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رسالة موجهة من مكتب السيد السيستاين دام ظله يف النجف األرشف إىل السيد األخرض االبراهيمي جوابًا عىل رسالة منه تستوضح 
موقف املرجعية الدينية من الدور القادم لالمم املتحدة يف العراق ... ذكر عدة امور ناخذ منها بعض الفقرات وهي : » ولكن بعد 
اقرار ما يسمى بـ )قانون الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية( ستكون اجلمعية الوطنية القادمة مكبلة بقيود كثرية ال تسمح هلا باختاذ ما 
تراه مطابقًا ملصلحة الشعب العراقي ، حيث أمىل عليها جملس غري منتخب هو جملس احلكم االنتقايل وبالتنسيق مع سلطة االحتالل 
قانونًا )غريبًا( الدارة الدولة يف املرحلة االنتقالية ، كام أمىل عليها – وهو األخطر – مبادئ وأحكامًا وآليات معينة فيام خيص كتابة 
الدستور الدائم واجراء االستفتاء عليه« ... هذا خيص كتابة الدستور ..الفقرة االخرى عن قانون الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية 
بانه » يصادر حق ممثيل الشعب العراقي املنتخبني بصورة ال نظري هلا يف العامل ، وبذلك تفقد االنتخابات التي طاملا طالبت هبا املرجعية 
الدينية الكثري من معناها وتصبح قليلة اجلدوى« ... واليوم نرى كيف ينظر الشعب العراقي لالنتخابات ، الفقرة الثالثة » ان هذا 
– سيكون أحدهم من الكرد والثاين من  )القانون( الذي يعهد بمنصب الرئاسة يف العراق إىل جملس يتشكل من ثالثة أشخاص 
السنة العرب والثالث من الشيعة العرب – يكرس الطائفية والعرقية يف النظام السيايس املستقبيل للبلد ويعيق اختاذ أي قرار يف جملس 
الرئاسة إاّل بحصول حالة التوافق بني األعضاء الثالثة وهي ما ال تتيرس عادة من دون وجود قوة اجنبية ضاغطة – كام وجدنا مثل 
ذلك يف حاالت مماثلة – وإاّل يصل األمر إىل طريق مسدود ويدخل البلد يف وضع غري مستقر وربام يؤدي إىل التجزئة والتقسيم ال 

سمح اهلل تعاىل« .... هذا جمرد للتذكري ومقارنة ماحدث وحيدث اليوم .

للتذكير برسالة المرجعية العليا في 27 محرم 1425هـ

بِــنَي  بُِمَعذَّ َنْحــُن  َوَمــا  }الشــعراء/137{  لِــنَي  وَّ اأْلَ ُخُلــُق  إاِلَّ  َهــَذا  إِْن 
َأْكَثُرُهم  َكاَن  َوَما  َلَيًة  َذلَِك  إِنَّ يِف  َفَأْهَلْكَناُهْم  ُبوُه  }الشــعراء/138{ َفَكذَّ
ِحيُم }الشعراء/140{  َو اْلَعِزيُز الرَّ ْؤِمننَِي }الشــعراء/139{ َوإِنَّ َربََّك هَلُ مُّ
ْم َأُخوُهــْم َصالٌِح َأاَل  َبــْت َثُموُد امْلُْرَســِلنَي }الشــعراء/141{ إِْذ َقاَل هَلُ َكذَّ
ُقوا  ُقوَن }الشــعراء/142{ إيِنيِّ َلُكْم َرُســوٌل َأِمنٌي }الشــعراء/143{ َفاتَّ َتتَّ
َ َوَأِطيُعــوِن }الشــعراء/144{ َوَما َأْســَأُلُكْم َعَلْيــِه ِمْن َأْجــٍر إِْن َأْجِرَي  اهللَّ
ُكــوَن يِف َمــا َهاُهَنــا آِمنِــنَي  إاِلَّ َعــىلَ َربيِّ اْلَعامَلِــنيَ }الشــعراء/145{ َأُتْتَ
َوَنْخٍل  }الشــعراء/147{ َوُزُروٍع  َوُعُيــوٍن  َجنَّاٍت  }الشــعراء/146{ يِف 
َبــاِل ُبُيوًتــا َفاِرِهنَي  َطْلُعَهــا َهِضيــٌم }الشــعراء/148{ َوَتْنِحُتــوَن ِمــَن اجْلِ
َ َوَأِطيُعوِن }الشعراء/150{ َواَل ُتِطيُعوا َأْمَر  ُقوا اهللَّ }الشــعراء/149{ َفاتَّ
ْرِض َواَل ُيْصِلُحوَن  ِذيــَن ُيْفِســُدوَن يِف اأْلَ ِفــنيَ }الشــعراء/151{ الَّ امْلُرْسِ
َأنَت  }الشعراء/153{ َما  ِريَن  امْلَُسحَّ ِمَن  َأنَت  اَم  إِنَّ }الشعراء/152{ َقاُلوا 
اِدِقنَي }الشــعراء/154{ َقاَل َهِذِه  ْثُلَنا َفْأِت بِآَيٍة إِن ُكنَت ِمَن الصَّ ٌ ميِّ إاِلَّ َبــرشَ
وَها بُِسوٍء  ْعُلوٍم }الشعراء/155{ َواَل َتَسُّ ُب َيْوٍم مَّ ٌب َوَلُكْم رِشْ َا رِشْ َناَقٌة هلَّ
َفَيْأُخَذُكْم َعَذاُب َيْوٍم َعِظيٍم }الشــعراء/156{ َفَعَقُروَها َفَأْصَبُحوا َناِدِمنَي 
َأْكَثُرُهم  }الشــعراء/157{ َفَأَخَذُهُم اْلَعــَذاُب إِنَّ يِف َذلَِك َلَيًة َوَمــا َكاَن 
ِحيُم }الشعراء/159{  َو اْلَعِزيُز الرَّ ْؤِمننَِي }الشعراء/158{ َوإِنَّ َربََّك هَلُ مُّ

سورة الشعراء

) 137 ( ان هذا اال خلق األولني اي ما هذا الذي جئت به إال عادة األولني كانوا
يلفقــون مثلــه أو مــا هــذا الذي نحــن عليه مــن الديــن اال خلق األولــني ونحن 
هبــم مقتــدون  ) 138 ( ومــا نحن بمعذبني عىل مــا نحن عليــه ) 139 ( فكذبوه 
فأهلكناهــم بريح رصرص ان يف ذلك لية ومــا كان أكثرهم مؤمنني ) 140 ( وان 
ربك هلو العزيز الرحيم ) 141 ( كذبت ثمود املرسلني ) 142 ( إذ قال هلم أخوهم 

صالح اال تتقون ) 143 ( اين لكم رسول امني ) 144 ( فاتقوا اهلل وأطيعون
) 145 ( وما أسألكم عليه من اجر ان اجرى اال عىل رب العاملني ) 146 ( أتتكون 
فيــام هاهنا آمنني ) 147 ( يف جنات وعيون ) 148 ( وزروع ونخل طلعها لطيف 
لــني أو متــدل منكرس من كثرة احلمل ) 149 ( وتنحتون مــن اجلبال بيوتا فارهني 
حاذقني أي بطرين ) 150 ( فاتقوا اهلل وأطيعون ) 151 ( وال تطيعوا امر املرسفني
) 152 ( الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون فيه داللة عىل خلوص فسادهم  
) 153 ( قالوا إنام أنت من الذين سحروا كثريا حتى غلب عىل عقلهم أو من ذوي 
السحر وهي الرية اي من االنايس  ) 154 ( ما أنت اال برش مثلنا تأكيد عىل املعنى 
الثــاين فــات بآية ان كنت من الصادقني يف دعواك ) 155 ( قال هذه ناقة اي بعدما 
أخرجها اهلل من الصخرة بدعائه كام اقتحوها عىل ما سبق حديثه هلا رشب نصيب 

من املاء ولكم رشب يوم معلوم فاقترصوا عىل رشبكم وال تزامحوها يف رشهبا
 ) 156 ( وال تسوها بسوء كرضب وعقر فيأخذكم عذاب يوم عظيم عظم

اليوم لعظم ما حيل به وهو أبلغ من تعظيم العذاب ) 157 ( فعقروها اســند العقر 
إىل كلهــم ألن عاقرها إنام عقر برضاهم ولذلك اخذوا مجيعا فأصبحوا نادمني عىل 
عقرها عنــد معاينة العذاب ) 158 ( فاخذهم العذاب املوعود يف هنج البالغة إنام 

جيمع الناس الرضا والسخط وإنام عقر ناقة ثمود رجل واحد.

تفسيرالسورة



 رشعت قوات احلشد الشعبي بإغالق الطرق املؤدية اىل صحراء اجلزيرة من جهة 
احلرض وتل عبطة ملنع استغالهلا من قبل عنارص )داعش(.وقال اعالم احلشد : 
إىل  املؤدية  الطرق  كافة  بغلق  بدأ  الشعبي  احلشد  تشكيالت  احد   44 اللواء  ان 
معلومات  ورود  بعد  عبطة  تل  وناحية  احلرض  قضاء  جهة  من  اجلزيرة  صحراء 
مبينا  اإلجرامي،  داعش  تنظيم  قبل  من  املنافذ  تلك  استغالل  عن  استخباراتية 
يف  الصحراوية  املنافذ  بعض  يستغلون  املعلومات  وبحسب  التنظيم  عنارص  ان 
اغلقت  اللواء  قوات  ان  اإلجرامية.مؤكدا  خططهم  لتنفيذ  والتخفي  التسلل 

الطرق يف املناطق املذكورة غلقا تاما.

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، عن ضوابط القبول املبارش للدراسات األولية 
الرسمي  املتحدث  وقال   .2019-2018 الدراسية  للسنة  احلكومية  اجلامعات  يف  الصباحية 
باسم الوزارة حيدر العبودي يف بيان: إن ضوابط التقديم عىل القبول املبارش للجامعات تضمنت 

ان يكون الطالب حائزا عىل الشهادة اإلعدادية العراقية او ما يعادهلا، ومن مواليد 1994 صعودا 
التنافيس  املعدل  ان  مبينا  الصباحية،  والدراسة  الوظيفة  بني  اجلمع  جيوز  وال  للدراسة  ومتفرغا 
للطالب سيحسب عىل أساس 55% ملعدل الطالب يف الدراسة اإلعدادية و45% لدرجة االختبار.

الدراسية  للسنة  واألديب  والتطبيقي(  )اإلحيائي  العلمي  الفرعني  خرجيي  من  مركزيا  املقبولني  للطلبة  تسمح  الضوابط  ان  مبينا 
لدائرة  االلكتونية  البوابة  احلايل،وعرب  اب  شهر  بداية  من  ابتداء  واحد  شهرا  ستكون  التقديم  مدة  أن  مؤكدا   ،  2018/2017
الدراسات والتخطيط واملتابعة، منوها انه  حيق للطلبة من ذوي الشهداء التقديم عىل قنوات القبول املبارش وفق الضوابط لكل 

ختصص رشط ااّل يكونوا من املستفيدين يف السنة الدراسية السابقة.

أخبار
ومتابعات

• العتبتان الحسينية والعباسية تعلنان عن 15 مليون دينار عراقي جائزة لتأليف كتاب 
عن اإلمام الحسين عليه السالم في مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الخامس 

عشر القادم .

إن وجود  البريطاني في بغداد:  السفير  بيكر(  )فرانك   •
األوسط  الشرق  قلب  في  ومزدهر  وآمن  مستقر  عراق 

سيكون نعمة لألمن واالستقرار في المنطقة...

الحشد الشعبي يغلق طرقا صحراوية لمنع تسلل عناصر )داعش( االرهابي 

وزارة التعليم العالي تعلن عن ضوابط القبول 
المباشر في الجامعات العراقية

• )706 ( مليارات دوالر مجموع اإليرادات األجنبية 
التي تسلمها العراق منذ العام 2005 وحتى عام 

2017 حسب بيان البنك المركزي العراقي...

العراقي  المصرف  دينار يمنحها  تريليون   )55(  •
العام والخاص  القطاع  للتجارة لتمويل مشاريع 
من أجل االرتقاء بالمستوى االقتصادي للعراق...  

في باألرقام مشاريع  لتمويل  دينار  مليار   )  97 و)  بغداد  لتطوير  دينار  مليار   )8,5(  •
البصرة حسب توجيهات  وزارة المالية ...
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احلسينية  للعتبة  التابعة  للزائرين  االوصياء  سيد  مدينة  استقبلت 
ألداء  املقدسة  الديار  اىل  املتوجهني  الرمحن  ضيوف  قوافل  املقدسة 
وبغداد  ودياىل  واملوصل  الدين  حمافظات)صالح  من  احلج  فريضة 
املدينة،مضيفا  مدير  شعبان(  )مظفر  ذلك  أكد  وكركوك(،  وواسط 
بتوجيه من املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي 
للمبيت  ومكيفة  مؤثثة  قاعات  للحجاج  املدينة  وفرت  الكربالئي 
ووجبة عشاء ووجبات طعام جافة حيملوهنا معهم اثناء السفر ووجبة 
افطار.اضافة اىل اخلدمات الطبية املجانية للحجاج, واليات لنقلهم اىل 

مركز مدينة كربالء لزيارة العتبات املقدسة. 
احلسينية  للعتبة  التابعة  للزائرين  االوصياء  سيد  مدينة  ان  ويذكر  
املقدسة استقبلت مؤخرا قافلة حجاج حمافظة كركوك وضمت 680 

حاجا من مدينة كركوك واقضيتها ونواحيها.

