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المواطنة
ال اح��د ينكر صعوبة الظروف التي يمر هبا املواطن العراقي وهلذا نجد ان البعض وان 
كان��وا القلة اال اهنم من خالل مواقع التواصل االجتامع��ي واحلرية املفرطة ينالون من 

الوطن بقتل مفهوم املواطنة داخل املواطن العراقي .
عالق��ة الف��رد باالرض الت��ي توطن عليها اليمك��ن هلا ان تتقطع او تزول بس��بب هذه 
الصعوب��ات فدرج��ة االيامن والص��ر تتجىل يف هكذا ظ��روف والن البعض قد اليعي 
م��اذا تعني املواطنة ؟ املواطنة حق��وق وواجبات للمواطن فق��د عرفتها دائرة املعارف 
الريطانية باهنا » عالقة بني فرد ودولة كام حيددها قانون تلك الدولة متضمنة مرتبة من 
احلرية وما يصاحبها من مسؤوليات وتسبغ عليه حقوقًا سياسية مثل حقوق االنتخاب 

وتويل املناصب العامة
فاملواطن��ة  صفة للمواطن والتي حتدد حقوقه وواجبات��ه الوطنية ويعرف الفرد حقوقه 
وي��ؤدي واجبات��ه عن طريق الرتبي��ة الوطنية ، وتتمي��ز املواطنة بنوع خ��اص من والء 
املواطن لوطنه وخدمته يف أوقات السلم واحلرب والتعاون مع املواطنني اآلخرين عن 
طريق العمل املؤسسايت والفردي الرسمي والتطوعي يف حتقيق األهداف التي يصبو هلا 

اجلميع وتوحد من أجلها اجلهود وترسم اخلطط وتوضع املوازنات  .
والن��ك اهيا املواط��ن العراقي الرشيف قد بذلت الغ��ايل والنفيس وصرت عىل االذى 
ف��ال تدع ما يف داخل��ك هتزمه الظروف واعمل عىل ان تش��عر وتفتخر هبويتك واعمل 
بالواجبات وان تتحمل مس��ؤوليتك اجتاه الوطن واملواط��ن واالهم ان تتقبل التعددية 
وال تنظ��ر اىل االخ��ر اال انه انس��ان ل��ه ما له وعلي��ه ما علي��ه مثلك متاما وتقب��ل القيم 

االجتامعية لوطنك ضمن احلدود الرشعية � واعلم ان لك دور مهم يف بناء الوطن
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انعقاد المؤتمر 
الدولي االول 
للصم في 
العراق

بتوجيه من الشيخ الكربالئي

قاعة خاتم االنبياء تشهد 

اقامة الدورة العقائدية الثانية 

المناسبات 

الدينية 

وحق 

الممارسة

تعرف 

على 

شخصيتك..

حكمة العدد
الوهم نصف الداء، و االطمئنان نصف الدواء، و الصبر أول خطوات الشفاء(.. ابن سينا(



) 1 ( اقرتب للناس حساهبم .
يف القمي قربت القيامة والس��اعة واحلس��اب . ويف املجمع وإنام وصف بالقرب ألن أحد أرشاط الس��اعة بعث رسول اهلل صىل اهلل 
علي��ه وآل��ه فقد قال بعثت أنا والس��اعة كهاتني . ويف اجلوامع عن أمري املؤمنني عليه الس��الم إن الدنيا ول��ت حذاء ومل يبق منها إال 

صبابة كصبابة االناء وهم يف غفلة معرضون يف غفلة من احلساب معرضون عن التفكر فيه .
) 2 ( ما يأتيهم من ذكر من رهبم ينبههم عن س��نة الغفلة واجلهالة حمدث ليكرر عىل أس��امعهم التنبيه كي يتعظوا إال استمعوه وهم 

يلعبون يستهزؤون يستسخرون منه لتناهي غفلتهم وفرط إعراضهم عن النظر يف االمور والتفكر يف العواقب .
) 3 ( الهي��ة قلوهب��م . القمي قال من التلهي وأرسوا النجوى بالغوا يف إخفائها أو جعلوها بحيث خفي تناجيهم هبا الذين ظلموا 
ب��دل م��ن واو أرسوا لاليامء بأهنم ظاملون فيام أرسوا به هل هذا إال برش مثلكم أفتأتون الس��حر وانتم تبرصون قيل كأهنم إس��تدلوا 
بكونه برشا عىل كذبه يف إدعاء الرسالة ألعتقادهم أن الرسول ال يكون إال ملكا واستلزموا منه أن ما جاء به من اخلوارق كالقرآن 

سحر فأنكروا حضوره وإنام أرسوا به تشاورًا يف إستنباط ما هيدم أمره ويظهر فساده للناس عامة .
) 4 ( قل ريب يعلم القول يف السامء واالرض جهرا كان أو رسا وقرء قال باألخبار عن الرسول وهو السميع العليم فال خيفى عليه 

ما يرسون وال ما يضمرون .
) 5 ( بل قالوا أضغاث أحالم بل افرتاه بل هو شاعر إرضاب هلم من قوهلم هو سحر إىل أنه ختاليط األحالم ثم إىل أنه كالم افرتاه 

ثم إىل أنه قول شاعر فليأتنا بآية كام أرسل به االولون مثل اليد البيضاء والعصا وإبراء األكمه وإحياء املوتى.
) 6 ( م��ا آمن��ت قبلهم م��ن قرية من أهل قرية أهلكناها باقرتاح اآليات ملا جاءهتم أفهم يؤمن��ون وهم أعتى منهم القمي قال كيف 

يؤمنون ومل يؤمن من كان قبلهم باآليات حتى هلكوا .
) 7 ( وما أرسلنا قبلك إال رجاال يوحى إليهم وقريء نوحي بالنون فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون قيل هو جواب لقوهلم 
هل هذا إال برش مثلكم . يف الكايف عن الباقر عليه الس��الم قيل له إن من عندنا يزعمون أن قول اهلل عز وجل فاس��ألوا أهل الذكر 
إهنم اليهود والنصارى قال إذن يدعوكم إىل دينهم ثم قال وأومأ بيده إىل صدره نحن أهل الذكر ونحن املس��ؤولون وقد س��بق هذا 

احلديث مع أخبار اخر يف هذا املعنى يف سورة النحل مع بيان .
) 8 ( وما جعلناهم جسدا ال يأكلون الطعام وما كانوا خالدين نفي ملا إعتقدوه أن الرسالة من خواص امللك .

) 9 ( ثم صدقناهم الوعد أي يف الوعد فأنجيناهم ومن نشاء يعني املؤمنني هبم ومن يف إبقائه حكمة كمن سيؤمن هو أو واحد من 
ذريته وأهلكنا املرسفني يف الكفر واملعايص .

) 10 ( لقد أنزلنا إليكم يا قريش كتابا يعني القرآن فيه ذكركم صيتكم أو موعظتكم أفال تعقلون فتؤمنون .

َمعوُه َوُهم َيلَعبوَن  ِم حُمَدٍث إاِلاَّ اس��تَ م َوُهم يف َغفَلٍة ُمعِرضوَن ﴿1﴾ ما َيأتيِهم ِمن ِذكٍر ِمن َرهبهِّ َب لِلّناِس ِحس��اهُبُ اقرَتَ
��حَر َوَأنُتم ُتبرِصوَن ﴿3﴾  وا الناَّجَوى الاَّذيَن َظَلموا َه��ل ه�ذا إاِّل َبرَشٌ ِمثُلُكم َأَفَتأتوَن السهِّ ��م َوَأرَسُّ ﴿2﴾ الِهَي��ًة ُقلوهُبُ
��ميُع الَعليُم ﴿4﴾ َبل قالوا َأضغاُث َأحالٍم َبِل افرَتاُه َبل ُهَو ش��اِعٌر  ��امِء َواأَلرِض َوُهَو الساَّ قاَل َريّب َيعَلُم الَقوَل يِف الساَّ
لوَن ﴿5﴾ م��ا آَمَنت َقبَلُهم ِمن َقرَي��ٍة َأهَلكناها َأَفُهم ُيؤِمنوَن ﴿6﴾ َوما َأرَس��لنا َقبَلَك إاِّل  َفلَيأتِن��ا بِآَيٍة َكام ُأرِس��َل اأَلواَّ
عاَم َوما كانوا  كِر إِن ُكنُتم ال َتعَلموَن ﴿7﴾ َوما َجَعلناُهم َجَس��ًدا ال َيأُكلوَن الطاَّ ِرجااًل نوحي إَِليِهم َفاس��َألوا َأهَل الذهِّ
خالِديَن ﴿8﴾ ُثماَّ َصَدقناُهُم الَوعَد َفَأنَجيناُهم َوَمن َنش��اُء َوَأهَلكَن��ا امُلرِسفنَي ﴿9﴾ َلَقد َأنَزلنا إَِليُكم ِكتاًبا فيِه ِذكُرُكم 

َأَفال َتعِقلوَن ﴿10﴾

سورة االنبياء

تفسير السورة

لنختم القرآن الكريم 
ِحيِم ِن الراَّ َ محمْ ِم اهلّلِ الراَّ بِسمْ



اعلم يا و لدي العزيز ...
ان النف��اق م��ن اش��د االم��ور الت��ي 
يبغضه��ا اهلل ع��ز وج��ل . واملناف��ق 
ينال ي��وم القيامة ما ينال��ه القاتل بل 
اكثر الن النب��ي )صىل اهلل عليه وآله( 

يقول: الفتنة اشد من القتل .
واعلم يا ولدي ... ان اش��د من هذا 
ان يكون الواحد منا  ذو وجهني , ايك 
... اياك ... فأنه جييء يوم القيامة ذو 
الوجهني دالعًا لس��انه فيقف هو آخر 
م��ن قدامه يلتهبان ن��ارًا حتى يلتهبها 
جس��ده ، ثم يقال : هذا الذي كان يف 
الدني��ا ذا وجهني وذا لس��انني يعرف 

بذلك يوم القيامة.

��َة يل، َفَأَنا  َحَمتمْن��ي ُذُن��ويب، َوانمَْقَطَع��تمْ َمقاَلتي، َفال ُحجاَّ َربهِّ َأفمْ

ُ َعنمْ  َُتَحريهِّ ُد يف َخطيَئتي، املمْ دهِّ َ ُ��رتَ ُن بَِعَميل، املمْ هَتَ ُرمْ س��ريُ بَِبِلياَّتي، املمْ االمَْ

نِبنَي،  ُذمْ ِذاّلِء املمْ ِقَف االمَْ يس َمومْ ُت َنفمْ َقفمْ َقِطُع يِب. َق��دمْ َأومْ ُنمْ دي، املمْ َقصمْ

ِدَك. ُسبمْحاَنَك  َتِخّفنَي بَِوعمْ ُسمْ ئنَي َعَليمَْك، املمْ َُتَجرهِّ ِقياِء املمْ شمْ ِقَف االمْ َمومْ

يس؟ ُت بَِنفمْ رمْ رير َغراَّ أمُْت َعَليمَْك؟ َوأىاَّ َتغمْ رَتَ َأة اجمْ َأيي ُجرمْ

ِمَك  َة َقَدم��ي، َوُعدمْ بِحلمْ هي، َوَزلاَّ رهِّ َوجمْ َحممْ َكبمْ��َويت حِلُ الي ارمْ َم��ومْ

رَتُِف  ُعمْ ُِقرُّ بَِذنمْبي، املمْ س��انَِك َعىل إِس��اَءيت، َفَأَنا املمْ يل، َوبِإِحمْ َعىل َجهمْ

يس،  َق��َوِد ِمنمْ َنفمْ ��َتكنُي بِالمْ بَِخطيَئت��ي، َوهِذِه َيدي َوناصَيتي، َأسمْ

َكَنتي،  في َوَمسمْ رِتاَب َأَجيل، َوَضعمْ َبتي َوَنفاَد َأّيامي، َواقمْ َحممْ َشيمْ ارمْ

َة حيَلتي.  َوِقلاَّ

ُلوقنَي  َخمْ ى ِمَن املمْ نمْيا َأَثري، َواحماَّ ني إَِذا انَقَطَع ِمَن الدُّ مَحمْ الي َوارمْ َمومْ

َنمِْسّينَي َكَمنمْ َقدمْ ُنِسَى. ري، َوُكنمُْت يِف املمْ ِذكمْ

��مي،  ِ ُص��وَريت َوحايل، إِذا َبىِلَ ِجسمْ ��َد َتَغريُّ ني ِعنمْ مَحمْ الي َوارمْ َم��ومْ

َلتي َعاّم ُيراُد يِب. صايل، يا َغفمْ َعتمْ َأومْ ضائي، َوَتَقطاَّ َقتمْ َأعمْ َوَتَفراَّ

َيوِم َمَع  َعلمْ يف ذلَِك المْ ي، َواجمْ ي َوَنرشمْ مَحني يف َحرشمْ الي َوارمْ م��ومْ

َكني،  َدري، َويف ِجواِرَك َمسمْ ِقفي، َويف َأِحّبائَِك َمصمْ لِيائَِك َمومْ َأومْ

يا َرباَّ المْعامَلنَي.   

لك يا ولدي ..
يكتبها: الشيخ حممود الصايف

ذو الوجهين

دعاء
الإمام ال�سجاد )عليه ال�سالم(

ِ َعزَّ َوَجلَّ ِل ِلهّ َذلُّ ِف التَّ
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أخبار ومتابعـــــــــــــات

• رئيس الوزراء يؤكد ان الحشد الشعبي تحت قيادة الدولة والمرجعية الدينية العليا في النجف االشرف وال يمكن حّله وسيشارك في معارك قادمة...

• العراق يحظر استيراد الدواجن والطيور بأنواعها من 39 دولة استنادا إلى منظمة الصحة الحيوانية العالمية  الموقف الوبائي لمرض انفلونزا الطيور...

•مركز كربالء للدراسات والبحوث يسعى الى تسجيل زيارة اربعينية االمام الحسين المباركة على الئحة منظمة اليونسكو
 بالتعاون مع وزارة الثقافة العراقية

• اللجنة المالية النيابية تعلن توحيد رواتب العمال بالقطاع الخاص المضمونين أسوة برواتب العمال في القطاع الحكومي وشمول 900 ألف عامل 
متقاعد بالضمان االجتماعي ...

• المتولي الشرعي لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة يستقبل وزير الدفاع اللبناني)يعقوب الصراف(..واألخير يتشرف بزيارة االمام الحسين)عليه السالم(

• مدارس العتبة الحسينية المقدسة تشهد اقباال واسعا من قبل اهالي مدينة كربالء لتسجيل ابناءهم في مدارسها وذلك لتميزها بالتدريس وتوفير االمان ووسائل النقل...

قوافل الحج البري تنطلق عبر منفذ عرعر
عرعر  منفذ  عر  ال��ري  احل��ج  قوافل  أوىل  انطلقت، 
احلدودي متوجهة اىل املدينة املنورة وعىل متنها 1175 
احلج  هيئة  باسم  الرسمي  املتحدث  ذلك  أكد  حاجًا، 
وللعمرة )حسن فهد الكناين( ، ان اهليئة بارشت عملية 
الديار  اىل  العراقيني  احلجاج  لقوافل  الري  التفويج 
من  يوميا  سيعرون  يوميًا،  قافلة   25 بواقع  املقدسة 
حافالت  عر  االنبار  بمحافظة  احلدودي  عرعر  منفذ 
حديثة حتتوي عىل مجيع سبل الراحة. موضحا ان العدد 
الكيل حلجاج الر يبلغ نحو 14 ألف حاج، وان اهليئة 
واحلشد  والعسكرية  االمنية  القوات  مع  وبالتعاون 
الشعبي أّمنت الطريق الري للحجاج بشكل كامل بعد 

نرش قواهتا عىل طول الطريق.
 يذكر ان اهليئة سرّيت يف 30 متوز املايض قوافل تضم 
العراقية برا، الستقبال  اداريًا من جلان بعثة احلج  وفدًا 
قوافل احلجاج الوافدة وتوفري اخلدمات الرضورية هلم.

أقامت مؤسسة الشهداء يف ناحية تازة يف حمافظة كركوك حفال 
العليا  الدينية  املرجعية  نداء  لبوا  الذين  الناحية  لشهداء  تأبينيا 
فضال عن استذكار الشهداء الذين ذهبوا ضحية النظام البائد 
العراق.  حترير  أجل  من  سالت  التي  الزكية  لدمائهم  ختليدا 
وذكر إدريس قاسم عضو املجلس املحيل يف حمافظة كركوك: 
أكثر من )300( شهيد خالل عمليات  تازة قدمت  ناحية  أن 
حترير العراق من تنظيم داعش االرهايب استجابة لفتوى اجلهاد 
الرتكامين  احلشد  مسؤول  البرشي  ثائر  أبو  أشار  فيام  الكفائي. 
لواء   16 إىل  تذليل العقبات أمام عوائل الشهداء للحصول 

عىل امتيازاهتم وتسهيل معامالهتم يف دوائر الدولة.

كركوك تقيم حفال استذكاريا لشهداء الحشد الشعبي تثمينا لتضحياتهم 
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وزارة التربية تبرم مذكرة تفاهم مع نظيرتها االيرانية 
لتبادل الخبرات ومنح رخص لفتح مدارس

مركز كربالء للدراسات والبحوث يدعو الباحثين لالستكتاب في مشروع )موسوعة زيارة األربعين(

العايل  التعليم  وزير  قال  »االح��رار«  ملجلة  حرصي  ترصيح  يف 
والبحث العلمي: اعددنا العدة لقبول الطلبة ما بني اجلامعات 
االعدادية  املرحلة  خرجيي  مجيع  الستقبال  واحلكومية  االهلية 
حتى لو صل العدد اىل  200 الف طالب. وأضاف الدكتور عبد 
الرزاق العيسى: عىل الرغم من تدين نسبة النجاح هلذا العام اال 
اهنا مل تكن املؤرش احلقيقي ألعداد الطلبة املتخرجني من املرحلة 
امتحانات  اكامل  بعد  ستظهر  احلقيقية  النسب  لكن  االعدادية، 
الدور الثاين. مؤكدا فتح القبول بشكل موسع يف كافة اجلامعات 
العراقية من خالل اضافة مقعد واحد عىل القناة العامة ومقعدين 
عىل القناة اخلاصة، مراعيا االجور الدراسية للطلبة، باملقارنة مع 
االجور  ان  موضحا  العاملية،  اجلامعات  يف  تدفع  التي  االجور 
مع  املداولة  بعد  لكن  املايض،  العام  عن   %40 بنسبة  ارتفعت 
اصحاب الشأن االقتصادي ومطالبات كثري من قبل الطلبة تم 

ختفيضها اىل 20% للعام الدرايس احلايل.

ومنح  اخلرات  لتبادل  االيرانية  نظريهتا  مع  تفاهم  مذكرة  العراقية  الرتبية  وزارة  ابرمت 
احلسن(  )سالمة  الوزارة  باسم  الرسمية  املتحدثة  ذلك  مدارس...أكدت  لفتح  رخص 
مضيفة ان الوزارة تفتح باب التعاون مع مجيع الدول الراغبة بدعم العراق بمجال تطوير 
التعليم فيه، ال سيام بعد حترير مدينة املوصل، كاشفة عن ان التعاون ليس االول من نوعه، 

إذ ان هناك تعاونًا مسبقًا مع اجلانب االيراين هبذا الصدد.

العتبة  يف  والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز  يسعى 
احلسينية املقدسة لتوثيق االبعاد االساسية والفكرية لزيارة 
االربعني لإلمام احلسني )علية السالم( يف خمتلف جوانبها 
زيارة  )موسوعة  الكبري   مرشوعها  خالل  من  واجتاهاهتا 
االربعني(، أكد ذلك عبد االمري القريش مدير املركز، مضيفا 
ان املركز أعلن مؤخر دعوة كافة الباحثني لالستكتاب يف 
املرشوع واملشاركة يف املحفل العلمي الدويل من اجل فتح 
قنوات اتصال فيام بني املركز والباحثني، موضحا ان حماور 
و  التارخيي  املحور  عىل   تعتمد  االربعني  زيارة  موسوعة 
املحور  و  السيايس  املحور  و  والعقائدي  الفكري  املحور 
الديني و املحور االجتامعي اىل جانب حماور اخرى خمتلفة 

ممكن التعرف عليها من خالل فودر خاص باملرشوع.

وزير التعليم العالي يؤكد استعداد الوزارة الستقبال 200 الف طالب للعام الدراسي القادم
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م������ا زلنا ف������ي الوصايا التربوية واالخاقية ألمير المؤمنين )عليه الس������ام( ف������ي كتابه الى الحارث 
ْم ِمْن َخْير  الهمداني:)َواْعَلْم َأنَّ َأْفَضَل اْلُمْؤِمِنيَن َأْفَضُلُهْم َتْقِدَمًة ِمْن َنْفِسِه َوَأْهِلِه َوَماِلِه، َفِإنََّك َما ُتَقدِّ
ْرُه َيُكْن ِلَغْيِرَك َخْيُرُه،  َواْحَذْر َصَحاَبَة َم������ْن َيِفيُل َرْأيُه، َوُيْنَكُر َعَمُلُه، َفِإنَّ  َيْب������َق َل������َك ُذْخُرُه، َوَما ُتؤخِّ
ْلَت َعَلْيِه، فِإنَّ  اِحَب َمْعَتَبٌر ِبَصاِحِبِه...َواْقُصْر َرْأَيَك َعَلى َما َيْعِنيَك... َوَأْكِثْر َأْن َتْنُظَر ِإَلى َمْن ُفضِّ الصَّ

ْكِر(. ذِلَك ِمْن َأْبَواِب الشُّ
يقول االمام )عليه السام( : )َواْعَلْم َأنَّ َأْفَضَل اْلُمْؤِمِنيَن َأْفَضُلُهْم َتْقِدَمًة ِمْن َنْفِسِه َوَأْهِلِه َوَماِلِه، َفِإنََّك 

ْرُه َيُكْن ِلَغْيِرَك َخْيُرُه( ْم ِمْن َخْير َيْبَق َلَك ُذْخُرُه، َوَما ُتؤخِّ َما ُتَقدِّ

التقديم  المقصود من هذا 
في  بالجهاد  يختص  ال 
سبيل اهلل بالمال والنفس، 
بل مضافًا الى ذلك يشمل 
التي  الخدمة  نوع من  كل 
تقديمها  االنسان  يستطيع 

الى عباد اهلل والدين..

الوصايا التربوية

السالم(  )عليه  قوله  في 
ِإَلى  َتْنُظَر  َأْن  )َوَأْكِثْر   :
فِإنَّ  َعَلْيِه،  ْلَت  ُفضِّ َمْن 
ْكِر(..  ذِلَك ِمْن َأْبَواِب الشُّ
من  الى  تنظر  ال  أي 
الى  انظر  بل  فوقك  هو 
من هو دونك فان ذلك 
وذلك  الشكر  ابواب  من 
هو  من  الى  النظر  ألن 
فوقك في النعمة يوجب 
تلك  فوات  على  الحسرة 
الهم  ويوجب  النعمة 
فاته  ما  على  والحزن 

منها..

صدىالجمعة

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي

في 18/ذو القعدة/1438هـ الموافق 2017/8/11م

َضُلُهممْ  )َأفمْ معنى  يف  تفاسري  ع��دة  هنا 
ِدَمًة(  َتقمْ

صدقة  افضلهم  أي  تقدمة:  افضلهم   •
تقّدمها من نفسه بأقواله وافعاله وأمواله، 
ومن اهله كذلك..اي فعله كلام كان فيه 
لنفسه ولالخرين كلام كان يف  اكثر  اخلري 
موقع االفضل بالنسبة للمؤمنني.. كذلك 
اهله حينام يربيهم ويعلمهم ويؤدهبم عىل 

ان تكون افعاهلم اكثر خريًا..
املؤمن  االنسان  أي  تقدمة:  افضلهم   •
يكون  وهذا  للجهاد،  نفسه  يقدم  الذي 

افضل من االخرين.
والعبادات  الطاعات  يف  افضلهم  او   •
من قبيل الصالة والصوم وبقية االفعال.

