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أبواب السور القديمة عددها
ستة ابواب وهي:

االختبار بعد شهر رمضان

االجواء التي يعيش��ها املس��لم يف ش��هر رمضان هي اجواء روحاني��ة معطرة برمحة اهلل عز وج��ل يلتزم هبا الصائم
بالتعليامت الترشيعية لكي يضمن قبول صومه ومنها كام هو معروف ترك الكذب والغيبة والنميمة واملس��تحبات

حكمة العدد..
قال أمير املؤمنني

املواظب��ة عىل ق��راءة القران والتزاور مع االهل واالحب��ة وتوزيع االطعمة فيام بينهم مع اجل��ار او االقارب  ،هذه

علي )عليه السالم(

نحن نبقى ملتزمني هبا؟ ،يكون بعد ش��هر رمضان فالذي ال جيب ان نقدم عليه يف ش��هر رمضان النه ذنب ويسء

لي � � � � ��س اجلمال بأثواب
تزيننا ...
إن اجلمال جمال العلم
واألدب

االجواء وهذه االلتزامات يف ش��هر رمضان يؤدهيا بكل حيثياهتا ولكن م��دى تاثريها يف اخالقياتنا واختبارنا هل

وممقوت من غيبة ونميمة ورياء وكذب فاهنا تبقى بنفس قبحها قبل وبعد شهر رمضان ولكن النفس التي روضها
صاحبها طوال شهر رمضان عليه ان يثبت ان ترويضه صحيح واليقدم عىل هذه الذنوب فاالختبار يبدا بعد شهر

رمضان املبارك

سورة الفرقان
َو َما َأ ْر َس�� ْلن َ
َاك إِ اَّل ُم َب رِّ ً
شا َو َن ِذ ًيرا {الفرقانُ }56/ق ْل َما َأ ْس َ��أ ُل ُك ْم
َع َل ْي ِه ِم ْن َأ ْج ٍر إِ اَّل َمن َشاء َأن َي َّت ِخ َذ إِ ىَل َر ِّب ِه َسبِيلاً {الفرقان}57/
َو َت َو َّك ْل َعلىَ حْ َ
وت َو َس ِّب ْح بِ َح ْم ِد ِه َو َك َفى بِ ِه بِ ُذ ُن ِ
وب
ال ِّي ا َّل ِذي لاَ َي ُم ُ
ات َو أْ َ
ِع َب ِ
الس�َم�اَ َو ِ
ال ْر َ
ض
��اد ِه َخبِ ً
ريا {الفرق��ان }58/ا َّل ِذي َخ َلقَ َّ
اس َ��ت َوى َعلىَ ا ْل َع ْر ِ
اس َأ ْل بِ ِه
َو َما َب ْين َُهماَ فيِ ِس َّ��ت ِة َأ َّيا ٍم ُث َّم ْ
ش الرَّحمْ َ ُن َف ْ
يرا {الفرقانَ }59/وإِ َذا ِق َ
��جدُ وا لِلرَّحمْ َ ِن َقا ُلوا َو َما
اس ُ
َخبِ� ً
يل لهَ ُ ُم ْ
ورا {الفرقان ( }60/سجدة
الرَّحمْ َ ُن َأ َن ْس ُجدُ لمِ َا َت ْأ ُم ُر َنا َو َزا َد ُه ْم ُن ُف ً
اجا
س ً
ار َك ا َّل ِذي َج َع َل فيِ السَّماَ ء ُب ُر ً
وجا َو َج َع َل ِف َيها رِ َ
مستحبة ) َت َب َ
ريا {الفرق��انَ }61/و ُه َو ا َّل ِ
��ذي َج َع َل ال َّل ْي َ
ار
��ل َوال َّن َه َ
��را ُّمنِ ً
َو َق َم ً
��ن َأ َرا َد َأن َي َّذ َّك َر َأ ْو َأ َرا َد ُش ُ
ورا {الفرقانَ }62/و ِع َب ُاد
ِخ ْل َف�� ًة لمِّ َ ْ
��ك ً
ون َعلىَ أْ َ
اط َب ُه ُم الجْ َ ِ
ض َه ْو ًنا َوإِ َذا َخ َ
اه ُل َ
ين َي ْم ُش َ
ال ْر ِ
ون
الرَّحمْ َ ِن ا َّل ِذ َ
ين َيبِي ُت َ
ون لِ َربهِّ ِ ْم ُس َّجدً ا َو ِق َيا ًما
َقا ُلوا َس�َل�اَ ًما {الفرقانَ }63/وا َّل ِذ َ
ين َي ُقو ُل َ
ون َر َّبنَا رْ ِ
اب َج َه َّن َم
{الفرق��انَ }64/وا َّل ِذ َ
اص ْف َع َّنا َع َذ َ
إِ َّن َع َذابهَ َ ا َك َ
��اءت ُم ْس َت َق ًّرا َو ُم َقا ًما
ان َغ َرا ًما {الفرقان }65/إِنهَّ َ ا َس ْ
توا َو َك َ
س ُفوا َو مَ ْل َي ْق رُ ُ
ين إِ َذا َأن َف ُقوا مَ ْل ُي رْ ِ
ان َبينْ َ
{الفرقانَ }66/وا َّل ِذ َ
َذلِ َك َق َوا ًما {الفرقان}67/

تفسيرالسورة
(  ) 56وما أرسلناك اال مبرشا للمؤمنني ونذيرا للكافرين
(  ) 57قل ما أسئلكم عىل تبليغ الرسالة من اجر اال من شاء ان يتقرب إىل
اهلل عز وجل ويطلب الزلفى عنده باإليامن والطاعة
(  ) 58وتوكل عىل احلي الذي ال يموت يف اس��تكفائه رشورهم واالغناء
م��ن أجورهم وس��بح بحم��ده ونزهه ع��ن صف��ات النقصان مثني��ا عليه
بأوصاف الكامل طالبا ملزيد االنعام بالش��كر عىل سوابغه وكفى به بذنوب
عباده خبريا ما ظهر منها وما بطن فال عليك ان آمنوا أو كفروا
(  ) 59يف املجمع روي أن اليهود حكوا عن ابتداء خلق األش��ياء بخالف
ما اخرب اهلل تعاىل عنه فقال سبحانه فسئل به خبريا واخلبري هو اهلل
سبحانه أو جربئيل أو من وجده يف الكتب املتقدمة ليصدقك فيه كذا قيل
(  ) 60وإذا قيل هلم اسجدوا للرمحن قالوا وما الرمحن قيل ألهنم ما كانوا
يطلقونه عىل اهلل أو ألهنم ظنوا انه أراد به غريه تعاىل
(  ) 61تب��ارك ال��ذي جعل يف الس�ماء بروج��ا يعني ال�بروج االثني عرش
وجعل فيها رساجا يعني الشمس وقمرا منريا مضيئا بالليل
(  ) 62وه��و ال��ذي جعل الليل والنهار خيل��ف كل منهام اآلخر بأن يقوم
مقامه
يف الفقيه عن الصادق عليه الس�لام كل ما فاتك بالليل فاقضه بالنهار قال
اهلل تب��ارك وتع��اىل وتال هذه اآلية ثم ق��ال يعني ان يق�ضي الرجل ما فاته
بالليل بالنهار وما فاته بالنهار بالليل
(  ) 63وعباد الرمحن الذين يمشون عىل األرض هونا
يف املجمع عن الصادق عليه الس�لام هو الرجل يميش بسجيته التي جبل
Ahrarweekly

3

اخبار

ومتابعات

•

وزارة التربية توافق على منح المعلمين والمعلمين المهنيين اجازة
دراسية إلكمال دراسة البكالوريوس للعام الدراسي المقبل...

• (مالذ االمين) خبير اقتصادي:

العراق مقبل على كارثة مائية تهدد امنه الغذائي
والحيواني واالقتصادي اضافة الى انه سيؤدي شح
المياه الى توقف بعض المحطات الكهربائية التي
تعتمد المياه في تبريد المنظومة..

قوات الحشد الشعبي تصد أعنف هجوم داعشي على سامراء
صدت قوات احلشد الشعبي اعنف هجوم داعيش يف وقت متأخر من الليل
عىل بلدة يف جنوب غرب سامراء ،استمر نحو  5ساعات ،قام من خالله
انتحاريون بتفجري أنفسهم مستهدفني وحدات وتشكيالت احلشد الشعبي،
وهو اهلجوم األوسع يف حمافظة صالح الدين منذ إعالن هزيمة (داعش)
هناية العام املايض.
ّ
ومتكن ابطال احلشد من قتل نصف املسلحني البالغ عددهم  30تقريبا ،قبل
يفر الباقون باجتاه الصحراء املحاذية لالنبار التي يتوقع أهنم قد جاءوا
أن ّ
منها ،وتكررت يف األسبوعني املاضيني اهلجامت املسلحة يف املحافظة ،يف
وقت حذرت فيه قوات احلشد الشعبي من استهداف املدن ودور العبادة
يف سامراء.
واجلدير بالذكر ان قوات احلشد الشعبي اعلنت عن انطالق عملية (بدر
الكربى) يف مناطق غرب سامراء ،ملالحقة عنارص وجيوب تنظيم (داعش).

جامعة وارث االنبياء تستخدم طرائق حديثة لمنع الغش االلكتروني
استخدام جامعة وارث االنبياء تقنيات حديثة ملنع الغش االلكرتوين يف القاعات
االمتحانية سعيا منها لتحقيق الرصانة العلمية ،وذكر (عيل عزيز) رئيس قسم
احلاسبة االلكرتونية يف اجلامعة :أن استخدام التقنية اجلديدة جاء امتثاال
لتعليامت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي فقام مركز احلاسبة االلكرتونية
باستخدام بعض االجهزة التقنية للكشف عن ترددات مستخدمة يف حاالت
الغش االلكرتوين موضحا قامت الكوادر التدريسية بالكشف امليداين خالل
اداء االمتحان ومل نرصد حاالت غش الكرتوين تذكر.
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•

وزارة العمل والشؤون االجتماعية تحذر المواطنين من
التعامل مع المعقبين وأصحاب النفوس الضعيفة تحت كل
المسميات كاالبتزاز لترويج المعامالت...

•

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو باحثيها في
الجامعات التابعة لها للترشيح الى جائزة االلكسو للدراسات
اللغوية والمعجمية...

• (ذكرى علوش) أمينة بغداد:

ان شح المياه التي حدثت في بعض المناطق سببها
التجاوز على الخطوط والشبكات وان مالكات االمانة
تنفذ حمالت مكثفة الزالتها....

مس����ابقات قرآنية ُ
ٌ
للحف����اظ والمكفوفين تقيمها
العتبة الحسينية المقدسة في عين التمر

خطاط����ون دولي����ون يطلع����ون عل����ى
التقنيات الحديثة لمركز االمام الحسين
لترميم وصيانة المخطوطات

زار مركز االمام احلسني (عليه السالم) لرتميم وصيانة املخطوطات
ّ
املحكمني الدوليني يف جمال
التابع للعتبة احلسينية املقدسة وفدا من
اخلط العريب والزخرفة االسالمية ،وذلك لإلطالع عىل التقنيات
العلمية التي يستخدمها املركز يف ترميم وصيانة املخطوطات,
وطرائق حفظها ,وتطوير عملية نسخ الكتب اخلطية يف املركز .أكد
ذلك (مناف التميمي ) مدير املركز،مضيفا ان الوفد ضم اساتذة
يف كلية الفنون اجلميلة بينهم فنان اخلط العريب (عوين النقاش)
املعروف بأمري اخلط العريب يف كركوك ,وعدد من املهتمني بإحياء
اخلط العريب .مبينا ان النقاش اشاد باملركز عا ّده خطوة مباركة تبنتها
العتبة احلسينية املقدسة يف جمال املخطوطات والفنون االسالمية
ألهنا تعد انقاذا لتاريخ العراق  ،مؤكدا ان املركز يرتقي للعاملية
ألنه اع��اد احلياة للكثري من املخطوطات االثرية التي اصيبت
بالتلف ,مشريا اىل ان وجوده يمثل قفزة نوعية يف جمال احياء الرتاث
املخطوط.
يذكر ان املركز ُيعنى بصيانة وترميم املخطوطات العائدة اىل العتبة
احلسينية املقدسة والتي يقدر عددها نحو  5700كتب خمطوطة
تعود اىل عصور خمتلفة.

أقامت دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة
مسابقة اخلتمة القرآنية املرتلة طيلة شهر رمضان املبارك
يف قضاء عني التمر التي تبعد  80كم غريب مدينة كربالء
املقدسة ،وذل��ك من اج��ل اكتشاف وتنمية الطاقات
القرآنية الكامنة يف خمتلف الرشائح االجتامعية وتعزيز
الثقافة القرآنية يف القضاء .وقال (عيل عبود الطائي)
مسؤول مركز التعليم القرآين يف الدار :ان الدار خصصت
مكافآت عينية ستوزع بني الفائزين يف املسابقة هناية الشهر
املبارك ،مبينا ان الكوادر القرآنية يف الدار يبذلون اجلهود
امليدانية خللق ونرش الوعي القرآين وإظهار روح املنافسة
يف األوس��اط القرآنية حتفيز ًا للمشاركني ،وإعدادهم
بشكل متميز وترشيحهم للمسابقات الوطنية والدولية.

باألرقام
• ()2236

معاملة خاصة بقروض دعم المشاريع الصغيرة
تنجزها وزارة العمل والشؤون االجتماعية للمواطنين.

• () 70

اجازة تصدير و( ) 9944اجازة استيراد تمنحهما
وزارة التجارة لتجار وموردين عراقيين خالل نيسان الماضي...

• () 89

دولة تشارك في الدورة الدولية لمعرض بغداد
الدولي التي ستقام في تشرين الثاني المقبل.

• ()100

مليون دوالر خسارة شركة تسويق النفط (سومو)
بسبب تأخر تحميل وتفريغ الناقالت الخاصة بالمشتقات النفطية...
Ahrarweekly

5

ُ
كالشجرة
القول ،فإنه
الطيب من
تحروا
معاشر
السيد الصافي:
ِ
َ
َ
الناس ّ
ِ
ِ
ُت ُ
الخبيثة
الكلمة
بخالف
ظلل عليكم وتستفيدون منها
ِ
ِ
ِ
حتدث ممثل املرجعية الدينية العليا سامحة السيد أمحد الصايف خطيب وإمام ُ
اجلمعة يف كربال َء املقدسة يف ُخطبته
الثانية من صالة ُ
اجلمعة والتي أقيمت يف الصحن احلسيني الرشيف يف / 23شهر رمضان1439 /هـ املوافق
2018/6/8م حتدث قائ ً
ال:

اخويت اخوايت قال اهلل تعاىل يف كتابه الكريم
يف سورة ابراهيم :
ُ
ِ
للهَّ
َ
ض َب ا َم َث ً
َ(أ مَ ْل َت َر َك ْي َف رَ َ
ال َكل َم ًة ط ِّي َب ًة
َك َش َج َر ٍة َط ِّي َب ٍة َأ ْص ُل َها َثابِ ٌت َو َف ْر ُع َها فيِ السَّماَ ِء
(ُ )24ت ْؤتيِ ُأ ُك َل َها ُك َّل ِح ٍ
ني بِإِ ْذ ِن َربهِّ َ ا َو َي رْ ِ
ض ُب
اللهَّ ُ َ
األ ْم َث َ
اس َل َع َّل ُه ْم َيت ََذ َّك ُر َ
ال لِل َّن ِ
ون ()25
اج ُت َّث ْت ِم ْن
َو َم َث ُل َك ِل َم ٍة َخبِي َث ٍة َك َش َج َر ٍة َخبِي َث ٍة ْ
َفو ِق َ
األ ْر ِ
ض َما لهَ َا ِم ْن َق َرا ٍر (.))26
ْ
اهلل تبارك وتعاىل ينبئ ويخُ رب بحقائق كثرية
بصورة متنوعة ،هناك نزاع قديم بني احلق
والباطل وبني اخلري والرش ،وهذا النزاع هو
نزاع قائم ،كلام االنسان ّ
فكر أكثر وتع ّقل
رجع اىل متبنياته العقلية أكثر؛ ُكلام
اكثر؛
َ
َ
َ
ومال اىل اخلري ..وكلام اعطى
مال اىل احلق
اجازة مفتوحة لعقله وثوابته وغض النظر
وقارب
عن اشياء واشياء؛ ُكلام قارب الرش
َ
الباطل..
حقيقة ه��ذا التعبري يف حالة م��ن التشبيه
يّاحل�ّس� ،االنسان حيتاج يف بعض احلاالت
ان ُت َش ّبه له األشياء وتمُ ثّل ُله األشياء ،حتى
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يف أحاديثنا العادية اإلنسان عندما يكون
ٍ
بشاهد
املطلب غري واضح حتاول ان تأيت اليه
يعرفه او تأيت إليه بمثل او تشبيه هذه احلالة
ُ
بحالة أخرى..
ِ
َ
القرآن الكريم ممتلئ باحلكم والشواهد
واألم��ث��ل��ة والقصص عندما نجمع هذه
األشياء و َنزنهُ ا سنخرج بمفهوم واحد ان
قربات للهداية ..واهلل
هذه االشياء كلها ُم ّ
تعاىل يذكر شواهد يف القران حتى نستعني
نحن هبا عىل ِفهم ما يريد اهلل تبارك وتعاىل..
الحظوا هذا التعبري اجلميل اآلن (َ :أ مَ ْل َت َر)
وهذا التعبري من القرآن الكريم فيه نوع من
التنبيه لإلنسان او الفاته اىل ان التفت هناك
يشء يريد القرآن ان يبينه ،وهذا مهم بالنسبة
ُ
لكم ،عادة ً عندما خياطبنا اهلل ال توجد عنده
كلامت زائدة.
ُ
ِ
للهَّ
َ
ض َب ا َم َث ً
َ(أ مَ ْل َت َرى َك ْي َف رَ َ
ال َكل َم ًة ط ِّي َب ًة
َك َش َج َر ٍة َط ِّي َب ٍة َأ ْص ُل َها َثابِ ٌت َو َف ْر ُع َها فيِ السَّماَ ِء
(.))24
خصوصية الشجرة الطيبة ال نبحث عنها

اآلنَ ،
(ك ِل َم ًة َط ِّي َب ًة) جمموعة معان نجمعها او
بعض معانيها ان الكلمة الطيبة هي الكلمة
احلسنة وحتت هذا احلسن ما شاء اهلل من
املفردات ،هذه الكلمة الطيبة وهذه الكلمة
احلسنة ُتشبه كأهنا شجرة طيبة ،الشجرة
الطيبة مقابل الشجرة اخلبيثة ،والكلمة
الطيبة مقابل الكلمة اخلبيثة ،الطيب مقابل
اخلبيث ،مقابالت ،والطيب ما طاب لونه
منه طيب ،ولذلك
وذائقته وفحواه كل يشء ُ
نحن نستعمل هذا اللفظ الطيب تقريب ًا يف
كثري من االشياء عىل اختالفها ..رجل طيب
امرأة طيبة رائحة طيبة كالمك كالم طيب
له مفردات كثرية ..وحقيقة هذه الكلمة هلا
إيقاع خاص عندما يسمعها السامع ،وهذا
االيقاع فيه نحو من الوثوق ،فيه نحو من
االرت��ي��اح ..يقول سمعنا كالم ًا طيب ًا من
فالن ،بمجرد هذه الكلمة تشعر بالطمأنينة..
ما هو الكالم الطيب؟!
ُ
كل ما َح ُس َن االخ�لاق طيبة ،ذكر اآلخر
بحسن وحمبة طيب ،ان اتعامل التعامل
ُ

اليومي مع االخرين تعامال بواقعية غري
مبني عىل ِ
الغل او احلسد ،اذك��ر االخرين
بخري وامحلهم عىل حمامل حسنة ،عندما
اتكلم مع الناس اتكلم كالم ًا حسن ًا ،عندما
اكتب أكتب كالم ًا حسن ًا ،..هذا يدخل حتت
الطيب وهذا طيب..
فهناك طيب يف االكل وهناك طيب يف القول
وهناك طيب يف العمل هذا عمل طيب..
هذا التعبري َ
(ك َش َج َر ٍة) نحن نعرف الشجرة
اصلها ثابت وان هذا الطيب يثبت ال يتبدل
سن وفرعها يف
طيب وهو ُح ٌ
وال يتغري وهو ٌ
السامء وهذا الفرع يف السامء ال يعني ان فعال
ً ان اصلها ثابت فعال ً يف االرض وفرعها يف
السامء ..قد ال يكون هذا ا ُملراد وانام يف السامء
عنه سامء..
قد كلام عال عن االرض يعبرّ ُ
اشارة اىل م��اذا؟! اشارة اىل ان انتم معارش
الناس حت� ّ�روا الطيب من القول ،فإن هذا
الطيب من القول كالشجرة الطيبة التي
ُتظلل عليكم وتستفيدون منها بخالف
الكلمة اخلبيثة ،لكن قبل ان ننتقل التفتوا
للعبارة هذه الشجرة ( ُت ْؤتيِ ُأ ُك َل َها ُك َّل ِح ٍ
ني
ض ُب اللهَّ ُ َ
األ ْم َث َ
ال لِل َّن ِ
بِإِ ْذ ِن َربهِّ َ ا َو َي رْ ِ
اس َل َع َّل ُه ْم
َيت ََذ َّك ُر َ
ون ())25
أي تؤيت ثمرها كل حني بإذن رهبا ،ويرضب
اهلل االمثال للناس لع ّلهم يتذكرون ،ان
الناس يف بعض احل��االت غافلون يعمل
ويأيت بموبقات وكالم سيئ وكلام توسعت
رقعة املطلعني عىل ه��ذا الكالم كلام كان
الكالم أخطر..

ولذلك اخواين نحن اب ُتلينا يف هذه االعصار
ب�شيء مل ُيبتل به اآلخ��رون فيام سبق وهو
رسعة النقل والكالم ،عندما يتكلم به احد
يسمعه يف أثناء كالمه لع ّله االف او ماليني
يتحرز والب��د ان
من ال��ن��اس ،..فالبد ان
ّ
يلتفت ُر ّب كلمة خرجت من فم صاحبها
أوردته واوردت غريه املهالك..
سن ،يف املقابل الكلمة
التثبت اخ��واين َح ٌ
الطيبة تؤثر ِمثالهُ ا كشجرة طيبة وهذه الشجرة
الطيبة دائ ًام تؤيت ُاكلها ودائ ًام ُيستفاد منها ألن
فيه كالم هدوء وكالما حسنا وكالما ُيراد له
ان هيدئ وكالما ُيراد له ان جيمع عىل رأي
صائب وعىل ُألفة و عىل حمبة..
(و َم َث ُل َك ِل َم ٍة َخبِي َث ٍة
أما اذا جئنا اىل تلك َ
اج ُت َّث ْت ِم ْن َفو ِق َ
األ ْر ِ
ض َما لهَ َا
َك َش َج َر ٍة َخبِي َث ٍة ْ
ْ
ِم ْن َق َرا ٍر ())26
واقع ًا كلام ان نرى كلمة يعبرّ عن سوء هذا
الفعل مل نجد أفضل من كلمة خبيث ،حقيقة
ه��ذه الكلمة من ّفرة ومبعدة ج��د ًا ،وهذه
الكلمة فيها نفرة و ُبعد واالنسان يتقزز،
واالنسان عندما ُيقال له َخبيث جتده ينتفض
ألن هذه الكلمة كلمة قاسية ،فلذلك القرآن
الكريم يستعملها يف تلك املعاين القاسية..
اج ُت َّث ْت ِم ْن
َ
(و َم َث ُل َك ِل َم ٍة َخبِي َث ٍة َك َش َج َر ٍة َخبِي َث ٍة ْ
َ
ِ
َ
لهَ
ِ
َ
ٍ
َف ْوق األ ْر ِ
ض َما ا م ْن ق َرار ())26
ايض ًا الشجرة اخلبيثة لع ّلها ِكناية عن هذا
ُ
اخلبث وه��ذه الشجرة اخلبيثة اجتثت من
فوق االرض ما هلا قرار ال قيمة هلا ورسعان
ما تنتهي ..الكلمة اخلبيثة ال قيمة هلا عند

االنسان نعم أثرها يبقى يف عامل آخر..
نحن ُابتلينا ،االنسان
ولذلك اخواين اقول ُ
فعاال ً يف
العاقل عليه ان يكون نافع ًا وعنرص ًا ّ
أي رقعة من رقعه ،ان كان سياسي ًا عليه ان
يكون نافع ًا ،ان كان اقتصادي ًا عليه ان يكون
نافع ًا ،وان كان اجتامعي ًا عليه ان يكون نافع ًا
وعليه ان يكون طيب ًا ،عليه ان يأيت بالكلامت
الطيبة ال أن يأيت بالكلامت اخلبيثة ..ألنه
ليس له قرار كهذه الشجرة اخلبيثة ليس له
(اج ُتث َّْت) عبارة يف منتهى
استقرار ..وعبارة ْ
الروعة أي ليس له وجود ومل يبق..
والكلمة اخلبيثة ه��ذا مصريها كالشجرة
اخلبيثة جتتث و ليس هلا من قرار ..لكن عىل
عكس الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة اصلها
ثابت وفرعها يف السامء تؤيت ُاكلها كل حني..
وي��ض�رب اهلل االم���ث���ال ل��ل��ن��اس لعلهم
يتذكرون..
اللهم اجعلنا من املتذكرين ً
دائ�ما اخواين
االنسان يتذكر حتى هيدأ ،عندما يتكلم عليه
ان يتذكر هذه الكلمة م��اذا سيصيب هبا،
فس وما هو األثر الذي ستتأثر به
وبامذا س ُت رّ
جمموعة س او ص وما هو انعكاسات هذا
الكالم ع َّ
يل ..عىل االنسان ان يتحرز..
اللهم اجعلنا من املتذكرين دائ ًام ومن الذين
يسمعون الكالم الطيب ،ويتكلمون الكالم
الطيب ،واغفر لنا وارمحنا وامجعنا عىل اخلري
دائ ًام ..وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني
وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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فيوضات شهر الرحمة
ِ
املسنون أن اإلنسان حييي ليايل شهر رمضان
من
والتوجه إىل اهلل تعاىل ،ونحن من خالل
بالدعاء
ّ
ما تركته مدرسة أهل البيت (عليهم السالم)،
فاإلنسان يكتشف معارف جليلة وعميقة يف
هذا الشهر املباركة ،ولعل اإلنسان عندما يفرغ
نفسه من بعض الوقت إىل اهلل تعاىل ،قطع ًا فإن
اهلل يعينه ويسهل له األمور.
سبق وإن ذكرنا يف أكثر من مناسبة أن احلالة
املهمة يف أدعية أهل البيت (عليهم
اإلثرائية
ّ
السالم) تفتح الذهن إىل آفاق واسعة وجتعل
اإلنسان عندما يصيل يتوجه أكثر ،وعندما يصوم
يشعر بلذة الصوم ،وي�ترك اجل��وع والعطش
ويلتذ بحالة اإلقبال إىل اهلل تعاىل ،وهذه األمور
مقدورة وبإمكان اإلنسان أن يستفيد من بركات
هذا الشهر الفضيل ،ولذلك قلنا أن النبي (صىل
اهلل عليه وآله) عندما خطب أراد أن ينبهنا أن
هذا الشهر الفضيل شهر خاص ،واهلل تبارك
وتعاىل اعتنى به عناية خاصة فالبد أن ال يمر
علينا كبقية األشهر ،فض ً
ال عن إنه ُأن��زل فيه
القرآن العظيم وجعل اهلل فيه ليلة هي يف املقابل
تعادل ألف ليلة ،وهذه الليايل كلها ليايل خري،
لكن ليل َة القدر كانت أفضل من ألف ليلة ليس
فيها ليلة القدر ،وما هذا إال من أجلنا لندخل يف
هذه الرمحة التي بينها وأنزهلا اهلل تعاىل.
ُ
سأقف عند مقطع من دع��اء أيب محزة الثاميل،
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لعل اإلنسان يستفيد من بركات هذا الشهر،
والدعاء معروف للجميع ،وهذا الدعاء عبارة
التمسك برمحة اهلل تعاىل وحماولة إن��زال
عن
ّ
الرمحة ،ألنه ال ملجأ وال خملص لنا إال رمحة
اهلل تعاىل ،فإذا مل ندرك وتدركنا الرمحة ،حقيقة
نستدر
نكون من اخلارسين ،فالبدّ أن نسعى أن
ّ
ونستنزل هذه الرمحة ،وال يوجد أبلغ من كالم
اهلداة (عليهم السالم) فكالمهم نور يف معرفة
هذه احلالة ،أنّا نحن حمتاجون إىل رمحة اهلل تعاىل،
نحول هذا
ونالحظ أن اإلنسان يذنب فكيف ّ
الذنب املوبقة واملعصية والسيئة نحوله بعد
ارتكاب الذنب أن ال نصاب باإلحباط ألن
اإلنسان إذا ُأصيب باإلحباط يعجز عن العمل
وإنام البد أن نحصل عىل أمل وهو ليس أم ً
ال
ومهي ًا وإنّ�ما هو أمل حقيقي ألنه يرتبط باهلل
تعاىل ،واهلل هو منبع اخلري ،لنالحظ املقطع كيف
يصور اإلمام عيل (عليه السالم) حالة املؤمن،
ّ
ثم ماذا يرتتب عليه؟
ّ
اليوم عىل ذنبي غريك ما فعلته،
قال( :فلو اطلع َ
َ
تعجيل العقوبة الجتنبته) ،نالحظ أن
خفت
ولو ُ
اهلل تعاىل كيف يتعامل معنا ،قطع ًا أن اهلل مطلع
علينا ،ولكن لسوء تقديرنا قد نتقي ونحتاط
من اإلنسان العادي ونبادر إىل املعصية أمام
اهلل تعاىل وهذا لسوء تقديرنا ،وايض ًا اهلل تعاىل
يعجل العقوبة علينا مع إنّا نستحق،
أمهلنا ومل ّ

وهذا جزاء هلذا العمل ،ولكن اهلل تعاىل جعل لنا
يصور اإلمام (عليه السالم) حالة
فسحة ،وهنا ّ
اطلع اليوم عىل ذنبي غريك
املذنب ويقول( :لو
َ
خفت تعجيل العقوبة الجتنبته)،
ما فعلته ،ولو
ُ
وهنا نسأل هذا السؤال وتصوير احلال مع مذنب
يرجو رمحة اهلل ،كيف نحصل عىل رمحة اهلل؟..
رمحة اهلل الواسعة وهو ال حيتجب علينا ،نعم إال
أن نحتجب بأعاملنا ،فهو مطلع علينا ..لكن كيف
وأترصف بطريقة استدر رمحة اهلل؟
أجلأ
ّ
أنت أهيا العايص واملذنب مل ختف تعجيل
اآلن إذا َ
العقوبة ،وايض ًا اهلل تعاىل أمهلك وغريه مل ْ
يرك،
فأنت مل��اذا أذنبت ..هل تستخف باهلل والعياذ
ب��اهلل؟ ..أم هل هنالك سبب وهذا اهلل ..فلامذا
أت؟
جتر َ
ّ
لنالحظ الدعاء الرشيف ،وتار ًة اإلنسان يبارز
َ
اهلل تعاىل بمعصيته ،جلهل ،ويقول نعم :إين أريد
َ
أعصيك ـ والعياذ باهلل ـ وهذه احلالة كأنه ال
أن
يكرث باهلل ،فيجعل اطالع اهلل عليه ال قيمه له،
ماذا نعبرّ عن هذه احلالة ..نعبرّ عن هذه احلالة أن
هذا العايص جيعل اهلل أهون الناظرين إليه ،وال
يكرتث وال يبايل ،وجيعل اهلل تعاىل ّ
أخف املطلعني،
فأك ّنه يستهني باهلل تعاىل ،وهذه احلالة ليست حالة
استجالب الرمحة ،هذه احلالة ..اإلنسان يبارز
اإلنسان بمعصيته ،والكثري من احلمقى واجلهلة
واملذنبني ،عندما يفعلون ذنب ًا هنالك حالة من
التجرؤ عىل اهلل تعاىل ،تصل إىل حالة قوهلم إذا
ّ
فليعذبني ،ولينتقم مني ،وقلنا
كان اهلل موجود ًا
سابقا :اهلل تعاىل ال يعجل بعجلة العباد ،وله
موازين ْ
وإن أذنب اإلنسان بالنتيجة ،هو ال يمكن
أن هيرب من سلطان اهلل تعاىل ،وال يمكن أن

خيرج عن سلطان اهلل تعاىل،
متصورة يف
هذه املعادلة غري
ّ
هيرب
حقّ اهلل تعاىل ،أن اإلنسان ُ
من اهلل إىل غري اهلل ..ال يمكن  ..فاهلل
تعاىل ال يعجل بعذاب العباد ،فهذا إذا كان مكب ًا
عىل املعصية واإلثم ..فاهلل تعاىل ليس بالرضورة
أن ينتقم منه اآلن ،وإنام هلل موازين خاصة به،
وبالنتيجة هذا الرجل املذنب ـ والعياذ باهلل ـ
نحن دائ ًام نقول :إنّا هللِ وإنّا
مآله إىل اهلل تعاىلُ ،
إليه راجعون ،وال يمكن ألحد ،وهذه اجلملة
عىل نح ِو احلقيقة وليس الترشيع فقط ،بمعنى أن
الكافر وامللحدَ واقع ًا هو راجع إىل اهلل تعاىل وهو
ال يعلم وغري ملتفت ،ولكن عىل واقع القضية
هكذاْ ،
فإذن هذا الذي يعيص إن كان إنام عىص
ح ّتى يبارز اهلل تعاىل ،فهذا ليس مقام الرمحة،
ونحن نريد أن نستجلب الرمحة حتى ننجو،
اإلمام عيل (عليه السالم) كيف يبينّ احلالة؟
ق��ال( :ال ألنّ��ك أه��ون الناظرين إ ّيل وأخ��ف
املطلعني ع ّ
يل) ..أنا عندما عصيتك مل يكن هذا
الغرض وهذا اهلدف وهذه النية ،أنا مل أبارزك
عناد ًا ومل أقل أنّك (أهون الناظرين) ،ونالحظ
أهيا األحبة أن اإلنسان عندما يذنب فعليه أن يبقي
ٍ
رجعة ألنك تتعامل مع اهلل تعاىل فهذا
خطوط
فيض الرمحة وهذا شهر مبارك ،ولذلك نقول:
(اللهم اجعلنا فيه من املرحومني ،وال جتعلنا فيه
املحروم من ُيرحم بركات هذا
من املحرومني)،
ُ
الشهر الفضيل ،واإلمام يع ّلمنا أن كيف تدعون
نحن أذنبنا ،ولو أطلع
وتلجؤون إىل اهلل تعاىل ،إذا ُ
عجل العقوبة إذا أيض ًا
غري اهلل ملا فعلنا ،واهلل لو ّ
الجتبنا ،فلامذا أذنبت أهيا العبد..؟!

