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كلمة التحرير

مثقال ذرة

يا َي َر ُه {الزلزلةَ }7/و َمن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َ
َف َمن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َ
ال َذ َّر ٍة رَ ًّ
شا َي َر ُه {الزلزلة}8/
ال َذ َّر ٍة َخ رْ ً
أعاملنا تنقسم اىل صنفني خري ورش وهذا امر بدهيي ولكن السؤال املهم هنا هل هنالك اعامل ال عالقة هلا
باخلري والرش؟ عىل سبيل املثال العمل السيايس  .اال يقسم اىل نفس الصنفني ؟ واالمحق فقط يقول كال،
ولكن عندما تكون االجابة بنعم  ،نسأل مرة اخرى ماذا يعني (يره )؟ اين يرى هذا املثقال الذي قد
يعتقد فاعله انه ال حياسب او ال يؤجر عليه ؟ ومن البدهيي سيحتج العبد برضورة تزويده بالبيان وهنا
البيان إما عقيل أو رشعي  ،واهم من يعتقد ان ترصفه السيام السيايس منه ال نص رشعيا عليه او لربام
حيتمي بخيمة فمن اضطر  ،فنتائج االعامل التي يتحمل وزرها طرف اخر هلا حساب يوم احلساب.

سورة النور
بِ ْس ِم هّ
يم
الر ِح ِ
الر مْح َِن َّ
اللِ َّ
ات َب ِّين ٍ
َاها َو َأنزَ ْلنَا ِف َيها آ َي ٍ
َات َّل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُر َ
ون {النور}1/
َاها َو َف َر ْضن َ
��ور ٌة َأنزَ ْلن َ
ُس َ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
اَ
الزانِ َي ُ
اجل��دُ وا ُك َّل َواحد ِّم ْن ُه اَم مئَ�� َة َج ْلدَ ة َول َتأ ُخ ْذ ُك��م هِبِ اَم َرأ َف ٌة يِف
��ة َو َّ
َّ
ال��ز يِان َف ْ
ُون بِ هَّ
ين هَّ
اللِ إِن ُكنت ُْم ت ُْؤ ِمن َ
ِد ِ
اب اَم َطائِ َف ٌة ِّم َن مْ ُال ْؤ ِمنِ َ
ني
اللِ َوا ْل َي ْو ِم آْال ِخ ِر َو ْل َيشْ َ��هدْ َع َذ هَ ُ
الزانِ َي ُة اَل َي ِ
الز يِان اَل َي ِ
نك ُح َها إِ اَّل َز ٍ
نك ُح اَّإل َزانِ َي ًة َأ ْو ُم رْ ِ
ان َأ ْو
ش َك ًة َو َّ
{الن��ورَّ }2/
��ون مْ ُال ْح َصن ِ
ين َي ْر ُم َ
َات ُث َّم مَْل
ُم ِ�ْش�رْ ٌك َو ُح ِّر َم َذلِ َك َع ىَل مْ ُال ْؤ ِمنِ َ�ين {النورَ }3/وا َّل ِذ َ
وه ْم َث اَمنِ َ
ني َج ْلدَ ًة َو اَل َت ْق َب ُلوا هَ ُل ْم َش َها َد ًة َأ َبدً ا َو ُأ ْو َلئِ َك
اج ِلدُ ُ
َي ْأتُوا بِ َأ ْر َب َع ِة ُش َ
��هدَ اء َف ْ
ين َتا ُبوا ِمن َب ْع ِد َذلِ َك َو َأ ْص َل ُحوا َفإِ َّن هَّ َ
ُه ُم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ور
ون {النور }4/إِ اَّل ا َّل ِذ َ
الل َغ ُف ٌ
ين َي ْر ُم َ
��ه ْم
ي��م {الن��ورَ }5/وا َّل ِذ َ
اج ُه ْم َو مَْل َي ُكن هَّ ُل ْم ُش َ
��هدَ اء إِ اَّل َأ ُنف ُس ُ
ون َأزْ َو َ
َّر ِح ٌ
ال ِ
الص ِ
��ها َد ٍ
ني {النورَ }6/و خْ َ
ات بِ هَّ
اد ِق َ
ام َس ُة َأ َّن
��ها َد ُة َأ َح ِد ِه ْم َأ ْر َب ُع َش َ
َف َش َ
اللِ إِن َُّه مَل ِ َن َّ
ان ِم َن ا ْل َك ِ
َ��ت هَّ
اللِ َع َل ْي ِه إِن َك َ
اب َأ ْن تَشْ َ��هدَ
اذبِ َ
َل ْعن َ
ني {النورَ }7/و َيدْ َر ُأ َع ْن َها ا ْل َع َذ َ
ال ِ
اللِ إِن َُّه مَل ِ َن ا ْل َك ِ
��ها َد ٍ
ني {النورَ }8/و خْ َ
ام َس َ��ة َأ َّن َغ َض َب هَّ
ات بِ هَّ
اذبِ َ
اللِ َع َل ْي َها
َأ ْر َب َع َش َ
حت ُُه َو َأ َّن هَّ َ
الص ِ
ني {النورَ }9/و َل ْو اَل َف ْض ُل هَّ
إِن َك َ
اد ِق َ
اب
اللِ َع َل ْي ُك ْم َو َر مْ َ
الل َت َّو ٌ
ان ِم َن َّ
َح ِك ٌيم {النور}10/

تفسيرالسورة
(  ) 1فرضناها :وفرضنا ما فيها من األحكام  ،بينات :واضحات الداللة.
(  ) 3ال��زاين ال ينك��ح إال زاني��ة أو مرشكة والزاني��ة ال ينكحها إال زان أو
مرشك وحرم ذلك عىل املؤمنني .
(  ) 4والذين يرمون املحصنات :يقذفوهن بالزنا
(  ) 5إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهلل غفور رحيم .
(  ) 6والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم ش��هداء إال أنفس��هم فش��هادة
أحدهم أربع ش��هادات وق��رئ بالرفع باهلل ملن الصدق�ين أي فيام رماها به
من الزنا .
(  ) 7واخلامس��ة أن لعنة اهلل عليه وق��رئ بتخفيف ان إن كان من الكاذبني
يف الرمي .
(  ) 8ويدرأ عنها العذاب :اي الرجم
(  ) 9واخلامسة وقرئ بالنصب أن غضب اهلل عليها إن كان من الصادقني
يف ذلك وقرئ بتخفيف أن وكرس الضاد .
(  ) 10ول��وال فض��ل اهلل عليكم ورمحت��ه وأن اهلل تواب حكيم لفضحكم
وعاجلكم بالعقوبة حذف اجلواب لتعظيمه .
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بحضور المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة
دار القرآن الكريم تحتفل بتكريم 346حافظا وحافظة
لكل القرآن الكريم

محافظة الديوانية ملف خاص
السيد علي بن جعفر َ
العريضي ُ
(باب الج ّنة)..
ٌ
ثالثة من أئمة الهدى
موقف ثابت
ٌّ
ومشرف مع ٍ

التفكير العلماني بين السطحية
والسذاجة والتخطبط
هيئة التحرير
طالب عباس الظاهر-عيل الشاهر
حسني النعمة  -حيدر عاشور العبيدي
املراسلون
حسني نرص -قاسم عبد اهلادي  -حسنني الزكروطي
التصميم  /عيل صالح املرشفاوي  -حسنني الشاجلي
التنضيد االلكتروين
حيدر عدنان
االرشيف
حممد محزة -ليث النرصاوي
االشراف اللغوي
عباس الصباغ
التصوير
وحدة التصوير

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في /6جمادي االخرة1439/هـ الموافق 2018/2/23م

ْ
آلخرت ْك فالدنيا فانية..
اعمل ِ
ما زلنا يف تلك املواعظ العظيمة ألمري
املؤمنني (عليه السالم) التي قال عنها
الرشيف الريض (رمحه اهلل تعاىل وجعل
مقامه يف أعىل عليني) ( :ولو مل يكن يف
هذا الكتاب -أي هنج البالغة -إالّ هذا
الكالم لكفى به موعظة ً ناجعة وحكمة
بالغة وب��ص�يرة مِ ُل��ب�صر ٍ ِ
وع�ب�رة لِناظر
ُم ِّ
فكر).
من مجلة ما ورد يف تلك املواعظ يقول
امري املؤمنني (عليه السالم) ُ ( :ين ِ
َاف ُس
ِف اَيم َي ْفنَى َو ُي َس ِ
ام ُح ِف اَيم َي ْب َقى َي َرى ا ْل ُغ ْن َم
َمغْ َرم ًا َوا ْل ُغ ْر َم َمغْ َن ًام خَْي َشى مْ ْالَ��و َت َو اَل
ُي َب ِ
اد ُر ا ْل َف ْو َت َي ْست َْع ِظ ُم ِم ْن َم ْع ِص َي ِة َغ رْ ِ
ي ِه
َما َي ْست َِق ُّل َأ ْك َث َر ِم ْن ُه ِم ْن َن ْف ِس ِه َو َي ْست َْكثِ ُر
اعتِ ِه َما ِ
اع ِة َغ رْ ِ
ي ِه َف ُه َو
ِم ْن َط َ
يحَْق ُر ُه ِم ْن َط َ
اع ٌن َولِ َن ْف ِس ِه ُمدَ ِ
اس َط ِ
َع ىَل ال َّن ِ
اه ٌن ال َّل ْه ُو
َم َع الأْ َ ْغنِ َي ِ
�ب إِ َل ْي ِه ِم َن ِّ
الذ ْك ِر َم َع
اء َأ َح� ُّ
ا ْل ُف َق َر ِاء).
ففي قوله (عليه السالم)ُ ( :ين ِ
َاف ُس ِف اَيم
َي ْفنَى َو ُي َس ِ
ام ُح ِف اَيم َي ْب َقى) ،و(ما يفنى)
اش��ارة اىل االم��ور الدنيوية الفانية ،و
(ما يبقى) اشارة اىل االمور االخروية
الباقية ..فرتى الكثري من الناس يتسابق
مع اآلخرين ويزامحهم وربام يكيد هلم
من اجل امور الدنيا وتراه يتحرك بنشاط
وحيوية وال يكل وال ّ
يمل ويبذل جهده
وسعيه يف حتصيل ام��ور الدنيا الفانية
بل يستنزف طاقاته وقواه يف مجع ما ال

يبقى ،ولكنه يف ذات الوقت ال هيتم وال
يبذل جهده وطاقته يف حتصيل االمور
االخروية مع اهنا باقية ال تزول وال يغفل
وتزوده لالخرة،
عن ترتيب استعداداته ّ
وهذا نايشء عن ضعف االيامن والتع ّلق
بالدنيا..
وال تكن ممن ( َي ْب َقى َي َرى ا ْل ُغ ْن َم َمغْ َرم ًا
َوا ْل ُغ ْر َم َمغْ َن ًام) ،أي ال ينبغي للشخص

املحرمة او املعامالت املحرمة او الطرق
ّ
غري املرشوعة للكسب وما جيني منها من
اموال وارباح غنيمة وعطية بل هو وبال
عليه ونقمة..
ونرى القرآن الكريم يقول يف ذم وتوبيخ
مجاعة من االع��راب الضعيفي االيامن
(و ِم ْن َ
األ ْع َر ِ
اب َم ْن َي َّت ِخ ُذ َما
والقلوب َ :
ِ
ُ
َ
ص بِك ْم الدَّ َوائ َر َعل ْي ِه ْم
ُي ِنف ُق َمغْ َرم ًا َو َيترَ َ َّب ُ

ان ُي ُعدَّ ويرى ما ينفقه يف سبيل اهلل وما
يتقرب به اىل اهلل تعاىل من الصدقات
ّ
الواجبة واملستحقة وان���واع االنفاق
يتصور
غرامة وخسارة ،وال ينبغي ان
ّ
ما يرصفه يف سبيل امللذات والشهوات

الس ْو ِء َو هَّ ُ
الل َس ِم ٌيع َع ِل ٌيم (– )98
َدائِ َر ُة َّ
سورة التوبة.
بل ينبغي ان يكون ممن قال فيهم القرآن
(و ِم ْن َ
اللِ
اب َم ْن ُي ْؤ ِم ُن بِ هَّ
األ ْع َر ِ
الكريم َ :
ِ
اآلخ ِر َو َي َّت ِخ ُذ َما ُي ِنف ُق ُق ُر َباتٍ
َوا ْل َي ْو ِم

اللِ َو َص َل َو ِ
ِع ْندَ هَّ
الر ُس ِ
ول َأال إِنهَّ َ ا ُق ْر َب ٌة
ات َّ
حتِ ِه إِ َّن هَّ َ
هَ ُل ْم َس ُيدْ ِخ ُل ُه ْم هَّ ُ
ور
الل يِف َر مْ َ
الل َغ ُف ٌ
َر ِح ٌيم ( – )99سورة التوبة. -
���و َت َو اَل ُي� َب� ِ
ثم يقول :خَْ
(ي� َ
�اد ُر
�ش��ى مْالَ ْ
ا ْل َف ْو َت) ،فبعض الناس خياف من املوت
وتارة يكون ذلك بسبب ما يملكه من
كثرة االم��وال وال��ث��روات وم��ا فيه من
املقامات الدنيوية وم��ا يتمتع ب��ه من
امللذات الدنيوية فيخشى من املوت ألنه
سيفارقها وهو من تعل ّقه هبا يصعب عليه
فراقها ،وتارة يكون اخلوف من املوت
ناشئ ًا عن فوات الفرصة التيانه باالعامل
املقربة له هلل تعاىل
الصاحلة والعبادات ّ
او اتيانه باملعايص وترك الطاعات فهو
ومتزود ًا بام
خيشى ان ال يكون مستعد ًا
ّ
فيه الكفاية الخرته ،فهذا القسم الثاين مع
كوهنم عىل هذا احلال الذي يقتيض عقال

ً ورشع � ًا املبادرة واملسارعة والتحرك
لالستزادة من االعامل الصاحلة وتدارك
ما ف��ات من الفرص واستثامر الوقت
املتبقي م��ن العمر ..ت��راه��م م��ع ذلك
يتوانون ويتباطئون عن املبادرة ويتفرض

هبم ان يسارعوا قبل فوات فرصة ما بقي
هلم من العمر وحلول االجل هبم فهؤالء
يعيشون نوع ًا من التناقض بني العقيدة
والعمل..
ويف قوله (عليه السالم)َ ( :ي ْست َْع ِظ ُم ِم ْن
َم ْع ِص َي ِة َغ رْ ِ
ي ِه َما َي ْست َِق ُّل َأ ْك َث َر ِم ْن ُه ِم ْن َن ْف ِس ِه
اعتِ ِه َما ِ
اع ِة
يحَْق ُر ُه ِم ْن َط َ
َو َي ْست َْكثِ ُر ِم ْن َط َ
َغ� ِْي�رْ ِه) ،فهذه حالة اخرى من حاالت
التناقض فبعض الناس ي��رى العمل
الواحد من وجهني فيام اذا صدر منه
ومن االخرين ،فعندما تصدر معصية
او عمل قبيح من غريه يستعظمه ويعتربه
كبري ًا ويستهجنه بشدة ولكن – ويف
نفس الوقت -تصدر منه معصية أشد
وعمل قبيح أشنع مما يصدر من االخرين
ولكنه مع ذلك يراه حقري ًا وصغري ًا ،ويف
مورد االعامل الصاحلة واخلريية والطاعة
والقربات فعندما تصدر منه يراها كبرية
وعظيمة ولكن يف نفس الوقت هذه
الطاعات واالعامل الصاحلة حينام تصدر
من غريه يستصغرها وحيتقرها..
وهذا إ ّما ينشأ من حب الذات واستعظام
افعاهلا واالعجاب بالنفس او من احتقار
واستصغار االخرين ويف كل االحوال
فان مثل هذه الصفات النفسانية السلبية
متنع م��ن وض��وح ال��رؤي��ة واالن��ص��اف
يف احل��ك��م وال��ق��ض��اء ع�لى نفسه وعىل
اآلخرين..
وه��ذا بعكس صفات املؤمن الصادق
واحلقيقي كام ورد يف رواية الباقر (عليه
السالم) عن رسول اهلل (صىل اهلل عليه
(يستكثر قليل ا ِ
خلري من
وآله وسلم) :
ُ
َغ ِ
ري ا ِ
خلري من نفسه).
ريه ويست َِق ُّل كث َ
فعىل سبيل املثال بعض ضعاف االيامن
حينام يكون لالخرين م�شروع خريي
او عمل صالح او تأليف كتاب فإنه
ينظر اليها بعني االزدراء واالستصغار

صدى الجمعة

والتقليل ولكنه يف مقابل ذلك يرى نفس
هذه االمور او اصغر منها اذا صدرت
منه يراها عظيمة وجليلة ويبدأ بمدحها
والثناء عليها ويتحدث عنها بصورة
دائمة..
ويقول (عليه السالم)َ ( :ف ُه َو َع ىَل ال َّن ِ
اس
اع ٌن َولِ َن ْف ِس ِه ُمدَ ِ
َط ِ
اه ٌن) ،فبعض الناس
ي��رى اصغر عيوب االخ��ري��ن ويطعن
فيهم ويقدح هبم ولكنه يتسامح يف عيوبه
وزالته مع اهنا أعظم وأفظع وال يراها كام
يرى عيوب االخرين وزالهتم ،ومنهم
من يطعن بكل يشء يتعلق باالخرين..
وقد ورد عن امري املؤمنني (عليه السالم)
عيب ما َ
ِ
ثله)،
( :أك ُرب
فيك ِم ُ
العيب أن َت َ
فعندما ترى ً
خطأ او عيب ًا من غريك تعيبه
وتستنكره واحلال ان فيك مثله ولكن ال
تعيبه وال تستنكره اما لغفلة عنه او من
حب االنسان لنفسه واستعظامه لصفاهتا
فال يرى عيوهبا ..فكيف اذا كان هذا
العيب اكرب وأشنع من ذلك العيب يف
غريك..
اء َأ َح ُّب إِ َل ْيهِ
أما قوله( :ال َّل ْه ُو َم َع الأْ َ ْغنِ َي ِ
�ن ِّ
الذ ْك ِر َم� َ�ع ا ْل� ُ�ف� َق� َ�ر ِاء) ،فهذه احلالة
ِم� َ
تنطوي عىل عيبني كبريين فانه يعيش
اللهو واللعب مع ما يف هذه اخلصلة من
عيب ومنقصة ورضر ولكنه مع ذلك
يامرسها وي��أيت هبا لكوهنا مع االغنياء
وبالتايل فهي ُمبعدة عن اهلل تعاىل ولكن
ال حيب جمالسة الفقراء وذكر اهلل تعاىل
معهم مع ان نفس جمالسة الفقراء فيها
امور حسنة وندب اليها الرشع الرشيف
فهنا خصلتان حسنتان تفوته هي الذكر
هلل تعاىل وجمالسة الفقراء ولكن مع ذلك
جمالسة االغنياء باللهو واللعب احب
اليه وهذا ناشئ عن حبه للدنيا واللهو
واللعب ..والعاقل واملؤمن ال يكون
كذلك..

ُ
الشيخ الكربالئي :ال يصح أن يقف الفرد والمجتمع
مكتوفي األيدي أمام الحالة غير الصحيحة
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي
الجمعة
الجمعة في كربالء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة ُ
خطيب وإمام ُ
والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في / 6جمادى اآلخرة1439 /هـ
الموافق 2018/2/23م ،تحدث سماحته قائال:

اهي��ا اإلخ���وة واألخ���وات نكمل
ما ذكرناه يف اخلطبة السابقة عن
منهج التغيري املجتمعي يف االسالم
وسننه ،وسبق أن ّبينا اهيا االخوة
واالخ����وات ان االس�ل�ام ّ
حث
بشدّ ة االنسان فرد ًا وجمتمع ًا عىل
سني
ان يتحرك للتغيري دائ ًام يف كل ّ
حياته ..بل يف كل ايام حياته ..بل
يف كل ساعات حياته ..الفرد يف
عالقته مع اهلل تعاىل او كمجتمع
حينام يمر بمامرسات اجتامعية غري
صحيحة او اعتقادات منحرفة او
اوضاع اجتامعية سياسية اقتصادية
ثقافية غري صحيحة ،وسواء أكان
ه��ذا ما يتعلق بالشخص كفرد
يف أي موقع ك��ان ،وهنا أرج��و
االلتفات ال نقصد بكلمة الفرد
هو امل��واط��ن ال��ع��ادي فقط ..بل
كل ف��رد يف املجتمع س��واء أكان
فرد ًا عادي ًا ام كان معل ًام ام مدرس ًا
ام استاذ ًا ام مدير ًا ام سياسي ًا ام
اقتصادي ًا ام يف مؤسسة جمتمع
مدين ام يف أي مكان ..هذا املنهج
هو مقصود للجميع.
وأح���ي���ان��� ًا امل��ج��ت��م��ع ق���د يمر

بمامرسات اجتامعية خاطئة او
أوضاع سيئة ..سواء أكانت هذه
االوض��اع اجتامعية ام سياسية ام
ادارية ام اداء غري مقبول ام حالة
من االخ��ف��اق ام الفشل او غري
ذلك من هذه احلاالت التي حتتاج
ينبه اىل نقطة
اىل التغيري ..االسالم ّ
مهمة.
ال يصح هنا للفرد سواء يف عالقته
مع اهلل تعاىل او يف أوضاعه االخرى
ان يقف مكتوف األي��دي ..فرد ًا
وجمتمع ًا هذه نظرة االس�لام ،ال
يصح ان يقف الفرد واملجتمع
مكتويف االي��دي امام احلالة التي
يمر هبا الفرد او املجتمع يف كل
يشء يطلب منه التغيري الدائم،
تارة من السيئ اىل َ
احلسن او من
احلسن اىل األحسن فاألحسن..
االس�لام هكذا يقول :ال يصح
ان��ت اهي��ا املجتمع اهي��ا الفرد متر
ب��أوض��اع ووض��ع سيئ ،وغريك
يتقدم ويتطور ويرتقي وانت يف
هذا الوضع ،اما يف وضع سيئ
او يف وضع ت��راوح يف مكانك..
ال تنتظر من الغري ان يأيت التغيري

منهّ ..بينا ان انطالق التغيري انام
يبدأ من النفس فرد ًا او مؤسسة او
جمتمع ًا ،االسالم حيث عىل التغيري
الدائم يف هذه الظروف واالحوال
ال��ت��ي ذك��رن��اه��ا ل��ذل��ك ورد يف
احلديث الرشيف الذي ينبغي ان
نأخذه كمبدأ ونظرية يف مسألة
كيفية تغيري االحوال( :من استوى
يوماه فهو مغبون ومن كان آخر
يوميه خريمها فهو مغبوط ومن
كان آخر يوميه رشمها فهو ملعون
ومن مل َير الزيادة يف نفسه فهو اىل
النقصان ومن كان اىل النقصان
فاملوت خري له من احلياة).
اهلل تعاىل يقول اعطيتك عقال
وامكانات وق���درات ..ان��ا اريد
منك ان تتقدم وترتقي وتتطور،
غريك يتقدم ويستثمر الطاقات
واالم��ك��ان��ات وي��رت��ق��ي ،وان��ت
ت��راوح يف مكانك ..ان��ت تضيع
ه���ذه ال��ط��اق��ات وال���ق���درات يف
خمتلف اختصاصاهتا ..لذلك هذا
احلديث وضع لنا ثالث حاالت
وقيم لنا ثالث حاالت يف الفرد
ّ
واملجتمع ..واحدة منها مغبون،

االنسان خيرس الكثري وواحدة منها
ملعون وهي السيئة جد ًا ،وواحدة
منها وهي يف اخلري والتي يكون فيها
االنسان اىل تطور.
هل التغيري أمر سهل وبسيط أم حيتاج
اىل منهج ؟ ان مل نتبع هذا املنهج ال
يمكن ان نتطور ونرتقي ونعالج
االخطاء واالخفاقات والفشل يف
مجيع املجاالت سواء أكان يف جمال
عبادي والعالقة مع اهلل تعاىل ام يف
جمال جمتمعي.
االس�لام وضع لنا منهجا نلتمس
ه���ذا امل��ن��ه��ج ع�لى ض���وء اآلي���ات
القرآنية واالحاديث الرشيفة وسرية
الصلحاء والقادة الصاحلني الذين
غ�يروا االم��م وع�لى ض��وء الفطرة
االنسانية وسرية العقالء ،البد ان
يكون هناك منهج من اجل التغيري،
واالنتقال من احلالة السيئة اىل احلالة
احلسنة.
وصلنا اىل ان التغيري من أين يبدأ؟
يغي
وبينا يف اآليات القرآنية ان اهلل ال رّ
يغيوا ما بأنفسهم..
ما بقوم حتى رّ
أغي
اهلل تعاىل يقول ان��ا اق��در ان رّ
أحوالكم ،لكن ان��ا كيف اعطيك
ال��ث��واب؟ ان��ا وض��ع��ت منهجا يف
احلياة وقوانني واسبابا ونتائج البد
انت ان تتحرك وتبادر وانا اعينك..
اسهل لك هذه االمور واوصلك اىل
ّ
املبتغى ،ولكن انت عليك ان تبدأ
وتتحرك والتحرك من النفس.
املقصود من التحرك من النفس ان
ه��ذا االنسان كانسان اب��دأ بنفيس
او ان��ا انسان يف مدرسة اب��دأ هبذه

املدرسة او انا انسان يف دائ��رة ابدأ
هبذه الدائرة او انا انسان يف عشرية
ابدأ هبذه العشرية او انا انسان يف كيان
سيايس ابدأ هبذا الكيان السيايس او
ان��ا انسان يف مؤسسة اجتامعية او
علمية او ثقافية ابدأ هبذه املؤسسة..
ثم االخر واالخر والثالث والرابع
واخلامس اىل ان يأيت التغيري الكيل..
فهذه نقطة االنطالق الصحيحة.
يف املحور الثاين البد ان نرى ما هي
متطلبات التغيري ومقدماته التي البد
ان هنيئها..
كام ّبينت اخواين نحن نتحدث عن
جمالني مرة يف جمال عالقتي مع اهلل
تعاىل ..انا عندي زالت وعثرات
اغيها ،واتدارك
واخطاء البد ان رّ
نفيس او انا اراوح يف مكاين البد ان
ارتقي..
هنا نحتاج اىل مقدمات فنبدأ:
أو ًال  :ايامن الفرد واملجتمع وقناعتهام
باألخطاء والعثرات:
ه��ذه املشكلة االوىل اخ���واين انا
كفرد البد ان تصبح عندي قناعة
انني اخطأت وحصلت عندي زلة
او معصية ..البعض ال يؤمن وال
يقتنعُ ،يقال له أنت خمطئ او انت
فاشل يف ادائ��ك ،انت ال ت��ؤدي ما
هو الدور املطلوب او كذا او كذا من
هذه االخطاء والعثرات والزالّ ت..
ال ُيقر هبا وال يعرتف هبا  ..حينئذ ال
يمكن ان تبدأ مرحلة التغيري ،فهنا
البد للفرد للمؤسسة للجهة للكيان
او العشرية او املدرسة او اجلامعة
يف كل مكان هذا العنوان البد اوال

