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كلمة التحرير
نجاح االصالح من نجاح االلتزام والتنفيذ

َلُقوَن َوَل َيْمِلُكوَن  ًئا َوُه��مْ ُيْ ُلُقوَن َش��يْ ُذوا ِمن ُدونِِه آِلًَة لاَّ َيْ َ َواتاَّ
ا َوَل َنْفًع��ا َوَل َيْمِلُك��وَن َمْوًتا َوَل َحَياًة َوَل ُنُش��وًرا  نُفِس��ِهْم َضًّ ِلَ
اُه َوَأَعاَنُه  ِذيَن َكَفُروا إِْن َه��َذا إِلاَّ إِْفٌك اْفَتَ }الفرق��ان/3{ َوَقاَل الاَّ
َعَلْي��ِه َق��ْوٌم آَخُروَن َفَقْد َج��اُؤوا ُظْلًم َوُزوًرا }الفرق��ان/4{ َوَقاُلوا 
لنَِي اْكَتَتَبَها َفِهَي ُتَْل َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصيًل }الفرقان/5{  واَّ َأَساِطرُي اْلَ
ُه َكاَن َغُفوًرا  ْرِض إِناَّ َواِت َواْلَ ��مَ اَّ ِف الساَّ ��ِذي َيْعَلُم السرِّ ُقْل َأنَزَلُه الاَّ
َعاَم َوَيْمِش  ُسوِل َيْأُكُل الطاَّ ِحيًم }الفرقان/6{ َوَقاُلوا َماِل َهَذا الراَّ راَّ
ْسَواِق َلْوَل ُأنِزَل إَِلْيِه َمَلٌك َفَيُكوَن َمَعُه َنِذيًرا }الفرقان/7{ َأْو  ِف اْلَ
بُِعوَن  اِلُوَن إِن َتتاَّ ٌة َيْأُكُل ِمْنَها َوَقاَل الظاَّ ُيْلَقى إَِلْيِه َكنٌز َأْو َتُكوُن َلُه َجناَّ
ْمَثاَل  ُبوا َلَك اْلَ وًرا }الفرقان/8{ انُظْر َكْي��فَ َضَ ْس��حُ إِلاَّ َرُجًل ماَّ
ِطيُعوَن َس��بِيًل }الفرقان/9{ َتَباَرَك الاَِّذي إِن َش��اء  وا َفَل َيْس��تَ َفَضلُّ
َعل  اُر َوَيْ ْنَ تَِه��ا اْلَ ِري ِمن َتْ ��اٍت َتْ ن َذلَِك َجناَّ ا مرِّ َجَع��َل َلَك َخ��رْيً
َب  ��اَعِة َوَأْعَتْدَنا ِلَن َكذاَّ ُبوا بِالساَّ لاََّك ُقُصوًرا }الفرقان/10{ َبْل َكذاَّ

اَعِة َسِعرًيا }الفرقان/11{  بِالساَّ

سورة الفرقان
3 ( واتذوا من دونه آلة ل يلقون شيئا وهم يلقون لن عبدهتم ينحتونم 
ويصورونم ول يملكون ول يس��تطيعون لنفس��هم دف��ع ض ول نفعا ول 
جل��ب نفع ول يملكون موتا ول حياة ول نش��ورا ول يملك��ون إماتة أحد 
وإحي��اءه أول وبعثه ثانيا وم��ن كان كذلك فبمعزل عن اللوهية ) 4 ( وقال 
الذي��ن كف��روا إن القرآن إل إف��ك كذب مرصوف عن وجه��ه افتاه اختلقه 
وأعان��ه عليه قوم آخ��رون القمي قالوا هذا الذي يقرؤه رس��ول اهلل صل اهلل 
عليه وآله ويربنا به إنم يتعلمه من اليهود ويكتبه من علمء النصارى ويكتب 
عن رجل يقال له ابن قبيطة ينقله عنه بالغداة والعش فحكى سبحانه وتعاىل 
قول��م فرد عليهم  ) 5 ( وقالوا أس��اطري الولني ما س��طره التقدمون كتبها 
بنفس��ه أو اس��تكتبها فهي تل عليه بكرة وأصيل  ) 6 ( قل أنزله الذي يعلم 
الس ف الس��موات والرض لنه أعجزكم عن آخرك��م بفصاحته وتضمن 
أخب��ارا عن مغيبات مس��تقبلية وأش��ياء مكنونة ل يعلمه��ا إل عامل الرسار 
فكيف تعلونه أس��اطري الول��ني إنه كان غفورا رحي��م فلذلك ل يعجل ف 
عقوبتك��م عل م��ا تقولون مع ك��مل قدرته واس��تحقاقكم إن يصب عليكم 
العذاب صبا ) 7 ( وقالوا ما لذا الذي يزعم الرس��الة يأكل الطعام كم نأكل 
ويمش ف الس��واق لطلب العاش كم نمش والعنى إن صح دعواه فم باله 
مل يالف حاله حالنا فإن تيز الرسل ممن عداهم ليس بأمور جسمنية وإنم هو 
بأحوال نفسانية كم أشار إليه بقوله قل إنم أنا برش مثلكم يوحى إىل إنم إلكم 

إله وحد لول أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ليعلم صدقه.

تفسيرالسورة

ح  الفلاّ او  ، وعند وجود خلل ف الرض  ح صالح  تنبت ف ارض صاحلة ويرعاها فلاّ تثبت صلحيتها عندما  الصاحلة  البذرة 
فالبذرة توت وتصبح من غري فائدة . الصلح والنهج الصلحي موجودان بقى لدينا الذي يلتزم به وينفذه ، فان عدم اللتزام 

ل يعني ان اخللل بالنهج او الصلح، وعليه من يريد ان يلتزم بعملية الصلح فعليه ان يبدا بنفسه ومن ثم يمرس ركن 
المر بالعروف والنهي عن النكر فانه السلح المثل لنرش الصلح والقضاء عل الفساد والعني هبذا المر هو النسان 

بكل درجاته الوظيفية او الجتمعية ويتناسب الصلح او الفساد تناسبا طرديا مع مكانة العني باللتزام ولذا يكون 
اثر الصلح عسري ول يتحقق عندما تكون اجلهة النفذة لنهج الصلح ليست بمستوى السؤولية ومهها مصاحلها 

النجف الرشف بكل جهدها من  العليا ف  الرجعية  الطاغية عملت  نظام  ان سقط  . ومنذ  الفئوية  او  الشخصية 
اجل محاية العراق والعراقيني واخلروج من الحن بشكل سليم وكم من موقف لا انقذت العراق من الحن التي 
عصفت به ، واللتزام الصحيح يايت بنتائجه الصحيحة وخري مثال لنا فتوى اجلهاد الكفائي التي التزم هبا اناس عل 
درجة عالية من اليمن والسؤولية والتضحية فكانت النتيجة النتصار عل قوى الظلم الداعشية وترير الوطن ، 

فالطلوب اللتزام والتنفيذ الصحيح لنهج الصلح وان نمرس التغيري وبانفسنا نبدأ  
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اهيا الخوة والخوات ف اخلطبة الوىل نتعرض 
والئمة  النبياء  حركة  وهو  الوضوع  هذا  اىل 
تعاملت  وكيف  الصلحية،  السلم  عليهم 
الصلحية،  احلركة  هذه  مع  والشعوب  المم 
وما هو السبيل الصحيح والتعامل الصحيح مع 
هذه احلركة الصلحية مع اجل ان نجني ثمر 
هذه العملية ف اصلح الجتمع واصلح انفسنا 
الفرد  النهائية من سعادة  النتيجة  اىل  والوصول 

والجتمع وكمله..
هو  ما  قائل  يقول  قد  والخ��وات  الخ��وة  اهيا 
الصلحية  احلركة  بيان  اىل  نتعرض  ان  الدف 
النبياء رحلوا  السلم،  والئمة عليهم  للنبياء 
السلم(  )عليه  الغائب  والمام  رحلوا  والئمة 
اهلل ف الرض  العصوم حجة  المام  موجود.. 

موجود.. ما هو الغرض؟!
وقتنا  مع  ال��ايض  نربط  ان  نريد  نحن  التفتوا 
احلاض ونستفيد من تلك التجارب التي مرت 
قادة  مع  تعاملها  كيفية  ف  والشعوب  المم  هبا 
من  نكون  وكيف  احلقيقية  الصلحية  احلركة 
مع  اللي  النهج  وفق  تعاملت  التي  الفئة  تلك 
اولئك  من  نكون  ول  الصلحية  احلركة  تلك 
او مل  الذين وقفوا ضد هذه احلركة الصلحية 

يتعاملوا معها التعامل الصحيح..
جوهر  ه��ي  الجتمع  ف  الص���لح  حركة  ان 
تأملوا  الئمة،  وحركة  النبياء  حركة  وحم��ور 
النبياء  بنياّ  خللا  من  التي  القرآنية  اآليات  ف 
عليهم السلم لجتمعاهتم واممهم ما هو الغرض 
وكذلك  والشعوب  المم  تلك  اىل  بعثتهم  من 
آية  اذكر  وانا  النوال..  ذلك  عل  ساروا  الئمة 
واحدة من اآليات الكثرية التي بنياّ فيها النبياء 
ما هو غرضهم من هذه البعثة وما هو غرضهم 
من بعثتهم، كم ورد ف سورة هود قال اهلل تبارك 
َنٍة  َبيرِّ َعَل  ُكنُت  إِْن  َأَرَأْيُتْم  َقْوِم  َيا  )َقاَل   : وتعاىل 
َأْن  ُأِريُد  َوَما  َحَسنًا  ِرْزقًا  ِمْنُه  َوَرَزَقنِي  َربرِّ  ِمْن 
اُكْم َعْنُه إِْن ُأِريُد إِلاَّ اإِلْصلَح  ُأَخالَِفُكْم إىَِل َما َأْنَ

ْلُت  َتَوكاَّ َعَلْيِه   ِ بِاهللاَّ إِلاَّ  َتْوِفيِقي  َوَما  اْسَتَطْعُت  َما 
َوإَِلْيِه ُأنِيُب )88((

اود ان انباّه اىل انه هناك صلح وهناك إصلح، 
الصلح طبعًا ينتج من حركة الصلح صلح 
ُيراد  الجتمع  ف  حركة  الصلح  لذاته،  الفرد 
ش��ؤون  ومجيع  الح���وال  مجيع  اص��لح  منها 
العقائدية  الجالت  خمتلف  ف  للمجتمع  احلياة 
والقتصادية  والسياسية  والتبوية  والفكرية 

ومجيع الجالت التي حيتاج اليها الجتمع..
ان الجتمعات ف خمتلف الزمنة والمكنة منذ 
فساد  هناك  القيامة  يوم  اىل  الوىل  البرشية  عهد 
باطل وهناك رذيلة، ف  انحراف وهناك  وهناك 
مقابل ذلك هناك حق وهناك صلح وهناك خري 
وهناك فضيلة.. لبد ان تكون هناك حرب طالا 
الفساد والنحراف  هذه المور موجودة وهذا 
ف  وتعاسته  الجتمع  هلك  اىل  يقود  والضلل 
الدنيا والخرة.. فلبد من الرضوري ان تكون 
تبقى  تتوقف ول  حركة الصلح مستمرة ول 

مرهونة بعهد النبياء والئمة..
ف  له  حجة  هناك  زمان  كل  ف  جعل  تعاىل  اهلل 
الرض هو يقود حركة الصلح فإذن نحن مع 
القيامة  يوم  اىل  النبياء  عهد  منذ  الزمنة  مرور 
هناك رصاع بني الفساد وبني الصلح وبني احلق 
الصلحية  احلركة  هذه  ذلك..  وغري  والباطل 
ونجاتنا  سعادتنا  عليها  يتوقف  لنه  ضوري��ة 
انه هذه احلركة تستمر  الدنيا والخرة فلبد  ف 

والهم كيف نتعامل معها..
بعد هذه القدمة نبنياّ ما هي الركان والسس 
الئمة  وعند  النبياء  عند  الصلحية  للعملية 
وف الوقت احلاض التي لو اجتمعت امكن ان 

نحقق النتائج، هناك ثلثة اركان :
توفر الناهج الكاملة للحياة ف مجيع   -1
شؤونا عقائدية فكرية ثقافية اقتصادية اجتمعية 
مجيع شؤون احلياة واحتياجات حياة النسان.. 
النسان  مشاكل  مجيع  يعالج  ال��ذي  النهاج 

والنهاج الذي يتوافق ويتسق مع فطرة النسان.
احل��رك��ة  ق���ادة  الصلحني  ال��ق��ادة   -2
تتوفر  ان  لب��د  الص��لح  ق��ادة  الصلحية، 
احلركة  قيادة  من  يتمكنوا  حتى  صفات  فيهم 
التكامل  النهاج  هبذا  الناس  تبليغ  الصلحية، 
عل  بتممه  الصلحي  النهج  تطبيق  للحياة، 
ال��ورع  من  الفضل  الصفات  ر  توفاّ انفسهم، 
عل  قادرين  قادة  يعلهم  مما  وغريها  والتقوى 
ان  القيادة  مقومات  توفر  الص��لح،  حركة 

يقودوا الجتمع ف حركة الصلح.
الركن الثالث الذي سنركز عليه وهو   -3
الذي هيمنا الن وهو مسألة الستجابة والوعي 
رشائح  قبل  من  والطاعة  والنقياد  والتفهم 
الصلح،  لقادة  اصلحها  ُيراد  التي  الجتمع 
الصفات  فيهم  تتوفر  قادة الصلح من  التفتوا 
يراد  الذي  الجتمع  رشائح  وان  ذكرناها،  التي 
كل  وف  انحراف  وفيه  فساد  فيه  لن  اصلحه 
جمتمع هناك هذه المور .. هذه الرشائح بأمجعها 
لبد ان تستجيب و تنقاد وتطيع قائد الصلح 

ف مجيع ما يأمر به ومجيع ما يوجه اليه..
او  الثالثة  النقطة  التكيز عليه هو  ما هيمنا  الن 
ومقومات  واس��س  ارك��ان  من  الثالث  الركن 

الصلح لاذا ؟! 
أي  متوفر  الول  الركن  اطمئنان  لدينا  نحن 
ر  متوفاّ الثاين  الركن  للحياة،  التكامل  النهاج 
ُجعلوا  الذين  الصلحني  العلمء  اإلمام،  النبي، 
احلقيقيني  الص��لح  قادة  الرض،  ف  حججًا 
السلم(  موجودون ف كل زمان، المام )عليه 
علمء  نظامًا  هناك  وجعل  اعيننا  ع��ن  غ��اب 
للحركة  القيادة  صفات  فيهم  تتوفر  صاحلني 

الصلحية..
الركن  توفر  هو  احل��اض  الوقت  ف  هيمنا  ما 
والطاعة  والنقياد  الستجابة  وه��و  الثالث 

للمنهاج الذي يضعه القائد قائد الصلح..
التي  التاريخ  وحركة  القرآنية  اآليات  فلنتأمل 

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ الكربالئي في 17/شعبان/1439هـ الموافق 2018/5/4م

ُسّنة اإلصالح



مضت عرب الزمنة كيف تعامل الناس مع احلركة 
ان  والتاريخ  القرآنية  اآليات  بينت  الصلحية، 
فليلتفت  الناس عل ثلث فئات والتفتوا مجيعًا.. 
احدكم ان ل يكون من احد هذه الفئات لنا التي 
بالضد مع احلركة الصلحية، ونذكرها  تعاملت 

هذه الفئات الثلث عل التوايل :
الطبقة التنفذة ف الجتمع بسبب تنفيذها وتسلطها 
الايل  او  السيايس  موقعها  اما  بسبب  الجتمع  ف 
والتي  العلمي  او  القتصادي  او  الجتمعي  او 
احلياة  ش��ؤون  خمتلف  عل  تسلطت  ذلك  بسبب 
ورفضًا،  ت��ردًا  الكثر  هي  الطبقة  وه��ذه  للناس 
وكيف  القرآنية  اآلي��ات  خلل  من  ندرسه  هذا 
كان التعامل مع النبياء ف احلركات الصلحية، 
للحركة  ورفضًا  ت��ردا  الكثر  هي  الطبقة  ه��ذه 
من  وخشيتها  استكبارها  بسبب  الصلحية 
الدنيوية  ومصاحلها  السياسية  مصاحلها  ف��وات 
الصلحية  احلركات  عل  واستعلئها  وأنفها 
وهي الطبقة الكثر خطرًا عل احلركة الصلحية 

والكثر ضرًا باحلركة الصلحية..
الكريم  القران  حينم  القرآنية  اآلي��ات  ف  تأملوا 
يطرح قصص النبياء ف قيادة حركتهم الصلحية 
ف الجتمع كيف كان الناس يتعاملون مع النبياء 
ف حركتهم الصلحية، كثري من اآليات القرآنية 
والنفة  والستعلء  الستكبار  قضية  صفة،  فيها 
هنا  سنذكر  الصلحية،  احلركة  لذه  والرفض 
بِالاَِّذي  ا  إِناَّ وا  اْسَتْكرَبُ ِذيَن  الاَّ )َقاَل   : الكريمة  الية 

آَمنُتْم بِِه َكاِفُروَن )76(( ، هذه الطبقة الوىل.
الطبقة الثانية : هي الطبقة اجلاهلة او غري الواعية 
الكاف  والنضج  الكاف  الوعي  لدهيا  ليس  التي 
هبا  تيط  التي  والج���واء  الصلحية  باحلركة 
وهؤلء الذين ينساقون ويسريون وينعقون خلف 
كل ناعق، خصوصًا مع وجود الوسائل العلمية 
وعيهم  ة  قلاّ بسبب  هؤلء  التضليل..  عل  القادرة 
وعدم نضجهم ودراستهم حلقائق المور يسريون 
خلف كل جهة خصوصًا تلك اجلهات التي تلك 
التضليل  نج  وتنهج  الواسع  العلمي  التأثري 
احلركة  ضد  يقفون  ايضًا  ه��ؤلء  والتكذيب..  

الصلحية..
فيها  تتحكم  التي  الطبقة  وهي   : الثالثة  الطبقة 
وهذه  الشخصية  والمزجة  والشهوات  الهواء 
او  القومية  نزعاهتا  خلف  تسري  احيانًا  الطبقة 
لفكرها ف  التي تكون اسرية  الطبقة  او  العشائرية 
الايض ول تقبل أي نقاش ف هذا الرث الفكري 

الايض لا..

سلبي  موقفها  يكون  التي  طبقات  ث��لث  ه��ذه 
اتاه احلركة الصلحية.. هؤلء مجيعًا يقعون ف 
يرفضون  يعلهم  الذي  والنفيس  القلبي  العمى 
دعوة الصلح ويكون موقفهم سلبيًا تاه حركة 

الصلح..
نشري اىل نقطة مهمة كم ورد ف الكثري من اآليات 
ف  التنفذة  الطبقة  تلك  ان  كيف  وهي  القرآنية 
كانت  الجتمع  ش��ؤون  عل  والتسلطة  الجتمع 
النبياء  باهتام  النبياء  عن  الناس  تثني  ان  تاول 
ضلل  عل  النبي  هذا  تارة  الهتامات  بمختلف 
وتارة يضلل الناس وتارة يتهموه بالسحر والكهانة 
شخصيته  تسقيط  حي��اول��ون  وت���ارة  والف����تاء 
العتبارية والجتمعية من اجل ان يبعدوا الناس 

عن قائد احلركة الصلحية ول يتبعوه..
نفس  تعتمد  ل  الطبقة  هذه  قد  انه  اىل  والتفتوا 
النبياء  اىل  توجهها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ع��ن��اوي��ن 
المكنة  بحسب  عناوين  تتار  وانم  والصلحني 
خلله  من  يستطيعون  عنوانًا  يتارون  والزمنة 
البسطاء  قلوب  او  عواطف  او  عقول  اىل  النفوذ 
من الناس لكي حيرفوهم ويمنعوهم عن اتباع قائد 

احلركة الصلحية واتباع منهجه.. 
واقول هنا :

وهذا يري حتى ف هذه الزمنة فإذا تصدى العامل 
الديني إلصلح جانبًا مما فسد من امور السلمني 
فتارة تشكك ف أهليته للتصدي لإلصلح وتارة 
تاول ابعاده عن قلوب الناس بمختلف الشبهات 
ليقل  الجتمعية  مكانته  من  لتحط  والتشكيكات 

تأثري كلمه ف الجتمع..
ان  تعاىل  اهلل  ونسأل  نأمل  ذلك  مقابل  ف  ولكن 
ل  ان  واح��ذروا  التفتوا  الطبقة  هذه  من  تكونوا 
دون  من  للجميع  واخلطاب  منكم  الواحد  يكون 
من  منكم  الواحد  يكون  ل  ان  التفتوا  استثناء.. 
تلك الفئات الثلث بل الواحد منكم ان يكون من 

الفئة التي سنذكرها اآلن..
ولكن ف مقابل ذلك نجد الطبقة الؤمنة والواعية 
العملية  وتسيري  لتقويم  الل��ي  بالتوجيه  تلتزم 
الصلحية ف الجتمع لتأخذ دورها احليوي وقد 
للتعامل  الصحيح  الوقف  القرآنية  اآليات  بياّنت 
ما  التباع والنقياد  مع أي حركة اصلحية وهو 

دامت القيادة صاحلة لذلك.. 
العليا  الدينية  الرجعية  دور  اىل  اش��ري  وه��ن��ا 
الصلحي فقد عملت عل مراقبة حركة الجتمع 
ف مجيع جمالته وكانت تلحق تولته وتطوراته 
وتضع دائًم ومع كل ما تشعر انه سيهدد الجتمع 

او  الفتاوى  خلل  من  أك��ان  س��واء  برناجمًا  تضع 
فيه  ما  اىل  إلرش��اده  اجلمعة  خطب  او  البيانات 

صلحه واستقامته..
عام  ف  السياسية  التحولت  حصلت  وحينم 
بمنعطف  العراق  يمر  وقتها  ف  وك��ان  2003م 
وضع  العتبار  بنظر  أخ��ذت  فقد  خطري  تارييًا 
النظام  م��لم��ح  ي��رس��م  ال���ذي  الشامل  النهاج 
والذهبية  الدينية  تركيبته  مراعية  للعراق  السيايس 
الاضية والقريبة  التاريية  والجتمعية والعطيات 
اخلارجية  الوض����اع  وت��أث��ريات  ال��ع��رص،  ل��ذا 

وغريها.. 
وف نفس الوقت مل تتك مراقبة ومتابعة وملحقة 
اخطاء  من  شاهبا  وم��ا  السياسية  العملية  مسار 
ف  الوض��اع  عل  كبري  بشكل  ت  أث��راّ وتعثرات 
وتبنياّ  مناسبة  بلغة  وترشد  تنصح  فكانت  العراق 

مكامن اخلطأ ومواضعه وكيفية تصحيح..
للمجتمع  الذهبية  التكيبة  ة  بدقاّ لحظت  كم 
احلفاظ  عل  مواقفها  مجيع  ف  وحرصت  العراقي 
الشعب  مكونات  ب��ني  السلمي  التعايش  ع��ل 
اعمل  من  ج��رى  ما  كل  عل  وص��ربت  العراقي 
الفخخة  بالسيارات  الدنيني  استهدفت  ارهابية 
العراق دماًء عزيزة، ولكن كانت  ت  ونحوها كلفاّ
احلفاظ  وهي  وأهم  اغل  ل  والتحماّ الصرب  ثمرة 
النعطف  ذل��ك  ننسى  ول  ال��ع��راق  وح��دة  ع��ل 
التاريي اخلطري ليس عل العراق فحسب بل عل 
امام  الدفاعات  كافة  هتاوت  حينم  بأرسها  النطقة 
وكان  العراق  ثلث  عل  وسيطر  داعش  عصابات 
القلوب  بلغت  حتى  وح��رية،  ذه��ول  ف  الناس 
مدوياّة  القدس  الدفاع  فتوى  وج��اءت  احلناجر 
عن  للدفاع  العراقيني  من  اللف  مئات  فهب 
بلدهم اىل ان تقق النرص الؤزر عل الدواعش ومل 

يبق ال فلولم هناك وهناك..
تتك  مل  العليا  الدينية  الرجعية  ان  وال��غ��رض 
العراق  التي مراّ هبا  النعطفات اخلطرية واحلساسة 
وشعبه ال ووضعت له منهجًا صاحلًا وتوجيهات 
بعوامل  ترتبط  الص��لح  عملية  ولكن  مناسبة 
ارادة  خ���ارج  ه��ي  لس��ب��اب  تتعثر  وق��د  ك��ث��رية 
الصلحني وربم تتاج اىل فتة زمنية طويلة وهذه 
عملية  ف  الشعوب  ل��دى  التاريية  السنن  هي 
ف  بالسؤولية  اجلميع  شعور  من  ولبد  الصلح 
السكة  عل  السار  لوضع  ها  وتملاّ التغيري  اجراء 

الصحيحة والصرب واجللدة ف مسرية الصلح.

صدى الجمعة



اهي��ا الخ��وة والخ���وات اق��رأ اآلن 
مكتب  من  ال��ص��ادر  البيان  عليكم 
ظله(  )دام  السيستاين  السيد  سمحة 
ال��ن��واب..  جملس  انتخابات  ح��ول 

فاستمعوا :
بسم اهلل الرمحن الرحيم

مع اقتاب موعد النتخابات النيابية 
يسأل الكثري من الواطنني الكرام عن 
السيايس  احل��دث  ه��ذا  م��ن  ال��وق��ف 
امور  بيان  ينبغي  الصدد  وهبذا  الهم، 

ثلثة :
الدينية  الرجعية  لقد سعت   -1
الس��ت��ب��دادي  ال��ن��ظ��ام  س��ق��وط  منذ 
يعتمد  نظام  مكانه  ان حيل  السابق ف 
ال��ت��ع��ددي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة، وال��ت��داول 
اىل  ال��رج��وع  عرب  للسلطة  السلمي 
صناديق القتاع ف انتخابات دورية 
حرة ونزهية، وذلك ايمنًا منها بأنه ل 
بديل عن سلوك هذا السار ف حكم 
فيه  ينعم  مستقبٌل  له  ُاري��د  ان  البلد؛ 
وحيظى  والكرامة،  باحلرية  الشعب 
عل  فيه  وحيافظ  والزده��ار،  بالتقدم 

قيمه الصيلة ومصاحله العليا.. 
الدينية  الرجعية  ت  ارصاّ هنا  وم��ن 
ومنظمة  الح���ت���لل  س��ل��ط��ة  ع���ل 
اج��راء  ف  ب���اإلرساع  التحدة  الم��م 
الفرصة  إلتاحة  العامة  النتخابات 

مستقبلهم  لتقرير  العراقيني  أم��ام 
ممثليهم  اختيار  خلل  من  بأنفسهم 
الدائم،  الدستور  بكتابة  لني  الخواّ
العراقية،  احلكومة  اعضاء  وتعيني 
عامًا  عرش  مخسة  م��رور  بعد  واليوم 
الرجعية  تزال  ل  التاريخ  ذلك  عل 
هذا  سلوك  ان  من  رأهيا  عند  الدينية 
اخليار  البدأ  حيث  من  ل  يشكاّ السار 

البلد  حل��اض  والناسب  الصحيح 
تفادي  م��ن  لب��د  وان��ه  ومستقبله، 
الفردي  احلكم  مهالك  ف  ال��وق��وع 
ذريعة  أي  تت  الستبدادي  والنظام 
ان  ال��واض��ح  من  ولكن  ع��ن��وان،  او 
نتائج  اىل  يؤدي  ل  النتخاب  السار 

ة رشوط : ر عداّ ُمرضية ال مع توفاّ
النتخاب  القانون  يكون  ان  منها 
عادل ً يرعى ُحرمة اصوات الناخبني 

ول يسمح باللتفاف عليها.
النتخابية  القوائم  تتنافس  ان  ومنها 
وتعليمية  اق��ت��ص��ادي��ة  ب��رام��ج  ع��ل 
عن  بعيدًا  للتنفيذ  قابلة  وخدمية.. 
او  القومي  والشحن  الشخصنة، 

الطائفي والزايدات العلمية..
ف  اخلارجي  التدخل  يمنع  أن  ومنها 
أمر النتخابات.. سواٌء بالدعم الايل 

أو غريه، وُتشدد العقوبة عل ذلك..
ومنها وعي الناخبني لقيمِة اصواهتم، 
ودورها الهم ف رسم مستقبل البلد، 

ف  اجُلمعة  وإم��ام  خطيب  الكربلئي  الهدي  عبد  الشيخ  سمحة  العليا  الدينية  الرجعية  ممثل  تناول 
كربلَء القدسة ف ُخطبته الثانية من صلة اجُلمعة والتي أقيمت ف الصحن احلسيني الرشيف ف 17/

بيان  ف  النيابية  النتخابات  حول  أمور  ثلثة  سمحته  تناول  2018/5/4م  الوافق  شعبان/1439ه� 
الرجعية الدينية العليا قائًل :

الشيُخ الكربالئي يتلو بيان المرجعية الدينية العليا 
حول االنتخابات النيابية القادمة



مؤهلني  غري  ُلن��اس  يمنحوها  فل 
لألهواء  إتباّاعًا  ول  بخس،  ثمن  ازاء 
للمصالح  رع��اي��ة  او  وال��ع��واط��ف 
أو  القبلية  النزعات  او  الشخصية 

نحوها..
التي  الخ��ف��اق��ات  ان  ال��ؤك��د  وم��ن 
الاضية  النتخابية  التجارب  رافقت 
قبل  من  السلطة  استغلل  سوء  من 
الناصب  تسنموا  او  ُانتخبوا  كثري ممن 
العليا ف احلكومة، ومسامهتهم ف نرش 
بصورة  العام  الال  وتضييع  الفساد، 
برواتب  أنفسهم  وتييز  مسبوقة  غري 

اداء  ف  وفشلهم  كبرية،  وخمصصات 
وتوفري  الشعب  خدمة  ف  واجباهتم 
إل  تكن  مل  لبنائه،  الكريمة  احلياة 
العديد  تطبيق  لعدم  طبيعية  نتيجة 

بدرجات  ولو  اللزمة،  الرشوط  من 
متفاوتة عند اجراء تلك النتخابات، 
بأخرى ف  او  ما يلحُظ بصورة  وهو 

النتخابات احلالية ايضًا..
بإمكانية  ق��ائ��ًم  الم���ُل  يبقى  ولكن 
واص��لح  احُل��ك��م،  م��س��ار  تصحيح 
تضافر  خلل  من  الدولة  مؤسسات 
البلد،  هذا  أبناء  من  الغيارى  جهود 
القانونية  الساليب  سائر  واستخدام 

التاحة لذلك.
النتخابات  هذه  ف  الشاركة  ان   -2
الرشوط  فيه  تتوفر  مواطن  لكل  حق 
ُيلزمه  م��ا  هناك  وليس  القانونية، 
به  يقتنع هو  بممرسة هذا احلق إل ما 
لشعبه  العليا  الصلحة  مقتضيات  من 

وبلده.. 
نعم، ينبغي ان يلتفت اىل ان تليه عن 
فرصة  يمنح  النتخاب  حقه  ممارسة 
منتخبيهم  فوز  ف  لآلخرين  اضافية 
بالقاعد الربلانية، وقد يكونون بعيدين 
جدًا عن تطلعاته لهله ووطنه، ولكن 
ف النهاية يبقى قرار الشاركة او عدمها 
عنه  مسؤول  وهو  وحده،  له  متوكًا 
عل كل تقدير، فينبغي أن يتخذه عن 
مصالح  عل  بالٍغ  وحرٍص  تام  وعي 

البلد ومستقبل ابنائه.
تؤكد  العليا  الدينية  الرجعية  ان   -3
وق��وف��ه��ا ع��ل م��س��اف��ة واح����دة من 
القوائم  كافة  وم��ن  الرشحني  مجيع 
أياّ  تساند  ل  أنا  بمعنى  النتخابية، 

جهة  أو  ش��خ��ص 
ع��ل  ق���ائ���م���ة  أو 

لقناعة  متوك  كله  فالمر  الطلق، 
آراؤه��م  عليه  تستقر  وم��ا  الناخبني 
ومن  والتمحيص،  الفحص  بعد 
شخص  لي  السمح  عدم  الرضوري 
الرجعية  عنوان  باستغلل  جهة  او 
الدينية أو أياّ عنوان آخر حيظى بمكانة 
للحصول  العراقيني  نفوس  خاصة ف 
كل  فالعربة  انتخابية،  مكاسب  عل 
واللتزام  والنزاهة،  بالكفاءة  العربة 
عن  والب��ت��ع��اد  وال���ب���ادئ،  بالقيم 
سلطة  واحتام  الجنبية،  الجندات 
ف  للتضحية  والستعداد  القانون، 
الواطنني،  الوطن وخدمة  انقاذ  سبيل 
واقعي  برنامج  تنفيذ  عل  وال��ق��درة 
منذ  التفاقمة  والشاكل  الزمات  حللاّ 

سنوات طوال.
هو  ذل��ك  م��ن  التأكد  اىل  وال��ط��ري��ق 
العملية  ال���س���رية  ع���ل  الط�����لع 
ول   � قوائمهم  ورؤس��اء  للمرشحني 
سيم من كان منهم ف مواقع السؤولية 
� لتفادي الوقوع  ف الدورات السابقة 
الفاشلني  م��ن  الخادعني  ِش��ب��اك  ف 

بني أو غريهم. والفاسدين، من الجراَّ
نسأل اهلل العيل القدير أن يأخذ بأيدي 
البلد وصلح  فيه خري  اجلميع اىل ما 
ان��ه ويلاّ ذل��ك وه��و أرح��م  ال��ع��ب��اد، 

الرامحني.