تكّفَل ُمستشفى الكفيل التخّصيص التابع للعتبة العّباسية 
املقّدسة متمّثاًل بمركز أيب الفضل العّباس)عليه السالم( 
لألطراف الصناعّية بتكيب أطراٍف صناعّية ذكّية لعدٍد 
الدكتور)  ذلك  الشعبّي.أكد  احلشد  مقاتيل  جرحى  من 
باملستشفى،مضيفا  الكسور  جراح  احلسن(  عبد  أسامة 
ذكّية  أطــراف  نوعني:  عىل  الصناعّية  ـــراُف  األط ان 
وأطراف هيدروليكّية، تتاز بالدّقة واالحتاف والعمل 
عىل  اجلرحى  وسُتساعد  األداء،  من  جّيد  مستوى  عىل 
عاّم  وتعّوضهم  الطبيعّي  للميش  مماثلة  بصورٍة  امليش 
فقدوُه وتبعث فيهم روح األمل من جديد.موّضحًا إّن 
قالب الطرف الصناعّي من هذا النوع ُيّصنع وفق النظام 
ساعتني  خــالل  للمريض  وُيربط   )MMS( املبارش 
خمتلفة  الطريقة  وهــذه  مــبــارشًة،  للميش  ويستخدمه 
أّيام  ثالثة  أدنى  كحدٍّ  تتطّلب  كانت  التي  سابقتها  عن 
لتصنيع الطرف الصناعّي، وإّن أولئك اجلرحى هم من 
احلشد  تشكيالت  عراقّية خمتلفة ومن خمتلف  حمافظات 
الشعبّي، وقد تلّقوا العالج يف مستشفى الكفيل يف وقٍت 

سابق وبشكٍل جّماين أيضًا.

ُمستش����فى الكفي����ل يتكّف����ل بتركي����ب أطراٍف 
صناعّية لعدٍد من جرحى الحشد الشعبي

الحسينية  العتبة  في  والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز   •
المقدسة يسعى الى تسجيل زيارة اربعينية االمام الحسين 

الخالدة على الئحة منظمة اليونسكو.  

• وجهاء عشائر مدينة كربالء المقدسة يعلنون تأييدهم 
الحكومة  ويطالبون  العليا  الدينية  المرجعية  لخطاب 

بتنفيذ مطالب المتظاهرين...

• ) إسحق جيهانغيري( النائب االول للرئيس اإليراني:
العراق بلد مهم وكبير وعالقة ايران به وطيدة وهناك مشتركات عديدة 
بينهما وهي في أفضل مستوياتها، وإيران ستقف الى جانب العراق في 

اإلعمار والبناء...

العتبة الحسينية المقدسة تستقبل حجاج 
المحافظات الشمالية والغربية
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ثقافة قشرية!
كالم  من  املبثوثة  املعارف  بأن  أرشنا  أن  سبَق 
وتراث أهل البيت )عليهم السالم( هي ليست 
رضورات  من  هي  بل  املعرفة،  فضول  من 
التحيل باألخالق والصفات التي البّد لنا منها، 
خالل  من  اإلنسان  أن  أنّوه  أن  أحب  وحقيقة 
فإنه  قلب؛  قساوة  عنده  تكون  بالدنيا  تشبّثه 
العتة  الكريم وال كالم  القرآن  يتأثر بكالم  ال 
الطاهرة، وحياوُل أن يصمَّ آذانه عن كل موعظة 
سنقف  الــذي  املحتوم  املصري  ذلك  إىل  تنبهه 
مجيعًا بال استثناء أمام تلك العظمة اإلهلية ويف 
ذلك اليوم الذي ترتعد منه الفرائص، وحقيقة 
كفى باإلنسان أن يكون من نفسه لنفسه واعظًا، 
أهل  كالم  وال  بالقرآن  يتعظ  مل  إذا  اإلنسان 
عينيه  بأميِّ  يرى  بام  وال  السالم(  )عليهم  البيت 
من كثرة املصائب واملشاغل وكثرة االبتعاد عن 
اهلل تعاىل وما تنتج، فإذا عن كل ذلك يصم آذانه 
أن  إىل  مكانًا  قلُبه  جيد  ال  وأيضًا  عينيه  ويعمي 

تدخل املوعظة له، فاإلنسان ال خري فيه.
ويقول:  اإلنــســان  يفكر  احلـــاالت  بعض  يف 
يتعظ  ال  الذي  اإلنسان  يشّبه  الكريم  القرآن 
هو  إذ  اهلل(  أجلكم  ـ  )احليوانات  بالعجاموات 
كاألنعام، وهذا التشبيه، وال شك أن اهلل تعاىل 
مطلع عىل مجيع ترصفاتنا وعندما يشبه هؤالء 
هم  )بل  ويقول  ويتقى  يستدرك  ثم  كاألنعام 
اإلنسان  فلام  يصدح،  الكريم  والقرآن  أضل(، 

البيت  وأهــل  القرآن  بركات  من  يستفيد  ال 
األعظم  النبي  رأسهم  وعىل  السالم(  )عليهم 
الكالم  هذا  عىل  يمر  ــه(،  وآل عليه  اهلل  )صىل 
مرور الكرام، ونالحظ أن العمر يميش ونحن 
يف عرص أصبحت فيه املعلومة رسيعة والتطور 
أيدينا،  بني  املعرفة  وسائل  وأصبحت  رسيعًا، 
يف املقابل جتد هذا االنحراف العجيب الغريب 
يف سلوكياتنا، وكأّن اإلنسان كّلام تطور يف عامل 
اخالقه،  انحرفت  كّلام  التطبيقي  التكنولوجيا 
له  وعلم  فن  هذا  أن  مع  سلوكياته  عىل  وأثر 
ال  وعلم  فن  ايضًا  وهذا  وحساباته،  مسائله 
يف  الرسيع  التأثر  هذا  بالخر،  أحدهم  يرتبط 
سلوكياتنا حيّتم علينا أن نقف ونفّكر، وحياسب 
ينتهي  أين  أين املصري؟ وإىل  إىل  أحدنا الخر، 
بنا املطاف؟!، ال تتوّقعون أخويت عندما يأيت إىل 
النبي )صىل اهلل عليه وآله( الذي جاءنا برسالة 
ما  النور(،  إىل  الظلامت  من  )خيرجهم  إلنقاذنا 
هو األجر الذي يستحقه عىل ذلك؟.. )قل ال 
)املوّدة  أجر  فهنالك  نعم  أجرًا(  عليه  أسألكم 
وهم  منكم  تسمعوا  أن  وعليكم  القربى(،  يف 
ولكن  شكورا(  وال  )جــزاًء  منكم  يريدون  ال 
ايضًا أن تسمعوا منهم حّتى ـ تنقذوا أنفسكم ـ 
والن هذه املشاكل األخالقية والتطور وّلدت 
التفّكك األرسي والتفكك املعريف و  نوعًا من 
أصبحت  إذا  هنا،  فاملشكلة  ـ  الثقافة  قرشّية  ـ 

نحن في عصر أصبحت 
ف���ي���ه ال��م��ع��ل��وم��ة 
س��ري��ع��ة وال��ت��ط��ور 
س���ري���ع���ًا، وأص��ب��ح��ت 
بين  المعرفة  وسائل 
المقابل  ف��ي  أيدينا، 
ت��ج��د ه���ذا االن��ح��راف 
في  الغريب  العجيب 

سلوكياتنا..
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الثقافة قرشية مأخوذة من هنا وهناك بال تعّمق، 
واإلنسان إذا تعّرض إىل بعض االبتالء سيسقط 
باالختبار؛ ألنه غري حمّصن وهذا الكالم اخويت 
أو  خطبة  حوله  تكفي  وال  منهج  إىل  حيتاج 
خطبتان، ال شك هي دعوة إىل كل من له شأن 
يف ذلك، فلقد أصبحت أصالة الثقافة يف خطر، 
وال  تسمن  وال  ـ  قرشية  ـ  املعلومة  وأصبحت 
تغني من جوع، وبمجّرد أي ابتالء ترى اإلنسان 
عليه  تنطيل  وبالنتيجة  الفخ،  يف  ويقع  يسقط 
أشياء وأشياء، وهذه مشكلة يف بعض احلاالت، 
فاإلنسان إذا ابتيل بخطأ يف العقيدة أو السلوك ال 
يتجّرأ بعد ذلك أن يرجَع وتأخذه العّزة باإلثم، 
والن عندما تسأل فالنًا من أين هذه الثقافة؟ ال 
يعلم.. قرأهتا يف هذا املوقع أو يف هذه الصفحة، 
وجتده يقّنن سلوكًا معينًا حّتى يصل إىل مهاوي 

عجيبة غريبة.
ذكرناه  وقد  العاشورائي،  املشهد  الحظنا  لو 
الذي  التاريخ  يف  عندنا  فنحن  ألمهيته،  مكّررًا 
املقياس  مشكلة،  عنده  املقياس  هبذا  يرغب  ال 
املقياس  وهذا  عابرًا،  ليس  حدث  العاشورائي 
يستشهدون  وكانوا  يصّلون،  فيه  الطرفان  كان 
بالقرآن، لكن هذه ليست موازين لوحده كافية 
يف معرفة ما مل تكن عند اإلنسان بصرية ويعرف، 
أن  فعليه  حادثة  به  تر  عندما  اإلنسان  ولذلك 
الذي  اجلوهرة  هو  العقل  وهــذا  عقله،  حيّكم 
ُأثيب  )بَك  )العجاموات(،  مجيع  عن  به  مّيزنا 
ألحِدنا  عذَر  ال  أخويت  ولذلك  ُأعاقب(،  وبَك 
يفكر  أن  بال  لعقله  مفتوحة  إجــازة  يعطي  أن 
هذه  موازين،  عىل  األحداث  وحياسب  ويتأمل 

الثقافة القرشية هي نوع من 
عادًة  اإلنسان  ملاذا؟  اجلهل، 

حتى  جــاهــل!..  أنــه  إىل  يلتفت 
علامء املنطق يعرّبون عنه باجلهل البسيط، 

أنا هل أعرف العّلة الطبية يف نفيس.. ال أعرف 
جهل  وهــذا  جهيل،  إىل  ملتفت  أنا  وبالتايل   ..
بسيط.. ماذا أفعل؟ .. أذهب إىل الطبيب حّتى 
ألتفت  ال  أنا  احلاالت  بعض  يف  لكن  يداويني، 
إىل جهيل، بزعم أنني أعلم وأنا ال أعلم!.. وهذا 
حيسب  ألنه  جهل،  أخطر  وهو  مرّكب،  جهل 
نفسه عاملًا ومتعّلاًم وهو ال هذا وال هذا.. حمُض 
أخويت  ولذلك  مــاًء(،  الــرساَب  )حيسب  خيال 
اإلنسان  أن  موضوع  جدًا،  خطر  املوضوع  هذا 
ما  مجيع  أفتَح  أن  أريد  ال  وهذا  ويتثّقف  يتعّلم 
هلذا املوضوع من خماطر، لكن أحبُّ أن أنّوه بأن 
هذه اهلجامت الثقافية كثري من األخوة لألسف 
منّمقة، لكن هي ال  بعبارات  فريسة ذلك،  يقع 
احتفلت  العاشورائي  املشهد  اذن  شيئًا!..  تثل 
الدولة الرسمية احتفااًل رسميًا، ملاذا احتفلت؟، 
والعياذ  ـ  انترصت عىل شخص خارجي!  ألهّنا 
احتفااًل  الدولة  حتتفل  عندما  تعلم  وأنت  ـ  باهلل 
وبرقيات  والوالة  القادة  مجيع  له  هتّيء  رسميًا، 
من  اخلليفة  مّكن  تعاىل  اهلل  ألن  ملاذا؟،  التهنئة، 
فمن  ثقافة،  هذه  ـ  باهلل  والعياذ  ـ  اخلارجي  قتل 
اخلارجي؟.. سّيد شباب أهل اجلنة ـ احلسني بن 
عيل ـ احلسني بن فاطمة ـ احلسني ابن النبي، ولذا 
يمر  دائاًم  التاريخ  أن  ذلك  نقول  عندما  نالحظ 
بحالة من حاالت استغفال الناس، والناس مّتى 

ُتستغل؟.. إذا كانوا جهلة!!.

