده  انتظرها 
عداد  يف  يكون  ان  حيلم  كان  أيضًا  وهو 
منه  يكن  فلم  وال��ش��ه��داء،  املجاهدين 
ليلتحق  تعيينه  فرصة  عن  يتخىل  ان  اال 
بصفوف املجاهدين امللبني لنداء املرجعية 

الدينية العليا، كان يوم )14 / شعبان / 
فباإلضافة  عام  كل  عن  مميزًا  1435ه���( 
ليلة  إلحياء  ج��اء  من  بخدمة  فرحه  اىل 
تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي  االم��ام  مولد 
طرقت  مولده،  ليلة  يف  ال��رشف(  فرجه 
يف  املباركة  اجلمعة  خطبة  كلامت  اسامعه 
املرجعية  صدى  دوى  وفيها  اليوم  ذلك 
الدينية لُيحشد األبطال دفاعًا عن األرض 
الفرحة  تقف  مل  واملقدسات،  والعرض 
اىل هنا فحسب فكان لفرحته امتداد أكثر 
اليوم  هذا  يف  )زينب(  عينه  قرة  ب��والدة 
الفرحة،  ليكمل  )عباس(  توأمها  وولد 
ففي يوم اجلمعة ولد له توأمان اختار ان 
أيب  اىل  وتوجه  وعباس(  )زينب  يسميهام 
ان جيعل  بحقه  اهلل  داعيًا  العباس  الفضل 
)عليهام  والعباس  زينب  كأخّوة  اخّوهتام 

السالم(.
وولدت  طوياًل  انتظرها  التي  ف�)زينب( 

من أرض المعركة
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له بعد )مخسة( أوالد، مل تتمكن من منعه 
بعد  فرتكها  باملجاهدين،  االلتحاق  من 
وأخيها،  والدهتا  عىل  تقريبًا  يوما   )20(
ثالثة  ملدة  املعسكرات  يف  التدريب  وبدأ 
االلتحاق  رشف  له  ك��ان  بعدها  أشهر، 
كان  أهله  اىل  عودته  عند  القتال،  بسوح 
يروي هلم عن بطوالهتم هناك وكيف ان 
املؤزر،  النرص  هلم  حقق  اإلهلي  التسديد 
انه ذات مرة اخربها كيف  فتذكر زوجته 
الذي  القناص اجلدار  اخرتقت اطالقات 
تصبه  مل  اهلل  وب��ق��درة  خلفه  يقف  ك��ان 
بأذى، وكيف انه يف إحدى معارك حترير 
يكتشف  ان  اهلل  وبفضل  استطاع  بيجي 
مكان اختباء أحد الدواعش يف خمبأ حتت 
االرض كان قد غطى فتحته بكومة قش 
من  النيل  ليحاول  منها  رأس��ه  وخي��رج 
ليخبئ  ويعود  بقناصه  األبطال  جماهدينا 
)عامد(  البطل  فاستطاع  أخرى  مرة  رأسه 
من  ال��ص��وت  م��ص��در  تتبع  خ��الل  م��ن 

الوصول اىل خمبئه والقضاء عليه.
اىل  بذاكرهتا  تعود  الستة  االوالد  وال��دة 
سنني خلت وتتذكر ما كانت تسمعه من 

تتحّدث  وهي  الشهيد  وال��دة  املرحومة 
اهلل  بمخافة  تيز  ال��ذي  البار  ولدها  عن 
خلدمة  وحبه  اجلميع  مع  اخللق  وحسن 
ويتصل  السالم(،  )عليه  احلسني  زوار 
رشيط الذكريات باالمس القريب عندما 
مفتوحًا  بيتهم  مضيف  ُتبقي  ان  اوصاها 
السالم(  )عليه  احلسني  زائري  الستقبال 
يف  فعاًل  ك��ان  ما  وه��ذا  استشهاده،  بعد 
تقريبًا  أشهر   )3( بعد  األربعينية  الزيارة 
ممن  بالزائرين  امتأل  حيث  استشهاده  من 
يعرفونه ومن ال يعرفونه واقيمت جمالس 

العزاء وصالة اجلامعة فيه.
انتهت   )2016  /  7  /  12( ي��وم  يف 
وّدع  القتال  جبهات  اىل  ليعود  اجازته 
زوجته واوالده أسمعهم عبارته املعهودة 
يعد  ال  بأمره  يذهب  )م��ن  وداع  كل  يف 
جمموعة  املرة  هذه  عليها  وأضاف  بأمره( 
من الوصايا، فأوىص كاًل منهم ان يكون 
فال  احلياة  يف  ديدنه  النفس  عىل  االعتامد 
يتكل أحد منهم عىل غريه، وأوىص زوجته 
برعاية االبناء من بعده، أما )زينب( ابنته 
الوحيدة فالتقط هلا صورة كام يفعل يف كل 

مرة كي ينظر هلا وقتام اشتاق اليها، فهكذا 
عهده من كان معه يف جبهات القتال يطيل 

النظر اىل صورة ابنته.
القتال  جبهات  يف  اسبوعني  م��ّدة  أهن��ى 
املفرتض  م��ن  وك��ان  اخل��ال��دي��ة،  قاطع   �
به  اتصلت  أه��ل��ه،  اىل  يعود  ان  بعدها 
تطمئن   )2016  /7/  31( يف  زوجته 
لشدة  كالمه  من  شيئًا  تسمع  فلم  عليه 
املواجهات واالطالقات سوى انه قال هلا 
)سأتصل الحقًا فلدينا هجوم(، ويف تلك 
بأن  معه  املجاهدين  أحد  ناداه  اللحظات 
معهم  ويأيت  بقناص  يصاب  ال  كي  ينتبه 
وبالفعل ذهب )عامد(  الساتر،  اىل خلف 
حتى  دقائق  إال  هي  وما  ن��اداه  حيث  اىل 
استهدفت قذيفة هاون ذلك الساتر ادت 
اىل استشهاد )عامد( وجرح آخرون حيث 
هو  عليه  نادى  الذي  املجاهد  ذلك  كان 
أحد اجلرحى وأخرب عائلة الشهيد بحادثة 
استشهاده وكيف انه هو من ناداه ليأيت اىل 
الذي كان يتحّدث  الوقت  املكان يف  هذا 
الشهداء.. يف  ليكون يف عداد  باملوبايل!، 

عليني مع األولياء والصاحلني.

من أرض المعركة
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االمتياز  احد  عىل  الخيفى  مما 
للعتبات  الزائر  به  يتمتع  الذي 
الرشيفة  وامل���زارات  املقدسة 
عليهم  االئمة  عند  مكانة  من 
حديث  م��ن  وك���م  ال��س��الم 
عليهم  بيته  وال  للنبي  رشيف 
يثنون  الصالة والسالم  افضل 
املراقد  زيارة  عىل  فيه  وحيثون 
املنطلق  ه��ذا  وم��ن  الرشيفة، 
املقدسة  العتبات  امناء  اخ��ذ 
واملزارات الرشيفة عىل عاتقهم 
النهوض بافضل السبل خلدمة 
اقامة  ف��ك��رة  فكانت  ال��زائ��ر 
اجل  من  جعهم  الذي  املؤتر 
للوصول  والتشاور  البحث 
بخدمة  تنهض  توصيات  اىل 

االفضل  نحو  الكريم  الزائر 
من  يقدمونه  ما  اىل  باالضافة 
عليها  يستحقون  رائعة  جهود 

الثناء والشكر .
هبذا  امل��ؤت��ر  شعار  ج��اء  هل��ذا 
الزائرين  حقوق   ( العنوان 
عقد  فقد  اعناقنا(  يف  ام��ان��ة 
احلسينية  العتبة  يف  املؤتر  هذا 
امل��ق��دس��ة وب��ح��ض��ور امل��ت��ويل 
احلسينية  للعتبة  ال��رشع��ي 
املقدسة ورئيس ديوان الوقف 
العامني  واالم��ن��اء  الشيعي 
وامل��زارات  املقدسة  للعتبات 

الرشيفة 
ح��ي��ث ان��ط��ل��ق امل��ؤت��ر ي��وم 
األرب������ع������اء )28رج�������ب 

املوافق  1438ه����(  األص��ّب 
2017م(  ل����)26ن���ي���س���ان 
ينوب  من  او  امناء  بحضور 
والكاظمّية  العلوّية  عنهم 
وال���رض���وّي���ة وال��ع��س��ك��رّي��ة 
باإلضافة  والزينبّية  والعباسّية 
اىل بقّية املزارات الرشيفة بدئ 
ايات  من  عطرة  بتالوة  املؤتر 
بالقاء  بداوا  ثم  الكريم  القران 

الكلامت باملناسبة 
الرشعّي  امل��ت��ويّل  القى  حيث 
امل��ق��ّدس��ة  احلسينّية  للعتبة 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
كلمًة  ع��ّزه(  الكربالئي)دام 
طبيعة  أّن  شّك  »ال  فيها:  جاء 
املشرتكات الوالئّية التي جتمع 

العتبات املقّدسة أّواًل، ووحدة 
ورضورة  ثانيًا،  هلا  األه��داف 
إظهار ذلك ثالثًا، تقتض نوعًا 
املشرتك  والنشاط  العمل  من 
وم��ن  ف��ي��ه  تستكمل  ال���ذي 
العتبات،  ه��ذه  مهاّم  خالله 
عىل  الكويّن  النظام  ُبني  فقد 
بالبعض  ب��ع��ض��ه  اس��ت��ك��امل 
البعض ال  اآلخر حّتى أصبح 
له  للكامل وال سبيل  له  طريق 
بضميمة  إاّل  واالرتقاء  لألداء 
لنا  والسبيل  اآلخ��ر،  البعض 

برعايةالعتبة الحسينية 
المقدسة...

ُعِقد المؤتمر الثاني المناء 
العتبات المقدسة والمزارات 
الشيعية تحت شعار ) حقوق 

الزائرين امانة في اعناقنا( 
تقرير: حسنني الز كروطي / تصوير: امحد القريي
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إّنام  وامل��أم��ول  امل��راد  لتحقيق 
للبعض  بعضنا  باستكامل  هو 
سينهض  ف��ب��ذل��ك  اآلخ����ر، 
ويستكمل  بالقوّي  الضعيف 
الناقص بَمْن يرتّقى يف مدارج 
ويقوى  وال��ك��امل،  االرت��ق��اء 
وبعد  مهاّمه،  أداء  اجلميع عىل 
ب��ام ه��و أوىل  ال��ت��داول  ت��ّم  أن 
وح���ّررت  امل��ش��رتك  بالعمل 
نقول:  بذلك،  العمل  وثيقُة 
العمل  هذه  لتحقيق  لنا  الُب��ّد 
املشرتك من مقّدمات، منها أّنه 
اجلاّدة  اإلرادة  توّفر  من  الُبّد 
للعمل املشرتك والثقة بالقدرة 
أف��ض��ل،  ه��و  م��ا  حتقيق  ع��ىل 
والنشاط  العمل  خ��الل  من 
م��وارد  وتشخيص  امل��ش��رتك 
حتقيق  ُيمكن  ال��ت��ي  العمل 
النجاح فيها عاجاًل، مع جتّنب 
والتضاّد  االختالف  مواضع 
والرتكيز  واألفكار  الرؤى  يف 

عىل املشرتكات«.
رئيس  كلمُة  بعدها  ج��اءت 
السيد  الشيعّي  الوقف  ديوان 
فيها:  بنّي  التي  املوسوّي  عالء 
»إّن الرتكيز عىل أن نختار الرّب 
عندنا  وتكون  نشّخصه  وأن 
نتعاون  أن  جيب  فيام  بصرية 
الوجودات  كانت  لو  عليه، 
حيث  م��ن  متباينة  املتعاونة 
أيضًا  التعاون  لكان  اهل��وّي��ة 
أمامنا  ال��دول  وه��ذه  هلا،  ق��ّوة 
اجلنسّيات  حيث  من  خمتلفة 
وال��ق��وم��ّي��ات وال��ت��وّج��ه��ات 

مع  نجد  أّننا  إاّل  واملصالح، 
دولتان  احّت��دت  إذا  ذلك  كّل 
عىل  ال���دول  م��ن  جمموعٌة  أو 
هدٍف واحد وتعانوا عىل ذلك 
منتجًا  تعاوهنم  يكون  اهلدف 
الذي  واألم��ر  كيف  ومثمرًا، 
نحن بصدده هو بني وجودات 
هي من سنٍخ واحد ومبنّيٌة عىل 
والء  وهو  واحد  ووالء  فكٍر 
اهلل تبارك وتعاىل ووالء أنبيائه 
الصاحلني،  وأوليائه  ورسله 
عىل  مبنّي  تكوينها  وج��ودات 
ماهّية واحدة وأهدافها واحدة 
مثل  بني  التعاون  أّن  شّك  ال 
ه���ذه ال���وج���ودات امل��ق��ّدس��ة 
وأرضح��ة  املقّدسة  العتبات 
العبادّية  واألم��اك��ن  األول��ي��اء 
التعاون  أّن  شّك  ال  املقّدسة 
فائقة  آث��اٍر  ذا  سيكون  بينها 
كانت  إذا  خصوصًا  ج���ّدًا، 
فيام  البداية  منذ  بصريٌة  عندنا 

نريد وما هو اهلدف«.
العتبة  ادارة  مدير  كلمة  أم��ا 
العسكرية املقدسة الشيخ ستار 
املرشدي جاء فيها: »جيب علينا 
تعاىل  هلل  باخالص  نعمل  ان 
العمل  لديمومة  املوجب  النه 
مالزمة  كذلك  اث��ره  بقاء  و 
جانب االتقان و متابعة دقائق 
املالحظات ملا فيها من توحيد 
لضامن  الفكر  ونضج  الرؤية 
ان  مضيفا  النجاح،  استمرار 
املقدسة  العتبات  يف  للخادم 
ألنه  كبري  دور  و  فائقة  امهية 

الوسيلة املبارشة يف تقديم كل 
الزائرين،  خدمة  يف  يصب  ما 
من  ونامل  امل��رش��دي:  واك��د 
تلتفت  ان  املقدسة  اللعتبات 
املقدسة  العسكرية  العتبة  اىل 
بعد ان طاهلا االعتداء االرهايب 
حيث ال زالت يف مستوى اقل 
ال��ط��م��وح ألن��ن��ا ك��ام بينا  م��ن 
كافة  توفري  عىل  نعمل  سابقا 
من  يستطيع  التي  االمكانيات 
املراسيم  تأدية  الزائر  خالهلا 

العبادية يف راحة تامة.
يف  وسيلة  االس��رتات��ي��ج��ي��ات 

بلوغ الغايات و االهداف
للعتبة  العام  االمني  كام حتدث 
الدكتور  املقدسة  الكاظمية 
جال الدباغ قائال: هناك حاجة 
التوجه  معامل  لتحديد  ملحة 
االسرتاتيجي الذي يمكن من 
الطريق  خارطة  رسم  خالله 
العتبات  اليها  هت��دف  ال��ذي 
الزائرين،  خدمة  يف  املقدسة 
هذا  تسعى  التي  املحاور  ان 
اليها  ال��وص��ول  يف  العتبات  
الطموح  و  ال��رؤي��ا  يف  تتمثل 
الطاهرة  العتبات  تسعى  التي 
الرسالة  ك��ذل��ك  حتقيقه  اىل 
ملاذا  نبني  خالهلا  من  التي  و 
و  املقدسة  العتبات  وج��دت 
االه��داف  و  الغايات  ماهي  
وجودها  من  اجلوهرية  القيمة 
االسرتاتيجيات  جانب  اىل 
و  الغايات  لبلوغ  كوسائل 
ه��ذا  ض���وء  ويف  االه�����داف 

يتم  االس��رتات��ي��ج��ي  ال��ت��وج��ه 
املختلفة،  باألنشطة  القيام 
وفق  العمل  رضورة  كذلك 
اس���س ح��دي��ث��ة و خ��اص��ة يف 
جمال )االدارة ،املالية(و اجراء 
يف  تساهم  علمية  دراس���ات 
تعمل  التي  النشاطات  تطوير 
وفق  املقدسة  العتبات  عليها 
ضوابط ومعايري حتقق االرتقاء 

و التقدم 
حيث  ايام  ثالثة  املؤتر  استمر 
)1شعبان  اجلمعة  يوم  اختتم 
1438ه�( املوافق ل�)28نيسان 
احلسينّي  احلائر  يف  2017م( 
املؤتر  ختاُم  لَّ  اسُتهيِ الرشيف 
ب���ت���الوة آي�����اٍت م���ن ال��ذك��ر 
كلمُة  بعدها  جاءت  احلكيم، 
املتويّل الرشعي للعتبة احلسينّية 
عبد  الشيخ  سامحة  املقّدسة 
عّزه(  الكربالئّي)دام  املهدي 
والتقدير  بالشكر  ابتدأها  التي 
واحلارضين  املشاركني  جلميع 

يف املؤتر.
الثاين  املؤتر  هو  »هذا  مبّينًا: 
الكايف  الوقت  مّر  أّنه  وأعتقد 
لصياغة األسس للبدء بالعمل 
البدء  من  البّد  لذلك  الفعيّل، 
ومشاركة  امل��ش��رتك  بالعمل 
قد  البعُض  كان  وإن  اجلميع 
ولكن  اآلخ��ر،  البعض  سبق 
دور،  له  أّن��ه  اجلميُع  فليشعر 
بالتهميش  إش��ع��اره  وع���دم 
واإلق������ص������اء، م����ع ح��ف��ظ 

اخلصوصّية لكّل طرف«.
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الثانوّية  األم��ور  »إّن  وتابع: 
ُت��رف��ع  ح��ّل��ه��ا  يصعب  ال��ت��ي 
من  ��ني،  ال��رشع��ييِّ املتوّلني  اىل 
احللول  وإجياد  هبا  البّت  أجل 
الناجعة هلا، مع الرتكيز عىل أّنه 
التي  خصوصّياهتا  عتبٍة  لكّل 
البّد من احرتامها وحفظها«.

رئيس  كلمُة  بعدها  لتأيت 

منّظمة احلّج والزيارة يف إيران 
أّكد  التي  السيد قايض عسكر 
التواصل  هذا  أمّهية  عىل  فيها 
والسعي  املقّدسة  العتبات  بني 
املستمّر من أجل تقديم أفضل 

اخلدمات للزائرين الكرام.
العاّم  األم��ني  كلمُة  أعقبتها 
للعتبة العّباسية املقّدسة السيد 
األشيقر)دام  حممد  املهندس 
»إّن  فيها:  جاء  التي  تأييده( 
قطعت  امل��ق��ّدس��ة  ال��ع��ت��ب��ات 
أش���واط���ًا ك��ب��رية يف جم��االت 
م��ت��ع��ّددة، م��ن��ه��ا ال��ع��م��رايّن 
واالجتامعّي  واالستثامرّي 
وال���ف���ك���رّي، ون��ت��ج 

ع��ن ذل��ك احل���راك امل��دروس 
مشاريع  ال��دؤوب��ة  واحل��رك��ة 
بنتاجاهتا  ُتضاهي  عمالقة 
أخرى  مؤّسسات  وج��ودهت��ا 
واالشتغال  العمر  من  هلا  كان 

عتّيًا«. 
الكلامت  م��ن  العديد  تلتها 

أّكدوا  املقّدسة  العتبات  ألمناء 
تضافر  أمّهية  عىل  خالهلا  من 
فيام  العمل  وتوحيد  اجلهود 
أفضل  تقديم  أجل  من  بينها 

اخلدمات للزائرين الكرام.
لُيعلن بعد ذلك البياُن اخلتامّي 
األم��نُي  ألقاه  ال��ذي  للمؤتر 
املقّدسة  احلسينّية  للعتبة  العاّم 
امل��وس��وّي)دام  جعفر  السيد 
برنامج  ض��ّم  حيث  تأييده(، 
حلقوق  امل��ت��ض��ّم��ن  ال��ع��م��ل 

املقّدس  واملزار  الكريم  الزائر 
والزيارة، وقد تضّمن ما ييل:

كرامة  بحفظ  االهتامم  أّواًل: 
الزيارة  اىل  الوافد  الزائر  وعّزة 
بالّلطف  م��ع��ه  وال��ت��ع��ام��ل 

واحلسنى.
بالضوابط  ال��ع��م��ل  ث��ان��ي��ًا: 

واألع��راف  املقّدسة  الرشعّية 
هدي  من  النابعة  اإلنسانّية 
وتوجيهات  الكريم  ال��ق��رآن 
ال���ن���ب���ّي األك������رم وال���ع���رتة 
الطاهرة)صلوات اهلل وسالمه 
عليهم أجعني( يف جمال العمل 
يف  واخلدمّي  اإلدارّي  اليومي 

املواقع املقّدسة.
بالتعليامت  االل��ت��زام  ثالثًا: 
اىل  الوافدين  بحامية  املتعّلقة 

املدن واملواقع املقّدسة.
راب���ع���ًا: ن��رش ال��ت��وج��ي��ه��ات 
آلداب  املتضّمنة  والتعليامت 
وال��زي��ارة  السفر  وم��راس��ي��م 
النبّي األكرم  النابعة من سرية 
ب��ي��ت��ه)ص��ل��وات اهلل  وأه����ل 

وسالمه عليهم أجعني(.
خ��ام��س��ًا: اح�����رتام ق��وان��ني 
ال��ب��ل��د امل��ض��ّي��ف وأع����راف 
ومسّلامهتم  االجتامعّية  أهله 

العقائدّية.
س�����ادس�����ًا: رف�����د ال���زائ���ر 
ب�����اإلص�����دارات ال��ث��ق��اف��ّي��ة 

العطاء الحسيني
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 والنشاط المشترك 
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املناسبة  املعرفّية  وال��ربام��ج 
ل��ع��ط��اء ال���زي���ارة ال���زاخ���رة 
واملنهج  الفكر  وفق  باخلريات 

املحّمدي األصيل.
حلركة  مسارات  توفري  سابعًا: 
ترفيهّية  ومساحات  الزائرين 
النقل  وس��ائ��ل  وت��أم��ني  هل��م، 
املمكن  بالقدر  هلم  ال��اّلزم��ة 
الزائر  معاناة  عن  خيّفف  وبام 

الكريم.
والنظم  الوسائل  توفري  ثامنًا: 
وت��أم��ني  لتحقيق  ال���اّلزم���ة 
اجلانب األمني جلموع الزائرين 

ولعائداهتم الشخصّية.
ت���اس���ع���ًا: هت��ي��ئ��ة اخل��دم��ات 
وبالتنسيق  واإلدارّية  القانونّية 
ذات  الرسمّية  اجل��ه��ات  م��ع 
العالقة بام يلّبي موارد احلاجة 

املقرتنة بالزائرين الكرام.
ع�����ارشًا: ت��وف��ري اخل��دم��ات 
العالجّية والطّبية لضامن األمن 
الصّحي للزائرين الكرام وفق 
وبالتنسيق  املتاحة  اإلمكانات 
مع اجلهات الصّحية األخرى.
لتوفري  السعي  ع��رش:  أح��د 
والّرعاية  املتنّوعة  اخلدمات 
فرتة  يف  ل��ل��زائ��ري��ن  ال��اّلزم��ة 
السفر من قبل اجلهات املعنّية.

مع  التنسيق  زي��ادة  عرش:  اثنا 
البعثات  يف  املعنّية  اجلهات 
احلدود  ومنافذ  الدبلوماسّية 
الدولّية لرعاية الزائرين الكرام 

وتسهيل أمورهم.
ث��الث��ة ع���رش: ب���ذل اجل��ه��ود 
املرصفّية  اخل��دم��ات  لتسهيل 
املعمول  األنظمة  وفق  املمكنة 

هبا يف البلد.
خدمات  توفري  ع��رش:  أربعة 
والدولّية  املحّلية  االّتصاالت 

للزائرين الكرام.
اخلدمات  توفري  عرش:  مخسة 
ووسائل  العاّمة  اإلع��الم��ّي��ة 
لعموم  احل��دي��ث��ة  االّت���ص���ال 
مالحظة  مع  الكرام  الزائرين 

األمور املعنوّية.
االستقبال  حسن  عرش:  ستة 
البلد  يف  ال��ض��ي��اف��ة  وك����رم 

املضّيف.
سبعة عرش: التعاون والتنسيق 
جمال  يف  املقّدسة  العتبات  بني 
والنشاطات  اخل��ربات  تبادل 
فيام بينها هبدف تطوير واّتساع 

اخلدمة للزائرين الكرام.
لتقديم  السعي  ع��رش:  ثامنية 
جيع اخلدمات أعاله للزائرين 
م��ن امل��ذاه��ب اإلس��الم��ّي��ة، 

أهل  مذهب  أتباع  عن  فضاًل 
بغّض  السالم(  البيت)عليهم 
ولغاهتم  قومّياهتم  عن  النظر 

وبلداهنم.
بعد ذلك توّجه احلارضون يف 
توقيع  موقع  اىل  املؤتر  ختام 
وتوزيع  ل��ه  اخلتامي  البيان 

اهلدايا عىل املشرتكني .
جملة  ب��ه  خ��ص  ت��رصي��ح  ويف 
االمني  معاون  قال  )االحرار( 
يف  الفكرية  للشؤون  ال��ع��ام 
السيد  املقدسة  احلسينية  العتبة 
املعلوم  من  الشامي:  افضل 
تستقبل  املقدسة  العتبات  ان 
ماليني  ال��س��ن��ة  اي���ام  خ���الل 

العامل  الزائرين من جيع انحاء 
من  و  بالتأكيد  العتبات  وهذه 

خالل امكاناهتا و خرباهتا ويف 
تسعى  تقدمها  التي  اخلدمات 

لالفضل.
امل��ؤت��ر عقد  م���ؤك���دا: ه���ذا 
كافة  توفري  اجل  من  باحلقيقة 
تساعد  ال��ت��ي  االم��ك��ان��ات 
مراسيم  تأدية  عىل   الزائرين 
الزيارة يف راحة تامة باعتبارهم 
يرى  حيث  اعناقنا  يف  امانة 
املقدسة  العتبات  يف  العاملون 
توفرها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  ان 
العتبات  يف  العامة  االمانات 

للزائرين هو رشف هلم.
ان  نفسه:  ال��وق��ت  يف  مشريا 
يف  صدر  الذي  املشرتك  البيان 
توصيات  تضمن  املؤتر  ختام 
ال  الزائرين  خدمة  اج��ل  من 
البيت  اه��ل  اتباع  عىل  يقرص 
طائفة  اىل  او  السالم(  )عليهم 
اىل  تقدم  ب��ل  فحسب  معينة 
عن  النظر  بغض  الناس  كافة 
القومية  و  املذهبية  االنتامءات 

و حتى الدينية. 
 .
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افتتاح مهرجان 
ربيع الشهادة 

الثقافي العالمي 
الثالث عشر

برعاية األمانتين العامتين 
للعتبتين الحسينية 

والعباسية المقدستين..

 السيد احمد الصافي: 
ُمحاِوَلًة تمزيق األّمة 

وتفتيت الكلمة وقلع جذور 
الحّب والسالم، باءت 

بالفشل الذريع بفضل 
الوعي واليقظة والحمّية 

والشجاعة..
االحرار: حسني نرص 
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العطاء الحسيني
العامتان  األم��ان��ت��ان  أق��ام��ت 
والعباسية  احلسينية  للعتبتني 
ربيع  م��ه��رج��ان  امل��ق��دس��ت��ني، 
للسنة  العاملي  الثقايف  الشهادة 
بمناسبة  التوايل،  ال� )13( عىل 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  والدة 
الشعبانية،  واألق��امر  السالم( 
اإلسالم  رسالة  إيصال  هبدف 
والتعريف  العامل  إىل  األصيل 
)عليهم  البيت  أه��ل  بفكر 
السالم(، وحتت شعار )اإلمام 
غيٌث  السالم-  احلسني-عليه 

منهمر وفيٌض مستمّر(. 
املهرجان  افتتاح  حفل  وأقيم 
يف الصحن احلسيني الرشيف، 
علامئّية  شخصّيات  بحضور 
وثقافّية  وح���وزوّي���ة  دي��ن��ّي��ة 
وخارج  داخل  من  وأكاديمّية 
العتبات  عن  وممّثلني  العراق، 
الرشيفة  وامل���زارات  املقّدسة 
اإلسالمي  والعامل  العراق  يف 
فضاًل عن ممّثلني عن احلكومة 
امل��ح��ّل��ي��ة يف حم��اف��ظ��ة ك��رب��الء 
األرشف  والنجف  املقّدسة 
واملدعّوين  الزائرين  من  وجٍع 
إعالم  وسائل  اىل  باإلضافة 
ومسموعة  مرئّية  ودولّية  حمّلية 

ومقروءة.
آي��اٍت  بتالوة  احلفل  وُأفتتح 
معّطرة من الذكر احلكيم تالها 
املقدسة  احلسينية  العتبة  مقرئ 
ثّم  الكربالئّي،  أسامة  احل��اج 
عىل  ترمّحًا  الفاحتة  سورة  قراءة 
األبرار،  العراق  أرواح شهداء 
العاّمتني  األمانتني  كلمُة  تلتها 
والعّباسية  احلسينّية  للعتبتني 
سامحة  أل��ق��اه��ا  امل��ق��ّدس��ت��ني 
بنّي  والتي  الصايف  أمحد  السيد 
ومكان  مباركة  »أّي���ام  فيها: 
م��ب��ارك وح��ض��ور ك��ري��م يف 
وأبيهم  الشهداء  سّيد  رحاب 
السالم(،  احلسني)عليه  اإلمام 
وفكر  وم���وّدة  ح��بٍّ  لقاء  يف 
قبل  األرواح  تتعانق  وأصالة 
األجساد، يف ربيع دائم وهبجة 

فّوارة  دماء  من  ارت��وت  دافئة 
وام��ت��زج��ت م��ن أدي���م أرض 
السالم(  آلدم)عليه  مّهدت 
حول  حيّلقون  رآهم  من  رؤية 
صلبه  سكنوا  ث��ّم  اهلل  ع��رش 
طاهر،  اىل  طاهٍر  من  وانتقلوا 
ح��ّت��ى رج��ع ال��ط��ني امل��ق��ّدس 
ممزوجًا بدماء قدسّية يف أرض 
كربالء معلنًا الرباءة من العدّو 
الذي  النور  لذلك  ال��ّل��دود، 
وك��أّن  الطني  ذل��ك  يف  استقّر 
واحد  بصوٍت  هتفوا  األنبياء 
مّنا  )هيهات  األرض  هذه  يف 
عيصٌّ  املقّدس  فالطني  الذّلة(، 
أن تناله النار احلاقدة واملتكرّبة 
)خلقته من طني وخلقتني من 

نار(.
املنشّية  العقول  لكّل  فطوبى 
واملحّلقة  املبارك  الوجود  هبذا 
الصاعدة  املالئكة  زم���رة  يف 
والنازلة التي تبارك هذا املكان 
هنا  األنبياء،  بنحور  امل��رّم��ل 
بارك اهلل قلبًا ملئ شوقًا ولسانًا 
فقدك  من  وج��د  )م��اذا  يرتّنم 

وماذا فقد من وجدك(.
»ونحن  س��امح��ت��ه،  وأض���اف 
اىل حرضة  الولوج  أبواب  عىل 
والوقوف  احلسينّي،  القدس 
ع���ىل األع���ت���اب ال��ع��ال��ي��ات 
وامل��ق��ام��ات ال��راس��ي��ات، وال 

بكم  ن��رّح��ب  أن  إاّل  يسعنا 
العرفان  بآيات  ذلك  ونؤّطر 
الكريمة  لالستجابة  والشكر 
التجّمع  هل��ذا  حرضاتكم  من 
أن  تعاىل  اهلل  سائلني  امل��ن��ّوع، 
وجينح  وُيلهم  ويوّفق  يسّدد 
األم��ن  ش��اط��ئ  اىل  جيعًا  بنا 
أذكر  أن  هنا  وأوّد  واألم���ان، 

أمرين:
س��ّي��د  ق��ض��ّي��ة  إّن  األّول: 
كانت  السالم(  الشهداء)عليه 
الباطل  سّباقًة يف فرز احلّق من 
فهي  الدخيل،  من  واألصيل 
مكاهنا  م��ن  أوس���ع  ملحمٌة 
حّدهتا،  من  وأط��ول  وزماهنا 
بدايتها،  من  أق��دم  وتارخيها 
ورج���اهل���ا أك���رب م���ن رج���ال 
عفاف  ون��س��اؤه��ا  األرض، 
وحياؤها،  وطهرها  النساء 
من  ع��م��رًا  أط��ول  ورضيعها 

أعمر سّكان األرض، لذا البّد 
بالبحث  بحٍث  كّل  يّتسع  أن 
كانت  عاشورائّية،  مفردٍة  عن 
من ورائها ألف قضّية وقضّية، 
ومطالبه  طويل  البحث  فثوب 
أقالم  أج��ادت  ولقد  واسعة، 
السنوات  سالف  يف  اإلخ��وة 
هذا  يف  أكثر  جتود  أن  وعساها 

الربيع.
الثاين: إّن بلدنا خيوض يف هذه 
رشسًة  رضوس��ًا  حربًا  األّي��ام 
عاثت  مضّلة،  ضاّلٍة  فئٍة  ضّد 
ُمهليَِكًة  ف��س��ادًا  األرض  يف 
تزيق  َلًة  حُماويِ والنسل  احلرث 
وقلع  الكلمة  وتفتيت  األّم��ة 
لكّنها  والسالم،  احلّب  جذور 
ت��ع��اىل-  اهلل  -ب��ح��م��د  ب���اءت 
الوعي  بفضل  الذريع  بالفشل 
والشجاعة،  واحلمّية  واليقظة 
تاريخ  اختزلت  شيبٍة  وبفضل 
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فنطقت  مستقبلها  وقرأت  أّمٍة 
أركان  وزلزلت  احلّق،  بكلمة 
بيٍت أوهن من بيت العنكبوت، 
السمع وهو شهيد(  ألقى  )ملن 
ناظرهيا،  أم��ام  هت��اوت  حتى 
سمر  عانقت  سواعد  وبفضل 
منها  أنملٍة  كّل  يف  كان  احلديد 
حّتى  تزيد،  أو  داوود  من  قّوة 
ال��وغ��ى  س���وح  اىل  ت��داف��ع��ت 
أرخصت  البطولة،  ومالحم 
أرواح��ه��ا وأذّل���ت أع��داءه��ا 
الدم  بذلك  تارخيها  وخّطت 
زال  وال  منها،  وامتّد  القديّس 
يصل اىل أسامع الدنيا )هيهات 

مّنا الذّلة(.
السيد  سامحة  ألقى  ذلك  بعد 
ديوان  رئيس  املوسوي،  عالء 
العراق  يف  الشيعي  ال��وق��ف 
»معرفة  إّن  فيها:  ج��اء  كلمًة 
نعمٌة  وتعاىل  تبارك  اهلل  أولياء 
عباده،  عىل  تعاىل  اهلل  هبا  يمّن 
املفرتض  اإلم��ام  معرفة  ف��إّن 
حّجًة  جعل  ال���ذي  ال��ط��اع��ة 
الباب  هي  أجعني  اخللق  عىل 
اىل  اإلن��س��ان  منه  يلج  ال��ذي 
اىل  منه  ويلج  إنسانّيته،  كامل 
واحلسني)عليه  عبودّيته،  كامل 
هذه  يف  نحتفل  الذي  السالم( 
هو  امل��ب��ارك  بميالده  األّي���ام 

ال  ال���ذي  الكريم  كالكتاب 
يمّسه إاّل املطّهرون، فال ُيمكن 
أو  علامء  أو  عادّيني  كبرٍش  لنا 
ن��درك  أن  حكامء  أو  فضالء 
العظيم،  الرجل  ه��ذا  حقيقة 
وتعاىل  تبارك  اهلل  عّرفنا  بام  إاّل 
سريته  يف  نبّيه  وعّرفنا  كتابه  يف 
احلسني  نفُس  وعّرفنا  وسّنته 

بنفسه )عليه السالم(«.
امل��وس��وي:  السيد  وأض���اف 
احلسني  ملعرفة  مصادر  »هناك 
)عليه السالم(، وهذه املصادر 
يمكن  ال  ح��رصّي��ة  م��ص��ادر 
أن يكشف هذه احلقيقة  ألحد 
شخيّص  اجتهاٍد  يف  احلسينّية 
امل��ص��ادر  تلك  ع��ن  م��ن��أى  يف 
اىل  يتسند  أن  فالبّد  احلرصّية، 
الكتاب كيف حتّدث عن سّيد 
النفس  بأّنه  ووصفه  الشهداء 
الفجر،  س���ورة  يف  املطمئّنة 
هذه  أّن  الرواية  يف  ورد  لذلك 
السورة خمتّصة به )صلوات اهلل 
قراءهتا  أدمن  من  وإّن  عليه(، 
يف صالة الفجر كان مع اإلمام 
احلسني يف ذلك اليوم اآلخر«.

»فالكتاب  سامحته،  وأوض��ح 
)عليه  احلسني  وصف  الكريم 
املطمئّنة  النفس  بأّنه  السالم( 
)عليه  احلسني  ع��ن  وحت���ّدث 

أطهاٍر  مخسة  ضمن  السالم( 
عّظمهم يف آية التطهري وهكذا 
يف آي����اٍت أخ���ر ك��ث��رية، ل��ذا 
يف  ال��س��الم(  )عليه  فاحلسني 
القرآن شاخٌص من شواخص 
السالم(  )عليهم  البيت  أهل 
وبتعظيمهم  هبم  اهتّم  الذين 

نبّينا)صىل  وهكذا  اهلل  كتاب 
اهلل عليه وآله(، وكان للحسني 
سريته  يف  ال���س���الم(  )ع��ل��ي��ه 
وسّنته وفيام أوضح من بيانات 
)عليه  للحسني  عظيمة  حّصة 
هذا  منزلة  فيها  بنّي  السالم(، 
الرجل العظيم وقدره عند اهلل 
هذه  يف  ودوره  وتعاىل  تبارك 
الرسالة،  هذه  بقاء  ويف  األّمة 
)عليه  احل��س��ني  معرفة  إذن 
حرصّية  مصادر  هلا  السالم( 

يتجاوز  أن  ألح��دٍ  ُيمكن  ال 
يقفز  أو  وينتقل  املصادر  تلك 
اىل االجتهاد الشخيّص، وينظر 
فقط اىل كربالء ويفرّس كام حيلو 
له، هناك الكثري من التوّجهات 
ترغب  التي  املختلفة  الفكرّية 
احل��س��ني  اىل  ت��ن��ت��م��ي  أن  يف 

)عليه السالم( ولو بظاهٍر من 
االنتامء، احلسني )عليه السالم( 
شاخٌص إنسايّن عظيم يترّشف 
كّل أحٍد باالنتامء اليه ويترّشف 
بااللتصاق  فكرّي  توّجه  كّل 
هو  كام  منه،  املنشأ  واّدع��اء  به 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري 
نفسه  يلصق  أن  حي��اول  الكّل 
بعيّل بن أيب طالب من مذاهب 
ومسالك وتصّوف ومن أفكار 
)عليه  علّيًا  ألّن  وتوّجهات، 
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العطاء الحسيني
ُيمكن  ال  شاخٌص  ال��س��الم( 
)عليه  احلسني  فكذلك  جتاوزه 
السالم(، وهلذا قد ُيبتىل الفكر 
من  املقاالت  ببعض  احلسينّي 
أو  غفلًة  األش��خ��اص  بعض 
باحلال،  معرفة  عدم  أو  جهاًل 
)عليه  احلسني  ع��ن  يكتبون 
ال��س��الم( ك��ام ي��ت��ص��ّورون هم 
وبعيدًا  النّص  عامل  عن  بعيدًا 
ال  الكريم،  الكتاب  عامل  عن 
)عليه  احل��س��ني  ي��ع��رف  أح��د 
يعرفه  أن  ويستطيع  السالم( 
أحد  ال  ال��ك��ري��م،  كالكتاب 
يعرف احلسني كبارئه وخالقه، 
احل��س��ني  ي��ع��رف  أح����د  وال 
)ص��ىل  اهلل  رس����ول  ك���ج���ّده 

أمري  وكأبيه  وآل��ه(  عليه  اهلل 
وال  السالم(،  املؤمنني)عليه 
أحد يعرف احلسني كام يعرف 
يعّرف  أحد  وال  نفسه  احلسني 
أبناؤه  به  يعّرف  كام  باحلسني 
)عليهم  ال��ط��اه��رون  األئ��ّم��ة 

السالم(«. 
السفري  املنّصة  ارتقى  بعدها 
سعادة  للمهرجان  البابوي 
رئيس األساقفة ألربتو أورتيغا 
بنقل  استهّلها  التي  م��ارت��ن 
الفاتيكان  بابا  وحتيات  سالم 
داعيًا  املهرجان  عىل  للقائمني 
وقال  واملوّفقية،  بالنجاح  له 
لكم  ممتّن  »إّن��ن��ي  كلمته:  يف 
افتتاح  يف  للمشاركة  لدعويت 
الثقايّف  الشهادة  ربيع  مهرجان 
ال��ذي  ع��رش  الثالث  ال��ع��امل��ّي 
العاّمتان  األم��ان��ت��ان  نّظمته 

احلسينّية  املقّدستني  للعتبتني 
يأيت  أن  وي��رّسين  والعّباسية، 
واح��د  ي��وٍم  بعد  الّلقاء  ه��ذا 
هبا  قام  التي  اهلاّمة  الزيارة  من 
ملرص  فرنسيس  البابا  قداسة 
زي����ارة رس���ول س���الم، ه��ذه 
ألمهّية  واض��ح��ة  عالمة  ه��ي 
مؤمني  بني  والتعاون  احل��وار 
وبصفتي  املختلفة،  الديانات 
فرنسيس  البابا  لقداسة  ممّثاًل 
أذّكركم  أن  يرّسين  العراق  يف 
واىل  البلد  هل��ذا  وحمّبته  بقربه 
عام،  بشكٍل  األوسط  الرشق 
يف مناسباٍت خمتلفة حتّدث عن 
العراق ودعا دائاًم للصالة من 
أجل السالم فيه وأمهّية احلوار 

مكّونات  جيع  بني  والتعاون 
جمتمعه لبنائه«.

من  آذار(   29( »يف  مضيفًا: 
هذا العام التقى البابا فرنسيس 
الثاين  االجتامع  يف  املشاركني 
التي  الدائمة  احل��وار  للجنة 
احلربي  املجلس  بني  أنشئت 
ل��ل��ح��وار ب���ني األدي������ان يف 
العراقّية  واألوقاف  الفاتيكان 
واملسيحّيني  والسّنة  )للشيعة 
واالي���زي���دي���ني وال��ص��اب��ئ��ة 
املناسبة  تلك  ويف  املندائّيني( 
قال: إّن اجتامع احلوار واألخّوة 
جيعًا  نحن  حّقًا،  يرّسين  هذا 
هناك  األخ���ّوة  وحيث  إخ��وة 
اهلل،  عباد  جيعًا  نحن  س��الم، 
لدينا أٌب مشرتك عىل األرض 
جيعنا  ونحن  إب��راه��ي��م،  ه��و 
األّول  اخل��روج  ذلك  من  نأيت 

إلبراهيم اىل يومنا هذا«.
العاّمة  املقابلة  »بعد  موّضحًا: 
املجموعة  ه��ذه  ح��ّي��ا  ال��ب��اب��ا 
مصاحلة  مستقبل  اىل  ودع���ا 
الوطن  ث��راء  ف��إّن  العراق،  يف 
العراقّي احلبيب يكُمُن يف هذه 
الوحدة  تّثل  التي  الفسيفساء 
الوحدة  يف  والقّوة  التنّوع  يف 
أهّيا  االنسجام،  يف  وال��ّرخ��اء 
أشّجعكم  األع����ّزاء  اإلخ���وة 
ه��ذا  يف  االس���ت���م���رار  ع���ىل 
حّتى  للصالة  وأدع��و  الطريق 
والوحدة  السالم  العراق  جيد 
واالزدهار يف املصاحلة والوئام 
والدينّية  العرقّية  مكّوناته  بني 

املختلفة«.

