كيف تمكن قسم التنمية الزراعية من تحويل االراضي البور
الى بحيرات للثروة السمكية؟
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ليست االولى ونأمل النتيجة االيجابية
ِ
ُ
حديث االعالم والشارع العراقي عن املظاهرات التي بدئت من البرصة ،واسباهبا الرشعية بامتياز
وعندما يطفح الكيل يكون خارج ارادة السيطرة ويتحمل املسؤولية املتصدي ألمور البلد ،وال احد
يكابر عىل ما قدمته البرصة من تضحية وشهداء وخريات للبلد والنتيجة عدم توفر ماء صالح للرشب
مع تفيش االمراض الرسطانية فيها.
ويف الوقت ذاته نأمل ان تكون املطالبة وفق اسلوب رشعي وحضاري مع االرصار عىل احللول
الدائمية وليست الرتقيعية ،ولألسف الشديد ان مطاليبهم ليست بجديدة؛ بل معلومة لدى املسؤولني
قبل املظاهرات ،ولكن عدم االهتامم ادى اىل هذه املظاهرات التي تنبع من الواقع ،وهنا نأمل احتواء
من قد يترصف ترصفا عفويا يؤدي اىل اتالف املال العام فهو بالنتيجة من اموال الشعب ويتم اصالحه
بأموال الشعب لذا نامل املحافظة عىل هذه االموال مثل املحافظة واالرصار عىل املطاليب املرشوعة.

سورة الشعراء
ان َق َ
َف َلماَّ َت َراءى الجْ َ ْم َع ِ
وسى إِ َّنا لمَ ُدْ َر ُك َ
ون {الشعراء}61/
ال َأ ْص َح ُ
اب ُم َ
َق َ
ال َكلاَّ إِ َّن َم ِع َي َر يِّب َس َ��ي ْه ِد ِ
وس��ى
ين {الش��عراءَ }62/ف َأ ْو َح ْينَا إِلىَ ُم َ
اضب ِّب َع َص َ
��ر َفان َف َل��قَ َف َ
ان ُك ُّل ِف ْر ٍق َك َّ
��ك َ
َأ ِن رْ ِ
يم
��و ِد ا ْل َع ِظ ِ
الط ْ
��اك ا ْل َب ْح َ
وسى
{الشعراءَ }63/و َأزْ َل ْفنَا َث َّم آْال َخ ِر َ
ين {الشعراءَ }64/و َأ َ
نج ْينَا ُم َ
ج ِع َ
ين {الشعراء}66/
َو َمن َّم َع ُه َأ مْ َ
ني {الشعراءُ }65/ث َّم َأ ْغ َر ْقنَا آْال َخ ِر َ
إِ َّن فيِ َذلَِ��ك آَل َي�� ًة َو َم��ا َك َ
ان َأ ْك َث ُر ُه��م ُّم ْؤ ِمنِ� َ
ين {الش��عراءَ }67/وإِ َّن
ي��ز الر ِحيم {الش��عراءَ }68/وات ُْل َع َلي ِهم َنب َ
��أ إِ ْب َر ِ
َر َّب َ
يم
اه َ
��ك لهَ ُ َو ا ْل َع ِز ُ َّ ُ
ْ ْ َ
ال لأِ َ بِ ِ
{الشعراء }69/إِ ْذ َق َ
يه َو َق ْو ِم ِه َما َت ْع ُبدُ َ
ون {الشعراءَ }70/قا ُلوا
َن ْع ُبدُ َأ ْصنَا ًما َفن ََظ ُّل لهَ َا َع ِ
ني {الش��عراءَ }71/ق َ
اك ِف َ
��م ُعو َن ُك ْم
ال َه ْل َي ْس َ
ض َ
إِ ْذ َتدْ ُع َ
ون {الش��عراءَ }72/أ ْو َين َف ُعو َن ُك ْم َأ ْو َي رُ ُّ
ون {الشعراء}73/
ِ
��ون {الش��عراءَ }74/ق��الَ
َ
ُ
َ
َقا ُل��وا َب ْ
��ل َو َجدْ َن��ا آ َباء َن��ا َكذل��ك َي ْف َعل َ
َ
َ َ
��م الأْ َ ْقدَ ُم َ
��م َت ْع ُبدُ َ
ون
ون {الش��عراء }75/أن ُت ْم َوآ َباؤُ ُك ُ
أ َف َرأ ْي ُت��م َّما ُكن ُت ْ
{الشعراءَ }76/فإِ هَّ ُن ْم َعدُ ٌّو يِّل إِلاَّ َر َّب ا ْل َعالمَ ِ َ
ني {الشعراء }77/ا َّل ِذي
��ذي ُه َو ُي ْط ِع ُمنِي َو َي ْس ِ
ين {الش��عراءَ }78/وا َّل ِ
��ق ِ
َخ َل َقنِ��ي َف ُه َو هَ ْي ِد ِ
ني
{الش��عراءَ }79/وإِ َذا َم ِر ْض ُت َف ُه َو َيشْ ِ
��ف ِ
ني {الشعراءَ }80/وا َّل ِذي
ُي ِمي ُتنِي ُث َّم حُ ْييِ ِ
ني {الش��عراءَ }81/وا َّل ِذي َأ ْط َم ُ��ع َأن َيغْ ِف َر يِل َخ ِطيئَتِي
��و َم الدِّ ِ
الصالحِ ِ َ
ني
ين {الش��عراءَ }82/ر ِّب َه ْب يِل ُح ْك�ًم�اً َو َألحْ ِ ْقنِي بِ َّ
َي ْ
{الشعراء}83/

حكمة العدد..
قال اإلمام الصادق
)عليه السالم(

من صدق لسانه،
زكا عمله.

تفسيرالسورة
(  ) 61فلام تقارب اجلمعان بحيث رأى كل منهام اآلخر قال أصحاب موس��ى انا
مللحقون (  ) 62قال كال لن يدركوكم فان اهلل وعدكم اخلالص منهم ان معي ريب
باحلف��ظ والن�صرة س��يهديني طريق النج��اة منه��م (  ) 63فأوحينا إىل موس��ى ان
ارضب بعص��اك البحر فانفل��ق اي رضب فانفلق فكان كل ف��رق كالطود العظيم
كاجلبل املنيف الثابت يف مقره فدخلوا يف شعاهبا (  ) 64وقربنا ثم اآلخرين فرعون
وقومه حتى دخلوا مداخلهم (  ) 65وأنجينا موسى ومن معه أمجعني بحفظ البحر
ع�لى تل��ك اهليئة حتى عربوا (  ) 66ثم أغرقنا اآلخري��ن باطباقه عليهم (  ) 67ان
يف ذل��ك آلية وما كان أكثره��م مؤمنني وما تنبه عليها أكثره��م إذ مل يؤمن هبا أحد
ممن بقي يف مرص من القبط وبني إرسائيل بعدما نجوا سألوا بقرة يعبدوهنا واختذوا
العجل وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى اهلل جهرة (  ) 68وان ربك هلو العزيز املنتقم
م��ن أعدائه الرحيم بأوليائه (  ) 69واتل عىل مرشك��ي العرب نبأ إبراهيم ( ) 70
س��أهلم لريهيم ان ما يعبدونه ال يس��تحق العبادة (  ) 71قالوا نعبد أصناما فنظل هلا
عاكفني أطالوا جواهبم حتججا وافتخارا (  ) 72قال هل يسمعون دعاءكم ( ) 73
أو ينفعونكم عىل عبادتكم هلا أو يرضون من اعرض عنها (  ) 74قالوا بل وجدنا
آباءنا كذلك يفعلون ارضبوا عىل جوابه والتجؤوا إىل التقليد (  ) 75قال أفرأيتم ما
كنتم تعبدون (  ) 76أنتم وآباؤكم األقدمون (  ) 77فإهنم عدو يل يريد عدو لكم
ولكن��ه صور االمر يف نفس��ه تعريضا له ألنه انفع يف النصح م��ن الترصيح والبدئة
بنفس��ه يف النصيحة ادعى للقبول اال رب العامل�ين (  ) 78الذي خلقني هيدي كل
خملوق ملا خلق له من أمور املعاش واملعاد كام قال الذي أحس��ن كل ش��ئ خلقه ثم
هدى هداية مدرجة من مبدء االجياد إىل منتهى اجله ( . ) 79

أخبار

ومتابعات

• وزارة التخطيط تعلن التعداد العام للسكان في العراق سيكون عام  2020مشيرة
الى ان معدل النمو السكاني اتجه نحو االنخفاض خالل العقود الثالثة الماضية...

( تشن ويتشينغ) السفير الصيني في العراق:
العراق اكبر شريك تجاري مع الصين ولسنوات
ط��وي��ل��ة،وال��ع��راق يعد ث��ال��ث اك��ب��ر ش��ري��ك تجاري
بالمنطقة العربي.

الحشد الشعبي يالحق خاليا (داعش) في جزيرة الثرثار
بعد ساعات من انطالق عملية استباقية ملالحقة خاليا (داعش) اإلجرامي يف
جزيرة الثرثار ،متكنت قوات احلشد الشعبي بمساندة القوات االمنية من تدمري
أوكار لالرهاب مع تفجري عبوات ناسفة جنوب بحرية الثرثار ،وتأيت العملية ،يف
وقت ،تقوم فيه الرشطة االحتادية بتمشيط  58قرية شامل غرب احلوجية ،فيام القت
القبض عىل  8من املشتبه هبم .وذكر بيان إلعالم احلشد الشعبي :أن اللواء الثاين
يف احلشد الشعبي باالشرتاك مع الفرقة العارشة للمشاة يف اجليش نفذا عملية دهم
وتفتيش بدء ًا من اجلرس الياباين وصوال إىل بحرية الثرثار شامل الرمادي بحث ًا عن
اخلاليا اإلرهابية النائمة أو أي حراك مشبوه .وأضاف البيان ،أن القوات املشرتكة
مشطت املنطقة بالكامل ضمن آلية حتديد املواقع والرصد املسبق للمنطقة لفرض
األمن والسيطرة الكلية عىل الطرق السالكة وغري السالكة التي يتخذ منها
املتسللون منفذا للقيام بأعامهلم اإلرهابية.

هيئة الحشد الشعبي تعلن عن اتفاق ّية لتفويج حجّ اج من عوائل الحشد

أعلنت مديرية الشهداء واملضحني يف هيئة احلشد الشعبي ،عن اتفاقات مبدئية مع
هيئة احلج والعمرة بشأن حجاج ذوي الشهداء .وذكر بيان للمديرية :أن نائب رئيس
هيئة احلشد أبو مهدي املهندس ورئيس هيئة احلج والعمرة الشيخ خالد العطية اتفقا
عىل تذليل العقبات وتقديم خدمات نوعية للحجاج من ذوي شهداء احلشد الشعبي،
مبين ًا أن ( )١٤٠٩حجاج من ذوي الشهداء و ( )٥٤جرحيا سيكونون ضمن حجاج
بيت اهلل احلرام لعام .٢٠١٨
وأضاف البيان ان املهندس والعطية أكدا أمهية تقديم خدمات ممتازة للحجاج،
وحرصهم عىل نقل مجيع حجاج ذوي شهداء احلشد الشعبي جو ًا.

باألرقام

• ( )9مليارات دينار تم استردادها من المتجاوزين على إعانة صندوق الحماية
االجتماعية لوزارة العمل والشؤون االجتماعية خالل النصف األول من ...2018

•( )40مليارا و( )345مليونا و( )235الف دوالر مجموع
االيرادات المتحققة عن تصدير النفط الخام لوزارة النفط
خالل النصف االول من العام الحالي ...2018
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• ( )70الف نخلة من اجود وافخر انواع التمور في
مزرعة فدك التابعة للعتبة الحسينية المقدسة

• مركز االم��ام الحسين (عليه ال��س�لام) للصم يقيم
مؤتمره التأسيسي االول لمترجمي لغة االش��ارة في
الصحن الحسيني الشريف ...

• المركز العالمي لمكافحة اإلرهاب األوروبي يؤكد ان
هيئة الحشد الشعبي تمتلك هندسة عسكرية ال نظير
لها في المنطقة ...

(حمزة الجواهري) خبير نفطي :
تظاهرات مواطني الجنوب ليست معادية للدولة او الحكومة والدليل
مساهمتهم بتحرير المناطق من (داعش) االرهابي وهم احرص الناس على
وحدة البالد وتماسكه ومطالبهم مشروعة في التظاهر مشروعة .

حراك دول����ي لتوثيق جرائ����م (داعش) بحق
الشعب العراقي ومحاكمة عناصره

إط�ل�اق سلس���لة دورات فقهي���ة وعقائدية
لمختلف الفئات العمرية في تركيا
اطلق قسم الشؤون الدينية التابع للعتبة احلسينية املقدسة ،يف عدد من
ِ
ومساجد اجلمهورية الرتكية سلسلة دورات صيفية يف الفقه
بيوتات
والعقائد واالخالق ،تستهدف خمتلف الفئات العمرية من الذكور
واإلناث ،بغية بناء جيل حيمل من الوعي الديني ما يمكنه من اداء
رسالته جتاه دينه احلنيف وتستمر طيلة فرتة العطلة .واكد الشيخ
رائد احليدري رئيس القسم يف ترصيح خص به جملة األحرار« :بان
هذه الدورات فقهية وعقائدية واخالقية تستهدف مجيع الفئات
العمرية من الذكور واإلناث ،وتقام يف سبع حمافظات يف تركيا بد ًءا
من إسطنبول وانتها ًء بأنطاكيا ،مبينا ان اعداد املستفيدين وصل فيها
اىل اكثر من  1200مشرتك من مجيع الفئات العمرية ،موضحا ان
هذا الربنامج يقام للسنة األوىل ويستمر لثالثة اشهر تقريب ًا».

أعلنت املفوضية العليا املستقلة حلقوق االنسان يف
العراق ،عن وجود حراك عىل املستوى الدويل لتوثيق
اجلرائم البشعة التي ارتكبها (داعش) اإلرهايب بحق
الشعب العراقي ،وحماكمتهم باملحاكم العراقية.وذكر
عضو املفوضية فاضل الغراوي :ان املفوضية تقوم
ومنذ فرتة بتوثيق جرائم (داعش) بالتعاون مع املنظامت
العراقية والدولية .الفتا اىل ان هذا التوثيق اثمر عن
تشكيل جلنة اممية برئاسة مستشار خاص تعمل عىل
خزن االدلة والوثائق من اجل ان يتعامل معها القضاء
العراقي .مؤكدا عىل املسار الصحيح لتوثيق هذه اجلرائم
من اجل جتريم االرهابيني واجلهات التي قامت بتمويل
االرهاب ومالحقة املجرمني اين ما وجدوا.
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في /28شوال1439/هـ الموافق 2018/7/13م :

الطريق للسلوك الحق
ما زلنا يف تلك املواعظ العظيمة والنصائح
القيمة لسيد الوصيني وام���ام املتقني امري
ّ
املؤمنني عيل بن ايب طالب (عليه السالم)،
وها نحن ذا نذكر يف اخلطبة السادسة والثامنني
من خطبه يف هنج البالغة ما مهد له اىل التقوى
بذكر بعض صفات احلق جل وعال ،ثم ّنبه
امري املؤمنني (عليه السالم) اىل رضورة اغتنام
العمر والصحة والعافية قبل فوات االوان ،ثم
بينّ رضورة االهتامم واحلفظ للقرآن الكريم
ورعاية حقوقه اىل آخر هذه املواعظ..
قال (عليه السالم) َ ( :قدْ َع ِل َم َالسرَّ َ ائِ َر َو َخبرَ َ
لضماَ ئِ َر َل ُه َالإْ ِ َح َ
اط ُة بِ ُك ِّل يَ ْ
َا َّ
ش ٍء َو َا ْل َغ َل َب ُة لِ ُك ِّل
ش ٍء َف ْل َي ْع َملِ َا ْل َع ِ
يَ ْ
ش ٍء َو َا ْل ُق َّو ُة َعلىَ ُك ِّل يَ ْ
ام ُل
اق َأ َج ِل ِه َو فيِ َف َر ِ
ِم ْن ُك ْم فيِ َأ َّيا ِم َم َه ِل ِه َق ْب َل إِ ْر َه ِ
اغ ِه
َق ْب َل َأ َو ِ
ان ُش ُغ ِل ِه َو فيِ ُم َت َن َّف ِس ِه َق ْب َل َأ ْن ُي ْؤ َخ َذ
بِ َك َظ ِم ِه َو ْل ُي َم ِّهدْ لِ َن ْف ِس ِه َو َقدَ ِم ِه َو ْل َيتَزَ َّو ْد ِم ْن َدا ِر
َظ ْعنِ ِه لِدَ ا ِر إِ َقا َمتِ ِه.)...
مهد امري املؤمنني (عليه السالم) هلذه
لقد ّ
اخلطبة بذكر مخس من الصفات هلل تعاىل لو
ان االنسان عرفها ووعى معناها واستحرضها
وتفاعل معها لتوفرت لديه الكثري من العوامل
واملقدمات للسلوك احلق وطاعة اهلل تعاىل
وهتذيب نفسه واالندفاع لعمل اخلري والعمل
الصالح ..لذلك البد لنا اوال ً اخواين واخوايت
حتى نستفيد من هذه املوعظة ونعمل هبا البد
ان نعرف ه��ذه الصفات ونستحرضها يف
اذهاننا ونفهم معناها ونتفاعل معها ..بحيث
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نصل اىل النتيجة املطلوبة..
ِ
ِ
يقول االمام (عليه السالم) ( َقدْ َعل َم َالسرَّ َ ائ َر َو
َخبرَ َ َا َّ
لضماَ ئِ َر):
يعني اهلل تعاىل يعلم بكل ما نكتمه من أعامل
ومشاعر ومن عواطف ونوايا وما يوجد يف
قلوبنا من صفات ذميمة وان كانت ختفى عىل
الناس وان كان البعض م ّنا خيفي الكثري من
االعامل السيئة والذنوب واملعايص والكثري
من الصفات الذميمة يكتمها عن الناس وال
يعلنها ولكنها معلومة عند اهلل تعاىل حييط هبا
وحييط هبذه الصفات لذلك البد ان ننتبه من
عواقب بقاء هذه الصفات املكتومة كاحلسد
والنفاق والرياء وغري ذلك من الصفات البد
ان ننتبه ان اهلل تعاىل يعلمها ثم قد تظهر آثارها
وتكتب علينا..
ِ
ماَ
لض ئ َر) كأن اهلل تعاىل َ
(و َخبرَ َ َا َّ
(خبرَ َ )
وقولهَ :
بمعنى امتحن ،اهلل تعاىل ال يرتك هذه الصفات
يف دواخلنا من دون اختبار وامتحان فتظهر
آثارها ويعلم هبا ويتبني لنا آثارها حتى اذا
حوسبنا وعوقبنا عليها مل يكن ذلك العقاب
من دون سبب فاهلل تعاىل َ
(خبرَ َ َا َّ
لضماَ ئِ َر) َخبرَ َ
رب ما يف قلوبنا ..االنسان
ما يف القلوب واخت َ
احيان ًا يف داخله حسد خيترب هذه الصفة فتظهر
ِ
داخله
آثارها و ُتكتب عىل االن��س��ان ،ما يف
من رياء خيترب بأن يعرضه ألمور يظهر ما يف
قلبه من احلقيقة ..قد انسان يخُ في بعض هذه
االم��ور ال ُيظهرها ام��ام االخرين اهلل تعاىل

يعرضه ألمور خيترب ما يف داخله ،هل هو خملص
ّ
هلل تعاىل أم ال ؟ خيتربه ف ُيظهر ما يف داخله من
آثار كاحلسد او هل لديه إيثار او غري ذلك فإذن
اهلل تعاىل يمتحن عباده ما يف داخلهم من خري او
رش من فضيلة او رذيلة.
ثم يقولَ ( :ل ُه َالإْ ِ َح َ
اط ُة بِ ُك ِّل يشء َو َا ْل َغ َل َب ُة لِ ُك ِّل
��و ُة َع�َل�ىَ ُك� ِّ
يشء َو َا ْل ُ
�ل يشء) ،ف��اهلل تعاىل له
��ق َّ
االحاطة بعلمه بكل املوجودات وكذلك له
الغلبة لكل يشء فاهلل تعاىل بعد خلق كل هذه
املوجودات هو ُمتحكم هبا ومسيطر عليها ال
يشء يغلبه كل يشء خاضع لسلطته..
أما فقرة الدعاءَ ( :ف ْل َي ْع َملِ َا ْل َع ِ
ام ُل ِم ْن ُك ْم فيِ َأ َّيا ِم
�اق َأ َج ِل ِه َو فيِ َف َر ِ
اغ ِه َق ْب َل َأ َو ِ
َم َه ِل ِه َق ْب َل إِ ْر َه� ِ
ان
ُش ُغ ِل ِه َو فيِ ُم َت َن َّف ِس ِه َق ْب َل َأ ْن ُي ْؤ َخ َذ بِ َك َظ ِم ِه) ،فاهلل
العمر وبنعمة
تعاىل أنعم عىل اإلنسان بنعمة ُ
أمامه ال
هذه السنني وبنعمة احلياة وامل��وت
ُ
املوت يقرتب ،هو ُيرسع
حمالة كلام مضت االيام
ُ
اليه بميض االيام والليايل واملوت يقرتب منه،
االنسان اهلل تعاىل أعطاه ُمهلة وفسحة من العمر
يقول له اغتنم هذه الفرصة وانتبه ال يفاجئك
املوت ،كام نالحظ اهيا االخوة واالخوات ترى
شباب يف صحة وعافية فجأة عىل حلظة ُينقل
لنا انه مات وتويف ،اهلل تعاىل يقول انتبهوا ال
يفاجئكم املوت انتم االن يف نعمة احلياة ويف
العمر استثمروا واغتنموا هذه الفرصة يف
نعمة ُ
أيام ا ُملهلة قبل ان يتعجل املوت ويصل اليكم
فتفوتكم هذه الفرصة وتندموا عىل انكم مل
تغتنموا هذه الفرصة يف العمل الصالح والتزود
بالتقوى والطاعة لالخرة..
وقول امري املؤمنني (عليه السالم) هذا اشارة اىل

احلديث النبوي املشهور حيث
قال (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
( :اغتنم مخس ًا قبل مخس :شبابك قبل
َه��رم��ك ،وغناك قبل فقرك ،وصحتك قبل
مرضك ،وحياتك قبل موتك ،وفراغك قبل
شغلك).
وحيث ان هذه الفرص والنعم اذا غفل عنها
االنسان ومل يستثمرها فإهنا ال تعود وسيصاب
بالندم لذ ّلك ّنبه املعصومون (عليهم السالم)
دائ ًام اىل رضورة اغتنام الفرص قبل رحيلها..
واالنسان اذا كان متوجه ًا اىل حقيقة الدنيا
وحماسب ًا لنفسه وملتفت ًا اىل ان االقدار واملوت
بيد اهلل تعاىل وانه عامل بكل ما يصدر منه وان
الدنيا جعلت مزرعة لالخرة وانه سيحاسب
عىل نعم اهلل تعاىل عليه وانه س ُيجزى بأعامله يف
االخرة ان خري ًا فخري ًا وان رش ًا فرش ًا فال حمالة
�رب نفسه
سيحاسب نفسه ويعمل صاحل ًا وي� يّ
وينظر اىل الدنيا بعني احلقارة لعلمه بكوهنا فانية
زائلة حقرية..
(و ْل ُي َم ِّهدْ لِ َن ْف ِس ِه َو
ثم يقول عليه السالم)َ :
مهد لنفسه
َقدَ ِم ِه) ،واملقصود انه ينبغي له أُ ،ي ِّ
وق��دم��ه م��ا ينفعهام يف ال��داري��ن م��ن االع�مال
الصاحلة واالخ�لاق احلسنة قبل ان ال ينفعه
ندمه.
(و ْل َيتَزَ َّو ْد ِم ْن َدا ِر َظ ْعنِ ِه لِدَ ا ِر إِ َقا َمتِ ِه)،
أما قولهَ :
أي عىل االن��س��ان ان يتهيأ من االن من دار
الرحيل َ(دا ِر َظ ْعنِ ِه) اىل دار االستقرار واإلقامة
التي سيستقر ويمكث فيها اىل ما ال هناية من
السنني ،لذلك عىل االن��س��ان ان يغتنم هذه
الفرص التي ذكرناها ويتهيأ لتلك احلياة..
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ُ
الشيخ الكربالئي  :ان محافظة البصرة الفيحاء هي االولى في رفد البلد بالموارد
المالية وهي االولى في عدد الشهداء والجرحى الذين قدمتهم
في معركة الدفاع ضد عصابات داعش االرهابية
الجمعة في
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام ُ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في
كربالء المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
َ
 /28شوال1439/هـ الموافق 2018/7/13م تحدث قائال

اهيا االخوة واالخوات:
نشهد هذه االيام يف حمافظة البرصة العزيزة
ويف بعض املناطق االخرى احتجاجات
شعبية ت��ع�بر ع��ن م��ط��ال��ب ال��ك��ث�ير من
املواطنني الذين يعانون من النقص احلاد
يف اخلدمات العامة ،كق ّلة ساعات التجهيز
بالكهرباء ..بالرغم من ارتفاع درجات
احلرارة ،وعدم توفر القدر الكايف من املياه
الصاحلة للرشب ..بل ولبقية االستعامالت
الرضورية ،فضال ً عن انتشار البطالة ،وقلة
ف��رص العمل والكسب الالئق ،وعدم
كفاءة معظم املؤسسات الصحية ..بالرغم
م��ن ارت��ف��اع نسب االص��اب��ة ب��األم��راض
الصعبة يف املحافظة.
وال يسعنا اال التضامن م��ع اعزائنا
املواطنني يف مطالبهم احلقة مستشعرين
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معاناهتم الكبرية ومقدرين اوضاعهم
املعيشية الصعبة وما حصل من التقصري
ال��واض��ح م��ن قبل املسؤولني – سابق ًا
والحق ًا -يف حتسني األوض��اع ،وتقديم
اخلدمات هلم بالرغم من وفرة االمكانات
امل��ال��ي��ة ،ح��ي��ث اهن���م لو
احسنوا توظيفها واستعانوا
بأهل اخلربة واالختصاص
يف ذلك وأداروا مؤسسات
ال���دول���ة ب���ص���ورة مهنية
بعيد ًا ع��ن املحاصصات
وامل��ح��س��وب��ي��ات ،ووق��ف��وا
بوجه الفساد من أي جهة
او حزب او كتلة؛ ملا كانت
األوض����اع م��أس��اوي��ة ً كام
نشهدها اليوم.

ان حمافظة البرصة الفيحاء هي االوىل يف
رفد البلد باملوارد املالية وهي االوىل يف عدد
الشهداء واجلرحى الذين قدمتهم يف معركة
الدفاع ضد عصابات داعش االرهابية وال
تزال متتلئ شوارعها وازقتها بصور آالف

الشهداء الذين بذلوا أرواحهم يف سبيل
انقاذ العراق ومحاية أهله ومقدساته ،فليس
من اإلنصاف ..بل وال من املقبول أبد ًا
أن تكون هذه املحافظة املعطاء من أكثر
مناطق العراق بؤس ًا وحرمان ًا ،يعاين الكثري
من أهلها شظف العيش ،وق ّلة اخلدمات
العامة ،وانتشار االمراض واالوبئة ،وال
جيد معظم الشباب فيها فرص ًا للعمل ..بام
يناسب امكاناهتم ومؤهالهتم.
ان امل��س��ؤول�ين يف احلكومتني املركزية
واملحلية مطالبون بالتعامل بجدية وواقعية
مع طلبات املواطنني والعمل عىل حتقيق ما
يمكن حتقيقه منها بصورة عاجلة ،ووضع
ب��رن��ام��ج واض���ح وم����دروس حل��ل بقية

املشاكل القائمة بوترية متصاعدة ،ويتطلب
ذل��ك اتباع سياسة حازمة وشديدة مع
الفاسدين ومنع استحواذهم عىل موارد
البلد بأساليبهم امللتوية ،واالستعانة
ب��اخل�براء واص��ح��اب الكفاءات وم��ن ال
جياملون عىل حساب احلقيقة للوصول
اىل حلول جذرية لألزمات الراهنة ،بعيد ًا
عن اختالق الذرائع وامل�بررات لتحميل
االخرين مسؤولية ما جرى وجيري منذ
سنوات ط��وال عىل أه��ل ه��ذه املحافظة
جرب
الكريمة من األذى واملعاناة ،فقد ّ
أهلها خمتلف الكتل السياسية يف إدارة
حمافظتهم ومل جيدوا تفاوت ًا يف أوضاعهم..
بل ازدادوا بؤس ًا وشقا ًء.

ويرجى من املواطنني الكرام أن ال تبلغ هبم
النقمة من سوء االوض��اع إتّباع اساليب
غ�ير سلمية وح��ض��اري��ة يف التعبري عن
احتجاجاهتم وان ال يسمحوا للبعض من
غري املنضبطني او ذوي االغراض اخلاصة
بالتعدي عىل مؤسسات الدولة واألموال
العامة او الرشكات العاملة بالتعاقد مع
احلكومة العراقية وال سيام ان كل رضر
يصيبها فإنه سيعوض من أموال الشعب
نفسه.
نسأل اهلل العيل القدير ان يأخذ بأيدي
اجلميع اىل ما فيه اخلري والصالح انه ارحم
الرامحني.
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اجلواب  :ال جيب اخلمس يف االرث فحجه صحيح ويعترب حجة
االسالم .
السؤال  :هل جيوز اخل��روج اىل مكة ليلة العيد واملبيت فيها
والرجوع اىل املشعر قبل الفجر ؟
اجلواب  :ال جتب االفاضة اىل املشعر من عرفات مبارشة فيجوز
له الذهاب اىل اي مكان آخر شاء ثم الرجوع اىل املشعر قبل
الفجر والوقوف فيه شطر ًا من الليل اىل ما قبل طلوع الشمس .
السؤال  :هل يمكنكم إعالمنا عن احلدود الرشعية األصلية
ملزدلفة ؟
اجلواب  :حدها من املأزمني اىل احلياض اىل وادي حمسرّ .
السؤال  :التحديدات املوجودة للمشاعر املقدسة مثل عرفات
ومنى هل هي معتربة ويمكن االعتامد عليها ؟
اجلواب  :إذا كانت قديمة مأخوذة يد ًا عن يد فهي معتربة ما مل
حيصل االطمئنان بخطئها .
السؤال  :شاب مستطيع صادف وقت احلج وقت امتحانه بحيث
لو سافر للحج ألثر عىل دراسته ،فامذا يصنع ؟
ً
اجلواب  :اذا كان سفر احلج موجب ًا لترضّ ره رضرا ال يستهان به
مل يكن مستطيع ًا .

الحج 2

السؤال َ :من اقرتض من إحدى البنوك االوربية قرض ًا من دون
فوائد فهل يستطيع ان يذهب هبذا املال اىل احلج ؟
اجلواب  :اقرتاض مقدار من املال يفي بمصارف احلج الحيقق
االستطاعة التي هي رشط لوجوب احلج وان كان املقرتض قادر ًا
عىل وفاء قرضه الحق ًا .نعم إذا كان يملك زائد ًا عىل ما حيتاج اليه
يف معيشته من البضائع واالعيان االخرى ما تفي قيمته بكلفة
حجه
احلج ولكنه مل يترصف فيه واختار االقرتاض و احلج به كان ّ
ٍ
عندئذ عن استطاعة .
خيتص التخيري بني التامم والقرص بمكة القديمة
السؤال  :هل
ّ
واملدينة املنورة القديمة أم يشمل اإلمتدادات اجلديدة ؟
اجلواب  :نعم يشمل اإلمتدادات احلديثة أيض ًا .
السؤال  :ما حكم من سافر اىل احلج بامل االرث وهو ال يعلم ّ
أن
خممس او ال ؟
هذا املال ّ
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السؤال  :املرأة التي متلك مقدار ًا من احليل الذهبية وتلبسها ومل
يكن عندها مال آخر ولكن لو باعتها لتمكنت من احلج ،فهل
تستثنى حيل النساء من االستطاعة ،أم جيب عليها بيعها وتكون
بذلك مستطيعة ؟
اجلواب  :إذا كانت احليل باملقدار الذي البد هلا منه بحيث يوجب
بيعها وقوعها يف احلرج فال جيب بيعها وليست مستطيعة .
السؤال  :هل جيوز تأخري كفارة احلج إىل السنة املقبلة ؟
اجلواب  :ال جيوز التأخري بنحو يعدّ تساحم ًا وتساه ً
ال .