الذي  املؤمن  االن��س��ان  افضلهم  او   •
او  احلج  اىل  يأخذهم  وول��ده  بأهله  حيج 
عىل  وحيثهم  عليهم  وي��رصف  العمرة 
والقربات  والطاعات  العبادات  اداء 

واخلريات.

تكون  تارة  اخلريات  يف  التقدمة  ان  • ثم 
من  وال��ع��ب��ادات  كالطاعات  نفسه  من 
مما  وامثاهلا  واجل��ه��اد  وال��ص��وم  الصالة 
اهله  من  واخ��رى  املشاق  حتّمل  يستلزم 
واوالده  زوج��ت��ه  ادّب  اذا  ك��ام  وعياله 
عىل  وواظ��ب��ه��م  ال��رشع��ي��ة  بالتأديبات 
بان  اخلريات واحلسنات، وثالثة من ماله 
ما تقدمه من خري يف احلياة الدنيا سيكون 
لك باقياً  يف االخرة ويذخر لك يف االخرة 
بينام االنسان االخر الذي يدخر ماله وال 
امل��ال  ه��ذا  خ��ري  ف��ان  ينفقه  وال  يرصفه 
سيكون لغريه من الورثة وبام انه ليس كل 
الورثة سينفقونه يف وجوه اخلري والر بل 
القّلة فال ينفقوهنا يف طاعة اهلل وقرباته بل 
يتمتعون هبا ويقولون  جيعلوهنا النفسهم 
لذلك  ثواهبا  يكون  فال  حقنا  من  ه��ذا 
االموال.. هذه  له  كانت  الذي  االنسان 
وفيه اشارة اىل قوله تعاىل : )املال والبنون 
الصاحلات  والباقيات  الدنيا  احلياة  زينة 
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صدىالجمعة

خري عند ربك ثوابًا وخري مردا( – مريم 
.-76

هذا  من  املقصود  اخ��ر  تفسري  ويف   •
سبيل  يف  باجلهاد  خيتص  ال  التقديم 
اىل  مضافًا  ب��ل  وال��ن��ف��س،  ب��امل��ال  اهلل 
التي  اخلدمة  من  نوع  كل  يشمل  ذلك 
عباد  اىل  تقديمها  االن��س��ان  يستطيع 
هذا  يف  االنسان  يبذل  وان  والدين  اهلل 
من  وارست��ه،  ونفسه  ماله  من  السبيل 
قبيل اصالح ذات البني والشفاعة عند 
واملحتاجني  باملرىض  واالهتامم  الظاملني 

وتعليم الناس وتربيتهم..
ثم ان االمام )عليه السالم(  يقدم دليال 
��َك  )َف��إِناَّ  : وق��ال  كالمه  عىل  واضحًا   ً
َوَما  ُه،  ��رُ ُذخمْ َلَك  َيبمَْق  َخريمْ  ِمنمْ  ممْ  ُتَقدهِّ َما 

ُه(  ُ َِك َخريمْ ُه َيُكنمْ لَِغريمْ رمْ ُتؤخهِّ
هذه  يستخدم  ال��ذي  هو  فالعاقل  اذن 
املواهب والنعم االهلية ملا ينفعه يف حياته 
ال  االبدية  السعادة  وحتصيل  االخروية 
فانه  وفاته،  بعد  لالخرين  يّدخرها  ان 
اخل��ريات  سبيل  يف  منها  ينفقون  قّلام 
يف  ورد  ما  وهذا  الصاحلة..  واملثوبات 
القران الكريم : )وما تقّدموا ألنفسكم 
من خري جتدوه عند اهلل هو خريًا واعظم 

اجرًا(..
���َذرمْ  ) َواحمْ  : السالم(  )عليه  قوله  ويف 
َعَمُلُه،  َوُينمَْكُر  َرأمْيُه،  َيِفيُل  َمنمْ  َصَحاَبَة 
أي  بَِصاِحبِِه...(  َتَرٌ  َمعمْ اِحَب  الصاَّ َفإِناَّ 
ان حيذر من صحابة من يفيل رأيه : أي 
وعلل  لسوئه،  عمله  وينكر  يضعف، 
اِحَب  الصاَّ )َف��إِناَّ   : بقوله  احل��ذر  ذلك 
به  تقاس  فانك  أي  بَِصاِحبِِه...(   َتَرٌ  َمعمْ
لتنسب فعلك اىل فعله، والن الطبع مع 
فلو  للقول  منه  للفعل  أطوع  الصحبة 

صحبه لشابه فعله ..
صحابة  عن  السالم(  )عليه  هنا  وايضًا 
واستدل  العمل  ومنكر  الرأي  ضعيف 

الصاحب  اعتبار  ب��ان  ذك��ره  م��ا  ع��ىل 
يكون بصاحبه الذي اختذه لنفسه رفيقًا 
يف  كان  اذا  العاقل  فالصاحب  وصاحبًا 
القبائح  بريئًا عن  قاطعًا ويف عمله  رأيه 
واملنكرات ينفعك ال حمالة حسن عمله 
وقوة رأيه واذا كان ضعيف الرأي يسء 
إرشاد  الكالم  هذا  ويف  يرّضك  العمل 
الرفيق  اخ��ذ  يف  االنتخاب  ُحسن  اىل 

املصاحب..
يوجب  الصاحب  رأي  ضعف  ان  ثم 
اعامله  ان  ك��ام  صاحبه  رأي  ضعف 
حق  يف  التهمة  توجب  السيئة  القبيحة 

صاحبه..
رسول  عن  الرشيف  احلديث  يف  نقرأ 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( انه قال: 
)املرُء عىل دين خليله فلينظر احدكم َمنمْ 

خُيالِل(.
)عليه  املؤمنني  امري  االم��ام  وصية  ويف 
)عليه  احلسن  االم��ام  لولده  السالم( 
السالم(: )قارن اهل اخلري تكن منهم، 

وبايِنمْ اهل الرش َتبِنمْ عنهم(.
رُصمْ  ثم يقول االمام )عليه السالم( : )َواقمْ
نِيَك(، أي واقرص رأيك  َرأمَْيَك َعىَل َما َيعمْ
من  الدارين  يف  يفيدك  ما  عىل  وعزمك 
االفعال احلسنة واالعامل الصاحلة واما 
بل  احلقيقة  يف  فيها  نفع  ال  التي  االمور 
من  فاهنا  تفعلها  فال  العبث  من  تعد 
من  االث��ر  يف  ورد  وقد  الوقت  تضييع 
أي  يعنيه  ما ال  تركه  املرء  اسالم  حسن 

ما ال ينتفع به..
االف��راد  بعض  املجتمع  يف  ن��رى  وق��د 
كل  يف  يتدخلون  ال��ذي��ن  الفضوليني 
يشء خيص االخرين، ويرتتب عىل هذه 

احلالة رضران مهامن :
عن   ً غافال  االنسان  جتعل  اهنا  االول: 

االمور املهمة التي ختصه وختصهم.
واآلخ�����ر: ان���ه ي��ث��ري ال���ع���داوات مع 

شؤوهنم  يف  يتدخل  الذين  االشخاص 
اخلاصة.

ثِرمْ َأنمْ  أما يف قوله )عليه السالم( : )َوَأكمْ
َت َعَليمِْه، فإِناَّ ذلَِك ِمنمْ  لمْ َتنمُْظَر إىَِل َمنمْ ُفضهِّ
من  اىل  تنظر  ال  أي  ِر(..  كمْ الشُّ َأبمْ��َواِب 
دونك  هو  من  اىل  انظر  بل  فوقك  هو 
فان ذلك من ابواب الشكر وذلك ألن 
النظر اىل من هو فوقك يف النعمة يوجب 
احلرسة عىل فوات تلك النعمة ويوجب 
وهذا  منها  فاته  ما  عىل  واحل��زن  اهل��م 
بخالف النظر اىل من دونك فانه يوجب 
والرسور  واالبتهاج  وال��رىض  القناعة 
اىل  العامل  نظر  فاذا  الشكر  عىل  الباعث 
اجلاهل والغني اىل الفقري والصحيح اىل 
وباعثًا  داعيًا  ذلك  كان  وهكذا  املريض 
له عىل الشكر.. فيقول احلمد هلل الذي مل 
جيعلني فقريًا او مريضًا او جاهال؛ ومثل 
هذا الكالم ورد يف وصايا النبي االكرم 
ذر  ايب  اىل  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل 
 : عليه(  تعاىل  اهلل  )رض��وان  الغفاري 
)انظر اىل من هو حتتك وال تنظر اىل من 
نعمة  تزدري  أاّل  اجدر  فانه  فوقك  هو 

اهلل عليك(.
الناس  اغ��ل��ب  ف��ان  ل��الس��ف  ول��ك��ن 
يتحركون بخالف هذا االجتاه وينظرون 
السنتهم  وتتحرك  فوقهم  من  اىل  دومًا 
اهلل  شكر  وينسون  االعرتاض  بكلامت 
وظيفتهم  يؤدون  ال  فقط  وليس  تعاىل 
امام اهلل تعاىل بل ان هذا االمر يتسبب يف 
التوتر واالنفعال  واثارة  سلب راحتهم 
يف نفوسهم وكلام حصلوا عىل امكانات 
الرضا  ع��دم  سيعيشون  ف��اهن��م  اك��ث��ر 
والقناعة اكثر وال يرون انفسهم سعداء 
خريات.. من  ويملكون  يعيشون  فيام 
يف  االن��س��ان  يعيشه  عظيم  ب��الء  وه��ذا 

واقع احلياة ..
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صدىالجمعة

التعاي�ش  منظومة  عليها  ترتكز  التي  الأ�س�ش  اأهم  يورد  الكربالئي   ال�سيخ 
ال�سلمي الجتماعي وفق املفهوم الإ�سالمي 

تناول ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي 
صالة  من  الثانية  خطبته  في  المقدسة  كربالء  في  الجمعة  وإمام  خطيب 
القعدة  ذو   18 في  الشريف  الحسيني  الصحن  في  أقيمت  والتي  الجمعة 
التعايش  آخر من موارد  تناول سماحته موردا  2017/8/11م،  الموافق  1438هـ 

االجتماعي وفق المنظور اإلسالمي قائالً:            

مسامعكم  عىل  الثانية  اخلطبة  يف  اع��رض 
التعايش  م��وارد  من  آخر  م��وردًا  الكريمة 

االجتامعي وفق املنظور االسالمي.. 
ألمهيتها  امل��وارد  هلذه  نتعرض  انام  اخ��واين 
وأمهية العمل هبا يف جمتمعنا وشعبنا العراقي 
الوقت  يف  خصوصًا  املجتمعات  وبقية 
احل��ارض ال��ذي ن��واج��ه فيه ه��ذه االزم��ات 

والفتن..
ان مسألة االختالف بني االديان يف منظوماهتا 
الفكرية واالجتامعية واالقتصادية والرتبوية 
التحديات  م��ن  جمموعة  تفرض  وغ��ريه��ا 
خصوصًا يف ظل تعايش اتباع هذه الديانات 
بينهام  او  او اوطان متجاورة  يف وطن واحد 
تتجاوز  التحديات  وهذه  متعددة،  عالقات 
جماالت  وتشمل  والثقايف  الديني  النطاق 
جتاوز  اجل  ومن   – املتعددة  املهمة  احلياة 
املطلوبة  املصالح  حيقق  بام  التحديات  هذه 
واضح  موقف  لإلسالم  كان  فقد  للجميع 
مع  العادل  التعامل  يف  الرشع  ارادة  يعكس 
يتلخص  املختلفة  والثقافات  االديان  اتباع 
يف رضورة التعايش السلمي بني اجلميع عىل 
َتظلمون(  وال  ُتظلمون  )ال  قاعدة  اساس 
املتبادلة  واملصالح  املشرتكة  القواعد  وهو 

والعمل  والشعب  البلد  مصلحة  ومالحظة 
عىل اساسها، وقد اكدت املصادر االسالمية 
رعاية  عىل  املبني  السلمي  التعايش  ان  عىل 
ملبدأ  التجسيد  هو  الواجبات  واداء  احلقوق 

العدالة يف الدين االسالمي.
الحظوا اخواين مسألة تعايش اتباع الديانات 
املختلفة يف الوطن الواحد والشعب الواحد 
التعايش  نحسن  مل  إذا  و  الواحد..  والبلد 
الكثري  اىل  سيقود  الديانات  هذه  اتباع  بني 
قد  املختلفة،  احلياة  جماالت  يف  املخاطر  من 
الناس ان هذا االختالف بني  يتصور بعض 
اتباع الديانات انام خماطره حتديات ومشاكله 
يف اجلانب الثقايف والعقائدي فقط .. )ال(.. 
والثقايف  االجتامعي  التعايش  نحسن  مل  اذا 
امنية  ومشاكل  خماطر  ستتولد  فانه  ايضًا 

واجتامعية وغري ذلك.
املسألة  ه���ذه  هي��م��ل  مل  االس����الم  ل��ذل��ك 
ان هذا االختالف  ولنستذكر  باخلصوص.. 
القيامة ال سبيل اىل حل  يوم  اىل  نعيشه  قدر 
اتركوا  ق��ال  تعاىل  واهلل  االخ��ت��الف..  ه��ذا 
هذا االمر وانا افصل بني العباد يوم القيامة 
املجتمع  هذا  يف  قدرًا  نعيش  حينام  لذلك   ..
يف  اختالف  هناك  وان  املجتمعات  بقية  او 

مسألة االنتامء الديني وان هذا االمر ال حُيل 
وال يمكن حله .. لذلك البد ان نتعامل مع 

هذا االمر كأمر واقع.
املسألة ووضع  لذلك االسالم مل هيمل هذه 
بني  السليم  االجتامعي  التعايش  منظومة 
املصالح  حيقق  بام  املختلفة  الديانات  اتباع 
هذه  اجلميع..  عن  الرضر  ويدفع  املشرتكة، 
بالتنوع  القبول  فيها  التي سنذكرها  املنظومة 
واالخ���رون  اقبل  ان��ا  يعني  واالخ��ت��الف، 
امام االجبار والقرس واالكراه  ايضًا  يقبلون 
لآلخرين عىل ان يعتقدوا بمعتقدي ويؤمنوا 
اىل  ااّل  يقود  فال  معتقدي  ويتبنوا  بمعتقدي 
ينتفع  وال  للجميع  والدمار  والفتن  العنف 

احد.
نذكر اآلن هذه األسس التي وضعها االسالم 
واالحاديث  القرآنية  اآلي��ات  خالل  ومن 
الرشيف.. يعني كيف نصل اىل هذا التعايش 

االجتامعي السليم املبني عىل هذه النظرة :
هذه  عليها  ترتكز  التي  املهمة  االس��س 

املنظومة :
االول : وحدة االصل االنساين :

َخَلَقُكممْ  ي  ��ذِ الاَّ َرباَُّكممْ  ُقوا  اتاَّ الناَّاُس  ��ا  َ َأهيُّ )َيا 
َوَبثاَّ  َجَها  َزومْ ِمنمَْها  َوَخَلَق  َواِحَدٍة  ٍس  َنفمْ ِمنمْ 

الِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ َها الَّ  َيا َأيُّ

ِه َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن  ِإَلى ِذْكِر اللَّ
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صدى الجمعة

بقلم: طالب عباس الظاهر

الاَِّذي   َ اهللاَّ ُقوا  َواتاَّ َونَِساًء  َكثرِيًا  ِرَجااًل  ُهاَم  ِمنمْ
َعَليمُْكممْ  َكاَن   َ اهللاَّ إِناَّ  َح��اَم  َواأَلرمْ بِِه  َتَتَساَءُلوَن 

َرِقيبًا )1( – سورة النساء- .
وهذه اآلية الكريمة تعطي النظرة الصحيحة 
بالدين  اختلفوا  وان  االخرين  جتاه  لإلنسان 
واملعتقد، فالكل خملوق من نفس واحدة أي 
والناس  االنساين   االصل  يف  وحدة  هنالك 
وجل  عز  واهلل  واح��دة  انسانية  عائلة  ابناء 
وهذا  متييز،  دون  االنسان  كرم  ال��ذي  هو 
اللغات  يف  والتعدد  والتنوع  االخ��ت��الف 
اآليات  للعاملني.. وحتدد  آياته  من  وااللوان 
ا  َ َأهيُّ )َيا   : بالتقوى  التفاضل  معيار  القرآنية 
َناُكممْ  َناُكممْ ِمنمْ َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعلمْ الناَّاُس إِناَّا َخَلقمْ
 ِ ِعنمَْد اهللاَّ َرَمُكممْ  َأكمْ إِناَّ  لَِتَعاَرُفوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوبًا 
سورة   -)13( َخبرٌِي  َعِليٌم   َ اهللاَّ إِناَّ  َقاُكممْ  َأتمْ

احلجرات- .
وهو  الشعوب  ب��ني  ال��ت��ع��ارف  م��ن  فالبد 
والقبول  والتعايش  والتعاون  للتفاهم  عهد 
القهر  ورف��ض  االخ��ري��ن  مع  باالختالف 
واملعتقد.  بالدين  يتعلق  فيام  واالك����راه 
واالسالم يكرس متطلبات ودعائم التعايش 
والصفح  واالنصاف  والعدل  القسط  مثل 
والعفو واحقاق احلق ونفي الظلم واالعتداء 

وغريها.
وقد بني ذلك أمري املؤمنني )عليه السالم( يف 

عهده ملالك االشرت ملا واله مرص : 
هلم  واملحبة  للرعية  الرمحة  قلبك  )وأشعر 
سبعًا  عليهم  تكونن  وال  هب��م،  واللطف 
أخ  إما  صنفان  فإنه  أكلهم،  تغتنم  ضاريًا 
لك يف الدين وإما نظري لك يف اخللق يفرط 
منهم الزلل، وتعرض هلم العلل، ويؤتى عىل 
ايدهيم يف العمد واخلطأ فأعطهم من عفوك 
وصفحك مثل الذي حتب ان يعطيك اهلل من 

عفوه وصفحه(.
هتيئة  االنساين  االصل  وحدة  عىل  والرتكيز 
وانتزاع  التقارب  لسبل  وتسهيل  نفسية 
الذايت وما حيب  بالتمييز  او  بالعداء  الشعور 
ان يستحرضه املؤمن هو ان االخر مهام كان 
يف  له  رشي��ك  فهو  وعقيدته  ومذهبه  دينه 
هذا  معه عىل  التعامل  من  احلياة والبد  هذه 

االساس.. 
واالم���وال  ال��دم��اء  ح��رم��ة  حفظ   : ال��ث��اين 

واالعراض:

وضعت  التي  النصوص  من  الكثري  هنالك 
حم����ددات ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��دم��اء واالم����وال 
وذلك  كثريًا  فيها  واحتاطت  واالع��راض 
وابعاد  وال��س��الم،  االم��ن  حفظ  اج��ل  من 
العنف والقتل واخلطف  ألوان  املجتمع عن 
املسلمني  عىل  يقترص  ال  وه��ذا  واجلريمة، 
 : تعاىل  قال  ايضًا  االخرين  يشمل  بل  فقط 
َأناَُّه  ائِيَل  َ إرِسمْ َبنِي  َعىَل  َنا  َكَتبمْ َذلَِك  ِل  َأجمْ )ِمنمْ 
ِض  ٍس َأومْ َفَساٍد يِف اأَلرمْ ِ َنفمْ سًا بَِغريمْ َمنمْ َقَتَل َنفمْ
اَم  َفَكَأناَّ َياَها  َأحمْ َوَمنمْ  مَجِيعًا  الناَّاَس  َقَتَل  اَم  َفَكَأناَّ

َيا الناَّاَس مَجِيعًا( – سورة املائدة- . َأحمْ
الثالث : اقامة العدل والقسط يف احلكم بني 

مجيع الطوائف:
فال جيوز ان يكون املوقف السلبي للشخص 
سيام  وال  ك���ان  س��ب��ب  ألي  االخ���ر  جت���اه 
االختالف يف الدين والعقيدة موجبًا لسلب 
بأبطال  عليه  احلكم  يف  واالج��ح��اف  حقه 
 َ حق او احقاق باطل قال اهلل تعاىل : )إِناَّ اهللاَّ
َوإَِذا  ِلَها  َأهمْ إىَِل  اأَلَماَناِت  وا  ُتَؤدُّ َأنمْ  ُمُرُكممْ  َيأمْ
إِناَّ  ِل  بِالمَْعدمْ ُكُموا  حَتمْ َأنمْ  الناَّاِس   َ َبنيمْ ُتممْ  َحَكممْ
َ َكاَن َسِميعًا َبِصريًا  َ نِِعاماَّ َيِعُظُكممْ بِِه إِناَّ اهللاَّ اهللاَّ

)58( – سورة النساء- .
ِ ُشَهَداَء  اِمنَي هلِلاَّ ِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقواَّ ا الاَّ َ )َيا َأهيُّ
َأالاَّ  َعىَل  ٍم  َقومْ َشَنآُن  ِرَمناَُّكممْ  جَيمْ َوال  ِط  بِالمِْقسمْ
ُقوا  َواتاَّ َوى  قمْ لِلتاَّ ��َرُب  َأقمْ ُهَو  ِدُلوا  اعمْ ِدُلوا  َتعمْ
سورة   –  )8( َمُلوَن  َتعمْ باَِم  َخبرٌِي   َ اهللاَّ إِناَّ   َ اهللاَّ

املائدة-.
االجتامعي  التعامل  ال��راب��ع:  االس���اس 
االنساين واخالقيات التعاطي مع االخرين :

التعامل  عىل  االس��الم  ح��رص  هنا  فنجد 
واالخ��وة  املحبة  اس��اس  عىل  االخرين  مع 

االنسانية :
أ- اجلدال بالتي هي احسن :

ِهَي  تِي  بِالاَّ إاِلاَّ  ِكَتاِب  المْ ��لَ  َأهمْ اِدُلوا  جُتَ )َوال 
ا  آَمناَّ َوُقوُلوا  ِمنمُْهممْ  َظَلُموا  ِذيَن  الاَّ إاِلاَّ  َسُن  َأحمْ
ُكممْ  َنا َوإهَِلُ َنا َوُأنمِْزَل إَِليمُْكممْ َوإهَِلُ بِالاَِّذي ُأنمِْزَل إَِليمْ
سورة   –  )46( ِلُموَن  ُمسمْ َلُه  ُن  َوَنحمْ َواِح��ٌد 

العنكبوت- .
بصلة  يأمر  فاإلسالم  االرح��ام  صلة  ب- 

الرحم ولو مل يكن مسلام.
ندب  فقد  الطريق  صاحب  مشايعة  ج- 
اىل  وسلم(  وآل��ه  عليه  اهلل  )ص��ىل  الرسول 
غري  كان  ولو  الطريق  يف  الصاحب  مشايعة 

مسلم، وعن امري املؤمنني )عليه السالم( انه 
صاحبه  له  فقال  مسلم  غري   ً رجال  صاحب 
فلام  الكوفة  اريد  قال  عبداهلل؟  يا  تريد  اين 
)عليه  معه  ع��دل  بصاحبه  الطريق  ع��دل 
معي  عدلت  ملا  صاحبه  له  فقال  السالم( 
فقال له هذا من متام الصحبة ان يشيع الرجل 

صاحبه هنيئة اذا فارقه وكذلك امرنا نبينا.
واالق��رار  االع���رتاف   : اخلامس  االس��اس 

بوجود االخر :
وهذا االمر نريد ان ننبه عليه وهو ان نفّرق 
عقيدته  يف  االخ��ر  ك��ون  ب��ني   : شيئني  ب��ني 
ودينه عىل حق صحيح او ال ، وبني حقه يف 
تارة  االخرين،  مع  بسالم  والعيش  الوجود 
له دين ومعتقد حق صحيح او ال هذا يشء، 
واليشء االخر ان هذا االنسان الذي خيالفني 
يف املعتقد والدين له احلق يف ان يوجد ويعيش 
 .. العدالة  ومبادئ  قواعد  بسالم وفق  معي 
القيامة  يوم  اىل  البرشية  املجتمعات  فقدر 
 .. ومعتقداهتا  دياناهتا  يف  خمتلفة  تعيش  ان 
املؤمنني  نفوس  الكريم  القران  وي��روض 
العقيدة  يف  االختالف  واقع  مع  ليتعايشوا 
القيامة  يوم  اىل  البرشية  قدر  فهو  والدين 
فال يتوهم احد امكانية الفصل واحلسم بني 
الديانات والعقائد املختلفة، قال تعاىل : )ان 
ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيام كانوا 