هذه  أغتنم  أن  »أوّد  م��ؤّك��دًا: 
الفرصة الطّيبة للتحّدث اليكم 
قداسة  كلامت  اىل  واإلش���ارة 
األخ��رية  زيارته  خ��الل  البابا 
ملرص، وال سّيام اخلطاب الذي 
مؤتر  يف  املشاركني  أمام  ألقاه 
نّظمته  ال��ذي  ال��دويّل  السالم 
يومني  قبل  األزه���ر  جامعة 
مرص  عن  البابا  حت��ّدث  فقط، 
احلضارات،  أرض  باعتبارها 
أي��ض��ًا:  أق���ول  أن  وي��س��ع��دين 
حضاراٍت  أرض  العراق  إّن 
عىل  البابا  وش��ّدد  وثقافاٍت، 
أمّهية التعليم ألّنه ما من سالم 
لألجيال  مناسبة  تربية  دون 
يلعب  مّنا  واحٍد  كّل  القادمة، 
املجال  هذا  يف  جّدًا  مهاّمً  دورًا 

وخاّصًة القادة الدينّيني.
أمّهية  عىل  أيضًا  الباب  وشّدد 

احل���وار والس��ّي��ام احل���وار بني 
مدعّوون  »إّننا  مبينًا  األدي��ان، 
دومًا يف جمال احلوار بالتحديد 
السري  اىل  منه  الديني  والسّيام 
معًا مؤمنني أّن مستقبل اجلميع 
بني  ما  بالّلقاء  أيضًا  يتعّلق 

األديان والثقافات«.
من  للمشاركني  كلمٌة  أعقبتها 
عنهم  بالنيابة  ألقاها  آسيا  قاّرة 
األفغاين  النّواب  جملس  عضو 
ق��ائ��اًل:  فيها  أوض���ح  ال���ذي 
لعنايته  وج��لّ  عّز  اهلل  »نشكر 
الوافرة أن وّفقنا للوصول وأن 
أرض  تربة  من  أعيننا  تكتحل 
أينعت  التي  والبالء  الكرب 
أهل  س��ادات  دم��اء  بقطرات 

وأهله  الشهداء  وسّيد  اجلّنة، 
والنجاة  اهل���داة  سفينة  ه��م 
من  وحتّية  سالٍم  ألف  )عليهم 

اهلل(«.
كلمٌة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  ك��ذل��ك 
من  املهرجان  يف  للمشرتكني 
بالنيابة  ألقاها  أفريقيا  ق��اّرة 
كيبي،  شعيب  الشيخ  عنهم 
حيث بنّي فيها قائاًل: »يف ربيع 
رمز  ميالد  وبمناسبة  الشهادة 
والبطولة  وال��ف��داء  الشهادة 
الفضل  أيب  أخ��ي��ه  وم��ي��الد 
نزّف  السالم(  العّباس)عليهام 
حتّيات قاّرٍة بأكملها هي القاّرة 
التي تكّن كّل املحّبة  األفريقّية 
وال����والء ل��رس��ول اهلل)ص���ىّل 
بيته  وأله��ل  وآل���ه(  عليه  اهلل 

الطاهرين)عليهم السالم(«.

11

يار
ا

24



العطاء الحسيني

الثالث  اليوم  فعاليات  ضمن 
الشهادة  ربيع  مهرجان  من 
عرش  الثالث  العاملي  الثقايف 
وب��ح��ض��ور ع���دد ك��ب��ري من 
وحافظي  ال��دول��ي��ني  ال��ق��راء 
ال��دول  خمتلف  م��ن  ال��ق��ران 
االمانتان  أقامت  االسالمية 
احلسينية  للعتبتني  العامتان 
ويف  املقدستني  والعباسية 
الرشيف  احلسيني  الصحن 
الذي  القرآين  املحفل  مسابقة 
فقرات  اه��م  من  واح��دا  يعد 
فيه  مل��ا  ال��ع��امل��ي  امل��ه��رج��ان 
ال��روح  غ��ذاء  يف  كبرية  فائدة 
اهلل  ك��ت��اب  بحفظ  واهل��ام��ه��ا 
االجيال  اىل  وتعلمه  املقدس 
هذه  ت��ت��از  حيث  ال��الح��ق��ة، 
القرآنية  واملحافل  األم��ايس  
القراء  من  كبري  عدد  بحضور 
ال��دول  خمتلف  من  الدوليني 
نكهة  هلا  اعطى  مما  االسالمية 
اج��واء  ذات  مم��ي��زًا  وط��اب��ع��ًا 
وتبث  ممتعة  وروحانية  دينية 
التي  الفضائية  القنوات  عرب 
االعالمية  للتغطية  ح��رضت 

ومنها القنوات العاملية.
القراء  رابطة  مسؤول  وق��ال 
احلسينية  العتبة  يف  واحلفاظ 
املقدسة عيل اخلفاجي: املحفل 

الصحن  اقيم يف  الذي  القرآين 
احد  ه��و  ال��رشي��ف  احلسيني 
فقرات مهرجان ربيع الشهادة 
فيه  شارك  حيث  عرش  الثالث 
قراء وضيوف اعزاء من داخل 
من  وحتديدا  وخارجه  العراق 
عبد  السيد  القارئ  دولة مرص 
سعيد والقارئ امحد عبد احلي 
املبتهل  اش���رتك  اي���ران  وم��ن 
املوسوي  كريم  السيد  الدويل 
حممد  للقران  احلافظ  وكذلك 
احلافظ  وايضا  اسالمي  عيل 
محيد  البالغة  ولنهج  للقران 
شارك  كربالء  وم��ن  الكناين 
العتبتني  يف  وامل��ؤذن  القارئ 
امل��ق��دس��ي��ني احل����اج اس��ام��ة 
الكربالئي ويف االبتهال شارك 
السيد مصطفى الغالبي، واقيم 
تكريم  القرآين  املحفل  ضمن 
يف  الفائزين  واحلفاظ  القراء 
التي  الدولية رقم 34  املسابقة 
اي��ران  ج��ه��وري��ة   يف  اقيمت 
االسالمية حيث فاز يف املرتبة 
الثانية يف التالوة القارئ حممد 
القادسية  حمافظة  من  زليف 
املكفوف  احل��اف��ظ  وسيكرم 
حسني شالل من بغداد وكرم 
عبد  حممد  املكفوف  القارئ 
الشهيد وكرمت ايضا احلافظة 

زينب  العلوية  كله  للقران 
يف  الفائزة  امل��وس��وي  عدنان 
اقيمت  التي  الدولية  املسابقة 
يف اجلمهورية االسالمية.        

فيام قال املقرئ امحد عبد احلي 
العربية:  مرص  جهورية  من 
بني  وان��ا  يوصف  ال  الشعور 
الشعور  وهذا  العراق  يف  اهيل 
وان  كثرية  جملدات  اىل  حيتاج 
النية يف قبولنا الدعوة املقدسة 
احلسينية  ال��ع��ت��ب��ة  ق��ب��ل  م��ن 
هذا  يف  للمشاركة  املقدسة 
زيارة  يف  تتمثل  هي  املهرجان 
العراق  يف  املقدسة  العتبات 
هنا  واالج����واء  ع��ام  بشكل 
املباركة  واجل��م��وع  روحانية 
سواء كانت من داخل العراق 
العراق  اهت��م  وم��ن  وخ��ارج��ه 
بعدم  خاصة  وك��رب��الء  عامة 
فهو  فيها  واالمان  االمن  توفر 
اكثر  وح��ض��ور  تاما  خاطئ 
م��ن دول���ة وت��واج��ده��ا حتت 
احلسني  اهلل  عبد  ايب  املوىل  قبة 
االم��ن واالم��ان  ان  ي��دل عىل 
وبالنسبة  ع��ال،  مستوى  عىل 
للمحافل واالمسيات القرآنية 
ف��ق��د ي��زي��دن��ا ف��خ��را  ورشف��ا 
يف  كانت  سواء  فيها  باملشاركة 
او  العباسية  او  العتبة احلسينية 

الكاظمية.
أما قارئ القران الكريم ونقيب 
الدهلقية   حمافظة  يف  ال��ق��راء 
سيد  العربية  مرص  بجمهورية 
ان  أوض��ح  سعيد  عبد  السيد 
حقيقة  كربالء  يف  رايته  »م��ا 
خالل  فرحا من  القلب  تدمي 
لإلمام  الشامخ  امل��ق��ام  ه��ذا 
الفضل  ايب  واخ��ي��ه  احل��س��ني 
العباس »عليهام السالم« وكل 
املقدسة  العتبات  بفضل  هذا 
والعباسية  احلسينية  وخاصة 
ربيع  مهرجان  عىل  املرشفتني 
وبالنسبة  العاملي،  الشهادة 
مل��رص وال���ع���راق ب��ل��د واح��د 
وهدفهام  ط��وائ��ف��ه  بجميع 
الدين  بنرصة  يتمثل  واح��د 
وبالنسبة  احلنيف،  االسالمي 
للمحفل القرآين الذين اقيم يف 
يعترب  املقدسة  احلسينية  العتبة 
مباركا وكبريا بتواجد عدد من 
داخل  من  واملتسابقني  القراء 
العراق وخارجه، وما سمعناه 
الوضع االمني  وشاهدناه عن 
االتصال  وسائل  خ��الل  من 
يف  رأي��ن��اه  ع��ام  ت��ام��ا  خمتلف 

احلقيقة.

ضمن فعاليات اليوم الثال��ث م��ن 
ربيع الشهادة

العتبة الحسينية المقدسة تحتضن المحفل القرآني السنوي 
بمشاركة عدد من القراء الدوليين

تقرير/قاسم عبد اهلادي
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ضيوف مهرجان ربيع 
الشهادة الـ )13(:

ربيع  مهرجان  ه��ام��ش  ع��ىل 
الشهادة العاملي الثقايف الثالث 
شعار  حتت  اقيم  ال��ذي  عرش 
السالم  عليه  احلسني  االم��ام 
)غيث منهمر وفيض مستمر( 
»األح��رار«  جملة  ،استطلعت 
الضيوف  م��ن  ع���دد  اراء   ،
واملشاركني يف املهرجان وذلك 
االه��داف  اب��رز  عىل  للوقوف 
والنتائج  التي حققها املهرجان 
روح  بث  يف  تتلخص  والتي 
املحبة والتسامح بني الديانات 
الفكري  والتالقح  جانب  من 
جانب  من  للشعوب  واملعريف 

اخر .
ي�������رى مم����ث����ل ال����دي����ان����ة 
اسبانيا  يف  االرث��وذوك��س��ي��ة 
ديميتيس   االب  وال��ربت��غ��ال 
بشكل  ساهم  »املهرجان  ان 

اهل  هبوية  التعريف  يف  كبري 
البيت )عليهم السالم( وذلك 
املذهبي  ال��ت��ن��وع  خ��الل  م��ن 
من  احل���ارضة  للشخصيات 
اال  ه���ذا  وم���ا   , خمتلفة  دول 
اجلميع  ان  عىل  واض��ح  دليل 
يسري بخطى سليمة وواضحة 
وتوحيد  االف��ك��ار  ب��ت��الق��ح 
الرؤى، وبصفتي ممثاًل للديانة 
ما  كل  سأنقل  االرثوذوكسية 
عند  وكرم  طيب  من  شاهدته 
اجلانب  اىل  اضافة  العراقيني 
وانا  اجليد,  يفوق  الذي  االمني 
اقول جلميع االخوة يف العراق 
واس��ن��اد  بالتكاتف  عليكم 
اح��د  يستطيع  ال  دول��ت��ك��م 

اخرتاقكم«.
املدارس  يف  الديني  املفتي  أما 
البولندية اليكساندروسز حييى 

هو  الشهادة  ربيع  »ان  فريى: 
حيتويه  ملا   ، اجيابية  حتول  نقطة 
املعرفية  بالفقرات  تنوع  من 
اضافة اىل  مسامهته الكبرية يف 
والتسامح  السالمة  روح  بث 
رس��ال��ة  اال  م��اه��ي  وه���ذه   ،
واضحة ملن يريد تشويه سمعة 
دين  بأنه  االس��الم��ي  ال��دي��ن 
وليس  احلق  دين  هو  االسالم 
كام يشاع عنه، وال اخفيكم ان 
الصورة والنظرة عن االسالم 
االخرية  الفرتة  يف  واملسلمني 
تغريت  ق��د  ال��غ��رب  ب��الد  يف 
احلركات  بسبب  السلب  اىل 
الدين  مسمى  حتت  املتطرفة 

االسالمي«.
وي��ض��ي��ف حي��ي��ى »س��أك��ون 
ان  عىل  احل��رص  كل  حريصًا 
هذا  يف  شاهدته  ما  جيع  انقل 

والعاملي  الكبري  امل��ه��رج��ان 
الضبابية  النظرة  تلك  لتغيري 
ع���ن االس�����الم وامل��س��ل��م��ني 
للعراق  دع��اؤن��ا  ،واخ�����ريًا 
االم��ن  يعم  ان  وال��ع��راق��ي��ني 
املناطق  جيع  ع��ىل  واالم���ان 
جاعات  قبل  م��ن  املغتصبة 

داعش ومن يقف وراءها«.
يانس  ال��دك��ت��ور  حت��دث  فيام 
تاريخ  يف  املتخصص  شاينه 
العصور  يف  االوس��ط  ال��رشق 
كوتنكن  جامعة  م��ن  االوىل 
يف  ج��اه��دًا  »سأسعى  ق��ائ��اًل: 
املستقبل القريب اىل عقد مؤتر 
علمي داخل جامعة كوتنكن، 
اىل  الدعوة  ستكون  وبالتايل 
مدينة  من  والباحثني  العلامء 
فضاًل  هذا  للحضور  كربالء 
انني سأكون حريصا عىل  عىل 

الحسين رمٌز لإلنسانية وهو طريق الخالص 

واالطمئنان لكل االحرار في العالم

ا�شتطالع : �شياء اال�شدي / ح�شنني الزكروطي / قا�شم عبد الهادي

العطاء الحسيني
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العتبات  مع  التواصل  ديمومة 
املقدسة حتى بعد االنتهاء من 
سعادته  عن  معربًا  املهرجان، 
حلضوره كرنفال ربيع الشهادة 
الثقايف الستضافته شخصيات 
جيع  م��ن  اكاديمية  و  دينية 
التواصل  لتقوية  العامل  انحاء 
املعريف العلمي بني الشعوب«.
وفد  مسؤول  ق��ال  جهته  من 
اقليم كردستان العراق، السيد 
»ترشفنا  الربزنجي:  عيسى 
باحلضور اىل كربالء للمشاركة 
الشهادة  رب��ي��ع  مهرجان  يف 
ال��ث��ال��ث ع��رش بعد  ال����دويل 
تلقيناها  التي  الكريمة  الدعوة 
احلسينية  ال��ع��ت��ب��ة  ل���دن  م��ن 
حضور  جانب  اىل  املقدسة 
عدد كبري من دول العامل العريب 
واالسالمي واالجنبي وبوفود 
االجناس  ك��ل  م��ن  مشاركة 
واالط����ي����اف وال��ق��وم��ي��ات 
عىل  دل  ان  وه��ذا  واالدي���ان 
يشء فهو يدل عىل ان احلسني 
ال��س��الم« رم���ز لكل  »ع��ل��ي��ه 

االنسانية ومل يقترص عىل طائفة 
اخل��الص  طريق  وه��و  معينة 
لكل االحرار يف العامل واالمن 
والسلم واالطمئنان، وان هذا 
املعاين  ك��ل  حيمل  امل��ه��رج��ان 
ال��دور  واه����داف  االنسانية 
لإلمام  الوالء  وامهية  احلسيني 
احلسني )عليه السالم( والدور 
االنساين الذي قام به من اجل 
هو  وه���ذا  املجتمع  اص���الح 
اجله  من  أتينا  ال��ذي  هدفنا 
بقاع  كل  اىل  إليصاله  ونسعى 
وماله  بنفسه  دافع  ألنه  العامل 
وعرضه وكل ما لديه من اجل 
واالجتامعية،  االنسانية  القيم 
احدنا  ملا عرف  احلسني  ولوال 
امل��ه��رج��ان  ه���ذا  االخ����ر يف 
املهرجانات  من  اصبح  الذي 
نفتخر  التي  والعاملية  الدولية 
بمدينة  نفتخر  وك��ذل��ك  ب��ه 
عام، وهو  كربالء إلقامته كل 
ان  منها  ام��ور  ع��دة  عىل  ي��دل 
السالم«  »عليه  احلسني  االمام 
بانتامءاهتم  العامل  اقطار  لكل 
وم��ع��ت��ق��داهت��م وت��وج��ه��اهت��م 
الصحيح  الطريق  صنع  ألنه 

لإلنسانية ويفرتض عىل البرش 
ان يعوا هذا الطريق، ونالحظ 
كبريا  ت��ط��ورا  تعيش  ك��رب��الء 
ونسال اهلل ان يديم عىل اهلها 
بعمراهنا  حيظوا  حتى  االم��ان 
آمنا  مالذا  لتكون  وتوسعتها 
كل  من  االح��رار  لكل  وحمطة 

انحاء العامل«.
يف  املسلمني  مفتي  ب��ني  فيام 
رمضان  ليتوانيا  ج��ه��وري��ة 
الدين  لرجال  ان  يعقوب:« 
الفكر  حماربة  يف  كربى  امهية 
انتشاره,  من  واحل��د  املتطرف 
شعوهبم  ي���دي���رون   الهن���م 
عىل  ويضعوهنم  وجمتمعاهتم 
حفظ  يف  ال���ص���واب  اخل���ط 
ام��ن وم��ق��دس��ات ب��الده��م ، 
عىل  يعتمد  الدين  مبدأ  والن 
من  لكل  اخل��ري  فعل  تقديم 
فتوى  ان  نرى  املساعدة  حيتاج 
فقط  ت��أتيِ  مل  الكفائي  اجلهاد 
والوطن  العرض  عن  للدفاع 
سامهت  ،وان���ام  وامل��ق��دس��ات 
بشكل كبري يف اغاثة النازحني 
وه����ذه ه��ي م��ب��ادئ ال��دي��ن 
والوجه  االصيل  االسالمي 

احلقيقي جلميع االديان«.
»ان  ي���ع���ق���وب  وي���ض���ي���ف 
يف  ك��ربى  امه��ي��ة  للمهرجان 
االديان  جلميع  الصف  توحيد 
ايب  مظلة  حت��ت  وال��ط��وائ��ف 
االح������رار االم�����ام احل��س��ني 
االنسانية  إمام  السالم(  )عليه 
اخلالدة   الثورة  وقائد  جعاء 
وخاصة يف وقت تسعى بعض 
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احلركات املتطرفة لتمزيق وحدة االسالم 
واملسلمني وما تقوم به العتبات املقدسة يف 
اليه  ونحتاج  مفرح  امر  اال  هو  ما  كربالء 

كثريًا يف ايامنا احلالية«. 
السيايس  واملحلل  الكاتب  ي��رى  فيام 
ما  انه »متى  القطان،  الكويتي محد صالح 
مواجهة  يف  والطوائف  االديان  توحدت 
القضاء  بسهولة  سنستطيع  التكفرييني 
عىل مشاريعهم وخمططاهتم التي هتدف اىل 
ايقاع الظلم عىل العامل االسالمي ، مضيفًا 
بالقول عىل اجلميع ان يتخذوا من اإلمام 
ودستورًا  منهجًا  السالم  عليه  احلسني 
حيتذى به يف حماربة الظلم والتكفري كوننا 
الذي  الواقع  نفس  احلارض  واقعنا  نعيش 
السالم(  )عليه  احلسني  االم���ام  عاشه 

وأصحابه الكرام«.
جامعة  رئيس  مع  فكان  اخلتام  مسك  أما 
السعدي  منري  الدكتور  االستاذ  كربالء 
الذي قال: »كلنا سعادة ورشف باملشاركة 
اث��ار  وه��ي  الشهادة  ربيع  مهرجان  يف 
الوالدة  التاريخ هبذه  انعكست عىل مدى 
عىل  يقترص  احتفاال  ن��راه  وال  امليمونة 
ب��ل ه��و والدة  ال��ش��م��وع وال��ت��ربي��ك��ات 
جديدة لإلنسان واملواقف واحلسني »عليه 
للرسالة  مصححا  ليكون  ولد  السالم« 
وامتدادا هلا بشكل عميل وحقيقي وهناك 
كربالء  جامعة  يف  اقيمت  مؤترات  عدة 
كان هدفها االساس هو النظرة اىل الواقع 

احلسيني واثارها عىل مستوى التاريخ منذ 
القدم  اىل يومنا هذا واىل ما يشاء اهلل«.

ويضيف السعدي، »حقيقة عندما تشاهد 
اىل  اضافة  دولة  من  واكثر  جهة  من  اكثر 
عىل  يدل  االمر  هذا  املسلم  وغري  املسلم 
البرشية  يوحد  السالم«  »عليه  احلسني  ان 
حقيقي  انعكاس  هذا  واعتقد  واملسلمني 
يستحق الدراسة ويستحق اجراء البحوث 
نركز  وكيف  املوضوع  هذا  فهم  اجل  من 
ان توحد اجلميع،  الدراسة من اجل  هذه 
دويل  م��ؤت��ر  ك��رب��الء  جامعة  يف  وك���ان 
خمصص لإلمام احلسني ونأمل مستقبال يف 
املستقبلية  خططنا  وضمن  كربالء  جامعة 
املتجددة وسينمو قريبا  الوالدة  ان نسمي 

بتكاتف جيع اجلهود«.
شك  بال  »املهرجان  ان،  السعدي  ويؤكد 
القيمة  عالية  وثقافية  وطنية  ظاهرة  يعد 
االس��الم  ابناء  لكل  الكبري  النفع  وفيه 
فرصة  يعد  وان��ه  املعمورة,  بقاع  شتى  يف 
حتملها  التي  االفكار  عىل  لالطالع  رائعة 
التي  االخ���رى  وامل��ذاه��ب  اجلنسيات 
)عليه  الشهداء  سيد  قبة  حتت  اجتمعت 
السالم(، هو احياء للوعي الديني وتوريثه 
لألجيال القادمة وتذكرة ملن تاه فيه احلياة 
يف استشعار معان كثرية من خالل التواجد 
حتت راية االمام احلسني )عليه السالم(«.
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 متميزة في مهرجان ربيع 
الشهادة الثقافي..

فعاليات نسوية

ربيع  مهرجان  فعاليات  ضمن 
أقامته  ال��ذي   )13( ال�  الشهادة 
للعتبتني  ال��ع��ام��ت��ان  األم��ان��ت��ان 
املقدستني  والعباسية  احلسينية 
احلسني  اإلم��ام  والدة  بمناسبة 
للمرأة  فلقد كان  السالم(،  )عليه 
عرب  الفاعل  حضورها  املسلمة 
البحثية  ب��األن��ش��ط��ة  امل��ش��ارك��ة 

والثقافية.
وأوض�����ح�����ت ال���س���ت ن���دى 
اإلع��الم  مسؤولة  اجلليحاوي؛ 
أن  امل��ق��دس��ة،  بالعتبة  النسوي 
املرأة كان أشبه بمهرجان  »نشاط 
السابعة  للسنة  يقام  نسوي  ثقايف 
فعاليات  وض��م��ن  ال��ت��وايل  ع��ىل 

مهرجان ربيع الشهادة الثقايف«.
»األنشطة  ان  حديثها  وتابعت 
حمفل  ب��إق��ام��ة  تثلت  ال��ن��س��وي��ة 
الشعرية  القصائد  وإلقاء  ق��رآين 
)عليهم  البيت  أه��ل  م��دح  يف 

افتتاح  ع��ن  ف��ض��اًل  ال���س���الم(، 
الفوتوغرافية  للصور  معرض 
احلسينية  العتبتني  نشاطات  توّثق 
وكذلك  املقدستني،  والعباسية 
افتتاح معرض يوّثق االصدارات 
املقدسة  العتبات  يف  النسوية 
والعلوية  والعباسية  احلسينية 
والكاظمية وحضور املرأة إعالميًا 

وثقافيًا«.
تم  »كام  اجلليحاوي،  وأضافت 
يتناول  مرسحي  ع��رض  تقديم 
بطوالت احلشد الشعبي وعرض 
نشاطات  ح��ول  وث��ائ��ق��ي  فيلم 
بعدها  ليتم  املقدسة؛  العتبات 
الفائزة  الثالثة  البحوث  مناقشة 
مقبول  بحثا   )19( أص��ل  م��ن 
البحثية  اجللسات  يف  للمشاركة 
النسوية، حيث كان البحث األول 
سجادي،  سادات  رضية  للباحثة 
بعنوان )خطبة الوسيلة من منظار 

أئمة  س��رية  فيها  ناقشت  آخ��ر(، 
باألصول  االل��ت��زام  عىل  الشيعة 
اتباع  مع  املعاملة  يف  االخالقية 
االسالمية،  األخ���رى  امل��ذاه��ب 
املذاهب  اتباع  مقدسات  فسبُّ 
البيت  أه��ل  ل��رواي��ات  خم��ال��ف 

)عليهم السالم( وسريهتم«.
للباحثة  فكان  الثاين:  البحث  أما 
بعنوان  اخل��وي��ل��دي  حم��م��د  رن���ا 
احلاكم  أرس  بني  سكينة  )السيدة 
فيه  ناقشت  التاريخ(،  وافرتاءات 
االختالف يف اسم السيدة سكينة 
بنت اإلمام احلسني )عليه السالم( 

وسنة والدهتا ومكان دفنها.
للباحثة  الثالث  البحث  كان  فيام 
بعنوان  خيامي،  النبي  عبد  زيبا 
والعفاف  احلجاب  تأثري  )دراسة 
والذي  اإلنسانية(،  الكرامة  عىل 
احلجاب  ك��ون  إىل  فيه  أش���ارت 
واىل  ش��ام��ل��ة،  ثقافة  وال��ع��ف��اف 

احلجاب  ك��ون 
عىل  ي��ق��ت��رص  ال 

السطحية  امل���امرس���ة 
قامش  قطعة  ليس  وه��و 

ليشمل  يمتد  ب��ل  ال���رأس  تسرت 
التعامل  احلدود يف  السرت ورعاية 

بني اجلنسني.
من جهتها بينت، شذى حممد عيل؛ 
مسؤولة مؤسسة السيد السيستاين 
ماملو/  يف  ال���وارف(  ظله  )دام 
النسوي  اإلعالم  ملراسلة  السويد 
كبرية  آفاقًا  لنا  فتح  »املهرجان  إن 
وث��ق��اف��ة  س���رية  ن��رش  كيفية  يف 
السالم(،  )عليهم  البيت  أه��ل 
وكذلك هو باب لتبادل اخلربات 
يف  واألف��ك��ار  ال��ع��رب  واستلهام 
العمل وتربية األطفال ايضًا،  من 
شخصياٍت  عىل  التعرف  خالل 

من طوائف ودوٍل شتى.
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جملة »االحرار« حرضت جممل 
واج��رت  البحثية  اجللسات 
مع  صحفية  لقاءات  سلسلة 
عدد من الباحثني كان اوهلا مع 
عامد  الشيخ  الدكتور  الباحث 
موسى الكاظمي الذي حتدث 

قائاًل:« ) الدفاع عن املقدسات 
ويوم  االعظم  الطف  يوم  بني 
عنوان  ك��ان  االك���رب(  احلشد 
تقدمت  التي  البحث  ورق��ة 
البحوث،  مسابقة  ضمن  هبا 
اج��ع بني  ان  وق��د ح��رص��ت 

يوم  بدعوة  تثل  الذي  املايض 
وقف  حينام  االع��ظ��م  الطف 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
ونادى )هل من نارص ينرصنا( 
بحشدنا  املتمثل  احلارض  وبني 
لفتوى  والستجابته  امل��ب��ارك 

اطلقها  الذي  الكفائي  اجلهاد 
االعىل  الديني  املرجع  سامحة 
السيد عيل احلسيني السيستاين 

)دام ظله الوارف(«. 
اشتمل  الكاظمي:«  واضاف 
حم��اور،  ارب��ع��ة  ع��ىل  البحث 

�شمن فعاليات مهرجان ربيع ال�شهادة الثقايف العاملي الثالث ع�شر الذي اقامته االمانتان العامتان للعتبتني احل�شينية 
والعبا�شية املقد�شتني حتت �شعار االمام احل�شني عليه ال�شالم )غيث منهمر وفي�ض م�شتمر (، اقيم على قاعات االمام 
احل�شن املجتبى يف العتبة العبا�شية املقد�شة و�شيد االو�شياء يف ال�شحن احل�شيني ال�شريف �شل�شلة جل�شات بحثية �شارك 
بها اثنا ع�شر باحثًا بعناوين خمتلفة تناولت �شرية وحياة االمام احل�شني )عليه ال�شالم( ومبنظور علمي بحثي ، وجاءت 

تلك اجلل�شات باأوقات �شباحية وم�شائية وليومي الثاين والثالث من املهرجان".

وسط حضور دولي ومحلي وبمش��اركة 12 باحثًا..
إقامة الجلسات البحثية الخاصة بمسابقة البحوث

العطاء الحسيني
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االول  املبحث  يف  بينت  وقد 
لفتوى  امل��وج��ب��ة  االس��ب��اب 
اجلهاد يف يوم الطف واسباب 
الكفائي  اجلهاد  فتوى  اصدار 
فقد  ال��ث��اين  املبحث  وام���ا   ،
فيه الضوء عىل اخالق  سلطنا 
يف  جتسيدها  وكيفية  احل��رب 
يوم عاشوراء وايامنا هذه عند 
الثالث  وام��ا  املبارك،  احلشد 
حول  احل��دي��ث  ب��ه  ج��اء  فقد 
وي��وم  املجاهدين  ب��ط��والت 
الرابع  وام��ا  االك���رب،  احلشد 
واالخري فقد تناول اثر اجلهاد 
واثاره يف يوم عاشوراء وفتوى 

اجلهاد الكفائي ».
 ام��ا ال��ل��ق��اء ال��ث��اين ك��ان مع 
جامعة  يف  املساعد  االس��ت��اذ 
الدكتور  اللغات  كلية  بغداد 
رحيم مزهر جرب العتايب الذي 
حتدث قائاًل:« موضوع البحث 
الذي شاركت فيه كان عنوانه 
السلوكي  املنظور  يف  )االخ��ر 
احلسني  االم��ام  عند  املعريف  و 
»ع��ل��ي��ه ال��س��الم« االع���راب 
استشهدت  وق��د  ان��م��وذج��ا( 
االمام  املؤمنني  امري  بحديث 
قال  حينام  السالم(  )عليه  عيل 

اخ لك يف  إما  »الناس صنفان 
اخللق«  يف  لك  نظري  او  الدين 
االمام  دأب  كيف  بينت  قد  و 
عىل  ال��س��الم(  )عليه  احلسني 
تطبيق ذلك احلديث من خالل 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع االخ���ر بغض 
الديانات  اختالف  عن  النظر 
خاصة  االفكار  و  واالمزجة 
ان االعراب كانوا اهل قساوة 
وج��ف��اء ل��ي��س ب��م��ق��دور اي 
شخص التعامل معهم بسهولة 
لذلك كان لالئمة دور كبري   ،
مع  التعامل  كيفية  يف  وب��ارز 
حيث  املجتمع  من  الفئة  هذه 
اخذوا عىل عاتقهم هداية هذه 
االمة الن اهلل تعاىل انزهلم رمحة 

عىل العاملني«.
العتايب:« كام سلطت  واضاف 
التعامل  كيفية  ع��ىل  ال��ض��وء 
خاصة  و  االخ��ر  الطرف  مع 
االعتامد  و  احلارض  الوقت  يف 
ع��ىل امل��ن��اه��ج االس��الم��ي��ة و 
هبا  اوص��ان��ا  التي  االخالقية 
اهلل عليه و  الكريم )صىل  نبينا 
اله وسلم( ، مبينًا ان موضوع 
البحث مل يتوقف عند املجتمع 
شمل  بل  فحسب  االسالمي 
اىل  تنتمي  التي  املجتمعات 
دي��ان��ات اخ���رى م��ن داخ��ل 

العراق وخارجه«.
ام���ا ال��ب��اح��ث ال��دك��ت��ور يف 
الشيخ  اجلامعة  الفقه  كلية 
ليس  فقال:«  ال��رساج  عباس 
العامتني  االمانتني  عىل  غريبا 
تعمال  ان  املقدستني  للعتبتني 
عىل اقامة مهرجان كبري كربيع 
الشهادة الدويل الذي يولد اثرا 
كبريا يف بيان تراث اهل البيت 
جانب  ال��س��الم(اىل  )عليهم 
هذه  يف  امل��وج��ودة  امل��ح��اور 
الندوة البحثية التي تتطرق اىل  
و  الدينية  االجتامعية  اجلوانب 

احرص  ان  مادعاين  احلياتية 
ب��ورق��ة بحث  ات��ق��دم  ان  ع��ىل 
)ايدلوجية  ع��ن��وان  اخ���ذت 
اجلامعات اإلرهابية التي تتبنى 
مواجهتها  وط��رق  التطرف 
»ثورة اإلمام احلسني أنموذجًا« 
حماور  عدة  عىل  فيها  وركزت 
وجريمة  جناية  رب��ط  ابرزها 
االرهاب مع ما يتعلق  بالثورة 
ثورة  من  واخت��ذت  احلسينية 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
للتصدي  ث����ورًة  و  منهجا 
هل���ذا ال��ف��ك��ر ال��ت��ك��ف��ريي كام 
واهداف  ايدلوجية  وتناولت 
ت��أث��ريه��ا  ه���ذه احل���رك���ات و 
بعض  رف��ع  مع  االس��الم  عىل 
عىل  جي��ب  ال��ت��ي  التوصيات 
يتضافروا يف جماهبة  ان  اجلميع 

هذا الفكر املتطرف«.
كان  ال��ل��ق��اءات  تلك  خ��ت��ام 
علوم  م��ؤس��س��ة  رئ��ي��س  م��ع 
السيد  الباحث  البالغة  هنج 
ان  ق���ائ���اًل:«  احل��س��ن��ي  نبيل 
رشف  فيه  نلت  الذي  البحث 
ربيع  مهرجان  يف  به  املشاركة 
عرش  الثالث  ال��دويل  الشهادة 
املجتمع  )تصدع  بعنوان  كان 
االول  ال��ق��رن  يف  االس��الم��ي 
فكر  ب��ني  ال��ن��ب��وي��ة   للهجرة 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
املعارص  الفيلسوف  فكر  و 
تناول  و  فوكوياما(  فرانسيس 
املعارصة  النظريات  البحث 
يف علوم النثروبوجيا الثقافية و 
اليها  توصل  التي  االجتامعية  
ركزوا  التي  و  األناسة  علامء 
فيها عىل اسباب تغري االنسان 
ونمطه الثقايف ، و تم حتديدها 
بثالثة مكونات اوهلا هو مكون 
تصنيف الذات الذي يعترب من 
املعارصة  النظريات  اح��دث 
الثاين  و  النثروبوجيا   علم  يف 

تكون  و  النشأوي  املكون  هو 
الطباع اما الثالث فهو التثاقف 
التامزج  عىل  يعتمد  ال��ذي  و 
االصيلة  الثقافة  ثقافتني  بني 

والدخيلة ».
ان   »: احل��س��ي��ن��ي  واض�����اف 
البحثية  اجللسة  يف  مشاركتنا 
هت��دف اىل ت��ب��ادل االف��ك��ار و 
جانب  اىل  التعريف  و  اآلراء 
التواصل  و  ال��رتاب��ط  تقوية 
ال���دول امل��ش��ارك��ة كون  ب��ني 
الدويل  الشهادة  ربيع  مهرجان 
اجلنسيات  من  العديد  يضم 
السبع  القارات  يف  املوجودة 
جانب  اىل  والثقافات  بالعامل 
التنوع  ه��ذا  ان  و  ال��دي��ان��ات 
املوجود يف الثقافات هو بمثابة 
نقطة حتول لتعريف احلارضين 
بالقران  املمثلة  االسالم  هبوية 

الكريم والعرتة النبوية ».

العطاء الحسيني
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أكثر من )70 ألف( عنوان في مختلف االختصاصات

افتتاح معرض كربالء الدولي للكتاب بين الحرمين الشريفين

العامتان   االمانتان   افتتحت 
والعباسية  احلسينية  للعتبتني 
كربالء  م��ع��رض  املقدستني 
الدويل للكتاب بنسخته الثالثة 
الرشيفني  احلرمني  بني  عرش 
الشهادة  ربيع  فعاليات  ضمن 
 ( شعار  حتت  العاملي   الثقايف 
  ) مستمر  وفيض  منهمر  غيث 
كبري  جاهريي  حضور  وسط 
من شخصيات دينية وأكاديمية  

واجتامعية  واعالمية ... 
املوضوع  عن  اكثر  تفاصيل   
السيد  التقت جملة »االحرار«  
مسؤول  احلكيم«   اكرم  ميرس 
عضو  الدويل  كربالء  معرض 
ملهرجان  التحضريية  اللجنة 
حتدث  الذي  الشهادة:   ربيع 
كربالء  مدينة  »تزدهي  قائال: 
عرشة  الثالثة  للسنة  املقدسة 
املعرض  بافتتاح  التوايل  عىل 

وبمشاركة  للكتاب  ال��دويل 
نرٍش  داَر   )165( م��ن  أك��ث��ر 
من  وأجنبّية  وعربّية  حمّلية 
وسوريا  ومرص  وايران  )لبنان 
واالردن والكويت والسعودية 
اىل  اضافة  واهلند  وبريطانيا 

االبلد املضيف العراق«.  
ان  احل���ك���ي���م  وأض���������اف 
من  للفرتة  أق��ي��م  »امل��ع��رض 
اىل   2017/4/24 ي���وم 
انه  مبينًا   ،»201/5/6 يوم 
ل  فاعلة  مشاركة  شهد  »ق��د 
الشيعية  وامل��زارات  للعتبات 
االسالمي  والعامل  العراق  يف 
ثقافية  مؤسسات  اىل  اضافة 
جهات  هناك  ايضًا  متعددة، 
جهة  هي  شاركت  حكومية 
للكتاب  املرصية  العامة  اهليئة 
العراقية  الثقافة  وزارة  وايضًا 
اضافة  العامة  العالقات  دائرة 

اىل املستشارية الثقافية االيرانية 
ل��وزارة  خاص  جناح  وهناك 
لعرض  العراقية  الداخلية 
الكتب اخلاصة بدائرة املرور«.
وأوضح احلكيم ان »األمانتني 
احلسينية  للعتبتني  العامتني 
أخذتا  املقدستني  والعباسية 
عىل عاتقهام نرش كل ما يتعلق 
توفري  وت��م  الثقافية  ب��األم��ور 
اخلدمات الكاملة هلذا املعرض 
بجانب  اه��ت��امم  ه��ن��اك  اي��ض��ًا 
الطفولة والوسائل التعليمية«.
بأن  أمله  عن  احلكيم  وأعرب 
»ي��ك��ون ه��ن��اك ت��ع��اون عريب 
الطبع  خ���الل  م��ن  ع��راق��ي 
العراقية  واجلامعات  والتوزيع 
اضافة  العربية  اجلامعات  مع 
التي  العربية  النرش  دور  اىل 
حرضت اىل هذا املكان«، مبينا  
مدعومة  الكتب  »أسعار  ان 

امل��ع��رض  ه���ذا  ورم���زي���ة يف 
-15  ( م��ن  ختفيض  وه��ن��اك 
20% ( لعموم الكتب«، معلاًل 
ذلك بتهيئة كافة االحتياجات 
بينها  ومن  للمشاركة  الالزمة 

جمانية املكان«.
مسؤولة  بينت  جهتها  م��ن 
»مثل  ان  االخ��وة   دار  جناح 
للتبادل  فرصة  املعارض  هذه 
الثقافات  وت��ب��ادل  ال��ث��ق��ايف 
وامل��ع��ل��وم��ات،  وه���ذه اول 
كربالء  معرض  يف  مشاركة 
ولكن هناك مشاركات سابقة 
التي  املعارض  من  العديد  يف 

كانت يف بغداد واربيل«.
قد  »ال�����دار  ان  وأض���اف���ت 
الكتب  من  العديد  عرضت 
االنجيل  كتفاسري  املسيحية 
وك��ذل��ك ت��ف��اس��ري ال��ت��وراة 
ونحن  االن��ب��ي��اء،  وق��ص��ص 
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فرحون بالتنوع وانا اشكرهم حلسن الضيافة والتعامل اجلميل، 
حيث أن كربالء أصبحت مدينة لكل الطوائف واجلنسيات، فأنا 

مسيحية وكنت بينهم سعيدة للغاية«.
فقال:  ايطاليا،   - املتوسط  منشورات  دار  من   هباء  كرم  أما 
الدويل للكتاب، نحن  الثالثة يف معرض كربالء  املشاركة  »هذه 
الرشقي والحظنا  االدب  وقليل من  الغريب  االدب  اختصاصنا 
الغريب  االدب  عىل  السابقة  املشاركات  يف  ضعيفا  اقباال  هناك 
املثقفني  من  الزائرين  إقبال  أن  نالحظ  ولكن  الرشقي  واالدب 

والباحثني يف تزايد سنة بعد أخرى«.
بالدرجة  هتتم  وهي  جديدة،  املطبوعات  »اغلب  ان  وأضاف 
الروائيني  لكبار  والرشقية  الغربية  الروائية  باألعامل  األوىل 
العراقيني والعرب واألجانب«، مبينًا أن »من يتابع املعرض جيد 
االطالع  ويريد  املوجودة  الثقافات  جيع  عىل  منفتح  العراق  ان 

عىل الثقافات االخرى والكتاب العامليني والعرب«.
وتابع ان »اسعارنا مدعومة وهناك ختفيض كبري يف االسعار يصل 
اىل) 60%( خدمة للثقافة، وقد قّدمت ادارة املعرض تسهيالت 

كبرية ورائعة لدور النرش ووفروا لنا كل وسائل الدعم«.
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بت��الوة  األمس��ية  وابتدئ��ت 
آياٍت من الذك��ر احلكيم تالها 
ع��ىل مس��امع احلض��ور قارئ 
العتبة العباس��ية املقدس��ة ليث 
بعده��ا  لريتق��ي  العبي��دي، 
ليلق��وا  األف��ذاذ  الش��عراء 
قصائده��م الت��ي تغنت بحب 
أهل البيت )عليهم الس��الم(، 
وختلي��د بطوالت أبناء احلش��د 
األمني��ة  والق��وات  الش��عبي 

املرابطني يف ساحات القتال.
وقال عضو اللجنة التحضريية 
للمهرج��ان، عقي��ل اليارسي: 
»م��ن فعاليات مهرج��ان ربيع 
الش��هادة العامل��ي الثالث عرش 
،   جلسة الشعر العمودي التي 
قرأ فيها جمموعة من الش��عراء 
م��ن داخ��ل الع��راق وخارجه 
تم دعوهتم من قب��ل االمانتني 
احلس��ينية  للعتبت��ني  العامت��ني 
والعباس��ية  املقدستني بمناسبة 
الش��عبانية  االق��امر  والدة 
ذل��ك  وم��ن خ��الل  املبارك��ة 
اس��تمعنا لقصائد تغّنت بحب 
اهل البيت )عليهم الس��الم(، 

وكذلك قصائ��د تغنت بأبطال 
والق��وات  الش��عبي  احلش��د 
األمنية واالنتص��ارات املتتالية 
الت��ي حتقق��ت ض��د عصابات 

داعش االرهابية«.
عقي��ل  الع��امين  الش��اعر  أم��ا 
»املهرج��ان  فق��ال:  الل��وايت، 

رائع ويس��ري بخطى واثقة من 
خالل عام��ه الثالث عرش عىل 
التوايل، حيث حيم��ل يف طياته 
رس��ائل ع��دة س��نويا، إذ محل 
ه��ذا العام رس��الة الس��الم يف 
ظ��ل التناقض��ات الس��ارية يف 
الع��امل عام��ة واملنطق��ة خاصة 
ومن اجلمي��ل ان يكون االمام 
احلس��ني )عليه السالم( مبعث 

سالم ورسالة سالم«. 
وتاب��ع حديثه، »املهرجان رائع 

بكل ما حتمله الكلمة من معنى 
م��ن خ��الل جتليات��ه وضيوفه 
االكارم من جي��ع انحاء العامل 
وكذل��ك م��ن جي��ع االطياف 
سواء كانت الدينية او الفكرية 
املختلفة وهذا التناغم سيخلق 
لنا اماال ستتحقق مستقبال من 
اج��ل الس��الم وم��ن اج��ل ان 
يتعرف الع��امل من هو او ما هو 
ملش��اركتنا  وبالنسبة  احلس��ني، 
يف امسية الشعر العمودي تعد 
اضافة كبرية بالنسبة يل كشاعر 

يف  بالق��راءة  تثل��ت  والت��ي 
حرضة احلسني )عليه السالم( 
وهو رشف عظي��م يبحث عنه 
كل شاعر حمب ألهل البيت«.