السؤال  :هل يجب الحج على البالغ اذا كان قد أدى
الحج قبل البلوغ ؟

السؤال  :شخص قدم يوم العيد اضطرارًا وحج فهل يصح حجه ؟
الجواب  :حجه باطل .

مصطلحات فقهية
السؤال :ماهو تعريفكم لالنفحة ؟
اجل��واب :األنفحة ـ وهي ما يستحيل إليه اللبن
الذي يرتضعه اجلدي  ،أو السخل قبل أن يأكل
ـ حمكومة بالطهارة وأن أخذت من امليتة كام تقدم ـ
ولكن جيب غسل ظاهرها ملالقاته أجزاء امليتة مع
الرطوبة .
السؤال :ما هو بيع اهلفتي وهل بيع الدوالر بمبلغ
من الدينار اكثر من سعره املتعارف آجال؟
اجلواب :هذا البيع تعارف يف بعض مناطق العراق
مدة وصورته ان يبيع املواطن بعض ممتلكاته من
االثاث الثمني ونحوه باسعار باهظة عىل ان يدفع
املشرتي جزء ًا من الثمن اليه نقد ًا ويكون الباقي
مؤج ً
ال مع اشرتاط عدم استحقاقه املطالبة من
ورثة املشرتي واقربائه عىل تقدير ختلفه عن االداء
الي سبب كان .واما بيع الدوالر بالدينار مؤج ً
ال
ّ
بازيد من سعره النقدي فال بأس به.
السؤال :ماملقصود بالقربة املطلقة وماملقصود
برجاء املطلوبية ؟
اجل���واب :امل��راد بقصد القربة املطلقة ان
اليقصد االداء وال القضاء انام يقصد
العمل بقصد التقرب اىل اهلل واملراد
ب��رج��اء املطلوبية امتثال االم��ر
املتحمل فيقصد القربة بعمله
الحتامل كونه مطلوبا وان مل
يثبت ذلك.
ال��س��ؤال :ما مرادكم من املالكة
أمرها  ،هل هي املستقلة عن الويل
يف النفقة فقط أو يف كل شؤوهنا و
منها الزواج؟
اجلواب :املراد املستقلة يف كل شؤوهنا.
السؤال :ما املقصود من الصدقة اجلارية ؟
اجل����واب :امل���راد امل��ص��ال��ح ال��ع��ام��ة كاملساجد
واملدارس.
السؤال :ماهو تعريفكم للزوال ؟
اجلواب :الزوال هو الوسط بني الرشوق والغروب
حسب الساعة مع زيادة طفيفة كدقيقتني مثال.

السؤال :ذكرسامحة السيد (دام ظله ال��وارف)
يف املنهاج ج 1مسألة  432عبارة (منفعة حمللة
جزئية) ما املقصود هبا وأرجو اعطاء مثال عىل
ذلك ؟
اجلواب :املقصود املنفعة النادرة كاحليوان امليت
يدفن يف املزرعة للتسميد فال جيوز بيعه النه نجس
ومنفعته نادرة.
السؤال :ما املقصود باجلمع بني أحكام احلائض
والطاهرة يف أيام النقاء؟
اجل����واب :اي ت�ترك حم��رم��ات احل��ائ��ض وت��أيت
بواجبات الطاهرة من الوضوء والصالة والصوم.
السؤال :ما املقصود باجلمع بني تروك احلائض
وافعال املستحاضة ؟
اجل���واب :اي ت�ترك حمرمات احلائض كاجلامع
ودخول املسجد وملس املصحف وتعمل بواجبات
املستحاضة من الغسل او الوضوء وتبديل القطنة
اوالتطهري والصالة والصوم.
السؤال :هل الوارد يف الرسائل العملية (الظاهر
واالظهر وال يبعد) فتوى ؟
اجلواب :كل ذلك فتوى.
السؤال :ما هو اليوم الرشعي الذي يمكن أن
نعتربه يوما عندما نحسب  10أيام اقامة ؟ هل هو
االقامة ولو للحظة من اليوم ؟
اجلواب :املراد به النهار الكامل فاذا وردت املدينة
قبيل الفجر فان العرشة تنتهي بغروب النهار
العارش وان وردهتا يف ساعة من النهار فتنتهي يف
نفس الساعة من النهار احلادي عرش.
السؤال :ماهو القباء ؟
اجل��واب :القباء لباس يشبه اجلبة يلبسه رجال
الدين عادة.
( امل��ص��در  :منتدى ال���وارث شعبة البحوث
والدراسات يف قسم الشؤون الدينية)
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تشريع اإلرث يح ّقق العدالة والمساواة
الزال��ت اغلب ثقافات العامل مل تستوعب
قانون تقسيم االرث وفق معادلة حتقق العدالة
واملساواة  ،ولذا نرى بني احلني واالخر تثار
ترشيعات جديدة بخالف الترشيع االسالمي
بحجة حتقيق املساواة بني الرجل واملراة  ،وال
عجب ان الغرب او اغلب ال��دول العلامنية
الزالت تتارجح يف استحداث فقرات قانونية
لتغري االرث باستمرار بسبب الثغرات التي
تنجم عن ترشيعاهتم  ،والعجب ان القانون
الربيطاين فرض للمتوىف حق الثلث من ارثه
من غري ان يربر سبب اختاذه هذا الترشيع الذي
هو قراين اسالمي  ،واملطالبة باملساواة يقصد
به االبناء االخ واخته  ،بينام هنالك الزوجة
واالم واخلالة واجلدة يف حاالت معينة تكون
حصتهن اكثر من الرجل مثال لو كان للمتوىف
بنت وابوه فالبنت تاخذ اكثر من اجلد .
واالع���ج���ب م��ن ه���ذا ان ه��ن��ال��ك بعض
احلكومات التي يقال عنها اسالمية تثري كلمة
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املساواة بني الرجل واملراة باالرث وهي بعينها الفخمة األسبوع املايض عن عمر يناهز 87
يروهنا العدالة .
عاما ،بعد أن أوص��ت لكلبها املدلل الذي
حقيقة افضل مثل لتحقيق العدالة واملساواة حيمل اسم «ترابول» (متاعب) بـ 12مليون
يف ان واحد من قبل الترشيع االسالمي هي دوالر من ثروهتا.
االواين املستطرقة  ،فاملاء ال��ذي فيها يمثل
االرث وجت��ده بالتساوي بني اجلميع اال ان وبذلك حيصل الكلب األبيض اللون ،عىل
الكمية ختتلف من اناء اىل اخر فكل قطعة متثل نصيب كبري من ثروة هذه السيدة التي كانت
الشخص ال��ذي يرث وحسب نسبه فاالناء معروفة باسم «ملكة مني» ،يف إشارة لوالية
الكبري قد يكون االب��ن للمتوىف واالق��ل قد مني األمريكية ،وذلك بسبب طريقة تعاملها
يكون البنت وهكذا .
مع من يعملون لدهيا.
وحتى يتضح لكم ضحالة ترشيع االرث واستبعدت هلمسيل اثنني من أحفادها من
للغرب فاهنم جعلوا للحيوانات حصة من وصيتها ،حسبام ذك��رت صحيفة «نيويورك
االرث اذا اوىص له املتوىف حتى وان كانت داييل نيوز» أمس ،بينام حصل حفيدان آخران
اكثر من ابنائه بل من حقه ان حيرمهم ويمنح عىل مخسة ماليني دوالر لكل منهام ،رشيطة
كلبه ما يريد .
أن يزورا قرب أبيهام ،وهو االبن الوحيد هلا،
اليكم هذا اخلرب من امريكا لتنظروا اىل عدالتها مرة واحدة كل عام عىل األقل ،وأن يوقعا يف
يف تقسيم االرث « فارقت احلياة سيدة أمريكية سجل الزائرين كدليل عىل أهنام قاما بالزيارة
تدعى ليونا هلمسيل ،ومتتلك أحد الفنادق بالفعل».

اذا يطرقون باب المرجعية

لم

ن بفصل الدين عن الدولة؟

ومن ثم يقولو

وه كي يغري رأيه  ،والسيد
ن السياسيون ليستعطف
يم العلامنية هي بنفسها م
ستقبال ملك العراق ثانية
قد ال تكون مفاه
هبا احلكيم الذي رفض ا
ت اال اهنا مضمونا قد عمل
الزيارة االوىل  ،ومل يثبت
حيث املصطلحا
ن لعدم تلبيته مطاليبه يف
ع
ن
دي
ال
ل
ص
شيعيا ذهب باختياره للقاء
تويف رسول اهلل  ،وذلك بف
كنها التاريخ بان مرجعا
حاملا
ول
العبارة تردد بشكل مزاجي
يعلمون فساد االمة بوقوف
ذه
الدولة  ،وه
ون سلطان زمانه الهنم
ما تلم حمنة بالدولة فيهرع
ام  ،واملرجع الوحيد الذي
توضع جانبا عند
يل العلامء عىل باب احلك
ت هذه املامرسة مع االمام ع
حلكام هو السيد ابو القاسم
لرجل الدين وبدا
ال ظهر للعلن يف قرص ا
ا
لة
ض
مع
ي
ا
 )141الذي اعتقل من قبل
سالم الذي مل تقف امامه
عليه ال
ذا اخلوئي (3 – 1317
هك
و
ال تتجرأ عىل رفع راسها ،
ق (العلامين ) لكي حيقق
وهي راكعة
ذه جالوزة طاغية العرا
هم السالم ،واستمرت ه
زعيم احلوزة  ،واما اليوم
بقية املعصومني علي
مكاسب اعالمية مع
حتى مع علامئنا االجالء.
ي وقف للعراق وشعبه يف
املامرسة
لة فالسيد السيستاين الذ
ض دول املنطقة يثبت مقو
سياسيني ـ عراقيني ،عرب،
بع
التاريخ السيايس ل
ية اكثر من حمنة نجد ان ال
ند املحنة من جهة وازدواج
وغري مسلمني ،ومن اعىل
االستعانة بالدين ع
واهد اجناب ،مسلمني،
من جهة اخ��رى ،والش
رقون بابه يف امللامت احيانا
مفاهيم العلامنية
 )4منصب حتى ادناه يط
شيخ املفيد ( 13-336
انا اخرى ولغايات اهلل العامل
كثرية ابتداء من ال
جل والترشف بلقائه احي
 ،فتجد السيايس يميل لر
ذكرت اعاله اما للخروج
وحتى يومنا هذا
ى فيها احيانا اخرى وكام
ان يتخذ قرارا مستقبال حت
الزمة فيحاولون من خالل
الدين عندما يريد
منعه من ازمة او التمهيد
يعادي رجل الدين لكي ي
لعراقي وهم يرون سيايس
خيدع املواطنني او
هبا الزيارة ارباك الراي ا
له حال احلرية التي تنادي
ول زيارة السيد السيستاين
من قول رايه حا
امنية غري مرغوب فيه حيا
هنا تتوقف صالحية العل
به السيد ملنع املتصيدين يف
العلامنية للمواطن
ي دام ظله  ،وهلذا غلق با
اد
تن
ن
طيل مبادئها او اللجوء مل
ش والتاويل هلذه الزيارة او
من حيث تع
املاء العكر من التشوي
بفصله عن الدولة .
الل القرن تلك الرسالة .
املواقف التي نشري هلا خ
جأ له رجل السياسة الذي
ومن بني
ي ويبقى رجل الدين يل
ف االنكليز واحلكومة الت
ن الدولة  ،والتاريخ يثبت
وق
الرابع عرش م
ى ينادي بفصل الدين ع
للنجف للقاء مراجعها حت
سيد السيستاين حتى انه ملا
نصبتها فاهنا تايت
 ،حماولة بريمر لقاء ال
زيارة الغراضها السياسية
لكي حياول لقاءه فلم يسمح
تستخدم هذه ال
يف عجز جلا اىل معاونه
ني
سي
سيا
علامء مواقف جعلت ال
الرباين ) ،ملاذا تلجاون ملن
بل ان لل
ي له حتى اجللوس يف (
ملك االردن يف حينها الذ
موقف حمرج مثال
تطالبون بفصله عنكم ؟
ال
فق
)1
36
االصفهاين ( 5- 1277
�ل الدين خطريا ؟ ملاذا
زار السيد
ج مل��اذا يكون راي رج
ج
طع عالقتك باالنكليز فتح
ية رج �ل الدين ومنحها
له السيد مل ال تق
ك ت�ري��دون حتجيم حر
ح
من
ي
ما
فقال له السيد سامنحك
حكام الفاسدين واملواطنني
باالقتصاد
طع بكل فوضويتها لل
عالقتك معها  ،فلم يست
ذه الديمقراطية واحلرية
االنكليز واقطع
ك الطائشني ؟ هل ه �
ازي صاحب ث��ورة التنبا
اجل �واب  ،وال�ش�ير
من وجهة نظر العلامنية ؟
نباك فيهرع له والعدالة
يف بيته املتواضع حيرم الت
رجل
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تراث كربالء

صور تاريخية لبابي (الرأس الشريف والسالم)
للروضة الحسينية المطهرة
باب ال��رأس الشريف :يقع هذا
الباب في منتصف جهة الغرب
من الصحن الشريف ،وعرف بهذا
االس��م ألنه يقابل موضع رأس
السالم)،
اإلمام الحسين (عليه ّ
وق��د أن��ش��أ ال��ب��اب ب��دل اإلي���وان
ال��ن��اص��ري أو الحميدي ضمن
الضلع الغربي من السور ،وفي
تاريخ المراقد ذكره باالضافة الى
ايوان الناصري باب الحر ولعل
التسمية ج���اءت الن ال��ق��ادم
من الحر يكون بمواجهة هذا
االي���وان ،وي��ك��ون على جنوبه
س��ت��ة اواوي����ن ص��غ��ي��رة وعلى
شماله خمسة اواوين
Ahrarweekly
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تراث كربالء

ويف الطابق العلوي ايوانان
مالصقان لاليوان النارصي
ال��ذي يبلغ ارتفاعه  15مرت
وام����ام ه���ذا االي����وان كانت
م�بردة كبرية للتهوية واخرى
كانت امام ايوان الوزير الذي
سيايت احلديث عنه  ،وتسمية
النارصي جاءت تيمنا بنارص
الدين شاه عىل ما يبدو ،واالن
يسمى ب��اب ال��راس الرشيف
النه يقابل الرضيح املقدس من

عام  1309هـ كام يظهر ذلك
من التاريخ املثبت عىل اجلدار
األمامي هلذا االيوان  ،وعرف
فيام بعد بااليوان احلميدي .
وقد نقشت أبيات عىل الكتيبة
ألحد الشعراء وقد ارخ الشيخ
ك��اظ��م ص���ادق اهل��ر احل��ائ��ري
( )1330 – 1257هذا العمل
بقصيدة نقشت اعىل االي��وان
منها مع التاريخ :
إيوان جمد شاده كهف الـورى

يتفاوت ب�ين( )4.5أمتار يف
بدايته و( )6أمتار يف هنايته،
تتقدمه بوابة يبلغ ارتفاعها ()4
أمتار وعرضها ( )3أمتار.
باب السالم:
كان اسمه ايوان صايف صفا الن
اول من بناه هو السلطان صفي
الدين الصفوي سنة  1048ثم
سمي ايوان ليلو ثم سمي ايوان
امل�ي�رزا م��وس��ى حيث عمره
الوزير القاجاري املريزا موسى

جهة الراس الرشيف
و هو ايوان معقود بديع الشكل
مجيل الزخرفة حيليه القاشاين
املقرنص و حتيطه كتايب قرآنية
و ابيات شعرية ارخ��ت بسنة
.1309
وام��ا تسميته باحلميدي فانه
نسبة اىل السلطان عبد احلميد
ق��د ظ��ه��ر ص���دع يف االي���وان
الوسطي امل��ع��روف بااليوان
ال��ن��ارصي ،فاضطر السلطان
عبد احلميد العثامين إىل جتديد
بنائه ،وت��م ذل��ك يف شعبان

سلطان غازي عـامل االنسان
عبد احلميد املتقي و املرتـقى
من كـل مكـرمة عىل كيوان
وسام إىل الفلك األثيـر مسلمـ ًا
يمن العـامل الروحـاين
تيمينا ُ
من أجل ذا ارختـه ( ياحسنـه
قد شـاده عبد احلميد الثاين)
ويبلغ ارت��ف��اع مبنى املدخل
ح���وايل ( )15م�ت�ر ًا وكانت
تعلوه ساعة كبرية ،تم إزالتها
أواخ��ر الستينات من القرن
العرشين ،ويبلغ عمق مدخل
الباب ( )10أمتار وعرضه

واختذ منه مقربة لعائلته سنة
 ،1281وقد كتب بيتي شعر
بالفاريس اعىل االي��وان ترمز
اىل املريزا موسى وتاريخ بنائه
ثم افتتح باب منه وسمي باب

الصاحلني ،ثم ب��اب صاحب
ال��زم��ان ليستقر ب��اس��م باب
السالم حيث كان امامه زقاق
اسمه السالم ويقع يف منتصف
جهة الشامل ،والبعض يقول
عرف هبذا االسم الن الزوار
ك��ان��وا يس ّلمون ع�لى اإلم��ام
ال��س�لام) ب��اجت��اه هذا
(عليه ّ
الباب .ويقابله زقاق السالم
ك�ما ذك��رن��ا ،وك��ان ذل��ك سنة
1960م .
ويبلغ عمق مدخله ( )10أمتار
وعرضه ( )7أم��ت��ار ،تتقدمه
بوابة يبلغ ارتفاعها ( )4أمتار
وعرضها ( )3أمتار.
وم��ن العلامء الذين دفنوا يف
باب السالم السيد حممد هادي
اخلراساين احلائري املولود يف
احلجة 1297ﻫ
األول من ذي ّ
ّ
ب��م��دي��ن��ة ك��رب�لاء امل��ق��دّ س��ة،
ودرس يف ك��رب�لاء والنجف
حممد
وسامراء عىل يد الشيخ ّ
السيد
تقي ال��ش�يرازي ،أب��وه ّ
حم��م��د كاظم
ع�ل�ي ،ال��ش��ي��خ ّ
اخلراساين املعروف باآلخوند،
حممد كاظم الطباطبائي
السيد ّ
ّ
اليزدي ،وغريهم وله مواقف
ج���ه���ادي���ة ض���د االس��ت��ع�مار
االنكليزي.
ُت���وفيّ (ق��دس رسه) يف الثاين
األول 1368ه
عرش من ربيع ّ
ودفن
بمدينة كربالء املقدّ سةُ ،
يف باب السالم.

Ahrarweekly

15

العطاء الحسيني

لالرتقاء بالجانب العلمي والثقافي...
إقامة مخ ّيم كشفي ألبناء الشهداء
سماحة الشيخ الكربالئي يلتقي أبناء الشهداء في الصحن الحسيني الشريف
التقى المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي
وفدا أبناء الشهداء من محافظتي البصرة وذي قار في الصحن الحسيني الشريف ،المشارك
في برنامج المخيم الكشفي الذي يقيمه قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى وبالتنسيق مع
كشافة االمام الحسين عليه السالم .
االحرار  :حسين نصر /تصوير  :احمد القريشي
وق��ال امل��ت��ويل ال�شرع��ي للعتبة احلسينية
امل��ق��دس��ة س�ماح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي
الكربالئي خالل اللقاء اوصيكم بالرعاية
وااله��ت�مام اخل��اص�ين ل��ع��وائ��ل الشهداء
ومتابعة شؤوهنم ورعايتهم من الناحية
الروحية والرتبوية والتعليمية والصحية ،
مبينا «ان منزلة الشهيد عظيمة ويف حديث
ق��ديس ( أن��ا خليفة الشهيد يف أهله من
أرضاهم فقد أرضاين ومن أسخطهم فقد
أسخطني) وهذه كلها من موجبات رضا
عائلة الشهيد لذلك نويص االخ��وة بان
يكون هناك اهتامم متميز خلدمة عوائل
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الشهداء وايضا رعاية االوالد يف تربيتهم
تربية صاحلة حيث يكونون عىل مثاب
الشهيد».
واض��اف « وانتم اوالدي آمل منكم ان
جتتهدوا يف ال��دراس��ة وت��ق��راوا وتدرسوا
جيدا حتى تنالوا درجات عالية  ،حيث
تصلون اىل مستوى درايس جيد وتدخلون
اجلامعة وتتخرجون وختدمون املجتمع،
ونامل ان ال يضعف فراق االب مستواكم
يف الدراسة الذي يعيش االن يف اجلنة .
وتابع قائال» اوصيكم اوالدي باالهتامم
يف امهاتكم ويف كل ي��وم تقبلون اي��ادي

امهاتكم وتسالوهنا وهل هي راضية عنكم
 ،موضحا» ان االم ضحت وسهرت كثريا
من اجلكم والن االم تقوم ب��دور االب
واالم لذلك ان هتتموا فيها وتكونوا عونا
هلا يف حتمل مسؤولة احلياة».
وشدد الكربالئي عىل آداب التحية داخل
املنزل وتقبيل ايدي االج��داد واالمهات
عند القدوم من املدرسة وارضوهم وكونوا
عونا هلم ،باإلضافة اىل االلتزام يف العبادات
وانتم ابناء الشهداء ونامل ان تسريوا عىل
سريهتم الدينية واالخ�لاق��ي��ة والرتبوية
ويكون لكم دور فعال ابنائي كام كان

العطاء الحسيني

اباؤكم».
مشريا اىل ان قسم رعاية ذوي الشهداء
واجلرحى حيرص عىل متابعة وضع العائلة
وتوفري االحتياجات املهمة وأن تكون هناك
رعاية وعناية خاصة بعوائل الشهداء حتى
ان اهلل تعاىل حينام جعل لنفسه خليفة عىل
عائلة الشهيد رتب االثر انه من يرضيهم
لقد ارضاين لذلك اوصيكم هبم ليس فقط
يف اجلانب املادي ايضا االهتامم يف اجلانب
الرتبوي والتعليمي والصحي والنفيس «.
فيام بني امحد رسول فرحان مسؤول قسم
رعاية ذوي الشهداء واجل��رح��ى ضمن
الربامج التي تقدمها العتبة احلسينية املقدسة
لعوائل الشهداء االبرار وحسب توصيات
املرجعية الدينية العليا يف متابعة شؤون

واضاف « ان املخيم الكشفي شمل ابناء
الشهداء من حمافظتي (البرصة ،ذي قار)
بمشاركة ( )55طفال والربنامج يتضمن
عدة فقرات منها االلعاب الرياضية وجولة
ترفيهية يف مدينة االل��ع��اب وحم��ارضات
تنموية واستضافة يف مضيف االمام احلسني
عليه السالم واملشاركة يف نداء العقيدة يف
الصحن احلسيني الرشيف».
وواض��ح « ان ف�ترة الربنامج مخسة ايام
وبالتنسيق مع كشافة االمام احلسني عليه
السالم يف العتبة احلسينية املقدسة مضيفا»
الشهداء ،مبينا «نستغل العطلة الصيفية ان القسم مستمر يف زيارة عوائل الشهداء
يف اقامة نشاطات وفعاليات بخصوص وال��وق��وف ع�لى احتياجاهتم يف خمتلف
ابناء الشهداء ومن ضمنها برنامج املخيم املحافظات العراقية «.
الكشفي».
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احتفاء بتخرج كوكبة من المبلغات االسالميات...
ً
الشيخ الكربالئي :التعليم والتزكية ركنان للعمل التبليغي
االحرار  :حسين نصر /تصوير  :احمد القريشي
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احتفت العتبة احلسينية املقدسة بتخريج
ْ
الدفعة االوىل لطلبة معهد العقيلة زينب
عليها السالم للتبليغ االسالمي ،التابع
لقسم ال��ش��ؤون الدينية ،حت��ت شعار:
(العلم ،املعرفة ،العمل ،طريق إىل اجلنة).
وق��ال امل��ت��ويل ال�شرع��ي للعتبة احلسينية
املقدسة سامحة الشيخ الكربالئي يف كلمة
خاصة يف احلفل الذي اقيم يف قاعة خاتم
االنبياء عليه السالم يف الصحن احلسيني
ال�شري��ف« :ع�لى املبلغة أن تأخذ بعني
االعتبار أن عملها ليس مهمة وظيفية
بحتة ،بل هي مهمة بنائية مرتبطة باهلل تعاىل
فال يكون مهها الراتب أو املنصب أو غريها
من التوجهات ألن مثل هذه التوجهات
تتناىف مع طبيعة التبليغ».
وأضاف« ،شكرا لألخوات اللوايت سامهن
يف وضع حجر األساس للمعهد من خالل
سفرهن إىل لبنان لالطالع عىل التجربة
التبليغية هناك ووض��ع النظام الداخيل
واملناهج العلمية للمعهد».
وتعد ه��ذه ال���دورة التي محلت عنوان
(نور الزهراء) االوىل منذ انطالق برامج
املعهد ،وشهدت خت��رج اح��دى ومخسني
طالبة ،نالت منهن اربع عرشة طالبة درجة
االمتياز.
وأك��د املتويل الرشعي خ�لال كلمته عىل

اخ�لاص املبلغة هلل تعاىل يف عملها ألن
االخالص سيحقق هلا كل يشء وأن تتحىل
بمجموعة من املقومات العلمية ،والنفسية،
والرتبوية ،وأن هتتم بسريهتا الشخصية
املبنية عىل العبودية هلل ،مع هتذيب النفس
وجماهدهتا ،ألن جهاد النفس هو اجلهاد
األك�بر ،مع ضبط املسائل العلمية ،وأن
تركز عىل الكيف ال عىل الكم.
وأش��ار اىل ان« ،التبليغ ام��ت��داد لوظيفة
ين
األنبياء ،مستشهدا بقوله تعاىل{ ،ا َّل ِذ َ
ون ِر َسالاَ ِ
ُي َب ِّل ُغ َ
ت اللهَّ ِ}.
وتابع« ،قد بينّ القرآن هذه املهمة يف قوله
ني َر ُسولاً
{ه َو ا َّل ِذي َب َع َث فيِ الأْ ُ ِّم ِّي َ
تعاىلُ :
َ
ِ
ِ
ِم ْن ُه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياته َو ُيزَ ِّكي ِه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم
ا ْل� ِ
�اب َوالحْ ِ ْك َمة}» .مبينا« ،التعليم
�ك� َت� َ
والتزكية ركنان للعمل التبليغي ،والتزكية
مقدمة عىل التعليم ألمهيتها» .مشددا عىل
ان «العلم بال تزكية للنفس يصبح وباال
عىل صاحبه وعىل املجتمع».
واختتم الشيخ الكربالئي كلمته قائ ً
ال:
«يتح ّتم حتقيق التوازن بني وظيفة املبلغة
األرسية وعملها؛ بحيث ال يكون عملها
عىل حساب أرسهت��ا» ،موضحا« ،خالل
دراسة سرية السيدة الزهراء عليها السالم،
وهنجها الذي صنع مدرسة اإلمامة الذي
خترج منها اإلمامان احلسن واحلسني عليهام

السالم».
من جانبها اعربت مديرة املعهد انتصار
العالق عن بالغ امتناهنا للرعاية الكريمة
من لدن املتويل الرشعي وحرصه املتواصل
للنهوض بمسؤوليته يف رع��اي��ة الطلبة
والعاملني عىل حد سواء.
وقالت العالق« :تأسس معهد العقيلة
زينب (عليها السالم) للتبليغ االسالمي يف
مطلع شهر حزيران لعام  ،2015وتشتمل
مناهجه الدراسية ( )20م��ادة اساسية،
تتضمن (الفقه ،العقائد ،املنطق ،االخالق،
والسرية)».
وأضافت« ،كام تشتمل املناهج الدراسية
الفنون العلمية وم��ه��ارات اخلطابة».
موضحة« ،متتد فرتة الدراسة عىل مدى
ث�لاث س��ن��وات قبل ان تتخرج الطالبة
كمبلغة».
وأشارت العالق اىل ،ان «املعهد استقبل
يف السنة االوىل ( )77طالبة ،فيام يبلغ عدد
الطالبات يف الوقت احلايل ( )190طالبة
من خمتلف املحافظات العراقية».
وبحسب العالق ّ
فان املعهد يقدم العديد
من اخلدمات املجانية ،كالنقل من واىل
املعهد ،فضال عن توفري اقسام داخلية
للمبيت ،فضال ع��ن تقديم منح مالية
شهرية.
Ahrarweekly

19

العطاء الحسيني

العتبة الحسينية ..دأب مستمر لتربية النشء المسلم
دورات صيفية لتدريس الفقه والعقائد واألخالق وعلوم القرآن

االحرار  :حسين نصر  /تصور :صالح السباح

دأب��ت األم��ان��ة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة وبتوجيهات م��ب��ارشة م��ن قبل
املتويل الرشعي سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي (دام عزه) عىل تنظيم العديد من
الفعاليات الثقافية اخلاصة بنرش التعاليم
اإلس�لام��ي��ة وع��ل��وم أه��ل البيت عليهم
السالم.
هتدف العتبة احلسينية املقدسة من خالل
ذلك اىل إشاعة أوارص األخوة اإلسالمية
والتعايش السلمي وغريها من املبادئ
االنسانية التي اقرهتا االدي��ان الساموية
الرفيعة .
اعلنت شعبة املدارس الدينية التابعة لقسم
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النشاطات العامة يف العتبة احلسينية املقدسة
انطالق مرشوع الدورات الصيفية لطلبة
املدارس االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية
يف خمتلف املحافظات العراقية.
وقال الشيخ عيل القرعاوي مسؤول شعبة
املدارس الدينية التابعة لقسم النشاطات
العامة يف العتبة احلسينية املقدسة  :ان»
م�شروع ال���دورات الصيفية انطلق قبل
( )13سنة من الصحن احلسيني الرشيف
ويشمل تدريس مناهج الفقه والعقائد
واألخ�ل�اق وال��س�يرة وال��ق��رآن الكريم
وبحسب الفئات العمرية للطلبة كام
تتخلل الدورات حمارضات تنموية وثقافية

وفنية متنوعة».
وأضاف «ان املرشوع ترعاه األمانة العامة
للعتبة احلسينية املقدسة ويشمل خمتلف
املحافظات العراقية واالقضية والنواحي
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فضال عن وضع برنامج متكامل لشمول
الطلبة خ��ارج العراق عن طريق مواقع
التواصل االجتامعي».
وأش��ار اىل ان « امل�شروع هيدف اىل إجياد
جيل حيمل ثقافة عقائدية وفقهية ومتمسك
بمبادئ أهل البيت عليهم السالم ،مبينا «
هذا العام تم افتتاح الدورات الصيفية يف
مجيع النواحي واالقضية يف كربالء وعموم

املحافظات العراقية
وذك���ر « فيام خي��ص اس��ات��ذة ال���دورات
الصيفية تم هتيئتهم قبل سنتني من نفس
طلبة الدورات واكتسبوا خربة يف التدريس
طيلة اعوام دورات العتبة احلسينية املقدسة
 ،مضيفا» بلغ ع��دد الطلبة املشاركني
يف ال��دورات اكثر من ( ) 700طالب ،
وكذلك فتحنا دورات يف اقضية كربالء

وباقي املحافظات العراقية «.
اك��د « ان ه��ذه ال���دورات الصيفية هي
استثامر وقت لطلبتنا ألعداد جيل مثقف
متخلق بعلوم أهل البيت عليهم السالم ،
مضيفا» ان العتبة احلسينية املقدسة تتبنى
نقل الطلبة من واىل البيت فضال عن فقرة
إطعام الطلبة .