من وحِي خطبة الجمعة

بقلم: طالب عباس الظاهر»االنتخاباُت طريق التغيير«

سليم  سبيل  نبيلة..  وغاية  أمر  لكل  إن 
يوصل اىل النتائج اليابية التي فيها أوًل 
رضا اهلل تعاىل، و ثانيًا خري البلد والعباد، 
ول ري��ب ف��إن أق��رص ط��رق ال��ع��لج.. 
ممكنة  وواقعية  منطقية  حلول  بإياد  هي 
التي تعصف  الكثرية والكبرية  للمشاكل 
بالبلد من سنوات، وطبعًا يكمن مثل هذا 
الرضية،  النتيجة  وهذه  العميل،  العلج 
النتخابات،  ف  الواسعة  الشاركة  عرب 
أي  النتخابات؛  سوى  آخر  بديل  ول 
صناديق  نتائج  اىل  الحتكام  خلل  من 
والترصف  الختيار  بحسن  الق��تاع.. 
عل  التعكز  جم��رد  ول��ي��س  وحكمته، 
ورائها،  من  طائل  ل  ومهية  افتاضات 
التغيري  منطقية،  غري  حلول  واف��تاض 
نحو الفضل ييء باعتمد معايري الكفاءة 
والنزاهة عند الرشحني، وممن يدم منهم 
يسعى  من  ثم  ومن  والواطنني،  الوطن 
اىل انتشالم من واقعهم التدي اىل واقع 
المان،  بر  اىل  هبم  والعبور  سموًا،  أكثر 
ولكي ينعم الناس ف وطنهم بحياة حرة 

وكريمة.
رشوط نجاح النتخابات 

العملية  نجاح  رشوط  أوىل  من  إن   *
قانون  وج��ود  هي  البلد  ف  النتخابية 
المرسة  هذه  ينظم  ونزيه،  عادل  انتخاب 
الشعبية الواسعة بشكل دوري، ليتم من 
حساب  ف  واض��ح  نظام  اعتمد  خلله 
أصوات الناخبني عل مرشحيهم، وليس 
أي  توزيعها؛  ف  وظلم  اج��ح��اف  فيه 
الناخبني  أص��وات  تذهب  ل  أن  بمعنى 
عل الرشحني غري الفائزين ف القائمة اىل 
غري مستحقيها بالفعل.. سواء أ كان ذلك 
الرشح رئيسًا للقائمة أم لبقية الرشحني 

فيها.

من  الرشحني  بني  النافسة  تكون   *   
برامج  من  يقدمون  ما  ج��دوى  خ��لل 
واقعية  خلل  من  أو  مقتحة،  انتخابية 
ما يتم تقديمه من برامج تدم القطاعات 
القتصادية والتعليمية واخلدمية تديدًا.. 
والهم أن تكون ممكنة التحقيق وفق أطر 
قانونية، وليس كم يعتمد بعضهم - ومع 
النتخابية  دعايته  ف   - الشديد  السف 
والنفخ  الغرض،  العاطفي  التأجيج  عل 
لدى  الطائفية  أو  القومية  النزعات  عل 
الفوز  ف  التعويل  ثم  وم��ن  ناخبيهم، 
القنوات  عرب  الناس  عل  اخل��روج  عل 
الفضائية، وحماولة اعتمد سياسة التسقيط 

لآلخرين باطلق الهاترات. 
منع  عل  النتخاب  القانون  يعمل  أن   *
التدخل اخلارجي ف أمر النتخابات من 
هناك  وتكون  غريه..  أو  التمويل  خلل 
عقوبات شديدة للمخالف لذا .. وليس 
بالتبجح  كم لسنا وكم هو دأب بعضهم 
والترصيح دون خوف أو خجل وبشكل 

معلن عن مصادر تويله اخلارجية.
بقيمة  الناخبني  توعية  عل  يعمل  أن   *
ف  والصريي  الهم  ودوره��ا  اصواهتم، 
اجل  من  ومستقبله،  البلد  حاض  رسم 
أن ل يستخصوا قدرها من خلل بيعها 
بأثمن رخيصة لذا أو ذاك من الرشحني 
أو اعطائها مقابل أشياء أقل ما يقال عنها 
الرشحني  لبعض  يعطوها  أن  تافهة، ول 
ون ف ذلك أهواءهم وعواطفهم  وهم يتبعاّ
أو رعاية لصاحلهم الشخصية او استجابة 

للنزعات القبلية أو غريها.
مقتضيات الصلحة العليا

الوطن  حاض  عل  احلرص  إن  ريب  ل 
ومستقبله، حيتم عل الخلصني من ابنائه 
الشاركة  خلل  من  التغيري  صنع  حماولة 

الرشحني الكفاء..  انتخاب  الواسعة ف 
اخلربة  ذوي  من  منهم  انتخاب  وتديدًا 
ومازال  كان  وإن  واإلخلص،  والنزاهة 
أمر الشاركة يقع ضمن احلرية الشخصية 
الكفوئني  فوز  يعمل  ولكي  للمواطن، 
ال��وط��ن  واق���ع  تغيري  ع��ل  وال��ن��زهي��ني 
وليس كم ف  الفضل..  نحو  والواطنني 
التجارب النتخابية السابقة الفاشلة التي 
لدى  اإلحباط  حالة  ترسيخ  عل  عملت 

الواطن.    
الوقوف عل مسافة واحدة

العليا  الدينية  الرجعية  دأب  هو  مثلم 
ودورها البوي جلميع العراقيني فهي دائم 
تقف عل مسافة واحدة من مجيع القوائم 
والرشحني، ونعيد التحذير من استغلل 
العناوين  من  غريها  مكانة  أو  مكانتها 
النتخابية، ونعيد  الدعايات  الحتمة ف 
الذين  الرشحني  مواصفات  عل  التأكيد 
ممن  وتديدا  انتخاهبم،  الناس  عل  يب 

تتوفر فيه هذه الصفات: 
* الكفاءة والنزاهة

* اللتزام بالقيم والبادئ
* البتعاد عن الجندات الجنبية

* احتام سلطة القانون
انقاذ  سبيل  ف  للتضحية  *الستعداد   

الوطن وخدمة الواطنني
 * القدرة عل تنفيذ برنامج واقعي حللاّ 
الزمات والشاكل التفاقمة منذ سنوات 

طوال.
برضورة  التذكري  من  لنا  لبد  وأخ��ريًا،  
العملية  ال��س��رية  ع��ل  الناخبني  اط��لع 
للمرشحني ورؤساء قوائمهم، لكيل نقع 
من جديد ف الحذور من خلل انتخاب 

الخادعني والفاسدين والفاشلني.
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التوثيق  * قال بعض العلمء بالعنى: ان 
فقط للمشايخ واستند عل كلمة »رمحهم 
اهلل برمحته« ويوجد بعض العامة ف سند 

الكتاب ليستحقون الرمحة
اجلواب:

من كتاب بحوث ف رشح مناسك احلج 
للسيد حممد رضا السيستاين 67/3: 

وقد اختلفت انظار العلم ف ما يستفاد 
وثاقة  يص  ما  ف  ال��ذك��ور  كلمه  من 
الكتاب،  اسانيد  سلسلة  ف  وقعوا  من 

واصول القوال ف ذلك ثلثة:
من  مجيع  وثاقة  منه  الستفاد  ان  الول: 
واصحاب  السانيد  سلسلة  ف  وقعوا 

هذا القول بني...
ف  ذك��ر  م��ن  لكل  ذل��ك  عمم  م��ن  أ - 
اىل  النتهية  السانيد  ف  س��واء  الكتاب 
او  ال��س��لم(  )عليهم  العصومني  اح��د 
الراوي من المامية  أكان  غريها وسواء 

ام من غريهم.
اىل  النتهية  بالسانيد  خصه  ومن  ب - 
العصومني )عليهم السلم( بل فرق بني 
الراوي من المامية او من غريهم  كون 
)قد(  الستاذ  السيد  عليه  بنى  ما  وهذا 
مواضع  من  يظهر  كم  الزمن  من  ردحا 

من العجم.
اىل  النتهية  بالسانيد  خصه  ومن  ج - 
غري  من  السلم(  )عليهم  العصومني 
ارسال ول وقوع غري المامي  رفع ول 
فيها. وهذا ما اختاره السيد الستاذ )قد( 
لحقا قبل ان يعدل عن اصل هذا القول 

ويتار القول الثاين اليت.
د - ومن خصه باسانيد الروايات الواردة 
ف ثواب زيارة النبي )صل اهلل عليه وآله( 
مطلق  دون  السلم(  )عليهم  والئمة 
ما  وهذا  الكتاب.  ف  الواردة  الروايات 
)دامت  الوالد  الستاذ  سيدي  اختاره 
بركاته( ف تعليقة له عل خاتة الستدرك 

قبل ان يتار القول الثالث اليت.
من  البعض  باسانيد  خصه  وم��ن   - ه� 
روايات كل باب من ابواب الكتاب وهو 
)ما  قائل:  ثراه(  )طاب  العلم  بعض 
ذكره ف مقدمة الكتاب راجع اىل عناوين 
ف  ذك��ره  ما  ثبوت  ف  ويكفي  الب��واب 
عناوين البواب ان تكون رواية واحدة 

من روايات الباب رجالا ثقات(.
خصوص  وثاقة  منه  الستفاد  ان  الثاين: 
مشايه الذين روى عنهم ف هذا الكتاب 
الحدث  اليه  ذهب  ما  وهذا  واسطة  بل 

وهو  التأخرين  من  واحد  وغري  النوري 
الستاذ  السيد  رأي  عليه  استقر  الذي 
)قد( ف اواخر حياته الباركة. حيث افاد 
حول  )استدراك  بعنوان  نرشه  بيان  ف 
اسناد كامل الزيارات( انه ل مناص من 
واللتزام  سابقا  عليه  بنينا  عم  العدول 
باختصاص التوثيق بمشايه بل واسطة.

الثالث: ان الستفاد منه وثاقة بعض من 
ول  الروايات  اسانيد  سلسلة  ف  وقعوا 
بل  الؤلف  مشايخ  من  يكون  ان  يتعني 
واسطة بل ربم يكون من مشايخ مشايه.

الستاذ  سيدي  واختاره  ابداه  ما  وهذا 
ان  ومقتضاه  براكاته(  )دام��ت  الوالد 
ف  بوقوعه  احد  وثاقة  اثبات  يتيس  ل 
من  ك��ان  وان  ال��زي��ارات  كامل  اسانيد 
احلال  بخلف  وه��ذا  الؤلف،  مشايخ 
الوجه  عل  حتى  الول��ني  القولني  عل 
اخلامس من القول الول فانه يمكن ان 
ينتج وثاقة بعض الرواة مع اشتمل الباب 
عل حديث واحد او ورود اسم الراوي 

ف اسانيد مجيع رواياته.
اىل  ذهبوا  من  ان  فاللحظ  يكن  ومهم 
اعتمد  من  بني  هم  ال��ذك��ورة  الق���وال 
كلم  م��ن  استظهره  م��ا  ع��ل  ذل��ك  ف 
دون  من  الكامل  مقدمة  ف  قولويه  ابن 
القدمة،  خ��ارج  من  قرينة  اىل  الستناد 
خارجية  قرينة  عده  ما  عل  اعتمد  ومن 
ف  كلمه  ف  ورد  ما  تأويل  ل��زوم  عل 

القدمة وتعيني محله عل خلف ظاهره.

بقلم: طالب عباس الظاهر

مـــا رأيكم في التوثيقات العامة في كتاب كامل الزيارت، 

هل هي للمشايخ فقط أم للرواة أيضا؟
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• ضغوطات تواجهها مفوضية االنتخابات العتماد آلية 
الفرز اليدوي لألصوات بدال من اإللكتروني والمفوضية 

مصممة على فرزها الكترونيا.

عمليات واسعة ينفذها لواء علي االكبر في الحويجة

مطار كربالء الدولي يتعاقد مع شركة ADPI الفرنسية 
لتولي الجانب االستشاري في الحقل الجوي بالمشروع

تفتيش  عمليات  السلم(  )عليه  الك��رب  عيل  ل��واء  ابطال  نفذ 
واسعة ف قضاء احلوية التابع إىل حمافظة كركوك، بإسناد الفرقة 
القرة  )عمد  الشيخ  وقال   . اإلتادية  الرشطة  ف  الوىل  الدرعة 
غويل( مسؤول قاطع اللواء: ان لواء عيل الكرب انطلق بعمليات 
التفتيش وفق معلومة استخبارية، وذلك من اجل تضييق اخلناق 
)العظيبية  منطقتي  ف  اإلرهابية  )داعش(  عصابات  فلول  عل 
والرشيفية(.مؤكدا ان العملية تعد كس شوكة العدو ف القضاء 

بعد ان كان يستخدمه للتنقل من منطقة اىل اخرى.

سامي  الدكتور  السيد  للستثمر  الوطنية  اليئة  رئيس  وحضور  برعاية 
 Aéroports de Paris Ingénierie العرجي، تم التعاقد مع رشكة
اجلهة  لتكون  الدويل  كربلء  لطار  الصممة  الرشكة  ذات  وهي  الفرنسية 
احلقل  جمال  ف  التنفيذ  عل  والرشفة  الرشوع  ف  التخصصة  الستشارية 
وي  التاكيس  وشبكة  الطائرات  وقوف  وساحة  الدرج  يضم  الذي  اجلوي 

وملحقاهتا.
Kick-( وبحسب قسم اإلعلم ف الطار فقد تم عقد اإلجتمع اإلفتتاحي
باريس  الفرنسية  بالعاصمة   ADPI رشكة  مقر  ف   )off Meeting
وبحضور مستوًى رفيٍع من جملس إدارة رشكة طيبة كربلء )جمموعة الرضا 

للستثمر ورشكة خريات السبطني( ومكتب منهل احلبوب كونسالتنس.

686 دول عربية تشارك في  مهرجان ايام كربالء الدولي للمسرح 
بنسخته التجريبية..

طفال وطفلة ولدوا في يوم النصف من شعبان في مستشفيات مدينة 
كربالء المقدسة.. حسب صحة كربالء
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• وزارة الصناعة والمعادن تصدر قرارا بتخصيص مساحات شاغرة لتأسيس 
مشاريع للخريجين العاطلين عن العمل..

ايراداته  عن  يعلن  العراق 
خالل  النفط  صـــادرات  من 

نيسان 2018

مؤسسة اإلمام الحسين عليه السالم الرقمية 
تنافس المواقع اإللكترونية.

السفير الياباني بالعراق يزور قبور شهداء الحشد ويضع اكليل 
زهور على قبر ابي تحسين الصالحي

العامة  لألمانة  التابعة  الرقمية  السلم(  احلسني)عليه  اإلمام  مؤسسة  تيزت 
الفكرية  طروحاهتا  خلل  من  اللكتوين  بموقعها  القدسة  احلسينية  للعتبة 
والثقافية واإلسلمية وبلغات متعددة، مما جعلها تشكل حضورا تنافسا بني 
الواقع اللكتونية. وقال )مجال الشهرستاين( مسؤول اعلم العتبة احلسينية 
الكوادر  جعل  اإلنتنت  شبكة  عل  اإللكتونية  الواقع  زيادة  ان   : القدسة 
العلمية والفنية بالؤسسة يأخذون عل عاتقهم التحديث والواكبة للرتقاء 
بموقعها اللكتوين ليكون ف مصاف الواقع العالية والحلية، مبينا ان الوقع 
بكادره الميز يتابع عن كثب  أخبار العتبات القدسة ومشاريعها حتاّى يطلع 
عليها كافة الوالني ف العامل. موضحا، أن الوقع حيتوي عل العديد من البواب 
أمهها وحدة الخبار والتواصل الجتمعي، وقد حصل الوقع الرسمي عل 

نتائج متميزة ف التابعة واحلضور اللكتوين.

يزور  وهو  بالعراق  الياباين  للسفري  صورا  الجتمعي  التواصل  مواقع  تداولت 
الدواعش اب  اكليل ورود عل قرب قناص  الشعبي ويضع  مقابر شهداء احلشد 

تسني الصاحلي.
ونقلت تلك الصور ان السفري فوميو إيواي زار  قبور الشهداء بالنجف الرشف 

ووضع اكليل ورود عل قرب قناص الدواعش اب تسني الصاحلي.

أعلنت وزارة النفط، ، عن تصدير أكثر من 100 
ال��ايض،  نيسان  شهر  خ��لل  نفط  برميل  مليون 
مشريًة إىل أن اإليرادات التحققة بلغت أكثر من 6 

مليارات دولر.
جهاد  عاصم  النفط  الوزارة  باسم  التحدث  وقال 
اخلام  النفط  من  الصدرة  الكميات  »جمموع  إن 
النفطية ف وسط  احلقول  من  الايض  نيسان  لشهر 
مليون   100 من  أكثر  بلغت  ال��ع��راق  وجنوب 

و197 ألفًا و197 برميًل«.
أكثر من 6  بلغت  »اإليرادات  أن  وأضاف جهاد، 
مليارات و474 مليونًا و260 ألف دولر، فيم مل 
تسجل الحصائية صادرات من حقول كركوك«، 
بلغ  للصادرات  اليومي  »العدل  أن  إىل  مشريًا 
سعر  معدل  وأن  برميل،  ألف  و340  مليني   3

الربميل الواحد بلغ 64.615 دولر«.

38003 قطعة أثرية قديمة تعيدها الواليات المتحدة إلى العراق بعد 
تهريبها بهويات مزيفة...

آالف إعالمي و) 130( مراقبًا دوليًا و)15 ( ألف مراقب محلي يشاركون 
في تغطية الماراثون االنتخابي في) 12 ( أيار الجاري.
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غري  امام  له  مذل   عمل  ممارسة  للمسلم  يوز  هل  السؤال: 
السلم ؟

اجلواب: ل يوز للمسلم أن ُيذلاّ نفسه أمام أي إنسان ، سواء 
أكان مسلًم أم كافرًا ، فإذا كان العمل الذي يقوم به السلم مذًل 
. لنفسه أمام غري السلم ، فل يوز له ممارسة ذلك العمل الذلاّ

السؤال: هل يثاب السلم اذا قام بالصلح بني الناس ف بلد 
الغربة ؟

وتبيب   ، خلفاهتم  وحل   ، الناس  بني  لإلصلح  اجل��واب: 
 ، عظيم  ثواب   ، بينهم  اخللف  شقة  وردم   ، لبعض  بعضهم 
النأي عن  الغربة حيث  بلد  إذا كان ذلك اإلصلح ف  فكيف 
عيل  اإلمام  أوىص  فقد   ، والحباب  والعارف  والهل  الديار 
بعدما  وفاته  قبيل  )ع(  واحلسني  احلسن  اإلمامني  ولديه  )ع( 

ضبه اخلارجي ابن ملجم الرادي لعنه اهلل بوصايا عدة منها: 
)ع(  فقال:   ، البني  ذات  وصلح   ، المر  ونظم   ، اهلل  تقوى 
»أوصيكم ومجيع ولدي وأهيل ومن بلغه كتاب بتقوى اهلل ونظم 
أمركم وصلح ذات بينكم فإين سمعت جدكم )ص( يقول: 

صلح ذات البني أفضل من عامة الصلة والصيام«.

السؤال: تسقط حبات الرز أحيانًا ف جماري الياه القذرة أثناء 
من  التحرز  يب  وهل  ذل��ك؟  يوز  فهل   ، الواين  تنظيف 
سقوطها سواء أكانت كثرية أم قليلة ، علًم بأن التحرز صعب؟

ولو  منه  الستفادة  يمكن  بمقدار  كانت  إذا  يوز  ل  اجلواب: 
يمكن  وسخة  كانت  أو   ، قليلة  كانت  وان   ، احليوان  لتغذية 

إلقاؤها ف القممة حتى ل يعداّ استهانة بنعم اهلل تعاىل عرفًا.

السؤال: ما حكم إلقاء التبقي من الطعام كاخلبز والرز وغري 
ذلك ف القممة، علًم بانه تكون مع القممة أعيان نجسة كالدم 

او الثياب التنجسة؟
ولو  منه  الستفادة  يمكن  بمقدار  كان  اذا  يوز  ل  اجلواب: 
لتغذية احليوان او كان بنحو ُيعداّ عرفًا استهانة بنَِعم اهلل تعاىل.

من  الرء  عليه  حيصل  الذي  والثواب  الجر  هو  ما  السؤال: 
نصحه لخيه السلم ؟

الخوان  عل  اهلل  نعمة  بقاء  إرادة  ،أو  النصيحة  اجل��واب: 
الؤمنني ،وكراهة وصول الرشرِّ إليهم ،والسعي إلرشادهم إىل 
ما فيه سعادهتم وخريهم ومصلحتهم ، من العمل الحبوبة 
النصيحة  ف  ال��واردة  وال��رواي��ات  والخبار   ، وجل  عز  هلل 
واحلاثاّة عليها أكثر من أن تىص ، من ذلك ما قاله رسول اهلل 
)ص( »إن أعظم الناس منزلة عند اهلل يوم القيامة أمشاهم ف 
أرضه بالنصيحة خللقه «. وروي عن اإلمام الباقر )ع( أنه قال 
: »قال رسول اهلل )ص( لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته 

لنفسه«. 
الؤمن  عل  للمؤمن  »ي��ب  )ع(:  ال��ص��ادق  اإلم��ام  وق��ال 

النصيحة له ف الشهد والغيب«. 
وقال )ع( »عليك بالنصح هلل ف خلقه فلن تلقاه بعمل أفضل 

منه«.

جواب العدد السابق

سؤال العدد

ما هو معنى التجافي الوارد في السجود ؟

الجواب: ال فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والكتابية .

ــرق فــي وجــوب الــحــداد بين  ــســؤال: هــل هناك ف ال
المسلمة والكتابية ؟

امور عامة
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فقه وعقائد

اإلخالص
معنى الخلص : فعل الطاعة خالصة هلل وحده وهنا غايات 

ثمن :
الوىل : الرياء ، ول ريب ف  أنه يل بالخلص . ويتحقق 

الرياء بقصد مدح الرائي ، أو النتفاع به ، أو دفع ضره .
فان قلت : فم تقول ف العبادات الشوبة بالتقية ؟ قلت : أصل 
العبادة واقع عل وجه الخلص ، وما فعل منها تقية ، فان له 
اعتبارين : بالنظر إىل أصله : وهو قربة ، وبالنظر إىل ما طرأ من 
استدفاع الرضر ، وهو لزم لذلك ، فل يقدح ف اعتباره . أما 

لو فرض إحداثه صلة - مثل - تقية فإنا من باب الرياء .
الثانية : قصد الثواب ، أو اخللص من العقاب ، أو قصدمها 

معا .
الثالثة : فعلها شكرا لنعم اهلل واستجلبا لزيده .

الرابعة : فعلها حياء من اهلل تعاىل .
اخلامسة : فعلها حبا هلل تعاىل .

السادسة : فعلها تعظيم هلل تعاىل ومهابة وانقيادا وإجابة .
السابعة : فعلها موافقة إلرادته ، وطاعة لمره .

عل  جممع  الغاية  وهذه   . للعبادة  أهل  لكونه  فعلها   : الثامنة 
الخلص  مراتب  أكمل  وهي   ، معتربة  هبا  تقع  العبادة  كون 
الؤمنني عليه الصلة والسلم  ، وإليه أشار اإلمام احلق أمري 
 ، نارك  ، ول خوفا من  ما عبدتك طمعا ف جنتك   (  : بقوله 
الثواب  غاية  وأما   ،  ) فعبدتك  للعبادة  أهل  وجدتك  ولكن 
العبادة فاسدة بقصدها  والعقاب فقد قطع الصحاب بكون 

. وكذا ينبغي أن تكون غاية احلياء والشكر وباقي الغايات .
ول   ، اجلملة  ف  هبا  الغرض  لن   ، جمز  قصدها  أن  والظاهر 

الطمع   : أعني   ، العبادة  باعثا عل  الغايات  تلك  يقدح كون 
، والرجاء ، والشكر واحلياء ، لن الكتاب والسنة مشتملن 
عل الرهبات : من احلدود ، والتعزيرات ، والذم ، واليعاد 
بالعقوبات ، وعل الرغبات : من الدح والثناء ف العاجل ، 

واجلنة ونعيمها ف اآلجل .
وأما احلياء فغرض مقصود ، وقد جاء ف اخلرب عن النبي صل 
اهلل عليه وآله : ) استحيوا من اهلل حق احلياء (  و ) ا عبد اهلل 
كأنك تراه ، فإن مل تكن تراه فإنه يراك ( . فإنه إذا تيل الرؤية 

انبعث عل احلياء والتعظيم والهابة .
وعن أمري الؤمنني عليه السلم - وقد قال له ذعلب اليمين : ) 
هل رأيت ربك يا أمري الؤمنني ؟ فقال : عليه السلم : أفأعبد 

ما ل أرى ؟ ؟
فقال : وكيف تراه ؟ فقال : ل تدركه العيون بشاهدة العيان، 
ولكن تدركه القلوب بحقائق اليمن ، قريب من الشياء غري 
ل  مريد   ، روية   بل  متكلم   ، مباين  غري  منها  بعيد  ملمس 
هبمة ، صانع ل بجارحة ، لطيف ل يوصف باخلفاء ، كبري ل 
يوصف باجلفاء بصري ل يوصف باحلاسة ، رحيم ل يوصف 
بالرقة ، تعنو الوجوه لعظمته ، وتوجل القلوب من خمافته ( .
وقد اشتمل هذا الكلم الرشيف عل أصول صفات اجللل 
والكرام التي عليه مدار علم الكلم ، وأفاد أن العبادة تابعة 
قصد  أن  إىل  اإلشارة  وأفاد   ، الرؤية  معنى  وتفسري   ، للرؤية 
وكذلك   . الغاية  تام  يكن  مل  وإن  حسن  بالعبادة  التعظيم 

اخلوف منه تعاىل .
الصدر/ )صيد الفوائد/ الشهيد الول(
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غريب  العنوان  إن  لألذهان  يتبادر  قد 
الرفض  بني  العنى  لتضاد  ،ربم  ما  نوعًا 
من  العنوان  نرى  لننا  ،او  الي��اب  و 
منظور ٍ ضيق، ولكن اذا ما دققنا وتأملنا 
عني  انه  نجد  أوسع  ُاف��ٍق  من  الوضوع 
ب  ُنقراّ أن  من  بد  ل  وهنا   ، الصواب 
تفاصيل  لنرى  ال��ص��ورة  ونستحرض 
المور ، وعندها سندرك تامًا اناّ رفض 
السلم(لبايعة  احلسني)عليه  اإلم��ام 
الياب  التأثري  له  كان  اهلل(  يزيد)لعنه 

عل الجتمع وعل مررِّ العصور.
ف  ال��ص��غ��رية  الش��ي��اء  بعض  هنالك 
وحمتواها  معناها  ف  الكبرية  حجمها 
اناّ من الشياء  اذا ما عِلمنا  وخصوصًا 
ُتغرياّ  او  البهجة  فيك  ُتثري  ما  الصغرية 
مسار حياتك وهنا نذُكر استدلًل )ل( 
اإلمام احلسني)عليه السلم(التي كانت 
الرتكازات  مجيع  ذاتيتها  ف  تستبطن 

الُطغيان  و  الظلم  لرفض  اللزمة  ة  احلقاّ
ال��ب��رشي وِل��ا ل��ذا ال��رف��ض م��ن تثيٍل 
كان  التي  الرشعية  للوظيفِة  حقيقي 
ُيمرسها اإلمام العصوم، فأصبح وجهًا 
يتحتم  الذي  التاريي  دوره  أمام  لوجه 
أن  الطبيعي  من  فكان  يصنعه  ان  عليه 
السلم(عن  احلسني)عليه  اإلمام  يمتنع 
الذي  لرسوله  قال  عندما  ليزيد  البيعة 
ل  الشهرية)مثيل  مقولته  بيعته  طلب 
يبايع مثله(والتي مثلت بداية النطلقة 
الثر  الثورة. فكان لا  احلقيقية إلعلن 
ان  فلنا  احل��ق��وق،  تصيل  ف  الي��اب 
)نعم(  قال  لو  الم��ور  م��آلت  نتصور 
قد  ولكنه  الخ��ر  الطرف  هبا  ل��رُييض 
بعده  من  لِتنعم  ال��ي  وبتوفيٍق  رف��ض 
إذ  احلسينية  النهضة  بفيوضات  البرشية 
احلق  لنتصار  )نعم(  بمعنى  كانت  إنا 
الحمدياّ  الس��لم  وديمومة  العدل  و 

الصيل.
ل جذري نحو  فغدت )لؤه( أعظم حُمواّ
حياٍة أفضل وأكثر كلمة لا وقع ف تييد 
الصواب  ج��ادة  نحو  الن��س��ان  طريق 
الس���لم  ع��ل  بالحافظة  والتمثلة 
يمكن  ة  ِع��داّ ُمكتسبات  ،حمققًة  القويم 
حللول  عريضة  بخطوٍط  كمسلة  ها  عداّ
النجاح  عنارص  كل  حققت  مستدامة 
العيش،  كرامة  لضمن  مجعاء  للبرشية 
مسلة  مكتسباهتا  و  بمفاهيمها  فاقت 

محوراب لشموليتها وامتدادها.  
عندما نذُكر التضحية فل يتبادر لألذهان 
اسم أقرب من اسم اإلمام احلسني)عليه 
ولن  دربه،  رفيقة  كانت  السلم(حيث 
فإناّ  )الن��ا(  ذوب��ان  عند  يتحقق  الظفر 
م  ُتقدرِّ التي  القضية  إناّ  تقول  القاعدة 
الضاحي تنترص، فل يشء يقف بالنديِة 
أمام يشء آخر ما مل يكن يملك اليمن 
الثقة  هذه  النتصار،  بثقِة  اُلعزز  اُلطلق 
أغوار  تسرب ف  قوى خفية  تقودها  التي 
فكانت   ، به  آمنت  ما  لتحقق  النوايا 
ة وُمعقدة  السؤولية اُللقاة عل عاتقه شاقاّ
هلل  باإلخلص  تذليلها  استطاع  لكنه 
النانية  تبارك وتعاىل حيث تسامى عن 
العالية  وبالمة   ، الفئوية  و  الشخصية 
والتضحية اجلسيمة التي قدمها استطاع 
ان ُينري طريق احلق والداية ،حيث جعل 
من التضحية معنًى مساويًا للبقاء اسمه 
واحياه  اُلم��ة  ضمري  فسقى  اخل��ل��ود، 
ُمباركة  الية  وبألطاٍف  الطاهر  بدمِه 
قدمها  التي  التضحية  ثمرة  فكانت   ،
أتت  قد  السلم(  )عليه  احلسني  المام 
جذرية  تغيريات  أحدثت  حيث  ُاكلها 
فاقت كل  والجتمع  الفرد  عل مستوى 
وقادة نلوا  ابطاًل  لنا  فقدمت  احلواجز 
احلسني)عليه  المام  ومدرسة  فكر  من 
التغيريات  ه��ذه  فكانت  ال��س��لم(، 
أخلقيات  تنمية  ف  ساعدت  قًة  خلاّ
بتعزيز  وتثلت  كبري  نحٍو  عل  الجتمع 
لتحقيق  بالثبات  للفرد  الرؤيوي  الفكر 
النتصار عن طريق رفض الذل والوان 

والظلم واخلنوع.      