في��ام أوضح الش��اعر واملرتجم 
الدكتور عيل عب��اس زليخا ان 

»مهرج��ان ربيع الش��هادة يعد 
مناس��بة طيبة ومباركة للجميع 
من خ��الل التواج��د حتت قبة 
االمام احلس��ني )عليه السالم( 
من اجل نرش الس��الم واملحبة 
والتعارف ب��ني جيع االطياف 
والدول املختلفة، وبشكل عام 
فان اجللسة الش��عرية خرجت 
بش��كل متميز يليق بمس��توى 

احلدث العاملي«. 
لتواج��د  وأض��اف، »بالنس��بة 
ع��دد كبري م��ن الضي��وف من 
خمتل��ف انحاء العامل ان دل فهو 
ي��دل ع��ىل ان احلس��ني )علي��ه 
االطي��اف  جلمي��ع  الس��الم( 
البرشي��ة وهو صاحب رس��الة 
عاملية«، مبينًا اّن »هذه املشاركة 
ربي��ع  مهرج��ان  يف  يل  االوىل 
رشف��ًا  تع��د  والت��ي  الش��هادة 
عظي��اًم وفض��اًل كب��ريًا من اهلل 
)س��بحانه وتع��اىل( أنعمه عيّل 
بزي��ارة االمام احلس��ني واخيه 
ايب الفض��ل العب��اس )عليه��ام 
الس��الم( وكذلك املشاركة يف 
مثل هكذا مهرجان عاملي كبري 

حناجر الشعراء تصدح بحب العترة الطاهرة 
وانتصارات العراقيين على اإلرهاب

األحرار/ قاسم عبد الهادي
ضم��ن فعالي��ات مهرجان ربيع الش��هادة الثقاف��ي العالمي الثالث عش��ر اقيمت وعلى قاعة س��يد 
االوصياء في الصحن الحس��يني المبارك، أمس��ية الش��عر العربي الفصيح، بمشاركة عشرة شعراء 
من العراق والوطن العربي وهم )عقيل اللواتي من س��لطنة عمان، الدكتور علي عباس زليخا من 
سوريا، السيد محيي الدين الجابري من محافظة النجف االشرف، مسار رياض من البصرة، معن غالب 
م��ن الديواني��ة، احمد الخيال من بابل، عودة ضاحي التميمي من كربالء المقدس��ة، ياس��ين الوائلي 
من كربالء المقدسة، صالح السيالوي من كربالء المقدسة، عبد الزهرة االوسي من كربالء المقدسة(.
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العطاء الحسيني

زينب  احل��وراء  مركز  استثمَر 
العتبة  يف  ال��س��الم(  )عليها 
مهرجان  املقدسة،  احلسينية 
ربيع الشهادة الثقايف العايل هلذا 
عوائل  تكريم  أجل  من  العام، 
الشعبي  احلشد  شهداء  وأيتام 
ضيوف  بحضور  امل��ق��ّدس، 
العراق  داخ��ل  من  املهرجان 

وخارجه.
وت���ّم ت��ك��ري��م ه���ذه ال��ع��وائ��ل 
املجاهدة خالل احلفل اخلتامي 
سامحة  قبل  من  للمهرجان، 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية 
أمحد  السيد  وسامحة  املقدسة 
للعتبة  الرشعي  املتويل  الصايف 
تثمينًا  امل��ط��ه��رة،  العباسية 
احلشد  أبطال  لدماء  وعرفانًا 
بالغايل  ضحوا  الذين  الشعبّي 
األرض  عن  دفاعًا  والنفيس 

والعيِرض واملقدسات.
أوضح  التكريم،  هذا  وحول 
البناء،  ال��دي��ن  سعد  السيد 
للعتبة  ال��ع��ام  األم��ني  م��ع��اون 
رشحيًة  »هنالك  ب��أّن  املقدسة 
جمتمعنا  رشائ���ح  م��ن  م��ه��م��ًة 
بالغايل  ضّحت  قد  العراقي 
اشّداء  ابطال  وهناك  والنفيس 

يف  وانفسهم  بدمائهم  ضحوا 
االرض   ع��ىل  احل��ف��اظ  سبيل 
وقد  واملقدسات،  والعرض 
العامتان  االم��ان��ت��ان  ارت���أت 
للعتبتني احلسينية والعباسية يف 
يوم  ويف  املبارك  املهرجان  هذا 

ختامه تكريم هذه العوائل«. 
اجلميع  »يعلم  البناء،  وتابع 

قدمها  التي  التضحيات  لوال 
استجابة  ال��ش��ه��داء  ه���ؤالء 
العليا  الدينية  املرجعية  لفتوى 
اجلهاد  النجف االرشف يف  يف 
اقامة  استطعنا  مل��ا  الكفائي 
كان  ومل��ا  املهرجان  ه��ذا  مثل 
يف  كان  بل  له  يراد  كام  الوضع 
وضع يرثى له واحلمد هلل رب 
بفضل  كذلك  يكن  مل  العاملني 
الفتوى املباركة واستجابة أبناء 

الوطن«.

تكريم حافل 
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في ختام مهرجان 
ربيع الشهادة..

املهدي  الشيخ عبد  دعا سامحة 
الرشعي  امل��ت��ويل  الكربالئي، 
إىل  املقدسة،  احلسينية  للعتبة 
التضليل  ل��ك��ش��ف  ال��س��ع��ي 
الفكر  يامرسه  ال��ذي  املمنهج 
ثقافًة  اإلره����ايب  ال��ت��ك��ف��ريي 
بذلك  وأثر  وإجرامًا،  وسلوكًا 
ع��ىل ع��ق��ول ال��ش��ب��اب وش��ّوه 
ص����ورة ال���دي���ن اإلس��الم��ي 

احلنيف.
جاء ذلك يف كلمته التي ألقاها 
سامحته يف ختام مهرجان ربيع 
عرش،  الثالث  الثقايف  الشهادة 
العامتان  األمانتان  أقامته  الذي 
والعباسية  احلسينية  للعتبتني 

املقدستني، 
عىل  هلل  »احلمُد  سامحته:  وقال 
سّددنا  حيث  علينا،  مننه  تتابع 
مهرجاننا  لنا  وختم  بإفاضاته 

وبحوثه  فعالّياته  ع��رب  ه��ذا 
رجاٌل  أحياها  التي  ونشاطاته، 
هل��ج��ت أل��س��ن��ُت��ه��م ودّون����ت 
لوحاهتم  ورس��م��ت  أقالمهم 
واملحّبة  الوالء  سطور  الشعرّية 
الكريم  ونبّيه  القويم  اهلل  لدين 
فنحن  املنتجبني،  امليامني  وآله 
وداَع  م��ف��ارق��وه  ال  م��وّدع��وه 
تعاىل،  هلل  فيه  تعّبدنا  م��وس��ٍم 
ش��اك��ري��ن ل��رج��ال��ه األط��اي��ب 
به  ج���ادت  م��ا  نسائه  وك���رام 
وأقالمهم  وأرواحهم  أنفسهم 
شكر  ش��اك��ري��ن  وأل��س��ن��ت��ه��م، 
دعاٍء ومناجاٍة هلل تعاىل أن يرفع 
دار  يف  أجرهم  وجيزل  قدرهم 
سائلني  ي��زول،  ال  ونعيم  ق��راٍر 
اهلل تعاىل أن جيعل هذا املهرجان 
وما سبقه وما يليه موساًم عبادّيًا 
نتقّرب به اليه، عسى أن ينفعنا 

يوم الفزع األكرب«.
خيفى  »ال  سامحته،  وأض���اف 
والغاية  اهل���دف  أّن  عليكم 
النشاطات  هذه  من  األس��اس 
تنّوع  من  فيها  ملا  املهرجانّية 
هو  إّن��ام  واآلل��ّي��ات،  الوسائل 
واملبادئ  القيم  منظومة  طرح 
ت��ّث��ل جوهر  ال��ت��ي  وامل��ن��اه��ج 
اإلسالم وأصالته، وبيان منزلة 
ومرتبة أهل بيت النبّوة )عليهم 
املنظومة،  ه��ذه  يف  ال��س��الم( 
اآلل��ّي��ات  استخدام  متحّرين 
للتعريف  واملناسبة  املتعّددة 
هب���ذه امل��ن��ظ��وم��ة، خ��ص��وص��ًا 
واملجتمعات  الشخصّيات 
إسالمّيًة  والعاملّية  اإلقليمّية 
أجاد  ولقد  غريها،  أم  كانت 
الّلجنة  يف  اإلخ����وة  وأب����دع 
ال��ت��ح��ض��ريّي��ة ل��ل��م��ه��رج��ان 

وال���ب���اح���ث���ون وال���ش���ع���راء 
وال��ض��ي��وف واإلع��الم��ّي��ون 
أس��س وم��ع��امل هذه  إب���راز  يف 

املنظومة«.
إىل  الكربالئي  الشيخ  ون���ّوه 
األساسّية  األرك���ان  »م��ن  إّن 
)عليهم  البيت  أهل  حركة  يف 
احلسينّية  النهضة  هي  السالم( 
من  ذك���رن���اه  م��ا  اىل  إض���اف���ًة 
احل��ف��اظ ع��ىل ت��ع��ري��ف األّم���ة 
األصيل،  باإلسالم  وتوعيتها 
)عليهم  حلركتهم  املتتّبع  ولكن 
هناك  أّن  ُي��الح��ظ  ال��س��الم( 
أمّهيًة  يقّل  آخر ال  أساسّيًا  ركنًا 
وهو  أال  املذكور،  الركن  عن 
م��واج��ه��ت��ه��م وت��ص��ّدهي��م أي 
)عليهم  البيت  أه��ل  مواجهة 
ملنظومة  وتصّدهيم  ال��س��الم( 
وامل��ت��ط��ّرف  امل��ن��ح��رف  الفكر 

دعوة لمحاربة الفكر 
التكفيري وطرح 

منظومة القيم التي 
تمثل جوهر اإلسالم 

وأصالته

العطاء الحسيني
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يف  اإلس��الم  لتعاليم  وامل��ض��اّد 
وج��وه��ره،  وأص��ال��ت��ه  نقاوته 
اجلهادّية  املعركة  كانت  فلقد 
السالم(  )عليه  احلسني  لإلمام 
ضّد  القتالّية  املواجهة  يف  هي 
كان  ولكن  اإلس���الم،  أع���داء 
فيه  ع��رض  آخ��ر  ج��ه��اٌد  هناك 
امل��ع��ص��وم )ع��ل��ي��ه ال��س��الم( 
املعصوم  من  قريٌب  هو  وَم��ْن 
للقتل،  أنفسهم  فيه  عرضوا 
زيف  لكشف  بتصّدهيم  وذلك 
ملن  العقائدّي  اخلّط  وانحراف 
وهبتانًا  زورًا  اإلس��الم  يّدعي 
العام  ال��رأي  تضليل  وحي��اول 
احلّكام  من  الفاسدة  بعقائده 

وأعواهنم«. 
استثمر  »لقد  سامحته،  وتابع 
أه���ل ب��ي��ت ال��ن��ب��ّوة ال��ف��رص 
الزمانّية واملكانّية بعد استشهاد 
احل���س���ني)ع���ل���ي���ه ال���س���الم( 
وتوظيف اإلمكانات اإلعالمّية 
اخلصبة  خصوصًا  والنفسّية، 
العقول  ع��ىل  التأثري  يف  منها 
وهو  والعواطف،  والنفوس 
العظيمة  اخُلطب  بتلك  َتَثَّل  ما 
وعبيد  يزيد  جملس  يف  واخلالدة 
مواقف  يف  أو  زي���اد،  ب��ن  اهلل 
األئّمة)عليهم  انتهجها  أخرى 

السالم( من بعده«.
أّن  إىل  س��امح��ت��ه  وأش����ار  ك��ام 
تتزامن  التي  الثقافّية  »املواجهة 
يف  اآلن  القتالية  املواجهة  معها 
عصابات  ضّد  احلارض  الوقت 
يؤخذ  ان  اىل  حتتاج  التكفري 
جانُب كشف التضليل املمنهج 
ال��ذي  التكفريّي  الفكر  هل��ذا 
لتوظيف  نوعّية  جهودًا  ب��ذل 
اإللكرتونّية  اإلع��الم  وسائل 
ق��درًة  األك��ث��ر  أصبحت  التي 
ع���ىل ال��ت��ض��ل��ي��ل واخل�����داع 

وحتفيزهم  الشباب،  لعقول 
التكفري  سلك  يف  لالنخراط 
ث��ق��اف��ًة وس��ل��وك��ًا وإج���رام���ًا، 
العواطف  جتييش  اىل  إضافًة 
املجتمع  من  أخرى  لقطاعات 
بأن خيّصص  لصاحلهم، وذلك 
البحثّي  ال��ن��ش��اط  م��ن  ج���زٌء 
وجم��االت  الضيوف  ونوعّية 
بعض  وتركيز  لتفعيل  التحّرك 
البحوث والنشاطات، لكشف 
الفكرّي  التضليل  مرتكزات 
التي  املزّيفة  أصوله  وكشف 
اىل  التكفري  أه��ل  فيها  يرجع 
النصوص القرآنّية واألحاديث 
عن  ح��ّرف��وه��ا  ال��ت��ي  الرشيفة 
وحم��اول��ة  ��ة،  اإلهل��يّ مواضعها 
للوسائل  األك���رب  التوظيف 
وذلك  اإللكرتونّية  اإلعالمّية 
املتخّصصني  ع��ىل  باالنفتاح 
األق��الم  أص��ح��اب  وتكليف 
البحث  م��ن  مل��زي��ٍد  الرصينة 
وال��ك��ت��اب��ة يف ك��ش��ف أس��س 
والتضليل  التزييف  ومالمح 
التكفريّي،  اخلّط  ينتهجها  التي 
اإلعالم  بأساتذة  االستعانة  مع 
وال���ت���واص���ل اإلل���ك���رتوين، 
نشاطات  ضمن  ذلك  ليدخل 
هلذه  ملا  وذلك  املهرجان،  هذا 
ال��وس��ائ��ل امل��ع��ارصة م��ن ق��ّوة 
امل��ت��ل��ّق��ي ورسع��ة  ال��ت��أث��ري يف 

االستيعاب  وسعة  االنتشار 
للرشائح االجتامعّية املختلفة«.

ول��ف��ت ال��ش��ي��خ ال��ك��رب��الئ��ي 
العام  ه��ذا  »مهرجان  ان  إىل 
استوعب  قد  ك��ان  وإن  وقبله 
هناك  وكانت  ذل��ك  من  شيئًا 
لبعض  القّيمة  البحوث  بعض 
مل  ولكن  األع���ّزاء،  األس��ات��ذة 
طبيعة  عىل  الرتكيُز  ه��ذا  يكن 
التكفريّي  للخّط  املواجهة  هذه 
األع��داء  يوّظفه  ما  بمستوى 
وبحوث  وثقافات  وسائل  من 
العاّم  للرأي  تضليلهم  لصالح 
اإلس��الم��ي وغ���ريه، وه��ذا ما 
خالل  م��ن  ونلمسه  نشاهده 
الذين  ال��ض��ي��وف  م��ع  ال��ّل��ق��اء 
م��ت��ع��ّددة،  دوٍل  م��ن  يصلون 
وحساسّية  أمهّية  لنا  وتّتضح 
املواجهة  حركة  من  النمط  هذا 
اإلم��ام  حركُة  شّكلته  فيام  هو 
السّجاد)عليه السالم( والعقيلة 
دور  من  السالم(  زينب)عليها 
أسايّس ومهّم يف نجاح النهضة 
احلسينّية، كام يالحظه املتأّمل يف 

حركة هذه الثورة«.
ك��ام ك���ان ل��ل��وف��ود ال��ع��راق��ّي��ة 
كلمة  املهرجان  يف  املشاركة 
رسم��د  ال��ش��ي��خ  أل��ق��اه��ا  قيمة 
اإلف��ت��اء  دار  مم��ّث��ل  التميمي 
العراقّية، والتي جاء فيها: »أهّيا 

األّي��ام  هذه  يف  نحتفُل  األحّبة 
املباركة بوالدة األقامر اهلاشمّية 
م��ن��ارات  ال��س��الم(،  )عليهم 
يف  ال��ّدج��ى  ومصابيح  اهل��دى 
ومسّمى  اس��اًم  محل  مهرجاٍن 
ربيع  )م��ه��رج��ان  وه���و:  أال 
الثالث  العاملّي  الثقايّف  الشهادة 
فيه هذه  الذي اجتمعت  عرش( 
م��ن خمتلف  امل��ب��ارك��ة  ال��وف��ود 
األدي���ان وامل��ذاه��ب وال��ب��الد، 
واّتباعًا  حّبًا  فيه  يشاركوا  لكي 
ال��ّرمح��ة  ن��ب��ّي  هب��م  أوىص  مل��ن 
-ضمنًا يف احلديث- الذي قال 
...( وآله(:  عليه  اهلل  فيه)صىل 
أخذتم  إن  ما  فيكم  تركت  قد 
به لن تضّلوا، كتاب اهلل وعرتيت 

أهل بيتي(«.
املشاركة  األجنبّية  الوفود  أما 
كلمة  أي��ض��ًا  هل��م  ك��ان��ت  فقد 
االحتاد  ممّثل  عنهم  نيابًة  ألقاها 
ال��رشق  يف  السابق  األورويب 
األوس������ط وم���دي���ر م��ن��ت��دى 
أليسرت  ال��ع��امل��ّي��ة  ال��ن��زاع��ات 
كروك، وبنّي فيها: »وجدت يف 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
رمزًا للعدالة خالل تواجدي يف 
هذه الرحاب الطاهرة، فإيّن قد 
تأّثرت كثريًا وقد علق بمخّيلتي 
ما شاهدته فيها، وسأنقل ذلك 

اىل أوروبا عند عوديت«.
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حوارات

تحاوُر وكيل المرجعية الدينية العليا في باكستان

ار(
حر

األ
ة )

جل
م

جم��ل��ة )األح�������رار( وخ���الل 
مهرجان  فعاليات  حضورها 
أقامته  الذي  كربالء(  )نسيم 
والعباسية  احلسينية  العتبتان 
ب��اك��س��ت��ان،  يف  امل��ق��دس��ت��ان 
بسامحة  اللقاء  فرصة  اغتنمت 
النجفي  ع��يل  حمسن  الشيخ 
ع��ىل س��رية حياته  وال��وق��وف 

وأنشطته.
حبذا  املعتاد،  وك��ام  بداية   *
نتعرف عىل البطاقة الشخصية 

لسامحتكم؟
النجفي، ولدت  - حمسن عيل 
باكستان  ش��امل  بلدستان  يف 
)سكاردو( ودرست االبتدائية 
يف قريتنا عىل يد والدي الشيخ 
انتقلت  وبعدها  جان  حسني 
للدراسة  املجاورة  القرية  اىل 
املوسوي  امح��د  السيد  ق��رب 
واخذت  بنجاب  اىل  وانتقلت 

ثم  العلوم  خمتلفة  ال���دروس 
النجف  يف  الكبرية  الرحلة 

االرشف.
اىل  رحلتك  ك��ان��ت  متى   *
هم  وم��ن  االرشف  النجف 

اساتذتك يف احلوزة؟
ال��ن��ج��ف  اىل  ه���اج���رت   -
م،   )1967( سنة  االرشف 
اساتذة  عند  هناك  ودرس��ت 

النجف االرشف ويف الدروس 
اخل��ارج��ي��ة ح��رضت دروس���ًا 
حممد  الشهيد  ال��س��ي��د  ع��ن��د 
السيد  واإلم��ام  الصدر،  باقر 
اي��ام  ويف  اخل��وئ��ي  قاسم  اب��و 
االرشف  النجف  يف  وجودي 
املوىل  معنى  حول  كتابًا  كتبت 
السوي  )النهج  باسم  وال��ويل 
وطبع  والويل(  املوىل  معنى  يف 

االرشف  النجف  يف  الكتاب 
ترجم  وقد  ه�(،   1388( سنة 
هذا الكتاب اىل اللغة الفارسية 
يف اي���ران وط��ب��ع م��ؤخ��رًا يف 
ابقى  ان  بوّدي  كان  باكستان، 
ولكن  االرشف  النجف  يف 
العراق  ات��رك  ان  القدر  ش��اء 
التي  الصعبة  الظروف  بسبب 
كان يمر فيها بسبب ممارسات 
حيث  القمعية،  البعثي  النظام 
وقمت  آباد  اسالم  اىل  قدمت 
البيت  اهل  مدرسة  بتأسيس 

سنة )1974( م.
الثقافية  النشاطات  هي  ما   *

والفكرية التي قّدمتها؟
مدرسة  خالل  من  عملت   -
السالم(  )عليهم  البيت  أهل 
دينية  حم���ارضات  إل��ق��اء  ع��ىل 
االكاديميني،  للطلبة  وثقافية 
املحارضات  ألقي  كنت  حيث 

يعّد �شماحة ال�شيخ حم�شن علي النجفي، من ال�شخ�شيات العلمائية التي كان لها ف�شل كبري يف ن�شر مذهب اأهل البيت 
الدينية  املدار�ض  من  املئات  واأ�ش�ض  باك�شتان  اأنحاء  عموم  يف  النا�ض  خدمة  يف  حياته  ق�شى  حيث  ال�شالم(،  )عليهم 
�شامال  البداية  منذ  وخطابه  عمله  وكان  والفقراء  االيتام  ترعى  التي  اخلريية  املوؤ�ش�شات  من  والعديد  واالكادميية 

االأحرار/ ح�شني ن�شر ت�شوير/ حممد القرعاويجلميع النا�ض دون التفريق بني اأتباع مذهب واآخر.
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حوارات
ذلك  بعد  للشباب،  الدينية 
دينية  مدارس  بتأسيس  قمت 
يقارب  اآلن  البالد  يف  اخرى 
م��درس��ة   )20( ال����  ع��دده��ا 
 20( قبل  وعملت  كام  دينية، 
مؤسسة  تأسيس  عىل  عاما( 
تعليمية باسم )منظمة االسوة 
مرحلة  من  وبدأنا  التعليمية( 
الروضة اىل املدارس االبتدائية 
عندنا  واالن  الثانوية  وبعدها 
تعليمية  ادارة   )70( ال�  زهاء 
وحتى  االبتدائية  من  مقسمة 
لدينا  حيث  اجلامعية  الدراسة 
خمتلفة  م��دن  يف  كلية   )15(
ابتدائية  م����دارس  وال��ب��ق��ي��ة 
وث��ان��وي��ة وغ��ري ذل��ك وتضم 
ه��ذه امل����دارس واجل��ام��ع��ات 
طالب  ال��ف(   20( من  اكثر 
بناء  إىل  باإلضافة  وطالبة، 
أهل  مدينة  ب��ن��اء  و  مساجد 
بناء  و  السالم(  البيت )عليهم 
بالفيضانات  للمترضرين  دور 
وغ���ري ذل���ك م��ن امل��ش��اري��ع 
اإلنسانية والعقائدية والفكرية 

والرتبوية.
ب��إن��ش��اء  س���امه���ت  ه���ل   *
ملساعدة  خ��ريي��ة  م��ؤس��س��ات 

الفقراء واملرىض يف باكستان؟
عندنا  احل��م��د  وهلل  ن��ع��م   -
م��ؤس��س��ات خ��دم��ي��ة م��ث��اًل 
 )10( قبل  زلزال  وقع  عندما 
منطقة  يف  ت��ق��ري��ب��ًا  س��ن��وات 
نتيجة  وهت���ّدم���ت  ك��ش��م��ري 
وذهب  البيوت  آالف  لذلك 
الكثري من الضحايا، فقد قمنا 
وتقديم  بيت   )7000( ببناء 
اخلدمات هلم، والذي أدى فيام 
من  الكثري  استبصار  إىل  بعد 
هلم  وبنينا  املنطقة  هذه  اه��ايل 
ومساجد  الكريم  للقران  دارًا 
املنطقة  ت��ل��ك  يف  وم����دارس 
سامحة  م��ن  بتوجيه  وك���ان 

عيل  السيد  ال��دي��ن��ي  امل��رج��ع 
احلسيني السيستاين )دام ظله( 
لسامحته يف  وكياًل  كوين حاليًا 
كنُت  وإن  وسبق  باكستان، 
السيد  اإلم��ام  لسامحة  وكياًل 
)ق��دس  اخل��وئ��ي  القاسم  أيب 
سامحة  يوصينا  حيث  رسه(، 
ظله(  )دام  السيستاين  السيد 
مساعدة  ع��ىل  وي��ؤك��د  دائ���اًم 
وتفقد  الفقراء  امور  ومتابعة 

ال��ف��ق��راء واالي��ت��ام وامل��رىض 
وه��ن��اك ال��ك��ث��ري م��ن ال��ن��اس 
إىل  ونسعى  يوميًا  يراجعوننا 
عن  فضاًل  حوائجهم،  قضاء 
بأمور  وتعريفهم  تثقفيهم 

دينهم ودنياهم.
* ما هي اهم مؤلفاتكم ؟

اول كتاب قمت  أن  - حقيقة 
السوي  )النهج  ه��و  بتأليفه 
وقد  وال��ويل(  امل��وىل  معنى  يف 
بزرك  أغا  الشيخ  كتب سامحة 
هذا  ح��ول  تقريرًا  الطهراين 
اىل  انتقلت  وعندما  الكتاب 
العديد  بتأليف  باكستان قمت 
االوردو،  بلغة  الكتب  م��ن 
الكوثر  تفسري  بتأليف  وقمت 

ب��م��دة ح���وايل ع��رشي��ن سنة 
اجزاء  وهو حيتوي عىل )10( 
ترجة  وعملت  طباعته،  وتم 
بلغة  الكريم   للقرآن  وحاشية 
من  اك��ث��ر  ول���دي  االوردو، 
)تفسري  منها  مؤلفا   )50(
تفسري  يف  ال��ك��وث��ر  ال��ق��ران، 
القران  بالغة  الكريم،  القران 
ال��ك��ري��م، ت��رج��ة وح��اش��ي��ة، 
اقتصاد، خطبة فدك،  اسالمي 

تدوين وحتفيظ القران الكريم، 
فلسفة االيامن(.

عن  م��اذا  الشيخ،  سامحة   *
أبناء  بني  السلمي  التعايش 
ال���ط���وائ���ف وامل����ذاه����ب يف 

باكستان؟
لقاءاتنا  خ��الل  من  نعمل   -
والدينية  الثقافية  ونشاطاتنا 
موحدًا  خطابنا  يكون  أن  عىل 
وكذلك  والشيعة،  السنة  بني 
م���ن خ����الل ق���ن���اة اهل����ادي 
الفضائية، فعىل الرغم من أهنا 
ختاطب  أهن��ا  إال  شيعية،  قناة 
وقد  وش��ي��ع��ة،  سنة  اجلميع 
أصبح هلا جهورها املتعدد ألهنا 
بلغة االسالم وختاطب  تتكلم 

النظر  بغض  املسلمني  جيع 
ومن  عملنا  كام  مذهبهم،  عن 
خالل تأسيسنا جلامعة الكوثر 
اجلامعات  أكرب  من  تعد  التي 
التقريب  ع��ىل  باكستان  يف 
اجلامعة  وهذه  املسلمني،  بني 
التعليم  بني  اخللط  عىل  تعمل 
األكاديمي واحلوزوي، ولدينا 
طالبا(   50( حوايل  اآلن  حتى 
عىل  للحصول  طريقهم  يف 

إىل  إضافة  الدكتوراه،  شهادة 
طلبتها  لبقّية  العلمي  التفوق 

وخرجّييها.
* كلمة أخرية لسامحتكم..

العامتني  األمانتني  نشكر   -
والعباسية  احلسينية  للعتبتني 
مهرجان  إلقامتهام  املقدستني 
كان  ال��ذي  ك��رب��الء(  )نسيم 
الفاعل  وح��ض��وره  ص��داه  له 
ثقافيًا  نشاطا  بعّده  واملميز، 
أهل  رسالة  إيصال  يف  نجح 
ال��ب��ي��ت )ع��ل��ي��ه��م ال��س��الم( 
والتعريف بفكرهم وثقافتهم.
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شكله  يف  اجل��دي��د  ال��رضي��ح  خيتلف  ال 
العام عن سابقه، إال أن الواجهة اجلديدة 
للهندسة  طبقًا  تصميمها  جرى  للرضيح 
قبل  م��ن  احل��دي��ث��ة،  الفنية  والتصاميم 
املحبني  اإليرانيني  والفنانني  املتخصصني 

آلل البيت )عليهم السالم(.
هذا  صناعة  يف  املستخدم  اخلشب  ويعترب 
الرضيح من أجود وأفضل أنواع اخلشب 
يف العامل، من حيث املتانة والبقاء ألطول 
فرتة ممكنة، كام وصل وزن كمية اخلشب 

املستخدمة هذه إىل 11 طنًا.
وبلغ وزن الفضة اخلالصة التي إستخدمت 
يف صناعة الرضيح ما يقرب من 4 أطنان، 

من  غ���رام  كيلو   100 و  ط��ن  وك��ذل��ك 
من  كيلوغرام   60 من  وأكثر  النحاس، 
الذهب، ومن أهم اخلصائص التي يتمتع 
هبا هذا الرضيح هي الزخرفة التي جرى 
الرشيف  الرضيح  سقف  عىل  هبا  القيام 

الذي يقع يف مدينة سامراء العراقية.
هذا  صناعة  عمليات  ان  بالذكر  اجلدير 
الرضيح الرشيف كانت قد بدأت يف العام 
2010م يف إيران حيث إنتهت بعد عامني 
من بدئها، فيام تم نقله يف ال�3 من آيار من 
املقدسة،  سامراء  مدينة  إىل   2016 العام 
إزالة  بعد  الرتكيب  عملية  ب��دأت  حيث 

وتغيري بالط أرضية الرضيح الرشيف.

وهبذه املناسبة البد لنا التعريج عىل تاريخ 
موجز للعتبة العسكرية املطهرة 

السالم مسموما  اهلادي عليه  تويف االمام 
ه�   254 ع��ام  العبايس  املعتز  قبل  م��ن 
ابنه  868 م ُدفن يف داره ثم دفن بجواره 
السالم(  )عليه  العسكري  احلسن  االمام 
الذي مات مسموما ايضا من قبل املعتمد 
العبايس عام 260 ه� 874 م ومنذ ذلك 
اليوم اصبحت سامراء قبلة للزائرين بعد 
البيت  اهل  ان��وار  من  نورين  ضمت  ان 
كام  النبوية  الشجرة  اغصان  وغصنني من 
دفنت بجوارمها السيدة نرجس عام 260 
ه� ام االمام املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه 

العتبة العسكرية المقدسة تزدهي بضريح 
العسكريين )عليهما السالم( الجديد 

الع�شكريني عليهما  املوؤمنني االخيار ن�شب �شريح  الهند�شية وجمع من  الكوادر  اكملت 
ال�شالم بعد ما تعر�ض للتفجري االرهابي من قبل النوا�شب 
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الرشيف ، والسيدة حكيمة عام 274 ه� .
مواصفات الرضيح قبل تفجريه من قبل 
النواصب،  القبة الذهبية التي يبلغ قطرها 
لتصبح  مرتا   68 وحميطها  مرتا   20 نحو 
العامل  القباب يف مساجد  واحدة من أكرب 
قبة  يف  العمل  انتهى  ولقد  اإلس��الم��ي. 
الرضيح يف عام 1905 وتغطيها 72 ألف 
قطعة ذهبية. ويبلغ ارتفاع كل من مئذنتي 

الرضيح 36 مرتا 
مراحل اعامر العتبة عرب التاريخ 

نارص  شيد  م   944، ه�   333 ع��ام  يف   �
قبة  وبنى  واملرقد  الدار  احلمداين  الدولة 
بسور  الرشيفني وسورمها  الرضحيني  عىل 

متني وكلل الرضيح بالستور.
� ويف عام 337 ه� � 948 قام معز الدولة 
البوهيية  ال��دول��ة  ملوك  ثالث  البوهيي 
ورتب  القبة  وعّمر  القرب  دعائم  بتأسيس 

االرزاق  هلم  واج��رى  واحلجاب  القوام 
اخلشب  من  صندوقا  للرضيح  وجعل 
البناء  وط��رز  وس���وره  الصحن  وج��دد 

واكمل عامرة احلمداين .
عضد  قام  م   978  � ه�   368 عام  ويف   �
الدولة البوهيي ابن اخ معز الدولة بعامرة 
الروضة واالروقة ووسع الصحن وشيد 
وسيج  باالتساع  اخذ  الذي  للبلد  سورا 
الروضة بالساج وسرت الرضيح بالديباج .
� ويف عام 444 ه� � 1052 م امر االمري 
ارسالن البساسريي ببناء عامرة عالية عىل 
من  الصندوق  وعمل  الرشيفني  القربين 

الساج وجعل الرمان من الذهب .
روق  بركيا  ج��دد  ه���   495 ع��ام  ويف   �
الروضة  وسيج  االب���واب  السلجوقي 
والدار  والصحن  وال��رواق  القبة  ورمم 

عىل يد الوزير جمد الدولة .

العبايس  النارص  عّمر  ه�  عام 606  � ويف 
القبة واملآ ذن وزين الروضة وكتب اسامء 
الرشيف  يد  االثني عرش )ع( عىل  االئمة 

معد بن حممد بن معد .
اب��دل  م   1242  � ه���   640 ع��ام  ويف   �
الساج  من  وجعله  الصندوق  املستنرص 
السيد  يد  عىل  والسياج  الروضة  وعّمر 

جال الدين امحد بن طاووس .
اوي��س  اب��و  زّي���ن  ه���   750 سنة  ويف   �
وعمل  القبة  وشيد  الرضيح  اجلالئري 
يف  التي  املقابر  ونقل  ال��دار  وش��اد  البهو 

الصحن اىل الصحراء .
حسني  الشاه  زّي��ن  ه�   1106 عام  ويف   �
البناء  ودعم  بالساج  الروضة  الصفوي 
وعمل الشباك من الفوالذ ورّخم االرض 

والدور .
عّمر  م   1785  � ه�   1200 ع��ام  ويف   �
حكام  من   � الربمكي  الدنبيل  خان  امحد 
آذربيجان � الروضة والرسداب وبدل بابه 
واخشابه باحلجر الصوان والرخام عىل يد 
وكيله املريزا حممد السلاميس وتويف اخلان 

الدنبيل وملا يكمل البناء ..
� ويف عام 1225 ه� � 1810 م اكمل البناء 
ولده حسني قيل خان الدنبيل فزّين جامع 
الرسداب وكتب آيات من الذكر احلكيم 
بالقاشاين  القبة  وزّي��ن  اجل��دران  اعىل  يف 

يف  والبيه  له  ق��ربا  وحفر 
الرواق.

العتبة العسكرية المقدسة تزدهي بضريح 
العسكريين )عليهما السالم( الجديد 
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� ويف عام 1285 ه� � 1810 م جدد نارص 
الدين شاه القاجاري الشباك وغشى القبة 
بالذهب واملآذن بالقاشاين وعمر الرضيح 
والرواق والقبة والصحن واملآذن والدار 
ورخم الروضة والرواق والبهو والصحن 
عىل  السوروذلك  ورمم  االبواب  ورشع 

يد الشيخ عبد احلسني الرازي
� ويف عام 1343 ه� عملت اسالة املاء يف 

احلرضة
احل��رضة  ن���ورت  ه���   1349 ع��ام  ويف   �

بالكهرباء
احلوادث التي تعرض هلا املرقد املقدس

يف  ح��وادث  اىل  املقدس  املرقد  تعرض 
عصور خمتلفة وكانت هذه احلوادث:

املقدس  املشهد  ه� احرتق  � يف عام 640 
بسبب الشمع.

� ويف عام 1106 ه� احرتق املشهد ايضا.
املشهد  من  رسقت  ه�   1356 عام  ويف   �

لوحتان من الذهب وقطع من الفضة.
� ويف عام 1426 ه� 2006 م قامت اليد 
الوهابية اآلثمة املجرمة بالتعاون مع فلول 
البعث املجرم بتفجري القبة الرشيفة. وبعد 
القذرة  االيادي  هذه  عادت  قصرية  فرتة 
مرة اخرى لتنتهك حرمة الروضة املطهرة 
املقدسة  معاملها  من  ماتبقى  وتستهدف 
حزيران  يف  الرشيفتني  املئذنتني  ففجرت 
2007 يف جريمة بشعة عربت عن حقد 
مرتكبيها وبغضهم الهل بيت النبوة )ع(.

الرحالة  ك��ت��اب��ات  يف  ال��رشي��ف  امل��رق��د 
املسلمني

   

)السيد  البغدادي  املنشئ  رحلة  يف  جاء 
ص  احلسيني(  امح��د  السيد  اب��ن  حممد 
 � سامراء  أي   � فيها  امل��زارات  ومن   88
احلسن  واالم��ام  النقي  عيل  االم��ام  م��زار 
ويف  املهدي  االمام  غيبة  وحمل  العسكري 

العرب  من   � الشيعة  زوار  يبلغ  سنة  كل 
الفا ياتون اىل هذه  � نحو ثالثني  والعجم 

املشاهد للزيارة
اما يف رحالت عبد الوهاب عزام ص 77 
اىل  رحلته  عن  مفصال  حتدث  فقد   82  �

سامراء واشار اىل زيارته للمرقد املقدس
ويف كتابات املسترشقني منهم

1 � الدكتور دوايت دونالدسون االنكليزي 
ال���ذي ع���اش يف اي����ران س��ن��ني ع��دي��دة 
كتابه  يف  قصرية   غري  فصول  اربعة  كتب 
والعرشون  عرش  التاسع   ( الشيعة  عقائد 
واحلادي والعرشون والثاين والعرشون ( 
الثالثة )ع(  عن سامراء واالئمة االطهار 
واالمام  العسكري  واحلسن  اهلادي  عيل 

ملف العدد
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احل�����ج�����ة 
املنتظر

مدن  كتابه  يف  لويد  سيتون  املسرت   �  2
العراق االثرية ص 42

بلدان  كتابه  يف  لسرتنج  املسترشق   �  3
اخلالفة الرشقية ص 80

شيعة  كتابه  يف  هوليسرت  املسترشق   �  4
اهلند الفصل 21 ص 226 � 241

ويف كتابات الرحالة الغربيني
املقدس  امل��رق��د  وص��ف  م��ن  اق���دم  ان 
لالمامني العسكريني من الرحالة الغربيني 
الذين اخذ يزداد عددهم يف القرن التاسع 
ماكدونالدكينري  ج��ون  الكابتن  ع��رش 
عام  سامراء  اىل  وصل  الذي  االنكليزي 
سامراء  ع��ن  م��ذك��رات��ه  فكتب   1813
واط��الل  سامراء  آث��ار  وص��ف  ان  وبعد 
قرب  وامه��ه��ا   : ق��ال  العباسية  قصورها 
سامراء  يف  دفنا  اللذين  االمامني  ومشهد 
قبتان  تعلوه  الطابوق  من  جيل  بناء  وهو 
الذي  امللون  بالكايش  مزينتان  ومنارتان 
جذاب  بمنظر  ويبدو  العرب  به  يتباهى 
حينام تتساقط اشعة الشمس عليه وهناك 
خمروطي  برج  عنه  بعيدة  غري  مسافة  عىل 
بمنظر  ويبدو  عظيام  علوا  يعلو  الشكل 
مرقاة  ال��ربج  هذا  حول  وتلف  مناسب 

حلزونية شيدت بمهارة ..
الغرب  الرحالة  من  كينري  بعد  وكتب 
كلوديوس  املسرت  عرش  التاسع  القرن  يف 
العراق مابني االعوام  الذي بقي يف  ريج 
سامراء  ان  عىل   : فقال   1821  �  1808
كبريا   تقديسا  الشيعة  ويقدسها  امهية  هلا 
العسكريني  االم��ام��ني  دف��ن  اىل  واش���ار 
فيها  ثم قال : وكان قد بني جامع جديد 

وبقربه محام وخان اليواء الزوار عىل نفقة 
احد االيرانيني املتدينني

عن  جونر  فيليكس  الرحالة  كتب  كام 
أي   � امهيتها  لكن   : فقال  الرشيف  املرقد 
اىل  االوىل  الدرجة  يف  تعزى    � سامراء 
الرضحيني اجلميلني املوجودين فيها وتعلو 
قبتان شيدت كربامها فوق قرب  الرضحيني 
اجريت  وقد  العسكري  احلسن  االم��ام 
اهنا  فيها مؤخرا واعتقد  الرتميامت  بعض 
عىل  بالذهب  قبل  من  كسيت  قد  كانت 
غرار القباب املقامة يف الكاظمية وكربالء 
الصغرية  القبة  اما   : يقول  ثم   . والنجف 
فهي قبة نظيفة جديدة قد زينت بالكايش 
اجلميل املوشى باوراد صفر وبيض فوق 
ارضية خرضاء تيل اىل الزرقة  ثم يشري اىل 
ويقصد   : فيقول  الرشيفني  القربين  زوار 
الزوار من انحاء  هذا املكان كل سنة من 
ايران كلها فقد قيل يل ان معدل زوار هذه 
اآلف  عرشة  حوايل  يبلغ  املقدسة  البقعة 
كل سنة لكنني ميال اىل االعتقاد بان هذا 

العدد يعترب اقل من الواقع بكثري
ارش  جون  املسرت  وصل   1864 عام  ويف 
الرشيف  املرقد  اىل  واش��ار  س��ام��راء  اىل 

وتقديس املسلمني له 
الرحالة  س��ام��راء  زار   1867 ع��ام  ويف 
وصف  ان  وبعد  نيجهولت  اهلولندي 
االماكن االثرية فيها قال اثناء حديثه عن 
الروضة العسكرية املطهرة : ان شاه ايران 
قد اعلن قبل عدة اشهر عزمه عىل اهداء 
الناس  فكان  القبة  لتزيني  ذهب  صفائح 
ينتظرون وصول هذه اهلدية الثمينة خالل 

ايام معدودة
ويف عام 1888م  زار سامراء عامل االثار 
الربيطاين السري والس بج قادما من مرص 
مشهدي  بوجود  تشتهر  البلدة  ان  فقال: 
االم��ام��ني ال��ع��ارش واحل���ادي ع��رش فيها 
العسكري  واحلسن  اهلادي  عيل  واسمهام 
فوق  القائمتني  القبتني  ان  ي��ق��ول:  ث��م 
ان  مايمكن  اروع  من  كانتا  الرضحيني 

يشاهده املرء من بعيد.
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صف��اُت المرج��ِع األعل��ى 
السيس��تاني على لس��اِن 

ممثِل��ِه بكرب��الء..