«المش���روع ترعاه األمانة العامة للعتبة
الحس���ينية المقدس���ة ويش���مل مختلف
المحافظات العراقية واالقضية والنواحي
فضال عن وضع برنامج متكامل لش���مول
الطلب���ة خارج العراق ع���ن طريق مواقع
التواصل االجتماعي»
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من األرشيف /الشيخ الكربالئي يس ّلم الفائز األول جائزته

مهرجان تراتيل سجادية يعلن عن اقامة مسابقة
في القصة القصيرة بأدب الطف
اعلن رئيس اللجنة التحضريية ملهرجان
تراتيل سجادية الذي تقيمه االمانة العامة
للعتبة احلسينية املقدسة عن اقامة مسابقة
للقصة القصرية ع�لى مستوى األدب
العريب ،وأش��ار مجال الدين الشهرستاين
اىل ان «املسابقة ج��اءت لتسليط الضوء
عىل ادب الطف وحياة االم��ام السجاد
(عليه السالم) يف كتابة القصة القصرية
واحلقوق التي ارساها» ،مبينا ان «املسابقة
تستمر ل��غ��اي��ة االول م��ن ش��ه��ر حم��رم
احل��رام لعام  1440هجرية امل��واف��ق يف
.»2018/9/11
واضاف الشهرستاين «ستحدد جائزة اوىل
وثانية وثالثة ،وعرش جوائز تقديرية اخرى
بمبالغ مالية جمزية وهدايا عينية وشهادات
تقديرية»..
فيام حتدث االديب طالب عباس الظاهر
مدير مسابقة القصة القصرية يف املهرجان،
قائال« :رفدا للساحة الثقافية بمنتج اديب
ملتزم ،وتشجيعا للكتابة القصصية عند
االدب��اء الشباب والراسخني للمشاركة
يف هذه املسابقة االدبية التي ستقام ضمن
فعاليات مهرجان تراتيل سجادية يف
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دورته اخلامسة».
ون��وه الظاهر عن رشوط املسابقة التي
حددهتا جلنة ادارة القصة القصرية ،وهي
كاآليت:
 -1ان ال تقل املشاركة القصصية عن
( )500كلمة وال تزيد عىل (.)1500
 -2تكون القصة القصرية باللغة العربية
الفصحى.
-3تتناول ادب الطف وما يشتمل عليه
من مبادئ تلتقي بواقعنا املعارص او حياة
االمام السجاد (عليه السالم) او احلقوق
الـ( )50التي ارساها يف رسالة احلقوق.
 -4ان ال تكون منشورة او مشاركة يف

مسابقات اخرى.
-5حيق للكاتب املشاركة بأكثر من قصة
قصرية.
-6للعتبة احلسينية املقدسة احلق يف ترشيح
ما جت��ده مناسبا من القصص القصرية
وإصدارها يف جمموعة قصصية مشرتكة.
-7يكون اخر موعد الستالم القصص يف
االول من شهر حمرم احلرام من العام القادم
 1440هجرية املوافق .2018/9/11
-8ترسل املشاركات عرب صفحة الفيس
بوك( :مسابقة القصة القصرية ملهرجان
تراتيل سجادية).
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مؤسسة علوم نهج البالغة تقيم ندوة بحثية لدراسة التنوع
المعرفي في التراث الع َلوي المخطوط

تقرير :حسنين الزكروطي  /تصوير :احمد القريشي

اع��ت��ادت مؤسسة ع��ل��وم هن��ج البالغة
ِ
رصد
يف العتبة احلسينية املقدسة عىل
االحداث املعرفية املتعلقة بشخصية امري
املؤمنني (عليه السالم) وتوثيقها ،من
خالل برامج عديدة بني ندوات وبحوث
علمية هتدف اىل مجع العلوم الزاخرة يف
هنج أمري املؤمنني (عليه السالم).
وشهدت قاعة سيد االوصياء يف الصحن
احلسيني الرشيف اقامة الندوة العلمية
البحثية الثالثة املوسومة بـ»التنوع املعريف
يف الرتاث العلوي املخطوط» ،التي تسلط
الضوء عىل فيض عطاء اإلمام عيل بن ايب
طالب (عليه السالم) يف ال�تراث اخلطي
لسيد البلغاء ،بحسب بيان السيد نبيل
احلسني مسؤول مؤسسة هنج البالغة
وال��ذي أض��اف« :ان ال�تراث اخلطي من
اهم الثوابت التي َتكونت منها حضارات
االمم ومتيزت به ،وحينام نأيت للحضارة
االسالمية فأن من اهم مرتكزاهتا واعمدة
قيامها بعد رس��ول اهلل (ص�لى اهلل عليه
واله) هو االمام عيل بن ايب طالب (عليه
نستطلع الرتاث اخلطي
السالم) ،وحينام
ُ
يف احلضارات االسالمية ورموزها نجدُ
ان ال�ت�راث العلوي املخطوط ه��و من

اكثرها تنوعا وغزارة يف احلقول املعرفية،
وهذا ما جعل ال�تراث اخلطي يف االمام
عيل (عليه السالم) االكثر من حيث عدد
َ
صنف فيه ويف شخصه وفكره اضافة اىل
ما
سريته وعلومه ،ويكفي يف ذلك شاهدا ما
نرشته مكتبة اية اهلل العظمى السيد شهاب
ُ
الدين املرعيش النجفي يف دراسة دبلغرافيةٍ
واملوسومة بمعجم االثار املخطوطة حول
االمام عيل (عليه السالم) ،والذي احتوى
ِ
خمطوط تنوعت يف حقوهلا
عىل عرشة آالف
املعرفية وجماالهتا التخصصية يف (التاريخ،
السرية ،احلديث ،االدب ،البالغة ،الشعر،
الفلسفة ،الرتبية ،الدعاء) وغريها».
وتابع احلسني« :من هذا املنطلق ارتأت
مؤسسة علوم هنج البالغة إقامة ندوة
علمية بحثية لدراسة هذا التنوع املعريف
يف ال�تراث العلوي املخطوط ،وتسليط
ال��ض��وء عليه و البحث العلمي فيه و
بيان ه��ذا التنوع ال��ذي زخ��ر به ال�تراث
االسالمي املخصوص باالمام عيل (عليه
السالم) ،والتي يشارك فيها جمموعة من
االساتذة الباحثني واملحققني ،نأمل بأن
تكون نافذة علمية جديدة للجامعات
واملؤسسات العلمية واملراكز االكاديمية

لتصنيف الرتاث املخطوط و االهتامم به
وحتقيقه بغية االنتفاع منه وتقديم صور
االسالم احلقيقي املكنون يف شخصية امري
املؤمنني(عليه السالم)».
وحتدث ملجلة «االح��رار» املحقق حسني
ج��ه��اد احل��س��اين م��س��ؤول م��رك��ز االم�ير
للمخطوطات يف مدينة النجف االرشف
قائال :ان «املشاركة يف الندوة العلمية
البحثية جاءت من خالل مرشوع مقدم اىل
مؤسسة هنج البالغة حول ترمجة وحتقيق
املخطوطات اخلاصة برشوح هنج البالغة
الفارسية واهلندية ،وقد تبنت مؤسسة هنج
البالغة هذا املرشوع الذي استمر ألكثر
من مخسة اعوام بعدما تنصلت منه كثري
من اجلامعات واملؤسسات العلمية».
واوض��ح احلساين :ان «امل�شروع متكون
من ( )150خمطوطة ،والعمل مستمر عىل
ترمجة اوىل املخطوطات ومن ثم املبارشة
يف حتقيقها» ،داعيا مؤسسة هنج البالغة اىل
فتح ابواهبا للمسترشقني الغربيني من اجل
افادهتم بعلوم امري املؤمنني(عليه السالم)
واالستفادة منهم يف نقل هذه العلوم».

Ahrarweekly

23

العطاء الحسيني

بدعم ورعاية من العتبة الحسينية المقدسة..
مصورة عن المسلمين الشيعة في العالم
إنتاج سلسلة وثائقية ّ
تقرير /ضياء األسدي  -تصوير /صالح الس ّباح

تسعى شعبة املهرجانات التابعة لقسم
النشاطات العامة يف العتبة احلسينية
املقدسة ،اىل تطبيق مرشوع تأسيس سلسلة
وثائقية مرئية ومكتوبة تو ّثق وتؤرشف
حمبي وشيعة أهل البيت
انتشار وتواجد ّ
(عليهم السالم) يف العامل وتسليط الضوء
ع�لى مجيع نشاطاهتم الفكرية والدينية
ثم
واالجتامعية ،ابتدأت بأفريقيا ومن ّ
تم إنجاز تسعة أفالم خاصة عن مجهورية
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اهلند.
اإلعالن عن إنتاج هذه السلسلة الوثائقية
جاء تزامن ًا مع ذكرى هدم قبور أئمة البقيع
(عليهم السالم) ،وعرض التقرير اإلمجايل
للرحلة عىل قاعة خاتم األنبياء يف الصحن
احلسيني الرشيف ،بحضور سامحة املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي ،ومسؤولني من
العتبة املقدسة وخمتصني يف جمال التصوير

العطاء الحسيني

واإلنتاج السينامئي.
االستاذ حسني السالمي مسؤول شعبة
امل��ه��رج��ان��ات ،وامل��ش�رف ع�لى م�شروع
السلسلة الوثائقية بينّ لـ (األح��رار)ّ :
«أن
مهم جد ًا
إنتاج هذه السلسلة الوثائقية ّ
لتسليط الضوء عىل نشاطات املسلمني
الشيعة يف العامل وتوثيقها ،لتكون مرجع ًا
تأرخيي ًا وثقافي ًا يعتمد عليه الباحثون يف
رسائلهم وأطارهيم من املسلمني وغري
املسلمني» ،مضيف ًا ان «سامحة الشيخ
الكربالئي أب���دى اهتاممه الكبري هبذا
املرشوع وأثنى عىل العاملني فيهّ ،
وأكد عىل
رضورة دعم هكذا مشاريع ثقافية».
وتابع السالمي حديثه« ،انطلقت رحلتنا
األوىل اىل اهلند لتوثيق وأرشفة تواجد
حمبي أهل البيت (عليهم السالم)
وانتشار ّ
حيث استمرت رحلتنا مل��دّ ة سبعة عرش
يوم ًا لثالث مدن فقط ،استطعنا من إنتاج
تسعة أفالم ،حيث قمنا بإبراز املعامل األثر ّية

ِ
جهته حت��دّ ث املخرج (إهي��اب حممد
من
صگر) قائ ً
نؤسس سلسلة
ال« :ارتأينا أن ّ
مرئية ومكتوبة،
وثائقية
أفالم
تلفزيونيةّ ،
ّ
ّ
وبرعاية العتبة احلسينية املقدسة ،نؤرشف
فيها للشيعة يف ّ
كل أنحاء العامل ،ابتدا ًء من
خصوصية جدّ ًا
اهلند ،وهذه السلسلة هلا
ّ
عالية ،باعتبار ّ
شيعي
أن اهلند لدهيا تراث
ّ
جدّ ًا كبري ،و ُتعترب ثاين أكرب بلد شيعي يف

والشخصيات البارزة واملؤسسات التي
ختص أهل البيت (عليهم السالم) يف ّ
كل
ّ
تم اختيار
مدينة نزورها»ّ ،
منوها اىل أنّه «قد ّ
متميز للتصوير والتوثيق ،فمنهم َمن
كادر ّ
يعملون يف قناة كربالء ـ مكتب النجف
األرشف ،للعمل يف تصوير وإخ���راج
هذا الفلم الوثائقي ،فض ً
ال عن التعاون
مع رشكة (أوفجن) الربيطانية املختصة
العامل».
بمجال التصوير».
وأوض��ح صگرّ :
استمر
«إن انتاج الفلم
ّ
مل��دّ ة مخسة وع�شري��ن ي��وم � ًا» ،م��ش�ير ًا إىل
ّ
أن «شعبة املهرجانات وامل��ؤمت��رات هي
َمن قامت بالعمل عىل مستوى اإلنتاج
النص ،وكذلك التنسيق
واإلخراج وكتابة ّ
والعالقات ،أ ّما بالنسبة للتصوير فكان
العاملية».
لرشكة (أوفجن)
ّ
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كيف تمكن قسم التنمية الزراعية من تحويل االراضي البور الى بحيرات للثروة السمكية؟

أحد مشاريع العتبة الحسينية الواعدة..
ّ
ترجح انتاج  300طن من السمك

االحرار /محمد حميد الصواف – تصوير /حسنين الشرشاحي

مل ينل اليأس من احلاج عدنان عوز ،عىل
ِ
نجاحه يف استصالح مئات
الرغم من عدم
الدونامت املخصصة للزراعة يف احدى
جوانب مزرعة فدك.
فعىل مدى أكثر من ثالث سنوات ذهبت
مساعي عوز والقسم الذي يرتأسه ادراج
الرياح ،دون بارقة أمل يف ان تبسق نبتة او
شجرة يف قطعة ارض خمصصة للزراعة،
عىل الرغم من نجاح االراض املجاورة هلا
زراعيا.
فـ (عوز) اخلبري الزراعي واملرشف العام
عىل قسم التنمية الزراعية التابع للعتبة
احلسينية امل��ق��دس��ة ،متكن م��ن ان حيول
األرايض امليؤوس من انتاجها زراعي ًا اىل
بحريات مائية تزخر بالثروة السمكية،
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يرجح ان تسوق حلومها بواقع  300طن
سنويا عىل اقل تقدير.
تلك النقلة النوعية م��ا ك��ان يكتب هلا
النجاح ل��وال ُبعد نظر وخ�برة «ع��وز»،
اللتان راكمتها سنني عمره السبعيني،
فيقول« ،كانت هذه البحريات خمصصة
إلنتاج املحاصيل الزراعية ،اسوة بمختلف
األرايض التابعة مل�شروع مزرعة فدك»،
مبينا« ،أكثر من ثالث سنوات يف حماولة
استصالح أرايض البحريات احلالية باءت
بالفشل نظرا الرتفاع نسبة االم�لاح يف
تربتها».
ويضيف« ،قررنا إجي��اد بديل جمد وبعد
دراس���ة ومتحيص ب��ارشن��ا بتحويل هذه
األرايض اىل بحريات لرتبية األسامك وقد

ثبت نفعها بشكل ملحوظ» ،موضحا،
«تبلغ مساحة األرض التي تم حتويلها إىل
بحريات  275دونام».
وتبنى قسم التنمية الزراعية يف العتبة
احلسينية املقدسة استصالح مئات األرايض
يف املنطقة املحصورة جنويب بحرية الرزازة،
يف مرشوع كبري محل تسمية مزارع فدك،
كمسعى لتعزيز االقتصاد العراقي عرب
اعتامد األس��واق املحلية عىل املحاصيل
الزراعية الوطنية بدال من االسترياد.
وبات العراق يستورد معظم املحاصيل
الزراعية من دول اجلوار العراقي كإيران
وتركيا وسوريا واألردن ،بعد انحدار
مستوى اإلنتاج الزراعي بسبب اإلمهال
احلكومي هلذا القطاع احليوي من جهة

الغالف

وعدم وجود خطط اروائية ناجعة تؤمن
مياه السقي بعد انخفاض مستوى املياه يف
العراق.
وينتج قسم التنمية الزراعية من خالل
االراض املستصلحة حديثا العديد من
املحاصيل الزراعية كالقمح والشعري
والطامطم والبطاطا والباذنجان واخليار
الفلفل وغريها ،فضال عن زراعة آالف
املغروسات وأشجار النخيل بمختلف
انواعه والزيتون والرمان والتني واشجار
السدر.
ويرجح اخلبري الزراعي عدنان عوز إن
ّ
إنتاج بحريات األسامك هلذا العام سيبلغ
أك��ث��ر م��ن  300أل���ف ط��ن م��ن سمك
«ال��ك��ارب» ،فيقول« ،ع��دد االصبعيات

السمكية التي وضعت يف االحواض تبلغ
 150ألف بوزن  100غرام لكل اصبعية».
ويضيف« ،يبلغ وزن السمكة الواحدة
يف الوقت احلايل كيلو ونصف» ،مشري ًا،
إىل أن «وصول األسامك هلذا الوزن حيقق
نجاح ًا واملؤمل ازدياد اوزاهنا خالل الفرتة
القادمة قبل بدء عملية التسويق».
ويتابع مسرتس ً
ال« ،عدد االحواض الكيل
هو ستة ،مخسة احواض بمساحة  40دون ًام
لكل ح��وض ،فيام تبلغ مساحة احلوض
السادس  75دون ًام ،معزز كل حوض بست
نوافري مياه خمصصة لزيادة األوكسجني يف
مياه االحواض».
ويروي عوز كيف أسهمت عملية تغذية
األس�ماك بزيادة اوزاهن���ا ،عرب استخدام

اعالف مركزة وختضع ملعايري خمتربية تتميز
بنسب عالية من الصويا والربوتينات،
فيقول« ،الحظنا منذ بداية امل�شروع ان
األس�م�اك تنال ق��درا كبريا م��ن التغذية
واالوكسجني مما اف�ضى اىل انتعاشها».
م��وض��ح��ا« ،وض���ع يف ك��ل ح��وض ستة
معالف بسعة  150كيلو غرام لكل وجبة
تغذية».
ويعرب احل��اج ع��وز عن أمله يف تطوير
امل�شروع ليضم تربية أن��واع أخ��رى من
األسامك ،فيختتم قائال« ،نسعى اىل تربية
أسامك السلفر ،اىل جانب تربية الروبيان يف
املستقبل القريب».
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مواجهة الغزو الثقافي وتطوير قابليات الطالبات..

مسابقات ودورات ثقافية بينها دورة حملت عنوان (ما المقصود؟)

تقرير :حسنين الزكروطي /تصوير :احمد القريشي

تسعى وحدة االعالم النسوي التابعة الى االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة من خالل برامجها الثقافية
الموجه لطلبة الجامعات والمعاهد العراقية ،وكانت مسابقة «ما
الى الوقوف امام الغزو الثقافي والفكري
ّ
المقصود» الدينية من البرامج المحفزة والمشجعة للطالبات الملتزمات بالحجاب واالخالق الزينبية ،اضافة الى
الزيادة في علومهن باألحكام الشرعية المأخوذة من فتاوى المرجعية الدينية العليا في النجف االشرف.

و حتدثت االعالمية نور نعمة اليارسي
من وحدة االعالم النسوي قائلة« :دائام ما
تسعى وحدة االعالم النسوي اىل االهتامم
بـالطالبات عىل وجه اخلصوص ،ولعل
املسابقات التي تقام يف كل ع��ام ومنها
«الطالبة املثال» يف اجلامعات وغريها هي
خري دليل عىل التطلعات واالهداف التي
يسعى االعالم النسوي اىل حتقيقها ،والتي
تتمثل يف تشجيع الفتاة امللتزمة باحلجاب
واالخ�ل�اق الزينبية م��ن خ�لال الدعم
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النفيس و(اجلوائز التحفيزية)».
مبينة «ان فكرة اقامة املسابقات جاءت
ل��ل��وق��وف ام���ام ال��غ��زو ال��ث��ق��ايف امل��وج��ه
للمجتمعات االسالمية ،لذا ارتأت وحدة
االع�لام النسوي اقامة مشاريع معرفية
جت��ذب الفتيات وباخلصوص طالبات
اجلامعات واملعاهد ومنها مسابقة (ما
املقصود) يف الفقه النسوي التي شاركت
فيها  677طالبة» ،مضيف ًة ان «هناك برامج
كثرية تعمل وحدة االعالم النسوي عىل

اقامتها ،ومنها ما يتمثل يف اقامة دورات
ومسابقات خاصة بالفتيات اخلرجيات من
خمتلف اجلامعات العراقية».
وقالت املشاركة مريم عبد اهلل من اجلامعة
املستنرصية« :جاءت مشاركتي يف املسابقة
بعد االط�لاع عىل حمتوى امل��ادة املوجودة
ومدى االستفادة منها يف احلياة اليومية،
واحلمد هلل كانت هناك استفادة كبرية من
هذه املسابقة التي حتمل يف طيتها الكثري من
االهداف ابرزها رشح وتوضيح االحكام

العطاء الحسيني

الرشعية
وامل��ف��اه��ي��م
التي قد تكون غامضة لدى الفتيات او يف
غفلة منها ،موضحة ان احلاجة االساسية
التي دفعتنا للمشاركة يف هذه املسابقة
هي احلصول عىل قدر كبري من املعلومات
وليس الفوز باملراكز االوىل ،ودعت عبد
اهلل قريناهتا من الفتيات اىل املشاركة يف
هذه املسابقة كوهنا ستضيف هلن معلومات
مهمة حيتجن اليها يف حياهتن االجتامعية،
وع�برت عن شكرها وامتناهنا اىل مجيع

كوادر وحدة االعالم النسوي يف العتبة
احلسينية املقدسة التي عودتنا دائام عىل
تقديم كل ما هو خري وص�لاح للبلد و
العرتة الطاهرة».
وتشاركها املشاركة آيات رحيم طالبة يف
كلية الصفوة اجلامعة يف كربالء قائلة:
«هناك استفادة كبرية من االحكام الرشعية
امل��وج��ودة يف ال��ك��راس ومنها االحكام
املتعلقة بالصالة وال��وض��وء اضافة اىل
احكام الشك وغريها من االحكام التي
نحتاجها يف حياتنا اليومية ،نأمل بان
تستمر العتبة احلسينية املقدسة بتقديم مثل
هذه املسابقات التحفيزية».

واضافت رحيم« :ال يوجد اي ضغط يف
هذه املسابقة ،بل هي حمفزة اكثر للطلبة
اجلامعيني ل��زي��ادة االط�ل�اع ع�لى بعض
العلوم اخلارجة عن املواد االكاديمية».
فيام قالت املشاركة رسل عامد طالبة يف
قسم الكيمياء من جامعة الكوفة« :بعد
االطالع عىل االعالن الذي نرشته وحدة
االعالم النسوي يف العتبة احلسينية املقدسة
والتعرف عىل فحوى املسابقة واهدافها،
اصبحت الرغبة كبرية للمشاركة يف هذه
املبادرة التثقيفية والتوعوية».
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مجلة االحرار تلتقي االستاذ «إسماعيل راه نورو»
قم المقدسة
مدير مكتبة السيد البروجردي في َّ

مكتبة جمعت شتى العلوم وبشتى
المخطوطات والطبعات واللغات

المكتبات االسالمية عموما واالمامية خصوصا يكون لها اهتمام خاص من حيث حفظ ونشر
ثقافة االسالم  ،لهذا اهتم بها مراجعنا العظام لرفد الساحة العالمية بتراث االسالم االصيل وقد
تكون المكتبة متخصصة وقد تكون عامة  ،ومن بين تلك المكتبات صرح عال اسمه مكتبة اية
اهلل العظمى السيد حسين البروجردي في قم المقدسة  ،مجلة «االحرار» شدت الرحال الى هذه
المكتبة لمعرفة ما تجمعه من علوم االسالم فكان اللقاء باالستاذ مدير المكتبة اسماعيل راه
نورو ثاني ليحدثنا عن بداية تاسيس المكتبة فتحدث قائال :

قد تم تأسيس مكتبة املسجد االعظم
الكبرية التي تعرف بإسم آية اهلل العظمى
الربوجردي يف  15من شهر شعبان العام
 1379هـ.ق عىل يده قدس رسه ،وكان
مولع ًا بأن يستفيد منها مجيع ابناء املجتمع
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وألج��ل ذل��ك مجع يف ه��ذه املكتبة ما ال
يوجد يف سائر املكتبات من نوادر الكتب
ونفائسها وتم تدشينها رسمي ًا بعد وفاته
بتاريخ  28من شوال عام  1380هـ.ق
بحضور نجله املرحوم السيد حممد حسن

الربوجردي وتم ادارهت��ا عىل يد سامحة
الشيخ آية اهلل دانش االشتياين ملدة سبعة
وثالثني عاما.
ويف العرص احل��ارض قد توىل امر املكتبة
وقام باستكامهلا حفيده الفاضل سامحة اية

اهلل السيد حممد جواد العلوي الربوجردي
وقد تم تدشينها يف مبناها اجلديد يف عام
1431ه��ـ.ق عىل يده ،كام يتوىل سامحته
حالي ًا ساير املراكز املنتمية اىل املرجع الفقيد
من املسجد االعظم وغريها وقد خصص
فيها قسم خاص للنساء وقد اختريت مكتبة
(مسجد اعظم) كأفضل مكتبة نموذجية يف
مؤمتر كتاب احلوزة السنوي الثالث عرش
برعاية املجلس العلمي عام 1433هـ ق،
نظرا ملا تقدمه من خدمات ممتازة للقراء
والباحثني و يف عام  1434هـ ق ،اختريت
مكتبة آية اهلل العظمى الربوجردي من قبل
مؤسسة العامة للمكتبات ،بعنواهنا املكتبة
املفضلة يف مدينة قم ،كام كرمت من قبل
مكتب الثقافة واالرش��اد االسالمي عام

1437هـ ق ،ملا قدمته من خدمات متميزة.
من املؤكد ان املكتبة تزخر باملخطوطات
الثمينة وال��ن��ادرة فكم ع��دد خمطوطاهتا
وماهي مميزاهتا؟
طبقا الخر االحصائيات يوجد اكثر من
 7300عنوان نسخة خطية ،حيث تم
طباعة ونرش فهرستها.
ومن ابرز سامت هذا املجموعة ايضا اهنا
تضم نسخا بخط مؤلفني امثال «مال صدرا
وحممد تقي املجليس والعالمة املجليس
االستاذ اسماعيل
وعباس قيل سبهر والسيد صدر الدين
راه نورو ثاني
ص��در العاميل  » ....ون�ماذج من بعض
وخمطوطات لوحية ومنقوشات تعد من
خطوط العلامء والفطاحل نظري مریداماد
اهم خصوصيات املجموعة ،فضال عن
والشيخ البهائي.
النسخ املكتوبة قبل القرن العارش مثل هنج
وج���ود ن��س��خ ب��خ��ط��وط ج��ذاب��ة ذهبية
البالغة للرشيف الريض ( ،)720ومعراج
الفهم يف رشح النظم للعالمة احليل ()726
ورشح كلستان لسعدي ( )931ومخسة
نظامي ( )906ومفتاح العلوم ()754
واخالق نارصي ()894
وت���م يف ه���ذه امل��ج��م��وع��ة االح��ت��ف��اظ
بالنسخ اخلطية اخلاصة بآية اهلل العظمى
الربوجردي (قدس رسه) والنسخ املشتملة
عىل تعليقاته وحواشيه ،واملدونات اخلاصة
بنفقاته ودخله اليومي ،والنسخ املهداة
اليه.
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بالنسبة للكتب التي ت��ايت امهيتها بعد
املخطوطة وهي احلجرية فامذا عنها؟
تعد الطبعات احلجرية من املصادر القيمة
للمكتبة ،وعددها  5000كتاب طبقا
للتقريرات االحصائيات االخرية لقسم
احلسابات ،حيث يتعلق ح��وايل 1600
عنوان منها باملكتبة الشخصية آلية اهلل
العظمى الربوجردي.
وت��ت��ن��وع م��واض��ي��ع��ه��ا منها (الفقهية
واالصولية واحلديث واالدب والتاريخ
والفنون ،فضال عن الكتب الدراسية
وال��رس��ائ��ل العملية املتعلقة بالعهد
القاجاري القاجاري واملميز فيها اهنا
باكثر من لغة وتنوع طباعتها مثال بنمط
طباعة امل��دن كـ «اسطنبول ،والنجف،
والقاهرة ،بومباي ،لوكانتو ،اله��ور،
كانبور ،رسيناغار و.»...
هل قمتم بتجديد طباعة البعض منها
المهيتها ؟
نعم تم طباعة ونرش ما يقرب من 2000
عنوان منها يف القرن امل��ايض ومن اهم
النامذج التي طبعت عبارة عن «وقایع
نعمت خان عالی» ملحمد عيل الشريازي
ع��ام 1248ق يف اهل��ن��د ،وك��ت��اب «زاد
املعاد» للعالمة املجليس عام 1251ق يف
تربيز ،فكان اول طبعة حجرية يف ايران،
وکتاب «تاریخ بطر کبری» عام 1263ق،
ك��أول كتاب حجري انترش يف طهران،
ونرشة (مفرح القلوب) كأول صحيفة
اسبوعية باللغة الفارسية ،وثيقة ونرشية
«االس�لام» من اهم املطبوعات القيمة
التي حتوهيا هذه املجموعة.
كام وان هنالك اكثر من  1500عنوان
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اختصت هبا هذه املجموعة و مل يتم العثور
عىل نسخ خطية او مطبعية مشاهبة هلا يف
مكتبات اخ��رى وال��ن�ماذج ال��ب��ارزة هلذه
الكتب عبارة عن كتاب (حقيقة الصيام)
ملوالنا ايب الكام ازاد باللغة االوردية.
البعض منها بل االكثر اهداء او وقفا من
بعض االفاضل مثل ( حممد رمضاين،
وفريد حمسني االراك��ي ،والسدي حممد
حسني العلوي الطباطبائي و)...
هل توجد كتب بلغات اخرى ؟
الكتب املطبوعة باللغة الفارسية والعربية
والالتينية ،جمموعة الكتب الالتينية من
مجلة املصادر املوجودة يف املكتبة ،وهذه
املجموعة تشتمل عىل اللغة االنجليزية
والفرنسية واالملانية والروسية واالسبانية
وااليطالية والرتكية االستنطبولية واغلب
مواضيع هذه املجموعة هي عبارة عن
االدب وتعليم اللغة واالسالم والفلسفة
والتاريخ.
قدم بعض عناوين هذه املجموعة يستحق
التامل .حيث توجد مصادر قديمة ترجع
اىل عام ( 1699ترتبط بموضوع الكيمياء
باللغة الفرنسية) ،وعام ( 1850القصص
الفرنسية) وعام ( 1891قاموس أملاين -
فرنيس) ،وعدد ملفت للنظر راجع اىل

القرن التاسع عرش امليالدي.
و من بني اخلصال األخرى هلذه املجموعة
عناوين مثل( :سياستنامه خواجه نظام
امل��ل��ك ط���ويس) طبع ع��ام  1893م و
«هزار و یکشب» ،طبع عام 1930باللغة
الفرنسية .ومن مجلة املؤلفات القيمة هلذه
املجمعة عبارة عن النرشيات الفصلية
والسنوية باللغة الفرنسية واالملانية .ومتتاز
املكتبة باحتوائها عىل الكتب االملانية
املكتوبة باخلط االملاين القديم.
هل هنالك جمموعات اخرى من الكتب مل
تذكرها لنا ؟
نعم هنالك جمموعة من الكتب الدراسية
املؤيدة من وزارة املعلوم اخلاصة بالكتب
امل��درس��ي��ة حيث اع���دت للتدريس يف
امل���دارس بمراحل خمتلفة ،وم��ن مجلة
ه��ذه الكتب كتب ط��رائ��ق التدريس
واملربني ،وكتب دراسية لدول او بلدان
اخ��رى ،وكتب املرحلة املتوسطة ونمط
االمتحانات والربجمة الدراسية
واغلب كتب هذه املجموعة تم نرشها
يف العهد البهلوي الثاين يف الفرتة الزمنية
 1361ـ 1382ه���ـ  ،واق���دم املصادر
امل��وج��ودة راجعة اىل ع��ام 1321ه���ـ ق
واحدثها ع��ام 1398ه��ـ ق ،وتتوفر يف

هذه املجموعة الكتب احلجرية املتعلقة
بحكومة ن��ارص الدين ش��اه وامح��د شاه
قاجار (1300ـ 1350ق).
وهل تعتمدون نظام الكتب االلكرتونية
؟
من املؤكد التطور يفرض نفسه لسهولة
احل��ص��ول ورخ���ص ال��س��ع��ر ف��ق��د قمنا
بتحويل ما يقارب  50000كتاب اىل
اقراص ليزرية .
وهبذا تكون املحصلة النهائية التقريبية ملا
موجود يف املكتبة وحاليا توجد يف هذه
املكتبة  7300نسخة خمطوطة و 5000
عنوان بالطباعة احلجرية و  2000عنوان
بالطبع االح���ريف و  2000نسخة من
املجالت و  4000جملد من االطروحات
العلمية من املستويني الثالث والرابع
للحوزات العلمية واجلامعات واكثر من
 100000جملد من الكتب املطبوعة يف
خمتلف املوضوعات واكثر من 4400
ع��ن��وان م��ن الكتب باللغات االخ��رى
من االنكليزية والفرنسية وااليطالية
واالس��ب��ان��ي��ة وال��روس��ي��ة وال�ترك��ي��ة يف
م��وض��وع��ات ش��ت��ى واق��دم��ه��ا باللغة
الفرنسية الذي حيمل عنوان (la pierre
 )philofophaleاملطبوع عام 1699
للميالد.
كيف تتم عملية احلفظ ؟
هنالك خم��زن رئييس حلفظ الكتب فيه
رف��وف مغلقة وام��ا يف قاعات املطالعة
فيتم وضعها عىل شكل رفوف مفتوحة.
فالكتب التي تاريخ طباعتها او اصدارها
قبل  1341هـ ق يتم حفظها يف اماكن
بعيدة عن متناول اليد واما التي يعد هذا
التاريخ تكون يف القاعات املفتوحة
واغلب مواضيع هذه املجموعة تتمحور
يف جمال العلوم االسالمية واالنسانية.