الرفض االيجابي  
مسّلة الخلود  لإلمام الحسين

مقاالت

عالء ال�شاهر
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المرجعية العليا ووسائل االعالم

انه  الرشيدة  الرجعية  خطاب  سمت  من 
يتصف بالرصاحة والوضوح وعدم وجود 
خطاهبا  تفسري  او  للتأويل  معينة  فرصة 
والف��ك��ار  ال��ع��اين  ع��ن  منحرفا  تفسريا 
ف  الرجعية  تتوخاها  التي  واله���داف 
التي  اجُلمعة  ُخطب  ف  لسيم  خطاهبا 
من   كل  العليا  الرجعية  ممثل  فيها  يتطرق 
سمحتي العلمتني  السيد الصاف والشيخ 
من  مجلة  اىل   فيها  ..يتطرقان   الكربلئي 
ومن  العراقي  الشأن  تص  التي  الم��ور 
حياة  تس  التي  تلك  خاصة  كافة  جوانبه 
ومصري  وأمنهم  ومعيشتهم  الواطنني 
نظر  وجهة  يعكس  بم  العراقية  ال��دول��ة 
الرجعية ف  قضايا الشارع العراقي تناول 
وتليل وتقديم النصيحة  وإعطاء احللول 
مهوم  يعكس  بم  و  احلاجة  استدعت  ان 
وبالوقوف  ومشاكله  العراقي  الواطن 
الفرقاء  مجيع  م��ن  واح���دة  مسافة  ع��ل 
الشأن  حيثيات  مع  والتعامل  السياسيني 
العراقي تعامل أبويا إرشاديا وعظيا حمضا 
النزلق  دون  تامة  وبحيادية وموضوعية 
ف متاهات وتعرجات السياسة او التورط 
ف الناكفات السياسية التي يعج هبا الشهد 

السيايس العراقي...
)بكافة  اإلع��لم  وسائل  بعض  ان   إل   
اليها  يضاف  منها  الرئية  لسيم  أنواعها 
مل   ) الجتمعي  التواصل  وسائل  بعض  
والهني  الصحيح  التعاطي  موفقة ف  تكن 
ف  منصفة  تكن  ومل  الرجعية  ط��رح  مع 
قلنا هو  الذي كم  الرجعية  تناولا خلطاب 
خطاب يتسم بالوضوح والرصاحة وعدم 
الجاملة فهو خطاب ياطب اجلميع ومن 
زاوية واحدة للبس فيها او جمال للتفسري 
او  الجازات  او  الستعارات  او  اخلاطئ 
 ، التاويلت  او  الكنايات   او  التوريات 
يوما  الرشيدة  الرجعية  خطاب  يكن  فلم 
ما محال اوجه  فهو مفهوم ومقروء،  وهو 

خطاب 
ي����ض����ع 

عل  ال��ن��ق��اط 
وان  احل���������روف 

حدث ان ُفس تفسريا خاطئا 
فالشكلة  للواقع  مغايرا  او  مغلوطا  او 
متلقيه  ف  بل  اخلطاب  ه��ذا  ف  لتكمن 
وايضا  ثقافاهتم  ومستوى  ذكائهم  ودرجة 
لذه  الوجهة  اإلعلمية  الج��ن��دات  ف 
او  احلزبية  توجهاهتا  يناسب  وبم  الوسائل 
الكتلوية او الناطقية او الذهبية او الطائفية  
او الشوارعية  وحتى الشخصية ، والكثري 
ذيول  عن  عبارة  هي  الوسائل  هذه  من 
اقليمية(  او  )دولية  خارجية  لجندات 
من  ترتئيه  بم  الوسائل  هذه  وتوجه  تول 
الشعب  اىل  ت��يسء  ما  غالبا  هي  أه��داف 
العراقي واىل العملية السياسية القائمة فيه 
تأسست  التي  الديمقراطية  التجربة  واىل 

بعد التغيري النيساين 2003... 
تنطيل  يعد  مل  العراقي  الشارع  رج��ل  إن 
وسائل  لبعض  الشبوهة  الجندات  عليه 
الجتمعي  التواصل  ووسائل  اإلع��لم 
الرجعية  خطاب  مع  تتعاطى  التي  ايضا  
بانتقائية فجة وتيري مفتعل لقاصد خطاب 

الرجعية 
ف������ه������ي 
ت����ارة ت��ق��ت��ب��س � 
  � اإلع����لم  وس��ائ��ل  أي 
اقتباسا مبستا وناقصا  ليناسب  توجهها 
ما  ف  وتررِّ والكيدية  الغرضة  وسياساهتا 
الرأي  تقتبسه عن مساره الصحيح وإهيام 
الرجعية جاء عل هذا  بان خطاب   العام 
مفربكة  أخبارا  تبث  وتارة  ذاك  او  النحو 
يتعلق  ما  كل  عن  متجردة  الرجعية  عن 
وف  واإلع��لم  الصحافة  مهنة  بأخلقية 
منصفة  إعلمية  وسائل  توجد  القابل 
تتخذ أسلوبا مغايرا من المكن ان نسميه 
بالتعامل  الوطنية  أسلوبا يتوخى الصلحة 
خطابا  كونه  عل  الرجعية  خطاب  مع 
بالسؤولية  الشعب والشعور  يمثل ضمري 
فضل  الصيل  الوطني  والنتمء  التاريية 
عن دور الرجعية ف احلفاظ عل مقومات 
الوطنية  الوحدة  وتسيد  والذهب  الدين 
ومتزن  واٍع  بخطاب  حقيقيا  تسيدا 
الراعي جلميع  البوي  انطلقا من دورها 

ألوان الطيف العراقي .

مقاالت

عبا�س ال�شباغ
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حممد  احل��اج)  الهندسني  رئيس  وق��ال 
الشاريع  قسم  (مسؤول  كاظم  حسن 
القدسة:  احلسينية  العتبة  ف  الندسية 
للعتبة  ال��رشع��ي  ال��ت��ويل  م��ن  بتوجيه 
عبد  الشيخ  سمحة  القدسة  احلسينية 
اللكات  ب��ارشت  الكربلئي  الهدي 
احلرم  توسعة  بمرشوع  والفنية  الندسية 
الطابوقية  العمدة  وترشيق  الداخيل 
واضافة قبة جديدة  حلرم المام احلسني 
اىل  ارتفاعها   يصل  حيث  السلم  عليه 

مبينا«   ، القديمة  القبة  فوق  أمتار  ستة 
تأيت هذه التوسعة لتخفيف الختناقات 
ف  الكبري  التزاحم  بسبب  الزائرين   بني 
الشباك  بني  للمنطقة  الليونية  الزيارات 
القبة  ترفع  التي  والع��م��دة  ال��ق��دس 
الندسية  الكوادر  ان  مضيفا«  الرشيفة، 
اىل  م��تي��ن  اض��اف��ة  ع��ل  حاليا  تعمل 
انسيابية  عل  لتساعد  القديمة  الساحة 
بدون  الرشيف  الشباك  ح��ول  احلركة 
تزاحم الزائرين، موضحا«  ان اللكات 

تواصل الكوادر الفنية والهندسية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة اعمالها إلنجاز مشروع إضافة قبة جديدة لحرم اإلمام الحسين 
)عليه الس��ام( مع مواصلة إنجاز تنحيف األعمدة الطابوقية المحيطة بالش��باك الشريف لغرض اضافة مساحة واسعة حول المرقد 

المقدس لتسهيل انسيابية مرور الزائرين وبالتعاون مع شركة الكوثر الخيرية .

العتبة الحسينية تواصل العمل في مشروع اضافة قبة جديدة 

لحرم اإلمام الحسين )عليه السالم(

 وتنحيف أعمدة القبة القديمة

االحرار: ح�شني ن�شر / ت�شوير احمد القري�شي 
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الندسية 
العتبة  ف  وال��ف��ن��ي��ة  
احلسينية القدسة تواصل اعملا ف انجاز 
مرشوع قبة جديدة داخل العتبة احلسينية 
الذي يأيت بالتزامن والوازاة مع مرشوع 
)الدعامات(الطابوقية  العمدة  تنحيف 
حلرم  الرشيف  بالشباك  الحيطة  الربع 
مضيفا«  السلم(،  )عليه  احلسني  المام 
تم أخذ نحو متين من عرض كل عمود 
حلركة  اضافية  مساحات  خلق  هبدف 
النسيابية  موضوع  وتعزيز  ال���زوار) 
العمل  عن  فضل  الطهر  الشباك  حول 
بلغ  التي  الطابوقية  الدعامات  لتقوية 
عمرها اكثر من) 200 ( عام مشريا اىل 
ان  الدعامات مبنية من الطابوق القديم 
او ما يعرف )بالفريش( والنورة ، مبينا« 
جار  والعمل  أعمدة  ثلثة  انجاز  تم  
إلنجاز العمود الرابع ف غضون الشهر 
العمل  ان  قائل«  وتابع  القادمة   القليلة 

يري 
بية  بانسيا
عمود  وان���ج���از 
اضافة  بطريقة  آخ��ر  بعد 
وربطها  مسلحة  كونكريتية  ق��واع��د 
مربوطة  للشد  قابلة  اس��لك  بواسطة 
لتتحمل  لألعمدة  اجلديدة  بالقواعد 
التي  القديمة  للقبة  الضافية  المح��ال 
تزن نحو) 1000 ( طن اضافة اىل القبة 

اجلديدة التي تزن حوايل 190 طنا .
حلرم  القديمة  القبة  »إن  وأض���اف    
ستبقى  السلم(  )عليه  احلسني  الم��ام 
أعمل هو  من  فيها  وما يري  مكانا  ف 
والق��واس  القديمة  للجدران  صيانة 
الغلون  التسليح  بحديد  وتقويتها 
لعاجلة  اخ���رى  كونكريتية  وم����واد 
فيها فضل عن هتيئة  ومعاجلة  الضعف 
الرايا  مثل  فيها  الخرى  العمل  كافة 
والكايش الكربلئي لا واعمل الكهرباء 

والتربيد«. 
لنجاز  الن  ي��ري  »العمل  اناّ  ��د  وأكاّ
اجلمهورية  ف  ل��ا   ال��ك��ام��ل  اليكل 
القرشة  بإضافة  اليرانية  السلمية 

يتية  نكر لكو ا
وتغليفها  ل���ا  
النحايس  بالطابوق 
الذهبي  بالطلء  العالج 
عيار ) 24(  وانا تتكون من 
يمتاز  لا  والعالج  الغلون  احلديد 
العمل  ف  ورسع��ة  ال��وزن  ف  خفة  من 
عل  اجلديد   القبة  وزن  توزيع  وسيتم 
وستجرى  بالتساوي  الربعة  العمدة 
لا ايضا نفس العمل من الداخل والتي 
والرايا  الكربلئي  الكايش  اعمل  هي 

والكهرباء والتربيد وغريها«.
 مشريا اىل ان الرشوع  ينفذ  تت إرشاف 
مع  وبالتعاون  الندسية  الشاريع  قسم 
قسم الصيانة ف العتبة احلسينية القدسة 

وان العمل متواصل ليل ونارا ».
أنا  ب��نياّ  فقد  الن��ج��از  نسبة  ع��ن   أم��ا 
ومن   )%  50  ( من  أكثر  اىل  وصلت 
ونصف  سنة  خ��لل  انجازمها  الؤمل 
عل  ال���رشف���ني  وب��ح��س��ب  الن  م���ن 
المام  حلرم  جديدة  قبة  اضافة  مرشوع 
عدة  هناك  فأن  السلم(   )عليه  احلسني 
ارتفاع  منها  ال��رشوع  لتنفيذ  أسباب 
البنايات الجاورة وعدم التزام اصحاهبا 
بالرتفاعات الحددة  لا من قبل البلدية  
ما  مع  جديد  تناسب  اي��اد  عن  فضل 
العتبة  داخل  عمراين  تطور  من  موجود 
التاث  عل  الحافظة  وكذلك  القدسة 
احلسيني  احلرم  ف  الوجود  السلمي 

الطهر.
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4000 يتيم في السماوة برعاية 
المرجعية العليا في النجف االشرف

السموي عن  الشيخ  تدث جناب  وقد 
والعينية  العنوية  الساعدات  خمتلف 
التي تقدم لؤلء اليتام والبالغ عددهم 
طبعا   : قائل   ، ويتيمة   يتيم   4000
وهنا  يتيم  لكل  شهري  مبلغ  ُيصص 
البوين  من  اليتيم  العتبار  بنظر  يؤخذ 

الرواتب  وتقسم  الولد  قبل  والبنت 
العلومات ويكون للطالب  حسب هذه 
اليتيم التميز اعل راتب يصل اىل  120 
العني  مؤسسة  وترعاهم   ، شهريا  الف 
البعض  الكلية وقد ترج  حتى دخولم 

منهم اطباء وهلل احلمد .
والهم ف الرعاية هي اجلوانب النفسية 
الجواء  هتيئة  عل  والعمل  والجتمعية 

الناسبة ودجمهم ف الجتمع.
استسل  الكفوفني  يص  ما  ف  وام��ا 

اثناء  قائل:  باحلديث  السموي  الشيخ 
السموة  ف  اقيمت  التي  للدورة  زيارتنا 
لتعليم الكفوفني وهي الوىل من نوعها 
والتي  الرشحية  هذه  مع  تفاعلت  حقيقة 
ُذللت كل الصعاب من اجل ان تتعلم ، 
ومن الواقف التي هزتني من العمق ان 
يل  تتحدث  ان  طلبت  الكفيفات  احدى 
فقلت لا تفضيل فقالت يل طلب عندك 
انا  توقعت  السموي  الشيخ  يقول   ،
ذلك  شابه  وما  لعبة  او  مال  اىل  بحاجة 

تعدُّ محافظة السماوة االولى من بين محافظات العراق من حيث نسبة الفقر 
والتي تصل الى 54% اضافة الى االيتام وعوائل شـــهداء الحشد الشعبي والتي 
اخذت على عاتقها المرجعية العليا في النجف االشـــرف رعاية هذه الشـــريحة 
من خالل وكيل ســـماحة السيد السيســـتاني )دام ظله الوارف( جناب الشيخ 

احسان السماوي ومؤسسة العين لرعاية االيتام فرع السماوة
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فقالت اريد مدرسة ، يشهد اهلل مل اتالك 
بسيطا جدا  اراه  الذي  الطلب  نفيس لذا 
وهو من استحقاقهم ، فوعدهتا ان يكون 

لا ذلك .
رائدة  احلسينية  العتبة  حقيقة  واض��اف 

الحبة  ك��ل  ل��ا  ون��ك��ن  ال��ج��ال  ه��ذا  ف 
معهد  مرشوع  يكون  ان  ونامل  والتقدير 
ف  احلسينية  للعتبة  الول  هو  الكفوفني 
باي  تظ  مل  حمافظتنا  ان  حيث  السموة 
من  العرشات  لا  والتي  للعتبة  مرشوع 
الشاريع اخلدمية والثقافية الرائعة ف بقية 
الحافظات اضافة اىل ذلك هنالك قطعة 
للعتبة  تابعة  3000م2  مساحتها  ارض 

احلسينية .
اجل  من  يستطيع  بم  سيساهم  انه  واكد 
هذا الرشوع وقد خصصت بناية للمعهد 
تربع هبا احد ابناء السموة ) طبيب اسنان( 
وجعلها وقفا لذا العهد ، اضافة اىل ذلك 
من  العهد  يعتض  ما  تذليل  سنحاول 

الشاكل .

والتي  البناية  عل  موقعيا  اطلعنا  وبعد 
كون  ال��ب��دا  حيث  م��ن  بالغرض  تفي 
للعام  ب��ال��دوام  ستبارش  التي  الرحلة 
الرحلة  هي    2019/2018 ال��درايس 
الوىل وسيحمل اسم المام احلسن عليه 

السلم للمكفوفني وضعاف البرص .
للعتبة  الرشعي  التويل  سمحة  ان  ويذكر 
افتتاح  خلطوة  وب��ارك  واف��ق  احلسينية 
معهد ف حمافظة السموة كم وان سمحته 
اخرى  معاهد  افتتاح  امكانية  اىل  اش��ار 
لذه  احلاجة  بامساّ  التي  الحافظات  ف 

اخلدمة .
ويذكر ان حمافظة السموة هي الوىل التي 
اضافة  للمعهد  بناية  هتيئ  ان  استطاعت 
اىل قطعة ارض جماورة للمعهد مساحتها 
مستقبل  استغللا  سيتم  2000م2 
تم  الذين  الكفوفني  ع��دد  ان  لسيم   ،
اللكتونية  الس��ت��مرة  عرب  تسجيلهم 
هو  اجلنسني  ولكل  الع��مر  ولختلف 
يوم  لغاية  برص  وضعيف  كفيفا   326

الخ��وة  ذك��ر  ما  وحسب   ، نيسان   30
العوق  نسبة  ان  الرشوع  لذا  التطوعون 

البرصي ف السموة مرتفعة جدا .
معهد  فان  التعليمي  الكادر  حيث  ومن 
للمكفوفني  السلم  عليه  احلسني  المام 

جمموعة  بتدريب  ق��ام  البرص  وضعاف 
من الشباب اخلريني كخطوة اوىل كيفية 
والسلوك  والسري  برايل  لغة  تدريس 
والربنامج الناطق ، عل ان تتبعها دورات 
اخرى لكتساب اخلربة الكافية للتعليم .

له  خطط  ما  وحسب  اخرى  جهة  ومن 
بمشيئة اهلل ستقوم العتبة احلسينية القدسة 
العتبة  ف  الكفوفني  معهد  خلل  ومن 
لعتمد  الرسمية  الوافقات  باستحصال 
عل  واحلصول  التبية  وزارة  ف  العهد 
اجلهات  ومن  لذلك  الرسمية  الج��ازة 
العنية اضافة اىل وزارة العمل والشؤون 

الجتمعية .
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االحرار: حسين نصر 

احلسني  الم��ام  متحف  إدارة  أعلنت 
احلسينية  للعتبة  التابع  السلم  عليه 
مرقد  شباك  نسخة  ع��رض  القدسة 
بالتعاون  السلم  عليه  احلسني  الم��ام 
مع حسينية الرسول العظم ) صل اهلل 

عليه واله( الكربلئية.
مدير  الدين  ضياء  علء  السيد  وق��ال  
السلم(:  )عليه  المام احلسني  متحف 
ان اف��ت��ت��اح  ال��ع��رض ض��م ع��دد من 

التحف وعرض نسخة شباك  النفائس 
ابناء  داعيا  السلم  عليه  احلسني  المام 
اجلالية السلمة واتباع الديانات السموية 

الختلفة اىل زيارة احلسينية الكربلئية.
البارك  الشباك  نسخة  »ان  وأض��اف 
إىل  ومشاهبة  عراقية  بكوادر  أنجزت 
حد كبري لشباك الرضيح القدس حيث 
بني  تواصل  اداة  تكون  ان  استطاعت 
الوالني وسيد الشهداء عليه السلم عل 

تلك  بني  البعيدة  السافات  من  الرغم 
البلدان وكربلء القدسة .

احلسني  الم��ام  متحف  ان   اىل  مشريا 
برنامج   وف��ق  يعمل  ال��س��لم   عليه 
مكوكي يعرض الشباك الطاهر ف عدة 
متاحف واماكن ف الدول الوربية منها 
بلجيكا  اللاين ومتحف  متحف كولن 

وغريه . 

نسخة شباك مرقد االمام الحسين )عليه السالم( تتوسط  لندن.. 
السيد عالء ضياء الدين: نسخة الشباك المقّدس ُأنجزت بكوادر عراقية 

ودعونا الجالية المسلمة وأتباع الديانات السماوية إلى زيارته..
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اعلنت أمانة بغداد ان قس��م الزينة والتش��جير في العتبة الحسينية المقدسة حصل على  المركز االول 

وجائ��زة التميز واالبداع ف��ي مهرجان الزهور الدولي العاش��ر، الذي اقيم تحت ش��عار )بغداد... النصر 

والزهور( على حدائق متنزه الزوراء بمشاركة عدد من الدول االوربية والعربية.

وقال السيد عباس الوسوي مسؤول قسم الزينة والتشجري ف العتبة احلسينية 
القدسة لوكالة نون اخلربية: لقد حاز جناح العتبة احلسينية القدسة وللسنة 
الثامنة عل التوايل الركز الول ف مهرجان الزهور الدويل العارش، مبينا« ان 
احلصول عل الركز الول صعب لكن الصعب هو احلفاظ عليه ولدة ثمن 

سنوات وسط مشاركات اوربية وعربية.
وأضاف » ان نتيجة العمل التواصل والعزيمة والرصار 
السبب  ه��و  القدسة  احلسينية  العتبة  ل��ك��وادر 
عل  واحلصول  الول  الركز  عل  للحفاظ 

جائزة التميز والبداع ف الهرجان.
العتبة  مشاتل  ان  بالذكر  واجلدير 
احل��س��ي��ن��ي��ة ال���ق���دس���ة ت��ن��وع 
مشاريعها وتعد الوىل من 

نوعها ف العراق..

صر 
ن ن

سي
 ح

ار:
حر

اال

العتبة الحسينية تحصل على  المركز االول في 
مهرجان الزهور الدولي وللمرة الثامنة على التوالي

العطاء الحسيني
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شهر  ف  الباركة  ال���ولدات  مع  تزامنا 
عدد  لزدي���اد  ونتيجة  الغ��ر  شعبان 
اىل  العراق  وخارج  داخل  من  الزائرين 
العتبة  متحف  عرض  القدسة  العتبات 
اىل  النسوبة  الشعرة  القدسة  احلسينية 
اللحية الكريمة للنبي حممد »ص« وذلك 
لتربك الزائرين هبا، وهذه الشعرة تعرض 
للعتبة  الرشعي  التويل  موافقة  وبعد 
عبد  الشيخ  سمحة  القدسة  احلسينية 
اليوم  ف  عزه«  »دام  الكربلئي  الهدي 
القاصة اخلاصة  اىل  الرابع فقط وعودهتا 
تفاصيل  ولعرفة   ... عليها  للحفاظ  هبا 
»الح��رار«  جملة  الشعرة  هذه  عن  اكثر 
والعارف  التوثيق  شعبة  مسؤول  التقت 
الؤرخ سعيد  القدسة  العتبة احلسينية  ف 
جاء  قائل:  تدث  والذي  زميزم  رشيد 
ف  ذكرت  التي  الروايات  من  العديد  ف 
بان هناك عدة شعرات  التاريية  الكتب 
للرسول  الكريمة  اللحية  اىل  منسوبة 
اربع  اىل  ثلث  من  تتاوح  »ص«  حممد 
النورة  الدينة  مسجد  ف  كانت  شعرات 
عل  الت��راك  سيطرة  وبعد  بالسعودية، 
هذه الناطق نقلت اىل اسطنبول مع بقاء 
شعرة واحدة ف الدينة النورة واصبحت 

العثمنية  الدولة  تلك الشعرات ف عهدة 
التكية  الدولة  وتأسيس  سقوطها  حتى 
الفتاة احلديثة(،  اجلديدة )الدولة التكية 
وبعد ذلك تم انشاء متحف )توب كاب( 
وعرضت احدى الشعرات فيه ول تزال 
م��وج��ودة ف  م��وج��ودة، وه��ن��اك شعرة 
موجودة  اخرى  وشعرة  دمشق،  متحف 
»عليه  احلسني  الم���ام  راس  مرقد  ف 

السلم« ف القاهرة.
واضاف: وبالنسبة لذه الشعرة الوجودة 
فأنا  القدسة  احلسينية  العتبة  متحف  ف 
اهديت اىل العتبة من قبل وايل بغداد داود 
كانت  عندما  هجرية   1309 سنة  باشا 
العثمنية  والسلطة  كربلء  بني  العلقة 
غري مستقرة واراد الوايل ان يصلح بعض 
مولد  بمناسبة  كربلء  اىل  وجاء  المور 
السنة  ف  السلم«  »عليه  احلسني  المام 

اىل  الشعرة  هب��ذه  وت��ربع  انفا  ال��ذك��ورة 
العتبة احلسينية القدسة وبقيت ف القاصة 
سقوط  حلني  الم��ن  الكان  او  احلصينة 
العتبة  متحف  وتأسيس  البائد  النظام 
السيد  مسؤوله  ق��ام  القدسة  احلسينية 
علء ضياء الدين بتقديم طلب اىل التويل 
القدسة سمحة  للعتبة احلسينية  الرشعي 
الشيخ عبد الهدي الكربلئي »دام عزه« 
مولد  بعد  الشعرة  هذ  عرض  ب��رضورة 
المام احلسني »عليه السلم« بيوم واحد 
اي ف الرابع من شهر شعبان البارك من 
يوم  ف  الزائرين  لكثافة  وذلك  عام  كل 
السلم«  »عليه  احلسني  الم��ام  ولدة 

وصعوبة حضورهم اىل التحف.
الكريمة  الشعرة  هذه  عرض  ان  منوها: 
عليها  للحفاظ  فقط  واحد  ليوم  يكون 
وتم  التقلبة،  الناخية  اجلو  ظروف  من 
عرضها هبذه الناسبة الباركة من الساعة 
التاسعة صباحا وحتى اذان الغرب ومن 
احلصينة،  القاصة  ف  خزنا  اع��ادة  ثم 
للتربك  الشعرة  هذه  عرض  من  والدف 
وكذلك  منها  الكرامة  عل  واحلصول 

لطلع الناس عليها.

بمناسبة الوالدات الميمونة في شهر شعبان المبارك..
متحف العتبة الحســـينية المقدسة يعرض الشعرة المنسوبة 

الى اللحية الكريمة للنبي محمد »صلى اهلل عليه وآله«

 تقرير/قاسم عبد الهادي- تصوير/احمد القريشي
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مصلح  قاسم  احل��اج  وق��ال 
حفظ  قسم  مسؤول  معاون 
احلسينية  العتبة  ف  النظام 
مع  الجتمع  ان  القدسة: 
ال��ت��ط��وع��ني ح���ول آل��ي��ات 
الجالت  خمتلف  ف  العمل 
اىل  ب���اإلض���اف���ة  الم��ن��ي��ة 
التويل  بتوجيهات  تبليغهم 

احلسينية  للعتبة  ال��رشع��ي 
عبد  الشيخ  سمحة  القدسة 
حول  الكربلئي  ال��ه��دي 
ت��ق��دي��م أف��ض��ل اخل��دم��ات 
والعناية  الكرام  للزائرين 
واخلدمي  المني  باجلانب 

والصحي.
وأض������اف م��ص��ل��ح »ت��م 

التطوعني  الخ��وة  تزويد 
الباجات  مع  خ��اص  ب��زي 
لتسهيل  وذل��ك  التعريفية 
خدمة  ف  م��ه��ام��ه��م  أداء 
مشريًا  ال��ك��رام«،  الزائرين 
اعداد  »ان  إىل  ذاته  بالوقت 
لا  ازدياد دائم  التطوعني ف 
لم من امهية كربى ف انجاح 
حيث  الليونية  ال��زي��ارات 
ف  متطوع   )4000( بارش 
التابعة  ال��ن��ش��آت  خمتلف 
القدسة   احلسينية  للعتبة 

ال��زائ��ري��ن  تفتيش  م��ن��ه��ا 
اضافة  اخل��دم��ي��ة  واخ���رى 
وسيستمر  الصحية  اىل  
انتهاء مراسيم  عملهم حلني 

الزيارة«. 
»ال��ت��ط��وع��ني  ان  م��ب��ي��ن��ًا 
الشاركني قدموا من خمتلف 
منها  العراقية   الحافظات 
البرصة،  بغداد،  )كركوك، 
ق��ار(  م��ي��س��ان، ذي  ب��اب��ل، 

وغريها.

ش��هدت قاعة خاتم االنبياء عليه الس��ام في الصحن 
الحس��يني الشريف اجتماع مسؤولي حفظ النظام مع 
المتطوعين المشاركين في زيارة  النصف من شعبان 

المبارك.

العتبة الحس��ينية تعلن عن مشاركة أكثر من )4000( متطوع من 
مختلف المحافظات العراقية  لخدمة زائري النصف من شعبان

االحرار: ح�شني ن�شر  ت�شوير ح�شن خليفة 

23

العطاء الحسيني



الشهادة  ربيع  مهرجان  هامش  ع��ل 
القرآن  دار  نظمت  عرش  الرابع  الدويل 
القدسة  احلسينية  العتبة  ف  الكريم 
للعتبة  الرشعي  التويل  مجع سمحة  لقاًء 
الهدي  عبد  الشيخ  القدسة  احلسينية 
الشارك  الندونييس  بالوفد  الكربلئي 

ف الهرجان.
من  الندونييس  الوفد  يتكون  حيث 
وسياسية  وفكرية  قرآنية  شخصيات 
الشيخ  بضمنهم  إندونيسيا  ف  ب��ارزة 
العضو  ب��ي��ك  ال��ق��ادر  ع��ب��د  اهلل  ع��ب��د 
السابق ف هيئة اإلفتاء ف جملس العلمء 
هاديانتو  أندي  والدكتور  اإلندونييس 
التبية  حم��اضي  لت��اد  العام  الم��ني 
والربوفسور  اإلندونييس  اإلسلمية 

اجلمهورية  رئيس  مستشار  مبارك  أمحد 
السابق و الستاذ هرتونو عالني )بوذي 
اسلم سنة 2012 ( مدير مؤسسة »أمانة 
والستاذ  »وليتلطف«  ومؤسسة  كيتا« 
دويل  وحمكم  قارئ  الدين  زين  فضلن 

ف السابقات العالية.

دار  قسم  رئيس  برفقة  الوفد  كان  وقد 
القرآن الكريم الشيخ حسن النصوري، 
الدويل  القرآين  التبليغ  مركز  ومسؤويل 
احلافظني منتظر وحممد باقر النصوري، 
تعزيز  أس���س  ال��ط��رف��ان  ف��ي��ه  ت��ن��اول 

العلقات القرآنية والثقافية. 

دار القرآن الكريم 
تنّظم لقاًء جمع المتولي الشرعي  للعتبة الحسينية المقدسة

 بالوفد االندونيسي
إعالم دار القرآن الكريم/ خاص لألحرار

ال�شيخ املن�شوري واالأ�شتاذ هرتونو عاملني
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التويل  سمحة  أن  ال��دار  مراسل  وذك��ر 
الرشعي للعتبة احلسينية القدسة الشيخ 
بالوفد  لقائه  خ��لل  أك��د  الكربلئي 
اإلندونييس أن الرحلة العارصة تتطلب 
القرآن  وجعل  السلمني  جهود  تكاتف 
بانتشار  السمح  وعدم  الرئيس  الرجع 
الفكر التطرف والتشجيع عل التعايش 

السلمي ف اندونيسيا .

الشيخ  سمحة  هرتونو  شكر  جانبه  من 
الكربلئي عل الدعوة وإتاحة الفرصة 
عليه  احلسني  الم��ام  بزيارة  للترشف 
السلم،  عارضًا ف الوقت ذاته خمترصًا 
تتضمن  اسلمية  مدينة  بناء  ل��رشوع 
نسخة مصغرة عن أشهر 99 مسجدًا ف 

العامل السلمي .
وف الوقت ذاته اشاد الوفد الندونييس 
بدار القرآن بعد اطلعه عل نشاطاهتم 

داخل وخارج العراق. 
وذكر مراسل الدار: «كان ف استقبالم 
حسن  الشيخ  الكريم  القرآن  دار  مدير 
ال��دار،  مسؤويل  من  وع��دد  النصوري 
ال��دار  بناية  ف  جولة  ال��وف��د  وأج���رى 

واطلع عل أهم النشطة واإلصدارات 
جممع  عل  الطلع  عن  فضًل  القرآنية 
اإلم���ام احل��س��ني ال��ق��رآين ال���ذي يعد 
العراق  مستوى  عل  قرآين  جممع  اكرب 

والنطقة«.
وق��ال الم��ني ال��ع��ام لت��اد حم��اضي 
اجل��ام��ع��ات  ال��تب��ي��ة اإلس��لم��ي��ة ف 
الندونيسية د.اندي هاديانتو: »وجدت 

وذلك  قرآين  جيل  إلعداد  جادًا  عمًل 
للدار  الناجح  التخطيط  خ��لل  م��ن 
إنجاح  ف  كبري  بشكل  يساهم  ال��ذي 
بوجود  نوعه  من  الفريد  الرشوع  هذا 

كوادرها التخصصة والكفوءة«.
من  ُيستفاد  أن  »نطمح  قائل:  وأضاف 
خلل  م��ن  وذل��ك  ال��ق��رآن  دار  تربة 
البلدان  أن��ح��اء  مجيع  ف  ف���روع  فتح 

اإلسلمية«.
»بعد  مبارك:  أمحد  الربوفسور  قال  فيم 
شيئا  رأيته  القرآن  دار  عل  اطلعت  أن 
عجيبا ولبد جلميع الؤسسات القرآنية 
طرائق  ف  نفسه  النهج  عل  تسري  أن 

التدريس والتحفيظ«.