Ahrarweekly

9

من وحي خطبة الجمعة
طالب عباس الظاهر

�ب فإن للكلمة تأثري ًا عظي ًام يف حياة
الري� َ
ال��ن��اس ،إن كانت كلمة طيبة ..فخري ًا
ينعكس سالم ًا وعيش ًا رغيد ًا يف وجودهم
هبذه احلياة ،وإن كانت كلمة خبيثة ..فرش ًا؛
أي حرب ًا وعيش ًا نكد ًا ،وضغائن وأحقادا..
تسببه يف حياة اآلخ��ري��ن ،ولكن وبعيد ًا
عن حرص األم��ر ال��ذي أود تناوله هنا،
وحتديده باملعنى احلريف لـ(الكلمة) فقط،
وهو ما يكتب أو ما يقال باللسان ،فإن
املعنى املراد هنا هو املعنى العام لـ(الكمة
الطيبة) ،أي اخلري واحلق والعدل واىل آخره
من مرادفات خ�يرة ..سواء أكان ذلك يف
القول أم يف األخ�لاق أم يف األع�مال ام يف
ال :قو ً
الترصفات لإلنسان ،كام نقول مث ً
ال
طيب ًا ،وأخالق ًا طيبة ،وعمال طيب ًا ،ومعاملة
طيبة ً ..وغريها.
بينام لـ(الكلمة اخلبيثة) سيكون هناك
حارض ًا ..فقط الرش والباطل والظلم واىل
آخره من مرادفات ستمثل املعنى العام هلذه
الكلمة أيضا ،وهو وكام أسلفت القول ليس
منحرص ًا بمدلول الكلمة بذاهتا يف القول
أو الكتابة  ..إنام يتعداه اىل مجيع ما حييط
بحياة اإلنسان ،وينغّ ص عيشه من خبائث
األم���ور ..إذ إن هناك جهات ومجاعات
وأف��رادا متخصصني ومستنفرين من أجل
بث وإشاعة مثل هذه الكلمة اخلبيثة!.
رصاع
منذ أن وجد اإلنسان يف هذه احلياة وهو
خيوض غامر رصاع قائم ومستمر ..رصاع
ما بني اخلري والرش ،احلق مع الباطل ،العدل
مع الظلم ،القبح مع اجل�مال الصدق مع
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ٌ
كلمة طيبة  ..كلمة خبيثة
الكذب ...الخ.
هذه النزعة؛ نزعة اخلبث متأصلة يف ذات
اإلنسان ال فكاك له منها  ..خاصة عند من
حيملون يف نفوسهم حقد الرش ضد اخلري،
وه��ذه النزعة ذاهت��ا متثل يف بقية األشياء
رصاع األض��داد فـ( شبيه اليشء منجذب
اليه) ،والعكس بالعكس صحيح أيض ًا؛
أي يكون هناك تنافر بني غري املتشاهبات
 ..املتضادات ،وهو ما يعنينا هنا بأفعال
أصحاب الكلمة اخلبيثة ضد أصحاب
الكلمة الطيبة.
ً
وليس هذا غريبا ،فإن ما نشهده يف يومنا هذا
من تكالب قوى الرش لإلجهاز عىل قوى
اخلري ،إنام يمثل استمرارا لذلك الرصاع
القديم ما بني قابيل الرش مع هابيل اخلري
طت إِليََّ َيدَ َك
الذي قال ألخيهَ (:لئِن َب َس َ
اس ٍط َي ِد َي إِ َلي َك أِ َ
لِ َت ْق ُت َلنِي َما َأ َنا بِ َب ِ
ل ْق ُت َل َك ۖ إِنيِّ
ْ
َأ َخ ُ
اف اللهَّ َ َر َّب ا ْل َعالمَ ِ َ
ني) ،وهكذا سيستمر
هذا الرصاع اىل قيام الساعة.
تزييف
كام أسلفنا القول ب��أن الكلمة الطيبة يف
رصاع مستمر ودائ��م مع الكلمة اخلبيثة،
وعىل وجه الدقة؛ فإن أصحاب الكلمة
الطيبة يعانون من أصحاب الكلمة اخلبيثة،
وهم  -وأعني هبم أصحاب الكلمة اخلبيثة
 إنام حياولون قلب احلقائق وتزييفها يفأذهان الناس ،يستعملون الكذب واخلداع
واملكر وال��دس وكل الطرق امللتوية من
أجل أرباك وعي العامة ،والتشويش عليهم
لكيال يسمعوا ألصحاب الكلمة الطيبة،
ويتقربوا اليهم ،ويتأثروا هبم ..فيكونون

قريبني منهم ،ويصطفون مع أصحاب احلق
ضد أصحاب الباطل.
ولكن هنا يكمن جوهر العقل ،ورضورة
حتكيمه بعدم تصديق كل ما ينقل وينرش
ويقال ،فقد يكون خلفه أصحاب الكلمة
اخلبيثة ،خاصة يف خضم واقعنا احل��ايل
بوجود وسائل االتصال املبارش ،وتوفرها
بكل سهولة ..عرب األجهزة احلديثة والنت
ومواقع التواصل االجتامعي وغريها.
حيث يكون لتأثري الكلمة اخلبيثة رود
فعل كبرية ورسيعة عند الكثري من الناس،
أحيان ًا تستخدم هذه الكلمة يف التسقيط
أو التشويه أو قلب احلقائق أو تزييفها ،أو
لتحسني صورة جهة ما ،ضد جهة أخرى،
األغ��راض عديدة والنوايا كثرية  ..أوسع
وأكرب من حياط هبا هبذه العجالة.
لكن يبقى حتكيم العقل فيام يرد من أخبار
وق��ص��ص وأح�����داث ،وع���دم التصديق
الفوري بام يقال قبل الثبت من صحته،
هو من سيقود اإلنسان اىل شاطئ األمان..
وجينبه الوقوع يف املحذور ،فالبعض من
ال��ن��اس – م��ع األس��ف ال��ش��دي��د -يعطي
آذان��ا صاغية ل�شرور أصحاب (الكلمة
�روج  -دون قصد
اخلبيثة) ،بل وينقل وي� ّ
طبع ًا -فيكون أداة طيعة بأيادهيم املجرمة
من أجل إشاعة األباطيل ضد أصحاب
احلق واحلقيقة ( الكلمة الطيبة) ،ومن دون
أن يدري حتى ماذا هو فاعل ..بمعنى أدق
يكون عون ًا للظامل عىل املظلوم!.

لو سألوك

االله والرب...
التعريف والمعنى والفرق
يف سورة الناس املباركة ،قال اهلل تعاىل:
اس * َم ِل ِ
(( ُقل َأ ُع ُ
ك ال َّن ِ
وذ بِ َر ِّب ال َّن ِ
اس *
إِ َل ِه ال َّن ِ
رب الناس،
اس )) (الناسّ )3-1:
ّ
وجل ،ولكن
عز
وإله الناس ،تشري إىل اهلل ّ
كام نعلم ّ
الرب خيتلف عن معنى
أن معنى ّ
اإلله ،وإ ّ
ال لكان تكرير بال فائدة بالقرآن
املجيد.
(رب) و(إله) ،لغة واصطالح ًا،
فام معنىّ :
(رب الناس) ،و(إله الناس)؟
وما معنىّ :
اجلواب:
�رب واإلل��ه ،فهام صفة
هناك فرق بني ال� ّ
واسم له سبحانه وتعاىلّ ,
وإن معنى ربوبية
اهلل :عبارة عن مد ّبريته تعاىل للعامل ،ال عن
خالقيته.
ّ
�رب) يف لغة العرب،
وإن معنى لفظ (ال� ّ
واملتحمل أمر
�ت�صرف وامل��د ّب��ر
ه��و :امل� ّ
ّ
تربية اليشء ،وكأنّه بمعنى :الصاحب،
فالتوحيد يف الربوبية يكون باالعتقاد ّ
بأن

اخلري والرشّ وتدبري احلياة والكون ك ّلها
بيد اهلل سبحانه وتعاىلّ ،
وأن اإلنسان،
بل ك� ّ
�ل ما يف ال��ك��ون ،ال يملك لنفسه
شيئ ًا من التدبريّ ،
وأن مصري اإلنسان
يف حياته ك ّلها إليه سبحانه ،ولو كان يف
عامل الكون أسباب ومد ّبرات له فك ّلها
جنود له سبحانه يعملون بأمره ويفعلون
بمشيئته(انظر :اإلهليات .)63 - 61 :2
ويف كتاب (األقسام يف القرآن الكريم)
للسبحاين ،قال(( :ث� ّ�م ّ
إن (إل��ه) من أله
يأله ،فهو اإلله ،بمعنى املعبود ،أو من:
إله ،بالكرس ،أي :حتيرّ ؛ لتحري العقول يف
كنهه...
ثم يقول  :-سيوافيك ّ
بأن اإلله ليس
 ّبمعنى :املعبودّ ،
وأن من ّس�رّف� ه به فقد
فسه بالزم املعنى ،وعىل فرض ثبوته،
رّ
فلفظ اجلاللة علم بالغلبة ،وليس فيه
إشارة إىل هذه املعاين من العبادة والتحيرّ ،

وقد كان مستعم ً
ال دائر ًا عىل األلسن قبل
ن��زول القرآن ،تعرفه العرب يف العرص
اجلاهيل؛ يقول سبحانهَ (( :و َلئِن َس َألت َُهم
َّمن َخ َل َق ُهم َل َي ُقو ُل َّن اللهَّ ُ )) (الزخرف,)87:
ف��ق��د أش���ار بلفظ اجل�لال��ة إىل خالق
الساموات واألرض دون تبادر مفهوم
العبادة والتحيرّ منه.
ّ
ي��دل ع�لى كونه عل ًام أنّ��ه يوصف
وممّ��ا
باألسامء احلسنى وسائر أفعاله املأخوذة
من تلك األسامء من دون عكس ،فيقال:
اهلل الرمحن الرحيم ،أو يقال :علم اهلل
ورزق اهلل ،وال يقع لفظ اجلاللة صفة
ليشء منها ،وال يؤخذ منه ما يوصف به
يشء منها ،وهذا ّ
يدل عىل أنّه علم وليس
بوصف ،فيكون اس� ً
ما للذات الواجبة
ال��وج��ود ،املستجمعة جلميع صفات
الكامل))( األقسام يف القرآن الكريم32 :
األول).
األول :الفصل ّ
القسم ّ
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السؤال  ١ :ـ والديت ال تستطيع أن تركع وتسجد وهي قائمة ،فهل
جيب عليها أن تصيل من قيام وتومئ للركوع والسجود  ،أو تكون
خمرية بينه وبني اجللوس عىل كريس ؟
 ٢ـ وإذا كان جيب عليها الصالة من قيام ،ولكنها تتعب يف الركعة
الثانية ،فهل جيب أن تبدأ من قيام ثم جتلس عند التعب ،أم جيوز هلا
اجللوس من البداية ؟
 ٣ـ إذا كانت وظيفتها القيام ولكنها كانت تصيل من جلوس جاهلة
باحلكم ،فام حكم الصلوات السابقة ؟
اجلواب  ١ :ـ يكفي يف الركوع االنحناء قليال بحيث تصل رؤوس
االصابع اىل الركبة فان مل تتمكن حتى من ذلك كفاها االيامء قيام ًا
وال جيزي اجللوس واما السجود فهي خمرية بني االيامء له قيام ًا وبني
اجللوس عىل الكريس والسجود عىل الطاولة بل الثاين افضل .
 ٢ـ تبدأ بالقيام وجتلس عند التعب ولكنها تقوم للقيام املتصل
بالركوع .
 ٣ـ تقضيها .
السؤال  :انترشت يف هذه األيام كرايس معدة للصالة عليها فام
حكم صالة الشخص السليم الذي يستطيع الصالة من قيام ولكنه
ملجرد إحساسه بالتعب واالرهاق ؟
يصيل عليها من جلوس ّ
اجلواب  :صالته باطلة .

السؤال  :ما حكم الصالة الواجبة عىل املقاعد املتعارفة يف املساجد
واملراقد املقدسة بالنسبة اىل الذي يكون حكمه اجللوس؟ او هل
يصدق عىل اجلالس عىل هذه الكرايس انه جالس ؟
اجلواب  :اذا مل يتمكن املصيل من السجود صىل قائ ًام وأومأ للسجود
كذلك او جلس ـ عند السجود ـ عىل الكريس ووضع جبهته عىل ما
يصح السجود عليه فوق الطاولة امامه .
السؤال  :إذا عجز عن السجود جلوس ًا فام هو الواجب عليه ؟
اجلواب  :إذا عجز عن اجللوس عىل األرض للتشهد فاالحوط
لزوم ًا أن جيلس عىل الكريس ونحوه .

السؤال  :من كان يتمكن من ان يكرب تكبرية االحرام عن قيام
ولكنه اليتمكن بعدها من اجللوس اال بصعوبة ولكن لو جلس
عىل كريس امكنه القيام للركعة الثانية فهل يتعني عليه اجللوس
عىل الكريس ؟
اجلواب  :اذا دار االمر بني القيام حال تكبرية االحرام واجللوس
حاهلا مع القيام الداء الركوع يقدم الثاين .
السؤال  :صليت وأنا جالس عىل الكريس ألن ركبتي تؤملني وقد
وضعت الرتبة عىل الطاولة فام حكم صاليت ؟
اجلواب  :جتوز وتسجد عىل الطاولة .
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السؤال  :إذا كان شخص ال يستطيع أن يصيل معتدل القامة إال
عندما يستند إىل جدار وذلك بسبب املرض أو كرب السن فهل
صالته صحيحة ؟
اجلواب  :نعم صحيحة .

السؤال  :من ّ
اخل بالترتيب في الصالة تبطل صالته ؟

الس���ؤال  :هل يمكن البناء على طه���ارة برك المياه
الموجودة في الشارع في حال المست مالبسي ؟
الجواب  :نعم هي محكومة بالطهارة .

مصطلحات فقهية
السؤال :ما هو التعريف يف حد ذاته ؟
اجلواب :أي بقطع النظر عن العناوين األخرى
التي قد تستوجب حك ًام آخ��ر مغاير ًا حلكمه
األصيل .
السؤال :ما هو تعريف الفتنة النوعية ؟
اجلواب :أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس
ووقوعهم يف احلرام .
السؤال :ما هو تعريف العدة الرجعية ؟
اجلواب :عدة املرأة التي طلقت طالق ًا رجعي ًا،
وهي ثالثة أطهار إذا كانت حتيض  ،وثالثة أشهر
إذا كانت ال حتيض وهي يف سن من حتيض ،
وانتهاء مدة احلمل إذا كانت حام ً
ال .وال عدة
عىل الصغرية واليائسة وغري املدخول هبا .
السؤال :ما هو املقصود من ال�ضرورة الرافعة
للتكليف ؟
اجلواب :األمر الذي يوجب تركه رضر ًا بليغ ًا
بالنفس أو املال أو العرض .
السؤال :ما معنى رضر معتد به؟
مهم يف نظر
اجلواب :أي رضر ّ
العرف
ال��س��ؤال :ما املقصود من
الصورة الصناعية التي هبا
قوام املالية ؟
اجلواب :اهليئة اخلاصة التي من
أجلها يبذل الناس املال .
السؤال :ما هو تعريف الشك ؟
اجلواب :الرتديد يف األمر بحيث يكون كال
اإلحتاملني يف األمر مورد ًا الهتامم العقالء .
السؤال :ما هو املقصود من ال�شرط الضمني
والتعهد الضمني ؟
اجل��واب :أي ما تتضم ّنه املعاملة بحسب نظر

العرف والعقالء ،وإن مل ّي�صرح به يف إنشاء
يتضمن
املعاملة ،نظري ما نقول يف البيع من أنّه
ّ
تقارب مالية الثمن واملثمن ،فإن علم أحدمها بعد
ذلك أن ما أخذه ّ
أقل مالية عماّ دفعه بكثري،
فإنّه يدّ عي الغبن ،وينقض املعاملة ،أعتبار ًا هبذا
الرشط الضمني يف ارتكاز العقالء .
السؤال :ما هو تعريفكم للشبهة املصداقية ؟
اجلواب :إذا علم املكلف معنى الغناء -مث ً
ال-
ولكنه شك يف أن هذا الصوت من أفراد الغناء أو
ليس من أفراده  ،فهذه تعد شبهة مصداقية .وال
حيكم باحلرمة يف مثل هذه احلالة .
السؤال :ما هو تعريفكم للشبهة املفهومية ؟
اجل���واب :ع��دم العلم بانطباق ال��ع��ن��وان عىل
املصداق اخلارجي لعدم معرفة حدود العنوان،
كام لو مل نعلم صدق الغناء عىل صوت خاص،
لعدم علمنا بحدود الغناء .
السؤال :ما معنى الزوال ؟
اجلواب :حلظة بعد منتصف النهار .
السؤال :ما هو تعريف رد املظامل ؟
اجل��واب :التصدق عىل الفقراء نيابة عن من له
حقّ مايل متعلق بذمة الدافع ،وال يمكن الوصول
إليه .
السؤال :ما معنى الدية ؟
اجلواب :مال جيب دفعه للمجني عليه ،أو لورثة
املقتول .
السؤال :ما معنى حق االختصاص ؟
اجلواب :حق للشخص بالنسبة اىل يشء مل يعرتف
الشارع بملكيته له ،أو بامليته .
السؤال :ما هو تعريف احلرج ؟
اجل��واب :وهو الضيق واملشقة التي ال تتحمل
عادة .
Ahrarweekly
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ارض القدس الهندسية تؤكد

انته��اء مش��روع س��رداب ب��اب ال��رأس
الشريف مع شهر محرم الحرام
األحرار /ضياء األسدي  -تصوير /صالح السباح
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استكام ً
ال إلنجاز أعامل املرحلة األوىل من
م�شروع رسداب ب��اب ال��رأس الرشيف،
اهنت الكوادر الفنية واهلندسية يف رشكة
ارض القدس اهلندسية وب��ارشاف قسم
املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية
بصب
املقدسة ،اع�مال التسليح اخلاصة
ِّ
الطبقة االساسية النشاء الرسداب والتي
تعترب اجلزء األخري واألهم بعد اعامل احلفر
وسحب املياه اجلوفية من املنطقة الواقعة
بني باب السلطانية وباب الرأس الرشيف
يف اجلهة الغربية من الصحن احلسيني
الرشيف بحسب املهندس سالم سعدون
سلامن املنفذ للمرشوع عن رشكة ارض
القدس اهلندسية.
واضاف سلامن (لألحرار)« :ان مرشوع
رسداب باب الرأس الرشيف الذي يبدأ

من باب السلطانية اىل باب الزينبية بمساحة
تبلغ ( 800م )2ويعد من املشاريع املهمة
والفعالة كونه سيساهم بشكل كبري يف
مساعدة الزائرين عىل تأدية مراسيم الزيارة
بانسيابية اكرب».
واوض����ح ان «ال��ع��م��ل ب���دأ يف م�شروع
الرسداب بانشاء الركائز التي تعترب اجلدار
الساند وقد اكملت بنسبة  %100تلتها
اعامل معاجلة الرتبة ،ونحن االن يف اعامل
املرحلة االوىل من إنشاء الرسداب».
م��ؤك��دا ب��ان «امل��ش�روع مل تصاحبه اي
معوقات سوى اعامل املياه اجلوفية التي
متت معاجلتها عن طريق غطاسات لسحبها
واخراجها اىل خارج موقع العمل للسيطرة
عىل مراحل الصب».
واضاف سلامن« :بعد انجاز اعامل املرحلة

األوىل ستبارش كوادر الرشكة البدء بأعامل
املرحلة الثانية اب��ت��دا ًء من ب��اب ال��راس
الرشيف وانتها ًء بباب الزينبية ومن ثم
املبارشة بإنجاز االعامل الكهربائية والتربيد
املركزي ليكون جاهز ًا لالفتتاح ضمن
الفرتة املحددة له والبالغة عرشة اشهر،
والتي توافق مع بدء شهر حمرم احلرام للعام
القادم».
ويذكر :ان مرشوع رسداب باب الرأس
الرشيف ي��أيت مكم ً
ال لسلسلة املشاريع
اخلدمية التي تسعى األمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة اىل ان��ج��ازه��ا خدمة
للزائرين الكرام وهو املقطع الثالث بعد
مرشوع رسداب الشهداء واحلجة».
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بعد عزلة طويلة عادوا ليكونوا االوائل..
طلبة مكفوفون يشاطرون بقية أقرانهم االوائل
في االمتحانات الوزارية

االحرار /حسنين الزكروطي

كانوا يعيشون العزلة وينأون بأنفسهم،
ال ليشء سوى ان آماهلم يف التواصل مع
املجتمع كانت م��وءودة او غري موجودة
اص�ل�ا ،وإن البعض منهم شبه حي،
يأكل ويرشب بمساعدة فرد اخر ،رشحية
جمتمعية مغبونة احلقوق عموم ًا ويف بعض
دول الرشق والعراق خصوصا ،فهم ال
جييدون التعلم والقراءة ،وال اإلندماج مع
افراد جمتمعهم.
كانت هذه املعاناة اإلنسانية حمل اهتامم
العتبة احلسينية املقدسة التي فتحت هلم
مركزا تعليميا تربويا يساعدهم عىل حتمل
اعباء احلياة ويعلمهم اساليب التواصل
والتعايش االجتامعي..
وكان منهم هؤالء الطلبة الذين حصلوا
عىل املراكز املتقدّ مة يف امتحانات الصف
ال��س��ادس االب��ت��دائ��ي ال��وزاري��ة بعد ان
نفضوا غبار اليأس وارتدوا لباس االرادة
والعزيمة ليكون غدهم عودا اخرض.
وقد ش��ارك فتية يافعون من طلبة معهد
Ahrarweekly
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االمام احلسني (عليه السالم) للمكفوفني
وضعاف البرص التابع اىل قسم النشاطات
العامة يف العتبة احلسينية املقدسة يف
االمتحانات اخلارجية ملرحلة السادس
االب��ت��دائ��ي (ال��ص��ف��وف املنتهية) ،وقد
استطاعوا عىل الرغم من صعوبة االختبار
ال����درايس ان يتحصلوا ع�لى درج���ات
شاطرت مستوى بقية الطلبة.
ويف ترصيح لألستاذ سامي جواد مسؤول
معهد االمام احلسني (عليه السالم) قال
فيه (لألحرار)« :طاملا ان الغاية من املعهد
هي تعليم املكفوفني اضافة اىل منحهم
الثقة بالنفس والتواصل االجتامعي مع
بقية افراد املجتمع فان الدورة التي اقامها
املعهد ملحو االمية واخلاصة باملكفوفني
كانت مثمرة حيث شارك الطلبة املكفوفون
يف االمتحانات النهائية ،واج��ت��ازوه��ا
باستحصاهلم عىل شهادة الرابع االبتدائي
املعرتف هبا من الوزارة».
واضاف ان «البعض منهم وجد يف نفسه

الثقة ب��ان يمتحن ال��س��ادس االبتدائي
امتحانا خارجيا وبالفعل امتحنوا ونجحوا
بامتياز وكانوا بني االوائل هلذه السنة».
وتابع (جواد) «ناشد هؤالء الطلبة العتبة
احلسينية بفتح مدرسة متوسطة ،وان شاء
اهلل سيقدم الطلب لسامحة املتويل الرشعي
الشيخ عبد املهدي الكربالئي الراعي
االول هلذه الرشحية يف كربالء بعد دراسة
متطلباته» ..منوها عن سبب زيارهتم اليوم
هو ليشكروا الشيخ الكربالئي وادارة
العتبة بعد اهلل عز وجل وسيد الشهداء
(عليه ال��س�لام) ع�لى ال��دع��م وااله��ت�مام
االبوي الذي شهدوه».
وقال االستاذ عثامن الكناين رئيس مجعية
ال�سراج العراقية للمكفوفني يف كربالء
امل��ق��دس��ة« :يف ال��ب��داي��ة الب��د ان نشكر
ال��ب��اري (ع��ز وج��ل) ث��م االم���ام احلسني
(عليه السالم) عىل التوفيق لفتح معهد
للمكفوفني ،وكذلك الكوادر التدريسية
واالداري��ة يف معهد االمام احلسني (عليه
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ال��س�لام) التي عملت ع�لى زرع ب��ذور
اثمرت عن خترج جيل استطاع ان ينخرط
مع املجتمع بشكل طبيعي ،معربا عن
سعادته بعد هذا التفوق الكبري».
وجدير بالذكر ان اجلمعية التي كانت
هلا ال��دور الكبري يف تنشيط احل��راك الفني
واالعالمي والثقايف وحتى الريايض من
خالل لعبة (كرة اجلرس)..
ومن بني الطلبة االوائ��ل الطالب حسني
م��اج��د الزم ال���ذي حت��دث ع��ن خوض
جتربة االمتحانات وعزيمته يف النجاح
ق��ائ�لا« :ب��داي��ة اود ان ات��ق��دم بأسمي

واس��م اخ��واين الطلبة املكفوفني بالشكر
و االمتنان لألمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة و لكادر معهد االمام احلسني(عليه
السالم) للمكفوفني وضعاف البرص بوجه
اخلصوص جلهودهم الكبرية ومواقفهم
االنسانية مع املكفوفني».
مبينا :ان «طريقة حفظ امل��واد الدراسية
لدى املكفوف تكون عن طريقة تسجيل
املحارضات التي يعطيها املدرس للطالب
سواء بأجهزة التسجيل او اهلاتف ،واثناء
االمتحان يتم وضع استاذ قرب املكفوف
وظيفته ق��راءة االسئلة له وكتابة اجوبته

الشفهية عىل ورقة االمتحان».
واض��اف الزم« :ع�لى الرغم من وجود
بعض الصعوبات غري املتوقعة اثناء اداء
االمتحانات اال ان بركات االمام احلسني
(عليه السالم) و التواصل املستمر من
قبل كادر املعهد اعطت العزيمة خلوض
التجربة واحل��ص��ول عىل درج��ات عالية
فاقت الطلبة العاديني».
وختم حديثه بدعوة اقرانه املكفوفني يف
مجيع ارج��اء البلد ل�ضرورة تعلم القراءة
والكتابة وعدم النظر اىل ضعف البرص عىل
انه عائق كبرية امام طموحاهتم واهدافهم».