سيرة مختصرة للسيد حسين
البروجردي (قدس سره):

ول���د ال��س��ي��د ح��س�ين ال�ب�روج���ردي يف
صفر سنة  1292هـ يف مدينة بروجرد
اإليرانية.
التحق السيد حسني ال�بروج��ردي يف
حوزة نور بخش العلمية يف بروجرد .ثم
انتقل يف سنة  1310هـ إىل أصفهان وبعد
أربع سنوات توجه إىل النجف األرشف
حيث حرض درس اآلخوند اخلراساين
وانتهل من علومه مدة تسع سنني .ومن
أساتذته
يف النجف السيد كاظم اليزدي وشيخ
الرشيعة األصفهاين.
عينّ السيد ال�بروج��ردي والشيخ أمحد
الشاهرودي كممث َلني لعلامء النجف
قرروا االنضامم إىل علامء
األرشف ،حني ّ
قم وإيصال اعرتاضهم إىل مسامع رضا
حتصنوا
خ��ان ،لتأييد علامء قم الذين ّ
اعرتاض ًا عىل جرائمه وسلوكه املشني يف
التعامل مع العلامء.
�وج��ه السيد ال�بروج��ردي إىل مدينة
ت� ّ

مشهد مبارشة بعد أن قبض عليه يف
مدينة قرص شريين ونقله إىل طهران،
ليقيم يف هذه املدينة املقدسة ثامنية أشهر،
ويف تلك الفرتة كان يواظب عىل إقامة
صالة املغرب والعشاء مجاعة يف مسجد
ج��وه��رش��اد ،بطلب م��ن آي��ة اهلل حممد
الكفائي (ابن اآلخوند اخلراساين) وآية
اهلل السيد حسني الطباطبائي القمي.
ساهم إرصار الربوجرديني عىل السيد
ال�بروج��ردي يف أن ي��ع��ود إىل مسقط
رأسه من جديد ليستمر يف جمال التعليم
والتبليغ.
سنة  1364ه��ـ غ���ادر السيد حسني
ال�بروج��ردي بروجرد متوجها صوب
طهران للعالج ،ثم استقر يف قم ليتحمل
أعباء املرجعية العامة وإدارة احل��وزة
العلمية هبذه املدينة.
السيد الربوجردي لديه اهتامم خاص يف
توسعة وتطوير االماكن الدينية والثقافية،
من م��دارس علمية ومكتبات ،فضال
عن طباعة الكتب الدينية ،وقد انشأ يف
حياته مركز هامبورغ االسالمي الكبري،
ومسجد اعظم يف ق��م ،ومدرسة خان
العلمية يف قم ايضا ،ومدرسة النجف
االرشف ،ومدرسة كرمنشاه االسالمية،
ومكتبة بكرمنشاه ايضا ،ومكتبة النجف
االرشف.
لقد حاز عىل إجازة االجتهاد من اآلخوند
اخلراساين ،وشيخ الرشيعة األصفهاين
والسيد أبو القاسم الدهكردي.
رحل السيد الربوجردي عن الدنيا يف
الـ  13من شوال 1380هـ ق املصادف
1961 /3 /30م.
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االستدامة والكفاءة المهنية للصحافة
هي جزء من التنمية
لكي تستطيع وسائل اإلعالم
التعددية والمستقلة والحرة أن
تلعب دورها الكامل في التنمية
 ،فإنها تحتاج الى توفير منصة
لصحافة مستدامة ومهنية وذات
مصداقية .تعتمد وسائل اإلعالم
الخاصة في وجودها وتوسعها على
نموها في السوق ،وقد عرقلت
األزمة االقتصادية ذلك في عدة
أماكن في أعقاب األزمة المالية
التي بدأت في عام .2007
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إن وسائل اإلع�لام العامة والتي
هي أكثر استقاللية حيث أن حمتواها
مرتبط باحتياجات الوضع العام
يف البيئة املحيطة  ،لذلك جتد أن
احلكومات املركزية أكثر ت��ردد ًا يف
متويلها عىل الرغم من دوره��ا يف
التنمية .وال تزال وسائل اإلعالم
املجتمعي هلا أمهية خاصة يف تقوية
الفئات املهمشة بام فيها املجتمعات
األصلية أو الريفية ومتكينهم من
«امل��ش��ارك��ة الشعبية» ال��ت��ي متكن
الناس من حتديد أولوياهتا وتطوير
حلول فريدة للمشاكل املحلية .ومع
ذلك ال يزال أساس أعامل وسائل
اإلع�لام املجتمعية غري مستقرة يف

كثري م��ن األم��اك��ن  ،وي��ع��ود ذلك
جزئي ًا اىل عدم كفاية األنظمة الرقابية
وعدم كفاية اعرتاف اجلهات املانحة
بقيمتها جتاه التنمية.
وتدرك اليونسكو بأن املجتمعات
األك��ث��ر ت��ض�رر ًا م��ن ال��ف��ق��ر هي
امل��ج��ت��م��ع��ات األق����ل ق����درة عىل
احلصول عىل املعلومات ونقلها.
ونتيجة لذلك  ،يتم استبعادها من
النقاش العام فال تستطيع أن تؤثر
عىل القرارات التي هلا تأثري عميق
عىل حياهتم اليومية .وهذا واضح
فيام يتعلق باخلدمات األساسية :فعىل
سبيل املثال  ،يعتمد املجتمع الصحي
عىل املعلومات املتعلقة باملياه النظيفة

وال�صرف الصحي واللقاحات والبيئة
الخ .فبدون استدامة وسائل اإلعالم يف
خمتلف قطاعات اإلعالم اخلاص والعام
واملجتمعي  ،حيتمل أن تستمر احلالة
املهمشة لتلك املجتمعات.
تواجه مجيع وسائل اإلع�لام اإلخبارية
اليوم – سواء كانت عامة أو خاصة أو
جمتمعية – حتديات حول كيفية التعامل
مع اجلهات الفاعلة اجلديدة التي تولد
املحتوى اإلخ��ب��اري للجمهور ،مثل
امل���دون�ي�ن وامل��ن��ظ�مات غ�ير احلكومية
والرشكات اخلاصة واهليئات احلكومية.
ويف كثري من احل��االت تتصارع وسائل
اإلعالم التقليدية مع قضايا نشأت نتيجة
دخوهلا يف وسائل اإلعالم عرب االنرتنت
بشكل عام .فإن اتصاهلا مع اجلمهور من
خالل اهلواتف اخللوية ووسائل اإلعالم
االجتامعية عرب االنرتنت يعني تداخل
بني وسائل اإلعالم املجتمعي ووسائل
اإلعالم اخلاصة والتجارية  ،حيث متكن
مجيع القطاعات مشاركة اجلمهور بشكل
متزايد .كام تواجه العديد من وسائل
اإلعالم اإلخبارية حتديات حول انتاجها
وتداوهلا للصحافة ألهنا أصبحت تتأثر
بالتغريات يف برامج اإلعالن .فكل هذه
العوامل تؤثر عىل استدامة وجودة ودور
الصحافة فيام يتعلق بالتنمية.
ظهرت الكفاءة املهنية للصحافة من
خالل مراعاة املعايري مثل التحقق من
املحتوى اإلخ��ب��اري ،ورسي��ة املصادر،
وال��ن��زاه��ة ،واملصلحة العامة .وق��د تم

التشكيك هبذه النزاهة يف عدة طرق .فإن
احل��دود بني امل��ادة التحريرية واإلع�لان
غري واضحة يف كثري من احل��االت .لقد
أصبح النظام الواسع للبيئة االعالمية
يضم مزودين للمحتوى االخباري ال
يعون وال يتقيدون باملهنية الصحفية ،
ولكن أيض ًا ال ُيمنحون دائ ًام نفس احلامية
كالصحفيني التقليديني .وقد أدى ظهور
وسطاء االنرتنت مع إمكانية التأثري من
خ�لال حرية التعبري اىل اجي��اد جمموعة
جديدة ممن يفرضون سلطتهم عىل الشبكة
مع أن معظمهم غري ملم وغري مستعد بام
يتعلق هبذا الدور .إن حتقيق التوازن بني
احلق يف حرية التعبري مع احلقوق األخرى
مثل اخلصوصية والسمعة واألمان تعترب
مرشوعا ناشئا وغري ناضج خصوص ًا يف
ما يتعلق باالنرتنت .وال تزال املناقشات
حول التنظيم ال��ذايت مقابل خصخصة
الرقابة من قبل وسطاء االنرتنت يف طور
النمو.
ويف كثري من األح��ي��ان ال ت��زال املعايري
القانونية لفرض القيود عىل حرية التعبري
إن تحقيق التوازن بين الحق في
حرية التعبير مع الحقوق األخرى
مثل الخصوصية والسمعة
واألمان تعتبر مشروعا ناشئا
وغير ناضج خصوصًا في ما
يتعلق باالنترنت.
عىل مجيع األصعدة غري متامشية متام ًا مع

املبادئ الدولية والتي تتطلب الشفافية
والتناسب واهلدف املناسب حتى تكون
مرشوعة .وهنا يأيت السؤال حول عالقة
أخالقيات مهنة الصحافة مثل التحقق
من املعلومة واالنصاف يف هذا املجال.
وغالب ًا ما يكون اإلملام باجلوانب الصحفية
يف تغطية قضايا التنمية املعقدة والتي
ترتاوح بني إعداد التقارير حول الفوارق
بني اجلنسني وحتى تقارير تغري املناخ غري
كافية.
ويف الوقت نفسه  ،فإن الوصول الواسع
اىل وسائل االعالم يثري تساؤالت حول
املسائل املتعلقة بإمكانية الوصول األوسع
مثل فجوة احلزمة العريضة وفجوة النوع
االج��ت�ماع��ي وال��ف��روق��ات كاالختالف
اللغوي واالجتامعي .ويف سياق توسيع
املعلومات  ،تعتمد ن��زاه��ة الصحافة
أيض ًا عىل كفاءة االملام بوسائل االعالم
واملعلومات .جيب أن يكون املشاركون يف
وسائل اإلعالم جمهزين باستمرار إلجياد
وتقييم واملشاركة يف املعلومات حول
مناقشات التنمية.
كل هذا يؤثرعىل تنمية وسائل اإلعالم
ك��ج��زء م��ن التنمية األوس����ع ن��ط��اق� ًا.
وباختصار  ،فإن استدامة وكفاءة مهنية
الصحافة وإمل��ام منتجيها ومستهلكيها
تستحق االهتامم يف اليوم العاملي حلرية
الصحافة عام .2014
المصدر /نقالً عن منظمة
اليونسكو ـ األمم المتحدة.
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من هنا وهناك

الحـــــــــيرة

أسرار وكنوز تختزنها االرض
استطالع :محمد حميد الصواف

يشعر اآلثاري شاكر عبد الزهرة بأن سنوات عمله التي ناهزت األربعين عاما في هيئة اآلثار العراقية
تكللت بالعديد من االكتشافات المهمة الناجحة ،ال سيما بعد أن تمكن مؤخرا بصحبة فريق عمله
المكون من خمسة فنيين أثريين ،الكشف عن آثار عراقية ال تقل قيمة عن االكتشافات األثرية السابقة،
وتمهد «حسب قوله» لكشف كامل لمدينة الحيرة العربية المندثرة.
ويوضح عبد الزهرة خالل حديثه ملجلة
االح��رار طبيعة اآلث��ار املكتشفة مؤخرا
يف مدينة النجف االرشف ،فيقول« :تم
الكشف ع��ن أس��س ل��دي��ر كنيس يعود
تارخيه اىل  268ميالدية ،متكون من ست
وأربعني غرفة مزخرفة اجل��دران ،نقشت
عليها رسوم أوراق العنب والصلبان”.
ويضيف شاكر« ،بعد احلفر اىل عمق يصل
اىل مرت ونصف حتت األرض ،عثرنا عىل
بعض املسكوكات الذهبية منها الدنانري
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البيزنطية وعدد من احليل الذهبية وجرار
خزفية وأالح��ج��ار الكريمة ،فضال عن
بعض األدوات املنزلية األخرى».
ويشري اآلثاري وعالمات الزهو بادية عىل
حمياه« ،إذا ما طابقنا املعطيات املكتشفة
حديثا وبعض ال��رواي��ات التارخيية ،فان
الدير يعود إىل هند بنت النعامن ابن املنذر
ملك احلرية الشهري”.
واحل�ي�رة ه��ي مدينة تارخيية قديمة تقع
يف جنوب وس��ط ال��ع��راق وه��ي عاصمة

املناذرة وقاعدة ملكهم ،وتقع أنقاضها عىل
مسافة  7كيلومرتات إىل اجلنوب الرشقي
من مدينتي النجف والكوفة اللتني بفعل
الزحف العمراين أصبحتا متالصقتني،
ومتتد األنقاض من قرب «مطار النجف»
حتى «ناحية احلرية» التابعة لقضاء املناذرة
(أبوصخري).
وال تزال ناحية احلرية التي تشكل جزءا
من مدينة احلرية القديمة مأهولة بالسكان.
فيام كانت احلرية وجنوب العراق بشكل

من هنا وهناك

عام يطلق عليهم عربستان حتت احلكم
الفاريس الساساين.
وال��ن��ع�مان ب��ن امل��ن��ذر ب��ن ام���رئ القيس
اللخمي ،امللقب ب��أيب قابوس (-582
 609م) ك��ان مسيحيا نسطوريا تسلم
مقاليد احلكم بعد أبيه ,وهو من أشهر ملوك
امل��ن��اذرة قبل اإلس�ل�ام ،وه��و ب��اين مدينة
النعامنية عىل ضفة دجلة اليمنى.
منطقة حمرمة
من جهته كشف مدير دائرة آثار النجف
حممد هادي عن أن فرق التنقيب اخلاصة
ب��دائ��رة آث��ار املحافظة عثرت ع�لى آث��ار
مسيحية بمنطقة احلرية القديمة .وذكر أن
اآلث��ار هي «دي��ر مسيحي وكنيسة وعدد
من األبنية إضافة إىل جرار عليها عالمة
الصليب وحيل ذهبية وعملة نقدية».
واعترب مدير دائ��رة اآلث��ار بالنجف هذا
االك��ت��ش��اف» دليال ع�لى وج��ود الديانة
املسيحية يف هذه املنطقة يف القرن الثالث
امليالدي التي يعود إليها تاريخ اآلثار».
وأض��اف ه��ادي «منطقة احل�يرة القديمة
الواقعة عىل بعد ع�شرة كيلومرتات إىل
اجلنوب من النجف هي منطقة أثرية منذ

عرشينيات القرن امل��ايض ،وق��د عملت
يف جزء منها إحدى البعثات األملانية عام
 1932وهي مؤرشة عىل خارطة كاسرتو
القديمة لكن مل تؤرش عليها نوعية اآلثار
املوجودة فيها».
وأوضح أن «الكشف عن املناطق األثرية
يعد رافدا القتصاد املحافظة كون اكتامل
التنقيب سيجتذب الزوار من شتى دول
العامل».
مطار النجف الدويل
ع�لى صعيد متصل طالب حممد ه��ادي
سلطات املطار بوقف عمليات التوسع
اجلارية اآلن ،كون املنطقة تعد موقعا اثري ًا،
مؤكدا «أبلغنا سلطات املطار واحلكومة
املحلية ،برضورة وقف عمليات التوسع،
باعتبارها منطقة حمرمة ختضع لسلطة اهليئة
العامة للرتاث واآلثار”.
ويبني هادي ،ان املوقع املكتشف يبعد نحو
ثالثة كم من مركز مدينة النجف القديمة،
واىل اجلنوب الغريب من مدرج املطار”.
ويشري «تعترب البعثة األملانية للتنقيب أول
م��ن اكتشف امل��وق��ع ،وه��ي م��ؤرشة عىل
خارطة كاسرتو القديمة ،إال إن عملها

توقف منذ تلك الفرتة ،حتى بادرت اهليئة
العامة للرتاث واآلث���ار ع��ام  2007اىل
إحياء أعامل التنقيب جمددا بواسطة فريق
عراقي متخصص”.
ويضيف« ،اجري التنقيب عىل مرحلتني
استمرت األوىل لفرتة سبعة أشهر ،والثانية
ملدة ثالثة أشهر”.
قلة التخصيصات
إىل ذل����ك اش��ت��ك��ى ه�����ادي م���ن قلة
التخصيصات امل���رص���ودة لعمليات
التنقيب ،فضال عن افتقار دائرته اىل جهاز
املاسح الضوئي املعتمد لدى معظم فرق
التنقيب الدولية ،مشريا يف الوقت نفسه اىل
ان املنطقة املمتدة من جنوب غرب املطار
اىل قضاء احل�يرة احل��ايل تضم آث��ار مدينة
احلرية التارخيية املندثرة ،حيث يقول« ،ال
يزال عملنا يفتقر اىل العديد من األجهزة
وامل��ع��دات املتطورة يف أع�مال التنقيب،
السيام جهاز املاسح الضوئي الذي يعد من
أكثر األجهزة تطورا ونجاحا يف التنقيب،
مضيفا «حتى االن نحن نستعمل الفأس
والزنابري البالستكية وعربات نقل بدائية”.
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العتبة العباسية تعلن عن انجاز
موسوعة بـ ( )35جزءا تؤرشف معركة الجهاد الكفائي

تقرير  :ضياء األسدي  /تصوير  :خضير فضالة

اق��ام قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف
األمانة العامة للعتبة العباسية املقدسة،
بمنطقة ب�ين احل��رم�ين الرشيفني وقاعة
اإلم��ام احلسن (عليه السالم) ،مهرجان
فتوى الدفاع املقدسة الثقايف الثالث الذي
استمر ليومي اجلمعة والسبت 15-14
من شهر ش��وال املكرم يف دورة جديدة
محلت بني حيثياهتا العديد من املفاجآت
ضمت فعاليات ثقافية
واألع�مال املهمةّ ،
وادبية واعالمية خمتلفة وبواقع جلسات
صباحية ومسائية كان ابرزها اإلعالن عن
انجاز موسوعة فتوى اجلهاد املقدسة التي
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تضمنت  35جزء ًا تؤرشف كافة التفاصيل
التي حدثت منذ انطالق الفتوى وما قبلها.
ويف لقاء ملجلة «األحرار» مع االستاذ امحد
ص��ادق املدير التنفيذي ملوسوعة فتوى
اجلهاد الكفائي املقدس الذي حتدث قائ ً
ال:
«اح��ت��وى املهرجان بنسخته الثالثة عىل
فعاليات خمتلفة ومتعددة منها املعرض
التشكييل الذي اقيم يف منطقة بني احلرمني
الرشيفني اضافة اىل انتاج فيلم من إعداد
وتنفيذ قسم الشؤون الفكرية يف العتبة
املقدسة حتت عنوان «سبايكر» الذي تم
عرضه يف مؤمتر سبايكر ضمن فعاليات

املهرجان وال��ذي ع��ده املتابعون األول
بالعراق استذكار ًا هلذه املجزرة وهو توثيقي
وحيتوي عىل شهادات حية من الذين نجوا
باإلضافة اضافة ألمسية للشعر الشعبي
يف الصحن الرشيف وحمفل قرآين ومؤمتر
للبحوث ج��اء حتت عنوان ((املرجعية
الدينية حصن األمة االسالمية)) شارك فيه
اكثر من  16باحثا بعناوين خمتلفة تناولت
مجيعها اثر الدفاع املقدسة يف حفظ ارواح
املسلمني».
من جهة اخ��رى حتدث الباحث االستاذ

وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر :ان احل��ف��ل اخلتامي
للمهرجان صاحبته العديد من الفقرات
ك��ان اب��رزه��ا تقديم العديد من ال��دروع
والشهادات التقديرية من قبل األمني العام
للعتبة العباسية املقدسة السيد املهندس
حممد األشيقر للخمسة األوائل الفائزين يف
كتابة القصة واملقال والقصة القصرية جدا
وثالثة فائزين يف كتابة السيناريو فض ً
ال
عن تكريم الباحثني املشاركني يف مؤمتر
البحوث ال��ذي ش��ارك فيه اكثر من 16
باحث ًا من خمتلف اجلامعات العراقية».

املساعد الدكتور رحيم اخلزاعي رئيس
قسم اللغة العربية يف جامعة بغداد قائ ً
ال:
«كان لنا رشف املشاركة باملهرجان كون
اقامة مثل هكذا مهرجانات تعطي امهية
كبرية لتناول فتوى الدفاع املقدسة التي
الب��د ان توثق ورق��ة بحثي يف املهرجان
اتت بتسليط الضوء عىل اخلطاب السيايس
االرسائييل املوجه للعراق عىل ضوء فتوى
ال��دف��اع امل��ق��دس��ة ،حللت فيه اخلطاب
السيايس االرسائييل واالعالمي وكيف
تناول الفتوى ودرس شخصية السيد عيل
احلسيني السيستاين (دام ظله ال��وارف)
وماذا يمثل هلم من خطورة يف املستقبل عىل
كياهنم اهلزيل الذي حياول دائ ًام ان يتمدد
عىل حساب األخرين».
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مقاالت

انها تجارب وليست نظرية
مباشر
االخبار

ولكن بالنسبة لالعالم فان النظرية فيها
ختتلف  ،نعم قد تعترب نظرية لفرتة زمنية
معينة ومكان معني ووفق ظروف خاصة،
ولكنها تلغى اذا ما الغيت رضوراهتا عىل
سبيل املثال نظرية السلطة ظهرت هذه
النظرية يف إنجلرتا يف القرن السادس
عرش  ،وتعتمد عل نظريات أفالطون
وميكافيليل ،وترى أن الشعب غري جدير
عىل أن يتحمل املسؤولية أو السلطة فهي
ملك للحاكم أو السلطة التي يشكلها.
هذه النظرية تم نقدها والغاؤها مع ظهور
اسلوب جديد لالعالم اطلق عليه ايضا
نظرية وهي نظرية املشاركة الديمقراطية،
وال��ت��ي تعد أح��دث إض��اف��ة لنظريات
اإلعالم وأصعبها حتديدا ،فقد برزت هذه
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تعريف النظرية اصطالحا قواعد
لوصف شيء ما،
ستخدم
ومبادئ ُت
ُ
ِ
سواء أكان علميًا ،أم فلسفيًا ،أم
ُ
تثبت هذه
معرفيًا ،أم أدبيًا ،وقد
تساهم
معينة ،أو
النظرية حقيقة ّ
ُ
بناء فكر جديد ،واالهم في
في
ِ
النظرية انها تطبق في أي زمان
ومكان  ،على سبيل المثال مجموع
أي زاويتين متجاورتين على خط
مستقيم واحد  180درجة  ،هذه
النظرية هي نفسها في أي دولة
وفي أي سنة  ،وفي االدب مثال بحور
الشعر وفي البالغة مصطلحاتها .

النظرية من واقع اخلربة العملية كاجتاه
إجيايب نحو رضورة وجود أشكال جديدة
يف تنظيم وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ،فالنظرية
قامت كرد فعل مضاد للطابع التجاري
واالحتكاري لوسائل اإلعالم اململوكة
ملكية خاصة ،كام أن هذه النظرية قامت
ردا ع�لى م��رك��زي��ة م��ؤس��س��ات اإلذاع���ة
العامة التي قامت عىل معيار املسؤولية
االجتامعية وتنترش بشكل خ��اص يف
الدول الرأساملية.
ولكن ايضا وجه هلا النقد وتم استحداث
غريها وبدات تتواىل ما يقال عنها النظريات
منها مثال  :نظرية املسؤولية االجتامعية،
النظرية السوفيتية(االشرتاكية) ،النظرية
التنموية نظرية املشاركة الديمقراطية،

نظرية احلقنة حتت اجللد  ،نظرية تقنية
اجهزة االتصال احلديثة .
حقيقة هذه ليست نظريات بل جتارب او
خطة عمل ملرحلة معينة  ،ويمكن الي كان
يشتغل باالعالم ان يستنبط اسلوبا اعالميا
يؤثر بامللتقي رشط املصداقية  ،وهلذا نجد
االختالف يف االسلوب االعالمي لدى
كل املجتمعات واملؤسسات  ،فالبعض
منها ختضع لقوانني قوية اذا خالفت
املصداقية والبعض منها يكون مدسوسا
وخمصصا لالكاذيب وتبقى احلكومات
هي التي تتالعب هبذه املعايري.
خالصة القول ال يمكن ان تعتمد أي
نظرية او جتربة متى ما شئنا بل اذا توفرت
متطلبات تلك التجربة .

شهداؤنا

الى روح الشيخ الشهيد (حسن االبراهيمي العيساوي) الكربالئي

الباحث عن مسالت الشهادة الشامخة
حيدرعاشور

حني يتقدم امل��رء يف اجت��اه حل��ده شهيدا،
وينذر روحه هلذا الفعل الرهيب املحاط
ب��األرسار ،هي نفسها التوفيقات االهلية
املتوسمة بالشخص االكثر حظوة عند رب
الساموات واألرض...
ه��ذه االق���دار املرتسمة لولدي الشهيد
(أيب جعفر الكربالئي) منذ صغره كانت
تالحقه مثل ظ��ل��ه ،وق��اس��ى هب��ا ان��واع
العذاب وحارصته احلياة بضنكها ،لكن
ايامنه ان الشهادة هي قدره الغالب منذ اول
صيحة وقيام كربالئي عىل زمر البعث،
صال بكل جهاده ان يكون شهيد ارض
احلسني ،لكن شاء اهلل ان يكون رجل دين
ورسالة فالتحق باحلوزة العلمية يف النجف
االرشف بعد أن أكمل دراسته األكاديمية
ومراحل املقدمات والسطوح حتى وصل

اىل مرحلة البحث اخل��ارج ،فكان فخرا
للعيساويني وأنموذجا مرشفا بني أقرانه،
يتصبب رشفا وعقيدة وإيامنا ،فالطريق
املبارك ميلء باالمتحانات ،والدة انسان
للحياة أمر صعب للغاية واألصعب من
ذلك تعليمه ان يكون رشيفا ،وعالمات
الرشف هي احتضان االرشاف له فكان
تلميذا وفيا ألبناء املرجع االعىل السيد عيل
احلسيني السيستاين ...
لكن حلم ال��ش��ه��ادة م��ن اج��ل العقيدة
واملذهب ظل يراوده يف كل مكان وزمان.
وحني جاء النداء «اجلهاد الكفائي» ترك
كل يشء دراسته مستقبله وزوجته وأطفاله
األربعة...
فخرج م��ن حت��ت مظلة االم���ام احلسني
جماهد بتلك اهليئة احلوزوية وهو يفتخر

انه رجل دين معمم حيمل السالح بوجه
«دواعش :االرهاب ،فقاتل قتال االبطال
يف (الرحالية ،وجرف النرص ،واللطيفية،
والضابطية ،وبلد والعوجة ،وبيجي)،
يلتحق مع كل فرقة او لواء أو رسايا تدخل
معارك طاحنة لطرد زمر التكفري .انه ابني
(حسن االبراهيمي) الباحث عن الشهادة
بإيامن وعقيدة ،وهي تسبح حوله وتدور،
وه���و يستحث ُ
اخل��ط��ى ن��ح��و مسالت
الشهادة الشاخمة التي تنذره ببشارة السعادة
واخللود...
هب��ذه الروحية احلسينية العالية كانت
السواتر االمامية تقف له اجالال وهو يؤم
املصلني من املقاتلني صالة اجلامعة ويلقي
املحارضات العقائدية عىل املجاهدين...
فرفع اهلل ق��دره يف العليني حني رصدته
عيون الغربان الداعشية وه��و يقتحم
سواتر املنازلة لينقل ما جادت به النفوس
الكريمة من مياه وطعام ،مل تثنه رصاصات
القناصني الغادرة وال قذائف املتوحشني
وال كامئن املرتزقة ،كان ينفذ االوامر بتلك
الرجولة احلسينية التي يشهد هلا اجلميع..
وتلك الليلة الدامية التي فصلت بني
انقشاع الريبة وانفجار اليقني ،وحلم
الشهادة يضاهي روعة النجوم والتهاب
ال��ش��ه��ب ،ارت��ع��ش ال��ت�راب أالم���ا عىل
الوجوه ،والنار متطر عىل القلب ،فغدت
روحك (ابا جعفر) مثل الطيور اىل حضن
فضاء أرحب ،بعبوة ناسفة يف قضاء بيجي
منطقة املزرعة شامل حمافظة صالح الدين
بعد انتظار طويل للشهادة لتعرج روحك
الطاهرة اىل امللكوت االعىل شاهدة عىل
اجرام عصابة (داعش) املجرمة...
تركت يا حسن وصيتك االزلية  :عليكم
بتكفيني بكفن احرام بيت اهلل احلرام لتدفن
بعني الرعاية االهلية يف وادي الغري عند
امريك الغالب عىل كل غالب عيل بن ايب
طالب.
هذا هو ولدي الشيخ الشهيد الذي علمني
ان ابتعاد االجساد ليس فراقا ،فالقلوب
املتحدة بقوة العقيدة االمامية هي نابضة
باحلياة ،وستلتقي حتام يف جنان اهلل اخلالدة.
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كاتب وكتاب
كتاب (طرائف المقال
في معرفة طبقات الرجال)..
أهم العلوم اإلس�ل�امية هو عل���م الرجال ،إذ يع���دّ المرجع في
ال يخف���ى أن م���ن ِّ
تش���خيص األحادي���ث وتمييز صحاحها ع���ن ضعافها ،ونجد أن فطاحل اإلس�ل�ام قد
قس���م
اهتم���وا به كثيرًا فكان���ت لدينا العديد من المصنفات والمؤ ّلفات ،والتي ُأ ّلف
ٌ
ّ
منها على طريق طبقات الرجال.
ويعرف علم الرجال يف صناعة الفن بتعاريف،
ّ
فقال بعض :بأنه ما وض��ع لتشخيص رواة
احلديث ذات ًا ووصف ًا ،مدح ًا وقدح ًا.
ويسمى أيض ًا بـ (علم اجلرح والتعديل) أو (علم
ّ
اجلرح والعدالة) وهو أحد فروع علم احلديث،
ُ
يبحث فيه عن أحوال رواة احلديث من حيث
اتصافهم برشائط قبول رواياهتم أو عدمه.
وقيل أيضا :هو علم يدرس سري رواة األحاديث
النبوية ليتم احلكم عىل سندها إذا كانت صحيحة
أو حسنة أو ضعيفة أو موضوعة.
وقد أ ّلف العلاّ مة السيد عيل أصغر اجلابلقي
الربوجردي ( ُقدّ س رسه) كتاب ًا سام ُه (طرائف
ضمن هذا
املقال يف معرفة طبقات الرجال)
َ
ُ
ّ
العلم املهم ،ويعدّ من أفضل ما ألف يف هذا
املضامر ،بشهادة سامحة العالمة السيد شهاب
كتب مقدّ مته،
الدين املرعيش النجفي الذي َ
أمهيته يقول املرعيش« :لعمري إنه خري ما
وعن ّ
ألف يف الطبقات ،قد سعى املؤلف جده واجتهد
يف ترتيبه وتنسيقه عىل خري نمط وأسلوب،
والنسخة األصلية التي هي بخطه الرشيف
موجودة عندنا يف املكتبة العامة املوقوفة بقم».
وأضاف« ،كنت كثري الولع والشوق يف نرشه إىل
أن وفق اهلل اللطيف ابني املكرم ،وثمرة فؤادي
املعظم ،حجة االس�لام احل��اج السيد حممود
احلسيني املرعيش النجفي دام جمده وفاق سعده
فأقام بكل نشاط يف طبعه ون�شره ،وساعده
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الفاضل اجلليل حجة االس�لام احل��اج السيد
مهدي الرجائي األصفهاين دامت تأييداته يف
تصحيحه وحتقيقه حتى انترش وج��اء بحمد
اهلل تعاىل واجدا ملا هو املرغوب يف باب الطبع
واالنتشار.
ّ
ثم «ألح إيل ولدي البار املذكور تأليف رسالة يف
ّ
ترمجة هذا الرشيف اجلليل  ،وحيث مل أجد بدا
من إسعاف مأموله مع ما يب من اعتوار األسقام
املؤملة واآلالم الروحية ،فرشعت يف تأليف
وجيزة سميتها ب (الظرائف يف ترمجة صاحب
الطرائف) مستعين ًا بكرم املوىل».
قسم العالمة عيل أصغر الربوجردي كتابه إىل
ّ
( 26طبقة) ،وذكر فيها أسامء املشايخ وعلامء
الدين ورواة احلديث ،والذين وصل عددهم لـ
( 6555فرد ًا).
العالمة احلاج السيد عيل أصغر ابن العالمة
احلاج السيد حممد شفيع ابن احلاج السيد عيل
أكرب ابن السيد حممد بديع املوسوي اجلابلقي
ال�بروج��ردي ال��ذي ينتهي نسبه إىل املري نظام
الدين أمحد املدفون يف بقعة امام زادة قاسم يف
نواحي بلدة بروجرد املنتهي نسبه إىل االمام
موسى بن جعفر (عليهام السالم).
أما أب��وه هو العالمة اجلامع للعلوم العقلية
والنقلية احلاج السيد حممد شفيع اجلابلقي ،وهو
كان من أفذاذ العلامء.