عالني  ه��رت��ون��و  الس��ت��اذ  ان  وي��ذك��ر 
ومؤسسة  كيتا«  »أمانة  مؤسسة  مدير 
»وليتلطف« اعتنق السلم سنة 2012 
تاركًا بوذيته، وجاءت قناعته بالسلم 
بعد اطلعه عل عقائد السلم الرائعة 
ببناء  رشع  بالسلم  اعجابه  ولشدة 
العامل  ف  الساجد  اشهر  يضم  مرشوع 
حيث تم بناؤه ف إندونيسيا عل مساحة 

 99 عليه  يشيد  ان  عل  هكتارا   215
ف  الساجد  أشهر  عن  مصغرا  مسجدا 
القدسة  العتبة احلسينية  العامل وستكون 
باعتبار شهرهتا ف  احدى هذه الساجد 
ثقافيا  مركزا  الدينة  وتوي  كم  العامل، 
فيها  ان  اىل  اضافة  اسلمية  وجامعة 
كالقطار  النقل  وسائل  واحدث  مطارا 
التي  الستلزمات  وبقية  الكهربائي 
والستاحة  التنقل  عل  الزائر  تساعد 

والعبادة وتعترب مدينة سياحية دينية.
الرشوع  هذا  من  عالني  الستاذ  وغاية 
العامل باحلضارة السلمية  لتعريف  هو 

العريقة. 
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العاون  اخلفاجي  جاسم  نافع  وق��ال 
احل��رم��ني  ب��ني  ق��س��م  ل��س��ؤول  الول 
الرشعي  التويل  سمحة  ه  وجاّ الرشيفني: 
عبد  الشيخ  القدسة  احلسينية  للعتبة 
سوق  تأهيل  بإعادة  الكربلئي  الهدي 
إذ يعود  تراثه،  اخلفافني مع احلفاظ عل 
تاريخ هذا السوق اىل ) 1930م( ومنُذ 
الع��مر  عليه  يدخل  مل  ال��ت��اري��خ  ه��ذا 
احلسينية  العتبة  عاتقها  عل  وات��ذت 
سوق  ف  العمر  مراحل  انجاز  القدسة 
العمل  مراحل  »ان  مبينًا  اخلفافني«، 
بناء  واعادة  السقف  هتديم  ف  تلخصت 

سقف جديد ونصب شبكة ماء وشبكة 
ارضية  وب��ن��اء  اط��ف��اء  وشبكة  كهرباء 

جديدة مع احلفاظ عل تراث السوق«.
تبلغ  ال��س��وق  »مساحة  ان  وأض���اف، 

 )30( ف  العمل  وُأنجز  م2(    102(
رسعة  ف  قياسيا  الوقت  هذا  ويعد  يومًا 

النجاز«.
ف  اخلفافني  »س��وق  اناّ  ق��ائ��ًل:  وتابع 
العمراين  التطور  يناسب  اجلديدة  حلته 
ف العراق واهتمم العتبات القدسة، كم 
والشوارع  والزقة  القريبة  السواق  ان 
مشمولة  القدسة   العتبات  اىل  الؤدية 
العد  الربنامج  وف��ق  الع���مر   ب��إع��ادة 
مضيفًا  الس���واق«،  تأهيل  اع��ادة  اىل 
حضاري  بشكل  منظم  السوق  »اصبح 
عن  فضل  مج��ال��ي��ة   لسة  ل��ه  واض��ف��ن��ا 

العطاء الحسيني

افتتحت العتبة الحســـينية المقدســـة سوق الخفافين القريب من الحائر الحســـيني الشريف بعد تأهيله بشكل 
حضاري لمواكبة التطور العمراني مع الحفاظ على تراث المدينة القديم . 

سوُق الخفافين.. تجديد بناء واحياء تراث
االحرار : ح�شني ن�شر / ت�شوير �شالح ال�شباح 
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والنظافة،  اجلميلة  والرضية  النارة 
فيها  وضعت  السوق  مداخل  إن  كم 
عن  ع��ب��ارة  وه��ي  ضوئية  فلكاسات 
لوحات فنية  تسد واقعة الطفاّ إلحياء 
التاث احلسيني الكربلئي، موضحًا ان 
ف  موجودة  كانت  اللوحات  هذه  »مثل 
عمل  القبور  البعث  لكن  القديمة  ازقتنا 
العمل  كوادر  اناّ  مضيفًا  ازالتها«،  عل 
اخلفافني  سوق  اع��مر  تكاليف  وجممل 
مسامهة  مع  القدسة  احلسينية  العتبة  عل 
التربعني  وبعض  ال��س��وق  ف  الكسبة 
»العتبة  ان  اىل  اهلل خريا«، مشريا  جزاهم 
عمرانية  رصخة  تطلق  القدسة  احلسينية 
لواكبة التطور ف العراق وهذه الرصخة 
القريبة  السواق  مجيع  تشمل  العمرانية 
العرب  سوق  مثل  القدسة  العتبة  من 
وأسواق باب اخلان وباب بغداد  وباب 
السواق  »إدام��ة   اناّ  مضيفًا  السلله«، 
الشبكة  طريقة  عن  تكون  ومراقبتها  

داخ��ل  ج��وال��ة   وع��ن��ارص  اإللكتونية 
بشكل  عليه  للمحافظة  لتنظيمه  السوق 

مستمر«. 
احلسيني مسؤول  فاضل حسني  بني  فيم 
الرشيفني:   احلرمني  بني  صيانة  شعبة 
عن  ال��ت��ج��اوزات  برفع  العمل  بارشنا 
السواق وف سوق اخلفافني هو الرحلة 
حيمل  ك��ان  ال��ذي  السقف  رف��ع  الوىل 
اطنانا من النقاض والنفايات بم يقارب 
ست عجلت محل وبعدها رفعنا احلديد 
التهالك وعملنا عل اعادة سقف جديد 
الاء  تأسيس  فاعدنا  الثانية  الرحلة  اما 
والجاري وكوادر الصيانة  كانت تعمل 

من الساعة ) 7 صباحا  اىل 11 ليل ( .
احد  الس��دي   ابراهيم  قال  جهته  من 
سوق  ف  التجارية  الحلت  اصحاب 
سوق  انجاز  ف  السعة  ان   : اخلفافني 
اخلفافني غري متوقعة لدى مجيع اصحاب 
اعادة  ان  تعلمون  التجارية كم  الحلت 

سوق جديد بكل اجلوانب )سقف، شبكة 
 )30( ف  ارضية(  جم��اري،  شبكة  م��اء، 
النجاح  مقاييس  بكل  انجاز  هو  يوما 
الخرى  التجارية  الحلت  واصحاب 
نقل  طلبوا  العمل   هذا  شاهدوا  عندما 

التجربة اىل السواق الخرى«. 
الناس  »اصبحت  ب��س��ع��ادٍة:  وأض���اف 
تتجول ف السوق بكل ارتياح ول يوجد 
تاوز عل الشارع  باإلضافة اىل  النظافة  

والنارة اجلميلة«.  
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شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني
جهودٌ حسينية خلف الكواليس

وبشكل  يتذكرونه  السلم(  )عليه  احلسني  حمبو 
رشب  واراد  احدهم  ضم  ما  اذا  وروح��اين  تلقائي 
السباقة ف  القدسة هي  احلسينية  العتبة  ، ولن  الاء 
عموما  للمواطن  اشكالا  وبكل  اخلدمات  تقديم 
مشاريعها  ضمن  تبنت  فقد   ، خصوصا  وال��زائ��ر 
مرشوع حمطات تصفية الاء الرو وتوزيعه جمانا عل 
وبكل  العتبة  ف  الصيانة  قسم  ابدع  فقد  الواطنني، 
حسينية  وبجهود  ال��رشوع  هذا  انجاز  ف  ك��وادره 
خالصة خلف الكواليس ومنهم الهندسني والفنيني 

عل  الحطات  هذه  ومتابعة  والعاملني 
وصيانتها  يوميا  ساعة   24 ال�  م��دار 

الاء،  نقاوة  عل  لتحافظ  وتنظيفها 
استحسانا  الرشوع  هذا  نال  وقد 

اكثر  ف  فنجدها  رائعا  وقبول 
الوقات مزدمحة بالواطنني، 
هي  فيها  اله���م  وي��ع��ت��رب 
ف  نصبت  التي  الحطات 
تعاين  والتي  احلبيبة  البرصة 

النقي،  ال���اء  ش��ح��ة  م��ن 
النائية  الناطق  اىل  اضافة 

ف حميط كربلء .
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المحطات التابعة للعتبة الحسينية المقدسة
قسم الصيانة – شعبة معالجة المياه

المهندس/مؤمن حسن ابراهيم
مسؤول وحدة المحطات والبرادات

ا�شم املوقع                                                                كمية املاء املجهزة للمواطنني لليوم الواحد ت 
موقع براثا                                                                 150م3  1

حمطة الرجاء                                                                 60م3  2
حمطات ال�شفري                                                                 15م3  3
حمطة االمام احل�شني )عليه ال�شالم(               60م3  4
حمطة هور ال�شيب                                                60م3  5
حمطة امللحق                                                                 70م3  6

حمطة االمام الر�شا )عليه ال�شالم(                                6م3  7
حمطة امل�شتل                                                                60م3  8

حمطة الدعوم                                                                 80م3  9
حمطة مطبعة وارث                                                10م3  10
حمطة وارث االنبياء                                                70م3  11
حمطة ف�شائية كربالء                                                10م3  12
حمطة العطي�شي                                                                 60م3  13

حمطات االمام احل�شن )عليه ال�شالم(               100م3  14
حمطة فدك                                                                  6م3  15
حمطة رقية )عليها ال�شالم(                               6 م3  16
حمطة علي اال�شغر )عليه ال�شالم(                               6م3  17

حمطة الر�شالة                                                                 110م3  18
حمطة احلر                                                                 110م3  19

حمطة ام روية                                                                 60م3  20
حمطة الع�شكري                                                                  72م3  21
حمطة البوبيات                                                                 90م3  22
حمطة املوؤذن                                                                 28م3  23
حمطة الدويهية                                                                 50م3  24
حمطة �شيد ال�شهداء                                                20م3  25

حمطة الغدير                                                                 110م3  26
حمطة املهند�شني                                                                 60م3  27

حمطة االنتفا�شة                                                           300م3  28
حمطة اجلاهز                                                                 60م3  29

حمطة العطاء                                                                 120م3  30
حمطة وارث                                                                  5م3  31
حمطة ريحانة                                                                  5م3  32
حمطة الطاقة                                                               50م3  33

حمطة التنمية الزراعية                                               15م3  34
حمطة ال�شوجية                                                                 30م3  35
حمطة التوحد                                                                    1م3  36
حمطة الغدير/ الب�شرة                                          3000م3  37
حمطة عرفة/ الب�شرة                                          1000م3  38
حمطة الزهراء)عليه ال�شالم(/الب�شرة           100م3  39
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فتوى الجهاد الكفائي تحت مجهر البحث..
باحثوَن حوزويون وأكاديميون: الفتوى المباركة 

حمت العالم وغيّ�رت من مراكز القوى

جلسات بحثية مائزة لكباِر رجال الحوزة 
الش��ريفة واألكاديميين من  العلمية 
داخل العراق وخارج��ه؛ كانت حاضرة 
بقوة ضم��ن فعاليات مهرج��ان ربيع 
الشهادة الثقافي العالمي بنسخته ال� 
)14(، حيُث ت��مّ تقديم بحوث قيّمة 
استندتْ على شعار المهرجان )باإلمام 
الحس��ين ثائرون وبالفتوى منتصرون( 
لتنطلق في فض��اء البحث المضني عن 
الحقيقة، وتؤرّخ لحقبة هامة تشرّفت 
بفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها 
المرجعي��ة الديني��ة العليا ف��ي النجف 
األشرف، للوقوف أمام الخطر الداعشي 

الذي كان يهدّد العالم بأسرهِ.

فبعد النتصارات العسكرية الرائعة التي 
حققها أبطالنا ف القوات المنية واحلشد 
اجللسات  ه��ذه  مثل  ج��اءْت  الشعبي، 
مهًم وضوريًا ف  القياّمة مكمًل  البحثية 
الداعش،  الفكر  لواجهة  الوقت  نفس 
ض  يتعراّ م��ا  م��ع  الخ��ط��ر  ُي��ع��داّ  ال���ذي 
من  والسلمون  احلنيف  اإلس���لم  ل��ه 
هذا  عن  سيئة  صورة  وعكس  انتهاكات 

دي الصيل. اإلسلم الحماّ
أربع  عل  الشاركة  البحوث  عت  توزاّ
خاتم  قاعة  احتضنتها  بحثية  جلسات 
الرشيف  احلسيني  بالصحن  النبياء 
احلسيني  باحلائر  الوصياء  سيد  وقاعة 
بالصحن  احلسن  اإلمام  وقاعة  الرشيف 

فيها  ع��ت  وت��ن��واّ ��ر،  ال��ط��هاّ ال��ع��ب��ايس 
الستقاة  والثقافية  الدينية  الطروحات 
من الفتوى العظيمة وأمهيتها عل خمتلف 

الصعدة.
البحثية خالد عدنان  اجللسة  ر  مقراّ وأفاد 
احلسناوي, ان« البحوث الشاركة ف هذه 
للمواضيع  بشموليتها  تيزت  اجللسة 
التي  الباركة  الفتوى  تناولت  حيث 

غريت مراكز القوى«.
اثار  البحوث   »استعرضت  واض��اف 
الشعب  عل  عام  بشكل  الفتوى  ونتائج 

العراقي«.
اخلاصة  البحوث  جلنة  رئيس  ق��ال  فيم 
بالهرجان الشيخ عمر الليل: ان »اجللسة 

تقرير
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ثلثة  مشاركة  نت  تضماّ للبحوث  الثانية 
بحوث علمية الول لسمحة السيد اية اهلل 
القادم  القزويني  احلسيني  حممد  الدكتور 
من مجهورية ايران السلمية محل عنوان 
وتدعيم  الفتنة  درء  ف  واثرها  )الفتوى 
الوحدة الوطنية(، وكذلك بحث لرئيس 
الحكمة الرشعية ف لبنان سمحة الشيخ 
حممد كنعان محل عنوان )فتوى اجلهاد ف 
ورقة  ثم  ومن  والحيل(  ال��دويل  العطى 
البحوث  بمسابقة  الول  للفائز  بحث 
التدرييس ف كلية اإلمام الكاظم اجلامعة 
طارش  ح��ازم  الدكتور  السلم(  )عليه 
الذي محل عنوان  الساعدي  حاتم صكر 
)لغة اإلعلم الزينبي ف جماهبة الستكبار 

العالي مقاربات ف فلسفة اإلعلم(«.
)5شعبان  الح���د  ص��ب��اح  وانطلقت 
1439ه�( الوافق ل�)22نيسان 2018م( 
ضمن  الثالثة  البحثياّة  اجللسة  أع��مل 
احتضنتها  ال��ت��ي  ال��ب��ح��وث  جلسات 
احلسينياّة  العتبة  ف  الوصياء  سياّد  قاعُة 
باحلداثة  الطروحات  واتاّسمت  سة،  القداّ
للمستوى  ترتقي  التي  ��ة  وال��وض��وع��ياّ
خالد  الدكتور  وترأاّسها  العالياّ  البحثي 
صات  عدنان حسن وقد ُألقيت فيها ملخاّ
الدكتور  الشيخ  من  لكلٍّ  بحوث  لثلثة 
م  وتوساّ لبنان  من  يوسف  القادر  عبد 
بحثه بعنوان: )اخلطاب الديني بني منهج 
اجلهادياّ  اخلطاب  والحتواء..  اإلقصاء 
الشيخ  لفضيلة  وب��ح��ث  ان��م��وذج��ًا(، 

م  وتوساّ اجل��زائ��ر  من  اجل��زائ��ري  فضيل 
والفتوى  اإللي  )القانون  بعنوان:  بحثه 
فكان  الثالث  البحث  أم��ا  ال��ب��ارك��ة(، 
العراق  من  حسن  نعناع  حممد  للدكتور 
التي  )الفتوى  بعنوان:  بحثه  ��م  وت��وساّ
آثارها  ف  قراءة   – القوى  مراكز  ت  غرياّ
ونتائجها(، هذا وقد شهدت هذه اجللسة 
ة هذه البحوث وطرحها التاّسم  نتيجًة لقواّ
باحلداثة وغري التداول سابقًا، العديد من 
الداخلت واللحظات والستفهامات 
بتكريم  لُتختتم  احل��اضي��ن  قبل  م��ن 

الباحثني.
شعبان   5 الح��د  يوم  عرص  واختتمت 
اجللسات البحثية وذلك عل قاعة المام 
احلسن عليه السلم ف الصحن العبايس 
من  الباحثني  من  عدد  بحضور  الطهر 

خمتلف دول العامل.
وقد شهدت اجللسة البحثية مشاركة من 
بعنوان  بحث  رشارة  احلليم  عبد  الشيخ 
»بني السرية احلسينية والفتوى السيستانية 

ترسيخ نج ومحاية امة«.
عدة  تضمن  »البحث  ان  رشارة  وق��ال 
السرية  الول  العنوان  تفصيلية  عناوين 
احلسينية نموذج اخللود، وهيدف اىل بيان 
ان السرية احلسينية حركة بحجم التاريخ 
احلضارة  بحجم  وه��ي  اشمل  هي  بل 
وقد  واكمل  اسمى  هي  بل  النسانية 
حيث  واقعيتها  من  تارييتها  اكتسبت 
اح��داث  ع��ل  الط���لع  بمجرد  يمكنه 

سوى  موقعا  لنفسه  ي��د  ال��س��رية  ه��ذه 
مستوى  ع��ل  او  العاناة  مستوى  ع��ل 

التطلعات«.
السرية  »واقعية  فهو  الثاين  العنوان  اما 
احلسينية وهيدف اىل بيان مناشئ الواقعية 
الثالث  وال��ع��ن��وان  ت��ض��ريه��ا،  وس��ب��ل 
احلضاري  والسمو  اله���داف  انسانية 
وهيدف اىل بيان ان الواقعية التي اسهمت 
قد  التاريية  الس��ت��م��راري��ة  تقيق  ف 
حققت  التي  الهداف  بإنسانية  تعززت 
هي  هبا  وال��راد  احلضارية  الستمرارية 
مسريته  ف  باإلنسان  الرتقاء  تتوخى  ان 
والكمل  السمو  من  ذروة  اىل  احلضارية 

الذي من اجله خلق«.
الرابع  العنوان  ان«  اىل،  رشارة  واش��ار 
السياسة  احلسينية ونج  السرية  كان عن 
الجتمعية وهيدف اىل الضاءة عل احد 
برزهتا  التي  احلسينية  السرية  ابعاد  اهم 
واحداث  وظ��روف  مقدمات  وانتجتها 
ومن  السيايس،  البعد  وهو  السرية  هذه 
الرجعية  دور  اىل تديد  توصلت  قد  هنا 
الرشيفة  الباركة  الفتوى  وموقع  الدينية 
ف حركة التاريخ والسري احلضاري وهو 
الرجعية  اخلامس  العنوان  ف  عرض  ما 
تايز  السادس  والعنوان  الغيبة  زمن  ف 
لختم  واستثنائيته  السيستاين  اخلطاب 

بتنويه باحلشد الشعبي وتذير ودعاء«.
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بل  العراق  ف  الصحية  الوض��اع  تأثرت 
لا،  تعرض  التي  احلروب  بسبب  تردت 
وكان من بني اسوء ما خلفته هذه احلروب 
الذي  اخلبيث  السطان  مرض  تفش  هو 
اودى بحياة الكثري من العراقيني، ناهيكم 
الستئصال  بسبب  تعوقوا  الذين  عن 

اوالبت .
اغلب  اقتحمت  القدسة  احلسينية  العتبة 
الجالت اخلدمية وبكل اشكالا من اجل 
النهوض بالواقع اخلدمي ف العراق ومن 
بينها اخلدمات الصحية والتي قدمتها بني 

الجانية والتعاونية.
)عليه  المام احلسني  مركز  ويعد مرشوع 
من  السطانية  المراض  لعلج  السلم( 
اكرب وافضل الشاريع التي تقوم هبا العتبة 
التي  الالية  الظروف  من  بالرغم  احلسينية 

يعاين منها البلد. 
وللحديث عن الرشوع التقى مراسل جملة 
قيس  ليث  الهندس  بالدكتور  الح��رار 

حممود مدير الرشوع والذي قال:
ان اجلهة الرشفة عل مرشوع مركز المام 
الورام  لعلج  السلم«  »عليه  احلسني 
الكلية 12  تبلغ مساحته  الذي  السطانية 
الستاتيجية  الشاريع  قسم  هي  دون��م 
احلسينية  للعتبة  التابعة  والستثمرية 
للمرشوع  النفذة  الرشكة  بينم  القدسة، 
وان   ،Iife HospitaIs رشك��ة  ه��ي 

الرشكة الستشارية له هي الرشكة العالية 
انجاز  نسبة  وان   ،OSI الورام   لعلج 
العمل بالرشوع تصل بحدود 65% ومن 
الؤمل انتهاء العمل من الرشوع منتصف 

العام القادم.
ان  بالرشوع ذكر  التفاصيل اخلاصة  وعن 
عل  يقام  الستشفى(  )مبنى  الول  البنى 
مساحة مقدارها 4700 مت مربع وبأربعة 
التالية  القسام  من  يتألف  حيث  طوابق، 
قسم  الوضعي،  باإلشعاع  العلج  )قسم 
التشخيص  قسم  بالكيمياوي،  العلج 
قسم  العمليات،  قسم  والرنني،  بالشعة 
ع��ي��ادات  خم��ت��رب،  صيدلية،  ال���ط���وارئ، 
ت��ش��خ��ي��ص، غ���رف ل��ألط��ب��اء، غ��رف 
ويتألف  ال��رىض  رق��ود  قسم  ل��إلداري��ني، 
مع  للعلج(  رده���ات  غ��رف��ة،   80 م��ن 
توسيع اقسام التشخيص والتصوير وقسم 
والخترب  العمليات  وغ��رف  ال��ط��وارئ 

ايضا، اضافة اىل منطقة خرضاء داخلية. 
الكادر  )مبنى  ال��ث��اين  البنى  ان  مبينا: 
الطبي( يتكون من مخسة طوابق ويقام عل 
مساحة مقدارها 1450 مت مربع، حيث 
)الطبخ  عل  حيتوي  الريض  الطابق  ان 
صالتني  الطبي،  الكادر  مطعم  الركزي، 
نسائي«،  »رج���ايل،  الرياضية  لأللعاب 
قسم اداري، خمازن(، بينم الطوابق الول 
والثاين والثالث فأنا تتوي عل 12 شقة 

طعام،  غرفة  صالة،  )غرفتني،  اعتيادية 
 6 من  يتكون  الرابع  الطابق  بينم  مح��ام( 
 42 الشقق  عدد  يكون  وهبذا  كبرية  شقق 

شقة اعتيادية وكبرية. 
الرىض(  لرقود  )مبنى  الثالث  البنى  اما 
وعل  ايضا  طوابق  مخسة  من  يتكون  فانه 
مساحة مقدراها 1450 مت مربع، بحيث 
ان الطابق الريض يتكون من قسم الغسل 
والباين  للمستشفى  )اللوندري(  والكوي 
السكنية اضافة اىل غرف ادارية، 6 حملت 
خلدمة النزلء، بينم الطوابق الول والثاين 
يتكون  طابق  كل  فان  والرابع  والثالث 
منها  كل  تشمل  اعتيادية  شقة   12 من 
مح��ام(،  طعام،  غرفة  صالة،  )غرفتني، 
هو  البنى  هذا  ف  الشق  عدد  يكون  وهبذا 

48 شقة اعتيادية. 
مبنيني  هناك  ذل��ك  اىل  اض��اف��ة  منوها: 
واحد  طابق  من  تكون  خامس(  )راب��ع، 
مت   250 الواحد  الطابق  مساحة  فقط 
بالنظومات  خاص  احدامها  تقريبا  مربع 
)الضخات،  ع��ل  وحي��ت��وي  اليكانيكية 
اخلزانات واجللرات( والخر بالنظومات 
)البوردات  عل  حيتوي  حيث  الكهربائية 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي، ال��ح��ولت، ال��ول��دات( 
وشوارع  خرضاء  مساحات  اىل  باإلضافة 
خ��دم��ي��ة داخ��ل��ي��ة وارص���ف���ة وم��واق��ف 

سيارات.

يتكون من ثالث بنايات مختلفة...
مركز االمام الحسين »عليه السالم« لعالج االمراض السرطانية 

أكبر المشاريع الصحية االولى في العراق 
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1 � اأن�ش��دت يف م��اأمت احل�شني )ع( املقام من قب��ل الهيئة العلمية 
بالنجف االأ�شرف يف 23 حمرم احلرام �شنة 1359 ه .

ال�شي��خ ح�ش��ن اب��ن ال�شيخ حم�شن اب��ن ال�شيخ اأحمد اب��ن ال�شيخ 
عب��د اهلل الدجيلي النجف��ي ، عامل مرموق م�شه��ور بالتح�شيل 
ومن املعدودين من الفقهاء ، ولد يف النجف االأ�شرف عام 1309 
ه�� . ن�ش��اأ على الدر���س والتدري�س وحلق��ات الفقه��اء م�شافًا اإىل 
�شه��رة والده الع��امل ال�شهري على تدري�ش��ه واالعتناء به ، كنت 
كث��ريًا م��ا ا�شاه��ده م�شرع��ًا قا�ش��دًا جام��ع الهندي � وه��و اأكرب 
م�شج��د يف النج��ف وكان املرح��وم املريزا ح�ش��ني النائيني يلقي 
درو�شه على تالمذته هناك ومنهم املرتجم له ، وكان اإذا ح�شر 
يف املحاف��ل تك��ون له �ش��دارة املجل���س وتطرح امل�شاأل��ة العلمية 
وي�شت��ّد النقا���س حول��ه فكان م��ن املجّلني يف حتقيق��ه وخربته 
وممن يوؤخذ براأيه ويحرتم قوله ، طلب مني اأن اأ�شهر على ولده 
ال�شي��خ �شالح ليكون منربي��ًا مرموقًا بني اخلطباء فالزمني هذا 
الول��د حر�ش��ه اهلل مالزمة الظل مدة ال تقل ع��ن ع�شر �شنوات 
ف��كان كم��ا اأراد اأب��وه فهو الي��وم من خطب��اء النج��ف الالمعني 
وبحك��م هذه ال�شلة فقد كان��ت املودة اأكيدة م��ع الوالد والثقة 
اأ�شيلة فعرفت منه طيب القلب و�شالمة الذات وح�شن املعا�شرة 
والن�ش��ح ل��كل اأحد من قري��ب وبعيد ويحب اخل��ري لكل خملوق 
مع رجاح��ة عقل واتزان كامل ورمبا تذاكرن��ا ما بيننا مب�شاألة 
نحوي��ة وهو ي�شغي فيفي���س علينا من معارفه وكاأنه قد راجعها 
واأتقنه��ا يف تل��ك االآونة ، كان يخ��رج يف ال�شنة مرة واحدة اإىل 
الري��ف حول النجف وامل�شماة مبنطق��ة ) امل�شخاب ( بطلب من 
اأه��ايل تلك املنطقة الأجل التعلي��م الديني واالر�شاد والوعظ ، 

وق��د كرر الذهاب اإىل تلك املنطق��ة ) امل�شخاب( حتى تويف بها 
فج��اأة �شنة 1366 ه�� . ونقل اإىل النجف فدف��ن بها فرثاه جمع 
م��ن ال�شع��راء ال زل��ت اأتذك��ر مطل��ع ق�شي��دة اأك��رب اأوالده وهو 

العالمة ال�شيخ اأحمد �شلمه اهلل قال :

اآثاره :
 1 � حا�شية على ) كفاية االأ�شول (.

2 � منظومة يف املنطق.
3 � ديوان �شعره م�شافًا اإىل ر�شائله من منثور ومنظوم.