فيه خيتلفون( – السجدة آية 25- .
والدين  العقيدة  يف  االختالف  هذا  مع  فهنا 
تعايش  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ان  ام���ر  االس����الم 
اجتامعي مبني عىل قبول االخر واالعرتاف 
واداء  احلقوق  اعطاء  مبادئ  ضمن  بوجوده 
البد  احلقوق  هلم  تعطى  انه  كام  الواجبات، 
اجل  من  عليهم  التي  الواجبات  تؤدى  ان 
ونحن  الشعب  وهلذا  البلد  هلذا  نضمن  ان 
يف العراق االن يف ظل وجود اسباب عديدة 
والتناحر..  واالحتقان  وال��رصاع  للنزاع 
واالس��س  امل��ب��ادئ  ه��ذه  تطبيق  اىل  اح��وج 
حالة  اىل  نصل  لكي  االسالم  وضعها  التي 
تطور  اىل  ي��ؤدي  ال��ذي  واالستقرار  االم��ن 
االجتامعي..  االمن  وحتقيق  وازدهاره  البلد 
واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد 

وآله الطيبني الطاهرين.
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دين  من  بأبناء  خيتص  وطن  هناك  ليس 
واحد   عرق  أو  واحد  مذهب  أو  واحد 
او  تباين  أي  دون  واحدة  ثقافة  حتى  أو 
أقرته  امر طبيعي  فاالختالف  اختالف.. 
لذلك  األرض،  وقوانني  السامء  رشائع 
حق الوجود والعيش بسالم يف األوطان 
مفروض،  أم��ر  ألن��ه  للجميع  مكفول 
وطبعا هذا بغض النظر عام حيمله اإلنسان 
ما  أو  معتقدات  من  يعتنقه  أو  أفكار  من 

ينحدر منه من أصول.
فقد وضع اإلسالم منظومة متكاملة من 
هذه  مثل  تنظم  شأهنا  من  التي  األسس 
املواطنني،  بني  والعالقة  االختالفات 
املخاطر،  من  األوط��ان  تصون  ثم  ومن 
بمثل  االلتزام  فإن  ريب  وال  شك  وال 
هذه األسس من شأنه أن حيفظ اإلنسان 
بسالم  فيعيش  وطنه،  يف  مكرمًا  معززا 

وأمان فتزدهر األوطان.
 وطبعا بعكسه أقصد بعدم االلتزام بمثل 
وضعها  ال��ذي  والقوانني  األس��س  هذه 
يف  السلمي  التعايش  اجل  من  اإلس��الم 
وتراق  واألمان،  األمن  سينعدم  الوطن؛ 
وتضيع  األع���راض،  وتنهتك  ال��دم��اء، 
اخل��راب  األرج���اء  يف  ويعم  األم����وال، 
عن  الوطن  ويتخلف  والفوىض  والدمار 

ركب احلضارة اإلنسانية. 
* وحدة االصل االنساني 

االنسان  ب��ني  ال��ت��ق��ارب  دواع���ي  م��ن     
غريه  عن  متيزه  وعدم  االنسان،  وتوأمه 

أصل  من  خلقهم  أن  تعاىل  اهلل  خلق  من 
الرتاب، وموجد واحد وهو  واحد وهو 
اهلل عز وجل، وأما االختالفات يف اللون 
حلكمة  فإهنا  وغ��ريه؛  والعرق  واللسان 
وكام  اخللق،  يف  اإلهلية  املشيئة  أقتضتها 
جاء يف قول امري املؤمنني عليه السالم: ) 
الدين او  اما اخو لك يف  الناس صنفان: 

نظري لك باخللق(.
* حرمة الدماء واالموال واالعراض

كان الرتكيز ربام أكثر من غريه عىل حرمة 
اجل  من  واألع��راض  واألم��وال  الدماء 
الوقت  وبذات  وطنه،  يف  اإلنسان  صون 
ابعاد املجتمع عن ألوان اجلريمة والدمار، 
وهذا طبعا ليس حقًا من حقوق املسلمني 
أيضا  املسلمني  غري  اىل  يتعداه  بل  فقط.. 
صفات  من  اإلس��الم  دين  به  يتصف  ملا 

الرمحة.   
 * االختالف في الدين والعقيدة

يف  س��واء  االخ��ت��الف  يمنع  ال  أن  جيب 
آخر  اختالف  أي  أو  املعتقد   أو  الدين 
إال  اآلخرين  مع  احلكم  يف  التعامل  من 
كون  واملحبة،  احلق  اطار  ضمن  بالعدل 
اجلميع أبناء وطن واحد ولن يكون مررا 
لسلب حق من حقوق أحد ملجرد وجود 
يأمرنا  ديننا  ألن  وبينه..  بيننا  اختالف 

بالعدل.    
األساس المحبة واالخوة

ه��ن��اك ب��ني األدي����ان وامل��ذاه��ب بعض 
االختالفات، لكن يف الوقت نفسه هناك 

مثل  بيان  يف  هادئ  موضوعي  أسلوب 
تلك االختالفات، وليس صحيحًا أكراه 
أحد بالقوة عىل القناعة بام نعتقد  وكام قال 
اهلل تعاىل )وجادهلم بالتي هي أحسن(.   

مع  ال��رح��م  بصلة  ديننا  ويوصينا  ك��ام 
وبذل  معهم  التواصل  وعىل  اآلخرين 
بيننا  كان  وإن  حتى  والتوادد  التحابب 
وبينهم اختالف يف الدين او املعتقد ألننا 

باألخري أبناء وطن واحد.
حق اآلخر في الوجود 

الوجود  يف  أحقيته  اىل  أحدنا  ينظر  مثلام 
والعيش هبذا الوطن بسالم وأمان، هناك 
والوجود  العيش  يف  للجميع  مماثل  حق 
الدين  عن  النظر  بغض  وس��الم  بأمان 
له  عالقة  ال  طبعا  احلق  وهذا  واملذهب، 
أم  صحيحة  عقيدته  ذاك  أو  هذا  بكون 
له  املهم  أم خطأ، ألن  .. منهجه صح  ال 
احلق بالعيش والوجود مثلام لسواه احلق 

أيضا؟ 
بمعزل  له  ينظر  ان  جيب  الوجود  فحق 
الشخص  مذهب  أو  معتقد  أو  دين  عن 
أو أفكاره، حق املواطنة ال عالقة هلا فيام 
يعتقده  وما  أفكار  من  اآلخر  هذا  حيمل 
أسس  ه��ي  هكذا  دينية،  متبنيات  م��ن 
متحابني  معًا   نعيش  أن  احلق  اإلس��الم 
ومتعاونني حتت مظلة الوطن وفق مبادئ 
العدالة.. كالنا له حقوق يأخذها وعليه 

واجبات يؤدهيا.

من وحي خطبة الجمعة

بقلم: طالب عباس الظاهر
)أٌخ في الدين أو نظيرٌ في الخلق(
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اعداد/ محمد حمزة جبر

ال  الذي  للشخص  رمضان  في شهر  التدخين  يجوز  هل 
يستطيع تركه ؟

ال يجوز علي االحوط .

العدول  له  يجوز  المسلم فهل  بلد  االعلم في غير  كان  اذا 
الحد مراجع بلده ؟

سؤال العدد السابق

سؤال العدد

اإلجتهاد

حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

السؤال : ما هوتعريفكم لالجتهاد ؟
استنباط  يف  اجلهد  ه��وب��ذل   : اجل���واب 
املقّررة،  مداركها  من  الرشعية  األحكام 
وهي   ، والّسّنة  الكريم  القرآن  وأمهها 
بعد   ، وتقريره  وفعله  املعصوم  ق��ول 
 . ذلك  عىل  تساعد  التي  العلوم  دراس��ة 
ويقال للقادر عىل استخراج األحكام من 

مصادرها )جمتهد( .
السؤال : ما هو االجتهاد ويف اي املوارد 

يكون ؟
اجل���واب : االج��ت��ه��اد ه��و ال��ق��درة عيل 
استنباط االحكام الرشعية من مصادرها 

اي الكتاب والسنة .
السؤال : من هو املجتهد ؟

اجلواب : هو من له االجتهاد ويشرتط يف 
املرجع رشوط منها العدالة واالعلمية .

السؤال : من هو احلاكم الرشعي، هل هو 
كل جمتهد عادل ام ثمة رشوط اخري ؟

ي��دع��ي  م���ا  يف  احل���اك���م   : اجل������واب 
ام��وال  يف  كالترصف  باالموراحلسبية 
كل  هو  ذلك  ونحو  لصاحلهم  اليتامي 
العامة  االم���ور  يف  وام���ا  ع���ادل  جمتهد 

تكون  ان  احدها  ففيه رشوط  للمسلمني 
له مرجعية عامة .

ماذا  االعلمية،  اشرتطت  اذا   : السؤال 
بني  االعلمية  تساوي  الثابت  ك��ان  لو 
جمتهدين، فهل اذا احدمها كفا، و ماذا لو 
اذن احدمها ومل ياذن االخر بان مل يسمح 

بالفعل ؟
اجلواب : يكفي اذن احدمها واذا تعارض 

القوالن اخذ باالول .
السؤال : ماذا لو تعذر الوصول لالعلم، 

هل يكفي اذن املجتهد العادل عندئذ ؟
يمكن  ال  العامة  االم��ور  يف   : اجل��واب 
االكتفاء بحكم كل جمتهد واما يف غريها 

فقد تبني ان الوالية لكل فقيه.
اخلرة  اه��ل  يف  املناط  هو  ما   : ال��س��ؤال 

لتشخيص االجتهاد او االعلمية ؟
اجلواب : اهل اخلرة لتشخيص االجتهاد 
العلم،  يدانيهم يف  او من  املجتهدون  هم 
االعلم  لتشخيص  اخل���رة  اه��ل  وام���ا 
فيشرتط فيهم باالضافة اىل ذلك االطالع 
هم  من  مستويات  عىل   � إمج��ااًل  ول��و   �
اجلوانب  يف  االعلمية  شبهة  اط��راف  يف 

الثالثة املذكورة يف تعليقة العروة رقم 18 
احراز  من  للمكلف  والبد  االول  اجلزء 
له  ليتسنى  اخلرة  اهل  من  الشاهد  كون 

االعتامد عىل قوله.
الديني  العامل  لغري  يمكن  هل   : السؤال 
االعلم  املرجع  أو  املجتهد  يشخص  ان 
مسألة  يف  اخل��رة  أه��ل  م��ن  ه��و  فيكون 

االجتهاد واالعلمية ؟
املجتهد  تشخيص  يمكنه  ال   : اجل��واب 
أهل  يسأل  أن  يمكنه  ولكن  االعلم  أو 
إذا اطمئن  اخلرة يف ذلك ويف مثل ذلك 
الذين  اخلرة  الهل  بتشخيصه  االنسان 
االعتامد  له  جاز  املوضوع  حول  يسأهلم 

عىل شهادة من يثق به منهم .
السؤال : اذا مل اكن اعرف فتوى املجتهد 
يمكنني  فهل  ما،  مسالٍة  يف  االعلم  احلي 
من  غ��ريه  ايل  املسالة  تلك  يف  ال��رج��وع 
ملعرفته  البحث  عيّل  جيب  ام  املجتهدين، 

فتوي املجتهد احلي االعلم ؟
االعلم  فتوى  استعالم  جيب   : اجل��واب 
ولو مل يتيرّس جاز الرجوع ايل جمتهد آخر 

مع رعاية االعلم فاالعلم .

بقلم: طالب عباس الظاهر

13

10

20
17

ب
آ



تقارير

ثالثة حماور اشغلت الرأي العام مؤخرا 
يف سلك التعليم، ناقشتها »االحرار« مع 
السيد مدير تربية كربالء يف املديرية.. كان 
االخرية  الترصحيات  به  افادت  ما  اوهلا 
نسب  تدين  حول  النيابية  التعليم  للجنة 
موعد  تقريب  ثم  العام،  هل��ذا  النجاح 
معاناة  ورّس  امل��دارس،  طلبة  امتحانات 
واحباطهم  االع��دادي  السادس  طلبة 
هلذا  االسالمية  الرتبية  مادة  امتحان  من 

العام..
مباركة »االحرار« لألستاذ عباس  وبعد 
لتميز  ك��رب��الء  تربية  ع��ام  مدير  ع��ودة 
امل��رات��ب  وح��ص��اد  املحافظة  م���دارس 
قائال:  حتدث  سنويا  العراق  عىل  االوىل 
»هذا املنجز العلمي هو حصيلة حرص 
واجتهاد االساتذة واخالصهم يف تقديم 
االفضل، منوها عن هذه اخلصال اهنا مل 
تأيت عبطا أنام جاءت من جهود االخوة 
اخذوا  الذين  واملدرسني  املدرسات  من 
حمافظة  اس��م  يمثلوا  ان  عاتقهم  ع��ىل 
من  املحافظة  هذه  تعنيه  ما  بكل  كربالء 
اجتهدوا،  لذلك  عظيمة  ومكانة  قدسية 

التفوق  االجتهاد  ه��ذا  م��رآة  وك��ان��ت 
البلد«،  مستوى  عىل  لطلبتهم  السنوي 
هو  واالس��ايس  االول  »ال��يشء  ان  مبينا 
كانت  سواء  املوجودة  الكوادر  كل  ان 
جيمعهم  طالب  او  وظيفية  او  تعليمية 
رباط  هو  كربالء  حمافظة  يف  معني  رابط 
ارتباطهم  من  قوته  يستمد  متني  ديني 
بقدسية املدينة ورشفها وتأصلها يف اتباع 

هنج أهل البيت )عليهم السالم(«.
حصلت  كربالء  حمافظة  ان  اىل  واش��ار 
للعلمي  بالنسبة  الثالث  امل��رك��ز  ع��ىل 
التطبيقي واملركز العارش بالنسبة للعلمي 
االحيائي وبالنسبة للفرع االديب مل نزود 

بعد به«. 
موعد  حت��دي��ث  ح���ول  ع����ودة  وق����ال 
االمتحانات للصفوف املنتهية بأن »تربية 
الالزمة  التدابري  ك��ل  اخت��ذت  ك��رب��الء 
تم  حيث  لالمتحانات،  املجدد  للموعد 
باالمتحانات  اخلاصة  االمور  كل  هتيئة 
والقاعات االمتحانية فضال عن استعداد 

مدراء املراكز واملراقبني«.
االبتدائية  املدراس  »امتحانات  أن  وبني 

للدور الثاين ستبدأ يف 2017/8/12م، 
املتوسطة  املنتهية  للصفوف  بالنسبة  أما 
واالعدادية ستبدأ يوم 2017/8/26، 
هناك  فسيكون  العيد  فرتة  وسيتخللها 
او  املتوسط  حسب  ثالثة  او  امتحانني 
االمتحانات  بعض  فستكون  االعدادي 

بعد العيد«..
االم��ت��ح��ان��ات  »ت��ق��دي��م  أن  واوض����ح 
املواد  بعض  اّج��َل  من  أم��اَم  عائقا  ليس 
فان  املكمل،  الطالب  او  االمتحانية 
انتهاء  الطالب املؤجل لبعض املواد بعد 
الواجب  من  االول  ال��دور  امتحانات 
المتحانات  بالدراسة  يبارش  ان  عليه 

الدور الثاين«.
أما هل تقديم االمتحانات جاء يف وقت 
كافية  كانت  الفرتة  »ان  فقال:  مبكر؟، 
ليستغلها  املكمل  او  املؤجل  للطالب 

ويستعد لالمتحان بصورة مبكرة«.
وعن ترصيح جلنة التعليم الرملانية قال: 
اللجنة  »مل اطلع عىل ترصيح االخوة يف 
يف  النجاح  نسب  خيص  وفيام  النيابية، 
النسبة المتحانات الدور  املحافظة، فأن 

امتحان التربية اإلسالمية 
االحرار: حسني النعمةيشكل عائقًا أمام طلبة السادس العلمي!
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تقارير

»يتيمة« تجتاز أكثر من )350( ألف 
طالب، وتخط أسمها في قائمة 

المتفوقين العشر األوائل 

االول تصل اىل 30%«، فيام رصحت اللجنة النيابية 
يف   %28 اىل  وص��ل  العام  هل��ذا  النسبة  معدل  ان 
امتحانات الدور االول يف العراق وشكك البعض 
عىل  تزيد  املذكورة  النسبة  بان  اللجنة  اعضاء  من 
النسبة احلقيقية، لذا طالبوا باستجواب وزير الرتبية 

السيد حممد اقبال.
لنسب  »بالنسبة  كربالء  تربية  مدير  السيد  وذكر 
ومركز  الرتبية  وزارة  ستعقد  العام،  هلذا  النجاح 
يوضح  صحفيا  مؤمترا  االعدادية  الدراسة  فحص 

فيه االمور، وجياب عن التساؤالت«..
الرتبية  مادة  عن  االعرتاضات  بتقديم  يتعلق  فيام 
بعد  اسبوع  ألول  املديرية  شهدهتا  التي  االسالمية 
تقديري  »يف  قال:  العام  هلذا  الطلبة  نتائج  اعالن 
عام  بشكل  االسالمية  الرتبية  م��ادة  درج��ات  ان 
فان  وبالتايل  السابقة،  للسنوات  بالنسبة  قليلة، 
املادة  »ان  واض��اف  كثرية«،  تكون  االعرتاضات 
التي يفرتض ان تكون معينا حلصاد معدالت كبرية 

كانت هلذا العام خميبة آلمال الكثري من الطلبة«.
وجدير بالذكر ان الواقع التعليمي يف العراق شهَد 
مادة  منهاج  يف  التجديد  منها:  تغريات  العام  هلذا 
االع��دادي،  السادس  للصف  االسالمية  الرتبية 
علمي  قسمني  اىل  العلمي  الفرع  انقسام  وكذلك 
واقيص  االقتصاد  مادة  له  اضيف  الذي  تطبيقي: 
كليات  اىل  فيه  الطالب  ويؤهل  االحياء،  مادة  عنه 
اهلندسة واالدارة واالقتصاد وما شاهبها،  والقسم 
االخر علمي احيائي: الذي اقيص منه مادة الفيزياء 
والصيدلة  الطب  كليات  اىل  فيه  الطالب  ويؤهل 
والتمريض وما شاهبها، وهذا ليس املهم وحده.. 
فثمة امر بدأ يثري املخاوف لدى الكثري من الرتبويني 
يف سلك التعليم، أال وهو ان الطلبة غري املسلمني 
دراسة  بعدم  العراقي  الدستور  هلم  يضمن  الذين 
مادة الرتبية االسالمية من طلبة مسيحني وغريهم 
ستقسم معدالهتم عىل )6( بدال من )7( إلقصاء 
سيزيد  ما  القسمة  هذه  من  االسالمية  الرتبية  مادة 
وضامن  اكر  معدالت  حصاد  يف  حظوظهم  من 

املقاعد االوىل يف الكليات االهم.  

الثامن عرش عامًا، والتي فقدت والدها يف سن كانت أحوج  )آيات( ذات 
ما تكون له، حتدت ظروف احلياة الصعبة مع اخواهنا ليغريوا واقعهم املرير 
اىل أمجل صور التفوق والنجاح، لتكون )آيات( جزءًا من هذا االبداع بعد 
حصوهلا عىل املرتبة التاسعة يف دراستها اإلعدادية، متفوقًة عىل ما يزيد عن 

)350( ألف طالب خاضوا االمتحانات الوزارية يف عموم العراق.
املتفوقة وخالل زيارهتا اىل مقر مؤسسة العني يف الكاظمية املقدسة لتسليم 
سامحة  اىل  وفرحتها  تفوقها  وإه��داء  املؤسسة  يف  عليها  للقائمني  نتيجتها 
املرجع األعىل السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف(، عرت عن 
شكرها للمؤسسة والقائمني عليها وكوادرها الذين كان هلم الدور األكر 
يف تفوقها، مبينة بأن مبلغ الكفالة اخلاصة الذي تستلمه منذ عام )2014( 
كانت ترصفه عىل اجلوانب العملية بشكل خاص، مبدية رغبتها يف التطوع 
حديثها  خالل  الدموع  لتذرف  خترجها،  بعد  جمانًا  العراق  يتامى  لعالج 
جعلك  الذي  احلافز  حول  هلا  وجه  سؤال  عىل  إجابتها  خالل  مرة  مرتني، 
تتفوقني؟ جميبة بأن »والدي كان يتمنى ان يرافق اسمي كلمة )دكتورة(«، 
ومرة ثانية بعد سؤاهلا عن مستقبل دراستها، لتبث آالمها من جديد حول 

تفكريها لتأجيل السنة الدراسية بسبب مشاكل مالية !
رئيس املؤسسة األستاذ أمحد السوداين وبعد تكريمها بقطعة من املصوغات 
الذهبية، أكد للمتفوقة بأن أصحاب اخلري والعطاء الذين كان وال يزال هلم 
الباع األكر يف دعم اآلالف من يتامى العراق لن يقفوا مكتويف األيدي أمام 
السيد  ان  اىل  مشريًا  الطب،  كلية  يف  العلمي  التفوق  إكامل  يف  طموحاتك 

الكبري يوصينا دائاًم يف أن يكون ليتامى العراق الدور األبرز يف قيادة البلد.
إعانة  اجل  من  الليايل  وسهرنا  العمل  يف  ارهاقنا  »أن  قائاًل  أكد  السوداين 
األالف من يتامى العراق يذهب حلظة رؤيتنا لتفوقكم ونجاحكم«، واعدًا 
املتفوقة بإيصال نتيجة تفوقها اىل سامحة املرجع األعىل إلدخال الفرحة عىل 

قلبه وهو يرى ثامر من يدعو هلم بالتوفيق والسداد.
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و يف هذ السياق حتدث املحارض السيد عيل خضري احلسيني 
واالسالمي  العريب  العامل  شهدها  موجات  عدة  هناك  قائال: 
تبدأ  مراحل  اربعة  اىل  تقليصها  يمكن  االحل��اد  بخصوص 
من القرن السادس قبل امليالد اىل العصور الوسطى و عرص 
النهضة بعد ذلك بدأت موجه اخرى متثلت باالحلاد العلمي 
و  السابع عرش  القرن  العقالنية يف  او عرص  التنوير  يف عرص 
العرشين  و  التاسع عرش  القرن  اىل  ان نصل  اىل  الثامن عرش 
حيث الوجودية و املاركسية و الفلسفات املادية و انتهاء بأخر 
و  عنها  احلديث  بصدد  االن   نحن  والتي  االحلاد  يف  مرحلة 
والتي  اجلديد   االحل��اد  موجة  اسم  حتمل  التي  و  مناقشتها 
الثالثة ، ومع احداث  اللفية  بدأت يف عام 2001 اي مطلع 
الواليات  يف  العامليني  التجارة  برجي  تفجري  و  سبتمر   11
املتحدة االمريكية ، نشأت ردود افعال عديدة كان من بينها 
والتي  وفالسفة  وعلامء  لكتاب  الكتب  من  جمموعة  اصدار 
الديني، و خالل  االجتاه   تناقض  و  تناهض  فيها روئ  تبنوا 
السنوات االخرية متت ترمجة هذه الكتب و تأثر هبا العديد من 
الشباب الذين ال حيملون اخللفية الفكرية و الفلسفية الكافية 

العطاء الحسيني

بتوجيه من الشيخ الكربالئي
اقامة الدورة العقائدية الثانية لمناقشة خطر اإللحاد على الشباب 

بحضور مبلغين من اغلب المحافظات 
العراقية وبهدف الوقوف امام 

الهجمات التكفيرية التي تسعى 
الى تشوية صورة االسالم و االديان 
االخرى من خالل االفكار الضالة التي 
تحاول التأثير على فئة الشباب من 

خالل تناقضها مع االتجاهات الدينية 
واالسالمية اضافة الى العقائدية، 

ارتأت شبعة التبليغ الديني التابعة 
الى قسم الشؤون الدينية في العتبة 

الحسينية المقدسة،  اقامة الدورة 
العقائدية الثانية من اجل توعية و 

ارشاد المبلغين بأهمية الوقوف ضد 
هذه االفكار الضالة.
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العطاء الحسيني

ملواجهة هذه االفكار التي حتمل يف طيتها 
أيدولوجيات و فلسفات يمكن نقدها و 
حماربتها عن طريق الفلسفة االسالمية، 
احلسينية  العتبة  وجهت  هذا  عىل  بناًء 
الديني  التبليغ  و حتديدا  شعبة  املقدسة 
طلبا  الدينية  الشؤون  قسم  اىل  التابعة 
مفاده اقامة دورة عقائدية مكثفة هتدف 
التي  املصادر  لبعض  املبلغني  ارشاد  اىل 
تتناول هذه الظاهرة بالنقد و الدراسة«. 
 من جانبه حتدث مسؤول شعبة التبليغ 
قائال:  االبراهيمي  فاهم  الشيخ  الديني 
التابعة  الديني  التبليغ  شبعة  ارت��أت  

لقسم الشؤون الدينية يف العتبة احلسينية 
املتويل  س��امح��ة  م��ن  بتوجيه  املقدسة 
الكربالئي   املهدي  الشيخ عبد  الرشعي 
اخلاصة  الثانية  العقائدية  الدورة  اقامة 
بالرد عىل الشبهات املنحرفة التي حتاول 
تشوية صور االسالم املحمدي يف داخل 

العراق و خارجه«.
واضاف االبراهيمي: »كام يعلم اجلميع 
ان شعبة التبليغ تضم ما يقارب )200( 
املحافظات  اغلب  يف  موزعني  مبلغ 
اىل  عمدنا  ال��دورة  هذه  ويف   ، العراقية 
تقديم توجيهات هلم من اجل مواجهة 

فئة  اوارص  يف  االحل���ادي���ة  امل��وج��ات 
الشباب«. 