محافلنا الرمضانية انعكاس لفيض الرحمة اإللهية

األحرار /خديجة أحمد موسى – تصوير /حنان عبد األمير

(ومن تال فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن
يف غريه من الشهور) يف شهر ربيع القرآن يتفتح روض اآليات
القرآنية بربكة اإلمام أيب األحرار اإلمام احلسني عليه السالم،
وينترش عبريها ليمأل األجواء رمحة ونورا  .فيوضات اهلل وألطافه
ال تنتهي يف هذا الشهر الكريم ،وحمافلنا القرآنية انعكاس لفيض
الرمحة اإلهلية ،حيث القلوب اخلاشعة تتلو آيات القرآن بأصوات
شجية عذبة عىل مائدة اخل�ير والربكة لتعرج إىل الساموات،
وتسجل حضورها يف عامل امللكوت .وق��د رصحت األستاذة
خدجية أمحد مسؤولة وحدة التطوير التابعة لشعبة التبليغ الديني
النسوي ،إن الشعبة ترشف عىل  200حمفل قرآين ضمن املرشوع
الوطني السادس للمحافل القرآنية الرمضانية النسوية ،وذلك من
خالل نشاط وحدة التعليم القرآين ،تتوزع هذه املحافل داخل
حمافظة كربالء ،ويف بعض املحافظات إضافة إىل حمافل يف دول
خارجية ترشفت برعاية العتبة احلسينية املقدسة منها حمفل يف
مدينة رينكستد يف الدانامرك ،وحمفل آخر يف مدينة يف نورشوبنك
يف السويد ،وحمفالن يف السعودية .أما حمافل الشعبة داخل العتبة
احلسينية ،فهناك حمفل يقام يف حائر باب السلطانية ،يوميا من
 ١١ - ٩حيث التالوات املميزة حلافظات وكادر وحدة التعليم
القرآين ،وحيرضه حشد من األخوات املؤمنات ،ويتخلل املحفل
فقرات منوعة كاألدعية املخصوصة ،وفضائل السور واآليات
ميس ،إضافة إىل املسابقات الفقهية ،وإحياء املناسبات
مع تفسري رّ
الدينية خالل الشهر الفضيل  .وهناك حمفالن آخ��ران تقيمهام
وحدة آداب الزيارة ،أحدمها الساعة الواحدة بعد الظهر ،واآلخر
الساعة اخلامسة؛ حيث يكتظ احلائر املقدس بعرشات األخوات
جتمعهن مائدة القرآن ،وتظللهن بركاته ينصتن بخشوع القلوب
املؤمنة إىل آياته الكريمة ،ويستمعن إىل ما تيرس من تفسريها ،مع
أحسن القصص ،وأمجل العرب واملواضيع األخالقية .
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ً
مستعينة بطاقات طبية أجنبية..
مستشفى زين العابدين (عليه السالم) تباشر عمليات
القلب المفتوح لألطفال
االحرار /محمد حميد الصواف

تنفس ذوو الطفلة طيبة الصعداء ،وهم
يرون األطباء ينزعون عن وليدهتم أجهزة
اإلنعاش والتنفس االصطناعي ،معلنني
نجاح تداخل جراحي بالغ اخلطورة متثل
يف اجراء عملية القلب املفتوح.
ذوو طيبة كانوا قد عانوا االمرين بعد ان
كشفت الفحوصات الطبية ان وليدهتم
تعاين عجزا والديا يف القلب متثل بوجود
انغالق يف البطني األيمن لقلب «طيبة»،
السيام ان اجراء عالج هلا داخل العراق
يعد من املعاجز نظرا لندرة االختصاصات
الطبية من جهة ،وعدم وجود مستشفيات
يشار هلا بالبنان عىل هذا الصعيد من جهة
أخرى».
Ahrarweekly
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ويقول األستاذ احلاج «زهري عبد الكريم»
امل�شرف العام عىل إدارة مستشفى زين
العابدين التي تبنت اجراء عمليات القلب
املفتوح للطفلة طيبة« ،كان ذوو األطفال
الذين يعانون تشوها والدي��ا يف القلب
امام خيارين ال ثالث هلا ،اما اجراء عملية
خارج العراق بكلفة عالية تصاحبها مشقة
السفر والرتحال ،او املجازفة يف اجراء
عملية يف احدى املستشفيات املحلية التي
تفيض يف اغلب األحيان اىل وفاة الطفل».
وافتتحت مستشفى زين العابدين احدى
املنشآت الطبية العائدة للعتبة احلسينية
املقدسة صالة جديدة وفرت فيها املعدات
الطبية فضال عن استقطاهبا لكوادر طبية

أجنبية إلج��راء عمليات من هذا النوع،
لرتفع بذلك معدل كفاءهتا عىل صعيد
العمليات اجلراحية املعقدة التي تعذر
اجراؤها يف العراق.
ويشري عبد الكريم« ،هبدف ختفيف األعباء
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عن كاهل ذوي مرىض القلب من األطفال،
فقد آلت إدارة املستشفى اىل استقدام كادر طبي
متقدم من دولة اهلند» .مبينا« ،أجرى الكادر
استكشافا مبكرا للمعدات الطبية املخصصة
وصالة العمليات قبل املوافقة عىل التعاقد مع
املستشفى».
وبالتوازي مع العملية اجلراحية الناجحة التي
أجريت للطفلة «طيبة» أجريت عملية جراحية
أخ��رى مكللة بالنجاح لوليدة ايضا يف نفس
الوقت ،مما يعزز فرص النجاح والتوفيق للكادر
الطبي املستقدم يف االنطالق بتنفيذ العديد من
العمليات الناجحة األخرى يف املستقبل.
عمليات جمانية وأخ��رى بنصف التكلفة دعام

لذوي الشهداء والعوائل املتعففة
وبحسب املرشف العام عىل املستشفى فان العتبة احلسينية املقدسة تبنت اجراء
اثنتي عرشة عملية جراحية للقلب املفتوح عىل نفقتها اخلاصة.
وسنت إدارة املستشفى عرفا بمباركة ورعاية العتبة املقدسة يتمثل يف اجراء
عمليات جراحية جمانية لذوي الشهداء وافراد العوائل املتعففة يف املناسبات
الدينية ،فيام تقرر ان تكون مجيع عمليات القلب املفتوح بنصف التكلفة
للتخفيف عن كاهل العوائل ،بحسب عبد الكريم.
ويقول املرشف العام« ،تنوعت اخلدمات الطبية املجانية يف مناسبة والدة اإلمام
زين العابدين (عليه السالم) يف اخلامس من شهر شعبان املعظم ،بني عمليات
جراحية كربى ومتوسطة وصغرى ،اىل جانب الكشوفات والفحوصات بام
فيها االشعة والسونار واختبارات الدم» .الفتا« ،بلغ عدد العمليات املجانية
خالل شهر شعبان مائة وستا وعرشين عملية».
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مستشفى سفير اإلمام الحسين ـ عليه السالم ـ الجراحي

سبع سنوات من العطاء الطبي المميز المجاني
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العطاء الحسيني

15رمضان ذكرى والدة االمام الحس���ن المجتبى عليه السالم الموافق  2011/8/16افتتح سماحة السيد
صالح الحيدري رئيس ديوان الوقف الشيعي في حينها مستشفى سفير الحسين عليه السالم .
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العطاء الحسيني

سبع سنوات من العطاء الطبي املميز تقدمه
مستشفى سفري االمام احلسني عليه السالم
اجل��راح��ي ه��ذا املستشفى وبمساحتها
الصغرية اال ان خدماهتا كبرية وجتري
بمعدل  600عملية جراحية شهريا بكل
انواعها صغرى وكربى وحتى فوق الكربى
وبعض العمليات ن��ادرة ج��دا قد تكون
االوىل يف كربالء يف املجال اجلراحي ،مثال
عملية تصغري املعدة بأقل تداخل جراحي
وبكوادر طبية عراقية حيث تعترب مدينة
كربالء املقدسة من أول املدن العراقية التي
بارشت بإجراء هذا النوع من العمليات.
وهناك عمليات هي الرابعة او اخلامسة
Ahrarweekly
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يف العامل من حيث اجراؤها ونجاحها ،
وتعترب االوىل يف عمليات اجلراحة البولية
والتناسلية وبكوادر طبية عراقية مميزة ،
نعم يف بداية عملها استضافت جمموعة من
االطباء االجانب للمعاينة فقط  ،اما اجراء
العمليات اجلراحية فكانت عراقية خالصة
الدعم املايل تقدمه االمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة للمستشفى  ،حيث ان
خدمات املستشفى جمانا حتى وان كانت
عملية كربى .
اضافة اىل هذه اخلدمة هنالك خدمة املخترب
واالشعة والسونار وباجهزة حديثة هي
االوىل من نوعها حتى عىل مستوى الرشق

االوسط .
للمستشفى حكايات نادرة مثلام هلا عمليات
جراحية نادرة منها ان هنالك مريضا يعاين
من حصوة كبرية يف الكلية وبحجم الكلية
تقريبا  ،يف اهلند قرروا استئصال الكلبية
الستحالة استخراج احلصوة  ،فلم يوافق
املريض وهو من احللة  ،يف املستشفى اجرى
العملية اجلراحية الدكتور رياض الطعمة
وبنجاح تام باستخراج احلصوة دون التاثري
عىل الكلية .
ه��ن��ال��ك ع��م��ل��ي��ات ج��راح��ي��ة اج��ري��ت
الستئصال اورام ومجيعها تكللت بالنجاح
.

العطاء الحسيني

يراجع املستشفى مرىض من عموم العراق وحتى من
خارج العراق.
استحدث املستشفى جراحة نسائية بكادر نسائي
جراحي وبكفاءة عالية
اما يف ال��زي��ارات املليونية فان املستشفى تستنفر كل
طاقاهتا وكوادرها وعىل مدار  24ساعة يف اليوم لتقديم
خدماهتا الطبية وبمختلف انواعها .
ام��ا الطابق حت��ت االرض فقد خصص للمغاسل
واحلاممات الصحية العامة ليساهم يف تقديم خدماته اىل
الزائرين السيام يف الزيارات املليونية
الصور تتحدث عن مراحل عملها وزيارة املسؤولني هلا
حتى افتتاحها
Ahrarweekly
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تحقيقات

مخالفات عدة

تؤدي لحجز المركبات والدراجات النارية
تحقيق/قاسم عبد الهادي  -تصوير/صالح السباح
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تحقيقات

ان ارتكاب املخالفات من قبل اصحاب
الدراجات واملركبات بمختلف اشكاهلا
يؤدي لفرض غرامة انية عىل مرتكبيها،
ام��ا كثرة املخالفات يف ال��ي��وم الواحد
واملسجلة من قبل مفارز امل��رور املنترشة
يف الشوارع فانه ذلك ي��ؤدي اىل احلجز
واختاذ االجراءات القانونية بحق السائق
املخالف ،واي��ض��ا يتم حجز املركبات
ألسباب اخرى كان يكون ارتكاهبا جريمة
ما او عدم اكامل اوراق عائدهتا او ألهنا
مرتوكة منذ فرتة زمنية طويلة ,اما بالنسبة
للدراجات النارية فيتم حجز ذات نوع
(البطح والساسوكي) ألهنا دخلت للبلد
بصورة غري قانونية وكذلك يتم احلجز يف
حال عدم دفع مبالغ الرسم التي تصل اىل
 500الف دينار.
اسباب حجز املركبات
وق��د حت��دث مدير العالقات واالع�لام
يف دائ��رة م��رور حمافظة كربالء املقدسة
النقيب احلقوقي رياض عبيس احلمداين
ملجلة االح��رار قائال :ان حجز املركبات
والدراجات النارية يف ساحة االبراهيمية
يتم من خالل تشكيل املفارز املكلفة من
قبل املديرية والتي تقوم برصد املخالفات
امل��روري��ة وم��ن ضمنها امل��رك��ب��ات غري

املرقمة وغري املسجلة لدى مديرية املرور
فأهنا يتم حجزها وايداعها يف الساحة
لغرض مراجعة املواطن واالرساع بعملية
التسجيل ،او ع��دم استالمها للوحات
اخلاصة هبا فيتم حجزها حلني مراجعة
املواطن حتى يتم تسجيل املركبة وتثبيت
اللوحات اخلاصة هبا ،وهناك مركبات
اخ��رى متتلك لوحات اصولية لكن يتم
حجزها بسبب كثرة املخالفات يف اليوم
ال��واح��د والتي تصل اىل ارب��ع او مخس
خمالفات او اكثر ويكون معرفة ذلك من
خ�لال امل��ف��ارز املشكلة يف اوق���ات عدم
الذروة والتي هي من الساعة السابعة اىل
الساعة التاسعة صباحا اخلاصة بحركة
السري وامل��رور والسيطرة عليه بينام بعد

الساعة التاسعة وحتى الساعة الثانية عرشة
ظهرا يتم تشكيل املفارز لغرض رصد
املخالفات والبعض منها يتم فرض الغرامة
املالية واالخرى يتم حجزها حسب نوع
املخالفة املرتكبة.
مدة احلجز
واضاف :ايضا يتم حجز املركبات املرتوكة
لفرتة زمنية طويلة وغياب صاحبها فبعد
النداء عليها وفحصها وتدقيقها من قبل
مديرية املتفجرات وبعد مراجعة صاحبها
للشعبة القانونية يف مديرية امل��رور يتم
استالمها ،وهناك مركبات اخ��رى يتم
حجزها بسبب ارتكاهبا حلوادث مرورية
ويعود سبب حجزها إلك�مال عائديتها
واملخطط امل��روري وايضا اك�مال الدعوة
القضائية يف م��راك��ز ال�شرط��ة واملحاكم
امل��وج��ودة ،وه��ن��اك مركبات بعد اك�مال
الدعوة القضائية يتم احالتها ملديرية املرور
إلكامل االجراءات القانونية للمركبة نفسها
يف حال توجد عليها خمالفة قانونية ،واقىص
حد حلجز املركبات ال يتجاوز البضعة
اشهر حتى اك�مال االج���راءات القانونية
اخلاصة هبا.
مبالغ رسم طائلة
منوها :وبالنسبة للدراجات النارية فهناك
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ما يتم حجزها لعدة سنوات والسبب
الرئيس يف ذلك هو لعزوف الناس عن
تسجيلها بسبب مبالغ الرسم التي تصل
اىل  500الف دينار وهذا رقم عايل جدا
يفوق عددا كبريا من اسعار الدراجات
نفسها والتي ال يصل اىل  300الف دينار،
وطالبنا م��رارا وتكرارا بتخفيض اجور
الرسم ومل نحصل عىل اية اجابة يف ذلك
كون مبالغ الرسوم تصدر بقرار من جملس
رئاسة ال��وزراء ،وهناك اكثر من 1400
دراج��ة عىل ذمة مديرية امل��رور يف ساحة
احلجز حيث ناشدنا االخ��وة املواطنني
ملراجعة مديرية امل��رور لغرض تسجيلها
لكن بدون جدوى.
االبتعاد عن الدراجات البطح والساسوكي
مبينا يف الوقت نفسه :يف حال عدم مراجعة
اصحاب ال��دراج��ات وبعد استحصال
املوافقة القضائية يف ذلك فانه يتم ترحيلها
هليئة الكامرك يف منطقة ابو غريب حيث
رحلنا الدفعة االوىل منها والزلنا مبارشين
بالرتحيل وباألخص الدراجات البطح
والساسوكي وكذلك ال��دراج��ات التي
دخلت البلد بصورة غري قانونية ،ومن هنا
اناشد االخوة املواطنني بالتأكد من الدراجة
وأوراقها الثبوتية قبل رشائها ،وباألصل
فان الدراجة البطح والساسوكي دخلت
للبلد عىل شكل ادوات احتياطية ومن
بعد ذلك تم جتميعها بشكل رسي للغاية
وبيعها عىل شكل دراجة ،ولدينا ما يقارب
ال  54دراجة من نوع البطح تم حجزها
من قبلنا ونحن كمديرية املرور ال نمتلك
اية صالحية جتاه هذا النوع من الدراجات
ألهنا غري قانونية اطالقا.
احلفاظ عىل املركبات املحجوزة
وج���اء يف ق��ول��ه :وم��ا ي��ق��ال ب��ان اغلب
املركبات املحجوزة من قبلنا يتم فقدان
البعض من موادها وادواهتا وهذا اليشء
مستحيل وال صحة له اطالقا الن ساحة
احلجز مسيجة بشكل تام وهناك رجال من
مديرية املرور يقومون بدورهم بحراسة
الساحة عل افضل حال وكذلك ال نسمح
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إلخراج اي يشء من باب ساحة احلجز اال
بكتاب رسمي.
انتشار املفارز
مشريا اىل :ان مديرية املرور هلا مفرزة ثابتة
مع شعبة رسقة السيارات التابعة ملديرية
املكافحة ولدينا مفرزة ثابتة مع هيئة
النقل اخلاص ومفارز مشرتكة مع مديرية
الشؤون ومديرة الرشطة بجميع اقسامها،
وكذلك مجيع العمليات االستباقية يف قيادة
رشطة كربالء لدينا مفارز ثابتة معها سواء
كانت داخل او خارج املحافظة.
فوائد اخلوذة
واختتم حديثه قائال :امتنى من اصحاب
الدراجات النارية سواء كانت املسجلة
او غري املسجلة ارتداء اخلوذة ألهنا محاية
هلم ولعوائلهم وكذلك تسجيل دراجاهتم
حتى يتم منحه اجازة سوق خاصة هبا لكل
شخص جتاوز عمره  17سنة ،وفيام خيص
الدراجات البطح فجميعها غري اصولية

وبالنسبة لألوراق اخلاصة هبا دائام ما تكون
مستنسخة ومزورة.
احلجز بسبب املخالفات
ومن جهته حتدث مفوض املرور واملسؤول
عن حراسة ساحة االبراهيمية اخلاصة
بحجز املركبات والدراجات النارية جرب
شاكر كاظم قائال :ان ساحة احلجز يف
منطقة االبراهيمية مشرتكة بني هيئة النقل
وامل��رور وبالنسبة للحجوزات املوجودة
فأهنا ج��اءت ألس��ب��اب ع��دة ،فيام خيص
الدراجات فعملية حجزها يكون بسبب
الدعاوي وعدم امتالكها لرقم او اوراق
خاصة هبا او لسبب اخر فان مركز الرشطة
يقوم بحجزها ومن ثم االيتاء هبا الينا ومل
خترج اال بعد الرتقيم اي ترقيم الدراجة
ال��ن��اري��ة ،ام��ا احلجز االك��ث��ر فهو بسبب
خمالفات خمتلفة يف الشوارع العامة ويسمح
إلخراجها بعد دفع الغرامة الرسمية.
الرتحيل اىل الكمرك
واض��اف :يف حال عدم حضور صاحب
الدراجة يتم احالتها اىل الكمرك ،ونفس
االم��ر يطبق عىل املركبات ،الن البعض
منها ال متتلك لوحات خاصة هبا او قسم
منها ارتكب خمالفة او جريمة ما ،وهناك
مركبات اخرى يتم اخراجها من احلجز
بأمر من قايض التحقيق حرصا الن عليها
دعوة رسمية الرتكاهبا خمالفة ما ،وبالنسبة
للمواطن ال��ذي يرتكب خمالفة جيب ان
يعاقب من قبل اجلهات الرقابية املعنية.

متابعات

في رمضان المبارك  1439هـ

الوفد القرآني للعتبة الحسينية ِّ
ينظم

أولى برامجه في أكبر مسجد بجزيرة لومبوك اإلندونيسية

إندونيسيا /خاص لألحرار

أكبر مسجد في جزيرة لومبوك اإلندونيسية المشهورة بجزيرة األلف مسجد

أحيى وفد دار القرآن الكريم يف العتبة
احلسينية املقدسة أوىل براجمه القرآنية يف
أكرب مساجد جزيرة لومبوك يف إندونيسيا
ضمن مرشوعه التبليغي يف ج��زر رشق
آسيا خالل شهر رمضان املبارك.
وقال عضو الوفد ومسؤول مركز التبليغ
القرآين الدويل احلافظ منتظر املنصوري:
«تم انطالق سلسلة الربامج القرآنية يف
إندونيسيا ضمن مرشوعنا التبليغي خالل
الشهر الفضيل يف جزيرة (لومبوك) من
خ�لال تنظيم حمفل ق��رآين احتضنه أكرب
مسجد يف اجلزيرة وهو مسجد حب الوطن
(املركز اإلسالمي) يف مدينة (ماتارام)
الواقعة غرب اجلزيرة والذي ُتقدَّ ر مساحته
بـ  ٧هكتارات ويتسع لـ  ٢٠ألف مصلٍ »،
مشري ًا إىل أن «الوفد القرآين سيواصل
تنظيم حمافله القرآنية يف العديد من مساجد
هذه اجلزيرة».
وتابع« :شهد املحفل القرآين حضور مجع
غفري من املصلني وعدد من الشخصيات
الرسمية التي تفاعلت مع فقرات املحفل

املتضمن فقرة للتالوة وفقرة للتواشيح
الدينية فض ً
ال عن فقرة األسئلة واألجوبة
اخلاصة بحفظ القرآن الكريم ،كام جرى
يف ختام املحفل القرآين استعراض ألهم
املشاريع واإلنجازات لدار القرآن الكريم
يف العتبة احلسينية املقدسة».
م��ن جانبه أب���دى احل���ارضون اعجاهبم
باجلهود املقدمة من الوفد القراين فقد أشاد
إمام ومؤذن مسجد حب الوطن (املركز

اإلسالمي) القارئ اللو حممد رعي الدين
هبذه االستضافة بقوله« :أنا مرسور جد ًا
هبذا الربنامج القرآين وأنا شخصي ًا يف طور
شجعني
إمتام حفظ كتاب اهلل املجيد فقد ّ
هذا املحفل وأثار محاستي أكثر ،لذا أمتنى
أن تتكرر زي��ارة الشيخني لنا لتزويدنا
بالعلوم الكثرية التي نحن بحاجة ماسة
إليها».
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فاكهة يوم الخميس

مسيرة مجلة «االحرار» معطرة بعطر سيد الشهداء

وبأنامل االخيار

13
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«االحرار» ثالث عشرة سنة وها
هي توقد شمعتها الرابعة عشر

فاكهة يوم الخميس

استلمت االمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة ادارة العتبة بعد سقوط الطاغية
وكان لزاما عليها ان تبذل جهدا استثنائيا
هل��ذه ال��روض��ة املقدسة التي عانت من
االمه��ال املتعمد طوال عقود من السنني
 ،فشمر االخ��وة العاملون يف العتبة عن
سواعدهم وبدأوا يعملون بكل املجاالت
ومن بينها االعالم الذي كان له دور مميز يف

ظرف صعب من حيث االحداث اجلارية
يف العراق بني الفوضوية واالنتخابات التي
تعترب ثقافة جديدة عىل الشعب العراقي ،
فانطلقت عدة نرشات من العتبة احلسينية
املقدسة من اللجنة االعالمية وكان هذا
اسمها بداية االمر  ،ومن بني تلك النرشات
كانت نرشة «االح���رار» باربع صفحات
اس��ود واب��ي��ض تتضمن ُخطبة ُ
اجلمعة

وبعض التوجيهات املهمة للزائر الكريم
خاصة وللمواطنني عموما  ،صدرت يف
ش��وال سنة 1426ه��ـ  ،بعض النرشات
توقفت اال ان «االحرار» استمرت بفضل
السواعد املعطاء واالدارة السليمة والروح
الوالئية واالخوية بني كل العاملني فيها
وكانوا يعملون كفريق واحد حتى اهنم
ال يكتبون اسامءهم عىل املجلة جمرد اهنا
تصدر عن شعبة النرش التي هي جزء من
قسم االعالم الذي استحدث بعدما تطور
واتسع عمل ادارة العتبة .
العدد  117هو اول عدد ملون وبـ ()12
صفحة  ،كانت ت��وزع جمانا وك��ان يوم
اخلميس يوما مميزا يف الشعبة ومكان
توزيعها فيأيت الزائرون خصيصا الستالمها
ويواظبون عىل ق��راءهت��ا وااله��ت�مام هبا ،
وبدأت تتطور يف صفحاهتا وعدد العاملني
هبا حتى اصبحت ( )36صفحة ويطبع
منها ( )15الف نسخة جزء منها يوزع
جمانا للدوائر واجلهات واملراكز الثقافية
وقليل منها يباع بسعر رم��زي ( )250
دينارا .
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واتسع هبا العمل واصبحت ( )48صفحة
ويف املناسبات (  )60صفحة ،عاش
االخ��وة العاملون مع جملة «االح��رار»
ذكريات مجيلة ومفارقات مهمة  ،وكان
من اهم ما يميزها اهنا تصدر يف املناسبات
التي يصعب فيها التنقل وكانت تصدر
يوم اخلميس ومل تنقطع ابدا  ،اصبح الكثري
من ال��ق��راء والزائرين ضمن منهجهم
يوم اخلميس احلضور اىل قسم االعالم
القتناء جملة «االحرار»  .حقيقة اليسعنا
ذكر اس�ماء كل االخ��وة العاملني الذين
يستحقون الثناء والتقدير منذ صدورها
واىل يومنا هذا ولكن يبقى للسيد افضل
الشامي دوره يف اص��داره��ا الن��ه كان
امل��س��ؤول ع��ن االع�ل�ام يف حينها  ،كام
واليسعنا اال ان نثني عىل جهود االخوة
العاملني يف املطابع والذين حرصوا عىل
طباعتها قبل يوم اخلميس ومهام كانت
ظروفهم ،واما االخوة الكتاب املشاركون
الذين رفدوا املجلة بمشاركاهتم كمقاالت
وشعر فكان هلم االثر الواضح يف مجالية
املجلة التي اعتمدت يف نقابة الصحفيني
العراقيني بعد ان اصبحت ت��وزع عىل
عموم العراق كافة  ،وهلم منا مجيل الشكر
والثناء ولكثرهتم النستطيع ان نذكر ما
نستذكر من اسامء جتنبا للعتب من الذين
قد التستحرضنا اسامؤهم .
نعم هنالك مواقف ثناء ومواقف عتب
وكلها واردة وام��ر طبيعي  ،وان الذي
يراسلنا ليطلعنا عىل خطأ معني فانه دليل
حمبته واحرتامه للمجلة التي اليريد ان يرى
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فيها أي خطأ حتى ولو كان بسيطا .
ونحن كذلك ن��ود ان نقول ان اجلهود
التي تبذل خالل مخسة ايام الصدار جملة
اسبوعية هبذا احلجم هي جهود استثنائية
ولذا فان السهو العفوي وارد وناسف الن
هنالك البعض وهم القلة جدا يتعاملون
معنا يقسوة  ،كام وان هنالك انتقادات
توجه من حيث وجهة نظر وليس وجود
ّ
خطأ وتبقى وجهة نظرهم حمرتمة مثلام
الذي خيالفهم ايضا وجهة نظره حمرتمة .
امه��ي��ة امل��ج��ل��ة ج����اءت ب��س��ب��ب ح��رص
االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة يف
حينها متمثلة بسامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي دام عزه الذي كان يطلع عليها
قبل طباعتها ويبدي مالحظاته القيمة

التي حددت لنا منهجية وخطاب املجلة
وكان يؤكد دائام عىل االبتعاد عن اخلطاب
القايس والطائفي والتهمييش  ،وحتى
النقد يفضل ان يكون بلغة الرجاء والتأمل
 ،وبسبب هذا اخلطاب اصبح هلا مجهورها
وم��ن خمتلف رشائ��ح وط��وائ��ف املجتمع
العراقي .
يف ه��ذا العدد ( )650يكون عمر جملة
«االحرار» ثالث عرشة سنة وهاهي توقد
شمعتها الرابعة ع�شرة ،ونسأل اهلل عز
وجل ان يوفقنا خلدمة تراث اهل البيت
عليهم السالم من خالل هذا املكان الطاهر
الذي حيتضن اجسادا طاهرة روت االرض
بدمائها من اجل مقدسات االسالم ولكي
نعيش اح��رارا والتي منها صدرت فتوى
اجلهاد الكفائي التي سيقف التاريخ طويال
عندها وعند الرجال الذين تطوعوا تلبية
للمرجعية من اجل الوطن واملقدسات
حتى دح��روا ال��دواع��ش وطهروا ارض
العراق من انجاسهم وقدموا الشهداء
واجلرحى وحققوا ن�صرا عظيام ستبقى
االج��ي��ال ت��ذك��ره بكل فخر واع��ت��زاز ،
والن��ن��س��ى ك��ان ملجلة «االح����رار» دور
مهم يف مواكبة هذه املعارك واالشادة هبا
وبالشهداء واالبطال الذين سطروا اروع
صور البطوالت التي تعترب نادرة يف سجل
الشجاعة .
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باقة تبريكات يهديها رواد المجلة
بمناسبة ايقاد شمعتها ()14
الدكتور سعدي جواد مسلم
الباحث والتدريس��ي في مركز البحوث التربوية والنفس��ية في رئاس��ة
جامعة بغداد

بمناسبة الذكرى 14عىل اصدار جملة (االحرار) يف العتبة احلسينية
املقدسة نتوجه بأسمى التهاين والتربيكات ألرسة التحرير ونتمنى
هلم دوام العطاء الزاهر اذ كانت املجلة زاخرة باملواضيع العلمية
والدينية والعامة املفيدة واجلميلة والتي يستفاد منها القارئ
واملجتمع عامة  ..وفقكم اهلل تعاىل انه سميع جميب.