ول��ه اأي�شًا يف رثاء �شي��د ال�شهداء وقد ا�شتملت على مدح العرتة 
اله��داة عليهم  ال�ش��الم ، وقد تليت يف حمفل املالئية الذي اقيم 
لع��زاء احل�ش��ني علي��ه  ال�ش��الم يف الع�ش��رة الثالث��ة م��ن املحرم 
�شن��ة 1360 ه . وكان ان�ش��اد الق�شيدة يوم 26 حمرم من ال�شنة 

املذكورة :

مالحظ��ة ال�شخ���س املتح��دث يف الن���س ه��و موؤلف كت��اب ادب 
الطف ال�شيد جواد �شرب

أدب الطف...
الشيخ حسن الدجيلي )تـ 1366 هـ(

ه������ل ال������������دار م������ن ب����ع����د ����ش���ك���ان���ه���ا

ف�����رح�����ت ت����ق����ب����ل م����ن����ه����ا ال����ط����ل����ول

م����دم����ع����ًا رب�����ع�����ه�����ا  يف  وت���������������ذرف 

ف�����������ررن ال�����ن�����������ش�����اء ك���������رب اه����ي����ج

نظميح��������ي��������ارى ت�������ع�������ّج ب������اأك������ب������اده������ا يف  اأرث��ي��ك  كيف  اأدري  ل�شت  اأب���ي 

ب��غ��ت��ة ل�����ّف�����ك  امل���������وت  اأن  واأع������ل������م 

وال��زه��د بالقناعة  ر�شنها  النف�ُس  ه��ي 

وج���ان���ب ب��ه��ا امل���رع���ى ال��وب��ي��ل ت��رف��ق��ًا

اودع������ت ف���ي���ك  اآي��������ة  اإال  ه�����ي  ف���م���ا 

ت������ري������ك اخل������ل������ي������َط ب����ع����ن����وان����ه����ا

وت����ع����ت����ن����ق ال����غ���������ش����ن م�������ن ب���ان���ه���ا

وت�������������ش������ت������اف م�����ل�����ع�����ب غ�����زالن�����ه�����ا

م���������روع���������ًا ب��������ع��������دوة ذوؤب������ان������ه������ا

باليتماذي����������ب����������ت ب�������ال�������ه�������ب ن������ريان������ه������ا ال��ده��ر  ب��ع��دك  م��ن  �شامني  وق���د 

وغ���ّي�������س ي���ن���ب���وع ال��ف�����ش��ي��ل��ة وال��ع��ل��م

��ر خ��ط��اه��ا ب��ال��وع��ي��د وب��ال��وع��د وق�����شّ

الر�شد منهج  ع��ل��ى  واح��م��ل��ه��ا  ال���ذل  ع��ن 

اأع��ل��ى ذرى احل��م��ِد وامل��ج��د ب��ه��ا  ل��رتق��ى 
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ال : للكربياء والغرور
ملاذا : الأنك جمرد اإن�شان طني وماء وم�شريك للفناء

اإذًا : كن متوا�شعا ولني اجلانب مع الب�شر
ال : للكذب واخلداع واخليانة

ملاذا : الأنها تنق�س من قدرك وال ترفعه
اإذًا : كن �شادقا ووفيا ووا�شحا

ال : للغباء وال�شذاجة
ملاذا : الأنك �شتغدو اأ�شحوكة بني النا�س

اإذًا : كن ذكيا وفطنا وواعي الفكر
ال : للحب الزائف ولب�س االأقنعة
ملاذا : الأن احل�ب اأكرب مما تتوقع

اإذًا : كن ح�با واحدا وقلبا واحدا
ال : للظلم وللق�شوة

ملاذا : الأنها من منغ�شات احلياة وه�شم احلقوق
اإذًا : كن عادال وحنونا و�شاحب روح

ال : للثقة الزائدة
ملاذا : الأنه �شياأتي يوم تقع يف �شراك الغطر�شة

اإذًا : كن خري االأمور الو�شط
ال : للتبلد وعدم اإثبات الذات

ملاذا : لكي تكون لك مكانة يف املجتمع
اإذًا : كن �شاحب ح�شور مميز ل� ترقى

ال : للتحجر وموت ال�شمري
ملاذا : الأنك بهما ل�شت اإن�شانا

اإذًا : كن متفهما واأيقظ �شمريك
ال : للطمع واجل�شع

ملاذا : الأنك غبي لو ظننت اأنها �شجاعة
اإذًا: كن قنوعا ب� ما ُكتب لك يف احلياة
ال : ل� مراقبة النا�س وك�شف اأ�شرارهم

ملاذا : الأن بيتك من زجاج وكتابك مفتوح
اإذًا: غري نف�شك قبل اأن تغري النا�س واأغلق كتابك

ال : للكتابة العابثة
ملاذا : الأنها م�شيعة للوقت وخ�شائر للورق

اإذًا: كن �شاحب حرف وقلم م�شوؤول
ال : للنظر ل� من حولك ب� ن�شف عني

ملاذا : الأنهم ميلكون عينني
اإذًا: انظر لهم ب� عني عادية

�شمري اجلبورال ... لماذا اذًا ؟   
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����دح����ْك �����شَ ث�����ن�����اي�����اه ُ  يف  ال����ل����ي����ل ُ  خ�����ّب�����������اأ َ 
ح�������م�������ل�������ت�������َك ال�����������������ش��������م��������اُء دمي������������������َة خ����ري 
ل�����ف�����ّن�����������ا اجل����������������دُب ف������امل�������������ش������اف������اُت �����ش����وك 
ط������وي������ٌل  ال�������ع�������وي�������ل ِ  م���������ن  ل��������ي��������ٌل  م�����������������رَّ 
ج���������َب���������ٌل اأن�����������������َت ك������ّ�����ل�����������ل�����������������ت�����َك �����ش����م����ان����ا 
ح�������ش���ي�������س  واجل������م������ي������ع ُ  اأن��������������َت  َّ�����ةٌ   ِق�����م������������
ق���ل���ب���ا  اأح���������م���������ل ُ  ال���������ي���������َك  م�������ّن�������ي  ج�������ئ�������ُت 
ى م��������������اء ًل��������ت�����������������ش��������رَب م�����ّن�����ي اأت����������ل���������������������وَّ
َع�������ط���������������سٌ اأن����������������َت ك�����������ُل ِج�������������ش������ِم������َك ِم����ل����ح 
م���������اٌء  الأن��������������������ّ���������َك  ب������ال������ظ������م������ا  ت���������ُب���������ْح  ال 
ُم������ع������نٌي  ��������ش�������دي�������ٌق  ال  االآن َ  َوح�������������������دَك 
ُق�����ط�����ٌب ل�����ل�����ك�����ون ِ  اأن��������������َت  االآَن  وح��������������دَك 
ج���������ئ���������ُت وح�����������������دي ول����������ك����������نَّ اأوج����������اع����������ي
وج���ه���ي �����ح�����َك  ������شِ َت�������ُل�������ْم  وال  اأب������ك������ي  ج�����ئ�����ُت 
روح������ي ُع�����������ش�����َب  وغ��������������ادرت ْ  اأب������ك������ي  ج�����ئ�����ُت 

ان���ت���ه���ي���ن���ا  ال���������ك���������الُم  ي�����ب�����ت�����دي  اأْن  ق������ب������َل 
ُح�����������ش�����نٌي   ... امل�������ح�������م�������ّرت�������اِن  �������ش������ف������ت������اَي 
ِّ�����ْم ِج������راح������ي ي�������ا ر���������ش��������وَل ال������ب������ق������اِء ع�����ل������������
امل������ت������ديل ُج������������رُح������������َك  ج��������������اَع  واإْن  ه���������ا 
االأُف������������ِق يف  مي�����ت�����ّد ُ  االأن��������������نَي  �����ش����م����ع����َت  ه��������ْل 

ي�����ج�����ري  َدم������������ُع������������َك  ال������������ع������������راَق  اأالإَن 
ِرم����������اح����������ًا  �����������ش����������اَر  ال�������������ع�������������راَق  اأالإنَّ 
����ش���ي���ٌف  ب���������اإم���������ت���������داِدَك  ِخ�������������ش������ئ������وا..اأن������ت َ 
َخ����ج����ل����ى  اأم����������ام����������ك َ  ُك�������لُّ�������ه�������ا  اأح��������������������ُريف 
ك������������اَن م������دح������ي اإّن�����������������������ي ذك����������رُت����������َك ح�����ّي�����ًا

����ب����َح����ْك �����شُ  – امل����������وت  �����ش����اع����ة   – ف���ت���ن���ف�������ش���ت 
مَل�����َح�����ْك ي����ق����ط����ف����َن   – ِج������ع������َن  -اإن  ل����ع����ي����ونٍ  
م�����������������رَّ م�������ا م�������������رَّ وه����������ي ت�������ن�������دُب َق�����م�����َح�����ْك
ب�������������اَت و�������ش������ن������ان وه����������و ي��������رق��������ُب َف�����ت�����َح�����ْك
����ف����ح����ْك �����شَ ت�������ع�������ُد  ومل ْ  ب������ان������ح������ن������ااآت������ه������ا 
ول��������ه��������ذا ح��������ف��������رَت ب���������ال���������راأ����������سِ ُرحَم�������������ْك
ُب�������ل�������ب�������اًل ت��������اِئ��������ه��������ًا واأب�����������������ش��������َر دوَح��������������ْك
روح����������ْك  روح���������������َي  مّت�����������������سَ  اأْن  َع�����ل������������ّ�����ه�����ا 
ِم�����ل�����َح�����ْك اأح�������������ش������ُد  ج�����ئ�����ت  االآن َ  واأن��������������ا 
ب����وَح����ْك ال�����ك�����ون َ  ُت���������ش����ِم����َع  ان  اأخ���������ش����ى  اأن��������ا 
�����ل�����َح�����ْك ������شُ ف�����ي�����ط�����ل�����ب ُ  ن��������������اٍج  ع��������������دوٌّ  ال 
وي�����َح�����ْك ق�����ل�����َت  ق������د  واأن�����������ت   – –ويحًا  داَر 
�����ف�����َح�����ْك ������شَ ت������ن������ط������ُر  وت��������ل��������ك َ  ذن������������������وٌب 
اإّن���������ن���������ي الح������ت�������������ش������اد ُح�������������زين اأ�������ش������َح������ْك
�����ُد َف��������رَح��������ْك ُل������غ������ت������ي اإّن����������ه����������ا ������ش�����ت�����ح�����������شِ
ق����رح����ْك ي�������ش���ب���ُه  ل���ي�������س َ  ال�����ن�����ا������سُ  َق�����رُح�����ه�����ا 
واإن������ت������ح������اب������ي ي�������ا اأن�������������َت ي����ع���������ش����ُق ن������وَح������ْك
ُرحَم������������ْك اأُ���������ش��������اِف��������ح  ع������ّل������ي   .. ت�����ت�����ه�����ّج�����ى 
ُج�����رَح�����ْك – �����ش����ُت����ط����ِع����ُم  –اأن����������ا  ي�����ا  ال���������ذي  م�����ا 

�������رَح�������َك  ���������������َح ��������شَ ِدم��������������������اًء ح������ت������ى ي�������و��������شِّ
َم����ن����َح����ْك  – ����ب����ُط  �����شِ ي�����ا   - ل���ل���ن�������ش���وِب  ق�����������ّرروا 
ل�����������َك رام����������������وا ب������غ������ري ُك�������ن�������ِه�������َك ف���������ش����َح����ْك
ت������ت������ح������ّدى ُرغ���������������َم امل��������ري��������دي��������َن َق��������دَح��������ْك
������رَح������ْك ف�����ه�����ي ج��������وف��������اُء ل�����ي�����������سَ ت�����ب�����ل�����ُغ �������شَ
اإمن��������������ا اأن����������������َت ك��������������اَن م����������وُت����������َك َم�������دح�������ْك

 حيدر النجم / مملكة البحرينوقفٌة مع الحسين عليه السالم     
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يـــا حسين... يـــا حسين... 
حيدر عا�شوريا من لديَك النور ...هْب لي النوريا من لديَك النور ...هْب لي النور

هو ذا ألي، أمحلُه فوق روحي وأميض اليك أعمى، والطريق 
انك  ما أحسُه  ان  يبدو قصريا.  تارة، واخرى  يبدو يل طويل 
أسوأ  والقلق  القلق،  من  عاَنيت  مهم  عالك  فكري  ف  تفر 
عقاب ابتلينا به، كحب بل حب... هو نداء يلزم صمتا مؤلا، 
ابرصته ف عاملٍ داخيل، فذوب الكلمت عل لساين، وحكمت 
احسهم  واطمئنان،  قوة  والرادة  وص��ربت..  اراديت  عليه 
مواضع  خطى  هبم  اقتفيُت  معطرة،  بأشياء  فكري  يمآلن 
نظاما  ف��ؤادي  من  فصنعت  وال��رض��ا،  والسعادة  العربات 

ل جسدي هنيهة بنور ترابك.. تستيضء به روحي، ويضاّ
كل  السهل،  يوز  من  هبنائي  يعلم  ل  كي  بصمتي  سألوذ 
والعمل  والصلة،  اليومي،  اخلبز  احلياة،  ف  توفيق  له  يشء 
ف فيوضات مملكتك. فكان وليزال ضحيك مهسا مسبوكا 
رائحة  شمْت  التي  الرواح  لكل  تتسع  ودمعة  بالصلواِت، 

ترابك..
سيبقى هو نداء يلزم الصمت كي انضوي حيث نورك، ُأرمماّ 
ما نلثم من الروح، وأهتجاك بقلبي تت قبتك، ف الفضاءات، 
ف الصلة وف كل خطوة عل مدار الرض تمل اسم ترابك.
العيون  لتقي  مظلتي  ،وأن��رش  السمع  وأره��ف  سأصغي، 
الصغاء  مها  لعلاّ مدرستك  حول  بروحي  وأهيم  احلاسدة، 
ما رحم رب،  ال  بالسوء  المارة  النفس  ذاكرة  ي  دائم، لقواّ

حتى هتب يل النور وأشم عطر ترابك. 
بالضوء  القلب  به  ي  ُأغذاّ النور،  يل  هب  النور  لديك  من  يا 
حتى ل يُعد ب ما ُيكس، هب يل دعاًء يطوف عل زهر فمي، 
اردد  عنك،  بعيدًا  أكون  ل  أْن  انتظر  التي  هديتي  وامنحني 

اسمك مع كل دمعة ترسمها عيوين عل أديم وجهي.
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عبّ��ر عدد كبير من الش��خصيات التي ش��اركت في مهرج��ان ربيع الش��هادة الثقافي العالمي الرابع عش��ر عن 
س��عادتهم الكبيرة بالحضور الى كرباء والمش��اركة في هذا المهرجان الذي يهدف الى لمّ الش��مل وتوحيد 
االنسانية كافة السيما وانه يعقد في كرباء المقدسة خال شهر شعبان المبارك وتحت قبة المولى ابي عبد اهلل 
الحس��ين واخيه ابي الفضل العباس »عليهما الس��ام« اللذين يعدان مثاال حيا لإلنسانية ورمزا خالدا عبر التاريخ 

يقتدي به االحرار في كل بقاع العالم.
تقرير/قاسم عبد الهادي

تصوير/رسول العوادي ، صاح السباح
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زيارة العراق والعتبات المقدسة 
تخلد في التاريخ

وعن الشعور والحساس التولد بداخله 
تدث الشيخ سليمن يعقوب بنداغو من 
الشاركة  او  الزيارة  ان  قائل:  غانا  دولة 

مشاركة  تعد  الشهادة  ربيع  مهرجان  ف 
يعلم  ومثلم  مثيل  لا  وجدت  ما  عالية 
تواريخ  له  قديم  بلد  العراق  ان  اجلميع 
بلد النبياء والرسل، لبد  متعددة وهو 
أن يزور النسان ف حياته العراق  حتى 

ولو لرة واحدة.
تطور مستمر

ف  ش��ارك��ت  ان  يل  س��ب��ق  واض�����اف: 
العالي  الثقاف  الشهادة  ربيع  مهرجان 
العام  ه��ذا  وف  ماضية  سنوات  بست 

ايضًا ُوفاّقت للمشاركة بالهرجان، ومن 
ان  اجد  العديدة  الزيارات  هذه  خلل 
ف  اليابية  نحو  تامًا  تغريت  الم��ور 
الطاغية  سقوط  بعد  خصوصًا  العراق 
يرجون  العراقيني  جعل  حيث  صدام 
من العراق ف فتة حكمه هربًا من ظلم 
ان  استطاع  البعض  ولكن  النظام  ذلك 
العربية  سواء  الختلفة  الدول  اىل  يرج 
الذهب  اصول  ينرشوا  وان  الجنبية  او 

الصيل هنالك.
مستقبل زاهر

عادت  ان  وبعد  الن  حديثه:  واكمل 
المور اىل الراجع فأنا اتصور ان العراق 
النواحي  مجيع  من  اكرب  بصورة  سيتقدم 
واغلب الناس من الدول الختلفة تسعى 

لزيارته ف اقرب فرصة ممكنة.
قدرة العراق على نش��ر االس��ام 

بأريحية تامة
مشريا ف الوقت نفسه: ان تواجد العديد 
لذاهب  ينتمون  الذين  الشخصيات  من 
والشيعي  السني  فهناك  خمتلفة  وادي��ان 
الم��ر  ه��ذا  ف��ان  وال��س��ل��م  والسيحي 
تسعى  القدسة  العتبات  ان  عل  ي��دل 
والنساين  السلمي  الصف  لتوحيد 

ينرشوا  ان  القدرة  لدهيم  العراقيني  وان 
أي  وب��دون  بالسلم  الصيل  الذهب 

مشاكل.
رسالتنا ستكون واضحة

العراق  ان  اهلنا  اىل  سننقل  منوها: 
ومنهم  اساتذتنا  اخربنا  كم  مهم  بلد 
الستاذ الشيخ عبد السلم عبد احلميد 
ومعروف  قم  ف  درس  انه  حيث  بنيس 
السيستاين،  والسيد  احلكيم  السيد  عند 
لينوبه  الوكالة  اعطاه  اخلوئي  والسيد 
من  العديد  قام  وفاته  وبعد  افريقيا  ف 
ولنا  المور  ندير  الذين  ونحن  طلبه 
اخبار  وننرش  الناس  نخرب  بان  فرصة 
من  الكثري  حي��وي  البلد  فهذا  العراق 
حكومة  ستكون  وكذلك  الئمة  مراقد 
فرجه  تعاىل  اهلل  »عجل  الهدي  المام 
هو  فالعراق  الكوفة،  ف  ال��رشي��ف« 
يعملون  العراق  مراجع  وان  الص��ل 
وكل  الكرامة  يرجعوا  حتى  جد  بكل 
يشء للتاريخ اىل العراق، لسيم زيارتنا 
التي  والشاريع  الصانع  لرؤية  الباركة 
والعباسية  احلسينية  العتبتان  شياّدهتا 
القدستان خلدمة النسانية بشكل عام.

ش��اهدنا عكس ما سمعناه عبر 
وسائل االعام

بريطانيا  من  كريس  الدكتور  وتدث 
قائل: منذ سنوات عدة وانا اقرأ بشكل 
مستمر عن كربلء وعلقتها باحلسني 
والن نلت رشفا كبريا ان احصل عل 
كربلء  لزيارة  باحلضور  الفرصة  هذه 

القدسة، مجيل جدًا ان تأيت جماميع 

الشيخ 
سليمان يعقوب

الدكتور كريس
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بوجود  قدسيتها  لتى  كربلء  لزيارة 
الفضل  اب  واخيه  احلسني  المام  حرم 
التي  والروح  السلم«  »عليهم  العباس 
تبعثها لهايل كربلء، ان العلم الغرب 
مكان  وكربلء  العراق  ان  للعامل  ينقل 
الن  نفيس  ارى  انا  للزيارة ولكن  خطر 

ف أمان وسلم وكأين ف بلدي.
توحيد الصف االنساني تحت قبة 

االمام الحسين
امهيته  ال��ه��رج��ان  ه��ذا  ان  واض����اف: 
ف  الختلفة  الفئات  هذه  مجع  من  تأيت 
هذا  ف  سوية  لتكون  ومذاهبها  دياناهتا 
نحن  جيدة،  صورة  للعامل  لتنقل  الكان 
يوجد شخص شيعي  الن  ف جمموعتنا 
مسلم  وهناك  ومسيحي  سني  واخ��ر 
وبطوائف كثرية ونحن ف مدينة كربلء 
وهناك  سلمي  تعايش  هناك  بأنه  نشعر 
تعتمد  ل  والنسانية  التعامل  ف  انسانية 
اكون  ان  جدًا  ومهم  معينة،  طائفة  عل 
هنا كمسيحي لتعايش مع بقية الديان 
ف نفس الكان وهذه رسالة للعامل تقول 
يدينون  كلهم  والسلمني  السيحيني  ان 
يشعرون  وكلهم  غ��ري  ل  واح��د  بإله 

اليام،  من  يوم  ف  امامه  حياسبون  انم 
العراق  ان  لنا  التي كانت تصل  الرسالة 
صناعة  أي  فيه  وليس  مدمر  الن  حلد 
شاهدت  كربلء  اىل  زياريت  عند  ولكن 
احلرمني  الضخمة وخاصة طبيعة  الباين 
ان هناك حضارة وتقدما  تدل عل  التي 

وتطورا ف جمالت كثرية.
مشريا اىل انه رغم ديانتي السيحية لكنني 
لألطفال  الس��لم��ي��ة  ال��دي��ان��ة  ادرس 
السيحية  الديانة  بني  العلقة  وادرس 
ال���دارس  والس��لم��ي��ة ل��ألط��ف��ال ف 

البتدائية هناك ف بريطانيا.
تقبل الراي والراي االخر

من  اوكبه  شعيب  ت��دث  جهته  وم��ن 
نحيي  البداية  ف  قائل:  السنغال  دولة 
واهل  السلم«  »عليه  عيل  المام  شيعة 
عامة وكربلء  العراق  الطاهرين ف  بيته 
اقامة هذا  بمناسبة  عل وجه اخلصوص 
الكبري وترشفنا  العالي  الثقاف  الهرجان 
الصوفية  عن  ممثل  فعالياته  ف  الشاركة 
انتباهي حضور عدد  ف السنغال ولفت 
الدينية  والطوائف  الصناف  من  كبري 

الختلفة وهذا المر بحد ذاته يدل عل 
الخر  والراي  الراي  وتقبل  النفتاح 
الشتك  للتعايش  المثل  والستعداد 
الرسالة  ع��ل  والعمل  اجلميع  ب��ني 
شيعة  ف  لسته  المر  وهذا  النسانية 
اهل البيت »عليهم السلم« وهذا اهم 
ما حيتاجه السلمون ف هذا الوقت لن 
العداء تكالبوا علينا وحاولوا تسقيطنا 
وتفتيتنا بمختلف الوسائل والساليب.

الحس��ين مث��ال رائع لإلنس��انية 
جمعاء

والدمار  القتل  ان  نجد  الن  واض��اف: 
يكون  ان  وب��دل  كبرية  بنسبة  منترش 
يقتل  السلم  نشاهد  السلم  اخا  السلم 
المام  رحاب  ف  الن  ونحن  السلم، 
مثال  يعد  الذي  السلم«  »عليه  احلسني 
والكرامة  الدين  لإلنسانية وحفظ  رائعا 
بدورنا  ونحن  الباطل،  عل  واخل��روج 
نثمن جهود القائمني عل هذا الهرجان 
احلسينية  القدسة  العتبات  خدمة  من 
اطياف  ك��اف��ة  شمل  بلم  والعباسية 

الجتمع النساين.
تنوع الكتب ينبئ بخير

القادر  عبد  الدكتور  الشيخ  وش��ارك 
قائل:  احلديث  لبنان  من  ترننيل  يوسف 
ف الواقع هي الرة الوىل التي ازور فيها 
احدى  ف  والشاركة  القدسة  كربلء 
تقام سنويا  التي  الهرجانات  اكرب واهم 
معرض  ف  ال��ش��ارك��ة  وب��اخل��ص��وص 

شعيب اوكبه

42



الكتاب الدويل العالي وان تنوع وكثافة 
الجتمع  اراد  اذا  بخري  ينبئ  الكتب 
وان  اخل��ري،  اىل  يتحول  ان  الس��لم��ي 
والسلمي  العرب  جمتمعنا  ف  الشكلة 
انه منغلق عل ذاته وان النسان ل يقرا 
ال ف حدود ما تعلم ف كتاب او كتيبات 
يولد  الذي  هو  الثقاف  النغلق  وهذا 
اليوم  ونحن  والذهبيات،  العصبيات 
ول  الخر  عل  للنفتاح  احلاجة  بأمس 

نستطيع ال عندما نقرأ تراثه.
معارض الكت��اب الدولية مهمة 

لاطاع على االخرين
واضاف: ان الطلع عل اراء الخرين 
النفتاح  اىل  ي��ؤدي  وتراثهم  وكتبهم 
الدولية  الكتب  معارض  وان  عليهم، 
والسلمي  العرب  العامل  ف  تقام  التي 
هذه  تنمى  ان  ونتمنى  التاه  هذا  نحو 
الدول  تلقى دعم كبريا من  اخلطوة وان 
لسيم ان اجليل الناشئ اليوم يبتعد عن 
الكتاب والثقافة ويكتفي بالقيل والقال 
العصبيات  ان��واع  كل  يولد  الذي  وهو 

والذهبيات والحتقان الذهبي.
ضرورة احتواء االخر

متعلقة  الهرجان  ف  مشاركتي  ان  مبينا: 
باخلطاب الديني واجلهادي والحتوائي 
ولغة  وال��ق��ران  اللغة  ف  والق��ص��ائ��ي 
النبوية  السنة  مع  فان  بالحرى،  القران 
والئمة الطهار مل يدعوا ابدا اىل اقصاء 
يمأل  نجده  ما  وهذا  احتواؤه  بل  الخر 
ان  ال  علينا  وما  الكتب،  ساحات  كل 
وانفتاح  بوعي  التاث  هذا  قراءة  نعيد 
العصبيات  هذه  كل  من  نتخلص  حتى 
اجوائنا،  التي سيطرت عل  والذهبيات 
ونسال اهلل ان يكتب لنا الجر والثواب 
ف  القدسة  العتبات  ب��زي��ارة  مستقبل 
الزيد  عليها  القائمني  يلهم  وان  كربلء 
بالجتمع  النهوض  اجل  من  العمل  من 

العراقي والعامل السلمي ككل.
الروح في العراق

من  سامل  امحد  السيد  هو  التحدثني  اخر 
موريتانيا والذي قال: هذه الزيارة الوىل 
العراق  ف  روحي  ولكن  العراق  اىل  يل 
فيها  القدسة  العتبات  وجود  خلل  من 
خلل  م��ن  اط��لق��ا  بالغربة  اح��س  ومل 
قبل  من  وال��ب��ارك  اجلميل  الستقبال 

القائمني عل العتبات القدسة.

دور 
واضح للمرجعية الرشيدة

الرشيدة  الدينية  للمرجعية  ان  واضاف: 
وبارزا  كبريا  دورا  الرشف  النجف  ف 
بشكل  السلمي  الدين  عن  بالدفاع 
خاص  بشكل  القدسة  والعتبات  عام 
قبل  من  الرهاب  الجوم  بعد  وخاصة 
الفتوى  وه��ذه  لفهم  لف  ومن  داع��ش 
بالوقت  اتت  الكفائي  باجلهاد  اخلاصة 

الناسب لصد تلك الجمت التكفريية.
ص��دى واس��ع لفت��وى الجه��اد 

الكفائي
الينا  وصل  الرجعية  صدى  ان  منوها: 
قام  ان  بعد  الكبري  ودورها  موريتانيا  ف 
والشباب  الط��ف��ال  بذبح  ال��دواع��ش 
والشياب والنساء وكذلك ابطال احلشد 
صفا  وق��ف��وا  ال��ذي��ن  ال��ق��دس  الشعبي 
عن  للدفاع  اجليش  ق��وات  مع  واح��دا 

الرض والعرض.
اللينية  ال��زي��ارات  عن  له  سؤالنا  وف 
افريقيا  ف  وصداها  اثرها  يد  وكيف 
الليونية  ال��زي��ارات  ل��ذه  ان  ف��أج��اب: 
صدى واثرا واضحا لدى مجيع الطوائف 
خاصة  وموريتانيا  افريقيا  ف  السلمية 
ومن خلل النقل البارش لتلك الطقوس 
اتنى  وشخصيا  الع��لم  وسائل  عرب 
البيت  اهل  ذكر  لحياء  فيها  الشاركة 

»عليهم السلم« من كربلء.         

احمد سالم
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مجلة »االح��رار«  تحاور نائب رئيس المنظمة الدولية لألمن 
الشامل الكاتب ربيع االدريسي من مملكة المغرب

االحرار  ل مجل��ة  ه��ا خ��ا ر حضو
مهرج��ان ربيع الش��هادة الثقاف��ي العالمي 
الرابع عش��ر الذي نظمته العتبتان الحس��ينية 
والعباسية المقدس��تان اغتنمت فرصة اللقاء 
م��ع الكات��ب ربي��ع االدريس��ي م��ن مملكة 
المغ��رب  نائب رئيس المنظم��ة الدولية لألمن 
الش��امل ووقف��ت عل��ى اه��م انطباعاته عن 
الرس��الة التي يحمله��ا  المهرج��ان  وفكرة 

تأسيس  المنظمة الدولية لألمن الشامل ، .

* هل هذه الزيارة االولى لك الى كرباء المقدسة  وكيف وجدتها؟   
-  نعم الزيارة الوىل اىل كربلء القدسة مدينة سبط رسول اهلل تم دعويت اىل فعاليات 
ل  انه  الهرجان  هذا  خلل  من  اكتشفت  عرش  الرابع  العالي  الشهادة  ربيع  مهرجان 
يوجد ف العراق اي رصاع طائفي, وهذا الهرجان اتاح يل فرصة  التعرف عل التعايش 
بني خمتلف القوميات والديانات من الفارقة واليهود والبوذيني والسيحيني وغريهم، 
تصورات  انطباع  اىل  ادى  الشيعة  عن  الغرض  العلم  وسائل  خلل  من  نقل  وما 
خاطئة لدى الكثري من شعوب العامل ومهرجان ربيع الشهادة رسالة للمحبة والسلم 
ونبذ الطائفية ، ومن خلل زيارتنا هذه تبني ان كربلء والمام احلسني عليه السلم  
للعامل امجع وتستقبل الحبني من كافة الطياف والذاهب فالكل ينظر اليك نظرة اخ 
مهم كانت ديانتك وقوميتك وهذه الثقافة هي ليست وليدة حلظة وانم هي نابعة من 

البادئ احلسينية التي ترسخت ف نفوس الناس.
* ماذا توقعت عندما تم دعوتك الى مهرجان ربيع الشهادة العالمي ؟ 

- عندما تم دعويت اىل مهرجان ربيع الشهادة العالي برصاحة  كنت اتوقع انه 
اىل كربلء  بعد ما وصلت  الشيعة فقط ولكن  خمتص ف 
احلسني عليه السلم ما  شاهدته اثبت لنا انه مهرجان 
عالي من خلل فعاليات الهرجان والنشطة الختلفة 
التي تدعو اىل الحبة والسلم مع اجلميع  ول يتص 
العمق  ف  الذاهب  ف  اختلفا  اجد  ومل  فقط  بالشيعة 
احلقيقي والبعد الستاتيجي وما ينقل ف وسائل العلم 

هدفه التحريض والفتنة، علينا 
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عليه  احلسني  الم���ام  ن��ور  نكشف  ان 
اىل  النسانية  مبادئه  وايصال  السلم  
الشهادة  ربيع  مهرجان  خلل  من  العامل 
احلضاري والثقاف والهرجانات الشاهبة  
والعنوي  الع��لم��ي  ال��دع��م  وتقديم 

والثقاف ليصل اىل كل جمتمعات العامل .
* ه��ل لن��ا ان نتع��رف عل��ى المنظمة 
ه��ي  وم��ا  الش��امل  لألم��ن  الدولي��ة 

انشطتها ؟ 
- بالنسبة للمنظمة الدولية لألمن الشامل 
هي عبارة عن مؤسسة قائمة بذاهتا تبحث 
مجيع  ان  باعتبار  الشامل  المن  ف تقيق 
الذي  الج��رام  من  عانت  التي  ال��دول 
السلمني  بارض  كان  اذا  ارهابا  يسمى 
اجرامًا  يسمى  او  مسلم  ط��رف  من  او 
جمنون  يسمى  السلمني  غري  من  كان  اذا 
امن  اىل تقيق  النظمة تسعى  عقيل، هذه 
امن  ثقاف  امن  جسدي  امن  يعني  شامل 
اقتصادي امن روحي وكل انواع المن، 
ليحقق  جاء  الؤسسة  هذه  تأسيس  اذن 
ن النسان وانا  المن ف شموليته ونحصاّ
متخصص ف الشق الثقاف  كيف نستقرئ 
ُتبث  التي  والرسومات  الفنية  الع��مل 
والجرام  العنف  فكرة  وفيها  لألطفال 
والغاين  والكارتون  الرسوم  خلل  من 
لختاق  منافذ  كلها  وهذه  والوسيقى 
شخصية النسان ليكون مرشوعا ارهابيا 

ف الستقبل.
الصوف  اجلانب  نستغل  الغرب  ف  نحن 
السنوات  ف  كانت  التي  العقيدة  ه��ذه 
من  اجل��زائ��ر  فيها  تعاين  الاضية  العرش 
ف  واحد  صوف  ول  يشارك  مل  الرهاب 
اجليش  بتقرير  وهذا  والعنف  الره��اب 
الفكر  ه��ذا  نستغل  ونحن  اجل��زائ��ري 
الصوف فالصوفية هم اهل ذوق ووجدان 
السلم  عليهم  البيت  ال  حمبي  من  وهم 
النسان،  ف  البرشية  ال��روح  ويقدسون 

لتثبيت  اجل��ان��ب  ه��ذا  نستغل  ون��ح��ن 
اليئة  ُاسست  ذل��ك  ولج��ل  الم��ن، 
ف  ف  للتصواّ العالي  والت��اد  العالية 

اجلمهورية  رئيس  ارشاف  تت  اجلزائر 
الغاربة  اتاد  تأسس  كذلك  اجلزائرية، 
للتصوف ورئيسه الدكتور مازن الرشيف 
الستباقية  الكافحة  ف  الوضوع  لمهية 
افكار  من  منابعه  وتفيف  ل��لره��اب 

اتباعه والتحصني الروحي.
* متى تأسس��ت الهيئ��ة العامة لألمن 
الش��امل وه��ل هي ضمن  مؤسس��ات 
المجتمع المدني وتعمل بالتنسيق مع 

الدولة.
يسمى  ما  مرحلة  بداية  مع  تأسست   -

بالربيع العرب وكان لا دور لفضح 
ال��ف��ك��ر الره�����اب 
ال����وه����اب ب��دول��ة 

حدث  وما  تونس 
م�����ن ت��ف��ج��ري 

ل��ألضح��ة 
وال��ق��ام��ات 

واح������داث 
ليبيا  فكان لذه الؤسسة 

وقفوا  العلمء  م��ن  وجمموعة 
اخلطب  بالقاء  وقاموا  الرهاب  ضد 
للتصدي  الزيتونة  جامع  واح��ي��اء 
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نائ��ب رئي��س المنظم��ة الدولية لألمن 
الش��امل : علينا ان نكشف نور االمام 
الحس��ين )علي��ه الس��ام  ( وايص��ال 
مبادئه االنس��انية الى العالم من خال 
مهرج��ان ربي��ع الش��هادة الحض��اري 
والثقاف��ي ، واإلع��ام المغ��رض نقل 
تصورات خاطئة عن الشيعة إلى العالم 

السلمي  العامل  اجتاح  الذي  للرهاب 
تفشت  التي  التطرفة  الفكار  خلل  من 
تفاعل  وهناك  السلمية   الم��ة  وسط 
كبري للمجتمع مع هذه الؤسسة والمن 
لرجل  واصبحت  اجليش  مع  تكاتف 
المن منزلة مرموقة وتكاتف بني اجلميع.