ً ان ُيقر ويعرتف
باخلطأ والفشل
ك��م�ا يف م��س��أل��ة
ال��ت��وب��ة اخ���واين
التوبة اوىل مراحلها ان االنسان
يقول انا اخطأت وانا صدرت مني
معصية وزلة وعثرة وظلم وتقصري
بحق نفيس واالخرين ثم يبدأ التغيري
والعالج..
ثاني ًا  :االرادة والعزيمة:
ّ
معطلة
التغيري ق��د ي��واج��ه ارادة
للتغيري ،ألن التغيري ق��د يتصادم
م��ع مصالح اآلخ��ري��ن وحي��اول��ون
ان يعط ّلوا هذا التغيري ،وقد يكون
هل��ؤالء ال��ذي��ن ي��ع��ارض��ون التغيري
وحتويل احلال من السيئ اىل احلسن
لدهيم ق��درات وامكانات حياربون
هؤالء الذين يريدون االصالح..
م���اذا نحتاج ه��ن��ا؟ نحتاج ارادة
وعزيمة ،وأمل ان هذا التغيري البد
ان حيصل وقد يستغرق مدة طويلة..
البعض يضعف ويرتاجع ..ولكن
يغي البد ان يكون
ال��ذي يريد ان رّ
له إرادة تطول وت���دوم ،وعزيمة
عىل الوصول اىل اهلدف ،والثقة باهلل
تعاىل ،والثقة بالنفس.
البد ان تكون لديكم ارادة وعزيمة
وان كان هذا التغيري يف كل املجاالت
قد يستغرق سنوات طويلة ال ييأس
االنسان ..بل البد ان تكون لديه
االرادة والعزيمة ان حيققه وحيقق
االنجاز والنشاط واخلري وان طال
ذلك عرشات السنني.
ثم بعد ذلك البد من تو ّفر القيادات
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الصاحلة والقادرة عىل التغيري ،والبد من
وجود املنهج للتغيري:
بحمد اهلل تعاىل ان ش��اء اهلل القيادات
متوفرة وك��ث�ير ًا ما  ،ان االن��س��ان يتأثر
باملنهج االص�لاح��ي بقادته اك��ث��ر من
املنهج ،الق ّلة من الناس هم الذين يتأثرون
بالنظرية واملنهج والفكر ..األكثر من
الناس حيتاجون ق��ادة ي��رون فيهم هذا
طبق وي��رون فيهم هذه السرية
املنهج ُي ّ
احلسنة والقدرة عىل ان يقودوا حركة
العمر ..نحتاج هنا اىل
التغيري اىل آخر ُ
هؤالء القادة تتاح هلم الفرصة ألداء هذا
التغيري ،ويكون هلم الدور الفاعل وهذا
يتوقف عىل ان يكون هلؤالء جمموعة من
الصفات سنذكرها ..البعض ممن لديه
ذلك عليه ان يكون وان يواجه املسؤولية
هنا ال انه يلقيها عىل الغري وهذه احدى
املشاكل التي يواجهها الفرد واملجتمعات
يف مثل هذا األمر.
ثم ما هي االدوات الصحيحة؟ احيان ًا
االداة خاطئة يف التغيري وال نصل اىل
النتيجة ..اآللية املستعملة يف التغيري
خاطئة ال نصل اىل النتيجة ..االسالم
هنا وضع جمموعة من اآلليات واالدوات
الصحيحة والنافعة التي توصلنا اىل
التغيري املنشود منها اتباع اسلوب احلكمة
والتدرج يف التغيري.
تطبع
احيان ًا الفرد او املجتمع او املؤسسة ّ
ع�لى جمموعة م��ن امل��ب��ادئ والقيم غري
الصحيحة واصبحت راسخة لديه ..انا
ال يمكن بأسلوب احلدّ ة والشدّ ة والدفعة

اغي هذا الشخص ،وأغري
الواحدة ان رّ
ه��ذا امل��وق��ع وأغ�ير ه��ذا الكيان وأغ�ير
هذا املجتمع ..البد من التدرج خطوة
خ��ط��وة ..الب��د م��ن االس��ل��وب احلكيم
اس��ل��وب ال��ت��واض��ع اس��ل��وب االح�ترام
االسلوب الذي يكون فيه الرفق واللني
والرمحة ..هذا االسلوب هو الذي يوصل
اىل النتيجة ..لذلك االسالم نزل بالتدريج
وقادة االسالم اتبعوا هذا االسلوب يف
تغيري االخرين..
اي��ض � ًا م��ن االم���ور املهمة ه��ي مسألة
اتباع اسلوب االم��ر باملعروف والنهي
عن املنكر ..نلتفت اىل هذا االسلوب
وخصائصه يف االس�ل�ام ..بقية النظم
وضعت آليات للتغيري يف الفرد واملجتمع،
لكن ما ميزة اسلوب االم��ر باملعروف
والنهي عن املنكر يف االس�لام عن بقية
االساليب يف بقية النظم؟
يف الواقع هذا النظام يو ّفر لنا ميزة مهمة
وهي ان املجتمع يصلح نفسه بنفسه من
دون حاجة اىل حكومات واىل انظمة
استبدادية وغ�يره��ا ،ألن��ه ي��و ّف��ر عامل
الرقابة الذاتية  ..املجتمع بعضه يراقب
بعض ًا يف حصول االنحرافات ودعوته اىل
الصالح.
املجتمع اي��ض�� ًا ي��ق��وم بالتنفيذ هل��ذه
االجراءات االصالحية ،االسالم وضع
ض��واب��ط ليس اعتباط ًا مسألة القيام
ب��واج��ب األم��ر باملعروف والنهي عن
املنكر ..فهو يو ّفر علينا مسألة حصول
الفوىض واالضطراب يف املجتمع ،حينام

تكون بعض االليات اخلاطئة التي ُيراد
اتباعها يف التغيري ،لذلك اخواين احرصوا
عىل اداء هذا الواجب الذي هو من اعظم
الواجبات ،ويبتدئ من داخل البيت ويف
السوق ويف املدرسة ويف اجلامعة ويف كل
مكان ..ومن االمور املهمة التي ّنبه عليها
االس�لام ونلفت النظر اليها ،ان الكثري
م ّنا يرمي بخانة املسؤولية يف التغيري عىل
االخ��ري��ن  ..اوال ً ّ
يشخص االخطاء
صحيح وي��ش� ّ
�خ��ص الفشل صحيح،
ولكن يقول ان هذا االخفاق والفشل
عند االخرين ،وان مسؤولية التغيري عىل
االخرين ..نحن نحتاج هنا ان كل واحد
م ّنا ان يبدأ بتشخيص االخطاء والفشل
لديه وبنسبة ما ،ثم بعد ذلك هو عليه ان
يساهم يف التغيري ال ان يلقي بمسؤولية
التغيري عىل االخ��ري��ن ..فأحد مشاكلنا
اننا نلقي باللوم واالخفاق والفشل عىل
االخرين.
اما انا ليس لدي هذا االخفاق والفشل..
كل واحد البد ان ّ
يشخص ما هي نسبة
الفشل واالخطاء لدي ثم بعد ذلك عىل
ضوء هذا التشخيص يبدأ هو بالتغيري
ويساعد ويتعاون مع االخرين ثم التحرك
للتغري كل من موقعه وحينئذ سيكون
التغيري عام ًا وشامال ً.
اللهم وفقنا ملا حتب وترىض واحلمد هلل
رب العاملني وصىل اهلل تعاىل عىل حممد
وآله الطيبني الطاهرين.

السيد السيستاني
والقضية الفلسطينية

الجزء األخير

نادين محفوظ

نختتم يف هذا اجلزء احلديث عن موقف املرجع األعىل
السيستاين مع القضية الفلسطينية.
وما هذا سوى مؤرش عىل مدى قدرة املرجعية العليا يف
التأثري معنويا عىل أتباعها ،وبالتايل عىل املجتمع العراقي،
بخطاهبا الوحدوي البعيد عن العنف الطائفي واملذهبي،
رغم كل التحديات التي مر هبا العراق .كام أنه مؤرش عىل
متسكها بالقضية الفلسطينية ودأهبا يف العمل عىل مساندة
الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل املتاحة هلا ،ليس يف
فلسطني وحدها إنام كذلك يف دول اللجوء.
تلخص هذه املواقف مجيعها رؤية السيد السيستاين للقضية
الفلسطينية ،من حيث إيامن سامحته بقداسة هذه القضية
وأولويتها .وهي رؤية ال ختتلف عن املسار الذي اختذته
املرجعية العليا يف الدفاع عن حياض املسلمني وقضاياهم
املحقة ،انطالقا من مبادئ التسامح والوحدة ونبذ الطائفية
والتطرف ،وباقي التعاليم التي ج��اء هبا النبي حممد
(ص) واألئمة (ع) .فذلك حيتم رفض احتالل الصهاينة
ل�لأرايض التي انتزعوها من أهلها بالقوة ومقاومتهم،
خاصة ملا للقدس من مكانة لدى املسلمني ،كام حيتم الدفاع
عن الفلسطينيني بغض النظر عن املذهب أو الدين الذي
ينتمون إليه ،يف وجه الظلم الذي يعانون منه ،إن جلهة

عنرصية الكيان الصهيوين وإجرامه ،أم جلهة املشاكل التي
يعانيها بعضهم يف دول اللجوء.
وعىل أمل أن يستفيق كل حكام العرب ليعيدوا القضية
الفلسطينية إىل جدول أولوياهتم ،البد لكافة املراجع الدينية
املؤثرة والفاعلة أن حتمل زمام املبادرة يف االستمرار بالدفاع
عن القضية الفلسطينية حتى اقتالع الكيان الصهيوين
الغاصب ،خاصة أن مشاكل األمة بمعظمها هي وليدة
تواجد هذا الكيان يف املنطقة.
-----------------------------تم اعتامد البيانات واألخبار من املصادر التالية:
ّ
( )1حامد اخلفاف ،النصوص الصادرة عن سامحة السيد
السيستاين يف املسألة العراقية ،الطبع السادسة ،دار املؤرخ
العريب ،بريوت-لبنان ،2015 ،ص 400-339
( )2فلسطينيو العراق ،جريدة “السفري” ،نيسان ،2011
http://palestine.assafir.com/Article.
1868=aspx?ArticleID
( )3منظمة التحرير :ال نزوح فلسطينيا من العراق منذ
فتوى السيستاين ،صحيفة “الرشق األوسط” 11 ،مايو
 ،2006العدد .10026
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اخبار
ومتابعات

• وزارة التعليم العالي تؤكد التزامها بتعيين الخريجين األوائل
وحملة الشهادات العليا اذا توفرت الدرجات الوظيفية...
• رئيس ديوان الوقف الشيعي يلتقي البطريرك بطليموس رئيس
المسيحيين األرثوذكس بالعالم...

العتبة الحسينية المقدسة تمد أنابيب المياه الصالحة للشرب
حول الصحن الحسيني الشريف

قام قسم الصيانة بالعتبة احلسينية املقدسة بمد أنابيب املياه البارد بطاقة( )60مرتا مكعبا بالساعة اىل الصحن احلسيني الرشيف
والشوارع املحيطة به ،القائمون عىل املرشوع بينوا يف حديثهم ان من اهم اهداف املرشوع ،هو جتهيز املياه الباردة للزائرين
اثناء الزيارات املليونية واستمراريتها يف توفري املياه طيلة االيام وعىل مدار السنة ..مؤكدين ان املرشوع ساعد عىل رفع االثقال
عن سطح احلرم املرشف.
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العتبات المقدسة في العالم االسالمي تجتمع في النجف االشرف
عقدت العتبات املقدسة يف العامل االسالمي امللتقى الفكري السادس يف العتبة
العلوية املقدسة بمدينة النجف االرشف،بمشاركة ممثلني عن العتبات واملراقد
املقدسة يف كل من العراق وإيران وسوريا ،هبدف تبادل االفكار واخلربات فيام بينها
 .وقال ممثل االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة السيد افضل الشامي :ان املؤمتر
هيدف اىل تالقح االفكار واخلربات والتعاون فيام بينها لتقديم افضل اخلدمات
للزائرين الكرام ,موضحا ان بعض العتبات املقدسة متقدمة يف جانب من اخلدمة
وبعضها متأخرة يف جانب اخر.مشريا اىل رضورة جتمع العتبات املقدسة ونستمع
اليها ونتبادل وجهات النظر لالرتقاء باخلدمات التي نقدمها للزائرين .ويذكر ان
العتبات املقدسة قد عقدت اجتامعها الدوري الثاين يف العاصمة االيرانية طهران
ملناقشة وتفعيل بنود بيان كربالء.

303

المحررة ،حسب تقرير المنظمة
مليون نازح عادوا إلى مناطقهم
َّ
الدولية للهجرة...

7000

آالف مدرسة يحتاج العراق خالل السنوات الخمس المقبلة ،حسب
تقرير منظمة اليونيسيف العالمية..

•حكومة كربالء المقدسة تصدر كتابا رسميا تمنع فيه استخدام دوائر المحافظة ومدارسها للقضايا االنتخابية...
•الفائز األول بمشروع األلف حافظ للعتبة الحسينية المقدسة يتأهل لتمثيل العراق في المسابقات الدولية...

الطبيب المسيحي (جاك بنسن ) :ما رأيته في العراق
مغاير لما تذكره وسائل اإلعالم

قـــــــــــــــــــــــــــــــــالوا:

• (السيد عالء الموسوي) رئيس ديوان الوقف الشيعي :
ان دور علماء الدين مهم في توحيد الجهود والحوار والتفاهم بين
األخوة العراقيين من أجل إعادة العوائل النازحة من جحيم اإلرهاب
التكفيري الى كافة المدن والقرى التي شهدت عمليات إرهابية...

زار مدينة كربالء املقدسة الطبيب االمريكي املسيحي الدكتور (جاك بنسن)
برفقة زوجته (ماريا ) قادم ًا من والية مينيسوتا االمريكية ،وذلك لإلطالع
عىل اآلثار والرتاث الزاخر يف املدينة ،وقال بنسن  :هناك ختوفات لدى بعض
األمريكيني من االوضاع يف العراق ،بسبب تركيز وسائل االعالم االمريكية
عىل االحداث املخيفة التي تقع يف هذا البلد ،وهو بالتأكيد مغاير ملا رأيناه
ووجدناه من تالحم وتكاتف وتعاون بني خمتلف االطياف العراقية .فالبد
من توضيح ما جيري وتصحيح التصور اخلاطئ لدى االمريكيني عن حقائق
االوضاع وعن األمان اجليد فيه.مشريا اىل ان الشعب العراقي شعب كريم
ويتحىل باألخالق الرفيعة وهذا ما سننقله اىل أصدقائنا يف مينيسوتا.
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• (ميشال عون) الرئيس اللبناني:
أن ب�لاده والعراق في تنسيق دائ��م بهدف مكافحة الجرائم والخاليا
النائمة في كل من البلدين ،والمؤسسات اللبنانية جاهزة لتساهم في
إعمار العراق....

فوميو إيواي ،سفير اليابان في العراق :اليابان مصمم على خدمة النازحين
والالجئين في العراق وكذلك دعم جهود العراق من أجل التنمية.

قوات الحشد الشعبي تحبط عملية تسلل انتحاريين من األراضي السورية
احبطت قوات اللواء السابع باحلشد الشعبي  ،حماولة تسلل انتحاريني من االرايض السورية اىل العراق .وقالت مديرية اعالم
احلشد الشعبي ،يف بيان صحفي :ان قوة اللواء املرابطة عىل احلدود العراقية السورية غرب املوصل ،احبطت عملية تسلل
جمموعة من االنتحاريني التابعني لتنظيم (داعش) االجرامي ،حاولوا عبور احلدود اىل االرايض العراقية.وأكد البيان ان
مقاتيل اللواء اجهزوا عىل مجيع االنتحاريني.

540

نوعا من المواد االردنية الموردة الى السوق العراقي
تعفى من الرسوم الجمركية...

135

مليار قدم مكعب من احتياطي الغاز يملكه العراق بدون استثمار..

اإلستخارة

السؤال  :ما هو رأيكم باالستخارة ؟
الجواب  :المتيقن من مشروعية االستخارة هو مورد التحّ ير بعد
االستشارة .
السؤال  :هل تستحب الطهارة في الخيرة ؟
الجواب  :نعم تستحب .
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السؤال  :هل يجب على المستخير االلتزام باالستخارة؟ وهل
يجوز له اعادة الخيرة بعد مضي وقت ؟
الجواب  :ينبغي العمل بموجبها وال تعاد اال بتبديل الموضوع
ولوبالصدقة.
السؤال  :ما أفضل األوقات في عمل الخيرة ؟
الجواب  :بعد االتيان بالصالة الواجبة أوالمستحبة وأفضلها قبل
طلوع الشمس من يوم الجمعة .
السؤال  :هل يجوز األستخارة على نفس الموضوع اكثر من مرة
بغية الحصول على نتيجة ايجابية وبأيها يؤخذ؟ (اي باألولى ام
بأالخيرة) ؟
ّ
الجواب  :ال معنى لتجديد اإلستخارة لموضوع واحد إال اذا تغ ّيرت
بعض الظروف أو مضى زم��ان بحيث يحتمل ّ
تغير المصالح
والمفاسد.
السؤال  :ما هي كيفية االستخارة بالسبحة ؟
الجواب  :يكفي أن تذكر الصلوات (اللهم صل على محمد وآل
محمد) ثالثًا ثم تقبض السبحة فتحسب اثنين اثنين فأن خرج
اثنين فهي غير جيدة وأن بقيت واحدة فهي جيدة.
السؤال  :هل تنصحون بأخذ خيرة في أمر الزواج ؟
الجواب  :بعد المشاورة وعدم رفع التحير البأس به .

السؤال  :هل الخيرة عند الحيرة أم هي جائزة في كل األحوال ؟
الجواب  :المتيقن من مشروعيتها هو حصول التح ّير مع ّ
تعذر
األستشارة وعدم إنتهائها الى نتيجة .
السؤال  :هل االستخارة الموجودة حاليًا ( بالسبحة والقرآن
الكريم وصالة الرقاع) لها سند معتبر ؟
الجواب  :المتيقن من مشروعيتها هو حصول التح ّير مع ّ
تعذر
االستشارة وعدم انتهائها الى نتيجة .
السؤال  :نحن فتيات نبلغ من العمر (  ) ٢٥ – ٢٧ – ٢٩وكل
خاطب يتقدم إلى خطبتنا يقوم والدنا بأخذ االستخارة وفي اغلب
األحيان تكون االستخارة نهيا  ،ولهذا السبب نحن معطالت عن
الزواج  .فهل تصح الخيرة من عدمه في هذا الموضع ؟
الجواب  :ينبغي لألب ان ال يستخير في أمر البنت إذا كان قد قدم
لها من هو كفء لها شرعًا وعرفًا إ ّال بموافقة البنت نفسها  ،إذ إنما
يستخار لألمر حيث يكون اإلنسان مخيرًا شرعًا  ،ووالية األب تسقط
شرعًا باالمتناع عن الموافقة على زواجها من كفؤها .

سؤال العدد
االستخارة  ،اذا كانت جيدة هل يجوز عدم االلتزام
بها والعمل بها كترك الموضوع مث ًال؟
جواب العدد السابق

السؤال  :هل تجوز مساعدة الطالب اثناء االمتحان ؟

الجواب  :ال يجوز إذا كان من الغش .

فقه وعقائد
اسئلة واجوبة تعريفية
السؤال :يف بعض األحيان جتيبون عىل املسألة جائز أو حرام
– عىل املشهور فامذا يعني ذلك؟
اجلواب :الالزم فيه العمل باألحتياط أو الرجوع اىل جمتهد
آخر .
السؤال :ما هو التعريف اإلصطالحي لأللفاظ اإلتية التي
ترد يف فتاواكم واألظهر ،الظاهر ،ال يبعد  ،األقوى ،ال خيلو
من وجه وال خيلو من قوة ؟
اجل��واب :كلها تعترب عن الفتوى ولكن يف خصوص ال
خيلو من وجه أو من قوة قد سيعقبها ما يدل عىل التوقف
واالحتياط فيلزم االحتياط حينئذ أو الرجوع اىل الغري.
السؤال :ما هو تعريف اإلعراض؟
اجلواب :اإلعراض املوجب النتفاء حكم الوطنية يتحقق
باخلروج مع نية عدم العود للسكن أص ً
ال  .نعم يف املكان
الذي يستوطنه املكلف ملدة حمدودة كسنتني أو ثالث لغرض
العمل أو الدراسة ونحوها يكفي يف حتقق اإلعراض اخلروج
عنه بنية عدم العود إليه ملدة طويلة نسبي ًا بحيث لو عاد إىل
السكنى فيه بعد ذلك يف العرف استيطان ًا جديد ًا ال استمرار ًا
لالستيطان األول  .وط��ول م��دة االستيطان يف الوطن
االخت��اذي وقرصها مؤثر يف حتديد مدة االنقطاع املعترب يف
حتقق األعراض باخلروج .
السؤال :م��اذا تقصدون بالوقت األول ،الوقت الثاين يف
رسالة املنهاج؟
اجلواب :يقصد باألول وقت املغرب والثاين وقت العشاء
ويف األول يكون مجع تقديم ويف الثاين يكون مجع تأخري .

السؤال :ما هو املذي ؟
اجلواب :ما خيرج حني الشهوة عىل شكل قطرة .
السؤال :ما الفرق بني االحتامل و املحتمل؟
اجلواب :االحتامل صفة يف النفس و املحتمل صفة السنني
الذي حيتمله كمجيء ابيه مثال .
السؤال :ما هو تعريف اهلبة؟
اجلواب :متليك عني من دون عوض عنها وهي عقد حيتاج
اىل اجياب من الواهب وقبول من املوهوب له بلفظ أو فعل
ّ
يدل عىل ذلك.
السؤال :ما هو مفهوم العارية؟
اجلواب :تسليط الشخص غريه عىل عني ليستفيد من منافعها
جمان ًا.
السؤال :ما هو تعريفكم للوديعة؟
اجل��واب :جعل الشخص حفظ عني وصيانتها عىل عهدة
غريه ويقال لذلك الشخص (املودع) ولذلك الغري (الودعي)
وحتصل الوديعة باجياب من املودع بلفظ أو فعل مفهم ملعناها
ولو بحسب القرائن.
السؤال :ما معنى الكفالة؟
اجلواب :التعهد لشخص باحضار شخص آخر له حق عليه
عند طلبه ذلك ويسمى املتعهد كفي ً
ال.
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ترا ث

الصناعات النسيجية في كربالء ايام زمان
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صناعة النسيج او النساجة او الح ّياكة كان لها حضور بين المهن الكربالئية القديمة والبعض
منها مكتس���بة والبعض االخر لكربالء حق االكتشاف والتطوير ومن بين اهم هذه المهن
هي ما يتعلق بالزي النسائي االصيل وهي صناعة العبي
صناعة العباءة

العباءة من األزي���اء العربية القديمة
يرتدهيا الرجال صيف ًا وشتا ًء  ،وتوضع
عىل الكتف وتنحدر حتى القدمني ،
وكام تلبسها املرأة لتتسرت هبا  ،حيث تلف
جسمها وتغطيه حتى ال تظهر املفاتن .
ولباس العباءة منترش يف معظم االقطار
العربية السيام يف دول اخلليج .
وكربالء اح��دى ح��وارض العراق التي
تشتهر بصناعة العبي واملصنوعات
القطنية  .تصنع العباءة حملي ًا من الصوف
املنزوع من جلد اخلروف أو املقصوص
منه وهو الذي يطلق عليه (جزة صوف)
وهذه اجلزة متشط بمشط حديدي ذي
اسنان طويلة ينفش به الصوف وينظم
وينظف من الشوائب العالقة بالصوف
 .ثم يقسم اىل وشائع (قطع) حتى يسهل
الغزل لدى املرأة  .تلف الغازلة الوشيعه
عىل يدها وتضع رأس خيط صوف يف
املغزل وتبدأ (تفر) املغزل وتربم الصوف
حتى يتحول اىل غزول وي�تراوح طول
غزل كل وشيعة بني  25سم ـ  30سم .
وللغزل مهارة تتصف هبا الغازلة ،

فبعض الغزل يكون دقيق ًا وهو النوع
اجليد جتيده غازله ذات ق��درة ومهارة
فائقة بحيث يمكن أن تصنع منه عباءة
رجل جيدة من صوف قليل وزنه ربع
ونصف أي (375غم) .
ولبعض الغازالت شهرة هبذا االنتاج
املطلوب واملرغوب  ،فكلام كان اخليط
دقيق ًا رفيع ًا كان هو االفضل  ،وجعلت
ل��ه أرق����ام وم��واص��ف��ات ت��ب�ين سمك
الغزول مثل أبو  ( . 24 ، 21 ، 16هذه
املعلومات ذكرها سيد سلامن يف كتابع
كربالء يف الذاكرة واخذها من السيد
عبد عون بن السيد أمحد السيد حسني
الدهان احلسيني املولود يف كربالء سنة
1918م) .
وجتمع اخليوط اسفل الغزل  ،وبعد
انتهاء الوشيعة أو كمية معينة ينقل من
املغزل ويطوى عىل مطوه حديد  ،وملا
جتمع كمية من الغزول يصنع منها عباءة
كاملة تلف عىل شكل (شليله) وتعطى
تلك الشالئل اىل احلائك ليصنع منها
نسيجا قاب ً
ال لتفصيل العباءة .
وللعباءة لون جزة الصوف  ،وأفضل

الوان عباء الرجل العشمة لندرة ذلك
اللون .
ويصنع من الغزل الغليظ (السميك)
عباءة امل��رأة وبعد نسجه يصبغ باللون
األسود .
ويف كربالء عدة عوائل متتهن احلياكة
وأش��ه��ره��ا آل ج��ري��دي م��ن عشرية
النصاروه  ،ويطلق عليهم احلياك يف حملة
باب السالملة  .وبام أن االنسان يميل
اىل الراحة والتوفري يف الوقت وامل��ال
فاجتهت األعامل يف الغزل والنسيج اىل
اآللة  ،فظهرت املكائن للغزل والنسيج
 ،ولكن الناس عزفوا عن رشاء منتوج
املكائن وباحلتمية والرضورة االقتصادية
س��ادت منتوجات اآلل��ة وانعدمت او
كادت تنعدم املنتوجات اليدوية  ،ولكن
العباءة ذات الصنع ال��ي��دوي ارتفع
سعرها وزادت قيمتها .
أما العباءة الرجالية الشتوية فتصنع من
الغزول الغليظة لتعطي نسيج ًا سميك ًا
يالئم اجل��و البارد  .ومل تقترص عباءة
الشتاء عىل الصوف وحده  ،وانام هناك
املرعز وال��وب��ر وتصنع من ال��غ��زول .

