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اشادت الغالبية العظمى بمضمون خطبة اجلمعة ليوم 27 متوز وبالرغم من ان اغلب فقراهتا سبق وان اكدت عليها املرجعية اال 
ان هذه اخلطبة تضمن عبارات كاهنا بلسم اجلراح مع بعض الفقرات اجلديدة والتاكيد عىل الطبقة السياسية باالرساع يف تشكيل 
احلكومة ومعاجلة الثغرات القانونية وحماربة الفاسدين من االحزاب واصحاهبم / بعد هذا اخلطاب اجلوهري الذي رسم صورة 
واضحة ملا جيب ان يكون وال غموض يكتنف عبارته فهل سيايت من يقول لنا لو ان املرجعية قالت كذا او كذا ، املشكلة ليست 

بالنصيحة بل بالذي يلتزم بالنصيحة وال اعتقد بان هنالك من اليفهم هذا اخلطاب الذي جاء من صميم الواقع العراقي .
نامل ان النذكر به باملستقبل من خالل معاجلة الواقع وليعلم اجلميع ان املرجعية تتابع االمور بكل دقائقها وتعمل عل وضع 
احللول والنصح ملن لديه اذن واعية حتى جتنب العراق وشعبه االزمات التي اخذت منه ماخذا قاسيا وبالرغم من ان احللول 

ميسورة برشط صدق النوايا واعتامد النزاهة .

هل بحاجة الى تاكيد

ْم إاِلاَّ َعىَل َربيِّ  َقاَل َوَما ِعْلِمي باَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن }الشعراء/112{ إِْن ِحَساهُبُ
َلْو َتْش��ُعُروَن }الش��عراء/113{ َوَما َأَنا بَِطاِرِد امْلُْؤِمننَِي }الش��عراء/114{ 
ْ َتنَتِه َيا ُنوُح َلَتُكوَنناَّ ِمَن  بنٌِي }الش��عراء/115{ َقاُلوا َلئِن لاَّ إِْن َأَن��ا إاِلاَّ َنِذيٌر مُّ
ُبوِن }الشعراء/117{  امْلَْرُجوِمنَي }الش��عراء/116{ َقاَل َربيِّ إِناَّ َقْوِمي َكذاَّ
ِعي ِمَن امْلُْؤِمننَِي }الش��عراء/118{  نِي َوَمن ماَّ َفاْفَتْح َبْينِي َوَبْيَنُهْم َفْتًحا َوَنجيِّ
َع��ُه يِف اْلُفْل��ِك امْلَْش��ُحوِن }الش��عراء/119{ ُث��ماَّ َأْغَرْقَنا  َفَأنَجْيَن��اُه َوَم��ن ماَّ
ْؤِمننَِي  َبْع��ُد اْلَباِقنَي }الش��عراء/120{ إِناَّ يِف َذلَِك َلَيًة َوَم��ا َكاَن َأْكَثُرُهم مُّ
}الش��عراء/122{  ِحي��ُم  الراَّ اْلَعِزي��ُز  ��َو  هَلُ ��َك  َرباَّ }الش��عراء/121{ َوإِناَّ 
��ْم َأُخوُهْم ُه��وٌد َأاَل  َب��ْت َع��اٌد امْلُْرَس��ِلنَي }الش��عراء/123{ إِْذ َق��اَل هَلُ َكذاَّ
ُقوا  ُقوَن }الش��عراء/124{ إِنيِّ َلُكْم َرُس��وٌل َأِمنٌي }الش��عراء/125{ َفاتاَّ َتتاَّ
َ َوَأِطيُع��وِن }الش��عراء/126{ َوَما َأْس��َأُلُكْم َعَلْي��ِه ِمْن َأْج��ٍر إِْن َأْجِرَي  اللاَّ
إاِلاَّ َع��ىلَ َربيِّ اْلَعامَلِ��نيَ }الش��عراء/127{ َأَتْبُن��وَن بِ��ُكليِّ ِري��ٍع آَي��ًة َتْعَبُثوَن 
}الش��عراء/129{  ُلُدوَن  َتْ ُكْم  َلَعلاَّ َمَصانَِع  }الش��عراء/128{ َوَتتاَِّخُذوَن 
َ َوَأِطيُع��وِن  ُق��وا اللاَّ اِري��َن }الش��عراء/130{ َفاتاَّ َوإَِذا َبَطْش��ُتم َبَطْش��ُتْم َجباَّ
}الش��عراء/132{  َتْعَلُموَن  باَِم  ُك��م  َأَمداَّ الاَِّذي  ُق��وا  }الش��عراء/131{ َواتاَّ
ُكم بَِأْنَعاٍم َوَبننَِي }الش��عراء/133{ َوَجناَّاٍت َوُعُيوٍن }الشعراء/134{  َأَمداَّ
إِنيِّ َأَخ��اُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم }الش��عراء/135{ َقاُلوا َس��َواء َعَلْيَنا 

َن اْلَواِعِظنَي }الشعراء/136{  َأَوَعْظَت َأْم َلْ َتُكن ميِّ

سورة الشعراء

) 112 ( قال وما علمي بام كانوا يعملون اهنم عملوه اخالصا أو طمعا يف طعمة
وم��ا ع��يل اال االعتبار الظاه��ر ) 113 ( ان حس��اهبم اال عىل رب فإن��ه املطلع عىل 
البواطن لو تشعرون لعلمتم ذلك ولكنكم جتهلون فتقولون ما ال تعلمون ) 114 
( وم��ا ان��ا بطارد املؤمنني ج��واب ملا أوهم قوهل��م من اس��تدعاء طردهم وتوقيف 
ايامهنم عليه حيث جعلوا اتباعهم املانع عنه ) 115 ( ان انا اال نذير مبني ال يليق ب 
طرد الفقراء الس��تتباع األغنياء ) 116 ( قالوا لئن ل تنته يا نوح عام تقول لتكونن 
من املش��تومني أو املرضوبني باحلجارة ) 117 ( قال رب ان قومي كذبون ) 118 
( فاحك��م بيني وبينهم ونجني وم��ن معي من املؤمنني ) 119 ( فأنجيناه ومن معه 
يف الفلك املشحون ) 120 ( ثم أغرقنا بعد اي بعد انجائه الباقني من قومه ) 121 
( ان يف ذل��ك لية ش��اعت وتواترت وما كان أكثره��م مؤمنني ) 122 ( وان ربك 
هلو العزيز الرحيم ) 123 ( كذبت عاد قبيلة عاد وهو اسم أبيهم املرسلني ) 124 
( إذ قال هلم أخوهم هود أال تتقون ) 125 ( ان لكم رس��ول أمني ) 126 ( فاتقوا 
الل وأطيع��ون ) 127 ( وما أس��ألكم عليه من اج��ر ان اجري اال عىل رب العاملني 
) 128 ( أتبن��ون ب��كل مكان مرتفع آية قيل اي علام لل��امرة أو بناء ال حتتاجون إليه 
تعبثون ببنائه الس��تغنائكم عن��ه بالنجوم لالهتداء أو بمنازلكم للس��كنى  ) 129 
( وتتخ��ذون مصان��ع قيل مآخذ املاء أو قصورا مش��يدة وحصون��ا لعلكم تلدون 
فتحكمون بنياهنا ) 130 ( وإذا بطش��تم بسوط أو سيف بطشتم جبارين متسلطني 
غاش��مني بال رأفة وال قصد تأديب وال نظر يف العاقبة القمي قال يقتلون بالغضب 
م��ن غري اس��تحقاق ) 131 ( فاتقوا الل برتك هذه األش��ياء وأطيعون فيام أدعوكم 
إلي��ه ) 132 ( واتق��وا الذي أمدكم بام تعلمون كرره مرتبا ع��ىل امداد الل إياهم بام 

يعرفونه من أنواع النعم .

تفسيرالسورة



متكنت قوات احلشد الشعبي، من  قطع طرق اسرتاتيجية يستخدمها عنارص تنظيم 
)داعش( اإلرهاب للتسلل واهلروب  بني قضاء احلوجية بمحافظة كركوك وجبال 
محرين. وقال اعالم احلشد يف بيان إن اجلهد اهلنديس التابع للواء 88 باحلشد الشعبي 
متكن من قطع طرق إسرتاتيجية يستخدمها عنارص تنظيم )داعش( اإلرهاب للتسلل 
من قرى احلوجية اىل سلسلة جبال محرين املمتدة من حقول عالس اىل منطقة الفتحة 
شامل رشقي حمافظة صالح الدين. وأضاف، ان هناك معلومات استخباراتية تفيد 

بتواجد عنارص التنظيم داخل تلك السلسلة اجلبلية.

يف  اجلامعة(  الكفيل  )كّلية  بتحويل  وزارّيًا  أمرًا  العلمّي  والبحث  العايل  التعليم  وزارُة  أصدرت 
حمافظة النجف األرشف التابعة لقسم الرتبية والتعليم العايل يف العتبة العّباسية املقّدسة اىل )جامعة 
التقنّية،  اهلندسة  كلّية  القانون،  كلّية  الصيدلة،  كلّية  األسنان،  طّب  )كلّية   : تضمُّ التي  الكفيل( 
النجاحات والتطّور  الطبّية والصحّية(، وتأيت هذه اخلطوة بعد سنواٍت عديدة من  التقنّيات  كلّية 
األكاديمّي والبحثّي واالدارّي واجلهود الطّيبة جلميع منتسبي كّلية الكفيل اجلامعة، وقبل ذلك كّله 

الدعم املتواصل من قبل القائمني يف العتبة العّباسية املقّدسة.
والرتبوّي  والبحثّي  العلمّي  املجال  يف  والنوعّي  الكّمي  التطّور  بإحداث  الكفيل  جامعة  وتأمل 

والثقايّف يف جامعات العراق.

أخبار
ومتابعات

• وزارة الهجرة والمهجرين :  عودة خمسة آالف عائلة نازحة الى مناطق سكناهم في 
محافظة نينوى بعد التحقق من سجلهم االمني...

االوســط  الــفــرات  عمليات  قائد  الحمداني(  )علي  الــلــواء   •
ان   :) السالم  )عليه  االكبر  علي  لواء  وآمر  الشعبي  للحشد 
االجهزة  مختلف  بين  ومشترك  مكثف  االستخباراتي  الجهد 

االستخباراتية لتامين طريق الحج البري لهذا العام.

قوات الحشد الشعبي تقطع طرقا استراتيجية لـ)داعش( 

وزارُة التعليم العالي والبحث العلمّي ُتصدُر أمرًا وزارّيًا لتحويل 
)كّلية الكفيل الجامعة( إلى )جامعة الكفيل(...

الى  الصحة  وزارة  صرفتها  دينار  مليارات   )5(  •
خالل  الــعــراق  في  الشعبية  الطبية  العيادات 

النصف االول من العام الحالي...

•  )2٣( مليون دوالر تعود إلى عام 2000 تم رفع 
العراقي من  المركزي  البنك  لصالح  عنها  الحجز 

قبل المحكمة الفرنسية العليا ...

)5780( حاجًا عراقيا وصلوا إلى الديار المقدسة  عبر 10 رحالت جوية من المطارات باألرقام
الدولية )بغداد - النجف- البصرة- السليمانية- أربيل(...
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وتطوير  الطفولة  محاية  قسم  رئيس  فيسرت  كندي  برجيد  اك��دت 
اهتامم  )اليونيسف(  للطفولة  املتحدة  االمم  منظمة  يف  املراهقني 

املنظمة بتطبيق املبادئ االنسانية لإلمام عيل عليه السالم.
وقالت السيدة فيسرت خالل زيارهتا ملرقد االمام عيل عليه السالم مع 
وفد من منظمة )اليونيسف( »لقد رأينا اإلمام عليا )عليه السالم( 
بصورته التارخيية املرشفة التي هتتم برعاية األيتام والطفولة، ونحن 
نتبع هنجه االنسان بعملنا يف النجف والعراق عموما«. واضافت 
جئنا اليوم لزيارة مرقد االمام عيل واللقاء باملسؤولني فيه لتدارس 
دعم الربامج للشباب والطفولة«، مؤكدة سعيها للعمل مع العتبة 
الشباب  بالغة لدعم مرشوع محاية  ملا هلا من أمهية  املقدسة  العلوية 
االرشف  النجف  حمافظة  مع  للعمل  سعيها  عن  فضال  والطفولة، 

والقطاعات املجتمعية لدعم املرشوع.
ويذكر ان منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( مقرها مدينة 
نيويورك يف الواليات املتحدة تأسست يف عام 1946 هدفها رعاية 

الطفولة يف العال.

اطلقت شعبة التبليغ والتعليم الديني يف العتبة احلسينية 
املقدسة مبادرة لتصحيح بعض االعراف العشائرية من 
لرشح  العشائر  شيوخ  مع  حوارية  ندوات  عقد  خالل 
القواعد  وفق  هبا  التمسك  ورضورة  الرشعية  الديات 

الرشعية الصحيحة .
فاهم  الشيخ  الديني  التبليغ  شعبة  م��س��ؤول  وق��ال 
هذه  خ��الل  م��ن  تسعى  الشعبة  ان   : االب��راه��ي��م��ي 
االع��راف  لبعض  الرشعي  املوقف  بيان  اىل  الندوات 
املتداولة والتأكيد عىل نبذ العادات والتقاليد  العشائرية 
واملبالغة  النارية  العيارات  اطالق  السيام  منها  املسيئة 
بالديات. وأضاف : ان شيوخ العشائر يف مدينة كربالء 
التي  التوصيات  هبذه  اش��ادوا  االخ��رى  واملحافظات 
من  اكثر  يف  العليا  الدينية  املرجعية  عليها  اكدت  طاملا 
مرة خالل ُخطب اجلمعة وان شيوخ ووجهاء العشائر 
عربوا عن ارتياحهم وشكرهم للعتبة احلسينية املقدسة 
للمجتمع  احلضارية  الصورة  تعكس  التي  املبادرة  هلذه 

وتؤكد التزامهم بتعاليم االسالم احلنيف .

نــــدوات حواريــــة تعقدها العتبة الحســــينية 
المقدسة  لتصحيح بعض االعراف العشائرية

• العراق يخرج رسميا من قائمة الدول الخاضعة لعملية 
الرصد من قبل مجموعة العمل المالي الدولية...

• االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تشرف على 
مشروع مدرسة االمام الحسين )عليه السالم( الدينية في 

قضاء القاسم بمحافظة بابل...

• )حيدر العبادي( رئيس الوزراء العراقي:
أعيننا منذ  العليا سيبقى نصب  الدينية  المرجعية  إليه  أن كل ما دعت 
االخيرة  الجمعة  خطبة  ماتضمنته  وإلى  الخالدة  الكفائي  الجهاد  فتوى 

والتي رسمت خارطة طريق لمستقبل العراق وشعبه

تؤكد  للطفولة  المتحدة  االمــم  منظمة 
على تطبيق المبادئ االنسانية

 لإلمام علي )عليه السالم( في عملها
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 1٣/ذو القعدة/14٣9هـ الموافق 2018/7/27م

غايُة النصيحة
ما زلنا يف مواعظ ونصائح أمري املؤمنني )عليه 
من  الثان  املقطع  يف  ذا  نحن  وها  السالم(، 
اخلطبة السادسة والثامنني ألمري املؤمنني )عليه 
السالم(، حيث ورد يف هذا املقطع قوله )عليه 
لَِنْفِسِه  الناَّاِس  َأْنَصَح  إِناَّ   ِ اللاَّ )ِعَباَد  السالم(: 
َأْعَصاُهْم  لَِنْفِسِه  ُهْم  َأَغشاَّ َوإِناَّ  لَِربيِِّه،  َأْطَوُعُهْم 
َوامْلَْغُبوُط  َنْفَسُه،  َغَبَن  َمْن  َوامْلَْغُبوُن  لَِربيِِّه، 
بَِغرْيِِه،  ُوِعَظ  َمْن  ِعيُد  َوالساَّ ِديُنُه،  َلُه  َسِلَم  َمْن 

ِقيُّ َمِن اْنَخَدَع هِلََواُه َوُغُروِرِه(. َوالشاَّ
الناَّاِس  َأْنَصَح  )إِناَّ  السالم(:  )عليه  قوله  ففي 
ان  اىل  االلتفات  ينبغي  لَِربيِِّه(  َأْطَوُعُهْم  لَِنْفِسِه 
االصل  يف  تعني  »نصح«  م��ادة  من  »انصح« 
النصيحة..  مفهوم  هو  وه��ذا  االخ���الص.. 
وبيان العبارة لالمام )عليه السالم( انه ملا كان 
واملنفعة  اخلري  جلب  هو  اّنام  الناصح  غرض 
هو  واجّلها  املنافع  اعظم  وكان  املنصوح،  اىل 
الربوبية  والعناية  االبدية  والراحة  السعادة 
والعناية  السعادة  تلك  وكانت  الرسمدية 
املحرمات  وت��رك  تعاىل  الل  بطاعة  تنال  اّن��ام 
فال  احلسنة  الكاملة  باألوصاف  واالتصاف 
جرم كان انصح الناس لنفسه واخلعهم هلا هو 
بأن االنسان  لربه.. وفيه اشعار  أكثرهم طاعة 
جيب عليه اوال ً اصالح نفسه ثم اصالح غريه 
بإصالح  االخرين  ينصح  حينام  االنسان  فان 
 ً اوال  نفسه  خياطب  ب��أن  أوىل  فهو  انفسهم 

ويصلحها.
ُهْم لَِنْفِسِه َأْعَصاُهْم لَِربيِِّه(،  ثم يقول: )َوإِناَّ َأَغشاَّ
عدم  عن  عبارة  وهو  النصح  خالف  الغش 
وملا  يضمر،  ما  خالف  اظهار  وعن  اخللوص 
الرضر  ايصال  غّشه  من  الغاّش  غرض  كان 

ورضر  رش  أعظم  وكان  املغشوش  اىل  والرش 
يلحق العبد هو الشقاء االبدي والعقوبة االهلية 
جرم  فال  تعاىل  الل  بمعصية  ذلك  حيصل  وانام 
كان أغش الناس لنفسه أكثرهم معصية لربه.. 
ما  أتّم  بالطاعة  االمر  االوىل  القضية  وحاصل 
يمكن والثانية النهي عن املعصية أتّم ما يمكن، 
وأحب االشياء اىل االنسان نفس االنسان فهو 
دائاًم طالب ملا حتّبه وما تنفعه، هارب مما يرّضها 
واحلذر  بالطاعة  االتيان  له  فيلزم  ويكرها، 
للمحبوب  جالبة  االوىل  لكون  املعصية  عن 

واالخرى كاسبة للمكروه.
أما يف قوله )عليه السالم(: )َوامْلَْغُبوُن َمْن َغَبَن 

َنْفَسُه، َوامْلَْغُبوُط  َمْن َسِلِم َلُه ِديُنُه(..
ما  كثريًا  وهو  الفاحش  ال��رضر  هو  فالَغْبن: 
خيار  اخل��ي��ارات  من  ان  كام  االم��وال  يف  يقع 
فالغابن  اخل��داع  هو  الَغْبن  واص��ل  الَغبن، 
خادع واملغبون خمدوع والغبن يف البيع هو بيع 
الدنيوية  الشهوات  كانت  وملا  بالقليل،  الكثري 
جنب  يف  قليلة  زه��ي��دة  العاجلة  وال��ل��ذائ��ذ 
وكان  الجلة،  واملنافع  االخروية  الثمرات 
الدنيوية ومتاعها والصارف  باللذات  املشتغل 
عىل  ت  ف��وّ قد  الدنيا  متاع  حتصيل  يف  عمره 
قد  فكأنه  والنعم اخلطرية  الكثرية  املنافع  نفسه 
باع الكثري )وهي نعيم الخرة اخلالد( بالقليل 
الفان واحلقري( وفّوت عىل نفسه  الدنيا  )متاع 
لنفسه  غابنًا  هو  كان  جرم  فال  باحلقري  اخلطري 
وخادعًا هلا حيث بخسها ما تستحقه من ثواب 
َمُعُكْم  الل تعاىل ورضوانه، قال تعاىل : )َيْوَم جَيْ

َغاُبِن(. ْمِع َذلَِك َيْوُم التاَّ لَِيْوِم اجْلَ
السالم(  )عليه  منه  الكالم  هذا  من  واملقصود 

 ان »انصح« من مادة 
ـــصـــح« تــعــنــي في  »ن
االصل االخالص.. وهذا 

هو مفهوم النصيحة
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 1٣/ذو القعدة/14٣9هـ الموافق 2018/7/27م

ان الَغبن ال ينحرص يف َغبن املال بل غبن الدين 
اهلوى  متابعة  من  يتحقق  انام  وهو  منه  أفحش 
جُيرَب  امل��ال  غبن  ألن  وذل��ك  االم��ارة  والنفس 
اىل  التوجه  العاقل  فعىل  جيرب  ال  الدين  وَغبن 
عمله واالنتباه من نوم غفلته حتى ال يوقع نفسه 

يف اهللكة والندم.
ويف ذات املقطع يقول: )َوامْلَْغُبوُط  َمْن َسِلِم َلُه 
ِديُنُه(، والغبطة ان يتمنى االنسان مثل ما لغريه 
من حال أو مال من دون ان يتمنى زوال تلك 
عن  الغبطة  تتمّيز  القيد  وهبذا  غريه  عن  النعمة 
الدين  فان سالمة  فيها واضح  احلسد.. واالمر 
مما كانت أعظم نعمة ال نعمة فوقها كان املنعم 
بذلك أحق بأن يغبط ويتمنى مثل ما لغريه من 
غري ان يتمنى زواله، فان َجداَّ االنسان واجتهد 
يف  وايامنه  دينه  عىل  احلفاظ  من  ومتكن  لخرته 
ظل هذه الدنيا وتقلباهتا فقد أحرز أعظم النعم 
االهلية التي يغبطه عليها الخرون، والعبارة من 
الغبطة ال تكون  ان  تفيد  السالم(  االمام )عليه 
حوادث  ازاء  وايامنه  دينه  حفظ  من  جتاه  سوى 
بعض  ينال  َم��ْن  الجت��اه  الدنيا  ومكاره  الدهر 
وسائر  وال��ث��روات  االم��وال  وجيبي  املقامات 

