
شيوخ من األزهر 
يلتقون ممثَل المرجعية الدينية العليا في الصحن الحسيني الشريف



 
نصيحة من االرشيفكلمة التحرير

وا ِف ُطْغَياِنِْم َيْعَمُهوَن }املؤمنون/75{  َلجُّ ن ُضٍّ لَّ َناُهْم َوَكَشْفَنا َما ِبِم مِّ َوَلْو َرِحْ
ُعوَن }املؤمنون/76{ َحتَّى  ِْم َوَما َيَتَضَّ َوَلَقْد َأَخْذَناُهم بِاْلَعَذاِب َفَم اْسَتَكاُنوا لَِربِّ
إَِذا َفَتْحَنا َعَلْيِهم َباًبا َذا َعَذاٍب َش��ِديٍد إَِذا ُهْم ِفيِه ُمْبِلُسوَن }املؤمنون/77{ َوُهَو 
ا َتْشُكُروَن }املؤمنون/78{  ْفئَِدَة َقِليًل مَّ ْبَصاَر َواْلَ َع َواْلَ ��مْ الَِّذي َأنَشَأ َلُكُم السَّ
يِي  وَن }املؤمنون/79{ َوُهَو الَِّذي ُيْ ُ َ��� ْرِض َوإَِلْيِه ُتْ َوُه��َو الَِّذي َذَرَأُكْم ِف اْلَ
َهاِر َأَف��َل َتْعِقُلوَن }املؤمن��ون/80{ َبْل َقاُلوا  ْي��ِل َوالنَّ َوُيِمي��ُت َوَل��ُه اْختَِلُف اللَّ
ا  ا ُتَراًب��ا َوِعَظاًما َأئِنَّ ُلوَن }املؤمن��ون/81{ َقاُلوا َأئَِذا ِمْتَن��ا َوُكنَّ وَّ ِمْث��َل َما َق��اَل اْلَ
مَلَْبُعوُث��وَن }املؤمن��ون/82{ َلَق��ْد ُوِعْدَنا َنْحُن َوآَباُؤَن��ا َهَذا ِمن َقْب��ُل إِْن َهَذا إِلَّ 
ْرُض َوَمن ِفيَه��ا إِن ُكنُتْم َتْعَلُموَن  َِن اْلَ لنَِي }املؤمنون/83{ ُق��ل ملِّ وَّ َأَس��اِطرُي اْلَ
بُّ  }املؤمنون/85{ ُقْل َمن رَّ ُروَن  َتَذكَّ َأَفَل  ُقْل   ِ ِلَّ }املؤمنون/84{ َس��َيُقوُلوَن 
ِ ُقْل َأَفَل  ��ْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم }املؤمنون/86{ َسَيُقوُلوَن ِلَّ َواِت السَّ ��مَ السَّ
اُر َعَلْيِه إِن  ٍء َوُهَو ُيِرُي َوَل ُيَ ُقوَن }املؤمنون/87{ ُقْل َمن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْ َتتَّ
ِ ُقْل َفَأنَّى ُتْسَحُروَن }املؤمنون/89{  ُكنُتْم َتْعَلُموَن }املؤمنون/88{ َسَيُقوُلوَن ِلَّ

سورة المؤمنون
75 ( ول��و رحناه��م وكش��فنا م��ا بم م��ن القح��ط لت��مدوا ف إفراطه��م ف الكفر 

والستكبار عن احلق وعداوة الرسول واملؤمنني يعمهون عن اهلدى .
 ) 76 ( ولق��د أخذناهم بالع��ذاب قيل يعني القتل يوم ب��در وقيل  اجلوع واخلوف 

والقتل فم استكانوا لربم وما يتضعون بل أقاموا عىل عتوهم واستكبارهم. 
) 77 ( ف املجمع عنه عليه السلم وذلك حني دعا النبي صىل ال عليه وآله عليهم 
فقال اللهم إجعلها عليهم س��نني كس��ني يوسف عليه الس��لم فجاعوا حتى أكلوا 

العلهز وهو الوبر بالدم .
وعن الباقر عليه السلم هو ف الرجعة إذا هم فيه مبلسون متحريون آيسون من كل 

خري حتى جاءك أغناهم يستعطفك.
) 78 ( وهو الذي أنش��أ لكم الس��مع والبصار لتحس��وا بم ما نصب من اآليات 
والفئدة لتتفكروا فيها وتس��تدلوا با إىل غري ذلك من املنافع قليل ما تشكرون لن 
العمدة ف ش��كرها استعمهلا فيم خلقت لجلها واإلذعان ملنعمهم من غري إرشاك. 
) 79 ( وه��و ال��ذي خلقك��م ف الرض وبثكم فيها بالتناس��ل والي��ه جتمعون بعد 
تفرقتك��م .  ) 83 ( لق��د وعدنا نحن وآباؤنا هذا م��ن قبل إن هذا إل أكاذيبهم التي 

كتبوها  ) 84 ( قل ملن الرض ومن فيها إن كنتم تعلمون .
) 85 ( سيقولون ل لن العقل الرصيح اضطرهم بأدنى نظر بأنه خالقها قل بعد

ما قالوه أفل تذكرون فتعلمون أن من فطر الرض ومن فيها ابتداء قدر عىل إيادها
ثانيا وأن بدء اخللق ليس بأهون من إعادته .

) 86 ( قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم فإنا أعظم من ذلك .
 ) 87 ( سيقولون ل فيه وفيم بعده عىل ما يقتضيه لفظ السؤال قل أفل تتقون عقابه 

فل ت�كوا به بعض خملوقاته ول تنكروا قدرته عىل بعض مقدوراته .
) 88 ( ق��ل م��ن بيده ملك��وت كل شء  امللك الذي وكل به وهو يغيث من يش��اء 
ويرس��ه ول يار علي��ه ول يغاث أحد ول ي��رس وتعديته بع��ىل التضمني معنى 
النرصة إن كنتم تعلمون . ) 89 ( سيقولون ل قل فمن أين ختدعون فترصفون من 

الرشد مع ظهور المر وتظاهر الدلة .

تفسيرالسورة

دائم يؤكد مكتب املرجعية العليا عىل من يريد ان يطرح سؤال بان يرجع اىل  الستفتاءات لريى هل سؤاله مكرر ام ل؟ ومن ثم 
يطرح السؤال افضل له من انتظار الجابة ، وهذا المر بعينه عندما يطالب البعض بموقف املرجعية من الفاسدين ، وهنا نطرح 

له سؤال بذا الصدد هل املرجعية توافق عىل الفساد ؟!!!، هل يتذكر السائل عندما ُبحَّ صوت املرجعية من عىل منرب اجلمعة 
ف حماربة الفساد واعتمد الكفاءات، اذكركم بم اشارت له املرجعية حال النتصار عىل داعش ف املوصل :

الطائفية  املحاصصات  وجتاوز  واملايل  الداري  الفساد  مكافحة  :«ان  الفقرة  هذه  املرجعية  ذكرت   2017/07/14 ف 
أمام  واملناصب ضورة وطنية قصوى، ول فرصة  املواقع  تسلم  والنزاهة ف  الكفاءة  مبدأ  واعتمد  والفئوية واحلزبية 
العراق للنهوض من كبوته مع استمرار الفساد بمستوياته احلالية واعتمد مبدأ املحاصصة املقيتة ف ادارة الدولة«  فمن 
ترون فيه ما حذرتكم منه املرجعية وبالدليل القاطع او ممن ترون فيه الكفاءة مع اليقني او عىل اقل تقدير الطمئنان مع 
التأكد يكون قراركم عىل ضوء ذلك . واخريا ليس من مصلحة العراق بث الشاعات وهتويل الحداث وبث التفرقة 

والستعلء عىل الخرين فنحن بامّس احلاجة اىل التعايش السلمي اليوم والتكاتف من اجل بلدنا وابنائنا .
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في الذكرى التاسعة لتأسيسها...
دار القرآن الكريم تصدر »موسوعة اهل البيت القرآنية« 

بـ)60( مجلدًا

السلطة األبوية لألسرة العراقية

اإلعالم ما بين السلب وااليجاب

المفرزة الطبية في العتبة الحسينية تواصل تقديم
 خدماتها الطبية والعالجية لزائري االمام الحسين
 )عليه السالم( ولعوائل الشهداء والفقراء مجانًا



السيدة  ع��ن  حديثنا  سيكون  ال��ي��وم 
الصلة  أفضل  )عليها  البتول  الزهراء 
من  ولعّل  سبب،  من  لكثر  والسلم( 
الزهراء  أن  هو  لذلك  السباب  أه��م 
املبارك  وج��وده��ا  ف  ال��س��لم(  )عليها 
كانت  الث��ر،  الطويل  العمر  القصري 
عليه  ال  )صىل  أبيها  من  للهتمم  حمطًا 
الئمة  بقية  وم��ن  زوجها  وم��ن  وآل��ه( 
والزهراء  السلم(،  )عليهم  الطهار 
ُحلت  بل  ف��اردًا  شيئًا  عقيدتنا  ف  متّثل 
با  التفسري  عىل  ال�يفة  اآليات  بعض 
الكوثر  سورة  ولعّل  السلم(،  )عليها 
من السور املباركة التي تذكرها مدرسة 
أهل البيت )عليهم السلم( بأنا تتعلق 
بعض  ف  ال��س��لم(  )عليها  ب��ال��زه��راء 
أكثر  له  اللفظ تكون  أو  املعنى  احلالت 
من معنى، فالكوثر عندما يطبق عىل نر 
ف اجلنة أو عىل الزهراء )عليها السلم( 
املستمر  أو  الباقي  اليشء  باب  من  لعله 
عىل  اآلي��ة  هذه  مناسبة  وإن  خصوصًا 
بأنه  آله(  عليه  ال  )صىل  النبي  اهتم  من 
أبرت، بمعنى أنه سيموت وتنتهي ذريته، 
الكريم عندما يصدح  القرآن  بمعنى أن 
ثم  الكوثر(،  أعطيناك  )أن��ا  ب�  ويعرب 
يرجع ويبني أن شائنك هو البرت وليس 
ال  )صىل  النبي  شنأ  من  وعمليًا  أنَت، 
قيمة  ول  ذكر  ل  أبرت،  فعًل  وآله(  عليه 
ل  اليوم  عميل  أثر  وأي  له،  مبادئ  ول 
النبي )صىل ال  له، وهذا بخلف  يكن 
الكثرية  وآله( من خلل وجوداته  عليه 

املباركة،  والذرية  والقرآن  الرسالة  من 
وتلك املفاهيم الطيبة الراقية التي نادت 

با الزهراء )عليها السلم(.
حديث  ال��زه��راء  ع��ن  احل��دي��ث  طبعًا 
حياهتا  م��ن  فقرة  وك��ل  ال��ذي��ل  طويل 
وقطعًا  وتأّمل،  وقفة  إىل  تتاج  ال�يفة 
ما  حماضات  أو  حماضة  بذلك  تفي  ل 

يتعلق با )عليها السلم(، وإذا أرادنا أن 
نتكّلم بم أفادت )عليها السلم( يكفيني 
أن نمرس يوميًا من التسبيح الذي يدل 
التوحيد وهو تسبيح السيدة  عىل عميق 
عّلمه  الذي  السلم(،  )عليها  الزهراء 
النبي لبنته، وهذا التسبيح الكريم دائًم 
وهو  السلم(  )عليها  بالزهراء  يذكرنا 
صىل  النبي  من  التعليم  أو  باهلدية  أشبه 
العجالة،  نحو  وعىل  هلا،  وآله  عليه  ال 
نقول: هل السم يدل عىل املعنى أو ل؟

مع  الس��م  يتناسب  أن  إمكانية  فأما 
نسمي  أننا  سابقًا  ذكرناه  فقد  املسمى، 
بني  مناسبة  بل  سمونا  وآباؤنا  أبناءنا، 
نسمي  عندما  فيعني  املعنى،  و  الس��م 
يكون  قد  مثل  )ج��واد(  باسم  شخصًا 
توجد  فل  الناس،  ابخل  من  الواقع  ف 
مناسبة بالسمء الشخصية، وقد نسمي 

غري  هو  عمليا  لكن  كريم  باسم  فلنا 
تكون  السمء  بعض  هناك  لكن  نافع، 
ذل��ك،  م��ن  العكس  ع��ىل  فيها  املسألة 
ج��دًا  مهمة  ومناسبة  مناسبة  فهناك 
بعض  عن  يتحدث  القرآن  أن  لدرجة 
السمء التي اختارها ال تبارك وتعاىل، 
)يا  السلم(  )عليه  زكريا  ف قضية  مثل 
مل  ييى  اسمه  بغلم  نبّ�ك  إّن��ا  زكريا 
جعل  فقد  سمّيا(،  قبُل  من  لُه  نجعل 
ليست  البشارة  ه��ذه  الكريم  ال��ق��رآن 
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من حياة السيدة الزهراء )عليها السالم(



بالغلم فحسب، وانم هذه بشارة بغلم 
ال تعاىل بني السم وبني انه مل يعل من 
نبيًا  ليس  فيحيى  السم،  هذا  ذلك  قبل 
مقدسة،  نبي  ذات  ذات��ه  وإن  فحسب، 
ايضًا  الس��م  ان  يبني  تعاىل  ال  لكن 
النبياء،  بقية  وهكذا  السمء  به  تدخلت 
بنبوهتم،  الناس  يعرفون  النبياء  كان 
ال  صىل  )حممد  النبي  قول  ذلك  ومن 
املاء  بني  وادم  نبيا  )كنت  وآل��ه(:  عليه 
ال  )صلوات  الزهراء  فكانت  والطني( 

وسلمه عليها( من هذا القبيل.
نطفة  ب��ا  انعقدت  التي  الطريقة  إن 
الزهراء )عليها السلم( طريقة تستدعي 
بطريقة  وندقق  نتأمل  عندما  اللتفات، 
انعقاد هذه النطفة سنرى ان هناك مسألة 
ف غاية المهية، ففاطمة )عليها السلم( 

اوصافها  كل  ف  النساء  كحال  تكن  مل 
ومعانيها وقيمها، فكانت فاطمة هلا عناية 
)سلم  الطهار  الئمة  قبل  من  خاصة 
فكرية  طاقة  هي  وايضا  عليهم(  ال 
عندما  خصوصا  ذل��ك  وبينت  هائلة، 
عن  وكلمها  نجد  املباركة  خطبتها  نقرأ 
مراحل التدريج ف النبوة والثر الطيب 

الذي تعطيه التكاليف ال�عية.
املرتبصني  مطاعن  من  ذكرنا  ما  خيُل  مل 
يعتقد  عندما  النسان  ان  تعلمون  وانتم 

هذه  ي��رتم  ان  باآلخر  فحري  بمسألة 
لعقيدتنا  ننترص  ان  بد  ول  العقيدة، 
عندما مُتزق، ل قدر ال، فل يق لحد 
وانم  الخرين،  عقائد  عىل  يتجاوز  ان 
نرى  ان يرتم عقائد هؤلء، نحن  عليه 
مهم  جزٌء  السلم(  )عليها  الزهراء  ان 
من عقيدتنا، فعندما نعدد الئمة )عليهم 
السلم( وفق مدرسة اهل البيت )عليهم 
ان  نرى  لكن  الزهراء  نعد  ل  السلم( 
املؤمنني  لمري  كان  ملا  لولها  الزهراء 
املعنى  بذا  له  يكن  مل  منه  الئمة  امتداد 
كفء ول كان للزهراء )عليها السلم( 

لول امري املؤمنني كفء.
ان  إىل  نحتاج  مٍس  فأي  عقيدتنا  هذه 
نبني ان هذا مرفوض، فقد حاول الكثري 
ذكر  من  ذلك  ومن  عقيدتنا،  يمس  أن 
ف  عليه(  تعاىل  ال  الم��ي��ن��ي)رض��وان 
املست�قني  بعض  ق��ول  الغدير  كتابه 
صاحب  درمنغم(  )اميل  اسمه  ال��ذي 
بالكاذيب  اململوء  حممد«  »حياة  كتاب 
للنبي  املنسوبة  الباطيل  واخل��راف��ات 
غريبا،  ليس  امر  وه��ذا  بيته،  اهل  واىل 
عندما  واله(  عليه  ال  )صىل  النبي  فان 
بالورود  مفروشة  الرض  تكن  مل  جاء 
الكثري،  املعاندين  من  هناك  فكان  له، 
حتى من داخل ارسته، إذ ما زال يرصخ 
القرآن ب�)تبيت يدا أيب هلٍب وتب( وابو 
هلب هو عمه )صىل ال عليه واله( ومع 
ذلك القرآن الكريم يبني أنه ف حالة من 
الكفر والضللة، فهذا املست�ق )اميل 
درمنغم( يتحدث بذا احلديث عن حياة 
النبي صىل ال عليه واله، ويأيت اىل فاطمة 
يقول- وأعوذ بال منه ومن قوله- كانت 
ودون  مجاًل  رقيَّة  دون  عابسة،  فاطمة 
زينب ذكاًء، ومل هتتم حينم اخربها ابوها 
من وراء السرت ان عيل بن ايب طالب ذكر 
اسمها - كناية عن اخلطبة- عّدت عليًا 
يأيت  ثم   ، بال-  والعياذ  حم��دودًا-  ذميًم 
ما كان عيل  ويقول: مع عظيم شجاعته 

اكثر رغبة فيها من رغبتها فيه، مع ذلك- 
امري  ان  يبني  أن يدس سمه-  يريد  وهو 
املؤمنني كان شجاعًا واقعًا، هو ل يقدر 
ان يدلس عىل شجاعة المام عيل )عليه 
يمكن  ل  كالشمس  شء  هذا  السلم( 
فإن  شجاعًا  يكن  مل  عليا  إن  يقول  ان 
يقول  العامل،  قبل  اجلاهل  سيكذبه  فعل 
العقول  بعض  لعل  شجاعًا-  عليًا  كان 
الساذجة كم قبلت منه شجاعة عيل تقبل 
ال  )صلوات  الزهراء  عن  احلديث  منه 
لعينيه  الوجه  بي  غري  وكان  عليها(- 
قصبة  وانخفاض  الفاترتني،  الكبريتني 
ذلك  وم��ع  وصلعه،  بطنه  وك��رب  انفه 
خملصًا..  وفيًا  صادقًا  تقيًا  شجاعًا  كان 
الزهراء  عن  حديثه  نقل  ف  وال��ك��لم 
الميني  فاملحقق  ال��س��لم(،  )عليها 
ما  مجلة  من  عليه(  تعاىل  ال  )رض��وان 
عندما  السلم(  )عليها  فاطمة  ان  يبينه 
السلم(  )عليها  بخصوصياهتا  نتكلم 
طبعا هناك اشبه بمطالب من احلياء، ان 
)عليها  الزهراء  بخصوصيات  يتكلم  ل 
السلم( وشكلها ما تكون عليه، فعندما 
يأيت أحد ويتطرق اىل هذه اخلصوصيات 
اىل  نسب  فقد  منه،  ذلك  برفض  نقوم 
عائشة زوج النبي صىل ال عليه واله كم 
اشبه  احدًا  رأيُت  )ما  تقول  الرتمذي  ف 
ال  برسول  وحديثًا  وهديًا  ودًل  سمة 
اذا  كانت  فاطمة،  من  وقعوده  قيامه  ف 
فقبلها  اليها  قام  ال  رسول  عىل  دخلت 
ف  واجلسها  بيدها  واخ��ذ  با  ورح��ب 
عليها  ال  سلم  خدية  وتقول  جملسه، 
وملا  امها  بطن  ف  تدث  فاطمة  )كانت 
ولدت وقعت حني وقعت عىل الرض 
ذخائر  ف  كم  اصبعا(  رافعة  ساجدة 
ال�يفة،  الرواية  هذه  لحظوا  العقبى، 
البيهقي ف السنن يقول )ما رأيُت احدًا 
برسول  فاطمة  من  وحديثًا  كلمًا  اشبه 

ال صىل ال عليه واله( .