ومم��ن اشتهر بكتابة االكفان ارسة آل
أصالن وهي ارسة موسوية معروفة .
وكذلك ارسة آل الري

البرامة باستخدام الفتالة

وبعض العبي الشتوية تصنع من القامش
املستورد مثل الچوخ والنايني واملارينا
واهلربت والسلكه واألمربيال يشرتى
ويفصله خياط العبي املختص
من البزاز
ّ
بخياطة العبي حسب ط��ول وعرض
صاحب العباءة حتى تكون مناسبة له ،
ويستعمل الربيسم يف اخلياطة ومن لون
العباءة وبعضهم جيعل للعباءة حترير ًا أي
نقش ًا يمتد عىل الكتف وقسم من طريف
العباءة .
أما أشهر بائعي العباءة يف كربالء فهم
أرسة آل دهيمه عبد ال��رس��ول حممد
األس��دي والسيد عبد ع��ون احلسيني
وجواد احلاج جدوع اخلزرجي وغريهم

صناعة األكفان

للميت حرمة ينبغي احرتامها وتقديرها
حق قدرها من قبل األحياء .
عند الوفاء جتري للميت مراسيم التشييع
والغسل والكفن ومن ثم دفنه بمكان
يليق بحرمة امليت  .وق��د خصصت
لدفن االموات أماكن تعرف بـ (املقابر)
ك�ما لغسل األم���وات أم��اك��ن خمصصة
(املغتسل) فبعد الغسل يتم التكفني أي
أن يلف امليت بالقامش األبيض ليسرت
جسمه فيدعى بـ (الكفن) والقامش
(اخلام)  .وقد وجد اناس اختصوا ببيع
االكفان يطلق عىل كل واحد منهم حملي ًا
(ابو كفانه)  .ويتكون الكفن مما ييل :
 1ـ امللف  :يلف اجلسم كله ويطلق عليه
أيض ًا (الچادر) وقد يكون مكتوب ًا باليد
أو مطبوع ًا بالقوالب أو يبقى عىل بياضه
ونصاعته ـ سادة ـ .

 2ـ القميص  :وهو أقل طو ً
ال من امللف
 ،يوضع برأس امليت اىل حد صدره ،
وقد تكتب عليه آيات قرآنية .
 3ـ العاممة  :وهي خاصة بالرجال ،
قطعة من القامش
أما النساء فتوضع هلن مقنعه وهي قطعة
مثلثة الشكل تلف حول الصدر .
 4ـ الشهادة  :وتوضع لبعض األموات
قطعة يف اليد اليمنى يشهد هبا اربعون
مسل ًام بشهادة (اللهم ال نعرف عنه اال
خريا) .
 5ـ الوزره  :قطعة يتزر هبا حيث توضع
حول حمزمه وتكون بيضاء .
 6ـ البرُ ده  :بعض املورسين جيلبون يف
موسم احل��ج من مكة (ال�ب�رده) وهي
قطعة ق�ماش مكتوب عليها اآلي��ات
القرآنية واألدعية وأسامء االئمة  ،وهي
مصنوعة يف اليمن  ،يلف هبا اجلسم فوق
الكفن .
ولكتابة األكفان أقالم خاصة وأنواع
خمتلفة األحجام واألش��ك��ال  ،وامل��ادة
املستعملة يف الكتابة (جوهر الزعفران)
بدل احلرب  ،تكتب به آيات من القرآن
الكريم منها سورة ياسني أو كل سور
القرآن  ،كام تكتب األدعية مثل دعاء
جوشن الكبري  ،وهذه الكتابة تزيد يف
ثمن الكفن  ،أما النوع املطبوع فانه يطبع
بالقوالب اخلشبية  .يوضع القالب يف
(نجانة احل�بر) ثم يوضع عىل القامش
االبيض فيتم طبع ما يراد طبعه  ،وهذه
القوالب تصنع حملي ًا  ،وكانت جتلب من
اخل��ارج  ،ويستعمل احلرب األمح��ر هلذا
الغرض .

وهي صناعة أب��رام اخليوط وفتلها من
صوف أو قطن ومن غري ذلك  .وفتل
االلياف لصناعة احلبال.
والفتالة بدأت بصورة بدائية ثم تطورت
بتطور الصناعات وتقدم االت االنتاج
وأدوات الصناعات ! .
االدوات املستعملة يف ال�برم أو الفتل
دوالب من خشب فيه ثقوب ومشط
م��ن حديد ودوالب صغري  ،تدخل
اخليوط يف ثقوب الدوالب الكبري ومتتد
اىل مسافة فتوضع يف الدوالب الصغري
 .ال���دوالب الكبري حيمل عىل قاعدة
والدوالب الصغري حيمله العامل فحيثام
ي��دور ال���دوالب الكبري تبدأ اخليوط
تلف بعضها عىل بعض ويبدأ التقلص
ويتكون منه خيط واحد مربوم من عدة
خيوط  .واخليط املفتول برفع شعرة
ال��رأس وتدرجيي ًا يغلظ حسب الطلب
 .ناعم  ،وسط  ،أو خشن  .والبعض
يكون بغلظ االصبع يستعمل حزام
للروب .
فاملغازل خمتلفة االحجام ويتغري املشط
حسب السمك امل��ط��ل��وب واخل��ي��وط
مستوردة من أوربا وبعضها من اهلند أو
الباكستان  ،أما خيوط احلرير فتستورد
من الصني أو اليابان ،وهناك خيوط
احلرير االصطناعي تدعى (الفنطاز)
واحلرير الطبيعي يدعى (االبريسم) .
ومن اخليوط املستعملة خيوط النايلون
واح��س��ن أن��واع��ه نايلون س��وي�سري ،
تستعمل هذه اخليوط املربومة يف صناعة
االح��زم��ة النسيجية خاصة وبعضها
تستعمل يف ش�يرازة العبي واملالبس
املطرزة وبعضها تستعمل يف ش�يرازة
الكتب عند جتليدها .
وتستعمل خيوط النايلون يف صناعة
شباك الصيد وغريها كام تستعمل يف
حبات السبحة ويصنع منها خيط
ربط ّ
شاقول البناء ملعرفة استقامة البناء .
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السرداب عبر التاريخ..

منتجع صيفي ..مخزن ..في طريقه للزوال

للنجف ميزة ببناء ال�سرادي��ب لذلك
جتد هلا تسميات خاصة هبا مثال هنالك
ال�س�رادي���ب ال��ف��وق��ان��ي��ة يف مصطلح
النجفيني ،ويف بعض املدارس األخرى
رساديب تقام حتت الرساديب الفوقانية
وهي ما تسمى بالرساديب (نيم سن)
والكلمة ف��ارس��ي��ة معناها منتصف
(السن) والسن طبقة من الرمل املتحجر
ينحت فيه الناحت رسداب ًا آخر ،وهنالك
من الرساديب ما هو أعمق من (النيم
سن) ويسمى برسداب (السن) وحيفر
(للسن) أو (للنيم سن) يف وسط املدرسة
حفرية عىل هيئة متوازي األضالع بقطر
مرتين أو أقل من ذلك ويف عمق عرشين
مرت ًا أو أقل من ذلك لينفذ هذا احلفر من
متوازي األض�لاع إىل وسط الرسداب
بقصد إيصال النور وسحب املاء البارد
إىل األع�لى ك�ما حتيط ب��ال�سرادي��ب من
أط��راف أعاليها شبابيك لنفوذ النور

واهل���واء ،فض ً
ال ع��ن ع��دد م��ن املنافذ
اهلوائية املتصلة من أعىل سطح العامرة
بالرساديب الفوقانية وهي التي تسمى
(بالبخاريات) ثم تبنى هذه الرساديب
يف الغالب باآلجر وتزخرف وقد ترتك
رساديب السن عىل حاهلا وهي منحوتة
من طبقة السن التي تشبه الصخور أو
تزين جدراهنا باآلجر وقد تزين اجلدران
وأرض ال�سرادي��ب بالكاشاين كام هو
احلال يف مدرسة السيد كاظم اليزدي.
وقد قيل ان هندسة بناء الرساديب يف
البيوت ويف امل���دارس قد انتقلت إىل
النجف من مدينة شوشرت ألن طبيعتها
حتاكي طبيعة النجف ( املصدر مدارس
النجف القديمة واحلديثة بقلم الشيخ
حممد اخللييل)
ومن رضوريات بناء الرساديب بغرض
ال��دف��اع عن النفس واالح��ت�ماء هبا من
هجامت عدائية كانت ُتـشن يف القرن

التاسع عرش واب��رزه��ا رسداب شيده
املرجع الديني الشيخ جعفر كاشف
الغطاء ( 1228-1156هجرية) امللقب
بـ «الشيخ جعفر الكبري» ويقول الشيخ
امحد مدير مؤسسة كاشف الغطاء واحد
احفاد الشيخ جعفر «لقد استخدمناه
حلامية انفسنا من اجليش الذي استباح
املدينة عقب االنتفاضة الشعبانية العام
.»1991
وق��د اث��ارت فضول ع��امل اآلث��ار املسرت
(توماس اليل) فقد كتب عنها يقول :
(ان امليزة الفريدة يف النجف وجود طبقة
واحدة منها يف كل بيت عىل األقل وقد
توجد يف بيوهتا الكبرية ثالث أو أربع او
مخس طبقات من هذه الرساديب)..
رسادي��ب النجف ان��واع و هي كاأليت
1 :ـ الرساديب االرضية املوجودة يف
اغلب ال��دور معدل عمقها ستة امتار
تقريب ًا2 .ـ رساديب السن (اهلصهاص)

من الذاكرة

ومعدل عمقها عرشة امتار3 .ـ رساديب
سن القرض ومعدل عمقها مخسة عرش
مرتا4 .ـ رساديب رأس الطار ومعدل
عمقها مخسة وعرشون مرت ًا وهذا النوع
قليل ج��د ًا و ب��ارد ج��د ًا  .بقيت أرسار
النجف السيام الرساديب عصية عىل غري
النجفيني ..لقد كانت تستخدم كأماكن
لالجتامعات الرسية لشتى االح��زاب
التي تكونت يف بداية القرن العرشين
ومنتصفه .وكذلك التجمعات الدينية
املناهضة للحكام...
ي��ق��ول الشيخ ال��ف��اض��ل امح��د عباس
كاشف الغطاء عن الرساديب املوجودة
يف م��درس��ة (امل��ه��دي��ة) التابعة حالي ًا
ملؤسسة كاشف الغطاء (هذه الرساديب

امل��وج��ودة االن يف املدرسة
امل��ه��دي��ة ق��دي��م��ة ج���دا ك��ان
اجدادنا (قدس اهلل ارواحهم
المدن المقدس���ة في العراق االكثر ش���يوعا
الطاهرة) يستخدموهنا صيف ًا
في اهتمامه بالس���رداب لم���ا يمثله لها من
الق��ام��ة ال����دروس الدينية
اهمية ف���ي الصيف خصوص���ا لبرودته ولهذا
وامل���ح���ارضات ال��ت��ي تلقى
السرداب تاريخ نبداه بالتسمية
عىل طلبة احل��وزة العلمية،
وك��ذل��ك تستخدم كمكان
لراحتهم والتزال كام تعلمون
الرسداب تيار من اهلواء البارد
يف خدمة طلبة احلوزة العلمية القادمني البعض يقسم الرساديب حسب عدد
من انحاء العامل االسالمي كافة يسكنون درجات السلم فاألول يسمى (راهرو)
فيها بال مقابل مع تقديم بعض اخلدمات وعدد درجاته من  12-8درجة والثاين
هلم ..كام فيها مكتبة ضخمة جيد الطالب سمي ب(السن ) وعدد درجاته ترتاوح
بغيته فيام حيتاجه من الكتب؛
م��اب�ين  70 -50درج���ة .ويستعمل
و خري من حتدث عن انواع الرساديب ال��س��رداب ل��ل��خ��زن أم���ا ال��س�رداب
النجفية هو احلاج عبد املحسن شالش «الوسطاين» فسمي (نيمه سن ) وعدد
يف ك��ت��اب��ه (آب����ار ال��ن��ج��ف وجم��ارهي��ا) درجاته  20إىل  24درجة  .و (النيمه)
املطبوع ع��ام 1947م وع��ن تصميم كلمة فارسية معناها (النصف )
الرساديب يقول االستاذ (حممود عدوه) ويذكر كتاب البن بطوطة (قبل حوايل
(للرساديب) تصاميم خاصة عرفها  800ع��ام ) ه��ذه ال�سرادي��ب النجفية
النجفيون ثم انترشت يف باقي مدن بالقول  :زرت ه��ذه املدينة وتعرفت
العراق منها تصميم (القبة دار) التي ال عىل أهلها  ،فأنزلوين اىل ذلك الرسداب
يستخدم يف بنائها اال احلجر (الطابوق) الذي مل أره يف أي مدينة أخرى فمكثت
واجل��ص من دون استعامل يشء آخر فيه يومني )  .،كيفية بناء الرساديب :
وكانت ترصف احلجارة هبندسة عالية مجيع الرساديب تبنى بالطابوق وسقوفها
وزخرفة مجيلة
تعقد عىل شكل قبة من دون استعامل
وحيفر بجانب الرسداب بئر وهو مالزم (الشيلامن ) أو «الشيش املسلح « وتبلط
احيانا لوجود ال�سرداب باالضافة اىل أرضيتها بالطابوق (ال��ف��ريش) الذي
بناء فتحات هتوية تعرف بـ /البادكري /يعطي برودة للمكان.
لتغيري درج��ة ح���رارة اهل���واء الداخل * ( املصدر موقع النجف نيوز)
واخلارج حيث يمر اهلواء احلار من اعىل
ليربد حني مالمسته للطابوق ويدخل اىل

عرب “سرد” أي بارد،
كلمة “سرداب” و جمعها “سراديب” ،هو ُم ّ
و “آب” أي م���اء .جمعها س���راديب” ،إذن أصل الكلمة فارس���ي،
ومعناها “الماء البارد”
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خدمات حسينية وراء الكواليس
عندما تدخل الى الصحن الحس���يني الش���ريف وترى االرضية التي فرشت
بالس���جاد الجميل وبشكل متناس���ق ونظيف  ،وتاتي بعد اسبوع او شهر
فتجد االرضية فرشت بتشكيلة جديدة من السجاد .

العطاء الحسيني
تاخذ مساحة وذلك لكثرة عددها لغرض التجفيف ،ففي
الصحن الرشيف يتم فرش اكثر من الف سجادة قياس (
6م ، )2بعد ذلك يتم فحص السجاد لتصليح العيوب ان
وجدت وهذه مرحلة االدامة  ،ثم تايت مرحلة اخلزن حيث
يقوم االخوة بخزهنا وبشكل سليم للحفاظ عليها من العثة
والتلف .
وام��ا مرحلة النقل واملتابعة بني مكان غسلها ونرشها
وادامتها وخزهنا وفرشها داخ��ل وح��ول احل��رم فهنالك
سواعد تقوم بذلك بحيث اهنم يوميا يقومون باستبدال
السجاد املفروش حول احلرم اكثر من مرة اضافة اىل تقلبات
اجلو حيث يكونون عىل اهبة االستعداد اذا ما امطرت فاهنم
يسارعون لرفعها واذا ما ارشقت عادوا بفرشها .
وهنا بدورنا نامل من الزائر الكريم االعتناء بالسجاد السيام
التي خارج احلرم مثال جتنب التدخني عليها ففي بعض
االحيان تسقط رشارة من السكارة عىل السجادة فتحرقها
 ،واما بالنسبة لالطفال فنامل مراعاة النظافة وحتى فرش
االطعمة بشكل سليم الن��ه يف بعض االحيان الدهون
وغريها تؤدي اىل تلف السجادة بعد الغسل او يصعب
تنظيفها .
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واما حول الروضة احلسينية فيقوم االخوة املنتسبون بفرش
السجاد كي يتمكن الزائر الكريم من اداء صالته او زيارته
او لكي جيلس عليها لالسرتاحة .
ه��ذا السجاد يمر بخمس مراحل  ،الغسل  ،التطهري ،
االدامة  ،اخلزن ،والنقل ،فتجد هنالك سواعد التكل وال
متل وتعمل بحرص وامانة عىل غسل السجاد وبتقنية عالية
وبدقة ايضا كي ال تتعرض للتمزق او ما شابه ذلك  ،ومن
ثم يقومون بتطهريها لتصبح جاهزة للصالة عليها وهذه
اهم مرحلة  ،ومن ثم يتم نرشها بشكل هنديس مجيل كي ال

وارجو املقارنة مع ما نقوم به نحن فيام خيص سجاد بيوتنا
فاننا مرة واحدة بالسنة نغسل ونخزن سجاد املنزل الذي
اليتجاوز مخس قطع بينام االخوة يف العتبة يقومون بذلك
يوميا ولعرشات وحتى مئات السجاد  ،كل ذلك من اجل
راحة الزائر الكريم وهو استحقاقه .
وهنا نشري اىل املتابعة املستمرة من قبل االخوة املسؤولني عىل
نظافة السجاد واملوكيت يف احلرم وخارج احلرم ويف التوسعة
بكل طوابقه والعمل عىل استبداهلا بشكل مستمر.

العطاء الحسيني

مركز الحوراء عليها السالم ينظم معرضه السنوي الثاني

للكتاب والصناعات اليدوية بين الحرمين الشريفين
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االحرار :حسين نصر  /تصوير  :حورية حامد

نظم مركز احلوراء زينب عليها السالم
لرعاية الفتيات التابع للعتبة احلسينية
امل��ق��دس��ة امل��ع��رض ال��س��ن��وي ال��ث��اين
للكتاب والصناعات اليدوية يف منطقة
بني احلرمني الرشيفني  ،وسط حضور
مجاهريي كبري من داخل وخارج العراق
.
ولتفاصيل أكثر عن املوضوع التقت جملة
االحرار املهندسة ساره حممد مسؤولة
م��رك��ز احل���وراء زي��ن��ب عليها السالم
وحتدثت قائلة « ان املركز نظم املعرض
السنوي للكتاب والصناعات اليدوية
للسنة الثانية ب�ين احل��رم�ين الرشيفني
الذي هيدف اىل ابراز فاعلية دور املرأة
يف املجتمع وحتفيزها عىل العطاء أكثر،
وت��ض��م��ن ه���ذا امل��ع��رض ال��ع��دي��د من
االجنحة منها جناح خاص ألصحاب
الفضل علينا الشهداء االبرار ،حيث تم

تعريف الزائرين الوافدين اىل املعرض
من داخل العراق وخارجه ببطوالت
وتضحيات الشهداء من خالل عرض
الصور املعربة واالص��دارات القصصية
التي توثق ب��ط��والهت��م ،ك�ما واهديت
اخل��ت�مات القرآنية ألرواح الشهداء
السعداء وه��ن��اك جناح آخ��ر لتحفيز

ال��واف��دي��ن ع�لى املطالعة وخصصت
جوائز حتفيزية ملن يقرأ جزء من الكتاب
وللمهارات اليدوية النسوية جناح
خاص تم فيه عرض النتاجات اليدوية
لتحفيز النساء ع�لى استثامر اوق��ات
ال��ف��راغ بام هو مفيد وع��ن املشاركات
يف هذا املعرض موضحة «ان املعرض

العطاء الحسيني

شهد مشاركة مركز االرش��اد االرسي
ومعهد االرسة املسلمة يف العتبة احلسينية
املقدسة ،كام وتضمن أيض ًا مشاركات
من حمافظات بغداد وبابل والديوانية ،أما
ما خيص الوافدين اليه وهناك تنوع من
خمتلف املحافظات العراقية وكذلك من
خارج العراق ،واثار املعرض اعجاب
اجلميع إذ ان الكثري منهم مل يتوقعوا
وجود هكذا ابداعات نسوية يف العراق .
من جهتها بينت املشاركة آسيا خالد من
حمافظة بغداد عن رسوره��ا باملشاركة
قائلة « كانت يل العديد من املشاركات يف
خمتلف املحافظات واجلامعات العراقية،
اال ان مشاركتي هذه كانت هي املميزة
عن غريها لروحانية املكان بني احلرمني
الرشيفني وإلقبال الزائرين الكبري عىل

املنتجات اليدوية واشكر العتبة احلسينية
ومركز احلوراء زينب عليها السالم عىل
ه��ذه امل��ب��ادرة الرائعة وفتح املجال لنا
للمشاركة وتعريف الناس بمواهبنا التي

حتتاج اىل هكذا اهتامم ودعم لتتطور أكثر
لكوهنا اصبحت مورد رزق لنا نواجه به
صعوبات احلياة.
أم��ا املشاركة خولة أجم��ار من حمافظة
ك��رب�لاء اض��اف��ت قائلة « افتخر انني
إح��دى اخلرجيات من العتبة احلسينية
املقدسة إذ تعلمت اساسيات الفن
اليدوية من احلياكة وغريها من خالل
مشاركتي يف ال���دورات التي يقيمها
امل��رك��ز وباالستمرارية يتطور عميل
أكثر حتى أصبحت مؤهلة للمشاركة
يف مثل هذه املعارض املحفزة للمرأة،
واشكر العتبة احلسينية املقدسة التاحتها
الفرصة لعرض النتاجات اليدوية،
وكانت املشاركة أكثر من رائعة لكوهنا
ق��رب االم���ام احل��س�ين عليه السالم
وهذا التحفيز لنا يعطينا الدافع لتطوير
مهاراتنا».
يذكر ان مركز احل���وراء زينب عليها
السالم باإلضافة اىل اهتاممه الكبري
بعوائل الشهداء االب��رار ،فانه يعطي
اهتامم ًا ملحوظ ًا لتطوير امل��رأة ثقافي ًا
ومهني ًا من خالل ال��دورات املهنية يف
تعليم اإلسعافات االول��ي��ة واالع�مال
اليدوية واحلياكة وب��رام��ج احلاسوب
واقامة الندوات العلمية واملسابقات
الثقافية املتنوعة.
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العطاء الحسيني

بحضور المتولي الشرعي
دار القرآن الكريم تحتفل بتكريم
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تقرير :حسنين الزكروطي  /تصوير :محمد القرعاوي

وشهدت قاعة خاتم االنبياء يف الصحن
احلسيني الرشيف حفل اختتام املسابقة
القرآنية التي استمرت عىل مدى أربعة
أي��ام يف مدينة اإلم��ام احلسن املجتبى
للزائرين ب��إرشاف جل��ان حتكيمية من
ذوي االختصاص.
وشهد احلفل اع�لان نتائج الفائزين
االوائ���ل باملسابقة السنوية اخلامسة
مل�ش�روع االل���ف ح��اف��ظ مم��ن اف��رزهت��م
املسابقات التمهيدية التي تم تنظيمها
م��س��ب��ق��ا ل��ل��م��ش��ارك�ين م���ن خمتلف
املحافظات العراقية ..وكان الفائزون
األوائل يف ثالثة مستويات بحفظ عرشة
أجزاء وعرشين جزء ًا وحفظ كتاب اهلل

بالكامل ..ليصل عدد احلفظة للقرآن
الكريم يف املرشوع بعد هذه الدورة اىل
( )346حافظا وحافظة.
جملة «االحرار» حرضت حفل التكريم
واجرت لقاءاهتا مع احلارضين ،وكان
اوهل��ا مع رئيس اللجنة التحكيمية يف
املسابقة الشيخ مهدي صالح عيل الذي
قال :ان «آلية اختيار الفائزين االوائل
يف املسابقة جاءت عىل مرحلتني االوىل
تسمى بالتمهيدية واالخ��رى النهائية،
بعد ان رشحت كل حمافظة اثنني من
الذكور وثالثا لإلناث من حافظيها
للمشاركة يف املسابقة ،وح�ضروا اىل
مدينة االم��ام احلسن املجتبى (عليه

ال��س�لام) للزائرين م��ن اج��ل اج��راء
االختبارات ،وكانت املرحلة االوىل من
االختبار (التمهيدية) تعتمد عىل قواعد
التجويد واحل��ف��ظ فقط ،ام��ا املرحلة
النهائية فكانت م��ن اص��ل ()100
درجة مقسمة اىل درجة احلفظ وقواعد
التجويد اضافة اىل الوقف واالبتداء

العطاء الحسيني

للعتبة الحسينية المقدسة
 346حافظا وحافظة لكل القرآن الكريم
واللحن وال��ص��وت ،وبفضل اهلل تم
ترشيح الفائزين االوائل يف املسابقة اىل
مستويات ثالثة ،وجاءت املرتبة االوىل
يف حفظ عرشة اجزاء من القرآن الكريم
لفئة الذكور واالناث من نصيب رضا
تايل نارص من حمافظة واس��ط وزه��راء
عالء امحد من حمافظة النجف االرشف،
ام��ا يف فئة حفظ عرشين ج��زءا لكال
اجلنسني فكانت املرتبة االوىل من نصيب

كل من حممد تقي صادق و خلود باقر
عبد االمري من حمافظة النجف االرشف،
فيام ج��اءت املرتبة االوىل يف املستوى
الثالث حلفظ ثالثني جزءا لكال اجلنسني
من نصيب كل من حسام محيد حسن
من حمافظة كربالء املقدسة وميعاد سعيد
مخيس من حمافظة البرصة».
ف��ي�ما ع�ب�رت احل��اف��ظ��ة «م��ي��ع��اد سعيد
مخيس» من حمافظة البرصة عن سعادهتا
باملشاركة وفوزها فيها قائلة« :شعور
مجيل ان اكون احد الفائزين باملسابقة
القرآنية التي تنظمها العتبة احلسينية
املقدسة واالمج��ل هو تكريمي داخل
الصحن الرشيف ،وما هذا اال وسام
سأعيش العمر امحد اهلل عليه كثريا».
وتابعت مخيس« :ال يمكنني التعبري
ع��ن ال��س��ع��ادة ال��ت��ي ت��غ��م��رين ومتثيل
حمافظتي فيها ،لكن ما أأمله هو ان
ت��ك��ون ه��ذه املسابقة اخل��ط��وة االوىل
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وامل��ح��ف��زة ان ش��اء اهلل للمشاركة يف
املسابقات الدولية».
من جانبه حتدث الفائز باملرتبة االوىل يف
مستوى حفظ القرآن الكريم بالكامل
احلافظ «حسام محيد حسن» من حمافظة
كربالء املقدسة قائال« :شعور مجيل
بأن متثل مدينتك خري متثيل يف املحافل
القرآنية ،وبفضل اهلل ودعاء الوالدين
واالخ��وة حصلنا عىل املرتبة االوىل يف
مسابقة حفظ القرآن الكريم بالكامل،
(عز وجل) ان يتقبل
ونأمل من الباري ّ
منا اعاملنا ويثبتنا عىل الرصاط املستقيم
و ان يوفقنا لتمثيل البلد يف املسابقات
الدولية

العطاء الحسيني

العتبة الحسينية المقدسة  ...عمل كبير ومستمر
برعاية الجرحى وعوائل الشهداء
ضمن سلس���لة النش���اطات التي تق���وم بها إدارة ش���عبة رعاية ذوي
الش���هداء والجرحى التابعة ال���ى االمانة العامة للعتبة الحس���ينية
المقدس���ة على مدار الس���نة والتي تصب في خدمة عوائل الش���هداء
األبرار حيث ش���كلت الش���عبة وفي محافظة البص���رة لجنة خاصة من
وحدة المالية واإلعالم التابعة للش���عبة مهمتها التخفيف من عناء
عوائل ش���هدائنا والوصول لكربالء المقدس���ة الس���تالم مستحقاتهم
المالية حيث كلفت هذه اللجنة بتوزيع رواتب الشهداء من لواء علي
األكبر «عليه السالم» ولواء الطفوف وبواقع ( )٢٠عائلة.
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املخيم الكشفي السنوي يف حمافظة
البرصة
بمناسبة العطلة الربيعية وتزامن ًا مع
االنتصارات التي حققها ابطالنا من
القوات االمنية واحلشد الشعبي املقدس
أق��ام��ت شعبة رع��اي��ة ذوي الشهداء
واجلرحى يف العتبة احلسينية املقدسة
املخيم الكشفي السنوي الثالث ألبناء
ش��ه��داء احل��ش��د الشعبي م��ن حمافظة
البرصة وبواقع ( )30يتيام للفرتة من -8
 12شباط اجلاري بالتعاون مع كشافة