االعالمي ماجد الخياط
يف البدء نبارك إلدارة العتبة احلسينية وللزمالء يف جملة (االحرار) ايقاد الشمعة الرابعة عرشة عىل
انطالقة منربها ذالفكري هذا ،واملباركة تأيت وسط احلفاظ عىل النجاح وهنا تأيت أمهية االحتفاء
هبذا املنجز الفكري الذي شقّ طريقه وسط زمحة االنفتاح االعالمي يف العراق بعد عام 2003
ويأيت شق هذا الطريق أصعب من الطرق االخرى التي هنجتها املطبوعات الصحفية املزامنة هلا،
والتي راعت ما اعتاد عليه القارئ العراقي خالل حقبة االنغالق الصحفي عىل فكر وهنج السلطة،
اذ اختطت (االحرار) هلا طريقا مغايرا وهو ان جيد القارئ املتعة يف طرح الفكر االسالمي البناء،
من خالل اسلوب فني متقن ،راعى احلداثة يف االسلوب الصحفي يف طرح االفكار وانتهاء عند
االخراج الفني لطباعة هذه املجلة الرصينة ،حتى اعتاد القارئ ان يستقي منها املعلومة املوثوقة
واملوثقة من توجيهات املرجعية وحتليل اخلطاب االسالمي وتوضيحه وتيسريه للقارئ ،ومن ثم
رشح بعض املبادئ واالحكام الدينية ،اىل اخلوض يف قضية التاريخ والرتاث الشائكة والتي حتتاج
دائام اىل دقة يف الطرح يكسب املجلة ثقة املتلقي ،وانتهاء عند تنمية ذائقة القارئ باألدب والثقافة
الرصينة ،كل هذا قدم عىل اساس متني من تنمية الروح الوطنية واالعتزاز بقيم االسالم احلنيف
بل ان اهم ميزة كان حيملها هذا الفكر هو اطاره املتوازن يف الطرح بعيدا عن الطائفية والفئوية ،لذا
استحقت جملة (االحرار) ان حتتفي بمنجزها وان حيتفي العراقيون مجيعا هبذه املجلة الغراء وجيب
ان اسجل ايضا اشاريت اىل قسم توزيع هذه املجلة الذي اختط هو االخر هنجا افتقدناه كثريا يف
املؤسسات االعالمية االخرى حتى حرص هذا القسم اىل ايصال هذا املنتج الفكري اىل مجيع قرائه
وبسهولة ..فلكادرها كل التقدير واالحرتام.
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األديب والصحفي سالم البناي
بعد  13سنة من صدورها وصلت جملة االحرار مرحلة النضوج من حيث استقرارها
القراء فضال عن كوهنا تنوعت يف قوالبها التعبريية فهي مل تتمحور
كمطبوع ينتظره ّ
وتركز يف موضوعاهتا عىل الشؤون الدينية فقط؛ باعتبارها احدى املطبوعات التي
تندرج ضمن االعالم الديني لكنها اعتمدت التنويع من أجل أن جتد هلا مساحة من
التأثري والنفاذ لعمق البناء الثقايف للمجتمع ،وبموازاة ذلك فأهنا أسهمت يف تسليط
الضوء واإلشارة اىل املنجز االديب واإلعالمي والفني للمحافظة وباقي مدن العراق
وهذا التوجه يسهم يف املحافظة عىل التفاعلية املرجوة بني املرسل واملتلقي..
واضاف نتمنى لألحرار الغراء املزيد من الرقي واالنتشار عرب خطط مستقبلية كيام
تصل اىل أكثر عدد من القراء واملتابعني وحتقق الغاية واهلدف والرسالة التي أسست
من أجلها خاصة وان القائمني عليها يف العتبة احلسينية املقدسة هلم القدرة عىل قراءة
الواقع االعالمي ولدهيم حرص عىل نرش الوعي املجتمعي عرب نوافذ ووسائل إعالمية
وصحفية عديدة مثلام أبارك ملالك املجلة املهني واملثابر حسن تواصله ومتابعته لكل ما
من شأنه أن خيدم االنسان ويبني األوطان.

الكاتب واالعالمي علي البدري رئيس تحرير مجلة الرياحين
يف ٍ
زمن تزدحم فيه الثقافات وتتنافس لكسب التأييد ملموليها ،يربز صوت نقي من
رحاب أيب عبد اهلل احلسني (عليه السالم ) لكل االحرار يف العامل يدعو للتي هي اقوم،
مستنريا باحلكمة واملوعظة احلسنة و ال يريد من الناس جزاء ًا وال شكورا إنه صوت (جملة
األحرار) الذي يوقد شمعته الرابعة عرش أمنياتنا بدوام التوفيق والسداد لكادره املميز يف
إيصال صوت احلسني (عليه السالم) لكل األحرار يف العامل.

الكاتبة زينب موسى
ُ
ملجلة أردفتنا عبري الكلامت و اقرتن اسمها باسم سيد األحرار وانبعث من بني طياهتا عبري
يعجز قلمي عن خط عبارات التهنئة
ترس الناظرين وتثلج
الثقافة والعلم والدين والصحة بل مجيع املجاالت هكذا وجدناها عند تصفح وريقاهتا أهنا جملة األحرار ّ
الصدور فبارك هلا يف مسريها يا رب وامدد يف عطاها ووفق كل من يسعى يف استمرارها وكل عام وجملة كل االحرار بألف خري.

االديب علي حسين عبيد كلمة في ذكرى إصدار مجلة االحرار.....
ببالغ السعادة نعيش مشاعر األمل واالرشاق مع أصدقائنا املبدعني كادر حترير جملة
(االح��رار) الغراء وهم يستذكرون وليدهم اإلعالمي الرائع ..يف الذكرى .. 14
وطاملا قيل أن لكل إنسان او يشء من اسمه نصيب ..فنحن وجدنا يف هذه املجلة صلة
قوية بمضمون احلرية ..منهجا وفكرا يستمد خطوطه التفصيلية من املنهج احلر لسيد
الثائرين األحرار اإلمام احلسني (عليه السالم)  ..فالف ألف حتية هلذا الكائن اإلعالمي
املتميز ومثلها لكادره املثابر ..و ألف مبارك لنا ولكم وجلميع املعنيني واملهتمني ..هبذه
الذكرى التي ترس القلب وتثلج الصدور ..آملني ومتمنني لكم ..كادرا وجمل ًة ..كل
التوفيق والنجاح يف خدمة منهج أيب األحرار وتاج الثوار إمامنا احلسني (عليه السالم).
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ْ
���ح ُ
�����اد ِرك���ا َب���ـ���هُ
ال��ر ْ���ش��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��دُ ح� ٍ
�أت������ى ُم����� ْ��س��� ِل� ٌ
��م و ّ
و م����ا ج���ـ���ـ���اء ل���ل���دّ ن���ي���ا ال�������ذي ع����ا�� َ���ش ث����ا ِئ����ر ًا
و ل��ك � َّن��م��ا ال����َ�ش��ي��ط��ـ��ـ��ـ��ـ��انُ �أوح������ى جِ ُ
ل � ْن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ� ِ�د ِه
����رقُ �� َ��ش��� ْم� َ
��م
�����ن ب���ع� ِ
��ل ال���ن���ا�� ِ��س ِم� ْ
��د َج��� ْم��� ِع��� ِه� ْ
ُت�����ف� ِّ
م � َّرب��ـ��ـ��ـ � ًا
دع����ا اب�����نُ ِزي������ا ِد ال���� َوغْ ����دُ َج � ْي�����ش��ـ��ـ��ـ��ـ � ًا جُ َ
و ق���د ����ص� َ
��������ر َد ًا �� َ��ش���دّ ب���ا َّ
جل��� ْم��� ِع ب ��أ� ُ��س��ـ��ـ��ـ��ـ��هُ
��ال َف� ْ
و ملّ�����ا دع��������ا ُه امل����ـ����ـ� ُ
��ه
���وت َن���� ْ���ص���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ر ًا ِل���دي��� ِن���ـ���ـ� ِ
ل�����هُ ���ص��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ِر ٌم ال ي������أ َل� ُ
��د ُه
����ف ال��� ِغ��� ْم���ـ���ـ���ـ���دَ َح���ـ���ـ� ُّ
��م و ال��� َع��� ْه���دُ ب��ي� َن� ُه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ� ْ�م
ف����أل��� َق���ـ��� ْوا �إل���ي���ه ال����� ِّ��س��� ْل� َ
ب��ن��ف�����س��ي َغ����ري����ب ُم�� ْب�� َع��ـ��ـ��ـ��د ع����ن ِدي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ِر ِه
َ
��ه م���ا �أو�� َ����س����� َع ال � َف�����ض��ا
و ق���د
����ض���اق يف َع��� ْي��� َن��� ْي� ِ
هلل م����ا َدج��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
ف������ق������ادو ُه ن����ح���� َو
امل���ـ���ـ���ـ���وت ِ
ِ
ْب��ر ًا ُم��� َك��� َّب���ـ� ً
و ق����د َ
ل�ا
ال�����س
ِ
ذاق َح������ َّر ّ
��ـ��ـ��ي��ف �� َ����ص� رْ
��ه
و ق����د ُم�����زِّ َق�����تْ �أ�� ْ���ش����ـ����ـ��ل�ا�ؤُ ُه ُم������ذْ َر َم����ـ����ـ����وا ب� ِ
ي����ن و ال � ُّت��ق��ى
��م َف��� ْل��� َي��� ْب� ِ
��ك �أول���ـ���ـ���ـ���وا ال����دّ ِ
لمِ ُ�������س��� ِل� َ
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عادل الكاظمي

ِم������نَ ا ْ
��ب
����س
���خ���اء ال����� َّ��س���ح���ا ِئ� ِ
جل��������و ِد م����ا ج������ادى َ
َ
���ب
ر������س�����ول هُ �
ً
���������دى ي���ج���ل���و ظ����ل���ا َم ال���� َغ����ي� ِ
���اه� ِ
���ج ا َ
َ
حل���ـ���ـ���ـ���قِّ ع����ن ُك� ِّ
�ب
َح
�����ل را ِئ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ� ِ
���ق���ائ���ق َن���� ْه� ِ
���ب
أ����س���ـ���ـ���رى
ِ
ب���خ�ي�ر ال���� َّرك����ا ِئ� ِ
ف�������س���ب���ح���انَ َم�����ن � ْ
�����ن ُك� ِّ
�ب
و �إرج��������اع َح���ـ���ـ���قِّ ا ِ
هلل ِم� ْ
�����ل غ��ا� ِ��ص��ـ��ـ��ـ��ـ� ِ
��ب
و َت��� ْق���وي�������ض م���ا ���ش��ـ��ـ��ـ��ـ��ا َدتْ��هُ �أ ْي�������دي املَ���ع���ـ���ا ِئ� ِ
�أنْ ْ
م َ
�������د ْم �إل���ي���ن���ا َت � ْل��ـ��ـ��ـ� َ�ق خُ ْ
�ب
اق� ِ
�����ض��ـ��ـ�� َّر ج��ا ِن��ـ��ـ� ِ
��ب
���وء ال��� َع� ِ
��واق���ـ���ـ���ـ���ـ� ِ
��م ب�����أدن����اهُ ����ـ����نَّ �����س� َ
رم���اهُ ���ـ���ـ���ـ���ـ� ْ
��ب
����د ����س� ِ
����ر�� ْ����ش� ِ
��اغ� ِ
�����ع ظ� ٍ
�إىل جَ ْ
������ام �إىل ال� ُّ
م����� َم ٍ
ي�����رى امل� َ
������وت دونَ ا َ
���ب
حل�������قِّ �أ����س���م���ى ال���� َّرغ����ا ِئ� ِ
��ب
��ن املُ� ِ
َم����ك����ائِ����دَ ال ت����ب����دو ِل��� َع��� ْي���ـ���ـ���ـ���ـ� ِ
��راق���ـ���ـ���ـ� ِ
���م �� ُ���ش����ـ����ـ����رو َر املَ������ـ�������آ ِر ِب
و ق����د َح���� ّك����م����تْ ف����ي���� ِه� ْ
��ب
��������ر ِب
ٍ
��ب ل��ل�� َغ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��وا ِل ِ
ل���ي���ث غ���ا ِل���ـ���ـ���ـ� ٍ
�إىل َح� ْ
ن َم���ن���ح���ـ���ـ���ـ���ـ���و ٍر و م����ا ب���ي�� َ
ف���م���ا ب���ي�� َ
ن ه���ـ���ـ���ـ���ا ِر ِب
��ب
��������م ِم�����نَ الإق���ـ���ـ���ـ���دا ِم � ْإح����ـ����دى ال��� َع���ج���ا ِئ� ِ
�أراهُ � ْ
������ن َن��� ْب���ـ���ـ���ـ��� َو ٍة يف املَ�������ض���ـ���ـ���ا ِر ِب
و ل���ي�������س ل�����هُ ِم� ْ
هلل ب� َ
��ب
��������ر ا ِ
ُرج���وع���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ��� ًا لأ ْم� ِ
�ي��ن املَ���ط���ـ���ـ���ـ���ـ���ا ِل� ِ
�أح� َ
������ن ُك ِّ
���ب
�����اط������تْ ب� ِ
����ه ال�������ذُّ �ؤب�������انُ ِم ْ
������ل ج���ا ِن ِ
ُ
��ب
��ه ُم�������ر ِد
و ج����������ا َرتْ ع���ل���ي� ِ
ي�������ات املَ�������ص���ـ���ـ���ا ِئ� ِ
ِم������نَ ا َ
���ب
����ب م����ا �أب����ك����ى ع���ي���ـ���ونَ ال���� َّن����وا ِئ� ِ
خل�����طْ � ِ
������واق دام�������ي ا َّ
����ب
���������رو ُه يف ا ّلأ��������س�
ِ
جل�����وا ِن� ِ
و َج� ّ
���اء ُّ
��ب
ال�����ض�� ُغ��ـ��ـ��ونِ ال��� ّل� ِ
ِم�����نَ ال��� َق���� ْ���ص� ِ
��واه���ـ� ِ
��ر �إط����ف� َ
������د ُب ال����� ّن�����وا ِد ِب
َدم������ ًا و لْ�� َي
��ـ��ـ��ـ��ـ��ز ْد ب���ال��� ّن���ـ���ـ��� ْو ِح َن� ْ
ِ

بناء اإلنسان
ُ

عندما أراد الصينيون القدامى أن يعيشوا يف أمان؛ بنوا سور
الصني العظيم  ..واعتقدوا بأنه ال يوجد من يستطيع تسلقه لشدة
علوه ،ولكن !..
خالل املئة سنة األوىل بعد بناء السور تعرضت الصني للغزو
ثالث مرات !
وىف كل مرة مل تكن جحافل العدو الربية يف حاجة إىل اخرتاق
السور أو تسلقه !..
بل كانوا يف كل مرة يدفعون للحارس الرشوة ثم يدخلون عرب
الباب.
لقد انشغل الصينيون ببناء السور ونسوا بناء احلارس ! ..
فبناء اإلنسان  ..يأيت قبل بناء كل يشء وهذا ما حيتاجه طالبنا
اليوم ..
يقول أحد املسترشقني:
إذا أردت أن هتدم حضارة أمه فهناك وسائل ثالث هي:

/1اهدم األرسة
/2اهدم التعليم.
/3اسقط القدوات واملرجعيات.
* لكي هتدم اﻷرسة :عليك بتغييب دور (اﻷم) اجعلها ختجل
من وصفها ب «ربة بيت»
* ولكي هتدم التعليم :عليك ب(املعلم) ال جتعل له أمهية يف
املجتمع وقلل من مكانته حتى حيتقره طالبه.
* ولكي تسقط القدوات :عليك ب (العلامء) اطعن فيهم قلل
من شأهنم ،شكك فيهم حتى ال يسمع هلم وال يقتدي هبم أحد.
فإذا اختفت (اﻷم الواعية)
واختفى (املعلم املخلص)
وسقطت (القدوة واملرجعية)
فمن يريب النشء عىل القيم؟!!
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« يا أ ُّيها َ
الع ْب ُد ُق ْم ِل َّل ِه ُم ْج َت ِهدً ا»

م����� َت����� ِه�����دً ا
�������م للِ هَّ ِ جُ ْ
ي�����ا �أ ُّي������ه������ا ال����� َع����� ْب�����دُ ُق ْ
���ر�� َ���ض����ا َوا َف��������تْ َو�أَ ْن����������تَ َع�� َل��ى
هَ � ِ
���ال ال� ِّ
�����ذي َل����ي� يِ
��م َل��� ْي��� َل� ً
��ة حَ ْ
ت���� َي����ا ال��� ُّن��� ُف���و�� ُ��س ِب � َه��ا
����م َف���اغْ ��� َت��� ِن� ْ
ُق� ْ
���ر �أَ ْد َر َك������� َه�������ا
ُط�����و َب�����ى لمِ َ� ْ
���������ر ًة فيِ ال���� ُع���� ْم� ِ
�������ن َم� َّ

������د ِر َخ����ْي����رْ ٌ َق� َ
َف���� َل���� ْي���� َل� ُ
��������ال َخ����ا ِل���� ُق���� َن����ا
���ة ال������� َق� ْ
وح ِف���ي���ه���ا وامل���ل���ا ِئ� ُ
����ن
�������ز ُل ال�
������ك ِم� ْ
َو َي�������� ْن� ِ
������������ر ُ
ُّ
����ظ�����ي ِف���ي���ه���ا َف����� َو َّف����� َق�����هُ
����د ُح� ِ
ي�����ا َف���������� ْو َز َع����� ْب� ٍ
�����رانِ ُم��� ْغ��� َت��� ِب� ً
��ط���ا
َو َف����������ا َز ِب�������الأَ ْم� ِ
������ن َوال������ ُغ������ َف� َ
��را
���ب ِم�����ن اهلل �إنْ َوا َف���� ْي���� َت���� َه����ا �� َ��س� َ
��ح� ً
َف����اط����ل� ْ
����س��� ًف���ا
ُّ
َواب� ِ
�����ح َو َت���������ض����ر ْع فيِ
ال�����د َج�����ا �أَ َ
�������ك ون� ْ
�������م ال������ َّ���ص��ل�اة ع���ل���ى املُ�����خْ ����� َت�����ا ِر َم�����ا َط��� ُل��� َع���تْ
ُث َّ
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����ن َق��� ْب��� ِل� َ
�������ض َك��م��ا َن�� َه َ
َوانْ��� َه ْ
ال�����س�� َع��دَ ا
�����ض��تْ ِم ْ
��ك ُّ
���ر َم�����ا َج������ َل������ ْو َت ��َ��ص���دَ ا
��ح ُم������ ِ���ص� ٌ
ِف���� ْع����لِ ال��� َق��� ِب���ي� ِ
َو ِم����ثْ���� ُل���� َه����ا مَ ْ
����ن يف َف ْ
�������ض��� ِل��� َه���ا �أَ َب����������دَ ا
ل َي����� ُك� ْ
َ
م���� َت���� ِه����دَ ا
َو َن�
����������ال ِم���� ْن���� َه����ا ال�������ذي َي���� ْب���� ِغ����ي� ِ
���ه جُ ْ
�����ن َل���� َه����ا �� َ��ش��� ِه���دَ ا
�����ن �أَ ْل� ِ
��ر هَ ��� ِن���ي��� ًئ���ا َم� ْ
ِم� ْ
��������ف �� َ��ش��� ْه� ٍ
��ح�����ِ��ص���ي َل���� ُه����م َع�������دَ َدا
ِع����نْ����دَ املُ���� َه���� ْي���� ِم� ِ
���ن ال ُن� ْ
َر ِّب��������ي َق����� ُب�����و ًال َف���� َع����ا�� َ���ش ِع���ي����� َ��ش� َ
��ة ال����� ُّ��س��� َع���دَ ا
َ
�����������ه �أَ َب����������دَ ا
�������ن َر ِّب�
َو َن�
ِ
ت�������ي ِم ْ
������ر جَ ِ
�����������ال َم������ا َي� ْ
�����ن ُج��� ْم��� َل���ة ال�����ُّ��س��� َع���دا
����ات َع� ْ
َج����� َّن� ِ
���ن ِم ْ
������دنٍ َت���� ُك� ْ
����ر ال حُ ْ
ت������ ِ���ص����ي َل����� َه�����ا َع���������دَ َدا
َع����� َل�����ى َك����� َب�����ا ِئ� َ
�� َ��ش��� ْم����� ٌ��س َو َم�������ا �� َ���س����ا َر �� َ���س����ا ٍر فيِ ال���� َف��ل�ا َو َح�������دَ ا

ُ
العيد في شعر السيد مصطفى جمال الدين
يبث ال�شاعر العراقي ال�سيد م�صطفى جمال الدين �شكوى �أيام �صباه الأويل يف ق�صيدة رائعة قال فيها:
العيدُ � َ
َ
أطفـال ما حملتْ يـداه
أقبل ُت ْ�سعِـدُ ال
ُل َعب ًا و�أثوابـ ًا و�أنغامـ ًا َت ِ�ض ُّـج بهــا ِّ
ال�شفاه
َ
ُ
يبحث ب َ
الطفولة عن ( ِنداه)
أ�سراب
وفتاك
ِ
ني � ِ
فيعـو ُد يف �أهدابه َد ْم ٌع  ،ويف �شفتيـه (�آه)
ويقول يف ق�صيدة �أخرى:

هـذا هـو العيـدُ � ،أيـنَ ال ُ
والفـرح
أهـل
ُ
ْ�س � ،أم �أ ْو َدتْ به الق َُر ُح؟!
�ضاقـتْ ِ
به ال َّنف ُ
مـالحمـهـم
و�أيـنَ �أحبا ُبنـا �ضـاعـتْ
ُ
َم ْـن يف البالد بقي منهم  ،ومن نزحوا؟!

ويف ق�صيدة ثالثة يقول:
������ر ْج ف���ق���د ط� َ
�����ال ال� ّ
وج���� َف����تْ
��ظ���م���ا َ
ي����ا ع���ي���دُ ع� ِّ
���ر َح����تْ
ي����ا ع����ي����دُ ُع����د ْن����ـ����ا � ِأع� ْ
�����دن������ا ل����ل����ذي ف� ِ
��دن���ا
���ب ال�����ض��ح��ك� َ�ة
ال��ب��ي�����ض��اء م���ن َغ� ِ
َم� ْ
����ن غ��� ّي َ
َ
مل ي����ب� َ
����ر َك�����تْ
���ق م�����ن ع���ي���دن���ا �إال ال�������ذي َت� َ
��ره���ا
م����ن ذك�����ري� ٍ
����ات � َأق����م����ن����ا ال���� ُع����م� َ
���ر َن���ع���� ِ���ص� ُ
�����ذك� َ
�����رت ال�������ذي � َأخ������ـ� َ
��ل���ا َت� َ
ي����ا ع����ي����دُ هَ � ّ
�����ذتْ
َ
وه�������ل َت� َ
��ج��� ُه���ـ���م
�������ذ َّك�
�������رت �أط�������ف�������ا ًال م���ب� ِ
��اه� ُ
َ
�������رت ل����ي� َ
���ل���ا َت َ
هَ ّ
���ل ا َلأم�����ـ������� ِ����س مت�����ل����� ُ�ؤ ُه
�������ذ َّك

ِت����ل� َ
���ك ال�������س���ن���ونُ ال���ت���ي ك����م �أ ْي���� َن���� َع����تْ ِع � َن��ب��ـ��ا
ُ
�ي��رات م�����ن �أح��ل��ام�����ن�����ا ف��خ��ب��ـ��ا
ب�����ه ال�����������ص�����غ�
�����ن هَ ���ر َب���ا
���رح ال�������س���ه���رانِ َم� ْ
َم� ْ
�����ن َف����ـ���� َّر ب����ال����ف� ِ
ل����ن����ا ي������ـ������دا ُه وم����ـ����ا �أع�����ط�����ى وم�������ا َوهَ ����ب����ـ����ا
��رب���ـ���ا
ف���م���ا ����ش���رب���ن���ا وال داع��������ي املُ�����ن�����ى �� َ��ش� ِ
ان�����س�� َك��ب��ا
م���� ّن����ا ال���ل���ي���ايل وم�����ا م����ن ك����أ�� ِ��س���ن���ا َ
��ح� َ
��ك الآت�������ي �إذا اق�ت�رب���ا
ي����ا ع���ي���دُ يف ��ُ��ص��� ْب� ِ
ِب����� ْ��ش���ر ًا �إذا ِج��� ْئ���تَ �أي�����نَ ال�� ِب ْ
��ر ق���د َذهَ ���ب���ا؟
�����ش ُ
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الس���طوح المنزلية من تراث ذكري���ات المحبة وجمال
اجوائها الى مكان مهمل بال استغالل

كانت لس���طوح المنازل اهمية بالغة لدى العوائل العراقية س���ابقا بل حتى ان مواد بنائها تكون خاصة لكي تس���اعد
برودة المكان هذا اضافة الى اهتمام العوائل بها من حيث النظافة ورش الماء وترتيب االسرة ومكان الجلوس عندما
كانت تلك العوائل ال تملك اجهزة التبريد ولربما المروحة فقط مع ( المهفاية ) التي نادرا ما تجد بيتا يخلو منها .

عن ه��ذه السطوح كتب االستاذ عباس
العلوي مقاال مجيال ت��ن��اول تراثية هذه
السطوح واستهل مقاله قائ ً
ال:
سطوح املنازل هلا منزلة خاصة يف الذاكرة
العراقية ،وما زال كل واحد منا يتذكر فناء
السطح الذي مجع شمل العائالت بالدفء
وقرب اجلريان بعضهم من البعض
واملودة ّ
اآلخر يف األف��راح واألح��زان وغريها من
املناسبات ،وأضحت العالقات األرس ّية
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يف احلارة العراقية < البغدادية خصوص ًا
> قو ّية بفعل التواصل اليومي يف امايس
الصيف القمرية عرب رشفة السور الفاصل
بني سطح اجلارين .
ـــ قال علامء اللغة يف تعريف « السطح « هو
ظهر البيت وأعىل من كل يشء فيه .
هل��ذا جتد السطوح العراقية ترتفع فوق
قامة البيت ،وخيتلف ارتفاعها من بيت
آلخر  ،يف بعض منها ترتفع بضع درجات

ويف أخ��رى اكثر م��ن ثالثني درج��ة من
درجات الس ّلم ،وقد حتوي بعض البيوت
عىل سطحني العايل ج��د ًا والعادي وفق ًا
إلمكانيات صاحب املنزل  .ومن مكونات
العراقية
السطوح
ّ
ـــ التيغة  :وهي اجلدار او السور الذي حييط
بالسطح من كافة جوانبه وعادة ما يكون
ارتفاعه بحدود قامة االنسان أو اعىل منه
بقليل .

تراث وآثار

ــــ البيتونة :عبارة عن مكان مسقف يوضع
فيه الفراش بمختلف انواعه حلفظه من
الشمس والغبار واملطر ،وباملناسبة هنا
حترضين واحدة من الطرائف التي صادفتنا
يف هناية عقد الستينات :
ويف بعض البيوت حيوي السطح عىل :
ـــ البادگري :عبارة عن فتحة هوائية خترتق
قامة البيت ،تبدأ بالسطح وتنتهي عند
ال�سرداب وهي من افضل طرق التهوية
الصحية .
ّ
ـــ التنور :يقع يف اح��دى زواي��ا السطح
لغرض اع��داد اخلبز املنزيل من قبل ربة
املنزل او من يقوم مقامها .
ب���رج ال��ط��ي��ور :وي��ط��ل��ق ع�لى أصحاهبا
جية» ،وكثري ًا ما كانوا يزعجون
«مطيرّ ّ
اجلريان بسبب طيورهم التي يطلقوهنا اول
الصباح ،وقد درج العراقيون عىل عدم
رشاء البيوت التي جتاور «املطريجي» دفع ًا
ملثل هذه املشاكل .
ـــ السطوح نموذج للرتاث األصيل ،جتسد
فيها تأقلم األنسان العراقي مع الطقس
الصيفي احلار ،ومع نسامت اهلواء العليل
التي هتب احيان ًا حتت ضوء القمر الفيض

محيمية ال يمكن نسياهنا .
نشأت صداقة
ّ
ــــ يف كل يوم ما بعد الغروب ،اعتادت
العائالت م��دّ البسط وأفرشة النوم إما
أرسة النوم وقد يحُ اط
عىل األرض او عىل ّ
ُ
[بالك ّلة] وه��ي الساتر األبيض
بعضها
الذي حيجب الرؤية عن اعني الفضوليني
ولسعات البعض او احلرمس! ويف نفس
الوقت توضع جرار املاء وصينية الرقي عىل
التيغة لكي تكسب الربودة ،وعند املساء قد
تتعشى العائلة يف السطح وتبقى (التنك)
شاخمة عىل التيغة ،وكثري ًا ما حيدث منتصف
الليل ان تسقط عىل األرض بفعل تسلق
القطط وحتدث دربكة اعتاد عليها الناس
بمرور الزمن !
ـــ ومن التقاليد املتبعة يف السطوح عدم
ازعاج اجلار وقت النوم ،فيجب ان خيفض
املتحدث ص��وت��ه عند احل��دي��ث ،ك�ما ان
األخالق العراقية ال تسمح ألحد ان ّ
يطل
برأسه عىل اجلريان من خالل التيغة فذلك
عيب ألن للبيوت ارسارا كام يقولون وال
جيوز التعدي .
ويف املقابل اعتادت النساء العراقيات بداية
املساء وع�بر تيغة السطح التحدث مع

بعضهن البعض يف خمتلف شؤون احلياة
اليومية وقد يستغرق احلديث وقت ًا طوي ً
ال
ّ
وربام يتحول اىل ثرثرة ال طائل منها ،احياناً
قد حيتاج اجل��ار حلاجة معينة كالنقود او
رضورة من رضورات البيت تعطى له من
رشفة السطح ،وهذا يكشف اىل ٍ
حد بعيد
مدى تعاون اجلريان فيام بينهم .
ـــ وم��ن التجارب املعهودة يف املجتمع
العراقي إذا كنت مستلقي ًا عىل فراشك يف
السطح وسمعت فجأ ًة « هلهولة « بصوت
ٍ
عال ــ معناها هناك فرح يف احدى بيوت
اجلريان ،وعىل العكس إذا سمعت رصخة
استغاثة اطلقتها إح��دى النساء بلفظة
[يبووو] السومرية األصل ــ يعني ان حادثة
وفاة او شيئ ًا من هذا القبيل قد حدث ،أما
إذا سمعت رصخ��ة االستغاثة ه��ذه مع
هلهولة ينطلقان يف حلظة واح��دة ــ فإهنا
تعني ان حرامي الليل قد سطا عىل احد
بيوت اجلريان والواجب يقيض عىل كل من
يسمع الصوت ان يقوم بواجب النجدة !
يف ب��داي��ة ع��ق��د السبعينات ح���دث يف
منتصف احدى الليايل ان سمعت إحدى
النساء دوي مالحقة وأص���وات داخ��ل
بيتها فأطلقت رصخة االستغاثة املعروفة
باحلرامي واستيقظ الناس مرعوبني ،عىل
الفور اتصل احد اجلريان هاتفي ًا بالرشطة
وقال هلم[ :أبو طرب يف بيت جارنا ،احلقونا
برسعة !] .
ـــ بعد مرور دقائق جاءت الرشطة ودخلت
البيت املذكور وبعد التفتيش وج��دوا ان
مصدر كل هذه األصوات قطتان تشاجرتا
حتت جنح الظالم ،وبفعل الشجار سقطت
عىل األرض بعض حاجات البيت املعلقة
وأحدثت هذا اخلوف الذي ارعب اجلميع
*للسطح حكايات طريفة يف بعض مدن
العراق :
ـــ ففي مدينة ال��ع�مارة وتوابعها يضع
القرويون يف ليايل الشتاء الباردة بسطوح
دورهم [ طشت ًا ] مملوء باملاء يتحول عند
الصباح اىل ثلج يطلقون عليه « اجلليد او
اجلحيل « يستعملونه يف صناعة القيمر .
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ـــ ويف مدينة النجف يستضيف بعض
األث��ري��اء وامل��وس��وري��ن يف سطح بيت
الضيافة < الرباين > اخلاص هبم املجالس
احلسينية ومناسبات االفراح واألحزان يف
الصيف ،أما أولئك الذين يبيعون الطريش
للجمهور ،فإهنم ُيعلبون امل��واد األولية
اخلاصة بالطريش بداية األمر يف [البستوگة
الكبرية] التي تنضج بعد مرور شهرين
او اكثر ،جتد سطوحهم حتوي عىل عدد
كبري من هذه «البساتيگ» بعيدة عن اعني
الناس !
ـــ يف فصل الصيف تستضيف الفنادق
البغدادية الواقعة منها يف جانب الكرخ
ن��زالءه��ا م��ن املسافرين يف السطوح،
والطريف ايض ًا ان بعض محامات بغداد
الكبرية تستخدم سطوحها لنوم عامهلا
وآخ��ري��ن م��ن امل��س��اف��ري��ن ،م��ن سكنة
املحافظات اجلنوبية مقابل  150فلس ًا
بالشهر !
ـــ بعد  1958كان والدنا املرحوم من
أوائ��ل التجار النجفيني الذين ادخلوا
التلفزيون اىل البيت ،وكان يف وقتها هذا
الضيف اجلديد الطارئ غري مرغوب فيه
باملدينة املقدسة ،وحتى تظهر الصورة
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بشكل جيد جيب ان تعلق اهلوائي اخلاص
به [ األريل ] يف السطح ،يف األشهر األوىل
حت��ول اري��ل التلفزيون اىل فضيحة ألنه
معلق يف السطح العايل وظاهر للعيان لكل
يمر جنب بيتنا من كل الشوارع املؤدية
من ّ
إليه ،عندها قاطعنا العديد من املتاجرين
بالدين وحجتهم يف ذل��ك ان الشيطان
واقف عىل سطح دارنا ،ومن مهازل القدر
بعد مرور عقد من الزمن وقف «الشيطان»
عىل سطوح بيوهتم!
ـــ يف السطح وحتت ضوء القمر او عىل
ض��وء ال��ف��ان��وس ،كتب ك��ب��ار شعرائنا
العراقيني القصائد الرائعة التي رزقت
اخللود فيام بعد واألس�م�اء هنا كثرية ال
يمكن ذكرها يف هذه العجالة .
ـــ السطح أيض ًا م�لاذ آم��ن للمعارض
السيايس املطارد من قبل اجهزة األمن
القمعية يف خمتلف العهود ،فعندما
العراقية
ّ
ّ
ُيداهم رجاهلا البيوت اآلمنة ــ بغري أدب ــ
يتعاون أبناء احلارة يف هتريب «املسكني»
من سطح اىل آخر ملسافة بعيدة حتى ينجو
من حبل املشنقة ،لتبقى بعدها أجهزة
السلطة يف حرية دائمة !
ـــ حدثني من أثق به ان العالمة الراحل

الدكتور مصطفى ج��واد ،اعتاد قبل
ن��وم��ه يف السطح أن ي��ق��رأ ع�لى ضوء
القمر بعض ًا من صفحات كتبه املبعثرة
هنا وهناك ،حدث يف احدى األيام ان
استيقظ منتصف الليل لقضاء حاجته،
وع��ن��دم��ا أراد ال��ن��ه��وض م��ن الرسير
ل��غ��رض ال��ذه��اب اىل احل�م�ام رضبت
رجله بالصدفة كتاب ًا افتقده مدة طويلة
فطاملا فتش عنه يف اركان بيته ومل جيده،
ّ
وظل يقرؤه حتى طلوع
فرح بالكتاب
الشمس !
*يف األمسيات الرمضانية جيوب أطفال
والصبيان ازقة احلارة ،يقفون عىل باب
كل بيت وهم ينشدون :
ماجينة ياماجينا
حل اجليس (الكيس) ونطونا
تطونة لو نطيكم
بيت مكة أنوديكم
ياهل السطوح
تطونا لو اروح
رب العايل خيليكم..
ّ
يقوم أه��ل ال��دار بأعطائهم احللوى أو
اجلكليت لكنهم يفضلون النقود ،وبعض
البيوت تتضايق من كثرة ت��ردد صبيان
املاجينا ،فيقوم أوالده��م برش املاء عىل
الصبية من السطح ،وهنا تبدأ انشودة
االحتجاج :
َ
جبوا علينا املاي بيت ُ
الفـكر!
ّ
واضيف ملقال االستاذ عباس ان السطوح
كانت ايضا تستخدم لنرش املالبس بعد
غسلها وكذلك لنرش البطانيا او السجادة
عىل التيغة .
اليوم اصبح السطح اشبه بمخزن للمواد
املنزلية املستهلكة والفائضة وم��ن غري
عناية تذكر وقد يكون حمل جتمع االوراق
والكارتونات التي تتطاير من هنا وهناك،
وحتى م��واد بنائه اصبح من االسمنت
والشتايكر مما جيعل املكان حارا جدا بعد
العرص .