الديني  املرجع  سامحة  أصبَح 
احلسيني  ع��يل  السيد  األع��ىل 
الوارف(  ظله  )دام  السيستاين 
وليس  العراقينَي  لكل  مرجعًا 
الشيعة،  للمسلمني  ف��ق��ط 
ف��ه��ذا ال��رج��ل ال���ذي ُع��رَف 
وحكمتيِهيِ  هيِ  وج��ه��اديِ هيِ  بعلميِ
أبناء  الواحد من جيع  وموقفيِه 
مسلمني  ال��ع��راق��ّي،  الشعب 
وأك���رادًا  ع��رب��ًا  ومسيحيني، 
وت��رك��امن��ًا، ه��و ص���امُم أم��ان 
نا، وصاحب فتوى اجلهاد  بالديِ
وبدماء  بفضلها  التي  الكفائي 
وتضحيات العراقيني الغيارى 
عصابات  ع��ىل  ال��ق��ض��اء  ت��ّم 
تّر  حيث  اإلرهابية،  داع��ش 
الثالثة  السنوية  الذكرى  علينا 

النطالقها.
معرفًة  العراقّيون  يعرفه  ومثلام 

ت��اّم��ة وامل��س��ل��م��ون أي��ض��ًا يف 
الشيخ  سامحة  أّن  إال  العامل، 
ممّثل  الكربالئي،  املهدي  عبد 
يف  العليا  الدينية  املرجعية 
فرصة  اغتنم  املقدسة،  كربالء 
الدين  رج��ال  من  بوفد  لقائه 
للحديثيِ  إيران  من  واملبلغني 
ع��ن ب��ع��ض ص��ف��ات اإلم���ام 
السيستاين، واصفًا إياه بامُلعّلم.

وي����ق����ول س���امح���ة ال��ش��ي��خ 
من  نتعّلم  »نحُن  الكربالئي: 
السيستاين  األع���ىل  امل��رج��ع 
ال��ص��رَب وال��زه��َد وال��دّق��َة يف 
وكيف  اإلحداث  مع  التعامل 
الدروس  يستلهم  سامحته  ان 
النبي )صىل اهلل عليه  من حياة 
األطهار  األئمة  وسرية  وآل��ه( 

)عليهم السالم(«. 
سامحة  »ان  حديثه،  ويتابع 

السيد السيستاين حبيس البيت 
منذ حوايل 14 سنة، يعيش يف 
وهو  وأوالده،  هو  بسيطة  دار 
البساطة  حياة  يعلمنا  بذلك 
يف  والثقة  النفسية  والطمأنينة 
وهذه  األح��داث  مع  التعامل 
قّوة  وجود  عىل  تدل  الصفات 
مع  اجلسد  عىل  تسيطر  روحية 
انه حبيس البيت لسنوات وان 
ُشنت  التي  النفسية  احل��رب 
اننا  اال  ضده كانت كبرية جدًا 
االي��ام  من  ي��وم  يف  نشاهده  مل 
التي  االمور  يف  اال  غضب  قد 
وهبدوء  والدين  العراق  ختّص 

تام«.
»يف  س���امح���ت���ه،  وي���ض���ي���ف 
السيد  بسامحة  لقاءاتنا  إحدى 
ملدة  إلينا  ث  حت��دّ السيستاين 
التاريخ  ع��ن  ونصف  ساعة 
ال�����دويل وت���اري���خ ال��ع��راق 
نستفيَد  ان  يمكننا  وك��ي��ف 
حيث  السابقة  التجارب  من 
أدرُس  )انني  سامحته  لنا  قال 
التاريَخ بعمٍق حتّى أستفيد منه 

مبينًا،   ،») احل���ارضيِ الوقتيِ  يف 
سامحة  مع  نجلس  حينام  »إننا 
من  نتعلم  ال  السيستاين  السيد 
من  نتعلم  بل  فحسب  حديثه 
يعيش  انه  صربه وزهده حيث 
االن يف بيت جياور مكتبه وهو 
أمتار ومستأجر،  ثالثة  بعرض 
بيوٍت  يسكنون يف  أوالده  وان 

لإلجيار«. 
إىل  الكربالئي  الشيخ  ويشري 
ان »حياة املرجع الديني االعىل 
كّلها زهد واضح وان سامحته 
دق��ي��ق ج���دًا يف ك��الم��ه، ومن 
صدور  بعد  توجيهاته  خالل 
الحظنا  الكفائي  اجلهاد  فتوى 
استلهامًا  ه��ن��اك  ان  ك��ي��ف 
للدروس من حياة النبي )صىل 
اهلل عليه وآله( واالئمة االطهار 

)عليهم السالم(«.
وصدَق الرسول األكرم )صىل 
ق��ال:  حينام  وآل���ه(  عليه  اهلل 
)أقرُب الناسيِ من درجةيِ النبوةيِ 

.) أهُل العلميِ واجلهاديِ

الشيخ الكربالئّي: نحُن نتعّلُم 
من السّيِد السيستاني

 الصبَر والزهد

من هنا وهناك
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من هنا وهناك

تحصل على المركز 
االول في معرض 

الزهور الدولي 
التاسع

الَعتبة الُحسينية 
سة الُمقدَّ

احلسينية  ال��ع��ت��ب��ة  ح��ص��ل��ت 
عىل  السابعة  وللمرة  املقدسة 
ودرع  االول  املركز  ال��ت��وايل، 
بغداد  مهرجان  يف  اإلب���داع 
ُأقيم  ال��ذي  للزهور،  ال��دويل 
نرٌص  )ب��غ��داد...  شعار  حتت 
وزهور(، بمشاركة العديد من 
والدول  العراقية  املحافظات 

العربية.

وق�����ال امل���ه���ن���دس ع��ب��اس 
املوسوي، مسؤول قسم الزينة 
املقدسة:  بالعتبة  والتشجري 
العتبة  منتسبي  ك��وادر  »هبمة 
احلسينية وبفضل اهلل وبركات 
السالم(  )عليهم  البيت  اهل 
)عليه  احلسني  اإلمام  وأنفاس 
االمانة  جناح  حاز  السالم(، 
العامة للعتبة احلسينية املقدسة 

التوايل  عىل  السابعة  وللسنة 
املركز االول يف مهرجان بغداد 

الدويل للزهور«.
»املشاعر  املوسوي،  وأضاف 
التي حيملها منتسبو قسم الزينة 
املقدسة  العتبة  يف  والتشجري 
توصف،  وال  كبرية  مشاعر 
وهم يكررون التميز واإلبداع 
وحصد املرتبة واملركز االول، 
املركز  عىل  احلصول  ان  علام 
لكن  ج����دًا  ص��ع��ب  االول 
االص��ع��ب ه��و احل��ف��اظ عليه 
وملدة ست سنوات من خالل 
لكوادر  واإلرصار  العزيمة 

عىل  والبقاء  للحفاظ  القسم 
ان  موضحًا  االول«،  املركز 
العمل  نتيجة  يأيت  الفوز  »هذا 
امل��ت��واص��ل مل���دة اس��ب��وع��ني 
ومن  والنهار  الليل  ومواصلة 

دون كلل وال ملل«. 
الفوز  هذا  املوسوي  وأه��دى 
الشعبي  احل��ش��د  اب��ط��ال  إىل 
وملدينة  االم��ن��ي��ة  وال���ق���وات 
اإلمام احلسني )عليه السالم(؛ 
وجلميع  امل��ق��دس��ة  ك��رب��الء 
للعتبة  العامة  االمانة  منتسبي 

احلسينية املقدسة.
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العطاء الحسيني

كل  هبا  ق��اَم  تفقدية  زي��ارة  يف 
من شعبة رعاية ذوي الشهداء 
احلسينية  العتبة  يف  واجلرحى 
ومكتب  امل��ق��دس��ة  امل��ق��دس 
ع��الق��ات ل���واء ع��يل االك��رب 
للمجاهد  ال��س��الم«  »عليه 
أحد  ض��ي��دان  خلف  ن��اج��ي 
يف  الشعبي  احل��ش��د  ج��رح��ى 
ك��رب��الء امل��ق��دس��ة م��ن اج��ل 
واملساعدة  العون  يد  تقديم 
ح��ت��ى ت��اث��ل��ه ل��ل��ش��ف��اء وه��و 
الطفوف  ل��واء  جماهدي  اح��د 
الثالثة  للمرة  اُصيب  وال��ذي 
قاطع  يف  للعدو  تعرضه  أث��ر 
ق��ادم��ون)ي��ا  حترير  عمليات 

وقد  ه��ذا  نينوى/حجف(، 
ح��رض وف��د ال��زي��ارة ك��ل من 
السيد  الشعبة  مسؤول  معاون 
ح��ي��در اخل��ط��ي��ب وم��س��ؤول 
امحد  اللواء  عالقات  مكتب 

رض��ا وال��س��ادة اخل��دم، حيث 
املجاهد  ال��ق��ادم  ال��وف��د  ك��ّرم 
التربيكات من  ببعض  اجلريح 
تم  وكذلك  الرشيف  الرضيح 
املقدسة  العتبة  منحة  تسليمه 

اذ عرّب)ناجي(عن هذه الزيارة 
ووصفها باملباركة والتي بعثت 
معاهدهم  والعزم  اهلمة  فيه 
القتال  لساحات  الرجوع  عىل 
ّحد  ع��ىل  للشفاء  تاثله  بعد 

قوله.
زيارة مدينة الطب

زي��ارة  اخ��رى ويف  وم��ن جهة 
ايضا  الشعبة  من  وفد  هبا  قام 
بغداد  بالعاصمة  الطب  ملدينة 
م��س��ؤول  ب��م��ع��اون  متمثلة 
اخلطيب  حيدر  السيد  الشعبة 
وعدد من املنتسبني لالطمئنان 
للمجاهد  الصحية  احلالة  عىل 
اجلريح كرار كريم عباس احد 

العتبة الحسينية المقدسة تتفقد احوال جرحى الحشد الشعبي
االأحرار/ قا�شم عبد الهادي
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العطاء الحسيني
والذي  الطفوف  ل��واء  ابطال 
عمليات  ق��اط��ع  يف  اص��ي��ب 
اثر  نينوى  يا  ق��ادم��ون  حترير 
يف  مفخخة  س��ي��ارة  ان��ف��ج��ار 
املوصل  من  االيمن  اجلانب 
التربيكات  وتم تسليمه بعض 
إكراما  الرشيف  الرضيح  من 
لتضحياته اجلسيمة التي قّدمها 
نرصة للدين واملقدسات، هذا 
وق��د أف��ص��ح امل��ج��اه��د ك��رار 
لنداء  تلبية  خرجت  ق��ائ��ال: 
وانا  العليا  الدينية  املرجعية 
اكثر من  بل  واكثر  متوقع هذا 
ذلك فكل ما تعرضت له االن 
افتخر به بني رفاقي  هو وسام 
تعاىل  وب��ع��ون��ه  امل��ج��اه��دي��ن 
سأعود  للشفاء  تاثيل  وبعد 
لساحات القتال ملؤازرة اخويت 
النرص  حتقيق  حتى  املجاهدين 

املؤزر.
كبرية  حصة  قار  ذي  ملحافظة 
احلسينية  العتبة  ج��والت  من 

بتفقد اجلرحى
ويف زيارة تفقدية اخرى لوفد 
احلشد  جلرحى  الشعبة  م��ن 
الشعبي الراقدين يف مستشفى 
السالم«  »عليه  احلسني  االمام 
يف حمافظة ذي قار ولتقديم يد 
ومنهم  هلم،  واملساعدة  العون 

االم��ري  عبد  ري���اض  اجل��ري��ح 
القوات  مقاتيل  احد  األسدي 
الذي  الذهبية  االمنية/الفرقة 
اىل  أّدت  اص��اب��ة  اىل  تعرض 
قطع ساقيه االيمن وااليرس يف 
قادمون  حترير  عمليات  قاطع 
يا نينوى، هذا وقد حرض وفد 
الزيارة كل من مسؤول الشعبة 
وبرفقة  رس���ول  امح��د  احل���اج 
اخلطيب  حيدر  السيد  معاونه 
وامل��ش��اي��خ ال��ك��رام وال��س��ادة 
منسقي  مع  بالتعاون  اخل��دم 
العتبة املقدسة يف ذي قار حيث 
اطلعهم االخوة املنسقون عىل 
وسري  اجل��رح��ى  املجاهدين 
ع��الج��ه��م وال���وق���وف عىل 
الوفد  احتياجاهتم، حيث كّرم 
اجلرحى  املجاهدين  ال��ق��ادم 
من  التربيكات  م��ن  ببعض 
وا  ع��ربّ اذ  الرشيف  الرضيح 
ووصفها  ال��زي��ارة  ه��ذه  ع��ن 
فيهم  بعثت  والتي  باملباركة 
عىل  معاهدهيم  والعزم  اهلمة 
بعد  القتال  لساحات  الرجوع 
تاثلهم للشفاء عىل ّحد قوهلم.
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أقام معهد االمام احلس��ني )عليه الس��الم( 
لرعاي��ة اطفال التوحد يف العتبة احلس��ينية 
املقدس��ة دورة خاصة للتعريف بأس��اليب 
النطق والتأهيل الوظيفي، بمشاركة )40( 
خمتصا من كوادر املعاه��د ومراكز التوحد 

يف كربالء واملحافظات العراقية.
وأقيم��ت ال��دورة ع��ىل قاع��ة جممع س��يد 
الشهداء )عليه السالم( اخلدمي يف كربالء، 
والت��ي س��ّلطت الض��وء ع��ىل التعري��ف 
باألس��اليب والعالج��ات اجلديدة ملرض 
التوّحد، والتخفيف من اضطرابات طيف 
التوّح��د وحتس��ني نوعية احلي��اة واالرتقاء 
باالس��تقالل الوظيفي لألف��راد املصابني، 

وخاصة األطفال منهم.
وعادة م��ا هُييأ العالج حس��ب احتياجات 
كل طف��ل وتوفري برام��ج تدريبي��ة ودعم 
للعائ��الت الت��ي لدهيا أطف��ال يعانون من 

اضطرابات طيف التوّحد.
التق��ت جملة »االح��رار«  الدكتور ش��امل 
حمسن هادي، األكاديمي املختص بجامعة 
اوكرن��د يف امري��كا، ال��ذي ق��ال: »تلقينا 

برسور دعوة س��امحة الش��يخ عبد املهدي 
الكربالئي إلقامة دورات خاصة يف معهد 
االم��ام احلس��ني )علي��ه الس��الم( لرعاية 
التوّح��د، وه��ذه الدورة هل��ا خصوصية ملا 
حتمله م��ن معلومات هاّمة يف األس��اليب 

والطرائق اجلديدة للتعامل مع املصابني«.
م��ن  أصن��اف  »هن��اَك  حديث��ه،  وتاب��ع 
املعلومات يف هذه الدورة )النطق، التأهيل 
العقيل، الدراسات العقلية وماذا حيصل يف 

دماغ طفل التوّحد(«. 
وأض��اف ه��ادي، »تس��تمر ال��دورة مل��دة 
ثالثة أس��ابيع مكّثف��ة، وبمش��اركة )40( 
خمتص��ًا ومعني��ًا، م��ن العامل��ني يف معاهد 
اإلمام احلس��ني )عليه الس��الم( ألمراض  
للتوّح��د«، مش��ريًا إىل ان »ه��ذه ال��دورة 
تع��د األوىل يف العراق حتى عىل مس��توى 
اجلامع��ات العراقية الت��ي مل تتخصص أو 
تدرس أس��اليب النطق أو طرائق التأهيل 

الوظيفي«.
م��ن جهتهيِ قال عب��اس عدنان، ماجس��تري 
ن��ور  معه��د  الرسي��ري يف  النف��س  عل��م 

املصطف��ى لرعاية التوّح��د: »أولت العتبة 
احلس��ينية املقدس��ة االهتامم الكبري برشحية 
أطف��ال التوّح��د يف الع��راق ع��رب إنش��اء 
املعاهد واملراكز املختّصة يف حمافظة كربالء 
العراقي��ة األخ��رى، والتي  واملحافظ��ات 
بدورها تقيم الدورات التثقيفية والتوعوية 
م��ن اجل النهوض بواقع املصابني بمرض 
التوّح��د واس��تخدام الوس��ائل العلمية يف 
معاجلتهم، وقد جاءْت هذه الدورة املهمة 
لتزويدن��ا بامله��ارات اجلدي��دة يف معاجل��ة 

مرىض التوّحد«.
اما املش��رتكة س��ارة احلفار، مدي��رة معهد 
الكفي��ل لرعاي��ة التخل��ف البس��يط التابع 
للعتب��ة العباس��ية املقدس��ة، فق��د قال��ت: 
»نشكر العتبة احلس��ينية املقدسة عىل إقامة 
مث��ل ه��ذه ال��دورات التي تواك��ب العلم 
يف جم��ال االهتامم برشحية أطف��ال التوحد، 
والتي تنعكس إجيابيًا عىل تطوير اخلدمات 

املقّدمة من قبل مراكزنا الطبية«.

معهد اإلمام الحسين لرعاية أطفال التوحد
 يقيم دورة تدريبية بأساليب النطق والتأهيل الوظيفي 

االحرار/ حسين نصر      تصوير/  حسن خليفة
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انتجت رشكة نسيم الوارث التابعة للعتبة 
احلس��ينية املقدس��ة اول جمموع��ة خاص��ة 
بأجهزة التكييف والتربيد والتي من شاهنا 
تس��اعد املواط��ن العراق��ي للتغل��ب ع��ىل 
ح��رارة الصيف, حي��ث ان ه��ذه االجهزة 
تعم��ل بق��درة حقيقي��ة »طنية« وبش��هادة 
عالي��ة وبدرج��ة ح��رار تف��وق 60 درجة 
مئوي��ة وبفولتي��ة كهربائي��ة منخفض��ة ... 
وملعرف��ة املزيد عنها جملة »االحرار« التقت 
مس��ؤول املخازن يف رشكة نس��يم الوارث 
للتكيي��ف والتربي��د عبد الس��ادة اجليايش 
وال��ذي حتدث قائال: بجه��ود املرشفني يف 
الرشكة اس��تقبلنا يف املخازن التابعة للعتبة 
احلس��ينية املقدس��ة خ��الل االي��ام القليلة 
املاضي��ة جمموعة خاص��ة بأجهزة التكييف 
والتربي��د التي حتمل اس��م)الوارث(وهي 
من انت��اج رشك��ة نس��يم ال��وارث التابعة 
للعتب��ة احلس��ينية املقدس��ة والت��ي حتم��ل 
مواصفات فنية عىل مستوى عال وضعتها 
الرشك��ة، حي��ث سيش��مل التوزي��ع كافة 

حمافظات العراق الوسطى واجلنوبية.

حتدث  جهت��ه  وم��ن 
التربي��د  مهن��دس 
والتكيي��ف يف رشكة 
نس��يم ال��وارث امحد 
مح��دًا  قائ��ال:  رزاق 
وصل��ت  ق��د  هلل 
خاص��ة  وجب��ة  اول 
التكيي��ف  بأجه��زة 
والت��ي  والتربي��د 
بدرج��ات  تعم��ل 
ح��رارة تتناس��ب مع 

حال��ة الطقس يف الع��راق والتي تفوق 60 
درجة مئوية اىل جانب توفري مقدار الطاقة 
الكهربائي��ة املس��تهلكة اىل جانب قوة دفع 
اهلواء املوج��ودة يف هذه االجهزة تصل اىل 
25 مرتا مزودة  بفالت��ر تنقية هواء تتالءم 

مع حاالت الطقس املختلفة.
واض��اف رزاق قائال: يعم��ل كادر رشكة 
نس��يم الوارث للصناعات اهلندس��ية عىل 
صناع��ة اجه��زة التكيي��ف والتربي��د وفق 
تصاميم ومواصف��ات عاملية ترشف عليها 

جلن��ة فنية خمتص��ة تابع��ة للعتبة احلس��ينية 
املقدسة.

اجلدي��ر بالذك��ر: إن ه��ذه االجه��زة ذات 
مواصف��ات عالي��ة ومنها مض��ادة للرمال 
والغب��ار وفيه��ا ض��امن حقيق��ي لس��نتني 
وكذل��ك صيان��ة موقعي��ة ك��ام اهنا س��هلة 
التنصي��ب يف اي م��كان وم��زودة بمحرك 
ب��ام يقلل الضوض��اء ويزيد الكفاءة    dc

وتعمل عىل فولتية كهرباء منخفضة.

وفق مواصفات و تصاميم عالمية
شركة نسيم الوارث تنتج اول مجموعة من اجهزة التكييف والتبريد

تقرير/حسنين الزكروطي     تصوير /حسنين الشرشاحي

احمد رزاق                       عبد السادة الجياشي
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اإلدارة باألف��كار
أسلوب  إداري جديد

وبالتحديد  ال��غ��رب  ع��امل  يف 
أسلوب  ظهر  السبعينات  يف 
اإلدارة  أسموه  جديد  إداري 
عرفها  كام  وهي   ، باألهداف 
 « الشان   هبذا  املختصني  احد 
 (  « ب��األه��داف  اإلدارة  نظام 
طريقة إدارية يقوم فيها الرئيس 
األهداف  بتحديد  وامل��رؤوس 
عنها  امل��س��ئ��ول  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
املوضوعية  واملعايري  املرؤوس 
مدى  لقياس  ستستخدم  التي 

حتقق تلك األهداف (
ويف الواقع أن الفكرة تأتى إىل 
ذهن اإلنسان قبل اهلدف ، بل 
بصورة  اهل��دف  بسط  أحيانا 
أش��م��ل وأوض����ح مم��ا ي��ؤدي 
وهو  اهل��دف  حتقيق  نجاح  اىل 

األمر الذي أوجد هذه الطريقة 
 « باألفكار  اإلدارة   « اجلديدة 
جديد  إداري  أسلوب  وه��ي 
يقض جتميع هذه األفكار ومن 
الصالح  وتنفيذ  دراستها  ثم 
اخل��ط��وات  خ���الل  م��ن  منها 

التالية :
ليكن يف اعتقادك هنالك فكرة 

افضل دائام وابدا 
عود نفسك اذا خطر عىل بالك 
تسجيلها  إىل  تبادر  أن  فكرة 
فالبعض  لك  متاح  يشء  باي 
معه  دائ���ام  حيمل  مثال  منهم 
ويمكن  كام   ، مالحظات  دفرت 
املوبايل  باجهزة  االستعانة 
ف��ي��ه��ا ملف  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة 

املالحظات لتدوين الفكرة 

حاول ان جتمع كل ما له عالقة 
بالفكرة ممن له عالقة بالفكرة

احتفظ برس الفكرة المرين ان 
صاحب  انت  فتكون  نجحت 
االمتياز وان فشلت ال يعلم هبا 

ممن قد حيبط  معنوياتك .
توليد األفكار اجلديدة

الساعات  عىل  احرص   : أوال 
اجعل   : ال��ن��ه��ار  م��ن  األوىل 
عملك  من  األوىل  الساعات 
يف  للتفكري  خمصص  اليومي 
تطوير املؤسسة ... بمعنى آخر 
الساعات  ه��ذه  يف  تنشغل  ال 
يف  عملها  باإلمكان  ب��أع��امل 
العمل  من  األخرية  الساعات 

أو يف وسط العمل .
:لتكن  مبكرة  :اجتامعات  ثانيا 

مرؤسيك  م��ع  اج��ت��امع��ات��ك 
الساعات  يف  مستشاريك  أو 

األوىل من العمل .
ث��ال��ث��ا : اق���ض ع��ىل ق��واط��ع 
 ، اهلاتف  أمهها  : ومن  التفكري 
واملراجعني ، الزوار وذلك من 
معني  وق��ت  ختصيص  خ��الل 
العمل  يف  بنفسه  اإلنسان  خيلو 

للتفكري والتخطيط
 : املعلومات  رت��ب   : .راب��ع��ا 
إىل  حتتاج  اجلديدة  الفكرة  أن 
فاحرص  متوفرة  معلومات 
من  معلوماتك  ترتيب  ع��ىل 
استخدام  أو  األرشفة  خالل 

احلاسب اآليل .
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عىل  الدراسات  أغلب  تشري 
للشخص  النفسية  احلالة  أن 
ت��أث��ري ك��ب��ري ع��ىل صحته  هل��ا 
عىل  متغريات  وأي  اجلسدية؛ 
سببا  تكون  النفسية  احل��ال��ة 
مبارشا أو غري مبارش يف هتديد 
اجلسدية  ال��وظ��ائ��ف  ع��م��ل 

بصورة سليمة.
ومن هنا فأن انتشار األمراض 
امل��زم��ن��ة وظ��ه��ور احل���االت 
املرضية املعقدة غالبا ما تكون 
السلبية  ال��ت��أث��ريات  أسباهبا 
و  ع��ام��ة  ب��ص��ورة  للمجتمع 
كالعنف  األرسي  اجلو  تأثري 
بالتوتر  املشحونة  واألج��واء 

بصفة خاصة.
ظ��ه��رت يف اآلون���ة األخ��رية 
لالنتحار  ف��ردي��ة  ح����االت 
الفئة  من  األشخاص  لبعض 
بني  ما  ت��رتاوح  التي  العمرية 
15 - 35 سنة؛ ومعظم هذه 
احلاالت أقدمت عىل االنتحار 
نتيجة تراجع يف الوعي وحتت 
ت��أث��ري وض���ع ن��ف��يس م��ت��أزم 
عليه   يقدم  ال  االنتحار  فقرار 
ومتحكم  س���وي  ش��خ��ص 
ال��رشع��ي  فالبعد  عقله  يف 
حيرم  واإلنساين  واألخالقي 

جمرد التفكري يف هذا األمر.

جتتمع  العوامل  من  جمموعة 
داخ���ل اإلن��س��ان ت��رج��ح له 
ضعف  ومنها  االنتحار  فكرة 
والفشل  األمل  االيامن وخيبة 
والعصبي  النفيس  والضغط 
ال����ذي ي���امرس���ه اآلخ����رون 
الوعي  وقلة  الشخص  عىل 
واإلدراك  بالعقل  امل��رشوط 
ف��ه��ن��اك ح�����االت ان��ت��ح��ار 
ت��ام  غ��ي��اب  ألش��خ��اص يف 
األم���راض  بسبب  ل��ل��وع��ي 
خيتلف  طبعا  وهنا  العقلية 
األمر كثريا فمن ينفذ وهو يف 
أمور  عنه  تسقط  احلالة  هذه 
كثرية تلحق هبذا الفعل بداعي 

غياب العقل.
وبالعودة لألسباب التي تدفع 
هبذه  للتفكري  عاقال  إنسانا 
اجلريمة التي يرفضها وحيرمها 
بعض  فتشري  واملجتمع  الدين 
مواقع  تأثري  أن  ال��دراس��ات 
التواصل االجتامعي واألفالم 
التلفزيونية  وامل��س��ل��س��الت 
الرئيسية  األسباب  أحد  هي 
هبذا  التفكري  تسهل  ربام  التي 
امل��وض��وع وم���ن ث��م ت��ق��وده 

الحقا للتنفيذ.
ف��ه��ن��اك ن��س��ب س��ج��ل��ت يف 
ألطفال  العامل  أنحاء  خمتلف 

تقليدهم  بسبب  منتحرين 
ملشاهد تلفزيونية حية تفاعلوا 
معها بشكل أو بآخر وكنتيجة 
لضعف الرقابة األرسية , وقلة 
التحفيز  وغ��ي��اب   , االه��ت��امم 
يكون  أن  إىل  أدى  مما  االجيايب 
هؤالء األطفال ضحية ترويج 
عىل  للحصول  سلبية  أفكار 

نسب مشاهدة.
فان  للشباب  بالنسبة  أم��ا 
خصوصا  واالندفاع  التهور 
يعرضهم  امل��راه��ق��ة  ف��رتة  يف 
لو  فيام  األفكار؛  لتلك  غالبا 
أرسية  حياة  يعيشون  كانوا 
ألزمات  ويتعرضون  مفككة 
أن  دون  وع��اط��ف��ي��ة  نفسية 
يعزز  ورقيبا  موجها  جي��دوا 
يفقدهم  مما  النفسية  دفاعاهتم 
ويدخلهم  بأنفسهم  ثقتهم 
لدوامات اليأس وخيبة األمل 
للتخلص  فيلجؤون  احلياة  يف 
إلهناء  كوسيلة  أنفسهم  من 
أضعف  حلظات  يف  معاناهتم 
شبه  وبابتعاد  فيها  يكونون  ما 
سبحانه  باهلل  إيامهنم  عن  تام 

وتعاىل.
وهلذا رضوري أن يكون لكل 
أرسة روابط عاطفية متامسكة. 
بني  واحلوار  التواصل  تسهل 

ضغط  أو  عنف  دون  أفرادها 
كل  ي��س��ت��وع��ب  وأن  ن��ف��يس 
وميول  م��زاج  األرسة  يف  فرد 
مع  التعامل  يتم  وأن  اآلخ��ر 
مع  يتناسب  بحذر  املراهقني 
وأن  ال��ف��رتة.  ه��ذه  حساسية 
عىل  مبنية  صداقة  عالقة  تنشأ 
اآلب��اء  ب��ني  والتفاهم  الثقة 
ح��االت  لتجنب  واألب���ن���اء 
التمرد والتهور والسيطرة عىل 
بأقل  وحلها  النفسية  املشاكل 

اخلسائر.
وعىل هذا األساس فأن الرتبية 
الديني  الوعظ  عىل  القائمة 
هلل  بالتقرب  العمل  ورب���ط 
بطريقة  والنصح  واإلرش���اد 
كأن  م��ب��ارشة  وغ��ري  شفافة 
القصص  أس��ل��وب  نعتمد 
حيث  اآلخ���ري���ن  وجت����ارب 
ترسخ جلة من املبادئ والقيم 
يوحى  م���دروس���ة   بطريقة 
إيصاله  ننشد  ما  خالهلا  من 
سلوك  ليعتمدها  أفكاره  إىل 
أنه  يشعر  أن  دون  ومنهجية 
متهم بيء أو انتقادا لسلوكه 
جيال  نؤسس  الطريقة  وهبذه 
وبالتايل  األرسة  مع  متفاعال 
الدين  م��ع  اجي��اب��ي��ا  يتفاعل 

واملجتمع.

قرار إنهاء 
الحياة !

إيامن كاظم احلجيمي
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مشاركات

ل��إلع��الم من  م��ا    ال خي��ف��ى 
الشهرة  يف  وفاعل  خطٍر  دوٍر 
خمتلف  عىل  االنتشار  وسعة 
الربامج  تلعب  إذ  املستويات، 
التي  واإلع��الن��ات  الرتوجيية 
وأساليبها  فنوهنا  ت��ع��ددت 
دورًا  والدعائية  اإلعالمية 
األم��ر..  هذا  يف  وضخاًم  مهاًم 
تبثه  م��ا  ع��ىل  رسيعة  وبنظرٍة 
أن  نجد  الفضائيات  أغلب 
والفواصل  التجاري  اإلعالن 
اإلعالنية التي تتخلل الربامج 
أص��ب��ح��ت س��م��ة م��ن س��امت 
ست  وُأسيِّ بل  املرئي  اإلع��الم 
فقط  ختصصت  ق��د  ق��ن��واٌت 
كل  ع��ن  واإلع���الن  للدعاية 
فال  سمينًا..  أو  كاَن  غّثًا  يشء 
جانب  عىل  ال��وق��وف  من  بد 
اإلعالمي  اجلانب  خيص  مهم 
وهو اإلعالن عن اإلصدارات 
حتمل  ال��ت��ي  وامل��ط��ب��وع��ات 
والدخيلة  اهل��دام��ة  األف��ك��ار 
اإلسالمي  املجتمع  بنية  عىل 
ت��ف��ري��غ  إىل  هت����دف  وال���ت���ي 
الفكري  حمتواه  من  املجتمع 
إىل  وجّره  الرصني  اإلسالمي 
سبيل  عن  االنحراف  هاوية 
فينة  بني  نشاهد  حيث  احلق.. 
تسلط  التي  براجمها  وأخ��رى 
الصادرة  الكتب  عىل  الضوء 

مواضيع  من  فيها  ما  وحتليل 
نشاهد  ك��ام  فكرية  وم��الم��ح 
القنوات  من  جلٍة  وعىل  يوميًا 
قراءة  تتناول  برامج  الفضائية 
الصادرة  واملجالت  الصحف 
أقل  أضحى  حتى  العامل..  من 
يعرف  للفضائيات  املتابعني 
عناوينها  من  األغلب  األعم 
التي  األسباب  أهم  من  وهي 
من  ال��ك��ث��ري  تغيري  إىل  أدت 
ه  أفكارهم وتوجهاهتم بام تُدسُّ
من ُسمٍّ يف العسل.. إنام نسوق 
اطلعنا  أن  بعد  ال��ك��الم  ه��ذا 
اإلصدارات  كبري من  عىل كم 
ختاطب  التي  والرائعة  اهلادفة 
املجتمع  ط��ب��ق��ات  أغ��ل��ب 
وال����ص����ادرة م���ن ال��ع��ت��ب��ات 
الشبكة  مواقع  عىل  املقدسة 
تم  والتي  اإلنرتنيت  العاملية 
لتكون  الكرتونيًا  أكثرها  رفع 
للشبكة  املتتابعني  بمتناول 
الكثري  وه��ن��اك  العنكبوتية 
هذه  عن  شيئًا  يعرف  ال  من 
استثنينا  إذا  إال  اإلص��دارات 
يصدر  ما  ج��دًا  بسيطة  بنسبة 
يف العتبتني احلسينية والعباسية 
كربالء  إىل  الزائرين  لتوافد 
ولعل  املباركة..  اجلمع  ليايل 
نكون  أن  وامل��ؤمل  املخجل  من 
اإلعالم  مع  وتاس  صلة  عىل 

العاملي ملمني بأغلب ما يصدر 
ذات  املجالت والصحف  من 
واإلعالمية  الفنية  الصبغة 
ونفتقر  توجهها..  يف  اخلطرة 
ذي   - إلعالمنا  اط��الع  عىل 
املقروء  اإلس��الم��ي-  الطابع 
التوعية  اىل  هي���دف  ال����ذي 
باملعروف  واألم��ر  والتذكري 
وال��ن��ه��ي ع��ن امل��ن��ك��ر ون��رش 
بناء  أج��ل  م��ن  امل��ت��زن  الفكر 
اهلجمة  وصد  واملجتمع  الفرد 
اإلع��الم��ي��ة ال���رشس���ة ال��ت��ي 
أهل  مذهب  فكر  هلا  يتعرض 
مقاالت  من  تنرشه  بام  البيت 
هذا  يف  وحتقيقات  ودراس��ات 
الشأن ولعل أهم األسباب هو 
إعالم  إىل  بحاجٍة  إعالَمنا  أنَّ 
اجلانب  ه��ذا  ألن  ودع��اي��ة.. 
تامًا  منعدم  بل  جدًا  ضعيف 
ما  وهذا  األغلب..  األعم  يف 
من  بنوع  التساؤل  إىل  يدفعنا 
القنوات  أي��ن  االس��ت��غ��راب: 
ال��ف��ض��ائ��ي��ة اإلس��الم��ي��ة عن 
إلعالمنا  واإلع��الن  الرتويج 
وجمالت  صحف  من  املقروء 
تلك  الس��ي��ام  وإص������دارات 
الشؤون  أقسام  عن  الصادرة 
واإلع��الم  والثقافية  الفكرية 
والتي  املقدسة  العتبات  يف 
هتتم بنرش فكر القرآن والرتاث 

النبي  لنا  قدمه  الذي  العظيم 
عليه  اهلل  )صىل  حممد  األعظم 
الطاهرين  وآل��ه  وسلم(  وآل��ه 
أبدعته  وما  السالم(  )عليهم 
وتبدعه عقول علامئنا يف شتى 
والفقهية  العلمية  املجاالت 
وال��ع��ق��ائ��دي��ة وال��ت��ارخي��ي��ة 
قنواتنا  واالج��ت��امع��ي��ة.ف��ي��ا 
الفكرية  اهلجمة  إنَّ  الفضائية: 
فهي  أنياهبا  ع��ن  ت  ك��رشَّ ق��د 
مع  وت���زداد  رضوس  شعواء 
والعدو  ورضاوة  حقدًا  األيام 
لئيم ماكر يرتبص لكل سوء.. 
من  لكل  مقرتحًا  نضع  ل��ذا 
القنوات  تلك  يف  األم��ر  هيمه 
هناك  تكون  أن  يف  امل��ب��ارك��ة 
باإلصدارات  تعريفية  برامج 
ك���أن ت��ك��ون ب��رام��ج ل��ق��راءة 
ومطالعة  فيها  العناوين  أهم 
ل��ب��ع��ض اخل���ط���وط ال��ع��ام��ة 
والرتويج  املختلفة  ملواضيعها 
مل��واق��ع��ه��ا االل��ك��رتون��ي��ة عىل 
نشكل  لكي  اإلنرتنيت  شبكة 
بشكل  يساهم  مضادًا  درع��ًا 
العاصفة  تلك  لصد  آخ��ر  أو 
خمتلف  يف  الفساد  من  اهلوجاء 
والعقائدية  الفكرية  جوانبه 
ْل  َيَتَوكَّ )َوَم��نْ   .. واألخالقية 

يِ َفُهَو َحْسُبُه(. َعىَل اهللَّ

إعالُمنا بحاجٍة 
إلى إعالم

صادق مهدي حسن  
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مشاركات

   سنوات عديدة ومنذ سقوط 
العراق  يف  العقلقي  احلكم 
اسياده  يد  عىل  م   2003 سنة 
هذه  وبعد   , وارسائيل   امريكا 
هبا  مر  التي  العصيبة  املحنة 
العراق واملخلصون من شعبه 
كبري  دور  فلهم  الباقون  اما   .
يف اشعال فتيل احلرب والفتنة 
اخلبيثة  مآرهبم  اىل  يصلوا  كي 
وعملوا ما عملوا من احداث 
حيث  طائفية  فتنة  و  ختريبية  
ك��ان ع��ل��امؤه��م ورج��االهت��م  
املحرتمة  النفس  بقتل  يفتون 
ب��ذري��ع��ة اجل��ه��اد واالس���الم 
النجف  يف  علامءنا  ولكن   .
املحافظات  وباقي  االرشف  
االخرى كانت تدعوابالوحدة 
النفس  وض��ب��ط  وال��وط��ن��ي��ة 

السيد  سامحة  كلمة  واط��الق 
 ( باهنم  جتاههم  السيستاين  
ليسوا اخوتنا بل هم انفسنا ( . 
وهذا مما دل عىل حلمه وتقواه 
البلد  وكيان  الصف  وحدة  يف 
متمثال بعلامئه و رجاله االعالم 
, وحقًا كان هلم دور يف  الباقني 
عليه  عيل  االم��ام  قول  جتسيد 
االخالق  سيد  )احللم  السالم 
يراودهم  احللم  فكان       .)
بني احلني واالخر رغم  مادار 
العباد  وب��ني  البالد  اروق��ة  يف 
هلا  يندى  واعامل  مساوئ  من 
جبني االنسانية والضامئر احلية 
غضب  للحليم  كان  حيث   .
ساعة   حتى  الباقون  حي��ذره  مل 
العراق  لتمزيق  الصفراملؤقتة  
مل  جاعية  بابادة  شعبه  وقتل 

اح��داث  منذ  العامل  يشهدها 
وحتى  الثانية  العاملية  احلرب 
اليوم . واملخطط اكرب واوسع 
حيث  البعض  ي��ت��ص��وره  مم��ا 
مل  ال��ذي  ع��ىل  غضب  احلليم 
ببال  تكن  مل  بفتوى   . حيذروه 
اح���د م��ن ه���ؤالء االوب���اش 
طغياهنم  يف  ت����ادوا  ال��ذي��ن 
واسيادهم يف اخلارج . فكانت 
املتمثلة  العليا  املرجعية  فتوى 
دام  السيستاين  السيد  بسامحة 
وجوه  يف  صفعة  الوارف  ظله 
ش��ؤون  يف  املتطفلني  ه��ؤالء 
اىل  ادى  مم��ا  وشعبه  ال��ع��راق 
الذي  الشعبي  احلشد  تشكيل 
اثبت وجود ه وطنيًا وعقائديًا 
عىل  الداعي  الغزو  وواج��ه 
اراضيه  وحترير  احلبيب  بلدنا 

تنوع  رغم  عليها  السيطره  من 
فكان   . والعقيدة  االط��ي��اف 
ف��ع��ال يف  ال��ف��ت��وى دور  هل��ذه 
يف  املسلم  املجتمع  استنهاض 
جيع انحاء العامل وهذه الفتوى 
التي سجلت يف سجل التاريخ 
املعارص للعراق رشف للنهضة 
وال��ت��ح��دي م��ن اج���ل ن��رصة 
العراقي  والشعب  ال��ع��راق 
امل��راج��ع  اهلل  فحيى   . االيب 
ال��ع��ظ��ام وح��ي��اه��م وك��ذل��ك 
اجليش  من  الرشفاء  املقاتلون 
الشعبي  واحل��ش��د  ال���ع���راق 
عن  للدفاع  مهجته  بذل  الذي 
املحافظات  يف  اهلنا  اع��راض 
الغربية واحلمد هلل رب العاملني

احذر غضب الحليم
الشيخ حممود الصايف
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»املصحف  من  صفحة  تثل 
باخلط  ال���ن���ادر  األزرق« 
ال��ك��ويف ج��وه��رة ال��ت��اج يف 
يف  كريستيز  دار  تنظمه  مزاد 
ألعامل  الشهر  هذا  بريطانيا 
اإلسالمي  العاملني  من  فنية 

واهلندي.
بيان،  يف  كريستيز  وقالت 
عرضت  التي  الصفحة  إن 
أحد  من  مأخوذة  امل��زاد  يف 
امل��ص��ح��ف��ني ال��وح��ي��دي��ن 
مستوى  ع��ىل  امل��ع��روف��ني 
العامل، واملكتوبني عىل »ورق 

أزرق« بخط كويف مذهب.
ت��دوي��ن  أن  وأض����اف����ت 

يرجع  األزرق  املصحف 
وك��ان  التاسع،  ال��ق��رن  إىل 
األغ��ل��ب  يف  ت���ون���س  يف 
ل��ص��ال��ح أح����د األث���ري���اء 
الذهب  الس��ت��خ��دام  ن��ظ��رًا 
القيمة  وأن  ال��ك��ت��اب��ة،  يف 
التقديرية للرقعة ترتاوح بني 
100 ألف و150 ألف جنيه 
ألفًا   128 )ب��ني  إسرتليني 

و192 ألف دوالر تقريبًا(.
جرد  أن  ال��ب��ي��ان  وأوض���ح 
مكتبة جامع القريوان الكبري 
وج��ود  إىل  يشري  تونس  يف 
بالذهب  كتبت  خمطوطات 
لكن  داك��ن،  أزرق  رق  عىل 

إن كان اجلرد  مل يتضح تامًا 
أم  إىل خمطوطة واحدة  يشري 
لتعرض  نظرًا  خمطوطتني، 

بعض األجزاء للتلف.
األرج��ح  إن  البيان  وق���ال 
خمطوطتني،  إىل  اإلشارة  هو 
يف  بأهنا  توصف  إح��دامه��ا 
كبري  بخط  جم��ل��دات  سبعة 
رق  عىل  بالذهب  ومكتوبة 
الكويف.  باخلط  داكن  أزرق 
يبدو  الوصف  أن  وأض��اف 
من  ك��ب��ري  ح��د  إىل  ق��ري��ب��ًا 
يف  ستعرض  التي  الصفحة 

مزاد كريستيز.
التي  ال��ص��ف��ح��ة  وت��ش��م��ل 

ستعرضها كريستيز يف املزاد 
جزءًا من سورة آل عمران، 

ثالث سور القرآن الكريم.