االم��ام احلسني «عليه السالم» حيث
كان باستقباهلم يف مدينة االمام احلسني
للزائرين احل��اج امح��د رس��ول املياحي
مسؤول الشعبة وع��دد من املنتسبني،
هذا وقد ختلل الربنامج عدة فقرات منها
(ورش��ة الرسم ،ورشة آداب الطعام،
ال��ورش��ة ال�ترب��وي��ة) ويف ال��ي��وم التايل
كانت هناك ورشة االسعافات االولية
وايضا سفرة علمية اىل مشاريع العتبة
احلسينية املقدسة لالطالع عىل حقول
الثروة احليوانية وامل��زارع هناك ،ويف

حفل اخلتام تم توزيع اهلدايا عىل ابناء
الشهداء وبحضور عدد من مسؤويل
�رب ابناء
العتبة املقدسة ،اىل ذلك اع� َ
الشهداء االبرار عن شكرهم وامتناهنم
للقائمني عىل هكذا برامج تساهم برفع
مستواهم الرتبوي والتعليمي.
استضافة عوائل الشهداء من حمافظة
البرصة
ويف ال��س��ي��اق نفسه ق��ام��ت الشعبة
باستضافة لعوائل شهداء احلشد الشعبي
املقدس والذين بلغ عددهم ( )55زائر ًا

العطاء الحسيني
وكانت استضافتهم يف مدينة االمام
احلسني «عليه السالم» للزائرين،
هذا وقد استمرت الزيارة يومني
يف مدينة كربالء املقدسة ويوما يف
مدينة النجف االرشف وتضمنت
فقرات عديدة منها التوجه للعتبة
احلسينية املقدسة إلداء زيارة االمام
احل��س�ين «عليه ال��س�لام» ،وبعد
صالة العشاءين التربك بمضيف
العتبة املقدسة ،ويف اليوم التايل
كان التوجه صباح ًا لزيارة مرقد
أوالد مسلم «عليهام السالم» ومن
ثم العودة للعتبة احلسينية املقدسة
للزيارة والدعاء وبعدها زيارة ايب
الفضل العباس «عليه السالم»،
ويف اليوم الثالث التوجه لزيارة

قرب امري املؤمنني «عليه السالم» ،
ثم زي��ارة قبور شهدائهم االبرار
بعدها التوجه للتربك بمضيف
العتبة العلوية ومن ثم التهيؤ من
اجل لعودة لديارهم حاملني معهم
عبق ارضحة أئمة اهلدى «عليهم
ال��س�لام» ،اىل ذل��ك استأنست
عوائل الشهداء االبرار هبذه املبادرة
الكريمة ال��ت��ي ت��ق��وم هب��ا العتبة
احلسينية املقدسة بني احلني واالخر
خلدمة ع��وائ��ل الشهداء االب��رار
معبرّ ين عن شكرهم وامتناهنم
إلدارة العتبة املقدسة الهتاممها
ّ
وجل» ان
«عز
الكبري سائلني املوىل ّ
حيفظ هذا البلد من دنس املعتدين.
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العطاء الحسيني

عرض مسرحي وطني لمؤسسة الشهداء
في منطقة بين الحرمين الشريفين
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االحرار :حسنين الزكروطي

«مجر الذنوب» رسالة اراد القائمون
ايصاهلا اىل العامل امجع ،مضموهنا التفريق
بني ما جاء به الدين االسالمي االصيل،
وبني ما انتهجه اعداء االنسانية بدء ًا من
يزيد بن معاوية وانتها ًء باتباعه يف احلارض
(داعش وما خلفه) باسم االسالم ،من
خ�لال ثلة اكاديمية مرسحية ،تابعة
ملؤسسة ال��ش��ه��داء يف مدينة كربالء
املقدسة ،حيث اقيم العرض املرسحي
بتاريخ  2018/2/14برعاية العتبة
احلسينية املقدسة والذي عدّ ه احلارضون
من االعامل املرسحية التي تدخل ضمن

اطار املبادرات الوطنية.
ويف هذا السياق حتدث مدير مؤسسة
الشهداء يف كربالء املقدسة السيد عيل
هادي العرداوي قائال« :من هذا املكان
امل��ق��دس ال��ذي انطلقت منه الفتوى
املباركة اعالنا لوحدة ابناء الوطن امام
اع��داء االنسانية وال��س�لام ،ولتوضح
للعامل امجع ان العصابات االجرامية
التي جاءت باسم االس�لام ما هي اال
سلف هل��ؤالء الظلمة الذين حاربوا
العرتة الطاهرة يف معركة احلق (واقعة
الطف) ،مضيفا ان العمل املرسحي «مجر
الذنوب» جاء من اجل ترسيخ املبادئ
االسالمية التي ورثها ابو االحرار (عليه
السالم) عن جده املصطفى (صىل اهلل
عليه وآل��ه) ،ولتغذي العامل من الفكر
االس�لام��ي املحمدي االص��ي��ل ال��ذي
جاء من اجل زرع املحبة والتسامح بني
الشعوب ومساعدة املظلومني والوقوف
وان بكلمة حق امام الظامل».

من جانبه حتدث عدنان االسدي مدير
اعالم مؤسسة الشهداء قائال« :بداية
نتقدم بالشكر واالمتنان اىل القائمني
عىل هذه املرسحية التي اعطت دروسا
وع�ب�را ك��ث�يرة ،ك��ذل��ك نشكر العتبة
احلسينية املقدسة التي وفرت االجواء
املالئمة واولت رعايتها إلقامة العرض
امل�س�رح���ي يف م��ن��ط��ق��ة ب�ي�ن احل��رم�ين
الرشيفني ،وباحلقيقة ان الفكرة التي
انبثقت منها هذه املرسحية جاءت من
اج��ل ايصال الصورة املرئية ألذه��ان
الناس بأن هناك سلسلة متواصلة ورثها
اعداء اهل البيت (عليهم السالم) من
شمر بن ذي اجلوشن واتباعه ،وباملقابل
الرتكيز عىل الدماء الزكية التي حاربت
و حتارب الظلم واالستبداد مستمدين
قواهم العقائدية من هنج اهل البيت
(عليهم السالم).

العطاء الحسيني

مركز رعاية الشباب يقيم
دورة خاصة باإلصابات الرياضية
اق��ام مركز رعاية الشباب التابع اىل
االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة
دورة خاصة ب��اإلص��اب��ات الرياضية
وال��ت��ي استمرت يومني متتاليني يف
ق��اع��ة احلكيم املغلقة وح���ارض فيها
االستاذ خالد حبيب ماجستري يف علم
الفسلجة الرياضية وكان اهلدف منها
تعليم الشاب الريايض كيف يتجنب
االصابة واالبتعاد عن تناول املنشطات
ال��ت��ي ت�ضر بصحة االن��س��ان  ...ويف
هذا السياق حتدث مسؤول االنشطة
الرياضية يف مركز رعاية الشاب التابع
للعتبة احلسينية املقدسة واملرشف عىل
ال��دورة عيل عباس عيل قائال :ان هذه
الدورة عبارة عن حمارضات خاصة عن
كيفية حدوث االصابة والوقاية منها
وعالجها وكذلك كانت هناك حمارضة
خاصة عن تأثري املنشطات الرياضية
يف اجلسم الريايض ،حيث نالت هذه

الدورة تفاعال كبريا من قبل املشرتكني.
واض���اف :وجهنا دع��وة عامة جلميع
الشباب ال��ري��ايض يف حمافظة كربالء
املقدسة حيث شارك فيها  20مشرتكا،
ال����دورات مستمرة وستكون هناك
دورة اخ��رى خاصة باحلكام الشباب
لتعليمهم ق��ان��ون مخ��ايس ك��رة القدم
وغريها من االمور الرياضية االخرى
التي تسعى من خالهلا االمانة العامة
للعتبة احلسينية املقدسة ان جتعل الشاب
الكربالئي والعراقي بشكل عام يمتلك

ثقافات خمتلفة تساهم يف بناء الوطن.
مبينا يف ال��وق��ت ن��ف��س��ه :ان اهل��دف
االسايس من الدورة هو تعليم الشاب
ال���ري���ايض ك��ي��ف يتجنب االص��اب��ة
واالبتعاد عن تناول املنشطات التي
ترض بصحة االنسان.
ويف اخل��ت��ام ق��دم م��س��ؤول االنشطة
الرياضية يف م��رك��ز رع��اي��ة الشباب
وامل�ش�رف ع�لى ال���دورة الكابتن عيل
عباس شكرة للمحارض عىل جهوده يف
خدمة هذه الرشحية املهمة من الشباب.

كفيف يحصد المرتبة االولى في مسابقة النخبة الوطنية لحفظة لقرآن الكريم
متكن احل��اف��ظ م��رت�ضى عيل
ناجي من حصاد املرتبة االوىل
يف مسابقة النخبة الوطنية
حلفظة لقرآن الكريم التي
اقامها املركز الوطني لعلوم
القرآن الكريم التابع لديوان
الوقف الشيعي بالتعاون مع
العتبات وامل��زارات العراقية
لفاقدي البرص بمشاركة ٢٥
متسابق ًا بني حافظ وق��ارئ
تباروا عىل املراكز األوىل.
وحصدَ املركز الثاين احلافظ
ح��س�ين داوود ج��اس��م يف
املسابقة ال��ل��ذان مثال دار
القرآن الكريم التابع للعتبة

السينية املقدسة يف املسابقة
وقال مسؤول مركز االعالم
القرآين صفاء عبد احلمزة ,ان
«دار القرآن الكريم حصلت
عىل مركزي االول والثاين
يف مسابقة النخبة الوطنية
لفاقدي البرص وهذه اشارة
لقطوف ثامر مرشوع االلف
ح���اف���ظ ،ف���احل���اص���ل عىل
املركز األول هو أحد طلبة
ال��دورات التي تقيمها الدار
منذ سبعة أعوام للمكفوفني
يف جامع احلنانة يف النجف
األرشف».
وي��ش�ير ع��ب��د احل��م��زة «ت��م

االحرار /عامر نوري

ترشيح صاحب املركز األول
لتمثيل العراق يف املسابقة
الدولية امل��زم��ع أقامتها يف
اجلمهورية اإلسالمية ايران».
وجت���در االش����ارة أن طلبة

م��ش��روع األل�����ف ح��اف��ظ
ح��ص��دوا امل��راك��ز األوىل يف
مجيع املسابقات الوطنية التي
أقيمت مؤخر ًا».
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معهد تراث االنبياء خدمات ..
جليلة تقدم في مجال التقنيات
االلكترونية بدعم ومباركة من
العتبة العباسية

حاوره  :علي فضيله الشمري
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ما يتميز به العرص احلديث هو التقدم
اهلائل يف تكنلوجيا مواقع التواصل
االجتامعي متعددة االنواع واالشكال
وق��د ظهرت ه��ذه الوسائل كمنجز
ح��ض��اري اف��رزت��ه العقول العمالقة
املبدعة عرب التكنلوجيا املتطورة الفذة
ووسائل االتصال هذه هلا اثار اجيابية
عظيمة ولتسليط الضوء عىل ما يقوم
به معهد تراث االنبياء من جهود جبارة
كان لنا هذا اللقاء مع امل�شرف العام
عىل معهد تراث األنبياء سامحة الشيخ
حسني الرتايب :
* هل لك ان تعطينا نبذة خمترصة عن
معهد تراث االنبياء (عليهم السالم)؟
 كلنا يعرف صعوبة طلب العلم بكلاصنافه يف االزمنة املاضية وما يتطلبه
من جهد وم��ال وتعب  ,لكن بالعلم
ذاته اصبح طلب العلم متيرس ًا لكل
انسان وإن ك��ان حبيس ًا يف بيته ألي
علة أو سبب .ومعهد ت��راث االنبياء
يف النجف االرشف م��ن املشاريع
الرائدة يف هذا املجال والتي صريت

الدراسة احلوزوية التمهيدية يف متناول
ايدي مجيع الناس بمختلف رشائحهم
لكي يرتقوا بعد ذلك يف سلم العلم
وليأخذوا حظ ًا وافر ًا من العلوم التي
تصريهم بعد ذل��ك اه�لا لالنخراط
يف احل��وزات العلمية او ان يبقوا يف
جمتمعاهتم ك�شرحي��ة مثقفة متدينة
متفقهة تعرف اص��ول دينها وفروعه
كي يورثوها ألجياهلم جي ً
ال بعد جيل
وليحسنوا تربيتهم وتقويمهم.
* متى تأسس هذا املعهد واىل من يتبع؟
 ت��أس��س امل��ع��ه��د س��ن��ة 2016م –ِ
املؤسسات
1437ه���ـ وامل��ع��ه��دُ م��ن
لقسم الشؤون الفكريةِ
ِ
ِ
التابعة
العلمية
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
املقدسة.
العباسية
العتبة
والثقافية يف
* مل��اذا تم اختيار النجف االرشف
لتكون مقرا للمعهد ؟
 لقربه من مرقد امري املؤمنني االمامعيل ( عليه السالم) والنجف االرشف
هي مركز احلوزة العلمية يف العامل.
* م��ا ع�لاق��ة امل��ع��ه��د ب��ال��دراس��ات
احلوزوية؟

ٍ
 املعهدُ عبارة عن ح� ٍالكرتونية
�وزة
ُ
ال��دروس احل��وزوي� َة والتوعوي َة
تبث
َ
أساتذة احلوزةِ
ِ
ِ
التي ُتلقى من قبلِ
بعض
ِ
ِ
ِ
األرشف مسجل ًة أو
النجف
العلمية يف
ِ
بشكلٍ مبا ٍ
شبكة االنرتنت وعىل
رش عىل
ِ
برامج التواصل اإلجتامعي
خمتلف
ِ
واإللكرتوين ( التيلجرام  ،اليوتيوب ،
الفيس بوك  ،التويرت  ،والواتس اب ،
موقع الكرتوين عىل
وغريها )  ،ولدهيا
ٌ
ِ
شبكة االنرتنت  ،وقنوات االتصال
ِ
والتواصلٍ
ملختلف املراحل الدراسية.
* ه���ل ل���ه ارت���ب���اط ب���ال���دراس���ات
األكاديمية؟
 نعم يرتبط بالدراسات االلكرتونيةكارتباط مجيع املؤسسات احلوزوية
االلكرتونية بالدراسات االكاديمية
حيث تعطي الدراسة االكاديمية لطالب
احلوزة افق ًا من التفكري واالطالع عىل
العلوم احلديثة والرضورية اكثر من
غريه ممن مل يدرس الدراسة االكاديمية.
* م��اه��ي ال��ن��ش��اط��ات وامل���ؤمت���رات
والندوات والتأليف ونرشات املعهد؟

 اق��ام املعهد العديد من النشاطاتمنها مؤمتر التعليم بني مهوم احلارض
وتطلعات الغد ،اقامة مهرجان شعري
واقامة املسابقات وع��روض مرسحية
يف العتبة العباسية املقدسة وزي��ارة
ال��وف��ود إىل س��ام��راء .وزي���ارة الوفود
ِ
ِ
ُ
العلمية
الندوات
وإقامة
اىل كربالء.
ِ
ِ
والثقافية التي ُتسلط الضو َء
والرتبوية
ِ
ِ
املختلفة
اجل��وان��ب واألن��ش��ط� ِ�ة
ع�لى
بتهذيب اإلن��س��انِ
ِ
ال��ت��ي هل��ا ع�لاق��ة
وكامله ووف��ق املعطيات امل��وج��ودة يف
ِ
ُ
املسابقات
إقامة
املجتمعات املختلفة و
ِ
ِ
هبدف تفعيلِ روح املنافسة بني
العلمية
املتسابقنيَ السيام إذا اقرتنت بالتعزي ِز
(املكافآت املادية واملعنوية ) مما يضمن
ِ
اجلدي َة وب� َ
ُ
وإقامة
اجلهد يف العمل
�ذل
ٍ
ٍ
علمية لكل التخصصات
دورات
ِ
وبحسب ختصصاهتا
ولكل الفئات
األنشطة الشبابيةِ
ِ
وااله��ت�مام ببعض
ِ
ِ
بغرض حتشيد الشباب الواعي
الفكرية
ِ
ملواكبة التطورات واألحداث املختلفة
ون��ش��اط��ات اخ���رى ال ي��س��ع امل��ج��ال
لذكرها
* كم يبلغ عدد الطلبة املسجلني يف
املعهد؟
 عدد الطلبة املسجلني يف املعهد اىلاالن ( )2396طالبا و طالبة.
* م���ا ع����دد ص��ف��ح��ات ال��ت��واص��ل
االجتامعي باملعهد؟
 هناك قنوات تلغرام تابعة للمعهدومركز القمر لإلعالم الرقمي عدد
( )16ق��ن��اة وص��ف��ح��ات فيس بوك
للمعهد ومركز القمر لالعالم الرقمي
عدد ( )5وحساب تويرت تابع للمعهد
ومركز القمر لإلعالم الرقمي عدد
( )2و حساب انستغرام تابع للمعهد.
وقناة يوتيوب تابعة املعهد ومركز القمر
لالعالم الرقمي عدد (.)2
* هل هو خمتص الكرتونيا فقط وهل
لديكم مؤلفات وبحوث ودراس��ات
اخرى؟

 ان من اولويات املعهد باالضافة اىلالدراسات احلوزوية االلكرتونية نرش
وطباعة البحوث واملؤلفات العلمية
لطلبة واس��ات��ذة احل���وزة العلمية يف
النجف االرشف ملا يف ذلك من خدمة
عظيمة نقدمها لطالبي املعرفة يف كل
مكان.
من اهم املؤلفات:
-1عىل ضفاف االنتظار-2.وملاذا تقبل
القلوب وملاذا تدبر -3ليس هناك إله
س /من هي اجلهة التي تدعم املعهد؟
ُ
متويل املعهد من قسم الشؤون
/يتم

* ماهي اهداف املعهد؟
ُ
وتسليحها
توعية املجتمعات
 هيُ
ِ
بالعلو ِم اإلهل��ي��ة وم��ك��ار ِم األخ�لاق
العلم والباحثنيَ عىل
طالب
وتشجيع
ِ
َ
ُ
إضافية لالرتقاء ورف��دِ
ٍ
�ذل جهودٍ
ب� ِ
ٍ
ٍ
آليات
متخصص بام حيتاجه من
كل
للنهوض بتخصصه و ُ
نرش علوم أهل
ِ
البيت ( عليهم السالم ) لطالبيها يف
ِ
تلف أرج� ِ
مخُ ِ
املعمورة وباألخص
��اء
ٍ
بأسلوب
العلوم احل��وزوي��ة والدينية
ِ
ٍ
ِ
بسيط ومتي ٍ
الناس
رس لعامة
الكرتوين
ِ
القادرين عىل شد ال ِر ِ
حال
السيام غري
َ

الفكرية والثقافية التابع للعتبة العباسية
املقدسة أو من مصادر التمويل األخرى
مرورا باملتويل الرشعي للعتبة العباسية
املقدسة حرص ًا .
* ما مدى التوسع للمعهد؟
 تم افتتاح جامعة ام البنني (عليهاالسالم) االلكرتونية إلعداد املبلغات و
فتح فروع للمعهد يف بغداد والنارصية
والبرصة مرتبطة مبارشة يف املعهد.
* ماهي املشاريع املستقبلية للمعهد؟
 ان��ش��اء م��درس��ة (هن���ج ال��ب�لاغ��ة)املتخصصة ب��دراس��ة هن��ج البالغة
ومرشوع زاد املبلغ

ِ
ِ
حل���وزة ال��ن��ج� ِ
األرشف امل��ب��ارك��ة،
�ف
ُ
احلثيث من اجلِ تطوي ِر املستوى
السعي
ُ
َ
ِ
الدين ومن ث َّم
العلمي للمبلغنيَ وقاد َة
النهوض بمتابعي ِهم وسامعي ِهم .
هذا ويبقى مركز تراث االنبياء (عليهم
السالم) من اهم الرصوح العلمية التي
شيدهتا العتبة العباسية املقدسة والتي
مازاالت تقدم خدماهتا العلمية لطالبي
علوم اه��ل البيت عليهم السالم يف
عموم العامل .
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محافظاتنا

الديوانية
30

تسمية (الديوانية) هبذا االسم تقودنا
لدراسة طبيعة منطقة الفرات االوسط
ومنها منطقة الدراسة بشكل خاص
التي وصفت بعدم االستقرار خالل
ف�ت�رة ال��س��ي��ط��رة ال��ع��ث�مان��ي��ة (1534
1917م) حيث ش��ه��دت سلسلةمستمرة من النزاعات واالضطرابات
التي قامت هبا القبائل ضد السلطة تارة،
وفيام بينها تارة أخرى ،وبالنتيجة قامت
قبيلة االق��رع اضطرارا الن تنشئ هلا
قلعة عىل اجلانب االيرس من هنر الفرات
(شط احللة) ،وللدافع ذاته ،فقد امر محد
ال محود شيخ عشائر اخلزاعل ببناء قلعة
(موقعها حاليا الثكنة العسكرية يف مركز
مدينة الديوانية عىل اجلانب االيمن لنهر
الديوانية ،لتكون بمثابة املكان املحصن
هلم ،وأمر بأن يسكن حوهلا مجاعة من
أتباعه ،وبنى هلم مضيفا او دار ضيافة
(ديوانية) جيتمعون فيه وهكذا أطلق
عليه اسم (ديوانية) وذلك ايام مشيخة
مح��د آل مح��د (1610م1847-م )
فعرفت بديوانية خزاعة ،وبعد ان جتمع
السكان وأنشت املساكن (الرصائف
فاألكواخ فالبيوت) حول القلعة ،فقد
نمت واتسعت دائ��رهت��ا وكثر ارتياد

الناس اليها ،وكثر إطالق اسم الديوانية
بزغ نجم تاريخ مدينة الديوانية وشاع
ذكرها يف العقد السابع من القرن الثاين
ع�شر اهل��ج��ري ,وق��د تعرض لذكرها
الكتاب والسياح الغربيون والرشقيون
وأول من وصفها يف رحلته التي إبتدئت
عام 1754م وانتهت عام 1758م هو
الدكتور آدم آيفز وجاء فيها ما ملخصه:
” انه سافر من البرصة اىل بغداد عن
ط��ري��ق هن��ر ال��ف��رات وق��د وص��ف يف
طريقه املدن الواقعة عليه ومن مجلتها
“
الساموة ومللموم والديوانية.
وورد ذكر الديوانية يف كتاب السائح
«ابراهام بارسنز» يف رحلة قام هبا يف
هنر الفرات من احللة إىل البرصة وصف
فيها اللملموم واهن��ا واق��ع��ة جنوب
الديوانية وذلك عام 1774م.
ويف كتاب «مطالع السعود املخترص»
ذك��ر الديوانية بعد أن س��اق صاحب
الكتاب حديثه يف خروج الوايل سليامن
باشا لتأديب خ��زاع��ة ألهن��ا أظهرت
العصيان ,فقال:
” فلام نزل الوايل بعسكره غريب الفرات
مقابل الديوانية خافت منه قبائل
خزاعة بأمجعهم وذل��ك سنة 1195

هـ  1780 -م“ .
ويف نفس الكتاب قال عن الديوانية:
«إن داود باشا أيام وزارة سعيد باشا
سنة 1229هـ 1813 -م ظهر ملواجهة
القبائل وسار حتى نزل بإزاء الديوانية
مقر العشرية اخلزاعية الرافضية «
اقول ان تسمية اهل اجلنوب بالرافضية
هلو خري دليل عىل ماعانوا من سياسة
العثامنيني التعسفية والطائفية .
من األسامء التي اطلقت عىل الديوانية
أيض ًا الرماحية واحلسكة حتى عام
 1834الذي يمثل نقطة انطالقا التنظيم
االداري يف العراق الذي أرست دعائمه
احلكومة العثامنية بسلسلة مستمرة من
التغريات والتعديالت اإلداري��ة ،ففي
عام  1858كانت متثل قضا ًء اداري � ًا
يعرف بقضاء الديوانية وه��و أحد
التشكيالت اإلدارية التي كانت تابعة
للواء احللة ال��ذي يتبع ب��دوره والية
بغداد.
موقع املدينة
تقع ال��دي��وان��ي��ة يف م��ف�ترق ط��رق بني
حمافظات اجلنوب وحمافظات الوسط
حيث تكون نقطة وص��ل بني حمافظة
النجف األرشف وبقية املحافظات
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اجلنوبية وك��ذل��ك يمر هب��ا الطريق
الواصل بني اجلنوب وبغداد.
نبيل عبد األمري الربيعي
جعل الديوانية لوا ًء وإحلاق مدينة احللة
هبا 1310هـ 1892-م
بسبب تناقص مياه الفرات /فرع احللة
أخ��ذ الناس يف ه��ذا املحيط يغادرون
ٍ
أراض
ديارهم زراف��ات ووحدان ًا إىل
ومدن هي أكثر ريف ًا وكسب ًا كالشامية
واهل��ن��دي��ة وس��ائ��ر األن��ح��اء األخ���رى.
فض ً
ال عن ازدياد أمهية الديوانية ملوقعها
اجلغرايف من حيث توسطها وقرهبا من
قضاء الشامية وقضاء الساموة وأهايل
هنر ال��دغ��ارة ,لذلك أصبح ثقل أهايل
الفرات األوس��ط فيها ,ولذا كان قرب
احلكومة من األهايل رضوري ً��ا يف ذلك
احلرص الذي كانت فيه وسائط النقل
شبه مفقودة وطاعة األهايل للحكومة
غري مأمونة ,وقد وضع وايل بغداد احلاج
حسن باشا سنة( 1312-1307ه��ـ/
1894-1889م) مجيع ذل��ك نصب
عينه وفكر ملي ًا يف نقل مركز اللواء من
احللة إىل الديوانية ,ثم فاتح البالط يف
االستانة فأجابه موافق ًا إىل رأيه غري أنه

حدد مصاريف نقل اللواء بام ال يزيد
عىل األلف لرية عثامنية ذهبية (وهذه ال
تكفي لبناء دار حكومة وثكنة عسكرية
يف ذلك الوقت) ,وقد أوعز ال��وايل إىل
مترصف اللواء عيل رضا بك باالستعداد
لنقل اللواء ,غري أن هذا امتنع قائ ً
ال كيف
ينقل مركز اللواء من مدينة عامرة حتيط
هبا بساتني النخيل والفاكهة إىل قرية
ج��رداء قليلة امل��اء وال��ك�لاء ..إال أن
الوايل رضب هبذه األقوال والتحوالت
عرض احلائط ,وغضب عىل املترصف
وع�ين وكي ً
ال إىل مترصفية الديوانية
واص���ف ب��ك حم��اس��ب أوق���اف بغداد
وأم��ره أن يتوجه حا ً
ال إىل احللة فيب ّلغ
املوظفني بالتوجه إىل حمل وظائفهم
يف الديوانية وإال فيعتربون مستقيلني
من الوظيفة ,وقد سارع الوكيل إىل ما
أمر به فب ّلغ املوظفني وقد سارعوا إىل
السري نحو الديوانية تقلهم وعائالهتم
السفن يف أواخر شهر كانون الثاين من
سنة 1309مارتية1310 /هـ1892/م
,ووكيل املترصف واص��ف بك معهم,
أما مترصف احللة عيل رضا بك فانه
وعني لقائمقامية احللة عارف
استقال ُ