شهداؤنا

الى روح الشهيد البطل المصور الحربي سجاد نجم الفتالوي

ال تحزني يا أمي ...فأنا غدا شهيد ...؟!
حيدر عاشور
اخيربها بام سيحدث له؟..ايقول هلا أنه يستعد للشهادة حتى يربأ من مضاعفات آالمه
وأحالمه !؟..ايقول هلا أن النداء الكفائي قد تغلغل فيه وال يشء يف حياته سوى صوت
املرجعية الدينية العليا ،ولبيك يا حسني  ..وقف أمامها وقبل رأسها املبتىل باألحزان
واجلزع .شم رائحة شعرها ،وهي حتيص انينه وكوابيسه ،وما خيفيه عنها تراه يف افق
حسها ،فهو ابن روحها ومضغة جسدها ..تقول له  :ليتني أعرف ما يضني روحك
يا سجاد ..كأن توارد االفكار تواشجت بني روحيهام ،فقال :ال حتزين يا أمي فأنا غدا
شهيد...
ما ان نطقها حتى ساد الصمت لتنفجر نوبات االوجاع الداخلية بني امل الفراق واالمتثال
ملسري الشهادة ...قال لنفسه هون عليك ،واستعد للرحيل فالوقت ازف ،وأراد ان يفوز
بنوع من التغيري لفراق امه واحلياة وتناول كامرته وبدأ يتفحصها ،فهي سالحه الوحيد
يف معارك االبطال من لواء عيل األكرب ،كان يرهب هبا الدواعش يف كل صولة كان يعود
حممال بام صورته الكامريا من بطوالت ،يرسم هبا صورة ناطقة البطال املرجعية الدينية
وهم حيلمون بوطن مرشق ومستقبل ٍ
خال من الفاسدين والطامعني..
ونبتت له يف هذه اللحظة حواس اضافية ان اهلل واحلسني حيبانه فقد خاض معارك قاسية
يف معارك حترير (بيجي واملوصل وتلعفر) محل روحه عىل راحته كام حيمل كامريته
واحالمه ومشواره الدرايس والوطن والعقيدة واملذهب...
وها هو ينطلق مرة اخرى لتكملة مشواره البطويل مع الكامريا واألبطال والرصاص
واإلرهاب لتوثيق حترير ما بقي من ارض الفيحاء التي اغتصبها (داعش) بمختلف
اجلنسيات..
تزايد امل فراق امه يف صدره وهو يودعها الوداع االخري نحو اجلهاد ،ويموه ذلك بابتسامة
متيبسة ارتسمت عىل حمياه ،فايقنت انه لن يبوح بام يشعر به  ،فاستعدت هلذا الفراق
الطويل وهي متعن النظر اليه كأنه (القاسم) يف ارصاره وهو يف المة حرب ابيه (احلسن
املجتبى) يأخذ االذن من عمه (احلسني) ليكون شهيدا خمضبا بدمه يف طف عاشوراء ..
فكان الفراق بعد ان حلق سجاد كنورس يف سامء الوطن وهو يكمل مشواره اجلهادي
وخيوض معارك الرشف برشف مهنته االعالمية يوثق بكامرته انتصارات لواء عيل
االكرب ،حتى جاءت رمحة اهلل يف اختياره ليكون عريسا بني مالئكة العرش .كان سجاد
مستعدا هلذا العرس االهلي ..أعطى (باسورد) جهاز هاتفه اخللوي اخلاص به اىل اقرب
جماهد من اصدقائه قبل استشهاده بربع ساعة .فهو حيمل رسال ًة أكرب من عمره بسنني
طوال .فكتب عىل صفحات هاتف اخللوي :أهيل وأصدقائي انا ذاهب اىل احلسني!..
حزنكم عىل فراقي يؤذيني فأنا شهيد وثقت لكم النرص لتتذكروين التنسوين بصالح
دعواتكم...
امي احلبيبة ( ال حتزين يا أمي فأنا شهيد ) ...ارفعي رأسك عاليا يا ام سجاد متنى بطلك
الشهادة فناهلا وافتخري ان عىل أكتاف الرجال أسدا باسال نذر نفسه للوطن والعقيدة
واملقدسات ُ
وزف اىل اجلنان بعد ان طاف جدثه الطيب االرضحة الطاهرة.
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َ
بين الماضي والحاضر والشهادة..
والد ِه
الشهيد الس ّيد «أحمد زيني» برواية ِ

بيضاء لشهيدٍ ما ،ليسَ باألمر الهيّن،
الولوجُ إلى حياة
َ
فأنتَ هنا لم تعد تتحدّث عن جسد دنيوي ،بقدر ما أنّكَ
ً
هائمة في ملكوت اهلل تعالى ،عرجتْ
تالمسُ روح ًا
َ
السماء بعد ْ
قربان شهادةٍ
أن وهبها صاحبُها
نحو
ِ
العِرْض والمقدّسات.
على أرض الوطن دفاع ًا عن
ِ
الشهيدُ السعيد األخ «أحمد زيني» (رحمه اهلل) َ
كان
مثا ًال رائع ًا للتضحيات الجسيمة التي قدّمها أبناء الحشد
الشعبي والقوات األمنية في الدفاع عن العراق ضدَّ
أعتى العصابات اإلرهابية ،هذا الشابُ العراقيّ الوسيم
الذي طبعَ ً
قبلة حمراء على أرضِنا المقدّسة ،والتي
سبقتها مواقفه البطولية واإلنسانية مع أخيه السيد
حسن زيني الذي لحقَ بهِ شهيد ًا ،والتي يحدّثنا عنها
والدهما السيد فخر الدين حميد مهدي زيني الحسني
ٌ
ومقاومة ضد
في كتابه (كربالء المقدسة ..جهادٌ
الطغيان واالحتالل) والصادر عن دار األعلمي ـ كربالء
المقدسة.
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عىل ما أعتقد وما رأيته خالل تص ّفحي للكتاب ،أن السيد «فخر
َ
احلديث مبارشة عن ولديه الشهيدين ،وخصوص َا
يستطع
الدين» مل
ْ
ابنه البكر (أمحد زيني)َ ،
دون أن يسبقها احلديث عن تاريخ مدينة
سيد الشهداء
املبجلة ،هذه األرض التي
ْ
كربالء ّ
تباركت بدماء ّ
وكانت رمز ًا
وأهل بيته وأصحابه (عليهم أفضل الصالة والسالم)،
ْ
للقوة والنضال ضدَّ املجرمني واجلبابرة والظاملني ،وبالفعلِ
يرسد
ُ
السيد فخر الدين تاريخ املدينة احلافل باملواقف املرشّ فة والبطوالت
الكربالئية الرائعة ،من مقاومة االحتالل اإلنكليزي والصدامي،
وأمهية املدينة الدينية وتاريخ ساكنيها وعوائلها وبيوتاهتا الرشيفة،
طيب ًا ّ
تغذى منه الشهيد «أمحد زيني» الذي ّلبى
والتي
ْ
كانت منبع ًا ّ
فتوى املرجعية الدينية العليا يف الدفاع عن العرض واملقدسات وطرد
عصابات داعش اإلرهابية منها ،ح ّتى لقى ر َّبه شهيد ًا مرضّ ج ًا بدمائِ ِه.
ٌ
سيرة عطرة:
بحي احلسني يف مدينة كربالء املقدسة،
هو من مواليد عام  1971ـ ّ
ولد من أبوين عراقيني ،والد ُه السيد فخر الدين محيد مهدي زيني
احلسني (املؤلف) ،ووالدته كريمة احلاج جعفر عباس املعامر من

رجال كربالء املؤمنني.
دخ��ل يف ص��ب��اه روض���ة اجل��ن��ائ��ن يف حني
احلسني ،ثم دخل مدرسة االعتامد االبتدائية
وأهن��ى دراس��ت��ه فيها ،ث��م التحق بمعهد
التجارة عام  1988ـ  ،1989ثم التحق
باخلدمة اإللزامية.
زاول مهنة بيع األقمشة يف حمله بشارع اإلمام
عيل (عليه السالم) يف منطقة بني احلرمني.
وعندما انطلقت االنتفاضة الشعبانية اشرتك
فيها وأبىل بال ًء حسن ًا ،وبعد سقوط صدام
املجرم انضم إىل محاية العتبتني احلسينية
والعباسية املقدستني ،ثم دخل دورة ضباط
وخترج منها.
مكافحة اإلرهاب ّ
انضوى حتت لواء عيل األكرب (عليه السالم)
(أسسه مع
التابع للعتبة احلسينية وال��ذي ّ
زميله املجاهد احل��اج قاسم مصلح بعد
فتوى املرجعية الدينية العليا ،برتبة آمر لواء
عيل األكرب ـ عليه السالم ـ وآمر رسية كشف
املتفجرات).
ّ
اشرتك يف مجيع معارك اجلهاد ضد الدواعش
ابتدا ًء من معركة جرف الصخر حتى معركة
بيجي ش�مال س��ام��راء ،وك��ان قوي ًا صابر ًا
حمتسب ًا ،شهد له هبا أصدقاؤه املجاهدون.
استشهدَ يف معركة (سورشناس) يف الساعة
العارشة والنصف صباح ًا من يوم السبت
املوافق ( ،)2015 /2 /28ونفس ساعة
سقوطه عىل أرض الوطن مرضّ ج ًا بدمائه،
ُرزق يف مستشفى ال��والدة بكربالء بابن
ِ
والده
سموه (فخر الدين) بنا ًء عىل وصية
الشهيد.
لقد استشهدَ بطل كربالء ،املقدّ م أمحد فخر
الدين ،ملبي ًا أمر املرجعية الرشيدة وله من
العمر ( 44سنة).
َ
كان الشهيد البطل أمحد زيني منذ نعومة
أظ��اف��ره ي��ش��ارك م��ع أص��دق��ائ��ه يف مجيع
املناسبات الدينية التي تقام يف احلسينيات
واجلوامع ،كام كان حيرض لسامع املحارضات
الدينية ،فض ً
ال عن ولعه ب��زي��ارة املراقد
املقدسة.
وكان (رمحه اهلل) يسهم يف مواكب العزاء

احلسيني ،وكان مواظب ًا عىل زي��ارة اإلمام
احلسني وأخيه أيب الفضل العباس (عليهام
السالم).
كام ك��ان كثري احل��رص عىل زي��ارة األئمة
األطهار يف املناسبات الدينية ،والسيام زيارة
اإلمامني العسكريني واإلمامني الكاظمني
ومرقد أمري املؤمنني (عليهم السالم).
بعمه املجاهد
وتأثر الشهيد السيد أمح��د ّ
البطل الشهيد سعيد محيد زيني ،وكان
م�لازم� ًا له وتع ّلم منه كثري ًا من مواقف
اجلهاد والبطولة باإلضافة إىل إحياء الشعائر
احلسينية والسعي إلقامتها واملواظبة عليها
وديمومتها ومن أق��وال عمه السيد سعيد
زيني له( :إن إحياء هذه الشعائر احلسينية
هي شوكة يف عيون أزالم البعث ،جيب
إقامتها وتشجيعها حتى يسقط احلكم الظامل
ويزول).

شهداؤنا

لشاب في ربيع عمرهِ:
مواقف بطولية
ٍ

للشهيد السيد أمحد زيني مواقف خالدة
سنستذكر بعضها ،والسيام يف أيام االنتفاضة
الشعبانية عام  ،1991حيث كان الشهيد
السعيد يف طليعة املجاهدين الذين ّلبوا
النداء ومحلوا السالح يف املهماّ ت الصعبة
ضد الطاغية صدام املجرم وزمرته القذرة.
وقد روى يل أصدقاؤه بعض ًا من مواقفه
الشجاعة يف الدفاع عن مدينة كربالء إبان
االنتفاضة الشعبانية املباركة ،ومنها تصديه
مع بعض أصدقائه للدبابة التي تقدّ مت من
اجلهة الشاملية من كربالء جتاه مدينة العباس
(باب بغداد) ،إذ اهنال عليها بالقاذفات ،مما
وأس طاقمها.
تسبب يف إعطاهبا رّ
وم��ن مواقفه البطولية األخ��رى ،تصدّ يه
لدخول ق��وات مرتزقة البعث إىل مدينة
كربالء من املنطقة القريبة من رشكة التأمني
(باب بغداد) ،وقد شهد له أبناء منطقته هبذا
املوقف الشجاع ،حيث قتل ع��دد ًا منهم،
كذلك موقفه البطويل عند دخول املرتزقة
البعثية من جهة منطقة الرزازة وحي البناء
اجلاهز بصورة مفاجئة ،حيث تصدى مع
أصدقائه هلم.

وبعد سقوط النظام الرببري البعثي ،كان
الشهيد أمح��د زي��ن��ي أول املنخرطني يف
صفوف املجاهدين واملدافعني عن املرقدين
الرشيفني ،وعن مدينة كربالء املقدسة من
أي اعتداء قد تتعرض ل��ه ،وك��ان ملتزم ًا
بأوامر املرجعية العليا ،وحسيني ًا أصي ً
ال إذ
تر ّبى عىل هنج الثورة احلسينية وعىل روح
الفداء واحلامسة.
مواقف بطولية ،للشهيد أمحد زيني ،كذا
أخوه الشهيد السعيد حسن زيني ،الذي حلق
أخاه فرح ًا بالشهادة ،تو ّقفنا عند بعضها ،من
خالل ما رواه والدمها يف كتابه.
وتكري ًام لدماء بطلنا احلي (أمحد زيني) ،فقد
عقدت العتبة احلسينية املقدسة عىل افتتاح
ْ
أصبح من أمجل شوارع مدينة
شار ٍع باسمه،
َ
كربالء املقدسة ،يكسو ُه االخ�ضرار الذي
يشب ُه روح شهيدنا البطل (رضوان اهلل تعاىل
عليه).
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تنمية بشرية

علم النفس و تحليل الشخصية...
هل أنت عصبي؟
اىل أي حد تستطيع أن تبقى هادئا وباردا
أم��ام م��ا يغضبك م��ن أق���وال وترصفات
اآلخرين ؟
ه��ل تفقد أعصابك برسعة حتى ألتفه
االسباب؟
هذا هو السؤال الذي سيجيبكم عليه هذا
االختبار البسيط ..
م��ا عليكم إال إج��اب��ة األسئلة وحساب
جمموع النقاط ومعرفة النتيجة ..
السؤال األول :
أنت يف حافلة وأردت اخلروج جتد شخص ًا
ع��ري��ض � ًا ي��ق��ف أم���ام ال��ب��اب املخصص
Ahrarweekly

44

للخروج ويبدو أنه غري مستعد ألن يتحرك
جانبا ليتيح لك ولركاب آخرين النزول يف
املحطة التالية  ..وأنت :
أ -تدفعه جانبا لتنزل ؟
ب -تربت عىل ذراعه وتنبهه اىل رضورة أن
يتحرك من مكانه ؟
ج -تنتظر أن يبادر شخص آخر بمواجهته
ألنك لست الوحيد الذي يريد أن ينزل ؟
السؤال الثاين :
أن��ت يف ط��اب��ور دف��ع احل��س��اب بالسوبر
ماركت  ..ويطلب منك رجل أن تسمح
له بأن يسبقك ألن معه مشرتيات قليلة ..

ترصفك سيكون :
أ -تقول له أن عليه أن حيرتم الصف كام
فعلت أنت ؟
ب -ترتكه يسبقك فقط إذا كنت تقف يف
الصف منذ مدة قصرية ؟
ج -تعطيه مكانك ؟
السؤال الثالث :
ارتديت أمجل مالبسك ألنك ستخرج مع
أصدقائك  ..وبينام تسري للقائهم متر سيارة
مرسعة بجوارك فتنثر طين ًا من الشارع عىل
مالبسك  ..ترصفك سيكون :
أ -تسب وتلعن قائد السيارة ؟

تنمية بشرية

ب -ت��ن��دد ل��ل�مارة م��ن ح��ول��ك ب��ق��ادة
السيارات الرعناء  ,قراصنة الشوارع ؟
ج -من حسن احلظ أنك مل تبتعد كثري ًا
عن املنزل  ،فيمكنك أن تعود لتنظف
مالبسك ؟
السؤال الرابع :
ألكثر من ساعة يشكو لك أحد أصدقائك
من مشاكل خاصة به بطريقة تثري أعصابك
 ..ترصفك سيكون :
أ -تنصحه ب��أن يذهب لوالديه أو أن
يذهب اىل طبيب نفيس ؟
ب -ترسح بفكرك عام يقوله وقد أدركك
امللل ؟
ج -حت����اول أن هت��دئ��ه

وتقرتح عليه حلوال هلا ؟
السؤال اخلامس :
يغضبك ج���د ًا يشء أو شخص م��ا ..
ترصفك سيكون :
أ -تثور وتقلب الدنيا عىل كل ما ومن
حولك ؟
ب -ال تترسع يف الكالم أو الترصف كي
ال تتورط فيام قد تندم عليه ؟
ج -حتاول أن هتدئ أعصابك وأن تتعقل
يف املوضوع ؟
حلساب جمموع النقاط التي حصلت
عليها نتيجة إجاباتك :
– كل اختيار لإلجابة ( أ ) تعادل  5نقاط
– كل اختيار لإلجابة ( ب ) تعادل 3
نقاط
– كل اختيار لإلجابة ( ج )
تعادل نقطة واحدة
إذا كان جمموع نقاطك من  5إىل
 11نقطة :
أن��ت متحكم متام ًا يف أعصابك ،
تتحاشى اخلناقات واالصطدامات ،
يراك الناس هادئ ًا ومسامل ًا ال
يمكن أن يضايقك يشء
أو تشرتك يف مشادات
يف املنزل أو ع��راك مع
أصدقائك و زمالئك
يف املدرسة .
نصيحة  :ال يمكن أن
تلغي متام ًا عاطفة غضبك
وأن تتحاشى أن ختتلف
مع اآلخرين وتعرتض عىل

بعض أفعاهلم وأق��واهل��م
،الغضب طبيعي ومن اخلطأ
أن تكبت غضبك وعصبيتك
بداخلك ..
إذا كان جمموع نقاطك من  12إىل 18
نقطة :
أنت متزن متحكم يف نفسك  ..تعرف
دائ ًام أن تكبت غضبك كي ال تدخل يف
مواجهات مبارشة ..ب���دون أن تتنازل
عن التعبري عن رأيك أنت معروف بربود
أعصابك حتى يف احل����وارات احلامية
 ..شكر ًا عىل مرونتك ومقدرتك عىل
التفاوض
أنت تنجح دائ ًام يف حتايش االصطدام مع
عدم التساهل يف موقفك أو اهلرب من
الرصاعات التي تدخل فيها  ..التي تبقى
دائ ًام شفوية وبدون تفجرات
إذا كان جمموع نقاطك من  19اىل 25
نقطة :
أنت مندفع جد ًا  ..التحكم يف أعصابك
شئ ال تعرفه  ..أنت تنفجر غاضب ًا حتى
يف توافه األمور بدون أن تنجح يف التحكم
يف نفسك
إذا عارضك احلظ أم أحد تبدأ بقذف
األشياء التي حولك وخيرج من فمك ما
ال يصح أن تنطق به وبعد مرور دقائق
قليلة  ..تعود هادئ ًا رزين ًا كام كنت من قبل
وقد غفرت متام ًا عام فجر غضبك ..
نصيحة  :حتكم يف أعصابك كي ال ينفر
الناس منك ..
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بين أروقة الكتب

للكاشي
ورغ��م كثرة كتب الكايش التي ألفها
مثل «ن��زه��ة احل��دائ��ق وس��ل��م ال��س�ماء،
والزينج احلقاين  ،وغريها إال أن كتاب
مفتاح احلساب بلغت شهرته اآلف��اق
إذ كان فتحا عظيام قامت عىل أساسه
املسطرة احلاسبة والتي تعد من أهم
االكتشافات العلمية يف الرياضيات يف
عرصنا احلديث ،ويف مقدمة كتابه مفتاح
احلساب ،عرف الكايش علم احلساب
بأنه علم القوانني واستخراج املجهوالت
العددية من معلومات خاصة .وجاء
ال��ك��ت��اب ليلبي ح��اج��ات املساحني
واملهندسني واملحاسبني وطالب العلم
يف كل مكان وزم��ان ،كام متيز الكتاب
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عاش جمشيد غياث الدين الكاشي في
القرن التاسع الهجري ،الخامس عشر
الميالدي ،ونشأ في كاشان بإيران وانتقل
إلى (سمرقند) طلبا للعلم ،وكانت
سمرقند آنذاك من أكبر المراكز الثقافية
في الشرق ولنبوغه في علم الفلك
والرياضيات ،واله أميرها والغ بك رئاسة
مرصد سمرقند الشهير ،وظل الكاشي
نحوا اثنتي عشرة سنة يواجه صعوبات في
حل كثير من المسائل الحسابية بالكسور
االعتيادية لألعداد الصحيحة ،وبعد تفكير
عميق هداه عقله المستنير إلى نظام
جديد لحساب الكسور ،مكمال ما توصل إليه
الخوارزمي في نظامه الحسابي العشري
اآلحاد والمئات واأللوف ،وفي ضوء
هذا النظام الجديد لحساب الكسور ألف
الكاشي كتابه المهم الذي أفاد البشرية
وسماه (مفتاح الحساب ) .

بأسلوبه املبسط خصوصا يف عملياته
احلسابية وانتظام ترتيبه ووضوح رشوحه
ورسعان ما انترش مع التجار واملسافرين،
رشقا وغربا ،ويف القرن اخلامس عرش
امليالدي ترجم الكتاب إىل الالتينية .
ويف فرنسا قام الريايض اليهودي بونفيس
بأول حماولة الستخدام الكسور العرشية
يف أوروب���ا ث��م ج��اء ع��امل الرياضيات
(ستيفن) ونرش ملزمة كاملة عن الكسور
العرشية ،لكن (ستيفن) نسب الفضل –
لنفسه متجاهال الكايش مؤلف الكتاب،
حتى ج��اء ال��ع��امل ال��ري��ايض (هانكل)
ليعيد احل��ق إىل صاحبه وينسب فضل
اکتشاف الكسور العرشية إىل العامل

املسلم (الكايش) وأش��ار العامل الشهري
(سميت) يف كتابه تاريخ الرياضيات
إىل فضل الكايش يف اكتشاف الكسور
العرشية ويشيد بجهوده العظيمة يف كتابه
الذي أفاد الدنيا كلها كام وصل کتاب
مفتاح احلساب إىل روسيا وأشاد العلامء
ال��روس بجهود الكايش فاستخدموا
الكسور العرشية وال ت��زال خمطوطات
ك��ت��اب م��ف��ت��اح احل��س��اب م��وج��ودة يف
أشهر املكتبات مثل (لينينجراء ،وليون،
ولندن ،وباريس) وطبعت نسخ الكتاب
بلغات أجنبية عديدة ،وظل يدرس يف
اجلامعات الغربية والرشقية أمدا طوي ً
ال.

رأي

ما العلمانية؟

سامي جواد كاظم

اكثر من مرة نؤكد على تخبط
انصار العلمانية في االتفاق على
تعريف دقيق يشمل مفاهيم
العلمانية  ،وهاهي الكاتبة كنسلر
تعرف العلمانية هي طريقة تصور
وتنظيم تعايش الحريات خاصة
حرية الراي والعبادة واالعتقاد
 ...تبدا بسرد العبارات االنشائية
التي تدل داللة واضحة على انها
لم تطلع على ماهية االديان
السماوية السيما الدين االسالمي
 ،واؤكد حالما يقتنع العلماني
بالتعريف الصحيح للدين فانه
سيغير مفاهيمه .
الكاتبة كنسلر تعتقد ان الدين االعتقاد
ب��اهلل عز وج��ل وعبادته فقط وت��رى ان
الدولة ال عالقة هلا اطالقا بام يعتقده الفرد
وال حيق هلا التدخل او فرض دين عىل احد
 ،هذا الكالم بحد ذاته سليم ولكن هل ان
فرض الدين عىل الفرد يكون بالقوانني
وال��ق��وة ؟ ك�لا ب��ل ب��امل��ال حت��ت تسمية
التبشري  .هل تعلم كيف يعامل الالجئون
املسلمون يف اوربا وكيفية مساومتهم عىل
حريتهم ولقمة عيشهم بالتغيري الديني ؟
ول��و ان الكاتبة ك��ان لدهيا ادن��ى اطالع
عىل ال�تراث االسالمي لغريت كثريا من
املفاهيم الغوغائية التي تطرقت هلا يف كتاهبا
 ،هل تعلم ان النبي حممد (ص) اعتق رقبة
سلامن املحمدي من هيودي حيث ان هذا
اليهودي له كافة االستحقاقات من عيش
وعبادة وجت��ارة اي انه كان متسلطا عىل
رقبة مسلم تم عتقها باملال وليس بالقوة
وحممد حاكم اكرب دول��ة اسالمية  ،هل
تعلم الكاتبة ان النبي حممدا يف يوم املباهلة
قبل شهرين من وفاته اي ان االس�لام
ثابت اجلذور والقوة يف املدينة جاء اسقف

كاترين كنسلر..اختالق اوهام وسرد كالم

نجران ليباهله الن��ه مل يدخل يف الدين
االسالمي وهذا يعني ان هنالك نصارى
يف املدينة ي�مارس��ون عبادهتم وال احد
يمنعهم ومل يفرض عليهم نبي االسالم
االس�لام بالقوة  ،هل تعلم الكاتبة
ان االمام علي عاتب مسؤول بيت
المال النه راى مجوسيا يعبد النار
يتسول فلم يقبل على ذلك ولم
يساومه على االس�لام كما تفعل
اوربا مع الالجئين المسلمين  .هل
تعلم كاترين بالحمالت التبشيرية
التي قادها بعض القساوسة في
العراق عند سقوط بغداد ؟
التسامح ال���ذي جعلته ال��وج��ه االخ��ر
للعلامنية ك��ان لالنبياء موسى وعيسى
وحممد عليهم افضل ال��ص�لاة والسالم
دروسا وعربا من اجل احلث عليه والنني
مسلم فاين وجدت الرتاث االسالمي مفعام
باالحاديث واالي��ات التي حتث االنسان
عىل التسامح  ،ه��ذه الثقافة التي تعترب
من اولويات االس�لام  ،الن تقرا الكاتبة
عندما فتح النبي حممد (ص) مكة مل ينتقم
ممن رشدوه من مكة واذاق��وه شتى انواع
التعذيب واالعتداءات اال انه عفا عنهم .