 فيام قال الشيخ حممد اجلابري من حمافظة 
واسط: هناك افكار تم طرحها من قبل 
باالحلاد  يسمى  ما  ملواجهة  املحارض 
الذين   االش��خ��اص  قبل  م��ن  اجل��دي��د 
االفكار  ويتناولون  املرجعية  يّدعون 
كمبلغني  نحن  واجبنا  من  و  الضالة، 
ان  حتاول  التي  االفكار  هذه  نواجه  ان 
متّس املجتمعات االسالمية وخاصة فئة 

الشباب بشتى الطرق«.

الشيخ فاهم االبراهيمي 

األحرار/ حسنين الزكروطي
تصوير/ أحمد القريشي

الشيخ محمد الجابري 
 

السيد علي الحسيني
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العمل،  خمرج  حتدث  السياق  هذ  ويف 
حشد  ق��ائ��اًل:  شاكر  صاحب  الفنان 
الرابع   ال��درام��ي  العمل  هو  الكرياء 
ل��وح��دة االن��ت��اج وال��درام��ا يف اذاع��ة 
عمدنا  وقد  املقدسة،  احلسينية  الروضة 
به  شارك  الذي  املسلسل  هذا  عمل  اىل 
اىل  اضافة  العراقيني  املمثلني  من  نخبة 
الطموحة  الشباب  من  متميزة  جمموعة 
حققها  التي  االنتصارات  مع  تزامنا 
كانت  والتي  املقدس  الشعبي  حشدنا 
دنس  من  املوصل  مدينة  حترير  اخرها 

عصابات داعش االجرامية. 
ان  اجلميع  يعلم  كام  شاكر:  واض��اف 
واقعية  قصصًا  القتال  س��اح��ات  يف 
التي تم حتريرها  املدن  كثرية حدثت يف 
املسلسل عىل  تتمحور قصة هذا  لذلك 

الشعبي  احلشد  قدمها  التي  البطوالت 
االنسانية  مواقفهم  جانب  اىل  املقدس 

مع االهايل.
توثيق دماء االبطال

فيام حتّدث املمثل طالل هادي قائاًل: ان 
مسلسل حشد الكرياء هو حماكاة للواقع 
وجيسد البطولة والشهامة والنخوة التي 
يتمتع هبا ابناء املرجعية الرشيدة املتمثلة 
باحلشد الشعبي املقدس، وقد رأينا بعد 
نزفت يف  التي  الرشيفة  الدماء  كل هذه 
من  ان  الوطن  هذا  عن  الدفاع  سبيل 
واجبنا توثيق هذه البطوالت من خالل 
الدراما االذاعية التي تعي بالدور الذي 
قدمته عوائل هؤالء االبطال يف مساندة 
ابنائهم، ويف هذا املسلسل ال نقدم دراما 

دراما إذاعية تجسد مواقف الحشد الشعبي

»حشُد الكبرياء« 
فة
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ن خ
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/ ح
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ا

في ظل االنتصارات المتجددة 
ألبطالنا في القوات األمنية 
والحشد الشعبي ضد 
العصابات اإلرهابية، تسعى 
اذاعة الروضة الحسينية 
المقدسة الى اطالق مسلسل 
درامي اذاعي بأسم »حشد 
الكبرياء« يجسد المواقف 
البطولية واالنسانية التي 
تقدمها قواتنا االمنية و ابطال 
الحشد الشعبي المقدس في 
ساحات النصر، وقد استقيت 
حلقات هذا المسلسل من 
الظروف التي عاشها هؤالء 
االبطال في معاركهم ضد 
عصابات داعش االجرامية 
منذ صدور الفتوى المباركة 
ليومنا هذا .
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اذاعية  بسيطة حتكي واقعًا معينًا بل عملنا عىل حتدي 
العصابات التي حتاول  ختريب الشعوب و املجتمعات ، 
وقد قدمنا » حشد الكرياء« لكي نتناغم مع البطوالت 
التي تسطر يوميا دفاعًا عن االرض و املقدسات، و من 
الكبري  الدعم  اىل  اضافة  احلسينية  العتبة  اعالم  خالل 
املقدسة  احلسينية  الروضة  اذاع��ة  يف  القائمني  قبل  من 
التي قدمت اليش الكبري من خالل ادراكهم ألمهية دور 
ن  و  خاصة  البطوالت  هذه  توثيق  يف  االذاعية  الدراما 
اجلميع يعلم بأن حربنا ضد عصابات داعش االجرامية 

هي حرب اعالمية«. 
واضاف هادي: ضمن اجلزء االول من هذه الدراما عرش 
حلقات اذاعية ك� جتربة اوىل من اجل االستمرار يف مواكبة  
وقد  املقدس،  حشدنا  يقدمها  التي  االنتصارات  مجيع 
استقيت هذه احللقات من بعض املواضيع التي كانت قريبة 
من الظروف احلربية التي خاضها ابطالنا يف ساحات النرص.

اما االعالمية والفنانة وداد هاشم، قالت: مبادرة قيمة من 
يف  النسوي  العنرص  مزج  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  قبل 
الدراما االذاعية لكون ان املرأة هلا دور كبري يف املجتمع من 
خالل دور االم والزوجة واالخت يف تقديم الدعم املعنوي 

املستمر ألبطالنا يف ساحة الوغى. 
والطبيبات  االعالميات  من  الكثري  هناك  هاشم:  واضافت 
التي  االنتصارات  يف  مبارش  وبشكل  شاركن  قد  واملوظفات 
خالل  من  املقدس  الشعبي  احلشد  و  االمنية  قواتنا  حققتها 

تقديم الدعم اللوجستي واملعنوي هلم طيلة املعارك«. 
فام بني الفنان القدير كريم حمسن قائال: انا سعيد جدًا ان اكون 
ضمن الكادر الذي يعمل يف مسلسل حشد الكرياء الذي قدمته 
اذاعة الروضة احلسينية املطهرة لدعم اىل القوات االمنية و احلشد 

الشعبي املقدس يف معاركهم ضد هذه العصابات النجسة.
صورة  تشوه  ان  حتاول  الدول  من  الكثري  »هناك  حديثه،  وتابع 
السب  و  املزيفة  االخبار  نرش  او  بث  خالل  من  الشعبي  احلشد 
والشتم من اجل زرع الطائفية بني ابناء بلدنا احلبيب، لذا نحاول 
اىل  صادقة  صورة  نوصل  ان  اإلذاعي  املسلسل  هذا  خالل  ومن 
املستمعني يف مجيع املحافظات العراقية  من خالل القصص الواقعية 
التي جسدها هؤالء االبطال يف ساحات الوغى اضافة اىل ترسيخ 
التي قام عليها احلشد الشعبي املقدس  املبادئ االنسانية  واالفكار 

منذ صدور الفتوى املباركة«.  

كريم محسن

طالل هادي

صاحب شاكر

وداد هاشم

العطاء الحسيني
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انعقاد المؤتمر الدولي االول للصم في العراق

»اناملي تتكلم« 
شعار اتخذه مركز االمام الحسين )عليه 

السالم( التخصصي للصم التابع 
لقسم النشاطات العامة بالعتبة 

الحسينية المقدسة بمؤتمره الدولي 
االول في العراق والخاص بشريحة 

الصم ، والذي اقيم على قاعة خاتم 
االنبياء في الصحن الحسيني الشريف 

بحضور االمين االمين للعتبة الحسينية 
المقدس السيد جعفر الموسوي وعضو 

مجلس ادارة العتبة الحسينية الحاج 
فاضل عوز ؛ ورئيس مجلس االمناء في 

شبكة االعالم العراقي الدكتور علي 
الشاله، كذلك باحثين من اغلب البلدان 
العربية، يهدف إلى رعاية شريحة الصم 

واالهتمام بها.

آيات  بقراءة  بدأت  املؤمتر  فعاليات   
بينات من الذكر احلكيم تالها قراءة 
شهداء  ارواح  عىل  الفاحتة  س��ورة 
احلشد  اب��ط��ال  و  االمنية  ال��ق��وات 
كلمة  بعدها  لتايت  املقدس  الشعبي 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  ممثل 
القرعاوي  عيل  الشيخ  القاها  التي 
هذه  يف  االنسان  خلق  عندما  قائال: 
تكوينية  هداية  فيه  اهلل  اودع  الدنيا 
وترشيعية تتمثل يف ان االنسان كلام 
و  هدايته  يف  اهلل  يزيد  خ��ريًا  يعمل 
توفيقه ، لذا هناك نوعان من اهلداية 
 ، ترشيعية  اخرى  و  تكوينية  منها  
اهلداية االوىل تعني ان البرش امجعهم 
عندما  اي  الصفة  هبذه  مشمولون 
خلق اهلل الشمس فقد جعلها هداية 
اىل مجيع خلقه دون استثناء ، يف حني 
ان اهلداية الترشيعية ايضا تشمل كل 
البرش ولكنها تتفاوت بني شخص و 

االنسان  يقول  ان  الجيوز  لذا  اخر، 
و  يشء  كذا  من  حرمني  قد  اهلل   ان 
ان  عليه  جيب  بل  الكالم  من  غريه 
مهام  اهدافه  اىل  الوصول  يف  يسعى 
 ، طريقه  يف  معوقات  هناك  كانت 
مع  نقف  ان  علينا  بدورنا  ونحن 
املجتمع من خالل  الرشحية يف  هذه 
من  نستنتجها  علمية  قوانني  ترشيع 

االبحاث العلمية.  
 و يف هذا السياق حتدث مدير مركز 
و  للصم  التخصيص  احلسني  االمام 
العطواين  باسم  االش��ارة  لغة  خبري 
من  االول  املؤمتر  هذا  يعد   : قائال 
نوعه يف العراق والذي يعتر انجاز 
كبري لألمانة العامة يف العتبة احلسينية 
املقدسة و مركز االمام احلسني)عليه 
السالم(، وقد جاء انعقاد هذا املؤمتر 
عمل  بعد  العراق  يف  االول  الدويل 
كبري قام به القائمون يف مركز االمام 
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العطاء الحسيني

مع  املستمر  التنسيق  خالل   من  احلسني 
الدول  يف  التخصصية  اجلمعيات  رؤساء 
االساسية  اللبنة  وض��ع  هب��دف  العربية 
هذا  العطواين:  واض��اف   ، الرشحية  هلذه 
ل��إلخ��وان  ام��ل  ب��ارق��ة  سيكون  امل��ؤمت��ر 
الصم  لالنطالق نحو التطور يف املشاريع 
املستقبلية و بناء قاعدة صحيحة عىل غرار 
الدول املتقدمة يف هذا املجال،  مؤكدا: ، 
هندف  التي  التحديات  من  الكثري  هناك 
لعل  هلا  الوصول  املؤمتر  هذا  خالل  من 
التعليمي  بالواقع  النهوض  هو  ابرزها 
اخلاص هبذه الرشحية بالدرجة االساس ،

الصم  مجعية  رئيس  حت��دث  جانبه  م��ن 
البحرينية االستاذ عقيل عيل حسن قائال: 
املؤمتر  هذا  يف  باملشاركة  جدا  مرسورون 
ال��ذي اح��ت��وى ع��ىل سبعة حم��اور ت��دور 
بلداننا  يف  املظلومة  الصم  رشحية  حول 
من  املؤمتر  هذا  يف  شاركت  وقد  العربية، 
من  السبعة  املحاور  من   حمورين  خالل 
اجل النهوض هبذه الرشحية التي مل ترتقي 
البلدان  اغلب  يف  املطلوب  املستوى  اىل 
مقارنة  هبم  االهتامم  حيث  من  العربية 
بالدول الغربية، واضاف حسن: ان ندرة 
يف  االشارة  لغة  مرتمجي  اشخاص  وجود 

كاملستشفيات  الطارئة  او  املهمة  االماكن 
قلة  اىل  اضافة  وغريها  الرشطة  مركز  او 
الثقافة اللغوية لدينا هي من اكثر املشاكل 
اتقدم   ، اليومية  حياتنا  يف  تواجهنا  التي 
يف  العامة  االمانة  اىل  التقدير  و  بالشكر 
املتويل  يف  املتمثلة  املقدسة  احلسينية  العتبة 
املهدي  عبد  الشيخ  س��امح��ة  ال��رشع��ي 
احلسني)عليه  االمام  مركز  و  الكربالئي 
اجلهود  عىل  للصم  التخصيص  السالم( 
النهوض  اجل  من  قدموها  التي  الكبرية 

بواقع هذه الرشحية املظلومة.
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ذوي  رعاية  شعبة  مسؤول  معاون  روى 
احلسينية  العتبة  يف  واجلرحى  الشهداء 
اخلطيب  حيدر  السيد  سامحة  املقدسة 
احلشد  ابناء  الحد  املؤثرة  املواقف  احدى 
من  الشهداء  ابناء  اح��د  قائال:  الشعبي 
بحفظ  وال��ده  مع  اتفق  البرصة  حمافظة 
سوية  بدأ  وبالفعل  معا  الكريم  القران 
يف  وال��ده  باستشهاد  يفاجأ  واذا  باحلفظ 
الصغري  الفتى  القتال ولكن هذا  ساحات 
عند  عمره  م��ن  ال��ع��ارشة  يبلغ  مل  ال��ذي 
بكلمة  اجلميع  فاجأ  كربالء  اىل  حضوره 
الرشيف  احلسيني   الصحن  داخل  ومن 
والدي  )اعاهد  باكية  وبدموع  قال  حيث 
ان احفظ  السالم«  واالمام احلسني »عليه 
مثلام عاهدته  بأرسع وقت  الكريم  القران 
املتويل  قبله  وحينذاك  معا(  باحلفظ  سابقا 
سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 

الشيخ عبد املهدي الكربالئي واوىص ان 
تكون له عناية خاصة.

املقاتلني  مع  عاشها  التي  القصص  وعن 
حتدث االعالمي عامد اجلشعمي مسؤول 
اعالم شعبة رعاية ذوي الشهداء واجلرحى 
واح��ادث  قصص  ع��دة  صادفتنا  قائاًل: 
تعرضوا  الذين  اجلرحى  قبل  من  مهمة 
اىل اصابات يف ساحات الوغى)ومن هذه 
القصص التي تأثرت هبا شخصيا حدثت 
الحد اجلرحى من لواء عيل االكر »عليه 
اهلنديس  اجلهد  قسم  وحتديدا  السالم« 
مرتىض سعيدان من اهايل الديوانية الذي 
الناسفة  العبوات  احدى  بانفجار  اصيب 
يف  تقريبا  شهرين  قبل  له  زيارتنا  وخالل 
اىل  تعرض  بغداد  بالعاصمة  الطب  مدينة 
حروق كبرية وبنسبة 89% وبعد وصولنا 
له مل يتسَن لنا رؤيته حيث كانوا يزيلون منه 

طبقات اجللد املترضرة وبدون ختدير ألنه 
غري مسموح طبيا بالتخدير ملن تعرض اىل 
والده  قبل  من  استقبالنا  تم  لكن  احلرق 
ينادي  املصاب  كان  اجللد  ازال��ة  وخالل 
اهلل  »ساعد  عديدة  ومل��رات  صوته  بأعىل 
قلبك يا ابا عبد اهلل كيف حتملت األالم«(
احل��ض��ور الن  ابكى ك��ل  امل��وق��ف  وه��ذا 
احلسني  االمام  حلظة  يعيش  كان  اجلريح 
»عليه السالم« يف واقعة الطف وما جرى 
عليه من اهات ومصائب، ويف اليوم التايل 
وفارق  ُاًستشهد  قد  اجلريح  بان  سمعنا 
احلياة، حيث ذهبنا اىل جملس عزائه وقمنا 
بتقديم مساعدات العتبة احلسينية املقدسة 

لذويه(.

العطاء الحسيني

مواقف بطولية ُيعجز عن وصفها..
قصص خالدة ترويها شعبة رعاية ذوي الشهداء والجرحى 

االحرار/ قاسم عبد الهادي

استلهام واقعة الطف وما جرى 
على الحســين »عليه الســالم« 

فيها

العتبة الحسينية تنجح في تأهيل عشرات االطفال 
من المصابين بالتوّحد الى الدراسة األكاديمية   
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لرعاية  السالم  نجَح معهد اإلمام احلسني عليه 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  التوحد  أطفال 
يف تأهيل عرشات األطفال املصابني باضطراب 
األكاديمية،  ال��دراس��ة  اىل  وتأهيلهم  التوحد 
من  اخلامسة  الدفعة  بتخرج  احتفالية  ونظمت 
يف  األوص��ي��اء  سيد  قاعة  عىل  التوحد  أطفال 

الصحن احلسيني الرشيف ..
خاصا  اهتامما  املقدسة  احلسينية  العتبة  اولت 
نظرا  التوحد؛  بمرض  املصابني  باألطفال 
مجيع  من  الرشحية  ه��ذه  عانته  ال��ذي  لالمهال 
اعقد  من  التوحد  ويعد  املسؤولة  االط��راف 
مما  األطفال  تصيب  التي  النفسية  األم��راض 
يتطلب أساليب معاجلة ختصصية دقيقة للتعايف 

من هذا االضطراب. 
معهد  مسؤولة    « الزويني  زه���راء  وق��ال��ت  
 : التوحد  لرعاية  السالم  علية  احلسني  االم��ام 
ان » املعهد يستقبل الفئات املتوسطة والشديدة  
علمية  برامج  وعملنا  والبسيطة  االضطراب 
مقننة ألطفال التوّحد  ونجحنا يف ختريج الدفعة 

اخلامسة ودجمهم يف الدراسة األكاديمية«.
فيام بينت شذى سليم » اختصاص توحد شديد: 
ان »اضطرابات التوحد خمتلفة من طفل اىل اخر 
العدواين  والسلوك  االنسحايب  السلوك  منها 

»تم  قد  أنه  مبينة  خ��اص«،  تعامل  منها  ولكل 
تاهيل الكثري منهم ودخلوا املدارس األكاديمية  
وباقي االطفال عملنا عىل التقليل من سلوكهم 

العدواين«.
بسبب  »ابني  حسني:  ام  قالت  جهتها  من 

االجهزة االلكرتونية ال يتكلم العربية 
يف  عالجه  وتم  االنكليزية  وانام 

علية  احلسني  االم��ام  املعهد 
التوحد  لرعاية  السالم 

مع مرور الوقت اصبح 
طبيعية   ب��ص��ورة  يتكلم 

ويكون عالقات اجتامعية مع 
بعض االصدقاء، وكان يعاين من 

حتى  املستمر  والبكاء  العصبية  احلالة 
بعض االحيان يؤذي نفسة .

كلية  عميد   « م��ارد  عدنان  الدكتور  وأض��اف 
الرتبية  للعلوم االنسانية : نشكر العتبة احلسينية 
الرشحية  هب��ذه  الكبري  اهتاممها  ع��ىل  املقدسة 
مركز  من  اكثر  إنشاء  عىل  والعمل  االنسانية 
العراق  يف  التوحد  أط��ف��ال  لرعاية  ختصيص 

واالساليب  الكريم  ال��ق��ران  واس��ت��خ��دام 
احلديثة يف عالجهم«.

االحرار/ حسين نصر ـ تصوير/ حسنين الشرشاحي

العطاء الحسيني

العتبة الحسينية تنجح في تأهيل عشرات االطفال 
من المصابين بالتوّحد الى الدراسة األكاديمية   
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خِجٌل ِمدادي ِإْذ يعيُشَك أْحُرفًا  نعش الوفاء

ئي
طا

 ال
نم

 غا
الد

خ

طرق م�سامعي خرب ثقيل
اأ�سابتني �سعقة فاأرجتفت او�سايل
وخارت قواي فلم حتملني قدماي

اكت�سى النهار بال�سواد كالليل
واجه�ست بالبكاء املرير

وتعاىل مني النحيب الطويل
وكادت جفوين تخر مع الدموع

لب�ست ثوب الأمل
و�سار قلبي ماأمت

برحيل تواأم روحي ال�سيل
اي نع�ش حملك على الكتاف؟؟

نع�ش الوفاء ..اأراه بكامل الأو�ساف
اه..اه..ايا �سديقي

وها قد اعلن الكفن قرب بدء الرحيل. .
لتغيب عن ناظري. .

اي قرب من الرثى �سمك؟؟
ل..بل قربك حتت ا�سلعي

حل الفراق..مر املذاق
اأ�سى و�سجى وحداد دائم

ل..لن اأن�ساك..فدوما اراك ف الطياف..
واإليك ات�سرع ياربي اجلليل

ارجوك..الهمني ال�سرب اجلميل
فاأنت املعني الوكيل

������ا، وم��������ن اأع������داِئ������ن������ا  رت������ن������ا م������نهّ ح������رهّ

����ن����ون����ا ب�����اخل�����راف�����ِة وال�����دج�����ى!  ك�����م دجهّ

ج���������وا  وروهّ  ، ك���ال���ع���ب���ي���د ِ وا����س���ت���ه���ل���ك���ون���ا 

ع����م����ل����وا ُح�������م�������اًة ل����ل����ي����ه����وِد وظ���ي���ف���ًة 

�����س����لهّ����وا لأم�����ري�����ك�����ا وط������اف������وا ح���وَل���ه���ا 

�����ا مت�����اث�����ي�����اًل. وم����ه����م����ا اأف�����������س�����دوا  ك�����نهّ

���ب���ُح���ن���ا  �����ُة ����سُ م�����ع ك�������لِّ �����س����ب����ٍح ف�����امل�����ذلهّ

اأ����س���الِع���ك���م  ف  واجل������م������ُر  ب���ك���م  واإذا 

ل���ن���ا����س���ٍك  ك�����ال�����رك�����وب  -ل  ورك�����ب�����ت�����ُم 

م����ازج����ت����ُم ال�������س���خ���َر ال��������ذي ل�����و ن���اَل���ه 

ي���ك���ْن  مل  ُرع������ب������ًا  الأع��������������داَء  ف������م������الأمُت 

ف�����اج�����اأمت�����وه�����م ي���������س����رق����وَن ح���ق���وَل���ن���ا 

ف�����س��ق��ي��ت��ُم احل����ق����َل ال���غ�������س���وَب دم����اَءه����م 

��ه��م  ل����و ق����ل����ُت: ب�����رك�����اٌن اأح���������اَط ب��ج��ي�����سِ

���ك���م  ف���ل���ك���ان اأه����������وَن ع���ن���ده���م م�����ن ب���اأ����سِ

اأن����ت����م اأول��������و ال����ب����اأ�����شِ ال����ذي����ن ع��ل��ي��ه��ُم 

رج�������������اُل ف����������ق����������اَم  ف������ي������ن������ا  زرع���������َت���������ن���������ا  و 

�����������ن�����������ا اأذي�������������������������اُل ! ك����������م اأق�������ن�������ع�������ون�������ا اأنهّ

وه�������������َم ال���������������س�������الِم ل�����ت�����������س�����ل�����َم الأ��������س�������م�������اُل

ف������ا�������س������ْت ل�����ه�����ا الأل�����������ق�����������اُب والأم�����������������������واُل !