وأث���ري ال��ك��ث��ري م��ن اجل��دل 
املخطوطة  هذه  منشأ  حول 
اجللود  صبغ  وكان  املهمة. 
ال��داك��ن  األزرق  ب��ال��ل��ون 
خمطوطات  تقليد  إىل  هيدف 
اإلمرباطورية البيزنطية التي 

كانت باللون األرجواين.

ل��ك��ن ال��ب��ي��ان أش�����ار إىل 
نسخ  ع���ىل  ال��ق��ائ��م��ني  أن 
ال���ع���امل  يف  امل���ص���اح���ف 
القرنني  خ��الل  اإلس��الم��ي 
امليالدي  وال��ع��ارش  التاسع 
احلصول  م��ن  يتمكنوا  مل 
الصدف  عىل  مبارش  بشكل 
اللون  منه  يستخرج  ال��ذي 
استخدموا  لذا  األرج��واين، 

األزرق الداكن بداًل منه.

هذه  جملدات  أن  وأض��اف 
لكن  تفرقت،  املخطوطة 
منها  ال���ك���ربى  األج������زاء 
موجودة يف املتاحف الوطنية 

بتونس.

مخطوطات

صفحة من المصحف األزرق 
النادر بالخط الكوفي في 

أحد مزادات لندن.. تعود 
للقرن التاسع الميالدي.. 

وهذه قيمتها
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نجَح العديد من الفنانين التش��كيليين العراقيين، 
أن يعّرف��وا المجتمع��ات العربية والغربي��ة بالتراث 
ش��ّتى  تناول��ت  الت��ي  لوحاِته��ْم  عب��ر  العراق��ي، 

الموضوعات التراثية القديمة.
فم��ن الموضوعات التي وّثقتها ريش��ة الفنانين، 
ه��ي الحي��اة اليومي��ة للعراقيي��ن وممارس��اتهم 
وطقوس��هم وعاداتهم وتقاليده��م االجتماعية، 
والت��ي توّزع��ت بين حي��اة الريف وحي��اة المدينة، 
إضافة إلى بع��ض المهن واألعم��ال اليدوية التي 
كان��ت رائجة أي��ام زم��ان، والتي تع��ّد لوحدها فّنا 
إنس��انيًا رائع��ًا، ليأت��ي ف��ن الرس��م التش��كيلي 

ويقّدمها لنا بأبهى صورة.

تراُث العراق في 
لوحاٍت فنّية..

تـــراث
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ختليدًا لُعرى الصداقة بينهام التي كانت تربطهام برباط مقدس وتثمينًا 
لنتاجه الشعري القّيم، يتحفنا السيد سلامن هادي آل طعمه، بإصداره 
املميز )األعامل الش��عرية الكاملة للش��اعر عباس أبو الطوس(، هذا 
الش��اعر الكربالئي الفّذ الذي محَل مهوم الناس واألّمة واإلنس��انية، 

وعرّب عنها يف قصائده التي توّزعت بني احلامسية والوجدانية.
وقد ضّم هذا اإلصدار كافة األعامل الش��عرية للش��اعر أبو الطوس، 
والتي تضّمنت دواوينه )هدير الش��الل، من أغاين الش��باب، النشيد 

الظافر، يف حمراب باخوس، رباعيات، زئري العاصفة(.
ويق��ول آل طعمه يف مقّدمة الكت��اب: »لقد أمضي��ت الليايل واأليام 
يف تتب��ع أش��عاره، ألنني واثق من بعثرة ش��عره يف أكث��ر من جمموعة 
وعن��د أكثر من أديب، أما أرسته فقد تزقت لعدم تزوجه، وانترشت 
يف أنح��اء العراق، هلذا رأي��ت من الواجب األديب ع��يل أن أقوم هبذا 

العمل اجلليل«.
ويضيف، »لقد أبنت ما ُأهبم من معاين شعره، وعّلقت عىل املناسبات 
الت��ي قيلت فيه��ا، واملواق��ف الوطنية واإلنس��انية الت��ي وقفها وهو 

يرجتف من ضعفه ويقول الشعر املوزون املقّفى«.
ويشري آل طعمه إىل أنه »عىل الرغم من قيِرص عمر الشاعر أبو الطوس 
إال أنه ق��د خلف للعراق وللع��امل العريب كنزًا كبريًا ل��ه قيمته األدبية 
الثمين��ة«، خمتتاًم هب��ذه العبارة »أال ما أعظم خس��ارة األدب بمصاب 

األدباء!!«.
ومن بني القصائد التي ابتدأ هبا آل طعمه، قصيدة الشاعر أبو الطوس 
الت��ي نظمها يف وهو الس��جن ع��ام 1953 ونرش يف جمل��ة )العرفان( 

اللبنانية، اجلزء 3، املجلد 53، أيلول � 1965.
مّتى أهيا الشعب

            متى أهيا الشعب تل�قي القيوَد 
                                                              وهتوي عىل الظلم باملعوليِ

            وتعصُف بامل���اكريَن اجلن����اْة 
                                                           وتحي دجى البغي باملشعليِ

            وتقتحُم الدرب مث�ل اللهيب
                                                             وتغيل من احلقد كاملرج���ليِ

            وهتزُأ ب���اخلطبيِ احلادث�����اتيِ 
                                                             وتبسُم لألم���������ليِ املقب��ليِ

            وتطرُب حيث نسيم احلي�����اة 
                                                             يلهُب من الع���امليِ األفض�ليِ

            وحيث الصب���اح وأض����واُءُه 
                                                             تع����انق إغف��اءة اجل���دوليِ

ويف ديوانه )هدير الشالل( نقرأ قصيدته )إىل األمام( التي يقول فيها:
سقطت قالُع املستبد أمام زحف الثائرين

وحتطم احلكم البغيض بقوة الشعب األمني
واجليش أطبق كاحلديد عىل قصور الغادرين
والشعب ثار كام يثور اهلول يف وادي املنون

أما يف ديوانه )من أغاين الش��باب - 1957( نقرأ قصيدته )ش��عري( 
التي يقول فيها:

شعري حننٌي وأنغام مرقرقٌة ... تفتقت من نياط القلب ال الوتر
وهبت شعري ألوطاين وساكنيها

إعداد/ عيل الشاهر

لقاُء الفكِر بالشعر..
عباس أبو الطوس وسلمان هادي آل طعمة.. 

الصديقان الوفّيان

تـــراث
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                 ال للمطالع واألموال والبطريِ
غريي يعي����ش بأح�����الم معطرة

                   وإنني يف سعري اهلم والفكريِ
للناس أمنُح أشواقي وعاطفتي

            والناس تقذفني باحلقد والضجريِ
للناس زهو وأفراٌح مالزمٌة

               ويل الشقاء وما يأيت من القدريِ
روحي فدى وطن قّدسُت تربتُه

            رغم الطغاةيِ ورغم الظامل األرشيِ
الشاعر أبو الطوس يف سطور..

هو عباس بن مهدي ابن احلاج محادي ابن 
احلاج حس��ني، ولد يف كربالء سنة 1930 
ميالدي��ة واملواف��ق لس��نة 1349 هجرية، 
وترع��رع يف أحض��ان عّضها الفق��ر بنابه، 
وتعل��م يف بادئ األمر القراءة والكتابة عند 
أحد ش��يوخ الكتاتيب أال وهو الشيخ عبد 
الكريم الكربالئي )أبو حمفوظ(، ويف س��ن 
مبكرة من حياته، اندفع خيتلف عىل جمالس 
أه��ل الفض��ل واألدب واملعرف��ة يف ه��ذه 
املدينة املقدس��ة التي طاملا أنجبت فطاحل 
الش��عراء وأس��اطني األدب، وانرصف إىل 

دراسة علمي النحو والعروض، وانكب عىل مطالعة خمتلف الكتب 
قديمه��ا وحديثها، وقرأ دواوين الش��عراء كلها، وحفظ قس��اًم وافرًا 
م��ن قصائدها، وقرأ تراجم كثرية لكت��ب اآلداب الغربية، أضف إىل 
ذل��ك الصحف واملجالت العريب التي مل ي��كل عن مطالعتها، فكان 
ملطالعات��ه اخلارجي��ة أعمق األثر يف نفس��ه، حيث ت��زّود بثروة طائلة 
من الثقاف��ة الفكرية، ومن هنا تفتحت مواهب الفتى الش��اب، فبدأ 

يقرض الشعر وهو مل يزل يف مستهل الشباب.
ومن عام 1947 انطلق أبو الطوس يساهم مع الشعراء يف احتفاالت 
كربالء التي كانت تقام يف املناس��بات الدينية، وأخذ ينرش قصائده يف 
الصحف املحلية، فذاع اسم الشعر منذ ذلك احلني، ودوى صداه يف 
األوس��اط األدبية ال يف العراق فحس��ب، بل تعداه إىل العامل العريب، 

ولقي تشجيعًا فائقًا من زمالئه أدباء كربالء الشباب.
كان��ت ال تّر مناس��بة وطنية دون أن يش��ارك فيها الش��اعر، فيقذف 
املس��تعمرين بوابل محمه، وهيدر كالش��الل بصوته اهلادر مدافعًا عن 

حقوق بالده املهضومة.
ويقول عنه صديقه س��لامن هادي آل طعمه: »من معارشيت للش��اعر 
أب��و الط��وس خ��الل ف��رتة )1954 – 1958(، وجدته ش��ابًا ذكيًا 

ومثقف��ًا، متعدد اجلوانب ذا خيال جمّنح، وإحس��اس مرهف، ونفس 
صافية، وخلق كريم«.

ومم��ا يدّون��ه آل طعمه أن الش��اعر أبو الطوس كان يع��اين الكثري من 
اآلالم النفسية الناجتة عن حياته املريرة وظروفه القاسية التي عاشها، 
وامل��رض ال��ذي ال ي��كاد يبارح��ه، وكان يف نفس��ه أمل مكب��وت ويف 
روح��ه لوعة خافتة، وكانت الظ��روف الطبيعية حتول دون أن ينفس 
عام يعتور نفس��ه وجييش يف فك��ره، وبينام كان يعيش أفراح الش��عب 
بانتصار ثورة توز، فقد هّده املرض وهو يف شبابه، فام زال عليه حتى 
أهنك��ه وأفناه، فلم يمهله الزمن ليعي��ش حياة أطول، وقىض دون أن 

حيقق ما كان يتمناه.
ويف مس��اء يوم )1958/12/24( سقط الشاعر فجأًة عىل األرض 
مغش��ّيًا عليه يف أحد شوارع كربالء، وتم نقله إىل املستشفى احلسيني 
يف كرب��الء، وبقي حتت عناية األطباء يومني كاملني مل جيد منهام نفعًا، 
حتى فارق احلياة صباح يوم السبت املصادف )26/ 12/ 1958(، 
وش��ّيع جثامنه من قبل أصدقائه األدباء تشييعًا يليق بمكانته إىل مثواه 

األخري يف الوادي القديم بكربالء.

تـــراث
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االدبية

والدُة النحر الذبيح!
رحيم الشاهر

ي��������وٌم ت����������الأالأ ن����������ورُه وخ���������ش����اُب!

ف����ال����ن����وُر ج������ال ت���ب���اك���ي���ا وت���وج���ع���ا 

���ش��ت�����ش��ي��ح اأف��������الك ����ش���دي���د ب��الئ��ه 

معلقا  ال���ق���ل���وب  يف  ع��ر���ش��ا  ��ي��د  ���ش��ي�����شّ

����ش���ي���ه���ز اأف���������الك ال����ط����غ����اة ب��ن��ح��ره 

����ش���ي���ج���ود ط���ف���ال ل���ل���م���ن���ون ط��ع��ام��ه 

مل��ث��ل��ه  ك����ي����وم(  )ال  ي����وم����ا  ����ش���ي���ن���وب 

ف����ك����اأن) م���ك���ة( م���ن ج�����دار ���ش��ل��وع��ه 

ه�����ذا ح�����ش��ي��ن��ك ي����ا غ����ري����ب زم���ان���ه 

ول���ق���د غ���زت���ن���ا ي����ا ح�����ش��ني ����ش���وائ���ٌح

واب�����ن ال���ع���راق م���ن ال��ط��ف��وف م��ه��ج��ٌر

ت���ي���ج���ان���ه  يف  ك����ال����ن����خ����ل  ل����ك����ن����ه 

ال������رح������اُب! ت�����األ�����ق  راح����ت����ي����ه  يف 

ه�����ذا ال���ول���ي���د ���ش��ُي��ب��ت��ل��ى وُي�����ث�����اُب!

وي���ط���ي���ح ب���ال���دن���ي���ا ل���ظ���ى وُع����ج����اُب!

وحل�����ب�����ه ي���ت�������ش���اب���ق االأح�������ب�������اُب!

ه���م ي�����ش��ق��ط��ون وع��ر���ش��ه االأط����ن����اُب!

وي����ج����وُد ����ش���درا ب���اخل���ي���ول ُي�������ش���اُب!

م����رت����اُب! ب���اك���ي���ا  ف���ي���ه  ي���ع���ق���وُب(   (

وك���������اأن زم��������زم دف����ق����ه ال������وّث������اُب!

ف�������اإذا اغ����رب����َت ف��ح�����ش��ن��ه وّه�������اُب!

ون��������وائ��������ٌح وث�����ع�����ال�����ٌب وذئ�����������اُب!

وب���������داره ن���ع���ق االأ������ش�����ى وغ��������راُب!

م�������ش���غ امل����������راَر، وح����ل����وه ي���ن�������ش���اُب!
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االدبية

هكذا ُيولُد مّن روحه تنتمي لل�شماء، يظل ميالأ الدنيا فرحا بطعم احلزن، جاز به ال�شنني الطوال �شوتا 
وروحا جملجلة ار�شعت ال�شرب �شربا كبريا، تعّلم منه الرجال اليقني والرحمة يف مواكب النور التي ال 

تنحني...
�شمٍت يا رجال ..! ، اخف�شوا وارفعوا ا�شواتكم بني احلزن والفرح، فالن�شف من �شعبان حل�������ظ�������ة 

ا�شارة  يحمل  جديد  مولد  ب��والدة  االزمنة  �شفر  ليبداأ  جديد  من  ي�شّع 
خلق  خري  به  وب�ّشر  ال�شماء،  تعرفه  ع�شر  الثاين  املحمدي  القمر 
اآتية بعد موت جميع ال�شحوات، انه ابن �شيد  ، ل�شحوة  اهلل 
املوعود"  "املنتظر  وال�شماء  االر���ض  و�شيد  اجلنة  �شباب 
باإعادة روح االإ�شالم واإقامة الق�شط والعدل على معمورة 

اهلل.. هو الطريق القومي وامل املوؤمنني.. 
حلظة �شمٍت يا ح�شينيون..!، يجب اأن نزرع يف النجوم 
ويف االر�ض وفوق منائر النور وا�شرحتها ويف الطرقات 
الفجر  وغ�شق  الليل  ظلمة  يف  املمدودة   اأيدينا  وفوق 
واالميان  املهدوية  والوالية  الوالدة  حب  ال�شباح،  ونور 
بها.. يجب ان نزرع ايها احل�شينيون ذلك بفخر االآن، ويف 

امل�شتقبل الذي �شنخلقه، بل يف كل مكان..!.
للزينبيات،  وقلن  اأذه��َن   !.. الفاطميات  ايتها  �شمٍت  حلظة 
حتمل  جديدا  روحا  هناك  ان  ويعلنَّ  املدينة،  يف  الفرح  ين�شرن 
ال�شالم لتحيي به اال�شالم، مولودة من �شجرة النبوة، �شيتوّهج بها قمر 

لي�شّع من كل مكان، وي�شيء قلوب املنتظرين حبا وع�شقا واميانا...���ش��ع��ب��ان 
ايها اال�شحاء حلظة تفكر ... و�شوؤال ..! ،ملاذا قمر �شعبان ي�شّع على املوؤمنني واحل�شينيني والفاطميني 

والزينبيني واملهدويني، ال على �شواهما...؟ هل يف هذا عدالة ..؟ اأجل.
هل ي�شتحق املراوؤون واملت�شككون وغري املنتظرين لعهد الوالية..؟ كال.

الوالية  حكومة  مبادئ  مع  الظهور  زمن  مبداأ  على  ا�شرارا  �شباح،  كل  املهدويون  يقروؤه  عهد  فاالنتظار 
املقد�شة واملنتظرة، �شائرون يعّدون �شاعات الفجر وي�شغون اىل �شوت قادم كال�شوء من ال مكان ليثّبت 

اقدامهم على العهد والوالية..
ايها الثابتون حلظة اميان ...! قرب �شريح من اثبت االميان يف ال�شدور، ور�شم احلرية ا�شالما للمهتدين، 
من  وقا�شدوه  النور..؟  ذاك  ل�شهيد  بالفقد  يح�ّض  اال  يقدر  فمن  نورا،  كربالء  توّهجت  الطاهر  وبدمه 
ار�شني بال حدود..فمن يقدر ان ال يبكي عند قربه ال�شريف..؟ واحلزن اثار تركتها ال�شنون على الروؤو�ض 
وال�شدور، واجلزع مطبوع يف القلوب، والثاأر يجري مع النف�ض واالنفا�ض وحرارة االج�شاد، وتهداأ الروح 

بوالدة املوعود الأخذ الثاأر مهما طال االنتظار..
مفتاح  يا  مبولدك،  االر�ض  قبل  ال�شماء  وحتتفل  الكواكب  بيومك  �شت�شّع   !.. القائد  املهدي  ايها  �شيدي 
لل�شماء  ب�شرنا  ونرفع  وال�شفاه،  العيون  من  هلل  امتنانا  العا�شقني  حناجر  و�شت�شدح  والفرج..  الفرح 
القريبة من �شريح املذبوح بكربالء، لرنى وهجك يف ف�شاءاته يف ترابه وحتت قبته وقرب جدثه وحول 
ال�شهداء وعند املظاهر اال�شدي واملجاب ابراهيم وعند �شوء املنحر..وها هي عالمات وجودك هدايا 
منثورة الربكات واخلريات يف كل ركن من اركان �شيائه وتراب ار�شه وهواء �شمائه، جليُّ انك االن عمرت 

كثريا ونحن نوؤمن بظهورك املقد�ض الطيب ..عجل اهلل فرجك ال�شريف.. 

سيدي المهدي المنتظر :
أؤمن بظهورك المقدس الطيب...

حيدر عا�شور
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سليمان شريفي/ الجزائرليلُة النصِف من شعباَن

���ش��ي��م��الأ االأر���������ض ق�����ش��ط��ا ب���ع���د ع���ا����ش���ورا
ت��ك��ب��ي��������را ال���ف���ت�������ح  ي�������وم  اهلل  ي����ك����رب 
االأق���������دار م����ن ���ش��ف��ح��ات ال����ده����ر ت��ن��وي��را
ت��ط��ه��ي�����را ال���ب���ي���ت  ع���ت���ب���ات  ط�����ّه�����ري  و 
ي���رج�����������ون ل���ل���ف���رج امل������اأم������ول ت��ب�����ش��ريا
ف�����اأن�����ت ق��������درت ك�����ل اخل����ل����ق ت���ق���دي�������را
م���ي�������ش���ورا رب  ي�����ا  ف����رج����ا  ل�����ه  واك�����ت�����ب 
واج�����ع�����ل ق����ي����ام اإم���������ام ال�����ه�����دي م������ربورا
واك���������ش����ف ب�����ه رب����ن����ا م�����ا ك������ان م�������ش���ت���ورا
ج��������ورا ل���ك���ي���ال ي���ظ���ل ال�����دي�����ن م����اأم���������ورا
ع���ل���ى ي����دي����ك ي����ك����ون ال�����ع�����دل م���ن�������ش���ورا
م���غ���م���ورا ب����االإح���������ش����ان  ك�����ان  م����ا  اإدراك 
م����اأث���������ورا ك�������ان  ق�������ول  و  ال����ك����ت����اب  ب�����ني 
اأه������ل ال�������ش���ح���اح ف���ق���د ع������ادت ا����ش���اط���ريا
ك���ل االأح��اب��ي��������ض ت�����ش��ل��ي��ح��ا و ت��خ��دي�����������را
ي���ق���ت���ات م����ن دم����ه����ا االإره�����������������اب ت�����ش��ه��ريا
ت��دم��������������ريا و  ن��ه��ب��������ا  اأق����دام����ه����م  ت����دو�����ض 
م��ق��ه��������������ورا ب���ع���د  رم��ي��م��������ا  ب���������ات  و  اإال 
اجل�����ورا ي���رف���ع  اأن  ق�����ش��ى  ال���ف���ق�������ار  ذو  و 
ت��ط��ه��������������������ريا اهلل  اأر��������ض  ي��ط��ّه��������ر  ح���ت���ى 

ي���ا ل��ي��ل��ة ال��ن�����ش��ف م���ن ���ش��ع��ب��ان م���ول���د من
ع�������ودي اإل���ي���ن���ا ب���ع���ه���د امل�����ش��ط��ف��ني ل��ك�����ي
ع������ودي ل��ن��ح��ي��ى ف��ن��م��ح��ي ع���ن���ك ���ش��خ��ري��ة
ع�������ودي مب��ن��ت��ظ�����ر االأط������ه������ار م��ن��ت��ط��ق��������ا
ع���������ودي ب����رب����ك ف��امل�����ش��ت�����ش��ع��ف�����ون ه��ن�����ا
ي���ا م���ن خ��ل��ق��ت ال������ورى يف ح�����ش��ن ���ش��ورت��ه��م
ع���ّج���ل ل���ق���ائ�������م اأه������ل ال���ب���ي���ت خم��رج��������ه
ك��ام��ل��������ة االأوزار  ُع���ق�������د  ب����ه  اح����ل����ل  و 
واج���ع���ل���ه ن�������ورا م��ب��ي��ن��ا ي�����ش��ت�����ش��اء ب��������ه
اأق�������دم ع��ل��ي��ن��ا ف������اإن االأر���������ض ق����د م��ل��ئ�����ت
اأم���ت���ن���ا م�����ه�����دي  ي������ا  ال���������ش����ري  ع����ج����ل  و 
ب��ح��ك��م��ت�����ه ي���ق�������ش���ي  اأن  اهلل  ن���������ش����األ  و 
ه����ن����اك ق�����وم م����ن االأق����������وام ق����د خ��ل��ط��وا
اأم�������ا ����ش���ري���ح ن�������ش���و����ض ق�����د ت���وات���ره�������ا
ب����ن����وا اأم����ي����ة ه����م م����ن دع�������ش���وا ع��ل��ن��������������ا
غ��دا ك��ي��ف  االإ�����ش����الم  رق���ع���ة  اإىل  ف��ان��ظ��ر 
ب����ال ح���ي���اء و ب���ا����ش���م ال����دي����ن جت�����رف م��ا
ري������ح ع���ق���ي���م ف�����ال �����ش����يء ع��ل��ي�����������ه اأت�����ت
ح���ي�������������������درة اهلل  ويل  ع�������������������راق  ه�������ذا 
وي����ذه����ب ال���رج�������ض ع���ن���ه ����ش���ارم���ا ل��ه��ج��ًا

االدبية
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قدماِك يا امي العزيزة..
يا اأول احلب العفيف.

قدماك يا اماه،
هل يل اأن اقبّلهما الأرجع مب�شرًا 

فاأنا كفيف..
قدماك قد حملت ذنوبي،

وب�شمة من وجهك �شرت عيوبي..
اأماه يا حزين

ويا روحًا تناغيني باأفياء دروبي
اأماه.. يف �شوت �شعيف

خجال ً اأناديك
فهال تعذرين القلب يا امي احلبيبة

اهلل يعلم انك اعطيتني من حبك فوق ن�شيبه
عيناك يا اماه

قد بكيت الأجلي يف ال�شغر
واالآن ال اخجل اذا كانت دموعي كاملطر

امي !
حبيبة خافقي

يا مهجتي 
وحكايتي

اإين فدى لعيونك
واذا ا�شابك اأي �شيء تلك تعني نهايتي !

اهلل �شورك مالكًا
ل�شت من احد الب�شر

أّمي العزيزة
حسن البياتي 

االدبية
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وه��ي  لكرب��الء  العش��ق  كل 
ابنائه��ا املجد  ترس��م بجه��ود 
بقل��وب  والكربي��اء،  والع��زم 
يملؤه��ا الق��وة والثب��ات، كل 
وابنائه��ا  لكرب��الء  العش��ق 
املس��تقبل  رصوح  يش��يدون 
الس��حاب...  لتط��ول هامات 
يلي��ق ب��ك س��يدة احلري��ة هذا 
العنف��وان  وه��ذا  الش��موخ 
نبض يم��أل النفوس واالرواح 
حتم��ي  وس��واعد  والقل��وب 
وتبن��ي وتفرح وحت��زن وارادة 
كالراي��ة تس��تمر ع��ىل ارضك 

املقدسة ما استمرت احلياة..
كل العش��ق لكربالء احلس��ني 
وهي تفرح، والئق بك الفرح 
الع��امل حت��ت  وان��ت جتمع��ني 
ومس��امهني  حمتفلني  اجنحتك 
آل  اق��امر  ب��والدة  وفرح��ني 
حمم��د، يرس��مون ع��ىل وج��ه 
املوال��ني والزائري��ن واملؤمنني 
فرح��ة كربالء بوالدة س��يدها 
اجلن��ة  اه��ل  ش��باب  وس��يد 

احلس��ني الرشيف، ال��ذي اليه 
انتم��وا ومل يرضوا عنه بديال يف 
والوجدان،  والضم��ري  القلب 
لتظ��ل ي��ا )حس��ني( ارض��ك 
واالم��ن  والع��ز  اخل��ري  ارض 
واالمان والس��الم واالستقرار 

والطامنينة ورغد العيش..
يلي��ق ب��ك س��يدي يا حس��ني 
التكات��ف والت��ازر والتكاف��ل 
والتع��اون والوحدة احلس��ينية 
املس��يحية  الس��نية  الش��يعية 
وغريه��ا  املندائي��ة  الصابئي��ة 
م��ن املذاهب واالدي��ان، وهم 
وقوت��ك  ص��ربك  يرتج��ون 
املمت��دة  وقيادت��ك  وايامن��ك 
م��ن ي��دك الطاه��رة اىل ايادي 
خدمتك وهم يبنون ويعمرون 
ويش��يدون وحيتضنون اجلميع 
عش��قا  لتصهره��م  باس��مك 
واهله��ا  كربالئ��ك  بوتق��ة  يف 
ال  وخدمته��ا...  وزائرهي��ا 
يقف��ون يف حلظة الذكرى لفرح 
ليذكروا  املنرية  الوالدة لالقامر 

املآث��ر وم��ا اكثره��ا او يع��دوا 
م��ا ناهل��م م��ع رشف االنت��امء 
لك )يا حس��ني( من مكاس��ب 
وانجازات ال حيرصها عدد وال 
حييط هبا وصف وال يستوعبها 
رق��م معن��وي او م��ادي، ماذا 
اجله��اد  يذك��رون..؟ ش��هداء 
الكفائ��ي الذي��ن حجموا اكرب 
واإلرهاب،  التكفري  عصابات 
انطلق��وا من رضيح احلس��ني، 
ننحن��ي هل��م كش��هداء إب��رار، 
الش��جعان  للذائدين  وننح��ي 
من احلشد الش��عبي املقدس..
ونذك��ر ايض��ا اع��ادة تكوي��ن 
الساس��ة  وتقوي��م  اجلي��ش 
ووض��ع  الفس��اد  وكش��ف 
املشاكل كان  احللول الصعب 
منرب احلس��ني الص��وت اهلادي 
اىل رفع��ة الص��واب .. ونذكر 
ايض��ا اخلدمات اجلليلة باس��م 
احلس��ني تتع��ت هب��ا كرب��الء 
وط��اب العي��ش فيه��ا.. حتى 
حكوم��ة  ال  االه��ايل  رصخ 

افضل من حكومة احلسني.
وال نق��ف يف حلظ��ة الذك��رى 
ل��والدة س��بط النب��ي االك��رم 
احلال��ة  تفاصي��ل  يف  لنغ��رق 
غاي��ة  تش��كل  الت��ي  الراهن��ة 
الطموح التي تنش��دها االمانة 
احلس��ينية  للعتب��ة  العام��ة 
حكوم��ة  وتس��عى  املقدس��ة، 
لبلوغه��ا، وتتمنى كل  كربالء 
الع��راق حتقيق جزء  حمافظات 
منه��ا، كل يشء س��عت العتبة 
ان تك��ون  املقدس��ة  احلس��ينية 
كربالء احلس��ني دولية وعاملية، 
ومطارها  ومالعبها  بمؤتراهتا 
لتكش��ف  املليونية،  وزياراهت��ا 
عن كامل وفائه��ا االصيل ملن 
االرض  خدم��ة  يف  س��بقوها 
الطاهرة من الرعيل االول من 
خدمة احلس��ني الذي��ن حفروا 
األوج��اع  وحتمل��وا  الصخ��ر 
والصعوب��ات كي يبنوا كربالء 
احلسني يف كل ركن من اركاهنا 

الذي ننعم اليوم بخرياته. 

الفرُح والعشُق َيليقاِن بكربالء الحسين ..!
حيدر عاشور العبيدي

مقاالت
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مقاالت

وال��ف��ك��رّي   .. ال��ث��ق��ايّف  ال��ب��ن��اء 
..واحلضارّي اليتم إال باإلهتامم 
-امل��ن��اه��ج-ط��رائ��ق  بالتعليم 
يبدأ  اإلنسان  بناء   .. التدريس 
،الفكر  العلم  بحب  التنشئة  من 
الثقايف  ..فالبناء  األدب  ،الفن، 

تراكمي.
تويل  املتحرضة  األمم  جيع  لعّل 
اإله��ت��امم وال��رتك��ي��ز ب��اإلع��داد 
للمنظومة  السليم  والتخطيط 
األطفال  رياض  ؛من  التعليمية 
وبكل  العليا  ال��دراس��ات  إىل 
اإلخ��ت��ص��اص��ات،والري��ب إن 
التنشئة  ع��ىل  تعتمد  ال��رتب��ي��ة 
امل��ق��دم��ات  ،ألن  الصحيحة 
الصائبة  النتائج  تعطي  الصائبة 

مستقباًل.
»نبيل  املبدع  األدي��ب  وكتاب 
اجل���اب���ري« ي��ب��ح��ث وي��ن��اق��ش 
،فلطاملا  األداء  تطوير  ويعالج 
نقرأ التشخيص للعلل يف معظم 
الناجعة  احللول  لكن  الكتابات 
لكل  نجد  ،ه��ن��ا  ت��ام��ًا  غائبة 
املناسب  احل��ل  وسلبية  معظلة 
لإلرتقاء والتطوير وهذا حُيسب 
للمؤلف،الذي كتب يف مقدمته 
عن  عبارة  الكتاب  1-))ه���ذا 
يف  كتبت  التي  مقاالت  جمموعة 
،ونرشت  بالبعيدة  ليست  مدد 
حملية  وجم����الت  ص��ح��ف  يف 
وعراقية، اجلامع بينهاهو الرتبية 
الدراسية  األدبية،للمراحل 
املختصة بتنشئة املرحلة العمرية  
ب)التعليم  عليها  يطلق  التي 
عىل  شاهدًا  اإلبتدائي(.كنت 
الروضتني  بصدى  فصوله  نرش 

إكامل  عىل  اجلابري  السيد  حاثًا 
ُيكتب  مل  ال��ذي  امل���رشوع  ه��ذا 
لألجيال  ليتسنى  ب��وف��ره   ب��ه 
الرتبوية  العملية  عىل  وللقائمني 
اإللتفات ملا ورد فيه من تفاصيل 
خالل  ومن  تقديري  مهمة.ويف 
مع  أتفق  لعقود  بالتعليم  عميل 
املناهج  إلصالح  املؤلف  رؤية 
التعلمية  وفق الرؤية التي جاءت 
بالكتاب .. فتنمية الذوق األديب 
األوىل  العمرية  املرحلة  ل��دى 
حب  الطالب  ذهنية  يف  يغرس 
اجلامل ،وحسن الترصف،وتفتح 
ال����ذه����ن ،وال������ق������درة ع��ىل 
اخل���ط���اب���ة، وحم����اك����اة ال��غ��ري 
سم  لر ا و ، لتمثيل ا و ، ه تقليد و
بتنمية  األدب��ي��ة  ،واإله��ت��امم��ات 
ُيمهد  ذل��ك  املطالعة....وكل 
من  ،ب��داًل  الشخصية  لنضوج 
اآلخر  مع  باملواجهة  اإلرتباك 
واإلنطواء  والتلكؤ  التعلعثم  أو 
النمو  يبدأ  تدرجييًا  ،ثم  والعزلة 
الربيع  العقيل كتفتح األزهار يف 
الثانوية  الدراسة  العمر  ،وربيع 
عدم  من  تشكو  التي  واجلامعية 
هتيئة الطلبة يف اإلبتدائية ،بالطبع 
للنضوج  أخ��رى  ع��وام��ل  ثمة 
هناك  ،سيام  واألرسة  كالبيئة 
والعوز  كالفقر  للتلكؤ  أسباب 
املستقبيل  النجاح  ،فيام  واليتم 
يف  األوىل  البواكري  عىل  يعتمد 
عىل  الذهن  وإن��ق��داح  التنشئة  
وتنمية  ب��اجل��امل  اإلح���س���اس 
،ال��ذي  واألديب  الفني  ال��ذوق 
بإعتباره  مفقودًا  يكون  أن  يكاد 
الدرس الثانوي املهمل ،وأعتقد 

يف  الكربى  الطامة  إن��ه  ج��ازم��ًا 
تعود  لدينا  الصحيحة  التنشئة 
إط��روح��ة  إن  ،أج���د  ذل��ك  إىل 
»اجلابري« بكتابه القّيم تستنبت 
الوعّي  ومباديء  واملثل  القيم 
التعليم  خ���الل  م��ن  ال��ق��ي��م��ّي 
اإلبتدائي وهو الركيزة األساس 
ال��ب��ذور  فيها  ُتستنبت  ال��ت��ي 
الثامر  إلعطاء  صاحلة  ك��أرض 
بعد حني ....وقد إختذ »املؤلف« 
منهجية علمية يف إيصال أفكاره 
الكتاب  وفصول  البناءة  القّيمة 
،ب��ل  املفككة  غ��ري  امل��ت��امس��ك��ة 
اآلخر  البعض   بعضها  تعضد 
ومنظومة  األفكار  توصيل  يف 
من  وتعزيزها   التعامل  طرائق 
لدى  امل��ه��ارات  تطوير  خ��الل 
الطلبة ؛وقد تناول«اجلابري« يف 
حمتواه العلمي واألديب والنفيس 
واإلج��ت��امع��ي وال��رتب��وي بكل 
جاءت  لذا  التنشئة  عملية  أبعاد 
،تتصل  متكاملة  اإلط��روح��ة 
عىل  وتشتغل  وقصديته  بمراده 
برؤية  التجديد  وفضاء  مساحة 
،لذا  واملعلم  والناقد  الشاعر 
بعبق  مزدانة  الفصول  ج��اءت 
وبمفردات  الشاملة  املعرفة 
التوصيل  يف  )ق���راءة  الفصول 
وال��ت��ط��ور( )ال��رتب��ي��ة األدب��ي��ة 
يف  الرتبوية()قراءة  وتأثرياهتا 
ال��رتب��وي()  املنهج  م��ف��ردات 
ويف  الرتبوي(  التخطيط  ثالثية 
الفصل  األخرياخلامس )أملواكبة 
مع  التعاطي  ل��إلرت��ق��اء(..إن 
نجاح  مدار  هلي  املفردات  هذه 
-التعليم  يف  الصائب  اإلع��داد 

التعامل معها  تم  لو  اإلبتدائي- 
وجتسيد مفرداهتا

بالواقع الرتبوي يف) ص16(:
النشاط  )).........ف���م���راك���ز 
الوسائل  ،وم��راك��ز  ال��رتب��وي 
الوسائل  ومراكز   ، التعليمية 
،ومراكز  والبرصية  السمعية 
ال��ع��ل��م��ي��ة...ال��خ من  امل����واد 
نوع  خلق  إىل  األس��امء،هت��دف 
واملادة  املتعلم  بني  التفاعل  من 
إىل  الوصول  أجل  املتعّلمة،من 
واإلنتاج  والتألق  املتعة  حتقيق 
للقابليات  تعزيزًا  ((ويضمن 
بتعميق  الكفيلة  واإلهتاممات 
وت��رص��ني أه����داف امل��درس��ة 
جسدها  وقد  الرتبوية  وبراجمها 
عىل  ي��ع��رج  ،ث���م   )5( ب��ن��ق��اط 
ليفصلها  التعليمية  الوسائل 
نقطة وتفرعاهتا  مؤرشًا عىل كل 
الكتاب(  أمه��ي��ة  سمة  )وه���ي 
التطوير  آل��ي��ة  ع��ىل  ب��ال��رتك��ي��ز 
مركزة،والتعاطي  نقاط  وف��ق 
األداء  لتطوير  املقرتحات  مع 
التعليمية  العملية  بكل  الرتبوي 
وفق  للنيء  األديب  وال��ب��ن��اء 
التلميذ،  املعلم-  املنهج-  ثالثية 
اجلميع  ل��دى  العطاء  فتكامل 
والنهوض  النجاح  آلية  ُيشكل 
أمهية  أوىل  احل��ض��اري،ك��ذل��ك 
فائقة يف كتابه للبنايات املدرسية  
أمهيته  يف  تامًا  معه  أتفق  التي 
ودورها كركيزة للتنمية البرشية 
،والتقدم والتفوق العلمي،فهي 
وهتيء  واألدمغة  العقول  ُتصنع 
األوىل  احلاضنة  ألهنا  األجيال  

ومهد التعلم.

الش��اعر نبيل الجابري 
التربوي��ة  واألس��س 

صباح حمسن كاظم النموذجية      
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دراسة

البرامُج الثقافّية في قناِة 
كربالَء الفضائّية

..الحضور والتلّقي..

الفضائية  ك��رب��الء  قناة  ُت��ع��ّد 
احلسينية  للعتبة  ال��ت��اب��ع��ة 
امل���ق���دس���ة؛ م���ن ال��ق��ن��وات 
يمكن  التي  املهمة  اإلعالمية 
القنوات  خانة  ضمن  وضعها 
ال��ع��راق��ي��ة ال���ب���ارزة، وأي��ض��ًا 
)القنوات  ب�  تسمى  ما  ضمن 
سياستها  بحسب  اإلسالمية( 
اليوم  تشارك  وهي  وأهدافها، 
الربامج  من  العديد  عرض  يف 
تدعيم  إىل  التي هتدف  الثقافية 
واإلسالمية  العربية  الثقافة 
ونرش ثقافة أهل البيت )عليهم 

الثقافة  تثل  ال��ت��ي  ال��س��الم( 
األصيلة،  املحمدية  اإلسالمية 
وفكر  ثقافة  نرش  عىل  والرتكيز 
)عليه  احلسني  اإلم���ام  هنضة 
ميثاق  يف  ج��اء  وك��ام  السالم( 

تأسيسها.
وهتتمُّ القناة بشكل عام بعرض 
والفقرات  الربامج  من  العديد 
)ال��ق��رآن  وه��ي  التلفزيونية 
والزيارات  األدعية  الكريم، 
الربامج  الدينية،  واملحارضات 
احلسينية،  ال��ربام��ج  الدينية، 
األف��الم  الثقافية،  ال��ربام��ج 

وامل��س��ل��س��الت، ال��ق��ص��ائ��د 
األرسة  التقارير،  واألناشيد، 

والطفل(.
وضمن خانة الربامج الثقافية، 
تتصل  ب��رام��ج  ع���ّدة  ت��ن��درج 
بتقديم  مبارشة  أو غري  مبارشة 
ث��ق��اف��ة ن��وع��ي��ة وم��ب��ت��ك��رة إىل 
الطابَع  أن  خُيفى  وال  املتلّقي، 
هي  الدينية  اهلوية  أو  الديني 
كربالء  لقناة  ال��ب��ارزة  اهلوية 
ال��ف��ض��ائ��ي��ة ن��س��ب��ة مل��ص��دره��ا 
إاّل  اإلع��الم��ي��ة،  وسياستها 
احل��ض��ور  ذل���ك  للثقافة  أن 

النوعي(  )احلضور  الواضح 
املتنوعة،  الثقافية  براجمها  عرب 
خمتصة  ك������وادر  وه���ن���ال���ك 
ومعدون ومراسلون وحمررون 
الثقافية  بالشؤون  خمتصون 
اإلعالمية  اخلربات  عن  فضاًل 
التي  الثقافية  والشخصيات 
يف  للمشاركة  القناة  تستقطبها 
حتى  الثقافية،  الربامج  تقديم 
الثقافية  ال��ربام��ج  أصبحت 
)بنوعيتها( وليس فقط بعددها 
حت��ت��ل ح��ي��زًا ج��ي��دًا م��ن بني 
الربامج والفقرات التلفزيونية، 

إعداد/ عيل حسني
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ومن  القناة  وإن  وخصوصًا 
إىل  تسعى  أه��داف��ه��ا  خ���الل 
وثقافة  اإلسالمية  الثقافة  نرش 
السالم(  )عليهم  البيت  أهل 
الثقافات  انفتاحها عىل  ومدى 
األخ����رى امل��ش��اهب��ة ب��اهل��دف 
أيضًا، ونجد  والطرح والرؤية 
ومضامني  أش��ك��ااًل  هنالك 
التي  الثقافية  للربامج  خمتلفة 
ومعرفة  ثقافة  زيادة  إىل  تسعى 
لرباجمها  بالنسبة  حتى  املتلّقي، 
والوثائقية  واحلوارية  الدينية 
مفهوم  م���ن  خت��ل��و  ال  ف��ه��ي 

نسّميه  أن  يمكن  ما  أو  الثقافة 
)الثقافة  أو  الدينية(  )الثقافة  ب� 

العقائدية(.
األنشطة  وأه��م  أح��د  إن  ث��ّم 
الفضائية  كربالء  لقناة  الثقافية 
النهج  ب��م��ه��رج��ان  ي��ت��م��ّث��ل 
السينامئية  لألفالم  السينامئي 
وثائقي،  )روائ���ي،  القصرية 
رس���وم م��ت��ح��رك��ة(، وال���ذي 
كربالء  قنوات  جمموعة  تقيمه 
حيث  ال��ع��راق،  يف  الفضائية 
 2014 ال���ع���ام  يف  ت���أّس���س 
األوىل  دورت��ه  انطالق  وك��ان 
ويتعامل   ،2015\3\25 يف 
أهنا  عىل  السينام  مع  املهرجان 
رسالة إنسانية وظيفتها صناعة 
كرماء  الناس  فيها  يعيش  حياة 

سعداء.
واس��ت��ط��اع��ت ق��ن��اة ك��رب��الء 
القنوات  ب��ني  م��ن  الفضائية 
ذات  أو  العراقية  الفضائية 
تسمى  م��ا  أو  الدينية  اهل��وي��ة 
تضع  أن  اإلسالمية  بالقنوات 
براجمها  عرب  خاصة  بصمة  هلا 
املختلفة، ويؤّكد ذلك املرشف 
العام عىل القناة األستاذ حيدر 
»لو  يقول:  حيث  جلوخان، 
كانت هناك مقارنة بني فضائية 
من  القنوات  وباقي  كربالء 
حيث التوسع اجلغرايف ملديات 
والظروف  القناة  وعمر  البث 
تأسيسها  منذ  صاحبتها  التي 
االوىل  السنتني  ان  وباعتبار 
حتت  بمرحلة  كانتا  والثانية 
وصلت  ما  فإن  البث  مستوى 
هو  ومستوى  انجاز  من  إليه 
وصلت  ما  مع  مقارنًة  متميز 
ما  وه��ذا  القنوات،  باقي  اليه 
االستبيانات  نتائج  ت��ؤك��ده 
املشاهدين  عدد  حتتسب  التي 
الربامج والتي تتصدر  وطبيعة 
املرتبة  ك��رب��الء  فضائية  فيها 

االوىل«. 