بك اآللويس  ,وأحلقت قائمقامية بلواء
الديوانية ,وبقيت احللة قضاء حتى
االحتالل الربيطاين ,ورسع��ان ما ُعني
مترصف ًا للواء الديوانية سعيد باشا,
معه الفريق
فحرض مركز اللواء وحرض ُ
شعبان باشا واجليش.
الناحية االقتصادية يف الديوانية
استمرت مدينة الديوانية املحافظة عىل
جانبها االقتصادي مدة إم��ارة خزاعة
(مح��ود آل محد) وابنه (محد آل محود)
من سنة  1160هـ 1647-م حتى سنة
1214ه��ـ 1799-م وهي السنة التي
تويف فيها محد آل محود .
عندما أصبحت الديوانية مركز ًا للواء
حتسنت احل��ال عام كانت عليه ,غري أن
موردها االقتصادي كان ضعيف ًا ,بسبب
قلة منتوجاهتا الزراعية الناشئة من قلة
املياه ,ألن هنر اهلندية أبتلع عامة مياه
الفرات ,فكان هنر احللة أكثر السنني ال
جيري إال أيام الفيضان ,فإذا جاء الصيهود
تنقطع عنه املياه مت��ام� ًا ,ل��ذا اضطرت
احلكومة سنة 1323ه��ـ 1901-م يف
عهد خ�يري ب��ك مترصف الديوانية,
أن تفتح هنر ًا من هور ابن نجم ألجل
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أرواء البلدة أيام الصيهود ,وقد سمي
هذا اجلدول أخري ًا الرشادي ويف سنة
1326هـ 1908-م ُو ِّسع هذا اجلدول
أي��ام وكيل امل��ت�صرف صالح أفندي
بعد أن مجع له اإلعانات من األموال,
وشوق وكيل
وقد ازدادت كمية املياه,
َّ
امل��ت�صرف األه���ايل جللب الساحبات
– املضخات – فنصبوها عىل شط
الديوانية ,وكان عددها عرشين مضخة
بقوة  16إىل  24حصان ًا تعمل عىل
النفط األبيض ,وبقيت احلال متامسكة
حتى إمتام مرشوع سدة اهلندية يف شهر
صفر من سنة 1332هـ 1913-م عىل
يد املهندس املسرت ويليم ولكوكس.
التعليم يف العهد العثامين
عانى لواء الديوانية من ضعف األجهزة
واملؤسسات التعليمية يف جمال الثقافة
والتعليم ,إذ وج��دت مدرسة رشدية
واحدة للبنني يف قضاء الديوانية ,وخلو
املدينة من امل��دارس االبتدائية للبنات
حتى هناية احلكم العثامين عام 1917م.
التعليم احلكومي يف ل��واء الديوانية
تأسس يف عام 1897م بمستوى شعبة
املعارف يف ال��ل��واء ،افتتحت مدرسة
يف الديوانية عام 1899م( ,)1عرفت
باملدرسة الرشدية الثانية ألن املدرسة

الرشدية األوىل تأسست يف لواء احللة
عام 1897م ,تألف ِمالكها التعليمي من
معلم أول سعيد سعدي أفندي ,ومعلم
ٍ
ث��ان ع��ارف حكمت أف��ن��دي ومعلم
الرياضة واللغة الفرنسية إبراهيم أفندي
فض ً
ال عن عامل خدمات واحد  ,وبلغ
عدد طالهبا ( )57طالب ًا (. )2
دائرة الطابو يف الديوانية  ,افتتحت هذه
الدائرة زمن الوايل مدحت باشا  ,وقد
تألف املالك الوظيفي هلذه الدائرة عام
1903م من املأمور أمحد حفظي أفندي
 ,زينل أفندي رئيس ًا للكتاب  ,وكاتب
للطابو هو بشري أفندي  ..ويف قضاء
الشامية فهو حممد نافع أفندي(.)3
دائ����رةال��ب�رق وال�ب�ري���د (ال��ت��ل��غ��راف
والبوستة)
تعد
وبالنظر العتبار مدينة الديوانية ّ
حمطة من أهم حمطات ال�برق والربيد
لوالية بغداد  ,تم أكامل خطوط الربق
بني الديوانية والبرصة يف شباط عام
1864م ويف كانون الثاين عام 1865م
أكملت خ��ط��وط ال�ب�رق امل��م��ت��دة بني
بغداد والديوانية والبرصة ,ثم إىل اهلند
املستعمرة الربيطانية وق��ت��ذاك  ,وقد
بينت ذلك سالنامة والية البرصة لسنة
1308هـ

أ ّما الربيد يف مدن العراق ومنها مدينة
الديوانية ,فيذكر لوريمر بأن الربيد كان
ينقل بواسطة سعاة من الرجال العرب
بني البرصة والديوانية مرتني يف األسبوع
 ,ألمهية الديوانية بصفتها مركز ًا للقوات
العثامنية التي أرسلت إىل البرصة(.)4
وكان أول مدير هلا عام 1881م ناجي
أفندي واملوظف سعدي أفندي( ,)5ثم
أصبح صربي أفندي مديرها للمدة من
1882م إىل 1885م
دائرة نفوس لواء الديوانية
بعد أن فرضت الدولة العثامنية ووايل
بغداد التجنيد اإلج��ب��اري عىل أبناء
ال��ع��راق ومنهم ال��دي��وان��ي��ة تشكلت
عام 1883م دائ��رة النفوس – دائرة
األح���وال املدنية – عبارة عن دائ��رة
صغرية تسمى (قلم النفوس) ,ترتبط
بالشعبة الثانية من دائرة أركان حرب
الفيلق السادس ,ثم استقلت الدائرة
عام 1884م  ,أ ّما عدد نفوس الديوانية
يف عام 1319هـ1901/م فكان بنحو
( )42000نسمة وحتتوي عىل 1300
دار ع��دا ال�صرائ��ف,و 200دك��ان و8
قهوة وخان ومسجد ,و 3مكاتب صبيان,
و 2محام ,و 4علوة ومكتب تلغراف(,)6
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بلدية الديوانية ،فقد تم تأسيس دائرة
ب��ل��دي��ة يف م��رك��ز السنجق ق��ب��ل ع��ام
1292هـ 1875/م ,يضم كل من()7
 :حسني أغا رئيس ًا .هداوي أغا عضو ًا.
�س��ن أغ��ا ع��ض��و ًا .حسني أغا
ح��اج ِح� َ
عضو ًا .سيد مصطفى أغا عضو ًا .حممد
افندي كاتب.
صادرات الديوانية من احلنطة
والشعري والرز
لقد بلغت حاصالت متور الديوانية يف
سنة 1951م ( )4544ألف طن  ,كام
بلغت حاصالت متور اللواء عام 1952
( )48609أطنان ,أما سنة  1953حيث
كان حاصل التمور ( )85340طن ًا .
أما انتاج مدينة الديوانية ملادة الشلب
(ال�����رز) ل��ع��ام��ي 1952-1951م
( )70000ط��ن لكل م��ن األقضية
( الشامية وأيب صخري وم��رك��ز ل��واء
الديوانية والساموة وعفك) ,أما انتاج
احلنطة فيقدر ب���ـ( )40000طن لعام
 1950وع���ام  1953ال ي��ق��ل عن
( )60000طن ,كذلك حاصل انتاج

القطن لعام  1952يقدر بـثالثة أطنان
وسبعامئة كيلوغرام .
بعدَ انتهاء احلرب العاملية األوىل ودخول
القوات الربيطانية إىل بغداد والسيطرة
عىل امل��دن العراقية وقيام االنتداب
الربيطاين ,جد َد ساسون معلم نشاطه
وانتقل من الشامية إىل مركز الديوانية
عام  ,1918وهناك “عهد إليه بوكالة
جتهيز النفط ألغراض تشغيل املضخات
واإلن���ارة ,كام ساهم بتسهيالت بعيدة
امل���دى لنصب امل��ض��خ��ات ال��زراع��ي��ة
وتوسيع نطاق االعتامد عليها”(.)8
زراعة شاي الكوجرات
يف مدينة الديوانية
حتى ع��ام  1921مل تكن يف منطقة
الديوانية حقول او بساتني ,وكان من
اوائل املزارعني الذين غرسوا االشجار
احلاج حسان آل عبداهلل ,فقد سافر ذات
مرة اىل العتبات املقدسة يف مدينة كربالء
وهناك تعرف عىل أحد اخلرباء الزراعيني
هو كاظم اهل���ادي ،فأتفق معه لعمل
البستنة ع��ام  ،1923فبذل قصارى

جهده جلمع امل��غ��روس��ات ال��ن��ادرة يف
العراق ،وبعد أن اثمرت بساتينه تعرف
الناس عىل اعامله املباركة التي استحقت
االطراء واالعجاب.
ويف احدى األي��ام كان عزت معلم يف
زيارة إىل بيت كاظم اهلادي ،فروي له
بأن أحد معارفه قدم من ايران فجلب
معه كهدية كمية من الشاي املعروف
ُ
بشاي ال��ك��وج��رات ,فشهدت البذور
وهي أشبه بجوزات صغرية يف اطرافها
اوراق محراء ,فاقتطع كاظم بعض هذه
األوراق ورشع يف طبخها ،وبعد عرش
دقائق قدم لضيوفه من هذا الشاي ,فنال
الشاي اجلديد اعجاب مجيع احلضور
بطعمه – احل��ام��ض – اللذيذ ولونه
االمحر الياقويت.
وق��د انتظر كاظم موسم زراع��ة هذا
ال���ش���اي ،وم���ا أن اق��ب��ل اي��ل��ول من
عام 1929حتى عمل عىل زرع جوزات
الشاي فنجح يف زراع��ت��ه اي�ما نجاح،
وقد اشرتك عزت معلم يف زراعة هذا
الشاي(.)9
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الفرقة العسكرية األوىل قد تم أنشاؤها
عام 1935م ,يف مايس عام 1941م ويف
أثناء حركة رشيد عايل الكيالين كانت
بوابة مقر الفرقة ق��رب حمطة القطار
القديمة وقد شاركت فرق الفتوة التي
تشكلت من طالب الثانوية وعنارص
اجليش بالدفاع عن املدينة ,حتى أنتهاء
احلركة وعودة الويص ونوري السعيد
للحكم يف ي��وم ال��ث��اين م��ن ح��زي��ران
1941م َ ,ت ّم أسقاط طيارة عراقية يف
موقع الفرقة بطريق اخلطأ م��ن قبل
عنارص اجليش ت��ويف عىل أثرها أحد
الطيارين ونجا اآلخر وهو من عائلة
الصباغ ,وقد ذكر هذا املوضوع يف حركة
رشيد عايل الكيالين بعد هناية احلركة
والقضاء عليها وه���روب ق��ادهت��ا إىل
إيران.
حمطة توليد الطاقة الكهربائية
ت��م أن��ش��اء حمطة توليد الكهرباء يف
ص��وب الشامية الطريق املتصل بني
حمطة القطار واجل�سر اخلشبي مقابل
ضفاف هنر الديوانية  ,أسس اإلنكليز
الكهرباء يف الديوانية أي��ام االحتالل
غري أن الثوار يف الثورة العراقية الكربى
عام 1920م خربوه ويف عام 1926م

 ,ب��ورش العمل بإنشائها ع��ام 1934م
وتم الفراغ منها عام 1935م أعطت
احلكومة العراقية امتياز الكهرباء إىل
سلامن آل جبار حتى عام 1938م حيث
قامت احلكومة بإدارته وأدخلت عىل
امل�شروع إصالحات كثرية وأضافت
عليه مكائن جديدة ليكون قاب ً
ال لسد
حاجات املستهلكني( ,)10وكانت هذه
املحطة تزود البلدة بالطاقة الكهربائية,
ك��ان التيار الكهربائي غري منتظم إذ
كثري ًا ما كان ينقطع لي ً
ال أو هنار ًا(,)11
وك��ان جتهيز املواطنني بالتناوب فيوم
يزود الصوب الكبري بالطاقة الكهربائية
واليوم الثاين تقطع عن هذا الصوب
ويزود الصوب الصغري هبا ,ألن املحطة
كانت ال تستطيع تزويد املدينة بالطاقة
الكهربائية باستمرار متواصل  ,وقد
أرشف أح��د العامل عىل ه��ذه املحطة
يدعى الكرماين.
الصحافة
تأخر كثري ًا يف مدينة الديوانية صدور
صحيفة أو جملة ,ولكن كانت تصل
املدينة جمالت وكتب عربية باستمرار
منها (ك��ت��اب اهل�ل�ال ,جملة اق���رأ ,جملة
اآلداب ,جملة األدي���ب ,جملة الرسالة,

جملة املقتطف) ,فقد كانت تصدر جملة
مدرسية لبعض امل���دارس االبتدائية
والثانويات تسمى الكشافة املدرسية,
تنرش فيها نشاطات املدرسة الشهرية يف
جمال الشعر واملرسح واخلطابة والرياضة
ومسابقات الفرق الرياضية وكلامت
لبعض املعلمني وامل��درس�ين والطلبة,
وقد ذكر املحامي األستاذ حسني عيل
احل��اج حسن اخلفاجي يف حم��ارضة له
إذ قال ”:صدرت ارب��ع جرائد علنية
يف الديوانية خالل املائة عام املاضية
هي جريدة (الفضيلة) التي اصدر منها
السيد عبد احلميد صالح عدد ًا واحد ًا
عقب اح���داث مايس ع��ام 1941م,
ثم جريدة (الديوانية) التي اصدرها
املحامي رفيق العصامي ,وبعدها أصدر
ج��ري��دة الشعاع  ,ك��ان ي�م�ارس عمله
كمعلم ثاين يف بعقوبة سنة 1325هـ/
1907م ث��م انتقل إىل احللة كذلك
مدرس ًا ,ثم انتقل إىل الكاظمية معلم أول
سنة 1327هـ1909 /م ,ثم إىل املدرسة
النموذجية يف بغداد جانب الكرخ ,وبعد
االحتالل جاء إىل الديوانية كاتب حاكم
سيايس مع صالح امليل سنة 1336هـ/
1917م  ,م��دي��ر م���ايل إىل ال��س�ماوة

محافظاتنا

ومفتش م��ايل بالرميثة عندما كانت
الرميثة ل��وا ًء سنة 1337ه���ـ1918/م
ويتبعها الساموة والشنافية ومنها إىل
الديوانية مفتش مالية سنة 1338هـ/
1919م( , )46وأخ�ي�ر ًا زاول عمله
كمحام عام 1940م ومدير ًا للاملية يف
مدينة الديوانية ووظائف أخرى(,)12
وقد صدر منها عدد واحد ايض ً ,ا وكال
اجلريدتني مما أوح��ى ب��إص��داره ميجر
ميد Meedضابط االرتباط السيايس
الربيطاين يف لواء الديوانية يومذاك ,ثم
جريدة (احل��ص��ون) ,ثم جريدة (هنج
األه��ايل) التي اصدرها املحامي حممد
عبد املصحب ع��ام 1961م ,فهناك
جملة (امل��ع��ه��د) ث��م ج��ري��دة (القبس)
وق��د اصدرمها معهد اع��داد املعلمني,
ثم جملة (النفري) التي اصدرهتا الفرقة
األوىل للجيش  ,ثم جملة (الفكر) التي
اصدرها حمافظ سابق للديوانية ,ثم جملة
(الرتاث الشعبي) التي اصدرها حسني
عيل احل��اج حسن”( ,)13وم��ن خالل
كتابات املحامي حممد عبد املصحب
صاحب امتياز جريدة (هنج األهايل)
ال��ت��ي ط��ال��ب فيها بتقديم اخل��دم��ات
الصحية والتعليمية والعمرانية وجريدة

(هنج األهايل)جريدة أسبوعية تصدر
يف الديوانية ,أم��ا رئيس حتريرها فهو
املحامي موجد احلاج محود وقد خترج
كل منهام من كلية احلقوق العراقية عام
1951م(,)14
االماكن االثرية و السياحية
مدينة نفر  Nippurاالث��ري��ة قرب
مدينة عفك ،مرقد االم��ام أبو الفضل
ابن االمام موسى بن جعفر،مرقد النبي
أيوب ،مرقد السيد حممد  ،مرقد السيد
حممد بن الكاظم.
املصادر
 -1العطية  .املصدر السابق .ص36
 -2سانامة نظارت معارف عمومية ,
ايكنجي سنة , 1317دار اخلالفة العلية
 ,مطبعة عامرة  .ص1065
 -3امل��ن��ص��وري .د .سامي  .مصدر
سابق .ص 106؛ سالنامة والية بغداد
لسنة 1303هـ ,ص121
 -4لوريمر.ج.ج – دليل اخلليج  ,القسم
التارخيي  ,ترمجة قسم الرتمجة بمكتب
أمري دولة قطر  ,ج , 4مطابع عيل بن عيل ,
الدوحة :د.ت .ص2135
 -5سالنامة والية بغداد لسنة 1299هـ
,ص88

 -6املنصوري .سامي املصدر السابق .
ص100/98
 -7ساسون معلم.عزت – عىل ضفاف
الفرات  ,ذكريات أيام مضت وانقضت
 ,دار املرشق للرتمجة والطباعة والنرش ,
شفا عمرو , 1980ص7
 -8اجل��دول من عمل الكاتب نبيل
الربيعي اع��ت�ماد ًا عىل كتاب الباحث
وداي العطية (تاريخ الديوانية  ,قدي ًام
وحديث ًا).
 -9ال��ع��ط��ي��ة.وداي.م��ص��در سابق.
ص178
 -10القطان.عبد الكريم مصدر سابق.
ص115
 -11العطية .وداي .املصدر السابق.
ص160
 -12مدينة الساموة سابق ًا كانت قضاء
تابع للواء الديوانية ثم استقلت عنها .
 -13دليل اجلمهورية العراقية لسنة
. 1970ص646
 -14الشباين.حسني.موسوعة أعالم
الديوانية .ج .2014 .1مطبعة قتيبة
للطباعة والنرش بغداد .ص263
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حني علمني �أبواي ،زيارة املنحور� ،أن ال �أ�سمح لروحي �أن تن�سى ا�سمه،
و�أبقيه يف قلبي ك�شفرات من نور،و�أن ادمن زيارته ،و�أتعلم مراقبة نف�سي
يف ح�ضرته ،وك�أنني �أراه ،و�أحاكم ت�صرفاتي و�أزينها ،و�أب�سط ذراعي
بالدعاء كي �أنال جائزة الطاعة وال�شفاعة،لأجل �أيام مليئة بالنور،
فالدعاء كل �شيء طبق ًا للقدر! ..الدعاء وحده احلقيقة التي تغري القدر.
لل�شهيد احل��ي..؟ � ،أن ا�ضع كل
علمني �أب��واي ،كيف �أك��ون خادم ًا عام ًال
ِ
�أحالمي الدنيوية خ��ارج ج�سدي يف ليلة و�ضع قدمي يف باب خدمته،
و�أ�ستعد لتقدمي روحي له ،و�أمتثل لقانون ال�سماء� ،أن ال �أكذب،ال �أ�سرق،
ال �أع��ت��دي ،ال �أن��اف��ق،يف ح�ضرته� ،أن اح�ترم ب�صري و�أغ�ير من طبعي،
و�أراعي قواعد خدمة ال�ضريح حيثما ذهبت ،فمن اخلري :ان ي�شار لك
با�سم �إمامك ومذهبك وعقيدتك .ومن ال�شر ان تخذل االمام بت�صرفاتك
املتلونة ،وي�شار اىل تربيتك املذهبية والعقائدية باللوم والتهجني .ما
قالهُ �أبواي ،لي�س جديدا بالت�أكيد ولكنهُ احلقيقة املقد�سة التي يعرفها
اجلميع.
علمني �أبواي ،ان �أكون ابن املدينة حتى اعانق املنون! فكربالء قريبا،
�ستبزغ �شم�سها خيوطا ذهبية دافئة حتت�ضن احل�ضارات� ،أياما وي�ضيء
بظالله على �شواهد الع�صر ،وتتحدى عمالقة امل�ستقبل
قمرها نورا يظل
ِ
بتقدمها وان�سانيتها وانا�سها..و�أهلها الطيبني الذين �سقطوا من اجلها،
�ستظل وجوههم مبت�سمة م�شعة على طرقاتها ،وبني بيوتاتها ا�ضوية
تفر�ش الجيالها نورا من �أمنية �آبائهم و�أجدادهم .وقبة ومنارة �صاحب
ممرة م�ضيئة ما دام الليل والنهار.
الدماء الزاكيات كال�شم�س الق�صية جَ ْ
�أبواي كانا ينتظران هذا اليوم ،وي�ؤمنان ان القوة تكمن يف �ضريح االمام،
با�سمه املقد�س (احل�سني)� ،ش�أنهما �،ش�أن الكثريين من احل�سينيني ،كانوا
يرون مدينتهم ك�أنها مملكة عظيمة امريها (احل�سني) ،فقد ورثا هذا
جيل اىل جيل..
االميان عن اجدادهم ،وحر�صا ان ي�صل هذا االرث من ٍ
ف�أ�ضحت كربالءعا�صمةهائلةمن عوا�صم الدين والعقيدة والفن وال�سيا�سة
والثقافةواالدب�،أنها التتوقف عن نب�ض احلياةاحلاملة،وخ�ضرتهاتتفجر
يف كل مكان،وتهيمن علىالقلوب املقفرة واملثقلة بال�سحب املظلمة،وتقاوم
قد�سيات كثرية وقوانني ب�شرية نفعية،وت�صنع احلياة وحتلم ان تقرتب
من الزمن من املدن احلاملة من االن�سانية املتحررة من �صدق االن�سان مع
نف�سه و ربه.

حيدر عاشور

ُ
واقعـة الط ّـف

علي جودة الرفاعي

�ي��ن �����س����ب����ط ط���ـ���ـ���ه
م������ـِ������ن ح�����������س� ٍ
ِم���ـ���ـ���ن �أب�����ـ�����ي ال���ف�������ض���ـ���ل ف��ت��ـ��اه��ـ��ـ��ا
وق������ع������ـ� ُ
�����ة ال�������ط�������ـَّ� ِّ
������ف جت����لَّ����ـ����ت
���داد ف���ـ���ـ���ي ���س��ن��ـ��اه��ـ��ـ��ا
ب����ـ�����إم����ت����ـ����ـ� ٍ
�إذ ب��ـ��ـ��ه��ـ��ـ��ا ال����دي����ـ����نُ ت��ن��ـ � َّف��ـ�����س
م����ـِ����ـ����ن ري����ـ����ـ����ا�� ٍ���ض ف����ـ����ي ث���ـ���راه���ـ���ا
��ل��اء ف����ـ����ـ����ي ب����ـ����ـ��ل�ادي
ك������ـ������ـ������رب� ُ
رف�����ـَ�����ـ�����ـ����� َع ال����ل����ـ����ـ����هُ ل���ـ���ـ���ـ���واه���ـ���ـ���ا
ك����ـُ����ل����ـ����ـ����م����ا م������ـَ������ـ������ َّر زم�����ـ�����ـ�����ـ�����انٌ
زاده�����ـ�����ـ�����ا جم����ـ����ـ����د ًا وج���ـ���ـ���اه���ـ���ـ���ا
ن
ي�������ا ل�������ـِ�������ـ�������ث�
ِ
������ارات احل���������س����ـ����ـ��ي� ِ
���ص��ـ��ـ��ـ��وت ح ��ـَ���ـ���قِّ ف��ـ��ـ��ي م �ـَ��ـ��داه��ـ��ـ��ا
دائ�����م�����ـ�����ـ����� ًا ي����ب����ـ����ق����ـ����ى ي������ـُ������دوي
���ره����ـ����ـ����ا ال����ل����ـ����ـ����هُ ح���ب���اه���ـ���ـ���ا
�����س����ـ� ُّ
خ������ـ������اب م�����ـَ�����ـ�����ن َّ
������درب
زل ب�������ـِ�
ٍ
ف����ـ����از م ��ـَ���ـ���ن ي��ت��ب��ـ��ـ��ع خ��ـُ��ط��ـ��اه��ـ��ـ��ا
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�أ ّيها النور البعيد  ،احلزين ..الوحيد  ..املت�صل ما بني الأر�ض وال�سماء،
�أال ميكن �أن تقرتب؟
اقرتب  ..اقرتب اتو�سل اليك!
ملاذا يا نور عيني خطواتك ممزقة هنا وهناك
باملدينة وب�أر�ض الغري وكربالء والكاظمية وطو�س الر�ضا
و�سامراء؟
بكل مكان يقوم لك جرح مدمى  ..يف قلوب حمبيك
واكبادهم حرى قطعتها �سموم العدى،
و�أنت بعينك ترتاءى للنجوم كل م�ساء.
تزداد حزنا وانك�سارا كلما حانت ليايل الأمل..
ليايل العزاء على م�صائب املظلومني.
وحني �أراك حتوم حول فيايف تلك البيداء التي مات فيها ع�شب الرحمة،
و�أ�صبحت قفرا  ..جمرد �صحراء اختنق فيها حتى الهواء
تتحول اىل دخان من رماد تنزف ظلم ًا وظالم ًا
ك�أين بك تتوعد الأ�شرار الظاملني ب�إع�صار ..
لت�أخذ ث�أرك لأحداث اجلنني وامل�سمار وحرق الباب والدار
�أزيل �أنت ت�ستمد ال�شم�س منك ال�ضياء ..لتزهر الأر�ض باحلياة،
وينمو الأمل على القلوب اخل�ضر املفعمة باحلب وال�صفاء.
يا منقذنا مللم �شذراتك وام�سح بدموع عرباتك عنا �أدران الغبار الأ�سود
فنحن يا �سيدي كلما لوحت �أيدينا البي�ض نحو عنان ال�سماء بالرجاء،
بالتعجيل لفرجك بالدعاء؛ �أمطرت علينا �ش�آبيبها مباء الأمل
و�أ�شرقت �أنوار قلوبنا،
وتبددت عتمتها املتو�شحة بالأنانية واحلقد والبغ�ضاء
وا�ستن�شقت �أرواحنا عبريا مفعما بفرحة اخلال�ص
�سيدي العجل ..العجل ،نادتك ذواتنا
يا موالي �أجعل من ن�سماتك تزور حرقة انتظارنا! .