ل��ق��د أص��ب��ح��ت أص��ال��ة 
ال���ث���ق���اف���ة ف����ي خ��ط��ر، 
المعلومة  وأص��ب��ح��ت 
تسمن  وال   � قشرية   �
ج��وع،  م��ن  ت��غ��ن��ي  وال 
ترى  ابتالء  أي  وبمجّرد 
اإلنسان يسقط ويقع في 

الفخ..
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اخويت اخوايت ذكرنا فيام سبق بعض فيام 
يتعلق بمسألة الغضب فأرجو أن تعريوين 

أسامعكم..
ذكرنا سابقًا عن الثار السلبية التي تنتج 
املسيطر  وغــري  املــربر  غري  الغضب  عن 
عليه، وقلنا يف حينه وذكرنا بعض االمثلة 

عىل ذلك.
اليوم نذكر ، وهل الغضب يعني االنسان 

عىل حتقيق مقاصده أم ال ؟
حتى  الغريزية  األمور  من  الغضب  طبعًا 
ورد يف االحاديث الرشيفة: )ال خرَي فيمن 
ال َيغضب اذا ُاغضب(، تعبري مجيل جدًا، 
التي كانت يف  الغضب من األمور  وهذا 

غريزة االنسان، وتكوين االنسان.
ينفعل  حـــاالت  ــه  ب ــر  ت االنـــســـان  ان 
ويغضب، وهذا الغضب هو الذي حافظ 

شخص  عىل  وحافظ  االنسان،  نوع  عىل 
فإذا  نفسه،  حيمي  بغضبه  ألنه  االنسان، 
الغضب  منه  تستوجب  ألمــور  تعّرض 
أخرجه  اذا  الغضب  هذا  لكن  يغضب، 
هذا  عقله؛  وعــن  لّبه  وعــن  قصده  عن 
يكون يف اجلانب الذي ذكرناه سابقًا وهو 
يندم  قد  واالنسان  سلبية،  آثــارًا  سُينتج 

عليها. 
الغضب  وهذا  َغِضَب  اذا  االنسان  لكن 
أو  اجتامعية  أو  نشأ من مشكلة شخصية 
اقتصادية أو سياسية  أو عسكرية، وهذا 
الغضب اخرجه من بيته ألن يواجه هذه 
املشكلة وكان هذا الغضب حتت السيطرة 
فهذا غضٌب ممدوح، وبالغضب ُحّصنت 
البالد، وُحفظت األرايض، وُمنع َتدنيس 
يغضب  عندما  االنسان  ألن  املقدسات، 

يذهب؟  ملــاذا  يغضب؟  ملــاذا  يعلم  وهو 
ملاذا يتفاعل؟

وسيكون  اجيابية،  نتائج  النتائج  ستكون 
هذا الفعل فعال معلوم الترّصف واملنشأ، 

ومعلوم اهلدف من ألفه اىل يائه..
الذي يغضب  والنتيجة ماذا تكون؟ هذا 
له  يكون  أن  البد  عليه؛  مسيطرا  غضبًا 
يعرّب  مطلب  له  ذلــك..  عن  يعرّب  لسان 
ذلك.. وله حق أن يعرّب عن ذلك.. ملاذا؟ 
احلقوق  تــؤخــذ،  احلــقــوق  ألن  التفت 
بطبيعته  احلــق  يسلب  الــذي  ُتعطى،  ال 
يده  تبقى  ان  يريد  للحق،  سالب  هو 
لكن  للحق،  سالبة  ويــدا  عالية،  ــدا  ي
باحلق..  يطالب  ان  احلق  صاحب  عىل 
احلقوق تؤخذ، جزء من إرجاع احلق ان 
فإذا غضب  حّقِه  لسلبه  يغضب  االنسان 

السيُد الصافي يتحدث عن اآلثار اإليجابية للغضب
 المسيطر عليه السترجاع الحقوق  

تحّدث ممثل المرجعية الدينية العليا في كربالَء المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي في ُخطبته الثانية 
من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  20 /ذي القعدة/ 1439هـ

 الموافق 2018/8/3م تحدث عن االثار االيجابية للغضب قائاًل :
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مسيطرا  الغضب  هذا  وكان  حقِه  لسلبِه 
وستكون  قوية،  حجته  ستكون  عليه؛ 
واضحًا،  مطلبُه  وسيكون  دامغة،  حجتُه 

وستكون احلّجة له ال عليه.. 
مسألة  الغضب  مسألة  اخــواين  ولذلك 
ما  للتعبري عن  االنسان حيتاجها  ان  مهمة 
عنده، نعم االنسان ال يغضب لكل يشء، 
هو   الذي  الغضب  قلنا  كام  يغضب  وانام 

ناشئ من معرفة ملاذا َغِضب؟ 
اجتامعية..  سياسية..  قلت  مشكلة  هناك 
حُتَل  اقتصادية.. مالية.. وهذه املشكلة ال 
يعلو  ان  والبد  غضبه،  عن  يعرّب  ان  البد 
بقوله، لكن بشكل حتت السيطرة لقاعدة 

ان )احلقوق تؤخذ(.
ان  حــّقــه  يستجع  ان  يــريــد  ملــن  فــالبــد 
حجٌة  السيطرة..  حتت  غضبًا  يغضب 

قوية، ومطلب واضح، وارادة ناشئة 
من هذا التعّقل.. 

احببت ان ُيقارن ما بني الغضب الذي 
ذكرناه واثارُه السلبية واملشاكل، وما 
الذي  املقرر  املطلوب  الغضب  بني 
البالد وُحفظت االرض  بِه ُحِفظت 
هــذا  نتيجة  ــقــدســات  امل ــت  ــي ومُح

االندفاع املتعّقل. 
اننا دائاًم  اعاننا اهلل تعاىل واياكم عىل 
يكون غضبنا ُمسيطرا عليه، وغضبًا 
اهلل  نسأل  الطيبة..  النتائج  من  فيه 

سبحانه وتعاىل التوفيق للجميع. 
واملؤمنات  للمؤمنني  اغفر  اللهم 
دعوانا  وآخر  واملسلامت  واملسلمني 
ان احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل 

عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.

الغضب  ن��ذك��ر، وه��ل  ال��ي��وم 

تحقيق  على  االن��س��ان  يعين 

مقاصده أم ال ؟
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من وحي خطبة الجمعة 

الغضُب اإليجابي            طالب عباس الظاهر

وهلة،  ألول  سامعها  عند  الغضب  مفردة 
املذمومة،  صفتها  عىل  ربام  السامع  حيملها 
ورودها  حني  مبارشة  ذهنه  عىل   خيطر  أو 
يف الكالم جانبها السلبي فقط، وهو فقدان 
منطق العقل، وانفالت األعصاب، وضياع 
والطيش  املــصــادمــة،  وعــنــف  ــــزان،  االت

والتهور.
يف  ــام  رب املــحــمــود..  االجيـــايب  جانبها  ــا  أم
الغالب سيكون عليه نوعا من التشويش يف 
ذهنية الناس أو يف تفكريهم، وهذا اجلانب 
املحمود واإلجيايب من الغضب هو مثال .. 
أو  العرض  أو  النفس  عن  الدفاع  غضب 

املقدسات.
سلبها،  أو  احلقوق  ضياع  عند  الغضب  أو 

سبيال اىل املطالبة هبا من أجل استجاعها.
غريزة

الطبيعي  التكوين  ضمن  هــو  الغضب 
لإلنسان، يولد الغضب مع والدة اإلنسان 
أن  الطبيعي  من  إن  أدق  بمعنى  السوي، 
يغضب اإلنسان يف مواقف معينة تستوجب 
اإلنسان  هو  الطبيعي  غري  لكن  الغضب.. 
الذي ال يشعر بالغضب.. حينام يستوجب 

املوقف منه الشعور بالغضب. 
وإذا مل يغضب املواطن بمثل هذه املواقف 
عليه  حينئذ  تنطبق  الغضب؛  تتطلب  التي 
صفات ذميمة تقدح بشخصيته اإلنسانية.. 
أو  البالدة،  أو  مباالة،  بالال  يوصف  كأن 

األنانية أو فقدان الشعور باملسؤولية.
التصدي  اىل  مثاًل  اإلنسان  يندفع  فكيف 

لتجاوزات املعتدي دون غضب؟
يغضب  ال  نفسيًا  طبيعي  إلنسان  كيف  أو 
لسلب حقه؟ أو مس كرامته واالعتداء عىل 
شخصه أو التجاوز عىل أحد أفراد عائلته؟   
مثل  أيضًا  أخــرى  حــاالت  طبعًا  وهناك 

وانتهاك  احلــقــوق،  سلب  عند  الغضب 
ــات، واالعـــتـــداء عــىل األعـــراض  ــرم احل
الربود  سيكون  كثرية  حاالت  من  وغريها 
الــغــضــب.. بل  ولــيــس  ــذمــوم  امل فيه هــو 
الغضب  ــاالت..  احل هذه  بمثل  بالعكس 

فيها هو املطلوب.
مواطنة

الصاحلة  ــة  املــواطــن مفاهيم  أبــســط  إن 
ممن  أي  املواطنني،  مجيع  عىل  وحقوقها 
ويتنعمون  الــوطــن  أرض  عــىل  يعيشون 
ملتطلبات  الواعية  االستجابة  هي  بخرياته، 
هذه املواطنة الصاحلة، باحلرص عىل الوطن 
العامة  املمتلكات  املحافظة عىل  خالل  من 
أن  حياول  من  بوجه  والوقوف  واخلاصة؛ 
املنفلت  والغضب  سبياًل،  التخريب  يتخذ 
منهجًا، حتت عنوان الغضب، وهي ضمن 

حقوق الوطن الواجبة عىل مواطنيه. 
فاملواطنة الصاحلة هي إن املواطن جيب أن 
أوضاع  وتردي  بلده،  أحوال  سوء  تغضبه 
يرى  عندما  يتأمل  احلق  واملوطن  مواطنيه، 
يف  البلدان  بقية  عن  يتأخر  بلده  ويلمس 
ويغضب  يتأمل  اإلنسانية،  احلضارة  ركب 
عىل ثروات بلده وهو يراها تضّيع وهتدر، 
يف  يقف  أجياله  ومستقبل  بلده  ومستقبل 

مهب الريح.  
رد  يكون  حينام  مؤملًا  األمر  سيكون  وكم 
خالل  من  مثاًل،  ــاردا  ب مــا،  مواطن  فعل 
قضايا  جتاه  االهتامم..  عدم  أو  الالمباالة 

وطنه املصريية.
حقوق

الريب إن احلقوق ال يمكن أن هتدى هكذا 
باملجان سواء للفرد كفرد أو جمموع األفراد 
يف  اإلنسان  جيلس  بمعنى  الشعب،  وهم 
هذه  تفضل  له  وتقول  السلطة  وتأتيه  بيته 

بل غري  كاملة!، هذا غري ممكن..  حقوقك 
معقول، احلقوق جيب أن تأخذ وال تعطى 
منتهكيها..  أو  غاصبيها  من  تنتزع  نعم   ..

ممن هم يف مقام السلطة أو املسؤولية.
مثل  انتزاع  يمكن  كيف  هنا:  السؤال  لكن 

هذه احلقوق؟ 
ما هو األسلوب األمثل من أجل استعادة 
هذه املضيعات أو املسلوبات من واجبات 

الدولة جتاه حقوق مواطنيها؟
ــأن هناك  ـــول: ب ــذا أق ولــلــجــواب عــىل ه
واملنطق  العقل  يعتمد  أسلوب   .. أسلوبني 
باحلقوق  املطالبة  يف  منظمة  آليات  ضمن 
املرشوعة، ومن ثم يف حالة عدم االستجابة؛ 
يتم التصعيد اىل أساليب أخرى كاالعتصام 
السلمي  املدين  العصيان  أو  اإلرضاب  أو 
فيعتمد  ــر  أمــا األســلــوب الخ وغــريهــا، 

املصادمة والعنف املبارش.
إذًا، هناك غضب منضبط يقع ضمن حدود 
غضب  باملقابل  وهناك  واملنطق،  العقل 
الشخصية،  لألهواء  إال  خيضع  ال  منفلت 
املحذور  يكمن  وهنا  النية،  واالنفعاالت 
ألنه سيكون عرضة لالستغالل من جهات 
اخلري  تريد  ال  مشبوهة  داخلية  أو  خارجية 

للعراق وألهل العراق.  
هنا  ــام  أهي نــتــســاءل:  أن  بنا  ــدر  جي ـــريًا،  أخ
كأسلوب أفضل .. أسلوب العقل واملنطق 
منهام  من  بل  والعنف؟  التهور  أسلوب  أو 

يمكن أن يعيد احلقوق املضيعة؟
عنف  يقابله  فالعنف  معروف  هو  فكام 
املطالبة  تت  وإذا  طبيعي،  كوضع  مقابل 
باحلقوق هبذه الطريقة العنفية من الغضب 
املنفلت؛ فسوف ال تتحقق املطالبة باحلقوق 
املرشوعة وال ترجع اىل أصحاهبا فقط .. بل 