! ح���������������الُل  ي���������ك���������وُن  ل  حت���������لِّ���������ْل  مْل  م���������ا 

م��������ن ح��������وِل��������ه ف���������س����ي���������س����م����ُت ال������ت������م������ث������اُل !

والإذلُل ف������ال������ع������ت������ُم  وم�������������������س���������اوؤُن���������ا: 

�������������س������ُر وال�������ِرئ�������ب�������اُل وع������ل������ى ال���������زن���������وِد ال������نَّ

م��������������وَج ال��������ي��������ق��������نِي. وق������ي������ُل������ك������م اأف���������ع���������اُل

َخ�����������������������َوٌر، ف�����م�����ن�����ك�����م ي�����������س�����ت�����ح�����ي�����ُل ي������ن������اُل

ي�����������وم�����������ًا وم����������ل����������ي����������اُر ال������������ه������������الِل ه�����������الُل

وق���������د ا������س�����ت�����غ�����اَث ال������ق������م������ُح و"ال�����������ع�����������رزاُل"

�����������������ا اجل��������م��������اج��������ُم ف�������ارت�������وت�������ه�������ا ت���������الُل اأمهّ

زل���������������زاُل ع������������وى  اأرج���������ِل���������ه���������م  حت���������ت  اأو 

ملهّ��������������ا ف��������ت��������ات��������ًا �������������س������������ارِت الأرت������������������������اُل

ا���������س��������ت��������دلُل ب�������املُ���������������س�������ح�������ِف  اآي�������������������ٍة  ف 

مرتضى الشراري العاملي 

األدبية
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هو الصواب ووحي اهلل مدركه

عندما ادخل جنة قد�سك تراين خجل من ان ارفع 
را�سي بح�سرتك 

خجل من تق�سريي بحقك 
خجل من جراأتي عليك 

خجل ان اقف بني يديك 
خجل ان ا�ساألك حاجتي 

واطاأطاأ را�سي ناويا ان اغادر مقام قد�سك 
وتدور عيني بني وجوه العا�سقني 

اراها تكفكف ادمع الندم واحلب وال�سوق 
م�ستب�سرة بفرحة لقائك 

وخاطبت عيناي عيني �سيخ كبري كان يحدث �سيده 
بدموع احلب 

�سمعته يهم�ش عند �سباكك 
ي ُهو غاِفٌر .. ُهو   )اأنا ُمذِنٌب .. اأنا ُمِطٌئ .. اأنا عا�سِ
راِحٌم .. ُهو عاِف قاَبلتُهَنهّ ثالثٌة بثالثٍة .. َفلتغِلنَبهّ 

�سفاته اأْو�ساِف (..   

�سمقْت ق��ب��ًة  وان���ظ���ْر  ال��ك��رخ  اىل  وُم����ْل 

وح��������يِّ ف���ي���ه���ا ج����������وادًا م�����ن ان���ام���ل���ِه

ي��اب��ن ال��ب��ت��ول وح�����س��ب��ي م���ن م��ف��اخ��ره��ا

ك��م رام م��ن��ك ب��ن��و ال��ع��ب��ا���ش م��ا ع��ج��زوا

م�سائلِه م��ن  وح�����س��ٍد  و)ي��ح��ي��ى(  ج����اوؤوا 

م�������س���األ���ًة ال���ق���ي���َت  وه����ن����وا  اذا  ح���ت���ى 

وع���ن���د ق��ط��ع مي���ني ال�������س���ارق اخ��ت��ل��ف��وا

م���درك���ه ال  ووح�������ي  ال���������س����واب  ه����و 

���س��م��ائ��ل��ِه ري�����ا  ال����رو�����ش ف  ي��ان��ف��ح��ة 

وع���ب���ق���ة م�����ن اري�������ج امل����ج����د اجن��ب��ه��ا

وخ��ف��ق��ة ال���ن���ور م���ن ا���س��ع��اع )ف��اط��م��ٍة(

ي��ال��ي��َت ك��ف��ًا ���س��ق��ت��ك ال�����س��م واه��ت�����س��رت

حت�������شُ م���ن���ك ن���ي���اط ال���ق���ل���ب ن��اط��ق��ًة

احٍد من  يح�سرك  مل  ال�سطح  على  ملقًى 

ح��ت��ى ق�����س��ي��َت ب���رغ���م امل���ج���د م��ن��ف��ردا

جت����اذب����ت����ه����ا ال������رثي������ا ف����ه����ي �����س����م����اُء

����س���ح���اب���ُة ال���ف�������س���ِل والن������ع������اِم وك���ف���اُء

زه����������راُء امل�����ج�����د  جم��������ال  ف  ب����ان����ه����ا 

ب������اءووا خ���زي���ه���م  م����ن  ف�������س���ٍل  وف  ع���ن���ُه 

ف����رح����َت ت��و���س��ع��ه��م ����س���رح���ًا مل����ا ج������اوؤوا

ك������ل امل������ف������وه ع����ن����ه����ا ف����ه����و ف������اأف������اُء

ف����ك����ان م����ن����َك ب����رغ����م ال�����ق�����وِم اف����ت����اُء

ل������دى اب������ي ال�������س���ل���ت م���ن���ه���ا ث����م ان����ب����اُء

وط���ل���ع���ة ال����ب����در ح���ي���ث ال����ب����در و�����س����اُء

)حم�����م�����د( و)ع������ل������ي( ف����ه����ي ا������س�����ذاُء

ولألُء ا������س�����ع�����اع  ف�����ه�����ي  حت�����������درت 

ن����ام����ي ����س���ب���ي���ب���ت���َك ال���ف���ي���ن���ان ا�����س����الُء

م����ن ال�������س���م���وم وي������ربي ج�����س��م��َك ال������داُء

م�����اُء ول  ظ�������لٌّ  ل  امل���������وت  ُت�����������س�����ارُع 

واح������ب������اٌء اولُد  ي����ك����ت����ن����ف����َك   مل 

الدكتور الوائلي رحمه اهلل 

جنة الضريح المقدس
جعفر البازي

األدبية
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أزمة الكهرباء..
حرب نفسية تضطهد المواطن العراقي
ان الطاقة الكهربائية احدى اهم العوامل وارخصها التي بإمكان الحكومات المحلية او 

المركزية توفيرها للمدن العراقية بشكل عام ومدينة االمام الحسين »عليه السالم« 
بشكل خاص، خصوصًا وانها تعد من ابرز المدن الدينية والسياحية في العالم ويفد اليها 

يوميا االف الزائرين من داخل العراق وخارجه، وما يعانيه المواطن الكربالئي اليوم من 
سوء تقديم الخدمات البسيطة في ظل بساطة الحياة العامة ألغلبهم امرا البد من ايجاد 

الحلول له، ولو اخذنا بنظر االعتبار ان هذه الظاهرة »كثرة انقطاع التيار الكهربائي« توّلد 
امراضًا نفسية وصحية كثيرة للمواطنين، فان مدير توزيع كهرباء محافظة كربالء ارمى 

السبب االول في قلة تشغيل الطاقة الكهربائية الى سوء الترشيد والتشغيل العشوائي 
من قبل المواطنين بما في ذلك التجاوزات التي بلغت ما يقارب %52.

الأحرار/ قا�سم عبد الهادي
عد�سة/  مرت�سى نا�سر
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تذمر المواطنين
جملة »االحرار« واكبت ذلك احلدث عن 
الذين  املواطنني  من  بعدد  والتقت  قرب 
ابدوا تذمرا واضحا نتيجة جتاهل احلكومة 
اخلدمات  ابسط  توفري  وعدم  هلم  املحلية 
الذي  البسيط  لإلنسان  توفريها  الواجب 
البلدان  يف  املواطن  يطالبه  بام  يطالب  ال 
اخلارجية، وقال احد املواطنني: قبل ايام 
بذلك  فرحني  وكنا  بمولود  اهلل  رزقني 
وعدم  الالهب  اجلو  حرارة  بسبب  لكن 
مستمر  بشكل  الكهربائي  التيار  توفري 
وبسببها  امراض  عدة  اىل  الطفل  تعرض 
اجرت عىل رقوده يف املستشفى لعدة ايام 
عسى وان يمن اهلل عليه بالشفاء, ومن هنا 
نطالب احلكومة املحلية باالهتامم وتوفري 
الرخيصة  اخلدمات  من  بسيط  جزء  ولو 
للمواطن الكربالئي الذي يعاين ما يعانيه 
اغلب  وتلبية  املستمرة  احل��روب  نتيجة 
التي  الكفائي  اجلهاد  لفتوى  املواطنني 
السيستاين  السيد  االعىل  املرجع  اطلقها 
التي  اجلسيمية  والتضحيات  ظله«  »دام 

قدمها ابناء املحافظة.
ان  قائال:  جعفر  رضا  املواطن  وحت��دث 
ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي اصبحت 
عدم  بسبب  جمتمعنا  يف  ومنترشة  سائدة 
مصداقية احلكومات املتعاقبة سواء كانت 
نظري  وجهة  ومن  املركزية،  او  املحلية 
عىل  النفسية  للحرب  ممارسة  اعترها 
وان  الصيف،  فصل  يف  وخاصة  املواطن 
اغلب املسؤولني يطالبون بتقليل تشغيل 
فهذا  الصيف  فصل  يف  التريد  اجهزة 
االمر معيب للغاية فنحن برش اسوة هبم 
اوال  انفسهم  برتشيد  يقوموا  ان  فيجب 
ومن ثم فرض تلك القوانني عىل انفسهم 
املنزلية  التريد  اجهزة  بتقليص  واخلاصة 
ال  ال��ذي  املواطن  عىل  فرضها  ثم  ومن 
يطالب منهم سوى توفري ابسط اخلدمات 
املعيشية نتيجة لظروف احلياة الصعبة وما 
رافقها من حروب واهات وفقدان ذوينا 

وناسنا دفاعا عن املواطن.

انخفاض تدريجي في توليد 
الطاقة الكهربائية في المحافظة

فضيل  حممد  املهندس  حتدث  جهته  ومن 
احلسناوي رئيس مهندسني ومدير توزيع 
قائال:  املقدسة  كربالء  حمافظة  كهرباء 
حمافظة كربالء هلا حصة ثابتة تبلغ قيمتها 
وقد  للبلد  الكيل  االنتاج  جمموع  من   %5
الكثافة  اساس  عىل  النسبة  هذه  بناء  تم 
الديني  والنشاط  حمافظة  لكل  السكانية 
وهي  والزراعي  والتجاري  والسياحي 
االخرى  باملحافظات  اس��وة  كافية  غري 
تسد  كهرباء  نسبة  ع��ىل  حصلت  التي 
لدهيا  املحافظات  بعض  وهناك  احلاجة، 
نسبة  عىل  تتجاوز  خالهلا  من  مؤهالت 
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حمافظة  ومنها  هلا  املخصصة  الكهرباء 
البرصة المتالكها حمطات توليد بإمكاهنا 
منها،  االضافية  الكهرباء  عىل  احلصول 
حمطات  ثالث  لدهيا  لكربالء  وبالنسبة 
فمحطة  تدرجييا  يقل  بدأ  توليدها  ولكن 
ميكا   300 تولد  كانت  اكس(  يت  )اس 

واط واالن تولد فقط 30 ميكا واط.
توزيع المقاييس الكهربائية 

للمواطنين مجانا
ح��ص��ة حم��اف��ظ��ة ك��رب��الء م��ن ال��ط��اق��ة 
ويف  واط  ميكا   650 هي  الكهربائية 
يتم  مئوية  درجة   40 حرارة  درجة  ظل 
وطني«  »تشغيل  ساعة   12 ب  التجهيز 
وثالثة ساعات قطع جلميع املحافظة، اما 
ال  فوق  احلرارة  درجات  ارتفاع  ظل  يف 
40 درجة مئوية فان ال 650 ميكا واط 
واطالب  ساعة،   12 ال  من  اقل  جتهز 
املواطن العراقي عامة والكربالئي خاصة 

ان يرشد استهالكه لعبور هذه املحنة الن 
البلد يعاين من قلة انتاج الطاقة الكهربائية 
الواحد 10000 ميكا  باليوم  يبلغ  الذي 
كربالء  حمافظة  حصة  واملفروض  واط، 
نحصل  ونحن  واط  ميكا   500 منها 
ويف  واط  ميكا   650 عىل  الواحد  باليوم 
اوقات الليل تصل اىل 700 ميكا واط يف 
ظل ازياد االنتاج الكيل ليال اىل 14000 
بالشعور  اطالبه  وكذلك  واط،  ميكا 
الكهربائي  املقياس  ورب��ط  باملسؤولية 
سواء كان متجاوزًا او غري متجاوز فكلام 
نحصل  فأننا  اكثر  املشرتكني  عدد  كان 
عىل طاقة كهربائية اكر، ومن هنا اطالب 
بربط  املتجاوزة  واالحياء  االشخاص 
املقياس الكهربائي سيام وان دائرة كهرباء 
إلعطاء  التام  استعدادها  تعلن  كربالء 
باملجان،  هلم  وربطه  الكهربائي  املقياس 

كثرة  من  تعاين  كربالء  ملحافظة  بالنسبة 
 %52 نسبة  اىل  تصل  التي  التجاوزات 
تقريبا فبعض االحياء عشوائية والبعض 
منها ال متتلك مقاييس للطاقة الكهربائية.

نقص في الطاقة الكهربائية
بعض  م��ع  اج��ت��امع  عقد  ت��م  اي���ام  قبل 
اعضاء الرملان يف حمطة اخلريات ملناقشة 
انتاج  زي��ادة  دون  حتول  التي  املعوقات 
الطاقة الكهربائية وتم تسليط الضوء عىل 
طرق  إلجياد  املالحظات  من  كبري  عدد 
احلل هلا ونامل ان يتم حتسني انتاج الطاقة 
بعض  بإدخال  املحافظة  يف  الكهربائية 
خارج  كانت  التي  التوليدية  الوحدات 
تأثري  هلا  احل��ر  موجة  وكذلك  العمل، 
الكهربائية  الطاقة  توليد  قلة  عىل  مبارش 
اىل  حتتاج  اع��ىل  ح��رارة  درج��ة  كل  الن 
بصورة  للبلد  تعويض  واط  ميكا   200

10

ب
آ

20
17

28



تحقيق

 15 اىل  نحتاج  كربالء  حمافظة  ويف  عامة 
ميكا واط كتعويض عن ارتفاع درجات 

احلرارة.
سياسة الوزارة غير صحيحة

جملس  يف  وال��وق��ود  الطاقة  جلنة  رئيس 
حممد  رض��ا  امل��ق��دس��ة  ك��رب��الء  حمافظة 
لسياسة  بالنسبة  قائال:  حتدث  السيالوي 

الطاقة  توليد  خيص  فيام  الكهرباء  وزارة 
الكهربائية فأهنا غري صحيحة وغري جمدية 
استمرت  ألهنا  نفسه  الوقت  يف  ومنتجة 
دون  م��ن  عاما  ع��رش  ارب��ع��ة  م��ن  ألكثر 
ففي عام  الكهرباء،  احللول ملشكلة  اجياد 
نسب  عىل  حيصل  املواطن  كان   2003
عام  يف  االن  اما   %50 اىل  تصل  تشغيل 
والكربالئي  العراقي  فاملواطن   2017
خاصة ال حيصل عىل هذه النسبة، وبذلك 
للطاقة  املنتجة  الكمية  تطور يف  يوجد  ال 
التشغيل  ساعات  عدد  يف  او  الكهربائية 
غري  فأهنا  وبالتايل  للمواطنني  بالنسبة 
صحيحة ألهنا تعتمد عىل سياسة االنتاج 
وان  االستهالك،  ترشيد  عىل  تعتمد  وال 
هناك خطني متوازيني جيب التوافق بينهام 
زيادة  مقابل  االستهالك  ترشيد  خط  هو 
اىل عدد من ساعات  االنتاج حتى نصل 

التشغيل اجليدة بالنسبة للمواطنني.
الترشيد ونتائجه االيجابية

نحن يف احلكومة املحلية كانت لدينا جتربة 
حمافظة  من  بدأت  والتي  العراق  يف  اوىل 
يمكن  ال  ان��ه  باعتبار  املقدسة  كربالء 

والكميات  الكهربائية  الطاقة  حتسني 
الكهرباء للمواطنني اال من  املستلمة من 
خالل ترشيد املواطنني الستهالك الطاقة 
الكهربائية والذي له جماالن مها )الرتشيد 
بالرتشيد(  املواطن  التزام  االلكرتوين، 
يف  الرنامج  هذا  طبق  ذلك  خالل  ومن 
)حي  وهي  املحافظة  من  مناطق  ثالثة 
الريموك(  حي  االرسة،  حي  امللحق، 
التعاون  ط��رق  الرتشيد  ه��ذا  ويتضمن 
الطاقة  استهالك  كيفية  مع  املواطن  بني 
النهار  اثناء  االن��ارة  واطفاء  الكهربائية 
ليست  التي  االج��ه��زة  اط��ف��اء  وك��ذل��ك 
رضورية داخل البيت واالستعامل االمثل 
داخل  ع��ام  بشكل  الكهربائية  للطاقة 
البيوت، بام يف ذلك منع تبادل التغذية بني 
اخر،  وقطاع  قطاع  وبني  واخرى  منطقة 
الثالثة  باألحياء  التجربة  هذه  ونجحت 
نتيجة التزام املواطن وتعاونه معنا بشكل 

كبري.
استمرارية الكهرباء

كانت  بالطويلة  ليست  ف��رتة  وخ��الل 
كهربائية  بطاقة  جتهز  امللحق  منطقة 
يكون  وبذلك  واط  ميكا   10 مقدارها  
اطفاء  ساعتني  مقابل  ساعتني  التشغيل 
اي 12 ساعة تشغيل فقط، وبعد ترشيد 
االستهالك اصبحت منطقة امللحق جتهز 
واط  ميكا   6 مقدارها  كهربائية  بطاقة 
مستمرة  كهرباء  اي  ساعة   24 وبتشغيل 
يعني  وه��ذا  الكامل،  اليوم  م��دار  عىل 
ميكا   6 اىل   10 من  التجهيز  انخفاض 
واط وبذلك ربحت دائرة توزيع حمافظة 
ايضا  واملواطن  واط  ميكا  اربعة  كربالء 
مدار  عىل  بالتشغيل  الفائدة  عىل  حصل 
اليوم الكامل وهذا املرشوع مىض عليه ما 

يقارب االسبوعني بالنجاح.
مشاريع مستقبلية

بشمول  ات��ص��االت  ع���دة  ل��دي��ن��ا  االن 

الرتشيد  بنظام  املحافظة  اح��ي��اء  باقي 
التزام  عىل  يعتمد  امل��رشوع  نجاح  وان 
املواطنني بالرتشيد ويف حال حتقيق ذلك 
املحافظة  احياء  مجيع  او  اغلب  سنشمل 
باقي  مع  مستمر  وعملنا  الرتشيد،  بنظام 
االحياء االخرى بأخذ التعهدات من قبل 
بالتعاون  والرتشيد  بااللتزام  املواطنني 
كربالء  حمافظة  وصيانة  توزيع  دائرة  مع 
باقي  يف  جتوالنا  خ��الل  وم��ن  املقدسة، 
بني  كبري  تعاون  هناك  ان  ملسنا  االحياء 
الرتشيد،  بنظام  بااللتزام  معنا  املواطنني 
ومن خالل منركم اقوهلا برصيح العبارة 
مهام كان انتاج الطاقة الكهربائية ال يمكن 
اذا مل يكن  للمواطن بشكل جيد  ايصاهلا 

هناك ترشيد من قبلهم.
طرق الحل

من  وللتخلص  تقدم  م��ا  خ��الل  وم��ن 
ما  مقارنة  الكهربائية  الطاقة  تشغيل  ازمة 
جيب  الكهرباء  دوائر  قبل  من  انتاجه  يتم 
الذين  املتجاوزين  االعتبار  بنظر  االخذ 
املجموع  م��ن   %52 اىل  نسبتهم  تصل 
الكهربائي سيام وان  املقياس  بربط  الكيل 
استعدادها  اعلنت  كربالء  كهرباء  دائرة 
وربطه  الكهربائي  املقياس  إلعطاء  التام 
عشوائية  االحياء  فبعض  باملجان،  هلم 
للطاقة  مقاييس  متتلك  ال  منها  والبعض 
بعض  إدخ���ال  وك��ذل��ك  الكهربائية، 
خارج  كانت  التي  التوليدية  الوحدات 
كربالء  حمافظة  فان  عام  وبشكل  العمل، 
عن  كتعويض  واط  ميكا   15 اىل  حتتاج 
نظام  وايضا  احل��رارة،  درج��ات  ارتفاع 
امل��واط��ن  ح��ق  يضمن  ال���ذي  ال��رتش��ي��د 
كام  الكامل  اليوم  م��دار  عىل  بالتشغيل 
حمافظة  من  مهمة  احياء  ثالثة  يف  حصل 
ضمنوا  به  التزامهم  خالل  ومن  كربالء 

التشغيل 24 ساعة. 
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وهذا ال ينايف وجود مجع من املحّدثني قيل 
لكّنهم  الش�يخني«...  »يس�ّب  برتامجهم 
كانوا قليلني ويعيشون يف تق�ّي�ة، لكّن الذي 
يعنينا اآلن هو معرفة أحوال الكوفة يف زمن 
السالم...  عليهم  واحلس�نني  عيّل  اإلم��ام 
شيعًة  أكثرهم  كون  عدم  يف  نشّك  ال  فإّن�ا 

باملعنى الصحي�ح.
التايل، عن  اخلر  ذلك:  الشواهد عىل  ومن 
املس�ّيب  »جالس�ت  قال:  كهيل،  بن  سلمة 
عرشين  املسجد  هذا  يف  الفزاري  نجبة  بن 
سمعت  فام  كثري،  الشيعة  من  ون��اس  سنة 
أصحاب  من  أحد  يف  يتكّلم  منهم  أح��دًا 
وسّلم  [وآل��ه]  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رس�ول 
عيّل  يف  إاّل  ال��ك��الم  ك��ان  وم��ا  بخري،  إاّل 

وعثامن«)1(.
التّوابني،  فإّن »املسّيب بن نجبة« أحد قادة 
وعداده يف الشيعة، ولكّن الشيعة احلقيقّيني 

كانوا أقلّية، ولذا كانوا يعيشون يف تقّية.

بل إّن أهل الكوفة مل يكونوا مطيعني لإلمام 
جيب  لألمر  ك��ويّل  زمانه  يف  املؤمنني  أم��ري 
آخر  حاكم  كأّي  أوامره..  وامتثال  إطاعته 
من حّكام املسلمني.. حّتى يف حكم جزئي.
يف  بالنافلة  عمر  بحكم  عملوا  اّلذين  إّن 
هذا  وج��ه  عن  يسألوه  ومل  رمضان  شهر 
اهلل  ك�تاب  يف  آية  فيه  تنزل  مل  الذي  احلكم 
يسّلموا  مل  اهلل...  رس�ول  من  ُس�ّنة  فيه  وال 
تلك  عن  هناهم  ملّ��ا  السالم  عليه  لإلمام 
معلنني  قاموا معرتضني عليه،  بل  الصالة، 
أّن  مع  عمراه«  ُس�ّنة  »وا  ينادون:  خمالفته 
وجوب  عىل  عندهم  القائم  الدليل  نفس 
عيّل،  متابعة  وجوب  عىل  يدّل  عمر  متابعة 
وإذا كان عمر من اخللفاء الراشدين، فعيلٌّ 
السمع  بايعوا عمر عىل  كانوا  وإذا  كذلك، 
والطاعة، فقد بايعوا علّي�ًا عىل ذلك أيضًا.. 
قضية  وهي  القضايا...  من  واحدة  وهذه 

فرعّية...!!