الصقر الموصلي

ابو العباس محمد بن احمد الصقر الموصلي

تويف يف حدود  ٣٠٥يف املو�صل .ذكره يف املعامل بعنوان ابي ال�صقر ويف املناقب بعنوان  :ال�صقر كما يف معجم االدباء.
وله جمموعة ق�صائد يف حب اهل البيت عليهم ال�سالم منها:
ال ت����������ذك����������رنّ يل ال����������دي����������ار ب����ل����ا ق���ع���ا

�أخ�����������ش�����ى ع����ل����ى ق����ل����ب����ي ي�������س���ي���ل م����دام����ع����ا

وم�������راب�������ع�������ا �أق���������������وت وك����������أن���������ت ل�����ل�����ورى

م�������������أوى ال�����ن�����زي�����ل م���������ص����اي����ف���� ًا وم����راب����ع����ا

�أودى ال���������زم����������آن ب�����ه�����ا وودت م���ه���ج���ت���ي

م����ن����ه����ا وف�����ي�����ه�����ا ل��������و ت����ق����ي����م �أ������ض�����ال�����ع�����ا

ي��������ا م��������ن ب��������ه ام�����ت�����ح�����ن الإل���������������ه ع�����ب�����اده

َم��������ن ك��������ان م����ن����ه����م ع����ا�����ص����ي����ا �أو ط���ائ���ع���ا

ومنها خطاب للنبي �صلىاهلل علي ه و�آلهو�سلم :
ل�������و �أن ع����ي����ن����ك ع�����اي�����ن�����ت ب����ع���������ض ال�������ذي

ب����ب����ن����ي����ك ح� ّ
��������ل اذ ًا ر�أي��������������ت ف���ظ���ائ���ع���ا

�أم������������ا اب������ن������ك احل�����������س�����ن ال��������زك��������ي ف����ان����ه

مل��������ا م���������ض����ي����ت �������س������ق������وه �������س������م������ ًا ن����اق����ع����ا

ه���������������روا ب���������ه ك���������ب���������د ًا ل��������دي��������ك ك�����رمي�����ة

��������اء ب���������ه و�أ�������ض������ال������ع������ا
م������ن������ه واح�������������������ش� ً

و�����س����ق����وا ح�������س���ي���ن��� ًا ب���ال���ط���ف���وف ع���ل���ى ظ���م���اء

ك��������أ��������س امل�����ن�����ي�����ة ف����اح����ت���������س����اه����ا ج�����ارع�����ا

ق�����ت�����ل�����وه ع����ط���������ش����ان����ا ب����ع����ر�����ص����ة ك�����رب��ل��اء

و�������س������ب������وا ح��ل��ائ�����ل�����ه ُ
وخ�������� ّل��������ف ����ض���ائ���ع���ا

ج�����������س�����دا ب���ل���ا ر�أ���������������س مي�������د ع�����ل�����ى ال���ث���رى

رج������ل�����ا ل���������ه وي�������ل�������م اُخ�����������������رى ف������ازع������ا
المصدر ادب الطف الجزء االول صفحة 331
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ُ
تراث العلماء
(باب ّ
الجنة)..
العريضي
ُ
السيد علي بن جعفر َ
ٌ
ثالثة من أئمة الهدى
ومشرف مع
موقف ثابت
ٌّ
ٍ
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َ
جتعل للعديد من ذراري الأئمة املع�صومني (عليهم ال�سالم)
�شاءت الإرادة الإلهية احلقّة� ،أنْ
ً
فمنهم العلماء الأعالم الذينَ �ساندوا �أهل بيت الع�صمة ،وراحوا يبذلون الغايل
خا�صة،
ُ
مكانة ّ
والنفي�س يف �سبيل �إعالء كلمة اهلل (�سبحانه وتعاىل) والدفاع عن الأئمة الأطهار ون�شر فكرهم
خ�صهم ُ
اهلل ّ
(جل وعال) ِبها ،وحديثنا عن العامل
والتعريف بف�ضائلهم ومكانتهم الإلهية التي ّ
املف�ضال ال�سيد (علي بن جعفر) (عليهما ال�سالم) �أخ الإمام مو�سى الكاظم (عليه ال�سالم)،
أخيه الكاظم وحتّى معا�صرته للإمامني الهمامني علي
امل�شرفة بدء ًا من � ِ
والذي كانتْ له مواقفه ّ
بن مو�سى الر�ضا ومحُ ّمد اجلواد (عليهم ال�سالم) ،وهذه الن�سب وال�سرية العاطرة جتعلنا نقف
عندها والتعريف بها.
نسبه الرشيف :هو عيل ابن اإلم��ام أيب عبد
اهلل الصادق جعفر ابن اإلم��ام حممد الباقر
حممد ابن اإلمام عيل زين العابدين ابن اإلمام
الشهيد أيب عبد اهلل احلسني السبط ابن اإلمام
أم�ير املؤمنني ع�لي ب��ن أيب طالب (عليهم
أفضل الصالة والسالم) ،وقد أطبق عىل ذكر
هذا النسب ،مرتمجوه ،ومن ذكره من علامء
األنساب.
وقال ابن عنبة :هو أصغر ولد أبيه ،مات أبوه
وهو طفل ،وق��ال :أمه أم ولد ،وع��دّ وه ممن
أعقب من أوالد الصادق (عليه السالم).
كنيته :ك� ّن��وه «أب��ا احل��س��ن» ،وك � ّن��وه بأخيه
موسى الكاظم (عليه السالم) ،كام جاء ذلك
عند الشيخ الطويس والعالمة واب��ن حجر
العسقالين.
نسبته :نسبوه «هاشميا وعلوي ًا وحسيني ًا»،
ونسبوه «مدني ًا» نسبة إىل املدينة املنورة،

مهاجر جده رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)،
ومسكن آبائه األئمة (عليهم السالم).
(العريض) قرية
ونسبوه «عريضي ًا» نسبة إىل َ
عىل بعد أميال من املدينة ،سكنها ،ويقال
ل��ول��ده« :العريضيون» ،وي��ق��ال أن اإلم��ام
الصادق (عليه السالم) أوىص هبذه القرية
إىل ولده عيل العرييض ،وكان عند وفاة أبيه
ابن سنتني ،وملا نشأ انتقل إىل القرية وسكن
هبا ،وه��ذا أشهر أنسابه ،بل ال يطلق «عيل
بن جعفر ،العرييض» عىل غريه ،وله كتاب
مشهور بعنوان (مسائل عيل بن جعفر).
والدته :أغلب املؤرخني والعلامء يرجحون أن
ُولد سنة  135للهجرة ،أو يف آخر حياة أبيه
اإلمام جعفر الصادق املتوىف سنة  148هـ،
يّ
وتوف سنة  210للهجرة.
مكانته العلمية :أثنى عليه غري واحد من اهل
العلم ،والزهد والعبادة ،والورع ،والسخاء،

واجلود.
وقال عنه النسابة ابن عنبه :كان عامل ًا
كبري ًا.
رصح اب���ن عنبة أن���ه ك��ان
ع��ق��ي��دت��هّ :
يرى رأي اإلمامية ،وه��ذا واض��ح من
مواقفه املرشّ فة التي وقفها من األئمة
املعصومني ،حيث عارص اإلمام الكاظم
والزمه حرض ًا وسفر ًا ،وأخذ العلم منه،
ودافع عن إمامته.
قال املفيد :ول��زم أخ��اه اإلم��ام موسى
بن جعفر ،وروى عنه شيئ ًا كثري ًا من
األخبار ،وقد عدّ ه ابن شهرآشوب من
الثقات الذين رووا النص عىل موسى
بن جعفر باإلمامة ،كام ُي��روى أن عيل
التمسك بأخيه
بن جعفر كان شديد
ّ
موسى الكاظم ،واالنقطاع إليه والتوفر
عىل أخذ معامل الدين منه ،وله مسائل
مشهورة عنه ،وجوابات رواها سامع ًا
منه.
هذا املوقف املرشّ ف من عيل بن جعفر
استمر مع ابن أخيه اإلمام عيل الرضا
قد
ّ
(عليه ال��س�لام) ،معتقد ًا بإمامته ،بل

ودافع عنها يف مواجهة تيار «الواقفة»
املنحرف.
ويرى عن ابن فضال قال :سمعت عيل
بن جعفر يقول :كنت عند أخي موسى
بن جعفر (عليهام السالم) ،فكان  -واهلل
 حجة يف األرض بعد أيب ،إذ طلع ابنهعيل عليه السالم ،فقال يل :يا عيل ،هذا
صاحبك ،وهو مني بمنزلتي من أيب،
فثبتك اهلل عىل دينه.
ّ
وك���ان ل��ه م��ع اإلم����ام اجل����واد (عليه
ال��س�لام) أرشف امل��واق��ف ال��دال��ة عىل
اعتقاده احلق ،فهي  -مضافا إىل ذلك
 تكشف عن صمود عىل احلق ّوختطي
كل االعتبارات وجت��اوز كل العقبات
النفسية الصادة عنهُّ ،
وكل ذلك يبدو
جلي ًا إذا عرفنا أنه أعلن عن إمامة اجلواد
 واإلمام مل يتجاوز عمر الفتيان  -وهوشاب حدث ،أما عيل فكان يف السبعني
من عمره عىل أقل التقادير!
وع��ن زكريا بن حييى البرصي ،قال:
سمعت عيل بن جعفر بن حممد (عليه
السالم) حيدث  -وذكر حديث ًا  -حتى

انتهى إىل قوله :فقمت وقبضت عىل يد
أيب جعفر ،حممد بن عيل الرضا (عليه
السالم) ،وقلت :أشهد أنك إمامي عند
اهلل.
مدفنه ومرقده :توجد يف مواضع ثالثة
مراقد تنسب إليه:
 -1يف قم :قال املجليس األول :كان
بقم ،حتى مات هبا ،وقربه بقم مشهور.
 - 2يف سمنان :قال السيد بحر العلوم:
يف خارج قلعة سمنان [من بالد اجلبل
شاميل إيران] ،يف وسط بستان نرضة مع
قبة وبقعة ،وعامرة نزهة.
وقال السيد األمني :ويف خارج سمنان
قبة عالية ،وصحن يف غاية السعة،
معروف بقرب عيل بن جعفر.
 - 3يف العريض ،باملدينة املنورة :حيث
بالعريض ،كام
قال النوري :احلق أن قربه َ
هو معروف عند أهل املدينة ،وقد نزلنا
عنده يف بعض أسفارنا وعليه قبة عالية ،
ويساعده االعتبار ..وأما املوجود يف قم
فيمكن أن يكون لواحد من أحفاده.
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االسرة

حب اآلباء لألبناء
من اللطف االلهي
غفـران كامـل
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من البدهيي إن االهتامم برشحية األطفال هو ركيزة شديدة
الرضورة إذا مل تكن حاسمة يف إجياد جيل قيادي فاعل
ومؤثر قادر عىل البناء والتغيري ويف خمتلف األصعدة
سوا ًء العلمية أم الثقافية أم االجتامعية ،واالهتامم الذي
ُنشري له هنا ال يقترص عىل توفري االحتياجات املادية
البحتة للطفل من مأكل وملبس وما شاكل ،بل هناك
احتياجات معنوية من الرضوري أن ُتغذى و ُتشبع ،عرب
بذل اآلباء مزيد ًا من االهتامم واحلب لألبناء ،وهذا هو
عني ما وجه به رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) ترصحي ًا
وجتسيد ًا بأقواله تارة وبأفعاله أخرى ،إذ ورد عنه (صىل
اهلل عليه وآله)( :ق ِّبلوا أوالدكم ،فإن لكم بكل ُقبلة درجة
يف اجلنة ما بني كل درجتني مخسامئة عام)  ،وأيض ًا عنه
(صىل اهلل عليه وآله)( :من قبل ولده كتب هَّ
الل له حسنة،
فرحه هَّ
الل يوم القيامة)  ،كام محلت لنا السرية
رحه َّ
ومن َف َّ
النبوية الرشيفة الكثري من املامرسات النبوية الراقية نحو
ابنته الزهراء (عليها السالم) يف إظهار احلب العارم،
واالحرتام البالغ ،والتكريم الفائق( ،فكانت إذا دخلت
وقبل يدهيا وأجلسها يف جملسه)  ،وهذا
عليه رحب هبا ّ
احلب الذي تربت عليه الزهراء (عليها السالم) ر َّبت
عليه أوالدها يف أدنى التعامالت احلياتية فيام بينهم حتى
يف طريقة رد السالم عىل ولدهيا احلسن واحلسني (عليهام
السالم) وال��ذي نجده ممزوج ًا بكالم احلب والعطف
واحلنان ،فتقول يف حمل رد السالم إذا ما سلم عليها أحد
ولدهيا (عليهام السالم) (وعليك السالم يا ولدي ويا قرة
عيني وثمرة فؤادي) وهذا درس آخر نتلقاه من أهل بيت
النبوة (عليهم السالم) عرب العصور واألزمنة مفاده إن
أسلوب احلديث مع األبناء جيب أن يشتمل عىل كلامت
احلب والتقدير حتى يشعروا ويتحسسوا بمدى أمهيتهم
عند آبائهم ،وهذا الشعور بدون أدنى شك يرتك بصمته
اإلجيابية عىل شخصية الطفل ويسهم وبشكل كبري يف
تعزيز ثقته بنفسه وتقوية إرادته ويؤهله إىل إدارة حياته

املستقبلية خري إدارة ،كام إن جو الصفاء والود الذي حييط
بالطفل من َج ّراء تعامل األبوين الدافئ يساعده عىل تنمية
مواهبه ويفسح له املجال لتطوير قدراته ،مما يسهم برفد وضخ
املجتمع بجيل كفوء مستشعر للمسؤولية وناهض باملهام
املوكلة له حتى حيدث التغيري اإلجيايب يف املجتمع ،هذا فض ً
ال
عن كون حب األبناء سببا الستحصال الرمحة واللطف اإلهلي
وهذا ما جاء به صادق آل البيت (عليهم السالم)عندما قال:
ّ
حبه لولده)  ،فلامذا إذ ًا البخل
(إن اهلل لريحم الرجل لشدّ ة ّ
باحلب عىل أبنائنا ؟

االسرة

كيف يكون سلوكك

ايجابيا بين
اسرتك...؟
رشا حمودي
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إن خبايا وأرسار وسلوكات وقضايا
ومشاكل األرسة ،ال ت��ط��رح بشكل
مكثف ومستمر يف العقود األخرية إال
عرب املسلسالت واألف�لام واملجالت
والصحف .فالواقع احلايل ،وما يكتنفه
م��ن ض��غ��وط��ات تنعكس وبشكل
مبارش عىل فضاء األرسة وعىل تفاعل
أفرادها داخله .واألرسة اليوم ،تعيش
حالة رشود واخ�تراق من طرف العامل
اخل���ارج���ي ،ف��ال��ت��ق��دم التكنولوجي
والتواصيلَ ،أ ْف َقر وهمَ َّ ��ش دور األرسة
كفاعل رئييس وأسايس يف تطور وتقدم
املجتمع .ه��ذه التحديدات غالبا ما
تلغي وهتمش القيمة الذاتية لكل فرد
داخل األرسة .لكي نحد من التوترات
وال��ن��زاع��ات املحتملة داخ��ل الفضاء
األرسي ،جي��ب ض��ب��ط االن��ف��ع��االت
وتبسيط امل��ش��اك��ل وامل��ع��ي��ق��ات التي

تعوق الطريق يف اختاذ وانتقاء احللول
واالقرتاحات املناسبة وا ُملرضية جلميع
أطراف األرسة ،طبعا مع احلفاظ عىل
االستقاللية والفردية ،ألن هذا العنرص
حموري يف التوازن والتكامل الذايت.
للجو األرسي نكهة وط��ع��م خاص
يصعب تعويضه أو تغيريه ،فالسلوك
الشخيص للفرد يتبلور ويتطور من
فضاء األرسة إىل فضاءات وجم��االت
أخ��رى (حميط العمل) بشكل مغاير
وخمتلف .إن طبيعة العالقات بني أفراد
األرسة ختتلف عن نوعية العالقات بني
الفرد وزمالئه وأصدقائه خارج فضاء
األرسة .فغالبا ما نتساهل ونتسامح
مع أف��راد أرستنا ،فنربز هلم التجاوب
والقبول والتفاعل اإلجي��ايب  ،وعندما
تطفو إىل السطح خالفات ونزاعات بني
أالفراد ،فيتم حل املشاكل والنزاعات

القائمة عن طريق التسامح وجت��اوز
األخطاء واهل��ف��وات .فلربام قد يطول
أم��د ه��ذا اخل�لاف وال��ن��زاع األرسي،
لكن من غري املسموح أن نحقد عىل
تقولوا وفعلوا
أقاربنا أو نعادهيم مهام َّ
فينا .فهذه السلوكات والترصفات
النفسية اإلجيابية التي خيضع هلا الفرد
داخل حميطه األرسي حني وقوع نزاع
أو خصام ،نسميها مرونة وليونة يف
انفعاالتنا النفسية .نعتقد أن لألرسة
دورا حموريا ورئيسيا يف تقوية وإغناء
جتاربنا ومبادراتنا ومشاريعنا املستقبلية،
باعتبار أن األرسة وأفرادها هم الناس
األكثر رغبة وحبا يف تفوقك ونجاحك.
إن االع�ت�راف األرسي مهم وداع��م
ألفرادها ،فهو وسيلة لتدعيمنا وباعث
عىل جدب وتفعيل اهل��دوء واالنتشاء
النفيس للفرد داخل حميطه األرسي.

تراث اهل البيت

فضيلة العلم والتعلم
س���معت أبا عبداهلل عليه الس�ل�ام يقول :كان أمير المؤمنين عليه الس�ل�ام يقول :يا طالب العلم إن
العل���م ذو فضائل كثيرة :فرأس���ه التواضع ،وعينه البراءة من الحس���د ،واذنه الفهم ،ولس���انه الصدق،
وحفظه الفحص ،وقلبه حسن النية ،وعقله معرفة االشياء واالمور ،ويده الرحمة ،ورجله زيارة العلماء،
وهمته السالمة ،وحكمته الورع ،ومستقره النجاة ،وقائده العافية ،ومركبه الوفاء ،و سالحه لين الكلمة،
وسيفه الرضا ،وقوسه المداراة ،وجيشه محاورة العلماء ،و ماله االدب ،وذخيرته اجتناب الذنوب ،وزاده
المعروف ،وماؤه الموادعة ،ودليله الهدى ،ورفيقه محبة االخيار.

طلب العلم
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طلبة العلم ثالثة فاعرفهم بأعيانهم وصفاتهم :صنف يطلبه للجهل والمراء ،وصنف يطلبه لالستطالة
والخت���ل ،وصنف يطلبه للفق���ه والعقل ،فصاحب الجهل والمراء موذ مم���ار متعرض للمقال في أندية
الرجال بتذاكر العلم وصفة الحلم ،قد تسربل بالخشوع وتخلى من الورع فدق اهلل من هذا خيشومه،
وقط���ع منه حيزومه وصاحب االس���تطالة والختل ،ذو خب وملق ،ويس���تطيل على مثله من أش���باهه،
ويتواض���ع لالغنياء ،من دونه ،فهو لحلوائهم هاضم ،ولدينه حاطم ،فأعمى اهلل على هذا خبره وقطع
من آثار العلماء أثره ،وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر ،قد تحنك في برنسه ،وقام الليل في
حندس���ه ،يعمل ويخشى وجال داعيا مش���فقا ،مقبال على شأنه ،عارفا بأهل زمانه ،مستوحشا من أوثق
إخوانه ،فشد اهلل من هذا أركانه ،وأعطاه يوم القيامة أمانه.
مجالس العلماء
ج���اء رج���ل من االنصار إلى النبي صلى اهلل عليه وآله فقال :يا رس���ول اهلل إذا حضرت جنازة ومجلس
عالم أيهما أحب إليك أن أش���هد؟ فقال رس���ول اهلل صلى اهلل عليه واله :إن كان للجنازة من يتبعها
ويدفنها فإن حضور مجلس عالم أفضل من حضور ألف جنازة ،ومن عيادة ألف مريض ،ومن قيام ألف
ليلة ،ومن صيام ألف يوم ،ومن ألف درهم يتصدق بها على المساكين ،ومن ألف حجة سوى الفريض
 ،ومن ألف غزوة س���وى الواجب تغزوها في س���بيل اهلل بمالك ونفس���ك وأين تقع هذه المشاهد من
مش���هد عالم؟ أما علمت ان اهلل يطاع بالعلم ويعبد بالعلم؟ وخير الدنيا واآلخرة مع العلم ،وش���ر
الدنيا واآلخرة مع الجهل؟.
نعمة االيمان باهلل
عن أبي محمد العسكري عن آبائه عليهم السالم قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله  :ما أنعم
اهلل عزوجل على عبد بعد االيمان باهلل أفضل من العلم بكتاب اهلل ومعرفة تأويله  ،ومن جعل اهلل
له من ذلك حظا ثم ظن أن أحدا لم يفعل به ما فعل به وقد فضل عليه فقد حقر نعم اهلل عليه .

تراث اهل البيت

ثواب طلب العلم
روى عدة من المشائخ بطريق صحيح عن الصادق عليه السالم أنه قال  :إن اهلل عز وجل يقول لمالئكته
عن���د انص���راف أهل مجالس الذك���ر والعلم إلى منازله���م  :اكتبوا ثواب ما ش���اهدتموه من أعمالهم
فيكتب���ون ل���كل واحد ثواب عمله  ،ويتركون بعض من حضر معه���م فال يكتبونه  ،فيقول اهلل عزوجل :
ما لكم لم تكتبوا فالنا أليس كان معهم ؟ وقد شهدهم فيقولون  :يا رب إنه لم يشرك معهم بحرف
وال تكلم معهم بكلمة فيقول الجليل جل جالله  :أليس كان جليس���هم ؟ فيقولون  :بلى يا رب فيقول
 :اكتبوه  ،معهم إنهم قوم ال يش���قى بهم جليس���هم فيكتبونه معهم  .فيقول تعالى  :اكتبوا له ثوابا
مثل ثواب أحدهم  .بيان  :قوله عليه الس�ل�ام  :ال يشقى بهم جليسهم أي ببركتهم ال يخيب جليسهم
عن كرامتهم فيشقى  ،أو أن صحبتهم مؤثرة في الجليس فاستحق بسبب ذلك الثواب و السعادة .

منزلة المؤمن عند اهلل
عن أنس بن مالك  ،قال  :قال رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله  .المؤمن إذا مات وترك ورقة
واح���دة عليه���ا علم تكون تلك الورقة يوم القيامة س���ترا فيما بينه وبي���ن النار  ،وأعطاه اهلل
تبارك وتعالى بكل حرف مكتوب عليها مدينة أوس���ع من الدنيا س���بع مرات وما من مؤمن
يقعد س���اعة عند العالم إال ناداه ربه عزوجل  :جلس���ت إلى حبيبي وعزتي وجاللي الس���كننك
الجنة معه وال أبالي .

فضيلة االقتصاد
قال الصادق عليه الس�ل�ام  :أحسنوا النظر فيما ال يسعكم جهله ،وانصحوا ألنفسكم  ،وجاهدوها
في طلب معرفة ما ال عذر لكم في جهلهّ ،
فإن لدين اهلل أركانًا ال ينفع َمن جهلها شدة اجتهاده
يضر من عرفها ،فدان بها حس���ن اقتصاده ،وال سبيل ألحد إلى ذلك إال
في طلب ظاهر عبادته ،وال ّ
بعون من اهلل ّ
عز وجل

الحكمة
قال الصادق عليه السالم :الحكمة ضياء المعرفة ،وميراث التقوى ،وثمرة الصدق  ،وما أنعم اهلل على
عبد من عباده نعمة أنعم وأعظم وأرفع وأجزل وأبهى من الحكمة قال اهلل عزوجل  :يؤتي الحكمة
من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر إال أولوا االلباب .
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طاملا ان هنالك خريا هنالك رش وطاملا
ان هنالك حسنات هناك سيئات  ،وطاملا
هنالك اصدقاء هنالك اع��داء  ،وهنا
البعض جيعل ما تكنه نفسه من مشاعر
س��واء كانت اجيابية ام سلبية ظاهرة
والبعض ال يتورع من احلرام بل يقتحمه
مفتخرا  ،بينام الطرف االخر يبقى ملتزما
برشع اهلل عز وجل كي يتجنب االساءة
لالخرين .
مكانة املرجعية ليست يف العراق فقط بل
يف العامل وهلا امتياز وخصوصية تنفرد
هبا منذ الغيبة الصغرى واىل االن اهنا مل
ولن ختضع لسلطان يف قراراهتا ومتويلها
وادارهتا  ،هلذا تكالبت قوى الرش بكل
مفاصلها للنيل من املرجعية .
لنحدد مقالنا بام عايشناه يف العراق
بعد سقوط طاغية العراق  ،املرجعية
واملتمثلة بالسيد السيستاين مل تقبل اي
امتيازات من اي جهة داخل العراق او
خارج العراق والكل يعلم كيف حاول
بريمر التقرب واالتصال بالسيد اال انه
فشل ،والن ترصفات السيد السيستاين
حمسوبة بدقة رشعية فقهية ومسددة بمن
ال خيذل عبده ان سلم له امره انه اهلل عز
وجل  ،والن خطاب السيد ضد العنف
هلذا مل يستطيعوا تلفيق كذبة االرهاب
او تكوين قوة مسلحة بامرة املرجعية ،
متعنوا يف هذه الفقرة من احدى نصائحه

للمجاهدين ضد داع��ش يقول السيد
(فإن وجدتم حالة مشتبهة ختشون فيها
املكيدة بكم  ،فقدّ موا التحذير بالقول
أو بالرمي ال��ذي ال يصيب اهل��دف أو
ال ي��ؤ ّدي إىل اهل�لاك ،معذر ًة إىل ر ّبكم
واحتياط ًا عىل النفوس الربيئة)  ،هكذا
ينصح املجاهدين وهم يقاتلون داعش
ال غري بالرغم من ذلك يكره سامحته
ان ي��ب��داوا القتال فيطلب منهم عدم
اصابة اهلدف او ال يؤدي اىل اهلالك ،
اية نفسية هذه تتعامل مع اسوأ عصابة
عرفها التاريخ بل هي عصابة يزيد التي
رفض احلسني عليه السالم ان يبدأهم
بالقتال ،باختصار شديد ل��و كذبت
وسائل االع�لام احلاقدة عىل املرجعية
كذبة ان املرجعية مت��ول العنف فاهنا
ستكون اضحوكة ام��ام ال��راي العاملي
الهنا اطالقا ال تقتنع بان السيد يقوم
بذلك واصبحت هلا مكانة مرموقة بني
شعوب العامل الرشفاء
جلأ املرتبصون اىل التالعب بالصور
يف الفوتوشوب مع تلفيق اخبار كاذبة
بخصوص رشاوى وتسييس فتاوى وما
اىل ذلك ومن هذه االكاذيب ان السيد
التقى برامسفيلد وانه استلم منه مبلغا
كذا وغري ذلك من االكاذيب فباءت
كلها بالفشل  ،حتى اكاذيب بريمر يف
كتابه عام قضيته يف العراق اصبحت

دليل ادانة ضده عىل اكاذيبه .
االن وقد فشلت كل اساليبهم جلأوا
اىل اسلوب حتريف الكالم عن معناه
وحماولة اثارة الراي العام بان اخلطاب
الفالين للمرجعية او خلطبة اجلمعة يف
الصحن احلسيني الرشيف قصد منها
كذا او كذا  ،وحتى البحث يف الفتاوى
التي تصدر عن املرجعية والتي تكون
دقيقة لغويا ورصينة وال تقبل التأويل
الهنا اجابة للسؤال فقط دون التوسع
او فرض الفرضيات  ،ودائام يستخدم
عبارة بحد ذاته  ،اي اليشء حالل او
حرام من غري االخذ بالظروف املحيطة
به  ،مثال الكذب قبيح بحد ذاته  ،ولكن
عندما يكون الصالح ذات البني يكون
ال باس به  ،والصدق حسن بحد ذاته
ولكن عندما يكون غيبة او نفاقا يصبح
حراما .
واسهل قضية اختذوها للتشهري الكاذب
هي مسالة االنتخابات وموقف املرجعية
منها سابقا بالرغم اهنم يعلمون علم
اليقني ان اخلطاب الرسمي للمرجعية
هو بياناهتا او خطبة اجلمعة يف كربالء
ويف هاتني مل يرش ومل ينوه اىل اي كتلة
كانت اهنا متثله او مقربة لديه ،اما اذا كان
السيايس يرفع صورته او يلفق كالما
معينا فهذه مشكلته وليست مشكلة
املرجعية .