ربام تضّيع حقوقًا أخرى.   
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لكتاب  املحقق  مقدمة  يف  جــاء  وأيــضــًا 
ــول األخــبــار(  )وصـــول األخــيــار إىل أص
كتاب  صاحب  عن  البهائي  الشيخ  لوالد 
العلامء( قوله: ثم أعلم أن الشيخ  )رياض 
الدراية  علم  نقل  من  أول  هو  الدين  زين 
كتب  إىل  وطريقتهم  العامة  كتب  مــن 
ثم  املشهورة  الرسالة  فيه  وألف  اخلاصة، 
رشحها كام رّصح به مجاعة ممن تأخر عنه، 
ويلوح من تتبع كتب األصحاب أيضًا، ثم 
عبد  بن  حسني  الشيخ  تلميذه  بعده  أّلف 
الصمد احلارثي وبعده ولده الشيخ البهائي 

وهكذا.
ثم قال بعيد هذا: وهو - أي الشهيد الثاين 
دراية  يف  اإلمامية  من  صنف  من  أول   -
من  االصطالحات  نقل  لكنه  احلديث، 

كتب العامة كام ذكره ولده وغريه.
يف  تعاىل(  اهلل  )رمحــه  الصدر  السيد  وقــال 
دّون  من  أول  ))ان  الشيعة(:  )تأسيس 
علم دراية احلديث هو أبو عبد اهلل احلاكم 
يف  قــال  الشيعي،  اإلمــامــي  النيسابوري 
امليم:  حــرف  بــاب  يف  الظنون(  )كشف 
تصدى  من  أول  احلديث(  علم  )معرفة 

اهلل  عبد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  له  احلاكم 
احلافظ النيسابوري املتوىف سنة 405 هـ - 
إىل أن قال - وتبعه ابن الصالح((. انتهى 

قوله.
ثم ذكر السيد ترصيح عدة من علامء السنة 
السمعاين  منهم  املزبور  احلاكم  تشيع  عىل 
طاهر  وابن  الذهبي  واحلافظ  تيمية  وابن 
وأبو إسامعيل األنصاري.. ثم بعد هذا رد 
)الوسائل  يف  السيوطي  الدين  جالل  قول 
أنواعه  رتــب  من  أول  أنــه  ـــل(:  األوائ يف 
فقال:  املشهور،  خمترصه  يف  الصالح  ابن 
ان ما بني أيب عمر وعثامن بن عبد الرمحن 
املشهور بابن الصالح واحلاكم النيسابوري 
يف  املتقدم  هو  فاحلاكم  سنة،  مائتي  بنحو 
وضع أنواع احلديث ال ابن الصالح التابع 

له يف ذلك.
إىل أن قال : فاعلم أن أول من صّنف فيه 
الدين  مجال  السيد  املؤسس:  احلاكم  بعد 
الفضائل  أبو  بن طاووس  بن موسى  أمحد 
استاذ  وهــو   673  - سنة  املتوىف  املتقدم 
واضع  وهــو  ــيل،  احل املطهر  ابــن  العالمة 
صحيح  يف  لإلمامية  اجلديد  االصطالح 

احلديث وحسنه وموثقه وضعيفه كام نص 
عليه كل علامء الرجال يف ترمجته.

الدراية  علامء  ذكر  اهلل  رمحه  السيد  إن  ثم 
الدراية  علم  يف  صنفوا  الذين  وأما  وقال: 
فكثريون، منهم: السيد عيل بن عبد احلميد 
له )رشح أصول دراية احلديث(  النجفي، 
عن  يــروي   ، الثامنة  املائة  أول  علامء  من 
احليل  فهد  ابن  استاذ  وهو   ، احليل  العالمة 

... إىل آخر كالم السيد رمحه اهلل.
ثم قال املحقق لكتاب )وصول األخيار(: 
فقد ظهر لك  األقوال  بعدما سمعت هذه 
الدراية هو  أنه ليس أول من ألف يف علم 
الشهيد الثاين حتى يكون املتجم له ثانيهام 
وإن مل نقل بتشيع احلاكم النيسابوري، فأول 
من أّلف يف علم الدراية من الشيعة اإلمامية 
طاووس،  بن  أمحد  الدين  مجال  السيد  هو 
ثم بعده السيد عيل بن عبد احلميد النجفي 
املتجم  شيخنا  قام  أن  إىل  وهكذا  النييل، 
له - أي والد الشيخ البهائي - فألف كتابه 
هذا بأحسن أسلوب واتقن طريق )إىل آخر 
كالمة(. )انظر: وصول األخيار إىل أصول 

األخبار: 7 - 9(.

لو سألوك 

هل صحيح أن علم الدراية )الشهيد الثاني ( هو اقتباس 
)2-2(من كتاب النكت البن صالح  مع بعض التغييرات الطفيفة 
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السؤال: احلملدارية الذين يامرسون عملهم يف أوان احلج ويتكرر 
عدة  وسوريا  وايران  العراق  يف  املقدسة  العتبات  اىل  السفر  منهم 
مرات يف السنة ويف كل مرة يستغرق السفر ما بني عرشة ايام اىل 

اسبوعني فام هو حكمهم من الصالة والصيام ؟
اجلواب : حكمهم يف مفروض السؤال اتام الصالة ويصح منهم 

الصوم ايضًا .

السؤال : اذا قصد االعتكاف يف املسجد احلرام فهل جيوز ان حيرم 
من التنعيم قبل أذان الفجر ويأيت باالعامل يف حال االعتكاف مع 

ان املسعى خارج املسجد ؟
ان  البد  بالسعي  االتيان  ألجل  املسجد  من  خروجه   : اجلــواب 
يكون حلاجة البد منها كأن يكون بقاؤه يف حال االحرام طيلة ايام 

االعتكاف حرجيًا وشاقًا عليه .

السؤال : من أخذ شيئًا من أستار الكعبة املرشفة فهل يلزمه ارجاعه 
وملن يرجعه ؟

الكعبة  شــؤون  عن  املسؤولني  قبل  من  له  أعطي  اذا   : اجلــواب 
أو  مصىل  جعله  أو  هبته  أو  ببيعه  منه  االستفادة  له  جاز  املعظمة 
ونحوه  اختالسًا  أخذه  اذا  وأما  ذلك،  ونحو  به  مصحفه  تغليف 

فاالحوط لزوما مراجعة املسؤولني هناك بشأنه .

السؤال : هل جيوز االخذ من أحجار الصفا واملروة أو كرسها ؟
اجلواب : أخذ االجزاء املنفصلة منهام بكرس أو غريه فال بأس به 

يف حد ذاته .

السؤال : هل جيوز ان يأ خذ احلاج اجزاًء منفصلة من جبل عرفة 
أو حصا املزدلفة أو من منى أو من جبيل الصفا واملروة ويذهب هبا 

اىل بالده بقصد التربك ؟
اجلواب : جيوز يف حّد ذاته.

السؤال: اذا تعلق احلج بذمة امليت ، وكان عليه َدين فأهّيام يقدم يف 
حال املزامحة؟ وماذا لو كان املبلغ اليكفي حتى ألحدمها ؟

اجلواب : ُيقّدم الَدْين .

السؤال : ما حكم وضع الكريامت الواقية من الشمس اثناء احلج 
بعد الوضوء ؟

اجلواب : البّد من االجتناب عنها لغري رضورة مع صدق االدهان 
عىل استعامهلا .

السؤال : ما حكم لبس الكامم يف احلج علام باين مصابة بالتهاب يف 
الصدر وعند شم رائحة الديزل اصاب بالكحة والضيق ؟

عىل  للمرأة  جيوز  ال  بل  الرائحة  يمنع  كان  ان  جيوز  ال   : اجلواب 
االحوط مطلقا اال لرضورة كام يف احلالة املذكورة.

التذكية  بمشكوك  والطواف  الصالة  حكم  يكون  هل   : السؤال 
نسيانًا حكم االتيان هبام كذلك جهاًل من جهة صحتهام ؟

اجلواب : ال إشكال يف صحة الطواف والصالة بمشكوك التذكية 
مطلقًا .

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

ما حكم من نام في العربة لحظة اثناء السعي ؟

الجواب : ال أساس له .

الحج 5
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بخصوص  الفقهية  االجوبة  بعض  ترد  السؤال: 
االلعاب باهنا جائزة مامل تكن من االت القامر عرفًا 

او من اللهو املحرم. والسؤال:
من  االلعاب  تلك  معرفة  يف  الضابط  هو  ما  ـ   1
التفضل برسد بعض االمثلة  القامر عرفًا، مع  االت 

التوضيحية؟
برسد  التفضل  مع  املحرم.  اللهو  ضابط  هو  ما  ـ   2

بعض االمثلة التوضيحية؟
اجلواب: 1 ـ االت القامر هي االدوات التي يتعارف 

التقامر هبا عند الناس
وختتلف  )الطاويل(  والنرد  والدومنة  كالشطرنج 

وباختالف االزمنة والبلدان.
فعاًل  كالغناء   ، رشعــاً حتريمه  ثبت  هلو  كل  هو  ـ   2
واستامعًا، واملوسيقی املناسبة ملجالس اللهو اللعب 
كذلك، وكاللعب باالت القامر للتسلية علی االقوی 
غريمها  يف  االحــوط  وعلی  والــنــرد  الشطرنج  يف 
والطبول  الــدفــوف  علی  ــرضب  وال وكالرقص  ـ 
الصور  بمشاهدة  وكالتسيل  االفــراح،  جمالس  يف 

اخلالعية وان مل تكن بتلذذ جنيس علی االحوط.
السؤال: ما هو الغناء املحرم وماهو القول الفاحش 
املحرم وهل الغناء بغري موسيقی جائز علاًم بانه يثري 

الشهوة ويشغل الفكر؟
الذي  اللهوي  الكالم  هو  الغناء  اجلـــواب: 
اهل  عند  املتعارفة  باالحلان  به  يؤتی 
يقرأ هبذه  ان  اللهو واللعب وال جيوز 
واالدعية  املجيد  القرآن  ــان  االحل
ما  وال  بل  ونحوها،  واالذكـــار 
اللهوي  الكالم غري  من  سواها 

علی االحوط.
وال فرق فيام ذكر بني املصحوب منه 
باملوسيقی وغريه، واما الفحش من 
القول فهو ما يستقبح الترصيح به اما 
مع كل احد او مع غري الزوجة فيحرم 

االول مطلقًا وجيوز الثاين مع الزوجة دون غريها.
وهل  املحرمة،  الغيبة  هوتعريف  ما  ـ   1 السؤال: 

يكون من مصاديقها؟
2 ـ الكالم املوجب لالهانة واالنتقاص من املتكلم 
مع عدم احتامل تاثر املستمع به وترتيب االثر عليه؟

3 ـ الكالم ال يوجب االهانة واالنتقاص من حيث 
مع  سوء  حممل  علی  محله  املستمع  ولكن  مضمونه 

املتكلم  كقول  عليه،  االثر  ترتيب 
املقهی  الناس رأيته يف  ان فالنًا من 
فاوجب ذلك اهانة له عند املستمع 

وذلك لوضع فالن االجتامعي؟
الكالم  مدار  املوضوع  كان  اذا  ـ   4

الكالم  املتكلم واملستمع فهل  الطرفني  معلوم لدی 
يف تفاصيل اخری يف نفس املوضوع من املتكلم الی 

املستمع
للغيبة  موضعًا  يكون  التفاصيل  هذه  جيهل  الذي 

ايضًا؟
يف  بعيب  املؤمن  يذكر  ان  هو  الغيبة  ـ   1 اجلــواب: 
غيبته مما يكون مستورًا عن الناس سواء اكان بقصد 

االنتقاص منه ام ال.
2 ـ اذا كان الكالم مشتماًل علی ذكر عيب للمؤمن 

كان غيبة وان مل يؤثر يف املستمع.
اذا كان الكالم غري مشتمل علی ذكر ما يعيب  ـ   3
يكن  مل  االجتامعي  موقعه  الی  بالنظر  ولو  للمؤمن 

غيبة وان محله املستمع علی ذلك.
عيب  كشف  علی  تشتمل  التفاصيل  كانت  اذا  ـ   4

زائد كانت غيبة.
261 السؤال: ما هو تعريفكم للسفيه؟

عىل  باعثة  حالة  له  ليس  الذي  هو  السفيه  اجلواب: 
حفظ ماله و االعتناء بحاله يرصفه يف غري موقعه و 
يتلفه بغري حمله ، و ليس معامالته مبنية عىل املكايسة 
 ، فيها  باالنخداع  يبايل  ال   ، املغابنة  عن  التحفظ  و 
يعرفه أهل العرف و العقالء بوجداهنم إذا وجدوه 
أمواله  إىل  بالنسبة  مسلكهم  و  طورهم  عن  خارجًا 

حتصياًل و رصفًا.
ماله  ينفذ ترصفاته يف  السفيه حمجور عليه رشعًا ال 
ببيع و صلح و إجارة و إيداع و عارية و غريها ، و 
ال يتوقف حجره عىل حكم احلاكم عىل األقوى ، و 
ال فرق بني أن يكون سفهه متصاًل بزمان صغره أو 
جتدد بعد البلوغ ، فلو كان سفيهًا ثم حصل له الرشد 
ارتفع حجره ، فإن عاد إىل حالته السابقة حجر عليه 
، و لو زالت فك حجره ، و لو عاد عاد احلجر عليه 
و هكذا ، و ال يزول احلجر مع فقد الرشد و إن طعن 

يف السن.