االمكانات املادية اليلة اىل الفناء والزوال.
ثّم مع عبارة مفصلة أخرى قوله )عليه السالم(: 
ضد  فالسعيد  بِ��َغ��رْيِِه(،  ُوِع��َظ  َم��ْن  ِعيُد  )َوالساَّ
القرآنية  االستعامالت  حسب  به  واملراد  الشقي 
وحقائق احلياة الواقعية كل من كان عىل طريق 
احلقيقية  والسّنة  الساموية  الرشيعة  باتباعه  احلق 
والغرض من هذا الكالم يف املقام ان السعيد يف 
الدارين من اتعظ بغريه من الصلحاء واالولياء 
وما أعّد الل هلم يف الخرة من اجلنان ومقامات 
ويسلك  حذوهم  فيحذو  والرضوان  القرب 
واملجرمني  العاصني  مصري  ويالحظ  سلكهم 
والشقاء  العذاب  من  هلم  تعاىل  الل  أع��ّد  وما 
للعاقل  فالبد  عنها  يعدل  بل  سريهتم  يسري  فال 

املؤمن ان يعتد ويكون يف حال 
الشك  ومما  واالنتباه..  اليقظة 

والتجارب  املريرة  احل��وادث  ان  فيه 
القاسية التي يمرُّ هبا االنسان تعّد وسيلة للتعلم 
وجتربة للحياة وتكون مصدرًا لليقظة واالنتباه 
ان  هذا  من  االروع  ولكن  لالنسان  ونصيحة 
يستفيد من جتارب الخرين ويتعظ بمصريهم 
ارتكبها  التي  االخطاء  نفس  يرتكب  ان  دون 

الخرون.
اْنَخَدَع  َمِن  ِقيُّ  )َوالشاَّ السالم(:  يقول )عليه  ثم 

هِلََواُه َوُغُروِرِه(
وال  هواه  يتبيِّع  أي  هبواه  ينخدع  الذي  فالشقي 
جتارب  عن  ونوم  غفلة  يف  لكونه  بغريه  يتعظ 
احلياة فهو يرى الخرين وما يؤول اليه مصريهم 
ولكنه لغلبة هواه وشهواته وانكبابه عىل الدنيا 
وشهواته..  شيطانه  عليه  يمليه  وما  هواه  يغلبه 
نحن كذلك علينا وحّتى اإلنسان العادي عليه 
ويمنعه  الذي خيدعه  الغرور  يقع يف هذا  أن ال 
من االستفادة من جتارب الخرين، الواحد مّنا 
أّنه  وحيتمل  الخرين  جتارب  اىل  ينظر  أن  عليه 
النتائج  نفس  يف  ويقع  املشكلة  نفس  يف  سيقع 
التي ترّتبت عىل اخلطأ من قبل الخرين وُيمكن 
اإلمام  يقول  لذلك  أخطائهم،  نفس  يقع يف  أن 
هلواه  انخدع  من  )والشقّي  السالم(:  )عليه 
مغرورًا  يكون  ال  أن  اإلنسان  عىل  وغ��روره(، 
بنفسه وبام فيه من القّوة ومن الذكاء ومن العلم 
جتارب  من  االستفادة  يمنعه  الذي  اجلاه  ومن 
عىل  يرتّتب  وشقاء  مشاكل  يف  فيقع  الخرين 

هذا األمر.
ملراضيه، وجيعلنا من  يوّفقنا  أن  تعاىل  الل  نسأل 
سميٌع  إّنه  واملواعظ،  النصائح  هبذه  العاملني 
العاملني،  رّب  لل  احلمُد  أن  دعوانا  وآخر  جميد، 

وصىّل الل عىل حممٍد وآله الطّيبني الطاهرين.

على اإلنسان أن ال يكون 
مغرورًا بنفسه وبما فيه 
الذكاء  ومن  القّوة  من 
ومن العلم ومن الجاه 
االستفادة  يمنعه  الذي 

من تجارب اآلخرين
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البالد،  أوضاع  اليه  آلت  ما  اجلميع  يعلم 
مشاكل  م��ن  االي���ام  ه��ذه  منه  تعان  وم��ا 
وكانت  متشابكة،  وأزم����ات  متنوعة 
املرجعية الدينية تقّدر منذ مدة غري قصرية 
ما يمكن ان تؤول اليه االمور.. فيام اذا ل 
يتم اتاذ خطوات حقيقية وجادة يف سبيل 
وحتقيق  الفساد،  ومكافحة  االص���الح، 
العدالة االجتامعية، ومن هنا قامت عىل مّر 
موقعها  عليها  يمليه  بام  املاضية  السنوات 
واملواطنني  املسؤولني  نصح  من  املعنوي 
املأساوية  احل��ال��ة  اىل  ال��وص��ول  لتفادي 

الراهنة.
لقد نصحت املرجعية الدينية مرارًا وتكرارًا 
كبار املسؤولني يف احلكومة وزعامء القوى 
السياسية بأن يعوا حجم املسؤولية الكبرية 
اخلالفات  وينبذوا  عاتقهم،  عىل  امللقاة 
املصالح  اال  وراءها  ليس  التي  املصطنعة 
كلمتهم  وجيمعوا  والفئوية،  الشخصية 
والتقدم  الرفاه  حيقق  بام  البلد..  ادارة  عىل 

منح  يف  العدالة  ويراعوا  شعبهم،  ألبناء 
ويعملوا  واملخصصات،  واملزايا  الرواتب 
الفاسدين  محاية  عن  ويمتنعوا  لإلصالح، 

من أحزاهبم وأصحاهبم.
ثالثة  قبل  اجلمعة  ُخطبة  يف  حّذرهتم  وقد 
االصالح،  من  يامنعون  الذين  بأن  أعوام 
به..  املطالبات  تف  ان  عىل  ويراهنون 
عليهم ان يعلموا ان االصالح رضورة ال 
املطالبة  مظاهر  خّفت  واذا  منها..  حميص 
بأقوى  فإهنا ستعود يف وقت آخر  مّدة؛  به 

وأوسع من ذلك بكثري والت حني مندم.
موعد  ح��لّ  كلام  املواطنني  نصحت  كام 
االنتخابات النيابية واملحلية بأن االصالح 
مطلب  هو  الذي  االفضل  نحو  والتغيري 
يتحقق  لن  للبلد؛  ماسة  وحاجة  اجلميع، 
بصورة  له  تعملوا  ل  فإذا  ايديكم  عىل  اال 
له  املثىل  واللية  حيصل،  لن  فإّنه  صحيحة 
هي املشاركة الواعية يف االنتخابات املبنية 
عىل حسن االختيار، أي انتخاب الصالح 

العليا  املصالح  ع��ىل  احل��ري��ص  الكفوء 
للشعب العراقي... واملستعد للتضحية يف 

سبيل خدمة ابنائه.
املرجعية  طالبت  الغرض  هل��ذا  وحتقيقًا 
االنتخاب  ال��ق��ان��ون  يكون  ب��أن  الدينية 
الناخبني  اص��وات  حرمة  يرعى   ً ع��ادال 
تكون  وان  عليها،  بااللتفاف  يسمح  وال 
املفوضية العليا لالنتخابات مستقلة – كام 
للمحاصصة  تضع  وال  الدستور-  قرره 
احلزبية، وحّذرت من ان عدم توفري هذين 
الرشطني سيؤدي اىل يأس معظم املواطنني 
عن  وعزوفهم  االنتخابية،  العملية  من 

املشاركة فيها.
ولكن – مثلام يعلم اجلميع- ل جتر األمور 
اليها،  وسعت  الدينية  املرجعية  متّنتها  كام 
بل  املواطنني..  معظم  معاناة  واستمرت 
وانتشار  اخلدمات  نقص  بسبب  ازدادت 
ال��زراع��ي  القطاعني  وت��راج��ع  البطالة 
وكل  مسبوقة،  غري  بصورة  والصناعي 

الشيُخ الكربالئي: إذا خّفت مظاهر المطالبة باإلصالح مّدة؛ 
فإنها ستعود في وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير والت حين مندم 

الُجمعة في  وإمام  الكربالئي خطيب  المهدي  الشيخ عبد  العليا سماحة  الدينية  المرجعية  تحدَث ممثل 
كربالَء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف

 في 13 /ذي القعدة/ 1439هـ الموافق 2018/7/27م، تحدث سماحته قائاًل:
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الفساد  السترشاء   ٌ طبيعية   ٌ نتيجة  ذلك 
الدولة  مرافق  خمتلف  يف  واالداري  املايل 
الضوابط  عن  ومؤسساهتا...واالبتعاد 

املهنية يف تسيريها وادارهتا..
االسابيع  يف  وق��ع  ما  كل  وبعد  وال��ي��وم 
املاضية من اعتداءات مرفوضة ومدانة عىل 
املتظاهرين السلميني وعىل القوات االمنية 
واملمتلكات العامة واخلاصة وانجرارها – 
دامية  اصطدامات  اىل  الشديد-  لألسف 
خّلفت عددًا كبريًا من الضحايا واجلرحى 

فان من الرضوري العمل يف مسارين :
أوال ً : ان جتّد احلكومة احلالية يف حتقيق ما 
مطالب  من  عاجلة  بصورة  حتقيقه  يمكن 
معاناهتم  من  بذلك  وتفف  املواطنني، 

وشقائهم.
يف  القادمة  احلكومة  تتشكل  ان   : ثانيًا 
صحيحة  أس��س  عىل  ممكن  وق��ٍت  أق��رب 
من كفاءات فاعلة ونزهية، ويتحمل رئيس 
عن  املسؤولية  كامل  فيها  ال��وزراء  جملس 
اداء حكومته، ويكون حازمًا وقويًا ويتسم 
بالشجاعة الكافية يف مكافحة الفساد املايل 
واالداري – الذي هو االساس يف معظم ما 
يعان منه البلد من سوء االوضاع- ويعترب 
االساسية،  ومهمته  االول  واجبه  ذلك 
الفاسدين  فيها عىل  ويشن حربًا ال هوادة 
ومحاهتم، وتتعهد حكومته بالعمل يف ذلك 

وفق برنامج معّد عىل أسس علمية يتضمن 
ما  ومنها  ومدروسة  فاعلة  خطوات  اتاذ 

يأيت:
قوانني  ملشاريع  مقرتحات  تبّني   -1
او  إلغاء  تتضمن  النواب  جملس  اىل  ترفع 
حقوقًا  متنح  التي  النافذة  القوانني  تعديل 
مع  منحها  يتناىف  معينة،  لفئات  ومزايا 
رعاية التساوي والعدالة بني ابناء الشعب.
ت��ق��دي��م م��ش��اري��ع ق���وان���ني اىل   -2
الثغرات  س��ّد  ب��غ��رض  ال��ن��واب  جملس 
الفاسدين  قبل  من  تستغل  التي  القانونية 
النزاهة  هيئة  ومنح  اغراضهم،  لتحقيق 
اختيارات  األخ��رى  الرقابية  والسلطات 
أوسع يف مكافحة الفساد والوقوف بوجه 

الفاسدين.
تطبيق ضوابط صارمة يف اختيار   -3
الوزراء وسائر التعيينات احلكومية والسيام 
اخلاصة..  والدرجات  العليا  للمناصب 
بحيث يمنع عنها غري ذوي االختصاص، 
واملتهمون بالفساد، ومن يامرسون التمييز 
بني املواطنني بحسب انتامءاهتم املذهبية او 
السياسية، ومن يستغلون املواقع احلكومية 
احزاهبم  او  أقربائهم  أو  انفسهم  لصالح 

ونحو ذلك.
املالية  الرقابة  دي��وان  اىل  اإليعاز   -4
احلسابات  يف  التدقيق  إهن���اء  ب���رضورة 

السنوات  يف  العامة  للميزانيات  اخلتامية 
والتخصيصات  العقود  ومجيع  املاضية، 
كل  مستوى  عىل  السابقة  لألعوام  املالية 
عن  االع��الن  ورضورة  وحمافظة،  وزارة 
لكشف  عالية  بشفافية  التدقيق  نتائج 
واملستحوذين  العامة  باألموال  املتالعبني 
وتقديم  املقرصين  ملحاسبة  متهيدًا  عليها.. 

الفاسدين للعدالة.
يتعاطى  ان  القادم  النواب  جملس  وعىل 
االصالحية  اخلطوات  مجيع  مع  بجدية 

ويقّر القوانني الالزمة لذلك.
وان تنصلت احلكومة عن العمل بام تتعهد 
به أو تعطل االمر يف جملس النواب أو لدى 
الشعب  أمام  يبقى  فال  القضائية  السلطة 
السلمية  االحتجاجية  اساليبه  تطوير  اال 
يف  مدعومًا  املسؤولني  عىل  ارادته  لفرض 
البلد،  يف  اخلرّية  القوى  كل  قبل  من  ذلك 
وعندئذ سيكون للمشهد وجٌه آخر خمتلٌف 

عام هو اليوم عليه.
ولكن نتمنى أن ال تدعو احلاجة اىل ذلك، 
البلد  ومصلحة  واملنطق  العقل  ويغلب 
وبيدهم  املسؤولية  مواقع  يف  هم  من  عند 
ف��وات  قبل  االم��ر  ليتداركوا  ال��ق��رار.. 

االوان، والل املسدد للصواب.

الشيُخ الكربالئي: إذا خّفت مظاهر المطالبة باإلصالح مّدة؛ 
فإنها ستعود في وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير والت حين مندم 

00

00
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من وحي خطبة الجمعة 

ثورٌة اصالحية            طالب عباس الظاهر

وصلت  التي  املأساوية  األوض��اع  تكِن  ل 
املواطنني مؤخرا  البلد وأحوال  اليها أمور 
البطالة،  وتفيش  اخلدمات،  تردي  من   ..
من   وغريها  االجتامعي،  بالظلم  والشعور 
حصوهلا  يكن  ل  أق��ول  مؤسفة،  مظاهر 
وليد صدفة.. بل اهنا جاءت نتيجة حتمية 
لرتاكم املشاكل املتنوعة، ونتيجة لألخطاء 
زمنية  ملدة  واستمرارها  املتكررة،  اجلسيمة 
الدينية  املرجعية  أرّشت  وق��د  طويلة، 
العليا مرارًا وتكرارًا ومنذ سنوات عديدة 
تلو  النصيحة  وقّدمت  اخللل،  هذا  عىل 
احللول  تلو  احللول  واقرتحت  النصيحة، 
من أجل التغيري واإلصالح، لكن لألسف 
بجدية،  واحللول  النصائح  هذه  تدرس  ل 
ول تتخذ حوهلا اجراءات عملية واضحة، 
الن  عليه  ماهي  اىل  األم��ور  آلت  لذلك 
وهتدد  الوطن  بحارض  تعصف  أزم��ة  من 

مستقبله.
سبيل اإلصالح   

آن  قد  اصالحه  يمكن  ما  اص��الح  لعل 
اإلصالح،  هبذا  معني  وطبعًا  الن،  أوانه 
 .. أواًل  مه��ا،  ب��ه  القيام  ع��ن  وامل��س��ؤول 
أص��ح��اب ال��ق��رار ال��س��ي��ايس، وث��ان��ي��ًا.. 

املواطنون ذاهتم.
هم  السيايس  ال��ق��رار  بأصحاب  وأعني 
احلكومة  يف  واملسؤولني  البلد  قادة  مجيع 
من اعضاء السلطات التنفيذية والترشيعية 
األخطاء  معاجلة  خالل  من  والقضائية، 
ضوء  عىل  السياسات  وت��دارك  السابقة، 
حقوق  وانصاف  العليا،  البلد  مصالح 
يف  الثغرات  س��د  خ��الل  م��ن  امل��واط��ن��ني، 
االنتخاب..  ق��ان��ون  خاصة  ال��ق��وان��ني،  

ليكون عاداًل يف احتساب اصوات الناخبني 
طبعًا  وأداته  عليها،  بااللتفاف  يسمح  وال 
مستقلة  لالنتخابات  عليا  مفوضية  وجود 
بعيدا عن اخلضوع  فعاًل، كام هو اسمها.. 

اىل املحاصصة احلزبية.
 .. الرشطني  هذين  توفر  ع��دم  ف��إن  وإال 
الناخبني  اص��وات  وص��ول  عادله  رشط 
مستقلة  مفوضية  ووجود  مستحقيها،  اىل 
من  املزيد  اىل  سيؤدي  حتاًم  لالنتخابات؛ 
انتخابات  أي  يف  املشاركة  عن  العزوف 

قادمة.
أيضًا،  مسؤولية  عليه  فتقع  املواطن،  أما 
يف  وال��واع��ي��ة  الفاعلة  املشاركة  أوال.. 
االنتخابات، ألهنا سبيله الوحيد اىل التغيري 

نحو األفضل ومن ثم حصول اإلصالح.
والصاحلني  األك��ف��اء  انتخاب  وث��ان��ي��ًا.. 

بحسن االنتخاب واالختيار.   
وربام ال نغايل إن نوّهنا بأننا بحاجة اىل ثورة 
اصالحية شاملة عىل مستوى البلد بأمجعه 
من أجل وضع األمور يف نصاهبا الصحيح.  

مكافحة الفساد
من  تنخر  واإلداري  املايل  الفساد  آفة  إن 
تفشى  حتى  ال��دول��ة،  بجسد  س��ن��وات 
دوائ��ره��ا  مفاصل  أدق  يف  الفساد  ه��ذا 
ومؤسساهتا احلكومية، من خالل االبتعاد 
وادارهتا،  تسيريها  املهنية يف  الضوابط  عن 
وغريها،  واملنسوبية  املحسوبية  وطغيان 
بارزا  مظهرًا  يمثل  إنام  الفساد  هذا  وبات 

من مظاهرها.
من  اإلص��الح  اىل  سبيل  من  ليس  وطبعًا 
املسترشي،  الفساد  ه��ذا  مكافحة  دون 
تقديم  خ��الل  من  عليه،  امل��ربم  والقضاء 

اىل  حتميه  التي  املتنفذة  واجلهات  رم��وزه 
القضاء.. ألخذ اجلزاء العادل ملا تم اقرتافه 
واإلداري  املايل  الفساد  كون  اجلرائم،  من 
اإلرهاب  أوجه  من  آخر  وجها  يمثل  انام 
الذي مازال يعصف بالبلد، بعد االنحسار 

الكبري لإلرهاب الدموي. 
العدالة االجتماعية 

ل��ع��ل م��ن أس��اس��ي��ات ازده�����ار ال���دول 
وتقدمها.. هي مسألة مراعاهتا وجديتها يف 
بني  االجتامعية  العدالة  حتقيق  نحو  العمل 
الطبقية  الفوارق  تقليل  مواطنيها، وحماولة 

بني رشائح املجتمع املختلفة.
هل   : هنا  يربز  لعله  الذي  السؤال  ولكن   
هذه  ظل  يف  اجتامعية  عدالة  فعاًل  لدينا 
الفوارق الطبقية الكبرية بني رشحية معينة، 

وبني بقية رشائح املجتمع؟ 
مثل  حتقيق  اىل  احلكومة  سعت  هل  بل 
الظلم  ازدياد  نلمس  ونحن  العدالة،  هذه 
خالل  من  باستمرار  وتفاقمه  االجتامعي 
ترشيع االمتيازات هلذه الفئة من رشائحه، 

واإلثراء الفاحش لتلك الفئة األخرى.
فاحشا  غنى  ه��ذا..  مقابل  يف  نجد  بينام 
خمتلفة  رشائح  بني  مدقع  فقر  مقابل  لفئة 
نقص  مقابل  وامتيازات  ورفاها  كبرية، 
فظيعا   وان��ت��ش��ارا  اخل���دم���ات،  يف  ح���اد 
للبطالة، وتراجعا خميفا للقطاعني الزراعي 
وهناك  مسبوقة،  غري  وبصورة  والصناعي 
غري ذلك الكثري، مما ينذر برتاكم املزيد من 
االحتقان اجلامهريي، ويدق ناقوس اخلطر 

يف وجه املسؤولني يف احلكومة.
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لكتاب  تقديمه  عند  املحققني  بعض  ذك��ر 
املريد( ويف معرض  الثان )ره( )منية  الشهيد 
اجابته عىل تساؤل: هل ان  الشهيد الثان أّول 

من ألف يف الدراية من الشيعة؟
من  عال  أول  الثان  الشهيد  أن  املشهور  من 
الشيعة كتب كتابًا يف علم الدراية، ول يكتب 
قبله أحد من علامء الشيعة كتابًا يف هذا العلم 
وقالوا: ))وهذا العلم ل يسبقه أحد من علامئنا 
من   - الكالم  هذا  جاء  فيه((.  التصنيف  إىل 

مجلة ما جاء فيه - يف الكتب التالية:
1- )الدر املنثور( ج2/ 369.

2- )أمل المل( ج85/1.
3- )رياض العلامء( ج2/ 368، 369.

4- )روضات اجلنات( ج3/ 376.
5- )رحيانة األدب( ج3/ 280.

6- )معجم رجال احلديث( ج7/ 372.
7- )مقدمة رشح اللمعة( ج1/ 181.