»هذا  أن  جلوخان،  ويضيف 
مل يأتيِ بسهولة فانه جاء نتيجة 
للدعم املايل واملعنوي والعطاء 
خصوصًا  واملتابعة،  املتميز 
كان  هلا  االسايس  الكادر  وان 
العتبة  ب��إع��الم  العاملني  م��ن 
لعدد  اضافة  املقدسة  احلسينية 
بالقنوات  العاملني  من  آخ��ر 

الفضائية«.
أّن  إىل  ج��ل��وخ��ان  وي��ش��ري 
وضع  يف  تعتمد  القناة  إدارة 
النتائج  عىل  املستقبلية  خططها 
بخصوص  واالس��ت��ب��ي��ان��ات 
القناة، فهناك استبيانات ُتعَمل 
اعتزازنا  يف مكانات حمددة مع 
هناك  ان  واع��ت��ق��د  بالنتائج 
يف  بغداد  يف  عمله  تم  استبيانا 
مؤسسة حصلنا فيه عىل افضل 
 14 بني  من  وبرامج  مشاهدة 
استبيانات  هكذا  ولكن  قناة، 

تعترب عىل اجلانب املحيل.
عىل  كربالء  قناة  حصدْت  كام 
أفضل قناة عراقية لعام 2017 

يف استفتاء لصحيفة موازين.
ومن بني الربامج الثقافية 

للقناة:
برنامج   � الصباح  حديث   *
ي��ت��ن��اول   ، ي��وم��ي  ص��ب��اح��ي 
االجتامعية  امل��واض��ي��ع  شتى 
خ��الل  م���ن  وم��ن��اق��ش��ت��ه��ا   ،

اتصاالت املشاهدين .
برنامج   � احل��ي��اة  ت��ران��ي��م   *
صباحي مبارش يتناول مواضيع 
ثقافية،  اجتامعية،  متنوعة 
شخصيات  اس��ت��ض��اف��ة  م��ع 

للمحاورة يف موضوع احللقة.
وثائقي  برنامج   � وقفات   *
يستعرض أجل املواقع املعلمية 

يف أوربا
ب��رن��ام��ج   � ش��ع��ر  س��ج��دة   *
الشعراء  من  ع��ددًا  يستضيف 

الذيَنالبارزين
ب��رن��ام��ج   � ودالل����ة  ن��س��ق   *

وبيانه  الكريم  القران  يتناول 
دالالته  بتتبع  وذل��ك  النبوي 
دال��ة  ك��ان��س��اق  حتليلها  ع��رب 
النصوص  بانتخاب بعض من 
والروائية  املباركة  القرآنية 
تلك  يف  القول  مقاصد  لتقيص 

النصوص .
برنامج   � مبدع  كواليس   *
ح��واري يسلط االض��واء عىل 
من  والفنانني  االك��ادي��م��ي��ني 
الثرية  الفنية  جتارهبم  خ��الل 

واملدهشة.
� هو  االس��ت��رشاق  ظ��اه��رة   *
قبل  من  يقدم  حواري  برنامج 
وضيفه  عزيز  حممد  االس��ت��اذ 
االستاذ الباحث رائد السوداين 
، ويتناول حماور عّدة من بينها 
امل��س��ت��رشق��ون واإلس�����الم.. 
من  وغريها  والعراق  اليهود 

املوضوعات.
نوافذ  يفتح   � اجلنوب  عبق   *
ال��رتاث  خت��ص  ومهمة  كثرية 
العراقي بشتى نشاطاته وفنونه 

وثقافته يف جنوب العراق.
برنامج   � نلتقي  بالقصيدة   *
املقّدم  فيه  يستضيف  ح��واري 
عددًا  الشمري  فراس  الشاعر 
من الشعراء احلسينيني )شعراء 
لتسليط  احلسينية(  القصيدة 
حياهتم  م��س��رية  ع��ىل  ال��ض��وء 

وكتابتهم للمنرب.
مبارش  برنامج   � الرسالة   *
توجيه  م��وض��وع��ه  ي��ت��ن��اول 
الشباب نحو املنهج الصحيح، 
بطرح   ، مشاكلهم  بمعاجلة 
سؤال يكون حوار للحلقة مع 
اسئلة  عىل  للجواب  خمتصني 

املشاهدين .
برنامج   � احل���روف  رحلة   *
اخلط  عىل  الضوء  يسّلط  جيل 
علمه  ودراس��ة  ومهنته  العريب 
من االمور التي تأخذ االنسان 
ميلء  مزخرف   ، بديع  عامل  يف 

دراسة
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دراسة

الفن  فهذا   ، واالب��داع  باجلامل 
 ، ورواده  وج��ذوره  اصوله  له 
وكيف ال يكون اجلامل اساسه 
سيدة  هي  العربية  اللغة  وان 
اخلط  ع��ن  تفاصيل  اللغات 
العريب وحركة كتابة احلروف.

لكل  س��رية   � ثقافية  س��رية   *
ثقافيا  فكرا  الذين حيملون  من 
املجتمع  ختدم  مهنة  ويمتهنون 
حفظتها  جيدة  ورؤى  بأفكار 
ذاكرة االيام ويف هذا الربنامج 
ت��س��ل��ي��ط ال���ض���وء ع���ىل ه��ذه 

الشخصيات وتبياهنا.
ثقايف  ب��رن��ام��ج   � ي��ن��اب��ي��ع   *
اجتامعي يعنى بشؤون الشباب 
وم��ش��اك��ل��ه��م وت��وج��ه��اهت��م 
واملعاجلات  احللول  وتقديم 
الغراء  الرشيعة  نصوص  وفق 
بواسطة لقاء احد علامء الدين.

البيت  الشباب يف فكر أهل   *
برنامج   � ال��س��الم(  )عليهم 
االسالم  هبا  اهتم  هيتم برشحية 
طريق  عن  ذل��ك  كيفية  وب��ني 
عليه  اهلل  النبي)صىل  احاديث 
البيت  اه��ل  وال��ه( ورواي���ات 

خالل  ومن   , السالم(  )عليهم 
سامحة  يتعرض  االهتامم  هذا 
الشيخ عقيل احلمداين , ملشاكل 
هلا  احل��ل��ول  وي��ض��ع  الشباب 
البيت  اهل  معاجلة  خالل  من 

)عليهم السالم( هلا .
* املنتدى � برنامج ثقايف يعالج 
خالل  م��ن  معينا  م��وض��وع��ا 
االل��ك��رتوين  الكفيل  منتدى 
شخصية  مع  حوار  شكل  عىل 

مهتمة باملوضوع.
يعنى  ب��رن��ام��ج   � ظ���الل   *
ويسلط  الفنية  الثقافية  باحلركة 
التشكييل  املشهد  عىل  الضوء 
 . والعاملي  والعريب  العراقي 
االسترشاق  فنون  اىل  ويتطرق 
الفنانني  اع���امل  اه��م  ك��ذل��ك 
ويتناول  التشكيليني  العراقيني 
ال��ذات��ي��ة م��ن خالل  س��ريهت��م 
استضافة قسم منهم ممن وصل 
ضمن  يوجد  كذلك   . العاملية 
فنية  لوحة  ينجز  فنان  احللقة 
مهمة من قضائيا  تعالج قضية 

جمتمعنا.

مالمح خاّصة عن الربامج 
الثقافّية يف قناة كربالء 

أواًل/ إن نسبة الربامج الثقافية 
جيدة  القناة  حاليًا  تبّثها  التي 
األيام  يف  عددها  ويصل  جدًا، 
برناجمًا   )15( إىل  االعتيادية 
خ���الل األس���ب���وع، وي����زداد 
أو  املناسبات  مع  العدد  ه��ذا 
األنشطة الثقافية التي تشهدها 
كربالء خصوصًا واملحافظات 
املقّدسة  وخ��اص��ة  ال��ع��راق��ي��ة 
بينها  ومن  ع��ام؛  بشكل  منها 
واملحافل  املهرجانات  تغطية 

واألمسيات الثقافية.
املعلومة  إيصال  حماولة  ثانيًا/ 
كافة  ب��اس��ت��خ��دام  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الطرائق والوسائل اإليضاحية 
إيصال  يف  املهمة  العنارص  أو 
للمتلقي  اإلعالمية  الرسالة 
الفنون  خمتلف  استخدام  وعرب 

اإلعالمية.
معّدي  ع��ىل  االع��ت��امد  ثالثًا/ 
كفوئني  ب��رام��ج  وم��ق��ّدم��ي 
الثقافية،  ال��ربام��ج  إع���داد  يف 
من  قليل  ع��دد  واستقطاب 

الشخصيات  أو  امل��ث��ق��ف��ني 
وتقديم  إع���داد  يف  الثقافية 

الربامج الثقافية.
واضح  توازن  هنالك  رابعًا/ 
توازيًا  الثقافية  الربامج  بث  يف 

مع الربامج الدينية واملنّوعة.
االن���ف���ت���اح عىل  خ���ام���س���ًا/ 
الثقافات األخرى عرب الربامج 
الثقافية  القضايا  تغطي  التي 
يف  املقامة  واألنشطة  العاملية 

خمتلف دول العامل.
س��ادس��ًا/ ال��رتك��ي��ز ع��ىل بث 
ونرش ثقافة أهل البيت )عليهم 
السالم( وربطها باملوضوعات 

احلياتية.
كربالء  قناة  تعتمد  مل  سابعًا/ 
ال��ف��ض��ائ��ي��ة ع���ىل امل��ق��دم��ني 
وامل��ع��دي��ن )ال��ع��راق��ي��ني( بل 
العديد  استقطاب  عىل  عملت 
الثقافية  الشخصيات  م��ن 
والبحرين  لبنان  من  والدينية 
برامج  لتقديم  أخ��رى  ودول 
تعطي  ومفيدة  مؤّثرة  ثقافية 

بصمة خاصة للقناة.
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نهج المعصومين

حب أهل البيت )عليهم 
السالم(

يِ صىل اهلل عليه و  اهللَّ َرُسوُل  َقاَل 
يِ  اهللَّ َعىَل  َل  َوكُّ التَّ َأَراَد  »َمْن  آله:  
بَّ َأْهَل َبْيتيِي، َو َمْن َأَراَد َأْن  َفْلُيحيِ
بَّ  َفْلُيحيِ اْلَقرْبيِ  َعَذابيِ   ْن  ميِ َيْنُجَو 
احْليِْكَمَة  َأَراَد  َمْن  َو  َبْيتيِي،  َأْهَل 
َأَراَد  َمْن  َو  َبْيتيِي،  َأْهَل  بَّ  َفْلُيحيِ
��َس��اٍب  ��ةيِ بيِ��َغ��رْييِ حيِ ��نَّ ُدُخ���وَل اجْلَ
َما  يِ  اهللَّ َفَو  َبْيتيِي،  َأْه��َل  بَّ  َفْلُيحيِ
َو  ْنَيا  َربيَِح يفيِ الدُّ إيِالَّ  َأَحٌد  ُهْم  َأَحبَّ

َرةيِ«  اآْلخيِ
خصال تدعو اىل اجلنة

الباقريِ  حممٍد  اإلم��اميِ  َع��ْن  َي  ُرويِ
اَل  »َأ  َقاَل:  ُه  أنَّ  ) الم  السَّ عليه   (
َن  َي ميِ َصاٍل هيِ ُكْم بيَِخْمسيِ خيِ ُ ُأْخربيِ

نَّةيِ«؟ ُّ َيْدُعو إيِىَل اجْلَ يِّ َو اْلربيِ اْلربيِ
ُقْلُت: َبىَل.

َقاَل:
ا. ْتاَمهُنَ يَبةيِ َو كيِ 1. »إيِْخَفاُء امْلُصيِ

ينيَِك اَل  يَها بيَِيميِ َدَقُة ُتْعطيِ 2. َو الصَّ

اَمُلَك. ا شيِ َ َتْعَلُم هبيِ
يِ  َّ ا هلليِ مُهَ بيِرَّ َفإيِنَّ   ، اْلَواليَِدْينيِ بيِرُّ  َو   .3

ًضا. ريِ
َحْوَل  اَل  َقْوليِ  ْن  ميِ اإْليِْكَثاُر  َو   .4
 ، يميِ اْلَعظيِ يِّ  اْلَعيليِ يِ  بيِاهللَّ إيِالَّ  َة  ُقوَّ اَل  َو 

. ةيِ نَّ ْن ُكُنوزيِ اجْلَ ُه ميِ َفإيِنَّ
ٍد )  مَّ ٍد َو آليِ حُمَ َُحمَّ بُّ مليِ 5. َو احْلُ

عليهم السالم («  .

احلج دعامة للدين
فاطمة  السيدة  خطبة  يف  ج��اء 
 «  :  ) السالم  عليها   ( الزهراء 
تطهريا  اإلي��امن  اهلّل  فجعل   ...
الصالة  و   ، ال���رشك  م��ن  لكم 
تنزهيا لكم عن الكرب ، و الزكاة 
الرزق  نامء يف  و   ، للنفس  تزكية 
، و الصيام تثبيتا لإلخالص ، و 

احلج تشييدًا للدين

من فوائد الِبرش و البشاشة
فاطمة  النساء  سيدة  عن  َي  ُرويِ

أهنا   ) السالم  عليها   ( الزهراء 
امْلُْؤميِنيِ  َوْج��هيِ  يفيِ  بيِرْشٌ   «  : َقاَلْت 
َة ، َو بيِرْشٌ يفيِ  نَّ بيِهيِ اجْلَ ُب ليَِصاحيِ ُيوجيِ
َبُه َعَذاَب  َوْجهيِ امْلَُعانيِديِ َيقيِي َصاحيِ

» اريِ النَّ

االسلوب الناجح للدعوة
َقاَل  َقاَل:  ُه  أنَّ َيْعُفوٍر  اْبنيِ َأيبيِ  َعنيِ 
السالم:   عليه  ي1ِ  اهللَّ َع��ْب��ديِ  َأُب��و 
��اسيِ بيِ��َغ��رْييِ  »ُك��وُن��وا ُدَع����اًة ليِ��ل��نَّ
َو  اْلَوَرَع  ْنُكُم   ميِ ْوا  ليِرَيَ َنتيُِكْم،  َأْلسيِ
، َفإيِنَّ  رْيَ اَلَة َو اخْلَ ْجتيَِهاَد َو الصَّ االيِ

َيٌة« َذليَِك َداعيِ

منزلة الشيعة بالدراية
َعْبديِ  َأيبيِ  َعْن  ازيِ  زَّ ال��رَّ ُبَرْيد  َروى 
ُه َقاَل: َقاَل  يِ 1 عليه السالم أنَّ اهللَّ
»َيا  السالم:  عليه   2 َجْعَفٍر  َأُبو 
َعىَل   يَعةيِ  الشيِّ َل   َمَنازيِ ْف  اْع��ريِ ُبَنيَّ 
َفإيِنَّ  ْم،  َفتيِهيِ َمْعريِ َو  ْم  َواَيتيِهيِ ريِ َقْدريِ 
 ، َواَيةيِ ليِلريِّ َراَي��ُة  ال��ديِّ َي  هيِ َفَة  امْلَْعريِ

َيْعُلو  َواَياتيِ  ليِلريِّ َراَياتيِ  بيِالديِّ َو 
َدَرَج���اتيِ  َأْق���َ�  إيِىَل  ���ُن  امْلُ���ْؤميِ
َتاٍب  كيِ يفيِ  َنَظْرُت  إيِينيِّ   ، اإْليِي���اَمنيِ
يفيِ  َفَوَجْدُت  السالم  عليه   ٍّ ليَِعيليِ
َو  ٍئ  اْم��ريِ ُكليِّ  قيِيَمَة  َأنَّ  َتابيِ  اْلكيِ
َو  َتَباَرَك   َ اهللَّ إيِنَّ  َفُتُه  َمْعريِ َق��ْدَرُه 
ُب النَّاَس َعىَل َقْدريِ َما  اسيِ َتَعاىَل حُيَ

ْنَيا« َن اْلُعُقوليِ يفيِ َداريِ الدُّ آَتاُهْم ميِ

الفقهاء حصون االسالم
���َزَة، َق��اَل:  يِّ ْب��نيِ َأيبيِ مَحْ َع��ْن َع��يليِ
ْبَن  ُموَسى  َسنيِ  احْلَ َأَبا  ْعُت  َسميِ
َيُقوُل:   ) الم  السَّ عليه   ( َجْعَفٍر 
َعَلْيهيِ  َبَكْت  ��ُن  امْلُ��ْؤميِ َم��اَت  »إيَِذا 
تيِي  الَّ ْرضيِ  اأْلَ بيَِقاُع  َو  امْلاََلئيَِكُة، 
َأْبَواُب  َو  َعَلْيَها،   َ اهللَّ َيْعُبُد  َكاَن 
فيِيَها  ُيْصَعُد  َك��اَن  تيِي  الَّ اَمءيِ  السَّ
ُثْلَمٌة  اإْليِْساَلميِ  ُثليَِم يفيِ  َو   ، بيَِأْعاَمليِهيِ
نيِنَي  امْلُْؤميِ نَّ  َ أليِ يَشْ ٌء،  َها  َيُسدُّ اَل 
اْل��ُف��َق��َه��اَء ُح��ُص��وُن اإْليِْس����اَلميِ 

يَنةيِ هَلَا«. ْصنيِ ُسوريِ امْلَديِ َكحيِ

شذرات
من كلماِت المعصومين

)عليهم السالم(
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الشيخ المفيد )رضوان اهلل عليه(

علماء األمة

الشيعية  ع��ل��امء  أع��اظ��م  م��ن 
اإلمامية اإلثني عرشية، عاش 
القرن  من  الثاين  النصف  يف 
القرن  وأوائل  اهلجري  الرابع 

اخلامس اهلجري.

النسب والوالدة والوفاة
النعامن  بن  هو حمّمد بن حمّمد 
بن  جابر  بن  السالم  عبد  بن 
جبري  ب��ن  سعيد  ب��ن  النعامن 
كنيته  العكربي،  ال��ب��غ��دادّي 
بالشيخ  واشتهر  اهلل،  عبد  أبو 
ابن  ب���  ع��رف  أن  بعد  املفيد 
كان  فوالده  سبق،  فيام  املعلم 
أن  ذكر  وقد  واسط.  يف  معلاًم 
الرماين  استاذه عيل بن عيسى 
هو من أطلق عليه لقب املفيد 
آشوب  شهر  اب��ن  ذه��ب  فيام 
املهدي  اإلمام  بأّن  القول  إىل 
أطلق  من  هو  السالم(  )عليه 

عليه هذا اللقب.
قرية  يف  املفيد  الشيخ  ول��د 
ل�  التابعة  برصي  ابن  سويقة 
)عكربى( شامل بغداد يف اليوم 
روى  كام  القعدة  ذي  من   11
سنة  )ص197(  النديم  ابن 
النجايش  وذه��ب  ه���،   338
سنة  ك��ان��ت  والدت���ه  أّن  إىل 
الثالث  ليلة  وتويف  ه�.   336
سنة  ببغداد  رمضان  شهر  من 

الرشيف  عليه  وصىل   ،413
املرتىض بميدان األشنان الذي 
ضاق عىل الناس رغم سعته ، 
ومل ُيَر يوم أكرب منه لشدة زحام 
ومن   ، عليه  للصالة  الناس 
كثرة بكاء املؤالف واملخالف، 
ودفن يف داره سنني، ونقل إىل 
مقابر قريش بالقرب من مرقد 
اإلمام الكاظم )عليه السالم( 
يرتدد  الرأيني  هلذين  فاستنادًا 

عمره بني 75 و 77 عامًا.

مكانته العلمّية
)رمحه  الطويس  الشيخ  روى 
بن  حممد  بن  حممد  أن  اهلل(: 
عبد  أبا  يكنى  املفيد،  النعامن 
اهلل، املعروف بابن املعلم، من 
جلة متكلمي اإلمامية، انتهت 
إليه رئاسة اإلمامية يف وقته، و 
كان مقدمًا يف العلم و صناعة 
متقدما  فقيها  كان  و  الكالم، 
دقيق  اخل��اط��ر،  حسن  ف��ي��ه، 
له  و  اجل��واب،  حارض  الفطنة 
قريب من مائتي مصنف كبار 

وصغار.
وكتب ابن النديم حتت عنوان 
ابن املعلم: ابن املعلم أبو عبد 
رياسة  انتهت  عرصنا  يف  اهلل 
مقدم يف  إليه  الشيعة  متكلمي 
مذهب  عىل  الكالم  صناعة 

مايض  الفطنة  دقيق  أصحابه 
بارعا  فرأيته  شاهدته  اخلاطر 

وله من الكتب.
املعلم  اب��ن  ق��ائ��اًل:  وأض���اف 
انتهت  اهلل يف عرصنا  أبو عبد 
اليه  الشيعة  متكلمي  رياسة 
عىل  الكالم  صناعة  يف  مقدم 
الفطنة  دقيق  أصحابه  مذهب 

مايض اخلاطر.
تاريخ  يف  الكرجي  وك��ت��ب 
الفقه  يكن  مل  ييل:  ما  الفقهاء 
قبل  الشيعة  علامء  عند  رائجًا 
الشيخ املفيد كام هو اليوم بني 
الكتب  كانت  فقد  الفقهاء، 
األح��ادي��ث  تنقل  الفقهية 
األطهار  األئمة  عن  املروية 
السالم( كام هي، أي  )عليهم 
ومل  السند،  سلسلة  ذك��ر  مع 
الترّصف  إىل  الفقهاء  يعمد 
فحتى  أب��دًا،  احلديث  نّص  يف 
احلديث  ينقلون  كانوا  عندما 
سلسلة  معه  ينقلون  ك��ان��وا 
سنده، وهي املنهجية املعروفة 

بالفقه املنصوص.
تكاملت  املنهجية  هذه  لكن 
ق���ل���ي���اًل ب���ع���ض ال�����يء، 
الترّصف  من  الفقيه  وتكن 
واالج��ت��ه��اد حل���ّد م��ا ضمن 
إطار األحاديث واإلفتاء طبق 
مدلول ومضمون األحاديث، 

فقد ُأّلف كتاب الرشائع البن 
بابويه )والد الشيخ الصدوق( 
للشيخ  واهلداية  املقنع  وكتابا 
املنوال،  ه��ذا  عىل  ال��ص��دوق 
ظاهرة  الفرتة  تلك  وشهدت 
التمسك بظواهر احلدي،. ومل 
لالستفادة  رواج  هناك  يكن 
من  كعنرص  العقل  عنرص  من 
بحيث  االستنباط؛  عنارص 
تكامل  أمام  عائقًا  هذا  أصبح 
العلامء، ومع  وازدهار  العلوم 
املفيد،  الشيخ  شخصية  بروز 
اجلّو  ه��ذا  مواجهة  إىل  عمد 
من اجلمود والذي هيمن عىل 
فقام  آنذاك،  الفقهية  الساحة 
ليؤسس  الفقه  بتدوين أصول 
صوب  وينطلق  جديدًا  فقهًا 
الطريق  يمّثل  ص��ار  اجتهاد 
احلديثّية  املنهجية  بني  الوسط 
الصدوق  الشيخ  تبّناها  التي 
واملنهجية القياسية التي ذهب 

إليها ابن اجلنيد يف الفقه.
البداية أصواًل  الشيخ يف  دّون 
بأصول  ال��ت��ذك��رة  ك��ت��اب  يف 
األح��ك��ام،  الستنباط  الفقه 
كل  اخل����ّط  ه���ذا  يف  وس����ار 
كتابه  يف  املرتىض  السّيد  من 
الطويس  والشيخ  )الذريعة( 
يف كتاب )عّدة األصول( عىل 
منهج  من  أستاذمها  ابتكره  ما 

الذي حّياه اإلمام المهدي )عليه السالم( 
بالقول: األخ السديد والولي الرشيد الشيخ 

المفيد 
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علماء األمة
أصويل. 

قد  ك��ان  الشيخ  أن  وي��ذك��ر 
من  املنهجية  ه��ذه  استلهم 
العامين،  عقيل  أيب  ابن  أستاذه 
مكانة  الطويس  الشيخ  وأعّد 
منهجيته  يف  للعقل  ك��ب��رية 
العقل  أن  واعترب  االجتهادّية 
ه��و ال��ط��ري��ق ل��ل��وص��ول إىل 
بل  والسّنة  الكتاب  مفاهيم 
ذهب إىل القول أّن أّي حديث 
يعترب  العقل  أحكام  خيالف 

حديثًا مرفوضًا.
وقف  التي  الصالبة  وبنفس 
نظرية  أم����ام  ال��ش��ي��خ  ف��ي��ه��ا 
وقف  احلديث  عىل  التوقف 
أي��ض��ًا م��وق��ف��ًا ص��ل��ب��ًا أم��ام 
مالكًا  القياس  اعتربوا  الذين 
لالستنباط، لذلك انتقد بشدة 
أستاذه ابن اجلنيد التباعه هذه 
ورّد  االستنباطية  املنهجية 
عليها بربهان ثاقب وأّلف كتبًا 
ابن  تأليفات  عىل  النقض  يف 
املؤلفات  تلك  ومن  اجلنيد، 
اجلنيدي  )نقض رسالة  كتاب 
عىل  والنقض  مرص  أه��ل  إىل 

ابن اجلنيد يف اجتهاد الرأي(.
وكانت للشيخ املفيد )رضوان 
واسعة  عليه( حوزة  تعاىل  اهلل 
الشيعة  مثقفي  خ��رية  تضم 
بتثقيفهم  وأعتنى  عهده  يف 
وت��رب��ي��ت��ه��م ع���ىل ال��ت��ق��وى 
من  والظاهرين  والصالح.. 
ال��ريض،  ال��رشي��ف��ان:  طلبته 
الطويس،  والشيخ  واملرتىض، 
ال��ف��راغ  م��ن  شيئًا  س��دَّ  وق��د 
به  أصيبت  ال���ذي  ال��ق��ي��ادي 
الغيبة  ب��دء  أث��ر  ع��ىل  الشيعة 
ال���ك���ربى، ح��ي��ث ت��ص��دى 
املرجعية  للقيادة  املفيد  الشيخ 
اإلم��ام  من  مبارش  وبتوجيه 
فرجه  اهلل  )ع��ج��ل  امل��ه��دي 
الرشيف( حيث اجتمعت فيه 

كلمة  عليه  جعت  مؤهالت 
أوىل  فكان  منازع.  بال  الشيعة 
الشيعة  كلمة  عليه  جتتمع  من 
)عليهم  األطهار  األئمة  بعد 

السالم(.
يف  املفيد  الشيخ  ع��اش  لقد 
علامء  فيه  يتواجد  كان  عرص 
إسالمية،  مذاهب  من  كبار 
هناك  تعقد  ك��ان��ت  ل��ذل��ك 
بحث  لقاءات  احلال  وبطبيعة 
يف  وت��ك��ون  علمي  وح����وار 
اخللفاء  ب��ح��ض��ور  ال��غ��ال��ب 
املفيد  الشيخ  وكان  واألمراء، 
ويناظر  املجالس  هذه  حيرض 
املخالفني وجييب عن شبهاهتم 
النفوس  يف  تبعث  ال  بطريقة 
وملّ��ا  ال��ض��غ��ي��ن��ة،  أو  احل��ق��د 
ووافاه  املنّية  الشيخ  حرضت 
أهل  جنازته  ح��رض  األج��ل 
وسنة-  شيعة  أج��ع-  بغداد 

وآملهم نبأ وفاته.
ونظرًا للواقع االجتامعي الذي 
كان حيكم املذاهب اإلسالمية 
املختلفة يف عرص الشيخ املفيد 
الفقهّية  اآلراء  كانت  فقد 
ومن  للمأل  تطرح  والكالمّية 
فيام  مقارنة  إجياد  إىل  ُيعمد  ثم 
رأي  كل  صاحب  وكان  بينها 
إلقناع  ودليله  برهانه  يقيم 
الطرف اآلخر، وقد ملع الشيخ 
املفيد يف هذا املجال وذلك من 
خ��الل اع��ت��امده ع��ىل األس��س 
القويمة التي آمنت هبا الطائفة 
اإلمامية وألف كتابًا قياّمً أطلق 
اتفقت  فيام  )األع���الم  عليه 
األحكام(  من  اإلمامية  عليه 
املذكور  الكتاب  مّثل  وق��د 
والذي أّلفه هذا العامل النحرير 
الركيزة األوىل يف هذا املجال؛ 
يف  حم��اوالت  بعده  وحدثت 
قبيل  من  املقارن  الفقه  جمال 
للسّيد  )االن��ت��ص��ار(  ك��ت��اب 

)اخل��الف(  وكتاب  املرتىض 
من  وغريمها  الطويس  للشيخ 
الكتب التي سامهت يف تقوية 
وإثرائه  العلمي  اجلهد  ه��ذا 

وتوسعته.

أساتذته..
املفيد  ال��ش��ي��خ  ع��رص  ات��س��م 
فيه  ازده���رت  ع��رصًا  بكونه 
استطاع  ول��ذل��ك  ال��ع��ل��وم، 
حمرض  م��ن  ينهل  أن  الشيخ 
واملتكلمني  املحدثني  أعاظم 
ذكر  وقد  الفريقني،  وفقهاء 
الشيعة  أعيان  كتاب  صاحب 
الكبار  العلامء  من  عاملًا   56
ال��ذي��ن ان��ت��ه��ل ال��ش��ي��خ من 

علومهم ومن أشهرهم:
)ت��ويف  ال��ص��دوق  الشيخ   .1

381 ه(.
2. ابن اجلنيد اإلسكايف )تويف 

381 ه(.
3. ابن قولويه )تويف 369 ه(.
)تويف  الزراري  غالب  أبو   .4

368 ه(.
املرزباين  عمران  بن  حمّمد   .5

)تويف 384 ه(.
عمر  ب��ن  حمّمد  بكر  أب��و   .6

اجلعايب )تويف 355 ه(.
7. ابو عبد اهلل حسني بن عيل 
 369 )ت��ويف  البرصي  جعل 

ه(.
ال��رّم��اين  عييس  ب��ن  ع��يل   .8

)تويف 384 ه(.
فقد  لتالمذته،  بالنسبة  أم��ا 
ح����رض درس������ه ج���ل���ة م��ن 
ويمكن  الكبرية  الشخصيات 
هؤالء  بعض  إىل  هنا  اإلشارة 

األفاضل:
)تويف  املرتىض  الرشيف   .1

436 ه(.
2. السيد الريض )تويف 406 

ه(.
)ت��ويف  ال��ط��ويس  الشيخ   .3

460 ه(.
4. النجايش )تويف 450 ه(.

ر الديلمي )تويف 463  5. سالَّ
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ه(.
الكراجكي  الفتح  اب��و   .6

)تويف 449 ه(.
حسن  بن  حمّمد  يعىل  ابو   .7

اجلعفري )تويف 463 ه(.
التعريف ببعض آثاره

خالل  املفيد  الشيخ  أستطاع 
عىل  يؤّلف  أن  الرشيفة  حياته 
ما يربو ال� )176( كتابًا، ومن 

أبرزها:
حج  معرفة  يف  اإلرش���اد   .1
وأدّق  أول  العباد:  عىل  اهلل 
األئمة  حياة  ترجة  يف  كتاب 
ال��س��الم(  )عليهم  األط��ه��ار 
كبرية  بأمهية  الكتاب  وامتاز 
الكتاب  ص��ار  بحيث  ج��دا 
كتب  من  منه  ينتهل  مصدرًا 
األئ��م��ة األط��ه��ار  يف ح��ي��اة 
العلامء  من  السالم(  )عليهم 
ترجم  املفيد. وقد  الشيخ  بعد 
هذا الكتاب إىل لغات عديدة 
واألوردّية  الفارسّية  قبيل  من 

واإلنجليزّية.
يف  ق��ّي��م  ك��ت��اب  املقنعة:   .2
أحد  ويعترب  الفقه،  أب���واب 
الفقهية  ال��ن��ص��وص  أق����دم 
قبل  من  رشحه  وتم  الشيعية، 
عنوان  حتت  الطويس  الشيخ 
هت��ذي��ب األح��ك��ام )إح���دى 

الكتب األربعة(.
لسّيد  وال��ن��رصة  اجل��م��ل   .3
ال��ب��رصة:  ال��ع��رتة يف ح���رب 
وت��رج��م ه���ذا ال��ك��ت��اب إىل 

الفارسّية والفرنسّية.
امل��ج��ال��س:  أو  األم����ايل   .4

ويتضمن 42 جملسًا.
وامل��ح��اس��ن:  ال��ع��ي��ون   .5
مناظرات  الكتاب  تضمن 
املخالفني  مع  املفيد  الشيخ 
املرتىض  السّيد  اقتطف  وقد 
الكتاب  ه��ذا  م��ن  خم��ت��ارات 
وأطلق عليها عنوان الفصول 

املختارة من العيون واملحاسن 
النجف  يف  ال��ك��ت��اب  وط��ب��ع 

األرشف.
6. أوائل املقاالت يف املذاهب 
الكتاب  تضّمن  واملختارات: 
تذهب  التي  اآلراء  كالمًا عن 

إليها اإلمامية كالميًا.
7. االعتقاد بصواب اإلنتقاد: 
لكتاب  ن��ق��دي  ك��ت��اب  وه��و 

عقائد الشيخ الصدوق.

رسالة مهّمة..
وم���ن اجل���وان���ب امل��ه��م��ة يف 
يتعلق  ما  املفيد،  الشيخ  حياة 
بالرسائل والتوقيعات اخلاصة 
باإلمام صاحب الزمان )عليه 
السالم( ومنها رسالته للشيخ 
العاّلمة  عن  ورد  فقد  املفيد، 
»ذك��ر  اهلل:  رمح��ه  ال��ط��ربيّس 
كتاب ورد من الناحية املقدسة 
أّي��ام  يف  ورعاها  اهلل  حرسها 
عرشة  سنة  صفر  م��ن  بقيت 
املفيد  الشيخ  عىل  وأربعامئة 
أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن 
النعامن قّدس اهلل روحه ونّور 
رضحيه، ذكر موصُله أّنه حيمله 
باحلجاز؛  مّتصلة  ناحية  من 

نسخته:
لألخ السديد و الويّل الرشيد، 
الشيخ املفيد أيب عبد اهلل حممد 
� أدام اهلل  النعامن  بن حممد بن 
العهد  مستودع  من   � إع��زازه 

املأخوذ عىل العباد
بسم اهلل الرمحن الرحيم

أهيا  عليك  س��الم  بعد؛  أّم��ا 
ال��دي��ن،  يف  املخلص  ال���ويّل 
فإّنا  باليقني،  فينا  املخصوص 
إله  ال  الذي  اهلل  إليك  نحمد 
عىل  الصالة  ونسأله  هو،  إال 
حمّمد  ونبّينا  وموالنا  سّيدنا 
 � وُنعلمك  الطاهرين،  وآل��ه 
احلّق  لنرصة  توفيقك  اهلل  أدام 
نطقك  عىل  مثوبتك  وأج��زل 

عّنا بالصدق � أّنه قد أذن لنا يف 
وتكليفك  باملكاتبة،  ترشيفك 
ما تؤّديه عّنا إىل موالينا قيَِبلك، 
وكفاهم  بطاعته  اهلل  أعّزهم 

املهّم برعايته هلم وحراسته.
عىل  بعونه  اهلل  أّي��دك   � فقف 
� عىل  املارقني من دينه  أعدائه 
ما أذكره، واعمل يف تأديته إىل 
إن  نرسمه  بام  إليه  تسكن  من 

شاء اهلل:
بمكاننا  ثاوين  كّنا  وإن  نحن 
الظاملني  مساكن  عن  النائي 
تعاىل  اهلل  أران��اه  الذي  حسب 
ولشيعتنا  ال��ص��الح  م��ن  لنا 
املؤمنني يف ذلك ما دامت دولة 
نحيط  فإنا  للفاسقني،  الدنيا 
عّنا  يعزب  بأنبائكم، وال  علاًم 
ومعرفتنا  أخباركم،  من  يش ء 
بالذل الذي أصابكم مذ جنح 
كثري منكم إىل ما كان السلف 
ونبذوا  شاسعًا  عنه  الصالح 
وراء ظهورهم  املأخوذ  العهد 

كأهنم ال يعلمون.
ملراعاتكم،  مهملني  غري  إّن��ا 
ولو  ل��ذك��رك��م،  ن��اس��ني  وال 
ال��ألواء  بكم  لنزل  ذل��ك  ال 
فاّتقوا  األعداء،  واصطلمكم 
اهلل جّل جالله وظاهرونا عىل 
أنافت  قد  فتنة  من  انتياشكم 
حّم  من  فيها  هيلك  عليكم، 
أدرك  من  عنها  وحيمى  أجله، 
أم���ارة ألزوف  أم��ل��ه، وه��ي 
بأمرنا  ومباءتكم  حركتنا، 
وهنينا، واهلل متّم نوره ولو كره 

املرشكون.
شّب  من  بالتقّية  اعتصموا 
عصب  حيششها  اجلاهلية  نار 
مهدية،  فرقة  هبا  هيول  أموية، 
أنا زعيم بنجاة من مل يرميِ فيها 
الطعن  يف  وسلك  امل��واط��ن، 
حّل  إذا  املْرضّية،  السبل  منها 
سنتكم  م��ن  األوىل  ج���ادى 

فيه،  حيدث  بام  فاعتربوا  هذه 
ملا  رقدتكم  من  واستيقظوا 
ستظهر  يليه،  الذي  يف  يكون 
جلّية،  آي��ة  ال��س��امء  م��ن  لكم 
بالسوية،  مثلها  األرض  ومن 
امل��رشق ما  وحي��دث يف أرض 
من  وَيغلب  وُي��ق��ل��ق،  حُي��زن 
عن  طوائف  العراق  عىل  بعد 
بسوء  تضيق  اق،  م��رّ اإلسالم 
أهله األرزاق، ثم  فعاهلم عىل 
ببوار  بعد  من  الغّمة  تنفرج 
ثم  األرشار،  م��ن  ط��اغ��وت 
األخيار،  املّتقون  هبالكه  يسرّت 
وي��ّت��ف��ق مل��ري��دي احل���ّج من 
عىل  منه  يؤّملونه  ما  اآلف��اق 
توفرٍي عليه منهم واّتفاق، ولنا 
يف تيسري حّجهم عىل االختيار 
منهم والوفاق شأن يظهر عىل 

نظام واّتساق.
بام  منكم  ام��رئ  كل  فليعمل 
ويتجّنب  حمّبتنا،  به من  يقرب 
ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، 
بغتة فجاءة حني ال  أمرنا  فإّن 
من  ينجيه  وال  توبة،  تنفعه 
واهلل  حوبة،  عىل  ندم  عقابنا 
لكم  ويلطف  الرشد  يلهمكم 

يف التوفيق برمحته.
نسخة التوقيع باليد العليا عىل 

صاحبها السالم.
هذا كتابنا إليك أهيا األخ الويّل 
الصفّي  وّدن��ا،  يف  واملخلص 
حرسك  ال��ويّف،  لنا  والنارص 
اهلل بعينه التي ال تنام، فاحتفظ 
الذي  تظهر عىل خّطنا  به وال 
أحدًا  ضمّناه  له  بام  سّطرناه 
وأّد ما فيه إىل من تسكن إليه، 
وأوص جاعتهم بالعمل عليه 
عىل  اهلل  وص��ىل  اهلل،  ش��اء  إن 

حممد وآله الطاهرين«.
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كيف يرى السيد احمد 
المددي دراسة الخبر؟

بالغة،  أمه��ي��ة  م��ن  للخرب  م��ا 
امل��ددي  أمح��د  السيد  يتحدث 
ان  نريد  عندما  نحن  ق��ائ��اًل: 
ندرس اخلرب يمكن ان يدرس 
من حماور ثالثة ، كل حمور فيه 

ثالثة..
م��س��أل��ة   : االول  امل���ح���ور 
ليس  او  حجة  هذا  ان  احلجية 
ندرس  املسألة  هذه  يف  بحجة 
االوىل  الطريقة  طرق:  ثالث 
وه��ذه  احلجية  يف  العقالئية 
السيد  سلكها  التي  الطريقة 
وهذا  رسه(  قدس   ( اخلوئي 
ثقة  ان هذا  يبتني عىل  املسلك 

او ليس بثقة..
الطريقة  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ط��ري��ق��ة 
والتي   : الدينية  او  االسالمية 
الُسنة استنادًا اىل  اعتمد عليها 
الذين  اهيا  )يا   : املباركة  االية 
بنبأ  فاسق  جاءكم  ان  آمنوا 
يعتمدون  وه��م  فتبينوا...(  
 ً عدال  ال��راوي  يكون  ان  عىل 
وهم يعتمدون عىل العدالة ال 

عىل الوثاقة.
الرأي  وهو   : الثالثة  الطريقة 
االخباريني  او  القميني  عند 
وهو االعتامد عىل احلجية عىل 
وكتب  االص��ح��اب  م��ص��ادر 
نسميه  وه����ذا  االص���ح���اب 

مذهبيا ..
وديني  عقالئي  ه��ن��اك  اذن 
عند  فاملسلك   ... ومذهبي 
اع���ت���امده���م عىل  ال��ق��م��ي��ني 
ال��ش��واه��د ال��ت��ي ت��ل��ج��أ اىل 
الشواهد  عىل  وليس  املذهب 
التي  وانام  الدينية  او  العقالئية 
تراث  فلذا  للنصوص..  تلجأ 
هبذه  يمتاز  الصدوق  الشيخ 

النقطة ..
اىل  بالنسبة   : ال��ث��اين  امل��ح��ور 
الكالم  الداللة يعني مضمون 

وفيه ثالثة حماور :
يكون  ان   : االول  امل��ح��ور 
بتعبرينا  عرصيًا  او  عقالئيًا 

اليوم.
يكون  ان   : ال��ث��اين  امل��ح��ور 
الشواهد  مع  مطابقًا  املضمون 
املعروفة  والُسّنة  الكتاب  من 

بني عامة املسلمني .
الثالث : شواهد تلقى  املحور 
وهذا  الطائفة  عند  بالقبول 
املرتىض  السيد  مذهب  مثل 
واصوال  بغداد،  يف  كان  الذي 
هذا  يسلكون  ال��ب��غ��دادي��ني   ً
املسلك وال يذهبون اىل احلجية 

وانام يأتون اىل املضمون.