البحوث  شعبة  ــــوارث  ال مــنــتــدى   : ــدر  ــص امل  (
والدراسات يف قسم الشؤون الدينية(

مصطلحات فقهية
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الشيخ  ــــه  وّج
الكربالئي  املهدي  عبد 
يف  العاملة  بالطاقات  لقائه  خالل 
الذي عرض  التلفزيوين  برنامج شبابيك 
خالل  الفضائية  كربالء  قناة  شاشة  عىل 
بمجموعة  املــبــارك  رمضان  شهر  ــام  اي
املسابقات  إلقامة  الالزمة  الليات  من 
كام  منها  اهلــدف  سمو  ورعاية  الثقافية 
املتويل  واستحسان  بثناء  العاملون  حظي 
خالل  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
استضافتِه هلم يف مكتبه اخلاص بالصحن 
الكبري  النجاح  بعد  الرشيف  احلسيني 

الذي حققه الربنامج. 
اىل  له  كلمة  يف  الكربالئي  الشيخ  وقال 
التي  املهمة  االمـــور  »مــن  احلــارضيــن: 
استمعت اليها من كلامت االخوة االعزاء 
احلياة  يف  رئييس  مبدأ  لدينا  يكون  ان 
وحقيقة  جوانبها،  بكل  »اهلدفية«  وهو 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  نعمل  حينام 
ويتناسب  يرقى  هبدف  العمل  يفتض 
عملنا  الن  املقدس،  املكان  طبيعة  مع 
البسيطة؛  العادية  اخلدمة  عىل  يتوقف  ال 
من  التي  ــداف  وااله املبادئ  خدمة  انام 
السالم(  الشهداء )عليه  قّدَم سيد  اجلها 
يكون  ان  البد  لذلك  اجلسام،  تضحياته 
املسابقات من  هناك قوالب وتأطري هلذه 

خالل توضيح االهداف، كون املسابقات 
ايصال  آليات  من  آلية  هي  عام  بشكل 
املتلقني  من  ان  مبينا  وتنميتها«،  االفكار 
او  الكتاب  طريق  عن  املعرفة  يتلقى  َمن 
او عن  او االفالم  من خالل املرسحيات 
ان  وموكدا:  وغريها،  املسابقات  طريق 
وسيلة  تكون  ان  جيب  الثقافية  املسابقة 
تتناسب  التي  املعرفة  وتنمية  لتغذية 
املتلقني،  مع  الرشيف  املرقد  وصاحب 
بعني  االخذ   رضورة  اىل  سامحته  واوعز 
االعتبار اجلوانب التفيهية، ملا هلا من اثار 
احاديث  الفرد كام ورد يف  مهمة يف حياة 

كثرية عن املعصومني )عليهم السالم(«.
من جانبه بنّي منتظر عباس رشيف معاون 
»ان  البرشية:  املوارد  تطوير  قسم  رئيس 
شهر  يف  عرض  الــذي  شبابيك  برنامج 
قسم  فيه  شارك  والذي  املبارك  رمضان 
الفضائية  كربالء  وقناة  البرشية  املــوارد 
)عليه  احلسن  ــام  االم مدينة  اىل  اضافة 
مبينا  االليات  وقسم  للزائرين  السالم( 
التبوية  املفاهيم  تناول  الربنامج  ان 
واخذ  املجتمع،  هتم  التي  والتوعوية 
منها  خمتلفة  فقرات  عــدة  عىل  املفاهيم 
جلسات حوارية مع شخصيات عامة يف 
املجتمع )شخصيات اجتامعية، سياسية، 
ابرز  مناقشة  خالهلا  من  وتــم  علمية( 

املشاكل 
ــــود يف  ــــوج امل

وكيفية  العراقية  الساحة 
حلول  او  نتائج  اىل   الــوصــول 

فقرة  كذلك  املجتمع،  هتم  التي  مناسبة 
عىل  احتوت  التي  املسابقات(  )ُشباك 
اجلتمع  منظامت  تثل  الفرق  من  جمموعة 
املدين واملؤسسات الشبابية والتطوعية يف 
تتنافس من خالل  مدينة كربالء املقدسة 
والدينية  الثقافية  االسئلة  من  جمموعة 

والتوعوية«.

الشيخ عبد المهدي الكربالئي يوّجه باآلليات الالزمة 
إلقامة المسابقات الثقافية

االحرار: حسنين الزكروطي / تصوير: خضير فضالة
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اعلنت وحدة التعليم القرآين التابعة لشعبة 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الديني  التبليغ 
القرآنية  النعيم  مسابقة  فعاليات  انطالق 
خاتم  قاعة  عىل   الثانية  بنسختها  الوطنية 
الرشيف،  احلسيني  الصحن  يف  االنبياء 
خمتلف  من  متسابقة   )100( بمشاركة 

املحافظات العراقية .
جملة  التقت  املوضوع  عن  اكثر  ولتفاصيل 
وحدة  مسؤولة  فاضل  انتصار  »االحرار« 
انطلقت  قائلة«  وحتدثت  القرآين:  التعليم 
االمانة  من  بدعم   القرآنية  النعيم  مسابقة 
وبمشاركة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
الكريم  للقرآن  حافظة    )100( من  اكثر 

من خمتلف املحافظات العراقية. 
مسابقة  تنظيم  من   اهلدف  ان   « وأضافت 

هو  الوطنية  النسوية   القرآنية  النعيم 
بكتاب  واالهــتــامم  القرآنية  الثقافة  نرش 
باإلضافة  وجتويده   بحفظه  والعناية  اهلل 
للمشاركة  والقارئات  احلافظات  لتهيئة 
الوقت  ذات  يف  الدولية  املسابقات  يف 
الكتشاف  املسابقة  هذه  فيه  هتدف  الذي 
ومكامن  املتميزة  القرآنية  القدرات  وابراز 
يف  الفوز  عىل  املنافسة  خالل  من  اإلبداع، 
املراتب األوىل للوصوِل إىل القمِة يف حسن 

األداء من خالل هذه املسابقة.
مشرية اىل ان »اللجنة املرشفة عىل املسابقة  
ثالثة  اىل  تنقسم  عمل  آلــيــات  وضعت 
القرآن وضعت  فروع يف فرع حفظ كامل 
أسطر،  عرشة  من  سؤال  اسئلة، كل  ثالثة 
وضع  مع  جــزءا   عرشين  حفظ  فرع  ويف 

سؤالني، كل سؤال من عرشة أسطر أيضًا، 
وضع  فتم  والتجويد   التالوة  فرع  يف  أما 

سؤاٌل واحد من سبعة أسطر.
استاذة  العلوجي  ليىل  بينت  جهتها  من 
حكم الصوت والنغم : ان الفوز احلقيقي 
من  ــداد  االع هذه  تواجد  هو  املسابقة  يف 
النساء  يف جوار االمام احلسني عليه السالم 
، مبينة« نشكر العتبة احلسينية املقدسة عىل 
دعمها واهتاممها يف نرش الثقافة القرآنية يف 

املجتمع العراقي 
من  القرآين  التعليم  وحدة  وتسعى  هذا   
جيل  اعــداد  اىل  املختلفة  نشاطاهتا  خالل 
من حافظات القرآن الكريم لتمثيل العراق 
املحافل  يف  املقدسة  احلسينية  والعتبة 

القرآنية الوطنية والدولية.

االحرار: حسين نصر/  تصوير: صالح السباح

 
النعيم  انطالق مسابقة  تعلن  الدينية  الشؤون  في  القرآني  التعليم 

القرآنية بمشاركة )100( متسابقة من مختلف المحافظات العراقية
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اقامت شعبة املهرجانات واملؤترات التابعة 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  اىل 
وبالتعاون مع العتبة الرضوية املقدسة ويف 
احلسني  الصحن  يف  االنبياء  خاتم  قاعة 
املقدس حفال هبيجا بمناسبة والدة االمام 
املعصومة  فاطمة  السيدة  واخته  الرضا 
»عليهام السالم« وشهد احلفل الذي حرضه 
االمني العام للعتبة احلسينية اىل جانب وفد 
املقدسة  العلوية  العتبة  من  املستوى  رفيع 
توزيع اجلوائز عىل الفائزين الثالثة االوائل 
التي  الرمضانية  امرنا«  »احيوا  مسابقة  يف 
انفا  تقيمها بشكل سنوي الشعبة املذكورة 
اضافة اىل ثالثني جائزة اخرى يف املسابقة 

نفسها.
وقد بدئ احلفل بتالوة آي عطرة من الذكر 
احلكيم تالها القارئ مله رساج اخلاصكي 
لإلنشاد  العاملية  الــفــرقــة  اعــضــاء  ــد  اح

العامة  النشاطات  التابعة لقسم  االسالمي 
بغداد،  فرع  املقدسة/  احلسينية  العتبة  يف 
وبعدها كلمة االمانة العامة للعتبة احلسينية 
املقدسة القاها عىل مسامع احلضور االمني 
العام السيد جعفر املوسوي، ومن ثم كلمة 
املقدسة  الرضوية  للعتبة  العامة  االمانة 
حجة  العتبة  وممثل  مبّلغ  قبل  من  القيت 
امــام  حممد  السيد  واملسلمني  االســـالم 
ورثاء  بحب  انشودتان  وتلتها  اجلزائري، 
قبل  مــن  الــســالم«  »عليهم  البيت  اهــل 
الفرقة العاملية لإلنشاد االسالمي، واعقبها 
الشاعر عامر العيساوي الذي القى قصيدته 
ومن  السالم«،  »عليهم  البيت  اهل  بحق 
حسني  ملة  احلسيني  الرادود  دور  جاء  ثم 
استالم  تم  وبعدها  الكربالئي،  العكييل 
والرضا  احلسني  االمامني  رايتي  وتسليم 
للعتبة  العام  االمني  بني  السالم«  »عليهام 

املوسوي  جعفر  السيد  املقدسة  احلسينية 
املقدسة  الرضوية  العتبة  وممثل  ومبّلغ 
احلفل  وشهد  اجلزائري،  امام  حممد  السيد 
ايضا فقرة الصلوات الرضوية التي القاها 
الغباش  حممد  احلاج  احلضور  مسامع  عىل 
املقدسة،  الرضوية  العتبة  وقــارئ  مــؤذن 
يف  الفائزين  اجلوائز عىل  توزيع  تم  واخريا 

مسابقة »احيوا امرنا«.
موسم والئي ميمون

احلسينية  للعتبة  الــعــام  ــني  االم ــدث  وحت
كلمته  يف  املوسوي  جعفر  السيد  املقدسة 
التي القاها قائال: نعيش االن غمرة اجواء 
املوسم  هــذا  بحلول  ـــرسور  وال البهجة 
والدة  بذكرى  املتمثل  املــبــارك  الــوالئــي 
اإلمام الرؤوف عيل بن موسى الرضا »عليه 
اهل  كريمة  فاطمة  السيد  واخته  السالم« 
ولالمة  مجيعا  اليكم  واتقدم  الوحي،  بيت 

بمناسبة الوالدات الميمونة.. 
استبدال مبارك لرايتي االمامين الحسين والرضا 

وتوزيع اكثر من ثالثيَن جائزة

تقرير/قاسم عبد الهادي- تصوير/خضير فضالة
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للعتبة  العامة  االمــانــة  باسم  االسالمية 
احلسينية املقدسة وبشخص املتويل الرشعي 
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي »دام 
والربكات  التهنئة  مشاعر  بصادق  عــزه« 

هبذه املناسبة الوالئية املباركة.
التحيب بالوفد الزائر

املــوســوي ومــن خــالل كلمته  كام رحــب 
خاصة:  االيــراين  وبالوفد  عامة  باحلضور 
الكرام  بــاألخــوة  ترحيب  امجــل  نرحب 
الذين  االيرانية  االسالمية  اجلمهورية  من 
الرحب  عىل  الكريم  بقدومهم  ترشفنا 
والسعة حاملني معهم الراية املباركة ملرقد 
مشكورين  لتقديمها  االطهار  االئمة  ثامن 
احلسني  االمــام  جــده  ــح  ورضي مرقد  اىل 
»عليه السالم«، جمددين بذلك العهد الذي 
التزموا به كل عام احياء واستذكارا بحلول 
هذه املناسبة السعيدة وتواصال والئيا نافعا 
مع املراقد املقدسة االخرى، طلبا بمرضاة 
ان  سبحانه  سائليه   وجــل«،  »عز  الباري 
املدافعني عن  املجاهدين  علينا وعىل  يديم 
والغلبة  النرص  نعمة  واملقدسات  االرض 
ويمنَّ  الرمحة  بواسع  الشهداء  يتغمد  وان 
وموفور  الشفاء  بعاجل  اجلــرحــى  عــىل 

العافية.
جتيل العالقات بني البلدين

العالقة  للجميع  معلوم  هو  كام  واضاف: 
والشعبني  البلدين  بني  واملميزة  الوثقى 
اجلارين زاخرة بحزم هائلة من املشتكات 
املتنوعة اال ان الروابط الروحية والعقائدية 