جذور النقد األدبي
َ
كان األدب يف العرص اجلاهيل منترش ًا بني
عامة الناس متزامن ًا بظهور نوع من النقد
ينسجم مع الطبيعة اجلاهلية وكان يصدر
غالب ًا عىل أساس الفطرة دون أن يتبع قانون ًا
أو قاعدة معينة ،وكان يبتنى عىل أساس أن
شعر كل شاعر جيب أن يبحث بمعزل عن
شخصية الشاعر ومكانته وحتى بمعزل
عن سائر أشعاره ،وقد انصب اهتامم النقاد
يف تلك الفرتة عىل قوة الشعر أو ضعفه،
وهل إن األلفاظ سلسة أو يشوهبا تعقيد
وغموض ،وهل أن القافية مطابقة للسنن
الشعرية أو ال.
ومع إطاللة العهد اإلسالمي وحتى العهد
األموي تغيرّ وجه النقد ،كام يقول الكاتب
(حممد باقر احلسيني) ،ويعود السبب
إىل «وج��ود القرآن الكريم واألحاديث
النبوية والقيم اجلديدة التي كانت مهجورة
يف العهد اجلاهيل أو مل تكن أص�لا ،كام

تركت البيئة االجتامعية للعرب بصامهتا
عىل ثقافتهم» ،وقد انرصف اهتامم الناقد
إىل املوسيقى والنغمة يف الوزن واأللفاظ
إضافة إىل املعاين ومناسبتها مع األلفاظ،
وقام النقاد بتقسيم شعراء ذلك العهد إىل
طبقات وبينوا ميزة كل طبقة.
ويف العهد العبايس اختذ النقد لنفسه قواعد
وتشعب إىل ثالثة اجتاهات،
دقيقة ومنظمة
ّ
األول :االجتاه اللغوي ويعد اسلوب ًا قدي ًام
إذ ك��ان أتباعه يتطرقون إىل الرتاكيب
اللغوية والبحث ع��ن ج��ذور األلفاظ
ورواي��ات الشعر ورشح املعاين قبل كل
يشء ،ون��ادر ًا ما يقومون بتحليل عنارص
الشعر ،واالجتاه اآلخر ألدباء نظري القايض
اجلرجاين وه��ؤالء صوبوا سهام بحثهم
نحو األدب احلديث إىل جانب تثمينهم
ل�لأدب القديم وق��ام��وا بنقد عنارصه،
واالجتاه الثالث تبناه مجاعة نظر قدامة بن

جعفر الذي تأثر بالعلوم اليونانية واعتمد
يف نقده عىل علم البالغة واملنطق وكان
يقيس عليها اآلثار األدبية.
من النقاد الذين اشتهروا يف تلك الفرتة
أبو عمرو بن العالء ويعد من أقدمهم،
وك��ان أح��د ال��ق��راء السبعة حيث يعتقد
أن نقد الشعر أصعب من نظمه ،وكان
األصمعي من النقاد وكان له ذوق سليم
وهلجة رصحية ،ومن النقاد املعروفني أيض ًا
ابن قتيبة ،فكتابه الشعر والشعراء يشبه إىل
حد كبري كتاب طبقات الشعراء وهو أول
من جترأ عىل نقد الشعر والنثر ،ومن مجلة
الكتب املهمة يف تاريخ النقد األديب ولعلها
من أقدم الكتب التي ظلت ماثلة عىل جبني
الدهر كتاب طبقات الشعراء ،تأليف أيب
عبد اهلل حممد بن سالم اجلمحي وكان من
أهل البرصة.

صور من اخالص الشهيد الثاني وتواضعه
الشهيد الثاين اسم تألأل يف سامء الفقهاء
واعتىل قائمة اسامء الشخصيات االسالمية
انه الشيخ زين الدين اجلبعي العاميل فقيه
جبل عامل يف لبنان.
ويذكر ابن العودي انه عندما هاجر
اىل مرص كثري ًا ما كان ينعت هذا الشيخ
بالصالح وحسن االخ�لاق والتواضع،
وكان فضالء مرص يرتددون عليه لدراسة
علوم القرآن الكريم لربوزه فيها وكانت
هذه العلوم نصب عينيه ،حتى ان الناس
كانوا يتعلمون منه علوم ال��ق��رآن وهو
مشتغل بالصنعة ،اليرمي املطرقة من يده،
اال اذا جاء احد من الفضالء الكبار فيفرش
له شيئ ًا وجيلس هو عىل احلصري .هبذه اهلمة

العالية كان الشيخ ينرش معامل مذهب اهل
البيت يف تلك البقعة من مهجره الصعب.
ويذكر ابن العودي ان الشيخ زين الدين
العاميل قد مجع يف شخصيته االسالمية بني
العلم والكرم ،فكان يف شهر رمضان ال
يدع تالمذته وكل من يأتيه اال ان يفطرهم
السنة .حتى اهنم غابوا
عنده وهم من ابناء ُ
عنه ليل ًة فلام جاؤوا بعد ذلك ،تلطف هبم
كثري ًا وقال :كل من يف البيت استوحش
البارحة لعدم جميئكم فحتى لطيفة  -وهي
بنت الشهيد الصغرية -قد استوحشت.
وكذلك يذكر ابن العودي عن استاذه
الشهيد الثاين الذي كان متخفي ًا يف منزله
من االع��داء بقرية جزين عام ( )956هـ

أين رأيت يف منامي ذات ليلة ان الشيخ عىل
منرب عال وهو خيطب خطبة ما سمعت
مثلها يف البالغة والفصاحة ،فقصصت
له الرؤيا ،فدخل اىل البيت وخرج وبيده
ك��راس ،فناولني اي��اه ،فنظرته ف��اذا هو
(رشح االرش��اد) قد اشتمل عىل خطبته
املعروفة التي اخذت بمجامع الفصاحة
والبالغة.
وه��ذا ي��دل يف ذل��ك ال��زم��ان ع�لى ان
الشارح بلغ مرتبة االجتهاد وكان عمره
يومئذ ( )32عام ًا .وما كان خيرب احد ًا بأنه
جمتهد حتى انترش خربه فرجع اليه الناس
يقلدونه يف االحكام الرشعية.
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ثقافة طبية

حمى

القرم– الكونغو النزفية ()CCHF
م.م .جاسم محمد خلف
كلية الطب البيطري /جامعة كربالء

هي مرض واسع االنتشار يسببه فريوس
حتمله حرشة القراد (الفريوسة النريوبية)
التي تنتمي إىل عائلة فريوسات بونيا.
ويتسبب ف�يروس محى القرم– الكونغو
النزفية يف وقوع فاشيات احلمى النزفية
الفريوسية الوخيمة ،ويبلغ معدل الوفيات
النامجة ع��ن ه��ذه الفاشيات ب�ين %10
و.%40
ويتوطن ف�يروس محى القرم– الكونغو
النزفية بلدان أفريقيا والبلقان والرشق
األوس���ط وآس��ي��ا ال��واق��ع��ة ج��ن��وب خط
العرض  50درجة شام ً
ال – وهي احلدود
اجلغرافية للقراد الناقل الرئييس للعدوى.
فريوس محى القرم– الكونغو النزفية يف
احليوانات والقرادات
تستضيف جمموعة واسعة من احليوانات
ال�بري��ة واألل��ي��ف��ة ف�ي�روس مح��ى القرم–
الكونغو النزفية منها املاشية واألغنام
واملاعز .ويمكن لعديد من الطيور مقاومة
لكن النعام رسيع التأثر وتنترش
العدوىَّ ،
ال��ع��دوى بني صفوفه يف مناطق َت َو ُّطن
ال��ف�يروس ،حيث يمثل النعام السبب
األص�لي وراء ح��االت اإلصابة البرشية.
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وعىل سبيل املثال فقد سبق اندالع فاشية
للفريوس يف مسلخ للنعام يف جنوب
أفريقيا .ومل يظهر أي م��رض عىل هذه
احليوانات.
وتصاب احليوانات بالعدوى عن طريق
لدغة القرادات املصابة بالعدوى ويظل
ال��ف�يروس يف جم��رى دم احل��ي��وان��ات ملدة
أسبوع تقريب ًا بعد إصابتها بعدواه ،مما
يسمح باستمرار دورة انتقال العدوى
من القرادات إىل احليوانات ثم منها إىل
القرادات ثاني ًة عندما يلدغها قراد آخر.
وعىل الرغم من أن عدد ًا من أجناس القراد
يمكن أن تصاب بفريوس محى القرم–
الكونغو النزفية إال أن الناقل الرئييس
للعدوى ه��و جنس «ال��ق��راد الزجاجي
العني».
انتقال الفريوس
ينتقل فريوس محى القرم– الكونغو النزفية
إىل البرش إما عن طريق لدغة القرادات أو
باالتصال املبارش بدم أو أنسجة احليوانات
املصابة أثناء الذبح أو بعده مبارشة .وقد
ظ��ه��رت معظم احل����االت ب�ين صفوف
العاملني يف صناعة تربية املاشية ،مثل

العامل الزراعيني وعامل املجازر واألطباء
البيطريني.
وينتقل الفريوس من إنسان إىل آخر نتيجة
االتصال املبارش بدم الشخص املصاب
أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه
األخ��رى .وقد ينتقل الفريوس أيض ًا إىل
املرىض يف املستشفيات نتيجة سوء تعقيم
املعدات الطبية وإع��ادة استخدام اإلبر
وتلوث اللوازم الطبية.
عالمات املرض وأعراضه
يعتمد طول فرتة حضانة املرض عىل طريقة
اكتساب الفريوس .فبعد اإلصابة بالعدوى
عن طريق لدغة القرادات ،ت�تراوح فرتة
احلضانة عاد ًة بني يوم وثالثة أيام ،وبحد
أقىص تسعة أي��ام .أما فرتة احلضانة بعد
االتصال بدم أو أنسجة ملوثة فترتاوح بني
مخسة وستة أي��ام ،وقد وصلت يف بعض
احلاالت املوثقة إىل  13يوم ًا.
وتظهر أعراض املرض فجأة ،ومنها احلمى
وآالم العضالت والدوخة وآالم الرقبة
و َت َي ُّبسها وآالم الظهر والصداع والتهاب
العيون واحلساسية للضوء .ومن األعراض
التي قد تظهر يف بداية اإلصابة بالفريوس

ثقافة طبية

الشعور بالغثيان والقيء واإلسهال وآالم
البطن والتهاب احل��ل��ق ،تليها تقلبات
مزاجية ح��ادة وارت��ب��اك .وق��د حي��ل حمل
هذا الت ََه ُّيج الشعور بالنعاس واالكتئاب
والرتاخي بعد يومني إىل أربعة أيام ،وقد
ترتكز آالم البطن يف الربع العلوي األيمن
مع حدوث تضخم ملحوظ يف الكبد.
ومن العالمات الرسيرية األخرى رسعة
نبضات القلب وتضخم الغدد اللمفاوية
وظ��ه��ور طفح نميش (ط��ف��ح ن��ات��ج عن
النزف حتت اجللد) عىل البطانة الداخلية
املخاطية كتلك املوجودة يف الفم واحللق
وعىل اجللد .وقد يفسح الطفح النميش
املجال لنوع أكرب من الطفح اجللدي يسمى
الكدمات ،وظواهر نزفية أخري .وعاد ًة ما
تظهر دالئل عىل حدوث التهاب يف الكبد،
وقد يعاين املرىض ذوي احلاالت اخلطرية
من تدهور رسيع يف وظائف الكىل أو فشل
كبدي أو رئوي مفاجئ بعد اليوم اخلامس
من املرض.
ويبلغ معدل الوفيات النامجة عن محى
القرم– الكونغو النزفية ح��وايل ،%30
وحت��دث ال��وف��اة يف األس��ب��وع ال��ث��اين من
املرض .وبوجه عام يبدأ التحسن يف حالة
املرىض الذين يسرتدون عافيتهم يف اليوم
التاسع أو العارش بعد ظهور املرض.
التشخيص
يمكن تشخيص العدوى بفريوس محى
القرم– الكونغو النزفية ب��إج��راء عدة
اختبارات خمربية خمتلفة هي:
مقايسة املمتز املناعي املرتبط با ِ
إلنزيم
()ELISA
اختبار الكشف عن املستضدات
اختبار االستعدال املصيل
مقايسة املنتسخة العكسية لتفاعل
البوليمرياز املتسلسل ()RT-PCR
عزل الفريوس عن طريق زراعة اخلاليا.
ال ُي ْظ ِهر املرىض الذين يعانون من أمراض
مميتة ،وكذلك امل��رىض يف األي��ام القليلة
األوىل من مرضهم ،يف العادة استجابة
استضادية قابلة للقياس ولذلك ُت َّ
شخص
حالتهم ب��إج��راء اختبار للكشف عن
الفريوسات أو احلمض النووي الريبي يف
عينات الدم أو األنسجة.
وتنطوي االختبارات التي تجُ رى للعينات

املأخوذة من املرىض عىل خماطر بيولوجية
جسيمة وال جي��وز إج��راؤه��ا إال حتت
ظروف قصوى لالحتواء البيولوجي .أما
يف حالة إبطال عمل العينات (باستخدام
املبيدات الفريوسية مث ً
ال أو أشعة غاما أو
الفورمالدهيايد أو احلرارة أو ما إىل ذلك)
فيمكن تطويعها يف بيئة من بيئات السالمة
البيولوجية األساسية.
العالج
يتمثل النهج األس��ايس ا ُمل َّتبع يف إدارة
حاالت اإلصابة البرشية بحمى القرم–
الكونغو النزفية يف توفري رعاية داعمة
عمومية للمرىض وعالج ما يظهر عليهم
من أعراض.
وق��د اس ُتخدم عقار ريبافريين املضاد
للفريوسات يف ع�لاج ح��االت اإلصابة
بحمى القرم– الكونغو النزفية وكان له
فوائد واضحة .وكانت للرتكيبات التي
تؤخذ عن طريق الفم واحلقن الوريدي
فعالي ًة أيض ًا يف عالج هذه احلاالت.
الوقاية من الفريوس ومكافحته
مكافحة ف�يروس محى القرم– الكونغو
النزفية يف احليوانات والقرادات  -جنس
Robert
Swanepoel/NICD
- South Africa
جنس «القراد الزجاجي العني» هو الناقل
الرئييس ل��ع��دوى ف�يروس مح��ى القرم–
الكونغو النزفية من الصعب اختاذ التدابري
الالزمة لوقاية احليوانات والقرادات من
العدوى بفريوس محى القرم– الكونغو
النزفية ومكافحتها ألن دورة انتقال
العدوى من القرادات إىل احليوانات ثم
منها إىل القرادات ثاني ًة حتدث عاد ًة دون أن
يالحظها أحد وألن العدوى عاد ًة ما تكون
غري ظاهرة يف احليوانات األليفة .وعالو ًة
عىل ذلك تتعدد ناقالت القراد وتنترش
عىل نطاق واس��ع ،لذا ال تعترب مكافحة
القرادات باستخدام املبيدات الكيميائية
املخصصة لقتلها خيار ًا واقعي ًا إال ملرافق
اإلنتاج احليواين املدارة جيد ًا .وال تتوفر
لقاحات حلامية احليوانات من العدوى
بالفريوس.
احلد من خطر انتقال الفريوس إىل اإلنسان
عىل الرغم من تطوير لقاح ُم َّ
عطل مشتق
من أدمغة الفئران واستخدامه عىل نطاق

ضيق يف أوروب��ا الرشقية إال أنه ال يوجد
حالي ًا أي لقاح آمن وفعال متاح عىل نطاق
واسع لالستخدام البرشي.
ويف ظل عدم وجود لقاح فعال فإن السبيل
الوحيد للحد من العدوى بني البرش هو
إذكاء الوعي بعوامل اخلطر وتوعية الناس
بالتدابري التي يمكنهم اختاذها للحد من
أشكال التعرض للفريوس.
وينبغي أن تركز املشورة الصحية العامة
عىل اجلوانب املتعددة التالية:
للحد م��ن خطر ان��ت��ق��ال ال��ع��دوى من
القرادات إىل اإلنسان ينبغي:
* ارت���داء مالبس واق��ي��ة (أك�م�ام طويلة
ورساويل طويلة).
* ارت���داء مالبس فاحتة اللون لسهولة
اكتشاف وجود أي قرادات عىل املالبس.
عتمدة من املبيدات
* استعامل أن��واع ُم َ
الكيميائية املخصصة لقتل القرادات عىل
املالبس.
عتمد من املواد الطاردة
* استعامل نوع ُم َ
عىل اجللد واملالبس.
* ف��ح��ص امل�لاب��س واجل��ل��د بانتظام
الكتشاف وجود أي قرادات عليهام؛ ويف
حالة اكتشافها جيب إزالتها بطريقة آمنة.
* السعي إىل مكافحة أو القضاء عىل
ح���االت اج��ت��ي��اح ال���ق���رادات ألج��س��اد
احليوانات أو حلظائر اخليول واحليوانات
األخرى.
* تجَ َ ُّنب املناطق التي تتواجد فيها القرادات
بكثرة والفصول التي يصل فيها نشاطها إىل
أعىل مستوياته.
وللحد م��ن خطر انتقال ال��ع��دوى من
احليوان إىل اإلنسان ينبغي:
ارت���داء القفازات وغريها من املالبس
الواقية أثناء التعامل مع احليوانات أو
أنسجتها يف أماكن َت َو ُّطن املرض ،وال سيام
خالل إجراء عمليات الذبح واإلعدام يف
املجازر أو املنازل؛ فرض احلجر الصحي
عىل احليوانات قبل دخوهلا إىل املجازر أو
الرش املنتظم للحيوانات باملبيدات قبل
ذبحها بأسبوعني.
وللحد م��ن خطر انتقال ال��ع��دوى من
احليوان إىل اإلنسان ينبغي:
تجَ َ ُّنب االتصال اجلسدي املبارش باملصابني
بفريوس حم.
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مقاالت

نظرية التعليم
في القرآن الكريم
الدكتور زهير األعرجي

تتلخص هذه النظرية بفكرتني ؛ ومها :
(ال��ق��راءة)  ،و (التسخري)  .فقد اخترص
االس�لام نظريته يف التعليم ب��أول كلمة
وح��ي من ال��ب��اري عز وج��ل نزلت عىل
قلب ال��رس��ول العظيم حممد ( صىل اهلل
عليه وآل��ه) ،وهي كلمة  ( :اقرأ . ) . . .
ومع ان هذه اجلملة يف اآلية الكريمة تفيد
خصوص القراءة للرسول ( ص ) اال ان
مقتضاها أوسع من ذلك  .فتوجيه صيغة
األم��ر بالقراءة سيساعد املكلفني حت ًام
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عىل فهم االحكام الرشعية وتطبيقها ،
ويساعدهم أيض ًا عىل قراءة القرآن والتفكر
يف آياته العظيمة  ،وعىل تنشيط عقوهلم
لتطوير احلياة االنسانية يف خمتلف جماالهتا
االقتصادية واالجتامعية.
ويف املشهور ( :اطلبوا العلم من املهد إىل
اللحد )  ،وقوله ( ع )  ( :أهيا الناس اعلموا
ان كامل الدين طلب العلم والعمل به ،
وان طلب العلم أوجب عليكم من طلب
املال ) ،داللة عىل ان طلب العلم والتفقه

يشمل املسلمني عموم ًا وال خيتص بفئة
دون أخرى ،فكامل الدين أذن  -حسب
الرواية  -والسمو يف فهم االحكام الرشعية
وعللها  ،ال يتم اال عن طريق طلب العلم
واالجتهاد يف حتصيله  .وبذلك  ،فان
االسالم وضع العلم عىل سلم احلاجات
البرشية التي ينبغي إشباعها.
وليس هناك أدن��ى شك من ان االع�مال
التي يقوم هبا الفرد يف حياته العملية حتتاج
إىل كمية من العلوم  ،تقدرها املصلحة

مقاالت

االجتامعية  .فالطب وختطيط املدن ومجع
احل��ط��ب م��ث� ً
لا حت��ت��اج إىل ع��ل��وم تتناول
تلك االختصاصات  .فعلم الترشيح
والعقاقري والكيمياء يطور علم الطب ،
ودراسة القياسات ومعرفة علم املساحة
وتربة األرض وم��واد البناء تساعد يف
علم ختطيط امل��دن  ،ودراس���ة األشجار
وأخشاهبا وطريقة قطعها وأسلوب نقلها
يساعد األفراد املهتمني بعملية مجع احلطب
واستخدامه يف عملية توليد الطاقة  .ويف
كل تلك األمثلة يكون العلم االختصايص
هو املحور وامل��دار يف تطوير املهنة التي
يقوم هبا العامل املختص  .وبطبيعة احلال
 ،فان االختصاص ليس القطب الوحيد
ال���ذي ع��رض��ه االس�ل�ام ضمن اهتاممه
بالعلوم التطبيقية  ،بل طرح فكرة التسخري
أيض ًا  ،باعتبارها منهج ًا عملي ًا للتفاعل
االجتامعي  ( :ورفعنا بعضهم فوق بعض
درج��ات ليتخذ بعضهم بعض ًا سخري ًا)
وهي إش��ارة  -كام ذكرنا سابق ًا  -إىل ان
النظام االجتامعي ال حييا اال عن طريق
تسخري جهود االف��راد الشخصية خلدمة
بعضهم البعض يف شتى املجاالت احلياتية
الرضورية للبقاء البرشي عىل األرض ،
حيث تقوم العلوم التخصصية يف عملية
التسخري بدور العامل املساعد يف تطوير
تلك العملية وتسهيلها خدمة للنظام
االجتامعي العام وأفراده  .ومل تتوقف فكرة
التسخري عىل االع�مال اليدوية واألع�مال
القائمة عىل اجلهد االنساين العضيل  ،بل
تعدت إىل اجلهد العلمي والفكري الذي
يقوم ب��ه االن��س��ان  .وم��ن ذل��ك  ،اجلهد
العلمي الذي يؤدي إىل االجتهاد يف علوم
الدين  ،وباخلصوص الفقه واألص��ول .
وعملية االجتهاد هذه  ،تعترب ج��زء ًا من
نظرية التسخري  ،فاجتهاد املجتهد وعلمه
ينبغي أن يسخر كلي ًا خلدمة األمة  ،بالتوافق
مع حاجتها  ،وبالتناسب مع طموحاهتا يف
انشاء نظام اجتامعي سيايس ديني متكامل .
ول��ك��ن احل��رك��ة االج��ت��ه��ادي��ة يف الفقه
واألص��ول قاست يف العصور االسالمية
األوىل ان��ع��زا ً
ال سياسي ًا أدى إىل حتديد

اهلدف االجتامعي من التعليم  .فبد ً
ال من
تعميم مفهوم التعليم وجعله حق ًا لكل فرد
 ،سعت السلطات السياسية احلاكمة إىل
احلفاظ عىل مستوى من اجلهل والتخلف
الفكري السائد بني االف��راد آن��ذاك  ،ألن
السلطات كانت تشعر ان نرش العلم بني
افراد األمة سيؤدي إىل هز الكيان السيايس
الظامل وتقويض أركانه وكان من نتائج هذا
االنعزال تقلص النظرة االجتامعية للفقه
االسالمي  ،وظهور االجتاه الفقهي الذي
هيتم بشؤون الفرد أكثر من اهتاممه بشؤون
األم���ة ،وان��ص��ب اه��ت�مام الفقهاء باحلث
عىل حتصيل العلوم الدينية املتمثلة بالفقه
واألصول وعلوم احلديث واللغة واملنطق
بالقلة املختارة من االفراد  ،بينام أمهل تعليم
االف��راد عموم ًا؛ بل ان األم��ة االسالمية
باتت عىل قسمني  ،القسم األول واألكرب
سامهم الفقهاء ب (العوام من الناس) وهم
الذين ال جييدون القراءة  ،والثاين :وهم
الطلبة والعلامء وه��ذه التسمية يف حد
ذاهتا تعطي انطباع ًا ظاهري ًا بان العلم يف
االسالم انام وجد للخاصة فحسب  ،وبقية
الناس ينطبق عليهم اصطالح العوام.
وكأن التكليف الرشعي ال حيث املكلف
عىل طلب العلم والتحصيل! وال نشك ان
اللوم يف هذا الفكر املتخلف يقع كلي ًا عىل
السلطات السياسية املنحرفة التي حكمت
األمة االسالمية قرون ًا عديدة  ،فسلبت من
أيدي الفقهاء العدول كل أدوات السلطة
التنفيذية ،وأرادت لألمة االسالمية -
بجميع أفرادها  -التخلف عن ركب العلم
واحلضارة  ،حتى يتم لتلك الفئة املنحرفة
السيطرة عىل مقدرات النظام االجتامعي
بشكل تام  .وال حيمل اصطالح الفقهاء
ه��ذا غ�ير معنى االخ��ت��ص��اص ،فسمي
الفقهاء (ع��ل�ما ًء) الختصاصهم بعلمي
الفقه واألصول ،وسمي غريهم (عوام ًا)
جلهلهم علمي الفقه واألصول  .ويكفينا ،
لفهم موقف االسالم من العلم ورضورة
التعليم اجلامعي للمسلمني  ،أن نتذكر
ما حصل يف معركة بدر املظفرة من أمر
ال��رس��ول (ص) ب��إط�لاق رساح أرسى

املرشكني ،رشط أن يعلم األسري الواحد
منهم عرشة مسلمني القراءة والكتابة .
وال ريب ان التأكيد عىل التعليم اجلامعي
كان قد ورد يف أحاديث أهل البيت ( ع )
يف القرن األول اهلجري  .فاإلمام عيل بن
احلسني ( ع ) يف رسالته احلقوقية يدعو
ب�صراح��ة إىل منح االف���راد ح��ق التعليم
 ،ويعلق ه��ذا احل��ق بواجبات السلطة
السياسية التي من مسؤوليتها بناء النظام
االجتامعي  ،ويقول ( ع )  ( :وام��ا حق
رعيتك بالعلم  ،فان تعلم ان اهلل قد جعلك
هلم فيها آتاك من العلم ووالك من خزانة
احلكمة ...فان أحسنت يف تعليم الناس ومل
خترق هبم ومل تضجر عليهم زادك اهلل من
فضله).
ولكن حتديد املسار التعليمي الذي تنتهجه
الدولة ال بد وأن يكون مرتبط ًا بخطة عامة
 ،يضعها متخصصون بشؤون التعليم
 ،تستهدف رف��ع املستوى الثقايف لألمة
االسالمية  .وه��ذا ال يتم اال بتصميم
ن��ظ��ام تعليمي مبني ع�لى منهج علمي
يساند الدولة االسالمية يف كل توجهاهتا
االقتصادية والعسكرية واالجتامعية .
فينبغي أن يكون من نتائج هذا التصميم
ان��ش��اء ن��ظ��ام م���دريس ع��ام يتعلم اف��راد
النظام االجتامعي من خالله  ،كل الفنون
املتعلقة باحلياة االجتامعية ؛ عىل أن يكون
ه��ذا النظام امل���دريس ق��اع��دة لالنطالق
يف شتى املجاالت احلياتية املفرتض أن
يكون للمعلم فيها دور بناء وأرجو أن ال
خيتلط اصطالح (املدرسة العامة ونظامها)
املستخدم يف هذا البحث  ،باملدارس الدينية
حسب النظام املعمول به يف احل��وزات
العلمية  .بل املقصود من املدرسة العامة
 ،املؤسسة العلمية التي نشأت مع ظهور
ال��دول��ة احلديثة وتولت تعليم الصغار
اللغة والعقيدة والفقه والعلوم التجريبية
حتى مرحلة البلوغ  .والصغار هم كل
أفراد النظام االجتامعي دون سن البلوغ
الذين يعيشون يف تلك البقعة من األرض،
ويطلق عليهم وع�لى م��ن س��واه��م اسم
املجتمع االنساين.
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مجلة االح���رار تحتفي بتقييم
منجزاتها من قبل المختصين
والمعنيين ُ
والقراء

ال يخفى على
ق���������راء م��ج��ل��ة
ّ
االح����رار ومتابعيها
م���ال���ه���ا م����ن اث�����ر ف��ي
متلقيها اذ تعتبر
نفوس
ّ
االولى من حيث العمر والريادة
منذ انطالقها ولحد ايقاد الشمعة
الرابعة عشر(والذي ص��ادف ي��وم -6-14
 2018م) وهي تواصل رفد المواطن العراقي
عامة والكربالئي خاصة بهذه بموضوعاتها
المختلفة التي تميزت بتنوع ابوابها لذا كان
من الدواعي ان تأخذ دورها في التقييم من
المختصين بمجال االعالم والمتذوقين
والقراء من العامة بأسئلة حاكت
ّ
واقع المجلة وما تنشر
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ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﺧﺑﺎﺭ
%۲۳
ﺧﻁﺑﺔ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ
%۲۲