وإن املرجع األول لكل هذه املصادر مبارشة 
أو بالواسطة - وهو كالم ابن العودي املنقول 

يف )الدر املنثور ج188/2(.
علامء  بعض  كتب  وقد   ! وهم  الكالم  وهذا 
الشيعة قبل الشهيد الثان كتابًا يف هذا العلم، 

مثل:
كتابه  ألف  الذي  األحسائي  مجهور  أب  ابن 
)حتفة القاصدين يف معرفة اصطالح املحدثني( 
قبل الشهيد بعدة أعوام. كتب الشيخ آغا بزرك 
الطهران يقول هبذا الشأن: ))حتفة القاصدين 

حممد  للشيخ  املحدثني،  اصطالح  معرفة  يف 
بن عيل بن إبراهيم بن أب مجهور األحسائي، 
قال يف آخر كتابه )كاشفة احلال( املؤلف سنة 
وأقسامه:  احلديث  ألن��واع  ذكره  عند   888
فعليه  األمثلة  ذكر  مع  االستقصاء  أراد  ومن 
اصطالح  معرفة  يف  القاصدين  )حتفة  بكتابنا 
للشهيد  القاصدين(  )غنية  ويأيت  املحدثني(. 

الثان((.
قال العالمة السيد حسن الصدر )ره(: ))إن 
أبو  هو  احلديث  دراي��ة  علم  دون  من  أول 
أول  أن  فاعلم  النيسابوري..  الل احلاكم  عبد 
السيد  املؤسس:  احلاكم  بعد  فيه  صنف  من 
أبو  بن طاووس  بن موسى  أمحد  الدين  مجال 
الذين  وأما  673ه���...  سنة  املتوىف  الفضائل 
صنفوا يف علم الدراية فكثريون، منهم السيد 
أصول  )رشح  له  النجفي،  احلميد  عبد  عيل 
الدراية احلديث( من علامء أول املائة الثامنة، 
ابن فهد  العالمة احليل وهو استاذ  يروي عن 

احليل...
علم  يف  احلاكم  الل  عبد  أب  بعد  ...وصنف 
دراية احلديث مجاعة من شيوخ علم احلديث 
بن  أمح��د  الدين  مج��ال  كالسيد  الشيعة،  من 
السيد  صنف  ثم  الفضائل...  أبو  ط��اووس 
أصول  )رشح  احلميد  عبد  بن  عيل  العالمة 
الدين  زي��ن  وللشيخ  احل��دي��ث(...  دراي���ة 
علم  يف  )البداية  الثان  بالشهيد  امل��ع��روف 

الدراية(...((.

هبذا  املرعيش  النجفي  الل  آية  كتب  كذلك 
شيعة  أصحابنا  در  ))...فلله  يقول:  الشأن 
ج��ادت  حيث  )ص(  األك���رم  ال��رس��ول  آل 
آثار  من  هلم  فكم  الشأن،  هذا  يف  أقالمهم 
والرجال(  الدراية  )يعني  العلمني  هذين  يف 
األحسائي  مجهور  أب  ابن  الشيخ  كالعالمة 
صاحب كتاب )املجيل( و)العوايل(، والعالمة 
العاميل نجل شيخنا  الدين عيل  الشيخ ضياء 
الشهيد  مكي  بن  حممد  الل  عبد  أب  السعيد 
السيوري  املقداد  الفاضل  والعالمة  األول، 
والعالمة  ال��ع��رف��ان(،  )كنز  صاحب  احل��يل 
السيد أب الرضا فضل الل احلسني الراوندي 
الكاشان...((. وبعد هذا، فقد نقل الشهيد يف 
موضعني من كتاب )رشح البداية( عن السيد 
بمدعانا!  يشعر  قد  ما  بن طاووس)ره(  أمحد 
األصحاب  كالم  وظاهر   ...(( قال:  فمثاًل 
املعنى  هو  عمري  أب  اب��ن  مراسيل  قبول  يف 
األول، ودون إثباته خرط القتاد، وقد نازعهم 
ط��اووس(  اب��ن  )يعني  )ال��ب��رشى(  صاحب 
 ....(( ال��دع��وى((.  تلك  ومنع  ذل��ك،  يف 
ذلك  مثل  ))البرشى((  صاحب  تسمية  وأما 
يعرفه  ما  غري  اصطالح  أو  سهو  فهو  تدليسًا 
اإلشكال  ورود  فرض  وعىل  املحدثون((. 
 - آنفًا  املذكورة  املوارد  بعض  يف  والتشكيك 
من  يثبت  ذلك  فمع   - كذلك  انه  والظاهر 
من  أول  يكن  ل  الثان  الشهيد  أن  جمموعها 

ألف يف هذا الفن من علامء الشيعة.

لو سألوك 

هل صحيح ان علم الدراية )الشهيد الثاني ( هو اقتباس 
)1-2(من كتاب النكت البن صالح  مع بعض التغييرات الطفيفة 
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بازاء  سفرهم  يف  احلجاج  حوائج  بتوفري  التعهد  مع   : السؤال 
املستوى  دون  هلم  يوفره  ما  يكون  ان  جيوز  فهل  مقطوع  مبلغ 

املطلوب ؟
املسكن والطعام وسائر  ما هييئه من  يكون  ان  : جيب  اجلواب 
اخلدمات وفق املتعارف الذي ينرصف اليه اطالق العقد املربم 

بني اجلانبني .

السؤال : اذا سئل املرشد الديني عن حكم مسألة فهل عليه ان 
يسأل احلاج عن مرجع تقليده ليجيب وفق فتواه ؟

اجلواب : نعم اذا كان ظاهرحال السائل انه يطلب فتوى مقلده 
كام هو كذلك عادة، ولو وجدت قرينة عىل انه يطلب فتوى َمن 
تكون فتواه حجة يف حقه باعتقاد املرشد الديني أجابه بمقتىض 

اعتقاده يف ذلك .

السؤال : املرشد الديني يف احلملة هل يلزمه ان يذكر للحجاج 

ال  ان  يكفي  ام  التقليد  يف  اليهم  يرجعون  َمن  مجيع  فتاوى 
يوقعهم فيام خيالف فتوى مقلدهم وان كان خمالفًا الحتياطاهتم 
باحلكم  يفتي  َمن  االخرين  املراجع  من  كان  اذا  الوجوبية 

الرتخييص يف مواردها ؟
اجلواب : اليكفي ذلك إال اذا أحرز اهنم يرجعون اىل َمن يفتي 
االحتياط  موارد  يف  حجة  فتواه  ويعتربون  الرتخييص  باحلكم 

الوجوب ملرجعهم يف التقليد .

يف  مرجعه  وكان  مسألة  حكم  عن  احلاج  سأل  اذا   : السؤال 
التقليد غري جامع لرشوط الفتيا بحسب اعتقاد املرشد الديني 

فامذا يصنع املرشد عندئٍذ ؟
السائل  بيان فتواه بنحو ال يستفيد منه تقرير  : يمكنه  اجلواب 

عىل تقليده .

ابناء  بعض  قبل  من  احلج  ايام  يف  االمامي  ُسئِل  اذا   : السؤال 
السنة عن بعض مسائله فهل جييبه وفق مذهبه أم وفق مذهبهم 

؟
مقتىض  ماهو  اليه  يضم  أو  مذهبهم  طبق  عىل  جييبه   : اجلواب 
وفق  اجل��واب  عىل  احلصول  ارادة  منه  ظهر  اذا  نعم  مذهبنا، 

مذهبنا فال بأس باالقتصار عىل اجلواب وفقه فقط .

مناسك  احلجاج  تعليم  عىل  االجرة  اخذ  جيوز  هل   : السؤال 
حجهم ؟

فيام  اال  األجرة  اجلواز وحرمة  لزوما عدم  االحوط   : اجلواب 
من  التخلص  ويمكن  األحكام،  من  لالبتالء  حمال  يكون  ال 
مكان  يف  كاحلضور  املقدمات  عىل  األج��رة  بأخذ  االشكال 

التعليم ونحو ذلك .

السؤال : هل جيوز الوضوء باملياه املربدة املخصصة للرشب يف 
مكة املكرمة واملدينة املنورة ؟

اجلواب : ال جيوز اذا كانت خمصصة للرشب .

منه  جهال  سابقًا  زمزم  ماء  من  توضأ  من  ماحكم   : السؤال 
باحلكم ؟

اجلواب : يصح وضوؤه عىل االظهر .

السؤال : ما حكم المرأة التي تصبغ شعرها قبل الحج ؟

هل يصح ما يقال من عدم جواز الصالة 
في حجر اسماعيل )عليه السالم(؟

الجواب : ال بأس بذلك .

الحج 4
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السؤال: ما املقصود باحلولني يف الرضاع ؟
شهرًا  وع��رشون  اربعة  باحلولني  امل��راد  اجل��واب: 
هالليًا من حني الوالدة، ولو وقعت يف اثناء الشهر 
ما  بمقدار  والعرشين  اخلامس  الشهر  من  يكمل 
من  العارش  يف  ولد  فلو  االول،  الشهر  من  مىض 
شهر يكمل حواله يف العارش من الشهر اخلامس 

والعرشين.
الفتوی،  يف  االحتياط   بني  الفرق  ما  السؤال: 
ان  العامي  يستطيع  وكيف  باالحتياط   والفتوی 

يميز بينهام؟
حيجم  الفتوی  يف  االحتياط  م��ورد  يف  اجل��واب: 
الفقيه عن ابداء الراي وانام يبنّي طريقة االحتياط 
الی  للمكلف فاذا ل يشا العمل هبا لزمه الرجوع 
مورد  يف  واما  باالعلم،  االعلم  مراعاة  مع  الغري 
بني  اجلمع  )وج��ب  كقوله  باالحتياط  الفتوی 
رعاية  املكلف  فيلزم  والتيمم(  جبرية  الوضوء 

االحتياط والجمال للرجوع الی الغري.
ام  كُر  هو  هل  احلامم  ماء  معنى  ما  السؤال: 

جاري؟
اجل����واب: امل����راد م��ي��اه احل��امم��ات 

القديمة .
املخمس  ان  معنی  ما  السؤال: 

ال خيّمس؟
الذي  املال  ان  معناه  اجل��واب: 
مال  من  او  عينه  من  مخسه  اخرج 
آخر خمّمس او غري خاضع للتخميس 
اذا بقی حواًل آخر ل يثبت فيه اخلمس 
مرة اخری ولكن يستثنی من ذلك ما اذا كان 
فانه  السوقية  قيمته  فارتفعت  بعينه  للتجارة  معدًا 

يتعلق به اخلمس بالنسبة.
السؤال: ما هي الضابطة يف حتديد املؤونة؟

االرباح  من  املستثناة  السنوية  املؤونة  اجل��واب: 
الشخص  ما يرصفه  للتخميس هي كل  اخلاضعة 
يف سنته يف معاش نفسه وعياله علی النحو الالئق 

امل��وارد  اختالف  بحسب  ذل��ك  وخيتلف  بحاله 
واالشخاص واالزمنة واالمكنة وغري ذلك.

اثبات  يف  العقالئية  املناشئ  من  املراد  ما  السؤال: 
الكسوف؟

حلصول  العقالئية  باملناشئ  املقصود  اجل��واب: 
الصاحلة  املبادئ  الكسوف هي  بتحقق  االطمئنان 
كاخبار  العقالء  نظر  يف  به  االطمئنان  حلصول 
ال  مما  ونحوها  ال��رؤي��ا  بخالف  مثاًل  ال��رص��دي 

يصلح لذلك يف نظرهم.
يف  املذكور  )االسترباء(  ب�  املقصود  ما  السؤال: 

احكام احليض؟
عند  حاهلا  احلائض  استعالم  املقصود  اجل��واب: 
الباطن  بقائه يف  الظاهر واحتامل  الدم عن  انقطاع 
فتدخل قطنة وتنتظر بعض الوقت ثم ترجها فان 
استمرت علی  اغتسلت وصلت واال  نقية  كانت 

التحيض علی تفصيل مذكور يف الرسالة.
الشبهة  ع��ب��ارة  م��ن  املقصود  ه��و  م��ا  ال��س��ؤال: 

املحصورة وغري املحصورة والشبهة البدوية؟
اجلواب: اذا ل تكن الشبهة مقرونة بالعلم االمجايل 
احد  يف  النجاسة  احتمل  اذا  كام  بدوية،  فالشبهة 
بالعلم  االقرتان  مع  واما  ذلك،  يتيقن  ول  اناءين 
االمجايل فان بلغت االطراف حدًا من الكثرة كان 
واحد  كل  علی  باالمجال  املعلوم  انطباق  احتامل 
حمصورة  غري  فالشبهة  العقالء  به  اليعبأ  موهومًا 

واال فهي شبهة حمصورة.
السؤال: ما تعني كلمة االورع يف مرجع التقليد؟

تثبتًا  اكثر  يكون  من  كالمنا  يف  تعني  اجل��واب: 
واحتياطًا يف اجلهات الدخيلة يف االفتاء.

 السؤال: من هم اهل اخلربة؟
العلم  يف  يدانيهم  ومن  املجتهدون  هم  اجلواب: 

والفضيلة.
البحوث  شعبة  ال���وارث  منتدى   : امل��ص��در   (

والدراسات يف قسم الشؤون الدينية(

مصطلحات فقهية
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حسني،  عيل  صفاء  االستشاري  املهندس 
اجلهود  هذه  عن  حيّدثنا  الشعبة  مسؤول 
الكبرية قائاًل: »تضمُّ شعبتنا عّدة وحدات، 
منها وحدة التكييف املركزي ونشاطها يتم 
عىل سطح احلائر واحلرم الرشيفني، إلدامة 
وتشغيل منظومة التكييف املركزي واعامل 
الصيانة ومراقبتها وهي بسعة )6400 طن 
تربيد مركزي( وتضّم الوحدة افضل فنيّي 

التربيد«.
)وح��دة  ب���  فتتمثل  الثانية  ال��وح��دة  أم��ا 
السبالت واملكيفات(، وتعد من الوحدات 

تتبّنى أعامل  يبني حسني والتي  النشطة كام 
واملكيفات  واالدام���ة  السبالت  تنصيب 
والثالجات وعملها مرهق جدًا بسبب ان 
 )3000( لتصبح  زادت  السبالت  أعداد 
العتبة  داخ��ل  خمتلفة  ملواقع  سبلت  قطعة 

املقدسة وخارجها«.
املقدسة  العتبة  أع��امل  رقعة  اتساع  وبعَد 
الوحدة  ج��اءت  مشاريعها،  عدد  وتزايد 
لتضّم  اخلارجية(،  املواقع  )وحدة  الثالثة 
وإدامة  وصيانة  املركزي  التكييف  أعامل 
مدن  م��واق��ع  تغّطي  »حيث  السبالت، 

 األحرار/ حسين نصر – تصوير/ صالح السباح 

بالوقِت الذي أصبح فيه زائرو المرقد الحسيني الطاهر ينعمون بهواء بارٍد ونقٍي إلقامة مناسك الزيارة والتعّبد بعيدًا 
عن أجواء الحّر الالهبة، يقُف العاملون في شعبة التبريد التابعة لقسم المشاريع الهندسية بالعتبة المقدسة تحَت 
لهيب - شمس تمّوز - الحارق  من أجِل صيانة وإدامة أجهزة التكييف التي تمّثل لهم خدمًة إنسانية وحسينية 

خالصة، والتي لم تقتصْر على المرقد الطاهر وإنما شملْت العديد من المزارات الدينية والمستشفيات.

شعبة التكييف والتبريد في العتبة الحسينية... 

جنوٌد أوفياء يتحّدون لهيَب الجّو لتأمين راحة الزائرين

A h r a r w e e k l y14

العطاء الحسيني



تربيد  اجهزة  عىل  حتتوي  والتي  الزائرين 
مركزي وسبالت وثالجات وغريها وتقع  

عىل هذه الوحدة مهام كبرية«.
ال��وح��دات  »م���ن  ان  وي��ض��ي��ف ح��س��ني 
ال�  املستحدثة هي وحدة صيانة منظومات 
يف  موجودة  املنظومات  وه��ذه   )VRV(
االوصياء  سيد  مدينة  مثل  الزائرين  مدن 
سّيد  جم��ّم��ع  يف  واي��ض��ًا  ال��س��الم(  )عليه 
كام  الرشيف«،  احلسيني  واحلائر  الشهداء 
الرساديب(،  تكييف  )وحدة  الشعبة  تضّم 
لتشمل  التربيد  خدمة  ت��ط��ّورت  حيث 
العتبة  تشيدها  التي  الرساديب  مشاريع 
االمام  رسداب  مرشوع  بينها  من  املقدسة 
الشهداء  ورسداب  السالم(  )عليه  احلجة 
حاليًا  ج��اٍر  والعمل  ال��س��الم(  )عليهم 
فكان  الرشيف  ال��رأس  رسداب  بمرشوع 
ملتابعة  انشاء وحدة تكييف  من الرضوري 
أعامل اإلدامة والغسل والصيانة والتشغيل 
ملنظومة التربيد يف هذه الرساديب حيث ان 
باستعامل  مركزي  تكييف  فيها  التكييف 

دافعات اهلواء«.
بشكل  ح��دي��ث��ه،  يف  ح��س��ني  وي��س��رتس��ل 
املركزي  »التكييف  ان  يوّضح  إذ  تفصييل، 
وصل  احلسيني  واحلائر  الرشيف  للصحن 
تكييف  طن   )6400( امجالية  سعة  إىل 
مركزي بواقع )16  چلر تربيد( سعة الچلر 
الواحد ) 400 طن( وتكون أعىل السطح 

وتنقسم عىل جهتني رشقية وغربية«.
نصب  حّد  عند  الشعبة  أعامل  يتوّقف  وال 
هبذا  منظومة  فنصب  ف��ق��ط،  األج��ه��زة 
إدام��ة  أع��امل  إىل  بحاجة  الكبري  احلجم 
مراقبة  م��ع  مستمرة،  وص��ي��ان��ة  وغ��س��ل 
التيار  ومراقبة  املاء  ح��رارة  لدرجة  كاملة 
واإلطفاء  التشغيل  ومراقبة  الكهربائي 
وعدد  بالعمل  الداخلة  االجهزة  وع��دد 
االجهزة اخلارجة عن العمل وحسب أيام 
واملراسيم  الزوار  أعداد  وحسب  األسبوع 
احلائر  او  احل��رم  او  الصحن  يف  املوجودة 
احلسيني الرشيف«، وهذا ما يظهر لنا جليًا 
الدؤوب،  واحلرص  املقّدمة  اجلهود  عظم 
ان  بقوله  الشعبة  مسؤول  يتّوجه  وال��ذي 
وبارد  نقي  هواء  إيصال  حتّتم  »مسؤوليتنا 

 � احلسني  الل  عبد  أب  ل��زائ��ري  ومكّيف 
مهمة  ليست  املهّمة  وهذه   � السالم  عليه 
سهلة وانام مهمة شاقة جدًا؛ خاّصًة ونحن 
وكهربائية  ميكانيكية  اجهزة  مع  نتعامل 
ومتابعة  مراقبتها  وتتوجب  للعطل  قابلة 

عملها بدّقة«.
خدمات خارجية ُكربى..

املهندس  يقول  كام  هبا  نفتخر  التي  اجلهود 
التربيد  »خدمات  بأن  حسني،  عيل  صفاء 
ل تقترص عىل صحن وحرم االمام احلسني 
)عليه السالم( ول تقترص عىل مواقع العتبة 
غّطت  وإنام  اخلارجية؛  املقدسة  احلسينية 
داخل  الرشيفة  وامل��زارات  املراقد  أغلب 
العراق وخارجه«، والتي بّينها لنا ليتعّرف 

القارئون عليها:
1. ترّبعت العتبة احلسينية بأجهزة تكييف 
رشيفة(  )العلوية  ملرقد   )4( عدد  مركزي 
بسعة  والرابع  طنا(   20( بسعة  منها  ثالثة 

)15 طنا(.