صدى الجمعة



هناك ظالٌم وهناك ظاّلٌم وهناك أظلُم 

اخ����ويت اخ�����وايت اع����رض عىل 
اآلي��ت��ني  ال��ك��ري��م��ة  مسامعكم 
املباركتني اللتني ذكرمها ال تبارك 
ال  قال   : غافر  س��ورة  ف  وتعاىل 
بَِم  َنْفٍس  ُكلُّ  َزى  جُتْ )اْلَيْوَم   : تعاىل 
يُع  َ رَسِ َكَسَبْت ل ُظْلَم اْلَيْوَم إِنَّ الَّ
َي��ْوَم  َوَأن��ِذْرُه��ْم  احْلِ��َس��اِب )17( 
َناِجِر  احْلَ َلَدى  اْلُقُلوُب  إِْذ  اآلِزَفِة 
َحِيٍم َول  ِمْن  امِلنَِي  لِلظَّ َما  َكاِظِمنَي 
َخائَِنَة  يْعَلُم   )18( ُيَطاُع  َشِفيٍع 
ُدوُر )19(( ِفي الصُّ اَلْعنُيِ َوَما خُتْ

يتحدث  أن  الكريم  القرآن  كعادة 
عن أمور َستقع، ومن أصدق من 
ال قيلً ، وهذه المور التي ستقع 
وقتها  ين  مل  اآلن  اىل  اآلخ��رة  ف 
العامل  ال  الم��وات  لنا،  بالنسبة 
بمصائرهم، لكن ما زلنا ف الدنيا 
الجل  هذا  ينتهي  متى  نعلم  ول 
الذي ُضب لنا ل يعلم ذلك ال 
مصري  وهناك  وتعاىل،  تبارك  ال 

سيلقانا.
يتحدث  عندما  الكريم  ال��ق��رآن 
اكثر  هناك  قطعًا  املصري؛  هذا  عن 
يريد  املطلب..  هذا  ف  نكتة  من 
ان ينبهنا، ويريد ان يِعظنا، يريدنا 
 ،  ً عمل  نزداد  كي  علًم  نزداد  ان 
وهذا  عامل،  عىل  نطلع  ان  يريدنا 
من  درج��ة  ب��ه  نحصل  الط���لع 

اليقني ودرجة من الطمئنان حتى 
عندما  البعض  ولذلك  نعمل، 
السلم  عليهم  الئ��م��ة  يصف 
مثل  والتقوى  الورع  أهل  بعض 
ي��زال��ون..  ل  اآلخ��رة  ف  كأنم   ً
لكن هذا  اآلخ��رة،   ليسوا ف  هم 
النسان  ك��أن  لآلخرة  التشّوق 
نعيم  يتحسس  اآلخ��رة..  ف  الن 
جهنم  لفحات  ويتحسس  اجلنة، 
ويبتعد  هلذه  فيعمل  بال،  والعياذ 

عن هذه.
ف  فيها  ابتلينا  التي  املواطن  من 
والتفتوا  الظلم،  مسألة  الدنيا 
المهية  غاية  ف  معنى  اىل  اخويت 
الرذيلة  الظلم.. هذه  وهي مسألة 
العقل  الذميمة  الصفة  وه���ذه 
الظلم  ان  يرى  والعقل  يدركها 

قبيح.. ما معنى الُظلم؟ 
انا  حّقي،  تسلبني  ان  هو  الُظلم 
إي��اه،  تسلبني  وان��ت  حقا  املك 
ف  حقي  ظ��امل��ًا..  ستكون  أن��ت 
احلياة حقي ف العتقاد، حقي ف 
العمل، حقي ف اجللوس ف مكان 
يعرّب  احلق  والذي يسلب هذا  ما، 
هناك  اخواين  شك  ول  ظامل،  عنه 
أظلم..  وهناك  ظّلم  وهناك  ظامل 
تقبل  التي  الصفات  من  الظلم 
الزيادة والنقيصة.. التي تقبل فيها 

صيغة املبالغة كم تقول هذا انسان 
ط��وي��ل وه���ذا أط���ول، الط��ول 
الطول حاصل والزيادة التي فيها 
املبالغة  صيغة  التفضيل  صيغة 
أظلم  وه��ذا  ظ��امل  فهذا  اي��ض��ًا.. 
كثري  وه��ذا  ظ��ّلم  يكون  ق��د  ب��ل 
الظلم يصدر منه ظلم بعد آخر.. 
عىل  التجاوز  حالت  ابشع  ومن 
اآلخرين هي حالة الظلم، ويبقى 
املظلوم يعيش حالة الكبت وحالة 
ُسلب وهو ل  قد  حّقُه  المل، لن 

يستطيع ان ُيرجع حّقه.
فم  لسباب..  الظامل  يظلم  قطعًا 

هي؟
التوسع،  حب   : الول  السبب 
يريد كل شء له فيظلم ويتجاوز، 
يظلم  السلطة  وبذه  سلطة  عنده 
اآلخرين بزعم ان ل أحد يستطيع 
زبانية  لوجود  ظلمته،  يمنع  ان 
لظلمه،  مسخرين  ناس  ولوجود 
يظلم جلاهه.. عنده جاه ويستغفل 
الخ���ري���ن ب��ال��ظ��ل��م خ��ص��وص��ًا 
مال  عنده  لنه  يظلم  الِضعاف، 
ياول بذا املال ان يشرتي الذمم 

وان يظلم اآلخرين.
الكريم وال�ائع  القرآن  )الظلم( 
السموية والرضية عادة تشري اىل 
بإشارات سيئة، ومصطلح  الظلم 

خطيب  الصافي  أحمد  السيد  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدَث 
وإمام الُجمعة في كربالَء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي 
الموافق  االول/1439هـ  15/جمادي  في  الشريف  الحسيني  الصحن  في  أقيمت 

2018/2/2م تحدث قائالً: 

السيُد الصافي: 



هذه  ف  يدخل  والواجبات  احلقوق 
اخل��ان��ة.. ان اع��رف ح���دودي فل 
اظلم، وتعرف حدودك فل تظلم.. 
حّقي  سلبتني  اذا  وانت  حّقي  فهذا 

ستكون ظاملًا.
اخ��واين،  الكريم  القرآن  لحظوا 
طبعًا الظلم ف الدنيا ما شاء ال وف 
بعض احلالت ُنبتىل بَظَلمة كثريين، 
احلق ستعرف  اعرف  قلنا«  كم  انت 
بالنتيجة  احلق  عرفت  واذا  أهله« 
أهل  عرفت  فإذا  الباطل..  ستعرف 

احلق ستعرف أهل الباطل. 
ف  للَظَلمة  يعطي  الكريم  القرآن 
قال  يقول..  م��اذا  يبنّي  ينّبه  الدنيا 
بَِم  َنْفٍس  ُكلُّ  ى  ��زَ جُتْ )اْلَيْوَم   : تعاىل 
يُع  رَسِ  َ الَّ إِنَّ  اْلَيْوَم  ُظْلَم  ل  َكَسَبْت 

احْلَِساِب )17((  
لننا  غريب  عجيب  شء  وه��ذا 
لكننا  كسبه  هذا  النسان  ان  نؤمن 
الدنيا  يقول  الكريم  القرآن  نغفل.. 
قد  للمحاسبات،  مرتعا  ليست 
يضيع  وقد  يفلت،  من  فيها  يفلت 
ال  لكن  الدنيا..  لهل  يضيع  من 

تعاىل )إِنَّ َربََّك َلبِامْلِْرَصاِد(.
َزى ُكلُّ  يقول تبارك وتعاىل )اْلَيْوَم جُتْ
َنْفٍس بَِم َكَسَبْت(، ثم يقول ال تبارك 
يُع  َ رَسِ وتعاىل : )ل ُظْلَم اْلَيْوَم إِنَّ الَّ

احْلَِساِب )17((
)ل  القرآنية  العبارة  هذه  لحظوا 
تبنى  تعاىل  ال  لن   ،) اْل��َي��ْوَم  ُظْلَم 
اْلَيْوَم( كأن  ُظْلَم  املوضوع قال: )ل 
عامل  هو  الدنيا  عامل  اىل  إشارة  هناك 

الظلمات. 
نعم، قد أرى وانت ترى ان ال تعاىل 
ملاذا ل ينتقم من الظامل؟! ال تعاىل ل 
يعجل بعجلة العباد، لكن ال تعاىل 
رسي��ع احل��س��اب رسع��ان م��ا متيض 
اىل  النسان  وينزل  والليايل  الي��ام 

ينفخ  ثم  منها،  له  لبَد  التي  حفرته 
حلظات  مجيعًا  ونن�  ال��ص��ور،  ف 
تكون  كيف  أعيننا  ب��أم  وس��ن��رى 
حال  يكون  وكيف  ال��ظ��لم��ات؟ 

املظلوم؟
ْرُه��ْم  )َوَأن��ذِ تعاىل:  يقول  لحظوا 
َناِجِر  َيْوَم اآلِزَفِة إِذ اْلُقُلوُب َلَدى احْلَ
َول  َحِيٍم  ِمْن  امِلنَِي  لِلظَّ َما  َكاِظِمنَي 
)َوَأن��ِذْرُه��ْم(    ))18( ُيَطاُع  َشِفيٍع 
هذه  تقرتب  عندما  ظامل  لكل  انذار 
الساعة بعض ذلك ل حميص سوف 
ينقطع كل شء، وهذا التعبري الرائع 
َلَدى  اْلُقُلوُب  )إِْذ  الكريمة  اآلية  ف 
النسان  ان  التعبري  هذا  َناِجِر(  احْلَ
يكاد قلبه ينخلع من شدة هذا اهلول. 
َول  َحِيٍم  ِمْن  امِلنَِي  لِلظَّ َما  )َكاِظِمنَي 
مكبوتون  ه��ؤلء  ُي��َط��اُع(،  َشِفيٍع 
لنم ستأتيهم وتقع عليهم الدائرة، 
وما للظاملني من حيم ول شفيع ملاذا 
للظامل،  تكون  ل  الشفاعة  لن  ؟! 
هذه  لكن  بالشفاعة،  نؤمن  نحن 
هلا،  ملستحق  إل  تكون  ل  الشفاعة 
أما هذا الظامل الذي ظلم اثنني ظلم 
ثلثة ظلم مئة ظلم ألفا ظلم آلفا.. 

هذا ل شفاعة له.
من  يفعله  ما  ان  الظامل  يسب  قد 
ظامل  لكل   ، اخ��واين  التفتوا  حّقِه، 
لن  يفعل  ما  عليِه  ُتفسد  حاشية 
هي  ظ��ل��م��ِه   ب��ق��اء  ف  مصلحتها 
يكون  عادة  الظامل  وهذا  املستفيدة، 
يعلم  ل  اقصد  يعلم..  ل  معتوها 
يكون  ما  يعلم  السفاهة ل  باب  من 
مصري الظاملني خصوصًا الذي يظلم 
تتوقع  ل  اخواين  والظامل  الِضعاف، 
يكون  حتى  رسميا  موقعا  ل��ه  ان 
ظاملًا، ل، الظامل هذا العنوان قد يبدأ 
بنا ف كل موقع من مواقع حياتنا.. 
ظامل ف الرسة ظامل ف العمل الظامل 

ف املوقع السيايس 
املوقع  ف  ال��ظ��امل 
الق����ت����ص����ادي 
املوقع  ف  ال��ظ��امل 

الداري.. كل هذه الظلم حالة غري 
قابلة لإلنكار، العقل يدركها وعندما 
تسلب حق أحد فأنت من الظاملني.. 
فلن يقول لك انت لست ظاملا هذا 
عليك،  يكذب  ه��ذا  حقك..  من 
ظاملًا  لست  ان��ت  لك  يقول  ف��لن 
انت تفعل الصحيح، هذا خيادعك، 
فلن يقول لك انك مل تظلم الناس 
هم الذين ظلموا أنفسهم، هذا يريد 
ان  يريد  قرصه هذا  اىل  النار  ان ير 
ملآربه،  يستفيد منك فجعلك جرسًا 
وبالنتيجة سينكفئ عنك غدًا.. إيانا 
الكريمة  اآلي��ة  لحظوا  والظلم، 
امِلنَِي  تعبري ف منتهى البلغة  )َما لِلظَّ
ِمْن َحِيٍم َول َشِفيٍع ُيَطاُع(. الظلم ف 
اذا  والنسان  مشكلة  الدنيا  احلياة 
بتعبرينا  دائًم  يستطيع  ل  احدًا  ظلم 
والظلم  معه،  ال��ذّم��ة  يتبارى  ان 
كان  أكثر  تأثري  فيه  املوقع  كان  كلم 
لذلك  أكثر..  خطر  عىل  النسان 
اخواين لبد ان نتحاشى الظلم قدر 
املستطاع لن عاقبة الظلم عاقبة غري 
حيدة..  نسأل ال تعاىل ان ل نقبل 
بالظلم، ول نكون من الظاملني، كل 
الطبيعي،  الوضع  خلف  المرين 
ان النسان يقبل بالظلم تارة، وتارة 
نسأل  له،  حيلة  ل  مظلوم  النسان 
ول  بالظلم  نقبل  ل  ان  تعاىل  ال 

نكون من الظاملني..
يوفقنا  ان  وتعاىل  سبحانه  ال  نسأل 
ملا يب ويرىض .. وآخر دعوانا ان 
احلمد ل رب العاملني وصىل ال عىل 

حممد وآله الطيبني الطاهرين.



َغاِفًل  اّلَ  َسَبنَّ  َتْ َوَل  تعاىل:}  ال  قاَل 
لَِيْوٍم  ُرُهْم  ُيَؤخِّ َم  إِنَّ امِلُوَن  الظَّ َيْعَمُل  َعمَّ 

َتْشَخُص ِفيِه اَلْبَصاُر{.
الظلم  كلمة  معاين  ف  جيدًا  تفحصنا  لو 
أو دققنا النظر جيدًا ف حدود مدلولهتا؛ 
واسعة  وص��ورا  معايَن  هلا  بأن  سنعرف 
جدًا، ولن نحيط علم بجميع ما تنطوي 
لن  بل  هنا،  ومغازي  دللت  من  عليه 
املقام،  هذا  اختزال ف  أو  تطويل  يسعها 
اىل  بسهولة  نصل  ل��ن  حاولنا  ومهم 
وبكل  تفصيلهتا،  بكل  التامة  اإلحاطة 
الصغرية  اللفظة  هذه  عليه  تنطوي  ما 
بمعناها..  جدًا  الكبرية  لكنها  بمبناها، 
من  اجلريمة  ه��ذه  فداحة  من  أدل  ول 
كثريًا  اللغة  ف  ومشتقاهتا  الكلمة  تكرار 
وبالوعيد  بالتحذير  الكريم،  القرآن  ف 
مرتكبها  عىل  ترتتب  ولذلك  للظاملني، 
أم  الدنيا  احلياة  ف  سواء  وخيمة  تبعات 

ف اآلخرة.
قال رسول ال صىل ال عليه وآله وسلم 

:
» اتقوا الظلم: فإنه ظلمت يوم القيامة »

املعايص  مجيع  هي  كم   - الظلم  لكن 
واآلثام – لعله يعد من أقبح ما يمكن أن 
يرتكبه العبد الظامل لنفسه ولغريه من ذنب 
ف احلياة الدنيا، باستغلل قوته وجربوته  
وتوجيهها اىل من ل يد نارصا له إل ال 
طمع  ف  يتمثل  إنم  الظلم  وقبح  تعاىل، 
يتوسع  لن  اللحمدود  وجشعه  الظامل، 
ف  ناية  وبل  توقف،  دون  من  ويتوسع 
املال واجلاه والسلطان عىل حساب َمْن ؟  

ومن هم املسحوقون بالظلم؟
نعم، يقوم الظلم عىل حسايب وحسابك،  
القاسية،  وأنا وأنت من تسحقنا عجلته 
الضعفاء  ضعف  ع��ىل  ال��ظ��امل  فيقوم 
وعرق  دم  من  بنيانه  ويشيد  وبؤسهم، 
واملساكني  والرام���ل  اليتامى  ودم��ع  
عىل  جمده  ويشيد  والفقراء،  واملعوزين 
ويعتيل  وم��أس��اهت��م،  الب��ري��اء  رق���اب 
فريقص  املستضعفني،  الناس  أكتاف 
ع���ىل ج��راح��اهت��م وآلم���ه���م، وع��ىل 
واجلاه  املال  صاحب  الظامل  معاناهتم.. 
املواطنني  يستغل  والسلطة  وال��ق��وة 
وخوفهم  قلوبم  طيبة  يستغل  العّزل.. 
بظلمه،  ب��م  ليتلعب  وح��اج��ت��ه��م.. 
هلم،  العريضة  ب��وع��وده  ب��م  يتلعب 
بكلمه  فيستغفلهم  عليهم،  وك��ذب��ه 

املعسول وخداعه ومكره. 
قال اإلمام الباقر عليه السلم :

الظلم  ثلثة : ظلم يغفره ال ، و ظلم ل 
يغفره ال، و ظلم ل يدعه ال .

فأما الظلم : الذي ل يغفره ، فال�ك .
و أما الظلم : الذي يغفره فظلم الرجل 

نفسه فيم بينه و بني ال .
فاملداينة   ، يدعه  ل  الذي   : الظلم  أما  و 

بني العباد.
 )الظامل( 

مما ينسب لمري املؤمنني اإلمام عيل  قوله 
عليه السلم:

ل تظلمن إذا ما كنت مقتدرا * فالظلم 
مرتعه يقيض إىل الندم 

كيل   * دعوته  املظلوم  من  بني  فاحذر 

يصبك سهام الليل ف الظلم 
تنام عينك واملظلوم منتبه * يدعو عليك 

وعني ال مل تنم 
إنم  الظامل  بأن  يتمثل  الظلم  القبح ف  إن 
ضعف  نفس،  ودن���اءة  بخسة  يستغل 
وعوزه  عجزه  وربم  وحاجته،  املظلوم 
أبشع  ذل���ك  ك��ل  يستغل  وغ��ف��ل��ت��ه، 
الظلم،  ه��ذا  مثل  به  لينزل  استغلل، 
بمعنى يستقوي عىل من ل يستطيع الرد 
عليه أو من هو قارص أساسًا عن املدافعة 
لضعف  الظلم..  ه��ذا  ضد  نفسه  عن 
وعدم تكافؤ ف القوة، فيستسلم املظلوم 
له خشية عىل نفسه وأهله، ويقبل بالظلم 
غصبًا عنه، ومن قبح الظلم إنه يقوم من 
قوي جبار عىل ضعيف قليل احليلة، كم 
ف رجل قوي يستقوي عىل رجل مريض 

أو عىل طفل صغري، فأية خسة ف هذا! 
 )املظلوم( 

وطبعًا هذه الشدة ف ظلم الظامل، ومهم 
بلغته من القوة والقسوة؛ فهي ل تقارن 
حساب  بقسوة  الح��وال  من  حال  بأي 
الظامل يوم القيامة، وعذابه الشديد الذي 
سيلقيه من بعد املوت عىل ما ارتكبه من 
الظامل ف  مظامل، لن مهم طال أمد ظلم 
احلياة؛ فهو قصري لن احلياة ذاهتا أمدها 
حيث  احلياة،  بعد  ما  اىل  قياسًا  قصري، 
امري  هذا  يوجز  حيث  املقيم.    العذاب 
البلغة والبيان اإلمام عيل بن أيب طالب 

هذا بقوله عليه السلم :
امِلِ .. َيْوُم امْلَْظُلوِم َعىَل الظَّ

امِلِ َعىَل امْلَْظُلوِم. َأشدُّ ِمْن َيْوِم الظَّ

من وحِي خطبِة الجمعة

بقلم: طالب عباس الظاهر)الظلُم(
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املنطقة  ف  وال��دول  اجلهات  هي  قليلة 
الفلسطينيني  شؤون  تويل  زالت  ل  التي 
والقضية الفلسطينية جزءا من اهتمماهتا، 
نيل  ف  البعض  انشغال  بسبب  س��واء 
مكاسب سلطوية وتنفيذ أجندات غربية 
الصهيوين  للعدو  القومي  المن  يشكل 
بقضايا  آخرين  انشغال  أو  فيها،  ركيزة 
أن  بعد  هلم،  بالنسبة  حمورية  أكثر  ها  يعدُّ
ال��رصاع��ات  دخ��ل��وا ضمن دوام���ة م��ن 
وُتَغّيب فلسطني  املنطقة،  تفارق  تكاد ل 
الول���وي���ات  ج���دول  ع��ن  وقضيتها 
شجاعة  م��واق��ف  ت��ربز  فيم  وال��رك��ائ��ز. 
اقتلع من  تقف إىل جانب الشعب الذي 
أرضه و ُهّجر إىل دول الشتات، والقضية 
واملقاومني  للمسلمني  بوصلة  ُتَعدُّ  التي 

والحرار منذ عام 1948 وحتى اليوم.
ف  امل��واق��ف  ه��ذه  م��ن  حصة  وللشيعة 
وقضيته  الفلسطيني  للشعب  دعمهم 
املحقة وإعطائها دفعا كبريا، وكذلك ف 
اللجوء،  دول  ف  منهم  اللجئني  حاية 
السيد  سمحة  مواقف  أمهها  من  والتي 
لسمحته  ص��درت  حيث  السيستاين، 
اللفتة،  والفتاوى  البيانات  من  العديد 
والتي لعبت ف الكثري من الحيان دورا 

فاعل، وعىل خمتلف الصعدة.
العتداءات  يستنكر  السيستاين  السيد 

عىل الفلسطينيني 
الثالث من نيسان من العام 2002  ففي 
ف  بمجزرة  الصهيوين  الح��ت��لل  ق��ام 
ليضيف جريمة  خميم جنني ف فلسطني، 
تارخيه  عىل  الخ��رية  ول  الوىل  تكن  مل 
القوات  أن  التفاصيل،  وف  ال��دم��وي. 
اإلرسائيلية قامت بالتوغل داخل املخيم 
مرتكبة أعمل القتل العشوائي، باإلضافة 
إىل قيامها بالعتقال التعسفي والتعذيب 
وم��ن��ع إس��ع��اف اجل��رح��ى … وذل��ك 
للضفة  شاملة  اجتياح  عملية  خ��لل 
الغربية, هدفت إىل القضاء عىل املقاومني 
عمليات  تنفيذهم  بعد  الفلسطينيني، 
ضد الحتلل. وراح ضحية املجزرة ما 
يقارب ال�63 شهيدا واملئات من اجلرحى, 

إىل جانب اآللف من املعتقلني.
وأمام هذا املشهد الدامي واملؤمل، مل تقف 
الكثري  حال  باتت  كم   ، صامتة  املرجعية 
اليوم،  واإلس��لم  العروبة  يدعون  ممن 
الحتلل  جرائم  عن  الطرف  غاضني 
الفلسطينيني.  بحق  واملتكررة  املروعة 
الحداث  هذه  حول  بيان  عنها  وصدر 
بل  اجلريمة،  بإدانة  فيه  تكتفي  أن  دون 
ضّمنته دعوة إىل املسلمني لن “يقفوا مع 
العزيزة  فلسطني  ف  وأخواهتم  إخوانم 
ف  طاقاهتم  ويندوا  صفوفهم  ويرصوا 

عليهم”،  العدوان  ووقف  عنهم  الدفاع 
قبل أن تذهب أبعد من ذلك بالقول أنه 
مطعم  ف  املسلمون  هينأ  ل  أن  “يقتيض 
إخوانم  عن  يكفوا  أن  إىل  م���ب  أو 

وأخواهتم أيدي الظاملني املعتدين”.