الرواية  متن   : الثالث  املحور 
املتن  اىل  بالنسبة  رأي  هناك   ،
اللغوية  الشواهد  اىل  نرجع 
هذا   ً مثال  العقالئية  التارخيية 
شواهد  هناك  املعني  النص 
النص  هذا  بأن  تؤيد  تارخيية 
كان هكذا وكان العرب تقرؤه 
رواية  عندنا   ً ..فمثال  هكذا 
ام��رء  دم  ُيقتل  )ال  معروفة 
مسلم ( وهي يف كتب الشيعة 
اما يف كتب السنة موجود )ال 
وهذا  مسلم(  ام��رء  دم  ُيّطُل 
 ... يقتل(  )ال  من  عربية  اكثر 
الرسالة  ن��درس  عندما  يعني 
 .. مفرداهتا  يف  حتى  والرواية 
مفردات  من  مفردة  كل  فإذن 
تارة  تدرس  ان  جيب  الرواية 
اللغوية  الشواهد  حيث  من 
وتارة تدرس من جهة القضايا 

التارخيية  والشواهد  التارخيية 
املوجودة ..

ُتطرح  ان  ينبغي  االم��ور  هذه 
تعلمون   ً اجاال  واالن  علميًا 
كثري  الغربيون  الغرب  يف  انه 
يف  ختصص  هل��م  ص��ار  منهم 
كوك(  )مايكل  مثل  الشيعة 

حيث انه هو مسيحي ..

الثقافة هي  واقعا هذه   : اقول 
الشبايب  الوسط  يف  تسود  التي 
يسال  م��ا  ك��ث��ريا  ان���ه  ح��ي��ث 
علل  عن  ويبحث  ويشكك 
باس  ال  بذاهتا  االسئلة  وهذه 
هبا ولكن ماهية املواضيع التي 
فاهنا  اسئلة؟   هكذا  تستحق 
تصبح اسئلة تشكيكية يف هذا 
سامحته  اش��ار  وك��ام  امل��ض��امر 
التشكيك  حتى  ي��ؤدي  وه��ذا 

بايات القران .
ع���ن ق����وة امل���ص���در حت��دث 
الغرب   : قائال  املددي  السيد 
املصدر..  قوة  عىل  يعتمدون 
اعتمدوا  غربية  دراسات  رأينا 
عىل مصادر قالوا يف النجايش 
اىل  وصلنا  واالن  م��وج��ود 
النجايش  ن��ت��ج��اوز  م��رح��ل��ة 
الثقة هو  يعتربون   ً فاالن مثال 
نتجاوز  االن  ونحن  النجايش 
امل��وارد  من  جلة  يف  النجايش 
يف  اشتبه  النجايش  ان  اثبتنا 

هذا املجال حيث ذكر شخصًا 
كله  تصورنا  ويف  كتابا  وذكر 
موجود  الشخص  ال  وه��م 
وه��ذه  م��وج��ود  الكتاب  وال 

دراسات خاصة ..
واما دراسة الرتاث االسالمي 
فهنالك حمطات جيب ان نقف 
مدلوالهتا  ودراس���ة  عندها 
كيف   ً مثال  واسباهبافيقول: 
ن��درس ه��ذا احل��دي��ث وه��ذا 
اشتهر يف قم ومل  ملاذا  احلديث 
الحظوا  الكوفة..  يف  يشتهر 
ان االنتاج يف احلديث الشيعي 
الكوفة من حدود سنة  هو يف 
يعني  للهجرة   )150-70(
يف  ُاّل���ف  الشيعة  ت���راث  ك��ل 
الكوفة يف هذه الفرتة .. وهناك 
البرصة وتراث  تراث قليل يف 
املدينة واال غري ذلك  قليل يف 
ق��ل��ي��ل ج����دًا ي��ع��ن��ي ح���وايل 
يف  الشيعي  ال��رتاث  من   %85
الكوفة.. مثال ً رسالة احلقوق 
نفرض سنة 80 هجرية حيث 
)عليه  ال��س��ج��اد  االم����ام  ان 
اخلارجية  والشواهد  السالم( 
السجاد  االم��ام  ان  اىل  تشري 
بدأ بصب نرش  من  افضل  هو 
البيت  اهل  ومعارف  العلوم 

)عليهم السالم(.

ان وفقنا اهلل للحديث بقية

حوار/ سامي جواد كاظم
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معلومة طبّية عن ال���كنيوالت

هي شكل من اشكال اإلبر املستخدمة إلعطاء املريض العالجات الطبية السائلة بمختلف انواعها او االدوية التي تؤخذ بشكل 
حقن.

وهي تأيت بعّدة أشكال وأحجام وتتميز بسهولة التحكم هبا وسهولة تركيبها وعدم احلاجة إلبقاء النيدل الداخيل هلا يف الوريد.
الغرض من استخدامها:

* إعطاء األدوية واملحاليل الوريدية.
* عالج املريض بطريقة ارسع.

* تعويض فقد السوائل من اجلسم ويف حاالت اجلفاف واحلروق.
* نقل الدم ومكونات الدم االخرى.

* حقن املضادات احليوية.
* تروية االوردة قبل العملية.

* خفض ضغط الدم واعادة توازن االمالح والسوائل باجلسم.
كيفية استخدام الكانيوال؟

أواًل: جيب رشح الطريقة للمريض الزالة القلق والتخوف وإلعطاء املريض الشعور بالراحة واالطمئنان بام جيري.
ثانيًا: هتيئة كافة املواد املستخدمة.

ثالثًا: غسل اليدين وارتداء القفاز املناسب.
رابعًا/ اختيار الوريد املناسب يف ظاهر كف اليد أو املكان املناسب يف اليد إلدخال الكانيوال فيه.

وإن عملية االختيار تعتمد كليًا عىل اهلدف من تركيب املحلول، حيث جيب أن نستخدم األوردة الصغرية يف حاالت:
- إعطاء ماّدة خمدره للمريض يف حالة معاجلة األمراض النفسية.
- عند إعطاء دواء بشكل متقطع مثل مريض لديه مضاد حيوي.
أما بالنسبة الستخدام األوردة الكبرية فتكون يف احلاالت التالية:

- يف احلاالت االسعافية مثل حوادث السيارة وحني تكون حالة املريض غري مستقّرة ومعرضه للتدهور.
- عند وجود احتامل لنقل دم.

- يف حالة اجلفاف الشديد.
- عند استخدام األدوية التي تضايق الوريد.

ما هي الكانيوال؟
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من  املفرزة  االنسولني  كمية  لتحديد  التحليل  هذا  يستخدم 
البنكرياس؛ فإذا كانت النتائج بالشكل االيت:-

1.معدل طبيعي + ارتفاع السكر بالدم تعني أن هنالك مقاومة 
حلرق  اخلاليا  يدخل  ما   insulin resistance لالنسولني 

.T2D.M السكر فيصنف هذا النوع الثاين من السكري
النوع  تعني  الدم   سكر  ارتفاع   +  C-peptide 2.انخفاض 

.T1D.M االول من السكر
تعني  بالدم  السكر  ارتفاع   + C-peptide 3-ارتفاع مستوى 
 insulin أن السكر من النوع الثاين نتيجة لوجود مقاومة للسكر

التكيس للنساء. resistance خصوصا مرىض 
الدم  يف  السكر  انخفاض   +  C-Peptide مستوى  4.ارتفاع 

يدل عىل وجود ورم يف البنكرياس

ما هو حتليل C-peptide؟

فوائد تناول التمر مع 
احلليب على الريق

. زيادة مناعة اجلسم.
2. بناء العظام وتقويتها.

3. إدرار حليب األم املرضعة.
4. تطهري الكبد من السموم.

5. دعم املخ واخلاليا العصبية.

خامسًا: جيب جتهيز ابرة حتتوي عىل املحلول امللحي الستخدامها للتأكد من ان الوريد صالح الستخدامه.
سادسًا: يوضع املربط الضاغط )torniqate( حوايل 12 سم فوق املكان املراد ادخال االبرة فيه، وتأّكد اّن النبض ما زال موجودًا 
بعد ربط املربط لتفادي حدوث امتناع الدم عن االنسجة، كام ويوىص املريض بشد قبضة يده واالحتفاظ هبذا الوضع اىل االنتهاء 
وعدم االستعجال مهام كان وضوح الوريد بحيث تقوم بثني يده بخّفة إىل االعىل ثالث مرات او الرضب بخفة عىل احتامل وجود 

الوريد.
مالحظة/ إذا مل يوّضح الوريد قم بام ييل:

- أزل الرباط واترك يد املريض لألسفل لوضوح الوريد وبعدها اعد الرباط.
- أزل الرباط وضع كامدات ساخنة فوق الوريد ملدة عرش دقائق.

سابعًا: عند وجود وريد مناسب الحظ كم طول النيدل املوجود بالكانيوال؟
اذا كان طول النيدل 2سم وحددت النقطة التي أبدا منها جيب عيل ان االحظ استقامة الوريد النه اذا كان هناك انحناء وجود انحناء 

بالتيوب البالستيكي املغطي لنيدل ومن ثم قم بمسح املوضع بمسحة طبية.
ثامنًا: يتم االمساك بالكانيوال بوضع اصبع السبابة والوسطى عىل اجنحة الكانيوال ووضع االهبام بالوسط، ويتم إدخال رأس 
الكانيوال بزاوية 40 او 30 درجة يف الوريد حيث يالحظ وجود نقطة دم تربز يف اعىل الكانيوال داللة وجودها بالوريد، بعدها 
يتم رفع الكانيوال لألعىل قلياًل ومن ثم سحب النيدل للخارج مع دفع الكانيوال إىل الداخل عن طريق األجنحة بنسبة متساوية اىل 

االنتهاء من ذلك.
تاسعًا: أزل الرباط وقم بالضغط عىل الوريد لتوصيل االبرة املحتوية عىل املحلول امللحي ليتم التأكد من كفاءة الوريد.

عارشًا: تثبيت الكانيوال بواسطة البالسرت »االصق« املعد لذلك وقد يلزم تثبيتها لألطفال الدعامة ومن ثم اغالق الكانيوال، وبعد 
ذلك كتابة التاريخ والساعة واسم املمرض والتوقيع ومن ثم يتم البدء بإعطاء السوائل ويتم ارجاع املريض اىل وضعهيِ الطبيعي.
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ضمن عمله اإلنساني وأنشطته الترفيهية..
البصر  وضعاف  للمكفوفين  الحسين      اإلمام  معهد 

ينّظم سفرة مدرسية لتالميذه
تصوير/ صالح السّباحاألحرار/ قاسم عبد الهادي

نظم معهد االمام الحسين )عليه السالم( للمكفوفين وضعاف البصر 
التاب��ع لقس��م النش��اطات العامة ف��ي العتبة الحس��ينية المقدس��ة، 
س��فرة مدرس��ية لتالميذه، تضمنت زيارة مدينتي سيد األوصياء واالمام 
الحس��ين للزائرين، والهدف منها تخفيف الضغط النفس��ي والدراسي 
م��ن جانب ولتحفيزهم عل��ى التفوق بامتحانات نهاية العام الدراس��ي 

2016�� 2017 من جانب آخر. 

 »جملة االحرار« رافقت كوادر 
واج��رت  والتالمي��ذ  املعه��د 
سلس��لة لقاءات صحفية كان 
اوهلا مع األس��تاذ سامي جواد 
كاظ��م مدي��ر املعه��د وال��ذي 
حتدث قائاًل: »من سعادة املرء 
ع��ىل قدر ما يعش��ق الس��عادة 
عندما حيققه��ا لآلخرين وهم 
حمروم��ون منها تك��ون افضل 
واروع ونح��ن نك��ون بذل��ك 
اس��عد، وبفضل اهلل )سبحانه 
وتع��اىل( ُوّفقت ك��وادر معهد 

االمام احلسني )عليه السالم( 
البرص  وضع��اف  للمكفوفني 
بتنظيم س��فرة مدرسية اهلدف 
منها ختفيف الضغط الدرايس 
من جان��ب وتطبيق ما تعلموه 
املعه��د  داخ��ل  دروس  م��ن 
وتطبيقها  والس��لوك  كالس��ري 
ع��ىل واقع احلي��اة م��ن حيث 
التعامل مع االخر واستخدام 
االلع��اب املوج��ودة يف املدينة 
ونستطيع ان نقول عنها سفرة 

علمية ترفيهية«.

واضاف جواد، »هذه الس��فرة 
املدرس��ية ليس��ت األوىل ب��ل 
س��بقتها واح��دة اجريت قبل 
البدء بامتحانات نصف السنة 
م��ن ه��ذا الع��ام، ونس��أل اهلل 
)س��بحانه وتع��اىل( ان يوفقنا 
بتقديم افضل انواع اخلدمات 
وكل  املهم��ة  الرشحي��ة  هل��ذه 
ه��ذا برعاية مب��ارشة من قبل 
س��امحة املتويل الرشعي للعتبة 
س��امحة  املقدس��ة  احلس��ينية 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي 

ل��وال رعايت��ه وجتاوب  الذي 
االم��ني الع��ام الس��يد جعف��ر 
املوسوي ملا تأسس هذا املعهد 
الذي ع��رّب عنه املختصون بأّنه 

األول عىل مستوى العراق«.
حت��دث  متص��ل  س��ياق  يف 
والنف��يس،  الرتب��وي  املرش��د 
األس��تاذ حس��ام حممد عاجل 
»ديموم��ة  قائ��اًل:  اجلب��وري 
إقام��ة مث��ل هك��ذا رح��الت 
ه��ي  للمكفوف��ني  ترفيهي��ة 
للمكفوف��ني  ج��دًا  مهم��ة 

أسرة ومجتمع
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كوهن��ا تس��اهم بش��كل كب��ري 
يف ختفي��ف الضغ��ط الدرايس 
والتلمي��ذات  التالمي��ذ  ع��ىل 
وخصوص��ًا اهن��م مقبلون عىل 
امتحانات هناية العام الدرايس 
اىل   اضاف��ة    ،2017/2016
زرع االبتس��امة والبهج��ة عىل 
ش��فاههم ونس��عى جاهدي��ن 

إلدامتها«.
فيام اوضح معلم م��ادة الرتبية 
حي��در  االس��تاذ  االس��المية 

بأّن  العق��ايب  ابراهي��م هاش��م 
كث��رية  طاق��ات  »للمكف��وف 
وملسنا ذلك من خالل تواجدنا 
معه��م يف املعه��د فمنه��م من 
يتق��ن اللع��ب بالك��رة ومنهم 
م��ن لدي��ه ص��وت جوه��ري 
ع��ايل املس��توى ويس��تطيع ان 
الكريم  الق��رآن  يق��رأ ويرت��ل 
بص��ورة جيل��ة اضاف��ة إللقاء 
القصائد الش��عرية واالناش��يد 
ما جع��ل حرصنا يزيد بصورة 

اك��رب، إذ نح��رص ع��ىل تنمية 
تل��ك القابلي��ات والطاقات«، 
مضيف��ًا ان »إقامة مث��ل هكذا 
تس��اهم  مدرس��ية  س��فرات 
بش��كل كبري يف ارتياح حالتهم 
تس��اعدنا  النفس��ية، وكذل��ك 
باكتش��اف  كمعلم��ني  نح��ن 

مواهبهم«. 
يذكر ان تالمي��ذ املعهد عرّبوا 
ع��ن ارتياحه��م الكبري مثمنني 
ال��دور الذي تق��وم ب��ه العتبة 

املقدسة يف رعايتهم،  احلسينية 
وداعني اهلل )س��بحانه وتعاىل( 
ان يدي��م عليه��م ه��ذه النعمة 
الت��ي غ��ريت بحياهت��م الكثري 
وانتق��ل حاهلم م��ن الظالم اىل 
النور من خ��الل تعلم القراءة 
املجتمع  والكتابة وزجه��م يف 
ليامرس��وا حياهتم كاألس��وياء 

من املبرصين.

أسرة ومجتمع
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تعامل  وكيفية  االسالمية  الدعوة  س��رية  يقرأ  من 
النبي واهل بيته االطهار عليهم جيعا افضل الصالة 
والسالم سيقف عىل دروس عظيمة واسس سليمة 
الشديد  الناجح واهلادف واملؤثر ، لالسف  لإلعالم 
احكام  او  بطوالت  او  كتاريخ  السرية  يقرأ  البعض 
اليه  بامس احلاجة  ما نحن  ثناياها  بينام بني   ، رشعية 

اليوم .
وسائله  فاملستحدث  مستحدثا  امرا  ليس  االع��الم 
الفقري  والعمود   ، ثابتة  وتبقى  ثابتة  فهي  اسسه  ام 
والصحيحة  السليمة  املعلومة  ايصال  هو  لالعالم 
لثقافة قد تكون خافية عىل الراي العام ، ومن اسوأ 
ومثل  الغري  من  االنتقاص  هو  االعالمي  يعتمده  ما 
وسائل  من  الكثري  فيها  تعج  وقح  اسلوب  هكذا 

االعالم ولالسف الشديد اثرت يف املتلقي .
اهل  عليه  اك��د  ال��ذي  حماسنكم  اظ��ه��روا  اسلوب 
البيت عليهم السالم هو من اروع االساليب املؤثرة 
والناجحة يف الراي العام ، فبدال من نقد االخر نقدا 
هتجميا مقارنة خطئه بامر صحيح من نفس الصنف 
حتى يلتفت اليه املتلقي،اظهر االمر الصحيح فقط، 
نقل  ورسعة  احلديثة  االجهزة  تقنية  ذلك  اىل  اضف 
املعلومة سامهت وبشكل كبري يف تاثري االعالم باي 

شخص يكون مستهدفا .
اما استخدام الربامج لتشويه احلقائق ومن ثم التنصل 
فغدا  اليوم  الغري  يكتشفه  مل  ان  اسلوب  فهذا  منها 
واستهجان  نقد  حمل  ويكون  بغشه  اجلميع  وسيعلم 

وعدم مصداقية .

يعملون  الطغاة  وبعض  واملواطنني،  احلكام  اهتامم  حمل  يكون  االعالم 
عىل حتجيم االعالم وعدم اخذ دوره الصحيح يف ممارسة سلطته كسلطة 
رابعة من اجل النهوض بالبلد ، ولكن البلدان الديمقراطية والتي تضمن 
دستورهم فقرات تسمح لالعالم ان يامرس مهنته بشكل حر ايضا وضعوا 

ضوابط ملنع التشهري والقذف حتى اليتم التجاوز عىل االخرين 
هذه الفقرة يف الدستور العراقي كانت حمل جتاذبات وكل يفرسها عىل رايه 
يستوعبون حدود  قد ال  البعض من االعالميني  ذاته هنالك  الوقت  ويف 
مقدار  املشتكي  حيدد  كيف  التساؤل  يبقى  ايضا  وذاك  هذا  وبني   ، النقد 
الغرامة وذكر ارقام مغولة من املعلوم استحالة دفعها فكيف تقر املحكمة 

هبكذا ارقام ؟!!! 
قد حيصل اعالمي ما عىل وثائق تدين مسؤول او لربام تتكون له مشاهدة 
حلادثة فيها ادانة للطرف االخر ، وقد يكون لالعالمي استنتاجا لظاهرة 
والنقاش  للجدل  قابلة  االمور  هذه  كل   ، لالخر  ادانة  ايضا  فيها  معينة 

والبعض منها قد تكون دامغة .
من  جيعل  قد  هنا  الطرح  ؟  االعالم  وسائل  يف  طرحها  كيفية  يف  املشكلة 
احلق باطل والباطل حق ، وان كانت الغاية التقويم فيجب االبتعاد عن 
االلفاظ التي تؤزم املوقف ، عىل سبيل املثال لو كان هنالك مسؤوال مل يؤد 
عمله بشكل نزيه فيمكن االشارة اليها مع االحتفاظ بالوثيقة التي تدين 
املسؤول والتنويه اليها لغرض االصالح وليس احلط من قدره فلو قلت 
مشاريعه  لبعض  غموضا  او  عمله  يف  خلال  هنالك  الفالين  املسؤول  ان 
افضل مما تقول انه كذا وكذا  وتشبهه بكذا او كذا ، فمثل هذه الكلامت 

هي حمل خالف وتازيم .
انه خمطئ وعرض  املسؤول عىل خطا ويقينا  بل يف بعض االحيان يكون 
خطاه من عىل وسائل االعالم بشكل فاضح قد تيسء اىل شخصيته طوال 

حياته وهذا امر مؤمل وللقانون كلمته يف معاجلة هكذا حالة .
نجاح  اهم مقومات  يستخدمها االعالمي من  التي  الكلمة  اختيار  اتقان 
مقاالت  هنالك  الشديد  لالسف  نعم   ، خلقيا  وحتى  مهنيا  االعالمي 
اجلارحة  الكلامت  من  وفيها  بالعموم  بل  بعينه  لشخص  موجه  تكون  ال 
والقادحة ومؤملة ومثل هكذا مقاالت تعطي صورة غري سليمة ملن يروج 
هلا ، ويكفينا ثقافة اهل البيت عليهم السالم يف التعامل مع من ييسء اليهم 

وكيفية مواجهة السيئة باحلسنة .

التشهير والقذف 
في االعالم

إعالم وصحافة

أظهروا 
محاسنكم 
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يف  خيتلف  الصحفي  اللقاء 
اسلوبه حسب وسيلة االعالم 
خيتلف  فالورقي   ، تنرشه  التي 
ع��ن ال��ص��ويت وع��ن امل��رئ��ي ، 
مشرتكة  نقاط  هنالك  ولكن 
اعتبار  حم��ل  ت��ك��ون  ان  جي��ب 
الصحفي يف لقائه مع الضيف 

ومنها 
الصحفي  يكون  ان   -1
السيام  الضيف  بشخصية  ملام 
حمور  ستكون  ال��ت��ي  النقطة 

اللقاء
التثبت من املعلومات   -2
قبل اطالقها جزافا وقد يكون 
ما  معلومة  تشكيك يف  هنالك 
الصحفي  شطارة  تظهر  هنا 
بصيغة  ال����س����ؤال  ب��ج��ع��ل 

االستفسار عن املعلومة وليس 
االهتام واجلواب

الضيف  شخصية   -3
اشكال  ثالثة  احد  عىل  تكون 
شخصية   ، ثرثارة  شخصية   ،
معتدلة  شخصية   ، خجولة 
ان  الصحفي  عىل   ، وحاذقة 
بشكل  ال��ل��ق��اء  ادارة  حيسن 
املتلقي  ت��ريض  بنتيجة  خي��رج 
الشخصية  حيتوي  ان  مثال   ،
اليتحدث  ان  وجيعله  الثرثارة 
بعيدا عن املوضوع واذا حتدث 
عن املوضوع املطلوب فليرتكه 
يثرثر النه سينزلق اىل معلومة 
او  الصحفي  يعلمها  ال  ق��د 
اخلجولة  وام��ا   ، العام  ال��راي 
باسلوب  استدراجها  فيجب 

هبدوء  خجله  ومسايرة  نفيس 
من  فيه  ه��و  مم��ا  خترجه  حتى 
باالسئلة  ابدا  ودائ��ام  التقوقع 
السهلة بحيث يستطيع االجابة 
عليها لتكون منطلقا للحديث 
وام��ا   ، ل��ه  وتشجيعا  م��ع��ه 
الشخصية احلاذقة هنا جيب ان 
يكون الصحفي بمنتهى الدقة 
االستدارج  لغرض  واللباقة 
واحل���ص���ول ع���ىل امل��ع��ل��وم��ة 
الذي  الضيف  الن  املطلوبة 
يكون  حساسا  منصبه  يكون 
خيرج  وال  ال��ك��الم  يف  دقيقا 
بل  معلومات  من  لديه  ما  كل 
ما يريد هو ان يعلم به املتلقي 
هنا عىل الصحفي ان يستخدم 
االج��اب��ات  ذات  االس��ئ��ل��ة 

الضيف  حيرص  حتى  املتناقضة 
باحد  ليقر  التناقض  زاوية  يف 

املعلومتني 
اياك ثم اياك ان تفكر   -4
الضيف  من  واالنتقام  بالغلبة 

فهذا اليدل عىل املهنية ابدا 
م��ن هترب  اح���رتس   -5
الضيف ومنع تشتت املوضوع 

النه ال خيرج بنتيجة 
اللقاءت  ك��ل  وّث��ق    -6
صوريا او صوتيا او ورقيا فاهنا 
تستفيد  ان  تستطيع  ارشيف 

منه يف لقاءات مقبلة .

إعالم وصحافة

اللقاء
 الصحفي
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هويُتُه ومولده
من الشبهات التي يثريها الرافضون لفكرة االمام املهدي عليه السالم 
هي نس��به ومولده ، فهم يرون نس��به من صلب احلس��ن عليه السالم 
مس��تندين اىل ادلة اوهن من بيت العنكبوت هم فندوها قبل االمامية 

، واىل عدم والدته بحكم العقل متجاهلني التاريخ واالمر االهلي .
وهذا االنكار ليس بسبب ما ذكروا بل بسبب ما يتعلق باالمام املهدي 

عليه السالم وذلك النه :

يعت��رب املكمل لالئم��ة االثنى عرش عليهم الس��الم وه��ذه هي عقيدة 
االمامية فلهذا يعتمد الطرف االخر عىل البرت بانكار والدته 

واما نس��به فال يعنيهم االمر بقدر م��ا يعنيهم معتقدات االمام الغائب 
ه��ل هي من صلب العقي��دة االمامية ام من غريه��ا ، فلو ثبت مولده 
ونس��به طبقا للروايات التي يعتمدها االمامي��ة فان املرتتب عىل ذلك 

سيكون وفق فقه االمامية وهذا حمل خالف .

من يش��كك بوجود وغيبة االمام املهدي عليه السالم ابدأ معه 
هل يؤمن باهلل عز وجل وقدرته عىل ان يقول لليء كن فيكون 

؟ 
وعن��د الع��ودة اىل س��رية االنبي��اء والبرشية س��نجد الش��واهد 
والدالئ��ل الكثرية عىل ان هنالك من غاب مئة  او مئتني او اكثر 
من الس��نني ومن ثم ظهروا بعد غيب��ة طويلة منهم النبي يونس 
عليه الس��الم ، اصحاب الكهف ، نبي اهلل عزير ، موس��ى عليه 
الس��الم ، هذا من جانب ومن جانب اخر ثقافة الغيبة والعودة 
كان��ت رائجة يف زمن املس��لمني فكم من فرق��ة ادعت غيبة من 

يعتقدون بامامته .
ونع��ود لقدرة اهلل عز وج��ل ، فالطبيعة وقوانينه��ا تقول ان أي 
كتلتني متالصقتني فان احلرارة تنتقل من االكثر درجة اىل االقل 
، وهذا قانون طبيعي ومنطقي وجتريبي ، هنا يايت السؤال فلامذا 
عندما رمي النبي ابراهيم عليه الس��الم وسط النار مل حيرتق ومل 
تنتقل احلرارة اليه ؟ مل تنتقل المر اهلي أي ان هذا القانون عطل 
بامر اهلي لغاية اهلية ، وهذا بعينه جيعل من خاليا جس��م االمام 
املهدي عليه السالم حية دائام وال توت إال بعد الظهور وحتقيق 

العدالة بأمر إهلي .

تشكيٌك في غيِر محّلِه!!

شذرات مهدوية
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الفطرة السليمة لالنس��ان ان يعيش االمل يف حياته ، واال لو كان 
للي��اس مكان يف قلب��ه فان املوت افضل له ب��ل ان الياس يعترب يف 
بع��ض احلاالت م��ن املوبقات الكب��رية فالياس م��ن رمحة اهلل عز 
وج��ل يف تغيري االم��ور الصعاب بعد الدعاء والتش��بث باالمل ، 

مثل هذا الجيوز ابدا .
متع��ة احلي��اة باالمل فانن��ا كثريا ما نرى ماس��اة ونح��ن عاجزون 
عن ازاحتها فتكون س��لوتنا االمل املتجس��د باالمام املهدي عليه 
الس��الم ، واال ل��وال االمل الصب��ح حال االنس��ان مثل احلمقى 
الذي��ن يقدمون عىل االنتحار النه يعيش الي��اس من رمحة اهلل عز 

وجل .
كم هي س��لوة ال��روح رائعة عندم��ا تفكر بق��دوم الغائب املنتظر 

ليمأل االرض عدال واحسانا .
واياكم ان تعتق��دوا االنتظار يعني جلوس القرفصاء ووضع اليد 
ع��ىل اخلد لننتظر الظهور فهذا بعيد كل البعد عن العقل واملنطق ، 
االنتظار هو العمل للظهور بافضل وجه الستقبال االمام املهدي 

عليه السالم بام يدخل الرسور عىل قلبه . 

نعيُش األمل

هو سيظهر يف اخر الزمان اليس كذلك ؟
نعم ولكنه مل يولد 

هل تعلم متى يظهر؟
علمها عند ريب 

ممكن اليوم او غدا او بعد سنة او مئة سنة 
نعم يف أي وقت ممكن 

كم عمره عندما يقوم بالتغيري ؟
ال علم يل 

حسب العقل لنقل 40 سنة 
لنقل 

وطامل��ا ال نعلم متى يظهر فلو يظهر االن او بعد س��نة فه��ذا يعني انه مولود قبل أربعني 
سنة.

ماذا تريد ان تصل اليه؟ 
ان ال جت��زم بانه غري مولود واذا ما انتقلت بك من اجلزم اىل التش��كيك س��اثبت لك انه 
مولود هذا عقال ناهيك عن االدلة التارخيية املوثقة لدى الفريقني التي تؤكد والدته سنة 

255  للهجرة.

وِلَد أم لم يولْد.....؟!

شذرات مهدوية
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موارد بشرية

اخلوف شعور طبيعي لدى الناس ، بل لدى جيع الكائنات احلية ، 
وكل إنسان يستجيب هلذا الشعور بطريقة خمتلفة ، ولكن قد يزيد 
اخلوف عن ح��ده الطبيعي فيصبح عندئذ مرض��ا ، وهو ما يطلق 

عليه » الرهاب » .
قد يصاب الش��خص بالرهاب من أش��ياء عديدة مثل اخلوف من 
األماكن املرتفعة ، أو األماكن العامة أو احليوانات والزواحف إىل 
حد ال يتناسب مع خطورة تلك األشياء بحيث يتحول من إنسان 
طبيعي إىل ش��خص مريض ال يمكنه أداء وظائفه بش��كل طبيعي 
وال أن حيي��ا حياته مث��ل بقية الناس ، ولكن اش��هر أنواع الرهاب 
التي تصيب الشباب هو الرهاب االجتامعي أو ما يعرف باخلجل
الره��اب االجتامعي: هو خوف وارتباك وقلق يداهم الش��خص 
عن��د قيامه بأداء عم��ل ما - قواًل أو فعاًل - أم��ام مرأى اآلخرين 
أو مسامعهم ، يؤدي به مع الوقت إىل تفادي املواقف واملناسبات 

االجتامعية
أعراض الره��اب االجتامعي هي تلعثم ال��كالم وجفاف الريق، 
تس��ارع نبضات القل��ب واضطراب التنفس، ارجت��اف األطراف 

وشد العضالت
تشتت األفكار وضعف الرتكيز

املص��اب بالرهاب االجتامعي خياف م��ن أن خيطئ أمام اآلخرين 
فيتع��رض للنقد أو الس��خرية ، وه��ذا اخلوف الش��ديد يؤدي إىل 
اس��تثارٍة قوي��ة للجهاز العصبي غري اإلرادي مم��ا يؤدي إىل ظهور 

األعراض البدنية عىل اإلنسان اخلجول يف املواقف العصبية
م��ن مواقف الرهاب االجتامعي مث��ال االمتناع عن التحدث أمام 

جمموعة من الناس او يف االمتحانات الشفوية
هذه الظاهرة جتعل الش��خص مرتددا دائ��ام يف حياته ومنعزال عن 

االخرين وال يس��تطيع ان يطور قابليات��ه يف التعايش مع املجتمع 
وكذل��ك يؤدي إىل ضي��اع حقوقه دون أن يب��دي رأيه، يمنعه من 
إقام��ة عالق��ات اجتامعية طبيعي��ة، يؤدي ب��ه إىل مصاعب حياتية 
، ورصاع نف��يس داخ��يل، ق��د ي��ؤدي إىل مضاعفات نفس��ية مثل 

االنطواء واالكتئاب
عالج املشكلة

أدرك هذا األمر مبكرًا قبل أن يستفحل ، ويصبح متأصاًل صعب 
العالج

ت��درج يف مقابل��ة اآلخرين والتح��دث أمامهم بص��وت مرتفع ، 
ويمك��ن أن تب��دأ بمجموعة صغ��رية ممن تعرفه��م وحترض كلمة 
قص��رية حتض��ريًا جيدًا وتت��درب ع��ىل إلقائها مس��بقًا ث��م تلقيها 
عليه��م وتكرر ذلك ، ومع كل مرة تزيد من عدد املس��تمعني لك 
حتى تزداد ثقتك بنفس��ك ويصبح األمر شيئا طبيعيًا بالنسبة لك 
يمكنك االس��تفادة من الربامج النفسية والس��لوكية للتغلب عىل 
اخلج��ل وهي جترى حتت إرشاف خمتص يف ه��ذا األمر وهلا نتائج 

باهرة
ع��زز ثقتك بنفس��ك وبقدراتك تعل��م املهارات الت��ي تنعك من 

الوقوع يف احلرج يف املواقف الطارئة
مفت��اح التغلب عىل اخلجل االجتامعي هو حتدي األفكار اخلاطئة 
التي تس��يطر عىل الذهن عند التع��رض للمواقف االجتامعية فإذا 
تكن اإلنس��ان من حتدي تل��ك األفكار والتغلب عليها فس��وف 

يترصف تلقائيا بصور طبيعية
تذكر دائام : ال يمكن ألحد أن حيظى بالتألق واللمعان يف كل حني

املصدر / جملة شباب د/ حممد الصغري

مهارُة التخلص من الخجل
          » الرهاب االجتماعي«
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موارد بشرية

االب��داع اليكون حك��را عىل منصب او انه يتناس��ب طرديا مع 
رفع��ة املنصب بل انه تفكري ذايت يمكن له ان خيرج اىل العلن اذا 
م��ا اتيحت له الظروف الس��ليمة والن ع��دد املوظفني اكثر من 
عدد املس��ؤولني فان نس��بة ظهور افكار ابداعي��ة لدى املوطف 
تك��ون اعىل من املس��ؤول ، ولكن اذا كان املس��ؤول اليتصف 
باالدارة الس��ليمة فانه يقتل االبداع ويقود املؤسسة اىل اجلمود 

ان مل تكن اىل اخلسارة .
األف��كار  لتلق��ي  نظ��ام  بانش��اء  تق��وم  الناجح��ة  فاملؤسس��ة 
واالقرتاح��ات، ه��ذا النظ��ام جي��ب أن يوفر فرص��ة للموظف 
لتجربة فكرته بش��كل مصغر ثم تنفيذ الفكرة بشكل واسع عىل 
املؤسس��ة بأكملها، بل وجيب أن حيصل املوظ��ف عىل التكريم 
املعنوي الذي يستحقه، ويستحس��ن أن حيصل عىل فائدة مالية 
من اقرتاحه، وهذا النظام مطبق يف رشكة تويوتا اليابانية، حيث 
تتلق��ى اإلدارة 1500000 اق��رتاح!! ملي��ون ونصف اقرتاح 
سنويًا! ويتم تطبيق 98% منها، ويكرم املوظف معنويًا وماديًا. . 
اهيا املسؤول أغرس يف عقول وأنفس املوظفني بأن ال مستحيل 

عىل اإلنسان، ونبههم بأن ال يفرطوا يف الواقعية، حدث مرة يف 
مؤسس��ة جنرال إلكرتيك أن طلب مديرها من املوظف اجلديد 
أن يبتك��ر طالء يزيل احلرارة عن الزج��اج اخلارجي للمصباح 
الكهربائي، واملوظفني القدامى يعلمون تامًا أن من املس��تحيل 
صنع هذا الط��الء، لكن املفاجئة فجرها املوظف اجلديد عندما 
اس��تطاع ابتكر طالء خيفف من حرارة املصباح الكهربائي، إذًا 

ال مستحيل أبدًا.
. عل��م املوظفني نظام )كايزن kaisen(، وه��ذه كلمة يابانية 
تعني التطوير املس��تمر، جي��ب أن ال يتوقف اإلب��داع أبدًا، هذا 
النظ��ام يعني إدخال حتس��ينات صغرية وبس��يطة عىل اخلدمات 
واملنتجات وبش��كل دائم، وهبذا لن يس��تطيع أح��د ما الالحق 

بك، وهذا املبدأ تعمل به مؤسسة سوين،
• ... ض��ع ط��رق وأس��اليب رس��مية وغ��ري رس��مية لتحفيز 
وتكري��م املوظف��ني، فمه��ام كان املوظ��ف متميز وجمته��د فأنه 

حيتاج إىل اإلحساس بأن املدير واآلخرين يقدرونه.

كيَف تبدُع المؤسسة؟
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تتجىل  اجعها  ال��ع��امل  ش��ع��وب 
صورهتا من خالل ثقافة شباهبا ، 
مهة  خالل  من  بعمراهنا  وتنهض 
أي  قدوة  هم  والشباب   ، شباهبا 
الجيب  والقدوة   ، العامل  يف  بلد 
لالعتبارات  االولوية  يضع  ان 
امل���ادي���ة م���ن ح��ي��ث امل��ن��ص��ب 
من  احلقيقية  القدوة   ، واالمالك 
خالل التفكري السليم وترتيب ما 
يملك الشباب من مهارات وفق 
يسخر كل  ان  يستطيع  الية عمل 
النجاز  والبدنية  الفكرية  طاقاته 
اعامل جتعل منه قدوة ، فاخليارات 
املتاحة للشباب يف ترتيب اعامهلم 
هي اكثر من غريهم ، هلذا عندما 
يكون قرارهم سليام يف عدم تكن 
عىل  التاثري  من  النفس  رغبات 
القرار فانه يكون اصلب  صائبية 
واصلد من كبار السن يف قرارهم 
، وكام يقال عبادة الشباب ختتلف 

عن عبادة كبار السن .

القدوة

أهمية الشباب في اإلسالم

اهلل  رسول  مبعث  يوم  اىل  بالتاريخ  عدنا  لو 
للرسالة  نرشه  وكيفية  وال��ه  عليه  اهلل  صىل 
سيتبني   ، ذلك  يف  اعتمد  من  وعىل  اخلالدة 
يف  اهلل  رسول  عند  الشباب  امهية  مقدار  لنا 
نرش دعوته ويف االغلب االعم عمر الشباب 
يكون دون الثالثني ، ويف هذا السن لننظر ما 
مهام  من  السالم  عليه  االمام عيل  اليه  اوكل 
فراشه  يف  مبيته  مثال  ومنها  به  املطلقة  لثقته 
معارك  يف  ودوره  الفواطم  مع  وهجرته   ،
الرسول ، وهذا اليعني ان نغمط حق شباب 
االمة االسالمية بل خذوا مثال اسامة بن زيد 
الذي امره عىل جيش املسلمني يف سنة وفاته 
، وللتاكيد عىل امهية الشباب  قال رسول اهلل 
القيامة حتى  } ال تزول قدم عبد يوم  )ص( 
وعن  أفناه  ما  يف  عمره  عن  أربع  عن  يسأل 
اكتسبه  أين  من  ماله  وعن  أباله  فيام  شبابه 

وفيام أنفقه وعن حبنا أهل البيت {
عىل  الساموية  الرسالة  اكدت  االمهية  وهلذه 
وجوب تربية الشباب واالعتناء هبم وبنائهم 
مؤهلون  ألهنم  وخلقيًا  وروحيًا  فكريًا  بناء 
لتقبل التعليم أكثر من غريهم فهم ارق افئدة 
وأزكى نفسًا واعىل مهة وقد ورد عن الرسول 
األعظم ) ص ( أحاديث بخصوص الشباب 
بالشباب  )أوصيكم   ) )ص  يقول  ومنها 
افئدة ( وقد جاء احلث عىل  خريًا فأهنم ارق 

الوجوب  بصيغة  متواصاًل  والتفقه  التعلم 
مرة وبالتهديد أخرى وبالرتغيب مرة أخرى 
أتيت  لو   { السالم   عليهام  الصادقني  فعن 
 } ألدبته  يتفقه  ال  الشيعة  شباب  من  بشاب 
فأنتم  تفقهوا   {  ) السالم  )عليه  يقول  وكان 
إعراب { ويقول أبو عبد اهلل الصادق ) عليه 
السالم ( } لست أحب أن أرى الشاب منكم 
فإن  ضيع  فرط  فان  فرط  يفعل  مل  فان  غاديًا 
بعث  والذي  النار  سكن  أثم  فإن  أثم  ضيع 
 ) ص   ( اهلل  رسول  كان  { وقد  باحلق  حممدًا 
مناصب  أليهم  ويسند  الشباب  عىل  يعتمد 
واملسؤوليات حساسة وهامة جدًا وطاملا لقى 
نفسه  يعترب  من  بعض  من  شديدة  معارضة 
)ص(  وكان  قدمه  أو  سنه  لكرب  بذلك  أوىل 
التاريخ  يؤكد  وهكذا  حاساًم  ردًا  عليهم  يرد 
الرسايل مدى اهتامم الرسول األعظم )ص( 
فيويص  كبريًا  اهتامما  بالشباب  البيت  وأهل 
وهذا  كبرية  مسؤوليات  اليهم  ويسند  هبم 
األسايس  ال��دور  هلم  الشباب  أن  عىل  دليل 
يف مسرية الرسالة اخلالدة ان ارصار الرسول 
األكفاء  الشباب  محاية  عىل  ص(   ( األعظم 
واالعتامد عليهم كان له األثر البالغ يف أذهان 
عامة املسلمني وجعل الذين كانوا خيطئون يف 
جهلهم  اىل  يلتفتون  الشباب  جليل  تقييمهم 

ويراجعون حساباهتم

ملف الشباب
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حيرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خالف 
من  أو   ، اللباس  جنس  حيث  من  زّي��ه 
حيث لونه ، أو من حيث وضعه وتفصيله 
وخياطته كأن يلبس العامل لباس اجلندي ، 

أو بالعكس مثاًل 
لباس  رسه(  )قدس  اخلوئي  السيد  فرّس 
خالف  هو  ما  اإلن��س��ان  بلبس  الشهرة 
سائر  أو  اللون  أو  اجلنس  حيث  من  زّيه 
العامل  بلبس  له  ومّثل   ، اخلصوصيات 
استند  وكأّنه   . العكس  أو  اجلندي  لباس 
جلة  يف  ال����وارد  النهي  إىل  حتريمه  يف 
 . الوسائل  يف  امل��ذك��ورة  النصوص  من 
كمصّحح أيب أّيوب اخلّزاز عن أيب عبداهلل 
)عليه السالم( قال : »إّن اهلل تعاىل يبغض 

شهرة اللباس«.
   ومرسل ابن مسكان عنه )عليه السالم( 
ثوبًا  يلبس  أن  خزيًا  باملرء  »كفى   : قال 

يشهره ، أو يركب داّبة تشهره« .
)عليه  عنه  عيسى  بن  عثامن  ومرسل     
السالم( قال : »الشهرة خريها ورّشها يف 

النار« .
)عليه  احلسني  ع��ن  سعيد  أيب  وخ��رب     

يشهره  ثوبًا  لبس  من   «  : قال  السالم( 
كساه اهلل يوم القيامة ثوبًا من النار« .