)بكجات(  تربيد(  أجهزة   5( ب�  الترّبع   .2
باإلضافة لتنصيبِها إىل مزار احلمزة الغرب � 

مرشوع املسّقف اجلديد.
)عليه  القاسم  مزار  اخلدمات  شملت   .3
بتنصيب  الشعبة  قامْت  حيث  السالم(، 
باإلضافة  واحد،  )بكج(  جهاز  وتشغيل  
اىل مزار السيد ابراهيم الغمر يف الكوفة إذ 

تم تنصيب جهاز )بكج( واحد.
املقدسة  احلسينية  العتبة  ت��رّبع��ت   .4
بأجهزة )بكجات( عدد )5( مع التنصيب 
املقدسة،  العسكرية  للعتبة  والتشغيل 
السالم(  )عليه  عيل  بن  زيد  مزار  وأيضًا 
بتشغيل  التربيد  شعبة  كوادر  قامت  حيث 
باالضافة  امل��رك��زي،  التكييف  منظومة 
إذ  طويريج  قضاء  يف  اهلاشم  ابو  مزار  اىل 
واحد  بكج  بجهاز  املقدسة  العتبة  ترّبعت 

مع تنصيبه.
وفاجأنا املهندس صفاء عيل حسني عندما 
الشعبة خلدمات خاصة  تقديم  كشف عن 
)عليها  احل���وراء  زي��ن��ب  السيدة  ب��ح��رم 
السالم(، إْذ ترّبعت العتبة احلسينية بأجهزة 
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)دكت هيرت( عدد )4( لتدفئة احلرم املطّهر، 
إن  كام  والتشغيل،  التنصيب  أع��امل  مع 
األعامل جارية إذ تّم تنصيب جهاز )چلر( 
مع   )1( ع��دد  طنا(   40( سعة  ب��ارد  م��اء 
تنقل  التي  االنابيب  شبكة  وتنصيب  متديد 
الرشب  مناهل  اىل  الچلر  من  البارد  املاء 
السالم(،  )عليها  زينب  السيدة  صحن  يف 
باإلضافة اىل العمل بمرقد السيدة رقية بنت 
سوريا  يف  السالم(  )عليهام  احلسني  االمام 
ب�  املقدسة  احلسينية  العتبة  تربعت  حيث 
)وارث(  نوع  من  كنتوري(  سبلت   22(
وتم انجاز املرحلة االوىل من العمل وهي 
 3( سعة  سبلتا(   14( وتشغيل  تنصيب 
اضافة  والنساء  الرجال  حرم  داخل  طن( 
الكنتورية  للسبالت  الصيانة  اع��امل  اىل 
املوجودة يف املرقد الرشيف وستليها مرحلة 
ثانية النجاز باقي االعامل بعدد )8 سبالت 
 )4 )عدد  ماء  برادات  نصب  مع  كنتورية( 
البارد  املاء  لتوفري  رقية  السيدة  صحن  يف 

لزائرهيا«.
خدمات التكييف والتربيد 

يف املستشفيات احلكومية
الكفائي  باجلهاد  املباركة  الفتوى  بعد 
واحلشد  اجليش  أبطال  من  العديد  وإصابة 
الشعبي ورقودهم يف املستشفيات، أخذْت 

بمجال  االهتامم  عاتقها  عىل  التربيد  شعبة 
حيث  للمستشفيات،  والتكييف  التربيد 
بأجهزة  املقدسة  احلسينية  العتبة  تربعت 
سبالت جدارية عدد )50( سعة )2 طن( 
وأجهزة تكييف عدد )20( سعة )2 طن( 
تّم نصبها يف غرف الرقود اخلاصة بالقوات 
املبارك  الشعبي  واحلشد  البطلة  االمنية 
بمستشفى اإلمامني الكاظمني يف الكاظمية 
وتبديل  صيانة  عمل  اىل  اضافة  املقدسة، 
جهاز   )30( من  ألكثر  )كومربيرسات( 

سبلت اخر تابع للمستشفى«.
بغداد  يف  القف(  )ابن  مستشفى  يف  وأيضًا 
احلبل  بإصابات  خاصة  مستشفى  وه��ي 

الشوكي وتم التوجيه من قبل سامحة املتويل 
باخلصوص  والرتكيز  عزه(  )دام  الرشعي 
املبارك  الشعبي  احلشد  جرحى  بغرف 
تربعت  حيث  البطلة،  االمنية  والقوات 
جهاز   )75( ب�  املقدسة  احلسينية  العتبة 
سبلت جداري سعة )2 طن( مع تنصيبها 

وتشغيلها«.
عراقية  صناعة  ب��ذرة  )وارث(..  منتج 

ناجحة بنفحات حسينية 
ويضيف املهندس صفاء عيل حسني حلديثه 
إنتاج  عاتقها  عىل  شعبتنا  »أخذت  قائاًل: 
حملية(  )صناعة  وتربيد  تكييف  أجهزة 
تالئم االجواء العراقية وبأقل أسعار خدمًة 
)وارث(  جهاز  منتج  فكرة  للمواطنني، 
للتكييف  املقدسة  احلسينية  العتبة  ماركة 
والتي  املنزلية  االجهزة  توفري  تم  حيث 
والكنتورية  اجل��داري��ة  السبالت  تشمل 
املنتج  واملكيفات وتم طرح هذا  والسقفية 
يف االسواق ابتداًء من موسم عام )2017( 
وحقق صدًى طيبًا وسمعًة ممتازة«، مبينًا ان 
الوقت  نفس  ويف  استثامري  املرشوع  »هذا 
عراقية  وب��ذرة  ناجحة  صناعية  بذرة  يعّد 
توفري  اضافة  عراقية  أي��اٍد  تشغيل  تؤمن 
االجواء  تالئم  كفوءة  بمواصفات  أجهزة 
السوق  ضمن  تنافسية  وبأسعار  العراقية 
وهو  جدًا  مهام  يعترب  النشاط  فهذا  املحيل 
التربيد  شعبة  يف  مجيعًا  األخ��وة  بمسامهة 
فنية  كوادر  الشعبة  تضّم  إذ  استثناء،  بدون 
نادرة  عملة  تعدُّ  بالتربيد  خمتصة  وهندسية 

عىل مستوى العراق«.
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واهليئات  واملواكب  الشعائر  قسم  احتفى 
احلسينية  للعتبتني   ال��ت��اب��ع  احلسينية 
عرش  مرور  بذكرى  املقدستني  والعباسية 
يف  احلفل  واقيم  تأسيسه،  عىل  سنوات 
وسط  السالم(  )عليه  احلسن  اإلمام  قاعة 
حضور كبري من مسؤويل العتبتني ومديرية 
اىل  اضافة  املقدسة  كربالء  حمافظة  رشطة 
ممثيل اهليئات واملواكب احلسينية يف العراق.

و حتدث رياض نعمة السلامن رئيس القسم 
املواكب  ممثيل  االخوة  دعوة  »متت  قائال: 
ليشاركونا  املحافظات  خمتلف  يف  احلسينية 
ل�تأسيس  ال��ع��ارشة  بالذكرى  االحتفال 
بشهادات  تكريمهم  اىل  اضافة  القسم 
الكبرية  للخدمات  تثمينا  تقديرية ودروع  
املليونية  ال��زي��ارات  خ��الل  قدموها  التي 

املاضية«. 

الكبرية  النجاحات  »ان  السلامن:  وتابع 
السابقة  السنوات  القسم يف  التي حصدها 
املقدسة  ك��رب��الء  رشط���ة  مل��دي��ري��ة  ك���ان 
دعوهتم  ج��اءت  لذلك  منها،  كبري  ج��زء 
موكدا  والتكريم،  االحتفال  يف  للمشاركة 
بعد  اجتامع  عقد  قررت  القسم  رئاسة  بان 
احلسينية  املواكب  ممثيل  مع  االحتفال  هناية 
النظام  بتطوير  تتعلق  ام��ور  عدة  ملناقشة 
يكون  ان  اج��ل  من  للمواكب  ال��داخ��يل 

العمل اكثر دقة وتنظياًم يف املستقبل«.
شعبة  مدير  حممد  قاسم  العقيد  قال  فيام 
احلسينية  للمواكب  الزائرين  او  الوافدين 
قسم  مع  تعاون  »لدينا  كربالء:  حمافظة  يف 
وتسجيل  تأسيسه  ب��داي��ة  منذ  امل��واك��ب 
املواكب  ع��دد  وص��ل  وق��د  فيه،  املواكب 
املسجلة لغاية اربعينية االمام احلسني )عليه 

السالم( السابقة قرابة )10500( موكب«.
يف  القانونية  »الشعبة  ان  حممد:  واض��اف 
قسم  مع  وبالتعاون  كربالء  رشطة  مديرية 
الشعائر واملواكب احلسينية التابعة للعتبتني 
لدهيا  املسجلة  للمواكب  توّفر  املقدستني 
خالله   من  املواكب  تستطيع  خطيا  تعهدا 
حتتاجها  التي  املستلزمات  مجيع  ادخ��ال 

خالل ايام الزيارات املليونية«.
النزال  محيد  منذر  احل��اج  ع��رّب  جانبه  من 
البرصة  حمافظة  مواكب  ممثلية  عن  املمثل 
خدمة  اىل  تسعى  جهة  لكل  شكره  عن 
تسهيل  عىل  وتعمل  احلسينية  امل��واك��ب 
الزيارات  عملية دخول مستلزماهتا خالل 
الشعائر  قسم  بالذكر  وخ��ص  املليونية، 
واملواكب احلسينية ومديرية رشطة كربالء 

املقدسة«.

قسم الشعائر والمواكب الحسينية 
 االحرار/ حسنين الزكروطييحتفي بالذكرى العاشرة لتأسيسه
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وقال السيد سعد الدين هاشم البناء مدير 
احلسينية  العتبة  يف  العام  االم��ني  مكتب 
املقدسة: »ضمن اهتاممات العتبة احلسينية 
املقدسة أن تكون هلا سلسلة من النشاطات 
حمافظات  اغلب  يف  والتوعوية  الدينية 
الكريم  ال��ق��رآن  دار  واحتفاء  ال��ع��راق، 
عنوان  حتت  اقيمت  التي   )28( بالدورة 
مركز  ونظمها  الفّعال(  التواصل  )ارسار 
من  لعدد  للدار  التابع  الرتبوي  التأهيل 
حمافظة  يف  والتدريسية  التعليمية  الكوادر 
البرصة كان هبدف توجيه التواصل العلمي 
بني التالميذ ومعلميهم وتزويدهم بطرائق 

التدريس احلديثة«.
حريصة  املقدسة  »العتبة  البناء:  واضاف 
عىل اقامة مثل هكذا نشاطات مهمة وفعالة 
لألخوة  دع��وة  وهي  لتطويرها،  وتسعى 

بالبرصة  والتأهيل  ال��ت��دري��ب  مركز  يف 
نشاطات  إلقامة  تنسيق  هناك  يكون  بأن 
الطفولة  رعاية  بني قسم  ومتنوعة  مشرتكة 
السالم«  »عليها  زينب  احل��وراء  ومركز 
االرسي  االرشاد  ومركز  الفتيات  لرعاية 

واالعالم النسوي والسعي لديمومتها«.
وحتدث االستاذ صفاء السيالوي مسؤول 
قائاًل:  الرتبوي  والتأهيل  التدريب  مركز 
مركز  م��ع  بالتنسيق  ال����دورة  »اق��ي��م��ت 
التدريب والتطوير يف مديرية تربية البرصة 
وكانت اعداد املشاركني فيها اكثر من 35 

مستفيدا ومستفيدة«.
امتدادا  ال��دورة  »ت��أيت  السيالوي:  وتابع 
العام  منذ  املركز  اقامها  دورات  لسلسلة 
الذكي  االس��ت��اذ  برنامج  ضمن  امل��ايض 
الذي اطلقه املركز لتدريب كوادر املعلمني 

يف  البرصة  تربية  مديرية  يف  وامل��درس��ني 
طرائق التدريس احلديثة«.

مدير  العبادي  ج��الل  االس��ت��اذ  أك��د  فيام 
تربية  الرتبوي يف  التدريب والتطوير  مركز 
من  املستفيدين  ع��دد  »وص��ل  ال��ب��رصة: 
يقيمها  التي  والتنموية  القرآنية  الدورات 
مجيعها  يف  عامني  منذ  الكريم  القرآن  دار 
الكوادر  من  ومستفيدة  مستفيد   1800
تصصية  وه��ي  والتدريسية  التعليمية 
شأهنا  من  حم��ارضات  تقديم  ويصاحبها 
مقومات لنجاح مدرس الرتبية اإلسالمية 
اىل  اضافة  ال��ق��راءة،  بأحكام  ملاًم  ليكون 
القرآن  ق��راءة  يف  اخلربة  املعلم  تعطي  اهنا 
بالطرائق  تدريسه  وكيفية  وعلومه  الكريم 

الصحيحة«.

دار القران الكريم يحتفي بتخرج دورة »اســــرار التواصل الفعال« 

لكوادر تربية البصرة

التي نظمها  الفعال«  التواصل  »اسرار  اقامة حفل لتخرج دورة  الشريف   الحسيني  االنبياء في الصحن  شهدت قاعة خاتم 
مركز التأهيل التربوي التابع الى دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة واستهدفت 35 مدرسًا ومدرسة من تربية 

البصرة، بهدف تصحيح مسار التواصل العلمي بين الطالب واألستاذ وتعليمه قراءة القرآن الكريم وتدبره، وتجويده. 
  تقرير: ضياء األسدي / تصوير: محمد القرعاوي
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عقدت مؤسسة الشهداء يف العراق اجتامعا 
حمافظات  مجيع  يف  االداري���ني  بممثليها 
الغفران  موسم  اقرتاب  مع  تزامنا  العراق 
االجتامع   واقيم  احل��ج(،  )موسم  والتوبة 
عىل قاعة خاتم االنبياء يف الصحن احلسيني 
االداري��ة  االم��ور  مناقشة  هبدف  الرشيف 
الشهداء،  عوائل  من  باحلجاج  املتعلقة 
ان  يمكن  التي  املعوقات  تذليل  كذلك 

تواجه احلجاج اثناء تأديتهم املناسك. 
االم��ري  عبد  ناجحة  ال��س��ي��دة  وحت��دث��ت 
الشمري رئيس مديرية الشهداء قائلة: »تم 
االداري  الوفد  اعضاء  مع  االجتامع  عقد 
وهتيئة  اع��داد  اجل  من  الشهداء  ملؤسسة 
احلجاج  حيتاجها  التي  املستلزمات  كافة 
ان  مبينة  احل��ج«،  فرائض  تأديتهم  اثناء 
»الوفد ناقش بعض املعوقات التي واجهت 
املاضية ووضع  السنوات  االداريني خالل 

حلول مناسبة لتفادهيا«.
ُطرح  ال��ذي  التساؤل  عىل  االج��اب��ة  ويف 
التي خرج هبا االجتامع  النتائج  ابرز  حول 
التي  األمور  ابرز  »من  الشمري:  اجابت 
عدد  تقليل  هو  املؤمتر  يف  معاجلتها  متت 

دقة  اكثر  بشكل  املهام  وتوزيع  االداري��ني 
مقارنة بالسنوات السابقة«.  

ومن جانبه بنَي السيد عيل هادي العرداوي 
كربالء  حمافظة  يف  الشهداء  مؤسسة  مدير 
اختيار  يف  املتبعة  اللية  »كانت  املقدسة: 

فريضة  إلداء  املفوجني  الشهداء  عوائل 
زمن   يف  استشهدوا  ممن  كانوا  سواء  احلج 
االرهابية  التفجريات  او  املقبور  النظام 
مجيع  من  الشعبي  احلشد  شهداء  من  او 
بالدرجة  وج��اءت  العراقية،  املحافظات 
االستشهاد،  تاريخ  اسبقية  عىل  االس��اس 

مدينة  يف  الشهداء  مؤسسة  اعتمدت  وقد 
شهداء  عىل  2018م  لعام  املقدسة  كربالء 
 1983،  1982( سنة  من  املقبور  النظام 
ما  عددهم  بلغ  وق��د   )1985،  1984،

يقارب )120( فردا«.
الثانية  الفئة  »ج��اءت  ال��ع��رداوي  وتابع 
بعد  االرهابية   العمليات  بشهداء  املتعلقة 
هيئة  تكفلت  فيام  ف��ردا،  ب���)25(  2003م 
العوائل  اختيار  بعمليات  الشعبي  احلشد 
احلشد  شهداء  )عوائل  الثالثة  الفئة  من 
متعلقات  من  يلزمهم  ما  وكل  الشعبي( 

وخدمات«. 
م��وك��دا: ان »اهل���دف االس���ايس م��ن هذا 
االج���ت���امع ه��و ت��ع��ري��ف وت���زوي���د ممثيل 
املؤسسات املسافرين لزيارة الديار املقدسة 
احلجاج،  مع  اتباعها  جيب  التي  بالليات 
عىل  االداري���ة  الوظائف  تقسيم  وكذلك 
املستلزمات  مجيع  هتيئة  اجل  من  املمثلني 
العرداوي  وختَم  احل��اج«،  حيتاجها  التي 
حديثه بالشكر واالمتنان اىل االمانة العامة 
يف  الكبري  لدورها  املقدسة  احلسينية  للعتبة 

خدمة الوطن وعوائل الشهداء«. 

إستقبااًل إلحياء فريضة الحج المباركة..
مؤسســــة الشــــهداء تجتمع بممثليها 

لمناقشة مستلزمات الحجاج
 االحرار/ حسنين الزكروطي / تصوير: محمد القرعاوي

A h r a r w e e k l y19

العطاء الحسيني



جهود استثنائية للقائمني عىل جممع االمام 
عيل بن موسى الرضا عليه السالم السكني 
من  يوفره  وما  الفقراء،  لعوائل  املخصص 

احتياجات اساسية ورضورية.
من  عائلة  ستني  املجمع  حيتضن  حيث 
اخلدمات،  انواع  خمتلف  هلم  تتوفر  الفقراء 
الصحية  وال��رع��اي��ة  التغذية  م��ن  اب��ت��داء 
االحتياجات،  م��ن  وغ��ريه��ا  والتعليم، 
املرجعية  ممثل  لدن  من  مبارش  وب��إرشاف 

املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  العليا  الدينية 
الكربالئي ) دام عزه(.

جملة  التقت  املوضوع  عن  اكثر  ولتفاصيل 
االحرار احلاج  »رائد عبودي » مدير جممع 
السالم  عليه  الرضا  بن موسى  االمام عيل 
السكني: وحتدث قائال« بتوجيه من املتويل 
سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
برضورة  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
فيام  خاصة  األساسية  االحتياجات  توفري 

يتعلق بالسكن والغذاء والدواء والعمليات 
االحتياجات  خمتلف  وقضاء  اجلراحية 

واخلدمات األساسية هلم.
عيل  االم��ام  جممع  مساحة  ان   « وأض��اف 
السكني  السالم  عليه  الرضا  موسى  بن 
للعوائل الفقراء تبلغ )2( دونم – ) 5000 
وبطابقني  بنايات  ثامن  من  ويتكون   ، م2( 
مساحة  شقق  ثامن  من  بناية  كل  وتتكون 
جمموع  يبلغ  وبذلك   ، م2(   80 شقة)  كل 

مجمع االمام الرضا )ع( إلسكان الفقراء...
 خدمات انسانية شاملة 

من مشاريع المرجعية العليا وبإشراف ممثلها في كربالء

  االحرار: قاسم عبد الهادي 
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الشقق هلذا املرشوع )60( شقة سكنية، ويقع املجمع يف 
منطقة البوبيات . 

اىل  الرضورية  االحتياجات  بعض  توزيع  تم   « واكد 
عوائل الفقراء داخل املجمع ) مالبس ، تربيد ، مراوح 
 ، الكريمة  العوائل  ما حتتاجه  ، وجبات غذائية ( وكل 
مضيفا« عملنا عىل تشجري حدائق املجمع بتوفري اجواء 

مالئمة اىل العوائل الكريمة .
وترفيهية  وتعليمية  ثقافية  برامج  اعددنا  قائال«  وتابع 
باإلضافة  املقدسة  احلسينية  العتبة  اقسام  مع  بالتنسيق 
الشيعية  املقدسة واملزارات  العتبات  برنامج زيارة  اىل   

يف العراق .
واوضح« ان بعض االحتياجات مهمة مثل توفري جهاز 
موبايل ورقم خاص باملجمع ليتنسى للعوائل التواصل 
واخلدمة وألغراض الطوارئ وتوفري حاويات للنفايات 
توضع يف بداية مدخل كل بناية وشقة عدد )2( وعدد 
البنايات )8( مما يتطلب )16( حاوية تم االيعاز اىل قسم 
املقدسة  احلسينية  العتبة  اخلارجية واملخازن يف  اخلدمية 
ط��وارئ  صيدلية  تصيص  تم  مضيفا«   ، لتجهيزها 
داخل املجمع والتنسيق مع قسم الشؤون الطبية لتوفري 
توفري  مع  احلاجة  وحسب  دوري��ة  بصورة  العالجات 
سيارة اسعاف وخاصة يف اوقات الليل وتم اعاده انارة 
وارث  مطبعة  مع  نسقت  االدارة  ان  اىل  مشريا  املجمع 
البيت  أهل  وأحاديث  الكريم  القرآن  آي��ات  لكتابة 
عليهم السالم وكتابة الدالئل واالرقام للشقق، وتنظيم 
للعوائل  نصائح  إلعطاء  االرسي  لإلرشاد  حمارضات 
بالتنسيق مع  الساكنة مع فحص دوري ملطافئ احلريق 

الدفاع املدن يف العتبة املقدسة .
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رسالة االديب الصحفي

رسالة بيضاء
 . املجتمعات  تنمية  يف  ودوره  االدب  عن  هنا  الكالم  يصعب 
واجلهد الذي يبذله االديب وفق معطيات العمل االبداعي فهو 
تلك  حيول  ان  بعد  ما،  فكرة  اللتقاط  وهناك  هنا  يتحرك  الذي 
بطريقة  االنسان  الوعي  اىل  يعيدها  ثم  ابداعي  فعل  اىل  الفكرة 
مجالية... ومن هنا نرى ان االديب حيتاج الوقت املطلوب للتأمل 
واملتابعة لكي يظل متجسدا مع التجربة ومنسجام مع الرغبة التي 
يمكن هلا ان تشكل قيمة ابداعية يف الشعر والقصة والنقد وما اىل 

ذلك ... 
وأل                            ي��ري��د  ال���ذي  ال��وق��ت  ل��ألدي��ب  يتوفر  ال  عندما  ول��ك��ن 
الكريم  للعيش  طلبا  اخرى  بأعامل  انشغاله  امهها  سباب عديدة 
العمل  اختيار  اىل  املعاشية  الظروف  ضغط  حتت  يضطر  حيث 
الذي يتناسب مع قدراته الذهنية واإلبداعية لذلك نراه يلجأ اىل 
االعامل االقرب ملناخ الكتابة وفيها اقسام عدة منها القسم الثقايف 
او االدب املتخصص. ولوجود تلك الصلة مع عال االديب الذي 
اغلب  اهنا يف  معها حتى  ويتألف  الصحافة  العمل يف  يقبل  نراه 
االحيان ترسقه منا بشكل ال يشعر به إال بعد فوات االوان !..  
يكن  القضية. ومهام  متباينة حول هذه  اراء  هناك  الطبيعي  ومن 
للكثري  القدرة  منحت  قد  الصحافة  بان  نعرتف  ان  فالبد  االمر 
من االسامء االدبية للتألق يف الكتابة خارج مفهوم االهلام. وهذا 
يعني ان االديب عندما يدخل عال الصحافة يفقد متعة الكسل 
سوف  الذي  اجلدل  نتحاشى  ولكي  الكتاب  اجلد  عال  ويدخل 
وإذ  لألدباء  وكريمة  حرة  حلياة  البدائل  تتوفر  حتى  قائام  يظل 
الدولة واملجتمع - وألننا ال  وجدوا االهتامم والرعاية من قبل 
نملك مثل هذا التفاؤل حتى االن - لذلك نقول ان عىل االديب 
قادر  هو  بطريقة  ذلك  يوظف  لكي  املنابر  هذه  من  االستفادة 
الذي  الصحفي  االديب  رسالة  هي  وهذه  املجتمع.  خدمة  عىل 
يتمكن من الكشف واالكتشاف وهو اوفر حظا طاملا امتلك منرب 

الصحافة الذي هو اقرب اىل مالمسة الواقع بكل تناقضاته.