الفلسطينيني  ن��رصة  إىل  دع���وة  وه��ي 
بشتى  الح��ت��لل  مقاومة  ف  ودعمهم 
الوسائل، حتى يتم رفع الظلم عنهم، كم 
الفلسطينية  القضية  تبقى  لن  دعوة  أنا 
وأذهانم  املسلمني  عقول  ف  ح��اضة 
وإنقاذ  املغتصبة  احلقوق  “اسرتداد  حتى 
الغزاة  أي��دي  م��ن  اإلسلمية  الرض 
الغاصبني”، ما يدل عىل أن سمحة السيد 
السيستاين اعترب أن هذه القضية ل ختص 
الفلسطينيني وحدهم كم يلو للبعض أن 
يعترب، بل إنا قضية متس املسلمني مجيعا.

وإذ إن العدو الصهيوين مل يكف يده عن 
تقم  ومل  الفلسطيني،  الشعب  استهداف 
فلسطني  إلنقاذ  كربى  إسلمية  صحوة 
إىل  العليا  املرجعية  سارعت  وتريرها، 
إصدار بيان آخر ف كانون الثاين من العام 
2008، إثر قيام الحتلل بعدوان جوي 
برية  واسع عىل قطاع غزة، أحلق بحملة 
ف شمل القطاع، بعد حصار خانق سبقه 

بعّدة أشهر.

نادين محفوظ

السيد السيستاني 
والقضية الفلسطينية
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عقدا استثماريا  تم توقيعه من قبل وزارة الزراعة لصالح القطاع 
الخاص في مختلف المجاالت منها حيوانية ونباتية...

شركة عالمية تشارك في مؤتمر الكويت الدولي إلعمار العراق 
المرتقب عقده في الـ)12 (من شباط المقبل. 3 69 5 0

• الحكومة العراقية تكشف عن جهودها التنسيقية مع الحكومة الكويتية 
لدعوة أكثر من 70 دولة الى مؤتمر المانحين المزمع عقده في دولة 

الكويت في شباط المقبل

• المرجعية الدينية العليا تدعو وفد رجال الدين المصري الى نقل 
حقيقة ما يجري في العراق ألن الحقيقة تبقى ضبابية إذا تم االطالع 

عليها من خالل اإلعالم حصرًا

الحشد الشعبي  يعلن انطالق عمليات قريبة لتطهير
 مناطق خلف جبال طوز خورماتو

رجل اعمال فرنسي ُيهدي متحف االمام الحسين  مخطوطة نادرة

كشف املتحدث باسم قيادة احلشد الشعبي حمور الشمل عيل 
احلسيني، عن انطلق عمليات عسكرية قريبة لتطهري ما تبقى 
طوز  لقضاء  املحاذية  اجلبال  خلف  مشبوهة  عمليات  من 
خورماتو رشقي حمافظة صلح الدين التي تعد منطلقا وبؤرا 
القضاء يشهد  ان  لتلك اجلمعات الرهابية. وقال احلسيني  
ال�طة  ف  اخلامسة  الفرقة  قطعات  وصول  بعد  استقرارا 
التادية وقوات الرد الرسيع واستلم مهام امللف المني ف 
القضاء منذ اكثر من ثلثة اسابيع، مبينا انه مل يدث أي قصف 
النفصالية  الكردية  اجلمعات  قبل  من  جديد  استهداف  او 

والرايات البيض.

أهدى رجل العمل الدكتور رمزي حبيب صنرب، فلسطيني املولد فرنيس اجلنسية، 
خمطوطة نادرة مطبوعة بالذهب عىل ورق مصنوع من الرز املطعم بالذهب، إىل 
املقدسة، وذلك خلل  العتبة احلسينية  السلم( ف  متحف المام احلسني )عليه 
زيارته اىل الصحن احلسيني ال�يف . وقال »صنرب«  ان املخطوطة واحدة من 
اهلدايا النادرة املطبوعة بالذهب حيث ُخطت عىل ورق مصنوع من الرز املطّعم 
بالذهب، ُكتب عليه )سبحان ال وبحمده سبحان ال العظيم(. مؤكدًا وجود 10 
خمطوطات فقط من هذا النوع عىل مستوى العامل وهذه واحدة منها. من جهته قال 
املوسوي: سيتم عرض  الدين  املقدسة علء ضياء  العتبة احلسينية  مدير متحف 
قبل  من  هتدى  التي  واهلدايا  املقتنيات  ضمن  املتحف  ف  النادرة  املخطوطة  هذه 
افتتاح  منذ  انه  مبينًا  السلم(.  )عليه  احلسني  المام  وحمّبي  العاملية  الشخصيات 
املتحف احلسيني بدأت القطع الثرية تتوافد من حمبي أهل البيت عليهم السلم 

ايمنا منهم بأن املتحف احلسيني أوىل با من أي مكان آخر.
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شركة استثمارية من مختلف الجنسيات العربية واألجنبية قدمت عروضا 
الستثمار مطار النجف االشرف...

شركة عراقية وإيرانية تشارك في معرض كربالء الدولي برعاية العتبة الحسينية المقدسة.. 1 3( 3 4 )

•  مستشفى الكفيل التخصصي في كربالء تشهد انعقاد مؤتمر الكفيل العالمي االول لجراحة العظام والعمود 
الفقري..بأشراف العتبة العباسية المقدسة...

• الّلجنُة التحضيرّية لمهرجان ربيع الشهادة الثقافّي العالمّي لألمانتين العامتين للعتبتين الحسينية والعباسية 
بنسخته الرابعة عشر تدعو الباحثين والكّتاب للمشاركة في مسابقة البحوث الخاّصة بالمهرجان...

قـــــــــــــــــــــــــــــــــالوا:

• )سونغ وونغ( سفير كوريا الجنوبية في العراق:

•)عدنان عوز الشمري( المشرف العام على المشاريع الزراعية 
التابعة للعتبة الحسينية المقدسة:

)نشأت عبد السميع زارع( كبير أئمة وزارة االوقاف المصرية: 

المرجع  فتوى  لــوال  )داعـــش(   على  النصر  تحقيق  المستحيل  من 
السيستاني بالجهاد الكفائي، وبالدي ستشارك في اعادة اعمار العراق 

بكافة شركاتها االستثمارية.. 

ان االنتاج الزراعي والحيواني للعتبة المطهرة يتزايد ويتطور ويساهم 
الى حد كبير بزيادة االنتاج الزراعي والزال يسد الحاجة المحلية للسوق.

السيد  الديني  المرجع  نهج  على  السير  الدين  رجــال  كافة  من  نأمل 
التعايش  الوحدة وزرع روح  التي تحث على  الفتاوى  السيستاني وزيادة 

السلمي بين الشعوب..

رجل اعمال فرنسي ُيهدي متحف االمام الحسين  مخطوطة نادرة

كوبيتش(  )يان  العراق  ف  املتحدة  لألمم  العام  للمني  اخلاص  املمثل  زار 
لبحث  الكربلئي،  املهدي  عبد  الشيخ  والتقى  املقدسة  احلسينية  العتبة 
لألمم  املستقبلية  النشطة  حول  والتحدث  العراق،  ف  احلالية  التطورات 
املتحدة لتوفري الدعم املستمر للشعب العراقي. وقال كوبيتش ان الرشاد 
الشيخ  السيستاين من خلل خَطبه وعن طريق  ال  آية  يقدمه سمحة  الذي 
الكربلئي،مهم لنا من اجل الستمرار ف تقديم املساعدات للعراق.مضيفا 
ان الزيارة التي نلنا رشفها هي ليست فقط للمناقشة حول التطورات احلالية 
ف البلد، بل للتحدث حول النشطة املستقبلية لألمم املتحدة لتوفري الدعم 
املستمر للشعب العراقي. مشريًا اىل اننا جئنا للتعبري عن قلقنا وادانتنا التامة 

ملحاولة العتداء عىل سمحة الشيخ الكربلئي أثناء خطبة اجلمعة املاضية .

قيرصية  اجراء عملية  املقدسة ف  احلسينية  للعتبة  والتابعة  السلم(  العابدين)عليه  زين  اإلمام  فريق طبي من مستشفى  نجح 
املوسوي(  مدير اعلم  توائم ذكرين وأنثى،أكد ذلك )مصطفى  توائم ثلث  بثلثة  العمر 22 عامًا  رزقت  تبلغ من  لمرأة 
املستشفى، مضيفا أن العملية كانت من العمليات العالية واخلطورة اذ تم الستعداد هلا من قبل فريق النعاش املناوب ثم تعيني 

فريق خاص ب� )السورفاكتنت( بشكل مبكر لعلج عدم نضج الرئة عند التوائم حديثي الولدة.

ممثل األمم المتحدة في العراق يزور الشيخ الكربالئي 
لمناقشة التطورات الحالية في العراق

فريق  طبي لمستشفى اإلمام زين العابدين ينجح في اجراء عملية 

قيصرية لوالدة ثالث توائم
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السؤال : ما هي انواع االضحية واالعمارالتي يجب مراعتها ؟

الثالثة االبل  : يعتبر في األضحية أن تكون من األنعام  الجواب 
والبقر والغنم وال يجزي على األحوط من االبل اال ما أكمل السنة 
الخامسة ومن البقر والمعز اال ما أكمل الثانية ومن الضأن اال 
ما أكمل الشهر السابع وال يشترط في األضحية من األوصاف ما 
يشترط في الهدي الواجب وإن كان األحوط واألفضل أن يكون تام 

األعضاء وسمينًا ويكره أن يكون مما رّباه .

السؤال : هل تغني اضحية الزوج عن زوجته وابنائه ؟
الجواب : ال تغني وهي مستحبة .

السؤال : هل يجوز لعدد من الحجاج االشتراك في أضحية واحدة 
لحج الصرورة وهل يجوز ذلك للحاج حجا مستحبا ؟

الجواب : اذا لم يتمكن من الهدي باستقالله وتمكن من الشركة 
والصوم  الهدي  في  الشركة  بين  الجمع  فاالحوط  الغير  فيه مع 

على الترتيب المذكور ويجوز في االضحية المستحبة .

السؤال : هل يجوز الشراكة في شراء أضحية العيد )خروف عيد 
األضحى( بين ام وابنتها المتزوجة ؟

الجواب : ال مانع من ذلك .

السؤال : هل يجوز باضحية الحيوان االنثى لمتوفى ذكر ؟
الجواب : ال مانع منه .

االضحى  عيد  ايــام  كافة  في  االضحية  ذبح  يجوز  هل   : السؤال 
المبارك لغير الحجاج ؟

الجواب : يجوز .

عن  عوضًا  لمستحقيها  االضحية  قيمة  دفع  يجزي  هل   : السؤال 
االضحية ؟

الجواب: اليجزي دفع القيمة .

للوالدين  االضحى  عيد  يوم  االضحية  إهداء  يجوز  هل   : السؤال 
المتوفين ؟

الجواب : يمكن إهداء الثواب لهما .

السؤال : إذا ترك الذابح للهدي االستقبال أو التسمية أو كليهما 
هل تجزي هذا الهدي أم يجب استبداله ؟
الجواب : إذا كان مضرًا بالتذكية لم يجز .

السؤال : هل االضحية بكبش كبير تجزي عن اكثرمن شخص ؟
الجواب : اليجزي .

ان  علما  عــرفــات  يــوم  فــي  اضحية  ذبــح  حكم  مــا   : ــســؤال  ال
االضحيةوقعت بالمرض قبل العيد ولم تكن مريضة ؟

الجواب : اليصّح .

السؤال : هل يجب اخذ وكالة عن فقير للتصرف في ثلث الهدي ؟
الجواب : ال يجب ويضمن حق الفقير .

جواب العدد السابق

السؤال : اذا اجهضت المراة لدون اربعة اشهر: ما 
حكم الدم الذي تراه ؟

الجواب : مع صدق دم الوالدة فهو نفاس واال فال .

سؤال العدد: 
هل يصح ذبح االضحية في يوم عرفات؟

األضحية

12



فقه وعقائد

    اجلواب : هو استنباط احلكم ال�عي من مداركه املقررة.
    ما هو تعريف )املجتهد(؟

    اجلواب : هو الذي يتمكن من استنباط الحكام ال�عية من مداركها املقررة.
    من هو املجتهد املطلق؟

    اجلواب : هو الذي يتمكّ�ن من الستنباط ف مجيع أنواع الفروع الفقهية.
    من هو املجتهد املتجزىء؟

    اجلواب : هو القادر عىل استنباط احلكم ال�عي ف بعض أنواع الفروع الفقهية.
    ما هو تعريف التجّزي ف الجتهاد؟

    اجلواب : إذا كان الفقيه قادرا عىل استنباط احلكم ال�عي من الدلة ف باب خاص ف الفقه أو أبواب خاصة ومل يكن متمكنًا 
من الستنباط ف مجيع البواب فهو متجزئ ف الجتهاد.

* أجحف
أجحف السيل باليشء إجحافا: ذهب به، وأجحفت السنة إذا كانت ذات جدب وقحط، وأجحف بعبده: كلفه ما ل يطيق ثم 

استعمل اإلجحاف ف النقص الفاحش.
* الجرة 

 لغة الكراء واجلمع أجر مثل غرفة وغرف، وربم مجعت أجرات بضم اجليم وفتحها.
اصطلحا : ل خيتلف عن معناه اللغوي، فالجرة هي العوض الذي يدفعه املستأجر ف مقابل استيفاء املنفعة سواء كان ذلك ف 

إجارة العمل أو العيان أو احليوان.
* الجسام املحرتمة

هي كل جسم يرم وضعه ف النجاسة كورق القرآن والرتبة احلسينية عىل م�فها أفضل الصلة والتحية وغريمها من تراب 
قبور املعصومني عليهم السلم وكذا املأكولت كاخلبز والكيك وغريمها

* الجل 
 مدة اليشء ومجعه آجال والجل: الوقت الذي يدد لنتهاء اليشء أو حلوله كقولك: ضبت له أجل والجل: املوت، يقال 
جاء أجله إذا حان موته والجل: العذاب والعقوبة، قال تعاىل: » إىل أجل مسمى إن أجل ال إذا جاء ل يؤخر« )نوح: 4( أي 

عذابه والجل : عدة النساء بعد الطلق، قال تعاىل: » وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن« - البقرة 231 .

    ما هو تعريف الجتهاد؟
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الشيخ  سمحة  من  مجيل  ترحيب  وبعد 
»يرسنا  قال:  الزائر،  بالوفد  الكربلئي 
ونتحدث  اليكم  ونستمع  بكم  نلتقي  ان 
اللقاء  »هذا  أن  مبينا  مفتوحة«،  بقلوب 
واملشايخ  الخ��وة  لن  السعادة  يبعث 
واملتانة  والرفعة  اخلري  فيكم  نرى  الكرام 

السامية ونعتز بكم«.
 واعرب سمحته عن متنيه باستمرار هذه 
ف  سواء  مرص  ف  الخ��وة  مع  اللقاءات 
الماكن  يزوروا  وان  وغريها  املناسبات 
املقدسة والطلع عىل الوضاع المنية 

ف العراق وما يري ف داخله«.

هذه  تواصل  »امهية  اىل  سمحته  واش��ار 
الزيارات لنبني ما ف قلوبنا، لن السلم 
البيت )عليهم السلم( حثوا  وأئمة اهل 
كثريا عىل التواصل بني املسلمني والتلقي 
فيم بينهم، وحذروا من التقاطع والتدابري 
وتضعفها  السلمية  الم��ة  تفرق  التي 

بصورة عامة«..
الضيف  الوفد  الكربلئي  الشيخ  ودعا 
حلضور املناسبات الدينية، قائل: »نتمنى 
حضور الشخصيات الرفيعة من الخوة 
العزاء ف مرص ليطلعوا عىل ما يعتقد به 
لنم  السلم(؛  )عليهم  البيت  آل  اتباع 

ايضا من حمبي اهل البيت ونعرف بحبهم 
الكبري آلل البيت )عليهم السلم(؛ ولكن 
ف بعض الحيان وسائل العلم ل تنقل 
احلقيقة بشكلها الصحيح والطلع عىل 
الواقع هو الذي يظهر ويكشف احلقيقة؛ 
املليونية  ال��زي��ارات  خ��لل  ف��زي��ارهت��م 
املباركة  الرب��ع��ني  زي���ارة  وخصوصا 
سيظهر هلم حقيقة هذه املمرسات العبادية 
والتعلق بالئمة )عليهم السلم(، وماذا 
من  يراد  وم��اذا  الزيارة؟،  هذه  من  يراد 
المام احلسني  لزيارة  القدام  السري عىل 
ممارسة  من  يراد  وماذا  السلم(؟،  )عليه 
جتسيد  م��ن  فيها  وم��ا  ال��ش��ع��رية؟،  ه��ذه 
ملبادئ اسلمية عالية؟، وايضا وف نفس 
الشعب  حال  واقع  عىل  ليطلعوا  الوقت 
وما  وتعاملته  صفاته  هي  وما  العراقي 
مكوناته  تتعامل  وكيف  معتقداته  هي 
الطوائف  متعدد  العراقي  الشعب  لن 
العرب  الشيعة والسنة واملسيح وفيه  من 

العطاء الحسيني

شيوخ من االزهر 
يلتقون ممثَل المرجعية الدينية العليا في الصحن الحسيني الشريف

بهـــدف االطـــالع على الواقـــع العراقي بعد اعالن النصـــر على االرهاب الداعشـــي، ولتبادل اآلراء وتقويـــة االواصر الدينية 
واالجتماعية في محاربة عصابات الكفر واالجرام، زار مشايخ من جامع االزهر العتبات المقدسة في العراق والتقى الوفد 
ممثل المرجعية الدينية العليا في كربالء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي، في الصحن الحسيني الشريف، 

ورحب سماحته بالوفد الضيف متمنيا في الوقت نفسه استمرار تلك الزيارات لألخوة في مصر الى العراق. 
 تقرير: قاسم عبد الهادي / تصوير: صالح السباح
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عىل  الط��لع  وايضا  والرتكمن  والكرد 
عصابات  مع  العراق  ف  ال��رصاع  طبيعة 
كم  رصاع  ه��و  ه��ل  ليعرفوا  داع���ش، 
هو  ام  وطائفيا؟  مذهبيا  البعض  يتصوره 
رصاع مع فكر تكفريي ظلمي ل يمثل 
السلم ول يمت له بأية صلة من خلل 
التي  واملمرسات  يعرضها  التي  افكاره 
وايضا طبيعة هذا  الرض،  يمرسها عىل 
ام  طائفتني؟  بني  رصاع  هو  هل  الرصاع 
هو رصاع بني ابناء الشعب العراقي وبني 
التكفريي  املنهج  من  اخت��ذت  ضالة  فئة 
تعيش  كيف  لذلك  اضافة  هل��ا،  منهجا 
من  وليس  الرض  عىل  املكونات  هذه 
شيئا  تنقل  لنا  الع��لم  وسائل  خلل 
اخر.. فعندما يأيت النسان لرض الواقع 
الب��واب  ل��ه  وستفتح  احلقيقة  س��ريى 
ف  احلقيقة  عىل  بالطلع  حرا  وسيكون 
مكان  ف  يكون  بان  يتقيد  ول  مكان  كل 
اليهم  ويستمع  الناس  مع  ويلتقي  معني، 
ويطلع عىل واقع احلال ثم بعد ذلك نامل 
منه ان ينقل احلقيقة اىل الشعوب الخرى 
عامة  واىل  املهمة  الطبقات  اىل  خصوصا 
الناس ايضا وال�ائح التي هلا دور وتأثري 

ف صناعة الراي العام«.