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ

ﺃﺑﻭﺍﺏ ﺍﺧﺭﻯ
%۱۸
ﺍﻷﺩﺑﻳﺔ
%۱۷

ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﺣﺳﻳﻧﻲ
%۲۰

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ
ﺟﻳﺩﺓ
%٤۳

ﺟﻳﺩﺓ ﺟﺩﺍ ً
%٥٤

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ

ﺟﻳﺩﺓ
%٤۷

ﺟﻳﺩﺓ ﺟﺩﺍ ً
%٤٤

ﺟﻳﺩﺓ
%٤۸
ﺟﻳﺩﺓ ﺟﺩﺍ ً
%٤۲

ﻋﺎﺩﻳﺔ
%۹

ﻻ ﺍﺗﺎﺑﻊ
%۰

ﻋﺎﺩﻳﺔ
%۱۰

ﻋﺎﺩﻳﺔ%۳

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ
ﻧﻌﻡ )ﻣﻥ ﻫﻭ ؟(
%۳۳

ﻛﻼ
%٦۱

ﻻ ﺍﺗﺎﺑﻊ
%٦

لذا قامت وحدة االستطالع
بجولة ميدانية بني املختصني
والقراء
من االق�لام االدبية
ّ
ويف اكثر من حمافظة وباعداد
ال ب���أس هب��ا  :ال����ذي ُنظم
بخصوص تقييمها حول اي
االب��واب تتابع فذهب %23

ﺩﻳﻧﻳﺔ
%۳۱

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ

ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ
%۳٥

ﻻ ﺗﻭﺟﺩ
%٤٥

ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺟﺩﺍ ً
%٤٤

ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
%۲٥

ﻗﻠﻳﻠﺔ
%۱۱

ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
%۹

اىل باب االخبار  %22 --اىل
خطبة اجلمعة  %20 -للعطاء
احلسيني – %17لالدبية و
 %18ل�لاب��واب االخ���رى يف
ح�ين ك��ان��ت  %0لفقرة ال
اتابع ،اما الصور املنشورة عىل
صفحات الغالف والعناوين
ا لر ئيسية
ك��ان��ت

ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ٤۰
ﺻﻔﺣﺔ
%۲۰

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ

ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ٤۰
ﺻﻔﺣﺔ
%۲۹

 ٤۰ﺻﻔﺣﺔ
%٥۱

ﻻ ﺃﻋﻠﻡ
%۰

ال��ن��س��ب��ة  %54ج��ي��دة ج��دا
و  %43ج��ي��دة ام���ا نسبة
 %3فذهبت اىل اهن��ا صور
عادية ..ام��ا فيام خيص حترير
ال��ن��ص��وص للمجلة فلقد
صوت  %47عىل اهنا جيدة و
ّ
 %44جيدة جدا يف حني %9
عادية ...
ومن منطلق ان املجلة متنوعة
ف��ق��د ج���رى ال��س��وأل ح��ول
اي املقاالت تفضل الرتكيز
عليها فكانت الدينية ب %31
االجتامعية  %25الثقافية 9
 %يف حني ان مجيع ماذكر
يتابعها .. %35وب�ما ان
لكل مطبوع ومقروء
اخ��ط��اء ام�لائ��ي��ة او
م��ط��ب��ع��ي��ة فلقد
ن��ال��ت املجلة
 %44م��ن
اخ��ط��ائ��ه��ا
ق���ل���ي���ل���ة
ج���������دا و
 %11ق��ل��ي��ل��ة بني
حني واخر  %45اكدوا انه

ال توجد اخطاء و  %0اكدوا
باهنم ال يعلمون ان كانت
هناك اخطاء ام ال ...
دأب���ت جم��ل��ة االح����رار وم��ن
ضمن سياستها وتوجهاهتا
اصدار عدد مميز او ما يسمى
ع��دد خ��اص يصدر ب�ين كل
مخسة اع��داد وع��ادة ما يكون
استثناء ب��ع��دد صفحاته اذ
يتالف من  100صفحة بينام
االص��دار العادي يتكون من
 40صفحة وسؤال االستبيان
ورد كااليت كم صفحة تفضل
املجلة ؟؟  %51فضلوا ان
تكون ب  40صفحة و%29
اقل من اربعني يف حني %20
يفضلون اكثر ..
ويف آخ����ر س���ؤال�ي�ن ج��رى
االس��ت��ب��ي��ان ح���ول احتفاظ
القراء باملجلة كأرشيف ؟؟
 %63كان جواهبم ب (نعم) و
 %37ب (كال)  ،اما هل توجد
منافذ بيع للمجلة بالقرب من
منطقة سكنك او مدينتك %9
فقط (نعم) و  %58ب (كال)
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ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ
ﻛﻼ
%۳۷

ﺍﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﻣﺟﺎﻧﺎ ً
%۳۳

ﻛﻼ
%٥۸

ﻧﻌﻡ
%٦۳

يف ح�ين

 %33حيصلون عليها جمانا من
خالل اجلوامع واحلسينيات
والذي تزودهم شعبة الطبع
والتوزيع يف قسم اعالم العتبة
احلسينية جمانا ...
قبل البدء باملقرتحات البد
من االشادة باجلهود الكبرية
ال��ت��ي اس��ه��م��ت يف اخ���راج
جملة االح��رار وفعال وجدت
جهدا اعالميا متميزا يستحق
االحرتام واالشادة ..
 .1م��ق��االت املجلة بامس
احلاجة آلسامء ُصحفية المعة
س��واء ك��ان م��ن كربالئيا او
وطنيا وال ب��أس ان تكون
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ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ

ﻧﻌﻡ
%۹

املقاالت خارج ختصص
املجلة ب�شرط ان ال
خت��رج عن السياق
ال����ع����ام ك��وهن��ا
ت���ص���در م��ن
جهة دينية
حم�ترم��ة
..

 .2االه��ت�مام بأ
خ���راج صفحة ال��غ�لاف
الداخيل واعطائها اهتامما
اكرب ..
 .3زي��ادة الصفحات التي
تعنى باألخبار او م��ا وراء
االخبار الن القارئ يف الغالب
يعتمد عىل وسائل اخرى يف
احلصول عىل االخبار العاجلة
لكن مناقشة زواي��ا مهمة يف
اخلرب..
 .4اقرتح ان تكون الصفحة
ال��داخ��ل��ي��ة للغالف االخ�ير
خمصصة ملقال اسبوعي ثابت
بقلم كاتب حمرتف ..
.5أالكتفاء بوضع صورة امام

اجلمعة حرصيا بدال من وضع
صورتيّ االمامني حتى تكون
اكثر متثيال للمضمون ..
 .6اعتامد املستطيل العمودي
يف كتابة االفتتاحية واالنتهاء
من املستطيل العريض .
 .7ك��ت��اب��ة اس����م ص��اح��ب
املقال او املوضوع او مصدر
املوضوع حتى يتسنى للمجلة
جذب عدد اكرب من القراء ...
 .8اق�ترح استحداث باب
بعنوان ( انت تسأل واالحرار
جتيب ) لألجابة عىل أسئلة
ال���ق���راء ويف ع���دة جم��االت
واالج���اب���ة ع��ن��ه��ا م���ن قبل
املتخصصني والغاية من ذلك
خلق روابط وثيقة مع القراء
لديمومة عطاء املجلة ..
 .9االكثار من طرح املسابقات
الفصلية وت��ك��ون متنوعة
املحاور ( القرآن  -العقائد

– االخالق – الفقه – السرية
) وت��ك��ون م��ن  50س��ؤال
الهنا وسيلة لتنشيط املطالعة
واالس��ت��زادة من املعلومات
وبنسبة كبرية للفقراء ثقافيا
وختصيص ج��وائ��ز مناسبة
للفائزين كخواتم حجر حرم
االم��ام احلسني عليه السالم
ونحوها ...
 .10ارش��ف��ة اع���داد املجلة
كمجلد حتى يتسنى ثوثيقها
ّ
بشكل انيق ورسيع وحسب
املتيرس ..
.11الرتكيز عىل فئة الشباب
ومعاجلة مشاكلهم والشبهات
التي تتعلق هبم دينيا ..
 .12االفاضة باحلديث عن
النظافة وارفاق الصور املتعلقة
بذلك وحث املواطنني عىل
االهتامم هبذه السمة كون ان
االسالم نظيف ..

استطالعات

عروس الكواكب
بعد إضافة عمالق االنرتنت خلدماهتا يف
برنامج  -جوجل إيرث  -صورا ثالثية
االبعاد عالية اجلودة من األقامر الصناعية
 ,لعدد م��ن ال��ك��واك��ب واألق�م�ار كقمر
أرضنا بلونه الفيض أألشهب واملريخ
الذي يطغى عليه لون ومشهد الصحراء
,إضافة لألرض بطبيعة احلال صار بإمكان
املستخدم التجول االفرتايض ومشاهدة
معامل وأماكن خمتلفة عىل سطوح هذه
الكواكب واألقامر متاما كام هو احلال عىل
سطح األرض بدقة ووضوح إضافة اىل
رصد ومتابعة حركاهتا بالنسبة للشمس
ومشاهدة أنصافها املظلمة واملضيئة عند
كل حلظة ضمن خلفية طبيعية رائعة
للمشهد الكوين الشاسع بأجرامه املختلفة
وجمراته وباقي مكوناته .
ما لفت انتباهي يف هذه الصور احلقيقية

ثالثية االبعاد هو روعة ومجال كوكب
أألرض للناظر اليه من الفضاء مقارنة
بباقي األج��رام كام هو احل��ال مع القمر
واملريخ يف صورها الليلية أو النهارية
عل حد سواء فكأنام أنت تشاهد صورة
متعددة األل���وان وامل�لام��ح عند النظر
ل�ل�أرض وت��ق��ارهن��ا ب��أخ��رى ذات لون
واحد جامد عند رؤية الكواكب األخرى
اخلالية من كل أشكال احلياة.
يطغى اللون أألزرق للبحار واملحيطات
وباقي املسطحات املائية الكبرية املوشح
بأحزمة السحب التي ت���زداد كثافتها
ومساحتها حول القطبني عىل املشهد..
أما اليابس من األرض فترتاوح الوانه
من األخرض لون الغابات والغطاء النبايت
بدرجاته املتفاوتة اىل البني املائل للصفار
أو الرمادي لون الصحاري وما بينهام من

عن منظمة االمم المتحدة

درج��ات اللون البني لباقي التضاريس
إضافة اىل لون اجلليد األبيض يف املناطق
القطبية وما حوهلا.
يا هلا من زينة طبيعية مبهجة لكرتنا
األرضية حباها هبا اخلالق ليجعلها بحق
أشبه بجوهرة زرقاء المعة يف سامء هذا
الكون الفسيح وتستحق بجدارة أن نطلق
عليها لقب عروس الكواكب.
أقل واج��ب لنا كبرش خلقنا اهلل لعامرة
هذه أألرض أن نحسن رعايتها كام ترعانا
هي بدورها فنجنبها كل طرق التلوث
والقطع اجلائر لألشجار وسواها من
وسائل االستنزاف التي تقتل مساحاهتا
اخلرضاء وختل بتوازناهتا األساسية التي
حتفظ احلياة لكل ما عليها من أجناس.
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صحافة العهد العثماني
كان الصحفيون املخرضمون يتذكرون الظروف التي كان الصحفيون يعانون منها أيام
السلطان العثامين عبد احلميد الثاين ،من خالل الرقابة الصارمة التي كان يفرضها عىل
الصحف والصحفيني .فكانت التعليامت التي تفرضها الرقابة جد قاسية ومشددة ،منها
ال جيوز نرش أي مقال أو خرب قبل أخذ موافقة وزارة املعارف .ويمنع نرش املقاالت
الطويلة  .ويمنع استعامل عبارة( البقية تأيت) أو( يتبع) أو (للبحث صلة) أو البقية يف
العدد القادم .كام يمنع ترك فراغ يف الصحيفة أو استعامل النقاط بدال من فقرات حذفتها
الرقابة .وال جيوز نرش أنباء عن ثورات داخل السلطنة ،أو خارجها.وال جيوز نرش اسم
أعداء السلطان .وال تطلق عبارة صاحب الفخامة أو العظمة عىل أي رئيس دولة ،ألن
السلطان عبد احلميد وحده صاحب الفخامة والعظمة .ويلقبون باسم (حشمتلو) وال
يسمح بتسمية سلطان زنجيـبار بأنه السلطان ،بل يقال حاكم زنجيبار ،الن عبد احلميد
الثاين هو السلطان وحده.كام يمنع ذكر أسم (مجهورية) خشية أن تقوم ثورة تعلن
اجلمهورية .فيكتفى برئيس أمريكا أو رئيس فرنسا .ويمنع ذكر كلمة مجهور ويستعاض
عنها بعبارة (العوام) ألن اجلمهور ّ
يذكر الشعب باجلمهورية.

مخطوطات إسالمية نادرة
حتتفظ املكتبة الوطنية للكيان الصهيوين ب 100خمطوطة قرآنية نادرة ،أقدمها تعود للقرن التاسع امليالدي ،وهي مقصد علامء ورجال دين
مسلمني يأتون باخلفية لالطالع عىل هذه الكنوز التارخيية والبحث فيها
وعندما كشفت عن ذلك احدى الصحف الصهيونية فاهنا تلقت ردود فعل كثرية عقب التقرير التلفزيوين الذي كشف عن هذه
القيمة ،ودهشت من الفضول الذي أثاره التقرير يف العامل العريب .وأضافت “مل أكن عىل دراية بأن هنالك قسام
املخطوطات اإلسالمية ّ
إسالميا ثريا ومتطورا يف املكتبة”.
علام ان هذه املكتبة الواقعة يف القدس ،يقصدها علامء ورجال دين مسلمني من مجيع أنحاء العامل ،هبدف االطالع والبحث يف النسخ
النادرة يف املكتبة ،مشددة عىل أن هذه الزيارات عادة ما تكون رسية.
وبني هذه الكتب القديمة جتدون قطعة من نسخة للقرآن الكريم تعود للقرن التاسع ميالد باخلط الكويف ،وقرآن مملوكي من القرن الثالث
عرش ،وقرآن بخط عامد الدين بن ابراهيم الشريازي من عام .1614
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تأصيل كلمة الكتابدار

هذا مبحث قصري يف تأصيل كلمة الكتابدار وبيان معناها
الكلمة مركبة يف األص��ل من كلمتني مها :كلمة كتاب
وكلمة دار ،كلمة كتاب معروفة وهي كلمة عربية ،أما دار
فهي غري الكلمة العربية بل هي كلمة فارسية األصل
وكلمة دار هي صورة مصغرة من كلمة دارنده ،وقد ورد
ذكرها يف معجم «كنز لغات» لفارس اخلوري ،حيث جاء:
دارندَ ه :مالك – صاحب – ناقل – حامل  ،وهبذا تكون
َ
الكلمة ككل تعني صاحب الكتب أو مالك الكتب ،وقد
ترتجم أيضا إىل أمني املكتبة
ومن الكلامت التي جاءت عىل نفس ال��وزن :اخلازندار
(أو اخلزندار) أي صاحب اخلزانة ،الدفرتدار أي صاحب
الدفاتر ،السلحدار أي صاحب األسلحة .
وهذه الكلامت كانت منترشة بني األتراك ومنها وصلت
للبالد العربية

التقريض والتقريظ
الدكتور عبد اهلادي الفضيل رمحه اهلل
املعنى اللغوي ملفردات تقريض وتقريظ  ،إذ إن ال َت ْق ِريظ يعني :مدح
اإلنسان وهو حي ،والتأبني مدحه ميت ًا ،و َق َّر َظ الرجل تقريظ ًا :مدحه
وأثنى عليه ،مأخوذ من تقريظ األديم يبالغ يف دباغه بال َق َر ِظ ،ومها
يتقارظان الثناء .وقوهلم :فالن ُي َق ّر ُظ صاحبه تقريظ ًا ،بالظاء والضاد
مجيع ًا ،عن أيب زيد ،إذا مدحه بباطل أو حق.
والتقريظ :مدح احلي ووصفه ،ومنه حديث عيل عليه السالم:
يف رجالن :حمب مفرط يقرظني بام ليس ّ
«هيلك ّ
يف ،ومبغض حيمله
شنآين عىل أن يبهتني» و َق َّر َظ فالن فالن ًا ومها يتقارظان املدح إذا
مدح كل واحد منهام صاحبه ،ومثله يتقارضان ،بالضاد ،وقد َق َّر َضه
والتقارض يف
فالتقارظ يف املدح واخلري خاصة،
إذا مدحه أو ذ َّمه،
ُ
ُ
اخلري والرش(لسان العرب املجلد السابع ،ص .)455
يض :الشعر ،وال َت ْق ِر ُ
وال َق ِر ُ
يض :صناعته (صناعة الشعر) .قال أبو
زيدَ :ق َّر َظ فالن فالن ًا ،ومها يتقارظان املدح إذا مدح كل واحد منهام
قر َضه إذا مدحه أو ذمه،
صاحبه ،ومثله يتقارضان ،بالضاد ،وقد َّ
فالتقارظ يف املدح واخلري خاصة ،والتقارض إذا مدحه أو ذ َّمه ،ومها
يتقارضان اخلري والرش؛ قال الشاعر:
َ
تقارض ِ
إن الغنِ َّي َأ ُخو َ
َّ
َ
ِ
قرتض
للم
الغنِ ِّي ،وإنام َي
ان ،وال أخ ًا ُ
وقال ابن خالويه :يقال يتقارظان اخلري والرش ،بالظاء أيض ًا(نفس
املصدر ج ،7ص .)218
الرج ِ
الن:
و َق َّر َظ تقريظ ًا :مدحه وهو حي بحق أو باطلَ .ت َق َار َظ ُ
متادحا(املنجد يف اللغة  ،ص .)621

ومما تقدم يتضح لنا أن الصواب هو استخدام كلمة التقريظ للداللة
عىل مدح شخص ما لكتاب معني أو ملؤلفه أو هلام مع ًا ،وهو أسلوب
درج عليه األقدمون وس��ار عليه من جاء بعدهم ،حيث ُيعطي
املؤلف كتابه لشخصية علمية بارزة كي يقرظه له ،ويكتب البعض
من املؤلفني أو املقرظني لفظة التقريض للداللة عىل املدح من قبل
للم َق َرظ إليه ،يف حني أن كلمة التقريض تدل عىل املدح أو
ا ُملق ِرظ ُ
الذم ،وتعني كذلك صناعة الشعر ،وهو ليس املقصود من التقريظ.
وقد درج بعض العلامء املعارصين عىل استخدام كلمة (تقديم)
بد ًال من تقريظ ،وهي تعطي الداللة نفسها ،وقد شهدت صناعة
(التقريظ) الكثري من التطوير واإلبداع ،ففي حني كانت يف السابق
خمترصة جد ًا ،وتصاغ بألفاظ صعبة اعتاد األقدمون عىل استعامهلا،
وال تعدو غالب ًا اإلش��ادة باملديح والثناء عىل الكتاب ومؤلفه؛
أصبحت اليوم أكثر توسعة ،وربام تقوي ًام للكتاب ومؤلفه ،كام يفضل
بعض املقرظني إعطاء رؤيته اخلاصة حول موضوع الكتاب ،وهو
األمر الذي ُيغني البحث الذي يتناوله املؤلف يف كتابه.
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الد ْع َو ِة
ني ُّ
اب يِف ِذ ْك ِر المْ ُ ن َِاف ِق َ
ي�س يِف َّ
وال�ضلاَّ ِل و ِ�إبْ ِل َ
بَ ٌ

ِيل َق َ
ي�س َل ْي َ�س مِنَ مْالَ اَل ِئ َك ِة و ِ�إ مَّ َ
الط َّيا ُر َي ُق ُ
ال َكانَ َّ
لآ َد َم ع
َع ْن َجم ٍ
ال�س ُجو ِد ِ -
ول يِل ِ�إ ْب ِل ُ
نا �أُ ِم َر ِت مْالَ اَل ِئ َك ُة ِب ُّ
ل َي ْ�س ُج ْد و َل ْي َ�س ُه َو مِنَ مْالَ اَل ِئ َك ِة َق َ
َف َق َ
ني مَْ
ي�س َي ْع ِ�صي ِح َ
وه َو
ال َفدَ َخلْتُ �أَ َنا ُ
ي�س اَل �أَ ْ�س ُجدُ َف َما لإِ ْب ِل َ
ال � :إِ ْب ِل ُ
اك �أ َر�أَ ْيتَ َما َندَ َب هَّ
ال َف�أَ ْح َ�سنَ هَّ
َع َلى �أَ ِبي َع ْب ِد هَّ
ال ُج ِعلْتُ ِفدَ َ
والل يِف مْالَ�سْ�أَ َل ِة َف َق َ
الل عليه ال�سالم َق َ
الل
ني ِم ْن َق ْو ِله  ( * :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آ َمنُوا ) * �أ َد َخ َل يِف َذ ِل َك مْالُ َنا ِف ُقونَ َم َع ُه ْم َق َ
وج َّل �إِ َل ْيه مْالُ�ؤْ ِم ِن َ
ال َن َع ْم
َع َّز َ
وال�ض اَّل ُل ُ
الد ْع َو ِة َّ
الد ْع َو ِة َّ
ُّ
اه َر ِة َم َع ُه ْم
م ْن �أَ َق َّر ِب َّ
وك ُّل َم ْن �أَ َق َّر ِب َّ
الظ ِ
الظ ِ
ي�س مَِّ
اه َر ِة و َكانَ �إِ ْب ِل ُ

ا�ستَعَ ا َن ِبه �أَ ُخوه َفلَ ْم يُ ِعنْه
اب َم ِن ْ
بَ ُ

َع ْن �أَ ِبي َج ْع َف ٍر عليه ال�سالم َق َ
ب ُعو َن ِة
اج ِته �إِ اَّل ا ْب ُت ِل َي مِ َ
ال َم ْن َب ِخ َل مِ َ
ب ُعو َن ِة �أَ ِخيه مْالُ ْ�س ِل ِم وا ْل ِق َيا ِم َله يِف َح َ
َم ْن َي�أْ َث ُم َع َل ْيه اَ
ول ُي�ؤْ َج ُر
ري َع ْن �أَ ِبي َع ْب ِد هَّ
الل عليه ال�سالم َق َ
ا�س َت َعانَ
ال �أَ مُّ َ
َع ْن �أَ ِبي َب ِ�ص ٍ
يا َر ُج ٍل ِم ْن ِ�شي َع ِت َنا �أَ َتى َر ُج ًال ِم ْن �إِخْ َوا ِنه َف ْ
الل ِب�أَ ْن َيق ِْ�ض َي َح َوا ِئ َج َغيرْ ِ ه ِم ْن �أَ ْعدَ ا ِئ َنا ُي َع ِّذ ُبه هَّ
وه َو َيق ِْد ُر �إِ اَّل ا ْب َت اَله هَّ
الل
اج ِته َف َل ْم ُي ِعنْه ُ
ِبه يِف َح َ
َع َل ْي َها َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
َع ْن �أَ ِبي َع ْب ِد هَّ
الل عليه ال�سالم َق َ
ال مَْ
ا�س َيه �إِ اَّل
ل َيدَ ْع َر ُج ٌل َم ُعو َن َة �أَ ِخيه مْالُ ْ�س ِل ِم َح َّتى َي ْ�س َعى ِفي َها و ُي َو ِ
ب ُعو َن ِة َم ْن َي�أْ َث ُم اَ
ول ُي�ؤْ َج ُر
ا ْب ُت ِل َي مِ َ
ال َ�س ِن عليه ال�سالم َق َ
َع ْن َع ِل ِّي ْب ِن َج ْع َف ٍر َع ْن �أَ ِخيه �أَ ِبي حْ َ
ال َ�س ِم ْع ُته َي ُق ُ
ول َم ْن َق َ�صدَ �إِ َل ْيه َر ُج ٌل ِم ْن
�ض �أَ ْح َوا ِله َف َل ْم ُي ِج ْره َب ْعدَ َ�أ ْن َيق ِْد َر َع َل ْيه َف َق ْد َق َط َع َو اَل َي َة هَّ
وج َّل .
ِ�إخْ َوا ِنه ُم ْ�س َت ِجري ًا ِبه يِف َب ْع ِ
الل َع َّز َ

اب َم ْن َمنَعَ ُم�ؤ ِْمناً َ�ش ْيئاً ِم ْن ِعن ِْده �أَ ْو ِم ْن ِعن ِْد غ رْ َِيه
بَ ُ

َع ْن �أَ ِبي َع ْب ِد هَّ
الل عليه ال�سالم َق َ
وه َو َيق ِْد ُر َع َل ْيه ِم ْن
اج �إِ َل ْيه ُ
ال �أَ مُّ َ
ما َي ْح َت ُ
يا ُم�ؤْ ِم ٍن َم َن َع ُم�ؤْ ِمن ًا َ�ش ْيئ ًا مَِّ
ِعن ِْده �أَ ْو ِم ْن ِعن ِْد َغيرْ ِ ه �أَ َقا َمه هَّ
الل َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ُم ْ�س َو ّد ًا َو ْج ُهه ُمزْ َر َّق ًة َع ْي َناه َم ْغ ُلو َل ًة َيدَ اه �إِ ىَل ُع ُن ِقه
الائِنُ ا َّل ِذي َخانَ هَّ
ال هَ َذا خْ َ
َف ُي َق ُ
الل و َر ُ�سو َله ُث َّم ُي�ؤْ َم ُر ِبه �إِ ىَل النَّا ِر
ال َ�أ ُبو َع ْب ِد هَّ
ال َق َ
ان َع ْن ُيو ُن َ�س ْب ِن َظ ْب َيانَ َق َ
الل عليه ال�سالم َيا ُيو ُن ُ�س َم ْن َح َب َ�س َحقَّ مْالُ�ؤْ ِم ِن
ا ْبنُ ِ�س َن ٍ
�أَ َقا َمه هَّ
وج َّل َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َخ ْم َ�سمِا َئ ِة َع ٍام َع َلى ِر ْج َل ْيه َح َّتى َي ِ�س َ
يل َع َر ُقه �أَ ْو َد ُمه و ُي َنا ِدي ُم َن ٍاد
الل َع َّز َ
ال ا َّل ِذي َح َب َ�س َع ِن هَّ
ِم ْن ِعن ِْد هَّ
الل َحقَّه َق َ
الظ مِ ُ
الل هَ َذا َّ
ال َف ُي َو َّب ُخ �أَ ْر َب ِع َ
ني َي ْوم ًا ُث َّم ُي�ؤْ َم ُر ِبه ِ�إ ىَل النَّا ِر
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ال َ�أ ُبو َع ْب ِد هَّ
ال َق َ
َع ْن ُم َف�ضَّ ِل ْب ِن ُع َم َر َق َ
اج ُم ْ�ؤ ِمنٌ ِ�إ ىَل ُ�س ْك َناهَ ا َف َم َن َعه
اح َت َ
الل عليه ال�سالم َم ْن َكا َنتْ َله َدا ٌر َف ْ
ال هَّ
�إِ َّياهَ ا َق َ
وج اَل يِل اَل
وج َّل َيا َم اَل ِئ َك ِتي �أ َب ِخ َل َع ْب ِدي َع َلى َع ْب ِدي ِب ُ�س ْك َنى َّ
الدا ِر ُّ
الد ْن َيا ِ
وع َّز ِتي َ
الل َع َّز َ
ان �أَ َبد ًا
َي ْ�س ُكنُ ِج َن يِ
م َّم ِد ْب ِن َع ْب ِد هَّ
ال َ�س ِم ْعتُ �أَ َبا حْ َ
الل َع ْن َع ِل ِّي ْب ِن َج ْع َف ٍر َق َ
ال َ�س ِن عليه ال�سالم َي ُق ُ
ول َم ْن �أَ َتاه
َع ْن �أَ ْح َمدَ ْب ِن حُ َ
نا ِه َي َر ْح َم ٌة مِنَ هَّ
وج َّل َ�س َ
اج ٍة َف�إِ مَّ َ
اق َها �إِ َل ْيه َف�إِ ْن َق ِب َل َذ ِل َك َف َق ْد َو َ�ص َله ِب َو اَل َي ِت َنا
�أَ ُخوه مْالُ�ؤْمِنُ يِف َح َ
الل َع َّز َ
وه َو َيق ِْد ُر َع َلى َق َ�ضا ِئ َها َ�سلَّ َط هَّ
ول ِب َو اَل َي ِة هَّ
وه َو َم ْو ُ�ص ٌ
الل َع َل ْيه ُ�ش َجاع ًا
اج ِته ُ
ُ
وج َّل و�إِ ْن َر َّده َع ْن َح َ
الل َع َّز َ
الطا ِل ُب َكانَ �أَ ْ�س َو َ�أ َحا ًال َق َ
به �إِ ىَل َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َمغ ُْفو ٌر َله �أَ ْو ُم َع َّذ ٌب َف�إِ ْن َع َذ َره َّ
و�س ِم ْع ُته
ال َ
ِم ْن َنا ٍر َي ْن َه ُ�شه يِف َق رْ ِ
َي ُق ُ
�ض �أَ ْح َوا ِله َف َل ْم ُي ِج ْره َب ْعدَ َ�أ ْن َي ْق ِد َر َع َل ْيه َف َق ْد
ول َم ْن َق َ�صدَ ِ�إ َل ْيه َر ُج ٌل ِم ْن ِ�إخْ َوا ِنه ُم ْ�س َت ِجري ًا ِبه يِف َب ْع ِ
َق َط َع َو اَل َي َة هَّ
الل َت َبا َر َك و َت َعال

ُوب
اب َ�س رْ ِت ُّ
بَ ُ
الذن ِ

ت ِب حْ َ
الر َ�ضا عليه ال�سالم َق َ
ال َ�س ِم ْع ُته ع َي ُق ُ
ول مْالُ ْ�س َت رِ ُ
ني َح َ�س َن ًة مْ
ال َ�س َن ِة َي ْع ِد ُل َ�س ْب ِع َ
يع
َع ِن ا ْل َع َّب ِ
والُ ِذ ُ
ا�س َم ْو ىَل ِّ
م ُذ ٌ
والُ ْ�س َت رِ ُ
ول مْ
ال�س ِّي َئ ِة خَْ
ال�س ِّي َئ ِة َمغ ُْفو ٌر َله
ت ِب َّ
ِب َّ
ول هَّ
ت ِب حْ َ
ال َق َ
الر َ�ضا عليه ال�سالم َق َ
ال َر ُ�س ُ
الل �صلى اهلل عليه واله مْالُ ْ�س َت رِ ُ
ال َ�س َن ِة
َع ِن ا ْل َي َ�س ِع ْب ِن َح ْم َز َة َع ِن ِّ
م ُذ ٌ
والُ ْ�س َت رِ ُ
ول مْ
ني َح َ�س َن ًة مْ
ال�س ِّي َئ ِة خَْ
َي ْع ِد ُل َ�س ْب ِع َ
ت ِب َها َم ْغ ُفو ٌر َله
والُ ِذ ُ
يع ِب َّ