ال تستغرب أهيا الطبيب القارئ هلذه الرسالة، فعنواهنا )األبيض( 
ال ينفي حزننا وشقاء بعضنا من بعضكم، وإن كان الشقاء يشفع 
له عطاؤكم وإنجازاتكم العظيمة يف تفيف آالم كثري من املرىض، 
لكن هذا ال يمكن أن نرى دمعة احلزن فيمن كان مصابه نتيجة 
من  اكرتاث  وعدم  وترسع  إمهال  أو  حينًا،  بعضكم  من  خطأ، 
بعضكم الخر، وإن كانوا قلة ولل احلمد وال حتسب أهيا الطبيب 
القارئ أنك عىل العموم متهم ما دمت طبيبًا، ومن منا ال خيطئ، 
يقبلها  أن  يمكن  ال  ألسباب  الواقع  اخلطأ  عن  أحت��دث  لكني 
الشهم مقدار ما  الطبيب  عاقل، وال فهم فاهم. أنت تعمل أهيا 
تلفه من فرحة وسعادة يف قلوب الناس الذين يشفيهم الل عىل 
يديك، لكن هل تعلم يف املقابل مقدار احلزن الذي تورثه ملن يقع 
ضحية بني يدي بعض زمالئك...اليوم بعض الطلبة احلاملون ال 
يتنافسون عىل دخول كليات الطب من أجل اإلنسانية، ولكن من 
اجل املال الوفري واملقام الرفيع.. وما من أب وأم اليوم - إال من 
رحم رب - يشجعان أبناءمها عىل دراسة الطب ويدفعاهنم فقط 
ليكرسوا أنفسهم خدمة للبرشية مجعاء، وكل الناس - إال ما ندر 

منهم – يؤملون أنفسهم بالثوب األبيض كمهنة إنسانية.
 لكن أهيا الطبيب ما عدنا نجد ذلك يف معظم األحيان، فالطب 
العناية  من  نال  كلام  أكثر  املريض  دفع  كلام  املهن،  كسائر  بات 
البالد  بعض  يف  الصحافة  تذكر  كام  الناس  عىل  خيفى  وال  أكثر، 
وفاة مريض عىل باب الطوارئ ألنه ال يملك دفعة عىل احلساب، 

ومن ذلك والدة حامل عىل رصيف مستشفى رفض استقباهلا.

علي حنون العقابي

د. طارق البكري
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ُبَني اَستشهد.. كي َتشفع لي بعد الموت..!
  حيدرعاشور

بدأت أتنفس بصعوبة، والسامء ملّبدة باالمان 
اىل  صرب  دون  واتطّلع  خرب،  انتظر  املحنطة، 
راحتهم،  اشم  املعركة  ارض  من  القادمني 
برؤية  رغبتي  وحيقق  أنه سيأيت  يقني  فأنا عىل 
أغرقتني   .. القداسة  بأعالم  ُملتحفا  جسده 
القناعة بأنه شفيعي بعد املوت. ان كان هناك 
أقّبل  ابني )اياد( شهيدا،  َمْن يلومني ان ارى 
يدُه وقدمُه.. مثيل ال حيزن عىل من خيتاره الل 

شهيدًا.
جتاويف  خمرتقا  عيّل  يُلح  )اي��اد(  صوت  بقي 
عن  للموت  يذهبون  الناس  »مجيع  السمع 

يذهبون  املقدس  الل  حشد  اال  احلياة  طريق 
يف  خطواته  وقع  املوت«..  طريق  عن  للحياة 
النافذة،  املطر عىل زجاج  تدق كحبات  قلبي 
اىل  طريقي  انه  ت��ربان  االرض،  يف  كالوتد 
ان  بعد  حيايت،  يف  الصلب  واجل��دار  اجلنة، 
بمرض  املتعبة  عمري  سنني  بظالله  تفيأت 

الرسطان.
وحني  القرآن،  من  اج��زاء  حفظ  طفولته  يف 
اصبح شابا زاحم الشمس يف نقائه وصفائه، 
وصفاته التي امتزجت باخللق احلسيني، معلنا 
لكل  مواظبا  احلسني  لزائري  خادما  نفسه 

جملس يذكر فيه احلسني وال بيته االطهار. 
أعتربه  الكفائي  اجلهاد  صوت  جاء  وحني   
االوائل  من  فكان  املرّسة،  ابتداء  نحو  خطوة 
يف  العليا  الدينية  املرجعية  ن��داء  لبوا  الذين 
عائلته  تاركا  واملقدسات،  الوطن  الدفاع عن 
عيل  بلواء  والتحق   ) ونرجس  )رقيه  وبناته 
االكرب القتايل احد تشكيالت احلشد الشعبي 
التي انطلقت باسم العتبة احلسينية املقدسة...
مقاتال  امل��وت،  هياب  ال  شجاعًا  بطال  فكان 
ال يشق له غبار شارك مع ابطال لوائه األكرب 
املقدسات  حاميا  املغتصبة،  االريض  حترير 
السامء  ارواحا برشية، حمتضنا  منقذا  املطهرة، 
رسيرا،  االرض  مفرتشا  الصلبة،  بذراعيه 
السامء  قبة  له  يتوشح  واملوت  غطاء،  وتراهبا 

فحيثام ُيويل وجهه يبرص الشهادة حوله.
عند نزوله من املعارك  ملدينته البرصة قال:

راح  احلشد  حزين،  أنا   « عيل   ابا   ، -والدي 
خيلص وانا ماستشهدت«...  ل امتالك نفيس 
فاضت روحي عليه، قّبلته من جبينه وصدره 
طوياًل  فتعانقنا   .. ويديه  ونحره،  وعينيه 
من  قصرية  اجازته  كانت  كثريا...   وبكينا 
طريقنا  يف  املستشفى،  اىل   يأخذن  ان  اجل 
قال وهو يامزحني بحب كبري :  اب  سأتغيب 
مدة أو اىل األبد، قد تكون هذه اللحظة اخر 
وللبيت  الزبري  ولقضاء  للبرصة  مشاهدة 
ولك ولزوجتي واطفايل، واخر معركة حترير 
ستكون يل يف جزيرة اخلالدية املحطة االخرية، 
وعرب  تشغل  بأن  اوصيك  شهيدا..  وسآتيك 
يا   « قصيدة  تشييعي  يف  الصوت  مكربات 
الرميثي«..  ياسني  بصوت  بضاميرنا  حسني 

واذكرن يف زيارة وجمالس احلسني.. 
وقلت  النفس،  انقطاع  حد  وبكينا  تشابكنا 
امتنى  ابنه:  استشهاد  من  واث��ق  اب  بحرسة 
لك الشهادة وان تكون شفيعي يوم القيامة.. 
بعد عرشة ايام من قتال رضوس يف اخلالدية، 
النشامى  اك��ت��اف  ع��ىل  حمموال  البطل  ج��اء 
العراق.. وعلم  احلسني  راية  يلتحف  وهو 
فرصخت يا حسني .. لقد فزت بك احلمد لل 
رب العاملني .. قلتها بام تبقى من خمزون قويت 
التي اهنكها املرض، واعلنت  مراسيم العزاء 

باسم احلسني عىل روح )اياد(..
ثالثة  اال  متِض  ول  واملوت،  الزمن  يتوقف  ل 
أيام عىل رحيل الشهيد )أياد العلياوي( حتى 
فاضت روح االب عن احلياة والتحق بولده 

الشهيد.
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مـــن كتاب المصابيح في اإلمامة لـ )حّجة العراقيين أحمد 
حميد الدين الكرماني ـ ت 411(

كاتب وكتاب

ملا كان الرسول صىل الل عليه وآله قد أورد عن 
إىل  أداؤها  عليه  وكان   ، بالغة  حكمة  تعاىل  الل 
الكائن  البرشية،  نوع  من  إليه  رسوال  كان  من 
أيامه ، ومن جييء إىل الكون  منهم بالوجود يف 

من البرش إىل يوم القيامة بالتوالد بعده.
وكان من كان يف أيامه من البرش ال استطاعة هلم 
يف قبول كل احلكمة دفعة واحدة ، وال كان يف 
املقدور أن يكون من جييء إىل الكون من البرش 
إىل يوم القيامة موجودا مجلة ، وال كان مقّدرًا أن 
يبقى الرسول يف العال بقاء إىل أن تنرصم األمم 
، ويؤدي إليهم أمانة إليه، وجب أن ينصب من 
غريه  عىل  والنص  األمانة،  أداء  يف  مقامه  يقوم 
هو  لذلك  ينصب  ومن  انتقاله،  حان  إذا  أبدا 

االمام . إذا اإلمامة واجبة.
الكريم  الكتاب  من  النبي  به  جاء  ما  كان  وملا 
املفروضة،  والسنن  امل��رشوع��ة،  وال��رشي��ع��ة 
ممكنا   ، املهذبة  واألق���وال  الدينية،  وال��رس��وم 
الزيادة فيه والنقصان منه، ويف االستطاعة تغيري 

رسومه وأحكامه، واالحداث فيه.
وكان إذا كان ممكنا الزيادة فيه والنقصان منه ، 
ويف االستطاعة تغيري رسومه وأحكامه إذا زيد 
والظلم  اجلور  إىل  ذلك  أدى  غري  أو  نقص،  أو 
والعسف، وامتداد أيدي الظلمة للمحظورات، 
وعموم  ال��ض��الالت،  لظهور  علة  وم��ص��ريه 
اخلوف وعدم االمن، وجب من طريق احلكمة 
 ، وجهها  عىل  حيفظها  من  موكال  هبا  يكون  أن 
 ، منه  والتغيري   ، والنقصان  الزيادة  من  ويمنع 
الل  أوام��ر  فتكون  سننها  عىل  باإلمامة  وجيري 
طرية ، وكلمته عالية ، وشأفة الرش مستأصلة ، 
واملوكل هو االمام املختار من جهة الل تعاىل. إذا 

اإلمامة واجبة.

يظلم،  وال  جيور  ال  ع��ادال  تعاىل  الل  كان  وملا 
أيام  يف  كانت  التي  األمة  خص  قد  تعاىل  وكان 
الرسول  كون  بإجياده؛  العظيمة  بالفضيلة  النبي 
فيام بني ظهرانيهم أمانا هلم من العذاب كام أخرب 
ْم َوَأْنَت ِفيِهْم (  هَبُ ُ لُِيَعذيِّ تعاىل بقوله: )َوَما َكاَن اللاَّ
، كام  لذنوهبم عند زالهتم  يستغفر  ووسيلة هلم 
َلُموْا َأنُفَسُهْم  ْم إِذ ظاَّ ُ أخرب تعاىل بتنزيله: )َوَلْو َأهناَّ
ُسوُل  الراَّ ُم  هَلُ َواْسَتْغَفَر  الّلَ  َفاْسَتْغَفُروْا  َجآُؤوَك 

ِحياًم(. اًبا راَّ َلَوَجُدوْا الّلَ َتواَّ
يدعون  كانوا  حني  املنافقني  حكاية عن  وبقوله 

ليستغفر هلم الرسول..
ْوا  ِ َلواَّ ْم َتَعاَلْوا َيْسَتْغِفْر َلُكْم َرُسوُل اللاَّ )َوإَِذا ِقيَل هَلُ
وَن(،  ْسَتْكرِبُ مُّ َوُهم  وَن  َيُصدُّ َوَرَأْيَتُهْم  ُرُءوَسُهْم 
كون  من  الفضيلة  هبذه  األمة  أولئك  يكن  ول 
معلام  أحكامهم  فاصال  ظهرانيهم  بني  الرسول 
عىل  هلم  باعثا  وفرائضهم،  دينهم  معال  هلم 
مستغفرا  الل،  سبيل  يف  واجلهاد  الخرة  طلب 
هلم عن ذنوهبم، وال يوجد مثله فيام بينهم أوىل 
من غريهم مع كون الرسول رسوال إىل الكافة، 

ووسيلة للجامعة.
أن  للعبيد  بظاّلم  ليس  الل  أنه  وجب من حيث 
يوجد يف األمة بعد نبيها من يقوم مقامه ويسد 
مسده يف كونه أمانا هلا، ووسيلة يستغفر الل هلا، 
وحيفظ نظامها، ويبعثها عىل ما فيه صالحها، مع 
فرض الل تعاىل طلب الوسيلة إليه بقوله تعاىل: 
)وابتغوا إليه الوسيلة( وامتناع توهم إعدام الل 
طلبها،  عليها  إجيابه  مع  الوسيلة  األم��ة  تعاىل 
اإلمامة  إذًا  االم��ام..  هو  الرسول  مقام  والقام 

واجبة!.

في إثبات اإلمامة ووجوبها

الطريق إلى قراءٍة ناضجة
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وأحاديثهم  وتراثهم  األشخاص  مواقُف 
لنعرَف  ف��ض��واًل  ل��دي��ن��ا  ت��ث��رُي  م��ا  ع����ادًة 
ميوهلم  تعرف  أن��ك  حّتى  عنهم،  أكثر 
ق��رأُت  عندما  ه��ذا  ح��دَث  ومعتقداهتم، 
بيتني ألب نرص اجلوهري � أول رجل حلَم 
بالطريان � واملتوىف سنة )393 ه�(، عندما 
من  يزيد  فّضل  شخٍص  من  ساِخرًا  قاهلام 
اإلمام  اجلنة  أهل  شاب  سّيد  عىل  معاوية 

احلسني )عليه السالم(:
رأيُت فتَى أشقرًا أزرقًا   

       قليَل الدماِغ كثرَي الفضوِل
ُل من محقِه دائبًا    ُيفضيِّ

             يزيَد بن هنٍد عىل ابِن البتوِل!
كانت  العرَب  أّن  اللطيفة  املفارقات  ومن 

العيون  ذوي  من  امل��رأة  أو  للرجل  تنظر 
ولؤم،  شؤٍم  أهل  بأهّنْم  الزرق  أو  اخلرض 
الفتى  هذا  من  الفاراب  سخَر  فقْد  وهنا 
لزرقِة عينيِه وحلامقتِه أيضًا يف تفضيل يزيد 
الل  رس��ول  بنت  ابن  احلسني  عىل  اللعني 

)صىل الل عليه وآله(.
بن  إسامعيل  اللغة  ع��ال  هو  واجل��وه��ري 
مّحاد، يكنى بأب نرص، أصله من »فاراب يف 
حاول  أول من  ويعد  كازاخستان حاليًا«، 

الطريان ومات يف سبيله.
دخل اجلوهري العراَق صغريًا، وسافر إىل 
احلجاز فطاف البادية، وعاد إىل خراسان، 
أب  عىل  العربية  وقرأ  نيسابور،  يف  أقام  ثم 
بالد  طاف  ثم  والسريايف،  الفاريس،  عيل 

من  مشافهة  العربية  فأخذ  ومرض،  ربيعة 
العرب. 

قال عنه ياقوت احلموي: كان من أعاجيب 
عن  ونقاًل  وعلاًم،  وفطنًة  ذك��اًء  الزمان، 
جناحني  صنع  فقد  للزركيل،  )األع��الم( 
بحبل، وصعد سطح  من خشب وربطهام 
ل  ما  صنعت  لقد  الناس:  يف  ونادى  داره، 
أهل  فازدحم  الساعة،  وسأطري  إليه  أسبق 
اجلناحني  فتأبط  إليه،  ينظرون  نيسابور 
إىل  فسقط  اخرتاعه،  فخانه  هبام،  وهنض 

األرض قتياًل.
من أشهر كتبه تاج اللغة وصحاح العربية 
وله  »الصحاح«،  ب�  اختصارًا  املعروف 

كتاب يف الَعروض ومقدمة يف النحو.

يؤكُد املفكر والناقد األمريكي، جون سيمون، أناَّ القراءَة بامتياز هي التي تتجىل 
بفعل املشاركة من ِقبل القارئ، أْي كتابة مالحظات عىل هامش الصفحات، 
ُيسِجل فيها النقاط اهلامة، حتى يتذكَرها »ثم علينا أالاَّ نقرَأ أياَّ كتاٍب ببطٍء أكثَر 
القارئ استخداَم  أكثر مما نستطيُع فهَمه، لذلك عىل  مّما يستحق، وال برسعٍة 
حول  فهِمه  لتعميِق  املراجع-  قائمة  املقدمة،  -الفهرس،  املؤلف  مساِعداِت 
عند  برسعة  ومراجعتها  الذاكرة  يف  وترسيخها  للكتاب  األساسية  النقاط 

احلاجة«.
مالحظُة سيمون وردْت يف ِكتاب »فنيِّ القراءة« للدكتور عبد اللطيف صويف، 
وفيه يشرُي إىل أناَّ القراءَة الناضجة تتطلُب رفَع القدرة عىل الفهم واالستيعاب، 
باإلمكانات الشخصية، أي بتحريك القدرِة العقلية الذاتية من الفهم األقل إىل 
الفهم األكثر، وبذلك يكون اإلنساُن قد بذَل نوعًا من النشاط العقيّل، أفضَل 

مّما كان لديه قبل قراءِة الكتاب، وال يعني ذلك جهدًا أكرَب بل مهارًة أكرب.

عالُم لغٍة حلَم بالطيران يومًا!

الطريق إلى قراءٍة ناضجة
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مالك حممد جا�سمشهيَد الطف

ت�����ت�����ج�����دْد ال��������دن��������ى  يف  ِذك���������������������راَك  ه�����������َي 
ه������������َي ذك���������������رى ب�������ط�������ول�������ٍة ق���������د حت���������ّدت
ه�����������َي ذك��������������رى ع�������ق�������ي�������دٍة ك������ي������ف ت���ف���ن���ى

ت�������س���ام���ى  ق�������د  ال�����ُع�����ل�����ى  اىل  ������س�����ه�����ي�����دًا  ي�������ا 
ي��������ا ُح�������������س������َن الإب��������������������اِء اأن���������������َت َم�������ن�������اٌر
������ٍز ����ت����ن����ا احل����ي��������������������������������������������اَة ِب������عِّ اأن�������������َت ع����ل����مَّ
�������ه�������م�������ْت اأدلَّ م��������ا  اإذا  ع����لَّ����م����ت����ن����ا  اأن���������������َت 

ف�����ع�����ل�����ى الأر���������������������ضِ م����������ْن دم���������������اَك ع����ب����ٌر 
اأن���������������َت م����������ْن دوح���������������ِة ال��������ن��������ّب��������وِة َف����������رٌع 
َف��������خ��������ارًا ت�������ع�������اىل  ه������ا�������س������ٍم  ُذرى  م����������ْن 
ث����������اِئ����������ٌر اأن����������������َت ي��������ا ُح���������������س�������ُن ن���������س����ي����ٌد 
دوم���������ًا ن�����������س�����اِل�����َك  يف  اأن��������������َت  خ��������اِل��������ٌد   (
ي���ع���ل���و ��������س�������وُت�������َك  احل���������ي���������اِة  ������س�����م�����ِر  يف 
���������َك احل����������قُّ ي���زه���و وع�����ل�����ى ال��������ُرم��������ِح راأ����������سُ
ًا ْت ال�������������ع�������������واَلَ ُط���������������رَّ ث������������������ورٌة ه������������������زَّ
ف�������ال�������ك�������رام�������اُت ح������ي������ُث رك���������ُب���������َك مي�������س���ي
��������ًا وم�����ي�����ت�����ًا ُت���������ره���������ُب ال������ظ������ام������ئ������َن ح��������يَّ
ف������اأ�������س������األ ال������ط������فَّ ع��������ْن ِدم��������������اٍء اأُري�������ق�������ْت

وع������ل������ى الأر�������������������ضِ ق���������ْد ه������������وْت ب�������س���م���وخ 
�����ع�����ارًا  ه�����������ذِه ال����ت���������س����ح����ي����اُت ���������س��������ارْت ������سِ

دامٍ  ي��������وم��������َك  ال�������ط�������ف�������وِف  �����س����ه����ي����د  ي��������ا 
ي���ق���ي���ن���ًا ال��������������ولء ِ  ع�����ل�����ى  ن����ب����ق����ى  ��������س�������وَف 
ق������ت������ن������ا الأه������������������������واُء ح������ت������ى غ������دون������ا م������زَّ
�����ع�����ت�����َك ال�����������س�����ي�����وُف ان����ت����ق����ام����ا م����ث����ل����م����ا ق�����طَّ
ع���������س����ٍر ك���������ل  يف  الأح����������������������رار  ف����������ج����������راُح 

ي�����ن�����ه�����������ضُ ال�����ب�����ع�����������ضُ ب����ع���������س����ن����ا وي������ع������ادي 
ت������رى ال���������ن���������وائ���������ِب  م���������ن  ف���������������س�������وٍل  يف 
�����س����م����رًا ْت  ه��������������زَّ امل�����������س�����ي�����ِح  و�������س������اي������ا  ل 