السلم دين واحد
احد  الشيخ  املعارص  الداعية  وت��دث   
صابر: »حقيقة متت دعوتنا من دار الفتاء 
ف  بم  العراق  ف  الهل  لزيارة  العراقية 
ذلك زيارة العتبات املقدسة وت�فنا بذه 
املرجعية  بممثل  واللقاء  املباركة  الزيارة 
املهدي  عبد  الشيخ  سمحة  العليا  الدينية 
من  اكثر  الستقبال  وك��ان  الكربلئي، 
رائع من قبل خدام المام احلسني )عليه 
يدل  فانه  الم��ر  ه��ذا  دل  وان  السلم( 
إلخوانم«،  العراقيني  وكرم  حسن  عىل 
ودولة  شعب  والعراق  »مرص  ان  مبينا 
واحدة، ومجيع املرصيني يعتربون العراق 
يكنون  املسلمني  مجيع  وان  الثاين  وطنهم 
البيت  له��ل  وامل��ح��ب��ة  الح����رتام  ك��ل 
طيبة  كانت  وزيارتنا  السلم(،  )عليهم 
سمعناه  او  شاهدناه  ما  العكس  وع��ىل 
النجاح  اعداء  لن  التصال  وسائل  عرب 
طوائف  فيه  الس���لم  ان  اىل  ي��روج��وا 
فيه  الس��لم  وان  وتشتتات  وتنازعات 
الكاذبة  الم��ور  من  ذلك  وغري  اره��اب 
ان السلم دين  العكس من ذلك  وعىل 
وبمنهج  واحد  واله  واحد  ونبي  واحد 
ومجاعة واحدة، ومن خللكم اوجه نداء 
اىل العامل كله برصف النظر عن اية طائفة 
بداعش  ليس  وانه  السلم  عن  خارجة 
السلم  بل  تشتتات،  أية  فيه  توجد  ول 
وان  كله،  العامل  عىل  املنفتح  الدين  هو 
سمح  منهجه  مرص  ف  ال�يف  الزه��ر 
والتفرقة  العنف  اىل  يدعوا  ل  معتدل 

ابدا«.
حرب الفكار

»نحن  السميع:  عبد  نشأت  الشيخ  وقال 
الشقيق  العراق  اىل  الزيارة  بذه  سعداء 
الذي نكنُّ له كل احلب والحرتام، فكل 
العراقيني  مع  متضامنني  كانوا  املرصيني 
املجرمني  ض��د  املصريية  معركتهم  ف 
املرصي  الشعب  ان  حيث  داع��ش،  من 
لنتصار  ال  ويدعو  يقف  كان  بأكمله 
العراق عىل »داعش« بم ف ذلك احلكومة 
املرصية وسيادة الرئيس املرصي وكذلك 

الشيخ  فيهم  بم  قياداته  بجميع  الزه��ر 
العراق  ي��ؤازر  ك��ان  ال��ذي  الطيب  اح��د 
الجرامية،  العصابات  عىل  التغلب  ف 
املقدسة  الرض  تطهري  تم  ال  وبفضل 
بجهود  وك��ذل��ك  الرج���اس  تلك  م��ن 
ابناء الشعب العراقي الذي قدم الشهداء 
حتى  اخلطورة  وتمَل  وامل��ال  وال��دم��اء 

تكلَل ذاك اجلهد بالنرص«.
واوضح عبد السميع: »نحن مثل الشعب 
املجرمة  العصابات  تلك  نواجه  العراقي 
يد  عىل  يقتلون  البطال  جنودنا  ويوميا 
كشعب  الن  نحن  املجرمني،  ه��ؤلء 
عريب نعيش حرب افكار بعد القضاء عىل 
خلل  ومن  ما،  نوعا  التقليدية  احلروب 
منربكم ال�يف اطالب اجلميع بالتكاتف 
مهم  مذاهب  بل  اس��لم  اىل  ندعو  وان 
اىل  مشريا  وال���وخ«،  اخللفات  كانت 
كان  العراق  ف  العليا  املرجعية  »دور  ان 
دورا واضحا ومميزا بالتصدي لعصابات 
داعش، وان فتوى اجلهاد الكفائي كانت 
فتوى تارخيية عظيمة بنتائجها وانجازات 

ملبيصها«.                            

العطاء الحسيني

15



تواصل المفرزة الطبية بالعتبة الحسينية المقدسة تقديم افضل 
الخدمات الطبية والعالجية لزائري االمام الحسين عليه السالم 

ودعم الحشـــد الشـــعبي في قتال عصابات داعـــش االرهابية 
وعوائل الشهداء والفقراء مجانا ، حيث يستمر العمل فيها 
على مدار ) 24( ساعة من اجل الحرص على صحة وسالمة 
الزائرين الكرام ، ويتضاعف جهودها وعملها في الزيارات 
المليونيـــة بما يتالءم مع اعداد الوافدين لزيارة االمام 

الحسين واخيه ابي الفضل العباس )عليهما السالم (

العطاء الحسيني

المفرزة الطبية في العتبة الحسينية تواصل تقديم

 خدماتها الطبية والعالجية لزائري االمام الحسين 

)عليه السالم( ولعوائل الشهداء والفقراء مجانًا 

  االحرار: حسين نصر / تصوير صالح السباح 
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التقت  املوضوع  عن  اكثر  ولتفاصيل 
الشمري  جليل  اح��د  الح���رار  جملة 
مسؤول املفرزة الطبية ف العتبة احلسينية 
تأسست  ق��ائ��ل«  وت���دث  امل��ق��دس��ة: 
احلسينية  العتبة  ف  الطبية  امل��ف��رزة 
مبارشة  الطاغية  سقوط  بعد  املقدسة 
داخل  دائرة صحة كربلء  بالتنسيق مع 
الطبية  اخلدمات  لتقدم  ال�يف  احلرم 
عليه  احلسني  المام  لزائري  والعلجية 
الطبية  املفرزة  ان  مبينا«  جمانا،  السلم 
وعىل  ساعة   )24( م��دار  ع��ىل  تعمُل 
مسائي،  )ص��ب��اح��ي،  وج��ب��ات  ث��لث 
الكوادر اىل قسمني كادر  لييل( وتنقسم 
رجايل معزول متاما عن الكادر النسائي 
 ، للرجال  الصحية  اخلدمات  تقديم  ف 
ودراس��ات  خطط  وضع  بعد  مضيفا« 

ومدى  الزائرين  استقبال  لعدد  شاملة 
ك���وادر  اىل  الطبية  امل��ف��رزة  اح��ت��ي��اج 
ومستلزمات طبية كي تستقبل اكرب عدد 
ممكن من الزائرين الكرام  لذلك عملنا 
عىل تطوير وتوسيع عمل املفرزة داخل 
الكوادر  عدد  وزي��ادة  ال�يف  احل��رم 
الطبية  املفرزة  اصبحت  حيث  الطبية 
تستقبل اكثر من ) 5000( الف شخص 
ف اليوم الواحد حسب الكامريا العّدادة 
احلسينية  العتبة  ف  الكامريات  قسم  ف 
الطبية  امل��ف��رزة  ان  مضيفا«  املقدسة  
منها  انطلقت  التي  الوىل  النواة  هي 
عليه  احلسني  الم��ام  سفري  مستشفى 
الم��ام  ومستشفى  اجل��راح��ي  ال��س��لم 
ومركز  ال��س��لم  عليه  العابدين  زي��ن 
احلوراء زينب عليها السلم التخصيص 

طبية  مراكز  هناك   « موضحا    ، للعيون 
كربلء  مداخل  عىل  الزائرين  مدن  ف 
كل  ف  املستشفى  عمل  تودي  املقدسة 
دور  ان  والنسانية  اخلدمية  اجلوانب 
احلشد  لدعم  املخصصة  الطبية  املفرزة 
سطروا  الذين  واملجاهدين  الشعبي 
داعش  عصابات  ضد  البطولت  اروع 
من  ال��ع��راق  ارض  الره���ايب وت��ري��ر 
اكثر  استقبال  اىل  باإلضافة   ، جراثيمهم 
بكافة  ودعمهم  نازح  الف   )50  ( من 
ان  اىل  مشريا   ، كربلء  ف  العلجات 
العمل ف املفرزة الطبية داخل احلرم هي 
وقياس  احلرارة  وقياس  الضغط  قياس 
وبعض  وال��ض��مدات  والسكر  النبض 
من  ختفف  التي  البسيطة  العلجات 
آلم املرىض ، واما بخصوص احلالت 

اىل  الح��ال��ة  تستوجب  التي  الصعبة 
املستشفى يتم نقل احلالت الطارئة التي 
اىل مستشفى  تداخل جراحي  اىل  تتاج 
السفري التابعة اىل العتبة احلسينية املقدسة 
او اىل جممع سيد الشهداء لختاذ ما يلزم 
عن طريق اليات خاصة بالعتبة املقدسة 
الوكسجني  من  الطوارئ  بعدة  جمهزة 
املستشفى  اىل  للحالة  املرافق  واملسعف 
عجلت  استرياد  ذلك  اىل  باإلضافة   ،
مستشفى  ع��ن  ع��ب��ارة  متنقلة  ع��ي��ادة 

طوارئ .
احلسينية  العتبة  ب���ادرت  واض����اف«  
املقدسة لفتتاح مذخر لضم أكرب كمية 
كربلء  صحة  دائ��رة  من  الدوي���ة  من 
ف  استخدامها  تم  والتي  واملتربعني 
الزيارات املليونية مبينا« ان مجيع الدوية 

وللتفتيش  املختربي  للفحص  خاضعة 
املفرزة  الصحة وكل الدوية ف  دائر  ف 
وصاحلة  دقيق  بشكل  مفحوصة  الطبية 
ان  اىل  م��ش��ريا  ال��ب���ي،  للستهلك 
كزيارة  املناسبات  ايام  ف  املفرزة  عمل 
التي تشهد  الشعبانية  والزيارة  الربعني 
حالة  تكون  الزائرين  من  املليني  توافد 
ببذل  املفرزة  تقوم  حيث  عام  استنفار 
كافة اجلهود والطاقات من حيث الكادر 
واملمرضات  املمرضني  من  امل��وج��ود 
ويتوافد اىل املفرزة الكثري من املتطوعني 
م��ن الط��ب��اء وامل��م��رض��ني م��ن داخ��ل 
الكريم  الزائر  خلدمة  العراق  وخ��ارج 
خاصة  جلنة  قبل  من  ج��دول  ويرتتب 
وكادر خاص يقوم بتقسيمهم ف املراكز 
للعتبة  التابعة  الزائرين  مدن  ف  الطبية 
مدينة  كل  ف  توجد  املقدسة  احلسينية 
بكاّفة  جمهز  جاهز  بكادر  طبية  مفرزة 
كافة  والعلجات  واملعدات  الجهزة 

بدعم من دائرة صحة كربلء«.
خاصة  نشاطات  »هناك  قائل:  وتابع 
منها   احلسينية،  بالعتبة  الطبية  للمفرزة 
إقامة دورات ف كيفية معاجلة احلالت 
ممرضة  بيت  ك��ل  ف  ووض��ع  الطارئة 
كيفية  مثل  البسيطة  احل��الت  تعالج 
املغذي  وضع  او  الب��رة،  زرق  عملية 
ملعاجلة  ودورات  الكانونة  وتشكيل 
احلروق واجلروح وكيفية معاجلة الكرس 
صالة  وص��ول  حتى  وقتي  اج��راء  وهو 
هذه  وشملت  املستشفى،  ف  الطوارئ 
ف  احلكومية  ال��دوائ��ر  مجيع  ال���دورات 
باملشاركني  كربلء، مبينًا »تم الستعانة 
ف  الزائرين   ملساعدة  الدورات  هذه  ف 
اخذت  مضيفا«  املليونية،  ال��زي��ارات 
الدوي����ة  بتسهيل  ال��ط��ب��ي��ة  امل���ف���رزة 
احلشد  لعوائل  اخلاصة  والعلجات 
الشعبي املبارك جمانَا باإلضافة اىل توفري 
احلاصل  النقص  لسد  املزمنة  الدوي��ة  
موضحا  واملحتاجني،  الفقراء  عنده 
هناك تنسيق مع املتابعة ف قسم الشؤون 
لتزويد  املقدسة  احلسينية  بالعتبة  الطبية 

العوائل الفقرية بالدوية جمانًا«.

العطاء الحسيني
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العطاء الحسيني

التقت  املوضوع   عن  اكثر  ولتفاصيل 
) مرتىض احلسني(  السيد  جملة الحرار 
للعتبة  ال���ع��ي  امل��ت��ويل  مكتب  مدير 
عىل  العام  وامل���ف  املقدسة  احلسينية 
برعاية  قائل«  وتدث   : التوحد  معاهد 
للعتبة  ال���ع��ي  امل��ت��ويل  م��ن  كريمة 
عبد  الشيخ  سمحة  املقدسة  احلسينية 

اعداد  لتزايد  ونظرَا  الكربلئي  املهدي 
التوحد  بأضطراب  املصابني  الطفال 
ف بلدنا العزيز ومعاناة الهايل او ذوهيم 
بعدم وجود معاهد او مراكز متخصصة 
بتأهيل هذه ال�ية املحرومة من جانب 
ل��ذل��ك رشعت   ، امل��س��ؤول��ة  اجل��ه��ات 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  المانة 

بتأسيس معاهد متخصصة عىل مستوى 
عال من الكفاءة لرعاية وتأهيل الطفال 
وخطط  خاصة  تأهيلية  ب��ربام��ج  ع��رب 
علمية وفق ما توصل له العلم احلديث ، 
حيث تم تأسيس او افتتاح)10(  معاهد 
متخصصة ف جمال طيف اطفال التوحد 
واجلنوب  الوسط  حمافظات  ف  موزعة 

مراكز »التوحد« التابعة للعتبة الحسينية المقدسة سجلت نجاحًا باهرًا في معالجة اضطرابات التوحد الشديدة 
لدى األطفال في عدد من محافظات العراق وتأهيلهم الى الدراسة األكاديمية ويعد التوحد من اعقد األمراض 
النفسية التي تصيب األطفال مما يتطلب أساليب معالجة تخصصية دقيقة للتعافي من هذا االضطراب من خالل 

القرآن الكريم وطرق العالج النفسي المتطورة .

االحرار: حسين نصر  تصوير صالح السباح  

العتبة الحسينية تنجح في معالجة اضطرابات 
اطفال التوحد الشديدة وتأهيل العشرات منهم 

الى الدراسة األكاديمية 

   االحرار: حسين نصر  - تصوير: صالح السباح  
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تأهيلية  بكوادر  الستعانة  تم  مضيفا: 
علج  ف  متقدمة  دول  من   تدريبة  او 
ف  مستمر  والسعي  التوحد  اضطرابات 
الوقت احلاض ف تطوير او مواكبة تطور 
مع  التعامل  كيفية  ف  املعاهد  ادر  كو  
التوحد  اطفال  طيف  وختفيف  الطفال 
التوحد  اطفال  عدد  بلغ   « مبينا  الشديد 
املسجلني  اكثر من )650( طفل ف مجيع 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  املعاهد 
.فيم بينت »شذى رسول زويني« معاون 
السلم  عليه  احلسني  المام  معهد  مدير 
لرعاية اطفال التوحد ف كربلء املقدسة 
: ان املعهد ي�ف عليه كادر متخصص 
خلل  من  املصابني  الط��ف��ال  ملعاجلة 
النفيس  العلج  وطرق  الكريم  القرآن 
املتطورة ويعتمد عىل الكثري من الربامج 
طيف  اض��ط��راب��ات  ع��لج  ف  احلديثة 
تقليل  عىل  العمل  و  الطفويل   التوحد 
امليزات الساسية للملمح غري الطبيعية 
ونوعية  الستقلل  وزي���ادة  للتوحد 
النفس  عىل  والعتمد  الجتمعية  احلياة 
منها  بيه  املحيطة  البيئة  مع  والتكييف 
اضطرابات  بعلج  السلوكي  العلج 
السلوك والتواصل الجتمعي والعاطفي 

العلج  وكذلك  لغوي  الل  و  واللغوي 
 ، اللغة    ، النطق   ، )التعلم  التعليمي 
القراءة  وتعلم  املقاطع  لفظ   ، الكتابة 
تتطلبها  والتي  الجتمعية  واملهارات  
وتناول  العائلة  ونظام  اليومية  احلياة 
 « مبينة   ) والستحمم  والغسل  الطعام 
شديدة  توحد  حالت  عالج  املعهد  ان 
املعهد  ف  واصبح  وبسيطة  ومتوسطة 
القرآن  ق��راءة  م��ه��ارات  لدهيم  أطفال 
الكريم والرسم بعد أن كانوا يعانون من 

تأهيل  وتم   « مضيفة  خمتلفة  اضطرابات 
امل��دارس  اىل  التوحد  اطفال  ع���ات 
السلوك  تعديل  برنامج  وفق  الكاديمية 
.واجلدير  مكثفة  وتدريبات  املتطورة 
لدهيا  املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  بالذكر 
طيف  ختتص  التي  امل��راك��ز  من  الكثري 
اطفال التوحد ف املحافظات العراقية ملا 
خلفته احلروب التي مرت با البلد من 
بشكل  أثرت  نفسية  وح��الت  أم��راض 

كبري عىل رشية الطفال خصوصًا »
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تواصل االمانة العامة للعتبة الحســـينية المقدســـة مشاريعها االستراتيجية والثقافية في مختلف محافظات البلد عامة 
وكربالء بشـــكل خاص من اجل النهوض بالواقع الديني والتعليمي واالقتصادي وغيرهما، ومن هذه المشـــاريع التي 
تهدف  الى نهوض واقع الشباب وتعليمهم اصول وعقائد المذهب الجعفري هو مدرسة ومضيف االمام الحسين )عليه 
السالم( في قضاء الهندية التابع لمحافظة كربالء المقدسة والذي ينقسم الى قسمين االول خاص بالمدرسة التعليمية 

واالخر إلقامة المناسبات الدينية ومجالس العزاء والترحيم على ارواح الشهداء واالموات من اهالي القضاء... 

مدرسة ومضيف اإلمام الحسين )عليه السالم( 

في قضاء الهندية.. تستقطب أبناء القضاء
 بهدف نشر ثقافة أهل البيت )عليهم السالم(

العطاء الحسيني

تقرير: قاسم عبد الهادي / عدسة: صالح السباح
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العطاء الحسيني

شعبة  مسؤول  تدث  السياق  هذا  وف 
املدارس الدينية التابعة لقسم النشاطات 
العامة ف العتبة احلسينية املقدسة الشيخ 
المانة  »كدأبا  قائل:  القرعاوي،  عيل 
بفتح  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
لتوعية  ودينية  وعلمية  ثقافية  مراكز 
املجتمع وارشاده وف هذا السياق كلفت 
بتأسيس مدارس  الدينية  املدارس  شعبة 
املذهب  اصول  بتعليم  متخصصة  دينية 
اجلعفري ف قضاء اهلندية التابع ملحافظة 

كربلء«.
مع  التواصل  »بغية  القرعاوي:  وتابع 
منه  القريبة  وامل��ن��اط��ق  القضاء  اه��ايل 
السمحة  الدينية  بالتعاليم  وتزويدهم 
السلم(  )عليهم  البيت  آل  ومنهج 
حيث  ومنطقا،  واخلقا  وعقائد  فقهًا 
احلايل  العام  مطلع  انشئت  املدرسة  ان 
مؤخرا  فيها  الدراسة  وب��دأت   2018
لتضاف  اسبوع،  كل  من  يومني  بواقع 
البالغ عددها  املدارس  املدرسة اىل  تلك 
)45( مدرسًة التي تم افتتاحها من قبل 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  المانة 
ليكون املجموع الكيل مع فروع املدارس 
ان  حيث  م��درس��ًة   )120( يقارب  ما 
بعض املدارس لدهيا ثلثة فروع واربعة 

واخرى مخسة فروع واكثر«.
واشار القرعاوي اىل »ان املنهج الدرايس 
الدراسة  ف  املقدمات  مرحلة  يشمل 
جمال:  ف  هي  دروس  مخسة  احل��وزوي��ة 
املعاملت،  موجز  العبادات،  )موجز 
التحفة  المامية،  عقائد  املنطق،  موجز 
السنية(، مضيفا أن »اهايل القضاء بدأوا 
للدراسة  بالتقديم  اجلنسني  كل  ومن 
اكثر  العلم  ط��لب  ع��دد  بلغ  حيث 
مقدمات  مرحلة  ف  طالبا   )15( من 
اربعة  احل��وزوي��ة وح��وايل  ال��دراس��ات 
ف  والتقديم  السطوح،  مرحلة  ف  طلبة 

تزايد، اضافة اىل إقبال لألخوات النساء 
احلوزوية  الدراسة  ف  اسمئهن  لتسجيل 
ودنياهن  دينهن  ام��ور  يتعلمن  لكي 
ولكي يني عىل الشبهات والمور التي 
وتم  املختلفة،  احلياة  جم��الت  ف  ت��رد 
الدروس  اساتذة كفوئيني للقاء  اختيار 

احلوزوية«.
من جانبه تدث مسؤول ادارة املضيف 
النعمين:  مصعب  الشيخ  امل��درس��ة  ف 
»اخ��ت��ري ي��وم��ا اجل��م��ع��ة وال��س��ب��ت من 
املدرسة  تلك  ف  للدراسة  اسبوع  كل 
الذين  الناس  اغلب  وكذلك  احلوزوية 
اختاروا الدراسة لدهيم ارتباطات خمتلفة 
ارتباطات  او  املعيشة  جم��الت  ف  ام��ا 