* كيف نعالج افام الكارتون الموجهة 
الى اطف��ال المجتمع االس��امي ومدى 

تأثيرها على الطفل ؟ 
التي تبث سواء الكارتونية  - ان الفلم 
بعض  هناك  قسمني  اىل  تنقسم  غريها  او 
الصور التي تعرض ل ترى عل الستوى 
اللوعي  ف  تكون  وان��م  الوعي  العقيل 
وتصبح سلوكا ل وعيًا يقوم به النسان 
كبرية  الستقبالية  قدرته  تكون  والطفل 
د كل يشء  وهناك جهات  جدًا بحيث يقلاّ
ف  تاثريه  مدى  وتعلم  السيناريو  تكتب 
الطفال  فهناك جانب اجلذب باإلضافة 
اىل ان هذه اجلهات تنرش الفكر الباحي 
واللعاب  الرسومات  من  الكثري  لن 
وحركات  رم��وزا  فيها  تد  اللكتونية 
لألطفال  تبث  وه���ذه  اخ���رى  وام���ورا 
فكر  الطفل  عند  فيصبح  ينتبه  احد  ول 
انه يرى كل ما هو شاذ هو  مصطنع عل 
طبيعي ونحن الن نعمل ف الؤسسة عل 
من  والتحذير  العمل  لذه  نقدية  قراءة 
التي قد  الشاهد  او حذف بعض  بعضها 
تؤثر ف الطفال و ف هذا اجلانب بصفتي 
السح  عل  اشتغلت  مسحيا  خمرجا 

والدراسات  والسح  النسان  وحقوق 
عمل  ب��إخ��راج  قمت  كذلك  القرانية 
السلم(  )عليه  يوسف  بعنوان  مسحي 
العمل  هذه  توظيف  من  الدف  وكان 
)عليه  ي��وس��ف  مسحية  ان  وق��ائ��ي��ا، 
الكريم   القران  ان  تيل  فيها  السلم( 
حرض  اذا  بحيث  وتشاهده  اخلشبة  فوق 
انسان ل يعرف اللغة العربية يفهم القصة 

القصة،  يفهم  ي  ُاماّ انسان  اذا حرض  حتى 
للصم  مجعية  العمل  لذا  استدعيت  اذ 
والبكم وعندما تم سؤالم بعد السحية 
خلل  من  السحية  فهموا  بانم  بينوا 
القصة  كتابة  هو  به  قمت  فم  الصورة، 
حذف  تم  لو  فحتى  الصورة  خلل  من 
القصة  سُتفهم  الصوت  وبقاء  الصورة 
الصورة  وبقاء  الصوت  حذف  تم  ولو 

ايضًا سُتفهم القصة ، 
* ان��ت في كرباء م��اذا تُحب ان تقول 

لسيد الشهداء )عليه السام( ؟
ايناّ  احلسني  سيدي  يا  اقول  ان  احب   -
كفى  الي  اخوه:  قال  كم  واقول  ُاحبك، 
ب عزًا ان اكون لك عبدًا وكفى ب فخرًا 
ان تكون يل ربًا ، انت كم ُاحب فاجعلني 
يا  احلسني  لسيدي  واق��ول    ، ُت��ب  كم 
فاجعلني  ُاحب  كم  انت  احلسني  جدي 
واريد  اريد  ما  هذا  واهلل   ، ُتب  كم  لك 
لكل نفس تش وتسري ف كربلء احلسني 
وصل  حمبيها  قلوب  جلبت  التي  كربلء 
الطاهرين  الطيبني  وال��ه  حممد  عل  اهلل 
ومجعنا اهلل مجيعًا سنة وشيعة ودفع اهلل عنا 
كيد الرشار وحفظنا مجيعًا والسلم عل 

سيدي احلسني )عليه السلم(.  
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إن من احلكمة مداراة الواقف بم يلئمها، 
والقوة  احل��زم  استعمل  إجحافًا  فليس 
ضعفًا  وليس  ذلك،  المر  يستدعي  حني 
يقتضيها  ضورة  ال��ل��ني  ي��ك��ون  عندما 
بينهم  ي��ك��ون  أن  يصلح  ول  ال��وق��ف، 
احلزم  موضع  يناسب  فل  لألدوار،  تبادل 
اإلعتبار  إذ  العكس،  ول  اللني  استعمل 
وقوعهم  هو  اللفظتني  هاتني  استعمل  ف 
فيم يناسبهم، والعاقل احلكيم يعطي لكل 
من  لكثري  فهمنا  أن  إل  يناسبه،  ما  مقام 
معنًى مغلوطًا ف كثري من  يأخذ  الفردات 
مدعاة  إلاّ  مثًل  اللني  نرى  فل  الحيان، 
معنى  إل  واحل��زم  واإلنكسار،  للضعف 
أو  ال��رمح��ة،  من  بالضد  القابلة  للقسوة 
الشدة والنحراف ف دائرة الوى الضل، 
موضعه  وض��ع  ما  إذا  احل��زم  أن  حني  ف 
حفظ  ف  الطلوبان  وال���ردع  ال��ق��وة  فهو 
إذا  السيئني  يد  عل  والخذ  العام  النظام 
ِذيَن  الاَّ َج��َزاء  ��مَ  إناَّ  ( ذلك  المر  تطلب  ما 
َوَيْسَعْوَن ِف اَلْرِض  َ َوَرُسوَلُه  اِرُبوَن اهللاّ حُيَ
َع َأْيِدهيِْم  ُبوْا َأْو ُتَقطاَّ ُلوْا َأْو ُيَصلاَّ َفَساًدا َأن ُيَقتاَّ

ْن ِخلٍف َأْو ُينَفْوْا ِمَن اَلْرِض  َوَأْرُجُلُهم مرِّ
اآلِخَرِة  ِف  ْم  َوَلُ ْنَيا  الدُّ ِف  ِخْزٌي  ْم  َلُ َذلَِك 
الكافرين  عل  والغلظة   , َعِظيٌم(  َع��َذاٌب 
آَمُنوْا  ِذيَن  الاَّ ا  َ َأهيُّ )َيا  اهلل  ذات  ف  والتنمر 
َولَِيِجُدوْا  اِر  اْلُكفاَّ َن  مرِّ َيُلوَنُكم  ِذيَن  الاَّ َقاتُِلوْا 
ِقنَي(  اْلُتاَّ َمَع   َ اهللاّ َأناَّ  َواْعَلُموْا  ِغْلَظًة  ِفيُكْم 
)َوَل  احل��دود  وإقامة  احلقوق  ورعاية   ،
ولعل   ،  )ِ اهللاَّ ِدي��ِن  ِف  َرْأَف��ٌة  هِبِ��مَ  َتْأُخْذُكم 
الرمحة  ف  قمة  هو  مواطنه  بعض  ف  احلزم 

والعطف واحلنان. 
بينها  أدوات الستقطاب ومن  أن كل  كم 
الرفق واللني لا من قوة التأثري ما ل يمكن 
نكرانه، فأن لألجسام اجلاذبة قدرًا من قوة 
ول  نحوها،  الشياء  ت��ذب  كي  التأثري 
ها الضعف، وخاطب  يتصور أن يكون حملاّ
واللني  الرفق  بأسلوب  عباده  تعاىل  اهلل 
ولتصري  قلوهبم،  جمامع  ب��ه  ليستقطب 
آذانم صاغيًة للهدية واإلرشاد، لن فيهم 
ق  كسب القلوب والحبة ف النفوس، فيحقاّ
هبم ما يعجز عنه بغريمها، لنه متى ما قال 
طلبه،  أجيب  طلب  ما  ومتى  قوله  ُسِمع 

يراه الناس بلباس اللني مجيًل ف اإلستقامة 
اهلل  )صل  اهلل  رس��ول  يقول  واإلع��ت��دال، 
عليه وآله( ف الرفق: ) لو كان َخلقًا يرى 
ما كان مما خلق اهلل يشء أحسن منه(. إن 
يقوم  مهذبًا  بناًء  النفوس  ف  س  يؤساّ اللني 
الناس  مع  الطيب  التعامل  حقيقة  عل 
والصرب  أذاهم  وتمل  لم  الودة  وإظهار 
عليه واحللم عمن أساء منهم ) َوَل َتْسَتِوي 
َأْحَسُن  ِهَي  تِي  بِالاَّ اْدَفْع  َئُة  يرِّ الساَّ َوَل  َسَنُة  احْلَ
َويِلٌّ  ُه  َكَأناَّ َع��َداَوٌة  َوَبْيَنُه  َبْيَنَك  ��ِذي  الاَّ َف��إَِذا 
ق بخلق هذه  مَحِيٌم(.وحقيق علينا أن نتخلاّ
اهلل  ألزمنا  بم  أنفسنا  ونلزم  الكريمة  اآلية 
إساءته  وندفع  إلينا  أساء  عمن  فنتفع  به، 
قادرين  كنا  وإن  إليه،  واإلحسان  باحلسنة 
اخللق  هذا  ونعزز  إليه،  اإلس��اءة  رد  عل 
الصادرة  الواقف  من  نلمس  بم  الطيب 
من أسوتنا رسول اهلل )صل اهلل عليه وآله( 

وأهل بيته )عليهم السلم(
الصدر : موقع العتبة الكاظمية

الَتواِزَن بيَن الَليَن و اَلَشدة

مشاركات
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المستبصر التونسي األسعد بن علي.. 
رحلُة الغوص التي أثمرت بالهداية

ينبثُق  الصباح،  شمس  إرشاق���ة  م��َع 
عن  الرين  ليجيل  العامل  ف  الِداية  نوُر 
المكنة،  الحبة تأل  وإذ هي  القلوب، 
مؤنسًا  ليكون  الرمحن  صاغُه  حلبيٍب 
قلوبًا  أناَّ  كيف  ثكم  أحداّ البرش،  لبني 
السلم(  )عليه  الشهداء  سيد  عرفْت 
عظيًم،  ًا  حباّ وأحباّته  بثورته  فآمنت 
لتكوَن ضمن قوافل النور التي اهتدت 
احلسني  شمس  إىل  السبيل..  سواء  إىل 

التي ل تغيب.
حقبة  وخ��لل  اخل��رضاء،  تونس  ففي 
ال���ايض،  ال��ق��رن  م��ن  السبعينيات 
عيل(  بن  )السعد  اليانع  الفتى  كان 
من  ي��ده  ف  يقع  م��ا  ك��ل  بنهٍم  ي��ق��رأ 
عل  اهتممه  ��ز  وي��ركاّ وجم��لت،  كتب 
احلديثة  بالعلوم  الختصة  ال��ق��الت 
طرح  بشأن  الهتمة  العارصة  والفكار 

السلمي،  النظور  من  اليديولوجية 
ح ما ُيقال ف هذا الجال،  وجعل يتصفاّ
وجعل يبحث حول التاريخ ونواميسه 
وقوانني حركته ليصل إىل رؤية شمولية 
حول التاريخ الذي يندمج فيه اإلنسان 
من جديد ف الكون مع اهلل وباهلل )جلاّ 
السلمني  من  كان  أناّ��ه  ومع  جلله(، 
السنة )الالكية( إل أن شغفه وحواسه 
مل تنعه من الطلع عل مصادر لعلمء 
مسلمني شيعة كان بينهم كتب الشهيد 
رسه(  س  )ُقداّ الصدر  باقر  حممد  السيد 
معها  وينضج  عليها  ع  يطلاّ ك��اَن  التي 
إىل  يصل  أن  فحاول  وعقله،  عمرُه 
الوعي السلمي الذي يقود احلياة إىل 
آفاق مستقبلية رحبة وأن ُيرقي مستوى 
بالنظم  اإلح��اط��ة  أج��ل  م��ن  معرفته 
الشاملة  واحلضارية  والثقافية  الفكرية 

لإلسلم.
انبهر الشاب الجتهد )السعد بن عيل( 
كثريًا بشخصية وعطاء الشهيد الصدر، 
متمسكًا  نسيجًا  يشكل  إنتاجه  ووجد 
الب��ع��اد  متكاملة  إسلمية  ل��درس��ة 
وكانت  بعد،  فيم  بذلك  ح  رصاّ ك��م 
الكلمي  التجديد  مسألة  هي  أبرزها 
التي  العتقادية  والفكار  والضامني 

خاضها ف ضوء منهجه اجلديد.
الصدر  الشهيد  بكتب  الكبري  الشغف 
عل  ف  للتعراّ عيل  بن  السعد  دفعت 
علمء شيعة آخرين كان لم حضورهم 
فعكف  اإلسلمية،  الساحة  عل  اللح 
عل قراءة منجزاهتم الفكرية والثقافية، 
والباحث  القارئ  ذلك  وهو  وتدرييًا 
الذي ل يمل تبنياّ له أن اإلمامة كالنبوة 
حركة  ف  متأصلة  حضارية  حاجة 
كالنبي  اإلمام  وأن  والتاريخ،  الجتمع 
شهيد وخليفة هلل ف الرض من أجل أن 
يواصل احلفاظ عل الثورة ضداَّ اجلاهلية 
الفكري  حم��ت��واه  بكل  والن���ح���راف 
ومظاهره  ج���ذوره  وبكل  والنفيس 
غري  واستغلل،  استبداد  من  الختلفة 
قد  يكون  الرسول  دور  من  ج��زء  أن 
اكتمل وهو إعطاء الرسالة والتبشري هبا 

المستبصر األسعد بن علي ولد عام 1964 م في صفاقس 
بدولة تونس، ترعرع في أســـرة مالكيـــة المذهب، واصل 
دراســـته األكاديمية حتى أتّم الثانوية ثم دخل الجامعة 

في فرع العلوم الطبيعية.
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الجتمعية  بالثورة  والبدء 
صاحب  ليس  فالويص  أساسها،  عل 
هو  بل  جديد  بدين  ي��أيت  ول  رسالة 
جاء  التي  والثورة  الرسالة  عل  الؤتن 

هبا الرسول.
واصل السعد بحثه حول اإلمامة، ثم 
ف عل موقف النبي)صل  احباّ أن يتعراّ
أن  ف��رأى  اخللفة،  وآله(من  عليه  اهلل 

المر ل يرج من ثلثة احتملت:
االحتمال األول:

اخللفة،  أمر  وإمهال  السلبي  الطريق   
رسول  حق  ف  قبوله  يمكن  ل  وه��ذا 
ناشئ  لناّه  وآل��ه(،  عليه  اهلل  اهلل)ص��ل 

من أحد أمرين: األمر األوّل: أن يعتقد 
الرسول أناّ ذلك غري مؤثر ف مستقبل 
نظرته  الثاني:  األم��ر  ال��رس��ال��ة، 
هيمه  ول  مصلحية  نظرة  للدعوة 
دام  ما  الرسالة  عل  حيافظ  أن  إلاّ 
ومحايتها  مستقبلها  يعنيه  ول  حيًا 

من بعده.
االحتمال الثاني: 

نظام  ف  التمثل  اإلياب  الوقف 
ال���ش���ورى، ول��ك��ن الس��ع��د 
من  مجلة  استقراء  خلل 
تاريخ  من  الشواهد 
الول  ال���رع���ي���ل 
أن  ي��د  مل  ومواقفه 
الرسول قد طرح هذا 
المر أو بنياّ له الطريقة 
يد  ومل  للتباع،  اخلاصة 
عل  حة  الرصاّ النصوص  سوى 
خلفة اإلمام عيل )عليه السلم( 

من بعده.
االحتمال الثالث:

يقود  من  اع��داد  ف  التمثاّلة  اليابية 
أن  وج��دت  الس��ع��د:  ويقول  الم��ة، 
الذي  الوحيد  الطريق  هو  الطريق  هذا 
ف  ويعقل  الشياء،  طبيعة  مع  ينسجم 
ضوء ظروف الدعوة والدعاة وسلوك 
وهو  وآل���ه(،  عليه  اهلل  )ص��ل  النبي 
وآله( عليه  اهلل  )صل  النبي  يقف  أن 
موقفًا  وفاته  بعد  الدعوة  مستقبل  من 
ايابيًا، فيختار بأمر اهلل سبحانه وتعاىل 
وقياديًا  رساليًا  اع��دادًا  ه  يعداّ شخصًا 
الفكرية  الرجعية  فيه  لتمثاّل  خاصًا 

والزعامة السياسية.
التاريية  الشواهد  مجلة  من  وكانت 
اهلل  رس��ول  ع��ن  ال��روي��ة  والنصوص 
دفعت  والتي  وآل��ه(،  عليه  اهلل  )صل 
السعد للتثبت من صحة هذا السلك 
هي حديث »الدار« وحديث »الثقلني« 

و«النزلة« و«الغدير« وغريها.

صعوبة التحول الفكري:
مل يكن من السهل لألسعد بعد اكتسابه 
ر من اجلانب  القناعات اجلديدة أن يتحراّ
بمعتقداته  ه  يشداّ كان  الذي  العاطفي 
صمود  بكل  وق��ف  ولكنه  السابقة، 
حاولت  التي  التيارات  كل  ازاء  وتد  
ل  توصاّ التي  القناعات  منه  تسلب  أن 

إليها عرب الدلة والرباهني الساطعة.
فشعر  تعاىل،  ب��اهلل  السعد  واستعان 
بعدها أنه يمتلك القدرة عل تطي كافة 
احلواجز والعقبات التي وقفت بوجهه 

لترصفه عن السري باتاه احلقيقة.
اعان االستبصار:

واجهها  التي  النفسية  الوانع  ورغ��م 
النهائي  القرار  ات��اذه  خلل  السعد 
واصل  لكنه  الذهبي،  النتمء  بشأن 
قوي  النفس،  ه��ادئ  احلق  نحو  سريه 
عام  واع��ل��ن  اجل��ن��ان،  ثابت  احل��ج��ة، 
1984م ف تونس اعتناقه لذهب أهل 
إىل  سافر  ثم  السلم(،  )عليهم  البيت 
مرقد  بجوار  دمشق  ف  وأق��ام  سوريا 
)عليه  عيل  اإلم��ام  بنت  زينب  العقيلة 
العلمية  ب��احل��وزة  والتحق  ال��س��لم( 
علوم  تلقي  أجل  من  هناك  الوجودة 
السلم(  )عليهم  البيت  أهل  ومعارف 
وتراثهم  ومنهجهم  بسريهتم  والل��ام 
من  ليخرجوهم  ب��ه  ج����اؤوا  ال���ذي 

الظلمت إىل النور.
مؤّلفاته:

الشهيد  عند  ال��ك��لم��ي  )ال��ت��ج��دي��د 
الصدر، صلح اإلمام احلسن من منظور 
آخر، النهج اجلديد ف تدريس العقائد، 
أيضًا  وله  النتظار(،  ثقافة  ف  فصول 
الثقافة  جملة  ف  القالت  من  العديد 
وجملة  دمشق  ف  الصادرة  السلمية 
النهاج الصادرة ف بريوت، وجملة النور 

الصادرة ف لندن.
ف الصدر/ مركز البحاث العقائدية � بترصاّ
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بين سنة 57 ـــ 86 للهجرة ، 694 ـــ 705 م .

السيد قاسم شبر )قدس سره(
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وقيل ان سبب تسمية مدينة واسط هبذا 
اختاره  الذي  الوقع  أن  إىل  يعود  السم 
احلجاج لبناء مدينته كان يسمى » واسط 

القصب » .
 ، قصب  ارض  كانت  أرضها  أن  وقيل 
لذلك سميت » واسط القصب » وقيل 
أيضا سميت واسط لن موقعها يتوسط 

بني الكوفة والبرصة .
ال��وري��ث  ه��ي  ال��ك��وت  مدينة  وتعترب 
ف  الصيت  ذائعة  واسط  لدينة  التأريي 
التاريخ اإلسلمي. وكلمة الكوت يشاع 
إنا هندية، وعل الغالب برتغالية وتعني 
 )Coast( كلمة  من  الحرف  الساحل 
يبنى  ما  العراق  ف  ومفهومها  اللتينية، 
أو  نر  حافة  عل  الفلحني  من  جلمعة 
ساحل بحر ليكون مأوى لم أو مسكنا 
من القصب والبواري )حرص القصب(، 
أو من الطني واللبن، وقد يبنى وحده أو 
ما  وأقرب  الك��واخ،  بعض  حوله  يبنى 
يكون لتعريفه اليناء أو الجمع البحري، 

أو خمزن للذخائر احلربية.
سعد  شيخ  ناحية  نواحيها  اشهر  ومن 

عنها  وتبعد  الكوت  رشق  جنوب  تقع 
الناحية  واستحدثت  كم   50 بمسافة 
 1931 سنة  ف  ملكية  إرادة  بموجب 
وتبلغ مساحتها 1791 كيلو متا مربعا 
بخاصة  زراع��ي  طابع  ذات  الناحية   ،
والشعري(  )احلنطة  احلبوب  حماصيل 

واخلرض مثل الباقلء واخليار والباميا .
حمليا  وال��س��مة  واس��ط  ناحية  وكذلك 
البعض  عليها  وي��ط��ل��ق  )ال��دج��ي��ل��ة( 
مدينة  ج��ن��وب  تقع  ف��ان��ا  )ال��ع��روب��ة( 
عند  وتسمى  كم   29 بمسافة  الكوت 
استحدثت  للسهولة،   )29( السواقني 
الرقمة  اللكية  اإلرادة  بموجب  الناحية 
233ف 5 / 7 / 1952 وتبلغ مساحتها 

1587 كيلو متا مربعًا.
ف اجلانب التاريي والتاثي هناك أيضا 
آثار   ( والسمة  التاريية  واس��ط  مدينة 
واسط ( أو كم هو شائع عنها عند أهل 
النطقة ) النارة ( وتعود إىل مدينة واسط 
مركز  رشق  ج��ن��وب  وت��ق��ع  التاريية 

الناحية.
قضاء الصويرة )غرب دجلة(: 

يقع قضاء الصويرة شمل غرب الكوت 
بمسافة 135 كم ويبعد عن مدينة بغداد 
نحو 55 كم جنوبا وله تسمية حملية عند 
شائعة  غري  لكنها  القدماء  الدينة  أهل 

ألن وهي ) الصرية (
اإلرادة  بموجب  القضاء  استحدث   *
وتبلغ   1923 عام  ف   27 رقم  اللكية 

مساحته 937 كيلو متا مربعا .
أقضية  اك��رب  الصويرة  قضاء  يعترب   *

الحافظة ويسكنه الشيعة والسنة معا .
تقع هذه   ، الزبيدية  ناحية  نواحيها  ومن 
عنها  وتبعد  الصويرة  جنوب  الناحية 
نحو 50 كم وكذلك تقع شمل الكوت 

بنحو 85 كم .
استحدثت الناحية بموجب إرادة ملكية 
 328 مساحتها  وتبلغ   1926 عام  ف 
كيلو متا مربعا وتشكل نسبة 1,9 % من 

جمموع مساحة الحافظة .
غرب  جنوب  تقع   . الشحيمية  ناحية 
منطقة  وهي  كم   30 بمسافة  الصويرة 
الزراعية  الشاريع  اهم  فيها احد  زراعية 
الشحيمية  مرشوع  والعروف  واسط  ف 

الزراعي .
قضاء العزيزية ) رشق دجلة ( وترتبط به 
كل من : ناحية احلفرية و ناحية الدبوين 

)اخللفاء(.
 استحدث القضاء بموجب إرادة ملكية 
عام 1927 كناحية أول ثم أصبح قضاء 
عام 2000 .وتبلغ مساحته 2252 كيلو 
متا مربعا وتثل نسبة 03 % من مساحة 

الحافظة .
الرسوم  بموجب  الناحية  استحدثت 
 /  5  /  24 156ف  رق��م  اجلمهوري 
1976 وتبلغ مساحتها 210 كيلو متا 

مربعا .
عل  تقع  )ال��دب��وين(  اخللفاء  ناحية   *
الطريق العام كوت بغداد ويفصلها هذا 
حيث  حديثة  وهي  شطرين  إىل  الطريق 
 2001 ع��ام  الوىل  للمرة  استحدثت 
كناحية تقع شمل الكوت بنحو 65 كم 

وجنوب العزيزية بنحو 20 كم .
من  عليه  ويطلق   ، النعمنية  قضاء   *
( يقع  البغيلة   ( القدماء  الدينة  قبل أهل 
 45 بنحو  الكوت  مدينة  شمل  القضاء 
كليو مت وحيده من الشمل الغرب ) نر 
بينه  فاصل  حدا  يشكل  الذي   ) الالح 

وبني قضاء الشوميل ف حمافظة بابل ، .
إرادة  بموجب  القضاء  استحدث   *
مساحته  وتبلغ   1923 ع��ام  ملكية 

1103 كيلو مت مربع .
أيضا  وت��س��م��ى  الح�����رار  ن��اح��ي��ة   *
النعمنية  جنوب  وتقع  )احلسينية(، 
من  الغرب  الشمل  واىل  كم   20 بمسافة 

الكوت مركز الحافظة بنحو 38 كم .
الرسوم  بموجب  الناحية  استحدثت 
 /  11  /  16 ف   683 رقم  اجلمهوري 
كيلو   1244 مساحتها  وتبلغ   1961

متا مربعا .
قضاء احلي ) جنوب الكوت ( وترتبط به 

كل من : ناحية الوفقية و ناحية البشائر
* قضاء احلي ، يقع القضاء عل ضفاف 
نر الغراف إىل اجلنوب من مدينة الكوت 
ويبعد عنها بمسافة 45 كم . وهو حياذي 
من اجلنوب أيضا حمافظة ذي قار ، وتبلغ 

مساحته 1111 كيلو متا  مربعا .
القضاء  الراقد والزارات ف  ابرز  * من 
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جبري  بن  سعيد  الصالح  العبد  مرقد 
اإلم��ام  اب��ن  العكار  اإلم���ام  وم��رق��د 

موسى الكاظم .
* ش��ه��دت م��دي��ن��ة احل���ي ان��ط��لق 
الشعبانية  للنتفاضة  الوىل  الرشارة 
تنطق  مدينة  أول  وكانت   1991 عام 
العراق  مستوى  عل  النتفاضة  منها 

آنذاك 
 ( حمليا  وتسمى  الوفقية  ناحية   *
الغرب  اجلانب  عل  وتقع   ) حمريجة 
احلي  من  الشمل  واىل  الغراف  لنهر 
بمسافة 20 كم وجنوب الكوت بنحو 
ناحيتها  من  ت��اذي  .وه��ي  كم   25
إىل  التابعة  بدير  أل  منطقة  الغربية 
الديوانية ومن اجلنوب الغرب  حمافظة 

حمافظة  إىل  التابعة  الفجر  ناحية  تاذي 
ذي قار .

كل  به  وترتبط  احل��دودي  ب��درة  قضاء   
من: ناحية جصان و ناحية زرباطية

العراق  بني  احلدودي  بدرة  معرب  هناك 
إىل  نشيطة  ويشهد حركة تارية  وإيران 
كل  من  الزوار  وخروج  دخول  جانب 
ف  استحدث  الذي  النفذ  عرب  البلدين 

أعقاب سقوط النظام السابق .
الناحية  استحدثت    ، جصان  ناحية   *

بموجب إرادة ملكية عام 1929 .
احلقيقي  اسمها  وهو  زرباطية  ناحية   *
وكانت قد ألغيت خلل احلرب العراقية 
اإليرانية وأعيدت عام 1998 وسميت 

ناحية الذهب .
حمطات تاريية

استمرت واسط عاصمة للولة المويني 
متقطعة.  بصورة  احلجاج  وف��اة  عقب 
باعتمدها  للسواد  كعاصمة  ازده��رت 
عل الزراعة هبذا اإلقليم ونشأهتا كمركز 
لسك النقود. غري أن سيطرة العباسيني 
أدت  لبغداد  وتأسيسهم  العراق  عل 
إداري.  كمركز  واسط  أمهية  تراجع  إىل 
والهدي  النصور  اخلليفني  عهد  أن  بيد 
كسكر  بكورة  بالزراعة  اهتمما  شهدا 
سلطة  بانحلل  واس��ط.  وعاصمتها 
القرن  من  الثاين  بالنصف  العباسيني 
واجهة  إىل  واس���ط  ع���ادت  ال��ت��اس��ع، 
قادة  سيطرة  تت  كإقطاع  الح��داث 

عسكريني 
أتراك.

ن���ب���ه���ا ال�����زط 
تعرضت  كم   834 سنة  ثورهتم  خلل 
سنة  الزنج  ثورة  خلل  واسع  لتخريب 
877. وأدى وباء سنة 871 إىل تقليص 
هذا  أن  عل  كبري.  بشكل  سكانا  عدد 
بحلول  جم��ددا  الدينة  ازده��ار  يمنع  مل 
التي  الفتة  وتيزت  ال��ع��ارش،  القرن 
سنة  شاه  ملك  السلطان  وف��اة  اعقبت 
السلجقة  المراء  بني  بالتناحر   1092
مزيد  بني  من  احللة  وأمراء  العراق  عل 
اقتصاديا  بالنحدار  النطقة  فاستمرت 
وسكانيا. ومل يتحسن وضع الدينة حني 
القتفي  بعده  ومن  باهلل  الراشد  حاول 
عل  العباسية  السيطرة  فرض  اهلل  لمر 
السواد. غري أن القرنني اللحقني اتسم 
بتكيز سيطرة العباسيني ما أعاد للمدينة 
قاومت  القديم.  ازده��اره��ا  من  ج��زءا 
هولكو  بقيادة  الغول  جيش  الدينة 
العديد  مقتل  إىل  أدى  ما   1285 سنة 
اإلخلانيني  خلفاءه  أن  غري  سكانا.  من 
واسط  استعادت  كم  ترميمها.  أع��ادوا 
مكانتها كمركز لسك النقود بعد انتقالا 
تظهر   .1339 سنة  اجللئريني  لسيطرة 
بوضع  تيمورلنك  بقام  الدينة  أمهية 

حامية كبرية عليها عقب قيامه بغزوها.
عل  يعرف  ل  احلالية  الكوت،  ومدينة 
فيتناقل  تأسيسها،  زمن  التحقيق  وجه 
بن  سبع  )أن  خلصتها  رواي��ة  اهلها 
مياح  آل  عشرية  شيوخ  أح��د  مخيس( 
من  قلعة  شيد  ربيعة  من  بطن  »وه��م 
1812م  سنة  الوضع  هذا  ف  له  اآلجر 
العمرانية  نضتها  ن��واة  قلعته  فكانت 
سبع«  »ك��وت  ودع��ي��ت  اليه  ونسبت 
بعض  عليها  يطلقه  يزال  ل  اسم  وهو 
وقد  الع��راب.  من  ولسيم  العمرين 
يقال لا »كوت العمرة« بحذف الضاف 
اليه. كم وردت ف كتاب فريزر لوقوعها 
عن  ولتتميز  جهة  من  دجلة  شط  عل 
ف  فإن  أخرى،  جهة  من  الكوات  بقية 
 « كوت   « لا  يقال  عديدة  قرى  العراق 
مثل كوت الزين وكوت العمر وكوت 
وكوت  العصيمي  وك��وت  اإلفرنجي 
أمني  ويذكر  نعمة.  ابن  وكوت  الباشا 
احللواين ف كتابه خمترص مطالع السعود 
كانت   « ال��ك��وت  أن«  1886م  ع��ام 
باشا  سليمن  ولي��ة  زم��ن  ف  موجودة 
م(   1852 إىل  م   1779( بني  المتدة 
تقرير  فقرة عن  لونكريك  الست  وينقل 
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إىل  الرفوع  العراق  ف  الربيطاين  الوكيل 
حكومة الند ف سنة 1855م عن عزل 
وجاء  بدله.  آخر  وتعيني  لم  بني  شيخ 
إيرون  إيليس  رحلة  ف  كذلك  ذكرها 
من  نيسان  ف  البرصة  إىل  انحدر  الذي 
)كوت  باسم  دجلة  خلل  من  1178م 
لعدد  اخ��رى  رح��لت  وهناك  العمرة( 
من السياح الجانب يذكرون فيها أنم 
مروا ف أثناء ركوهبم دجلة بقرية تسمى 
» الكوت » مما يدل عل إنا قديمة، وربم 
كانت  فم  احلايل  موضعها  غري  ف  كانت 
لنج  ستيفن  رشكة  نالت  1869م  سنة 
الربيطانية امتيازا بتسيري السفن التجارية 
من  الكوت  متخذة  وبغداد  البرصة  بني 
عداد الوانئ الرئيسية التي ترسو عندها 
السكان،  عليها  فتهافت  بواخره�ا، 

رويدا رويدا. 
النتفاضة الشعبانية

شهدت الدينة خلل حكم حزب البعث 
أبناء  قادها  انتفاضة  الشتاكي  العرب 
1991م  العام  من  آذار   17 يوم  الدينة 
بعد  القبور،  حسني  ص��دام  نظام  ضد 
الكويت،  من  العراقي  اجليش  انسحاب 
أدت إىل سقوطها بيد الثوار لكن مل تدم 
استطاع  حتى  واحدا  يوما  ال  السيطرة 
اجليش واحلرس اجلمهوري من الدخول 
وقتل  جمددا  سيطرته  وفرض  الدينة  إىل 
ف  شاركوا  الذين  من  العديد  واعتقال 

النتفاضة .
الثار والتاث ف الكوت

ف  والتاث  الثار  بحمية  مهتمون  دعا 
طاوزند  اجلنرال  قرص  انقاذ  اىل  الكوت 
عام  الربيطانية  للقوات  مقرا  كان  الذي 
1914 من السقوط أو الدم، لا للقرص 

من قيمة معمرية وتاريية.
طاوزند  اجلنرال  قرص  عمر  ويتجاوز 
القرنني  الكوت  مدينة  يتوسط  ال��ذي 
وتبلغ مساحته 500 مت مربع وهو من 
ومتداخلة  عديدة  غرفا  ويضم  طابقني 
وت��م��ل ج��دران��ه ن��ق��وش��ا وزخ���ارف 

اسلمية.
الهتمني  اح��د  زويني  حسن  ووص��ف 
العلم  هذا  بمثل  الهتمم  عدم  بالتاث 
تاريخ  هت��دد  ال��ت��ي  باجلريمة  الث���ري 

حسب  وح��ض��ارت��ه،  ال���ع���راق 
تعبريه. خرج الرحوم حميي الدين 
احلربية  الدرسة  من  عبدالرمحن 
برتبة   1914 سنة  استانبول  ف 
الدرسة  إدارة  ومنحته  )م��لزم( 
لتمياّزه  تقديرًا  تقديرية  جائزة 
وكونه الول عل دفعته بالدرسة 
وعودته  ترجه  وبعد  احلربية. 
ل��ل��ع��راق م��ن��ح رت��ب��ة )م���لزم( 
وشارك ف حرب الكوت )موقعة 
الربيطاين  اجليش  ضد  الفلحية( 
طاوزند،  اجلنرال  بقيادة  الحتل 
من  بقواته  يزحف  ك��ان  ال��ذي 
وكانت  ب��غ��داد،  ب��ات��اه  ال��ب��رصة 
ارس  فيها  تم  التي  الكوت  موقعة 
اجلنرال  الربيطاين  اجليش  قائد 
طاوزند وكبار قادته وارسالم اىل 

استانبول.
بعض وكلء الرجعية ف الكوت 

عرب التاريخ
النجف  ف  العليا  للمرجعية  ك���ان 
الكوت  حمافظة  ف  حضورا  الرشف 
ارسالم  يتم  الذين  وكلئها  خلل  من 
من قبل الرجع العل، ففي مرجعية ايه 
اهلل العظمى السيد اب احلسن الصفهاين 
قدس اهلل رسه ف ثلثينيات القرن الايض 
العلم  العلمء  اكابر  من  سمحته  بعث 
حبيب  الشيخ  سمحه  هو  الكوت  اىل 
الشيخ  بعده  وم��ن   ، العاميل  ابراهيم 
من  كان  وقد  اهلل  رمحه  الس��دي  هادي 
كبار العلمء الذين تركوا بصمة واضحة 
ف الكوت حيث بقي فتة طويلة جدا اىل 
ان توفاه اهلل ف مطلع الستينات من القرن 
الايض ومن اشهر تراثه مكتبة عظيمة ف 
جامع الكوت الكبري بالضافة اىل دوره 
اهلل  رمحه  والقيادي  والتثقيفي  التبليغي 
عليه ، وبعد وفاته صار ابنه الشيخ حممد 
حسن الشيخ هادي السدي مقام والده 

قدس اهلل رسه لفته من الزمن 
احلكيم  حمسن  السيد  سمحة  انتدب  ثم 
السيد  س��مح��ة  عمه  اب��ن  رسه  ق��دس 
الكوت  ف  وبقي  احلكيم؛  صادق  حممد 
النظام  مضايقات  تمل  طويلة  سنوات 
وصهره  اولده  احد  اع��دم  وقد  البائد 

حسينية  بناء  اثاره  اشهر  ومن  وحفيده 
حسينية  تسمى  التي  احلالية  الكوت 

ومكتبة السيد احلكيم 
الشهيد السعيد ايه اهلل السيد قاسم شرب 

قدس رسه
د  حمماّ السياّد  ابن  قاسم  السياّد  الشهيد 
زين  اإلم���ام  إىل  نسبه  وينتهي   ، ش���رباّ
عام  ول��د  ال��س��لم(.  العابدين)عليه 

1308ه بالنجف الرشف.
وفاته  بعد  الدينية  العلوم  بدراسة  بدأ 
والده، وهو ف سن التاسعة من عمره ف 

النجف الرشف.
احلسيني  حممود  السياّد  أساتذته،  من 
احلسني  د  حمماّ السياّد  ال��ش��اه��رودي، 
السياّد  اإليرواين،  الشيخ عيل  البغدادي، 
أبو احلسن الوسوي اإلصفهاين، الشيخ 

د حسني الغروي النائيني. حمماّ
والحباّة  ق  التعلاّ شديد  رسه(  كان)قدس 
سياّم  ل  السلم(،  )عليهم  البيت  بأهل 
اإلمام احلسني)عليه السلم(، حيث كان 
سة  يذهب كلاّ ليلة مجعة إىل كربلء القداّ
السلم(،  احلسني)عليه  اإلم��ام  لزيارة 
قلبه، كم وجد  فريدة ف  له حمباّة  وكانت 
عليه:  ُكتب  كيس  الشهيد  كفن  م��ع 
وكتفي  صدري  عل  ُتنرش  الناديل  هذه 
الدموع  هب��ا  فت  جفاّ لناّ��ن��ي  ال��ق��رب؛  ف 
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احلسني)عليه  اإلم��ام  عل  جرت  التي 
السلم(.