ي��������وٍم  ُك������������ِل  يف  احل���������ي���������اُة  ُت������ري������ن������ا  ك����������ْم 
������دي م�������ن ُه��������������داك َف������ا�������س������ف ع���ل���ي���ن���ا �������س������يَّ

ي������ا �����س����ه����ي����َد ال�����ط�����ف�����وِف ي������ا �����س����ب����َط اأح�����م�����ْد
ُظ������ل������َم ب����������اٍغ مب����ن����ه����ِج ال�������دي�������ِن اأحل���������������������������ْد
ب�������س���ل���ي���ل ال�����������س�����ي�����وِف ح������ق������دًا وحُت��������������س����ْد
وي�������س�����������ع�������ْد ي����ح����ي����ا  اخل��������ل��������وِد  ج�������ن�������اِن  يف 
املُ����ع����ّب��������������������َ����ْد ال�����ط�����ري�����ِق  اىل  ه������دان������ا  ق��������ْد 
�����������������������������������ْد ف����اأب����ي����ن����ا اخل�������ن�������وَع ع����ي���������س����ًا ُم���ق���يَّ
ْد ����ُح������������������������ٌب ل����ل���������س����اِل ك����ي�������������������َف ُت������ب������دَّ �����سُ
وع������ل������ى الأُف�����������������ِق م���������ْن ������س�����ي�����اِئ�����َك ف�����رق�����ْد
ع��������ل��������وٌي ق��������د ط�������ب�������َت اأ����������س���������ًا وحم������ت������ْد

ُي�����ح�����م�����ُد  امل����������ك����������ارِم  اىل  واإن������ت�������������س������اب������ًا 
ي������ت������ج������ّدْد خ���������ال���������ٌد  ال����������ده����������ِر  ف������������ِم  يف 
������������ا امل������������رُء ب����ال����ن���������س����اِل ُي����خ����لَّ������������������������ْد ( اإنَّ
واأزوْد ال�����������س�����ن�����ن  م��������ن  ال�������������ٍف  م������ن������ذ ُ 
�����������������ْد ُع�����ن�����ف�����وان�����ًا ...وث��������������������ورًة ...ت�����ت�����وقَّ
������ْد ِب��������ج��������ه��������اٍد م������������ْن ِف��������ك��������ِره��������ا ي������ت������ولَّ
�������ْد ف�����ه�����و ي����ت����ل����و م����������ْن ال�������ك�������ت�������اِب املُ�������َم�������جَّ
َف�������������������دُم احُل�������������������رِّ ���������س��������رخ��������ٌة ت����������������رّدْد
ْد ف������������اأرت������������وى ظ�������ام�������ئ ال��������������رى وت�����������������ورَّ
حم���ّم�������������������������������د  اآل  الأت�������ق�������ي�������اِء  ������س�����ف�����وُة 
�����س����رم����ْد  .. امل�����اآث�����������������ِر  م������ن  ����ج������������������������اَّ  و�����سِ
ل����ي���������ض ُي����ن���������س����ى ب��������ِه ان������ت�������������س������اُرَك ي�������س���ه���ْد
������ْد ُم�������������سَّ ُح��������������بٌّ  وال���������������������ولُء  ل  ك������ي������ف 
ْد ُم�������ب�������دَّ ������س�����م�����ًا  ال����������ب����������اِد..  يف  ������س�����َي�����ع�����ًا 
��������َع ال����������غ����������دُر ج�����م�����َع�����ن�����ا امل������ت������وح������ِد ق��������طَّ
������س�����رخ�����ة احل�����������قِّ ل�����ل�����������س�����م�����اواِت ت�������س���ع���ْد
����ت����ْد ي���������سّ امل����������غ����������امِن  ع������ل������ى  �����������س����������راٍع  يف 
وف�����������������س��������وٍل م���������ن امل�������ف�������ا��������س�������ِد اأن��������ك��������ْد
�������ْد حم�������مَّ ك����������ت����������اُب  ول  ال�����������راي�����������ا  يف 
�����������س����������ورًا ل������ون������ه������ا امل������������ه������������ازُل اأ����������س���������وْد
ع������لَّ������ن������ا �������س������ي������دي ب������������ن������������وِرَك ن����ه����ت��������������ْد
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حيدر ال�سامي يا أنَت.. و كفــــى
ه��ي احلي��اُة.. �سرف��ة يط��ل منه��ا العاب��رون اأظلته��م اإىل غره��ا، 
وي�ستب��دل املفارقون جلودهم املختومة بال�سغف، بينا ي�سع التاريخ 

رتو�ض �سورتها واللم�سات الأخرة بري�سة حزنه العبقري.
واأن��ا.. ا�ستمطر من تلعة فخٍر �سحابة غيث��ك.. راأيتك.. لكن ل�ست 
منه��م.. ماث��ًا يف غياب��ات العي��ون، تت�سابق والريح عل��ى جامٍح من 

املجد الغابر احلا�سر لبلوغ �سواطئ الغد الرغيد..
ي��ا ذاك احل��ال �سامًا، الهانئ �س��اًة، حتت اأفي��اء نخيات املدينة 
احلاني��ة عل��ى جدك النب��ي، راأيتك وجه��ا اآخر. يبهر �س��ره جهره، 
ويلوذ ب�سمته امللكوت، جئت تغذ امل�سر واملعايل ترقبك.. لها موعد 

قريب ولقاء و�سيك تكلله رايات الفتح.
نعم.. راأيتك تبزغ فجرًا ل اأ�سدَق منه، يف حلكة اأفئدتهم، وتن�ساب 

دمعة رقراقة يف مرايا �سمائرهم..
يا اأنت.. يا اأيقونة ال�سرف الرفيع.. ويا اأغرودة الزمان...

ي��ا ال��ذي فينا، �سنعت احلي��اة الفريدة مبوت��ك ال�سعيد.. ركزت يف 
قل��ب الوجود �ساهدتك.. فاأ�سقطت ذرائعنا واأرديت اأعذارنا ب�سيف 
ق��رارك الباتر، ورويت لنا الكلمات بعد ج��دب طويل، فاع�سو�سبت 

نبًا و�سخاء وقيما لي�ض لها انتهاء ول يعريها فناء.
يا اأيها ال�سابق دهرك حبا وكرامة وخلدا ل ريب فيه.

م��ا زلنا جنتلي��ك �سموًا يرفعنا اإىل اأعايل الكم��ال، ن�سدوك �سرخة 
يف وح�سة الظام، ن�ستلهمك وحيًا اأر�سيا وبوحًا �سماويًا من �سالت 
ال��روح. ما زلت ت�سنع فينا الألق وتنتج الكرياء املفعم بالإبداع.. 
م��ا زالت ري�سة �سرك تر�سم فين��ا احلراك وتبعث فينا الدفق بدم 

عابق ناب�ض بالعنفوان.
رايات��ك تلك اأ�سرعة تلّوح للقادمن اأن اركب��وا معنا ف�سفينة حبك 

اأو�سع ويف اللجج اأ�سرع..
حمر خ�سر بي�ض و�سود.. هي اأفئدتنا نر�سلها اأكف بيعة ينبئ اأولها 
عن اآخرها يف �سماء الوجد.. قلوب دمع نعلقها على �سراح القدا�سة 

نبغي ابي�سا�سا لها بعد ذاك التلون الدنيوي..
ثري��ات دمعاتن��ا املتناث��رة تت��دىل م��ن قو���ض حناياك عل��ى املدى 

ب�سموخ التجلي ومهابته..
ومنارت��اك.. ي��داك تت�سرع��ان لبارئ الن�س��م فتع��ود بن�سر رحمة 

وعطر مودة.. ما اأجّله..
ملكتنا يا مالك الآفاق.. لك يف كل اأفق ر�سقة دم ويف كل �سفق دفقة 
دم��ع.. حتاكي �سنان��ًا اأعياه ثقل راأ�س��ك التايل الكت��اب.. اأ�سك اأنه 
كان يحمله.. لأنك ل حتتاج اإىل من يرفعك.. اأنت الرفعة عينها..

كعبة اأنت يدور حولها اخللود.. ويرجى من ترابها امل�ستحيل..
وه��ذا �سذاك.. مي��اأ الرحب.. زغ��ب جلناح جرائي��ل.. اإىل الآن 

عالق يف اأهداب حمبيك..
عرفن��اك ربيع��ا اأخ�سر، ومتثلناك نورا يهدي م��ن التيه. وحملناك 
روح��ا تنافح اخلم��ول وتاأبى النك�س��ار.. ووجدن��اك �سموخا تخر 
ل��ه اجلبال وا�ستلهمناك در�سا تربى علي��ه الأجيال.. وانتزعناك 
فك��را يقارع الظل��م اأينم��ا كان.. وامت�سقناك �سيفا يج��ن الأبطال 
بريق��ه. ورفعناك ذكرا، يتل��ى �سكرا.. وهتفناك �س��دوا نديًا يفزع 

منه اخلاطئون.. وَيعذب يف نفو�ض املنتظرين خطَوك املغيث..
َها اْلَعِزيز.. اأَُيّ

َعَلْيَنا" ْق  َدّ َوَت�سَ اْلَكْيَل  َلَنا  ْوِف  َفاأَ ْزَجاٍة  ُمّ اَعٍة  ِبِب�سَ "ِجْئَنا 
يا اأنت.. ح�سن.. وكفى..
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طالب الظاهر

مناجاُة صاحب األمر)عجل اهلل فرجه الشريف(
نائيًا يجوُب ُجدب الآفاِق

وت�سحر قلوب ما عادت تنب�ض بالدِم
فيط�ض بذار ال�سر/ الثلج!

على اأدمي اأفئدٍة حرى بفقد الأحباب
ويزق م�سل النتظار يف رحم الأزمان

ويحر�ض بدمعه ا�ستطالة اآماد حمنتنا..
بليل الأح�زان

ول يهداأ خاطره حتى يغفو قلقنا
كطفل مرعوٍب على هدهدة كفيه احلانيتن

فتمت�ض زرقة �سماواتِه
غليانات توج�سنا املحموم

ناثرًا لآلئ دمعاتنا 

كنجماٍت زاهرٍة على اأدمي ب�ساط الليل
ة �سوتنا املذبوح   كي تغادرنا بحَّ

من قبل ولدتنا!
فنغفو على ُفر�ض الن�سياِن

و�ساحب الزمن ل �سكٌن يوؤويِه
عند اآخر نهارات الغربة

ول و�سادة من حجٍر  
اأو زغب الري�ض

ي�سع راأ�سه املكدود عليها
في�سريح هنيئًة من ثقل م�سائب اأر�ٍض

ما عادت تطيق بقاء الطيبة 
والرحمة يف قلب هذا الإن�سان
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الر�سا  الإمام  قر  يف  246ه�(  )ت  اخلزاعّي  علّي  بن  ِدعِبل  • قال 
عليه ال�ّسام واإىل جواره قر هارون الر�سيد الذي انحى اأثره 

واندر�ض:
اأرِبْع ب� »طو�ٍض« على قر الزكّي بها   

                                                      اإن كنَت ُتربع من دي�ٍن ع�لى وَط�ِر
قران يف »طو�َض«: خر النا�ِض كلِِّهُم   

ُه�ُم.. هذا ِمن الِعَب�ِر                                                        وق�ب�ر �س�رِّ
)الأغاين، لأبي الفرج الإ�سبهايّن 57:18. تاريخ دم�سق، لبن 

ع�ساكر 233:5. اأخبار �سعراء ال�سيعة، للمرزبايّن 94(.
اأي�سًا: ال�ّسام  عليه  الر�سا  الإمام  رثاء  يف  • ولدعبل 

األ اأّي�ه�ا الق�ب�ُر الغ�ريب حَملُُّه   
                                                      ب� »طو�َض«.. عليَك ال�سارياُن َهُتوُن

اأيا عَجبًا منهم ي�سّمونك »ال�ر�س�ا«   
                                                      وَتْلقاَك منهم َكْل�ح�ٌة و�س�غ�وُن!

اأتعج�ب ل�اأج�اف اأن يتحّيف�وا   
                                                       م�عال�َم ِدي�ِن اهلل وه�و ُم�ب�ُن

ل�ق�د �َسب�َقت في�هم بف��سِلك اآيٌة   
، ول�ك�ن م�ا ه�ناك يقُن                                                        ل�ديَّ

)�سعر دعبل بن علّي 72(
ال�ّسام: عليه  رثائه  يف  اأي�سًا  • وله 

ي�ا َح��س��رًة َت�َت��رّدْد               وَع�ب�رًة لي��ض َت�ن�ف�ْد
��ن ج�ع�فِر بِن حمّم�ْد على ع�ليِّ بن مو�س�ى ب�  
ْد م�ث�َل احُل��سام املُج�رَّ ق��سى غريبًا ب� »طو�ٍض«  
لإب��ِن اأح�م�َد َم�رَق�ْد يا»طو�ُض« طوباِك �سرِت  

)�سعر دعبل بن علّي 257(
كذلك: • وقال 

لقد رحل ابُن مو�سى باملعال�ي           و�س�ار ب�سرِه العلُم ال�سريُف
وتاَب�َع�ه الهدى والديُن ُك�اًّ               ك�ما يتتّبُع الإل�َف الأل�ي�ُف
وق�د كّنا نوؤّمل اأن �سي�ح�ي�ا               اإماُم ُهدًى له راأٌي َح��سي�ُف

اأقام ب� »طو�َض« تلحُفه املنايا           َم�زاٌر.. دون�ه ن�اأٌي َقذوُف
                                                               )�سعر دعبل بن علّي 261(

الَمْشهُد الرَضوّي في شعر دعبل الخزاعي
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الخان... 
دالالت كربالء وذاكرتها التاريخية

ألغ��راض  شيدت  أبنية  ه��ي  واخل��ان��ات 
والسياحة،  واإلقامة  والصناعة  التجارة 
الزمان،  ذلك  فنادق  تشكل  كانت  حيث 
وهي  أرض��ي��ة  طبقة  م��ن  اخل��ان  ويتألف 
وفيها  وصناعية  جتارية  سوق  عن  عبارة 
إصطبالت خليول املسافرين، وطبقة علوية 

تضم غرفًا إلقامة املسافرين والتجار.
الوحاش  يغلقه  ك��ان  كبري  ب��اب  للخان 
باب  وفيه  الشمس  غياب  عند  )احلارس( 
صغري ال يفتحه إال عند الرضورة القصوى 

لبيع  األس��واق  تكون  ما  وغالبًا  للنزالء، 
املفرد واخلانات لبيع اجلملة.

أحد  وه��و  اخلفاجي  سعيد  احل��اج  يقول 
عائدية  عن  املدينة  يف  القالئل  املعمرين 
»اغلب  تشييدها،  واسباب  اخلانات  تلك 
التجار  من  القوم  ألثرياء  تعود  اخلانات 
وصول  لديمومة  تشيد  وكانت  املورسين، 
وامل��س��ت��وردة  امل��ص��درة  البضائع  وخ��زن 
كوهنا  عن  فضال  العراق،  مدن  باقي  من 
مصدرا ثريا لتدفق االموال املتحصلة جراء 

الزوار  من  املدينة  عىل  الوافدين  استقبال 
والتجار واملسافرين عىل حد سواء«.

خان ابو الدهن
يف  ونشأ  ولد  الذي  طابور  عبيد  السيد  اما 
فتحدث  القديمة  املدينة  خانات  اح��دى 
توفرها  كانت  التي  اخلدمة  طبيعة  عن  لنا 
»حتى  فيقول،  آن��ذاك  لقاصدهيا  اخلانات 
كان  املايض  القرن  من  اخلمسينيات  مطلع 
خان ابو الدهن الذي يتوسط مدينة كربالء 
»كان  مبينا،  واع��امهل��م«.  بقاصديه  يضج 

حتى عهد قريب كانت مفردة الخانات احدى التسميات الدارجة لفظا ومضمونا في مدينة كربالء، 
نظرا ألهمية تلك الخانات القديمة التي كانت تنتشر في المدينة على واقع سكانها االقتصادي 
واالجتماعي، خصوصا ان مدينة كربالء كانت وال تزال قبلة رئيسة يقصدها زائرو العتبات المقدسة 

  استطالع: محمد حميد الصوافمن شتى انحاء العالم االسالمي.
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عن  عبارة  وه��ي  جتارية  حم��ال  ع��دة  يضم 
أواوين مرتاصة يشغلها التجار واحلرفيون 

يف عملهم والرتويج لبضاعتهم«.
استقبال  هي  وظيفتي  »كانت  ويضيف، 
وامل��ح��ال  البضائع  وح��راس��ة  ال��زائ��ري��ن 
من  اخل��ان  رع��اي��ة  ع��ن  فضال  التجارية، 

النواحي العمرانية والتنظيف«.
املساء  انه كان عند مشارف  ويذكر طابور 
او  الرسقة  من  ح��ذرا  اخل��ان  اب��واب  يغلق 
تودع  كانت  التي  املاشية  بعض  ه��روب 
اخلان بعد ان حيل اصحاهبا هناك واغلبهم 

من الغرباء.
أما العاملون يف اخلانات فيشري طابور اىل، 
وحكيم  حالق  يتواجد  خان  كل  »يف  ان 
مثل  ال��ط��ارئ��ة  احل���االت  بعض  ملعاجلة 

الصداع وأل األسنان«.
خلع الرضس

إحدى  عن  طابور  يذكرها  لطيفة  مفارقة 
طرق العالج الذي كانت متبعة آنذاك خللع 

الرضس املتسوس اهلائج فيقول، »غالبا ما 
كان احلكيم يصطحب معه فتى متمرنا عىل 
تدير املريض بوجع السن حسب الطريقة 
دون  املريض  وراء  يلتف  حيث  القديمة، 
لفت انتباهه، حامال بيده عصا غليظة، قبل 
ان يلقفه برضبه يف مكان معني عىل الرأس 

ليفقده الوعي«.
خيلع  »عندها  ضاحكا،  ط��اب��ور  ويتابع 
حيمل  حيث  املتسوس،  ال��رضس  احلكيم 

املريض وهو ينزف دما من رأسه وفمه
من  وتغسيله  إلفاقته  خمصص  مكان  اىل   

الدماء«!
خان الزوراء العريق

حاليا  امل��ع��روف  وش���اح  بيت  خ��ان  ام��ا 
مشجعي  رابطة  اىل  نسبة  ال��زوراء  بخان 
منه  اتذت  التي  الريايض  ال��زوراء  نادي 
أهم  العباس  شارع  بداية  يف  الواقع  مقرا، 
الشوارع التجارية يف املدينة، فيعد من أقدم 

اخلانات.
السور  من  جانب  فتح  قبيل  اخلان  وشيد 
الذي حييط بمدينة كربالء يف عام 1881، 
يف  العثامن  ال��وايل  باشا  مدحت  عهد  يف 
باستحداث  اوع��ز  ال��ذي  العهد،  ذل��ك 
التي  والغربية  الرشقية  العباسية  منطقتي 
كان اول سكاهنا اجلالية اليهودية، بحسب 

املؤرخني.
يف  الناشطني  أحد  العامري  إبراهيم  يقول 
ال��زوراء  خان  كان  املدينة،  تاريخ  أرشفة 
يزال  أن  قبل  املدينة  يف  مهام  جتاريا  مركزا 
كونه  التجار  ملختلف  وملتقى  ال��س��ور، 
مستودعا للبضائع القادمة من املحافظات 

والزيوت  وامللح  والتمر  الصوف  مثل 
واجللود.