رسمية ف دوائر الدولة املختلفة، بحيث 
دقيقة  حدد وقت كل درس حوايل 45 
لكل  دقائق  مخس  ملدة  اسرتاحة  تتخلله 

درس«.
هذه  مثل  تأسيس  ف��ك��رة  ع��ن  منوها 
وجيدة  مباركة  خطوة  ه��ي  امل���دارس 
)عليه  احلسني  المام  بركات  لن  جدًا 
من  وتعّم  النتشار  واسعة  ال��س��لم( 
ال��ن��اس مجيعا،  ع��ىل  ال��ف��ائ��دة  خ��لهل��ا 
الصادق  الم��ام  حديث  من  وانطلقًا 
)عليه السلم( »تعلموا امور دينكم ول 
يتفقهوا  حتى  اصحايب  عىل  ألح  زلت 
ال��دي��ن..«،  ف  يتفقه  مل  وم��ن  الدين  ف 
فحقيقة التففه والتعلم ف الدين امر مهم 
الصعب  الزمن  هذا  ف  خصوصًا  جدا 
واحلرج لكي يستطيع النسان ان يواجه 
يتعلق  وم��ا  املختلفة  احلياة  اب��ت��لءات 

بالشبهات والمور الخرى«.
يوجد  ما  مجلة  من  ان  قوله:  ف  وج��اء 
احلسني  الم��ام  مضيف  هو  املدرسة  ف 
ف  يستخدم  وال���ذي  ال��س��لم(  )عليه 
الطعام  فيه طبخ  ويتم  الدينية  املناسبات 
البيت  اه��ل  ب��اح��ي��اء جم��ال��س  اخل���اص 
ال��ع��زاء،  ومراسيم  ال��س��لم«  »عليهم 
وبالنسبة لتاريخ املضيف يعود لكثر من 
120 سنة أي قبل ثورة الع�ين حيث 
السابق  وف  القزاونة،  ال��س��ادة  أسسه 
للعشائر  جتمعات  يشمل  املضيف  كان 
العراقية ف مواجهة الطغاة واملستعمرين 
وعندما  الع�ين  ثورة  ف  الربيطانيني 
كربلء  يقتحموا  ان  الربيطانيون  اراد 
بوجه  ووق��ف��وا  اهلندية  عشائر  ص��ّدت 

الستعمر الربيطاين لفرتات طويلة«.
الكلية  املساحة  ان  بالذكر  واجل��دي��ر 
للمضيف تبلغ اكثر من 1000 مرت مربع 
اهلندية عىل شاطئ  قلب قضاء  ويقع ف 

الفرات.
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بحضور شخصيات دينية واكاديمية من 
مع  وتزامنا  العراقية،  املحافظات  خمتلف 
لتأسيسها، اصدر قسم  التاسعة  الذكرى 
املقدسة  احلسينية  العتبة  ف  القران  دار 
موسوعة قرآنية كاملة تضم )35،000( 
حديث وب�)60( جملد، ف املؤمتر العلمي 
ف  الوصياء  سيد  قاعة  عىل  اقيم  الذي 
عنوان  تت  ال�يفي  احلسيني  الصحن 
ترمجان  السلم(  )عليهم  البيت  »اه��ل 

القران«. 
واشاد احلاضون ف املؤمتر بالدور الكبري  
دار  قسم  به  قام  الذي  الدؤوب  والعمل 
التسعة  الع��وام  خلل  الكريم  القرآن 
املاضية، والتي تّوجت بإصدار موسوعة 
أهل البيت )عليهم السلم( القرآنية التي 

أزيح الستار عنها ف املؤمتر..
وف كلمة ألقاها معاون رئيس دار القرآن 
املوسوعة  إعداد  عىل  وامل�ف  الكريم 
السيد مرتىض مجال الدين جاء فيها: »إن 
)عليهم  البيت  أهل  موسوعة  م���وع 
املشاريع  م��ن  يعد  القرآنية  ال��س��لم( 
الريادية التي مل يسبق أحد إلنجاز هكذا 
انفرد  فقد  الضخامة،  وبذه  قرآين  عمل 
هذه  بإصدار  الكريم  القرآن  دار  قسم 
الحاديث  كل  ضمت  التي  املوسوعة 
الواردة عن أهل البيت )عليهم السلم( 
جتاوز  والتي  الكريم،  بالقرآن  اخلاصة 

حمققا  حديثا   )35,000( ال���  ع��دده��ا 
ومسندا مُجَِع ف موسوعة تألفت من 60 

جملدًا ُصنفت عىل أبواب وحماور«. 
وتابع مجال الدين حديثه بالقول: »أن هذا 
اإلنجاز هو ثمرة إخلص العاملني بعد 
مخسة أعوام من العمل الدؤوب واجلهد 
وتقيقًا  بحثًا  والنهار،  الليل  ف  املتفاين 
والروايات  احلديث  كتب  ف  ومتحيصًا 

صحيحة السند«.
جلميع  والمتنان  بالشكر  حديثه   وختم 
امل��س��امه��ني ف امل��وس��وع��ة م��ن أس��ات��ذة 
الستشارية  اللجنة  إىل  إضافة  جامعيني 
والعاملني ف دار القرآن الكريم ف العتبة 

احلسينية املقدسة.
فيم اكد الشيخ مصطفى مرصي العاميل 

للموسوعة  الستشارية  اللجنة  كلمة  ف 
احلقيقي  املصداق  هي  »املوسوعة  بأن 
عىل  إنجازه  تأخر  الذي  الثقلني  حلديث 
دار  ج��اءت  ثم  قرنًا  ع�  أربعة  م��دى 
القرآن الكريم جلمع الثقلني ف موسوعة 
املكتبة  يثري  معينًا  ستكون  مهمة  قرآنية 
ف  الباحثني  عمل  ويسهل  اإلسلمية 
املجال القرآين من املتخصصني والطلبة«.

مرتىض  السيد  العلمة  عرب  جانبه  ومن 
إزاح��ة  خ��لل  سعادته  ع��ن  القزويني 
العمل  عىل  مثنيًا  املوسوعة،  عن  الستار 
الكريم  القرآن  دار  أنجزته  الذي  الكبري 

ف خمتلف املجالت.

في الذكرى التاسعة لتأسيسها...
دار القرآن الكريم تصدر »موسوعة اهل البيت القرآنية« بـ)60( مجلدًا

تقرير: حسنين الزكروطي
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كتابة: حازم فاضل

وان  الشهداء  جباه  عىل  تعتيل  ل  الشمس  ان  يعرف  ك��ان 
كأن  يبتسم  كان  احلق   ال  حب  من  يبتدئ  احلقيقي  العشق 
لألصالة  لوحة   وجهه  وكان  اخلري  حاملت  تتضن  السمء 
فرحة  هي  للحياة  روايته  الوقت  ذات  وف  العراقي  والنبل 
و  عهده  خيلف  فلم  سعادته  و  بروحه  بالذود  وارتباط  وامل 
وعهده بتحقيق النرص مع قادته حتى اذا اتى ذلك عىل حساب 
احلمه وآماله ، قناصته كانت عصا للمجاهدين ووفاؤه كان 
يستحق النتظار من قبل خطيبته . الشهيد حممد شاطي كان 
يرى شهد احلياة عىل ساتر اجلهاد فريدد مرارا )ماكو احىل من 
)لواء  ف  يكون  لن  اختري  البرص   ثاقب  كنرس  كان  الساتر( 
كم   . القتالية  السلم(  )عليه  العباس  لفرقة  التابع  الكفيل( 
كانت ثيمة الزواج تطرق ف اذهانه لكن ذاك العرق املمتد به 
اىل اعمق حضارة متأصلة ف الشجاعة والبسالة يسحبه بإجتاه 
معشوقة اخرى يطرب عىل دوي انفجاراهتا ويتسامر مع ليلها 
 ، ملرات ومرات  اّجل زواجه  الظلم  بخفافيش  غري مكرتث 

اوهلا كان يود الزواج بعد معركة ترير قرية البشري وبعد فرتة 
طويلة قرر لكن القرار واملوعد والتجهيز كله ُأّجل فقد شده 
احلنني خلوض معركة النرص ف تلعفر ليوف بالعهد مع زملئه 
ف الفرقة وأّجل زواجه اىل ما بعد املعركة يتحدث عن المر 
واصفا ذلك بحواريته مع خطيبته قائل : قنعتها وكلتلها عدنا 
عمل وكلت للوالدة عدنا عرس ثاين اتأجل العرس النرص ان 

شاء ال هذا اكرب عرس النا .
قبلها  ولكن  الرياض  ف  استشهد  حتى  شهيدنا  هكذا  وظل   
)ميثم  الستاذ  الفرقة  عىل  امل���ف  مع  له  حوارية  دارت 
قبيل  وبالتحديد  يوم  قبل   : قائل  لنا  يروهيا  حيث  الزيدي( 
الرياض صادفته ف ارض املعركة ومسكته من  دخول ناحية 
يده وقلت له ابو جاسم ليش ما إتزوجت مو اتفقنا بعد تلعفر 
هنا  أزّوج  صفر  بعد  شيخنا  اجاب  عليك  زعلن  آين  تتزوج 
جاءين هاجس ان هذا الشاب لن يدرك الزواج رحك ال يا 

عريس اجلنة.
انه عرس بلون احر اهيا اخليكاين وأمل قّطع نياط قلوب احبائك 
عليك وبلوعة خطيبتك التي هي الخرى كانت مؤمنة بقضاء 
القرب اىل ال ف ارض املعركة وانت تقاتل ويا ترى اين شاهلا 
الذي أمنته عندك لتستثاب كم تقول هل ُمِلئ دما ؟ ماذا كتبت 
بحربك الحر؟ اي رسالة خطيتها عندما اخذت الشال؟ هل 
والنازحات  النازحني  تعد  لن  دعاك  مما  مضاعفة  طاقة  كان 
من  له  ويا  العزيز  اهيا  مواقف  من  هلا  يا  ؟  رسيعا  بالتحرير 
عناق مع الصفاء والعروج ل بجروح قاب قوس او اكثر من 
جروح الطف ويا له من رباط جأش دعاك لتتوجه مبارشة اىل 
الداعيش املفخخ لقتله لكنه انفجر فكم رددهتا ف حياتك نلتها 
فها انت مع من كنت تتمنى ان تكون معهم فالسلم عليك 

وعىل قدوتك القاسم بن احلسن عليه السلم .

شهداؤنا

ض
ألر

ة ا
الئك
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ء ا
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ش

حّنٌة حمراء...
 وشاٌل زينبيٌّ وّضاء

)قبسات من بطوالت الشهيد البطل 
محمد شاطي الخيكاني(
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الدكتور نوري الوائليتراتيُل
ك���ف���ك�������ْف دم����وع���������ك م�������ن ����س���ي�������ق وم���������ن ���س�����ق�����م 
وان�����ه��������ضْ م��������ن ال�����وه�����ن ال ت�����س�����ل�����ْع ل��ن�����ائ�����ب�����ٍة 
خ��������ال��������دةٌ  االأح��������������زاُن  وال  ب�����������اقٍ   ال��������س�����ع�����ُد  ال 

ال�������ك�������رُب ُي��ج�����ل�����ي ذن�����������وَب امل��خ��ل�����س�����ي�����ن ك�����م�����ا 
م��������������زه��������������رٌة  االآالم  م�����������������������ع  ال��������ح��������ي�����������اة َ  اإنَّ 
َّ��ق��������ٌد  م�����ت������ ال��������ح��������ق  ب�����خ�����ل��������ق  ال�����ج�����م��������اَل  اإنَّ 
ع��ي�����س�����ي ج��م�����ي�����ٌل ول�����������ن اأر����س�����������ى ل��������ه ب��������دال 
ف��������ي ب�����ح��������ر اآالئ���������������ك ال�����خ�����ي�����راُت ُت��غ�����رق�����ن�����ي 
ك�����ي�����ف احل��������س�����اُب وب�����ح��������ُر ال�����خ�����ي�����ر م�����ت���ّ�����س�����ٌع 
ال�������م�������وت ال ك�����ره�����ا ب��اآخ�����رت�����ي  خ�����وف�����ي م��������ن 
وط��������ن  وف���������ي  اأه���������لٍ  ف�������ي  ال���ع���ي�����������َض  اأروَع  م�������ا 
ع��������س�����ُق احل�������ي�������اة ك�����س�����ي�����لٍ ج�����������اب م���ُ��ن�����ح�����درا 
ح��������بُّ ال��ن�����ف�����و���ض وح�����������بُّ ال�����ع�����ي��������ض ت�����واأم���ُ�����ه 
���س��������ه��������م  ف��������������ي  اأخ�������ط�����������اأَت  اإذا  ت�����اأ���س�����ف���َ�����نَّ  ال 
ب��خ���ل���وا  اإذا  اأق��������وام��������ا  ُي��ف�����ق�����ُر  ال�����������م��������������اُل 
ال�����ع�����م�����ُر وم��������������ضٌ ب�����������ه االأي���������������اُم م��������س�����رع��������ة 
ك�����م ق��ل��ت���َ�����ه�����ا ) ل��������و( ودم�����������ُع ال��ع�����ي�����ن م��ن��ه�����م�����ٌر 

وان�����ف�����ذ ْ م�����������ن ال�����ق�����ع�����ر ك��ال�����ب�����رك�����ان ل��ل�����ق�����م�����م ِ
ف��ال�����ن�����ائ�����ب�����اُت اإل��������������ى االأخ��������ي��������ار ك�����ال�����و���س��������م ِ
ب�����������ا رج�����������ع وال ح�����������س��������م ِ م�����������ا���ضٍ  وال�����ك��������لُّ 
ت��ع�����ل�����و ال��غ�����ي�����وُم ع�����ل�����ى ال�����س�����ح�����راء واحل�����م�����م ِ
وال�������ن�������ور ف�����ي�����ه�����ا ب�����رغ��������م ال��������س�����ي�����ق وال�����ع�����ت�����م ِ
ي���ه�������دي ال�������س���ري�������َر وي�������س�������دو َم�������ن ع��ل�����ى ���س��م�����م ِ
واأط�������ي�����������ُب ال�����ع�����ي��������ض اي�����م��������اٌن ب��������������ا ُظ��������ل��������م ِ
ح�����ت��������ى ���س�����ح��������وُت ب�����ق�����ع�����ر ِغ��������اي��������ة ال�����ن�����ع��������م ِ
ال��������رق�����������م ِ , ف��ي��ع��ل��و م�����ن�����ت�����ه�����ى  ب��������������ا ح��������������دودٍ 
ب����ل ع�������س���ُق ع��ي�����س��ي وع�������س���ُق االأه��������ل وال�����رح�����م ِ
واأ�����س����ع����َد ال���ع���ي�����������َض ف�������ي ت���ق�������وًى وف���������ي ق���ي�������م ِ
ل��������م ي���ُ��ب�����ق ���س�����خ�����را وال ج�����رف�����ا ع�����ل�����ى ق��������دم ِ
م�����ن�����ه��������زم ِ ن��������ف�����������ُض  اإاّل  ال�����ع�����ي�����������َض  ت��������ك��������ره  ال 
���س�����������اأم ِ م�����������ن  ي�����ن�����ه�����ار  اإذا  ل�����ق�����و���ضٍ   واأ����س�����������ْف 
وال��ف�����ق�����ُر ُي��غ�����ن�����ي ن�����ف��������و���َض ال�����ع��������ّز وال�����ك��������رم ِ
ب�����ع�����������ضٌ ل�����ب�����ع��������ضٍ  ك�����م�����ن��������س�����ارٍ وم�����خ�����ت��������س�����م ِ
ال ت��ن�����ف�����ع ال)ل�����������و( ب�����ي�����وم ال��ع��������س�����ر وال�����ن��������دم ِ
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ح�سني علي ال�ساميمن الطارُق؟

 يف �ساحة بوحك ي�ستثريين ال�سمت 
وتختلط كل افكاري بل تتنازع

 تلجاأ اليك ت�ستميح قدا�ستك العذر 
ايها الفي�ض االلهي والف�سل ال�سماوي ..

خلف الباب هناك توقف عا�سقك 
يهتف ب�سوت مبحوح: اها بطارق الباب !!

ي�ستعري ال�سوق من جدران بيته الف�سي
 حجرات بيته حتن اىل مل�ساتك 

فكل مل�سة منك حياة !
من الطارق ؟؟!

الطارق في�ُض ع�سٍق �ساركك حياته 
اأعطاك الكثري مما يحتاجه 

عند تلك الليلة اجلليدية الباردة منحك دفء ال�سماء
ي�ساأل عنك يف كل وقت

ويحب كل تلك املامح الربيئة 
بني افتح الباب فها انا عمود بيتك اأقف ببابك 

بني اأ تتذكرين اأم ن�سيت امل�سنة ببيت الن�سيان؟! 
االن من املوؤكد انك تذكرتني 

بعد كثرٍي من انتظاري لك 
ها انا مل اأتك كما تتوقعني 

جئتك نهايٌة كتبها يل الزمن 
فقط اأرجوك حتنن عليَّ وادفني جنب والدك!!
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تراُث العلماء

أول عالم أّلَف في 
)علم الدراية(

- )الدر املنثور( ج2/ 369.
2- )أمل اآلمل( ج85/1.

3- )رياض العلمء( ج2/ 368، 369.
4- )روضات اجلنات( ج3/ 376.

5- )ريانة الدب( ج3/ 280.
6- )معجم رجال احلديث( ج7/ 372.

7- )مقدمة رشح اللمعة( ج1/ 181.
املصادر مبارشة  املرجع الول لكل هذه  وإن 
أو بالواسطة - وهو كلم ابن العودي املنقول 

ف )الدر املنثور ج188/2(.
علمء  بعض  كتب  وقد  وه��م!  الكلم  وه��ذا 
الشيعة قبل الشهيد الثاين كتابًا ف هذا العلم، 
ألف  الذي  الحسائي  مجهور  أيب  )ابن  مثل: 
اصطلح  معرفة  ف  القاصدين  )تفة  كتابه 
كتب  أع��وام.  بعدة  الشهيد  قبل  املحدثني( 
الشأن:  بذا  يقول  الطهراين  بزرك  آغا  الشيخ 
))ت��ف��ة ال��ق��اص��دي��ن ف م��ع��رف��ة اص��ط��لح 
إبراهيم  بن  عيل  بن  حممد  للشيخ  املحدثني، 
كتابه  آخر  ف  قال  الحسائي،  مجهور  أيب  بن 
عند   888 سنة  امل��ؤل��ف  احل���ال(  )ك��اش��ف��ة 
أراد  ومن  وأقسامه:  احلديث  لن��واع  ذك��ره 

الستقصاء مع ذكر المثلة فعليه بكتابنا )تفة 
املحدثني(.  اصطلح  معرفة  ف  القاصدين 

ويأيت )غنية القاصدين( للشهيد الثاين((.
السيد حسن الصدر )ره(: ))إن  العلمة  قال 
أبو  هو  احلديث  دراي��ة  علم  دون  من  أول 
أول  أن  فاعلم  النيسابوري..  احلاكم  ال  عبد 
السيد  املؤسس:  احلاكم  بعد  فيه  صنف  من 
أبو  طاووس  بن  موسى  بن  أحد  الدين  مجال 
الذين  وأم��ا   ...673 سنة  املتوىف  الفضائل 
صنفوا ف علم الدراية فكثريون، منهم السيد 
أصول  )رشح  له  النجفي،  احلميد  عبد  عيل 
الثامنة،  املائة  الدراية احلديث( من علمء أول 
فهد  ابن  استاذ  احليل وهو  العلمة  يروي عن 

احليل...
وصنف بعد أيب عبد ال احلاكم ف علم دراية 
من  احلديث  علم  شيوخ  من  مجاعة  احلديث 
بن طاوس  أحد  الدين  كالسيد مجال  الشيعة، 
العلمة  السيد  صنف  ثم  الفضائل...  أب��و 
دراي��ة  أص��ول  )رشح  احلميد  عبد  ب��ن  ع��يل 
املعروف  الدين  زين  وللشيخ  احل��دي��ث(... 
بالشهيد الثاين )البداية ف علم الدراية(...((.