بعض  يف  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  يقول 
أع��امال  قبيل  ال���والُة  عملِت  »ق��د  خطبه: 
خالفوا فيها رسوَل اهلل صىّل اهلل عليه وآله، 
مغرّيين  لعهده،  ناقضني  خلالفه،  متعّمدين 
تركها  ع��ىل  ال��ن��اس  محلُت  ول��و  لُس�ّنته، 
يف  كانت  ما  وإىل  مواضعها  إىل  وحّولتها 
عهد رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، لتفّرق 
عّني جندي حّتى أبقى وحدي أو قليل من 
شيعتي اّلذين عرفوا فضيل وفرض إمامتي 
اهلل  رسول  وُس�ّنة  وجّل  عّز  اهلل  كتاب  من 

صىّل اهلل عليه وآله... إذًا لتف�ّرقوا عّني.
يف  جيتمعوا  ال  أن  الناس  أمرُت  لقد  واهلل، 
وأعلمتهم  فريضة،  يف  إاّل  رمضان  شهر 
فتنادى  بدعة،  النوافل  يف  اجتامعهم  أّن 
يا  معي:  يقاتل  مّمن  عسكري  أهل  بعض 
ينهانا  عمر،  ُس�ّنة  ُغ��رّيت  اإلس��الم!  أهل 
عن الصالة يف شهر رمضان تطّوعًا، ولقد 
خفت أنمْ يثوروا يف ناحية جانب عسكري. 

طبيعُة المجتمع الكوفي في عصر علّي والحسـنين

شواهد من التاريخ

يظه������ُر م������ن كلمات املؤّرخني، والنظر في أخبار الرواة، والتأّمل ف������ي مجريات األُمور واحلوادث الواقعة: أّن أهل الكوفة في زمن أمير املؤمنني )عليه 
السالم( واحلس�نني )عليهما السالم( لم يكونوا شيعًة ألهل البيت، بل كان الطابع العاّم عليهم حّب الشيخني واحترامهما واملتابع�ة لهما... بل حّتى 
في القرن الثالث، عصر مشايخ البخاري ومسلم، من أهل الكوفة، املوصوفني بالتش�ّيع، فعندما نرجع إلى تراجمهم ونس�بر أحوالهم وأخبارهم، نراهم 

يحترمون الشيخني، وإّنما كانوا يتكّلمون في عثمان، وبعضهم أو كثير منهم يقّدم علّي�اً على عثمان ويقولون بأفضلّيته عليه...
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وطاعة  الفرقة  من  اأُلّمة  هذه  من  لقيُت  ما 
أئّمة الضاللة والدعاة إىل الن�ار؟!« )2(.

خيشى  السالم  عليه  اإلم��ام  أّن  ويالحظ: 
يكون  أن  وامل��ف��روض   � جنده  تفّرق  من 
اجلند أطوع لإلمام من غريهم � فيام إذا أراد 
حتويل السنن املبتدعة إىل ما كانت عليه يف 
عهد رسول اهلل، فكيف لو أراد أنمْ حيملهم 

عىل مّر احلّق؟!
الش�يعة  قّلة  السالم  عليه  كالمه  ورصيح 
وإذا  إمامت�ه،  وفرض  فضله  عرفوا  اّلذين 
كان هذا حال القوم مع اإلمام أمري املؤمنني 
اإلمام  مع  بحاهلم  ظّنك  فام  السالم،  عليه 
دسائس  مع  سّيام  وال  األك���ر...  الس�بط 
فرقة  ذل���ك...  إىل  أض��ف  فيهم،  معاوية 
اخلوارج التي حدثت يف ُأخريات أّيام أمري 
املؤمنني عليه السالم، فإّن هذه الفرقة كانت 
ُأمّية  بني  صالح  يف  تتحّرك  العهد  ذلك  يف 
استشهد  يدها  وعىل  خدمتهم،  يف  وتعمل 
وس�يأيت  ال��س��الم،  عليه  احلس�ن  اإلم���ام 
اإلمام  اس�تشهاد  يف  دوره��م  عىل  الكالم 

احلس�ني عليه السالم.
وعىل اجلملة، فإّن املجتمع الكويف يف ذلك 
من  األغلب  األعّم  يف  يتكّون  كان  الوقت 

الفئات التالية:
1 � الش��يعة: فال ريب يف وجود مجاعة من 
البيت  ألهل  املوالني  الش�يعة  شخصيات 
أمثال:  من  الكوف�ة...  يف  السالم  عليهم 
عبي�د،  أيب  بن  املختار  رصد،  بن  )سليامن 
حبيب بن مظاهر، مسلم بن عوسجة، هاين 

بن عروة واألصبغ بن نباتة(.
كانوا  أيضًا  وهؤالء  اأُلم��وي:  احل�زب   �  2
كتبوا  كاّلذين  الكوفة،  أرشاف  من  مجاعًة 
إىل يزيد يشكونه يف أمر »النعامن بن بشري«، 
وقد عراَّ عنهم يزيد يف كتابه إىل ابن زياد ب� 
زياد  ابن  مع  تعاونوا  وكاّلذين  »ش�يعتي«، 
يف القضاء عىل مسلم بن عقي�ل وأصحابه; 
الكوفة:  يف  اأُلم��وي  احل��زب  رج��ال  فمن 
بن  األشعث  بن  حمّم�د  نمري،  بن  )حصني 
شهاب،  بن  ك�ثري  قي�س،  بن  عزرة  قي�س، 
عرفة،  بن  خالد  الذهيل،  شور  بن  القعقاع 
عبي�د  األشعري،  موسى  أيب  بن  بردة  أبو 
اهلل بن عّب�اس السلمي، سمرة بن جندب، 

يزيد بن احلارث، أسامء بن خارجة، حّجار 
بن  بكر  اجلوشن،  ذي  بن  شمر  أبجر،  بن 

محران األمحري(.
زياد،  ابن  حول  وغريهم  هؤالء  كان  لقد 
عن  الناس  خي��ّذل��ون  جعلوا  اّل��ذي��ن  وه��م 
تّم  أي��دهي��م  وع��ىل  ال��س��الم،  عليه  مسلم 
القضاء عليه وعىل أصحابه، وكان هلم دور 
يف حشد الناس حلرب اإلمام عليه السالم، 
وقد  حلرب�ه،  اجليوش  يقودون  خرجوا  ثّم 
كان مجاعة من هؤالء عيونًا ليزيد; كمسلم 
بن سعيد احلرضمي، وعامرة بن عقبة )3(، 
بن  ومسلم   ،)4( احلرضمي  اهلل  وعبي�د 

عمرو الباهيل.
بن  مسلم   � األخ��ري  الرجل  أّن  ج��اء  وق��د 
عمرو الباهيل � قد خاطب مسلم بن عقيل 
أنكرته،  إذ  احلّق  عرف  من  »أنا  له:  قائاًل 
إذ غش�ش�ته، وسمع وأطاع  ونصح إلمامه 

إذ عصيته وخالفته« )5(.
ويف »تاريخ دمشق« وخمترصه: »كان عظيم 

القدر عند يزيد...« )6(.
أيضًا،  ك�ثرًة  كانوا  وهؤالء  اخل��وارج:   �  3
وفيهم مجاعة من األرشاف; ولذا ملّا خطب 
ابن زياد يف أّول خطبة له يف الكوفة، أمر بأن 
أشهرهم:  من  ولعّل  أسامؤهم،  له  ُتكتب 
ربعي«  بن  و»شبث  قيس«  بن  »األشعث 

و»عمرو بن حريث«.
ترمجة األشعث بن قي�س

امللعون  أّن هذا  وقد روي يف أخبار كثرية، 
بن  عمرو  منهم:  مجاعة  مع   � ضّب�ًا  بايع 
الكوفة،  خارج   � ربعي  بن  وشبث  حريث 

وسّموه أمري املؤمنني )7(.

ترمجة َشَبث بن ربعي
أمري  عن  ب��دال  الضباَّ   � مجاعة  مع   � بايع 
سواء  إهّنام  وقالوا:  السالم  عليه  املؤمنني 

.)8(
قال شبث: أنا أّول َمن ح�ّرر احلرورية.

ترمجة عمرو بن حريث
اخّتذ  قريش  أّول  وهو  الصحابة،  من  كان 
الكوفة،  الكوفة دارًا، وكان من أغنى أهل 
وويل لبني ُأمّية بالكوفة، وكانوا يميلون إليه 
فالرجل  معهم;  هواه  وكان  به،  ويتقّوون 
قريش خمزومي. كانت له ي�د يف ق�ت�ل ميث�م 

التّم�ار.

)1( خمترص تاريخ دمشق 23 / 315 رقم 
.280

)2( الكايف 8 / 59 و 62 � 63 ح 21.
)3( انظر: األخبار الطوال: 231.

)4( فهو أحد اّلذين شهدوا زورًا عىل ُحجر 
بن عدّي; راجع الصفحة 97.

البداية   ،290  /  3 الطري  تاريخ   )5(
والنهاية 8 / 127; وقد تق�ّدم يف الصفحة 

263; فراج�ع!
)6( تاريخ دمشق 58 / 114 رقم 7426، 
خمترص تاريخ دمشق 24 / 295 رقم 266.
)7( تنقيح املقال 1 / 149، وانظر: بصائر 
الدرجات: 326 ح 15، اخلصال: 644 ح 
 226  �  225  /  1 واجلرائح  اخلرائج   ،26

ح 70.
)8( تنقيح املقال 2 / 80، وانظر: اإلصابة 
رج��ال  معجم   ،3959 رق��م   376  /  3

احل�ديث 10 / 14 رقم 5687.
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ذاته  ح��ول  متمركز  غري  فعال  شخص 
ويامرس دور الراشد ويكتسب توجهات 
ويتصف  املجتمع  ح��ول  مت��رك��زًا  أكثر 
بالكفاءة واالنسجام واملرح والقدرة عىل 
االستفادة من اخلرة املكتسبة والتواصل 

مع املجتمع وقابلية عىل تقييم ذاته«.
يمكن إجياز السامت الشخصية السوّية يف 

األيت: 
1- تقبل الفرد لذاته: وهو شعور الفرد 
وحتى  ذات��ه  وتقبل  نفسه  عن  بالرىض 
حيقق الفرد هذه السمة لنفسه جيب عليه 

أن يفعل اآليت:

أ - أن ال يتمنى لنفسه أشياء ال تسمح له 
قدراته بتحقيقها.

ب - أن يربط قيمه يف احلياة بأهدافه.
ت - أن يشرتك يف وضع اخلطط التعليمية 

واملهنية لنفسه.
ث - أن يكتسب صداقة اآلخرين ويعمل 

عىل تنميتها.
اآلخرين  جتاه  مشاعره  عن  يعر  أن  ج - 

ويتعلم كيفية تقبل مشاعرهم جتاهه.
وتفهمهم  للذات  اآلخرين  تقبل   -2
يزيد  للفرد  اآلخرين  تقبل  هلا:  وحبهم 
االنتامء  حاجة  ويشبع  بنفسه  ثقته  من 

لديه.
3- تقبل الذات لآلخرين: حتى يكسب 
الفرد تقبل اآلخرين له جيب أن يتقبلهم 

هو أيضًا.
األسلوب  باالستقالل:  الشعور   -4
يتحمل  وجعله  الطفل  تربية  يف  املعتدل 
أدائها  عىل  يقدر  التي  األعامل  مسؤولية 
اختاذ  عىل  قادر  مستقل  إنسان  منه  جيعل 

القرار وحسن الترصف.
هلا  واالستعداد  العمل  حياة  اختيار   -5
مع  الوصول  اآلباء  فيها: عىل  والدخول 
املهنة  بخصوص  سليم  قرار  إىل  أبنائهم 

تنمية بشرية

ب
طي

لخ
ب ا

اه
مو

م: 
قل

ب

تعــرف 
على شخصيتك..

َواَها  َوَتقمْ ُفُجوَرَها  ََمَها  َفَأهلمْ }الشمس/7{  اَها  َسواَّ َوَما  ٍس  َوَنفمْ
}الشمس/9{ َوَقدمْ َخاَب َمن  اَها  َزكاَّ َلَح َمن  َأفمْ }الشمس/8{ َقدمْ 

اَها }الشمس/10{.. َدساَّ
السلوكيات  من  جمموعة  الشخصية 
تعتر  والتي  واألف��ك��ار  واملعتقدات 
طابعًا مميزًا للفرد والتي تشكل دوافعه 
غالب  هو  ما  ومنها  أفعاله  ردود  نحو 
ملؤثرات  تبعًا  يظهر  هو  ما  ومنها  عليه 

حمددة«.
الشخصية السوّية هي الشخصية التي 
تتحىل ببعض الصفات لتعطيها طابعًا 
سمة  فقدان  حيث  اجلميع  من  مقبواًل 
يف  خلل  إىل  ي��ؤدي  كلها  أو  واح��دة 
يعاين  عيبًا  وتشكل  عمومًا  الشخصية 

منه الفرد.
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تنمية بشرية

لكي تكون مالئمة لقدرات األبناء ومشبعة مليوهلم.
6- الشعور بالكفاية ملواجه مواقف احلياة: جيب عىل 
مواجهة  عىل  قادرًا  ليكون  إمكانياته  ينمي  أن  الفرد 

مواقف احلياة املختلفة.
7- التحرر من الشعور بالذنب واخلوف: إن الشعور 
بالذنب واخلوف يضعف ثقة الفرد بنفسه وقد يؤدي 
بالرضا  الشعور  من  ويقلل  ال��ذات  تقبل  عدم  إىل 

واألمان.
حل  طريق  عن  يتم  الواقع:  مواجه  عىل  القدرة   -8
بدون  واقعي  موضوعي  بشكل  الواقع  مشكالت 

إضاعة الوقت.

آراء  تقبل  مرغوبة:  واجتاهات  مفاهيم  اكتساب   -9
اآلخرين املوضوعية استمرارية التعلم إدراك وحتمل 
الشعور  األمانة  ال��ذات  اح��رتام  التعاون  املسؤولية 
الطموح  اإلص��غ��اء  حسن  املناقشة  ح��ب  بالرضا 

وغريها.
إذا استطاع الفرد أن يكتسب هذه املفاهيم واالجتاهات 
يصبح أكثر قدرة عىل حتقيق التكيف والصحة النفسية 

لذاته. 
صفات الشخصية السوّية هي:

السلوك  يف  والتحكم  النفس  ضبط  بالنفس  الثقة 
الشخصية  ل��آلخ��ري��ن  املتقبلة  امل��رن��ة  الشخصية 
الفعالة  الشخصية  املتعاونة  الشخصية  الطموحة 
الشخصية  للمسؤولية  املقدرة  الشخصية  واملؤثرة 

املعتمدة عىل الذات.
الشخصية  صفات  تبني  التي  والضوابط  املعايري 

السوية:
1. التوازن يف تلبية املطالب بني اجلسد والروح: تعني 
الروح  ن��داءات  يلبي  الذي  هو  السوّي  اإلنسان  أن 
واالنحراف  الشذوذ  وأن  س��واء  حد  عىل  واجلسد 
يمكن أن يوجد عند إشباع الروح عىل حساب اجلسد 

أو العكس.
2. الفطرية: تعني انسجام السلوك مع السنن الفطرية 

اقرتب  أو  الفطرة  مع  تطابق  كلام  فالسلوك  عليها  الناس  اهلل  فطر  التي 
منها كان سويًا وكلام ابتعد عنها كان شاذًا.

أداء  يف  ت��وازن  هي  أو  وفضيلته  السلوك  خريية  وهي  الوسطية:   .3
اإلرساف  بني  يكون  فاإلنفاق  والتفريط  اإلف��راط  بني  ذاته  السلوك 
أحد  إىل  واالجت��اه  والرجاء,  اخلوف  بني  تكون  باهلل  والعالقة  والتقتري 

الطرفني يعد شذوذًا.
وجتاوبه  اجتامعي  وس��ط  يف  اإلنسان  وج��ود  وه��ي  االجتامعية:   .4
مع  اإلنسانية  العالقة  إقامة  عىل  وقدرته  الوسط  هذا  مع  السلوكي 
اجتامعي  فاإلنسان  الثانية  بالسمة  وثيق  ارتباط  السمة  هلذه  اآلخرين. 

بفطرته واالجتاه إىل الفردية أو العزلة بدون سبب ملجأ يعد شذوذًا.
ظاهر  وتطابق  الناس  ومع  ال��ذات  مع  الصدق  هي  املصداقية:   .5
اإلنسان مع باطنه, وكلام اختلف ظاهر اإلنسان عن باطنه كلام كان شاذًا 

وازدوجت شخصيته وهو النفاق.
6. اإلنتاجية: وهي اجتاه اإلنسان إىل العمل وحتمل املسؤولية بحدود 
وصحته  اإلنسان  سواء  يف  مهاًم  ركنًا  يعد  اإلنجاز  أو  فالعمل  قدراته, 

النفسية بينام تؤدي البطالة والسلبية إىل االنحراف أو الشذوذ.
33

10

20
17

ب
آ



مشاركات

املكروه  ع��ىل  النفس  حبس  ه��و  الصر 
أفضل  من  وهو  تعاىل،  اهلل  ألمر  امتثاال 
قال  كام  عليها،  اهلل  يثيب  والتي  األع��امل 
َرُهممْ  َأجمْ ابُِروَن  الصاَّ ُي��َوفاَّ  ��امَ  اِناَّ  (  : تعاىل 
مقاومة  فالصر  وباجلملة  ِحَساٍب(،   ِ بَِغريمْ
والثبات  تصادفها  التي  للمكاره  النفس 
وعدم اجلزع واالنفعال، و يالزمه شجاعة 
قال  كام  الشجاعة  هو  الصر  بل  فائقة، 
)الصر  ال��س��الم(:  )عليه  املؤمنني  أم��ري 
شجاعة(، وهذه الشجاعة ال تكون إال من 
مبدأ  األقوياء، أصحاب  الرجال األشداء 
الئم.  لومة  اهلل  يف  تأخذهم  ال  وعقيدة، 
اإلرهابية  اهلجمة  إىل  البالد  تعرض  ومع 
الباطلة، ونمتها  الكيانات  التي احتضنتها 
يكون  أن  البد  كان  وربتها،  الرش  أيادي 

قباهلا كيان يسعى إىل اخلري، وبالتايل حتدث 
املواجهة قطعًا، وبالفعل حدثت املواجهة، 
واش��ت��د ال��ق��ت��ال وت��س��اق��ط��ت اجل��م��وع، 
وزهقت األرواح، وأريقت الدماء. اليوم 
وبعد طول املدة وقوة املحنة، سّطر مقاتلو 
ونّظفوا  النرص،  تلو  النرص  اخلري  معسكر 
األرض من دنس الرش وأنجاسه، وانتهى 
إال  ه��ذا  ك��ل  ج��اء  وم��ا  الباطل،  رصاخ 
املقاتلون  استلهم  وقد  والثبات،  بالصر 
من  واألس��وة،  القدوة  من  القتال  دروس 
ومن  وآل��ه(،  عليه  اهلل  )صىل  الرية  سيد 
واألئمة  األتقياء،  وأيب  األوص��ي��اء  سيد 
يف  فوجدوها  ال��س��الم(،  )عليهم  اهل��داة 
وأن   ، الثمرة  فأدركوا  والثبات،  الصر 
اهلل مع الصابرين، كام قال تعاىل :يف كتابه 

َصابَِرٌة  ِمَئٌة  ِمنمُْكممْ  َيُكنمْ  ...َف��إِنمْ   ( العزيز 
ِلُبوا  َيغمْ َألمٌْف  ِمنمُْكممْ  ِ َوإِنمْ َيُكنمْ  ِماَئَتنيمْ ِلُبوا  َيغمْ
 ،) ابِِريَن  الصاَّ َمَع   ُ َواهللاَّ  ِ اهللاَّ ِن  بِ��إِذمْ  ِ َألمَْفنيمْ
عرشة،  يعدل  الواحد  والثبات  فبالصر 
مع  و  تعاىل.  اهلل  بتأييد  الغلبة،  والنتيجة 
سلبا  تنعكس  الصورة  فإن  الصر  عدم 
عىل اجلميع، ولذا جاء يف أحكام الرشيعة 
اإلمام  قال  كام  املعركة،  من  الفرار  حتريم 
الفرار  اهللاَّ  )حرم  السالم(:  )عليه  الرضا 
 . الدين  يف  وهن  من  فيه  ملا  الزحف  من 
السبي  ومن  املسلمني،  عىل  اجل��رأة  ومن 
، وغري ذلك من  والقتال، وإبطال دين اهللاَّ
الفساد (. وأخريا، نقول اللهم أفرغ الصر 
أقدامهم،  وثبهِّت  املرابطني  مقاتلينا  عىل 

وانرصهم عىل القوم الكافرين.

الصبر والثبات
طه العبيدي  
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رأي

واحد  وجه  وارسائيل  احلاكمون  العرب 
يف  واح��د  جديد  ودور  وطعم  ووض��ع 
يف  الشيعي  واحلكم  الشيعة،  استهداف 
ب��ات هي��دد مصاحلهام يف  ال��ذي  ال��ع��راق 
فكانت  املستقبلية،  اماهلام  ومزقا  املنطقة، 
العلنية  االرسائيلية  العربية  التحالفات 
بلغت مداها يف السعودية وقطر والكويت 
بقلب  العراق  وكردستان  واالم��ارات، 
برئاسة  العامل  ال��دول  واغلب  اربيلها 
الثعبان االكر )امريكا( تم تسديد رضبة 
موجعة بخلق )داعش( بصفة اسالموية، 
تقتل  االج��ن��اس  خمتلطة  عنارص  حي��وي 
وتذبح وتعربد وتغتصب ومتارس افضع 
ما عصف بالبدهييات االنسانية والقوانني 
الدولية، بينام كانوا حكام العرب ينظرون 
هذه  ك��ل  ع��ىل  ويتفرجون  ويسمعون 
لتحقيق  مقيد  وصر  ب��ارد  بدم  املجازر 
يف  الشيعة  جلميع  اجلامعية  االبادة  هدف 

العراق والدول املجاورة هلا.. 
بعد  اجلديد،  استهدافهم  يف  اهلل  خيبهم 
الالهلية  فتوته  السيستاين  االمام  اطلق  ان 
للشيعة  واع���ادت  وهزمتهم  الكفائية 

والعراق شيئا من الثقة ومزيدا من القوة 
الساسة  بعض  خ��ذالن  رغ��م  والنفوذ، 
وال��دور  بالطعم  املتطبعني  العراقيني 
االرسائليني  العرب  ببعض  وال��وض��ع 
البعض  جعل  م��ا  ال��ع��رص(،  )دواع���ش 
ينطلق بعد طرد )الدواعش( من العراق 
الكفائي وال  اجلهاد  لنرصة  بال خجل ال 
لنرصة اجليش العراقي وال لنرصة االخوة 
من  السلبيات  هذه  بكل  ..حتركو  بالدم 
دولة اىل اخرى يستجدون العون من عامل 
حيتقر الذين يستجدون مقابل بيع بلداهنم 

واخوهتم.
مل يتحملوا طرد )الدواعش( من االرايض 
العراقية، مل يتحملوا انتصار الشيعة حتت 
لواء مرجعيتهم الدينية العليا احلكيمة، مل 
يتحملوا توحد العراق بني سنته وشيعته 

وكافة اقلياته ومذاهبه وأديانه...
بعض الساسة والشيوخ اخلونة املتطبعني 
ب���)االرسائ��ل��ي��ات( )ال��داع��ش��ي��ات(، 
)عدو  العدو  بيد  علنا  ايدهيم  وضعوا 
مصاحلهم  اج��ل  م��ن  واالن��س��ان��ي��ة(  اهلل 
جينوهنا  كانوا  التي  واالموال  وكراسيهم 

واهنزموا  خرسوا  العراقيني.  دماء  مقابل 
ومات دورهم التجسيس مقابل الدوالر، 
انتقلوا  الرقاب،  عىل  التسلط  وامنيات 
االن بام جنوه من املال  مقابل دماء االبرياء 
يف  النفسية  اهلزيمة  دور  جديد،  دور  اىل 
االعالمي،  القتل  وثقافة  اخلوف  اشاعة 
قوة  اسيادهم  ان  الضمني  االق��رار  دور 
قادرة عىل التالعب يف املنطقة وهلا القدرة 
التخلص  اوهلا  الطبيعية،  املتغريات  عىل 
الشعبي(،  )احل��ش��د  الشيعة  ق��وة  م��ن 
هلم،  احلساسة  باملناطق  عملها  وارب��اك 
منها  ي��م��ررون  التي  ال��ب��واب��ات  خاصة 
املوت للشعب العراقي، ظهرت القوات 
االمريكية بكل وقاحة يف هذه البوابات، 
العريب  الوهن  الن  شديد  بخوف  ولكن 
والعاملي قد اعلن برصاحة ان مركز القوة 
الشعبي(،  )احلشد  لقوات  ال��ع��راق  يف 
الداعشية  الصدمة  ان  يوقنون  والهن��م 
التي اجتازها العراق اآلن بشيعته وسنته 
الطوفان  بعدها  آنية سيأيت من  ومكوناته 
احلسيني، من كان عىل رأس الطوفان نجأ 

والعاقبة للصابرين. 
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من هنا وهناك

ء زينب 
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عقد  النرص..  بشائر  عينيه  أم��ام  ت��راءت 
أزهار  باقة  يديه  وبني  اال  يعود  اال  العزم 
محراء قانية.. يضعها بني يدّي والديه ردًا 
تعابري  لرؤية  متلهفًا  عليه  لفضلهام  منه 
طريقها  تشُق  وهي  املستبرشة  وجهيهام 
وسط ما رسمه العمر من خطوط مل تكن 
بعد جهٍد كبري منهام يف  عبثًا.. بل ُخطت 

رسم الطريق هلذه العائلة الصغرية.. 
بعد التوكل عىل اهلل والتمسك بحبله املتني 

وأحداٍث مرت عليه اختتمت بالنرص..
عاد..