القوافل  م��ن  الكثري  »ك��ان��ت  ويضيف، 
منطلقا  ال��زوراء  خان  من  تتخذ  التجارية 

لوجهتها اىل إيران ودول اخلليج«.
ويسرتسل العامري قائال، »بعد ذلك حتول 
السيارات  وجتارة  لبيع  معرض  اىل  اخلان 
إبان  التجار  بعض  يستوردها  كان  التي 

االحتالل الربيطان«.
ويتوسط اخلان بئر ماء لالستسقاء حيث ال 
تزال آثاره واضحة، وحاليا حتول اىل جممع 
ومعامل  املحال  من  العديد  يضم  جتاري 

النجارة وصناعة احللويات.
خانات خارج املدينة

اخلانات  بعض  تنترش  ذل��ك  جانب  اىل 
الكبرية خارج حدود املدينة ال تزال ماثلة 
خان  مثل  كربالء  وشامل  جنوب  للعيان 
وخان  )النخيلة(  الربع  وخان  العطييش 

النص، وصنفت من املرافق الرتاثية.
املتداولة  الروايات  وفق  العامري،  يقول 
اخلانات ضمن سلسلة خانات  بنيت هذه 
العراق،  احتالهلم  إبان  الصفويون  بناها 
اىل  القادمني  ال��زوار  قوافل  سري  لتأمني 

العتبات املقدسة وإيوائهم.
كل  بناء  عند  روعي  التي  »املسافة  ويشري، 
اخلان  وب��ني  بينه  مسافة  تكون  أن  اخل��ان 
فقط،  واحد  هنار  مسرية  تتعدى  ال  الخر 
قبيل  وتصل  فجرا  القافلة  تنطلق  حيث 

الغروب«.
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نِْب بَاُب تَْعِجيِل ُعُقوبَِة الذَّ

َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َوْهٍب َقاَل َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اللاَّ عليه السالم َيُقوُل إَِذا َتاَب اْلَعْبُد َتْوَبًة َنُصوحًا َأَحباَّه اللاَّ َفَسرَتَ 
ُنوِب وُيوِحي إىَِل َجَواِرِحه  ْنَيا والِخَرِة َفُقْلُت وَكْيَف َيْسرُتُ َعَلْيه َقاَل ُيْنيِس َمَلَكْيه َما َكَتَبا َعَلْيه ِمَن الذُّ َعَلْيه يِف الدُّ
َيْلَقاه  ِحنَي  اللاَّ  َفَيْلَقى  ُنوِب  الذُّ ِمَن  َعَلْيِك  َيْعَمُل  َكاَن  َما  اْكُتِمي  اأَلْرِض  بَِقاِع  إىَِل  ُذُنوَبه وُيوِحي  َعَلْيه  اْكُتِمي 

ُنوِب . ٍء ِمَن الذُّ ٌء َيْشَهُد َعَلْيه بيَِشْ وَلْيَس َشْ
َفَمْن جاَءه  َعزاَّ وَجلاَّ : * )  َقْوِل اللاَّ  يِف  الباقر او الصادق(عليهام السالم  ا )  َأَحِدمِهَ َعْن  ُمْسِلٍم  ْبِن  ِد  ماَّ حُمَ َعْن 

ْوَبُة َمْوِعَظٌة ِمْن َربيِّه َفاْنَتهى َفَله ما َسَلَف ( * َقاَل امْلَْوِعَظُة التاَّ
ِذيَن آَمُنوا ُتوُبوا  ا الاَّ َ اِح اْلِكَناِنيِّ َقاَل َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اللاَّ عليه السالم َعْن َقْوِل اللاَّ َعزاَّ وَجلاَّ : * ) يا َأهيُّ باَّ َعْن َأِب الصاَّ

ْنِب ُثماَّ اَل َيُعوُد ِفيه إىَِل الل َتْوَبًة َنُصوحًا ( *  َقاَل َيُتوُب اْلَعْبُد ِمَن الذاَّ
ْنِب ُثماَّ اَل َيُعوُد ِفيه وَأَحبُّ اْلِعَباِد  َسِن عليه السالم َفَقاَل َيُتوُب ِمَن الذاَّ ُد ْبُن اْلُفَضْيِل َسَأْلُت َعْنَها َأَبا احْلَ ماَّ َقاَل حُمَ

اُبوَن ُنوَن التاَّواَّ إىَِل اللاَّ َتَعاىَل امْلَُفتاَّ
ِذيَن آَمُنوا ُتوُبوا إىَِل الل َتْوَبًة َنُصوحًا ( * َقاَل ُهَو  ا الاَّ َ َعْن َأِب َبِصرٍي َقاَل ُقْلُت أَلِب َعْبِد اللاَّ عليه السالم * ) يا َأهيُّ

اَب َن التاَّواَّ ٍد إِناَّ اللاَّ حُيِبُّ ِمْن ِعَباِده امْلَُفتاَّ ماَّ َنا َلْ َيُعْد َفَقاَل َيا َأَبا حُمَ ْنُب الاَِّذي اَل َيُعوُد ِفيه َأَبدًا ُقْلُت وَأيُّ الذاَّ
مِلَا  امْلُْؤِمُن  َفْلَيْعَمِل  َله  َمْغُفوَرٌة  ِمْنَها  َتاَب  إَِذا  امْلُْؤِمِن  ُمْسِلٍم ُذُنوُب  ْبَن  َد  ماَّ َيا حُمَ َقاَل  َأِب َجْعَفٍر عليه السالم  َعْن 
ْوَبِة وااِلْستِْغَفاِر ِمَن  َبْعَد التاَّ َفإِْن َعاَد  ُقْلُت  َلْيَسْت إاِلاَّ أَلْهِل اإِلياَمِن  ا  َ إهِناَّ َأَما واللاَّ  ْوَبِة وامْلَْغِفَرِة  َبْعَد التاَّ َيْسَتْأنُِف 
َد ْبَن ُمْسِلٍم أَتَرى اْلَعْبَد امْلُْؤِمَن َيْنَدُم َعىَل َذْنبِه وَيْسَتْغِفُر ِمْنه وَيُتوُب ُثماَّ اَل  ماَّ ْوَبِة َفَقاَل َيا حُمَ ُنوِب وَعاَد يِف التاَّ الذُّ
ْوَبِة  اَم َعاَد امْلُْؤِمُن بِاالْستِْغَفاِر والتاَّ َيْقَبُل اللاَّ َتْوَبَته ُقْلُت َفإِناَّه َفَعَل َذلَِك ِمَرارًا ُيْذنُِب ُثماَّ َيُتوُب وَيْسَتْغِفُر اللاَّ َفَقاَل ُكلاَّ
ِة الل اَك َأْن ُتَقنيَِّط امْلُْؤِمننَِي ِمْن َرمْحَ َئاِت َفإِياَّ ييِّ ْوَبَة وَيْعُفو َعِن الساَّ َعاَد اللاَّ َعَلْيه بِامْلَْغِفَرِة وإِناَّ اللاَّ َغُفوٌر َرِحيٌم َيْقَبُل التاَّ

اِء َقاَل َسِمْعُت َأَبا َجْعَفٍر عليه السالم َيُقوُل إِناَّ اللاَّ َتَعاىَل َأَشدُّ َفَرحًا بَِتْوَبِة َعْبِده ِمْن َرُجٍل  ذاَّ َعْن َأِب ُعَبْيَدَة احْلَ
ُجِل بَِراِحَلتِه ِحنَي َوَجَدَها َأَضلاَّ َراِحَلَته وَزاَده يِف َلْيَلٍة َظْلاَمَء َفَوَجَدَها َفاللاَّ َأَشدُّ َفَرحًا بَِتْوَبِة َعْبِده ِمْن َذلَِك الراَّ

َلْ َيُكْن َذلَِك ِمْنه َكاَن  اَب وَمْن  َن التاَّواَّ امْلَُفتاَّ اْلَعْبَد  َأُبو َعْبِد اللاَّ عليه السالم إِناَّ اللاَّ حُيِبُّ  َعْن َأِب مَجِيَلَة َقاَل َقاَل 

ْوَبِة َباُب التَّ
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َأْفَضَل.
ْنِب  ْنِب َكَمْن اَل َذْنَب َله وامْلُِقيُم َعىَل الذاَّ ائُِب ِمَن الذاَّ َعْن َجابٍِر َعْن َأِب َجْعَفٍر عليه السالم َقاَل َسِمْعُته َيُقوُل التاَّ

وُهَو ُمْسَتْغِفٌر ِمْنه َكامْلُْسَتْهِزِئ
َعْن َأِب َجْعَفٍر عليه السالم َقاَل إِناَّ اللاَّ َعزاَّ وَجلاَّ َأْوَحى إىَِل َداُوَد ع َأِن اْئِت َعْبِدي َدانَِياَل َفُقْل َله إِناََّك َعَصْيَتنِي 
ابَِعَة َلْ َأْغِفْر َلَك َفَأَتاه َداُوُد  َفَغَفْرُت َلَك وَعَصْيَتنِي َفَغَفْرُت َلَك وَعَصْيَتنِي َفَغَفْرُت َلَك َفإِْن َأْنَت َعَصْيَتنَِي الراَّ
َلَك  َفَغَفْرُت  وَعَصْيَتنِي  َلَك  َفَغَفْرُت  َعَصْيَتنِي  إِناََّك  َلَك  َيُقوُل  وُهَو  إَِلْيَك  اللاَّ  َرُسوُل  إِناَّنِي  َدانَِياُل  َيا  َفَقاَل  ع 
ابَِعَة َلْ َأْغِفْر َلَك َفَقاَل َله َدانَِياُل َقْد َأْبَلْغَت َيا َنبِياَّ اللاَّ َفَلاماَّ َكاَن يِف  وَعَصْيَتنِي َفَغَفْرُت َلَك َفإِْن َأْنَت َعَصْيَتنَِي الراَّ
ِن َعْنَك َأناَّنِي َقْد َعَصْيُتَك َفَغَفْرَت يِل وَعَصْيُتَك  َحِر َقاَم َدانَِياُل َفَناَجى َرباَّه َفَقاَل َيا َربيِّ إِناَّ َداُوَد َنبِياََّك َأْخرَبَ الساَّ
تَِك َلئِْن َلْ َتْعِصْمنِي  ابَِعَة َلْ َتْغِفْر يِل َفَوِعزاَّ ِن َعْنَك َأناَّنِي إِْن َعَصْيُتَك الراَّ َفَغَفْرَت يِل وَعَصْيُتَك َفَغَفْرَت يِل وَأْخرَبَ

أَلْعِصَيناََّك ُثماَّ أَلْعِصَيناََّك ُثماَّ أَلْعِصَيناََّك .
َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َوْهٍب َقاَل َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اللاَّ عليه السالم َيُقوُل إَِذا َتاَب اْلَعْبُد َتْوَبًة َنُصوحًا َأَحباَّه اللاَّ َفَسرَتَ 
َعَلْيه َفُقْلُت وَكْيَف َيْسرُتُ َعَلْيه َقاَل ُيْنيِس َمَلَكْيه َما َكاَنا َيْكُتَباِن َعَلْيه وُيوِحي اللاَّ إىَِل َجَواِرِحه وإىَِل بَِقاِع اأَلْرِض 

ُنوِب ٍء ِمَن الذُّ ٌء َيْشَهُد َعَلْيه بيَِشْ َأِن اْكُتِمي َعَلْيه ُذُنوَبه َفَيْلَقى اللاَّ َعزاَّ وَجلاَّ ِحنَي َيْلَقاه وَلْيَس َشْ
تِه  َعْن َأِب َعْبِد اللاَّ عليه السالم َقاَل إِناَّ اللاَّ َعزاَّ وَجلاَّ َيْفَرُح بَِتْوَبِة َعْبِده امْلُْؤِمِن إَِذا َتاَب َكاَم َيْفَرُح َأَحُدُكْم بَِضالاَّ

إَِذا َوَجَدَها.

ُنوَب َثَلاَثة َباٌب ِفي َأنَّ الذُّ
ُنوَب َثاَلَثٌة ُثماَّ  ا الناَّاُس إِناَّ الذُّ َ َصِع��َد َأِمرُي امْلُْؤِمننَِي عليه الس��الم بِاْلُكوَفِة امْلِْنرَبَ َفَحِمَد اللاَّ وَأْثَنى َعَلْيه ُثماَّ َق��اَل َأهيُّ ٌ
ا إاِلاَّ وَأَنا ُأِريُد َأْن  َت َفَقاَل َم��ا َذَكْرهُتَ ُنوُب َثاَلَثٌة ُثماَّ َأْمَس��كْ ُة اْلُعَرِنُّ َيا َأِمرَي امْلُْؤِمننَِي ُقْلَت الذُّ َأْمَس��َك َفَق��اَل َله َحباَّ
ُنوُب َثاَلَثٌة َفَذْنٌب َمْغُفوٌر وَذْنٌب َغرْيُ َمْغُفوٍر وَذْنٌب  ٌر َحاَل َبْينِي وَبنْيَ اْلَكاَلِم َنَعْم الذُّ َها وَلِكْن َعَرَض يِل هُبْ َ ُأَفرسيِّ
ْنُب امْلَْغُفوُر َفَعْبٌد َعاَقَبه اللاَّ َعىَل َذْنبِه  ا الذاَّ ْنَها َلَنا َقاَل َنَعْم َأماَّ َنْرُجو لَِصاِحبِه وَنَخاُف َعَلْيه َقاَل َيا َأِمرَي امْلُْؤِمننَِي َفَبييِّ
ْنُب الاَِّذي اَل ُيْغَفُر َفَمَظاِلُ اْلِعَباِد َبْعِضِهْم لَِبْعٍض  ا الذاَّ َتنْيِ وَأماَّ ْنَي��ا َفاللاَّ َأْحَلُم وَأْكَرُم ِمْن َأْن ُيَعاِقَب َعْبَده َمراَّ يِف الدُّ
وُزِن ُظْلُم َظاِلٍ وَلْو َكفٌّ  يِت وَجاَليِل اَل جَيُ ْلِقه َأْقَس��مَ َقَس��اًم َعىَل َنْفِس��ه َفَقاَل وِعزاَّ إِناَّ اللاَّ َتَباَرَك وَتَعاىَل إَِذا َبَرَز خِلَ
ِء َفَيْقَتصُّ لِْلِعَباِد َبْعِضِه��مْ ِمْن َبْعٍض َحتاَّى اَل َتْبَقى  اماَّ بَِك��فٍّ وَلْو َمْس��َحٌة بَِكفٍّ وَلْو َنْطَحٌة َما َب��نْيَ اْلَقْرَناِء إىَِل اجْلَ
ْوَبَة ِمْنه  ه اللاَّ َعىَل َخْلِقه وَرَزَقه التاَّ َ الُِث َفَذْنٌب َس��رتَ ْنُب الثاَّ ا الذاَّ أَلَحٍد َعىَل َأَحٍد َمْظِلَمٌة ُثماَّ َيْبَعُثُهْم لِْلِحَس��اِب وَأماَّ

َة وَنَخاُف َعَلْيه اْلَعَذاَب. مْحَ َفَأْصَبَح َخائِفًا ِمْن َذْنبِه َراِجيًا لَِربيِّه َفَنْحُن َله َكاَم ُهَو لَِنْفِسه َنْرُجو َله الراَّ
)  املصدر مراة العقول يف رشح اخبار ال الرسول(

A h r a r w e e k l y33



يطلق لفظ األرسة يف اللغة عىل عشرية الرجل 
هبم  يتقوى  ألنه  بيته  وأهل  األدنني  ورهطه 
ااُلرسة  مفهوم  فإّن  االصطالح  يف  أما   .)1(
ويطلق   ، باملكان  ويتأثر  الزمان  عرب  يتطور 
الزوج  من  املكونة  اجلامعة  عىل  اإلس��الم  يف 
الذين  املتزوجني  غري  وأوالدمه��ا  والزوجة 
وعندما   ، واح��د  مسكن  يف  معًا  يقيمون 
فال   ، املسلمة  ااُلرسة   : بقولنا  ااُلرسة  نقّيد 
أفكارهم  يف  يكونوا  أن  من  ألف��راده��ا  ب��ّد 
بأحكام  امللتزمني  من  وسلوكهم  وعواطفهم 
باعتباره   � اإلسالمي  فالدين   .)2( اإلسالم 
منهجًا شاماًل جلميع جوانب احلياة اإلنسانية 
� أوىل ااُلرسة أمهية خاصة يف مفردات منهجه 
املتكامل ، ذلك ملا هلا من دور فعال يسهم يف 
املجتمع  خدمة  يف  يشارك  صالح  إنسان  بناء 
املنطلق  ه��ذا  وم��ن  ق��درات��ه.  وتنمية  ورقيه 
املثىل  نظرته  يقّدم  اإلسالم  بأناَّ  القول  يمكن 
ملا  استباقية  كخطوة   ، ااُلرسة  تشكيل  قبل 
جيب أن تكون عليه ااُلرسة املسلمة، تنحرف 
عن مسارها الذي رسمه هلا كمؤسسة تربوية 
أساليب  خ��الل  من  املجتمع.  يف  أساسية 

اإلسالم يف التشجيع عىل الزواج.
التشجيع  يف  اإلسالمي  املنهج  حتديد  يمكن 

لتكوين  ااُلوىل  النواة  باعتباره  ال��زواج  عىل 
ااُلرسة املسلمة ُأسلوب الرتغيب عىل الزواج 
الكتاب  يف  ال��واردي��ن  تركه  من  والرتهيب 

الكريم والسنة املطّهرة.
ِمنُكم  األي��اَم��ى  وأن��ِك��ُح��وا   (  : تعاىل  ق��ال 
يُكوُنوا  إن  وإمائُكم  ِعَباِدُكم  ِمْن  احِلنَي  والصاَّ
عِليٌم  واسٌع  والُل  َفضِلِه  ِمن  الُل  ُيغنِِهم  ُفَقراَء 
يف  إهل��ي  أم��ٍر  عىل  ت��دل  الي��ة  فهذه   .)3(  )
التشجيع عىل الزواج والوعد بتذليل العقبات 
االقتصادية التي تعرتيه. كام كشف لنا القرآن 
 � � ويف معرض االمتنان عىل البرشية  الكريم 
عن أّن الزواج آية من آياته الرمحانية التي تعمُّ 
مجيع الناس ، سواء منهم املسلم أو الكافر ، 
يف  واالطمئنان  بالسكينة  خالله  من  ينعمون 
أجواٍء من املودة والرمحة ، فقال عزاَّ من قائل : 
) َوِمْن آَياتِِه أْن َخَلَق َلُكم ِمْن أنُفِسُكْم أْزَواجًا 
إناَّ  ًة  َوَرمْحَ ًة  َمَوداَّ َبْيَنُكم  َوَجَعَل  إَلْيَها  َتْسُكُنوا  ليِّ

ُروَن ( )4(. يِف ذلَِك أَلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكاَّ
الرسول  أناَّ  نجد  املباركة  الُسّنة  طالعنا  وإذا 
وّضح  قد  وسلم  وآله  عليه  الل  صىل  األكرم 
عىل  القائم  االرسي  للبناء  االهلية  الرغبة  لنا 
أساس الزواج وله صىل الل عليه وآله وسلم 
بناء يف اإلسالم أحبُّ إىل الل من  بني  ما   «  :

عليه  الل  ص��ىل  وح��رص   .)5(  » التزويج 
اإلجيابية  املعطيات  إب��راز  عىل  وسلم  وآل��ه 
اإلقدام  أجل  من  للشباب  تشجيعًا  للزواج 
 : الل عليه وآله وسلم  قال صىل  عليه عندما 
الباه  الشباب ، من استطاع منكم  يا معرش   «
فليتزوج ، فإّنه أغضُّ للبرص وأحصن للفرج 

.)6( » ..
آيات  � من  النقل  النظر عام ورد يف  وبرصف 
الزواج  يف  الرتغيب  بخصوص   � ورواي��ات 
السبب  لكونه  برضورته  حيكم  العقل  فإن 
املبارش وراء تشكيل أول خلية اجتامعية ، هي 
صاحلني  بأفراد  املجتمع  ترفد  التي   ، األرسة 
يسهمون يف بنائه وتطويره وفق ُأسس سليمة.

____________________
، لسان   579 : الصحاح / اجلوهري 2   )1

العرب / ابن منظور 4 : 20 مادة � ُارس .
باقر   / اإلسالم  ااُلرسة يف  نظام   : راجع   )2
واحلياة  وااُلرسة   ،  18  : القرش  رشي��ف 
 �  35  : اخل��ويل  سناء  الدكتورة   / العائلية 

االسكندرية � 1986 م.
3( سورة النور : 24 / 32.
4( سورة الروم : 30 / 21.

-5-6( مكارم األخالق / الطربيس : 196.

عباس الذهبيااُلسرة قبل التكوين 
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الطموح واألرسة ليسا أمرين متضادين يف 
كل احلاالت، هذا املوضوع من ضمن أكثر 
املواضيع التي تشغل بال أي شخص يقرر 
بعد  أم رجل. ألن  امرأة  يتزوج، سواء  أن 
الزواج يصبح األمر شبه مستحيل أن حتقق 
تقارير  وهناك  مطلقة.  بصورة  طموحك 
العينات يف  من  العديد  أجريت عىل  عاملية 
والنساء،  الرجال  من  املختلفة  العال  بقاع 
تلوا  األرس  من   %95 بنسبة  ما  وغالبًا 
األرسية..  احلياة  سبيل  يف  طموحهم  عن 
الذين  هلؤالء  جدًا  ضئيلة  النسبة  وبالتايل 
فالطموح  طموحهم.  وحيققون  يتزوجون 
بسبب  نقيضني  يكونان  غالبًاما  واألرسة 
سواء  األرسة  أرب��اب  حيمله  الذي  احِلمل 
مشحونا  يكون  فالرجل  سيدة،  أم  رجل 
جدًا يف العمل والتعب واإلرهاق اليومي، 
ولذلك حتقيق طموح خمتلف فعاًل يعد شبه 
هل  ولكن  للسيدات.  خصوصًا  مستحيل 
هذه هي النهاية ؟ بالطبع ال، فهناك طريقة 

متكاملة.  أرسة  وإنتاج  لطموح  لتحقيق 
واملجتهدون  وموجود  بدعة  ليس  فالكامل 
فقط هم من سيصلون حلالة الكامل املرجوة 

لتحقيق الطموح واألرسة املتكاملة.
االرسة   رب  طموح  أّن  من  الرغم  عىل 
الذي خيّطط ملستقبله يعّد من الشخصيات 
أّنه  إال  النساء،   من  الكثري  تفّضلها  التي 
الزوج  طموح  يتسّبب  األحيان  بعض  يف 
الزائد والذي ال يتوقف عند حد يف انزعاج 
الزوجة حيث تشعر دائاًم بأهنا تأيت يف مرتبة 

ثانية لدى الرجل بعد عمله.
سمرية  الدكتورة  تقول  اإلط��ار  ه��ذا  يف 
  : األرسة  ش��ؤون  يف  خبرية  طلعت  حممد 
والتي  اإلجيابية  الصفات  من  الطموح  إن 
من  للكثري  أساسيًا  ورشط��ًا  مطلبًا  تعّد 
حيث  املناسب،  الزوج  اختيار  عند  النساء 
ترى املرأة يف الرجل الطموح الذي خيّطط 

ملستقبله أنه يوّفر هلا األمان واالستقرار.
يكون  األمور  كل  يف  االعتدال  أن  مؤكدة 

طموح  أن  فكام  للنجاح  أساسيًا  مقّومًا 
جيعل  قد  املقابل  يف  فإنه  جيد  شء  الزوج 
الرجل منشغاًل من اجل أرسته، وأضافت 
الزوجني  بني  احلياة  محاية  يف  النجاح  أن 
من  كبريًا  قدرًا  يتطلب  اخلالفات  هذه  من 
وليس  الطرفني  قبل  من  والتنازل  التفاهم 
يتفهم  املثال  سبيل  فعىل  واح���دًا،  طرفًا 
تواجده  الزوج مشاعر زوجته ورغبتها يف 
بام  لوقته  اجليد  بالتخطيط  وذل��ك  معها 
يسمح له أن يوازن بني األمرين ، طموحه 
الزوجة عليها أن  وإسعاد أرسته. وكذلك 
تقّدر  وأن  الطموح  الرجل  طبيعة  تتفهم 
مساعيه التي تصب يف النهاية يف مصلحتها 
تقّباًل  أكثر  جيعلها  وما  أبنائها  ومصلحة 
النشغاله ، مع احلرص عىل أن تستغل كل 
ممتعًا  وقتًا  منه  لتجعل  للزوج  فراع  وقت 

لألرسة بأكملها .