احلنيف  بالدين  العميق  باإليامن  املتجلية 
واالكرب  واالعمق  االقــوى  الرابطة  تعترب 
وعطاء  اثرا  واالبلغ  احلكمة  رس  هو  اثرا 
ربوع  تــرشف  ولعل  سواها،  من  وبركة 
هو  املقدسة  املــراقــد  باحتضان  البلدين 
هذه  وادامــة  لتأسيس  االهلية  احلكمة  رس 
لغاية  وصوال  املبارك  واالرتباط  العالقة 
مراكز  معا  كوهنام  مقدس  ــدف  وه عليا 
ارشــاد  ومــنــارات  اصيل  فكري  اشــعــاع 

وهداية للبرشية عرب القرون واالجيال.
تواصل مستمر ومتبادل

التعبري  مظاهر  من  يــزال  وال  كان  مبينا: 
ــط االهلــيــة هــو الــتــزاور  ــرواب ــذه ال عــن ه
الشعبني  بني  الدائم  املتبادل  والتواصل 
املراقد  بزيارة  بالترشف  اجلارين  املسلمني 
اعامرها  يف  واملسامهة  وخدمتها  املقدسة 
قدرها  يناسب  بام  جديد  بكل  ورفــدهــا 
هذه  ختامها  مسك  وكان  العظيم،  وشاهنا 
الكريمة  املــبــادرة  املباركات  املكرمات 
رحابنا  اىل  وفدوا  الذين  االعــزاء  لألخوة 
املقدسة مباركني ميالد االمام الرضا واخته 
املعصومة »عليها السالم« حاملني  السيدة 

معهم الراية الرضوية املقدسة.
زيارة العتبات واالطالع عىل مشاريعها

يف  الرضوية  العتبة  وفــد  منسق  وحتــدث 
هذه  عن  اجلــابــري  عــامر  الشيخ  الــعــراق 
ان  قــائــال:  البهيج  واالحــتــفــال  ــارة  ــزي ال
وبشكل  اعتادت  املقدسة  الرضوية  العتبة 
الرضا  ــام  االم والدة  احياء  عىل  سنوي 

متنوعة  ــود  وف بــارســال  الــســالم«  »عليه 
الذي  العراق  ومنها  العامل  بلدان  ملختلف 
بزيارته وكذلك زيارة االمام  اليوم  ترشفنا 
احلسني واخيه ايب الفضل العباس »عليهام 
االجالء  العلامء  لقاء  ذلك  بام يف  السالم«، 
املقدسة  العتبات  مشاريع  عىل  واالطــالع 
املستشفيات  ومنها  والعباسية  احلسينية 
وهائال  كبريا  تطورا  فيها  الحظت  التي 
من اجلانب الصحي والذي يوازي افضل 
املتطورة  الدول  باقي  يف  املقدمة  اخلدمات 
ايب  املوىل  قبة  حتت  االحتفال  وان  صحيا، 
عبد اهلل احلسني »عليه السالم« خيتلف تاما 
عن االحتفال يف باقي البلدان سواء كانت 
العربية  ام االجنبية بام يف ذلك تسليم راية 
َخدمة  اىل  السالم«  »عليه  الرضا  االمــام 
راية  واســتــالم  املقدسة  احلسينية  العتبة 
االمام احلسني »عليه السالم« للتربك منها.

حماربة اإلحلاد
الرمضانية«  امرنا  »احيوا  مسابقة  وعن 
ـــدث مـــســـؤول شــعــبــة املــهــرجــانــات  حت
واملؤترات التابعة لقسم النشاطات العامة 
عبد  حسني  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
يعلم  كام  قائال:  السالمي  حسن  االمــري 
اجلميع ان هناك محلة كبرية تستهدف طبقة 
اجل  ومن  االحلــاد  عىل  وحثهم  الشباب 
احلسينية  العتبة  فان  الظاهرة  هذه  حماربة 
امرنا«  »احــيــوا  مسابقة  اقامت  املقدسة 
يف  اليوم  جوائزها  وزعت  التي  الرمضانية 
كراسا  املسابقة  هذه  وتضمنت  املهرجان 
بالعقائد  خاص  سؤال   400 عىل  حيتوي 
اهل  سرية  من  وغريها  واالخالق  والفكر 
االختبار  وكان  السالم«،  »عليهم  البيت 
شهر  من  سبت  يوم  كل  يقام  للمشاركني 
احلسيني  الصحن  يف  ــارك  ــب امل رمــضــان 
 25 عــىل  االجــابــة  تكون  حيث  املــقــدس 
سؤاال، بمشاركة ما يقارب ال 200 طالب 
الكوت،  )بغداد،  حمافظات  من  وطالبة 
كربالء(،  اىل  اضافة  الديوانية،  احللة، 
دينار،  مليون  االول  الفائز  جائزة  وبلغت 
 250 والثالث  دينار،  الف   500 والثاين 
ثالثني  من  اكثر  اىل  اضافة  ديــنــار،  الــف 

جائزة اخرى.
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التابع  الشباب  رعاية  مركز  مع  بالتنسيق 
من  كوكبة  ادت  املقدسة،  احلسينية  للعتبة 
الــدورة  واإلداري  األمني  املعهد  خرجيي 
قبة  حتت  العسكري  التخرج  قسم   ،)25(
الرشيف  احلسيني  الصحن  يف  األحرار  ايب 
معاهدين بذلك اهلل سبحانه وتعاىل واإلمام 
عىل  حيافظوا  بأن  السالم(  )عليه  احلسني 
اقيم  وقد  واملقدسات،  والعرض  االرض 
احلفل بحضور قادة من اجليش وأساتذة يف 

املعهد وعائالت اخلرجيني.
 وقال حممد عيل الربيعي مدير مركز رعاية 
فيه  ــارك  ش التخرج  حفل  »ان  الشباب: 

حدب  كل  من  جــاءوا  متخرج   100 اكثر 
احلسني  اإلمــام  رايــة  حتت  ليقفوا  وصــوب 
)عليه السالم( مرددين القسم باحلفاظ عىل 
العراق وارضه وماله«، مضيفًا ان »الضباط 
طوائف  من  هم  التخرج   قسم  ادوا  الذين 
متعددة وهي رسالة واضحة يقدمها هؤالء 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  بأن  االبطال 

ليس حكرًا لطائفة دون اخرى«.
مبينًا:« ان حفل التخرج من ضمن الربامج 
التي يسعى املركز لديمومة اقامتها مع خترج 
يقيمها  التي  الربامج  بباقي  اسوة  دفعة  كل 

خلرجيي الكليات واجلامعات العراقية«. 

مصطفى  أول«  ــالزم  »امل حتدث  جهته  من 
فيصل سعيد احد اخلرجيني قائاًل: »ان الفتة 
بألف  حتــدد  للدورة  الكلية  يف  الدراسية 
ومخسني  واربعامئة  تدريبية،  ساعة  ومائتي 
كافة  املعهد  طلبة  فيها  تلقى  دراسية  ساعة 
البدنية  للتدريبات  إضافة  القتالية  الفنون 
للمحارضات  فيها  واستمعنا  والعسكرية، 
العلمية عىل أيدي ضباط عراقيني«، موضحًا 
الدورة هم من  »الذين اشتكوا يف هذه  ان 
واملاجستري  البكالوريوس  شهادات  محلة 

والدكتوراه ومن خمتلف اإلختصاصات«.

ضباط عراقيون يؤدون الَقسم العسكري تحت قبة أبي األحرار 

 األحرار: ضياء األسدي / تصوير: علي طالب السالمي 

A h r a r w e e k l y18

العطاء الحسيني



جامعات  عرش  من  طالبة   1223 بمنافسة 
الفقهية  املقصود«  »ما  مسابقة  يف  عراقية 
التابع ملكتب  النسوي  اقامها االعالم  التي 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  الــعــام  ــني  االم
الصحن  يف  االوصياء  سيد  قاعة  شهدت 
املسابقة،  نتائج  اعالن  الرشيف  احلسيني 
الفتيات  مــن  كبري  حشد  حضور  وســط 

اجلامعيات.
التي  املسابقة  هــذه  مــن  اهلـــدف  ـــأيت  وي
استمرت اربعة اشهر من اجل زيادة الوعي  
الفتيات اجلامعيات والتعرف  الديني لدى 
والفقهية  الرشعية  األحــكــام  ــم  اه عــىل 
املأخوذة من فتاوى املرجعية الدينية العليا 

يف النجف االرشف.  
اجلليحاوي  نــدى  املهندسة  وحتــدثــت 
العتبة  يف  النسوي  االعالم  شعبة  مسؤول 
االهتامم  ـــرضورة  »ل املقدسة:  احلسينية 
عمدت  اجلــامــعــيــات،  الفتيات  بــرشحيــة 
الشعبة منذ بداية تأسيسها اىل تنظيم العديد 
من الربامج التبوية التي هتم هبذه الرشحية 
مسابقة  اقامة  فكرة  جــاءت  وقد  املهمة، 
فقهية وتوعوية هتتم بالطالبات اجلامعيات 
اجلامعيات  اغــلــب  ان  وجــدنــا  ان  بعد 
التي  االبتالئية  املسائل  من  العديد  جيهلن 
املرأة املؤمنة، ومنها مسألة احلجاب  ختص 

املسائل  من  وغريها  والصالة  والوضوء 
املهمة«.

مبينة: »ان الشعبة عمدت اىل مجع جمموعة 
من املسائل الفقهية املهمة يف كراس واحد 
سمته )ما املقصود(، بعدها تم االعالم عن 

اقامة مسابقة يف الكراس«. 
اجلوائز  تقسيم  »تم  اجلليحاوي:  وتابعت 
االوىل  ت  وضمَّ جمموعتني،  اىل  ـــ)20(  ال
االمام  لزيارة  بسفرة  متمثلة  جوائز  عرش 
عيل بن موسى الرضا )عليه السالم(، بينام 

حظيت املجموعة الثانية بجوائز مادية«.
يف  املقبولة  املشاركات  عــدد  ان  وبينت 
من  مشاركة   )677( اىل  وصــل  املنافسة 
جامعات  عرش  من  طالبة   )1223( اصل 
تقترص  مل  املسابقة  ان  اىل:  مشرية  عراقية، 
عىل اجلامعات العراقية فحسب، بل ضمت  
مشاركات عربية لطالبات من جامعة بالد 
يف  اجلامعات  وبعض  سوريا،  يف  الشام 

السعودية«.
يارس«  »كوثر  املشاركة  عرّبت  جانبها  من 
كربالء:  جامعة  يف  االسنان  طب  كلية  من 
»عن سعادهتا باملشاركة يف املسابقة وفوزها 
باملسابقة، موضحة:  االوىل  املراتب  ضمن 
ان املشارَكة يف املسابقة جاءت بعد االطالع 
الكراس  يف  املــوجــودة  ــادة  امل حمتوى  عىل 

اليومية،  احلياة  يف  منها  االستفادة  ومدى 
من  الكثري  حتمل  املسابقة  »ان  مبينة: 
مفاهيم  وتوضيح  رشح  ابرزها  االهداف 
او  الفتيات  رشعية قد تكون غامضة لدى 
احلاجة  »ان  حممد:  وتابعت  منها،  غفلة  يف 
هذه  يف   للمشاركة  دفعتنا  التي  االساسية 
قدر  عىل  احلصول  اجل  من  هي  املسابقة  
باملراكز  الفوز  وليس  املعلومات  من  كبري 
اىل  الفتيات  مــن  اقــراهنــا  داعــيــة  االوىل، 
ستضيف  كوهنا  املسابقة  هذه  يف  املشاركة 
حياهتا  يف  حتتاجها  مهمة  معلومات  هلن 

االجتامعية«.
 يف سياق متصل قالت الفائزة بزيارة االمام 
الرضا )عليه السالم( الطالبة حوراء عقيل 
كاظم من الكلية التقنية يف جامعة الكوفة: 
»ان تشارك يف مسابقة تضم اكثر من )600( 
االوىل  املراكز  احدى  عىل  وحتصل  طالبة 
ويعطي  كبري  انجاز  ذاتــه  بحد  فهذا  فيها 
االفضل  لتقديم  وحيفزنا  مجيال  شعورا 
حتى عىل مستوى الدراسات االكاديمية«. 
اجلدير بالذكر: »ان شعبة االعالم النسوي 
التوعوية والفقهية  براجمها  بتقديم  مستمرة 
القادمة  االيام  وستشهد  السنة،  مدار  عىل 
ودورة  الكشفي،  املخيم  برنامج  اقامة 

السيدة رقية ومشاريع ثقافية اخرى.