طالب الظاهر

تغيير
ٌ

(إِ َّن هَّ َ
الل ال ُي َغ رِّ ُي َما بِ َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغ رِّ ُيوا َما بِ َأ ُنف ِس ِه ْم)
تغي املجتمع يبدأ من حماولة تغيري كل فرد
طريق رّ
ً
من أفراده نفسه بنفسه ،ولكن رغم ذلك وكثريا ما
نسمع حديث التذمر من العديد من األشخاص يف
األماكن العامة كالسيارة أو املقهى أو الشارع أو
السوق واملحل وغريها ،نسمعه يتحدث عن بعض
الظواهر السلبية ..خيوض بسوء اخ�لاق بعض
األف��راد أو عن تردي بعض املظاهر يف املجتمع،
نسمعه يرصد أخطاء وخطايا األف��راد ،ونسمع
طعنه يف املجتمع ،ويأسه من إمكانية اصالحه!.
لكن أال حيق لنا السؤال :هل أصلح هذا الشخص
نفسه أوال قبل السعي يف اصالح غريه أو حماولة
الطعن بالناس واملجتمع؟
نعم ،فهذا الشخص هو جزء من املجتمع ،فإذا ما
كانت هناك ثمة أخطاء فهو معني هبا ،يعني يتحمل
جزءا من مسؤولية حدوثها ،وال خيطر يف بالنا أن
نسأله عن دوره يف اإلصالح؟ ألن مثل هذا األمر
مسؤوليته ومسؤوليتنا مجيع ًا ،وليس هناك فرد من
أفراد املجتمع مستثنى.
لكن أغرب ما يف األمر الكل يلقي اللوم واملسؤولية
واألخطاء عىل اآلخرين ويستثني نفسه ،وال أحد
يعرتف بانه جزء من املشكلة ،ويبدأ أو ًال بإصالح
نفسه قبل السعي إلصالح غريه ،حيث إن صالح
املجتمع إنام نتيجة حتمية لصالح أفراده.
الشك بأن جمرد االنتقاد فقط غري كاف لإلصالح،
فام أكثر املصلحني بألسنتهم ،ولكن بذات الوقت
ما أقل اإلصالح يف املجتمع!
إذن ،جيب ان يبدأ كل فرد من أفراد املجتمع بنفسه
أوال ،ومن ثم ينتقل اىل غريه ،حياول السعي بخطوة
عىل األقل داخل نفسه نحو اإلصالح ،فكلنا جزء
من هذا املجتمع الذي ننتقده ،وعلينا االعرتاف
بأخطائنا ،فمن غري املعقول أن نكون دائام عىل
صواب وجيب أن يكون غرينا دائام عىل خطأ!
أخ�ير ًا ،يبقى طريق التغيري الصحيح أن نغري ما
بأنفسنا أو ًال قبل النظر لغرينا؛ ليبدل اهلل تعاىل سوء
حالنا بحسن احلال.

حكايات كرسي
الكرايس انواع واحجام واشكال ،واغالهن كريس الرئاسة من حيث
النوعية والصناعة واحلجم وله حكايات منها :
حكاية رقم ()1
دخل هبلول يوما إىل دار احلكومة يف الكوفة  ،فجلس عىل كريس الوايل
و أخذ يقلد الوايل يف افعاله  ,فلام رآه احلرس و احلجاب هرعوا إىل هبلول
 بعد أن نصحوه أن ينزل من كريس الوايل فامتنع فرضبوه حتى أنزلوه،فجلس يف زاوية من القرص وهو يبكي و يف هذه األثناء دخل الوايل
فرأى أن وضع القرص غري طبيعي  ،سأل رئيس احلرس و قال» ما الذي
حدث ؟ « فاجابه رئيس احلرس سيدي  ،إن هبلوال جلس عىل كرسيك
 ،فلام وعظناه بالنزول عنه امتنع  ،ثم اضطررنا إىل رضبه « .
ذهب الوايل إىل هبلول فوجده يبكي  ،قال له  « :عليك بالصرب  ،فإن
الذي يعمل عمال خمالفا للقانون عليه أن يوطن نفسه ملثل ذلك « ،قال
هبلول» اهيا الوايل إنا ال أبكي عىل نفيس «  ،تعجب الوايل لذلك و قال
« فام السبب يف بكائك ؟ « ،قال هبلول « إين جلست عىل كرسيك دقائق
فنزل يب من العذاب ما ترى  ,فكيف بك و قد جلست عليه سنوات ،
فإنه ال يعلم ما ينزل بك من العذاب إال اهلل...
حكاية رقم ()2
دخل فارس اخلوري املندوب السوري إىل األمم املتحدة حديثة املنشأ
قبل موعد االجتامع الذي طلبته سوريا من اجل رفع االنتداب الفرنيس
عنها بدقائق واجته مبارشة إىل كريس املندوب الفرنيس لدى األمم
املتحدة وجلس عليه .بدأ السفراء بالتوافد إىل مقر األمم املتحدة بدون
اخفاء دهشتهم من جلوس ‹فارس بيك› يف املقعد املخصص للمندوب
الفرنيس ،تاركا املقعد املخصص لسوريا فارغا .دخل املندوب الفرنيس،
ووجد فارس بيك حيتل مقعد فرنسا يف اجللسة ...فتوجه اليه وبدأ خيربه
ان هذا املقعد خمصص لفرنسا وهلذا وضع أمامه علم فرنسا ،وأشار له
إىل مكان وجود مقعد سوريا مستدال عليه بعلم سوريا ولكن فارس
بيك مل حيرك ساكنا ،بل بقي ينظر إىل ساعته ..دقيقة ،اثنتان ،مخس...
استمر املندوب الفرنيس يف حماولة ‹إفهام› فارس بيك بأن الكريس
املخصص له يف اجلهة األخرى ولكن فارس بيك استمر بالتحديق إىل
ساعته :عرش دقائق ،أحدى عرشة ،اثنتا عرشة دقيقة وبدأ صرب املندوب
الفرنيس بالنفاد واستخدم عبارات الذعة ولكن فارس بيك استمر
بالتحديق بساعته ،تسع عرشة دقيقة ،عرشون ،احدى وعرشون...
واهتاج املندوب الفرنيس ،ولوال تدخل سفراء األمم األخرى بينه
وبني عنق فارس بيك لكان دكه .....وعند الدقيقة اخلامسة والعرشين،
تنحنح فارس بيك ،ووضع ساعته يف جيب بدلته ،ووقف بابتسامة
عريضة تعلو شفاهه وقال للمندوب الفرنيس:سعادة السفري ،جلست
عىل كرسيك ملدة مخس وعرشين دقيقة فكدت تقتلني غضبا وحنقا،
سوريا استحملت سفالة جنودكم مخس وعرشين سنة ،وآن هلا ان
تستقل .يف هذه اجللسة نالت سوريا استقالهلا عام 1946
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الدكتور الشيخ نشأت زارع
يروي رحلته الى العراق
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س��اف��رت اىل ال��ع��راق ي��وم -1- 27
 2018وحتى يوم  2018-2-6كانت
رحلة مجيلة زرنا فيها كل الطوائف من
الشعب العراقي االصيل زرنا اماكن
اثرية وسياحية ودينية كانت رحلتي
ملشاركة العراقيني فرحتهم باالنتصار
عىل داعش وكانت لنرش فقه التعايش
االنساين وحماربة الطائفية واملذهبية
الين اعرف اخطارها فقد انكوت امتنا
العربية واالسالمية عىل م��دار قرون
خلت من رشها ولو احصينا ضحايا
الطائفية وال��ع��داء املذهبي يف امتنا
االسالمية لوجدناه باملاليني والتزال
فاتورة الدماء تدفع من االبرياء الذين
ال ذنب هلم اال اهنم ولدوا يف طائفة ما

ختتلف عن طائفة اخرى ،قابلنا هناك
اخواننا الشيعة وكانت اشهر كلامتنا هلم
ال تسمحوا للطائفية ان تنترش بينكم
او تعود بينكم ال تقولوا سني وشيعي
ولكن قولوا عراقي
شاهدنا كثريا من البيوت املدمرة عىل
اي��دي انجاس داع��ش يف طريقنا من
بغداد اىل احللة زرن��ا كربالء اجلميلة
ومسجد االم��ام احلسني وزرن��ا االمام
ع�لى وزرن���ا مدينة النجف االرشف
وزرنا مدينة الكوفة وجامعتها والتقينا
مع اساتذة الفقه والفلسفة والتفسري
زرن��ا بابل االث��ري��ة واماكنها اجلميلة
وزرنا متحف احللة وراينا كيف حتمل
الشعب العراقي فاتورة كبرية من الدماء

واملقابر اجلامعية املوثقة بمالبس القتىل
وشاهدنا توثيقات جرائم داع��ش يف
حمافظات العراق زرنا بغداد والتقينا
مع املفتي الشيخ فهد الصميدعي وزرنا
الشيخ خالد املال زرنا االمام ابا حنيفة
النعامن وزرنا االمام عبد القادر اجليالين
.
سمعنا شهادات من اهل العراق انه ملا
دخل جمرمو داع��ش اىل مناطق السنة
وقتلوهم ودم��روا بيوهتم فاستجاروا
باخواهنم م��ن الشيعة فاستقبلوهم
وفتحوا هلم بيوهتم واقتسموا معهم
ارزاقهم وفعلوا مع بعضهم مع البعض
مثل املهاجرين واالنصار صديق شيعي
متزوج من سنية ذكر يل اهنم استقبلوا

شخوص

عائلة سنية منكوبة بسبب املجرمني
الدواعش وظلوا عندهم يف بغداد ثالثة
اشهر ومل يملوا منهم او يكلوا .
يل اصدقاء عراقيون عىل الفيس بوك من
كل الطوائف سنة وشيعة ومسيحيني
واك��راد وك��ان ال�شرف ان تقابلنا مع
بعض منهم وجها لوجه واشكر الفيس
بوك الذى كان سببا يف هذه الصداقات
مع الناس اجلميلة منهم صديق اصيل
جاءين بكريس متحرك
دعاين اصدقاء يف داخل العراق لكى
اذه��ب اىل مدينة الفلوجة املنكوبة
واشاهد بنفيس تعايش االرس السنية
والشيعية مع بعض يف سالم وامان .
ولالسف مل امتكن لضيق الوقت وقرب
وقتنا للسفر
سجلنا مع قنوات عراقية كثرية وكان
كالمنا عن نرش فقه التسامح والتعايش
ونبذ الطائفية واملذهبية وهتنئة العراقيني
بانتصارهم عىل جمرمي داعش وان من
اسباب نرصكم عليهم هو توحدكم
سنة وشيعة ومسيحيني
يف كل مكان ذهبنا اليه يف العراق راينا
احل��ف��اوة والرتحيب وك��رم االخ�لاق
وك��رم الضيافة ودع��واهت��م ومتنياهتم
اال تنقطع زيارة اخواهنم املرصيني اىل
العراق بلدهم الثاين
وىف يومنا قبل االخري حرضنا مؤمترا
صحفيا كبريا يف مدينة سيد االوصياء
وح��دي��ث ل��ع��دد م��ع ال��ق��ن��وات وك��ان
جممل احلديث ايضا عن متنياتنا للعراق
باالمن واالمان والسلم والسالم بعد
التحرير من الدواعش املالعني وكان

من امجل من تقابلنا معهم اعضاء من
الربملان العراقي يمثلون جلنة التعايش
السلمى بني البرش مع اخ��ذ الصور
التذكارية معهم كانوا سعداء وكنا
اسعد كانوا ينظرون اىل ثقافة التقارب
والتعايش بني اجلميع وان اختلفت
االدي��ان واملذاهب واالفكار وتالقينا
فكريا وثقافيا معهم عىل امل بلقاءات
اخ��رى ووف��ود اخ��رى متنيت من كل

 2018ون��ح��ن ن���ودع ك��ل م��ك��ان يف
العراق ومل ندر ما يدبر لنا يف بالدنا
م��ن فصيل سلفى ال يملك اال فقه
الكراهية وه�لاوس التشيع التي ال
وجود هلا يف افكارنا خاصة انى زرت
العراق يف ثامنينيات القرن املايض مع
 5مليون مرصي ومل يرجع واحد من
العراق شيعيا ومل يعرض عليه احدا
يف العراق ان يتشيع هؤالء التكفرييون

قلبي ان ال تنقطع الزيارات فقد قلت
هلم نحن وانتم شعبان جتمعنا قواسم
م��ش�ترك��ة ف��ان��ت��م اص��ح��اب ح��ض��ارة
عظيمة كام هي مرص صاحبة حضارة
ثقافة واح��دة ومصري واح��د وتاريخ
واحد وجتمعنا مصاهرات بني الشعبني
وبعد انقضاء اليوم اخلامس من فرباير
استيقظنا مبكرا اىل مطار بغداد الدويل
والسفر صباح يوم السادس من فرباير

اطلقوا علينا سمومهم وخزعبالهتم
وهالوسهم املريضة التي حيتاجون
فيها اىل الذهاب اىل االطباء النفسيني
حتى يعاجلوهم من اهلالوس التي يف
عقوهلم فقط  .هذه شهاديت للتاريخ
وس��وف اق��ول لالجيال القادمة انني
زرت العراق  .نشأت زارع كبري ائمة
بوزارة االوقاف  -مرص
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التفكير العلماني بين السطحية
50
والسذاجة والتخطيط
التفكري وفق مقاس اصحاب العقول
التنويرية !!! بل حتى التفسري  ،واي
تفسري تفسري كتاب اهلل  ،وهذا التفسري
السطحي ي��ؤث��ر ع�لى ك��ل م��ن تفكريه
سطحي والن الغالبية العظمى سطحية
التفكري سببها ازمة ثقافة مع االنغالق
املعريف الديني والتارخيي الغلب الدول
االسالمية التي تعتمد املذاهب االخرى
باستثناء االمامية  ،فان النتائج املرجوة
تايت وبرسعة .
ازمة املسلم االخري وهناية التد ّين تاليف
د .العادل خضري ،واي��ة صفحة اضع
اصبعي عليها يئن الكتاب من االمل
لكثرة عوراته  ،وال يمكنني ان ارد عىل
كل صفحاته  ،ولكن هنالك مالحظات
عمومية يقع فيها ان مل يكن الكل
فاالغلب االعم اال وهي املصادر التي
يعتمدها .
هذه املصادر تعني ان القارئ هلكذا كتب
هو الباحث فقط ال��ذي لديه امكانية

سامي جواد كاظم

ال��وص��ول اىل ه��ذه امل��ص��ادر فكيف هبا
اذا كانت بلغات اجنبية وغري متوفرة
فمن سيضمن صحة املعلومات ؟ هذا
من جانب ومن جانب اخر ان االخوة
الكتاب يستشهدون بمصادر ملؤلفات
تتضمن وج��ه��ات نظر ول��ي��س وثيقة
معلومات  ،فالكاتب الفالين رايه كذا
وهذا ليس بحجة عىل االخر  ،واملؤسف
له وعليه ان هنالك بعض القراء اذا ما
رأى تعدد املصادر الي كتاب حتصل له
القناعة بصحة ما جاء يف الكتاب بالرغم
من اهنم مل ولن يطالعوا او يعرفوا هذه
املصادر .
اعود ملن يعتقد بان هنالك ازمة للمسلم
وان��ه االخ�ير ساتطرق لتخبط واح��د
يف الصفحة  108ـ طبعا اخ�ترت هذه
الصفحة النني فتحت الكتاب بشكل
عشوائي عىل هذه الصفحة ـ يستشهد
يف هذه الصفحة باالية القرانية إِ َّن هَّ َ
الل
ني َأن ُْف َس ُه ْم َو َأ ْم َو هَ ُ
اشْترَ َ ى ِم َن مْ ُال ْؤ ِمنِ َ
ال ْم بِ َأ َّن

ون يِف َسبِيلِ هَّ
اللِ َف َي ْق ُت ُل َ
هَ ُل ُم الجْ َ َّن َة ُي َقاتِ ُل َ
ون
َو ُي ْق َت ُل َ
ون َو ْع��دً ا َع َل ْي ِه َح ًّقا يِف ال� َّت� ْ�و َر ِاة
َوالإْ ِ ْن ِجيلِ َوا ْل ُق ْر َآ ِن َو َم ْن َأوْفىَ بِ َع ْه ِد ِه ِم َن
هَّ
است َْب رِ ُ
شوا بِ َب ْي ِع ُك ُم ا َّل ِذي َبا َي ْع ُت ْم بِ ِه
اللِ َف ْ
يم (  111التوبة
َو َذلِ َك ُه َو ا ْل َف ْو ُز ا ْل َع ِظ ُ
) يقول ان هذه االية تنص عىل التبادل (
بذل النفس يف القتال مقابل وعد باجلنة)،
ولكنه تبادل يضحي فيه املوت رضبا من
االفراط يف االعتقاد ال خيلو من سذاجة،
وهو ايضا تبادل مؤجل يف زم��ان اخر
خارج كل الزمنية .
قبل ال���رد ع�لى ه��ذه السفاسف جيب
ان يكون للناقد اي�مان بيوم احلساب،
وان يقتنع بان هنالك رشحية من البرش
تؤمن بالعقائد االسالمية وهذه العقائد
هلا ثقافتها وهلا معايريها  ،والنه اصال
اليؤمن بذلك فسيكون الرد وفق سذاجة
تفكريه لبيان مدى ختبطه يف طرح افكاره
عن دين ساموي خاتم االديان .
بداية يعتقد ان املسالة بيع ورشاء ولو كان
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مطلعا عىل التفاسري لتبني له خطأ تفكريه ولكنه يريد
ان ينتقد فيخشى االطالع اكثر الن االبواب ستغلق
عىل تفكريه اكثر .
االية الكريمة ال تدل عىل التبادل التجاري يا اخ
خرض  ،ولو كانت كذلك فلامذا تلتفت اىل اشرتى
انفسهم وال تلتفت اىل اش�ترى امواهلم  ،فكيف
يشرتي االموال اذا كان رشاء النفس يعني القتل طبقا
لرايك فرشاء االموال تعني الرسقة ؟!!!
االمر االخر انتبه هلذين الفعلني ( ف َيقتلون و ُيقتلون)
طبقا ملعادلتك احلسابية بذل النفس مقابل اجلنة وهذا
يعني ( ُيقتلون) ،والفعل ( يقتلون ) أي ان املؤمنني
هم يقتلون فكيف تكون طبيعة الرشاء ؟
علام ان تفسري االية وفق فقهاء االختصاص بعلوم
القران هو الرتغيب يف اجلهاد  ،فقال  ( :إن اهلل
اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة )
حقيقة االشرتاء ال جتوز عىل اهلل تعاىل  ،ألن املشرتي
إنام يشرتي ما ال يملكه  ،وهو عز اسمه مالك األشياء
كلها  ،لكنه مثل قوله  ( :من ذا الذي يقرض اهلل
قرضا حسنا ) يف أنه ذكر لفظ الرشاء والقرض تلطفا
 ،لتأكيد اجلزاء  ،وملا كان سبحانه ضمن الثواب عىل
نفسه  ،عرب عن ذلك باالشرتاء  ،وجعل الثواب ثمنا
 ،والطاعات مثمنا  ،عىل رضب من املجاز  ،وأخرب

أنه اشرتى من املؤمنني أنفسهم يبذلوهنا يف اجلهاد يف
سبيل اهلل  ،وأمواهلم أيضا ينفقوهنا ابتغاء مرضاة اهلل ،
عىل أن يكون يف مقابلة ذلك اجلنة .
اجلهاد قد يكون بالسيف  ،وقد يكون باللسان  ،وربام
كان جهاد اللسان أبلغ  ،ألن سبيل اهلل دينه  ،والدعاء
إىل الدين يكون أوال باللسان.
والن االخ صاحب النقد يستشهد باراء اقرانه تدعيام
لرايه وليس تثبيتا لصحته وه��ذا االسلوب هش
واوهن من بيت العنكبوت .
وبنفس اسلوب التفكري ل��دى ه��ذا الرجل يفكر
العلامين نرص حامد ابو زيد فيقول ان اهلل عز وجل
حرم الربا بدليل االية « َ
وأ َح َّل هَّ ُ
الر َبا «،
الل ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ
ّ
َ
بينام يقول عز اسمه يف مكان اخر من الكتاب « َم ْن
ض هَّ َ
الل َق ْر ًضا َح َسنًا َف ُي َض ِ
َذا ا َّل ِذي ُي ْق ِر ُ
اع َف ُه َل ُه َأ ْض َعا ًفا
رية « ،باعتبار مضاعفة تسديد القرض هي عملية
َكثِ َ
ربوية فكيف حيرمها عىل العبد ويقبلها لنفسه ؟ ( هذا
التحليل يف كتابه نقد اخلطاب الديني)
حقيقة نعجز عن اجلواب هلكذا تفكري ،وكأن العملية
تتم يف بورصة االسواق املالية  ،واملشكلة ليست يف
تفكريه بل يف العقول الساذجة التي تصدق هذا .
فغايتهم اما سذاجة واالرجح ختطيط ممنهج للنيل من
االسالم.

من الراعي لشيزوفرينيا النقد االجتماعي ؟
ال أعرف من اين أبدأ وانا اخط هذه الكلامت النابعة من امل
احلياة  ،وضغوط املوقف االجتامعي  ،وتزايد الشحن اليومي
 ،البعض االنساين الذي يتخبط بام يسمع  ،ويتخبط بام يرى ،
ويتخبط اكثر بام يقول  ،كل يومه عبارة عن شحنات من القال
والقيل  ،والنقل وعدم استخدام مفردة العقل  ،وال يرىض
الفرد ابدا بام يقدمه االخر يف جمال السلطة أي ( املؤسسات
احلكومية )  ،وعىل مستوى العامة ( املؤسسات االهلية ) ،
الكل عنده سواسية وغري مرض يف طريقة ادائه  ،وفقط هو
القادر عىل حتويل الرتاب اىل ذهب  ،وفقط هو العامل بكل يشء
واملتبقي من الناس ال يشء  ،وهنا تبدأ عملية التخبط من جديد
ويبدأ معها الشحن اليومي الذي من شأنه :
 عدم جتميع املعلومات الكاملة عن أي قضية . فهم خصوصيات االخر بام حيمله من ظروف . االقتصار عىل مقولة واحدة وترك املقوالت االخرى . استنزاف يف الوقت للحديث بقضايا تافهة . تسليط االوهام عىل قضايا شائكة وغامضة وعدم االحاطة .وغريها من االمور الكثرية التي توجد يف مكان معني وظرف

د .حسنين جابر الحلو

معني تنشأ برضوب الزمن  ،ولكن االخر وان كان قريبا ال
يرعى هذه اخلصوصية وهذا الظرف  ،وسؤايل هنا  :ملاذا كل
هذا السيل من النقد الذي يوجهه البعض ؟ هل لفائدة أو
لعرف أو خلدمة ظرف  ،ما ملراد من النقد اهلدام الذي يكرس
االخر ويشوه سمعته  ،وبإذين سمعت من يتكلم عن (أ) بغري
وجه حق  ،ويتكلم عن (ب) بأمر ال يعنيه ويصل اىل الكالم
عن عرضه ورشفه كالما زائدا ال يستند اىل دليل  ،غري انه سمع
صديق سوء أو جار سوء او قريب سوء يتكلم عنه  ،لو سمع
هؤالء كلمة صد  ،بدال من اذن صاغية ملا وصل حال هذا
النقد اىل مستوياته املتقدمة  ،والتي تصل اىل حد هدم البيوت
 ،وتفيش الرذيلة  ،والطالق  ،اال غريها من االمور االخرى ،
فالراعي هلذه االمور قطعا من يستمع هلا ويروج هلا ليوصل
االمور اىل مواصيل غري مرضية  ،فغلق الطرقات عن هؤالء
سيؤدي اىل عدم وجود نقد وال وجود قاعدة له  ،وما نحن
بحاجه اليه اليوم هو النقد البناء الذي من شأنه يعط جمال لتغيري
احلال
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اخترنا لكم ..كتاب
(الخطاب والسلطة)
تأليف :توين فان دايك /ترجمة :غيداء العلي
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ي��ت��ن� ُ
�اول ه��ذا الكتاب ظاهرتني
أس��اس��ي��ت�ين يف امل��ج��ت��م��ع ،مها
اخلطاب والسلطة ،ومها كذلك
من املفاهيم األساسية لدراسات
اخل��ط��اب النقدية ،وه��ي حركة
أكاديمية انترشت برسعة يف علم
اللسانيات والعلوم االجتامعية
منذ نرش أول كتاب هلا يف العام
 ،1979بعنوان اللغة والسيطرة
ملؤلفيه روجر فاولر وبوب هودج
وجونرت كريس وتوين ترو ،وهم
فريق من الباحثني تبنوا ما أطلقوا
عليه حركة اللسانيات النقدية،
وه��ن��اك ح��رك��ات أخ��رى أهلمت
ختصصات أخ��رى شبيهة ،مثل
علم النفس وعلم االجتامع وعلم
اإلنسان (األنثروبولوجيا) ،إذ
هّأنا مجيع ًا مهتمة ـ بصورة أساسية
ـ بكيفية إع���ادة إن��ت��اج السلطة
عموم ًا ،وسوء توظيفها خصوص ًا
يف املجتمع ،وعىل نحو مشابه هيتم
حمللو اخلطاب يف العلوم اإلنسانية
واالجتامعية ـ عىل وجه التحديد ـ
بكيفية انخراط اخلطاب يف هذه
العملية ،وقد أظهروا أن كثري ًا من
أشكال عدم املساواة االجتامعية،
كتلك القائمة عىل اجلنس والطبقة