اكتبي الحمالت التبشيرية في
م��ح��رك البحث ك��وك��ل وستظهر
ل��ك م��ع��ل��وم��ات تنسف التسامح
الذي تتحدثين عنه وتنسف مبادئ
العلمانية التي تدعين انها ضمانة
للحريات وستجدين ان الحكومات
العلمانية ه��ي م��ن ت��ق��ود هذه
ال��ح��م�لات  ،ف��ق��د ك��ش��ف��ت صحيفة
جريوزاليم بوست الصهيونية ،عن قيام
كل من جهاز االستخبارات الصهيوين
«املوساد» ووكالة االستخبارات املركزية
األمريكية « »C.I.Aبتمويل محالت
التبشري ىف العراق ،اضيفي ملعلوماتك
هذه ايضا  ،أش��ارت إحصائيات معهد
(ج��وردن  -كنويل ال�لاه��ويت) لدراسة
األدي���ان بجنوب هاملتـون  -إلـى أن
ع��دد اجل�ماع��ات التنصريية العاملة يف
الدول اإلسالمية ما بني عامـي (1982م
2001م) ،قد وصل ِّللضعف تقري ًبا،
فبعدما ك��ان ع��دده��ا نحو ( )15ألف
منظمة ،وصلت إىل أكثر من ( )27ألف
منظمة ،إال أن هذه اجلامعات التنصريية
جتد عوائقَ كثرية (حكومية وشعبية)،
تضطرها للتخفي واالستتار.....
ان التخبط في فهم العلمانية
واقناع االخرين بها امر مفروغ
منه ولكن االسلوب االمثل
الذي يستطيعون اقناع االخرين
بالعلمانية هي زيادة المؤامرات
على الدول االسالمية وتشويه
عقائد االسالم بتاسيس منظمات
ارهابية بقناع اسالمي ( القاعدة
وداعش) اضافة الى تغذية النعرة
الطائفية بين المسلمين لتظهر
صورة مشوهة عن االسالم .
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هذا الوصف لالبواب هو قبل ان تشهد العتبة الحسينية
المقدسة حركة االعمار والترميم من قبل االمانة العامة
للعتبة الحسينية المقدسة التي استلمت ادارتها حالما سقط
طاغية العراق وباجماع مراجع النجف االشرف
للصحن الشريف عشرة أبواب ،ستة ابواب قديمة واربعة
استحدثت فيما بعد  ،يؤدي كل منها إلى الشارع الدائري
المحيط بالروضة والشوارع المتفرعة منه ،وقد جاءت كثرة
هذه األبواب من اجل تخفيف حدة الزحام في مواسم
الزيارات ،وجميع األبواب مصنوعة من الخشب الساج وبأشكال
بديعة ،وعليها سقوف مغ ّلفة بالقاشاني ،وتتضمن حواشيها
اآليات القرآنية الكريمة ،واألبواب على نوعين:
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أبواب السور
القديمة عددها
ستة ابواب وهي:

 -1باب القبلة :وهو من أقدم األبواب،
ويعد المدخل الرئيسي إلى الروضة الحسينية،
وعرف بهذا االسم لوقوعه إلى جهة القبلة،
يبلغ عمق مدخله ()18مترا وعرضه()5.5
امتار ،وتتقدمه بوابة ارتفاعها()6أمتار
وعرضها( )4أمتار ،ويعتبر هذا الباب أقدم
أبواب السور وتعلوه ساعة كبيرة تجلس على

برج ارتفاعه من أعلى الساعة إلى مستوى
ارضية الصحن()25مترا ً .

 -2ب��اب الزينبية :يقع ه��ذا الباب إىل
اجلنوب الغريب من الصحن ،وقد سمي
تيمن ًا بمقام ّ
تل الزينبية املقابل
هبذا االسم ّ
له ،ويبلغ عمق مدخله()10أمتار وعرضه

يتفاوت بني ()3.5و()2.5أمتار ،تتقدمه
بوابة يبلغ ارتفاعها ()4أمتار وعرضها()3
أمتار.
 -3باب السلطانية :يقع هذا الباب غرب
الصحن ال�شري��ف ،وع��رف هب��ذا االسم
نسبة إىل مشيده أحد سالطني
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آل عثامن ،يبلغ عمق مدخله ()15مرت ًا وعرضه يف بدايته()3
أمتار ويف هنايته()6أمتار ،تتقدمه بوابة يبلغ ارتفاعها ()4أمتار
وعرضها()3أمتار..
 -4باب السدرة :يقع هذا الباب يف أقىص الشامل الغريب من
الصحن ،وعرف هبذا االسم تيمن ًا بشجرة السدرة التي كان
يستدل هبا الزائرون يف القرن األول اهلجري إىل موضع قرب
السالم) ،ويبلغ عمق مدخله( )13وعرضه()3
احلسني (عليه ّ
أمتار ،،تتقدمه بوابة يبلغ ارتفاعها ()4أمتار وعرضها()3أمتار،
DESTINATION
ونقل إليه باب القبلة القديم ونصب فيه ،ويقابل هذا الباب
شارع السدرة.
 -5باب الشهداء :وكان يسمى باب الصحن الصغري مونه كان
يقع يف جهته،يقع هذا الباب يف منتصف جهة الرشق حيث يتجه
السالم)  ،يبلغ عمق مدخله
الزائر منه إىل مشهد العباس (عليه ّ
()16مرت ًا وعرضه ( )3.5امتار ،تتقدمه بوابة يبلغ ارتفاعها
()4أمتار وعرضها()3أمتار..
وعرف هبذا االسم تيمن ًا بشهداء معركة الطف.
 -6باب قايض احلاجات :ويعرف أيض ًا بباب املراد ،يقع هذا
الباب مقابل سوقي التجار والعرب ،وقد عرف هبذا االسم
فر َجه) ،ويبلغ عمق
نسبة إىل اإلمام احلجة املهدي ّ
(عجل اهلل َ
مدخله( )16وعرضه( )3.5أمتار ،،تتقدمه بوابة يبلغ ارتفاعها
()4أمتار وعرضها()3أمتار.
ب ـ األبواب التي استحدثت ،عددها اربعة ابواب هي:
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 -1ب��اب ال���رأس ال�شري��ف :يقع هذا
ال��ب��اب يف منتصف جهة ال��غ��رب من
الصحن الرشيف ،وعرف هبذا االسم
ألنه يقابل موضع رأس احلسني (عليه
السالم) ،وقد أنشأ الباب بدل اإليوان
ّ
النارصي أو احلميدي ضمن الضلع
الغريب من السور،ويبلغ ارتفاع مبنى
املدخل حوايل ()15مرت ًا وكانت تعلوه
ساعة كبرية  ،تم إزالتها أواخر الستينات
من القرن العرشين ،ويبلغ عمق
مدخل ال��ب��اب ( )10أم��ت��ار وعرضه
يتفاوت ب�ي�ن( )4.5أم��ت��ار يف بدايته
و( )6أمتار يف هنايته ،تتقدمه بوابة يبلغ
ارتفاعها ()4أمتار وعرضها()3أمتار.
 -2باب الكرامة :يقع هذا الباب يف
الزاوية الشاملية الرشقية من الصحن
ال�شري��ف ،ويبلغ عمق مدخله()12
وينحرف قلي ً
ال يف هنايته وعرضه()3.5

أمتار ،تتقدمه بوابة يبلغ ارتفاعها ()4
أمتار وعرضها()3أمتار
 -3باب الرجاء :يقع بني باب القبلة
وب���اب ق���ايض احل��اج��ات يف ال��زاوي��ة
اجلنوبية الرشقية من الصحن الرشيف،
ويبلغ عمق م��دخ��ل��ه( )16وينحرف
قليال عند هنايته وعرضه( )3.5أمتار،،
تتقدمه بوابة يبلغ ارتفاعها ()5أمتار
وعرضها()3.5أمتار
 4ـ باب السالم :وتسمى باب الصاحلني،
يقع يف منتصف جهة الشامل ،ويقع يف
إيوان الوزير ،وعرف هبذا االسم الن
الزوار كانوا يس ّلمون عىل اإلمام (عليه
السالم) باجتاه هذا الباب .ويقابله زقاق
ّ
السالم ،ويبلغ عمق مدخله( )10أمتار
وعرضه( )7أمتار ،،تتقدمه بوابة يبلغ
ارتفاعها ()4أمتار وعرضها()3أمتار
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تاريخ كربالء وعمرانها
للدكتور السيد عبد الجواد الكليدار آل طعمه

مقدمة الكتاب:
امد غير بعيد على
ك ّنا قد عقدنا الن ّية منذ ٍ
فص���ل عن كربالء وتاريخ عمرانها
كتابة
ٍ
ومعالمه���ا الحاضرة ،وم���ع ما تتمتع
به هذه المدينة المقدس���ة من الشهرة
العالم ّية بين األمم والش���عوب تكاد ال
تجد ف���ي العصر الحاضر إال القليل ممن
تطرقوا ال���ى تاريخها ووص���ف عمرانها
ومعالمه���ا الدينية والسياس��� ّية اللهم
طرف خفي ضمن تلك المآس���اة
إال م���ن ٍ
التاريخي���ة المفجعة الت���ي كانت كربالء
عرض لها منذ ألف وثلثمائة عام
ساحة ٍ
أو أكثر بقليل.
واحلالة ان كربالء وان كانت تستمد
الروح واحلياة والبقاء من تلك الفاجعة
األليمة اخلالدة التي أنعمت عليها هذا
دينيا عام ًا
الشأن فأصبحت هبا مركز ًا ّ
يف العامل اإلسالمي منذ الصدر األول،
غري أن حياة كربالء ،وعمراهنا ومعاملها
اخلاصة كمدينة مهمة وما طرأت عليها
خالل القرون والعصور املختلفة من
اإلنقالبات العنيفة أو التطورات احلادثة
كانت يف ذاهت��ا تتطلب ال�شيء الكثري
من العناية واالهتامم يف تنسيق تارخيها
ودراسة أدوارها من هذه الناحية.
وقد حاول البعض يف اآلون��ة األخرية
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ِ
ٍ
خيصصوها بدراسة خاصة و ُيفردوا
أن
عرص من عصورها،
إستقصاء دراس��ة
ّ
ٍ
ناحية وافي ًة من
هلا تارخي ًا يشمل وصف ما كانت عليه أو عىل األقل إستظهار
كربالء منذ عرصها األول ،ثم ما طرأت نواحي تارخيها الكثرية عىل قدر اإلمكان
عليها من التغيريات والتبدّ الت
اهلامة واملستطاع هدّ د مرشوعهم منذ البداية
ّ
مر العصور واألع��وام يف بالفشل ،أو ع�لى أق��ل تقدير ك�ما هو
الكثرية عىل ّ
خمتلف نواحيها العمرانية
واالجتامعية املفروضَ ،أ ّخر ظهور مثل هذا املرشوع
ّ
والسياسية
والعلمية غري ان قلة املصادر إىل عامل املطبوعات إىل أجلٍ غري معلوم
ّ
ّ
التارخيية القديمة هبذا الصدد إلشباع من أزمنة اإلمكان.
ّ
مثل هذا املرشوع الواسع النطاق عرص ًا وهذا مما يأسف له الكثريون من ذوي
بعد عرص ،مضاف ًا اىل هذه الق ّلة ،تشتت الرغبة والعالقة من الطبقات املثق ّفة
االسالمية حلرماهنم
امل��ص��ادر نفسها يف كثري م��ن خمتلف يف خمتلف األقطار
ّ
الكتب املوجودة وغري املوجودة بالفعل ا ُمل ِ
زمن املستمر من ّ
اإلطالع الواسع عىل
ٍ
ٍ
من
مفصلة،
جهة ،ثم ع��دم حرص جهدهم يف تاريخ لكربالء يبحث
بصورة ّ
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إمجالية عىل األقل ,عن معاملها املاضية
أو
ّ
واحل��ارضة نظر ًا ملا هلذه املدينة املقدسة
األمهية
بني املدن – كام ال خيفى – من
ّ
والدينية يف العامل االسالمي.
التارخيية
ّ
ّ
وكلماّ كنا نفكر يف ه��ذا امل�شروع لسدّ
هذا الفراغ املوجود كنا نجد اإلق��دام
عليه حمفوف ًا ببعض الصعوبات لنفس
املتقدمة ,وعىل
االس��ب��اب وال��ع��وام��ل
ّ
األخ��ص فيام لو يكون الغرض إشباع
املوضوع درس ًا ومتحيص ًا إلعطاء حقه
من البحث الشامل منذ الصدر األول.
أمر قد يصعب الوصول اليه وال
وهذا ٌ
يتأتى– عىل ما نعتقد– يف الوقت احلارض

لعدم تو ّفر الوسائل الالزمة ملثل هذا
األمر .عىل أننا مع ذلك مل نقطع األمل
منه هنائي ًا ,إذ ال نقول باستحالته أو عدم
إمكان البلوغ إليه ,وقد يكون من املمكن
ويتيس ذلك يف
أن تتذ ّلل الصعوبات
رّ
املستقبل القريب أو البعيد ف ُي ّسد به فراغ
يف التاريخ كان جيب ان ُيسدّ قبل هذا من
ٍ
زمن بعيد.
وق��د إرتسمنا ألنفسنا خط ًة حم��دودة
ٍ
حقبة معي ّنة
لدرس املوضوع بحرصه يف
م��ن ال��زم��ن ال تتعدى اجليل الواحد
ضمن نطاق نصف ٍ
أي
قرن بالتقريبّ ,
من مستهل القرن العرشين اىل الوقت

احل��ارض .وقد نستميح القراء عىل هذا
التعبري ,إذ كان من األنسب فيام خيص
التاريخ االسالمي ان نقول” يف مستهل
القرن الرابع عرش” وهو القرن اهلجري
احلارض الذي نحن بصدده اآلن .غري
أن ذلك كان من املمكن أن يثري الشبهة
فيؤدي يف الظاهر اىل اإللتباس مع القرن
ّ
الرابع عرش امليالدي ,واالختالف بني
احلالني – كام يالحظ – ليس بقليل
فيبلغ س ّتة قرون تقريب ًا .وهذا ما أردنا أن
نتجنبه يف تسمية الكتاب ليكون القصد
ّ
واضح ًا وبعيد ًا عن اإللتباس .واهلل هو
املوفق
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الناصرية..

التسمية

عطر األصالة ونسيم التاريخ
بين ِ

 -1أور -هو االسم التأريخي للمدينة األثرية التي
عرفت به في بالد الرافدين.
 -2ذي قار -سميت ذي قار النها تحتوي في
أرضها مادة القار فسميت ذات القار ،ولكثرة
استعمال القار في أبنيتها ،وليس كما يذكر
نسبة إلى معركة ذي قار فالمعركة أخذت
اسمها من المنطقة وليس العكس فهي
بالد سومر في العصور القديمة ،وواسط أيام
الدولة األموية ،ثم البطائح في العصر العباسي،
فالمنتفق في العهد العثماني نسبة إلى
المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعيب بن ربيعة بن
عامر بن صعصعة.
 -3الناصرية -سميت المدينة بهذا االسم نسبة
إلى مؤسسها ناصر باشا السعدون وهو االسم
المتداول حاليا.
العصور التأريخية القديمة
أشتهرت مدينة النارصية املعروفة
بأسمها التارخيي أور عاصمة اململكة
ال��س��وم��ري��ة وأص��ب��ح��ت امل��دي��ن��ة أوىل
احل��ض��ارات التي تأسست يف العامل
حيث يعود تأرخيها إىل ما قبل احلضارة
العبيدية  7000ق.م حيث ضمت
أول مدينة يف التأريخ وه��ي مدينة
اريدو ،التي تم ذكرها يف قائمة امللوك
السومرية .وعىل أرضها قامت احلضارة
ال��س��وم��ري��ة يف مم��ال��ك (أور ،جلش،
أوروك) .وفيها ول��د النبي إبراهيم
اخلليل التي ال ت��زال آثارها قائمة يف
امل��دي��ن��ة ،وإىل جنبها بيت إبراهيم.
شكلت ج���زءا م��ه�ما يف احل��ض��ارات
(األك���دي���ة ،والبابلية اآلش��وري��ة)،
وكانت مصدرا مهام للثروات الوطنية
لتلك االم�براط��وري��ات ،ملحاصيلها
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الزراعية املهمة واألس�ماك حينها .كام
كانت متثل التأريخ الديني حلضارة
بالد مابني النهرين املتعاقبة مع مدينة
نفر .تراجعت أمهية مدينة أور خالل
العصور املتعاقبة من احلضارات البابلية

واألش��وري��ة والفارسية واليونانية.
وخ�لال العهد ال��ف��اريس ع��ام 609م
شهدت منطقة ذي قار املعروفة اليوم
باسم النارصية معركة بني قبائل العرب
والفرس أنترص فيه العرب عىل الفرس.
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إمارة املنتفك....او  ...إمارة املنتفق
إمارة املنتفق يف أقىص اتساع تارخيي هلا
يف عهد حاكمها األمري مانع بن شبيب
يف الربع األخري من القرن السابع عرش.
بعد أن تشكلت إم��ارة املنتفق والتي
أصبحت دول���ة ق��وي��ة مستقلة تضم
أرايض واسعة متتد من مدينة الكوفة
ش�ماال وحتى البرصة جنوبا شهدت
هذه اإلمارة التي كانت عاصمتها مدينة
سوق الشيوخ 20كم جنوب النارصية
ح��روب��ا ع��دي��دة ب�ين ال���دول امل��ج��اورة
خصوصا ال��دول��ة العثامنية ملحاولة
أخضاعها لكنها مل تستطع نتيجة حتالف
تلك القبائل التي تسكن املنطقة فاضطر
العثامنيون لالعرتاف هبا .وأصبحت
تتحكم يف ج��ل ج��ن��وب ال��ع��راق.
وه��ن��ال��ك ع��دة رواي����ات يف أسباب
تسميتها باملنتفق .فمن املؤرخني من
يرى إن (اتفاق) عشائر املنتفق الثالث
«بني مالك وبني سعيد واالجود» كان
سببا هل��ذه التسمية ،ومنهم من يرى
أن جد بني «املنتفق» كان يقيم يف نفق
«شبه مغارة» لشدة احلر ،فقيل جلامعته
املنتفقة .وقد ذكر ابن خلدون يف مقدمته
أن بني عامر «املنتفق» قد خلفوا القبائل
التي هزمت الفرس يوم ذي قار ،وذكر
إبراهيم احل��ي��دري يف كتابه «عنوان
املجد» أن قبائل «املنتفق» بطن من ربيعة
بن صعصعة من العدنانية .ومن ضمن

هذه قبيلتان مشهورتان ،مها بنو أسد و
بنو خيكان.
بناء المدينة
يف ع���ام 1870م ق���ام األم�ي�ر ن��ارص
السعدون أمري إمارة املنتفق ببناء مدينة
النارصية والتي سميت عىل إسمه،
وكان مركز املدينة يعرف سابقا بأسم
عكد اهل��وا وهي املنطقة املسامة حاليا
احلبويب .وبنيت ه��ذه املدينة بعد أن
كثرت هجامت القبائل العربية التي
كانت جتوب صحراء اجلزيرة العربية
عىل مدن جنوب العراق ويف مقدمتها
كربالء والنجف التي تعرضت للغزو
الوهايب فكانت حاجة الدولة العثامنية
لقبيلة قوية حتمي ج��زءا من جنوب

العراق خاصة بعد أن ب��دأت الدولة
العثامنية تفقد جزءا من قوهتا يف تلك
امل��ن��ط��ق��ة ح��ي��ث ك��ل��ف األم�ي�ر ن��ارص
السعدون وه��و شيخ أق��وى القبائل
يف جنوب العراق ان��ذاك بحامية مدن
اجلنوب من هجامت القبائل األخرى
مقابل تزويد القبيلة املذكورة باألسلحة
واألعتدة واألموال.
الحرب العالمية األولى
خالل احلرب العاملية األوىل بدأت محلة
بالد الرافدين التي أطلقتها بريطانيا
للسيطرة عىل العراق ودخل اإلنكليز
مدينة النارصية بشكل كامل يف شهر
متوز من العام 1915م عند سيطرهتم
ع�لى ال��ب�صرة بعد معركة النارصية
الشهرية حيث قتل يف املعركة نحو
 2000جندي عثامين و  400جندي
بريطاين وهندي بريطاين لتتحول بعد
ذلك إىل نقطة إسرتاتيجية للسيطرة عىل
باقي مناطق العراق خصوصا منطقة
الفرات األوسط.
االنتفاضة الشعبانية
شهدت املدينة عدة أضطرابات يف فرتة
حكم طاغية البعث حيث أهنا شهدت
االنتفاضة الشعبانية عام  ،1991بعد
عملية عاصفة الصحراء والتي أدت إىل
السيطرة عىل املدينة لفرتة وجيزة.
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معامل املدينة
زقورة أور
زق����ورة أور ه��ي أح���د م��ع��امل مدينة
النارصية جنوب العراق وأحد أشهر
املناطق األث��ري��ة يف املحافظة تقع إىل
الغرب من مدينة النارصية وتبعد عنها
 40كم بناه املؤسس األول لساللة أور
وهو أورنمو ويعتقد أن مولد النبي
إبراهيم يقع بالقرب من املوقع األثري.
نصب شهداء األهوار
نصب الشهداء وهو أحد معامل حمافظة
ذي قار يقع يف منطقة اجلبايش ويبعد
عن مدينة النارصية بحوايل  60كم تم
بناء النصب يف عام  2008حيث يرمز
النصب إىل شهداء األهوار الذين قتلوا
من قبل النظام السابق.
قاعدة اإلمام علي الجوية
ق��اع��دة اإلم���ام ع�لي ه��ي أك�بر قاعدة
عسكرية يف العراق تقع إىل اجلنوب
الغريب ملدينة النارصية وكانت القاعد
تعرف بأسم قاعدة طليل اجلوية حتى
ديسمرب .2011
جسر الحضارات
جرس احلضارات وهو أحد أشهر معامل
مدينة النارصية يقع يف وسط املدينة
يربط ضفتي هنر الفرات ويبلغ طول
اجلرس  200مرت حيتوي عىل مسارين
للمرور وافتتح اجل�سر يف بداية عام
.2015
مساجدها
توجد يف النارصية الكثري من املساجد
التارخيية واألثرية القديمة التي يرجع
تارخيها إىل العهد العثامين ومنها:
جامع الشيخ عباس الكبري.
جامع فالح باشا الكبري.
مسجد فالح باشا الصغري.
مسجد معروف اغا.
جامع سوق الشيوخ.
جامع عبد الرمحن الشمري.
مسجد النجادة.
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جامع ثويني السعدون مسجد الصفا.
جامع االسكان الصناعي الكبري.
حسينية اإلمام احلسن املجتبى
حسينية الرسول االعظم.
موكب االمام زين العابدين
جامع احلاج عوض
نبذة تاريخية عن مدينة الرفاعي
قضاء الرفاعي هو اكرب اقضية حمافظة
ذي قار مساحة ومدينة الرفاعي هي
مركز قضاء الرفاعي وتقع 90ك��م
شامل مدينة النارصية وحوايل 300كم
جنوب مدينة بغداد.
قبل مخسة االف ع��ام س��اد ت عىل
هذه االرض الطيبة أوىل احلضارات
االنسانية يف العامل وهي حضارة وادي
الرافدين السومرية يف مملكة لكش
(ت��ل��و) 15ك���م ج��ن��وب رشق مدينة
الرفاعي ومملكة اوما (جوخه) 23كم
اىل ال��غ��رب منها وامل���دن السومرية
الصغرية االخرى التابعة هلام واملنرشة
حول مدينة الرفاعي  ,وكانت هذه
االرض الرحبة ساحة واسعة لنزهتهم
وافراحهم ومالعب هلوهم ومحالت
صيدهم  ,ومرسحا حلروهبم الدائمة
والطويلة وخاصة حروهبم الطاحنة
حول املياه والتي استمرت الكثر من
قرنني من الزمن قبل ان يشق (اونتمينا)
ملك لكش هنر الغراف اخلالد .
ث��م تعاقبت ع�لى ه��ذه االرض دول
ومم��ال��ك كثرية م��ن اك��دي�ين وبابليني

وف��رس ومغول وغريهم ثم اعقبتها
خالفات اسالمية متعددة ال زالت
اثارها واطالهلا شاخصة اىل يومنا هذا
 ,مثل – رصافة واسط –( 14كم رشق
مدينة الرفاعي) التي اسسها احلجاج بن
يوسف الثقفي لتكون عاصمة صيفية
لواليته االم��وي��ة يف واس��ط  ,وكذلك
مدينة (أم عبيدة) التي تضم مرقد االمام
الصويف السيد امحد ابن السيد سلطان
عيل الرفاعي ورضحيه الرشيف ومنارته
الشاخمة منذ العصور العباسية املتأخرة
وتقع اىل ال�شرق من مدينة الرفاعي
.ولو عدنا اىل املايض القريب أي اىل
القرن قبل امل��ايض (منتصف القرن
التاسع عرش) حيث بدأت هذه املدينة
بالظهور عىل شكل بيوتات متفرقة
حول خمازن احلبوب (املناثر) الواسعة
الكثرية املنترشة يف هذه املنطقة والتي
كانت متأل جانبي هنر الغراف بام حتتويه
من نواتج ه��ذه االرض املعطاء من
حماصيل عديدة ومتنوعة أمهها احلنطة
والشعري والتي استقطبت جتارا كثرا من
خمتلف انحاء العراق لغرض التجارة
والبيع والرشاء واالستفادة من خرياهتا
الوافرة باالضافة اىل خصوبة ارضها
ومجال طبيعتها ووفرة مياهها  ,فهاجر
اليها هؤالء التجار وسكنوا واستوطنوا
فيها هم وعوائلهم واالع��داد الكبرية
من الناس التي جاءت معهم للعمل
وكسب الرزق احلالل وتبعهم اىل هذه
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املنطقة عدد من احلرفيني وأصحاب
املهن املتمرسني يف عملهم ففتحت
احلوانيت واملقاهي وحم�لات العمل
وشيدت البيوت ورسمت الشوارع
وب��دأت تظهر عىل ه��ذه املنطقة معامل
املدينة.
واشتهرت ه��ذه املدينة ومنذ بداية
تأسيسها ايضا بتجارة اجلياد العربية
االصيلة حيث كانت مركزا لتجميعها
وترويضها واالهتامم هبا من قبل جمموعة
من مزاويل هذه املهنة لتصديرها اىل
دول عديدة مثل اهلند وجنوب رشق
اسيا وقد اشار اىل ذلك االستاذ حسن
عيل خلف يف كتابه (املفصل يف تاريخ
مدينة النارصية ) يف حديثه عن مهن
ساكني مدينة ال��رف��اع��ي عند بداية
تأسيسها فيقول ( وكانو يتعاطون البيع
وال�شراء باحلبوب وامل��وايش وخاصة
اخليل لتسفريها اىل اهلند عرب اخلليج
ال��ع��ريب وك��ان��ت جت��ارة رائ��ج��ة ان��ذاك

1935م اقرتح تبديل أسم القضاء اىل
(قضاء الر فاعي ) اشتقاقا وتيمنا باسم
االم��ام السيد امحد الرفاعي املوجود
رضحيه املقدس رشق هذه املدينة .
ويعترب عام 1880م هو عام تأسيس
هذه املدينة ولكن البعض يذهب اىل
ابعد من ذلك اىل عام 1863م والبعض
االخر يزيد عىل هذا التاريخ سنوات
قليلة واكثرهم استزادة االستاذ عبد
الستار البعاج وهو يتحدث عن تاريخ
تأسيس هذه املدينة يف كتابه املوسوم
(م��ايض ال��ع��راق وح��ارضه ) املطبوع
ع��ام 1959م صفحه  92فيقول (
وال��ك��رادي قرية كبرية حادثة تأسس
عام1311هجرية – 1893ميالدية
بأسم كنية مؤسسها عباس الكرادي من
كرادة بغداد ) ..اال ان االكثرية املهتمة
هبذا الشأن جتمع عىل ان عام 1880م
هو عام تأسيس هذه املدينة بام لدهيم من
ادلة وشواهد .