باقة أزهار..  بيديه  نعم عاد حيًا ال حيمل 
بعطر  متعطرًا  االزه��ار..  نعشه  زينت  بل 
دمِه  بحرمة  تعاىل  هلل  متوساًل   الشهادة، 
ليس  فقده..  عىل  الصر  أهله  يلهم  أن 
فقط والديه بل كل من يعرفهم.. فاجلميع 
يقدم  نفسه..  عىل  يؤثرهم  أهله  يعّدهم 
ما  لتلبية  فيسعى  حاجاته  عىل  حاجاهتم 
هو  ما  رغم  اهلل،  لرضا  شوقًا  حيتاجونه 

اليد،  ذات  وضيق  احلال  عرس  من  عليه 
عرس  من  عليه  هو  ما  هلم  يظهر  يكن  مل 
احلال وضيق ذات اليد، ترتسم عىل حمياه 
والطمأنينة  بالرضا  توحي  دافئة  ابتسامة 

وكأنه عاش حياًة برفاهية..
كان يتوق فقط إىل أمنية واحدة اخترصت 
يعرتف  كان  حقيقٌة  هي   « سنيِه  امنيات 
يش  كل  أن  متيقنًا  كان  انه  إذ  متامًا«..  هبا 
سيؤول إىل العدم يوما ما.. كل هذه الدنيا 
وما عليها سيندثر ويتالشى .. وليس فيها 
ما يدعو اىل التشبث فيها.. لذا كل ما كان 
لقضاء حوائج  فيه  جينيه من عمله يسعى 
يدع  مل  مثابرًا  شابًا  دنياه  يف  فُعِرف  الناس 
مهنة اال وخاض غامرها، خملصا يف عمله 
دؤوبًا نشيطًا يف حالة تأهب واستعداد تام 
ملساعدة الغري حتى انبثق نور فتوى اجلهاد 

الكفائي..
 وكأن القدر قد شمر عن ساعديه ليضم 
إىل  هبم  ويميض  ذراعيه  بني  الفتية  هؤالء 

العلياء 
عي  فو مر

ال�����رأس.. وق��د 
جتلببوا برداء الشهادة، 

مبتغاهم  عن  يؤخرهم  ال 
شيئًا من الدنيا.. 

استجاب واستعد مع من استعد..
عاش حلظات وأيام وجوده يف ساحات 

احلرب.  بني شوٍق وترقب 
آمريل  لعلها  أو  شهيدًا  تزفه  سامراء  لعل 
.. أو هناك بني أشجار االسحاقي اليانعة 
إياه  مبرشا  كتفه  عىل  يربت  القدر  لعل 
لنخيل  سيضفي  كان  لربام  بالشهادة..أو 
جديدة  ش��م��وخ  قصة  الصخر  ج��رف 
يضمها إىل آالف القصص املرشفة والتي 
العراق  ب��رتاب  خمضب  شهيد  مفادها؛ 
أما  الغراء،  النجف  أرض  إىل  يزف  األيب 
عيوهنام  كانت  خمتلف..  فرتقبهام  والديه 
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من هنا وهناك

إىل  فتطلعه  الواثقة..  خطواته  تالحق 
برهة..  كل  يتجدد  كان  األسمى  اهلدف 
كان ذات مرة ان ذهب مع والدته لزيارة 

قر أخيها يف النجف االرشف..
املكان  متأل  قبوٌر  السالم..  وادي  وصال 
من كل صوب، ما تراه العني تؤكد حقيقة 
يشء  كل  ان  من  )حممد(  به  يعرتف  ما 

يؤول اىل الفناء.. 
واسى امه عىل فقد أخيها بكلامت معهودة 
شخص  وف���اة  عند  نسمعها  م��ا  دوم���ًا 
من  ل��ذوي  ُيقال  عام  متامًا  ختتلف  م��ا.. 
اختصت  الشهادة  له  )هنيئًا  ف�  يستشهد.. 

بأهل الكرامة من الشهداء(..
عند  الكريم  القرآن  من  تيرس  ما  ق��رأوا 
اىل  للعروج  )حممد(  أرّص  بعدها  القر.. 
وعند  له،  رف��اٍق  لزيارة  الشهداء  مقرة 
له،  عزيٍز  صديٍق  قر  امام  ومن  وصوهلم 
حتدث بكلامت ملؤها اليقني »سيكون هنا 

قري«
منه  لتستفهم  تلك..  كلامته  اخته  سمعت 

باستغراب!
- »حممد هل تنعى نفسك ،أخي أتريد أن 
اللتان  واالخت  االم  كحال  حالنا  يكون 

جتلسان هناك »
حاول هتدئتها بصوته احلاين :

- »كال يا أخية أريدكام أربط جأشا، فلم 
تفرحا  ان  عليكام  فانية،  دنيا  عىل  البكاء 

ألنني سأميض شهيدًا«
و شاح بنظره اىل املغتسل القريب..

فلن  استشهدت  ان   « ق��ائ��ال  وأردف 
تأخذوين اىل ذاك املغتسل، لكرامٍة اختص 

هبا الشهيد »
مل جتد االم وابنتها إال الصمت امام ذلك 
امه  اليه  تطلعت  قلبه..  يف  الراسخ  العزم 

بنظراٍت ال يعرف كنهها إال من مثلها من 
امهات يودعن فلذات االكباد..

امها  تسيل  ان  األخت  ماحاولت  رسعان 
ببعِض كلامٍت متتمت هبا:

- »لعل حممد يتمنى فحسب »
امنيته  تتحقق  ان  اهلل  ويدعو  يتمنى  هو 
عاجاًل، بيد إن شمس شوقه مل تأفل حتى 
كانت ملدينته البرصة التي قدمت أوالدها 

قرابني وفاء هلذا الوطن 
اختارت أن  تضمه بني ذراعيها.. 

حّل فجر الرابع من شهر آذار لعام 2017 
..

أدى حممد صالة الفجر بطقوسه اخلاصة 
يؤجل  وطيدة،  عالقة  الفجر  مع  فله  به، 
ماله من دعوات حتى الفجر ليترضع هبا 
متوساًل اىل اهلل لقاءها، دعواته هي ذاهتا مل 
تتغري منذ عامني..إال اهنا اصبحت بإحلاح 
أكثر وأكثر فالنهاية باتت قريبة.. اصبحوا 
النهائي..  االنتصار  قريب مع  عىل موعٍد 

وخيشى ان ال تستجاب دعوته..
ومع إطاللة الصباح األوىل..

واجٍب  من  هبم  أنيط  ملا  رفاقه  مع  هنض 
دفاعي مستبرشا فرحًا أكثر من أي صباٍح 
مىض، لعل فجر اليوم يكون فجر استجابة 

الدعاء،،
له،  توجهوا  ال��ذي  اهل��دف  إىل  وصلوا 
اجلبناء  زرعه  ما  تفكيك  مهمتهم  كانت 
تكبيد  هبا  حياولوا  متفجرة  عبوات  من 
عليه  احلسني  االم���ام  بأنصار  اخلسائر 
ف��ه��ك��ذا ه��م دوم����ًا خيشون  ال���س���الم.. 
متليه  ما  اىل  فيلتجئون  كاألبطال  املواجهة 
عليهم افكارهم اجلبانة من زرع العبوات 
تفجري  او  السيارات  تفخيخ  أو  املتفجرة 
من يساندهم من البرش ما يسمون انفسهم 

باالنتحاريني..
ب��ارشوا  أكثر،  رفيقه  مع  )حممد(  تقدم 
مهمتهم بعزٍم وثبات ليؤمنوا الطريق كي 
الزهراء  يذكر  يفتأ  مل  املجاهدون..  يتقدم 
يؤدي  وهو  ومظلوميتها  السالم  عليها 
واجبه.. مسرتسال عن  الظلم الذي وقع 

عىل تلك السيدة الطاهرة 
أبيها  رحيل  بعد  هب��ا  ال��ق��وم  فعله  وم��ا 
عليهم  متّر  إذ  عليه  وسالمه  اهلل  صلوات 

ايام استشهادها..
زادت محّيته أكثر وهو يذكر موالته الزهراء 
عليها السالم.. تقدم أكثر يف تطهري املنطقة 
من براثن ما تركه االرهاب.. ومن خلفه 
تتعاىل نداءات االبطال ب� )لبيِك يازهراء( 
كان اجلميع مستبرشًا بام حققوه من تقدم، 
مل يبَق إال القليل وتؤمن املنطقة بالكامل، 
كان )حممد( حينها يناجي موالته الزهراء 
ولدها  اىل  بيده  تاخذ  ان  السالم  عليها 
بيتها  اه��ل  اىل  ال��س��الم(  )عليه  احلسني 
دموع  ملؤها  بعيوٍن  اليها  توسل  مجعاء، 

الشوق هلم..
كيف  رف��اق��ه  تذكر  اللحظات  تلك  يف 
مشاعره  اضطربت  تقدمهم..  سيكملوا 
عزمه  وب��ني  بمحبوبِه  اللقاء  ش��وق  بني 
يترضع  ان  سوى  جيد  مل  واجبِه  اهناء  عىل 
)النرص  احلسنيني  لنيل  طلبًا  بارئه  اىل 
املنطقة  تأمني  يكمل  ان  وال��ش��ه��ادة(.. 
نرٍص  نحو  للمجاهدين  الطريق  ويفتح 

مؤزر وينال الشهادة.. 
اعتلت  ون����داءات  دع���اٍء ورج���اء  ب��ني 
اح��دى  انفجار  دوي  سمع  زه���راء  بيا 
املتفجرات لتأخذ بروحه اىل حيث ارتفع 
استجابة  فجر  ليكون  الفجر  ذلك  دعاؤه 

الدعاء. 
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مع االسف اىل االن نرى اغلب ان مل تكن كل ساحات الوقوف 
عبارة عن ارض ترابية خالية من ابسط خدمات محاية السيارات 
وقوف  اجرة  ان  اىل  اضافة  املدين  الدفاع  او  امنية  كانت  سواء 

السيارة ختتلف يف بعض الساحات هذا جانب .
املواطن وفق  اجلانب االخر هنالك ساحات حكومية يستاجرها 
يكون  قد  كالما  ونسمع  االهبام  من  نوع  فيها  البعض  يرى  الية 
صحيح او مبالغ فيه والنتيجة ان هذه الظاهرة برمتها غري صحيحة 

هنالك اخطاء جيب معاجلتها.
اجلانب االخر هنالك دوائر او مؤسسات وحتى اماكن جتارية ال 
تتوفر فيها مكان وقوف السيارات ومع امهية هذا املكان ملراجعة 
املواطن له مثال عيادات االطباء فان املواطن يضطر للوقوف اما 
يف مكان خمالف او داخل الفروع وقد يؤثر عىل بيوت الناس الذين 

يصبح شارعهم ساحة لوقوف السيارات .
لذا من الرضوري هلكذا اماكن ان يكون من رشوطها توفر مكان 

لوقوف السيارات .

 ، املولدة مقدما شهريا  يتم تسديد اجرة  بداية كل شهر 
العرش  مثال  التشغيل  بساعات  اليلتزم  املولدات  بعض 
يدعي  منهم  والبعض  تتكرر،  التشغيل  يف  يتاخر  دقائق 
املواطنون  فيبقى  تعطلت  املولدة  ان   ) كاذبا  او  )صادقا 
يوم أو يومني وحتى مخسة ايام من غري كهرباء املولدة ، 
املفروض اننا دفعنا اجرهتا ولكن اصحاب املولدات ال 
يقومون بالتعويض هل هذا الترصف قانوين ام رشعي 

ام ال هذا وال ذاك فمن حياسبهم.

ظواهر اجتماعية

ساحات 
وقوف السيارات

المولدات االهلية

هنالك مؤسسات تقوم بعالج املرىض ممن ال امكانية مادية 
لديه فيعطى الدواء جمانا ، هنا ظاهرتان ، البعض ياخذ اكثر 
ياخذه  الدواء  يستخدم  ال  اصال  والبعض   ، استحقاقه  من 

لريميه يف حاوية النفايات او يرتكه يف البيت حتى يتلف .
الهنا  الظاهرة  هذه  معاجلة  يمكنها  ال  الصحية  املؤسسات 
تعالج مريض وتعطيه استحقاقه بقي عزيزي انت املريض 
ان كنت غري مقتنع بعالجهم فلامذا تراجعهم وحترم غريك 
ممن حيتاج عالجهم ؟ وهل تعلم بحجم االموال املرصوفة 
الفقراء  معاجلة  اجل  من  االدوية  وعىل  املؤسسة  هذه  عىل 

فتقوم انت هبدر هذه االموال؟   

ادوية مجانا
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مناسبة حدث

.......................

املباركة،  القعدة  ذي  شهر  من  والعرشين  اخلامس  ليلة  تسمى 
بليلة )دحِو األرض( من حتت الكعبة وهي من الليايل الرشيفة 
التي تنزل هبا الرمحة اإلهلية، ويوم اخلامس والعرشون هو أول 
يوم رمحة انزهلا اهلل )سبحانه وتعاىل( ويستحب صوم هناره فقد 

روي ان من صامه ُكتَب له صيام ستني شهرًا.
آله( حلجة  و  اهلل عليه  النبي )صلی  اليوم كان خروج  ويف هذا 
الوداع ومعه مئة وأربعون من املسلمني وقد اخذ معه )صلی اهلل 

عليه و آله( كل زوجاته وابنته فاطمة )عليها السالم(.
ويف هذا اليوم من سنة 145 للهجرة استشهد إبراهيم بن عبد 
مدينة  يف  السالم(  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل  بن  احلسن  بن  اهلل 

بامخرى.
اليوم الثـالثـون من شـهـر ذي 

الـقـعـدة
يف هذا اليوم من سنة 220 للهجرة وعىل ما هو املشهور كانت 
)عليه  بن جعفر  بن موسى  بن عيل  اجلواد حممد  اإلمام  شهادة 
السالم(، وكان عمره حني شهادته مخسة وعرشون عامًا وعدة 
اإلمام  جده  رأس  خلف  الكاظمية  يف  الرشيف  وقره  شهور، 

موسى بن جعفر )عليه السالم(. 
الرسالة  ملسرية  مواصاًل  السالم(  )عليه  اجلواد  االمام  كان  لقد 
املحمدية ووارثًا للعلوم واملعارف التي خّص اهلل هبا أهل البيت 

)عليهم السالم( فكانت مدرسته ومنهجه امتدادًا للسنة النبوية 
ايب  بن  عيل  االمام  ويقول  القرآين،  الوحي  ملضمون  واظهارًا 
طالب )عليه السالم( يف هذا الصدد: »نحن شجرة النبوة وحمط 
البالغة اخلطبة  العلم« )هنج  املالئكة ومعادن  الرسالة وخمتلف 

.)108
اجلواد  عيل  بن  حمّمد  جعفر  أبا  أشخص  املأمون  أن  وي��روى 
بابنته  وزوجه  الرضا  موسى  ابن  عيل  أبيه  وفاة  بعد  بغداد  إىل 
أم  فأقام هبا، وكانت  معه  املدينة وهي  اىل  ثم رجع  الفضل،  أم 
اىل  فكتبت  الّسالم،  عليه  حمّمد  بن  عيل  أم  سامنة  حتسد  الفضل 
أبيها املأمون من املدينة تشكو أبا جعفر وتقول: انه يترسى عيلاَّ 
ويغريين اليها، فكتب اليها املأمون: يا بنّية اّنا مل نزوجك أبا جعفر 

لنحرم عليه حالال فال تعاودي لذكر ما ذكرت بعدها«.
ويف رواية استشهاده )عليه السالم(، قال ابن الصّباغ: »ودخلت 
امرأته أم الفضل اىل قرص املعتصم فجعلت مع احلرم وكان هلا 
من العمر مخس وعرشون سنة وأشهر وكانت مّدة امامته سبعة 
عرش سنة أوهلا يف بقية ملك املأمون وآخرها يف ملك املعتصم، 

ويقال: انه مات مسمومًا« )الفصول املهمة ص276(.
بأمر  املأمون سقته  الفضل بنت  أم  ان  الشبلنجي: »يقال:  وقال 

أبيها«  )نور األبصار ص191(.

وشهادة 
سّيدها!
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نظارتك الشخصية ستشحن هاتفك الذكي... قريبا ..!

)كبسولة الزمن( تحمل رسائل األرض إلى الفضاء...!

للتكنولوجيا  االملاين  املعهد  باحثو  صمم 
حتوي  بعدسات  مزودة  شمسية  نظارات 
إعادة  يمكنها  شفافة،  شبه  ملونة  خاليا 
الشمسية  اخلاليا  وتوفر  اهلاتف.  شحن 
جمموعة من املعاجلات الدقيقة وشاشتني 
تظهران  الكهربائية،  بالطاقة  مزودتني 
احلرارة  ودرجة  الشمسية  اإلضاءة  شدة 
هذه  إن  الباحثون  وي��ق��ول  املحيطة. 
أمام  الطريق  التكنولوجيا يمكن أن متهد 
التطبيقات  ضمن  وإدخاهلا  استخدامها 
اخلاليا  دمج  مثل  األخ��رى،  املستقبلية 
اخلاليا  وت��ع��د  ال��ن��واف��ذ.  يف  الشمسية 
طاقة  تستخدم  التي  العضوية  الشمسية 

من  فريدة  الكهرباء،  لتوليد  الشمس 
وخفة  الشفاف  قوامها  حيث  من  نوعها 
بمختلف  تصنيعها  يمكن  كام  وزهن��ا، 
النظارات  وتعمل  واألل��وان.  األشكال 
لقياس  الذاتية  بالطاقة  الذكية  الشمسية 
وع��رض درج��ة اإلض��اءة واحل��رارة، كام 

إضاءة  حتت  داخلية  بيئات  يف  تعمل  أهنا 
اخلاليا  عدسات  تركيب  وتم  منخفضة. 
 1.6 حوايل  سمكها  يبلغ  التي  املبتكرة 
إطار جتاري  وتزن 6 غرامات، عىل  ملم 
الشمسية  النظارات  عدسات  إطار  يشبه 

التقليدية.

حاملة  الفضاء،  إىل  قريبا  الزمن(  )كبسولة  إطالق  ناسا  تنوي 
االجتامعي.  التواصل  مواقع  مستخدمي  تعليقات  أفضل 
رواد  تعليقات  مجع  يف  ناسا  األمريكية  الفضاء  وكالة  بدأت 
الفضاء  مسبار  إىل  إرساهلا  بغرض  االجتامعي  التواصل  مواقع 
التواصل  مواقع  عىل  رسائلهم  املشرتكون  وسينرش  )فوياجر(، 
االجتامعي قبل 15 من الشهر القادم. وحيدد الفائزون باالستعانة 
التعليقات، عىل أسطوانة ذهبية  بتصويت مجاهريي عىل أفضل 
للمسبار فوياجر 1. وقالت سوزي دود مديرة املرشوع، : ربام 
خيتفي كوكبنا من الوجود، بينام سيظل فوياجر يرحل يف الفضاء 
كبسولة  رسالة  يف  كتابته  تودون  الذي  ما  طويلة،  مدة  الكوين 
إىل  لسفرينا  محلها  تودون  التي  الطيبة  األمنيات  هي  ما  الزمن، 

النجوم؟. وكان هدف املسبار فوياجر-1 دراسة حركة كواكب 
وعىل  ونبتون.  أورانوس  كواكب  وفوياجر-2  وزحل،  املريخ 
أنه ال  إال  الفضاء ملدة 40 عاما  املسبار يعمل يف  أن  الرغم من 
زال يعمل بكفاءة، وساعد عىل مدار تلك السنوات يف اكتشاف 

الكثري من املعلومات عن املجموعة الشمسية والكواكب.

منوعات
 حول العالم

2017..  ثاني أكثر عام حرارة منذ أكثر من نصف قرن...!
بعد مرور 8 شهور فقط عىل عام 2017، 
عام  أكثر  ث��اين  أن��ه  أعلنوا  العلامء  أن  إال 
القرن  مخسينات  منذ  البرشية  تشهده  حار 
سجل   2017 أن  ناسا  وأعلنت  امل��ايض. 
ارتفاعًا يف حرارة األرض ب� 0.94 درجة 
 .2016 العام  القائمة  ليتصدر  مئوية، 
سجلت  املاضية  الثالث  األع��وام  وكانت 

ارتفاعًا يف احلرارة، مقارنة بتسعينات القرن 
املايض. وسجل ارتفاع احلرارة عىل سطح 
املنخفضة  اجلوية  الطبقات  ويف  األرض 
البحار  مستويات  وحتى  واملحيطات 
املقابل،  يف  اجلليد.  ذوبان  نتيجة  املرتفعة 
التي  الشمسية  الطاقة  يف  انخفاض  ُسجل 
وصلت إىل سطح األرض نتيجة تداعيات 

انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون. وبغض 
النظر عن االختالف يف املواقف السياسية 
من   %30 أن  إال  البيئية،  القضية  م��ن 
األجناس احليوانية تواجه خطر االنقارض 
تلو  عاما  املرتفعة  احل��رارة  درجات  نتيجة 
اآلخر، وفق ما أعلنته منظمة االمم املتحدة 

وبرامج البيئة التابعة هلا.
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علماء يؤكدون امكانية استخدام حبيبات الذهب 
في عالج السرطانات...!