من امل�سهور اأن ال�سهيد الثاين )ال�سيخ زين الدين بن علي العاملي )911 ه� - 965 ه�(( 
هو اأول عامل من ال�سيعة كتب كتابًا يف علم الدراية, ومل يكتب قبله اأحد من علماء 
اإىل  علمائنا  من  اأحد  ي�سبقه  مل  العلم  ))وهذا  وقالوا:  العلم  هذا  يف  كتابًا  ال�سيعة 

الت�سنيف فيه((. جاء هذا الكام - من جملة ما جاء فيه - يف الكتب التالية: 26



ه��و  م��ا 
الدين؟

النجفي  ال  آي��ة  كتب  ك��ذل��ك 
يقول:  ال��ش��أن  ب��ذا  امل��رع��يش 
شيعة  أصحابنا  در  ))...فلله 
)ص(  الك����رم  ال���رس���ول  آل 
هذا  ف  أقلمهم  ج��ادت  حيث 
ال��ش��أن، فكم هل��م م��ن آث���ار ف 
الدراية  )يعني  العلمني  هذين 
ابن  الشيخ  كالعلمة  والرجال( 
صاحب  الحسائي  مجهور  أيب 
ك��ت��ايب )امل��ج��يل( و)ال���ع���وايل(، 
والعلمة الشيخ ضياء الدين عيل 
أيب  السعيد  شيخنا  نجل  العاميل 
الشهيد  مكي  بن  حممد  ال  عبد 
ال��ف��اض��ل  وال��ع��لم��ة  الول، 
صاحب  احليل  السيوري  املقداد 
السيد  والعلمة  العرفان(،  )كنز 
احلسني  ال  فضل  ال��رض��ا  أيب 

الراوندي الكاشاين...((.
الشهيد  نقل  فقد  ه��ذا،  وبعد 
)رشح  كتاب  من  موضعني  ف 
بن  أح��د  السيد  ع��ن  ال��ب��داي��ة( 
يشعر  ق��د  م��ا  )ره(  ط����اووس 
 ...(( ق��ال:  فمثًل  بمدعانا! 
وظ��اه��ر ك���لم الص��ح��اب ف 
هو  عمري  أيب  أبن  مراسيل  قبول 
املعنى الول، ودون إثباته خرط 
صاحب  نازعهم  وق��د  القتاد، 
ابن طاووس(  )يعني  )الب�ى( 
ف ذلك، ومنع تلك الدعوى((.

صاحب  تسمية  وأم���ا   ....((
تدليسًا  ذلك  مثل  ))الب�ى(( 
ما  غري  اصطلح  أو  سهو  فهو 
يعرفه املحدثون((. وعىل فرض 
ف  والتشكيك  اإلشكال  ورود 
 - آنفًا  امل��ذك��ورة  امل��وارد  بعض 
والظاهر انه كذلك - فمع ذلك 
الشهيد  أن  جمموعها  من  يثبت 
ف  أل��ف  من  أول  يكن  مل  الثاين 

هذا الفن من علمء الشيعة.

يعّد الدين )بمثابة أداة روحانية لبناء القيم 
إيابية  داخلية  تعديلت  الب�ية وإحداث 
اخلري  إىل  تسعى  بحيث  الب�ية  النفس  ف 
واحلق واإلحساس واملسؤولية اجتاه كل من 
النفس والرسة واملجتمع بعامة، وبالبتعاد 

عن اخلطيئة(.
بوجود  الناس  اعتقاد  بأّنه  أيضًا:  وُع��ّرف 
هلا  والطبيعة،  الب�  فوق  ذوات  أو  ذات 
والكون،  الب�  شؤون  تدبري  عىل  قدرات 
بني  علقة  وجوب  إىل  يدعو  الذي  المر 

الب� وتلك القوى املدّبرة.
أنظمة  من  نظام  بأنه  ال��دي��ن:  ُع��ّرف  كم 
جمموعة  عن  عبارة  فهو  والعبادة،  اإليمن 
إيراد  مع  املؤّكدة  املقّدسة  املعتقدات  من 
مراعاهتا وبعض  الواجب  التكاليف  بعض 

املمرسات الجتمعية.
ويرى آخرون أن الدين اسرتضاء لقوة عليا 
ليطلب منها العون حيث قدرهتا ف التحّكم 
العتقاد  أوهل��م  أم��ران  إذًا  بالدين  باحلياة, 
إجراء  ثانيهم  متحّكمة،  عليا  قوى  بوجود 

ممارسات إلرضاء هذه القوى الُعليا(.
علمء  عند  الدين  لتعريف  ك��ان  حني  ف 

املسلمني معنى آخر، فمنها:
)توف  ال(  )رحه  الطويس  الشيخ  قال   .1
سنة 460 ه�( ف بيان معنى قوله تعاىل: )إن 
الدين عند ال اإلسلم(.. )معنى الدين ها 
هنا الطاعة، فمعناه إن الطاعة ل عّز وجل 

هي اإلسلم(.
2. وعرف الدين السيد العلمة الطباطبائي 
)توف سنة 1412 ه�( فقال: )الذي يدعي 
إليه الناس بمنطق الدين اإلهلي: هو ال�ائع 
والسنن القائمة بمصالح العبادة ف حياهتم 
جمموعة  يضع  أنه  ل  والخروية،  الدنيوية 
املصالح  أن  يّدعي  ثم  معارف ورشائع  من 
اإلنسانية تطابقه وهو يطابقها، فاهم ذلك، 
جمموعة  اإلهلي  الدين  أن  تتوهم  أن  وإياك 
تقليدية ل  أمور من معارف ورشائع جافة 
روح هلا إل روح املجازفة بالستبداد، ول 

والتحّكم  اجلاف  التأمر  لسان  إل  هلا  لسان 
اجلاف، وقد قىض شارعها بوجوب اتباعها 
والنقياد هلا جتاه ما هّيأ هلم بعد املوت من 
نعيم خمّلد للمطيعني منهم، والعذاب املؤّبد 
بالنواميس  يربطها  هلا  ربط  ول  للعاصني، 
التكوينية املمسة لإلنسان احلاكمة ف حياته 
فتعود  بإصلحها  القيمة  بشؤونا  القائمة 
أيدي  با  غلبت  أغ��لًل  الدينية  الع��مل 
الناس ف دنياهم، وأما اآلخرة فقد ضمنت 
فحسب،  إهلية  مولوية  إرادة  إصلحها 
وليس للمنتحل بالدين ف دنياه من سعادة 
اعتاد  كمن  بالعادة  استلذها  ما  إل  احلياة 
به  يتأمل  بم  يلتذ  عاد  حّتى  والسم  بالفيون 
به  يلتذ  بم  ويتأمل  السامل،  الطبيعي  امل��زاج 

غريه.
)املتوىف سنة 403 ه�( ف  الباقلين  قال   .3
معنى الدين: )فإّن قال قائل: فم عنى الدين 
عىل  يترصف  الدين  معنى  له  قيل  عندكم؟ 

وجوه منها:
ألف: الدين بمعنى اجلزاء؛ ومنه قوله تعاىل 
يوم  )مالك   :)4 اآلية  الفاتة:  )س��ورة  ف 

الدين(.
أن  وأيقن  واعلم  الشاعر:  قول  ومنها  باء: 
ملكك زائٌل --- واعلم بأن كم تديُن تداُن

جيم: وقد يكون بمعنى احلكم كقوله تعاىل 
ليأخذ  كان  )ما   :)76 يوسف:  )سورة  ف 

أخاه ف دين املَِلِك(.
 � الدينونة  بمعنى  الدين  يكون  وقد  دال: 
يدين  فلن  قوله:  ومنها  وامللل،  باملذاهب 
باإلسلم أو اليهودية؛ أي أنه يتدين بذلك 
عىل معنى أنه يعتقد وينطوي عليه ويتقرب 

به.
الن��ق��ي��اد  بمعنى  أي��ض��ًا  وال��دي��ن  ه���اء: 
ذلك  من  وج��ل(،  )ع��زّ  ل  والستسلم 
قوله تعاىل ف )سورة آل عمران: 19(: )إن 
احلق  دين  يريد  اإلس��لم(،  ال  عند  الدين 
اللغة  دينًا ف  تسمى  اليهودية ل  أن  ل عىل 

وغريها ف الديان(.

السيد نبيل الحسني
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مقاالت

النظريات واليديولوجيات التي تبتكرها 
املدارس الفلسفية والسياسية كلها ظاهرا 
غايتها ابتكار اجلديد ودحر القديم وتبقى 
تتخصص  التي  تلك  النظريات  اه��م 
وقيادته  توجيهه  كيفية  ف  ب��الن��س��ان 
وش��ك��ل ال��ق��ي��ادة ، ال��ش��ورى واحل��اك��م 
من  وغريها  الرئايس  واملجلس  الواحد 
التي ت�عها المم ف كيفية  الت�يعات 
خطرية  بانزلقات  تنتهي  بلدانا  قيادة 
نتيجة للثغرات التي تتوهيا هذه القوانني 
كل  ليس  ولكن  حسن  ام��ر  فالشورى 
الواحد  واحلاكم  شورى  اىل  يتاج  قرار 
التي  احلاكم هي  كفاءة  ولكن  امر حسن 
قرارات  اعتمد  يمكن  مدى  اي  اىل  تدد 
قمة  واجلبل  للهرم  ويبقى   ، احلاكم  هذا 

واحدة .
ماهية احلاكم الذي تتامله الشعوب خمتلفة 
باختلف الديان والثقافات ولكنها كلها 
تتفق عىل ضورة ان يكون هنالك حاكم 
الويلت  المة  جتنب  بمؤهلت  يتمتع 
اليوم  نطالع ما يري  ، ونحن  والفوىض 
خاصة  العريب  والوطن  عامة  العامل  ف 
حلول  ع��ن  نبحث  مشاهد  ام��ام  نقف 

المل ف كيفية جتاوزها .
ولكن  حاكم  بتنحي  النشوة  تاخذنا  قد 
التي رحل با واملشهد الذي تركه  اللية 
 ، احد  خفاياه  اىل  يلتفت  مل  رحيله  عقب 
المل بشخص يثق به الشعب الذي يثور 
الفوىض  حجم  نرى  وعندما  حتمي  امر 
مع تضخم ترسانات السلحة لدى دول 

الحيان  بعض  ف  النسان  يشعر  اخرى 
املخاطر  هذه  احتواء  كيفية  ف  بالحباط 
، ولكن عندما يكون ف داخله يقني لبد 
من ظهور شخص ذي مواصفات وكفاءة 
يستطيع ان يقود النسان اىل بر المان ، 
هذا الشعور بامل املنقذ اختلفت الديان 
واملذاهب واصحاب النظريات ف هويته 

ومؤهلته .
عىل  متفقة  السموية  الديانات  اصحاب 
ضورة املنقذ وكل ياول ان يثبت صحة 
من  ه��و  حجة  الق���وى  ويبقى  اف��ك��اره 
 ، حجته  اثبات  ف  الخر  مصادر  يعتمد 
ولكن كيف بالذي ل يؤمن اصل باملنقذ 
بفكرة  الضليعني  الباحثني  احد  ؟ سالت 
فرجه  تعاىل  ال  عجل   ( املهدي  الم��ام 

أال تأمل ظهور منقذ ؟
عندما تنظر الى الفوضى 
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مقاالت

ال�يف ( قلت له ما هي احلجة التي ترد 
با عىل السلفية والعلمنية بوجود احلجة 
جل  فان  السلفية  اىل  بالنسبة  اجابني  ؟ 
مصادرهم وامهات كتبهم ذكرت المام 
 ، ظهوره  وكيفية  ظهوره  ومتى  املهدي 
اما   ، القوم  مصادر  من  جمموعة  وذك��ر 
يؤمنون  ل  كانوا  ان  العلمنية  اىل  بالنسبة 
فليبقوا ل يؤمنون هذا شانم .....حقيقة 
وقفت كثريا عند الشطر الثاين من اجابة 

الخ الباحث !!!!!
ان فكرة املنتظر كم يقال عنها فكرة عاملية 
ولكن اثباهتا كان دينيا اكثر مما هو منطقيا 

التجريبية  العقول  اصحاب  نجد  وهلذا 
من  ضب  ه��ي  املنتظر  ف��ك��رة  ان  جت��د 
ومبادئ  يتفق  ، وهذا ل  اخليال  ضوب 
السلم ، فكل فكر او حكم رشعي ف 
هذا  اثبات  ابجدية  عىل  يتوي  السلم 
يعجز  قد  نعم   ، احلكم  ذاك  او  الفكر 
ولكن  املنطقي  التعليل  اياد  من  العقل 

هذا ل يدل عىل عدم الوجود .
البلد  تعم  التي  والفوىض  التظاهرات 
حكامها  بتنحي  تطالب  واغلبها  العربية 
اهتزاز  فيدل عىل  ان دل عىل شء  وهذا 
الوقت  نفس  وف  احلكام  هؤلء  عدالة 
من  الشعوب  هذه  تتمكن  عندما  نرى 
اخرى  ف��وىض  ف  تقع  طواغيتها  ط��رد 
 ، لقيادهتم  للمؤهل  واهلوية  الكيفية  ف 
وينجم عن ذلك كوارث وانتهاك حقوق 

النسان ويكثر السلب والنهب من جهة 
اخرى  جهة  من  والم���راض  واملجاعة 
هكذا  الشعوب  ه��ذه  تعيش  وعندما 
بشخص  الم��ل  ي��دوه��ا  فانا  ف��وىض 
يقودهم ليقيض عىل هذه الفوىض ويكم 
لو  المر  هذا   ، والحسان  بالعدل  بم 

قلناه للعلمين ال يعدو منطقيا ؟
ب��ال��دي��ن هل  ي��ؤم��ن  م���ن ل  ون���س���ال 
بالمكان ان تتسع رقعة الظلم والفوىض 
العربية  اخرى غري  اىل دول  واملظاهرات 
المر  لو حدث هذا  ؟ ختيلوا  السلمية 
ف الصني بالرغم من ان هنالك بوادر عىل 

سينجم  التي  الكوارث  ماهي  حدوثها 
عن هكذا تظاهر ومن سيكون بيده زمام 
المور ليقود النفجار ف الصني ؟ ف هذه 
العقول  اصحاب  بان  نحكم  فاننا  احلالة 
كانت  اي��اً  بالنسان  هتتم  التي  السليمة 
ديانته ومعتقده وحتى لو مل يكن صاحب 
قائم  سليم  تفكري  صاحب  ولكنه  دين 
ينقذ  عىل احرتام النسان فانه يامل بمن 
الب�ية من هذه الفوىض ، اما اصحاب 
بالسعادة  تشعر  فانا  املريضة  العقول 
عقول  هكذا  ومثل  الفوىض  ترى  عندما 
قائد  ب��ضورة  يؤمنون  ل  بل  ياملون  ل 
الظلم  من  ينقذهم  خاصة  مؤهلت  ذي 

واجلور لنم هم الظلمة.
تفكريية  باهلية  يتمتع  الذي  املنقذ  هذا 
اكتسب  اين  من  نسال  ان  لنا  لبد  قوية 

فهذا  مكتسبة  كانت  فان  ؟  الهلية  هذه 
وهذا  منه  اكفا  هو  من  هنالك  ان  يعني 
اخلليفة  طلب  عندما  حصل  المر  نفس 
الول من ابيه ان يبايعه فقال له ابوه ملاذا 
له  فقال  القوم  كبري  لين  فاجاب  ؟  انت 
ابوه انا ابوك يعني انا اكرب منك فانا احق 

با منك.
يعني  فهذا  خارقة  موهبة  كانت  وان 
التسمية  ولكن  اصل  الفكرة  تطابقت 
ونحن  خارقة  مواهب  له  نعم  اختلفت 
نقول ان الذي منحها له هو ال عز وجل 
ان مل تكن من ال عز  املوهبة  ، لن هذه 
اكثر  با  يتمتع  ان  املمكن  من  فانه  وجل 
كم  الفوىض  تعود  وبالتايل  شخص  من 
واذا   ، حاكم  من  اكثر  هنالك  طاملا  هي 
انفردت املوهبة بشخص واحد فهذا هو 

املطلوب .
قبل  ال�قية  املانيا  ف  ماركسية  استاذة 
الفكر  تدرس  كانت  الغربية  مع  التاد 
اح��د طلبتها  وامل��ادي��ة وك��ان  امل��ارك��يس 
عراقيا من الكاظمية ساهلا عن اصل املادة 
املادية ومنها  النظريات  وبدات ت�ح له 
املادة  كون  الذي  ان  اىل  وانتهت  داروين 
موجود  خارقة  بعقلية  يتمتع  جمهول  هو 
ليمكننا ان نراه او نلمسه ولكن نتاجاته 
املادية هي التي تثبت وجوده وعندها قال 
هلا الطالب هذا الذي تصفينه باملوجود ل 
يمكن ان نراه نحن نقول انه ال عز وجل 
عىل  معتمدين  التسمية  ترفضون  وانتم 

الصفات .
المر بعينه ان العامل عندما يقاد اىل حافة 
اهلاوية مع تفيش الظلم واجلور يبقى امل 
ينقذهم  شخص  ظهور  هو  املستضعفني 

مما هم فيه .
تفكري  ف  تبقى  ان  ي��ب  مهمة  نقطة 
وعقول املؤمنني بفكرة المام املهدي ان 
عىل  الن  العامل   ف  يدث  بم  يتشبثوا  ل 
النتظار  اىل  ويركنوا  الظهور  دليل  انه 
الساعة ويب  نامل ظهوره ف هذه  فاننا 
ان يكون استقباله هو الثبات عىل مبادئ 

السلم والعمل با وجهاد الظامل  
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االسرة

م�ع  تفاعلها  نتيجة  كثرية  لتغريات  العراقية  الرسة  تعرضت 
ع�ن  عزل�ه  يمك�ن  ل  التغي�ر  ه�ذا  وان  املختلف�ة،  املؤسس�ات 
التغي�ر  ه�ذا  حص�ل  حي�ث  املجتم�ع  ف�ي  ي�دث  ال�ذي  التغي�ر 
ف�ي كثي�ر م�ن النس�اق وف�ي ض��وء ذل��ك تنوع��ت جوان��ب 
الجتمعي��ة  اجلوان��ب  ومنه��ا  املجتم��ع  ف��ي  متع��ددة 
والقتص��ادية والسياس��ية والدينية والثقافية فانعكس ذلك عىل 
تنوع أنمط الرسة ولذا هناك نوعان من الرس العراقية )الرسة 
العراقية التقليدية ( و) الرسة العراقية احلديثة (. وان الس�رة 
العراقي�ة كان�ت ختض�ع للتقالي�د أكث�ر مم�ا ختض�ع للق�وانني فه�ي 
عائل�ة تقليدي�ة ونم�وذج العائل�ة ه�و الري�ف لك�ن التط�ورات 
عليه�ا  حص�لت  الت�ي  والجتمعي�ة  والثقافي�ة  القتص�ادية 
ظه�ور  إل�ى  أدى  وتص�نيع  تض�ر  عملي�ات  م�ن  رافقه�ا  وم�ا 
تتك�ون  الت�ي  املص�غرة  العراقي�ة  للعائل�ة  احلديث�ة  الص�ورة 
املجتم�ع  ف�ي  يص�ل  تغي�ر  أي  ان  وأطفاهلم�ا،  ال�زوجني  م�ن 
مق�دمتها وعن�دما  ف�ي  تق�ف الس�رة  إل�ى ع�دة عوام�ل  يع�ود 
يص�ل التغي�ر فان�ه يتن�اول بن�اء الس�رة وم�ا في�ه م�ن علق�ات 
التكنولوجي�ة  فالعوام�ل  الكبي�ر،  املجتم�ع  ف�ي  ي�ؤثر  لك�ي 
اث�را  وأرسعها  العوام�ل ظه�ورا  ه�ذه  أكث�ر  ه�ي  والقتص�ادية 
طبيع��ة  ف��ي  بنائي��ة  تغي��رات  وت��دث  الس�رة.  تركي�ب  ف�ي 
املس��اواة  منظ��ور  م��ن  الس��رة  أعض��اء  ب��ني  العلق��ات 
املس��توى  وبازدياد  واملس��ؤولية  الس��لطة  ف��ي  واملش��اركة 
أكث��ر  وأصبح  الرج��ل  تس��امح  زاد  والقتص��ادي،  الثق��اف 
تفهم��ا للعلق�ات اإلنس�انية ب�ني أعض�اء الس�رة، وان الس�رة 
جم��ال  ف�ي  للتغي�ر  الع�املي  التي�ار  ع�ن  ختتل�ف  ل  العراقي�ة 
الظ��روف  اخ��تلف  ع��ن  النظ��ر  بغ��ض  اإلنس��انية  الس��رة 
املجتمعي��ة لعب��ت عوام��ل التحض��ر والتص�نيع ال�دور الفع�ال 
واملباش�ر ف�ي تغي�ر مواق�ف وق�يم وتقالي�د الس�رة بخص�وص 
ممتدة  ارسة  من  العراقية  الرسة  تبديل  وف�ي  الش�ريك  اختي�ار 
البنيوي�ة ف�ي  التغي�رات  إىل ارسة نووية، مم�ا ادى إل�ى ح�دوث 
ادي�ا  املذكورين  العاملني  ان  هذا  عن  فضل  العراقية،  الس�رة 
من  حول�ه  اذ  الس�رة  س�كن  ونوعي�ة  طبيع�ة  ف�ي  تغي�ر  إل�ى 
الس�كن  نظ�ام  إل�ى  لل�زوج  البي�ت الص�يل  ف�ي  الس�كن  نظ�ام 
ارسة  بأنا  التقليدية  العراقي�ة  الس�رة  ومتت�از  جدي�د  بي�ت  ف�ي 
كبرية تكمها العادات والتقاليد وتتكون من الزوجني أو أكثر 

وبناهتم  املتزوجني  وغري  املتزوجني  ابناءهم  وتضم  زوجة  من 
ويس�كنون ف�ي بي�ت واح�د او ام�اكن متج�اورة وي�رتبط اجلمي�ع 
ع�ن  النس�ب  انح�دار  ويك�ون  الب�وي  والنس�ب  ال�دم  برابط�ة 
طري��ق الب وأقرباء الم اق�ل أمهي�ة م�ن اقرب�اء الب واجلدة 
الع�م،  وبن�ات  وأبن�اء  والعم�ات  والعمم  والخوة  والحفاد 
رواب��ط  عل��ى  وبع�دها  الب�وة  رواب�ط  عل�ى  الس�رة  وتعتم�د 
املص��اهرة، حي��ث يق��وم العام��ل الع��اطفي ب��دور كبي��ر ف��ي 
اش��د  ه��ي  التقليدي��ة  والس��رة  للس��رة  الق��وي  التمس��ك 
التزام��ا بالتقالي��د والع��ادات بس��بب العص��بية العائلي��ة وم��ا 
الدفاع  يصبح  حيث  اعضائها،  عل��ى  التزم��ات  م��ن  تفرض��ه 
الس�ر  م�ن  الن�وع  ه�ذا  ويع�د  مجاعي�ة  وظيفة  هي  الرسة  عن 
ال�زمن ل تض�محل بم�وت رئيس�ها وان  وح�ده مس�تمرة م�ن 
الب�ن الكب�ر او الخ الكب�ر م�ن بع�ده يق�وم برئاس�ة الس�رة.