يشجعها االنكليز ) .
وسميت مدينة ال��رف��اع��ي يف بداية
تأسيسها بأسم (ال��ك��رادي) نسبة اىل
ابرز جتار هذه املدينة و أكثرهم شهرة
(احلاج عباس صالح الكرادي ) القادم
اليها من مدينة بغداد – الكرادة  ,وعند
زي��ارة رئيس ال��وزراء ان��ذاك املرحوم
(ياسني اهلاشمي) اىل هذه القضاء عام

ويف عام  1928وبعد تنصيب فيصل
االول ابن الرشيف حسني ملكا عىل
العراق بسنوات قليلة صدرت االرادة
امللكية امل��رق��م��ة  77يف  20مايس
1928م برتقية املدينة من ناحية اىل
قضاء .
(امل��ص��در موقع جامعة سومر سعد
احلسيناوي /مركز التضامن لإلعالم)

المراقد والمقامات
مراقد ومقامات يف مدينة النارصية منذ
القدم ،وأصبحت م��زارات للناس يف
املناسبات أثناء إحياء ذكريات الوفيات
واملواليد ويقومون باحياء الشعائر
الدينية فيها .
عبد اهلل بن العباس :
عبداهلل بن العباس بن مح��زة الشبيه
بن احلسن بن عبيد اهلل بن أيب الفضل
العباس (ع) ،قضاء الغراف.
هاشم احلراك الغالبي الرضوي :
السيد هاشم ب��ن ماجد ب��ن مصيف
بن موسى ويرجع النسب إىل موسى
املربقع بن اإلم��ام اجل��واد (ع) ،منطقة
احلصونة 30كم عن مركز النارصية.
مرقد السيد أمحد ((ابو الرايات)) :
يعود هذا القرب للسيد أمحد بن إبراهيم
املجاب بن حممد العابد اب��ن اإلم��ام
م��وس��ى ال��ك��اظ��م (ع)17(( ،ك����م))
جنوب رشقي ناحية الفجر واملسمى
ب((ايب الرايات)).
مرقد سيد ذهب :
يقع هذا املرقد يف مدينة النارصية عىل
روف ((سد)) أبو جداحة ويبعد عن
مدينة النارصية بحوايل  4كم وحيتوي
ع�لى قبة صغرية وم��دخ��ل بطول 3م
واملرقد يعود للسيد ذهب ابن السيد ابو
شكة بن درويش بن عيسى بن موسى
بن ورد بن فرج بن حممد أمني وللسيد
حممد أمني ثالثة بنني هم:
 -1السيد حممد ومنه يتفرع السادة
((البو هالله)).
 -2السيد سعد ومنه يتفرع السادة
((احلصونة)) والسادة ((ال مسافر))
والسادة ((املكوطر)).
 -3السيد ف��رج وم��ن��ه ال��س��ادة((ال
دخيل)) والسادة ((البو شكة)) والسادة
((البو كطفة)) والسادة ((ال اليج))
والسادة ((ال مطرود)) .ويرجع نسب
السيد حممد أمني إىل موسى املربقع بن
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اإلمام حممد اجلواد (ع).
مقام االمام عيل بن أيب طالب (ع) :
يوم خرج االمام عيل بن أيب طالب (ع)
لقتال أه��ل البرصة يف معركة اجلمل
مكث يف ذي قار مخسة عرش يوما بانتظار
اجل��ي��ش ال��ق��ادم لنرصته م��ن الكوفة
فكانت ذي قار هي موقع ذلك اللقاء
املبارك ،وكان ((منصور ابو احلسن))
حيال النارصية أو ((مقام االمام عيل))
فيها ذكرى ذلك اللقاء ،حيث تزعم
بعض الروايات أن ناقة اإلمام عيل بن
أيب طالب (ع) عثرت هاهنا وهو يف
طريقه إىل البرصة فنودي (( :منصور
ياابا احلسن)) .وي��رى األستاذ شاكر
الغرباوي :أن العساكر هتفت هاهنا:
((منصور يا أبا احلسن)) ،وعرف هذا
امل��وض��ع هب��ذا االس��م وعند ه��ذا قال
الشاعر :
ألن كبا الفرس امليمون غرته
سهوا ويف يدك اليرسى شكائمه
فانه قد رأى االفالك ساجدة
إىل عالك فلم تثبت قوائمه
ويقع املقام يف حملة املنصورية تبلغ
مساحته الكلية 1100م ٢حيتوي عىل
 4أبواب وارتفاع القبة فيه  3أمتار أما
بعد األع�مار األخ�ير هل��ذا املقام الذي
تم ع��ام 2008م أصبح أكثر مجالية
وأكرب مساحة وحيتوي عىل قبة خرضاء
واواوين ومصىل ومزار وغرف ومكتبة
وم��ك��ان للحرس إض��اف��ة إىل ك��راج
للسيارات.
(من كتاب النارصية تاريخ ورجال /
اجلزء الرابع ص 288ص 289تأليف
عبد احلليم أمحد احلصيني)
تنقسم محافظة ذي قار الى
األقضية التالية:
قضاء النارصية (النارصية)
قضاء الشطرة (الشطرة)
قضاء الرفاعي (الرفاعي)
قضاء سوق الشيوخ (سوق الشيوخ)
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قضاء اجلبايش (اجلبايش)
تسمية الناصرية بذي قار
وتسمياتها االخرى
حسن عيل خلف
ذي ق��ار أو ذو ق��ار هو م��اء لبكر بن
وائ��ل بني الكوفة البرصة ،وهي آبار
ماء عذبة يف الصحراء قريبة من هنر
الفرات وتنتصف املسافة بني الكوفة
ومدينة البرصة ،ويكون حملها بالضبط
إىل ال�شرق مـن مــوقع أور األث��ري
ورشق منطقة تل اللحم احلالية قريبة
سميت عني املاء( بذي
اىل االهوار وربام َّ
قار) لقرهبا من مكان القار وهي عيون
تطفح اىل السطح بشكل حر ليستفيد

منه الناس يف البناء واالستعامالت
االخرى .فاملساكن والزقورات واملعامل
االخرى مبنية بالقار و الطابوق وأبرز
معاملها (الزقورة) املبنية بالقار كمالط
بني طبقات الطني املشوي وقد عـرفت
أور (باملقري) لوجود عيون القار فيها و

نسب لقربه منها وبالتحديد
ماء ذي قار ُ
ان موضع ذي قار يقع فيام بني عني ماء
احلني والقراقر وموقع أور غرب هنر
الفرات وان هذه املناطق تقع رشق تل
َ
األرض
اللحم ؛ ومن الراجح إن هذه
منطقة منخفضة تنحدر نحو الفرات
حيث تنتهي ببطحاء ذي قار وقد ذكرت
مواضع عديدة توحي مجيع ًا
الروايات
َ
بأهنا مواضع ماء مثل ماء ذي قار وبطن
ذي قار و وادي ذي قار والظاهر َّ
ان
قبائل بكر بن وائل وبني شيبان وعجل
خاصة كانت تسكن املنطقة وتستثمر
مياهها يف فصل الصيف وجت��اور يف
ذلك قبائل عامر بن صعصعة والقبائل
املتحالفة معها اما املنطقة التي يطلق
عليها االعراب االن ( ابو غار) هي غري
ذي قار التي وقعت فيها املعركة كون
االوىل منخفضا ربام هو احد احواض
مسايل ال��ف��رات سابقا او ه��و احد
املنخفضات التي تتجمع هبا السيول
املنحدرة من منطقة الباطن؛ والثانية
ركايا وعيون و كانت ذي قار يف صدر
اإلسالم عبارة عن جمموعة من القرى
املتناثرة  ،ابرز تلك القرى هي (كسكر
) القلعة حاليا و( الوجلة ) الشطرة
واجلامدة مندثرة االن تقع تقريبا بني
ارايض ال ابراهيم احلالية وال نرص اهلل
؛ وقرية ابو عبيده التي ولد فيها السد
امحد الرفاعي ؛ والشاهينية التي هي من
بقايا دولة عمران بن شاهني اخلفاجي

ذاكرة مدينة

و أور السومرية التي سميت بالكلدانية
فيام بعد القامة قبائل كلدو احد اماراهتم
بالقرب منها يف مرحلة ما قبل االحتالل
االمخيني وبالتحديد ايام السبي البابيل
لليهود ؛ والبطيحة التي هي التل الذي
شيدت فوقه ناحية البطحاء احلالية التي
ورثها البدور يف بداية نزوحهم اىل هذه
الديار من ال وثال من قبائل االجود
وقصة نزوح البدور اىل ذي قار معروفه
حيث كانوا يف الشام سابقا وقسم منهم
يف دومة اجلندل
وقد جتمع العرب يف هذه القرى وكان
دور يف األحداث التارخيية واملعارك
هلم ٌ
التي دارت عىل ِ
ارض ذي قار يف العرص
ال��ذي سبق دخ��ول املسلمني للعراق
ومن أبرزها معركة ذي قار التي حدثت
بني ملوك العراق يف احل�يرة  ،يف أيام
النعامن بن املنذر وبني الفرس يف أيام
كرسى أبرويز والتي اختلف املؤرخون
يف حتديد سنة وقوعها  .فمنهم من قال
 602م ومنهم من حدد سنة  609م
وسبب املعركة ملا قتل النعامن الذي كان
قد استودع أهله وسالحه عند هاين بن
مسعود الشيباين زعيم قبيلة شيبان ؛ بعد
ان رفضت اغلب القبائل استالم الودائع
خوفا من بطش كرسى وجيوشه .الذي
استعمل إياس بن قبيصة الطائي عىل
احل�يرة ؛ فأمره ان جيمع كل ممتلكات

النعامن ويبعث هبا إليه ،فبعث إياس
إىل هاين بن مسعود يأمره بإرسال كل
ممتلكات النعامن التي استودعها عنده
 ،فرفض هاين تسليم ما عنده مما أثار
غضب كرسى  ،وكان عند كرسى يف
تلك األثناء النعامن بن زرعة التغلبي
الذي كان يتحني الفرص لالنتقام من
بني شيبان ؛ كون بينه وبينهم عداوات
وث��ارات واح��ن  ،فاقرتح عىل كرسى
يقيظوا ويتساقطوا
بان يمهلهم حتى ّ
عىل ذي قار (عني املاء) تساقط الفراش
عىل النار  ،فصرب كرسى شهر ًا حتى
ج��اءوا نحو ذي ق��ار  ،فأرسل إليهم
كرسى النعامن بن زرعة التغلبي خيريهم
واح��دة من ث�لاث  ،ام��ا ان يعطوا ما
بأيدهيم  ،وام��ا ان يرتكوا دي��اره��م ،
وام��ا ان حياربوا  ،فاختاروا احلرب؛

وولوا أمرهم حنظلة بن ثعلبة بن سيار
العجيل .وهكذا دارت رحى املعركة يف
منطقة ذي قار ،وكانت القوات العربية
تتألف من قبيلة بني شيبان بكل بطوهنا
تسندها بعض قبائل بكر بن وائل ،بينام
تتكون ق��وات الفرس من ع��دة فرق
،ووض��ع القادة العرب كمين ًا قوي ًا يف
جب ذي قار ،مما اوقع كتيبة الفرس يف
مباغتة مذهلة حطمت معنويات اجليش
الفاريس ،فاهنزم الفرس اىل اجلبايات
وهم يعانون من عطش شديد ،يف حني
كان اجليش العريب قد اكتنز املاء ملدة
أسبوعني ،ودارت يف اجلبايات معركة
شديدة اهن��زم فيها الفرس فتحولوا
شامال نحو بطحاء ذي قار  ،أي أهنم
أرادوا الوصول إىل الفرات فطاردهم
العرب للقضاء عىل اجليش الفاريس
هنائي ًا  .وقد قيل فيها من الشعر اليشء
الكثري ؛ ولو ان كل العرب افتخروا
بمعركة ذي قار لوسعتهم وليس بني
شيبان فحسب .فارتات الدولة يف بداية
السبعينات من القرن املايض ان تطلق
هذه املعركة كاسم ملدينة النارصية او
ل��واء النارصية  .وك��ان من تسميات
النارصية ايضا املنتفق ؛ نسبة اىل حتالف
قبائل املنتفق .وسميت بعروس الفرات
؛ وام التاريخ ؛ واخت اور ؛وام البرش.
والنارصية نسبة اىل االمري نارص باشا
االشقر الذي شيدها سنة .1869
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مشاركات

حصن هدفك
ِّ

كل منا لديه طموحاته وأهدافه وامانيه
التي متنحه الرغبة يف احلياة  ،فمن اجلميل
ان يكون االنسان صاحب هدف نبيل وذا
رغبة يف حتقيقه ..الوقت كالسيف ان مل
تقطعه قطعك هذه املقولة هي الشعرة التي
تفصل بني النجاح والفشل وبني النهوض
واخلمول فالتزم هبا وطور من قدراتك مع
الوقت حتى يمكنك ان متسك زمام امورك
بيدك ..
اصنع شخصيتك بنفسك وقدها نحو
ازمة او ٍ
النجاح ،وإذا تعرضت اىل اي ٍ
كبوة
ال تدعها تؤثر عليك او تنال من عزيمتك
أوقفها بتخطيطك وتفكريك االجيابيني
حتى تستطيع وضع خمططاتك عىل ارض
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الواقع ..
اهلدف حيتاج اىل وسيلة والوسيلة حتتاج
اىل غاية وكلهام اذا كانا سليمني سيكون
نتاجك سليام وصاحلا ،فاجعل غايتك
االنسان ووسيلتك الفرصة حتى تتمكن
من استغالل وقتك بطرق ذكية وواعية
 ..كن حريصا يف تطبيق اوامر اهلل تعاىل يف
مشاريعك ومنحها املسحة االنسانية حتى
تلمس قلوب الناس سواء كانوا مبغضني
او حمبني فنجاحك كلام كان مؤثرا كانت
حظوظك بإيقاف النقد الالذع لك كبرية،
خصوصا اذا كان هذا النقد جمرد اكاذيب
تسقيطية لشخصيتك امام السامعني ..
ال تعط للنقد فرصة ان ينال منك فكل منا

لديه افكاره قد تتفق او ختتلف مع
االخرين علينا اح�ترام وجهات
النظر واخذ العربة منها فالقرار
االخري هو لك وأنت املسؤول عنه
فال تتخذه حتت الضغط  ..النجاح
احلقيقي لك هو التخطيط اجليد
ملشاريعك اليومية او الشهرية او
السنوية ،قصرية االم��د او بعيدة
فالتخطيط الصحيح واملراجعة
الواعية تعطيك فرصة كبرية يف
استثامر وقتك ،وبالتايل النجاح
احلقيقي الذي تتمناه فمن مل خيطط
لن ينجح ..
اس��ت��ث�مار ال��ط��اق��ات االجي��اب��ي��ة
يعطيك الدافع االكرب يف اخلروج
م��ن املشاكل خصوصا اذا كان
استغاللك هل��ا بطريقة ناجعة
وحقيقية هتدف من خالهلا لتطوير
امكانياتك والتغلب عىل معاناتك
..
حصن نفسك بالشعور االنساين
ل��ي��ك��ن ش���ع���ورك ه���ذا احل��ص��ن
احلقيقي ألهدافك حتى ال تتبع
اهلوى املريض الفاسد ذا النفس
االناين العالية فقط إلرادة حتقيق
اهل��دف س��واء ك��ان فيه مصلحة
للجميع ام ال ..
حصن هدفك باإلرادة فليس كل
ما يتمنى املرء يدركه ،فان الوسيلة
الوحيدة ألدراك االه���داف هي
احللم هبا اوال ثم االرصار عىل
اخراجها اىل الواقع .لكن احرص
ان تكون نبيلة بمقدار ما تريد
املنفعة لنفسك اجعلها للجميع .

مشاركات

إذا أردت أن تعانق السماء
ال تلجأ إلى األسلوب الهمجي!!!...

زيد علي كريم الكفلي

تنافس جمموعة من الطموحني للوصول إىل أعىل القمم التي يريدون العيش
حتت ظلها فالبعض منهم يريد أن خيدم برشف وعزة وهذا يشء ليس من املحال،
والبعض ما زال يبحث عن مغريات الدنيا وزخرفتها فرتاه يسقط هبذا ويشتم
بذاك ويقتل ويقذف من أجل الصعود اىل القمة ومن غري استحقاق
 ،ففي ذات يوم استعد كل واحد منهم للوصول اىل اهلدف املنشود
وكل حسب خطته وجهده  ،اال ان احدهم اراد الوصول اىل مبتغاه
بطريقته اخلاصة ومن دون ان يلتزم برشوط املنافسة ، ...فتقدم
اىل راعي احلمري وقال :ليتني استطيع الفوز والوصول اىل اعىل
املراتب عىل املنافسني يل علام انني ال استطيع الفوز معهم وال
املك ما يملكونه من كفاءة وغريها  ،فرد عليه راعي احلمري ومل
ال يمكنني ان اضعك يف اعىل القمة ولكن برشط ان تقتل البرش
املوجودين من حواليك وكلام قتلت اكثر كلام جلبت منفعة اكثر
ووصلت اىل القمة ارسع.
فوافق الصعلوك عىل ما ارادوا منه مع استغراب بقية املنافسني  ،فوضع راعي
احلمري بعض الفتاوى املزيفة لقتل البرش فعمل هبا الصعلوك وبكثرة دون أن يفكر
بدينه وسمعته وصحته طمعا للوصول اىل مبتغاه  ،ومل خيلف راعي احلمري بوعده
بعد ان رأى رشاسة الصعلوك ومهجيته وحبه للصعود عىل حساب منافسيه دون
ان يفكر برعيته .
ويف اليوم التايل وصل الصعلوك إىل القمة وهو ينظر اىل منافسيه بفخر وعلو
(و َم ْن َي ْق ُت ْل
الراس وانتهت املنافسة بانتصار الصعلوك دون ان يفكر بقوله تعاىل َ :
ُم ْؤ ِمنًا ُمت ََع ِّمدً ا َف َجزَ اؤُ ُه َج َه َّن ُم َخالِدً ا ِف َيها َو َغ ِض َب اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َل َعن َُه َو َأ َعدَّ َل ُه َع َذا ًبا
َع ِظيماً ).
فاصبح اجلميع مكشوفا ومهددا بالدمار والقتل بسبب هتور ذلك الطموح من
قبل األعداء املرتبصني  ،فجأة سقط من أعىل القمة بوعكة صحية بسبب ما قتل
من البرش فهلك .فلذلك عىل الطامح اذا اراد الوصول اىل االعىل والعيش حتت
ظلها بكرامة وعزة عليه ان يبذل جهدا جهيدا ويبذل الغايل والنفيس وبالطرق
السليمة من اجل الوصول إىل مبتغاه واالرضاء بام قسمه اهلل لك  ،ال تلجا اىل
حتطيم االخرين من اجل ان تعانق السامء بأسلوبك اهلمجي ،قد يصل بك اىل
االعىل لكنه لن يبقيك يف منصبك طويال سيهوي بك اىل التهلكة ويكون ثمنه
دينك و صحتك وسمعتك و كرامتك.
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كاتب وكتاب
في معرفة اهلل «تعالى»
عن طريق صفاته
من كتاب التوحيد عند مذهب أهل البيت (عليهم السالم)
الحسون
تأليف :الشيخ عالء ّ

صدر حديثًا..
َ
* صدور العدد الس���ادس عشر بعد
المائة من مجلة الوالية الش���هرية،
الت���ي تص���در ع���ن إع�ل�ام العتب���ة
العلوية المطهرة.
* العالقات السياس���ية الساسانية-
البيزنطي���ة (٦٢٨-٢٦٦م) ..تألي���ف:
الدكتور مهدية فيصل صالح.
* عن دار الرافدين للطباعة والنشر
والتوزي���ع ف���ي بيروت ص���در كتاب
بعن���وان «وللقل���ق نكه���ة» للكاتب
حيدر نظار السيد سلمان.
* عن دار الس���اقي ف���ي بيروت صدر
كت���اب «في مفه���وم األزمة» للكاتب
إدغار م���وران ،نقلته إل���ى العربية
بديعة بوليلة.
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الغاية من معرفة صفات اهلل هي معرفة اهلل; ّ
ألن
الصفات عبارة عن ُس ُبل للتعبري عن اهلل وبيان
ذاته املقدّ سة.
أدلة إمكان معرفة صفات اهلل تعاىل:
 1ـ جعل اهلل تعاىل «صفاته» سبي ً
ليتعرف
ال
ّ
العباد عليه ،فلو كانت معرفة صفات اهلل غري
ممكنة ،مل يبق للعبد سبي ً
ال ملعرفة ر ّبه ،فتنسد
أبواب عبودية اهلل تعاىل ّ
ألن العبودية ال يمكن
القيام هبا إ ّ
ال بعد معرفة املعبود.
 2ـ ذكر اهلل تعاىل صفاته يف كتابه وس ّنة نبيه لكي
يتد ّبر فيها العباد بعقوهلم.
فلو كانت معرفة صفات اهلل أمر ًا غري ممكن،
لكان ذكر هذه الصفات يف القرآن والس ّنة
يتنزه عنه
والتحريض عىل التد ّبر فيها لغو ًا ّ
تعاىل.
 3ـ ما ال يمكن معرفته هو ال��ذات اإلهلية،
والنهي الذي ورد يف بعض األحاديث واقع
عىل هذه املعرفة ،ال عىل معرفة الصفات التي
هي مفاهيم منتزعة من الذات.
مدى معرفته تعاىل عن طريق معرفة صفاته:
القول ّ
بأن صفات اهلل هي السبيل ملعرفة اهلل
ال يعني ّ
أن هذه الصفات قادرة عىل بيان كنه
وحقيقة ال��ذات اإلهل��ي��ة ،بل ه��ذه الصفات

مفاهيم ُو ِضعت لرتشد العباد ـ بمقدار وسعها
املحدود ـ إىل معرفة اهلل اإلمجالية .وم��ا هو
«حم��دود» ال يمكنه الكشف الكامل عام هو
«غري حم��دود» .أحاديث أهل البيت (عليهم
السالم) يف هذا املجال:
حممد ب��ن ع�لي اجلواد(عليه
1ـ ق��ال اإلم���ام ّ
السالم)« :األسامء والصفات خملوقات».
2ـ قال اإلمام عيل(عليه السالم)« :ال وصف
حييط به».
3ـ قال اإلمام عيل(عليه السالم)« :اهلل ّ
أجل
من أن يدرك الواصفون قدر صفته التي هو
موصوف هب��ا ،وإنّ�ما يصفه الواصفون عىل
قدرهم ال عىل قدر عظمته وجالله ،تعاىل اهلل
عن أن يدرك الواصفون صفته علو ًا كبري ًا».
4ـ قال اإلمام موسى بن جعفر الكاظم(عليهام
السالم)ّ :
«إن اهلل أعال وأجل وأعظم من أن
يبلغ كنه صفته».
ومن هذا املنطلق ذهب بعض علامئنا األعالم
إىل القول بأنّه:
ليس املقصود من نسبة الصفات إىل اهلل فهم
كنه وحقيقة الذات اإلهلية; ّ
ألن هذا الفهم غري
ممكن.
بل املقصود من نسبة الصفات إىل اهلل فهم هذه

منزه عن االتّصاف بضدّ
احلقيقة بأنّه تعاىل ّ
هذه الصفات.
مثال ذل��ك« :العلم» صفة من صفات
اهلل ،ويفهم اإلنسان من هذه الصفة معنى
معين ًا ،ولكن اإلنسان من املستحيل أن
ّ
يعرف كنه وحقيقة معنى «علم اهلل».
فإذا قيل :ما هو معنى كنه وحقيقة «العلم»
الذي تصفون به اهلل؟
فاجلواب الصحيح :املقصود من
«العلم» يف هذا املقام« :نفي الضدّ »،
أي« :نفي اجلهل».
بعبارة أخ���رى :م��ا يكشف لنا مفهوم
منزه عن
«العلم» عن كنه ذات اهلل أ ّن��ه ّ
اجلهل.
وإ ّ
ال فمن املستحيل للعقل البرشي معرفة
كنه وحقيقة علم اهلل تعاىل.
أقوال العلامء يف هذا املجال:
 1ـ قال الشيخ الصدوق« :ك ّلام وصفنا اهلل
تعاىل من صفات ذاته ،فإنّام نريد ّ
بكل صفة
ّ
وجل».
عز
منها نفي ضدّ ها عنه ّ
 2ـ ق��ال املح ّقق السيوري« :ليس من
املعقول لنا من صفاته إ ّ
ال السلوب.»...
 3ـ قال الع ّ
المة املجليس[« :جيب] نفي
تع ّقل كنه ذاته وصفاته تعاىل ...ملّا كان
متصور لنا بالكنه ،وأنّا
علمه تعاىل غري
ّ
ملّا رأينا اجلهل فينا نقص ًا نفيناه عنه ،فكأنّا
نتصور من علمه تعاىل إ ّ
ال عدم اجلهل،
مل
ّ
فإثباتنا العلم له تعاىل إنّام يرجع إىل نفي
نتصور علمه تعاىل إ ّ
ال هبذا
اجلهل ألنّا مل
ّ
الوجه».
السيد عبد اهلل شرب« :املقصود من
 4ـ قال ّ
الصفات الثبوتية نفي أضدادها ،إذ صفاته
تعاىل ال كيفية هلا وال سبيل إىل إدراكها».

يرد
كتاب ُّ
ٌ
على ابن تيمية الضال
البديهية سؤالنا لماذا تؤ ّلف ُ
الكتب ..هذا السؤال ّأشر عليه جمعٌ من
األس���ئلة
من
ِ
ِ
مهم جدًاّ ،
بس���بب
الظالم والجهل
لفترة س���ادها
يوثق ٍ
ُ
ِ
العلماء األعالم في ٍ
كتاب ٍ
صعود أصحاب الفتاوى الضالة ،إنه كتاب (التوفيق الرباني في الردِّ على ابن تيمية
الحراني) ..والذي ألفه مجموعة من العلماء.
أما الدافع جلمع هذا الكتاب فهنالك أسباب منها ّبينها مقدّ م الكتاب ناصح شفوق
قائ ً
ال:
أو ً
ال :كثرة اجلهل واجلهالء ،مهج رعاع أتباع كل ناعق  ،غرهتم
الدنيا ،ورنني وبريق الذهب الزائل ،حتى باعوا دينهم بعرض من
الدنيا.
ثاني ًا :حتول األحوال فكثري منهم يرون التلقي مشافهة من األكابر عادة القدماء ،وهذا
العرص يغني عن االستامع واإلمالء ،وانتشار الكتب يوجز الوقت ويغني عن العلامء.
أقول :قال الشاعر:
وما كل من هز احلسام بضارب * وال كل من أجرى الرياع بكاتب
فرتى هؤالء هيجمون عىل تفسري اآليات برأهيم ،واألحاديث بظنوهنم ،حتى قاسوا
اخلالق تعاىل اهلل عن ذلك علو ًا كبري ًا.
وملا كان ابن تيمية عمدهتم ،ورأس الفتنة قدي ًام وحديث ًا ،افتتن به االغرار ،وبالعبارات
الرنانة ( ،الشهيد ،شيخ اإلسالم) ،وغريها من
الكلامت الزائفة وعكفوا عىل كتبه ومؤلفاته وتركوا كتب ومؤلفات األئمة األعالم،
واجلهابذة األخيار ،وردوا نصوص الكتاب ،والسنة الثابتة املطهرة ،أجارنا اهلل من هذه
الفتنة ،فقيام ًا بالواجب الذي ع ّ
يل رأيت أن أمجع يف هذا الكتاب رسائل اإلمام املجتهد
السبكي وغريه من املعارصين البن تيمية ،ووضعت له مقدمة يف كشف حاله  ،فإن
هذا ليس أكال للحوم العلامء  -كام يدعي اجلهلة  -إنام هو نرصة هلذا الدين ،فانظروا
كتب اجلرح للعلامء جتدوها مليئة بالتحذير من الوضاعني والكذابني ونحوهم ،حتى
قال الشافعي عن حرام بن عثامن :الرواية عن حرام حرام ،فانظر ومتعن ،وقد قال
رسولنا حممد الصادق (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ( :إذا رأيت أمتي هتاب أن تقول
للظامل يا ظامل فقد تودع منهم) ،وقال اهلل تعاىل( :كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون
باملعروف وتنهون عن املنكر).
فإىل اجلاهل العنيد ،أقول لك( :ليس البيان كثرة الكالم إنام البيان إصابة احلق) ،وعند
اهلل جتتمع اخلصوم.
ويف هذا الكتاب ذكر من هو ابن تيمية ،وماذا قال مجهور األمة اإلسالمية عىل تنزيه اهلل
تعاىل ،صورة مرسوم ابن قالوون فيه ،كالم ابن تيمية يف االستواء ،وضحك العلامء
منه ،تفرقته يف جواز التوسل بالرسول يف حياته ..اتفاق احلذاق من مجيع املذاهب
عىل سوء فهمه ،وغريها من املوضوعات التي يكشف فيها زيف هذا الرجل واملدعي
اآلثم.
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ال�سيا�سة عند االمام الر�ضا عليه ال�سالم
العدل ﻻ الت�ص ّوف
ان امل�أمون قد ر ّد �إليك هذا الأمر و�أنت �أحقّ النا�س به �إ ّال �أنّه حتتاج �أن
ال�سالم) ال�صوف ّيةّ :
قال للر�ضا (عليه ّ
ال�سالم):
تلب�س ال�صوف وما يح�سن لب�سه ،فقال (عليه ّ
ويحكم مّانا يراد من الإمام ق�سطه وعدله� ،إذا قال �صدق ،و�إذا حكم عدل ،و�إذا وعد �أجنز ،قال اهلل تعاىل:
ال�سالم) لب�س الديباج املن�سوج
حرم زينة اهلل ا ّلتي �أخرج لعباده والط ّيبات من الرزق) ّ
ان يو�سف (عليه ّ
(قل من ّ
بالذهب ،وجل�س على متّك�آت �آل فرعون.
والية العهد
ال�سالم) ملّا جعله امل�أمون و ّ
يل عهده ،ف�أتاه
روي عن حم ّمد بن زيد الرزامي قال :كنت يف خدمة الر�ضا (عليه ّ
ني هذا الذي يزعم �أنّه ابن ر�سول اهلل
رجل من اخلوارج ويف ك ّمه مدية م�سمومة وقد قال لأ�صحابه :واهلل لآت ّ
حجة و�إ ّال ارحت النا�س منه .ف�أتاه
حجته ،ف�إن كانت له ّ
 وقد دخل لهذا الطاغية فيما دخل  -ف�أ�س�أله عن ّال�سالم):
وا�ست�أذن عليه ،ف�أذن له فقال له �أبو احل�سن (عليه ّ
اجيبك عن م�س�ألتك على �شريطة تفي يل بها.
فقال له :وما هذه ال�شريطة؟
فقال� :إن �أجبتك بجواب يقنعك وتر�ضاه تك�سر التي يف ك ّمك وترمي بها ،فبقى اخلارجي متحيرّ ًا و�أخرج املدية
وك�سرها.
ثم قال له� :أخربين عن دخولك لهذا الطاغية فيما دخلت له وهم عندك كفّار؟ و�أنت ابن ر�سول اهلل ما حملك
ّ
على هذا؟
ال�سالم)� :أر�أيتك ه�ؤالء �أكفر عندك �أم عزيز م�صر و�أهل مملكته؟ �ألي�س ه�ؤالء على
فقال له �أبو احل�سن (عليه ّ
نبي ابن نبي قال للعزيز
موحدون واولئك مل ّ
حال يزعمون �أنّهم ّ
يوحدوا اهلل ومل يعرفوه؟ ويو�سف بن يعقوب ّ
وهو كافر (اجعلني على خزائن الأر�ض �إنيّ حفيظ عليم) وكان يجل�س جمال�س الفراعنة و� مّإنا �أنا رجل من ولد
علي؟
ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله) �أجربين على هذا الأمر ،و�أكرهني عليه ،فما الذي �أنكرت ونقمت ّ
نبي اهلل و�أنّك �صادق.
فقال :العتب عليك �إنيّ �أ�شهد �أنّك ابن ّ
�سيا�سة التظ ّلم
عن احل�سن بن علي ّ
ال�سالم):
الو�شاء قال :قال يل الر�ضا (عليه ّ
فرقت فيهم �إثنى
علي حتّى ا�سمعّ ،
ثم ّ
�إنيّ حيث �أرادوا اخلروج بي من املدينة جمعت عيايل ف�أمرتهم �أن يبكوا ّ
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ثم قلت� :أما انيّ ﻻ ارجع �إىل عيايل �أبد ًا.
ع�شر �ألف دينار ّ
املوقف احلازم
ال�سالم) :يابن ر�سول اهلل قد عرفت
عن �أبي ال�صلت الهروي قالّ � :إن امل�أمون قال للر�ضا علي بن مو�سى (عليه ّ
ال�سالم):
ف�ضلك وعلمك وزهدك وورعك وعبادتك واراك �أحقّ باخلالفة منّي .فقال الر�ضا (عليه ّ
ّ
بالعبود ّية هلل عزّ
�شر الدنيا ،وبالورع عن املحارم �أرجو الفوز
وجل �أفتخر ،وبالزهد يف الدنيا �أرجو النجاة من ّ
باملغامن ،وبالتوا�ضع يف الدنيا �أرجو الرفعة عند اهلل عز ّ
وجل.
فقال له امل�أمون� :إنيّ قد ر�أيت �أن �أعزل نف�سي عن اخلالفة و�أجعلها لك وابايعك.
ال�سالم)� :إن كانت هذه اخلالفة لك وجعلها اهلل لك فال يجوز لك �أن تخلع لبا�س ًا �ألب�سكه
فقال له الر�ضا (عليه ّ
اهلل وجتعله لغريك ،و�إن كانت اخلالفة لي�ست لك فال يجوز لك �أن جتعل يل ما لي�س لك.
البد لك من قبول هذا الأمر.
فقال له امل�أمون :يابن ر�سول اهلل ّ
فقال :ل�ست �أفعل ذلك طائع ًا �أبد ًا فما زال يجهد به �أ ّيام ًا حتّى يئ�س من قبوله ،فقال له :ف�إن مل تقبل اخلالفة
حتب مبايعتي لك فكن و ّ
يل عهدي لتكون لك اخلالفة بعدي.
ومل ّ
ال�سالم) :واهلل لقد حدثني �أبي عن �آبائه عن �أمري امل�ؤمنني عن ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه
فقال الر�ضا (عليه ّ
علي مالئكة ال�سماء ومالئكة الأر�ض وادفن يف
و�آله) �أنيّ �أخرج من الدنيا قبلك مقتو ًال
ّ
بال�سم مظلوم ًا تبكي ّ
�أر�ض غربة �إىل جنب هارون الر�شيد.
حي؟
فبكى امل�أمون ّ
ثم قال له :يابن ر�سول اهلل ومن الذي يقتلك �أو يقدر على الإ�ساءة �إليك و�أنا ّ
ال�سالم)� :أما انيّ لو �أ�شاء �أن اقول من الذي يقتلني لقلت.
قال الر�ضا (عليه ّ
فقال امل�أمون :يابن ر�سول اهلل � مّإنا تريد بقولك هذا التخفيف عن نف�سك ،ودفع هذا الأمر عنك ،ليقول النا�س
�إنّك زاهد يف الدنيا.
ّ
عزوجل وما زهدت يف الدنيا للدنيا و�إنيّ لأعلم ما
ال�سالم) :واهلل ما كذبت منذ خلقني ر ّبي
فقال الر�ضا (عليه ّ
تريد.
فقال امل�أمون له :وما اريد؟
قال :الأمان على ال�صدق؟
قال :لك الأمان.
علي بن مو�سى الر�ضا مل يزهد يف الدنيا بل زهدت الدنيا فيه �أال ترون
قال :تريد بذلك �أن يقول النا�سّ � :إن ّ
كيف قبل والية العهد طمع ًا يف اخلالفة ،فغ�ضب امل�أمون.
ثم قال� :إنّك تتلقّاين �أبد ًا مبا �أكرهه ،وقد �آمنت �سطواتي ،فباهلل اق�سم لئن قبلت والية العهد و�إ ّال �أجربتك
ّ
على ذلك ف�إن فعلت و�إ ّال �ضربت عنقك.
ال�سالم) :قد نهاين اهلل عز وجل �أن �ألقي بيدي �إىل التهلكة ،ف�إن كان الأمر على هذا ،فافعل
فقال الر�ضا (عليه ّ
ما بدا لك ،و�أنا �أقبل ذلك على �أن ﻻ � يّ
أول �أحد ًا وال �أعزل �أحد ًا وال �أنق�ض ر�سم ًا وال �سنّة و�أكون يف الأمر ،بعيد ًا
م�شري ًا ،فر�ضى منه بذلك ،وجعله و ّ
ال�سالم) لذلك.
يل عهده على كراهة منه (عليه ّ
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االســـــــرة