كشف بحث طبي عن امكانية 
الذهب  حبيبات  استخدام 
ال��دق��ي��ق��ة يف حم��ارب��ة م��رض 
يف  علامء  أت��م  فقد  ال��رسط��ان. 
اسكتلندا  يف  ادن���ره  جامعة 
يعزز  الذهب  ان  أثبت  بحثا 
يف  املستخدمة  العقاقري  فاعلية 
الرئة.  رسط��ان  خاليا  حماربة 
استخدم فريق البحث حبيبات 
دقيقة جدا من الذهب - يطلق 
النانو  جزيئات  اس��م  عليها 
يف  كيمياوية  ب���امدة  مكسوة 
جتربة  تتم  مل  وبينام  ال��دراس��ة. 
البرش،  ع��ىل  االس��ل��وب  ه��ذا 
هذا  يستخدم  أن  املؤمل  من 
للتقليل  مستقبال  االسلوب 
للعالجات  اجلانبية  اآلثار  من 

يف  املستخدمة  الكيمياوية 
ع��الج ال��رسط��ان��ات، وذل��ك 
اخلاليا  استهداف  طريق  عن 
التأثري  دون  ح��رصا  املريضة 
يذكر  السليمة.  اخلاليا  عىل 
مرض  غري  معدن  الذهب  ان 
ترسيع  عىل  القدرة  له  ولكن 
الكيمياوية،  ال��ت��ف��اع��الت 
الباحثون خصائص  وأكتشف 

هذه  بتعزيز  تسمح  للذهب 
احلية  األنسجة  يف  ال��ق��درات 
جانبية،  اع���راض  أي  دون 
هذا  فاعلية  البحث  واث��ب��ت 
االس���ل���وب، وذل����ك ب���زرع 
ال���ذه���ب امل��ك��س��و ب���امل���ادة 
مما  سمكة  مخ  يف  الكيمياوية 
يشري اىل امكانية استخدامه يف 

احليوانات.

األرضية،  الكرة  سكان  يرتقب 
االثنني القادم، ظاهرة فلكية نادرة 
تسمى القمر الدموي، إذ سيظهر 
وسيكتيس  كامل،  بشكل  القمر 
لونا مائال لألمحر عىل مدى بضعة 
الذي  القمر،  هذا  ويعرف  أي��ام. 
الساعة  عند  ذروت��ه  يف  سيكون 
أج��زاء  ف��وق  م��س��اء   )02:12(
باسم  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  م��ن 
سمكة  إىل  نسبة  احلفش،  القمر 
صيدها  ي��ك��ون  ال��ت��ي  احل��ف��ش، 
سهال يف هذا التوقيت من السنة. 
مرئيا  الدموي  القمر  سيكون  كام 
نظرا  العربية  املنطقة  يف  بوضوح 
األي��ام  ه��ذه  يف  األج���واء  لصفاء 
عند  عليه  يطلق  وكان  الصيفية.  
للواليات  األصليني  السكان 
يعرفون  كانوا  –الذين  املتحدة 

القمري-  للتقويم  تبعا  الفصل 
الذرة  )قمر  مثل،  أخ��رى  أس��امء 
اخل����رضاء( و)ق��م��ر احل��ب��وب(، 
و)القمر األمحر(، بسبب ميل لونه 
إىل األمحر. وقد دأبت العادة عىل 
إطالق أسامء عدة عىل القمر، من 

قمر  يناير،  يف  الذئب  القمر  بينها 
يف  ال��دودة  قمر  فراير،  يف  الثلج 
أبريل،  الوردي يف  القمر  مارس، 
قمر الزهرة يف مايو وقمر الفراولة 

يف يونيو.

العالم يترقب القمر الدموي االثنين القادم..!
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وجترح  باحلقارة،  وتشعر  الذلة  تستوجب  اخلدمة  ان  يف  شّك  ال 
الكرياء إذا كانت من أجل الدنيا، أو كانت لشهوة فانية ورغبة تافهة، 

أو لتحلق وتزلف ملخلوق نأمل منه نفعًا دنيويًا وحطامًا زائاًل.
القرب إىل اهلل تعاىل فال  إذا كانت اخلدمة عبادة، والنية فيها هي  أما 
شك يف كوهنا فخرًا وعزة ورفعة يف الدنيا وجنًة ورضوانًا يف اآلخرة، 

وهذا ما أكده الرسول األكرم صىل اهلل عليه وآله وسلم بقوله:
}أيام مسلم خدم قومًا من املسلمني إال أعطاه اهلل مثل عددهم خدامًا 

يف اجلنة{.
فكيف إذا كان هؤالء القوم املسلمون هم زوار اإلمام احلسني عليه 

السالم؟! وكيف اذا كان عدهم باملاليني؟!
)الكتاب/ صدر عن قسم الشؤون الفكرية بالعتبة احلسينية املقدسة(

خادم االمام الحسين           شريك المالئكة

دور آل عقيل بن أبي طالب                 في واقعة الطف

رفضوا  إهنم  كيف  الطف  معركة  يف  عقيل  آلل  البطويل  الدور  الكتاب  تناول 
ترك نرصة سيدهم اإلمام احلسني )عليه السالم( مع أنه أذن هلم باإلنرصاف 

قالوا،  بام  الدين ونرصته وقد وفوا  البقاء معه ونرصة  وإرصارهم عىل 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  مقتل  بعد  إن  اىل  الكتاب  يشري  ثم 

من  عدد  ُقتل  والنهب  للسلب  املخيم  عىل  األع��داء  وهجوم 
أو  اخليل  بحوافر  سحقهم  خالل  من  عقيل  آل  أطفال 

الرسايل  ال��دور  هو  هذا  والعطش  اجل��وع  شدة  من 
والبطويل يف رفد املش�روع احلسيني اإلصالحي 

بالدماء الطاهرة.

اصدارات

ي الفتالوي
ف: الشيخ عل

تألي

تأليف: سالم ناصر والي العظيمي/ مركز كربالء للدراسات والبحوث
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“إّن لكل مجاعة  املؤلف يف مقدمته:  ذكر 
عن  تعر  التي  العليا،  قيمها  إنسانيٍة 
وأّن  كام  التاريخ  يف  اخل��اص  حضورها 
وممارسات  شعائر  األم��م  من  ُأم��ة  لكٍل 
خاصة تعر هبا عن خصوصياهتا وحتمل 

يف احلقيقة هويتها.
وتكون الشعائر بمعناها املطلق املوروث 
من  ينتقل  ال���ذي  امل��رتاك��م  احل��ض��اري 
حضارية  ُأط��ر  يف  األب��ن��اء  إىل  األج���داد 
وخصوصيات  ملؤثرات  وختضع  خمتلفة 
معينة سواء كانت تلك املؤثرات دينية أو 

قومية.
فإن اإلسالم  الصعيد اإلسالمي  أما عىل 
يف  كبري  أثر  هلا  كان  كثرية  شعائر  تضمن 
حتديد اهلوية احلضارية لأُلمة اإلسالمية. 
العقيدة  بُأصول  مرتبطًا  كان  ما  فمنها 

االجتامعية  واحلياة  العبادية  واجلوانب 
والسياسية، كمناسك احلج وأعامله التي 
ترسخ لدى اأُلمة عقيدة التوحيد وتعمق 

الشعور باالنتامء لألمة الواحدة.
قضية  إال  احلسينية  الشعائر  تكن  ومل 
إسالمية أصيلة مثلت فريضة من فرائض 
الشعائر  تلك  جسدت  حيث  اإلس��الم، 
للرسالة  والتفاين  واحل��ب  اإلخ���الص 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  جسده  ملا  اإلهلية 
ال��س��الم( م��ن مقام اإلم��ام��ة اإلهل��ي��ة يف 
األمة، وإّن رس بقاء الشعائر أهّنا مستمرة 
منهجها  اختط  التي  الرسالة  خ��ط  يف 
وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول 
وأنا  مني  “حسني  األمة  خاطب  عندما 

من حسني”.
احلسينية  الشعائر  أهداف  أحد  يف  ولعل 
وأن  الثورة  عطاء  من  األمة  تستلهم  أن 
الصالح  املجتمع  بناء  يف  أهدافها  تعيش 
امل��ف��ردات  وف��ق  هويته  تتكون  ال���ذي 
التي صاغ مفرداهتا  العقائدية والسياسية 
اإلم��ام  مقتل  بعد  املعصومون  األئمة 
استمدت  ولقد  السالم(.  )عليه  احلسني 
عظمة  م��ن  قيمها،  احلسينية  الشعائر 
الثورة احلسينية التي استمدت ديمومتها 
وسمو  منجزها  قدسية  من  وخلودها 
السالم(  )عليه  احلسني  فأضحى  أهدافه 
احلق  مع  اإلنسان  وانسجام  لألمة  رمزًا 
يف  مدرسة  احلسينية  الشعائر  وأصبحت 
ألهنا  املسلم  اإلنسان  شخصية  ت��وازن 
جسدت له كل معاين العظمة يف ترسيخها 

للمفاهيم اإلسالمية.
احلسينية  الشعائر  لنا  حفظت  ول��ق��د 
التشويه  أو  الضياع  من  اخلامتة  الرسالة 
اهلل  )صىل  النبي  أراد  لذلك  والتحريف 
عليه وآله وسلم( واألئمة من أهل البيت 

أنمْ  احلسينية  للشعائر  السالم(  )عليهم 
تستمر يف الزمان واملكان لتؤيت أكلها كل 

حني.
احلسينية  الشعائر  أمهية  من  الرغم  وعىل 
مل  أّننا  إال  واالجتامعي  التارخيي  وأثرها 
نجد أحدًا من املؤرخني جعلها موضوعًا 
قامت  وق��د  واف��ي��ة  أكاديمية  ل��دراس��ة 
االستاذة الفاضلة املرشفة الدكتورة رباب 
السوداين يف أثناء السنة التحضريية لطلبة 
 2009 العليا لعام 2008 /  الدراسات 
احلسينية  الشعائر  موضوع  اختارت  أن 
املوضوع  دراس��ة  وبعد  للدراسة،  م��ادة 
معظم  أّن  لنا  تبني  عليه  الضوء  وتسليط 
عن  ُنرِشت  التي  واألبحاث  الدراسات 
تتنأول  مل  االن  وحتى  احلسينية  الشعائر 
كاملة  أكاديمية  تارخيية  بدراسة  الشعائر 
بل  كتابتها  يف  األكاديمي  املنهج  تعتمد 
اكتفت معظم تلك الدراسات يف تسليط 
الضوء عىل بعض جوانبه وقد دفعنا هذا 
إىل اختيار الشعائر احلسينية يف العرصين 
األموي والعبايس موضوعًا هلذه الرسالة 
عىل الرغم من الصعوبات التي واجهناها 
إّنام  اإلس��الم��ي  التاريخ  كتب  ك��ون  يف 
األعامل  بتسجيل  األول  املقام  يف  هتتم 
اخللفاء  بتاريخ  ترتبط  التي  واألح��داث 
الذين حكموا بالد  واحلكام والسالطني 
املسلمني، ولوال ارتباط بعض ممارسات 
احل��ك��ام  زم���ن  يف  احلسينية  ال��ش��ع��ائ��ر 
حكموا  الذين  والفاطميني  كالبوهييني 
التاريخ  كتب  أهتمت  ملا  ومرص  بغداد 
برصدها أساسًا كام فعلت معظم املصادر 
موضوع  إىل  تتعرض  مل  التي  التارخيية 
 / ه�   352 عام  قبل  احلسينية  الشعائر 

963م إال ما جاء عرضًا.

الشعائر الحسينية في 
العصرين األموي والعباسي

اصدارات

تأليف: محمد باقر موسى جعفر
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القول أن ال يشء يف احلياة  وهبذا يمكن 
ال  مثلام  م��ن��ه..  االس��ت��ف��ادة  يمكن  ال 
يكون  ال  والعاطفة  العقل  يداخل  يشء 
االحتفاظ  مع  العقل  تثوير  فائدة  فيه 
ضبط  من  ممكٍن  قدٍر  أكر  اىل  بالعاطفة 
ثقايفٌّ  نوٌع  الدينية  االحتفاالت  النفس.. 
تنظيٍم  اىل  أيضا وهي وإن كانت بحاجٍة 
بعد  ملا  املنتج  الوعي  استغالل  أجل  من 
االحتفاالت.. ولكن األهم من كّل ذلك 
هو اإلجابة عىل السؤال األكثر محيمية يف 
هذه الظاهرة التي باتت مألوفًة يف املشهد 
العراقي، وهو: هل هناك فائدٌة ثقافية من 
هناك  وهل  االحتفاالت؟  هذه  ممارسة 
وهذه  اإلنسان  بني  ما  روح��يٌّ  ارت��ب��اٌط 
هذه  مثل  إن  حقًا  وهل  االحتفاالت؟ 
االحتفاالت سواء ما كان منها مفرحًا أو 
لدى  العاطفية  باجلهة  فقط  يرتبط  حزينًا 

االنسان؟
إن اإلجابة هنا ال تكمن فقط يف التأشري 
فحسب  فائدٍة  بوجود  الكيل  والتسليم 
الفائدة عىل احلقل  بتأشري معنى هذه  بل 

اجلمعي ملجتمٍع، مثلام نحتاج اإلشارة اىل 
النتائج  هلذه  املعاكسة  األخرى  اجلوانب 
التي يراد هلا أن تكون مهّمًة عىل املستوى 
املجتمعي، وكذلك نحتاج اىل إدراك إن 
االحتفاالت  هذه  ملثل  امل��امَرس  الفعل 
وهو  العقائدي  اجلانب  عىل  رّك��ز  قد 
وجهتها  من  الثقافة  ملامرسة  مهم  جانب 
الناحية  البنائية مثلام هو مرتكز مهم من 
التوعوية يف رضورة اإلحاطة بمثل هذه 
االحتفاالت واستغالهلا، ليس يف جانبها 
كليًا  ارتباطًا  يرتبط  ال��ذي  العقائدي 
بعيدًا  النهائية  املحصلة  يف  الدين  بامهية 
املعارضة  لألفكار  الضيقة  النظرات  عن 
هذه  مماريس  تّتهم  والتي  هلا  واملعاكسة 
االحتفاالت عىل إهنم يامرسون التجهيل 
أو إهنم يزحيون الوعي الديني اىل منطقٍة 
أخرى، يكون بسببها اإلغراق يف االجتاه 
اآلخر املخالف للتعاليم والدين بحسب 

وجهة النظر األخرى.
تكون  أن  جيب  االحتفاالت  ثقافة  إن 
من  واالستفادة  العقل  تثوير  مهّمتها 

لتصحيح  ممكن  ق���دٍر  ب��أك��ر  املناسبة 
هذه  وإن  خاصة  املجتمعية  األخ��ط��اء 
االحتفاالت ترتبط ارتباطًا وثيقًا باجلانب 
سواء  العظامء  الدين  وبرجاالت  الديني 
الرسول  ب��والدة  االحتفاالت  مناسبة 
األعظم ) ص ( أم بوالدة األئمة األطهار 
أم باألعياد واملناسبات الدينية املختلفة.. 
ممارسة  تعني  العقالنية  ف��ان  هنا  وم��ن 
مرحلٌة  إهن��ا  ع��ىل  والشعائر  الطقوس 
بكّل  الديني  البيت  ترميم  إلع��ادة  أوىل 
لرتصني  البناء  عملية  وإع��ادة  مسمياته 
البيت الداخيل الديني من الشوائب التي 
برّمته  الدين  اىل  تيسء  والتي  هبا  علقت 
اجلديدة  التكوينات  من  حاصل  هو  كام 
الساحة  ع��ىل  وطفحت  ط���رأت  ال��ت��ي 
الدينية االسالمية عىل األخص فظهرت 
حماربة  تريد  إسالمية  تنظيامت  لدينا 
فأساءت  للدين  خمالٌف  إن��ه  تعتقد  ما 
اآلخر  بقتل  آمنت  ألهن��ا  نفسه  للدين 
الطقوس  بمامرسة  مؤذيًا  يكن  مل  الذي 
والشعائر سواء ما يمكن تأشريه عىل إهنا 

مقاالت

المناسبات الدينية 
وحق الممارسة

لتوليد طاقات جديدة سواء كانت هذه  الشعوب مناسبة  املختلفة لدى  املناسبات  تبدو 
املناسبة دينية أم اجتامعية أم سياسية أم حتى اجتامعية.. وألن هذه املناسبات خمتلفٌة فإن 
االستفادة منها هلا طرٌق أيضا خمتلفٌة وسبٌل متعّددٌة الخرتاق ما هو غري مألوٍف وجعله 
مألوفًا، ألهنا أي هذه الشعوب تبغي من هذه ممارسة احلّق يف تكثيف االجتاه العام هلذه 
وأكر  أوسع  مدياٍت  نحو  االنطالق  حدود  يف  املامرسة  تبقي  أن  تريد  ألهنا  املناسبات 
روحيٌة  ارتباطات  هلا  املناسبات  هذه  كانت  إذا  فكيف  االجتامعية،  الناحية  من  وأفضل 

ودينية أو طقسية عقائدية. بقلم: عيل لفته سعيد
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مقاالت

مذهب  فكّل  شيعية  أو  سنية  ممارسات 
شعائره  وله  طقوسه  وله  احتفاالته  له 
هذه  عليها  تشتغل  التي  املنطقة  وألن 
خمالفٌة  إهنا  هلا  املناهض  يعتقد  الطقوس 
بسبب جنوح املامرسة اىل اعتقادات غري 
وفقهاء  وجمتهدي  لعلامء  حتى  مالئمة 
من  الكثري  هناك  ألن  نفسها،  املامرسة 
عىل  ط��رأت  التي  الشعبية  املخياالت 
طريقٍة  من  لتتحّول  االحتفال  ممارسة 
ع��اداٌت  هلا  اجتامعيٍة  طريقٍة  اىل  ثقافيٍة 
من  والعقيدة وحتّولت  بالدين  ربطها  تم 
كوهنا ممارسات فردية اىل ممارسٍة ممنهجٍة 

يف االحتفاالت نفسها، وهذا األمر يعود 
دون  ملذهٍب  وليس  املذاهب  كل  عىل 
لكي  واضحًة  باتت  احلاجة  أن  آخ��ر.. 
املناسبات  أيام  يف  الفعلية  املامرسة  ندعم 
من  يمكن  ثقافية  عقالنية  ممارسة  اىل 
خالهلا تثوير العقل للبناء وترميم البيت 
لرتصني الواقع وعدم هدر الوقت الذي 
يستنزف يف االعتامد عىل ما جاء من ربط 
وهبذا  باالحتفال  األخ��رى  امل��امرس��ات 
ما  يامرس  كونه  الفرد  هو  الرابح  يكون 
وثقايفٍّ  علميٍّ  وق��تٍ  يف  ممارسته  يريد 
التي  اجلهة  الرابح  وكذلك  وت��وع��ويٍّ 

عىل  أخ��ذت  ألهنا  االحتفال  هبا  يرتبط 
واستنتاج  االحتفال  رعاية  مهمة  عاتقها 
دروسه وعره، من أجل بناء واقع جديد 
وأيضا  حلريته  ف��رد  ممارسة  عىل  يعتمد 
وبالنتيجة  لطقوسه  املجتمع  مم��ارس��ة 
املامرسات  من  هائٍل  كمٍّ  عىل  احلصول 
يكون  جديدًا  واقعًا  تنتج  التي  الثقافية 
كل  ودح���ض  اجل���امل  لصناعة  ق��اب��اًل 
ذاك  أو  الطقس  هلذا  العدائية  املامرسات 
اجلميع  ألن  ذاك..  أو  التنظيم  هذا  من 
التي  التنظيامت  هذه  سوط  حتت  واق��ٌع 

تبحث عن السلبيات ملقاتلتها.
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جلس عجوز حكيم عىل ضفة هنر وفجأة ملح قطًا وقع يف 
املاء ، وأخذ القط يتخبط ؛ حماواًل أن ينقذ نفسه من الغرق . 
قرر الرجل أن ينقذه ؛ مّد له يده فخمشه القط سحب الرجل 
يده صارخًا من شّدة األمل ولكن مل متض سوى دقيقة واحدة 
مرة  يده  سحب  القط  فخربشه   ، لينقذه  ثانية  يده  مّد  حتى 
أخرى صارخًا من شدة األمل ، وبعد دقيقة راح حياول للمرة 
الثالثة !! عىل مقربة منه كان جيلس رجل آخر ويراقب ما 
حيدث ? فرصخ الرجل : أهيا احلكيم ، مل تتعظ من املرة األوىل 
وال من املرة الثانية ، وها أنت حتاول إنقاذه للمرة الثالثة ؟ مل 
يأبه احلكيم لتوبيخ الرجل ، وظل حياول حتى نجح يف إنقاذ 
القط ، ثم مشى احلكيم باجتاه ذلك الرجل وربت عىل كتفه 
قائاًل : يا بني ... من طبع القط أن خيمش ومن طبعي أنا أن 
ُأحب و أعطف ؛ فلامذا تريدين أن أسمح لطبعه أن يتغلب 
 , بطبعهم  ال  بطبعك  الناس  عامل   : بني  يا  !!؟  طبعي  عىل 
مهام كانوا ومهام تعددت ترصفاهتم التي جترحك وتؤملك يف 
بعض األحيان، وال تأبه لتلك األصوات التي تعتيل طالبة 
اآلخر ال  الطرف  أن  احلسنة ملجرد  أن ترتك صفاتك  منك 

يستحق ترصفك النبيل. 

حكاية 
من التراث الشعبي

من طرائف جحا
حساء البط!

الواحة

يعتر )الكيوي( من أفضل أنواع الفاكهة، حيث حيتوي عىل ضعفي 
نسبة  من  أكر  ونسبة  الرتقال،  يف  املوجودة  يس  فيتامني  كمية 
املوز، كام حيتوي عىل مضادات األكسدة،  املتوافرة يف  البوتاسيوم 
أما مادة الكلوروفيل التي تعطي هذه الفاكهة لوهنا األخرض فهي 
فعالة يف مقاومة مرض الرسطان، كام أن الكيوي يعد مصدرًا جيدًا 

للمغنيسيوم الذي يقوي القلب وحيمي األوعية الدموية.

ّية
صح

دة 
ائ

ف

رأى جحا ذات يوم رسبا من البط 
أن  فحاول  البحرية  من  بالقرب 
يلتقط من هذه الطيور شيئا إال أنه 
مل يستطع ألهنا أرسعت بالفرار من 
اخلبز  من  قطعة  معه  وك��ان  أمامه 
فمر  ويأكلها  باملاء  يغمسها  فراح 
ما  لك  هنيئًا  له:  وقال  أحدهم  به 
هو  جحا  فأجابه  ه��ذا؟  فام  تأكله 
حساء البط فإذا فاتك البط فاستفد 

من مرقه!!
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الثانويــة  صفــوف  ألحــدى  صــورة 
المركزية في بغداد نهاية الثالثينات 

من القرن الماضي..

صورة وتعليق

التنفيذية  اخلريطة  عىل  موجودة  غري  حكومة  وه��ي 
رأس  عىل  القائمة  للحكومة  النقد  توجيه  ومهمتها 
عملها، وتشكل من قبل حزب غري مشارك يف احلكومة 
هذه  تكون  احلكومة  سقوط  حالة  يف  وذلك  التنفيذية 
قبل  من  لتكليفها  جاهزة  الظل”  “حكومة  احلكومة 
ب  بريطانيا  يف  وتعرف  امللك.  أو  اجلمهورية  رئيس 
هناك  املصطلح  وظهر  الوفية”  “املعارضة  مصطلح 

ألول مرة يف أواخر القرن التاسع عرش.

رض�يُت ب�ام قس�َم اهلُل ل��ي
وف�ّوضت أم�ري إىل خالق�ي

لقد أحسن اهلل في�ام مىض
ك�ذلك ي��حسن في�ام ب�ق�ي

****
ما سد يل مطلع ضاقت ثنيته

إال وجدت وراء الضيق متسع�ا
****

عسى الكرب الذي أمسيت فيه
ي�ك�ون وراءه ال��ف���رُج ال���ق��ري�ُب

****
وما مسني رض ففوضت أمره
إىل ال�م�لك اجل�ب�ار إال تيرّسا!

حكومة الظل

من أفواه الشعراء..
ليكن حالك هكذا

الواحة

47

10

20
17

ب
آ