لألسرة العراقية السلطة األبوية
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االسرة

تقول المثال الشعبية )صربك عىل نفسك 
)وال��ق��رش  عليك(،  ال��ن��اس  ص��رب  ول 
وتتنوع  السود(،  اليوم  ف  ينفع  البيض 
يعمد  فهناك من  أشكال وأنواع الدخار 
مرصفية،  حسابات  ف  امل��ال  إي��داع  إىل 
احلياة  أزم��ات  ملواجهة  أسهم،  رشاء  أو 
ف  لبنائهم  أو  هلم  مقبولة  حياة  وضمن 
الوسيلة  راتبه  املستقبل.. وهناك من يد 
من  التقاعد  قبل  لدخ����اره  الف��ض��ل 
أن  اخلطأ  من  وذاك  هذا  وبني  الوظيفة. 
طويل  الدخ��ار  مشوار  أن  البعض  يرى 
الدخل  يقل  التي  التقاعد  مرحلة  قبل 
فيها، لذلك كلم بدأ الدخار مبكرًا، كنت 
ف أمان من تأجيل الدخار، والضطرار 
ف  يكون  ل  قد  كبري،  مبلغ  ادخ��ار  إىل 

استطاعتك توفريه.
وترى السيدة )حوراء حسني( –موظفة- 
ف  الصغري  بالستثمر  يبدأ  البعض  أن 
من  جزء  اقتطاع  خلل  من  قليلة  مبالغ 
والبعض  التقاعد،  ملرحلة  انتظارًا  راتبه، 
يلجأ إىل الدخار بشكل عام، مكونًا ثروة 
تغنيه بعد التقاعد، وهؤلء ليست لدهيم 
يعرف  ل  من  فعند  املشكلة  ا  أمَّ مشكلة، 
السرتاتيجية  أو  الصحيحة،  اخلطوط 
العملية للدخار قبل التقاعد بفرتة كافية 
البداية  ف  وتضيف)حوراء(  الزمن.  من 
الراتب  فيكاد   ، عيلَّ صعبًا  المر  وجدت 

منه   يبقى  ول  املنزل  متطلبات  يكفي  ل 
سوى القليل، لكن حدثت نفيس إىل متى 
لذلك  والتبذير؟  سيستمر هذا اإلرساف 
لبد من الدخار بشكل فعيل.. وبالفعل 
ج��زءًا  استقطع  أن  ع��ام  منذ  استطعت 
البنكي،  حسايب  ف  وادخ��ره  راتبي  من 
املرصوفات،  من  الكثري  عن  واستغنيت 
اهل��داي��ا  رشاء  لكثرة  املخصصة  منها 
الذهب  ب���اء  قمت  كم  للمناسبات، 
مبتعدة  احلاجة  لوقت  وادخاره  اخلالص 
التجارية  ال��ع��لم��ات  ع��ن  رشائ��ه  عند 
تقل..  املالية  قيمتها  لن  والمل����اس، 
الصحيحة  البداية  نظري  وجه  من  وهذا 

للدخار.
البداية الصحيحة

خلمسة  أم   - عباس(  )اح��لم  تتوقف  مل 
الدخ��ار  كيفية  ف  التفكري  عن  أب��ن��اء- 
بذه  إملامها  ع��دم  فرغم  التقاعد،  قبل 
ف  اليدي  مكتوفة  تقف  مل  فإنا  الثقافة، 
الستعانة بأحد اخلرباء والستفسار عن 
للدخار،  املناسبة  والطرق  الساليب 
ف  الدخول  شهور  منذ  بدأت  وبالفعل 
باستقطاع  جليًا  والتفكري  الدخ��ار  عامل 
أجل  م��ن  ال��رات��ب  م��ن  دي��ن��ار  آلف   5
قبل  هائنة  وحياة  صحيحة  صورة  رسم 
التقاعد.. وتقول: للدخار فوائد عديدة 
لألرسة وعىل القتصاد أيضًا، كونه يعترب 

الرسة  إدراك  أن  كم  عائد،  له  استثمرًا 
املادي  الستقرار  يضمن  الدخار  ملعنى 
فرتات  إىل  يمتد  الستقرار  وه��ذا  هل��ا، 
طويلة ف حياتنا، وبالتايل يكفل نوعًا من 
والزمات  التقلبات  عن  والبعد  اهلدوء 
عدم  أو  اإلرساف  ع��ن  النامجة  امل��ادي��ة 

التحوط للغد.
ثقافة الدخار

املرأة  أن  -موظفة-  الطائي  نجاة  وتؤكد 
بالدخار،  إملاما  أكثر  أصبحت  حاليًا 
فأصبحت لدهيا الكثري من ثقافة الدخار 
أجل  راتبها وذلك من  التقاعد، من  قبل 
وراحة  املادي  الستقلل  عىل  احلصول 
البال وحياة خالية من الضغوط والتوتر، 
كم يشكل مرتكزا آمنا للعائلة، مشرية إىل 
من  يكن  مل  الدخ��ار  عامل  إىل  دخوهلا  أن 
اليوم، بل من عدة سنوات، حني وجدت 
املال  من  جيبها  ف  ما  كل  ترصف  نفسها 
ليست  تكون  قد  وكمليات  التسوق  عىل 
بحاجة هلا، بل لقتنائها من أجل املباهاة 
با أو من باب أنا علمة جتارية، لذلك 
مبلغ  مج��ع  احل��ني  ذل��ك  م��ن  استطاعت 
الراتب  من  جزء  اقتطاع  خلل  من  كبري 
بكل  املستقبل  مفاجآت  من  ليحميها 
حياة  هلا  ويضمن  ال��واردة  الحتملت 

كريمة.

كيف تحقق رفاهية 
          اسرتك عبر ثقافة االدخار...؟
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انها فاطمة عليها السالم

في رواية عن سليمان بن مهران قال : » دخلت على الصادق جعفر بن محمد ) عليه السالم ( وعنده 
نفر من الشيعة وهو يقول : معاشر الشيعة ، كونوا لنا زينًا ، وال تكونوا علينا شينًا . قولوا للناس حسنًا 

واحفظوا ألسنتكم ، وكّفوها عن الفضول وقبح القول «

قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: )شر الناس عند اهلل يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم(.
وقال اإلمام أبو عبد اهلل الصادق )عليه السالم(: )من أبغض خلق اهلل عبد اتقى الناس لسانه(

في طلب العلم

معاشر الشيعة

اإلنسان ممن يتقى شره 

روي عن عبد الرحمن بن عوف قال : ســـمعت رســـول اهلل صلى اهلل عليه وآله وســـلم يقول : 
) أنا الشـــجرة ، وفاطمة فرعها ، وعلي لقاحها ، والحســـن والحسين ثمرها ، وشيعتنا ورقها ، 

الشجرة أصلها في جنة عدن ، والفرع والثمر والورق في الجنة .
) المصدر: ستدرك الحاكم 3 : 160 ، مقتل الخوارزمي : 61(

قال ابو عبد الّله عليه الّسالم في أّول مّرة دخلت عليه : تعّلموا الصدق قبل الحديث
وقال عليه الّســـالم : لســـت أحّب أن أرى الشـــاب منكم ِإال غاديًا في حالين ، ِإما عالمًا أو متعّلمًا ، فان لم يفعل 

فرط ، وِإن فرط ضّيع ، وِإن ضّيع أثم
وايضا : اطلبوا العلم وتزّينوا معه بالحلم والوقار

وايضـــا: تواضعوا لمن تعّلمونه العلم ، وتواضعوا لمن طلبتم منـــه العلم ، وال تكونوا علماء جّبارين ، فيذهب 
باطلكم بحقكم

تراث اهل البيت 
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هيبة االمام السجاد عليه السالم 

حب المال والحرص على الدنيا

العمل ثم العمل 

عن عبد اهلل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده قال : كانت أمي فاطمة بنت الحسين عليه السالم تأمرني 
أن أجلس إلى خالي علي بن الحســـين عليهما الســـالم ، فما جلست إليه قط إال قمت بخير قد أفدته : إما 

خشية هلل تحدث في قلبي لما أرى من خشيته هلل تعالى ، أو علم ، قد استفدته منه .

قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: )من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من اهلل في شيء(. وقال )صلى اهلل عليه 

وآله(: )لتأتينكم بعدي دنيا تأكل إيمانكم كما تأكل النار الحطب(. وقال )صلى اهلل عليه وآله(: )دعوا الدنيا ألهلها، 

من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه فقد أخذ حتفه وهو ال يشعر(. وقال )صلى اهلل عليه وآله(: )إن الدينار والدرهم 

أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم(. وقال )صلى اهلل عليه وآله(: )من أحب دنياه أضر بآخرته(.وقال اإلمام زين 

العابدين )عليه الســـالم(: )رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس. قال اإلمام أبو جعفر 

الباقـــر )عليه الســـالم(: )بئس العبد عبد يكون له طمع يقوده، وبئـــس العبد عبد له رغبة تذله(. وقال اإلمام أبو 

عبد اهلل الصادق )عليه السالم(: )حب الدنيا رأس كل خطيئة(.

يقول رجل من اهل المدينة خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ســـاعة حارة ، فلقيت محمد بن علي 
- وكان رجال بدينا - وهو متكئ عل غالمين له أســـودين - أو موليين له - فقلت في نفســـي : شـــيخ من 
شيوخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال  في طلب الدنيا ! أشهد ألعظنه ؟ فدنوت منه فسلمت عليه 
، فســـلم علي ببهر  وقد تصبب عرقا ، فقلت : أصلحك اهلل ، شـــيخ من أشـــياخ قريش في هذه الساعة على 

مثل هذه الحال في طلب الدنيا ! لو جاءك الموت وأنت على هذه الحال ؟ !
قال : فخلى عن الغالمين من يده ، ثم تســـاند وقال : ) لو جاءني واهلل الموت وأنا ) في هذه ( الحال 
، جاءنـــي وأنا في طاعة من طاعات اهلل ، أكف بها نفســـي عنك وعـــن الناس ، وإنما كنت أخاف الموت لو 

جاءني وأنا على معصية من معاصي اهلل » .
فقلت : يرحمك اهلل ، أردت أن أعظك فوعظتني

تراث اهل البيت 
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مشاركات 

ال  نعم  فمن   ) الدنيا  احلياة  زينة  والبنون  )امل��ال   
أن  إل  بكائهم  كثرة  ورغ��م   ، بالطفال  يرزقنا  أن 
اهلموم  من  الكثري  علينا  خيفف  احلياة  ف  وجودهم 
متلك  ابتسامتهم   ، نقاء  وحياة  بيضاء  صفحة  فهم   ،
القلوب وهم مل ُيسنوا الكلم بعد ، تعاملهم ببساطة 
ل  مكروه  أصابم  وإن  يسدون،  ول  يقدون  ل 
يتذمرون ، فبأحاسيسهم اجلياشة ومشاعرهم املرهفة 
وتعاملهتم  الشيقة  وباحاديثهم   ، عقولنا  يملكون 
وتعلقهم... واحرتامهم  حبهم  كامل  يعطونا  املحببة 

وليس عيبا أن نتعلم من أطفالنا ومن ترصفاهتم فهم 
يملكون من مهارات احلياة ما ل يملكه الكبري ، فمن 
املفارقات بينهم وبني الكبار فالكثري من الكبار عندما 
بل  مضمحل  ويذهب  ييأس  امل��راد  اهلدف  يقق  ل 
الطفل  إن  إل  وفشله  بإخفاقاته  تتجدد  ذكراه  وتبقى 
ياول  فيبقى  يستسلم  مل  املنشود  هدفه  يقق  مل  إذا 
وياول وينسى إخفاقاته السابقة واآللم التي أصابته 
امليزة اإليابية  بسبب حماولته  فلذلك نتعلم منه هذه 
، الكبار بحاجة أن يعطوا من حوهلم املزيد من الثقة 
وإن   ، عمياء  ثقة  حوهلم  فيمن  يثقون  الطفال  بينم 
أسأنا هلم اليوم ف الغد ينسون فل يبقى ف قلوبم غل 
ول حقد بينم الكبار يكفي ليشطب تارخيك معه جمرد 
إساءة واحدة فقط ، ودائم ما ياول الطفل بابتسامته 
يصافحك  الكبري  أم��ا  معك  يتأقلم  أن  الساحرة 
،الطفل  حقدًا   عليك  يغيل  وقلبه  بابتسامة  ويقابلك 
يلح عىل والديه ويبكي رجاء لتحقيق ما يريد ونحن 
ال  يدي  بني  نبكي  أن  إىل  بحاجة  العىل  املثل  ول 
سبحانه ونلح عليه فيم نريد وهكذا أتعلم من طفيل. 
الطفولية  بساطة  ونعيش  التكلف  ننبذ  أن  أمجل  فم 
اجلميلة والرائعة، والروع من ذلك أن نكتسب منهم 
فن التعامل، ونأخذ منهم نقاء القلب وصفاء النفس.

ان أمهية التعامل مع النفس ف مواقف احلدة والضغوطات، ضورة هكذا عّلمني طفلي
فهم  حولك،  هم  ومن  الناس  مع  بالعلقات  والعتناء  املحافظة 
فتتشاطر  العمل  ف  وزملؤك  تقطعهم،  أل  ُأِمرت  الذين  أرحامك 
ماضيا  منك  بالقرب  بنوا  الذين  وأصدقاؤك  واملهام،  املكان  معهم 
وتارخيا، وقبل كل هذا إنك كائن اجتمعي بطبيعتك وفطرتك التي 

ُخِلقت وُولِدت با، فل غنًى لحدنا عنا.
لذلك عندما نمر بظروف شهرية قد تغري من روتني املعتاد، أو نلقي 
تديات أسبوعية قد ُتقض لنا مضاجعنا وتؤرقنا، وإن واجهنا أحداثًا 
يومية أحدثت ضجة ف عقولنا وأنفسنا وعكرت صفو أمزجتنا، كلنا 
نعلم أن ل أحد خيلو من تلك المور ول تصفو احلياة لفرد منا، فإن 
كل ما نمر به ل يعترب عذرًا كافيًا لنجرح هذا ونرصخ ف وجه ذاك، 
العقيمة،  باملساجلت  التبسم واستمرارنا  لتوقفنا عن  وليس مربرًا 
أو سببًا يمنحنا احلق ف التوقف عن مهمة كلفنا با أب أو مسؤول، 
بالطبع ل... كيف من املمكن أن يكون لك احلق ف ذلك وقد وضع 
لك ربك منهجًا للتعامل مع ضغوطك وطريقًة ملواجهتها بأقل قدر 
من الضر؟!، كيف هتون عليك علقة بنتها السنوات والرحام ف 

مقابل )أنك مضغوط(؟!
أفكارك وسلبيتها...  ف من حدة  بعقلك... خفِّ وارفأ  ن عليك  هوِّ
وارحم جسدك من تقلبات تتعبه ومترضه، ابحث عن زاوية الراحة 
لديك... اجلأ هلا بني احلني واآلخر كي ل ختِطئ ف حق شخص آخر، 
استمع آليات قرآنية من صوت عذب... ستجد حًل بني ثناياها إن 
تأملت وتفكرت، اقرأ ف الخلق التي رسمها الرسول الكريم - 
صىل ال عليه واله وسلم – لهل بيته )عليهم السلم( وابحث عن 

ترصفاهتم وتعاملهم مع أضخم وأبسط أحداث حياهتم.
أنت  تكون  بأن  أكلفك  ول  لوحدك،  اهلم  كل  أحلك  لست  ل... 
الشخص املثايل بني أرستك وأصحابك، بل إنني أطلب منك فقط 
أن تتعامل مع ضغوطك بطريقة سليمة تكفيك خسائر شخصية قد 
تكون هي الهم والوىل، فاملشكلة ليست بالضغوط التي نمر با، 

لكن بالطريقة التي نتناوهلا با.

الشخص المثالي ومواقف الحياة

ق 
رزا

ن 
مي

س
 يا
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مشاركات 

املعلومات  فقيمة  املراسل  هو  العلمية  املؤسسة  ف  املهمة  احللقة 
 ، املراسل  مصدرها  يكون  العلمية  الوسائل  تبثها  التي  والخبار 
او  اخلرب  اعداد  قبل  املراسل  لعمل  ثوابت  وضعوا  الصنعة  واصحاب 

التقرير او التحقيق بينم هو خيتار احلدث ومدى تاثريه ف الراي العام .
ف بعض الحيان يكون عمل املراسل املءات من الغري وبذا يكون اداة 
تنتهي صلحيتها ف وقت معلوم ، ولكن عندما يسن املراسل اختيار 
من  تقريرا  ويكتشف  بل  احلدث  عىل  يؤثرون  الذين  هم  ومن  احلدث 
صلب التقرير الذي جاء من اجله يكون قد سار عىل الطريق الصحيح .

اسمع مني اهيا املراسل هذه النصيحة ، دائم كن متابع للحدث حتى بعدما 
فتستخلص  له علقة با  ما  لربم يدث  يدث وتذكر الحداث جيدا 
منها تقريرا ) ضبة اعلمية( عىل سبيل املثال ، وانت تقوم بتغطية مؤمتر 
ما وقمت باجراء اللقاءات وكتابة النشاطات ، تعلم ان تسال راس اهلرم 
ما الغاية من هذا النشاط ؟ سيقول لك مثل خرجنا بتوصيات مهمة ، 
اساله هل حددتم سقفا زمنيا لتنفيذها ؟ ان قال نعم اطلب منه الزمن 
ودونه ف دفرت ملحظاتك، وان قال كل سيكون سؤالك ما الغاية من 

هذا املؤمتر ؟ 
وحتى عندما تقوم بتغطية دورة ما تسال القائمني عىل الدورة ما الغاية 
من ذلك ؟ تعليم املشاركني ، وما الفائدة التي سيجني منها املشارك ؟ 
ومتى تظهر ثمر الدورة عىل املشاركني؟ تابعها حتى بعدما تنتهي فلربم 

بعض النشاطات غاية اصحابا شهرة اعلمية .
هذا وضع حجر الساس ، قم بتغطية الفعالية وتابع التنفيذ، واخر وقع 
عقدا مل�وع ما ، اسال عن مدة تنفيذ العقد ، دون التاريخ  ليكن ضمن 
اولوياتك ف مفكرتك، حتى خطاب املسؤولني عندما يرسد ما سيقدم ، 
استفرس منه عن ال� متى، واكتبها ، وعندما يني وقتها اسال املرصح با.
وعندما  بالبلد  النهوض  بل  بالخرين  الرتبص  غايتها   ليست  املتابعة 
تلتزم جهة ما بم وعدت اكتب تقريرا عنها وارفق معه الرشيف بانم 
عىل  الع��لم  سلط  بوعده  يف  مل  ومن   ، بوعدهم  وصدقوا  وع��دوا 
نشاطاته لتكون وسيلة ضغط عليه ، واياك ان تتهجم عليهم بل اظهر 
احلقيقة فقط ودع الصورة هي من تتحدث او الصوت او الفلم الفديوي 

..