ا ْل َم ُ
ال َوا ْل َب ُن َ
الد ْن َيا
ون ِزي َن ُة ا ْل َح َي ِاة ُّ

رشا مهدي

ألي زوجني ،فال تكتمل
األبناء هم زينة احلياة الدنيا ا ّلتي منحها اهلل تعاىل ّ
فرحة أي زوجني إلاّ عندما يرزقان باألبناء ،قال اهلل تعاىل( :المْ َ ُ
ال َوا ْل َبن َ
ُون
الص حِ َ
ِزين َُة حْ َ
ات َخيرْ ٌ ِعندَ َر ِّب َك َث َواب ًا َو َخيرْ ٌ َأ َم ً
ال)
ال ُ
ال َي ِاة الدُّ ْن َيا َوا ْل َب ِاق َي ُ
ات َّ
{الكهف ،}46:كام ّ
أن هؤالء األبناء أمانة عند اآلباء ُيسألون عنها يوم
احلساب ،فاألبناء يولدون عىل الفطرة ال يعرفون شيئ ًا يف احلياة ،والوالدان
مها من يوجهاهنم إىل الطريق ا ّلذي سيسلكونه.
الرعاية واالهتامم ورفدها دائ ًام باملحبة
العالقة بني اآلباء واألبناء حتتاج إىل ّ
للمحافظة عليها وعىل قوهتا ،فالعالقة تبدأ منذ الصغر ،حيث جيب عىل
الوالدين االنتباه إىل ّ
الرئييس
أن البيت هو
ِّ
املوجه األول لألبناء واملؤ ّثر ّ
سلوكياهتم ،فام يشاهدونه وما حيصلون عليه من طريقة تعاملٍ  ،فإهنم
يف
ّ
يطبقونه يف املستقبل ،لذلك جيب أن يكون تعامل اآلباء مع األبناء تعام ً
ال
لطيف ًا وديمقراطي ًا ومعتد ً
ال.
كام جيب االلتزام باألخالق الفاضلة والسلوكيات اجليدة من أجل أن
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يقتدي هبا األبناء وبالتايل تكوين عالقات طيبة فيام بينهم.
لكن مع تطور التكنولوجيا فقد حدثت هناك فجوة كبرية
بني اآلباء واألبناء ،فتجد االبن لديه االستعداد للتحدث
عىل مواقع التواصل االجتامعي للساعات الطويلة مع
ِ
ٍ
يمض عىل معرفتهم هبم إلاّ فرت ًة قليل ًة
أشخاص – ربام مل
– وليس لديه االستعداد أن جيلس مع والديه ،حيث يمل
برسعة أو جيلس صامت ًا ال يشاركهم أحاديثهم أو ينشغل
هباتفه.
يعود هذا األمر إىل عدم وجود العوامل املشرتكة بني اآلباء
واألبناء ،فاألبناء ينجذبون للجلسات ا ّلتي يشعرون بأهنا
ممتعة ،وهنا جيب عىل الوالدين عدم إمهال هذه الناحية بل
ٍ
ٍ
ٍ
بلطف ول ٍ
مرحية مع األبناء
وبطريقة
ني
البد من التعامل
ومراعاة حالتهم النفسية ومشاركتهم اهتامماهتم حتى لو
ٍ
ّ
التذكر بأهنا
قيمة ،ولكن جيب
شعروا بأنهّ ا ليست بذات
عند أبنائهم هلا أمهية كبرية.
جيب عىل اآلباء تعويد األبناء منذ الصغر عىل اجللسات
اجلامعية وعدم االنشغال عنهم باألعامل اخلارجية لتلبية
ّ
ً
النفسية لألبناء أهم من توفري
متطلباهتم ،فأحيانا الرعاية
ّ
املسلتزمات واحلاجات املاد ّية هلم ،كام جيب عىل األم
بالذات عدم تفضيل االنشغال باألعامل البيتية عىل اجللوس
مع أبنائها واالستامع إليهم وتعويدهم عىل الترصيح بكل
يتعرضون له يف حياهتم ملساعدهتم عىل ّ
ختطي أية
ما قد ّ
ٍ
مشكلة يواجهوهنا.

االســـــــرة

وكاالت

عسر

القراءة عند األطفال وطرائق العالج

من أكثر املشاكل اخلاصة بصعوبات التعلم
ل��دى األطفال والتي تثري اهتامم الكثري
من اآلباء واألمهات هي مشكلة عرس أو
اضطرابات القراءة .يقول الدكتور(حممد
املهدي) أستاذ الطب النفيس ،أن مشكلة
عرس القراءة او الديسلكسيا يعاين منها
عدد كبري جدا من األطفال أثناء تلقيهم
التعليم الدرايس يف بداية مراحله .يصيبهم
مشكلة كبرية يف عدم ق��راءة الكلامت أو
معرفة احلروف .القراءة من أهم املهارات
األساسية التي تبنى عليها شتى جوانب
املعرفة يف مجيع املواد الدراسية ،بدوهنا ال
يمكن للمتعلم أن يميض قدما يف مسريته
التعليمية.
لذلك أعددنا هذا املقال أن نتحدث بشكل
علمي عن هذه املشكلة ونتعرف عليها
ونذكر لألم كيف يمكنها ان تكتشف اذا
كان طفلها يعاين من مشكلة الديسلكسيا
او عرس القراءة ام ال؟ و الطرائق املعاجلة
هلذه املشكلة.

ما هي مشكلة عسر القراءة؟

الديسلكسيا أو عرس القراءة وتصيب حوايل
 1إىل  % 8من األطفال يف سن املدرسة،
حيث يكون لدى الطفل صعوبة شديدة
جدا يف قراءة احلروف والكلامت عىل الرغم
من أنه عاىل الذكاء ولديه مهارات عديدة
ونشأ وسط بيئة طبيعية .ليس هلذه املشكلة
أي عالقة بإصابة الطفل بأي مشكلة يف املخ
أو اإلدراك أو ما شابه ذلك .هذه املشكلة
يف األغلب مرتبطة بعامل صحي هو الذي
جيعل الطفل يصاب بحالة اضطراب يف
القراءة ،خاصة لألطفال يف سن رياض
احل��ض��ان��ة ،أو يف س��ن ال��ص��ف األول
االبتدائي .هناك بعض األسباب والعوامل
التي تؤدي إىل إصابة الطفل بمشكلة عرس
او اضطراب القراءة ،من أبرزها عوامل
صحية تؤثر ع�لى تفكري الطفل وم��دى
إدراك��ه .مثل وجود بعض االضطرابات
يف اإلدراك السمعي أو البرصي ،أو وجود

مشكلة يف اللغة أو الذاكرة.

عالج الديسلكسيا أو عسر القراءة

 -1دور األهل يف العالج
يف البداية البد وأن تتحىل األم بصفة الصرب
واهل��دوء لكي تساعد طفلها عىل العالج
من هذه املشكلة .جيب عىل األم ان تشجع
طفلها باستمرار عىل القراءة يف كل مكان
ويف ك��ل وق��ت .جي��ب أن تساعده ايضا
معنويا عن طريق اعطائه فرصا كثرية لكي
يقوم بتطوير مهاراته وقدراته العقلية وان
تقدم له اهلدايا وقت نجاحه.
 -2دور املدرسة يف العالج
للمدرسة دور كبري أيضا يف عالج األطفال

الذين يعانون من مشكلة عرس القراءة .يتم
ذلك من خالل تكثيف الدروس يف تعلم
اساسيات اللغة والتفريق بني احل��روف
وال��ك��ل�مات وطريقة هجائهم ونطقهم
بطريقة صحيحة .عىل املدرسة أيضا أن
تقوم بتوفري بيئة وأجواء هادئة تساعدهم
عىل االستيعاب والتعلم واالبتعاد متاما
عن كل ما يؤثر عىل انتباههم ويسبب هلم
التشويش وعدم اإلدراك.
إذا الح��ظ��ت اس��ت��م��رار ه���ذه املشكلة
عىل طفلك فيجب عليك التوجه فورا
إىل اخصائيي ال��ط��ب النفيس وع�لاج
اضطرابات القراءة وصعوبات التعلم.
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تفحيط السيارات
ظاهرة اخرى يتمتع هبا هواهتا وهي قيادة
السيارة بطريقة جنونية لكي يستهلك
اطارات وحيدث اصواتا مزعجة وبحركات
هبلوانية تؤدي اىل ارضار بالسيارة وحتى
بمن يقودها ومن يفجر اطار سيارته عند
التفحيط يمنح اطارين من جهة مرشفة عىل
هذه الظاهرة .
هكذا يقتل شبابنا اوقات فراغهم  ،هذه
الظاهرة التي ال جينى منها اال املساوئ
وي��راه��ا من يقدم عليها اشباع رغبات
وهبلوانية .
من يتصدى هلذه الظاهرة ومعرفة تبعاهتا
وما الغاية منها ؟

االعراس وقطع الطرق
يف االحزان ينصب البعض رسادقهم وسط الشارع ليقيم جملس الفاحتة فيقطع الطريق  ،ويف بعض االعراس يقوم سائقو
سيارات الزفة بحجز الشارع والسياقة بمزاجية مع اصوات منبه السيارات ( اهلورن) التي تزعج املواطنني ويمنعون االخرين
من اجتيازهم  ،هذا اضافة اىل ان البعض من اصدقاء العريس ينزلون وسط الشارع ويرقصون بشكل يثري استهجان واستغراب
اجلميع .
وبعض السيارات التي يكون ركاهبا نساء البعض منهن قد ال يلتفتن اىل حجاهبن او اصدار اصوات الفرح
ظاهرة باالضافة اىل ما هلا من تاثري عىل الراي العام فلها اشكاالهتا الرشعية يف بعض الترصفات اخلارجة عن املألوف!.
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ت���رك م���واد البناء
واالنقاض في الشارع

اغلب الطرق بالنسبة لدور البستنة تكون ضيقة وقد يصعب
مرور سيارتني ومما يزيد يف املشكلة ان من يقوم ببناء داره او
ترميمه يقوم برتك مواد البناء يف الشارع فيؤدي اىل مضايقة
املارة  ،والبعض منهم يرتك االنقاض عىل جنبي الشارع
فيزيد من ضيقه .
ه��ذه الظاهرة لالسف اصبحت مالوفة وق��د ت��ؤدي يف
بعض االحيان اىل خصومة بني اجلريان وهذا بالتايل يشوه
العالقات االجتامعية وشكل الشوارع
لذا نامل من االخوة اصحاب العالقة معاجلة هذه الظاهرة
التي ان تم معاجلتها فاهنا سيكون هلا اثر اجيايب عىل الشارع
ونفوس الساكنني فيه.

صوت المولدة
كام هو معلوم خدمة الكهرباء عادت اىل سابق عهدها من
حيث كثرة القطوعات لذا جلات بعض العوائل اىل تشغيل
مولداهتا القديمة او رشاء جديدة .
املشكلة ان البعض منهم يضعون املولدة يف الشارع خصوصا
يف ازقة البستنة الضيقة وتولد مع الكهرباء صوت عال يزعج
البيوت التي بالقرب منها وهذه مشكلة ال يمكن ان يكون هلا
حل اال اذا شعرت العائلة التي تستخدم املولدة بان صوهتا
ودخاهنا يؤثر عىل اجلار

الشاحنات
التي تحمل االتربة

هذه الشاحنات البعض من سائقيها لالسف الشديد اليضع
قطعة القامش عىل محولته اضافة اىل سياقته برسعة مع ضيق
الشوارع فهذا يؤدي اىل مضايقة اصحاب العجالت الصغرية
ومما يؤدي يف بعض االحيان اىل تطاير حىص من احلمولة فتؤدي
اىل ارضار لبقية السيارات .
وبعض الشاحنات تكون اطاراهتا حمملة بالطني فعند مرورها
بالشوارع يتساقط هذا الطني وعند جفافه جيعل الشارع وعرا
وكذلك حيدث ارضارا لالخوة املارة .
اما الطرق اخلارجية فاهنا اصبحت كالساقية لتخسفها بحجم
اطارات الشاحنات وهذا يتحملها ايضا اجلهة التي قامت بتبليط
الشارع حيث ان معاجلة الشارع مل تكن سليمة لدرجة ختسفها
حاملا سارت عليها شاحنات بشكل مستمر  ،هذه التخسفات
جتعل من الصعوبة ان يسري عليها اصحاب املركبات الصغرية
والبعض منهم يسري عىل اجلانب االيرس برسعة بطيئة فال يسمح
لالخرين باجتيازه النه اليستطيع ان ياخذ اجلانب االيمن
املتخسف .
وكلنا امل بمعاجلة هذه الظاهرة من قبل االخوة املعنيني هبا .
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تنمية اإلبداع عند الطفل
مسؤوليتنا جميعًا

تعدُّ السنوات املبكرة يف حياة الطفل هي
األكثر حرج ًا ،ففيها تبدأ عملية تشكيل
املراحل األساسية للجهاز النفيس ،وتتضح
عنارص التفكري وتكتسب الشخصية قوامها
وانسجامها ،وتلعب األرسة واملدرسة
والبيئة دور ًا كبري ًا يف تشكيل شخصيته
وتفكريه االبداعي عن طريق التعرف عىل
ما يمتلك من قدرات وتوظيفها مستقب ً
ال يف
أعامل وأفكار ابداعية.
وإن عملية التعرف عىل إبداعات األطفال
من قبل الشعوب املختلفة ومن قبل اآلباء
واألمهات واملدرسة ،يلعب دور ًا مصريي ًا
يف تنمية قدرات الطفل اإلبداعية عىل النحو
الذي جيعلها نقاط انطالق لبناء شخصيته
القادرة عىل إبداع احلياة يف صورها املتطورة
بشكل دائم.
البيئة والوراثة
أثبتت الدراسات أن العوامل البيئية تلعب
دور ًا أهم بكثري من العوامل الوراثية يف
تكوين الطفل املبدع ..فليس املطلوب أن
يكون الطفل عبقري ًا حتى يكون مبدع ًا..
ف��اإلب��داع ليس موهبة حمصورة يف نخبة
من الناس ،بل هي موجودة بصورة كامنة
عند كل األفراد لذلك بمقدورنا التأثري يف
أطفالنا ،ونستطيع أن نصل هبم إىل مستوى
إبداعي مناسب.
ولكي يكون الطفل مبدع ًا يكفي أن يتمتع
بقدر من الذكاء ،ومعنى ذلك أن اإلبداع
ال يعتمد عيل الذكاء وحده بل يعتمد عيل
الكثري من العادات الذهنية والسامت التي
تلعب األرسة واملدرسة دور ًا أساسي ًا يف
تكوينها.
ويرى عدد من أساتذة الرتبية وعلم نفس
الطفل أن ثمة عالقة إجيابية بني ثقافة الطفل
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وقدرته عىل اإلبداع ،وأن تلك الثقافة ال
تفيد يف تكوين هويته وشخصيته فحسب،
بل تتعداه إىل جعله مبدع ًا .ويوصون
برضورة التخيل هنائي ًا عن نظام مد الطفل
بثقافة
الذاكرة التي تعتمد عىل احلفظ والتلقني،
واالهتامم بمتابعة مواهبه وصقل امللكات
اإلبداعية لديه باعتبارها أساس ًا للتكوين
املعريف يف حياته املستقبلية… فاالعتامد
ع�لى امل�مارس��ة العملية وامليدانية ،تتيح
لألطفال القدرة عىل النسج من
خياهلم ،ذلك ألن الطفل يمتلك
موهبة اخللق والتعبري وعىل األرسة
واملدرسة دعم وتشجيع مهاراته
بال قهر أو إجبار.
التسلط واإلبداع
حول ظاهريت التسلط واإلب��داع يف حياة
الطفل يرى علامء النفس أنه من األمهية
بمكان معرفة مفاعيل التسلط عىل خمتلف
مستوياته ،فهو يطفئ الرغبة التي تتعاظم
يوم ًا بعد آخر يف التعبري عند األطفال ،بل
إنه ق��ادر يف كثري من احل��االت أن يلغيها
ويدمرها ليسري الطفل يف مراحل متقدمة
من عمره يف مسارات تتسم باملرضية ،كام
أهنا ختلق عنده إحباط روح االستقالل
والتمكن من معرفة العامل املحيط.
وت��ويص ال��دراس��ات اآلب��اء واملربني بأال
يفرضوا آراءه���م الفنية ع�لى تعبريات
األطفال ،حتى يتسنى هلم حرية التعبري،
وإنام جيب تشجيعهم عىل املحاولة بحيث
تفتح هلم جم��ال املشاهدة التي تشجعهم
عىل التعبري الفني ،وإث��ارة خياهلم ،وشد
انتباههم.
وك��ث�ير ًا م��ا ُي��م��ن��ع ال��ط��ف��ل م��ن م��زاول��ة
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النشاط الفني يف املدرسة لضعف اإلمكانات ،أو
لعدم وج��ود املعلم املتخصص ،أو لعدم اهتامم
املدرسة بحصص الرتبية الفنية واستبداهلا بمواد
أخ���رى ،لذلك جي��ب ع�لى أول��ي��اء األم���ور إتاحة
الفرص لألطفال ملامرسة تلك األنشطة يف أثناء
العطالت الصيفية ،وإج��ازة نصف العام ،وعطلة
هناية األسبوع ،عىل أن خيصص ملامرستها وقت حمدد
بشكل ال يقل أمهية عن وقت املذاكرة ،وذلك ألمهية
ممارسة األطفال التعبري الفني بأشكاله املختلفة عىل
نموهم العقيل ،والنفيس.
املعوقات
يتبني لنا مما سبق الدور الذي يمكن أن تلعبه األرسة
وامل��درس��ة واملجتمع ككل يف تنمية االب��داع عند
األطفال ،إال أنه يف الوقت ذاته هناك العديد من
األمور التي يتم غرسها يف نفس الطفل منذ الصغر
والتي تعيق إبداعه ،نسوق أمهها من أجل جتنبها ألهنا
تقتل
إبداع الطفل وتفتك به:
– الرتكيز عىل نواحي الضعف عند الطفل كالقول
له ،أنت ضعيف ،أنت غبي ،هذا خطأ..
– ع��دم ثقة الطفل بذاته نتيجة خ�برات الفشل
مر هبا وعدم تشجيع املحاولة وتعزيز
املتكررة التي ّ
خربات النجاح.
ـ عدم تشجيع الطفل عىل التعلم واالستكشاف.
ـ التعليقات السلبية واالستهزاء بأفكار الطفل
وحماوالته االبداعية.
ـ زرع اخلوف واخلجل من الكبار ورموز السلطة.
ـ عدم تشجيع الطفل عىل إبداء رأيه ووجهة نظره.
ـ إتباع األسلوب التلقيني يف التعليم.
ـ التعامل مع املعلومات التي تقدم للطفل عىل أهنا
مسلامت ال يمكن نقاشها.
ـ عدم إعطاء الطفل الفرصة للقيادة والتخطيط.
ـ تعويده عىل االعتامد عىل اآلخرين والتبعية هلم.
يتحمل املجتمع بمؤسساته الرتبوية وأوهلا األرسة
واملدرسة هو الذي يتحمل املسؤولية الرتبوية يف
ضياع املواهب املبدعة ،التباعه يف عمليات الرتبية
املتعاقبة إجبار الفرد عىل قبول مفاهيم وتصورات
وآراء اجتامعية تقف كمعادل مضاد ل�لإب��داع،
فاجلهل له آليات قرسية تنبع من خ�لال التنشئة
والرتبية واإلع�لام وسلطة األرسة واملدرسة التي
تشرتك مجيعها كحلقة تقوم بإمخاد جذوة اإلبداع عند
األطفال.
املصدر /املوقع اإللكرتوين «طبيب».

ُ
ُ
والسالمة المهن ّية
الصحة

هو ذلك العلم الذي ُي ّركز ُجل اهتاممه عىل سالمة اإلنسان وصحته ورضورة
احلفاظ عليها من خالل خلق بيئة عمل آمنة ختلو من املخاطر التي هتدد حياته
أو سالمته ،كام أنّه سلسلة من اإلجراءات والقواعد والنُظم ذات اإلطار
الترشيعي والتي تسعى جاهدة إىل محاية صحة اإلنسان واحلفاظ عليها من
خماطر اإلصابة ،مع احلفاظ أيض ًا عىل املمتلكات من التلف والضياع.
خطوات تنفيذ معايري الصحة والسالمة املهنية:
* احلرص عىل استخدام كافة معدات الوقاية والسالمة الشخصية خالل
العمل وعدم إمهال أمهيتها.
* االهتامم بوجود صندوق إسعافات أولية يف مكان العمل ليتم التعامل
برسعة فائقة مع حاالت اإلصابة البسيطة.
* رضورة إبعاد املواد الكياموية والقابلة لالشتعال عن األماكن التي يوجد
فيها العامل باستمرار ،ويأيت ذلك كون هذه املواد تشكل خطر ًا حقيقي ًا عىل
املصانع واملنشآت واأليدي العاملة فيها.
* التأكيد عىل املفاهيم املتعلقة بالسالمة املهنية والتوعية هبا ويكون ذلك
من خالل تعيني مرشف سالمة مهنية يف املكان ليعمل عىل متابعة متطلبات
السالمة التي تلعب دور ًا هام ًا يف احلد من احلوادث املهنية.
* مترين األي��دي العاملة ورفع مدى جاهزيتها من خالل التامرين التي
تكسبهم خربة واسعة يف كيفية التعامل مع احلوادث فور وقوعها.
* احلرص عىل التنسيق الدائم بني أصحاب املصانع والقائمني عليها مع
جهاز الدفاع املدين ،من خالل عقد دورات متنوعة.
* نرش املطويات والبوسرتات دوري ًا يف املنطقة مع رضورة مواكبة التطورات
يف كافة جماالت السالمة العامة.
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لماذا يكتب المرء؟

يتساءل أسحق عظيموف :ملاذا نكتب..
كاتب اخليال العلمي واملتخصص بالكيمياء احليوية
واغزر كتاب القرن العرشين تأليفا وواضع نظريات
عن حتوالت عاملنا ،يقول :عندما تصبح الكتابة «أشبه
بالتنفس ،لن يكون بإمكان الكاتب التوقف عن إبداع
الكتابة فالكتابة جزء من كينونته اإلنسانية».

فروق لغوية

ُّ
بضم الضاد /يكون في الجسد خاصة.
الضعف ّ
َّ
الضعف بفتح الضاد /يكون في الرأي والعقل.

دونها التاريخ
مواقف ّ

يروى أن القيارصة الروس قد احتلوا إيران بتاريخ  12متوز ،1909
فوقف علامء العراق وعىل رأسهم الشيخ حممد رضا الشبيبي والشيخ
عبد الكريم اجلزائري والسيد مهدي احليدري والسيد اسامعيل
الصدر والشيخ أمحد الصايف والشيخ مهدي اخلاليص موقف ًا شديد ًا
ضد االحتالل ال��رويس إلي��ران ،وأص��دروا فتاوى اجلهاد ضده
مطلقني عىل موقفهم هذا اسم حركة اجلهاد التي وجدت استجابة
مجاهريية واسعة يف اجلمهور املسلم وتشكلت كتائب املجاهدين
العراقيني ملحاربة روسيا وإخراجها من إيران ،وعند اعالن علامء
الدين اجلهاد جتمع آالف املقاتلني يف الكاظمية وقد نصبت اخليام يف
أطراف البلدة وملسافات طويلة وخرجت العشائر العراقية يف عرشة
آالف مقاتل إىل منطقة املحمودية الستقبال علامء الدين واملجاهدين
القادمني من النجف وجنوب العراق ،وعمل هذا املوقف املرشّ ف
عىل انسحاب القوات الروسية من إيران.
من اليمين السيد جعفر عبد الحسين والسيد
محمد ش���مس الدين والش���يخ عبد المهدي الكربالئي
والسيد فخر الدين زيني ...رمضان 1420هـ1999/

كتاب خياطة وتطريز بريطاني ،يعود للنصف
األول من القرن التاسع عشر الميالدي ،يعزز
الوصفات الكتابية بنماذج عملية مصغرة
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اليوم العالمي
للدراجة الهوائية

المصور الشمسي
ّ

هكذا كان اسمه ،مكانه الشارع وقريب ًا من الدوائر احلكومية ،كان يقدّ م
خدمات رسيعة للذين تنقص معامالهتم الرسمية صور شخصية ،أما
الصور التي تأخذ يف االستديو كانت تسمى صورا كهربائية ،كانت
أوضح بكثري وغالب ًا ما كان يتم ادخال حتسينات عىل الصورة بواسطة
االقالم.
ً
قاوم املصور الشميس طويال تقدّ َم التكنولوجيا ومنافسة املصور
الكهربائي الرشسة له ،ولكنه غلب عىل أمره يف النهاية ،أنزوى يف
املحافظات حتى الحقته الصور الكهربائية اىل هناك ،واضطر لرفع
الراية البيضاء واالختفاء ،وصار أثر ًا من بعد عني.

الدكتور نضير الخزرجي

الثالث من حزيران يونيو هو اليوم العاملي للدراجة اهلوائية.
وهبذه املناسبة فان اول من اقتنى الدراجة اهلوائية وأدخلها اىل
كربالء املقدسة يف العراق هو جدي احلاج محيد بن عيل شاه
البغدادي اخلزرجي املولود يف كربالء سنة ١٨٨٥م واملتوىف
هبا سنة ١٩٦٣م.
املصدر :كربالئيون يف الذاكرة ملرتىض عيل االويس.٨٢/١ :

وتمعن..
اقرأ
ّ
َ
تدعك َ
قليل الوف ِر،
خنت من يفء املسلمني شيئ ًا صغري ًا أو كبري ًا ،ألشدَّ َّن عليك شد ًة
* (وإين أقسم باهلل قس ًام صادق ًا ،لئن بلغني أنك َ
ثقيل الظه ِر ،ضئيل األم ِر ،و السالم).
من كتاب ألمري املؤمنني (عليه السالم) إىل زياد بن أبيه (عامله عىل البرصة).
الشجاع يفر واجلبان يكر واللئيم هيني الكريم ..فاصعد إىل رابية وانظر يف ساحة
* قال قس بن ساعدة ،ناصح ًا ابنه( :إذا رأيت
َ
املعركة جتد يف األمر خيانة!).
ُ
الشعب حكومت َُه ،ذلك هو الطغيان).
احلكومة شعبها تلك هي احلرية ،وعندما خيشى
* يقول توماس جيفرسون( :عندما ختشى
ُ
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اعالن

ي�س��ر املجل�س الأكادميي العلم��ي لزيارة الأربعني
ُّ
املليوني��ة يف مرك��ز كرب�لاء للدرا�س��ات والبحوث
يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ..دعوة ال�س��ادة
الباحث�ين والباحث��ات كا ّف��ة للم�ش��اركة يف
امل�ؤمت��ر ال��دويل العلمي الث��اين لزي��ارة الأربعني
املبارك��ة ..م��ن خ�لال كتاباته��م و�أبحاثه��م
العلمي��ة الر�ص��ينة ،وذل��ك �إميان�� ًا ب�أهمي��ة
�أقالمك��م يف خدم��ة العل��م واملعرف��ة� ،آمل�ين
منك��م التع��اون معن��ا يف رف��د احلرك��ة العلمي��ة
يف مدينة كربالء املقد�سة.
للتوا�ص��ل واال�ستف�س��ار االت�ص��ال عل��ى الرق��م:
(.)07814187625
�أو عبري �أمييل املركز:
()karbala.center1@gmail.com