العلمء  واستقرار  التبليغ  ية  أمهاّ تفى  ل 
هبذه  وش��ع��ورًا  وال��ن��اط��ق،  ال���دن  ف 
عمره  من  الربعني  ف  انتقل  السؤولية 
السياّد أب  بوكالة من  النعمنية  إىل مدينة 
احلسن الوسوي اإلصفهاين، ثماّ أصبح 
احلكيم  الطباطبائي  للسياّد حمسن  وكيًل 

بعد وفاة السياّد اإلصفهاين.
القاسم  أب  للسياّد  وك��ي��ًل  ث��ماّ  وم��ن 
السياّد  للشهيد  وكيًل  كان  كم  اخلوئي، 
ًا. بني له جداّ د باقر الصدر، ومن القراّ حمماّ

ام الظلمة وأعوانم مواقفه من احلكاّ
ت  حطاّ أن  منذ  أناّه  رسه(  ُعرف)قدس 
ل له التاريخ  رجله أرض النعمنية مل يسجاّ
أناّه خاف أو تراجع عن مقارعة الظالني، 
سنة  الشيوعي  ال��د  أب��ان  ح  تسلاّ فقد 
بوجههم،  السلح  ومحل  )1959م(، 
كم  بكفرهم،  النرب  ع��ل  يهر  وك��ان 
حيث  ��ام��ه��م،  أياّ ف  البعثيني  ح���ارب 
وفساد،  جرائم  من  عملوا  ما  عملوا 
بأفكار  العلمية  احلوزات  روا  دماّ حيث 
الدين،  عل  القومية  وتفضيل  التقاطية، 
العتقلت  ف  هم  وزجاّ الؤمنني  ��ام  واهتاّ

الرهيبة وإعدامهم وترشيدهم.
قصة اعتقاله

1979م،  عام  رجب  شهر  انتفاضة  ف 

د  كت وفود البيعة للشهيد السياّد حمماّ تراّ
بينها  ومن  رسه(،  الصدر)قدس  باقر 
السياّد  مه  يتقداّ النعمنية  أه��ايل  موكب 

. شرباّ
1979/6/15م،  اجلمعة  ي��وم  وف 
جاء  والعشاء،  الغرب  صليت  وأثناء 
قوا اجلامع من كلاّ  مجع من البعثيني وطواّ
ميكروفون  أحدهم  تناول  ثماّ  جانب، 
جريدة  افتتاحية  يقرأ  وأخ��ذ  اجلامع، 
اإلسلمية  الثورة  هتاجم  التي  الثورة 
ل  يتحماّ مل  كلمتهم  ناية  وف  وقائدها، 
الشباب ما قيل من كلمت ضداّ دين اهلل، 
الشباب  فبدأ  اهلل،  بيوت  من  بيت  وف 
بوجوه  أك��رب(  )اهلل  بصيحات  هيتفون 
هؤلء اجلبناء، مماّا دعاهم أن هيربوا أمام 

شباب اإلسلم كاجلرذان اخلائفة.
قاد  السجد  من  السياّد  خ��رج  أن  وم��ا 
من  لت  تشكاّ التي  الكربى  الظاهرة 
مدينة  ف  اإلس��لم��ي��ة  ����ة  اُلماّ مج��اه��ري 
أن  إىل  الظاهرة  واستمرت  النعمنية، 
قت الظاهرة،  وصل السياّد إىل بيته، فتفراّ
واحل��ذر،  احِليطة  منهم  السياّد  فطلب 
وف نفس تلك الليلة ف الساعة احلادية 
عرش أعلن البعثياّون حالة إنذاٍر قصوى 
المن  من  رساي��ا  وج��اءت  الدينة،  ف 
الكوت  مدينتي  من  الشعبي  واجليش 
مفارز  ونصبوا  وغ��ريمه��ا،  واحلسينية 

تفتيش.
الليل  منتصف  بعد  الثانية  الساعة  وف 
بطريقة  ولكن  ة،  الكراّ الجرمون  عاود 
وجهاء  بأحد  استعانوا  حيث  ماكرة، 
وطلبوا  خدعوه  م  أناّ وحُيتمل  البلدة، 
إناّه  له:  ويقول  السياّد  إىل  يذهب  أن  منه 
حديث  جمرد  وإناّ��م  معه،  لم  ع��داوة  ل 
إن  وبأناّه  الكوت،  حمافظ  مع  وجلسة 
ستهدم  احلكومة  ف��إناّ  ذلك  عن  امتنع 
داره عل َمن فيها، فدخل هذا الشخص 
الوجيه ف البيت كم يقول أحد أصحابه، 

وطلب من السياّد ما قالوا له.
من  ب��ني  ال��ق��راّ الش��خ��اص  أح��د  فقال 
السياّد: سياّدنا الكريم، إناّ هؤلء ل عهد 
مكيدة  وهذه  فجرة،  غدرة  م  وإناّ لم، 
يلحاّ  أخ��ذ  الشخص  ه��ذا  ولكن  أم��ن، 
عل السياّد، وأن ل يأخذ بكلم الشباب 
أ السياّد، فكتب بعض  والراهقني، ثماّ هتياّ
كان  فقد  رسيعًا،  والوصايا  الكلمت 
الرجوع، فلبس عباءته  دًا من عدم  متأكاّ

وأمسك بعصاه وفتح الباب.
وبمجرد أن خرج السياّد من البيت دخل 
جلوزة المن، ل يدعون شيئًا أمامهم 
عشوائيًا،  النار  وأطلقوا  ك��سوه،  إلاّ 
وبعثروا مكتبته الكبرية، ثماّ ُأحرقت بعد 
السياّد وعرشين شخصًا  ذلك، وأخذوا 
ملبسهم  ت  امح��راّ وق��د  أصحابه،  من 
إىل  وأخذوهم  الواجهة،  أثناء  بالدماء 
مدينة الكوت للتحقيق، وف اليوم الثاين 
من وصولم إىل مدينة الكوت تماّ نقلهم 

إىل مديرية المن ف العاصمة بغداد.
شهادته

ال��س��ادس  ف  رسه(  اس��ُت��ش��ه��د)ق��دس 
اإلع��دام  بأمر  1399ه،  شعبان  م��ن 
بالرصاص الذي أصدره احلاكم الجرم 
أياّ  ف  ُيعلم  ومل  هذا  اجلبوري،  مسلم 

مكان ُدفن لعدم تسليم جثمنه.
الزارات الدينية القدسة

مرقد سعيد ابن جبري من 
الماكن القدسة

يقع مرقد التابعي اجلليل سعيد بن جبري 
جنوب  ك��م   40 نحو  احل��ي  قضاء  ف 
الكوت واسمه سعيد بن جبري بن هشام 
السدي ، حبش الصل من بني والبه 
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العلم  اخذ   ، اسد  بني  من  احل��ارث  بن 
اهلل  عبد  من  والتفسري  والفقه  واحلديث 

بن العباس ,.
قال عامر ناجي بكالوريوس تاريخ ومن 
الهتمني بمتابعة شؤون الراقد والزارات 
اعلم  من  حمدث  فقيه  »هو  بالحافظة 
التابعني وعلم من اعلم العراق والمة 
بجميع  السلمون  وحيتفل  السلمية 
واستشهاده  ولدت��ه  بذكرى  مذاهبهم 
لروايته احلديث ولسعة علومه الفقهية«.

من  والعرشين  السابع  يوم  يعترب  وقال« 
زيارة  يوم  هو  عام  كل  من  احلجة  ذي 
التاريخ  هذا  يصادف  اذ  بن جبري  سعيد 
يوم الجيء به مكبل من البيت احلرام اىل 
الوايل  من  بطلب  القديمة  واسط  مدينة 
الثقفي  يوسف  ب��ن  احل��ج��اج  الم���وي 
الذي اقدم عل اعدامه لعارضته احلكم 

الموي ».
تسمية  احل��ي  مدينة  ع��ل  يطلق  وك��ان 

واسط القديمة أو حي واسط .
وتابع » ان اول من شيد ضيح سعيد بن 
( عام 1241 ه� وف  اغا  ) كنعان  جبري 
تم  الايض  القرن  من  العرشينات  مطلع 
واستخدم  جبري  بن  سعيد  ضيح  تشيد 

الطني وجريد النخل ف العمل«
وقال » من بني التسميات التي عرف هبا 
مرقد سعيد ) ابو هدمه ( لتساقط الطني 
انه كان  باستمرار أي  بنائه  الستخدم ف 

ينهدم باستمرار«.
رمم��وا  ال��ذي��ن  ال��ن��اس  اك��ث��ر   « وأردف 
الرضيح ف ذلك الوقت الواطن ) لزم 

مطر ( احد ابناء مدينة احلي » .
بقبته  يعرف  كان  الرضيح  أن  اىل  وأشار 
 1958 الع��وام  شهدت  وقد  الواسعة 
– 1965 عملية البناء احلديث وارشف 
عل ذلك احلاج جاسم حممد عبد الرضا 
جاسم  احل��اج  ذكر  ارتبط  حيث  البناء 
العمل  هب��ذا  لقيامه  شهرته  واتسعت 
مجع  خلل  من  فيه  الهايل  اسهم  الذي 

الموال والتربع لبناء الرضيح .
وزاد » كانت مرحلة البناء تلك متكونة 
والرقد  هبم  الحيط  والسياج  القبة  من 
الذي  شكله  عل  حمافظا  الرضيح  وبقي 

صمم عليه ناية سنة 1965 »

 1989 عام  تعرض  الرضيح  أن  وقال 
ف  معاله  من  ج��زء  وه��دم  التشويه  اىل 
أغلب  لزالة  السابق  النظام  قام  عملية 
الضحة والراقد والزارات ف خمتلف 

الدن العراقية ومنها واسط
وأوضح بأن الرضيح ظل مهدما اىل سنة 
1996 وفيها تم بناء الرضيح من جديد 
الحسنني  تربعات  تم مجعها من  باموال 
ارشف  وقد  العراق  مناطق  خمتلف  من 
احلاج جاسم حممد عبد الرضا البناء عل 

اعادة بنائه من جديد .
بناء  ت��م  الرحلة  ه��ذه  ف  إن  وأض���اف 
السابق  ال��ط��راز  شكل  ع��ل  م��ن��ارت��ني 

للرضيح ف العوام 1958 – 1965.
للرضيح  الكلية  الساحة  تبلغ   « وق��ال 
حماطة  مربع  م��ت  الف  ع��رشة  حاليًا 
بسياج ارتفاعه من اخلارج يبلغ 6 امتار 
ابواب  اربعة  وله  امتار   5 الداخل  ومن 

موزعة عل جهاته الربع«.
وتشكل دواخل السياج القابلة للرضيح 
جللوس  الخصصة  بالواوين  يعرف  ما 
الشيدة  الرضيح  مساحة  وتبلغ  ال��زوار 
منارتان  فوقه  وترتفع  مربعًا  م��تًا   90
ارتفاع الواحدة منها 120 متًا تتوسطها 

قبة دائرية ارتفاعها 18 متًأ .
القرب  القبة  أسفل  يقع  حديثه:  وتابع 
به قفص مشبك من احلديد  الذي حييط 
الحيط  القفص  فوق  وترتفع  واللنيوم 
وهناك  الكبري  احلجم  من  ثريتان  بالقرب 
الصغري  احلجم  من  اخرى  ثريات  سبع 

ويشغل القربمساحة مربعة قياسها 4×4 
مصل  يوجد  الصحن  داخ��ل  وف  مت 
مساحة  تبلغ  للنساء  واخ��ر  للرجال 
 5 وبارتفاع  مربعًا  م��تًا   320 الول 
مربعًا  متًا   160 مساحته  والثاين  أمتار 

وبارتفاع 5 أمتار ايضا ».
واضاف، يوجد ف احد جوانب الصل 
يضم  كبري  معرض  بالرجال  اخل��اص 
لكتبة  ن��واة  تثل  الكتب  من  جمموعة 
توسيعها  اىل  عليها  القائمون  يسعى 

ورفدها بالكتب القيمة.
مرقد اإلمام عيل الصالح يقع ف 

قضاء بدرة
مرقد السيد حممد أبو احلسن

 ويرجع نسبه اىل اإلمام عيل بن احلس�ني 
 ) بن عيل بن أب طالب )عليه�م لسلم 
3كم  وبمسافة  الكوت  قضاء  ف  ويقع 
أيام  طيلة  زيارته  غرب.وتكون  جنوب 

السبوع.
مرقد السيد تاج الدين أبو حممد :

بعد 100كم  احلفرية عل  ناحية  يقع ف 
إىل  نسبه  ويرجع  الحافظة  مركز  من 
اإلمام عل بن أب طالب وتكون زيارته 

كل أربعاء وف العياد الدينية .
مرقد السيد نور اللل 

ف مركز الحافظة وبرجع نسبه إىل اإلمام 
عيل بن أب طالب )عليه السلم(.

الكوت  وتراث  ويكيبديا  موقع  الصدر 
واعلم الكوت من النتنيت
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تراُث العلماء

الغلف  ع��ل  ال��ؤل��ف  كتبه  م��ا  ق���راءة  عند 
كتب  متنه  لقراءة  متلهفا  سيجعلك  الخري 
العارصة  الحلادية  احلالة  واقع  ان   »: يقول 
يفرض القيام بمعاجلة تتلف تاما عن جمرد 
العبارة  هذه   « اهلل  وجود  عل  الدل��ة  اقامة 
عل  الرد  لسلوب  السليم  التشخيص  هي 
الحلاد فالدلة القديمة كانت ضمن مستوى 
علمي وحضاري يتلف عن ماهو عليه الن 
عقلية  ادلة  استحداث  من  اليوم  لنا  فلبد 
وقد   ، العرص  ومتطلبات  تتمشى  علمية 
اجاد الكاتب ف بحثه او بحوثه التي ضمنها 
الكتاب ف الرد عل الحلاد حيث انه شخص 
السباب ودوافعها وراي اللحد وكيفية الرد 

عليه .
فيها  الضوء  سلط  صفحة   )13( القدمة 
الاّتي  الهام  و  أنواعه  و  اإلحل��اد  معنى  عل 
الثلثة  الفصول  واما   ، اللحد  إليها  ع  يتطلاّ
قوية  واستدللت  بمعلومات  جاءت  فقد 
كاليت  وعناوينها  الحلاد  شبهات  عل  ترد 

ة  العاماّ )السباب  بعنوان  ل:  الواّ الفصل 
الثاّاين: بعنوان  الفصل   ،) لياّ موقف فكرياّ
اما   ،) اإلحلادياّ بالوقف  ة  اخلاصاّ )السباب 
الفصل الثاّالث: جاء بعنوان )مفاتيح العلج 
بحثيا  معروف  هو  وكم  اإلحل��اد(،  لسباب 

تكون اخلاتة للنتائج والتوصيات
صفحتني  ف  الكتاب  قراءة  ليمكننا  حقيقة 
ساوجز  ولكن  ج��دا  مهمة  مواضيعه  لن 

البعض منها علها تفي بالغرض 

 ,) فكرياّ موقف  لياّ  ة  العاماّ )الس��ب��اب   
العارف  م  قساّ ، حيث  الول  الفصل  عنوان 
أناّ  ذكَر  و  تلقائياّة)نظرياّة(،  تلقائياّة و غري  إىل 
العارف”  “مبادئ  بني  مياّز  العقيلاّ  النهج 
الوجدانية  ل:  الواّ قسمني:  عل  فجعلها 
��اين:  ال��ثاّ  ، للمعرفة  ت��ق��ود  ال��ت��ي  واحلسية 
اىل  لتقود  التي  واخلزعبلت  الومهيات 

العرفة .
اللحد شانه شان أي انسان بادعائه ان يتبنى 

�شدر كتاب )االإحلاد: اأ�شبابه و مفاتيح العالج( عن موؤ�ّش�شة الّدليل للّدرا�شات و البحوث العقدّية 
الّتابعة للعتبة احل�شينّية املقّد�شة، الطبعة االوىل 2017، عدد �شفحاته 301 عدا الغالف 

كتاب “اإللحاد: أسبابه و مفاتيح العالج” 

اسلوب علمي بسيط في الرد على االلحاد
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او  م��ردود  اما  الفكر  وهذا  معينا  فكرا 
او  به  يفكر  ما  البحث  ، ونقطة  صحيح 
انا  يعتقد  اسباب  من  اللحد  يدعيه  ما 
ودراس��ة  التوقف  يب  هنا  صحيحة 
توغلها  وكيفية  الس��ب��اب  ه��ذه  منشا 
الساليب  وماهي  اللحدين  عقول  ف 

السليمة للرد عليها .
هو  ال��س��ب��ب  ان  ال��ل��ح��دون  ي��دع��ي 
الجتمعات  ان  بدليل  الل��ي  الترشيع 
وفساد  وتناحر  تلف  كلها  السلمية 
حال  كان  لا  سليمة  الرشائع  كانت  فلو 
السلمني هكذا ، والبعض من اللحدين 
التاث  بروايات مزيفة من  يستشهدون 

السلمي ليدعم رؤيته .
قائل  الرد عليهم  الكاتب اجاد ف  لكن 
ول  الترشيع  اىل  يلتفت  اللحد  ان   :
ال��ذي  البرش  ثقافة  ماهية  اىل  يلتفت 
بالبرش  ابتداء  فالشكلة  بالترشيع  يلتزم 
نفسه  حصن  هل  التزامه  ف  اج��اد  هل 
النظر  واما  ؟  والسيئات  الوبقات  من 
الفساد واحلروب فان ما موجود ف  اىل 
اوربا وامريكا لسيم ف العرص احلديث 
المة  ف  موجود  مما  مضاعفة  اضعاف 
اىل  ادت  التي  ف��احل��روب  الس��لم��ي��ة 
بسبب  حدث  ما  تفوق  برشية  ضحايا 
وحتى  البعثة  منذ  السلمني  ح��روب 
رفض  عل  دليل  هذا  وليعترب   ، اليوم 

الترشيسع السلمي 
لاذا يرفض اللحد فكرة الله ؟

رفضه جاء حسب ما اشار اليه الكاتب 
جمالته  بكل  العلمي  التطور   : ،اول 
وجود  فكرة  عن  يستغني  اللحد  جعل 
البنية  إناّ  العلم  قالوا ف هذا   : ثانيا  اهلل، 
و  وء،  الضاّ كفتونات   – للعامل  لياّة  الواّ
غري   – رات  ال��ذاّ لبنية  الكونة  العنارص 
كقانون  البدهيياّة  للقوانني  خاضعة 
حدث  الكون  ان  أي  الوياّة  و  ياّة  العلاّ

التدبر  اىل  احلاجة  دون  طبيعي  بشكل 
ف  العلمي  الدهاء  الثالث:  الل��ي، 
غريب  بشكل  بعضها  مع  العلوم  دمج 
 ، اللحدين  عقول  ف  ت��اث��ريه  اح��دث 
العلوم  بني  اإلعلمياّ  مج  الداّ ان  حيث 
الناّظرياّة)كالفيزياء  العلوم  و  التاّجريبياّة 
الناّظرياّة مثل(، و لناّ اجلمهري ل تياّز بني 
و  التاّجريبياّة  كالفيزياء  التاّجريبياّة  العلوم 
الناّظرياّة  كالفيزياء  الناّظرياّة  العلوم  بني 
أخذت الخرية صيت الوىل و مناقبها 

غم من اختلفهم! عل الراّ
هذه  تليل  وبحنكته  الؤلف  استطاع 

الدعاءات وردها ردا علميا ومنطقيا  

عامل  و  الناّظرياّة  البيولوجيا  عامِل  هل  أ- 
الكائنات  عامل  ان  يفساّ الناّظرياّة  الفيزياء 
يايضاّ أياّ  احلياّة و غري احلياّة كم يفساّ الراّ
معادلة رقمياّة، و يبنياّ )كيف و لاذا(؟ و 
عل  متوقاّف  ؤال  الساّ هذا  عن  اجلواب 
و  العقيلاّ  النهج  بني  النهجياّ  الفصل 

. النهج التجريبياّ

أوالبيولوجياّ  الفيزيائياّ  يقوم  هل  ب- 
الناّظرياّ بتنظريه دون خلفياّات مسبقة؟

العلوم  نجاح  بني  رب��ط  ة  ثماّ هل  ج- 
اعمة  الداّ الناّظرياّات  بني  و  التاّجريبياّة 
لوقف اإلحلاد؟ إناّ الناّظرياّات الاّتي تطرح 
براهني مبنياّة  ليست تارب علمياّة و ل 
عل مقدمات تريبياّة، بل هي تفسريات 
متابطة للوقائع التاّجريبياّة. كم ل يمكن 
الستدلل بنجاح العلوم التاّجريبياّة عل 
نجاح العلوم الناّظرياّة و التاّفسريياّة، لعدم 
ر  العلقة النطقياّة بينهم. فإناّ نظرياّة التاّطواّ
م  مثًل ليست مسؤولة أبدا عن كلاّ التاّقداّ
عادت  بل  الختربات،  ف  البيولوجياّ 
إىل  الخربياّون  وص��ل  أن  بعد  لتشتهر 

نتائج تؤياّدها.
حاجته  أو  اإلنسان  قابلياّة  نفي  أسباب 

للتاّدبري اإللياّ
ض الكاتب إىل سببني مع تليل كلاّ   تعراّ

منهم:

مقهور  اإلنسان  إناّ  قابلياّته:  الول:نفي 
بتأثري عوامل داخلياّة – كالبنية التكوينياّة 
و   – ملكاته  و  طباعه،  و  لشخصياّته، 
البيئياّة  و  الجتمعياّة  كبنيته   – خارجياّة 
– فأياّ معنى لترشيع يطلُب من اإلنساِن 

أن يالَف ما هو مقهور عليه؟ 
إىل  ه��ذا  يستند  حاجته:  ��اين:ن��ف��ي  ال��ثاّ

عاءين: اداّ
و   ، ال��رشاّاّ و  اخلري  وج��ود  أصل  نفي  أ- 

اعتبارمها من المور الناّسبياّة.
تدبري  عل  ق��ادرا  اإلنسان  اعتبار  ب- 
ه. و يرجع  نفسه و اكتشاف خريه و رشاّ
ر  التاّحراّ إىل  ا  إماّ أحدمها  تبناّي  ف  بب  الساّ
لوكياّات و  ا إىل تربير الساّ من القيود، و إماّ

. اخيلاّ ات من التاّأنيب الداّ تربئة الذاّ
القول  أسباب  اىل  الكاتب  تطرق  ثم 
التدبريياّة: السبب الول  بانتفاء العلقة 
يتك  كيف  الؤلف  طرحه  تساؤل  هو 
بيعياّة و  الطاّ ور  اإلله الدباّر كلاّ هذه الرشاّ
يقول  ها؟  ل حللاّ يتدخاّ أن  اإلنسانياّة دون 
كيز عل جانب الرشاّ دون  الؤلاّف إناّ التاّ
حكم  هو  و  غبة  الراّ وراء  انسياق  اخلري 
له  قيمة  بب ل  الساّ أناّ هذا  ، عل  انفعايلاّ
ف علم العرفة، الثاّاين: كيف يكون اإلله 
عى مدباّرًا للمصلاّني له ثماّ نجد كثريا  الداّ
ون؟ ادعاء غري منطقي بلحاظ منهم يتألاّ

البليني  حال  معرفة  عل  يقوم  إناّه   -1
من الناّاس وهو حمال، فضًل عن أناّه قائم 

عاء. عل عدم فهم حقيقة الداّ
بب عل تياّل دور اإلله  2- يقوم هذا الساّ

بنحو مماثل لعلقة البرش فيم بينهم.
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3- يفتض أناّ اخلري يقع برفع العاناة، 
تصيل  ف  ور  ال���رشاّ دور  حل��اظ  دون 

الكملت.
الناّظرياّات  تلك  عل  اللحدون  يعتمد 
له  تشكاّ برشياّ  نتاج  ين  الداّ بأناّ  للقول 
عوامل نفسياّة و اقتصادياّة و اجتمعياّة و 
سياسياّة.، وقد رد عل هذه الشبهة ردا 

عقليا منطقيا 
و  ين  الداّ بني  اخللط  اىل  الؤلف  واشار 
ان  اللحد  عل  ينياّة،  الداّ المرسات  بني 
ثم  ومن  وضوابطه  الدين  حقيقة  يتبني 
تطبيقها عل من يدعي المرسة الدينية 
يعيشه  الذي  الوهم  عن  بنفسه  ليتاكد 
او  متدين  ان��ه  يدعي  م��ن  ك��ل  فليس 
وليمكن  صحيحا  هو  دينية  ممارسته 

تكذيبه دون الرجوع اىل اصل الدين 
مهم  فصل  الثالث  الفصل  ان  اعتقد 
العلج  مفاتيح  )ف  عليه   يدل  عنوانه 
الؤلف ان  لسباب اإلحلاد( وشخص 
بغطاء  او  فلسفية  هي  السباب  اكثر 
هذا  ع��ل  ال���رد  ف  اك��ث��ر  ل��ذا  فلسفي 

اجلانب.
ف  الفلسفة  ببعض  استشهد  ل��ذا 
كانط،  هيوم،  بان   ذكر  فقد  رده  بيان 
فيينا،  حلقة  أعضاء  دوركايم،  كونت، 
اخلطأ  لتمييز  يصلح  ل  النطَق  رسل  و 
واب و الفلسفة فاقدة لضوابط  من الصاّ

بالتاّجريبياّة  العلوم  فحرصوا  العرفة، 
ق��ول��م ه��ذا مل  أناّ  م��ع  ��ة،  ي��اض��ياّ ال��راّ و 
حرصوا  و  رياضياّا.  أو  تريبياّا  يكن 
ن��وع��ني من  ال���وض���وع ف  أوص����اف 
ايت  التاّحلييل)الذاّ الحمولت:الوصف 

م( القواّ
م��ث��ل: الرب���ع���ة ع����دد، و ال��وص��ف 
مثل:  بالعرض(  )الحمول  كيبياّ التاّ
تقسيم  ف  اخللل  أث��ار   – يغيل.  ال��اء 
مشكلَة  و  الستقراء،  مشكلَة  القضايا 
لعدم  ذلك  و  اليتافيزيقا  علمياّة  عدم 
تركيبياّة،  أو  تليلياّة  موضوعاهتا  كون 
اللوازم  هذه  ف  ليست  الشكلة  ولكناّ 
م.  التقداّ النطقياّ  باخللل  بل  الباطلة، 
كوا  ياضياّات ل تساّ الهواء مل يشكاّ فالراّ
بينم  يقينياّتها،  ر  هبا بل سعوا إلياد مرباّ
فلسفة  و  )اإللياّات  اليتافيزيقا  كانت 
فكانت  اله����واء  ت��ساّ  الخ����لق(، 

عن. عرضة للتاّشكيك و الطاّ
للتاّشكيك  الوجب  اخللل  تصحيح   
لياّات العقلياّة:  و ينحلاّ هذا اخللل  بالواّ

إىل ثلث مشكلت:
1- علج خلط لوك و هيوم بني دوري 
احلساّ ف التاّصور و التاّصديق: ما ل غنى 
ا  ر، أماّ لنا فيه عن احلساّ هو أصل التاّصواّ
فيكون   ، احل��ساّ وظيفة  فليس  احلكم 
دور احلساّ إعدادياّا، و فاعل احلكم هو 
قيدا  اإلحساس  عملياّة  أخذ  مع  العقل 

ف الوضوع.
2- علج خلط لوك و هيوم بني دوري 
ر:  احلس البارش و غري البارش ف التاّصواّ
إناّ دور احلساّ ليس مقصورًا عل جلب 
إناّ  بل  البارش(  ور  ياّة)الداّ احلساّ العاين 
الاّتي  الخرى  العاين  لنعقل  ئنا  هيياّ هذا 
البارش(،  غري  ور  هبا)الداّ العقل  يتصاّ 
نحساّ  فإناّنا  أحد  قرصنا  لو  كم  ومثاله 
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بالمل و نعقل أناّه يشء و موجود و مؤثاّر.