انقضت  التي  عمري  رحلة  انتهاء  مشارف  عىل 
بتعاليم  اللتزام  التقوى وعدم  من دون شّد حزام 
والتأخري وتارة أخرى  بالتسويف  تارة  اخللق,  ربان 
خليا  ف  يرسي  الندم  بدأ  والتقصري.  بالنسيان 
نفيس  خلجات  ف  ي��دب  والس��ى  واحل��زن  عقيل 
وصنع  عمري  من  بقى  ما  تدارك  فحاولت  وقلبي 
قارب إنقاذ لينجيني مما أنا فيه, وأحيص ما فأتني من 
من  أعظمها  وما  عددها  أكثر  فم  والصيام  الصلة 
الفاين؟  العمر  ديون وكيف يمكنني تسديدها بذا 
فلقد فات الوان وشّق عيّل ذلك المر والمراض 
قد أنكت جسمي وأضعفته والزمن قد بدد قواي 
وُيرجع  يعود  أن  للشباب  فأنى  أتمل,  أع��د  ومل 
النهاية  ف  قررت  واحليوية.  والقوة  النشاط  معه 
نايتي,  فيه  كانت  لو  حتى  السنة  هذه  ف  أصوم  أن 
الطويل  الصوم  نار  من  الخ��رية  الساعات  إنا 
قد  السن  ف  طاعن  مثيل  لرجل  بالنسبة  والعصيب 
عفا ال تعاىل عن أقراين وبقيت أنا أصارع بني الندم 
واخلوف منه وإدراك رحته وعفوه, آه عىل نفيس التي 
الروائح الزكية إذ ُترسل  تضعف كلم فاحت تلك 
يرجتف  وجتعله  جسمي  هتز  خفية  قوى  هبوبا  مع 
ما  وأت��ذوق  اإلفطار  ساعة  تدق  متى  عصفها,  من 
املمزوج  املرير  المل  ذلك  من  رمقي وأختلص  يسد 
بالندم الشديد؟ فكلم أرى أولدي وأحفادي وهم 
أغبطهم  مرسورين,  حاس  بكل  لليمن  يستقبلون 
عىل ما هم فيه من نعمة اليمن, وُأؤنب نفيس عىل 
ف  ُيفكر  الذي  عىل  جدًا  وأغضب  سابقًا  تسويفها 
ذلك  من  وأحذرهم  منه,  واح��د  يوم  ولو  تفويت 
ف  هلم  يدث  وما  الم��ر  هذا  تبعات  هلم  وأرشح 
املستقبل إذا تعودوا عىل ترك الصوم أو الصلة أو 
تأجيلهم, وختيلوا كيف يكون موقفي آنذاك؟ وكيف 
عىل  لكن  وجهي؟  عىل  والنكسار  اخلجل  يعلو 
الدروس  ترسخ  عندما  أفتخر  أنا  ذلك  من  الرغم 
والعرب التي استنتجتها من جتربتي ف أذهانم لكي 
اخلاطئ  املايض  ذلك  من  ويتعظوا  منها  يستفيدوا 

متهيدًا ملستقبلهم الصحيح الزاهر.

كيف تكون 
ـــال  ـــراس م

ناجحا؟

آه 
على نفسي
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تديدا  )إعلمي(  تسمية  ف  متعنا  ولو 
؛  به  واإلخ��ب��ار  العلم  اىل  ييلنا  فانه   ،
وحماولة  والم��ور،  بالقضايا  املعرفة  أي 
إحاطة اآلخرين بمستجداهتم علم ، من 
لألحداث  املعايشة  بسبب  الدراية  جهة 
عن  فضل   ، اخلربة  وتراكم   ، كثب  عن 
؛  املتاعب  مهنة  يمثل   ، اإلع��لم  ك��ون 
وامللزمة  والقرب  املعايشة  تلك  بسبب 
اإلعلميني  أع���مر  م��ع��دل  ف��ان  ل��ذا   ،
ال��دراس��ات  وحسب   ، عامة  ب��ص��ورة 
هذا  ف  أجريت  التي  والعملية  العلمية 
املهن  ب��ني  الخ��ف��ض  يعد  اخل��ص��وص؛ 
 ، الخ��رى  اإلبداعية  والفنون  الفنية 
اإلعلميني  من  البعض  يفوت  قد  لكن 
خطر دوره عىل نفسه أوًل، وعىل الناس 

ثانيًا ، ف خضم اللهاث خلف إغراءات 
ال��زائ��ل ؛ إرض��اء  احل��ي��اة ، وزخ��رف��ه��ا 
الذاتية  والرغبات  الشخصية  لألهواء 
للشهرة  طلبا  ورب��م   ، امل��ادي��ة  وامل��ي��ول 
خيتار  الرفعة  وبدل   ، والسلطان  واجلاه 
القبول  ثم  ومن   ، والرتكاس  الضعة 
امليول  تبني  ف  والتبعية  الدور،  بضحالة 
وراء  بالركض   ، واملتبنيات  واملعتقدات 
لنقل الضالة وليست  التوجهات،  بعض 

املشبوهة !
 لذلك فإن مثل هذا البعض مع السف 
من  ال��دوام   عىل  متقلبا  سيظل  الشديد؛ 
حال اىل حال ، ومتلون الجتاه ، حسب 
ورغائبه  وأطمعه  مصاحله  عليه  متليه  ما 
ما  فإذا  ؛  ناعق  كل  مع  ينعق   ، وشهواته 

ورغم  السابقة  املراحل  ف  اإلعلم  كان 
وسائله  اىل  استنادًا  ؛  تأثريه  حم��دودي��ة 
رغم  أقول   ، التقليدية  وتقنياته  القديمة 
ذلك كان له كل هذا الثر الكبري والوقع 
حياة  ف  ونشهده  شهدناه  ال��ذي  املؤثر 
ف  فعله  حقيقة  إذن  تصور  فلنا  الناس؛ 
التقنيات  تنوعت  وقد   ، الراهن  الوقت 
هائل  بشكل  وت��ط��ورت   ، املستخدمة 
حداثة  خ��لل  من   ، املتبعة  الساليب 
؛  واخل��ط��اب  والت��ص��ال  البث  وسائل 
متناول  ف  اإلعلمية  امل��وارد  فأصبحت 
إتاحة السبل أمامها لغزو  اجلميع بسبب 
العامل ؛ لسهولتها وتوفرها وقلة تكلفتها 
عىل املستهلكني واملستفيدين من خدماهتا 
جمرد  اىل  الوجود  تول  لذلك  ونتيجة   ،

كان ومازال.. بل وسيبقى لإلعالم دوره الكبير، ورسالته الجليلة عبر انعكاس خطابه المؤثر في واقع المجتمعات 
واألمم ، والمســـيرة الحياتية لشـــعوبها الواعية ، ســـواء أكان مثل ذلك اإلعالم مرئيا أم مسموعا أم مقروءا، 
كونه يمثل الســـلطة الرابعة في واقع األمم والمجتمعات بعد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية فيها ، 
كما وان لإلعالمي مكانته المرموقة واحترامه المتميز، ألنه في حقيقته ينبغي ان يمثل لســـان الصدق ورسول 
الحقيقة بين الناس ، حينما ارتضى لنفســـه دخول الرهان الصعب عفوًا أو عن ســـابق قصد ؛ فتقلد القلم وســـيلة 
واإلعالم حرفة ، وتقبل النهوض بجسامة مسؤوليته الدينية والوطنية والتاريخية الملقاة على عاتقه ، وإذا افتقر 
لهذين الشرطين األساسيين ؛ أعني كونه لسان الصدق ورسول الحقيقة ، فإنه يغدو مجرد واجهة إعالنية وليست 
إعالمية! وبوق أجوف يروج بنفخه لهذه الجهة أو تلك ، ولهذا المسؤول أو ذاك ، وحاجة من الحاجات المعروضة 

للمزايدة عليها ومن ثم البيع لخدماتها لمن يدفع أكثر دائمًا أو يغدق عليها بالعطاء ! .

اإلعالم
ما بين السلب وااليجاب

تنمية بشرية

طالب عباس الظاهر
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تنمية بشرية

؛  ما  أو الصوت من مكان  ينطلق احلدث  ان  ، ما  قرية صغرية 
حتى ينت� خربه برسعة ف أرجاء املعمورة ، ويرتدد صداه هنا 
وهناك ، من خلل ردم املسافات واختزال الزمن - كم أسلفنا 
- نتيجة التطور التكنولوجي اهلائل لوسائل التصال والتقنيات 
احلديثة ف إيصال املعلومة ، وحسب رغبة القنوات اإلعلمية 
بإبرازه أو التعتيم عىل هذه القضية وتسليط الضواء عىل تلك 
؛ فإنفجار بسيط  ف العراق مثل تتناقله وسائل اإلعلم بشكل 
تزحف  مليونية  زيارة  بينم   ، الفضائية  القنوات  خاصة  مكثف 
احلسني  المام  اربعينية  ف  كم  اجلارف  كالسيل  كربلء  صوب 
ويتم  الكرام  مرور  متر   ، مثيل  هلا  العامل  يشهد  مل  السلم،  عليه 

التغايض عنها متاما .   
وبطيعة احلال فان كلمة اإلعلم ، وصوته املدوي ؛ بقدر مجاليته 
 ، المور  حقائق  عن  والكشف   ، الناس  أخبار  صدق  نقل  ف 
وحماولة تليل املواقف استنادا اىل خلفياهتا بالصوت والصورة ، 
وربم بالكلمة املكتوبة ، ونقلها من طرف العامل اىل طرفه اآلخر، 
ربم ف غضون دقائق ل غري ، بيد ان ذلك كله ل يمنع أحيانا من 
ان يكون قبيحا، إذا ما حاول تشويه الصورة ، وتزييف الكلم ، 
وقلب احلقائق ، بفعل نزغ الشيطان ف أدجلة الرسالة اإلعلمية 
جهات  قبل  من   ، الثمن  ومدفوعة  املغرضة  اإلشاعات  وفق 
وعىل   ، تلك  حساب  عىل  اجلهة  هذه  لصالح   ، معادية  وقوى 
الضللة  كانت  ما  وإذا   ، ذاك  أو  الطرف  هذا  توجه  من  الضد 
رائد تلك الرسالة اإلعلمية أو اإلعلنية! ، وإذا ما كان احلقد 
والدس والغدر ديدنا ، عىل العكس متاما من هذه اجلهة ذات 
الكلمة  إشاعة  تتوسله من خلل حماولة  الذي  امللتزم  اخلطاب 
الصادقة ، واهلادفة اىل كل خري ف بثها اإلعلمي ، ومتجنبة قدر 
اإلمكان اإلتيان باملنكر، فإنا باحلقيقة تقدم بني يدي ال صدقة 

، وكم جاء ف احلديث ال�يف :) الكلمة الطيبة صدقة(.
لذا فإن هدف تلك الوسائل املشبوهة ، سيكون بالضورة  كل 
رش وضللة وهتديم ؛ وسيكون هدف هذه كل خري واستقامة 
اخلري  قيم  بإحياء  الناس  أحيت  طيبة  كلمة  من  فكم   ، وبناء 
 ، املجتمع  رشائح  بني  إفشائها  عىل  والعمل  والسلم،  واملحبة 
وكم من كلمة خبيثة إماتتها بإضام نار احلرب ،وحماولة تأجيج 
مجر  عىل  بالنفخ  الرصاعات  وإشعال   ، القلوب  ف  الضغائن 
الفتن ؛ فتسيل جراء نزغها الشيطاين  الدماء ، وبالتايل تؤدي اىل 

سقوط املزيد من البرياء .
هلم  ثالث  ل  جانبني  أو  متعاكسني  وجهني  لإلعلم  فان  أخريًا 
- شأنه شأن املواضيع الخرى-  جانب أو وجه يدعو اىل كل 
بينم يظل اجلانب اآلخر يدعو اىل كل منكر، وجهة   ، معروف 
بخري  الدنية  الدنيا  وتشرتي   ، باإليمن  الضللة  تقايض  نظر 
اآلخرة،  وجهة تسعى نحو ثواب الدنيا واآلخرة معًا ،  فأهيم 

نختار لرسالتنا اإلعلمية يا ترى؟ 

وتنشئته  اإلنسان  بتنمية  كاملة  عناية  الدين اإلسلمي  عنى 
التنشئة الصحيحة، ولطاملا كان سباقًا دومًا إىل كل الفكار 
عام،  بشكٍل  احلياة  وتسني  تطوير  شأنا  من  التي  اجلديدة 
الدين اإلسلمي  املفاهيم الساسية ف  التنمية من  ومفهوم 
احلياة  التعمري،  مثل  أخرى  مرادفة  بأسمء  ُعرفت  والتي 

الطيبة، وكذلك العمرة. 
مرتكزات اإلسلم التنموية:

- الستخدام المثل للموارد الب�ية، ويشمل ذلك العناية 
لتحقيق  فرصتها  وإعطاءها  الب�ية،  بالعقول  والهتمم 

التنمية ف خمتلف املجالت. 
الضورات  التنمية ف اإلسلم وهي  بأولويات  اللتزام   -
والعقل،  والدين،  وامل��ال،  النفس،  تشمل  التي  اخلمس 

والعرض. 
- طاعة أوامر ال ف كافة المور، لّن الوامر التي أمر با 
اخلالق هي التي تقق التنمية ويشمل ذلك العدالة، واإلتقان 

واإلحسان ف العمل وغريها من املفاهيم اإلسلمية. 
التنشئة  تنشئته  خلل  من  وعلميًا  خلقيًا  الفرد  تنمية   -
دوره  له  ليصبح  اإلسلمية  املبادئ  عىل  وتربيته  الصحيحة 

الفعال ف املجتمع. 
لكل  يضمن  بحيث  اإلسلم  ف  الثروات  توزيع  عدالة   -

مواطن مسلم حّقه منها. 
خصائص التنمية ف اإلسلم:

- التغيري والتطوير قدر اإلمكان ف كافة اجلوانب التي تتاج 
إىل ذلك. 

- الستمرارية ف العملية التطويرية والتنموية لغاية وصول 
اإلنسان إىل هدفه. 

شاملة  التنموية  العملية  تكون  أن  با  ويقصد  الشمولية   -
لقدرات اإلنسان املادية واملعنوية.

كيف ينظُر اإلسالم 
للتنمية؟
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هنالك كلمت يظنها بعضنا )كلمت عامية دارجة( ولكنها فصيحة 
مثًل:

َتَعّجَل ف شء خاصة ف امليش، وهو صحيح كم  َدْرَعم/ بمعنى 
بالقلب  الّدعرمة  ومثلها  الّدْرعمة،  منه:  والسم  اللغة،  ف  جاء 

املكاين.
ْعَرَمُة: َقرْصُ اخَلْطِو، وهو ف ذلك َعِجٌل  جاء ف لسان العرب: ›‹الدَّ
ْعِرم معاٍن  ْعِرم‹‹، وللّدرِعم أو الدِّ ْرِعْم كالدِّ ... قال ابن سيده: الدِّ

ها: الرديء البذيء، والقصري الّدميم. أخرى أمهُّ

ُيكى انه كان هناك رجل  يريد أن يبيع منزله بعد 
صغري  منزل  انه  قائًل  طويًل،  زمنًا  به  عاش  أن 
وكئيب وقد كرهه وكره العيش به، ويريد ان يرتكه 
صديق  إيل  فذهب  منه،  أفضل  منزل  إيل  لينتقل 
وطلب  والعقارات،  التسويق  جمال  ف  يعمل  له 
منزله  فيه  يصف  عنوان  بكتابة  ليقوم  يساعده  أن 
بشكل مفصل وجذاب حتي يد له مشرتيًا بأرسع 
وقت، و كان صديقه هذا خبريًا ف جمال التسويق، 
املوقع  عن  فيه  تدث  مفصل  وصف  بكتابة  فقام 
اجلميل للمنزل واملساحة الكبرية واحلديقة الرائعة 

ورسم تصميم هنديس رائع له.
الوصف عيل صديقه  هذا  بعرض  قام  ذلك  وبعد 
باهتمم  اإلعلن  يقرأ  أخذ  الذي  املنزل،  صاحب 
رصخ  وفجأة  م��رات،  عدة  قراءته  ويعيد  شديد 
طوال  ظللت  لقد  رائ��ع،  منزل  من  له  »يا  قائًل: 
حيايت أحلم دائًم ان يكون لدي مثل هذا املنزل، ومل 
سمعتك  حتى  بالفعل،  فيه  أعيش  أنني  قط  أدرك 
قائًل  يبتسم  وهو  اإلع��لن  بتمزيق  وقام  تصفه، 

منزيل ليس للبيع!.
احلكمة من القصة: احِص الربكات التي أنعم ال 
نفسك  وستجد  واحدة  واحدة  واكتبها  عليك  با 

أكثر سعادة.

00

قّصة وحكمة
فائدة لغوية

 ) السيد لبيد نفل( نحات عراقي يقدم هدية لوزارة الداخلية
انيق سوف يتم نصبهما  كابينتي مرور بتصميم  عبارة عن 

بساحة التحرير وساحة الفارس العربي ببغداد.

اإلسكافي ـ مهنة تصارع الزمن والتطّور
 عدسة/ رسول العوادي
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بلٌد عربّي ال يسّبب القلق للعالم!
 )THE READER'S DIGEST( ترجمة لمختصر من مقال منشور في العدد 426 من مجلة

بتاريخ تشرين األول 1957م

ف ذلك اليوم الذي ُت�ق فيه الرض بنور ربا، سيدخل اهلواء رئتّي عذبًا  كنسمت الفجر؛ 
حُمياه  ف  أبتسم  واشتياق،  هلفة  بكل  املوعود  حول  سأحلق  كالفراشات،  روحي  وسرُتفرُف 

وأرّدُد: مولي لقد عدت!؛ أهًل بعودتك، اهًل بعودتْك.

حنان ناظم أهاًل بعودِتْك

الوسط ل  ال�ق  بلد عريب ف  هناك 
الغرب  يسانده  و  للعامل  القلق  يسبب 
الشرتاكية  التيارات  تشكل  ول  بقوة 
التطوير  تت  البلد  ه��ذا  ل��ه,  هت��دي��دًا 
امواله  عىل  نفسه  تطوير  ف  ويعتمد 
هو  يطلبه  ما  وكل  اخلاصة  ومصادره 

النصيحة واملساعدة التقنية. 
التي  الرض  ال��ع��راق,  هو  البلد  ه��ذا 
قبل  ال��ف��رات،  و  دجلة  ن��را  با  يمر 
من  العظم  اجلزء  كان  سنوات  سبع 
صحراء  عن  عبارة  ال��ع��راق  أرايض 
بيوت طينية  يعيشون ف  وثلثي سكانه 
ويعانون من امراض كثرية مثل امللريا, 
الرتاخوما و اإلسهال, و احلال ف املدن 

ليس بأفضل كثريًا.
يرتفع  معييش  بمستوى  اليوم  العراق 
مثل  ضخمة  مشاريع  واضحة,  بصورة 
مشاريع السيطرة عىل الفيضان وانتاج 
اهلجرة  م��ن  واحل��د  والطاقة  ال��غ��ذاء 
واستصلح  الريفي  الواقع  بتحسني 

الرايض واضحة للعيان.
الشاب  امللك  افتتح  أشهر  عدة  قبل 
فيصل الثاين سدًا كبريًا عىل نر الفرات 
املياه  يوفر  ان  له  خمططًا  احللة  لواء  ف 
الرايض  من  هكتارًا(   148000( ل� 
كم  للزراعة,  صاحلة  جعلها  و  القاحلة 

هكتارا   40 بتوزيع  الشاب  امللك  قام 
امل�وع  من  املستفيدة  الرايض  من 
عددهم  يبلغ  الذين  امل��زارع��ني  عىل 

2000 مزارع.
الشاب  امللك  سافر  نفسه  السبوع  ف 
و  الغزل  مصنع  لفتتاح  املوصل  إىل 
مليون   4 بناءه  كلف  ال��ذي  النسيج 

باوند. 
بناء جرسين كبريين عىل نر دجلة  تم 
تم  كم  باوند,   1.500.000 بكلفة 
بناء سد عىل نر دجلة ف لواء سامراء 
بكلفة 14 مليون باوند و الذي سيضع 

حدًا لتهديدات الفيضان ملدينة بغداد و 
مدن جنوب العراق.

التي  ال���ع���راق  اع���مر  ض��م��ن خ��ط��ة 
تتضمن بناء 400.000 منزل تم بناء 
مليون   5 ختصيص  تم  كم   ,25.000
فتم  الصحي  الواقع  لتحسني  باوند 
بغداد  ملستشفيات  رسير   1000 رشاء 
ف  مستشفى   50 ببناء  املبارشة  متت  و 
جديدة  مدرسة   250 العراق.  عموم 
الطلب  بارش  و  افتتاحها  و  بناءها  تم 
سنوات(   7( ال�  خلل  فيها  بالدراسة 

املاضية.

* ل أريد أن اكرُب ويرتك الزمن عيلَّ آثاره، بل أنا التي ُأريد أن ترتك عليه الثر.
* يب أن يكون ف نفس النسان ضابط يميها من النحراف حتى ل يطغى 

صوت العاطفة عىل صوت العقل.
* عىل الم أن تشعر بخطر مسؤوليتها وهي تضطلع بدور المومة، وإّن من 
ضورات المومة الصاحلة ان ل تكون الم جاهلة لكي تتمكن من معرفة 

الطرق السليمة للرتبية.
* ما قيمة حياة النسان ما مل تكن ساعاته موصولة بالعمل من أجل ال.

* إهلي ما عدُت أرغب إّل ف رضاك ول أطمع إّل ف عفوك وما العمر إّل 
حلظات من أجلك وف سبيلك.

* يا رب اجعل حيايت كلمة رضا واجعل أعميل ساعة جهاد.

شذرات من كالم الشهيدة بنت الهدى )رضوان اهلل عليها(
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