والعرق يتم تصويرها واملحافظة
عليها وإض��ف��اء الرشعية عليها
بواسطة النص واحلديث ،السيام
أنواع اخلطاب العام الذي تسيطر
عليه النخبة الرمزية ،كالسياسيني
والصحفيني ،والعلامء والك ّتاب
والبريوقراطيني.
كام ويتناول هذا الكتاب دراسة
إع���ادة اإلن��ت��اج اخل��ط��ايب لسلطة
النخبة بيشء من التفصيل ،لكنه
ال يركز عىل السلطة يف املجتمع
فحسب ،وب��وج��ه أع��م ،ب��ل عىل
سوء توظيفيها وهذه هي اهليمنة
وبتعبري أدق يركز الكتاب عىل
االس��ت��خ��دام��ات غ�ير امل�شروع��ة
لسلطة اجلامعة أو سلطة النخبة،
ال��ت��ي ت���ؤدي إىل ال��ظ��ل��م وع��دم
املساواة االجتامعية.
ويقدّ م الكتاب إسهامات نظرية
مهمة ،هت��دف إىل تطوير العدة
ّ
ال��ن��ظ��ري��ة ل���دراس���ات اخل��ط��اب،
وعىل وجه التحديد ،فإن املؤ ّلف
حي��اول يف مقاربته للخطاب أن
ّ
يوظف مفاهيم إدراكية وتفاعلية
هبدف حتقيق فهم أفضل للعالقة
بني اخلطاب واملجتمع ،ويف إطار
يتوجه االهتامم أساس ًا
هذا الفهم
ّ

إىل عمليات التفاعل املحيطة
باخلطاب ،وعمليات معاجلته يف
الذهن ،ويعد هذا االهتامم باألبعاد
املعرفية والتفاعلية للخطاب من
أه��م خصوصيات مقاربة فان
داي���ك للخطاب ،ورب�م�ا يكمن
وراء تسميتها باملقاربة االجتامعية
اإلدراكية (املعرفية).
ويتضمن الكتاب عرش مقاالت
ّ
مستقلةُ ،ن��ش�رت ع�لى ف�ترات
زمنية متباعدة نسبي ًا ،ومل يحُ دث
املؤلف أية تعديالت عىل املقاالت
األص��ل��ي��ة ،وق���د أدى ذل���ك إىل
بعض املشكالت ،أش��ار املؤلف
إىل إحداها وهي تكرار عديد من
األطروحات واملوضوعات بسبب
تقارب انشغاالت بعض املقاالت،
والتي سرتوهنا يف الفصول اخلاصة
باخلطاب والعنرصية واخلطاب
وإن��ك��ار العنرصية ،والفصلني
اخل��اص�ين ب��م��ح��اوالت رئيس
الوزراء اإلسباين األسبق خوسيه
اثنار إضفاء الرشعية عىل دعمه
للغزو األم��ري��ك��ي للعراق عام
.2003
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البد منها
نصائح ّ

للصحفيين المبتدئين
َ
َ
َ
فعليك
خطواتك األوىل،
تكون صحفي ًا ناجح ًا وأنت يف
أردت أن
إذا َ
هبذه النصائح:
ً
باكرا يف هذه املهنة سيجعلك متفوقا مقارنة بغريك ممن
 -1العمل ً
خترجوا حدي ًث ًا دون أن جيدوا املكان املناسب.
 -2اخلطوة الثانية تتطلب منك معرفة أي املجاالت التي ُتفضل العمل
هبا وتغطيتها ،هل هو «سياسة»« ،ثقافة»« ،فن» ،أم «اقتصاد» ..إلخ،
وهذه اخلطوة ستصنع َ
منك صحفي ًا متخصص ًا.
 -3عندما حتدد أي املجاالت ستعمل ،فهذا يتطلب منك زيادة
املعلومات يف هذا التخصص حتى تتفوق عن زمالئك ممن لدهيم
خربات سابقة يف نفس املجال.
 -4هذه اخلطوة تتطلب منك البحث دائ�ًم�اً يف وسائل التواصل
االجتامعي حتى تتوصل يف النهاية ملتابعة صفحات الوظائف
وبخاصة املهتمة منها بمجال الصحافة.
 -5البد أن تضع يف اعتبارك أثناء البحث عن وظائف أن بعض
اإلعالنات تكون زائفة لذلك جيب عليك قبل التواصل معهم أن تقرأ
اإلعالن جيدً ا وترى عنارصه كاملة ،أي أهنا حتتوي عىل عدد ساعات
العمل وطبيعة الوظيفة والراتب أو لو كانت تستهدف املتدربني فام
الذي تقدمه هلم ،أما إذا فقدت إحدى هذه العنارص فيجب عليك أن
مترره وال ترجع إليه ثاني ًة.
 -6ال تنس أن للمتدربني فرتة حمددة يتم اطالعك عليها مسب ًقا وإذا مل
يقوموا بذلك فيجب عليك أن تسأل عن املدة حتى ال تضيع حقوقك
عندما يتم تعيني آخرين وتظل أنت يف فرتة التدريب.
 -7أما عن شكل املكان وهي النقطة التي يغفلها الكثريون ،فيجب
أن يكون مكا ًنا به عدد مقبول من األفراد كل له صالحيته املحددة
سوا ًء كانت يف «التحرير» ،و«التصميم» ،و«التصوير» ،وليس مكان ًا
فيه مخسة أفراد هم من يقومون بالكتابة يف كل األقسام ويمرون ً
أيضا
نظرا لضعف اإلمكانيات املادية.
عىل باقي الوظائف ً
 -8احلصول عىل مصادر يتطلب منك اجلهد والتفوق يف تكوين شبكة
عالقات اجتامعية ،هذا األمر ليس مستحي ً
ال إذا كنت تعي جيدً ا أمهية
وسائل التواصل االجتامعي يف تكوين العالقات االجتامعية.
 -9من املهم جدً ا أن حتدد فرتة معينة بعد احلصول عىل تدريب أو
عمل لتسأل نفسك بعد مرورها عن مدى استفادتك من هذا املكان؟
وهل ح ًقا استطعت تطوير قدراتك أم أن هذه الفرتة كانت جمرد وقت
مىض؟
 -10وسائل التواصل االجتامعي ال غنى عنها يف الصحافة الرقمية،
لذلك إذا كنت ممن يعانون التعامل معها ،ابدأ اآلن واكتشفها حتى
متيزا يف جمال به ماليني غريك يبحثون عن نفس اهلدف.
تضمن لنفسك ً

مفهوم

(األكثر قراءة) في الصحف
علي الشاهر

العديد من الترصحيات الصحفية من هنا وهناك جتدُ
متابعني ُكثرا يتفاعلون برسعة معها ،وأصبح هذا التفاعل
هيتم كثري ًا ملحتوى الترصيح الصحفي وهل كان
قد ال ّ
ً
ِ
صادق ًا أم منافيا للحقيقة ،بقدر ما أنّه يثريهم وحيثّهم عىل
التفاعلِ املستمر ،ح ّتى يصبح ترصحي ًا مثري ًا ويدخل ضمن
خانة (األكثر قراءة) الذي تستخدمه الصحف والوكاالت
اإلخبارية يف مواقعها اإللكرتونية ،فام الذي حيدّ د ارتفاع
نسبة قراءة خرب عن غريه؟
ال ّ
تطور الوسائل اإلعالمية ودخولنا عرصا جديد
شك أن ّ
امن الرسعة وتناول األحداث حلظة بلحظة َ
جعل املتل ّقني
يف تفاعل مستمر مع ما جيري ،ليس عىل نطاق حميل فحسب
وإنام إقليمي ًا وعاملي ًا ،وال يقف عىل قراءة اخلرب فقط؛ بل
ونرشه عىل مواقع التواصل االجتامعي والتعليق عليه وهو
األمر الذي َ
جعل أحداث ًا دون أخرى حتصد ماليني املتابعني
يف يوم واح��د ،خصوص ًا ما يتع ّلق بالقضايا السياسية
واألمنية واالقتصادية والكوارث الطبيعية ،وصو ًال إىل
أخبار االكتشافات العلمية وآخر العالجات الطبية ،مع أن ُه
قد ال يكون اخلرب املنشور الذي حصدَ هذا التفاعل اهلائل
ولكن طعم اإلثارة والتشويق
قريب ًا من احلقيقة الكاملة،
ّ
الذي انطلق هبا ،أ ّثرت عىل ذائقة املتل ّقني وشهيتهم املعرفية،
وحماولتهم أن يكونوا يف قلب احلدث ومدى تأ ّثرهم تضامن ًا
للمتغيات واألحداث الطارئة التي ازدادت هي
أو شجب ًا
رّ
األخرى يف زمن ال يعرف اهلدوء والطمأنينة.
ُهنا يمكن القول ّ
أن بإمكان أي صحيفة أن تشغل أذهان
ال��ق� ّ�راء واملتابعني لو اعتمدت أو ًال عىل األساسيات
ثم عملت عىل صناعة أخبار
الصحيحة يف الصحافة ومن ّ
ً
ً
توسع
ثم ّ
تلبي فضول املتابعني حمليا وعامليا ،ومن ّ
وتقارير ّ
من استخدام الوسائل اإللكرتونية والتقنية إليصال
أخبارها ورسالتها ،وه��و أم��ر يتطلب حنكة صحفية
وابتكارات جديدة عىل مستوى كتابة األخبار وصياغتها يف
ِّ
ظل اعتامد احليادية ونقل احلقيقة الكاملة بكل شفافية لئّال
قراءها إىل
يفضح أمر الصحيفة يف تزوير احلقائق فتخرس ّ
كمية الصحف والوكاالت
األبد ،لو أخذنا بنظر االعتبار ّ
اإلخبارية والقنوات الفضائية واملواقع اإللكرتونية ومواقع
التواصل االجتامعي التي جتلب يومي ًا متابعني ُجددا ،ومثلام
هنالك كتب عاملية أصبحت األكثر شهرة وقراءة ،أصبح
لدينا األخبار الصحفية األكثر قراءة وتداو ًال.
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ظواهر اجتماعية

فنيية غير مقصودة!
أخطاء ّ
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سرب
من الدراجات
النارية
جيتمع بعض الشباب اصحاب الدراجات النارية
يف شوارع معينة ليقودوا دراجاهتم بشكل هبلواين
بحيث يزعج او يؤثر عىل امل��ارة يف نفس الشارع
السيام ليال والتي يكون فيها استخدام االضوية
احلادة والتي تؤثر عىل االخرين بل حتى تعدم هلم
الرؤية  ،والبعض عندما يراهم يعتقد اهنا سيارات
ول��ك��ن اض��وي��ة ه��ذه ال��دراج��ات ت��رب��ك سائقي
السيارات الذين تعرض البعض منهم حلوادث هذا
ناهيكم عن اصحاب الدراجات ايضا تعرضوا اىل
حوادث بسبب القيادة املتهورة لدراجاهتم  ،وحتى
ان قيادهتم خارج الضوابط القانونية فالبعض منهم
ياتون باالجتاه املعاكس .
هذه الظاهرة البد من معاجلتها وتبدا من سلطة
القانون مرورا باالعالم واملواطن نفسه

العمل الصحفي هوصناعة مطبوع ليس باألمر السهل أبد ًا،
وكل عمل البدّ وأن تصاحبه تلكؤات وأخطاء ،وطبع ًا فإن
األخطاء اللغوية أو اإلمالئية التي تربك املادة الصحفية أو
القراء ،ولكن
رّ
تغي يف معناها ذنب ال يغتفر لدى الكثري من ّ
جيب التوضيح أن هنالك اخطا ًء ليست من جنس الكتابة أو
اخطا ًء متع ّلقة بالنحو واللغة ،وإنام هي أخطاء عائدة ألسباب
فنية حتدث سهو ًا ،والسبب يعود لربجمية احلاسوب والربنامج
اخل��اص بتصميم املطبوع الصحفي ،لذلك أحببنا تسليط
قرائنا األعزاء.
الضوء وتوضيح الفكرة أمام ّ

المواطن يدفع ما ُيستحق عليه

ظواهر اجتماعية

شوارع محجوزة

لالسف الشديد هنالك جتاوزات عىل املال العام واكثر االماكن تتحمل هذه التجاوزات هي االرصفة والشوارع ،
الالفت للنظر هو الرصيف الذي اصبح حديقة لبعض دور السكن فيقوم بتسوير الرصيف ومنع املرور عليه والبعض
جيعل من الرصيف مستودع الوقود لبيته او حتى مكان للمولدة  ،والبعض من هذه الشوارع عند املطر تتحول اىل
بركة من ماء او وحل يصعب بل يمتنع املرور من خالهلا سريا عىل االقدام وبسبب حجز االرصفة فاهنم اما يتحملون
التلوث بالوحل او عدم املرور من هذا الطريق والبحث عن طريق بديل .
والبعض منهم السيام اصحاب املحالت يقوم بحجز الشارع الذي يسمح للسيارات بالوقوف وال يسمح الحد
الوقوف امام حمله وكان هذا املكان اصبح ملكا له .
نحن نامل ان تكون هنالك ثقافة احرتام املال العام من قبل اجلميع دون استثناء

ويستلم اقل مما يستحق  ...المولدات واالنترنيت
مع هناية كل شهر يقوم املواطن بدفع اجور املولدة واالنرتنيت مقدما أي انه يدفع خدمات املولدة
واالنرتنيت لشهر تقدم  ،ولكن عندما تنقطع اخلدمة اليام حتى ولو ساعات وليس بسببه  ،فام مصري
االموال التي دفعها املواطن عوضا عن خدمة هذه االيام ؟
اصحاب املولدات اجابوين عن هذه املشكلة باهنم قرروا أي اصحاب املولدات قرروا بان ال يعوض
املواطن عن االيام التي تعطلت فيها املولدة ،قلت هلم وهل تم االتفاق مع املواطن هبذه الصيغة ؟ قالوا
كال بل نحن اصحاب املولدات هكذا هو املتعارف فيام بيننا  ،وال اعلم من هم حتى يقرروا هذا وبدون
علم الطرف الثاين وهو املواطن  ،واما احلديث عن تاخر التشغيل عرش دقائق او ربع ساعة فهذا يربره
بانه كان خارج املكان .
االنرتنيت شكل اخر من اشكال املاساة  ،وكم مرة ينقطع او يضعف لوجود خلل يقولون بالكيبل
الرئييس  ،وما ذنب املواطن يتحمل اجورها دون ان يتحملها صاحب الربج او الرشكة املزودة او وزارة
االتصاالت ؟
هذه االموال التي تؤخذ من املواطن ودون االتفاق املسبق معه وعدم رضاه عىل عدم تعويضه ماذا
تسمى يف الرشع ؟
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ُ
الطبيعة
قالت

فائدة لغوية
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متى تكون «عسى» من أخ��وات ك��ان ،ومتى
تكون من أخوات َّ
إن ،ومتى تكون فعال ماضي ًا
تاما؟ تعرب «عسى» عىل ثالثة أشكال هي:
 1ـ تعرب «عسى» فع ً
ال ماضي ًا ناقص ًا من أخوات
كان (حتديد ًا ،من أخوات كاد ،جمموعة أفعال
الرجاء :عسى ،حرى) ،فرتفع املبتدأ وتنصب
أمسيت فيه...
الكرب الذي
اخلرب نحو :عسى
َ
ُ
ً
فرج قريب 2 .ـ تعرب حرفا من
يكون وراء ُه ٌ
املشبهة بالفعل أي من أخ��وات إن،
األح��رف
ّ
وه��ي مثل «لعل» من حيث املعنى :فتنصب
املبتدأ وترفع اخلرب ،وذلك إذا اتصل هبا ضمري
نصب  ،نحو قول صخر احلرصي:
ّ
ٍ
كأس وع ّلها...تشكى فآيت
نار
فقلت عساها ُ
نحوها فأعودها.
(اسم عسى هنا هو الضمري املتصل هبا «ها» يف
حمل نصب) ،وهذا رأي قال به بعض النحاة.
 3ـ تعرب عسى فع ً
ال ماضي ًا تا ّما ،وذلك إذا
�ؤول من «أن» والفعل،
أسندت إىل املصدر امل� ّ
ْ
ً
(و َعسى َأ ْن َتك َر ُهوا َش ْيئا َو ُه َو َخ رْ ٌي
نحو اآليةَ :
مبني عىل الفتح
َل ُك ْم) :عسى هنا فعل ماض ّ
املؤول من «أن تكرهوا» أي :كرهكم،
واملصدر ّ
يف حمل رفع فاعل «عسى».

عيش ِ
ندي َي ُ
لنفس ِه
ال يش َء ِع َّ

األشجار ال ُ
امرها
النهر ال َي رْش ُب ما َء ُه..
تأكل ثِ َ
ُ
ُ
تعبق ِ
الشمس ال ُت ِ
رش ُق لذاتهِ ا ..الزهر ُة ال ُ
لنفسها
ُ
فلنعش ِ
ِ
ْ
للبعض
لبعضنا» ..فكونوا عون ًا
«
لتعاستِ ِه ْم.
وال تكونوا َسبب ًا
َ

مواقف حياتية طريفة

ِ
املواقف الطريفة التي حصلت مع (السيد گورگيس عواد) الذي
من
ُعينّ أمين ًا ملكتبة املتحف الوطني العراقي ،أن ُمراجع ًا جاء يستفرس عن
كتاب (املرجع السابق) كان قد وجده يف هوامش أحد الكتب! ،وأن
زمي ً
مر به مراجعون كهذا ..يرسلهم إىل مكتبات أخرى
ال له كان إذا ما ّ
عواد لقد ابتلينا هبذا الزميل،
ليستمر عناء بحثهم دون جدوى ،ويقول ّ
غري يّأن أجده (رمحة من اهلل)!..
*(املرجع) هو الكتاب الذي حيتوي املادة األصلية مثل املوسوعات
واملراجع التارخيية والعلمية.
*(املرجع السابق) او (املرجع نفسه) صيغة يستخدمها الكاتب
لإلشارة إىل أن املادة املكتوبة تعود لذات الكتاب يف اهلامش السابق.

محل حسين كواز
في منطقة باب الساللمة بكربالء

لوحة  Gboardتدعم اآلن..
البحث عن الملصقات والرموز وصور  GIFفي آن واحد

طرائف جحا

محار جحا؛
يف يوم من األي��ام ،ضاع ُ

فحلف أنه إذا وجده أن يبيعه بدينار،
حصلت لوحة مفاتيح كوكل  Gboardعىل حتديث جديد يدعم نظام تشغيل
أن��دروي��د فقط ،عىل أن يكون ه��ذا التحديث جتريبي والح ًقا رسم ًيا جلميع
املستخدمني ،حيث يف هذه النسخة والتي حتمل رقم اصدار 7.0.2 Gboard
أصبح بإمكان املستخدم البحث عن كلٍ من الرموز التعبريية وامللصقات والصور
املتحركة  GIFيف ٍ
آن واحد.
فمثلاً إن رغبت بالبحث عن وجه مبتسم ،فستظهر لك مجيع الوسائط من الرموز
اً
مبتسم ،عىل أن يكون هذا البحث
وجها
وامللصقات والصور املتحركة التي تتضمن ً
يف رشيط جديد ،وللعثور عليه قم بالضغط عىل رمز كوكل من ثم عىل أي من
الرموز التي تطفو عىل الشاشة ،بعد ذلك سيظهر لك رشيط البحث هذا يف أيمن
اجلزء السفيل من لوحة املفاتيح.
باإلضافة إىل وظيفة البحث اجلديدة هذه ،و ّفر التحديث الدعم للغة الكورية
والصينية واليابانية بعد أن تم ظهورها يف نسخة  6.7 Gboardالتجريبية ولكن
بعد ذلك تم إزالتها ،كام وهناك ميزة تفضيل لغات معينة للوصول الرسيع إليها.

قصة نجاح بعد فشل

فلام وج��ده ج��اء ٍّ
بقط وربطه بحبل
وربط احلبل يف رقبة احلامر وأخرجهام

إىل السوق وكان ينادي :من يشرتي
محار ًا بدينار ،وقط ًا بامئة دينار؟ ولكن

ال أبيعهام إال مع ًا!.

ومرة أعطى خادم ًا له جرة ليمألها
ّ

من النهر ،ثم صفعه عىل وجهه صفعة
شديدة وقال له :إياك أن تكرس اجلرة،

فقيل له :ملاذا ترضبه قبل أن يكرسها؟
أردت أن ُأري��ه ج��زاء كرسها
فقال:
ُ
حتى حيرص عليها!.

هل تعلم ان املربج األمريكي الشهري (بيل غيتس) رأى اول رشكة له تنهار وكانت تدعى Traf-
 O-Dataولكن مل تربكه أبد ًا أو تقف عائق ًا أمام طموحاته ،حيث دخل بيل غيتس يف جمال
ريادة العامل هبذه الرشكة وكانت هتدف إىل معاجلة وحتليل البيانات من مرور الزوار عيل األنرتنت,
حاول ان يبيع الفكرة هو ورشيكه بول ألني ايل الرشكات األخرى ولكن فشل واهنارت الرشكة
يتقبل احد الفكرة!
ومل ّ
صنع أول منتج له (مايكروسوفت)
مل ييأس بيل غيتس بل أستمر يف العمل والتطوير حتي
حنان ناظم
وظهرت رشكة مايكروسوفت للعامل وذاع صيتها ح ّتى بلغ عائدها لسنة  2016أكثر من 85
ً
رئتي عذبا كنسامت الفجر؛
مصنع رهبا،
األرض بنور
موظفرشق
114,الذي ُت
ذلك0اليوم
للربجميات يف
فيهمن أكرب
وتعترب
مليار دوالر ويعمل بالرشكة أكثر يفمن 00
سيدخل اهلواء ّ
عام ُ
العامل من ناحية العائدات اعتبار ًا منوسترُ
.2016
روحي كالفراشات ،سأحلق حول املوعود بكل هلفة واشتياق ،أبتسم يف محُ ياه
فرف
واحدة ً
قصةأه ً
ْ
المن
بيل غيتس
لقد طويل,
مواليفشل
نجاح بعد
قصص.
بعودتك
بعودتك ،اه
ال
عدت!؛
قصص ّد ُد:
قصة بيل غيتس واحدة من أهم وأر
ملهمة عن النجاح.

بعودت ْك
أه ًال
ِ
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جنة التح�شري ّية ملهرجان ربيع ال�شهادة الثقا ّ
ال ّل ُ
يف
العاملي تدعو الباحثني والكتّاب للم�شاركة يف
ّ
اخلا�شة به..
م�شابقة البحوث
ّ
دعت ال ّلجن ُة التح�ضري ّية ملهرجان ربيع
العاملي بن�ضخته الرابعة
ال�ضهادة الثقا ّيف
ّ
ع�ضرة الباحثني والكتّاب واملف ّكرين
اخلا�ضة
للم�ضاركة يف م�ضابقة البحوث
ّ
به ،واملن�ضوية �ضمن فعال ّيات املهرجان
الذي �ضتقيمه الأمانتان العامتان للعتبتني
املقد�ضتني احل�ضينية والعبا�ضية ،مطلع �ضهر
�ضعبان املقبل تزامن ًا واأحيا ًء لذكرى مولد
الأنوار املحمدية (عليهم ال�ضالم) وحتت
�ضعار (باحل�ضني (عليه ال�ضالم) ثائرون
وبالفتوى منت�ضرون).
حماور موؤمتر البحوث :
 -1اأثر القيم العا�ضورائية يف اإدامة زخم
فتوى الدفاع املقد�ضة.
 -2اخلطاب الديني بني منهج الق�ضاء
والحتواء/اخلطاب اجلهادي املعا�ضر
اإمنوذج ًا (درا�ضة مقارنة).
 -3الظرف واأثره يف اعالن الدفاع عن
املقد�ضات (/درا�ضة مقارنة) بني كربالء
الم�س واحلا�ضر.
 -4قراءة العالم الغربي لفتوى الدفاع
ونتائجه.
 -5اأثر الفتوى يف درء الفتنة الطائفية
وتدعيم الوحدة الوطنية.
 -6ا�ضهامات املراأة العا�ضورائية يف
الدفاع عن املقد�ضات.
 -7اأثر العالم يف حتقيق الن�ضر.
 -8اأثر املرتكزات الميانية يف بناء

نف�ضية املجاهد /برير بن خ�ضري (عليه
ال�ضالم) اإمنوذج ًا.
 -9اأثر الن�ضاأة ال�ضاحلة يف بناء الفرد/
ام البنني (عليها ال�ضالم) اإمنوذج ًا.
 -10حقوق الن�ضان بني مفاهيم عا�ضوراء
واملرجعية الدينية ومفاهيم المم املتحدة /
(درا�ضة مقارنة)
� -11ضفات القائد والقيادة بني الن�ضر
والهزمية وجتلياتها يف عا�ضوراء واحل�ضد
قيادة اأبى الف�ضل العبا�س (عليه ال�ضالم)
اإمنوذج ًا (درا�ضة مقارنة من منظور
ا�ضرتاتيجي).
 -12اأثر الدعاء يف �ضقل الروح الميانية
للمجاهد /دعاء الثغور يف ال�ضحيفة
ال�ضجادية اإمنوذج ًا.
وو�ضعت ال ّلجن ُة التح�ضري ّية عدد ًا من
ال�ضروط واملعايري على البحوث التي يلزم
الباحثني اجتيا ُزها للم�ضاركة يف املهرجان
وامل�ضابقة ،وهي كما يلي:
ًّ
 -1األ يكون البحثُ
م�ضتال اأو من�ضور ًا اأو
جهات اأخرى.
مقدَّم ًا للن�ضر اىل ٍ
علمي ر�ضني.
منهج ّ
ُ -2يكتب البحثُ وفق ٍ
 -3ل تق ّل عد ُد �ضفحات البحث عن
(� )15ضفحة ول تزيد على (� )30ضفحة،
ّ
اخلط ( )14ونوعه (Arabic
وحجم
قر�س مدمج
 )simplifiedو ُيطبع على ٍ
).)CD
ّ
ملخ�س
ُ -4يرفق مع البحث

( )abstractعلى اأن ل يزيد على
( )300كلمة.
ّ
ل
ك
رف�س
ُ -5ي
بحث خارج املحاور
ٍ
و�ض ُيهمل البحث الذي ل يت�ض ّمن �ضري ًة
ذاتية للباحث.
ّ
 -6تُر�ضل البحوث مع ملخ�ضاتها وال�ضرية
الذات ّية و�ضورة للباحث ورقم الهاتف النقّال
والإمييل على الربيد الإلكرتوين اأو ب�ضور ٍة
مبا�ضرة اىل ق�ضم �ضوؤون املعارف يف العتبة
الع ّبا�ضية املقدّ�ضة اأو مو ّؤ�ض�ضة علوم نهج
البالغة يف العتبة احل�ضين ّية املقدّ�ضة يف
أ�ضب 1439هـ).
موعدٍ اأق�ضاه ( 1رجب ال ّ
علم ًا انه قد خ�ض�ضت جائزة لأف�ضل
ثالثة بحوث فائزة ،وكما يلي:
 الفائز الأ ّول ( )1،500،000مليونعراقي.
ون�ضف دينار
ّ
 الفائز الثاين ( )1،000،000مليونعراقي.
دينار
ّ
 الفائز الثالث (� )750،000ضبعمائةعراقي.
وخم�ضون األف دينار
ّ
وللمزيد من املعلومات وال�ضتف�ضار
التوا�ضل عرب:
rabee@alkafeel.net
almaaref@alkafeel.net
inahj.org@gmail.com
اأو على الأرقام التالية:
( )07723757532و ( )07728243600و
(. )07815016633