1223 متنافسة في مسابقة »ما المقصود«
   تقرير: حسنين الزكروطي / تصوير: احمد القريشي
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مدير  حممد  عواد  كريم  املهندس  وحتدث 
االستاتيجية  املشاريع  قسم  عن  املرشوع 
االعامل  »بدأت  قائاًل:   « »االحــرار  ملجلة 
 2014/1/11 بــتــاريــخ  املــــرشوع  يف 
9000م2  الكلية  مساحتها  ارض  عىل 
مع  )7860(م2،  له  البنائية  واملساحة 
 50 مساحة  وجود  االعتبار  بنظر  االخذ 
جللوس  خصصت  خــرضاء(  )مناطق  م2 
فتة  خــالل  املتوحدين  االطفال  وترفيه 
وهي  مبان  ثالثة  من  ويتكون  االستاحة، 
املخروطي  واملبنى  الرئييس  املبنى  من  كل 

الرئييس  املبنى  ويتألف  اإلداري  واملبنى 
من ثامنية طوابق اضافة اىل الرسداب الذي 
واملضخات  للمياه  خزانات  عىل  حيتوي 

واالعامل امليكانيكية«.
الثامنية  الطوابق  ــا  »ام حممد:  واضـــاف   
للعالج  خاصة  قاعات  ستضمُّ  للمبنى 
الفيزيائي والنطق مع عرش قاعات دراسية 
كل قاعة منها تتسع لـعرشة تالميذ لتكون 
هي  القاعات  جلميع  االستيعابية  الطاقة 
النوم  قــاعــات  عــن  فــضــاًل  تلميذ   100
من  املعهد  يستقبلها  التي  احلاالت  لبعض 

ما  موضحا  العراقية،  املحافظات  باقي 
»سيضمُّ  بقوله:  املخروطي  املبنى  ه  سيضمُّ
سيكون  االريض  الطابق  طــوابــق  ثالثة 
املتوحدين  االطفال  اولياء  حمطة الستقبال 
من  الثالث  وامــا  للطعام  الثاين  والطابق 
لعرض  قاعات  عن  عبارة  سيكون  املبنى 
واملبنى  باملستفيدين،  اخلاصة  املــواهــب 
عدد  عىل  سيحتوي  املرشوع  من  االداري 
إلدارة  والسكرتارية  االداريــة  الغرف  من 

املعهد«. 

تواصل األعمال إلنجاز مشروع يخدم شريحة مهمة في كربالء 

  تقرير: ضياء األسدي/ تصوير : صالح السباح

تواصل الكوادر الفنية والهندسية في شركة دبي للمقاوالت العامة باشراف قسم 
المشاريع االستراتيجية التابع للعتبة الحسينية المقدسة اعمالها إلنجاز مشروع 
مركز اإلمام الحسين )عليه السالم( الواقع على طريق كربالء بغداد لرعاية اطفال 
القامته  المقدسة  الحسينية  للعتبة  العامة  االمانة  خالله  تسعى  الذي  التوحد 
الى اكثر من  االنجاز فيه  المتوحدين حيث وصلت نسب  خدمًة لشريحة األطفال 

.%81
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 املرشوع يشهد اضافات مهمة..
وتابع حممد: »كام سيوفر املرشوع حمطة ملعاجلة املياه مهمتها معاجلة 
املياه الثقيلة واعادهتا اىل املبزل وستكون مشتكة ما بني مرشوعي 
املعهد وجممع االمام احلسني القرآين، وتأيت رضورة تنصيب هذه 
املحطة لعدم وجود خط ناقل يف املنطقة التي ينشأ عليها املرشوع«.

للمرشوع مميزات واولويات..
عىل  احتواؤِه  ابرزها  امور  بعدة  يتميز  »املــرشوع   : ان  اىل  الفتًا 
صاالت لأللعاب بأرضية مفروشة بامدة مطاطية عىل خشب من 
نوع خاص، هبدف تقليل األذى حال وقوع الطفل عىل االرض 
تتالءم مع  التي  الدراسية وفق احلاجة  القاعات  تزيني  اىل  اضافة 
حالة املريض فضاًل عن تقسية الزجاج من نوع )زجاج الكرتنول( 
املقسى وما يمتاز به هذا النوع من الزجاج انه بعد تقسيته يف حال 
سقوطه من اماكن مرتفعة واصطدامه يف االرض فانه يتحول اىل 

زجاج عىل شكل رذاذ ناعم ال يؤدي اىل ارضار«.   
املرشوع سيدخل اخلدمة مطلع العام املقبل.. 

واوضح املهندس عيل حممد عيل معاون مدير املرشوع عن رشكة 
ديب للمقاوالت العامة قائاًل : »ان جتربة العمل مع العتبة احلسينية 
املقدسة ليست االوىل بل سبقتها جتربة اقامة مرشوع مكتب قناة 
معها  العمل  يميز  وما  االرشف،  النجف  يف  الفضائية  كربالء 
الحتوائها عىل كوادر ذات خربة عالية تساهم يف تذليل العقبات 
واجلميع يعملون بروح الفريق الواحد ال االعاقة ونحن بدورنا 
عام  من  اذار  شهر  مطلع  املــرشوع  انجاز  عىل  جاهدين  نعمل 
التي  االنسانية  للمشاريع  اخلدمة ويكون مكماًل  ليدخل   2019

انجزهتا العتبة املقدسة«.
املشاريع االنسانية  انه احد اهم  بالذكر: ان املرشوع كام  واجلدير 
انجازه،  عىل  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  تسعى  التي 
يعترب من اول املعاهد عىل مستوى الرشق االوسط، يف استقطاب 

االطفال املتوحدين من داخل وخارج حمافظة كربالء املقدسة.
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حسين علي الشامي

حياة  منه  فتشجرت  مرشف،  تأريٌخ  غصنه  اوراِق  عىل  ُكتَب  أثٌر 
الرئييس قداسة مدينة  ، نام منه ثمر طيب عنوانه  مليئة بالصمود 
حاول  من  كِل  ذكُر  أعتاهبا  عند  انتهى   ، طهورة  طيبٍة  بــأرٍض 
التقليل من شأهنا ، لتبقى تلك املدينة رصحا حصينا لكل الجٍئ 

ِة . مْحَ اىل ساحِة الرَّ
املحروس  النورية  بجدرانه  السالم(  )عليه  احلسني  ــُح  رضي
باملالئكة لكٍل منها خاصية وذكرى أثرية تكفل املؤرخون بحفظ 
ما وقع فيها من حكايا إنسانية ناهضة الظلم عىل مر السنني ، قبته 
، مآذنه رصٌح معرب عن قامِة أباة الضيم ال ينساه معتمٌر توجه اىل 
كربالء، ومن هذه الرصوح الفنية الغاية باإلبداع والتتيب رصح 

)مئذنة العبد( ..

وحتمل   ، واإلبداع  الروعة  يف  الغاية  املآذن  من  العبد  مئذنة  تعُد 
بني طياِت رماهلا تأرخيا كتبته احلاجة امللحة ملن بناها وعمل عىل 
تشيدها فهي جاءت نتاجا لتلبية ذلك الطلب الصعب يف الوقت 
الَكُؤود بعدما عزلت الدنيا العامل عىل تشييدها وحارصته املحن 

حتى بات قاب قوسني أو أدنى من القتل املحقق .
اخلواجة  بناها  عندما  ه    767 سنة  اىل  العبد  مئذنة  تأريخ  يرجع 
السلطان  قبل  من  ويّل  حيُث  بغداد  يف  واليًا  كان  والذي  مرجان 
معروفة  بحادثٍة  مرجان  اخلواجة  ترد  وبعد  اجلالئري  اويس 
بقدوم  أنصاره  علم  وملّا   ، عظيم  بجيٍش  السلطان  اليه  زحف 
معركة  حسمت  وبذلك   ، عنه  تفرقوا  العدد  اهلائل  اجليش  هذا 
السلطان معه ودخل بغداد ، وعىل أثِر ذلك فّر اخلواجة من بغداد 
اىل كربالء والزم القرب احلسيني بحاجته التي خنقت عليه وسع 
الدنيا » إذا خرجُت من هذه الغمة سأبني مئذنة خاصة بالصحن 

احلسيني » ]موسوعة العتبات املقدسة[.
السالم(  )عليه  احلسني  وأخذ  عنه  اهلل  وفــّرج  أيام  اال  هي  وما 
بربكاته الرمحانية بيده اىل بر االمان وجاء أمر السلطان اجلالئري 

بالعفِو عنه واالكرام له وإرجاعه واليا للعراق .
عكف الوايل اجلالئري عىل بناء هذه املئذنة الرائعة بفنها املعامري 
التي كتب عنها  العجيبة  االثرية  املعامل  بعد من  فيام  والتي عدْت 
الصحن  زاروا  الذين  والرحالة  املسترشقون  وذكرها  املؤرخون 
احلسيني الرشيف وحتدثوا عنها بشكٍل مذهل عىل رأس القائمة 
املراغي حني زار كربالء عام 1273هـ ]دائرة  امللك  خان اديب 

املعارف احلسينية، تاريخ املراقد[ .
الزمن  تقادم  وبسبب  السامء  تعانق  قرون  ستة  املئذنة  هذه  بقيت 
أجريت عليها عدُة إصالحات كان أبرزها ما فعله الشاه طهامسب 
به من اإلصالحات  قام  ما  ه  من ضمن  الصفوي يف سنة 982 
احلسيني  والصحن  املقدس  احلائر  يف  والتوسعة  املعامرية  الفنية 
هذه  أصاب  وما  للمدينة  العثامين  االحتالل  وبسبب  الرشيف، 
القطعة الفنية املعامرية من ختريب عىل يِد جنود نجيب باشا عندما 
القنابل  بسبب  التغيريات  من  الكثري  اىل  تعرضت  املدينة  احتلوا 
البالط  أوعز  حتى  احلال  هذا  عىل  وبقيت  الواضحة  والشظايا 
العثامين بتصليح املئذنة وحتسني طلتها املهيبة ، لتبقى هذه املئذنة 

رصحًا رائعًا ترُس الناظرين ..
ولكن مع كل االسف وبسبب جهل القائمني عىل إدارة املدينة يف 
ذلك الوقت وحتديدًا يف عام 1936 م قام مترصف لواء كربالء 
قيمتها  متجاهاًل  متعمدًا  االثرية  العبد  مئذنة  هبدم  جرب  صالح 
السياسة  بأمر  املتضلعون  يصدقها  ال  ضعيفة  بحجج  التارخيية 
فميالهنا وتصدعها ال يمكن تصديقه وبإزالتها - مئذنة العبد - 
خرست املدينة قطعة فنية رائعة َحزَن عليها الكثريون من املحبني 
الدكتور عبد اجلواد  املميزة ، حتى ان  املدينة  والعاشقني ألروقِة 
 : فقال  الكليدار آل طعمة كتَب عن تلك اخلسارة بحزٍن عميق 
تركت مئذنة العبد فراغا هائال يف احلائر املقدس وحرسة دائمية يف 
قلوب حمبي الفن والتاريخ ]تاريخ كربالء وحائر احلسني )عليه 

السالم([ .

حسين علي الشامي

مئذنة العبد
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الى روح الشهيد شيخ )علي عبد الزهرة رزوقي سلطان المالكي(

سفير السواتر
  حيدرعاشور

انطلق من ارض العزيزية ليسري عرشين سنة 
يف دربه الطويل واملوحش واملمتلئ باحليتان 
واملغامرات ! ارهق ركبتيه ونبض العرق من 
جبينه وهو يواصل دروسه احلوزوية عىل يد 
العلوم  العلم واملعرفة وأساتذة  كبار رجال 
فالشهادة  االرشف،  النجف  يف  الدينية 
توشح له قبة السامء فحيثام ُيويّل وجهه يبرص 
باملطاردة  حياته  فتوسمت  شهيدا،  نفسه 
ازالم  من  واالعتقال  واملراقبة  واالختفاء 
ووكالء النظام الصدامي الذي جعل الليل 
الشمس  ارشقــت  لتنقله...وحني  وسيلة 
احلرة عىل العراق وبان ضياء العلامء يف كل 
ارجاء البالد، فتولدت رشارة احلقد البعثي، 
كل  وحيرق  يقتل  )داعــش(  بصورة  وظهر 

طيب يف ارض العراق..
هذه  بمثل  املالكي(  )عيل  الشيخ  يشعر  مل 

يكون  ان  الذهبية،  والفرصة  السعادة 
مقاتال يف صفوف احلشد الشعبي املقدس.. 
فسادا  والعباد  باالرض  عاثوا  فالتكفريون 

وقتال..فانطلق نحو الشهادة بقلب قائد.
كان عراقيا غيورا كغريه من العراقيني، بريئا 
جريئا، مل يكن خيتلف عن اترابه احلوزويني 
اال بشدة ايامنه باحلشد الشعبي، كان خياطب 
حيايت  بان  وفخور  لسعيد  »واين  حوله  من 
والعقيدة،  املذهب  خلدمة  كرستها  قد  كلها 
عمرا  عشت  فقد  ــوت  امل ــاف  أخ ال  واين 
توسم  باملشقة وقريبا جدا من املشنقة، وإذا 
واالرض  العراق  اجل  من  استشهدت  ما 
أعطي  فلسوف  والعقيدة  واملــقــدســات 

للمذهب كل قطرة من دمي ايامنا وثقة ». 
 كان عيل مومنا أن عيون الشهادة وقفت له 
باملرصاد ختتلس اليه النظر عرب قافلة القلوب 