   وخرب ابن القداح عن أيب عبداهلل )عليه 
)عليه  أمرياملؤمنني  »ق��ال  قال  السالم( 
السالم( : هناين رسول اهلل )صىّل اهلل عليه 
.«الخ   .  . الشهرة  ثياب  لبس  عن  وآله( 
من   17 باب  يف  مذكور  االخ��ري  وه��ذا   .
أحكام املالبس احلديث 5 وسائل الشيعة 

.
كون  األخ��ب��ار  ه��ذه  من  الظاهر  ف��اّن     
املمنوع لبس ما يوجب اشتهار البسه بني 
الناس ، بحيث يعرف به ويكون ممّيزا له 
عاّم عداه ، كأن يلبس اإلنسان عاممة محراء 
ونحو  مقلوبة  الفروة  أو  حنكني  ذات  أو 
ويشار  للشخص  معّرفًا  يكون  مّما  ذلك 
إليه بالبنان ، فيوجب اشتهاره بني الناس 

المتيازه عنهم .
هو  ما  لبس  جم��ّرد  أّن  ال��واض��ح  وم��ن     
لبس  فلو   ، ذلك  يقتض  ال  الزي  خالف 
ودخل  بالعكس  أو  اجلندي  لباس  العامل 
بلدة غريبة ال يشتهر بذلك ، ملساواته  يف 
يف اللبس مع أهل ذاك اللباس ، بخالف 

املوجب  احل��م��راء  ال��ع��امم��ة  مثل  لبس 
به  الختصاصه   ، ك��ان  حيثام  لالشتهار 
ما  ويؤّيد      . معه  غريه  اش��رتاك  وع��دم 
صحيح  األخبار  هذه  تفسري  يف  ذكرناه 
»كنت حارضًا أليب   : قال  بن عثامن  محاد 
 : رجل  له  قال  إذ  السالم(  )عليه  عبداهلل 
أصلحك اهلل ذكرت أّن عيل بن أيب طالب 
)عليه السالم( كان يلبس اخلشن ، يلبس 
 ، ذلك  أشبه  وما  دراهم  بأربعة  القميص 
ونرى عليك اللباس اجلّيد ، قال فقال له : 
إّن عيل بن أيب طالب )عليه السالم( كان 
لبس  ولو   ، ينكر  زمان ال  ذلك يف  يلبس 
مثل ذلك اليوم لشهر به ، فخري لباس كّل 

زمان لباس أهله . .« .
جمّرد  ليس  املذموم  أّن  منه  يظهر  حيث     
اخلروج عن الزي ، بأن يلبس العامل لباس 
اجلندي أو بالعكس ولو يف داره مّدة قليلة 
يكون  بحيث   ، أحد  عليه  يّطلع  أن  دون 
أو  الذهب  الرجل  لبس  حكم  حكمه 
احلرير ، بل العربة أن يشهر به بني الناس 
يعرف  التي  ونعوته  أوصافه  من  ويكون 
هبا كاألمثلة املتقّدمة ، فيقال مثاًل : الرجل 

الذي عاممته محراء وهكذا .
وشبابنا اليوم البعض منهم يلبس مالبس 
التليق به كانسان حمرتم معتقدا بانه يواكب 
الناس  استهجان  تثري  واقعا  بينام  التطور 
فلباس الشهرة حيدده العرف االجتامعي .
الشاب  يرتدي  ان  املخجل  من  اعتقد 
نسائية  بنقوش  تكن  مل  ان  مقاربة  مالبس 
الداخلية  مالبسه  جتد  منهم  والبعض 
ظاهرة للعيان ، وهذا جيعل شكل الشاب 

حمل تساؤل

  لبا�ض 
ال�شهرة 

ملف الشباب
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قد  العمر  مراحل  من  معينة  مرحلة  ويف  بل  معينة  حلظات  يف 
هو  التي  بالبيئة  يتاثر  جتده  وهلذا  فكري  بفراغ  االنسان  يشعر 
يف  التمعن  غري  من  عشوائي  وبشكل  افكارا  عقله  ليمأل  فيها 

االصلح منها واالسوأ فيها.
فكرة  أي  فيها  ينبت  خصبة  ارض��ا  عقوهلم  تكون  الشباب 
دون  ورغابته  تتامشى  التي  تلك  السيام  حسن  بقبول  وتتلقاه 
جمتمعا  يكون  ان  يريد  من  فان  هلذا   ، رشعيتها  اىل  االلتفات 
سليام يف بنائه الفكري فعليه بالشباب لغرس االفكار السليمة 
اذا ما كانت وفق اسلوب سليم  يتقبلوهنا بقبول حسن  فاهنم 

غري معقد وغري مشدد .
كاألرض  احلدث  قلب  :«وإنام  السالم  عليه  عيل  اإلمام  عن 
نحسن  ان  جيب  هلذا  قبلته«،  يشء  من  فيها  ألقي  ما  اخلالية 
الفكرة التي يراد هلا ان تنبت يف عقول الشباب واذا ما ترجها 
سليمة  نصائحية  واجهة  سيكون  فانه  ترصفاته  يف  الشاب 
القرانه ويكون قد كسب ضعفني من االجر النه احسن سريته 

وهو يف اوج قوته الفكرية والبدنية .
الفضائيات  تبثها  التي  الثقافات  عىل  نؤكد  املنطلق  هذا  ومن 
فكثري منها غري سليم وال يعتقد الشاب بان هذه االمور تعترب 
من اهلينة بل اهنا من الصعبة العسرية التي تؤثر تاثريا سلبيا عىل 
مستقبله بل قد يكون مرتكزا جليل سلبي وسيدفع ثمن اعامله 
تتابع  ما  حتسن  ان  الشاب  اهيا  فعليك  هلذا   ، به  اقتدى  ومن 
اعداء االسالم  قبل  املستهدف من  فانت  اعالمية  من وسائل 
بالدرجة االوىل ، وابحث عن شباب مميزين ليكونوا قدوة لك 

وال تستشهد بالسلبي اطالقا . 

الفراغ 
الفكري 
لل�شباب
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مما يؤسف له ان البعض بل الكثريون من شبابنا يعتقد ان الشباب الغريب متطور ومثقف من 
خالل مالبسه وترصفاته يف املجتمع، بل ال يعلم ان  اغلب ترصفاهتم هذه بخالف الضوابط 

الرشعية املسيحية ، لربام اهنم يعطون للعلم حقه اال ان ما خيصهم غري سليم .
السيئات  عن  واالبتعاد  باالخالق  وااللتزام  ذاهتم  واصالح  الشباب  تاديب  فمسالة 

القديم واجلديد وهذه بعض  اناجيلهم وبعهدهيا  وكل عمل ذميم قد حثت عليه 
النصوص التي تثبت لك عزيزي الشاب صحة ما قلنا 

»يا بني، اختذ التأديب منذ شبابك، فتجد احلكمة إىل مشيبك« )سفر يشوع بن 
سرياخ 6: 18(

اميِ َشَبابيَِك« )سفر اجلامعة 12: 1( »َفاْذُكْر َخاليَِقَك يفيِ َأيَّ
اَلَم  َوالسَّ َة  َوامْلََحبَّ َواإليِياَمَن   َّ اْلربيِ َواْتَبعيِ  ْنَها،  ميِ َفاْهُرْب  ُة  َبابيِيَّ الشَّ َهَواُت  الشَّ ا  »َأمَّ
إىل  الثانية  الرسول  بولس  )رسالة   » َنقيِيٍّ َقْلٍب  ْن  ميِ بَّ  الرَّ َيْدُعوَن  يَن  الَّذيِ َمَع 

تيموثاوس 2: 22(
َباَب  َوالشَّ َداَثَة  احْلَ أَلنَّ  َك،  ميِ حَلْ َعْن   َّ الرشَّ ديِ  َوَأْبعيِ َقْلبيَِك،  ْن  ميِ اْلَغمَّ  عيِ  »َفاْنزيِ

« )سفر اجلامعة 11: 10( اَلنيِ َباطيِ
 ، فيِ ، يفيِ التَّرَصُّ نيِنَي يفيِ اْلَكاَلميِ ْن َأَحٌد بيَِحَداَثتيَِك، َبْل ُكْن ُقْدَوًة ليِْلُمْؤميِ »اَل َيْسَتهيِ
َهاَرةيِ« )رسالة بولس الرسول األوىل  ، يفيِ الطَّ ، يفيِ اإليِياَمنيِ وحيِ ةيِ، يفيِ الرُّ يفيِ امْلََحبَّ

إىل تيموثاوس 4: 12(
يَر » )رسالة يوحنا الرسول  يِّ ا اأَلْحَداُث، أَلنَُّكْم َقْد َغَلْبُتُم الرشيِّ َ »َأْكُتُب إيَِلْيُكْم َأهيُّ

األوىل 2: 13(

إياك ان تقتدي بالخطأ

السؤال: ما هو تعريفكم للباس الشهرة ؟
اجلواب: اللباس الذي يظهر البسه بشكل قبيح وفظيع وشنيع عند الناس فيستوجب ذلك هتكه وإذالله.

السؤال: إذا كان لبس النقاب يف بلد مثريًا لالستغراب ، والتساؤل أحيانًا ، فهل جيب خلعه باعتباره من لباس الشهرة؟
اجلواب: ال جيب ، نعم إذا كان لبسه مثريًا لإلستهجان واالستقباح عند عامة الناس يف البلد ، يكون من لباس الشهرة يف ذلك 

البلد ، فال جيوز لبسه فيه.
السؤال: هل جيوز للمؤمن ان يلبس لباسا يسبب له اهلتك واالذالل ؟

اجلواب: حيرم لبس لباس الشهرة ، وهو اللباس الذي يظهر املؤمن يف شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس ، حلرمة هتك املؤمن 
نفسه واذالله اياها.

السؤال: هل جيوز يف احلجاب الرشعي ان يكون خمالفًا للعرف، بحيث يلفت انتباه املارة النه عىل غري عادة البلد؟
اجلواب: اذا عّد من لباس الشهرة مل جيز لبسه.
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ويل الدين اإلسالمي أمهيًة خاّصة بالشباب 
التي  واملهاّم  األدوار  أهّم  إليهم  ويوكل 
كالقيام  امليادين  خمتلف  يف  األمة  حتتاجها 
اإلنسانية،  العبادية،   , االجتامعية  باألدوار 
طلب  اجلهادية،  السياسية،  التطوعية، 
يشّكل  مما  ذل��ك  وغ��ري  امل���ؤازرة،  العلم، 
اإلسالمي  املجتمع  لبناء  صلبة  ق��اع��دًة 
حوله  جيري  ملا  وامل��درك  والواعي  املؤمن 
تفاعاًل إجيابيًا مع حميطه ومؤّثرًا  واملتفاعل 
بشكل  ليس  فيه،  يعيش  الذي  الواقع  يف 
الوجود.  يف  له  قيمة  ال  زائ��د  أو  هامي 
السالم(:”يا  املؤمنني)عليه  أم��ري  يقول 

باألدب  أعراضكم  حّصنوا  الفتيان  معرش 
ودينكم بالعلم”.

ويضع أمري املؤمنني )عليه السالم( عناوين 
واألول��وي��ات  الشاّب  الهتاممات  كبرية 
“أّول  فيقول:  التي جيب أن حيرص عليها 
يتعّلمها األحداث،  أن  التي جيب  األشياء 
احتاجوا  رجااًل  صاروا  إذا  التي  األشياء 

إليها”.
يكون  أن  وامل����راد  ال��دي��ن:  يف  ال��ت��ف��ّق��ه 
دينه  ب��رضورات  األق��لّ  عىل  عاملًا  الشاّب 
عىل  دائ��اًم  ويعمل  والعقائدية،  الفقهية 
يكون  ال  حتى  وثقافته  معلوماته  حتديث 

)عليه  الباقر  فعن  زمانه،  خارج  موجودًا 
شباب  من  بشاّب  أتيت  السالم(:”لو 
ألوجعته”،ويف  الدين  يف  يتفّقه  ال  الشيعة 

خرب آخر “ألدبته” .
مسألة  إىل  تشري  األح��ادي��ث  ه��ذه  وك��ّل 
مهمة وهي أّن ترك التفّقه ليس اعتداًء عىل 
وبالتايل  املجتمع،  اعتداء عىل  وإنام  الذات 
عىل  احل��ّد  ُيقام  جريمًة  تكون  تكاد  فهي 

مرتكبها.
وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبّي  عن  التعّلم: 
بمنزلة  كان  شبابه  يف  تعلم  وسلم(:”من 
كبري  وهو  تعلم  ومن  احلجر،  يف  الرسم 
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املاء”.وعن  الكتاب عىل وجه  بمنزلة  كان 
يف  السالم(:”العلم  املؤمنني)عليه  أمري 
اإلمام  احلجر”.وعن  يف  كالنقش  الصغر 
أن  أحّب  السالم(:”لست  )عليه  الصادق 
أرى الشاّب منكم إال غاديًا يف حالني، إّما 
ط وضّيع،  فرَّ يفعل  مل  فإن  متعّلاًم،  أو  عاملًا 
فإن ضّيع أثم، وإن أثم سكن النار والذي 

بعث حمّمدًا باحلّق
)عليه  اهلل  عبد  أيب  ع��ن  ال��ق��رآن:  ق���راءة 
السالم(:”من قرأ القرآن وهو شاّب مؤمن 
اهلل  وجعله  ودمه،  بلحمه  القرآن  اختلط 
الربرة،وكان  الكرام  السفرة  مع  وجّل  عّز 
ومعنى  القيامة”،  يوم  عنه  حجيزًا  القرآن 
يف  القرآنية  املفاهيم  ترّسخ  االختالط  هذا 
النفوس لتكون حافزًا له عىل فعل اخلريات 

وحائاًل دون ارتكاب املفاسد والرشور.
اجلد واالجتهاد: عن النبّي )صىل اهلل عليه 
ليلة  كّل  ينزل  ملكًا  هلل  وسلم(:”إّن  وآله 
فينادي يا أبناء العرشين جّدوا واجتهدوا”.
اإلمام احلسن  اجلّد يف طلب اآلخرة: عن 
)عليه السالم(:”يا معارش الشباب عليكم 
بطلب اآلخرة، فقد واهلل رأينا قومًا طلبوا 

ما  واهلل  واآلخرة،  الدنيا  فأصابوا  اآلخرة 
رأينا من طلب الدنيا فأصاب اآلخرة”.

املرء يف خّط  يناهلا  احلديث  فالدنيا يف هذا 
بذاهتا،  مطلوبة  ليست  فهي  اآلخ���رة، 
هذه  واحلال  وهي  مستقاًل،  هدفًا  وليست 
ومرغوبة  ممدوحة  هي  بل  مذمومة  ليست 
طلبه  حال  امل��رء  يناهلا  التي  الدنيا  فنيِْعَم 
بمعزٍل  يطلبها  التي  الدنيا  وبئس  لآلخرة, 

عن اآلخرة.
ينبغي  ما  أرق��ى  من  وهي  النفس:  تزكية 
لذلك  ملا  أولوياته  أوىل  الشاب  جيعله  أن 
األخالق  بمكارم  اتصافه  يف  كبري  أثٍر  من 
عىل  اإلنسانية  النفس  فاعتياد  كربه،  عند 
هذه  جيعل  الصغر  يف  واملكارم  الفضائل 
القيم واملبادئ منقوشًة يف القلب ال يمكن 
عليه  اهلل  )صىل  النبي  عن  برسعة،  ذهاهبا 
اهلل  إىل  أحّب  يشء  من  وسلم(:”ما  وآله 
تعاىل من شاّب تائب، وما من يشء أبغض 
إىل اهلل تعاىل من شيخ مقيم عىل معاصيه”.

وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبّي  عن  هلل:  التعبد 
تعّبد  الذي  العابد  الشاّب  وسلم(:”فضل 
ما  بعد  تعّبد  ال��ذي  الشيخ  عىل  صباه  يف 
سائر  عىل  املرسلني  كفضل  سنه  ك��ربت 

الناس”.
ولعّل املراد هنا أّن الشاب إنام يقّدم صورة 
حسنة عن اإليامن باهلل تشّكل نقطة جذب 
التي  كالصورة  تامًا  الناس  من  للكثري 
يقدمها النبّي فيستقطب الناس من خالهلا.
واألسوة  القدوة  مقام  له  العابد  فالشاّب 
الناس تامًا كمقام املرسلني، فالشابُّ  بني 
كّل  ترك  كونه  اآلخرين  عىل  حّجة  العابد 
شهواته  ذروة  يف  وهو  احلياة  مشتهيات 
وقريبًا  الكربى،  األّم��ة  لقضايا  ليتصّدى 
)صىل  اهلل  رس��ول  ق��ول  املعنى  ه��ذا  م��ن 
من  شبابكم  وسلم(:”خري  وآله  عليه  اهلل 
تشّبه  من  كهولكم  ورّش  بكهولكم،  تشّبه 

بشبابكم”.

ملف الشباب

11

يار
ا

87



يتمزقون ويناضلون ويقاتلون، تشعلهم الغرية، فيرشبون احلامسة، 
يتواسون بالصرب، ويستأنسون باالنتظار، يفرتشون، ارضهم التي 
اغتصبت، فيغادرهم الن��وم دون رجعة، مفارقني اطفااًل صغارًا، 
وامه��ات أدمنَّ األن��ني، أنني بطعم »الدلل��ول« القديم، وقصص 
»النعاوي«، التي دغدغت اس��امعهم، يف طفول��ة البارود، طفولة 

ْن نار. العوز واحلرمان، التي جعلتهم رجااًل ميِ
املوص��ل س��قطت، رج��ال قيِه��روا، وأع��راض تع��دى عليه��ا، 
َمت، فبكت عليها املئذنة احلدباء،  والكنيس��ة.. حتى الكنيس��ة ُهديِ
وانك��رس ظهر اجلبل، مئات الس��نني، واألطياف تتعايش س��وية، 
تغن��ي لوحة ش��عر، اس��مها الع��راق، هنا حي��ث للع��راق، ثلث 
تأريخ البرشي��ة، موطن األنبياء والرس��ل واألوصياء، وطن بابل 
واش��ور والزقورة، أرض احلس��ني ومار متي الرسياين، تعرضت 
لوب��اء مغويل اخر، وباء ُأس��مُه داعش، ختدش��ه اإلنس��انية ويقتله 
التفك��ري، فحارب كالمها، ح��اول وأد التأريخ، فذلته اثار العراق 
بصمودها، تلك احلجارة الصلبة، التي ادمت جاجهم، واظهرت 
لنا مدى الفراغ، التي حتتويه، صلبُة اإلرادة حجارة تأرخينا، وهٌش 

جدًا معتقدهم وخاوية طموحاهتم.
داعش الكافرة بكل يشء، إال بالدمار والقتل والرتويع، مدعومًة 
بفكر ابن تيمية الس��قيم، وس��حت اموال اخلليج، وحلم العثامنية 
املريض، تلك اخلالفة البائسة، والدولة الرثة، التي طواها التأريخ 
بصفحاته السود، داعش تذبح وحترق وتسبي، متكئة عىل جهلها، 
بأبن��اء دجلة والف��رات، ناك��رة لتأرخيهم املرص��ع باالنتصارات، 

وامللمع باملواقف املرشفة.

ليأيت الرد رسيعًا، فتحرص داع��ش ومن معها، انحصار الدمامل، 
ترتك اثر املوت، يف كل مكان وزمان.

فت��وى ُخطت بالذه��ب، خطتها أنام��ل املرجعية، فهمه��ا جيدًا، 
ش��باب وش��يوخ ونس��اء العراق، فهب��وا، يلبون ن��داء اهلل، جهاٌد 
كفائي، يتيح هلم التمتع بنعيم اجلنة، وها هم رجال القرن الواحد 
والعرشين، رجال احلش��د الش��عبي، خيط��ون بأرواحهم، خارطة 

وطن، ع� ويعيص عىل الغاصبني.
الس��اكت ع��ن احل��ق، ش��يطاٌن اخرس، لي��ت ش��يطاهنم اخرس 
فحس��ب، َبْل إن ش��يطاهنم اخرس واعمى، فالذي يوس��وس له 
ش��يطانه، ويتهم املدافعني عن حرمة ارضهم، بأبشع التهم، ما هو 
اال ش��يطان، اعمى احلقد ب��رصه وبصريته، كي��ف ال؟ وهو يتهم 
رجااًل، ابعدوا خطرًا حمدقًا ببغ��داد، وزحفوا كاجلبل الثائر، نحو 
كل شرب، من ارض العراق، عابرين للطائفية، جمسدين كل معاين 

الوطنية.
لق��د تغرّي واقع حزيران 2014، واملي��دان بات من نصيب رجال 
اهلل الذائدي��ن عن حرمات��ه، وال عجب، فُبعد نظره��م، بام أرادوا 
بأمن العراق، واخرتاق سيادته، اصبح واضح للعيان، بأنه مرض 
انكس��اري، لعدسة عينهم املنكرسة اصاًل، بالذل واهلوان وخدمة 
االجنبي، اما رؤية املرجع األعىل، فكانت نظرة البصرية، املسددة 
من اهلل، واملؤيدة من اهلل )جّل وعال(، لتقطع خيط اإلثم، وتزعزع 
اس��تثامر الدول العابثة، التي استثمرت اموااًل، ورجااًل، وسالحًا 

بداعش.

الحشُد الشعبّي.. بيَن مرِضِهْم وفراسِتِه!
بقلم: زيدون النبهاني
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:

بريد القراء
بقلم: زيدون النبهاني

بعد التحية والسالم والشكر والعرفان..

إلى/ مجلــــة »االحرار« الحــــرة وللعاملين عليهــــا

كثريًا ما تطرحون يف عملكم املفيد واملثمر مواضيع فيها املعرفة والتغذية الثقافية وفيها نوع من التوجيه لكثري من الناس واذكر 
منهم الشباب وما يتعلق بسلوكهم وكام تطرحون من سرية عظامء العلامء وما يتعلق بحياهتم ومؤلفاهتم ونشاطهم العلمي 

والفقهي خلدمة االسالم ومذهب اهل البيت عليهم السالم.
كام تطرحون قضايا اجتامعية وحياتية وطبية وبحوث علمية معارصة..

وكام تقومون بنقد لبعض املامرسات السلبية يف املجتمع عامة ويف املجتمع الكربالئي خاصة بام يتعلق بقدسية املدينة املقدسة 
وذلك ألجل التوعية والتقويم وكذلك تنرشون ممارسات اجيابية وعادات اجتامعية واخالقية ومن فضائل حمببه وترّوجون 

وحتثون عىل اتباعها ونرش مواضيع خمتلفة من طرائف وحكم وُمُثل مفيدة..
اسالميني وغريهم  العاملية من  الشخصيات  واستقطابكم  الكبرية،  واملهرجانات  العاملية  والندوات  املؤترات  تقيمون  وكام 
للمشاركة يف هذه الفعاليات حيث تنقل ما تقومون به من عمل جبار وعظيم اىل شعوب العامل للتوعية واالطالع عىل الكثري 

مما جيهلون من فكر وعلوم وتراث واخالق وسرية اهل البيت عليهم السالم والتعريف عىل من سار بخطهم وهنجهم.. 
فجزاكم اهلل خري اجلزاء ووفقكم لذلك..

مما لفت انتباهي يف العدد 589 ملجلتكم يف الصفحة قبل االخرية عنوان )حرفان( وما اعظم هذين احلرفني حيث تقول .. 
انه احلق .. وهو الصواب

 فرصخ بوجهي احلق
 قال نسيت اهم صفة يل ..

 كل البرشية ان مل تتبعني فهي عىل باطل
 إال واحدا انا اتبعه امري املؤمنني عيل )عليه السالم(..

 والقول انه حق اليقني، حق املساواة، حق املثل العليا، انه حق صفاء النفس وحق االخالص يف العمل انه عيل بن ايب طالب 
)عليه السالم(..

نتمنى ان نكون من املتبعني لعيل بن ايب طالب )عليه السالم( من اتباع هذا احلق لتكميل املسرية وادخال الرسور اىل قلب امري 
املؤمنني عيل بن ايب طالب )عليه السالم(.

بقلم/ قارئ املجلة.. احلاج جميد عبد الصاحب الشيخ جابر/ بغداد
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الدخان املتطاير من الدراجات النارية ذات املحرك الرديء بل البعض منهم يتعمد الن يكون حمرك 
الدراجة هبذا الشكل ليتصاعد منه الدخان ليزيد من تلوث اجلو معتقدا بانه يكافح البعوض وال يعلم 

بان اصحاب مرض الربو يعانون منه بل حتى االصحاء اليتحملون استنشاق هكذا دخان .
من يتصدى هلؤالء؟

كابسات  و  النفايات  حاويات  يف  النقص  ومعاجلة  النفايات  من  التخلص  مهمة  تسهيل  بغية 
النفايات ابتكرت بعض العوائل طريقة سهلة ورخيصة للتخلص من النفايات وبكلفة ال تتجاوز 
ما  اىل  االلتفات  غري  من  منها  والتخلص  النفايات  حلرق  صغرية  ولعة  او  فعود كربيت  فالسني 
تسببه هذه احلرائق من خماطر وتلوث للبيئة بل من خماطرها عندما تكون مع النفايات علب معدنية 
او زجاجية للمرشوبات مغلقة فاهنا تنفجر وتؤدي اىل ما ال حيمد عقباه . العامل جعل جزءا من 
مساعدة اقتصادهم هي االيرادات التي حيصلون عليها من تدوير النفايات واالستفادة منها بشكل 

سليم وصحي ...من سيتوصل اىل هذا االبتكار العظيم؟

تدوير نفايات بطرق مبتكرة

دراجات نارية لمكافحةبعوض!!!

ظواهر اجتماعية

احياء   ( مصطلح  اصبح  البساتني  عىل  السكنية  للقطع  الرشسة  اهلجمة  بعد 
ازمة  بمرض  تاثريا  االمثل  العالج  انه  بل  البلد  يف  وبقوة  متداوال  البستنة( 

هل  اعلم  وال  مبزال  حيتضن  سكني  بستني  حي  فكل  املقصود  وهنا   ، السكن 
هي حممية طبيعية ؟ واملصيبة اهنا اصبحت جممعا للمياه الثقيلة وللنفايات اخلطرية 

وبالتايل اصبحت مرتعا تعيش فيه احليوانات القاتلة واحلرشات السامة وهذا ادى اىل بيئة 
خطرية بكل ما حتمل الكلمة من معنى ....نامل االرساع باملعاجلة

بيئتنا تحتضر
مبازل جتمع عامل احليوان واحلرشات
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الدول  من  افضل  مفرط  وبشكل  وجه  باكمل  احليوانات  حقوق  يامرس  العراق  ان  الظاهر 
االوربية لدرجة تركها سائبة بني االزقة والشوارع وتعبث كام حيلو هلا يف قذارهتا يف اي مكان 
تتواجد فيه ، وظاهرة اخرى كثرية تعرتضنا يف الطريق ، وهي ظاهرة مقززة جدا ، نالحظ 
حيوانات سائبة هالكة يف الشوارع فطائس بمنظر قبيح ورائحة كرهية واذا خال اجلو للغربان 

فاهنا جتتمع لتتناول وجبتها الدسمة وسط مشهد تتقيأ النفوس منه .
ال ختشون حقوق احليوان فاهنم اصال اليبالون باالنسان واذا اعرتضكم احد قولوا تعرضوا لعمل 

ارهايب ....لربام تكمن صعوبة القضاء عىل هذه الظاهرة عدم ختصيص اموال او عدم وجود كوادر مهنية للعمل 
عىل القضاء عليها .

ظاهرة الذبح العشوائي ال زالت موجودة يف بعض االسواق والطرقات اخلارجية ومعلوم 
للجميع ما هلذه الظاهرة من اثار سلبية صحية وبيئية، ولالسف الشديد ان بعض املواطنني 

يتعاملون مع هذه الظاهرة وكاهنا امر طبيعي .
الذبائح مع عدد هائل من  نفايات قذرة من خملفات  نجد  فيه ذبح عشوائي  مع كل مكان 

املواطنون وكان شيئا مل يكن بل قد يكتفون بوضع  العفنة ويمر من جنبها  الذباب والروائح 
ايدهيم عىل انوفهم .

البد للجهات املعنية من اختاذ اجراءات للقضاء عىل هذه احلالة كام وال خيفى عىل اجلميع ما للمواطن ايضا من دور يف 
مساعدة اجهزة الدولة للقضاء عىل هذه الظاهرة

التخطيط السليم الي حي او منطقة سكنية يتضمن باالضافة اىل االحياء السكنية مناطق 
جتارية واخرى صناعية وحتى خدمية ، ولكن لالسف الشديد تفشت ظاهرة افتتاح أي حمل 
والي مهنة كانت يف أي منطقة كانت فدائام نشاهد مثال مصلحي السيارات او الدراجات 

بنوعيها النارية واهلوائية وسط سوق جتاري او مقاهي وسط احياء سكنية .
اليرس  ما  لتجمع  حمال  وتصبح  البيئة  عىل  ستؤثر  الصناعية  املحالت  هذه  خملفات  ان  يعني  وهذا 

الناظرين ، لذا نامل من اجلميع حكومة وشعبا ان يتم معاجلة هذه الظاهرة للحفاظ عىل سالمة البيئة

من للحيوانات السائبة ؟

الذبح العشوائي

صناعية وسط سكنية

ظواهر اجتماعية
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عىل  األطباء  بمساعدة  العمى  من  ماليني  ينقذ  ان  يمكن  للعني  ريادي  فحص  اىل  علامء  توصل 
عالج مرض املياه الزرقاء أو الَزَرق أو الغلوكوما الذي يشكل أكرب سبب عاملي للعمى الدائم. 
ويتيح الفحص اكتشاف مرض الَزَرق يف وقت مبكر بحيث يمكن املبارشة بالعالج قبل ان يبدأ 
تردي النظر. ويعاين نحو 60 مليون شخص يف انحاء العامل من مرض الَزَرق الناجم عن موت 
مشعًا  مؤرشًا  اجلديد  الفحص  يستخدم  كامل.  بعمى  مصابون  منهم   % العني10  شبكية  خاليا 
بقع  املريضة عىل شكل  املريض. وتظهر اخلاليا  لدى حقنه يف  بربوتينات اخلاليا  يلتصق  خاصًا 
وقالت  املستشفيات.  يف  موجودة  اعتيادية  أجهزة  باستخدام  العني  فحص  خالل  مشعة  بيضاء 
الباحثني:  فريق  ورئيسة  لندن  يف  العيون  طب  معهد  من  كورديرو  فرانسيسكا  الربوفيسورة 
نظرهم  ثلث  يفقدون  املرىض  اغالبية  بالغ األمهية ألن  الَزَرق يف وقت مبكر  اكتشاف مرض  ان 
ن من رؤية موت اخلاليا املنفردة ألول مرة واكتشاف أول  بسبب التأخر يف تشخيص. مؤكدة تكَّ
أعراض الَزَرق )أو الغلوكوما(. وأوضحت ان فحصنا يعني ان العالج يمكن ان يبدأ قبل ان تبدأ 

األعراض بالظهور. 

قام علامء من التشيك بتخليق كل القواعد للنيوكليوتيدات يف احلمض النووي 
ودلت  عام.  مليارات  بضعة  قبل  األرض  ظروف  حياكي  خمترب  يف  الريبي، 
نتائج الدراسة عىل أن احلياة عىل األرض نشأت من مواد غري عضوية، حيث 
اعتزم الباحثون إتقان جتربة )ميلر-أوري( عام 1953، والتي تخضت عن 
احلصول عىل 22 محضا أمينيا، حيث ملئت زجاجات بمزيج من غاز امليثان 
واألمونيا واهليدروجني وأكسيد الكربون، واستخدم آنذاك أيضا بخار املاء 
الذي مر بشحنات كهربائية حتاكي الربق. أما السيناريو اجلديد الذي استعان 
به العلامء فاستخدمت فيه أجهزة ليزر حتاكي البالزما الناشئة عند االصطدام 
طويلة  جزيئات  عن  عبارة  الريبي  النووي  احلمض  أن  يذكر  بكويكبات.  
تتألف من أربعة نيوكليوتيدات، مثل احلمض النووي. وهناك فرضية تفيد 
إال  بكثري،  كائنات حية  أول  نشوء  قبل  كانت موجودة  الرتكيبات  تلك  بأن 
أهنا امتلكت قدرة عىل االستنساخ والتكاثر والتغري، لتشكل فيام بعد أساسا 

لظهور اخلاليا.

التقاط  قادرة عىل  العامل،  السويديني يف تطوير أرسع كامريا يف  العلامء  فريق من  نجح 
من  ثانية  تريليون   0.2 كل  صورة  بواقع  الواحدة،  الثانية  يف  صورة  تريليونات   5
الثانية، ويمكن استخدامها ملراقبة العمليات برسعة فائقة يف الكيمياء والفيزياء وعلم 
الكامريا  السويد،  يف  »لوند«  جامعة  يف  العلامء  استخدم  احليوي.  والطب  األحياء 
اجلديدة لتسجيل الرقم القيايس لتوثيق حركة الفوتونات )جسيم أويل لقياس اإلشعاع 
الكهرومغناطيس(، فبدال من التقاط صورة واحدة يف وقت واحد، نجحت الكامريا 
يف تسجيل عدة صور يف وقت واحد عن طريق خوارزمية دقيقة، لتنجح يف التقاط 5 

تريليونات صورة يف تسلسل يشبه الفيلم بعد احلقيقة.

اكتشاف فحص جديد
 للعين يمكن أن ينقذ من العمى ..!

العلماء ُيجرون تجربة لمحاكاة ظروف نشوء 
الحياة منذ مليارات السنين..!

تطوير أسرع كاميرا في العالم ..!

حول العالم
منوعات
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باحثون ينادون

أدمغ��ة  ق��راءة  بتجري��م 

اخلصوصية البشر...! عىل  يؤثر  الدماغ  هتكري  أن  يرون  احليوية  الطبية  التقنيات  يف  متخصصون  أمريكيون  باحثون 

حيمي  قانون  بإقرار  الدماغ  قرصنة  عمليات  بحظر  وطالبوا  النفسية.  والصحة  املعرفية  واحلرية  العقلية 

من  العارم  والسيل  الكثرية  االلكرتونية  التحديات  ظل  يف  اخلصوصية  عىل  وحيافظ  السطو  من  األفكار 

التقنيات التي تعرض خصوصية البرش إىل االنتهاك. ويعتقد الباحثون أن هتكري دماغ األشخاص عرب التقدم 

الكبري للتكنولوجيا يؤثر عىل سالمة األفكار نفسها وعىل الدماغ إضافة إىل خرقها للخصوصية. ويرى عاملا 

التقنيات الطبية احليوية مارسيلو إينكا وروبرتو أندرونو أن التطور الرسيع يف جمال التكنولوجيا العصبية 

خلق فرصا يف الطب احلديث، إال أنه يشكل خطرا عىل اخلصوصية. مقرتحني تقديم قانون يمنح احلق يف 

محاية أفكارنا من الرسقة، وحدد اقرتاح اخلرباء أربع مواد قانونية جديدة حلقوق اإلنسان تتضمن احلق يف 

اخلصوصية العقلية، والسالمة العقلية، واحلرية املعرفية، والصحة النفسية. ويأمل العلامء أن تستخدم هذه 

القوانني يف املستقبل، كضامنات تنع قراءة أدمغة البرش، أو حتفيزها.

يعترب  “بكني”  الصينية  العاصمة  يف  “نيوجيه”  مسجد 
منطقة  يف  الكبرية،  املدينة  هبذه  تارخيي  مسجد  أقدم 
يغلب عىل سكاهنا املسلمون، وهو أشهر مسجد عىل 

اإلطالق ُشّيدت يف عام 996 للميالد( وكالة ابنا(
املجلة : وهذا التاريخ يدل عىل ان نفوذ االسالم يف 

زمن الدولة البوهيية كان قد وصل الصني 

اقدم مسجد في الصين
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مباركات  آي��ات  هنالك  أن  الكريم  القرآن  عجيب  من 
رّكزت عىل أن ال حتزن املرأة، ألّن حزهنا عميق ومشاعرها 
رقيقة واحلزن يفقدها جاهلا ويزيدها ضعفًا وعلميًا احلزن 
حزينة  فكم  األنثوية  للهرمونات  املفرزة  الغدد  عىل  يؤثر 
التي  مل تنجب وكم حزينة التي  تساقط شعرها وكم من 

حزينة شحب لوهنا.
فمن هذه اآليات الكريمة، قوله تعاىل: )كي تقر عينها وال 
حتزن(، ويف سورة مريم )فناداها من حتتها ال حتزين(، ويف 

سورة األحزاب )أن تقر أعينهن وال حتزن(.
كام أمر اهلل )سبحانه وتعاىل( األزواج أن يعارشوا زوجاهتم 

.) وُهنَّ بيِامْلَْعُروفيِ ُ باملعروف، فقال تعاىل: )َوَعارشيِ

استطاع احلاج مهاتري حممد، هذا الرجل املسلم الذكي واملثابر، أن يصنع تارخيًا جديدًا ملاليزيا، بعد قّصة كفاح ونجاٍح، حيث ابتدأ 
ببيع املوز حتى أصبح حاكاًم لبلد مساحته )320 ألف كم2(، ويسكنه ما يقارب ال� )27 مليون نسمة(. 

فقد كان املاليزيون حتى عام 1981 يعيشون يف الغابات، ويعملون يف زراعة املطاط، واملوز، واألناناس، وصيد األسامك، ووسط 
رصاعات وواقٍع مزٍر، حتى أكرمهم اهلل برجل اسمه )الدكتور مهاتري حممد(، هذا االبن األصغر لتسعة أشقاء، كان والده مدرس 
بائع موز بالشارع  الثانوية، فيعمل مهاتري  ابنه )مهاتري( برشاء عجلة يذهب هبا إىل املدرسة  ابتدائي راتبه ال يكفى لتحقيق حلم 

الطب  كلية  ودخ��ل  حلمه،  حقق  حتى 
ويصبح  لبلده،  امل��ج��اورة  سنغافورة  يف 
باجلامعة  املسلمني  الطالب  الحتاد  رئيسًا 
يف  طبيبًا  وليعمل   1953 عام  خترجه  قبل 
حتى  لبالده  املحتلة  اإلنجليزية  احلكومة 
ويفتح   ،1957 بتاريخ  ماليزيا  استقلت 
وكان  متخصصًا  جراحًا  اخلاصة  عيادته 
باملجان،  الفقراء  معاجلة  يف  هن��اره  يقض 
ليفوز  السياسة  عامل  ذلك  بعد  دخل  حّتى 
بعضوية جملس الشعب عام 1964، وخيرس 
لتأليف  فيتفرغ  سنوات،  مخس  بعد  مقعده 
كتاب عن مستقبل ماليزيا االقتصادي، ثم 
 1974 عام  سيناتور،  بصفة  انتخابه  يعاد 
ويتم اختياره وزيرًا للتعليم يف 1975، ثم 
مساعدًا لرئيس الوزراء 1978، ثم رئيسًا 
الشاملة  النهضة  لتبدأ   ،1981 يف  للوزراء 
وتصبح ماليزيا من أكرب الدول املتطورة يف 

العامل.

أختاُه ال تحزني..

 من بائع موز الى حاكم ماليزيا!»مهاتير محمد«..
واحة
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صورة نادرة للمرجع السيد 
محمد رضا الكلبيكاني مع 
آية اهلل العظمى الشيخ 
الفاضل اللنكراني )قدس 

سرهما(

  

  

من يسكُن مدينًة قّدسها اهلل )سبحانه وتعاىل(، فالبّد أن يراعي هذه املكانة العظيمة، أما أن يريد هلذه املدينة 
البؤس والرصاع واألذى، فال خري فيه وتّبت يداه، هذه مدينة سيد الشهداء )عليه السالم(، مدينة السلم 

ا. واألمن واملحبة والوئام، حريٌّ بمن أراد سكناها أْن يقّدسها ويعيل من شأهنيِ

كربالء المحّبة

طرائف البخالء..
)1(

تكّلم اخلطيب عن فوائد الصدقة وكيف أهنا تدفع البالء واملرض وتطيل العمر وتزيد يف الرزق وتسعد يف الدنيا واآلخرة وبعد انتهاء 
املوعظة اقرتب أحد الفقراء من أحد األغنياء البخالء وقال له هل تأثرت باملوعظة أجاب بالتأكيد، ومال الذي ستدفعه للفقراء أجاب 

لقد قررت أن أجع هلم الصدقات من احلارضين يف املجلس.

)2(
والدهن كلها تستخرج من  والزبد  اللبن واجلبن  فإن  له كأس حليب وقال تفضل  فقّدم  الفطور  لتناول طعام  دعا شخص صديقه 
احلليب، فرشبه الضيف وسكت، ويف يوم آخر دعا هذا الصديق صديقه إىل الغداء وقّدم له شيئًا املاء، وقال له.. )وخلقنا من املاء كل 

يشء حي(.

العلُم في ثالث والسعادة في ثالث
يقول أحد حكامء العامل، ال يصلح العلم إال بثالث: تعهد ما حتفظ, وتعلم ما جتهل, ونرش ما تعلم.

وقال آخر: ال تسعد األمة إال بثالث )حاكم عادل, وعامل ناصح, وعامل خملص(.
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