ق طموحك حقِّ
ر في حق أسرتك  دون أن تقصِّ
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اقتبس اجلزء  التوّكل عىل الل سبحانه  بعد 
امرأة  ألعظم  العطرة  السرية  من  الضئيل 
عىل وجه األرض من األولني والخرين، 
التي  روحه  بل  ورحيانته  املصطفى  بضعة 
الزهراء )عليها  فاطمة  بني جنبيه، موالتنا 
احلورية  العاملني  نساء  سيدة  ال��س��الم( 
الربانية  العناية  يد  صاغتها  التي  االنسية، 
وأس��وة  الكريمة،  للحياة  ق��دوًة  لتكون 
من  ولنقتبس  اإلنسانية،  والقيم  للفضائل 
خلري  الدنيا  صالح  فيه  ما  كالمها  شذى 
الخرة من خالل دائرة الّسلوك األخالقي 
واملجتمع  ب��األرسة  ابتداًء  الخرين،  مع 
نسخة  فهي  واألم��م،  للشعوب  وص��واًل 
ال  صّديقة  اإلهلي،  الوحي  بتعاليم  ناطقة 
اهلدى،  سوى  تتبع  وال  احلق،  غري  تفعل 

وواجباهتا  املرأة  حقوق  معرفة  عن  فضاًل 
املجتمع  ببناء  اإلسهام  يف  فاعليتها  ومدى 

وتطويره فكرًا وهنجًا وسلوكًا.     
اجلزء  أج���زاء،  ثالثة  من  بحثنا  ويتألف 
ال��زه��راء  ع��ن  روحانية  ش���ذرات  االول 
الثان فبعض  السالم(، وأما اجلزء  )عليها 
مما متيزت به من خالل دورها داخل املنزل 
ملاذا  فقراءة  الثالث  اجلزء  وأما  وخارجه، 
للجميع  متمنيًا  أبيها،  بأم  الرسول  كناها 
بشفاعة سيدتنا  احلياة  والسداد يف  املوفقية 
السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  وموالتنا 
الود  يسودها  هانئة  مسلمة  ارسة  ضمن 
وآل  حممد  عىل  الصالة  بربكة  والتفاهم 

حممد سفينة نجاة هذه األمة . 
)عليهم  البيت  أه��ل  س��رية  دراس���ة  إّن 

األساسية  اللبنات  إح��دى  ُتعدُّ  السالم( 
لسّلم البناء العقائدي والفكري والسيايس 
واالجتامعي الذي ارتضاه اإلسالم منهجًا 
والسري  السلوك،  وتنظيم  العقيدة  لتقويم 
املطلوب  اإلنسان  التكامل  حركة  باجتاه 
بام  وذل��ك  واملجتمع؛  الفرد  صعيد  عىل 
ُخّصوا به من فضل عظيم وما أحرزوه من 
يدفعنا  اإلسالم.  تاريخ  يف  متميزة  مكانة 
نحو استجالء معال تلك السرية والتعاطي 
بام  احلياة  مسرية  مع  املتواصلة  داللتها  مع 
ألهنا  ومستجدات،  متطلبات  من  حتمله 
األكمل  والصيغة  األسلم  الرؤية  حت��دد 
وأركانه  بأصوله  وجتسيده  اإلسالم  لفهم 
وفروعه وعىل كافة املستويات، فهم عيش 
العلم وموت اجلهل، وخيربك ِحلمهم عن 

د. فاضل عبد العباس محمد  البنت التي أصبحت أم أبيها )ج1 ـ ح1(
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ال  منطقهم،  ُحكم  عن  وصمتهم  علمهم، 
خيالفون احلق وال خيتلفون فيه، فهم دعائم 
اإلسالم ووالئج االعتصام، هبم عاد احلق 
هبم  مقامه،  عن  الباطل  وانزاح  نصابه،  يف 
جّدهم  رّس  وُه��م  الظلامء،  م��ن  هدايتنا 
ورّواد  املسلمني  قدوًة  فكانوا  املصطفى، 
املسرية  يف  والتغيريية  اإلصالحية  احلركة 
الكريم  مقامهم  هلم  وك��ان  اإلس��الم��ّي��ة، 
واملفرّسين  الفقهاء  عند  السامي  ودورهم 
والشعراء،  واأُلدب��اء  واملؤرّخني  وال��رواة 

وعند العابدين والزاهدين واألولياء.
الغد  الغد،  إىل  يتطلع  الّل   لقد كان رسول 
السود  السحب  هذه  وراء  الكامن  املرشق 
الداكنة، الغد الذي يبدو صعب املنال ورّبام 
والعلل  األسباب  إىل  بااللتفات  املحال 
حادثة  وقعت  وهنا  االعتيادية،  الظاهرية 
فيها لرسوله  الّل  َأذن  التي  الكربى  املعراج 
السامء  ملكوت  ملشاهدة  بالعروج  األكرم 
رّبه  آيات  ِعظم  فريى  آَياتَِنا(  ِمْن  )لُِنِرَيُه 
ويتأهب  العظيمة،  روحه  لتتسامى  بعينه، 
لتلّقي ثقل الرسالة املصحوبة بسعة األمل، 
أّن  والشيعة  السنة   - الفريقان  روى  فقد 
رسول الّل وطئ اجلنة ليلة املعراج، فناوله 
فلاّم عاد  فاكهًة من شجرة طوبى،  جربئيل 
إىل األرض اِنعقدت نطفة فاطمة من تلك 
الفاكهة؛ ولذلك جاء يف احلديث أّن رسول 
فكلام  إنسية،  فاطمة حوراء  )إّن  قال:  الّل، 

اشتقت إىل اجلنة جعلت أقّبلها( . 
صبيحة  حممد  بيت  يف  املرشق  النور  تفجر 
السنة  يف  الثان  مجادي  شهر  من  العرشين 
الرسول  قلب  فمأل  البعثة،  من  اخلامسة 
األعظم هبجًة ورسورًا، وقد آثر الل الزهراء 
شقيقاهتا  به  يؤثر  ل  بام  السالم(  )عليها 
وأم  ورق��ي��ة،  )زي��ن��ب،  قبل:  من  الثالث 
 – وحدها   – تكون  أن  هلا  فكتب  كلثوم( 
واملنبت  الطاهرة؟  للساللة  الطاهر  الوعاء 
البيت  آل  م��ن  ال��رشف  ل��دوح��ة  الطيب 

)عليهم السالم( .
وبذلك فإّن هذه املولودة املباركة التي متّثل 
الّل،  رسول  ودم  وحلم  اجلنة،  ثامر  عصارة 
الكربى  السيدة خدجية  اأُلّم احلنون  وتلك 
حدًا  وضعت  قد  تكون  السالم(،  )عليها 
ال  أبرت  كونه  النبي  يف  وغمزهم  لطعنهم 
)الكوثر(  س��ورة  ض��وء  وع��ىل  ل��ه،  عقب 

املباركة فإّن فاطمة )عليها السالم(، وألمر 
قد ُقّدر، كان النبي عىل علم من أنه سوف 
هي  فستكون  فاطمة،  من  إال  يعقب  لن 
التيار الذي حيمل نوره عرب أسالك الزمن، 
النور  هذا  من  ذلك  بعد  البرشية  وتضاء 
مجًا،  حبًا  حيبها  كان  فقد  ولذلك  الفياض، 

حتى أنه كان ينادهيا أحيانًا ب�)أم أبيها( .
وأخ���رج امل��ح��بُّ ال��ط��ربي يف )ال��ري��اض 
عيل:  لإلمام  قال  الل  رسول  أّن  النرضة( 
أن��ا:  )أوت��ي��ت ث��الث��ًا ل ي��ؤهت��ّن أح��د وال 
مثلك،  أنا  أوت  ول  مثيل،  صهرًا  أوتيَت 
وأوتيت زوجة صديقة مثل ابنتي ول ُأوت 
واحلسني  احلسن  وأوتيت  زوج��ة،  مثلها 
مثلهام،  صلبي  من  أوت  ول  صلبك  من 

ولكنكم مني وأنا منكم( . 
نساء  سيدة  ال��س��الم)  (عليها  وال��زه��راء 
وسيدة  األمني  املصطفى  بضعة  العاملني، 
بنات  أصغر  وهي  املعصومني،  بيت  أهل 
النموذج  ومتّثل  إليه،  وأحبهن  الل  رسول 
األكمل واملثل األعىل الذي أرادته الرسالة 
ومنهجًا،  سلوكًا  املسلمة  للمرأة  اإلهلية 
سواء عىل صعيد حياهتا الشخصية بام حتمله 
دة يف روحانيتها  املتجسيِّ العظمة  من أرسار 
تها وعبادهتا وزهدها وعلمها، أو عىل  وعفاَّ
احلياة وما تشتمل  صعيد حركتها يف واقع 
من  مستمدٍّ  وصرب  مرير  جهاد  من  عليه 
واملواقف  اإلخ��الص،  ة  وشداَّ اإليامن  قوة 
األصيل  املفهوم  عىل  احلفاظ  يف  الصلبة 

لقيادة األّمة بعد الرسول.
بنات  أصغر  السالم(  )عليها  وال��زه��راء 
يف  تعاىل  وق��ال  إليه،  وأحبهن  الل  رس��ول 
حقها: )يا أمحد، لوالك ملا خلقت األفالك، 
ملا  فاطمة  ول��وال  خلقتك،  ملا  عيّل  ول��وال 
)إنام  فقال:  عنها،  حتدث  وقد   ، خلقتكام( 
فاطمة بضعة مني يريبني ما راهبا، ويؤذيني 

ما آذاها( . 
)عليها  الزهراء  حياة  دراسة  فإّن  هنا  ومن 
السالم( تعني دراسة حياة امرأة كل سريهتا 
سيدة  ألهنا  والرشاد،  والصالح  للهداية 
سبيل  يف  املتفانية  املعصومة  العاملة  النساء، 
واملثل  األّمة،  لنساء  الصاحلة  والقدوة  الل، 
والرشف  والعظمة  العزيِّ  قيم  لكليِّ  األعىل 
ظروف  وقسوة  املعاناة  رغم  والطهارة، 
استلهام  من  إذن  فالبد  هتا،  وشداَّ الزمان 

ال����دروس واس��ت��ج��الء ال��ع��رب م��ن سرية 
إعداد  يف  لتسهم  السالم(  )عليها  الزهراء 
وواجباهتا  حقوقها  ومعرفة  وتربيتها  املرأة 
تربية  باجتاه  ودفعها  ورقيها،  كياهنا  وبناء 
ومبادئ  األخالقية  القيم  به  تتمثل  جيل 

ة . العقيدة احلقاَّ
لقد كانت وال زالت فاطمة )عليها السالم( 
الغزير،  بالعلم  وُعرفت  الزمن،  عرب  تتألق 
الواسعة،  والثقافة  العميقة،  واملعرفة 
العلوم  تتلقى  كانت  إذ  الثاقبة،  والبصرية 
الل  رسول  أبيها  من  اإلسالمية  واملعارف 
زوجها  العلم  مدينة  باب  ومن  مبارشة، 
اإلمام عيل بن أب طالب، وكان نور وجهها 
نظرت  إذا  )كنت  وق��ال:  راحته،  مصدر 
واألح���زان(،  اهلموم  عني  انجلت  إليها 
وكانت عاملة باإلسالم وأحكامه ومفاهيمه 

وأخالقه وآدابه، فهي قامة علمية شاخمة.
كليِّ  يف  العقاد:  األستاذ  حقها  يف  ويقول 
املقدسة،  الكاملة  لألنوثة  ص��ورة  دي��ن 
آية  هي  كأنام  املؤمنون،  بتقديسها  خيشع 
الل فيام خلق من ذكٍر وأنثى، فإذا تقدست 
ففي  ال��ع��ذراء،  مريم  ص��ورة  املسيحية  يف 
فاطمة  ص��ورة  تتقّدس  َج��َرم  ال  اإلس��الم 

البتول .
إن  ال��س��الم(   )عليها  ال��زه��راء  تؤكد  كام 
أساليب العقيدة اإليامنية هلا دور يف مواجهة 
النفسية،  والضغوط  واألزم��ات  املصائب 
معتنقيها  نفوس  من  تفف  إهنا  حيث  من 
من الالم واجلراح النفسية التي يتعرضون 
هلا فيكونون يف مواجهة املصائب العظمى؛ 
السيام أهنا أرادت من ذلك أن تلفت نظر 
وهي  العظمى  املصيبة  إىل  املسلم  اإلنسان 
يف  ويصغر  هي��ون  مم��ا  دي��ن��ه..  يف  مصيبته 
وهي  الصغرية،  الدنيوية  املصائب  نفسه 
النفسية  الضغوط  للتعامل مع  بارعة  حالة 
تربيتها  يف  جتسد  ما  وه��ذا  وامتصاصها، 
بطوليًا  موقفًا  وقف  عندما  احلسني  لإلمام 
الذي  لل  )احلمد  قال:  حني  مصيبته،  عند 
ل جيعل مصيبتي يف ديني، واحلمد لل الذي 
لو شاء أن جيعل مصيبتي أعظم مما كانت، 
أن يكون  الذي شاء  األمر  واحلمد لل عىل 

فكان(.  
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مسألة حسابية 

ظاهرة تجميل الشوارع في العراق 

جدران تتحول من الرمادي إلى األلوان الزاهية

الفالُح الناجح
كان  الذرة،  فيه  يزرع  صغري  حقل  لديه  فالح  هناك  كان  االيام  من  يوم  يف 
اختيار  يف  يتهاون  ال  فكان  الصغري،  بحقله  جدًا  ومهتاًم  نشيطًا  الفالح  هذا 
أجود وأحسن انواع بذور الذرة لزراعتها، وقد حاز هذا الفالح البسيط عيل 

العديد من اجلوائز ألفضل حمصول من الذرة عىل مستوى بلدته.
بعد مرور عدة سنوات جتّمع لديه قدر ليس بالقليل من اجلوائز واألوسمة 
لدرجة أثارت فضول بعض الصحفيني، فقّرر أحدهم الذهاب إيل مزرعة 
املدهشة  الفالح وإجراء مقابلة معه والتعرف عليه وعىل طريقة عمله  هذا 
التي نتج عنها هذا االنجاز، وبمجرد أن قابل الصحفي الفالح بدأ يسأله عن 
الفالح برس نجاحه  الذي متكن من حتقيقه، فاعرتف  املتواصل  النجاح  رّس 
املتواصل قائاًل: كل ذلك يرجع إيل إنني كنت أرشك جريان وأعطيهم من 
بذور الذرة التي كانت تنال اجلوائز واألوسمة حتى يقوموا أيضًا بزراعتها 
دهشة:  يف  وسأله  الفالح  كالم  من  كثريًا  الصحفي  تعّجب  حقوهلم.  يف 
كيف تعطي جلريانك من أفضل البذور التي متلكها وأنت تعلم جيدًا أهنم 

ينافسونك كل عام للفوز بأفضل حمصول عىل مستوى البلدة. 
فأجابه الفالح ببساطة: وماذا يف ذلك يا سيدي؟ أال تعلم أن الرياح تنقل 
لقاحات الذرة الناضحة من حقل إيل حقل؟ وبالتايل إن قام جريان بزراعة 
بذور رديئة وأقل جودة مما لدي فإن عملية التلقيح التي حتدث سوف تقّلل 
من جودة الذرة اخلاصة بحقيل بإستمرار، وبالتايل إن كنت أريد زراعة ذرة 
نفسه  اليشء  لفعل  اقوم بمساعدة جريان  أن  يتحّتم عيّل  فإنه  جيدة ورائعة 

ايضًا.

والعددية  احلرفية  األوفاق  يف  األنوار   قنيس  كتاب  يف 
باحلروف  يقول  السالم  عليه  طالب  أب  بن  عيل  كان   :
والعدد ، وكان أحسب الناس ، ثم نقل من كتب الرواية 
أي  أعلمني  عيل  يا   : فقال  السالم  عليه  أتاه  هيوديا  أن 
كرس  غري  من  مجيعا  التسعة  الكسور  منه  يتصحح  عدد 
 ، أربعة  من  إال  التسعة  كسوره  من  كل  من  وكذلك   ،
غري  من  مصححا  التسعة  الكسور  من  كل  له  فيكون 
كرس ، ولكل من كسوره التسعة كل من الكسور التسعة 
لثمنه  والربع  لربعه  الثمن  إال  كرس  غري  من  مصححا 

والسبع لسبعه والتسع لتسعه
قال عليه السالم : إن أعلمتك تسلم ؟ قال : نعم ، فقال 
عليه السالم : ارضب أسبوعك يف شهرك ثم ما حصل 
اليهودي  ، فرضب  بمطلوبك  تظفر  أيام سنتك  لك يف 
سبعة يف ثالثني فكان املرتقى » 210 » فرضب ذلك يف 
بغيته  فوجد   «  7560 « احلاصل  فكان  ثالثامئة وستني 

فأسلم .

* سيبتعُد األصدقاء ويكثر املعارف.
األفكار  احلياة من خالل  بمراقة  تبدأ   *

وليس األشخاص.
ما  كأغىل  حياتك  خصوصية  حتمي   *

متلك لكي ال يفسدها فضول الخرين.
من  أك��ث��ر  األش��ي��اء  ألل���وان  ستنتبه   *

عالماهتا التجارية.
دون  تعطي  أن  تريد  ألنك  ستعطي   *

ابتزاز من أحد.

عندما تنضج
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اخدم اهل بلدي

مواد الكتابة عند العرب

العابد الزاهد

بعد أن اهنى آية الل السيد امحد حجت الكابيل دراسته يف حوزة مشهد املقدسة وانتقل إىل حوزة 
قم ثم انتقل يف دروسه العليا إىل حوزة النجف االرشف وبلغ درجة االجتهاد يف فقه الرشيعة 
اإلسالمية قرر العودة إىل افغانستان خلدمة املسلمني فيها إال أن بعض اإلخوة اقرتح عليه عدم 
الذهاب إىل افغانستان وقال له: مثلك هبذه الدرجة العلمية إن ذهبت إىل أفغانستان فلن ُيعرف 
للحوزة  رئيسًا  فتصبح  املرجعية  ستصلك  االرشف  النجف  يف  بقيت  إذا  بينام  ومنزلتك  قدرك 
وتدم اإلسالم من هذا املوقع أو إذا سافرت إىل إيران أو اهلند أصبحت مرجعًا حمرتمًا .. فقال 
، وأما إيران ففي  السيد امحد: أما النجف االرشف فمليئة بالفقهاء والعلامء وليس هناك حاجة ايلاَّ
كل زقاق عال وأما اهلند فمستعمرة من مستعمرات االنجليز وأنا اكره أن أعيش حتت سيطرة 
فلعيل  ومعنويًا  ماديًا  املحرومة  الديار  تلك  أهل  ألخدم  وطني  إىل  أعود  أن  فاألفضل  الكفار، 
متكنت من إعالء أذاننا فوق املنائر، وذكرنا فوق املنابر، وبعده ال هيمني كيف أعيش ماديًا أو أن 

احصل عىل احرتام ومنصب.

املعروف، فقال أحب  الزاهد  العابد  جاء رجل لبرش احلايف 
أن أخلوا معك يومًا، فقال: ال بأس حُتدد يوما لذلك، يقول 
فدخلت عليه يومًا دون أن يشعر فرأيته قد دخل قبة فصىل 
فيها أربع ركعات ال أحسن أن أصيل مثلها فسمعته يقول يف 
– يقصد  سجوده: »اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل 
إنك  اللهم  ال��رشف..  من  إيل  أحب   – الشهرة  عدم  بالذل 
تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إيل من الغنى.. اللهم إنك 
ُأوثر عىل حبك شيئا«، يقول فلام  تعلم فوق عرشك أن ال 
سمعته أخذن الشهيق والبكاء، فقال: »اللهم إنك تعلم أن 

لو أعلم أن هذا هنا ل أتكلم«.

اهتّم العرُب منذ القدم بالكتابة والتدوين، واستخدموا موادا خمتلفة، بداية من الكتابة عىل )العسب( وهي جريد النخل، وأيضًا 
البيض  أكتاف اإلبل وأضالعها وكتبوا عىل احلجارة  النخل، كام كتبوا عىل عظام  الغليظة من جريد  )الكرانيف( وهي األطراف 

قاق والتي تسمى )الليِّخاف(. الريِّ
ثّم تم استخدام اجللد األمحر أو املدبوغ )الرق(، فضاًل عن القامش األبيض الذي يسمى ب� )املهارق(، وبعدها جاءت أقمشة الكتان 
الرقيقة البيضاء، لتنتقل الكتابة إىل مرحلة متطّورة يف وقتها باستخدام أوراق الربدي والذي ظّل يستخدم لفرتة طويلة حّتى حّل 

الورق منافسًا له بعد أن تعّلموا صناعته من الصينيني، وانتقلت من العرب إىل بالد االندلس وإسبانيا وإيطاليا وأوربا.
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