اب َم ْن يَهُ ُّم ِب حْ َ
ال�سيِّ َئ ِة
ال َ�سن َِة �أَ ْو َّ
بَ ُ

ال �إِنَّ هَّ
الل َت َبا َر َك و َت َع ىَ
َع ْن ُز َرا َر َة َع ْن �أَ َح ِد ِه َما ( �أي الباقر او ال�صادق) عليهما ال�سالم َق َ
ال َج َع َل لآِ َد َم يِف
ُذ ِّر َّي ِته َم ْن هَ َّم ِب َح َ�س َن ٍة مَْ
وع ِم َل َها ُك ِت َبتْ َله ِب َها َع�شْ ر ًا
ول َي ْع َم ْل َها ُك ِت َبتْ َله َح َ�س َن ٌة و َم ْن هَ َّم ِب َح َ�س َن ٍة َ
ول َي ْع َم ْل َها مَْ
و َم ْن هَ َّم ِب َ�س ِّي َئ ٍة مَْ
وع ِم َل َها ُك ِت َبتْ َع َل ْيه َ�س ِّي َئ ٌة
ل ُت ْك َت ْب َع َل ْيه َ�س ِّي َئ ٌة و َم ْن هَ َّم ِب َها َ
ري َع ْن �أَ ِبي َع ْب ِد هَّ
ال َ�س َن ِة اَ
ال �إِنَّ مْالُ�ؤْمِنَ َل َي ُه ُّم ِب حْ َ
الل عليه ال�سالم َق َ
ول َي ْع َم ُل ِب َها َف ُت ْك َت ُب َله َح َ�س َن ٌة
َع ْن �أَ ِبي َب ِ�ص ٍ
ال�س ِّي َئ ِة �أَ ْن َي ْع َم َل َها َف اَل َي ْع َم ُل َها َف اَل ُت ْك َت ُب َع َل ْيه
و�إِ ْن ُه َو َع ِم َل َها ُك ِت َبتْ َله َع�شْ ُر َح َ�س َن ٍ
ات و ِ�إنَّ مْالُ ْ�ؤمِنَ َل َي ُه ُّم ِب َّ
َع ْن َع ْب ِد هَّ
و�سى ْب ِن َج ْع َف ٍر َع ْن �أَ ِبيه َق َ
ان ِب َّ
الذن ِْب �إِ َذا �أَ َرا َد ا ْل َع ْبدُ �أَ ْن
ال َ�س�أَ ْل ُته َع ِن مْالَ َل َكينْ ِ هَ ْل َي ْع َل َم ِ
الل ْب ِن ُم َ
ال �إِنَّ ا ْل َع ْبدَ ِ�إ َذا هَ َّم ِب حْ َ
اء ُقلْتُ اَل َق َ
ال َ�س َن ِة َف َق َ
َي ْف َع َله �أَ ِو حْ َ
يح ِّ
ال َ�س َن ِة َخ َر َج
يح ا ْل َك ِن ِ
الط ِ
يف و ِر ُ
ال ِر ُ
يب َ�س َو ٌ
ال ُق ْم َف�إِ َّنه َق ْد هَ َّم ِب حْ َ
يح َف َق َ
اح ِب ِّ
ال َ�س َن ِة َف�إِ َذا َف َع َل َها َكانَ ِل َ�سا ُنه
ال�ش َم ِ
ني ِل َ�ص ِ
ال َ�ص ِ
اح ُب ا ْل َي ِم ِ
َن َف ُ�سه َط ِّي َب ِّ
الر ِ
ال�س ِّي َئ ِة َخ َر َج َن َف ُ�سه ُمن نِ َ
يح َف َي ُق ُ
اح ُب ِّ
اح ِب
ال�ش َم ِ
ال ِل َ�ص ِ
ول َ�ص ِ
َق َل َمه و ِري ُقه ِمدَ ا َده َف�أَ ْث َب َت َها َله و�إِ َذا هَ َّم ِب َّ
ْت ِّ
الر ِ
ال�س ِّي َئ ِة َف�إِ َذا ُه َو َف َع َل َها َكانَ ِل َ�سا ُنه َق َل َمه و ِري ُقه ِمدَ ا َده و�أَ ْث َب َت َها َع َل ْيه
ا ْل َي ِم ِ
ني ِق ْف َف�إِ َّنه َق ْد هَ َّم ِب َّ
( امل�صدر مراة العقول يف �شرح اخبار ال الر�سول)
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البصرة تاريخها مفخرة من مفاخر العراق
واالهتمام بها هو استحقاق
التسمية
كانت للبرصة أس�ماء كثرية أخ��رى أيض ًا
سميت هب��ا وذك���رت ب��أم��ه��ات الكتب،
فمن ذلك كان تدعى باخلريبة قبل الفتح
اإلسالمي (بسبب وجود مدينة قديمة خربة
قريبة من املوقع) ،وبعد بنائها سميت بأسامء
كثرية منها أم العراق ،خزانة العرب ،عني
الدنيا ،ذات الوشامني ،البرصة العظمى،
ال��ب�صرة ال��زاه��رة ،ثغر ال��ع��راق الباسم،
الفيحاء ،قبة العلم ،كام تدعى الرعناء
وذلك لتقلب اجلو فيها أثناء اليوم الواحد
وخاصة يف فصل الربيع ،وجتمع مع الكوفة
باملرصين ،إذ أن كال من البرصة والكوفة
كانتا تعتربان أعظم أمصار العامل اإلسالمي
بدون منازع  -قبل بناء بغداد  -كام جتمع
مع الكوفة أيض ًا ويطلق عليهام العراقيني أو
البرصتني.
أم��ا معنى اسمها احل��ايل فقيل فيه الكثري
من األخبار منها  :األرض ذات احلجارة
الصغرية فقد ق��ال األخ��ف��ش يف البرصة
:ح��ج��ارة رخ��وة إىل البياض ما هي وهبا
سميت البرصة .وردها يعقوب رسكيس إىل
الرسيانية وقال أهنا تعني األقنية أو بارصا
(حمل األك���واخ) .وقيل اهنا سميت برصة
ألهنا كانت تقع عىل مرتفع من األرض حتى
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ديمة 1954
كان من يقف يف ذلك املوقع يستطيع أن يرى
ما حوله.
اما من حيث تارخيها العثامين فكانت البرصة

جزءا من والية بغداد  ،حتى عهد مدحت
باشا وايل بغداد والذي رشع يف توسيع رقعة
الوالية بشن محلة عسكرية عام  1871يف
رشق اجلزيرة العربية ضد القطيف واهلفوف
ضد الدولة السعودية الثانية والتي كانت
يف حالة حرب أهلية بني أبناء اإلمام فيصل

محافظاتنا

ت���ش�ت�رك ال���ب�ص�رة ب��ح��دود
دولية مع كل من السعودية
والكويت جنوب ًا وإيران رشق ًا،
واحل����دود املحلية ملحافظة
ال��ب�صرة ت��ش�ترك م��ع ك��ل من
حمافظة ذي قار وميسان شام ً
ال،
واملثنى غرب ًا.

بن تركي .وبعد نجاح احلملة يف االستيالء
عىل االحساء والقطيف قام مدحت باشا
بضم االرايض اجلديدة إىل والية بغداد ويف
عام  1875تأسست والية البرصة والتي
شملت إضافة إىل مدينة البرصة مناطق
خليجية اخرى إال إهنا مل تستمر ملدة طويلة
حيث اندجمت مرة أخرى مع والية بغداد
عام  ،1880إىل ان انفصلت مرة أخرى

عام 1884م حينام ُحول سنجق البرصة إىل
والية ،وفصلت السناجق اجلنوبية لوالية
بغداد لتضم لوالية البرصة.
أمح��د ب��اش��ا اب��ن عبدالعزيزالصانع اول
مترصف للواء البرصة يف العهد امللكي
( )1930-1920وظل مترصفا للبرصة
حتى وف��ات��ه يف  23ذي احلجة 1348ه
املوافق 1930/5/22

نخيل البصرة القديمة

وكان الصانع قد ولد يف الكويت 1860م،
ودرس احل��ق��وق وت��ق��ل��ب يف املناصب
القضائية ،ثم اعترب عضوا يف جملس والية
البرصة وينتمي اىل ارسة زبريية معروفة
تعود جذورها اىل مدينة املجمعة يف اقليم
نجد..
حدودها
تشرتك البرصة بحدود دولية مع كل من
السعودية والكويت جنوب ًا وإيران رشق ًا،
واحل��دود املحلية ملحافظة البرصة تشرتك
مع كل من حمافظة ذي قار وميسان شام ًال،
واملثنى غرب ًا.
بنيت البرصة عىل أنقاض معسكر للفرس يف
منطقة كانت تدعى اخلريبة  .كام وان هنالك
مدينة أثرية يعتقد بعض املؤرخني انه تم
بناؤها يف زمن نبوخذ نرص تدعى طريدون
 ،وادعى آخرون إهنا كانت مدينة آشورية،
حيث كان هلذه املدينة سد حيميها من ارتفاع
منسوب مياه البحر  ،ف��ان صح ه��ذا فان
طريدون أو تريدون تكون جنوب مدينة
الزبري قرب خور الزبري يف الوقت احلارض ،
بينام يعتقد الرحالة جسني إن موقع طريدون
هو قرب جبل سنام والذي يبعد عن جنوب
مدينة الزبري بحوايل ثالثة عرش ميال  ،فإذا
كان ذلك صحيح ًا فيجب أن يكون خور
الزبري والذي هو امتداد للخليج يمتد إىل
جبل سنام أيام الدولة البابلية.
شهدت البرصة عىل مدى تارخيها أحدا ًثا
تارخيية مهمة .ففي عام 35هـ كانت فيها
وقعة اجلمل  ،ودخلت البرصة عام 75هـ
يف والي���ة احل��ج��اج ب��ن ي��وس��ف الثقفي.
وسنة 101ه��ـ دخلها يزيد بن املهلب بن
أيب صفرة .واستمرت األح���داث تتواىل
عىل البرصة بمرور الزمن .وكانت يف تلك
احلروب والتقلبات قد خربت وأنشئت يف
مكان يبعد عن مركزها األول  14كيلوم ًرتا
إىل الشامل الغريب .وكان إنشاؤها يف القرن
الرابع عرش امليالدي.
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وكانت البرصة يف امل��ايض من أشهر املدن
وعزا وأجلها شأ ًنا
وأكثرها أد ًبا وعلماً وجتارة ً
مركزا وال سيام يف أي��ام .وكانت
وأهبجها
ً
مركز التجارة بني العراق والبالد األخرى.
الحربان العالميتان
يف زم���ن االح���ت�ل�ال ال�بري��ط��اين للعراق
( ،)1920-1914صارت البرصة قاعدة
لتجهيز القوات الربيطانية يف العراق ،وكان
أهم تطور حدث يف املدينة هو بناء ميناء
حديث وحمطة قطار يف منطقة

والصناعية واخلدمية.

التقسيمات االدارية لمحافظة البصرة

استنادا إىل التقسيامت اإلدارية العراقية فان
العراق مقسم إىل حمافظات وك��ل حمافظة
مقسمة إىل أقضية وأقضية البرصة  8هي:
مركز البرصة ،القرنة ،قضاء املدينة،
الفاو الزبري ،أبو اخلصيب ،شط العرب
ام��ا معامل املدينة فهي كثرية ومنها  :شط
ال��ع��رب ،مسجد عيل بن أيب طالب عليه
السالم ،البرصة القديمة ومن جوامعها

سريين ،امل�برد ،إياس بن معاوية املزين،
الربيع بن حبيب الفراهيدي ،ابن اهليثم،
األخفش األوسط ،املاوردي ،الفرزدق،
اجلاحظ ،األصمعي ،سيبويه ،أبو
احلسن األش��ع��ري ،عبد اهلل ابن املقفع،
اخلليل الفراهيدي ،بشار بن برد ،احلسن
ال��ب�صري ،أخ��وان الصفا ،ب��در شاكر
السياب ،أمحد مطر ،عبد اهلادي الفضيل،
وغريهم
ويف مقال بعنوان (البرصة تأريخ وحضارة
العرب) لالستاذة نور العواد
نقتطف منه هذه الفقرات :
مشاهد من البصرة
جتد الشناشيل التي عرفت هبا البرصة
وك��ذل��ك جت��د متثال السياب بالقرب من
الكورنيش وكذلك يطل عليك الكثري من

خور وسوق العشار 1915

البصرة  -سوق السمك 1914

املْع َق ْل ،وأدت هاتان املؤسستان إىل زيادة
األمهية التجارية ملدينة البرصة بدرجة كبرية،
إضافة إىل توسع املدينة باجتاه الشامل ألول
مرة .وعندما حصل العراق عىل االستقالل،
حدثت بعض التطورات املهمة يف املدينة،
ُ
فش ّيد املستشفى العام يف جنوب غريب املدينة
( ،)1924واملطار شاميل امليناء (،)1936
ويف ع��ام  1932ت��م جتهيز املدينة باملياه
العذبة والكهرباء ،إضافة إىل أنواع خمتلفة
من استعامالت األرض السكنية والتجارية
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القديمة  ،جامع الكواز أقدم جامع
يف البرصة ويقع يف البرصة القديمة
وحتديدا يف حملة املرشاق وقام ببنائه
أبناء أرسة آل باشا أعيان البرصة
العريقة.
مشاهير البصرة
ال��ب�صرة ت��زخ��ر ب��ال��رج��االت الذين
اغنوا الرتاث الثقايف بكل ما لدهيم من
ثقافة ادبية او لغوية او علمية وغريها
ومنهم  :أبو األسود الدؤيل ،حممد بن

البصرة  -المعقل
ميناء ومحطة القطار 1930

محافظاتنا

رموز البرصة  ،ويشخصون أمامك بكامل
هيئاهتم .
يف حني ذكر ابن بطوطة يف زيارته البرصة
ان م��ن ب�ين القبور ق�بر حليمة السعدية
مرضعة الرسول (صىل اهلل عليه واله وسلم)
واىل جانبها ابنها عبد اهلل بن احلارث ومالك
بن دينار وسهل بن عبد اهلل .
ل��و حاكينا كتب ال��ت��أري��خ واالدب
والرتاجم لعرفنا انه كان يف البرصة  17الف
جامع ومسجد  ،وقد ال يصدق املرء وجود
مثل هذا العدد من اجلوامع واملساجد  ،لكن
ذلك هو الرقم الصحيح وسبب كثرهتا سعة
رقعة البرصة وكثرة السكان ومتكن العقيدة
االسالمية من قلوب البرصيني .
أحم��د باش��ا اب��ن عب��د العزي��ز
الصانع
اول مترصف للواء البرصة يف العهد امللكي
( )1930-1920وظل مترصفا للبرصة
حتى وف��ات��ه يف  23ذي احلجة 1348ه
املوافق ... 1930/5/22
وكان الصانع قد ولد يف الكويت 1860م،
ودرس احل��ق��وق وت��ق��ل��ب يف املناصب
القضائية ،ثم اعترب عضوا يف جملس والية

ابي الخصيب في البصرة عام 1916
البرصة وينتمي اىل ارسة زبريية معروفة
تعود جذورها اىل مدينة املجمعة يف اقليم
نجد.
نخيل البصرة
البرصة تعرف بمدينة النخيل والبرصة
التي كانت تزدهي فيها غابات النخيل وكام
تشري التقديرات اىل إن ع��دد النخيل يف
العراق وحسب إحصاء عام  1956كان
بحدود  70مليون نخلة  ،منها  50مليون
يف منطقة شط العرب فقط .
وهذا الرقم يمثل  %70من عدد نخيل

البصرة  -العشار 1917

العامل  ،بينام يساوي  %75من انتاج العامل
للتمور  ،فقد اخ��ذ ه��ذا الرقم بالرتاجع
بشكل مستمر حتى وصل اىل  45مليون
نخلة عام  1975واالنتاجية هبطت اىل
الثلث ما كانت عليه يف عام  1956أما عدد
النخيل يف الوقت احل��ارض فانه خيمن بني
عرشة اىل عرشين مليون نخلة فقط  ،كام وان
معظم النخيل هو يف حالة رديئة  ،وخاصة
يف مدينة البرصة حيث تم قطع املاليني
من أشجار النخيل إضافة ملوت االشجار
االخرى بسبب العطش لعدم كري االهنار
وشحة املياه فيها  ،ووصل عدد النخيل اىل
 4ماليني نخلة فقط .
صحافة البصرة
اول مطبعة عرفتها البرصة هي (الوالية)
التي تأسست سنة  1889م ثم الراشدية
فالبرصة واالحت���اد واالمح��دي��ة واالميوية
والتايمس واالدي���ب واجل��ن��وب والربيد
واملوانئ والنجاح .وحداد حيث ساهم عدد
منها بطباعة كل ماكانت تصدره البرصة من
صحف ويف مقدمتها اإليقاظ والتهذيب
وإظهار احلق والبرصة والفيحاء والفيض
والرشاد والتاج واملنرب والدستور وغريها
من الصحف اليومية واالسبوعية ونصف
الشهرية التي شارك يف حترير موادها املتنوعة
أدباء املدينة من شعراء وكتاب قصة ومقالة.
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( املصدر جريدة املدى)
جامع الخطوة
يف البرصة جامع االم��ام عيل علية السالم
الذي يطلق عليه جامع خطوة االمام الذي
يقع بالقرب من قضاء الزبري غريب البرصة,
يعد ثاين مسجد بني يف االسالم بعد املسجد
النبوي الرشيف ,وعدته بعض الروايات
التارخيية من بني افضل اربعة مساجد وهي
املسجد احل��رام واملسجد النبوي ومسجد
البرصة ومسجد الكوفة.
وعن تاسيس هذا اجلامع تقول الروايات
التارخيية املعتمدة ,ان عتبة ي��ن غ��زوان
واملقاتلني املرافقني له قد ارس��ى دعائم
املسجد اي��ام اخلليفة ال��ث��اين ,حيث اختري
له مكان وس��ط حتيط به االس���واق ,ويمر
به الشارع الرئيس يف املدينة ,وبني بجانبه
دار االم��ارة والسجن والديوان ومحام اىل
االمراء من القصب ,ورضبوا اخليام والقباب
والفساطيط مع بقية بيوهتم.
من ابرز املواقف املهمة يف تاريخ املسجد ,هو
مرور االمام عيل عليه السالم اىل هذا اجلامع,
وخطب فيه ,وص�لى فيه ص�لاة مجاعة مع
اصحابه ,بعد واقعة اجلمل ,وقد عني االمام
واليا عىل البرصة هو عبد اهلل بن عباس
املعروف بفقهه والذي اخذ يلقي الدروس
يف الفقه والتفسري واالخبار يف هذا املسجد,
وقد خترج عىل يديه كبار التابعني كاحلسن
البرصي ,وتشكلت يف هذا املسجد الرشيف
ن��واة م��دارس الفقه والتفسري واالخبار
وال��ك�لام باالضافة اىل حلقات ال��درس
وكانت تعقد فيها مناظرات الجياد اجتاهات
فكرية جديدة.
وقد شهد املسجد اكرب توسع يف والية حممد
بن سليامن العبايس سنة  160هجرية ايام
اخلليفة العبايس املهدي حيث بلغ عدد
املصلني عرشين الفا فامر املهدي بتوسيع
املسجد وذل��ك ب�شراء ال��دور واالرايض
املحيطة به.
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مبنى متصرفية لواء البصرة 1924

ووص��ف ابن بطوطه اجلامع اثناء رحلته
ع��ام  727هجرية قائال «كنت قد رايت
عند قدومي عىل نحو ميلني بناء عاليا مثل
الصحن فسالت عنه فقيل هو مسجد االمام
عيل عليه السالم وكانت له سبع ماذن
ومفروش باحلصاء امللونه وكانت للمسجد
ثامنية عرش باب ًا ،واليوم حتول اجلامع اىل مزار
هتفو اليه قلوب االف املسلمني من فقراء
اجلنوب وخصوصا الذين مل يتمكنوا من
زيارة العتبات املقدسة يف كربالء والنجف يف
اغلب املناسبات الدينية ومن ابرزها واقعة
كربالء ووفاة الرسول واستشهاد االمام عيل
ووالدة االمام املهدي املنتظر(عج)
وغريها من املناسبات الدينية ,حيث صار
اجلامع مالذهم ومزارهم الذي يتوجهون
اليه احيانا مشيا عىل االق��دام من البرصة
وحتى م��ن بعض املحافظات اجلنوبية.
(املصدر موقع مرسى الوالية)
شجرة آدم
 ..قداسة املايض وإمهال احلارض ،للصحفي
حيدر اجلزائري  /املربد اخرتنا هذه الفقرات
عن تاريخ الشجرة واتصاهلا بالنبي آدم عليه
السالم ،يقول الدكتور حسني عيل أستاذ
التاريخ يف جامعة البرصة ،أن «املصادر مل
ترد عنها اليشء الكثري ،عدا بعض املصادر

التي قالت اهنا موجودة منذ العصور املظلمة
ويزورها سواح ،مقابل مصادر أخرى تؤكد
ان املنطقة كانت قدي ًام مغمورة باملياه وال
يمكن تصور وجود شجرة يف املكان ذاته».
لكنه يضيف اهنا «شجرة معمرة وكانت
م��وج��ودة أب���ان احل���رب ال��ع��امل��ي��ة األوىل
واحتالل االنجليز للبرصة ،حيث تساءلوا
عند دخوهلم القرنة عن هذه الشجرة والتي
أشار هلم األهايل بأهنا شجرة النبي آدم».
وي��رى العديد من الباحثني يف شؤون
البرصة ان رس قداستها يف عمرها الطويل
رغم اهنا متيبسة وفاقدة للحياة ،كام ان ما
بقي منها مل يتحلل رغم اندثار الكثري من
االشجار التي كانت تنترش بالقرب من
املوقع ذاته.متنزه شجرة آدم يف قضاء القرنة
ان « املؤسسة العامة لآلثار والرتاث وضعت
الشجرة ضمن اهتامماهتا كوهنا معل ًام تارخييا،
وقامت بتسييجها وعملت قاعدة للشجرة
انتهى العمل هبا عام .»1981
وبعد ميض نحو  25عاما ،شيدت وزارة
امل��وارد املائية ع��ام  2006منتزها حوهلا
بمساحة 2363مرتا مربعا ،وهو عىل شكل
شبه منحرف يف مكان يطل ع�لى موقع
التقاء النهرين ،إلعادته كأثر ديني ومنتجع
سياحي.
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لوحة جدارية الرسام حسين علي نصبت في البصرة
إهم��ال ألض��رار مبك��رة بمتن��زه
أنفق عليه أموال طائلة
ورغم ما أنفقته وزارة ذاهتا من اموال عىل
مرشوع املنتزه الذي بلغت كلفته اإلمجالية
 600مليون دينار ،وحولت مكان الشجرة
م��ن خ��رب��ة إىل م��وق��ع سياحي وترفيهي
وحديقة كبرية لتكون متنفس ًا ألهل املدينة
وزوار املكان ،اال انه شهد خالل السنوات
الثامن املاضية أرضار ًا كثرية مل تعالج من قبل
املعنيني.
يذكر ان مدينة القرنة تعد من املناطق األثرية
املهمة لوجود العديد من اآلثار السومرية
فيها ،كتلول احلافظ يف السويب ،وتلول ابن
اإلمام ،وايشان سفحه ،وتل عرار ،وخيابر
اهلاميون ،وتلول أبو واوي ،وتلول سلامن
ابن داود ،وايشان النهريات ،وتل النخيلة،
واىل زمن ليس بعيد كانت رحالت السياح
تتجه نحو القرنة استنادا اىل شهرهتا العاملية
وحتديد موقعها يف خرائط اﻻثار العاملية،
فض ً
ال عن ذكر املدينة عىل لسان العديد من
الرحالة والباحثني الذين وفدوا اىل العراق

يف ف�ترات بعيدة ،اىل جانب الرحاالت
االستكشافية هلا.
دور علماء الشيعة في البصرة
ونستطيع أن نقول ان علامء شيعة البرصة
كانوا من أساتذة علامء بغداد  ،فقد كان أمحد
بن اسامة أبو احلسني البرصي  ،واحلسن
بن الفضل بن عيل ال��رازي البرصي  ،من
اساتدة الشيخ املفيد يف بغداد  ،وكذلك كان
عبد السالم بن احلسني بن حممد أبو حممد
االدي��ب البرصي من اساتذة النجايش ،
وكذلك حدث يف بغداد احلسن بن ع ّ
يل بن
زكريا العدوي وروي عنه أبو بكر مالك
القطيني ،وامحد بن جعفر بن مسلم  ،وأبو
القاسم بن النخاس  ،وأمحد بن ابراهيم بن
شاذان .
وقد استقر يف بغداد أيضا بعض البرصيني ،
منهم  :دواد بن الزبرقان أبو عمرو الرقايش
من اصحاب الصادق (ع)  ،وحممد بن
احلسن بن شمون أبو جعفر من أصحاب
الكاظم(ع) ( ت158هـ ) وقد استقر أيضا
يف بغداد بعض البرصيني الشيعة منهم :

أمحد بن العزيز اجلوهري
واحل��ق أن علامء الشيعه يف البرصة كان
هلم االث��ر الواضح البني يف نرش احلديث
وعلومه يف بغداد  ،حتى العامه أخذت من
علامء شيعه البرصة اذ يقول عمر والناقد
(ه��و عمرو بن حممد بن بكري الناقد أبو
عثامن البغدادي ( ت  232هـ ) : ).قدم
الشاذكوين (وهو سليامن بن داود املنقري
أبو ايوب الشاذكوين البرصي وهو شيعي).
بغداد  ،فقال يل أمحد بن حنبل  ،أذهب بنا
اليه نتعلم منه نقد الرجال .
بخارى :
وه��ي ب�لاد ما وراء النهر  ،وكانت بني
بخاري والبرصة عالقات علمية وطيدة ،
فقد نزهلا بعض رواة احلديث الشيعة منهم :
احلسن بن عيل بن زكرياالعدوي أبو سعيد
البرصي  ،وكان يروي فضائل أهل البيت
(ع) يف بخارى(أعيان الشيعة193\5:
 ،ومعجم ال��رج��ال احلديث 344\5:و
.)2559
املصدر( /موقع تاريخ البرصة)
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دور
األب
واألم
في
تربية
األطفال !..
حني ينشأ األط��ف��ال يف وس��ط يكون فيه
األب��وان متفامهني ومتشاركني يف الرتبية،
فهذا يمنحهم حياة اجتامعية سوية وبعيدة
عن االضطرابات النفسية والسلوكية،
حسب ما يؤكده املختصون يف جمال الرتبية.
وتعترب أول خطوة ليكون التفاهم بني
الزوجني وينعكس إجيابا عىل تربية الطفل،
خالل فرتة احلمل ،إذ ينبغي عىل الزوجة
إرشاك زوجها يف كل يشء مثال عند زيارة
الطبيب وعند التفكري يف الطفل وأسمه
األمر الذي سيجعل األب يتعلق بالطفل
قبل والدته ،وهذه اخلطوة أساسية يف خلق
عالقة متينة ومميزة بني األب وطفله ،كام
ستحثه عىل املشاركة يف االهتامم به وتربيته.
وينصح املختصون يف جمال الرتبية برضورة
اتفاق الزوجني عىل طريقة تربية األبناء كام
أنه عليهام احلرص عىل أن يكون االحرتام
متبادال وعدم االستهزاء برأي اآلخر أو
انتقاده ،وعدم مناقشة أي موضوع أمام
األبناء.
وتقتيض الرتبية السليمة لألبناء حتديد وقت
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أمينة محمد كندي

لألرسة لألب مع األطفال وحده ولألم
مع األطفال وحدها لبناء التواصل املبارش
واجلامعي  ،إىل جانب حتديد عىل األقل
وجبة واحدة يوميا جيلس اجلميع معا فيها
عىل املائدة وإن حالت ظروف العمل ،عىل
أن تكون مرتني أو ثالث مرات أسبوعيا.
وال ينبغي انتقاد رشيك احلياة يف طريقة
تعامله مع أطفاله ،فهذه خطوة مزعجة له
قد جتعله يفضل االبتعاد هنائيا عن تأديته
هلذه املهمة ،يقول املختصون يف الرتبية،
ويف املقابل ينبغي اعتامد احل��وار اهل��ادئ
واملوضوعي معه للوصول إىل اتفاق وحل
ألي مشكلة.
ومن جهة أخرى ،البد من إرشاك الزوج
بكل ما يتعلق باألوالد ،خاصة يف ما يتعلق
بدراستهم وترصفاهتم اليومية ،السيام
أنه غالبا ما يشعر ال��زوج بعدم رضورة
مساعدته لزوجته يف تسيري أمور أوالدمها.
ويقول اخلرباء يف الرتبية إنه عندما ترغب
الزوجة يف طلب مساعدة رشيك حياهتا
وإرشاكه يف تربية األطفال ،عليها أن ختتار

الوقت املناسب لذلك ،كام ينصح أن ال
تقوم بذلك يف أوقات انشغاله بالعمل ،بل
أن تستغل وقت فراغه وأن حترص عىل أن
يكون بمزاج جيد.
وينصح كذلك باختيار قصص خمتلفة لفهم
دور األب واألم يف حياة األطفال ،فدائام ما
جتد األب قدوة لالبن ،الذي يقلده يف كل
يشء تقريبا ويراقب ترصفاته ،بينام متثل
األم مصدر القرب العاطفي .أما االبنة
فيبدو األمر بالعكس فاألم هي قدوهتا،
إذ حتاكيها يف املالبس واختيار األل��وان
والشعر ،بينام يشكل األب هلا مصدر احلب
واألمان واحلنان والعاطفة.
وحتى حتافظ العالقة بني الزوجني عىل
اهل��دوء واالستقرار وتنعكس إجيابا عىل
سلوك ونفسية األطفال ،البد أن تقدم
الزوجة الشكر لرشيك حياهتا عندما يبادر
وحده يف االهتامم باألبناء ،فمن شأن هذه
اخلطوات أن تدفعه أكثر إىل االهتامم هبم
وقضاء وقت أكرب يف العناية هبم واإلرشاف
عىل تفاصيل تربيتهم.