3- علج خلط كانط بني أفعال العقل 
و  الرب��ع��ة  ي��درك  العقل  مدركاته:  و 
ر  عف، ثماّ يتصواّ الثاّمنية و الناّصف و الضاّ
يلحظ  و  الثاّمنية،  إىل  بالناّسبة  الربعة 
الوجودة  الناّصف  أو  عف  الضاّ علقة 
بينهم؛ فإناّنا نجد أناّ الفعال الاّتي قام هبا 
ر و نسبة و حكم تتلف  العقل من تصواّ
عن العاين الاّتي وقع احلكم عليها أعني 
عف.  الربعة و الثاّمنية و الناّصف و الضاّ
انفتاح باب العلج: علمنا أناّ الحكام 
كانت  كيف  ة  العاماّ العقلياّة  ��ة  الول��ياّ
أوسع  و  احلساّ  عن  صدقها  ف  ة  مستقلاّ
صدقا من حدوده، و كيف كانت أمورًا 
فإناّ  بنا..  ة  د أحوال خاصاّ واقعياّة ل جمراّ
معانيها من الوصاف الواقعياّة لألشياء 
معانيها  أناّ  و  بالعقل حرصا،  الدركة  و 
بياّنة  أناّ معانيها  أعماّ من كلاّ الشياء، و 

بنفسها.
تييز الحكام العقلياّة عن الومهياّة:

ورة  الرضاّ ا  إماّ  : العقيلاّ احلكم  أنحاء   –
هذه  و  اإلمكان،  ا  إماّ و  المتناع  ا  إماّ و 
ملحظة  إىل  جوهرياّا  تستند  الحكام 
هكذا  و  احلكم،  ط��رف  خصوصياّات 
ل،  التاّعقاّ يكون احلكم ناشئا عل أساِس 
فإناّنا قد نقوم باحلكم عل أساس مناشئ 
خصائصنا  صلب  ف  كامنة  أخ���رى 
ل،  التاّعقاّ مقام  أح��وال  منها  البرشياّة، 
مقام  أح���وال  التاّخياّل،  مقام  أح���وال 

النفعال.
و   ) الومهياّ التاّخياّل)احلكم  بني  الفرق 
إناّ تياّل وقوف   ،) العقيلاّ ل)احلكم  التاّعقاّ
يمكن  ب��أناّ��ه  حكمي  و  مس  الشاّ ع��ل 
لكوين  يل  تعقاّ ع��ن  يتلف  ذل���ك،  يل 
لحظت  أناّني  يعني  إذ  عليها،  واقفا 
خصوصيايت و خصوصيات الشمس، و 

ل  فالتاّعقاّ بالستحالة..  سأحكم  بالتاّايل 
عل  ق��درت  ما  بامتناع  احلكم  إىل  ق��اَد 
تياّله، و العتمد عل حال اخليال قادين 
هنا  من  تياّلته.  ما  بإمكان  احلكم  إىل 
نباّه فإناّ التاّكال عل التاّلقائياّة  لبداّ من التاّ
معرفة  إىل  يقوُدنا  ل  التاّخياّل،  مقام  ف 

صحيحة.. 
ه��ن��ال��ك دع�����اوى ث���لث م��ط��روح��ة 

للتاّشكيك بوجود اإلله:
1- دعوى هيوم:

أناّ  يعني  العدم بل سبب:  بعد  الوجود 
كلاّ يشء يوز أن يكون موجودا و غري 
نتخياّل  أن  يمكن  ببساطة  لناّنا  موجود 
التاّناقض،  وق��وع  دون  وج���وده  ع��دم 
التاّخياّل  مقام  لح��وال  تكيم  إل  ليس 
القدرة  بني  اللزمة  فأين  الواقع.  عل 
عل سلب يشء ف اخليال و بني إمكان 

انسلبه واقعا؟
2- امتناع فكرة اإلله نفسها 

اّ ف العامل يناف معلولياّته  3- وجود الرشاّ
لإلله:

التاّسليم  ه��و  ال��ق��ول  ه��ذا  منشأ  إناّ  و 
الناّقص”  من  العامل  “خلواّ  فكرة  ب��أناّ 
بكونا  احلكم  منشأ  و  ق،  التاّحقاّ ممكنة 
ملحظة  بعد  لناّنا  التاّخياّل،  هو  كذلك 
نجدها  العامل،  نات  مكواّ خصوصياّات 

خالية  ففرضها  التاّزاحم،  بذاهتا  تقتيض 
عن التاّزاحم يعني التاّناقض، 

ين: العلقة بني العقل و الخلق و الداّ
ين  قال الؤلاّف ل يمكن نسبة تعاليم الداّ
إىل اإلله مع كونا موافقة للعقل الربهايناّ 
و  اإلن��س��ان،  خلري  معارضة  تكون  ثم 
للمعرفة  فاقدين  ين  الداّ أرباب  كان  إذا 
، فنسجوا  بمقتىض منهج العقل الربهايناّ
فتلك  رشيعة  و  عقيدة  أوهامهم  من 
إليهم ل إىل دين اإلله و  ترداّ  مشكلتهم 

ل إىل اإلله نفسه.
هي  و  نفسياّة:  أسباب  اىل  الؤلف  اشار 
الثاّاين:  ر،  بالتاّحراّ غبة  الراّ ل:  الواّ أربعة: 
لبعض  التعصب  لوك  الساّ عل  الغيظ 
بنجاحات  النبهار  الثاّالث:  التدياّنني،  
رة  العلوم التاّجريبياّة و الجتمعات التحراّ
��أملاّ من رؤية  ال��تاّ اب��ع:  ال��راّ ي��ن،   ال��داّ من 
ف  و  اإلل��ه.  ل  تدخاّ دون  من  الكوارث 

مقام بيان مفتاح علج 
الكاتب:  بقلم  للكتاب  ق��راءة  هنالك 
مؤسسة  موقع  عل  نرش  يقة  الضاّ هاشم 
القدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  الدليل 
ضمنت قراءيت هذه بعض الفقرات التي 

اشار اليها الكاتب.
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كيف يكون الدعاء؟ 
َعاِء َباُب اْلَيِقنِي يِف الدُّ

� َعْن اأَِبي َعْبِد اهللَّ عليه ال�شالم  َقاَل: اإَِذا َدَعْوَت َفُظنَّ اأَنَّ َحاَجَتَك ِباْلَباِب.
َعاِء َباُب االإِْقَباِل َعَلى الدُّ

َبا َعْبِد اهللَّ )عليه ال�شالم( َيُقوُل اإِنَّ اهللَّ َعزَّ وَجلَّ اَل َي�ْشَتِجيُب  � ع�َْن �ُشَلْيَماَن ْبِن َعْمٍرو َقاَل �َشِمْعُت اأَ
َجاَبةِ. َذا َدَعْوَت َفاأَْقِبْل ِبَقْلِبَك ُثمَّ ا�ْشَتْيِقْن ِباالإِ ُدَعاًء ِبَظْهِر َقْلٍب �َشاه َفاإِ

- َعْن اأَِبي َعْبِد اهللَّ َقاَل: قال ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله(: اَل َيْقَبُل اهللَّ َعزَّ وَجلَّ ُدَعاَء 
ِت َفاَل َيْدُعو َله وَقْلُبه اَله َعْنه وَلِكْن ِلَيْجَتِهْد َله يِف  َقْلٍب اَله، وَكاَن َعِليٌّ َيُقوُل اإَِذا َدَعا اأََحُدُكْم ِلْلَميِّ

َعاِء. الدُّ
- َعْن اأَِبي َعْبِد اهللَّ عليه ال�شالم  َقاَل اإَِذا َدَعْوَت َفاأَْقِبْل ِبَقْلِبَك وُظنَّ َحاَجَتَك ِباْلَباِب.

- و َقاَل اي�شا اإِنَّ اهللَّ َعزَّ وَجلَّ اَل َي�ْشَتِجيُب ُدَعاًء ِبَظْهِر َقْلٍب َقا�ٍس.
ِث َلبُّ َعاِء والتَّ اِح يِف الدُّ َباُب االإِحْلَ

- َقاَل اأَُبو َعْبِد اهللَّ عليه ال�شالم اإِنَّ اْلَعْبَد اإَِذا َدَعا مَلْ َيَزِل اهللَّ َتَباَرَك وَتَعاىَل يِف َحاَجِته َما مَلْ 
َي�ْشَتْعِجْل.

اَجِته َيُقوُل اهللَّ َتَباَرَك وَتَعاىَل  َل َفَقاَم حِلَ  - َعْن اأَِبي َعْبِد اهللَّ عليه ال�شالم َقاَل اإِنَّ اْلَعْبَد اإَِذا َعجَّ
َواِئَج. ي احْلَ اأَما َيْعَلُم َعْبِدي اأَينِّ اأََنا اهللَّ الَِّذي اأَْق�شِ

 - َعِن اْلَوِليِد ْبِن ُعْقَبَة اْلَهَجِريِّ َقاَل �َشِمْعُت اأََبا َجْعَفٍر عليه ال�شالم َيُقوُل: واهللَّ اَل ُيِلحُّ َعْبٌد ُموؤِْمٌن 
اَها َله. َعَلى اهللَّ َعزَّ وَجلَّ يِف َحاَجِته اإِالَّ َق�شَ

ِهْم َعَلى َبْع�ٍس يِف  ا�ِس َبْع�شِ اَح النَّ  - َعْن اأَِبي َعْبِد اهللَّ عليه ال�شالم  َقاَل: اإِنَّ اهللَّ َعزَّ وَجلَّ َكِره اإِحْلَ
امْلَ�ْشاأََلِة واأََحبَّ َذِلَك ِلَنْف�ِشه اإِنَّ اهللَّ َعزَّ وَجلَّ ُيِحبُّ اأَْن ُي�ْشاأََل وُيْطَلَب َما ِعْنَده. 

- َعْن اأَِبي َجْعَفٍر عليه ال�شالم َقاَل اَل واهللَّ اَل ُيِلحُّ َعْبٌد َعَلى اهللَّ َعزَّ وَجلَّ اإِالَّ ا�ْشَتَجاَب اهللَّ َله
َلحَّ   - َعْن اأَِبي َعْبِد اهللَّ َقاَل َقاَل َر�ُشوُل اهللَّ �س َرِحَم اهللَّ َعْبدًا َطَلَب ِمَن اهللَّ َعزَّ وَجلَّ َحاَجًة َفاأَ
ي َع�شى اأَالَّ اأَُكوَن ِبُدعاِء  َعاِء ا�ْشُتِجيَب َله اأَْو مَلْ ُي�ْشَتَجْب َله وَتاَل َهِذه االآَيَة :* ) واأَْدُعوا َربِّ يِف الدُّ

ا (. ي �َشِقيًّ َربِّ
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َعاِء اَجِة يِف الدُّ َباُب َت�ْشِمَيِة احْلَ
ه   - َعْن اأَِبي َعْبِد اهللَّ عليه ال�شالم َقاَل اإِنَّ اهللَّ َتَباَرَك وَتَعاىَل َيْعَلُم َما ُيِريُد اْلَعْبُد اإَِذا َدَعاه وَلِكنَّ
َواِئُج َفاإَِذا َدَعْوَت َف�َشمِّ َحاَجَتَك ويِف َحِديٍث اآَخَر َقاَل َقاَل اإِنَّ اهللَّ َعزَّ وَجلَّ  ُيِحبُّ اأَْن ُتَبثَّ اإَِلْيه احْلَ

َواِئُج. َيْعَلُم َحاَجَتَك وَما ُتِريُد وَلِكْن ُيِحبُّ اأَْن ُتَبثَّ اإَِلْيه احْلَ
َعاِء َباُب اإِْخَفاِء الدُّ

ا َقاَل َدْعَوُة اْلَعْبِد �ِشّرًا َدْعَوًة َواِحَدًة َتْعِدُل �َشْبِعنَي َدْعَوًة َعاَلِنَيًة �شَ �َشِن الرِّ - َعْن اأَِبي احْلَ
ُل ِعْنَد اهللَّ ِمْن �َشْبِعنَي َدْعَوًة ُتْظِهُرَها. ويِف ِرَواَيٍة اأُْخَرى َدْعَوٌة ُتْخِفيَها اأَْف�شَ

االِت الَِّتي ُتْرَجى ِفيَها االإَِجاَبُة َباُب االأَْوَقاِت واحْلَ
وُنُزوِل  االأَْفَياِء  وَزَواِل  َياِح  الرِّ ُهُبوِب  ِعْنَد  �َشاَعاٍت  اأَْرَبِع  يِف  َعاَء  الدُّ اْطُلُبوا  َعْبِد اهللَّ  اأَُبو  َقاَل   -

ُح ِعْنَد َهِذه االأَ�ْشَياِء . َماِء ُتَفتَّ ِل َقْطَرٍة ِمْن َدِم اْلَقِتيِل امْلُوؤِْمِن َفاإِنَّ اأَْبَواَب ال�شَّ اْلَقْطِر واأَوَّ
ْهِر وَبْعَد  َعاُء يِف اأَْرَبَعِة َمَواِطَن يِف اْلَوْتِر وَبْعَد اْلَفْجِر وَبْعَد الظُّ - َقاَل اأَُبو َعْبِد اهللَّ ع ُي�ْشَتَجاُب الدُّ

امْلَْغِرِب.
َعاَء ِعْنَد اأَْرَبٍع ِعْنَد ِقَراَءِة اْلُقْراآِن وِعْنَد االأََذاِن وِعْنَد ُنُزوِل  - َقاَل َقاَل اأَِمرُي امْلُوؤِْمِننَي اْغَتِنُموا الدُّ

َهاَدِة. نْيِ ِلل�شَّ فَّ اْلَغْيِث وِعْنَد اْلِتَقاِء ال�شَّ
َعْن َعْبِد اهللَّ ْبِن َعَطاٍء َعْن اأَِبي َجْعَفٍر َقاَل َكاَن اأَِبي اإَِذا َكاَنْت َله اإِىَل اهللَّ َحاَجٌة َطَلَبَها يِف َهِذه 

ْم�ِس. اَعِة َيْعِني َزَواَل ال�شَّ ال�شَّ
 - عن اأَِبي َعْبِد اهللَّ عليه ال�شالم َقاَل اإَِذا َرقَّ اأََحُدُكْم َفْلَيْدُع َفاإِنَّ اْلَقْلَب اَل َيِرقُّ َحتَّى َيْخُل�َس

َة  ِل ْبِن اأَِبي ُقرَّ ِد ْبِن َخاِلٍد َعْن �َشِريِف ْبِن �َشاِبٍق َعِن اْلَف�شْ مَّ َحاِبَنا َعْن اأَْحَمَد ْبِن حُمَ ٌة ِمْن اأَ�شْ � ِعدَّ
َعْن اأَِبي َعْبِد اهللَّ َقاَل َقاَل َر�ُشوُل اهللَّ �س َخرْيُ َوْقٍت َدَعْومُتُ اهللَّ َعزَّ وَجلَّ ِفيه االأَ�ْشَحاُر وَتاَل َهِذه 

َحِر. َرُهْم اإِىَل ال�شَّ ي ( * وَقاَل اأَخَّ االآَيَة يِف َقْوِل َيْعُقوب: * ) �َشْوَف اأَ�ْشَتْغِفُر َلُكْم َربِّ
َم  ْم�ِس َفاإَِذا اأََراَد َذِلَك َقدَّ اَجَة َطَلَبَها ِعْنَد َزَواِل ال�شَّ  - َعْن اأَِبي َعْبِد اهللَّ َقاَل َكاَن اأَِبي اإَِذا َطَلَب احْلَ

ا �َشاَء اهلل ىَل امْلَ�ْشِجِد وَدَعا يِف َحاَجِته مِبَ َق ِبه و�َشمَّ �َشْيئًا ِمْن ِطيٍب وَراَح اإِ دَّ �َشْيئًا َفَت�شَ
اْق�َشَعرَّ  اإَِذا  َقاَل  اهللَّ  َعْبِد  اأَِبي  اإِىَل  َرَفَعه  َحِديٍد  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  َخاِلٍد  ْبِن  ِد  مَّ حُمَ ْبِن  اأَْحَمَد  َعْن   -

ُدَك. َد َق�شْ ِجْلُدَك وَدَمَعْت َعْيَناَك َفُدوَنَك ُدوَنَك َفَقْد ُق�شِ
َعاِء  اٍء َفَعَلْيُكْم ِبالدُّ - َعْن اأَِبي َجْعَفٍر َقاَل اإِنَّ اهللَّ َعزَّ وَجلَّ ُيِحبُّ ِمْن ِعَباِده امْلُوؤِْمِننَي ُكلَّ َعْبٍد َدعَّ
ى  ُم ِفيَها االأَْرَزاُق وُتْق�شَ َماِء وُتَق�شَّ ُح ِفيَها اأَْبَواُب ال�شَّ ْم�ِس َفاإِنََّها �َشاَعٌة ُتَفتَّ َحِر اإِىَل ُطُلوِع ال�شَّ يِف ال�شَّ

َواِئُج اْلِعَظاُم. ِفيَها احْلَ
َبا َعْبِد اهللَّ َيُقوُل اإِنَّ يِف اللَّْيِل َل�َشاَعًة َما ُيَواِفُقَها َعْبٌد ُم�ْشِلٌم ُثمَّ  - َعْن ُعَمَر ْبِن اأَُذْيَنَة َقاَل �َشِمْعُت اأَ
َلَحَك اهللَّ واأَيُّ �َشاَعِة ِهَي ِمَن  لِّي وَيْدُعو اهللَّ َعزَّ وَجلَّ ِفيَها اإِالَّ ا�ْشَتَجاَب َله يِف ُكلِّ َلْيَلٍة ُقْلُت اأَ�شْ ُي�شَ

ِف. �شْ ِل النِّ ُل ِمْن اأَوَّ ُد�ُس االأَوَّ ُف اللَّْيِل وِهَي ال�شُّ ى ِن�شْ اللَّْيِل َقاَل اإَِذا َم�شَ
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الكثر رواجا ومتابعة وتاثريا هو العلم الرئي ، لدرجة ان العاملني 
فيه يستطيعون التاثري عل وجهات نظر الجتمع من حيث تثبيت او 
الغاء حقيقة ، ولن الصورة تبقى عالقة ف ذهن التلقي لذا تعتمد 
ادارة الوسيلة العلمية تسليط الضوء عل الرسالة التي تملها ، 
وهذا يعني ان العلم الدام يعتمد كل ما يؤثر عل انسانية النسان 
، والبعض الخر يعرض صورا وافلما بقصد عرض احلقيقة دون 

اللتفات اىل ما يتتب من اثر سيئ نتيجة عرض بعض الصور .
نقلها  حتى  او  اجلريمة  وتثيل  الدموية  هي  الصور  هذه  واس��وأ 
نفيس لسيم  اىل اضطراب  تؤدي  افلم  ، هكذا  احلقيقية  بصورهتا 
مثلها  عل  اإلقدام  لدرجة  عقولم  ف  فتتسخ  والطفال  الشباب 
الذي  الشهد  ليمثل  جريمة  اقتف  البعض  ان  بالفعل  وحدث 

شاهده .
كم وان كثرة عرضها تعطي انطباعا لدى الراي العام بانا مشاهد 
هذه  تعرض  التي  اجلغرافية  البقعة  لدى  عليها  معتادة  واح��داث 

الفلم .
السليمة  ان يكون لكل وسيلة اعلمية غاية الصلحية  هنا يب 
او  النفيس  الطب  ف  متخصص  كادر  عل  تعرضه  ما  تضع  وان 
يؤثر  ما  دراسة  بل   ، افلم  هكذا  تاثري  مدى  لعرفة  الجتمع  علم 
دون  الجتمع  ثقافة  يلئم  بشكل  لتوظيفها  السليمة  الشاهد  من 

النجراف اىل جمتمع اجلريمة .

ولكن  صحيحة  غري  نراها  بل  مؤثرة  اخبارا  نسمع  او  نقرا  ما  كثريا 
يتضح  اكثر  او  يوم  او  بعد ساعة  اكدها ولكن  نصدقها طالا العلم 
ان اخلرب كاذب فتحاول بعض وسائل العلم التدليس وعدم التطرق 
بتعمدها  الجتمع  ارباك  تريد  اما لنا  ، وهذا  وتكذيبه  اخلرب  اىل هذا 
الكذب او لعدم مهنيتها ف تري احلقيقة فيؤثر عل مصداقيتها وهي 

هبذا زادت من انعدام الثقة باخبارها .
احد  ادىل  ما  اذا  الؤسسات  او  الحزاب  بعض  تتبعه  اسلوب  هنالك 
اعضائها بخرب معني يرفضه الراي العام ان ترصح بان هذا العضو يعرب 
اخطاوا  انم  ام  صحيح  التربير  هذا  هل  العامل  واهلل  نظره  وجهة  عن 

التقدير.
والعلوم ان لكل مؤسسة او حتى شخصية مهمة   ناطقا اعلميا باسمها ويكون الصدر الوحيد 
لصحة اخلرب بحيث اذا ما رصح احد غريهم ليؤخذ به رسميا ، وان كان سريبك الشارع العام 

ويزيد من التقولت ولكن الؤسسة تكون بمناى عن الحراج طالا لا ناطق رسمي .

االعتذار او  السكوت 
أصبحا س��مة ل��دى بعض 

وسائل االعالم

اإلعالم المرئي
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ساخر  فن  هو   )Caricature )بالفرنسية:  الكاريكاتري 
تريف  إظهار  ف  تبالغ  ص��ورة  وهو  الرسم،  فنون  من 
اللمح الطبيعية أو خصائص ومميزات شخص أو جسم 
أو  السيايس  أو  الجتمعي  النقد  أو  السخرية  هبدف  ما، 
بم  النقد  عل  القدرة  له  الكاريكاتري  وفن  غريه،  أو  الفني 

يفوق القالت والتقارير الصحفية أحيانًا
لسهولة  القوي وذلك  وتاثريه  له حضوره  كان  الفن  هذا 
كان  سواء  تعبريه  قوة  اىل  اضافة  رسومه  وبساطة  تلقيه 

بالصورة او التعليق البسيط الذي يرافق هذا الفن .
الكاركتري  رس��م  مشاهري  من  اصبحوا  اع��لم  هنالك 
العمل  هذه  واغلب   ، والبهجوري  العيل  ناجي  منهم 
الكاريكتريية تنتقد واقعا اجتمعيا او سياسيا والبعض منها 
التعامل الشديد مع الرسام  يكون مؤثرا ليصل اىل درجة 
من قبل اجلهة التي انتقدها برسمه ، والبعض لشدة التاثري 
الذي حيدثه الكاريكتري لن يستهدفه يعله يتخذ قرارات 

تصحيحية ليتجنب نقد الكاريكتري .

والنتهاكات  التجاوزات  من  الرسومات  هذه  تلو  ل 
عندما  عملهم  تربير  يستطيعون  الرسامني  بعض  ان  ال 
ل يشريون رصاحة اىل اجلهة التي ينتقدونا، نعم هنالك 
شكلها  يرسم  بان  ترغب  رياضية  او  سياسية  شخصيات 
ليقول  الوقت  نفس  وف  مميزا  رسم  لتصبح  كاريكترييا 

للراي العام بانه ديمقراطي ويتقبل النقد . 
هنالك رسامون تم اغتيالم من قبل منظمت استخباراتية 
لسياسات  وفضحهم  رسومهم  تاثري  لشدة  )ارهابية( 

اجلهات التي تكون مستهدفة من قبل الرسامني .

الؤلفات العلمية اغلبها ان مل تكن كلها هي عرض تارب الؤسسات العلمية والعلميني وكيفية 
نجاحها ، فالبعض يسميها نظرية وهي الشائعة ، والبعض الخر يقول الساليب العلمية ، ول 
ضري ان يتعلم منها البتدئ ف فن العلم ، ولكن هي ليست دستورا يب اللتزام هبا ويلفها 
ليعترب العلمي اعلميا ، بل ان الغاية من العلم ايصال فكرة والتاثري بالتلقي ، وهذا 
السلوب يايت من موهبة العلمي والهم لنجاح هذا السلوب هو دراسة اجلانب 
من  فليس   ، الجتمع  ثقافة  ثم  ومن  الستهدفة  للرشحية  والجتمعي  النفيس 

الصحيح ان تكون رسالة العلمي بلغة يصعب فهمها عل التلقي .
واياك اهيا العلمي ان تتدح عملك او تستمع اىل من يمدحك فقط 
ينتقد او يقتح عملك العلمي ، وحاول  دون اللتفات لن 
دائم اجراء استطلع لعملك العلمي وسط الرشحية التي 

استهدفتها لتى مدى تاثري اسلوبك فيهم .
واما الطلع فلمعرفة تارب العلميني الخرين 
فانا مهمة حتى تزداد خربة وتتجنب الطبات 

فتكون لك القدرة عل التاثري بالتلقي.

فنُّ الكاريكتير
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غرائب الشعر: حرُف الشين في جميع الكلماتعشبة الحلبة.. 

لإلنسان،  عظيمة  فوائد  ذات  نبتة  احللبة  تعترُب 
كفة  ف  وضعت  لو  أنا  يقال  إذ  للمرأة،  خاصة 
لا  احللبة  لرجحت  أخرى  كفة  ف  الدوية  وبقية 
وتميلية  وعلجية  دوائية  خصائص  من  تويه 

ذات أمهية كبرية عل صحة ومجال اإلنسان. 
ومن فوائدها:

وضعف  النحافة  من  يعاين  لن  ال��وزن  زي��ادة   .1
البنية. 

2. علج فقر الدم » النيميا« ، نظرًا لحتوائها عل 
والفيتامينات  العادن  من  الغذائية  العنارص  كامل 

الهمة لبناء خليا اجلسم. 
العوية،  للتشنجات  ومضادة  لألمعاء  ملينة   .3

وتعالج حالت اإلمساك الزمن. 
المعاء  ف  الضارة  والبكترييا  اجلراثيم  تقتل   .4

الناتة عن تمر الطعام. 
5. علج فعال لإلرهاق والضعف العام، إذ تنح 

اجلسم احليوية والنشاط. 
6. طاردة للغازات والبلغم ف اجلهاز الضمي. 

احللق  ترطب  إذ  التنفيس؛  للجهاز  مفيدة   .7
والصدر وتقاوم الربو وتعالج السعال احلاد. 

8. خمفضة للسكر ف الدم، وللكوليستول.

ف�أش�عاره مشهورة ومشاعره = وعرشته مشكورة وعشائره
 ش�م�ائ�ل�ه م�عشوقة كشموله = ومشهده مستبرش ومعارشه

الكثري من المهات ل ينتظْمن بإعطاء الطفل ذي الربعة 
أشهر احلليب فقط، وإنم يبدأن بتقديم الطعام له، إذ كم 
هو العتقد السائر أناّ الطفل قد أصبحًا قويًا وباستطاعته 
أن يأكل ويرشب، ولكن البحاث الطبية تقول أن الطفل 
هبذه الرحلة العمرية مل تنمو بعد عضلته الفكية ويصعب 
احلليب  لتناول  اآلن  فقط  مهيأ  فهو  الطعام،  بلع  عليه 
له  يسبب  قد  الطعام  إعطاءه  فإن  وبالتايل  والسوائل، 
� إذ ينصح الطباء أْن تبدأ عملية  اختناقًا - ل سمح اهلل 
اإلطعام بعد عمر الستة أشهر، عندما يصبح الطفل مهيًأ 

لذلك، وبكمية قليلة جدًا.

اإلمام السيد أبو القاسم الخوئي )قّدس سره( 
مع جمع من العلماء األجالء

مخاطر إطعام الطفل مبّكرًا
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للثقافة العراقية.. بطلة
حصلْت السيدة عالية حممد باقر، عل لقب الرأة الوىل لعام 2007 
ف البرصة، ونالت كذلك الكثري من الشهادات التقديرية من قبل 
وجامعة  البرصة  جامعة  ومن  والعلومات  للكتب  العالي  التاد 
بعد  وذلك  عدة،  وايرانية  وايطالية  عراقية  ومكتبات  السكندرية 
بعد  والدمار  التخريب  من  البرصة  مكتبة  انقاذ  ف  البطويل  عملها 
2003 حيث استطاعت بمساعدة جمموعة من اهايل الدينة من نقل 
اكثر من 30 الف كتاب من الخطوطات والكتب النادرة  ومحايتها 
ف بيتها قبل ايام من احتاق الكتبة بالكامل، تقول: »أعترب الكتب 

اولدي فكيف ل اخاطر من اجل انقاذهم«. 
الكتبات،  قسم  اآلداب  كلية  الستنرصية  اجلامعة  خرية  عالية 
مدير  بعدها  لتصبح  عام 1989  منذ  البرصة  لكتبة  كأمينة  عملت 
»الطموح  عالية  تقول   2015 لغاية  البرصة  ف  الكتبات  ع��ام 
والرادة والعطاء والشجاعة هي صفات كامنة ف طبيعة كل امرأة 

وهي مصدر قوهتا«.

نفسي وأعدائي
لاذا  قائًل:  أعرابيًا  حكيًم  سأل  الي��ام  أحد  ف 
ي  ي العرب أبناءها أسدًا ونمرًا وكلبًا، وتسماّ تسماّ
عبيدها مباركًا وسالًا، فقال العراب: لناَّ العرب 
عبيدها  ت  وسماّ لعدائها،  أولده��ا  ت  سماّ قد 

لنفسها.
إحسان إعرابية

الشياه،  ببيع  تقوم  إعرابية  هناك  كان  أنه  يقال 
بكذا،  له  فقالت  ثمنها  عن  يسألا  تاجر  فجاءها 
الشياه  اإلع��راب��ي��ة  ف��تك��ت  أحسني،  ل��ا  ف��ق��ال 
عن  وسألا  التاجر  فأوقفها  بالنرصاف،  ت  ومهاّ
سبب فعلها، فقالت له: مل تْقل أنقيص وإنم قلَت 

أحسني.. والحساُن ترك الكل!.

ذكاُء الخليل وفطنته

من قصص العرب األوائل

يروى أنه قد انترش خرب ذكاء اخلليل بن 
ووصلت  الناس  بني  الفراهيدي  أمحد 
أخباره اىل ملك الروم وقد قصاَّ بعض 
ذكاء هذا  اللك عن  العرب ف جملس 
قال  حيث  ذلك  من  فتعجب  العرب، 
ذكاء  من  بلغ  لقد  اللك:  أهيا  احدهم 
ل  التي  الرسالة  عل  يرد  أنه  اخلليل 

يعرف لغتها باجلواب الناسب!. 
رسالة  العرب  أحد  يكتب  أن  فاتفقوا 
القديمة  اليونانية  اىل  تنقل  ثم  بالعربية 
ال��ج��ه��ول��ة ع��ن��د ال��ك��ث��ريي��ن، وح��ني 
قالوا:  اخلليل،  ايل  الرسالة  وصلت 
ف  العرب  أحد  هبا  بعث  رسالة  هذه 
بلد الروم وقد نقلت اىل اليونانية وهو 
عدة  أمهلوين  فقال  اجل��واب،  يطلب 
يتفحصها،  وبدأ  الرسالة  واخذ  ايام، 
اجلواب  وكتب  العربية  اىل  ترمجها  ثم 
وقالوا:  عمله  من  فتعجبوا  الناسب، 

ما  فهمت  كيف 
الرسالة؟  تويه 
كتبت  وك��ي��ف 

اجلواب؟ 
اخلليل:  ف��ق��ال 
ح��ني ق��ل��ت��م ان 
الرسالة  مرسل 
ع��رب، ادرك��ت 

ان�����ا س��ت��ك��ون 
انه  بحسب عادتنا وطريقتنا، فقدرت 
الرحيم،  الرمحن  اهلل  »بسم  ب�  سيبدأ 
فقابلت بني حروف البسملة، فعرفت 
ثم  اليونانية،  احل���روف  م��ن  ع��رشة 
التي عرفتها، وهكذا  تتبعت احلروف 
حروفها  أكثر  أو  كلمة  عرفت  كلم 
بقية  اىل  تفكري  بعد  أصل  أع��رف  مما 
احلروف، ايل ان تعرفت عل احلروف 
كتبت  ثم  العربية  اىل  فنقلتها  كلها، 

اجلواب الناسب.
ُده��ش احل��اضون من ذك��اء اخلليل، 
الروم  ملك  ايل  الرسالة  محل  وميض 
وحني وصل امر اللك بإحضار كاتب 
وقارنوا  اليونانية  باحلروف  الرسالة 
بني الرسالة وجواهبا، فكان مناسبًا لا 
جاء فيها فازدادوا عجبًا وكان اشدهم 
تعجبًا ملك الروم وكبار وزرائه الذين 

ادهشهم ذكاء العرب.
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