االســـــــرة

الحدائق العامة فسحة أمل

ومتنفس لألسرة

خاص /االحرار

تعيد أف��راد األرسة نشاطها وشعورها
بالسعادة عند خروجهم مع بعضهم بعض ًا
ط��وال أي��ام العطل األسبوعية ،لتجديد
ال��ص��ورة القديمة للعائلة يف االجتامع
واخل��روج سوي ًا...وكأنام هناك اتفاقات
مسبقة بني االرس الكربالئية يف اختيار
احلدائق العامة وكأهنم يف اجتامعات منظمة
واالتفاقات للخروج بزمن واحد وأماكن
متفرقة .فقدي ًام مل تكن هناك خيارات
كثرية وكانت احلديقة أو اخلروج للتنزه يف
االماكن املخصصة مها املكانان املتاحان،
بينام اآلن أصبحت اخليارات كثرية جد ًا ما
جيعل من االتفاق عىل مكان واحد واجتامع
األرسة عليه صعبا نوع ًا ما ساهم يف خلق
جو من الرائحة واملتعة يف خرضة مجيلة
ومتنفس طبيعي .ه��ذا ما جعل االمانة
العامة للعتبة احلسينية املقدسة ترشع يف
انشاء مدن خاصة للزائرين عىل مداخل
مدينة كربالء املقدسة  ،صداها دخل كل
بيت عراقي فكانت ال�ترع اخل�ضرة التي
جتتمع عىل سديمها العوائل العراقية بشكل
عام والكربالئية باخلصوص ،وهذا مؤرش
صحي حيسب للعتبة احلسينية املقدسة عىل

املحافظة عىل ادامة الروابط االرسية بخلق
اجواء ترفيهية هلا عىل مدار السنة.
صحيح أن اخل���روج م��ع األرسة مل يعد
كالسابق ،فكل يشء تغيرّ وتبدّ ل وربام
غ�ّي�رّ ت احلياة احلديثة اهتاممات األرسة
وأصبح االجتامع أقل قيمة .أتذكر طفولتي
واجتامعنا يف سيارة واحدة كعائلة للذهاب
للزيارة والتنزه او لزيارة األقارب كانت
هذه الرحالت اجلامعية ختلق جوا للسعادة
واحلب واالئتالف بني افراد األرسة ،هذه
االيام نجد الذكريات بدأت تعاود الذاكرة
حني نشاهد ارسنا جتتمع مرة اخرى هبذه
الكثافة يف احلدائق واملنتزهات العامة.
وحيدد الدكتور باسم الغبان استاذ علم
النفس يف جامعة بغداد ان رغبة األبناء
يف اخل��روج واالجتامع مع األرسة ينمي
شخصية الطفل ال��ت��ي أصبحت أكثر
استقاللية وحتديد ًا لرغباته .كام أن ملهيات
تعوض عليه فرصة خروجه
ومغريات قد ّ
مع أرسته يف مكان قد ال يرغب بالتواجد
فيه ،أو قد يتواجد فيه جسد ًا فقط مع
انشغاله بام هيوى عمله.
ويشري إىل أن من الصعب إجبار األبناء

ع�لى االج��ت�ماع م��ع العائلة أو اخل��روج،
وعىل الوالدين حماولة االجتامع مع أبنائهم
رشيطة أال يكون اجتامعا «باإلكراه» أو
جلسة حماسبة أو عقاب أو وعظ وإرشاد
فقط ،بل جيب أن تكون املناسبة جاذبة هلم
وذلك بأخذ مشورهتم يف االتفاق للخروج
إىل م��ك��ان م��ا ،عمل اي ن��ش��اط يتالءم
مع أعامرهم وهواياهتم ،هذا عىل املدى
اليومي .أما عىل صعيد العطلة السنوية او
عطلة هناية األسبوع ،فلكل أرسة طريقتها
بام يتالءم مع وضعها االجتامعي واملادي
والفكري يف اختيار كيفية متضية هذه
اإلجازة القصرية ..وال ننسى ان احلدائق
العامة رئة كل املدينة وهي املتنفس الوحيد
لنا وألبنائنا تشدنا دوم ًا بجامل أشجارها
وظ�لاهل��ا ووروده�����ا ون��واف�ير مياهها
وألعاهبا ومقاعدها ،فمن واجبنا الوطني
واألخالقي والديني االعتناء هبا ولنعمق
ثقافة حب البيئة يف نفوس أبنائنا وصغارنا
وهذه مسؤوليتنا مجيع ًا .وهل هناك أمجل
وأروع من حديقة خ�ضراء ندية زاهية
نستظل بفيء أشجارها.
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ثقافة عامة

ما هي األسطورة؟
«أسطورة وّ story
يرجح أ ّنها اشت ّقت من الكلمة البابلية شطرو»

لو بحثنا عن معنى األسطورة يف معاجم اللغة لوجدنا هّأنا مشتقة
من السطر ،والسطر هو الصف من اليشء كالكتاب والشجر
والبناء وغريها ،وجتمع عىل أسطر وسطور وأسطار ،أما أساطري
فهي صيغة (منتهى اجلموع) ،وقد ورد ذكرها يف القرآن الكريم
«أساطري األولني» ،بمعنى احلكايا الكاذبة ،واألحاديث امللفقة
التي ال أساس هلا يف الواقع ،وبذا تكون األسطورة قد ابتعدت
عن املعنى األصيل للكلمة ،وهو الصف من اليشء.
بدورنا نستخدم كلمة ّ
سطر يف لغتنا اليومية بمعنى كتب ،فنقول
ّ
سطرت له كتاب ًا أي كتبت له رسالة ،وهي يف هذا املعنى ال ختتلف
عن املعنى األصيل للكلمة البابلية ّ
«شطر» فقد وردت يف قوانني
محورايب بمعنى كتب وو ّثق وأوىص ،كام تأيت بشكل عام بمعنى
الكتابة فنقول« :شومو شطرو» أي اسم مكتوب و «شطرو»
بمفردها تعني كتابة.
والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو أصل الكلمة؟ وماذا تعني
بالضبط؟ وما عالقة اخلرافة واحلديث املل ّفق هبا؟
ولإلجابة عن هذه السؤال يتبادر إىل ذهننا كلمة ()story
ت�سرب��ت إىل اللغات الالتينية والفرنسية
(س��ط��وري) التي
ّ
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واإلنكليزية عرب اللغة اليونانية القديمة ويؤ ّدي معنى احلكاية أو
القصة املختلقة غري ممكن احلدوث ،وهي هبذا املعنى ال ختتلف عن
كلمة أسطورة املعروفة يف لغتنا العربية ويف آدابنا وتراثنا ،فهل هي
كلمة يونانية أخذها العرب عن اليونانيني منذ القديم أم العكس
هو الصحيح؟ ،ونحن أميل إىل األخذ بالرأي الثاين ،وذلك ألن
كلمة ّ
(سطر /شطرو) كام بينا سابق ًا أقدم عهد ًا بدليل ورودها يف
الكتابات البابلية القديمة وتعني الكتابة عامة ،وإذا اكتسبت معنى
اخلرافة واحلكايا بمرور الزمن فهذه هي س ّنة التطور ،واللغة كام
يتطور مثل بقية الكائنات احلية األخرى،
نعلم مجيع ًا كائن حي ّ
التطور البيولوجية شك ً
ال ومضمون ًا.
وختضع ملقاييس
ّ
األسطورة ما هي يف الواقع إال مرآة تعكس بشكل أو بآخر عمل
الفكر اإلنساين يف مراحل تارخيية ّ
مبكرة ،استغرقت نحو ()%99
من حياة اإلنسان قبل أن ينتقل إىل طور احلضارة والتمدّ ن ،فعمد
يف ضوء ما كسبه من خربة ومعرفة خالل مالحظاته لظواهر
الطبيعة وأثرها يف حياته اليومية وعالقاته االجتامعية التي جتسدها
عىل شكل معبودات تكمن خلف كل ما يراه من أحداث جتري يف
الطبيعة.

تنمية بشرية

ث ّقف نفسك..

قواعد في تنمية الذات
املستمرة؛
وطموح اإلنسان اإلجيايب التنمية
لكل إنسان طموح،
ُ
َّ
حيث يبدأ بذاته وال ينتهي منها ،ألهنا ترسخ يف «ال شعوره» َّ
أن
التغيري يبدأ من اإلنسان وبتغيرّ ه يتغيرَّ كل يشء.
لذا َّ
فإن املرء إذا أدرك ذلك فال توقفه العوائق ,وال تقدِّ مه يف
مراحل العمر ,وال انعكاسات الواقع ،ويعمل ليل هنار لتطبيق
القواعد لتنمية ذاته ,وإيقاظ همِ َّ ته ,وتوظيف طاقاته ،حتى يصبح
رمزا لإلجيابية ,وكتلة من اإلنتاجية ,وذلك با ِّتباع القواعد التالية:
ً
وسجل
• افتخر بإجيابياتك مع جت ُّنب كل معانيِ الغرور،
ّ
ِ
َّ
مواطن
وتفكر فيها عند
إنجازاتك عىل صفحات قلبك,
َ
الضعف وأمام التحديات.
س مصاحبة
ٍ,
• امأل فراغك باخلري ,وال َت ِز ْم بربنامج
متوازن وال َت ْن َ
اخليرّ ين من بني جلدتك ،وخالط باستمرار َم��ن حُ ِ
ي ُّبونك
ويسامهون يف تطويرك.
العجب،
• من الرضوري أن تحُ ب نفسك ولكن بعيدً ا عن آفة ُ
واحرتم ذاتك ولكن عىل أن ال تنسى قواعد التواضع وخفض
اجلناح.
• عبرِّ عام يف باطنك ,ولكن وفق خطوات مدروسة ,وإ ّياك أن
تقع يف شباك االنفعال و التحامل.
أحسن إليك ,وقدّ ر من أثنى عليك ،ولكن ال
• اشكر َمن
َ
تتغن مع أنغام املديح.
ختادع بعدم معرفتك لذاتك ،وال َّ
• ليكن اكتشافك لذاتك من أكرب مشاريع حياتك؛ ألنك
بذلك تعرف مدى صالحيتك ,هل أنت عىل مستوى األداء
أم ال.
حصن ذهنك من األفكار السلبية ,وقا ِوم املوجات السوداوية,
• ّ
وإياك أن تستقبل رسائل ليست يف صاحلك.
• َّ
إن اهلل سبحانه وتعاىل أكرمنا منذ أن خلقنا ,وأكد يف حمكم
{و َل َقدْ َك َّر ْمنَا َبنِي َآ َد َم} فال تتنازل عن
تنزيله أنه أكرمنا ,فقالَ :
هذا التكريم بعقدة النقص ,وضعف الثقة بالنفس ,وعدم معرفة
الواجب.
ً
تصحيحا ال
• ليكن عتابك لذاتك مراجعة هلا ال إحباطا ولو ًما،
ً
هزيمة ،وال تتقمص يف لباس (أنا لست يف املستوى املطلوب).
مدروسا أو ضمن
• تأجيل األع�مال يشء طبيعي إذا كان
ً
مرونة اخلطة ،أم��ا إذا ك��ان كسلاً أو عشوائ ًيا أو وقعت يف

شباك الالمباالة َ
فاحل َذ َر احلذر؛ ألنك بذلك ستخرس نفسك
معا.
و الواجب ً
• عند كل صباح أن ِو عىل أن تعيش باستقامة؛ ألهنا منبع
الكرامة ،فإذا وقعت نفسك يف خطأ فأرسع يف مراجعتها بتوبة
نصوحة.
نجاحا
• من ال�ضروري أن تستفيد من جت��ارب اآلخرين
ً
نجاحا لالقتداء وفش ً
وفش ً
ال لالتقاء ،ولكن ال تنس أن
ال،
ً
عندك جتارب ذاتية ,فاغتنمها ,وأعدها ,وكررها إذا كان يرسك.
ريا كان أو
• اجعل ما تقوم به من األعامل والواجبات صغ ً
ريا ويف أي جمال كان ،من ضمن حساباتك ،لذا ال َت ْس َت ِهن
كب ً
بابتسامة ,أو إلقاء حمارضة ,وال تستخف بجلسة اسرتخاء ,أو
مكافأة الذات بسفرة سياحية.
• َّ
إن اخلطأ هو أن ال تبدأ ,وليس أن ال ختطئ؛ ألن اإلبداع ال
يأيت دون جتارب فاشلة ،فال جتعل يف قاموسك كلمة اسمها
فشل ,ولكن هو التواصل وحمطة من حمطات املراجعة.
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همسة في أذن غافل

يف خيمة احلزن جلست ألقرأ سورة الفاحتة
عىل شاب عرشيني مل يمهله املوت (موت
الفجأة ) ليكمل مشاريعه الدنيوية...
 ،فجلس بالقرب مني ثلة من الشباب
وهم يتحدثون فيام بينهم عن موتته هذه،
فالبعض يقول :إنه شاب ومل ير من الدنيا
شيئا حتى ت��ويف ،والبعض اآلخ��ر يقول
باألمس كان معنا يضحك وجيادل ويميش
وال أحد منا يفكر إنه سوف يموت ومل
يكن مستعدا هلذه الفاجعة األليمة فوعده
لنا غدا لن يتحقق!...
فاختلطت مشاعري بني الغضب و احلزن
وذه��ب��ت إىل غرفتي وأن��ا أفكر يف هذه
احلادثة األليمة ويف هذه األثناء بدأ يراعي
خيط أمجل لوحة فنية يرسمها للمعتربين
من بعده لتحمل عنوانا للمنشغلني بالدنيا
وزخرفتها باسم (مهسة يف أذن غافل)!...
فالكثري من بني البرش ومع زخامة األيام
Ahrarweekly

66

ومشاغلها ال يعط أمهية كربى للموت ،
والبعض اآلخر ما زال مل يعرتف بعد إن
املوت حق وكلنا ذاهبون إىل حيث يريد اهلل
فيصبحون مدحورين عن رمحته  ...ومهام
عملنا يف هذه الدنيا الفانية ومهام حتملنا
مصاعبها ومتاعبها ستميض رسيعا إىل
حيث ذهب إليه آباؤنا وأجدادنا وأقرباؤنا
وأصدقاؤنا ولن تبقى إال خالصة حياتنا
التي سيتداوهلا الناس بعد موتنا وربام ال
ُنذكر!!!...
فيا أهيا القارئ الكريم إنسان مات وبقيت
ذكراه تتجدد يف قلوب حمبيه وعامة الناس
لمِ ��ا ق��دم حلياته شيئا يعود عليها بالنفع
للجميع كالشيخ ( أمحد الوائيل رمحه اهلل)
ال��ذي بقيت األج��ي��ال تنهل م��ن عطائه
فأمىض حياته كلها يف معايشة الناس من
مكان آلخ��ر بتعليمهم تعاليم االس�لام
الصحيحة من أمور دينهم ودنياهم حتى

زيد علي كريم الكفلي

أسلم عىل يديه الكثري  ،ورحل رمحه اهلل
وما زالت حمارضاته القيمة تبث يوميا عىل
قنوات التلفاز، ...واألمثلة يف ذلك كثرية.
ويف املقابل انسان مات وبعد يوم أو يومني
أو أسبوع أو ربام سنة و ُن ّ�سي ويف النهاية
ماذا قدم حلياته هل عاد عليها بعدم النفع
للناس مجيعا حتى ُنيس؟ أم قدم هلا األذية
وبالتايل أصبح مسبة ولعنة بعد موته...؟.
ويف اخلتام :إذا أراد أحدنا أن يرتقي يف حياته
الشخصية ويصبح ذك��رى خالدة لعامة
الناس عليه أن يبدأ بوضع تصور له عن
اهلدف الذي يريد الوصول إليه يف حياته
ويعمل لتحقيقه ويبذل اجلهد واالخالص
والنية الصادقة ويسأل اهلل التوفيق سيصل
بعونه تعاىل ، ...ولكي نبقى نحن ذكرى
طيبة يف قلوب عامة الناس نسأله تعاىل أن
يمن علينا بختام حسن العاقبة وأن جيعلنا
مفاتيح للخري  ،مغاليق للرش .

لو سألوك

a

ماهي المصادر التي تذكر ان االمام الصادق زار الكوفة
واسماء بعض من هاجر الى المدينة الخذ العلم ()3-2
وعن صفوان اجلامل قال :كنت أنا وعامر
بن عبد اهلل عند أيب عبد اهلل عليه السالم
قال :فقال له عامر :إن الناس يزعمون أن
أمري املؤمنني دفن بالرحبة .قال :كذبوا.
قال :فأين دفن؟ -قال :بالغري بني ذكوات
بيض .وعن زيد بن طلحة قال :قال يل أبو
عبد اهلل عليه السالم وه��و باحلرية :أما
تريد ما وعدتك ؟  -قال :قلت بىل ،يعني
الذهاب إىل قرب أمري املؤمنني عليه السالم.
قال :فركب وركب ابنه إسامعيل وأنا حتى
إذا جاز الثوية وكان بني احلرية والنجف
عند ذك��وات بيض ن��زل ون��زل إسامعيل
ونزلت...
وعن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :قرب عيل
عليه السالم يف الغري ما بني صدر نوح
ومفرق رأسه مما ييل القبلة.
واحل�يرة وظهر الكوفة او النجف منطقة
بالقرب من الكوفة عىل بعد ع��دة كيلو
مرتات من الكوفة.
ب -ال يسعنا احصاء كل من ذهب لالمام
من اهل الكوفة ولكن ننقل لك بعض

الروايات التي شري اىل ذلك:
 -1يف الكايف للشيخ الكليني ج  1ص
 474قال :احلسني بن حممد ،عن املعىل بن
حممد ،عن بعض أصحابه ،عن أيب بصري
قال :كان يل جار يتبع السلطان فأصاب
ماال ،فأعد قيانا وكان جيمع اجلميع إليه و
يرشب املسكر ويؤذيني ،فشكوته إىل نفسه
غري م��رة ،فلم ينته فلام أن أحلحت عليه
فقال يل :يا هذا أنا رجل مبتىل وأنت رجل
معاىف ،فلو عرضتني لصاحبك رجوت أن
ينقذين اهلل بك ،فوقع ذلك له يف قلبي فلام
رصت إىل أيب عبد اهلل عليه السالم ذكرت
له حاله فقال يل :إذا رجعت إىل الكوفة
سيأتيك فقل له :يقول لك جعفر بن حممد:
دع ما أنت عليه وأضمن لك عىل اهلل اجلنة،
فلام رجعت إىل الكوفة أتاين فيمن أتى،
فاحتبسته عندي حتى خال منزيل ثم قلت
له :يا هذا إين ذكرتك أليب عبد اهلل جعفر
بن حممد الصادق عليهام السالم فقال يل:
إذا رجعت إىل الكوفة سيأتيك فقل له:
يقول لك جعفر بن حممد :دع ما أنت عليه

وأضمن لك عىل اهلل اجلنة ،قال :فبكى ثم
قال يل :اهلل لقد قال لك أبو عبد اهلل هذا
؟ قال :فحلفت له أنه قد قال يل ما قلت،
فقال يل :حسبك وم�ضى ،فلام ك��ان بعد
أيام بعث إيل فدعاين وإذا هو خلف داره
عريان ،فقال يل :يا أبا بصري ال واهلل ما بقي
يف منزيل شئ إال وقد أخرجته وأنا كام ترى،
قال :فمضيت إىل إخواننا فجمعت له ما
كسوته به ثم مل تأت عليه أيام يسرية حتى
بعث إيل أين عليل فأتني ،فجعلت أختلف
إليه وأعاجله حتى نزل به امل��وت فكنت
عنده جالسا وهو جيود بنفسه ،فغيش عليه
غشية ثم أفاق ،فقال يل :يا أبا بصري قد وىف
صاحبك لنا ،ثم قبض  -رمحة اهلل عليه -
فلام حججت أتيت أبا عبد اهلل عليه السالم
فاستأذنت عليه فلام دخلت قال يل ابتداء
من داخل البيت وإحدى رجيل يف الصحن
واألخرى يف دهليز داره :يا أبا بصري ! قد
وفينا لصاحبك.
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الربل ....
الربل هذا االرث الذي تمتزج ذكراه
بالبساطة وج��م��ال الماضي
ال��ذي ك��ان سيد وسائل النقل
ف��ي ث�لاث��ي��ن��ي��ات وارب��ع��ي��ن��ي��ات
وخ��م��س��ي��ن��ي��ات وس��ت��ي��ن��ي��ات
ال��ق��رن ال��م��اض��ي وب���دأ ب��االف��ول
ف��ي السبعينيات وانعدمت
في الثمانينيات  ،ولهذا الربل
حكايات عاشها من عاش تلك
ال��ف��ت��رة  ،وب��س��ب��ب ال��س��ي��ارات
ال��ت��ي غ����زت ال��ع��ال��م اخ��ت��ف��ى
وجود هذه العربات في الشارع
اضافة الى عدم امكانية توفير
مكان لالحصنة او العربات في
البيت داخ��ل االح��ي��اء م��ع عدم
امكانية سيرها وسط السيارات
المزدحمة ،
اال ان هنالك م��ن ح��اول اح��ي��اء هذا
ال�تراث ويف الوقت نفسه اجي��اد فرصة
عمل له فقد ق��رات يف موقع الصحيفة
العربية
(http://alarabiyaتقريرا ) news.com/view.4017/
نرش قبل سنتني  ...أحد مواطني املحافظة
ويدعى عقيل غايل جدد استخدام الربل
كوسيلة للنقل ما بني االحياء الشعبية
وحتى احلديثة منها لنقل املتبضعات
فضال عن اعتباره حمطة خاصة للشباب
الخذ الصور التذكارية كونه اصبح من
.شبه النوادر يف العراق
غ��ايل [ 35عاما] صاحب الربل قال:
«العربة هي إرث عن اج��دادي وكنت
Ahrarweekly

68

إرث جميل من ماض
كله بساطة

احتفظ هبا يف خمزن وغايتي من استعادة
استخدامها وعملها احلفاظ عىل هذا
االرث ومجالية منظره يف الشارع رغم
الزخم املروري املوجود».
عائلة غايل مكونة من زوجة وثالثة اطفال
واستأجر منزال بمركز احللة يقف امامه
حصانه وعربته يقول غايل «عمدت عىل
تزيني [الربل] واصالحه ليكون مجيال
مع نصب منزل صغري للحصان واحلفاظ
عىل املقاعد ،حيث ان الربل يتسع لركوب
مخسة اشخاص «مشريا اىل انه «يسعى
لزيادة أع��داد الربالت لكنه بحاجة اىل
ساحة كبرية حلامية اخليول واملقاعد».
وتابع ان «املسافة التي اقطعها يوميا اكثر

من  10كم واجتول يف عموم حمافظة بابل
وبعض االحيان ارف��ض ان آخ��ذ أجرة
النقل النني ارى الراكبني يستمتعون
ب��ال��رك��وب ،وبعضهم يعتربوهنا نزهة
ومتعة أكثر من كوهنا وسيله نقل».
وب�ين ان «االج���رة حاهلا كحال سيارة
[التاكيس] وت�تراوح من الفي دينار اىل
مخسة االف دينار بحسب املسافة».
وعن أكثر زبائنه قال غايل أن «أكثر ركايب
هم من النساء الكبريات يف السن حيث
يستمتعن بالركوب واستمتع باحاديثهن
وال��ك��ث�ير م��ن ال��ق��ص��ص ح���ول امل��ايض
وأمهية الربل يف ذلك الوقت ،اما الرجال
والشباب فهم يتجمعون امامي وبشكل

شبه يومي الخذ الصور التذكارية ونرشها
عىل الفيسبوك والتويرت وهناك ترحيب
واقبال عىل الركوب فيه والتجوال داخل
مدينة احللة لكن اصحاب السيارات
احلديثة يقومون بمضايقتي فال يسمحون
يل باملرور احيانا».
واش��ار اىل ان «ع��ددا كبريا من العرسان
قد حجزوا موعدا معي من اجل نقلهم
بالربل ولاللتقاط الصور التذكارية املميزة
مع االقارب واالصدقاء».
وعن الوصف التفصييل هلذه العربات
بانواعها فاهنا تقاد م��ن قبل شخص
يطلق عليه باللغه العربية ( احل��وذي )
وهلذا احل��وذي جتهيزات متكنه من قيادة
العربات وخاصة التي جترها احليوانات
ومن هذه التجهيزات (القمچي ) اي
السوط و (الرشمة) اي رشائط القيادة
و(احلنديري ) وهو الغطاء الذي يوضع
عىل عيون اخليل لعدم تاثرها بمناظر
جانبية و(الدنكري) وهو املحور الذي
يربط بني العجالت و(العليجة) وهي
كيس الطعام للحيوانات و(االوخ)

وهو العمود الوسطي ال��ذي يربط بني
احلصانني والعربة  ,اما العربة التقليدية
فاهنا تتالف من مقصورة نصف مغطاة
وارب����ع ع��ج�لات وح��ص��ان�ين ومنصة
جللوس احلوذي ومقاعد جللوس الركاب
ع�لى شكل متقابل جهة م�ترف��ة قليال
واالخرى خشبية مغلفة بقطة من اجللد،

بعض ال��ع��رب��ات جيرها حصان واح��د
والبعض حصانان ..
ومن االسامء املشهورة هلذه املهنة (جوقي)
الذي كان يؤجره الباشا نوري السعيد من
رساي احلكومة يف امليدان اىل دار سكنه يف
الصاحلية وهلذا الرجل قصة مع البلدية يف
منتصف السبعينيات عندما كان ال يزال
يعمل عىل العربة يف نقل اللحوم من جمزرة

الرصافة اىل القصابني يف صوب الرصافة
يف الفضل والباب املعظم والعوينة وباب
الشيخ وفضوة عرب والصدرية وعكد
الكراد وعندما اصدرت البلدية امرا بمنع
العربات من الدخول اىل املجزرة توقف
عمل (جوقي ) وقام وفد من اصحاب
العربات بمقابلة مدير البلدية وعرض
شكواهم واقرتحوا اذا كان االمر صعبا
وغري قابل للتنفيذ فعىل االقل السامح ل
(جوقي) فقط بالدخول النه كبري السن
وليس لديه مصدر رزق غري العربانة
وع��رض االم��ر ع�لى مدير ع��ام البلدية
هبذه احلالة مع تذكريه بأن هذا الرجل
ق��دي��م وك���ان احل���وذي اخل���اص للباشا
نوري السعيد واصدر امرا باعادة مجيع
العربات اىل العمل داخل املجزرة اكراما
اىل (جوقي) واىل الباشا السعيد  (..هذه
املعلومات من جملة الكاردينيا)
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ُ
حكمة فالح

يتنزه يوم ًا ،فرأى فالح ًا ُ
حيرث األرض وهو مرسور بنشاط
خرج أحد امللوك ّ
َ
َ
بعملك يف هذه
وابتهاج ،فسأله امللك وقال له :أهيا الرجل أراك مرسور ًا
األرض فهل هي ُ
أرضك؟
سيدي إنني أعمل فيها باألجرة.
قال الفالح :ال يا ّ
قال امللك :وكم تأخذ من األجر عىل هذا التعب؟
قال الفالح :أربعة قروش كل يوم.
َ
تكفيك؟
قال امللك :وهل
الفالح :نعم تكفيني ،قرش ارصفه عىل عيش وقرش أسدد به َديني
قال
ُ
وقرش أسلفه لغريي وقرش أنفقه يف سبيل اهلل.
فرد امللك قائ ً
أفهمه!
ال :هذا لغزٌ ال
ُ
قال الفالح :القرش ال��ذي أرصف� ُ�ه عىل عيش فهو ق� ٌ
�رش أعيش منه أنا
وزوجتي ،أما القرش الذي أسدّ د به ديني فهو ٌ
قرش أنفقه عىل أيب وأ ّمي،
فقد ربياين صغري ًا وأنفقا ع َّ
يل وأنا حمتاج ومها اآلن كبريان ال يقدران عىل
العمل.
وأما القرش الذي أسلفه لغريي فهو قرش أنفقه عىل أوالدي ،أربيهم
وأطعمهم وأكسوهم حتى إذا كربوا فهم يردون إلينا السلف حني نكرب.
أما القرش الذي أنفقه يف سبيل اهلل فهو قرش أنفسه عىل أختني مريضتني.
متعجب
فقال امللك :أحسنت يا رجل ،وترك له مبلغ ًا من املال وتركه وهو
ّ
من حكمة هذا الفالح.

عمر الصورة
ُ
كيف نستطيع تقدير عمر صورة قديمة؟
 من خالل معامل املكان املحيط وطريقة البناء. موديالت السيارات املوجودة يف الشارع انوجدت.
 االجهزة واملعدات املوجودة يف الصورة. مالبس االشخاص ونوعية تلك املالبسوتصميمها.
 شبكة الكهرباء وامل���اء وال��ط��رق وط��رازاجلسور.
 من خالل االح��داث التارخيية املهمة التيحصلت وغ�يرت معامل املكان كالفيضانات
واحلروب والكوارث وغريها.
 احلرف واملهن ونوع االع�مال التي يشغلهااالشخاص يف الصورة.
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تفاءل يا صديقي
* يمكن لإلنسان أن يعيش بال برص ولكنه ال
يمكن أن يعيش بال أمل.
* األمل هي تلك النافذة الصغرية ،التي مهام صغر
حجمها ،إلاّ أهنا تفتح آفاق ًا واسعة يف احلياة.
* الناس معادن ..تصدأ بامللل ،وتتمدد باألمل،
وتنكمش باألمل.
* الثقة باهلل أزكى أمل ،والتوكل عليه أوىف عمل.
* تذكر يا صديقي ،إن األمل يشء جيد ،واألشياء
اجليدة ال متوت أبد ًا.
* اإلن��س��ان دون أم��ل كنبات دون م��اء ،ودون
ابتسامة كوردة دون رائحة ،ودون إيامن باهلل وحش
يف قطيع ال يرحم.
* املتفائل يقول :إن كأيس مملوءة إىل نصفها..
واملتشائم يقول :إن نصف كأيس فارغ.
* لوال األمل يف الغد ملا عاش املظلوم حتى اليوم.
* أمجل وأروع هندسة يف العامل أن تبني جرس ًا من
األمل عىل هنر من اليأس.
* هناك أشخاص هم األمل بذاته.
* قد يتحول كل يشء ضدك ويبقى اهلل معك،
فكن مع اهلل يكن كل يشء معك.

ذكريات أيام زمان
الجوال ـ كربالء المقدسة
الح ّلاق ّ
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َ
مع األصمعي
بصبي معه ٌ
قربة قد غلبته ،فيها ماء ،وهو ينادي :يا أبتي ،أدرك فاه ًا ،غلبني فوه ًا ،ال طاقة
قال األصمعي :بينام أنا يف بعض البوادي وإذا
ٍّ
يل بفيها.
قال :فواهلل قد مجع العربية يف ثالث.
َ
ٍ
وقال األصمعي :قلت يوم ًا لغال ٍم حدث من أوالد العرب :أ َيسرُ ُّ ك أن يكون لك مائة ألف درهم وأنك ٌ
أمحق؟! قال :ال واهلل.
يل محقي جناي ًة تذهب مايل ،وتبقي ع َّ
قلت :لمِ َ؟ قال :أخاف أن جيني ع َّ
يل محقي!.
(األصمعي :هو عبد امللك بن قريب بن عبد امللك بن عيل بن أصمع الباهيل ( 121هـ 216 -هـ) راوية العرب ،وأحد أئمة العلم
باللغة والشعر والبلدان).

بهلول والذي ال تردعه صالته
من عمل المنكر

هنالك شخص عندما يدخل عىل مدير املؤسسة فيقول له انا احبك
واحرتمك وانفذ لك ما تأمرين به  ،وأعاهدك بأنني سأكون انسان
ملتزم وحمب لالخرين وأتقن عميل كام تريد ،وعندما خيرج من عند
املدير ،تراه ال يلتزم بام قاله للمدير بل يعمل العكس فامذا تقول عنه
؟
اقول عنه انه منافق
اذا عندما ت��ؤدي صالتك وتذكر اهلل عز وجل بالدعاء ويكون
وقوفك بني يديه وتعاهد اهلل عز وجل عىل فعل اخلري واالبتعاد عن
املنكر  ،فلامذا عند انتهاء الصالة تقوم بام ينايف ما قلته هلل عز وجل ؟
فاذا كان املدير ال يعلم بحالك حال خروجك من عنده فاهلل يعلم
بحالك حال اكاملك صالتك ...

جواهر
ُ
الكالم
روي عن النبي (صىل اهلل عليه وآله) أنه قال :أفضل
(عز وجل) :إيامن ال شك فيه ،وغزو
األعامل عند اهلل ّ
ال غلول فيه ،وحج مربور ،وأول من يدخل اجلنة
شهيد ،وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده،
ورجل عفيف متع ّفف ذو عبادة.

الذكر الدائم
ُ
إن من دواعي االلتزام بالذكر الدائم أمور ًا ،األول منها :هو االلتفات التفصييل إىل (مراقبة) احلق
لعبده دائ ًام ،فكيف حيق للعبد اإلعراض عمن ال يغفل عنه طرفة عني ؟!.
الثاين :وهو االلتفات إىل (افتقار) العبد املوجب للولع بذكر احلق تعاىل استنـزا ً
ال لرمحته.
الثالث :وهو االلتفات إىل عظمة (اجلزاء) الذي وعد به احلق نفسه  -وال ُخ ْلف لوعده  -وذلك
من خالل التد ّبر يف قوله تعاىل{ :اذكروين أذكركم} ..فإن آثار ذكر احلق للعبد مما ال يمكن إدراكه،
التساع دائرة تلك اآلثار لتشمل الدنيا واآلخرة بام ليس يف احلسبان ،وقد ورد يف احلديث القديس
كام ذكره اإلمام الصادق (عليه السالم) بقوله{ :أوحى اهلل إىل نبي من األنبياء :إذا أطعت رضيت،
وإذا رضيت باركت ،وليس لربكتي هناية ،وإذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت ،ولعنتي تبلغ
السابع من الوراء} البحار-ج14ص..459
ً
إذ كيف حييط العبد  -عل ًام  -بكيفية ذكر اهلل تعاىل له ،وهو املالك لألسباب مجيعا؟.
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