النازحني  اجل  من  شّكلها  التي  الرحيمة 
ظلم  من  قــرسا  املغتصبة  املحافظات  من 
بإيوائهم  بنفسه  قام  اإلجرامي.  )داعــش( 
والسكن  الغذاء  توفري  وتكفل  ومساعدهتم 
هلجة  مستنكرا  تذمر،  او  ملل  او  كلل  دون 
والنساء  والشيوخ  لألطفال  والقتل  العنف 
فرشع  هلم،  التكفرييني  ممارسات  قبل  من 
الغذائية  املساعدات  لنقل  موكب  بتشكيل 
املرابطني  احلــشــد  ــطــال  اب اىل  ــس  ــالب وامل
بالثغور، يف كافة القطعات، فموكب الشيخ 
عيل املالكي اصبح علام يرفرف يف ساحات 
الوغى ومعروفا عىل صعيد العراق، وكانت 
قرابني املوكب تزف اىل العايل املقتدر فرحة، 
اليصال  اجلسور  بمد  يتوقف  ال  واملوكب 
املــســاعــدات واملـــؤن، وشــحــذ اهلــمــم اىل 
تعرضوا  ولطاملا  للصد،  االمامية  اخلطوط 
ورضبوه  كامئن  له  ونصبوا  الدواعش  له 
يقول:  الثقيلة.وهو  والرشاشات  بالقذائف 
تكابد  الذي  االزيل  احلب  هي  الشهادة  ان 
اهلل  يمنحها  ان  اال  تأيت  ال  أرواحنا  ألجلها 

العظيم لنا.   
 لقد كان الشيخ املالكي قائدا ميدانيا يف غاية 
واملجاهدون  والفضل،  واحللم  التواضع 
واالطمئنان  بــاالمــان  يستأنسون  كــانــوا 
املشعة  ونظرته  اللطيفة  بابتسامته  والقوة، 
نورا وحكمة، فواكب رجال موكب الشيخ 
لواء  عيل االكرب عليه السالم، مرددا عزيمته 
)محرين  من  احلشد  قطعات  كل  اسناد  يف 
واليوسفية  وبيجي  والصقالوية  ومكحول 
وتكريت  وســامــراء  والكرمة  والفلوجة 
وسبايكر  وتكريت  ــار  ــب واالن والــثــرثــار 
بغداد(: )لو وصل يب االمر  ومناطق حزام 
اىل طرق االبواب جللب مساعدات للحشد 
ودامــت  ــك(.  ذل عن  توانيت  ملا  الشعبي 
صوب  املجاهدين  لسواتر  كسفري  رحالته 
وحني  املنشودة،  غاياهتا  اجلهاد  ساحات 
السواتر،  لسفري   98 رقم  الرحلة  اقبلت 
واختاق  للقطعات  جهاده   يواصل  وهو 
الشهادة  كانت  ــرب،  وص بقوة  خــوف  كل 
بزي  يتقبه  واملوت  املالئكة،  بزي  تنتظره 
يف  اخلبيثة  عبوهتم  ..فانفجرت   الغربان 
طريق موكبه، وهبا لبى نداء ربه ابن العزيزّية 
بتاريخ  اخلالدية  قاطع  يف  شهيدا  )واســط( 
2-8-2016 بعيدًا عن بيته قريبا من ملك 

السموات واألرض الرمحن الرحيم..
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سوق العالوي...

أجمد  أبو  الشيخ  جيلس  القديم  خمبزه  وسط 
متكئا عىل عصاه ليخفف من تقوس ظهره، 
وهو  العصا،  تلك  بطرف  يديه  كلتا  شابكا 
خلت  عقودا  املعتاد  ذهنه  برشود  يستحرض 
خميلته  ابت  السوق،  هذا  يف  ورفاقه  قضاها 
اال  ان تستعيدها يوميا وهو يتمعن بخطوات 

املارة.
نعومه  منذ  ولع  السبعيني..  اجلد  أجمد،  فأبو 
العالوي،  سوق  مرتادي  مراقبة  عىل  اظفاره 
من  مــرتــاديــه  ــــة  وأردي وجـــوه  يف  متطلعا 
وجوه  »جتددت  يقول  كام  السيام  املتسوقني، 

وازياء واشكال مع كل جيل جديد«.

ــواق  ــرق األس ــعــالوي، أحــد أع ــوق ال وس
بني  يضم  املقدسة،  كربالء  مدينة  يف  التاثية 
والدكاكني،  املتاجر  ــواع  أن خمتلف  جنباته 
املدينة  أهايل  املئات، سواء من  يوميا  ويزوره 
او من الوافدين اليها لزيارة العتبات املقدسة 

التي تتبع وسط املحافظة.
ماليني  تستقبل  التارخيية،  كربالء  فمدينة 
اصقاع  شتى  من  اليها   يفدون  الذين  الزوار 
األرض، السيام اثناء املناسبات الدينية، وتضم 
الفضل  أيب  وأخيه  احلسني  االمــام  مرقدي 
يف  استشهدا  اللذين  السالم،  عليهام  العباس 
واقعة الطف الشهرية عام61 هجرية، 689 

ميالدية.
عىل  القديم  السوق  ويمتد 

عىل  تطل  منافذ  ثالثة  وله  مت،   600 مسافة 
شارع باب قبلة سيدنا العباس عليه السالم، 
ومنفذ آخر يطل عىل شارع االمام عيل عليه 
السالم املؤدي اىل منطقة بني احلرمني، ومنفذ 
أخري يطل عىل شارع اجلمهورية، الذي حل 
ان  بعد  القديمة  كربالء  مدينة  سور  مكان 

ازيل مطلع القرن العرشين.
وبحسب بعض املعمرين فان سوق العالوي 
شّيد منذ ثالثة قرون ونيف، وجاءت تسميته 
عــالوي  عــىل  تشييده  بــدايــة  يف  الحــتــوائــه 

 عبق التراث الكربالئي وذاكرة سكانها

محمد حميد الصواف
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سوق العالوي...
لبيع  خاصة  متاجر  وهي  علوة(،  )ومفردها 
الزراعية،  واملحاصيل  واحلبوب  البقوليات 
فيام كان معظم مرتاديه من البدو واملزارعني 

فضال عن أهايل املدينة.
السوق  صباحات  »كانت  أجمــد،  أبو  يعلق 
االغــالل  حتمل  التي  ــامل  اجل بقوافل  تعج 
أطراف  من  الوافدين  البدو  يصحبها  التي 
واحلنطة  »الشعري  مضيفا،  الــصــحــراء«. 
كان  الزراعية  الغالت  ومعظم  والبقوليات 

مصدرها سوق العالوي«.
غفا فوجد نفسه وسط الصحراء

حادثة  الباوي  عباس  احلــاج  يــروي  بــدوره 
من  الرغم  عىل  ذاكرته،  يف  راسخة  تزال  ال 
وقوعها،  عىل  عاما  ستني  من  أكثر  ــرور  م
للجامل  مرتعا  العالوي  سوق  »كان  فيقول، 
التي يصحبها البدو عند قدومهم ويف اغلب 
األوقات كانت حمملة بامدة امللح«. موضحا، 
التي  املايض هي  امللح يف  أنواع  انقى  »كانت 

جيلبها البدو«.
التسلية  طرائق  احــدى  »كانت  ويضيف، 
نركبها  حيث  اجلــامل،  مع  اللهو  الصغر  يف 
جانبي  عــىل  يتدىل  ــذي  ال بــاخلــرج  ونتعلق 
ندخل  فارغا  اخلرج  كان  إذا  وأحيانا  البعري، 

وسطه، حاملا يغفل البدوي عنا«.
ويتابع، »يف احدى املرات غفوت يف اجلراب 
وجدت  استيقاظي  ولــدى  ساعات،  لعدة 
ــل اجلــراب  ــس داخ نفيس وســط ظــالم دام
رصخت  عندها  الصحراء،  يف  يسري  والبعري 

عىل البدوي مكررا توقف«.
نوبة  اخذته  وقــد  حكايته  الباوي  ويكمل 
ضحك مفاجئة، »قفز البدوي من فوق البعري 
هاربا بعد ان ارتعد من رصاخي الذي مزق 

سكون الصحراء«. 
يومه  قــاده  البدوي  فان  الباوي،  وبحسب 
)احلاج  حينها  يف  الصغري  منزل  اىل  املشؤوم 

الليلة عباس الباوي(  نفس  يف 
ليعيده 

ــريان  اجل مــع  استقبلوه  الــذيــن  ـــه،  ذوي اىل 
قد  املسكني  ان  منهم  ظنا  والشتم  بالرضب 

اختطفه قبل ن تتضح حقيقة االمر«.
واقعة  اجلبوري  اهلل  عبد  احلاج  يروي  بدوره 
البدو  ــراد  اف أحــد  بطلها  كــان  أيضا  طريفة 
ايضا، فيقول، »كانت يف طرف منفذ السوق 
بوسطها  ساحة  اجلمهورية  شارع  جهة  من 
للسلطة«.  ملكيته  تعود  للمياه  كبري  خزان 
مبينا، »يف أحد األيام جاء بدوي اىل الساحة 
انه  بدعوى  منها  املــاء  اخلــزان  برفع  مطالبا 

اشتاها«.
ويكمل اجلبوري، »اثار االمر حرية أصحاب 
االستفسار  وبعد  وسخريتهم،  الدكاكني 
خديعة  يف  وقع  البدوي  ان  تبني  والتقيص 
نجم  »كان  موضحا،  كلك(«.  )نجم  املدعو 
أحد الشخصيات املشهورة يف السوق باملكر 

وخداع البسطاء والضحك عىل الذقون«.
تبدل املهن ورحيل القدماء

توارثها  هي  كام  قائمة  تزال  ال  املحال  بعض 
الكثري  تغريت  فيام  ــداد،  األج عن  االحفاد 
ان  بعد  ــن،  ــزم ال تغري  مــع  الــدكــاكــني  مــن 
أجمد  أبو  فيقول  القدماء،  أصحاهبا  هجرها 
الكعكجي، »مع مرور الزمن اختفت عالوي 
احلبوب لتتحول اىل سوق لبيع املواد الغذائية 
وااللبان  واخلــرضاوات  كاللحوم  الطازجة 

والبهارات واالعشاب«.
يف  املــحــال،  مــن  احلــال  »دوام  ويستطرد، 
السوق  هجر  املاضية  العرشين  السنوات 
األلبان،  وباعة  والبقالون   القصابون  أيضا 
الرجالية  املالبس  باعة  حاليا  مكاهنم  ليحل 
والتجهيزات  القامش  ومتاجر  والنسائية 

املنزلية«.
فقط  وبقي  صمد  »مــن  ــد،  أجم أبــو  ويلفت 
ان  السيام  العشابني  وبعض  العطارون  هم 

جتارهتم مل تتأثر بالزمن«.

سوق  بات  املايض،  القرن  سبعينيات  ومنذ 
هبارات  أنواع  ألجود  مهام  مصدرا  العالوي 
الكثري  فيه  مدينة كربالء، ويشتهر  الطعام يف 
اهلندي،  أوالد  السيام  البهارات  باعة  من 
العشابة،  بعض  أيضا  الشهرة  يف  ويشاركهم 
اتضح  وكام  اهلندي!  بأبناء  أيضا  ويلقبون 
أبناء  عائلتي  بني  قرابة  صلة  ال  ان  الحقا، 

اهلندي سوى تشابه األسامء.
ويشتهر العشاب ابن اهلندي بوصفات العالج 
الطبية التي يستخلصها من األعشاب، فضال 

عن البخور اهلندي بأنواعه.
كام بات أحد أبرز املتاجر يف سوق العالوي 
يف الوقت احلارض هو حمل أبو محزة، وهو خمبز 
العديد  ويقصده  »الدهني«،  حالوة  لصناعة 
من  او  كربالء  مدينة  من  سواء  الزبائن،  من 

املحافظات العراقية األخرى.
احلسني  عبد  احلـــاج  يــعــزو  فيام  ذلــك  اىل 
لبيع  متجرا  يمتلك  كــان  ــذي  ال عوينات، 
مالكي  معظم  رحيل  السابق  يف  الــقــامش 
الدكاكني القدماء اىل عدة عوامل منه التوسع 
وارتفاع  جهة،  من  كربالء  ملدينة  الرسيع 

معدل اإلجيارات من جهة أخرى.
»كان  ملحوظة،  بــمــرارة  عوينات  فيقول 
املتبضعني  بازدحام  يضج  املايض  يف  السوق 
تركه  ان  بعد  احلايل  الوقت  من  العكس  عىل 
بعد  املتاجر  بضائع  معظم  تغريت  الكثريون 

تغري أصحاهبا«.
القصابة  حمــال  السوق  يف  »كــان  ويضيف، 
واحلبوب  وااللبان  السمك  وباعة  واخلضار 
املخابز  جــانــب  اىل  ــواعــهــا،  أن بمختلف 
العالوي  سوق  »يقترص  مشريا،  واالفران«. 
من  وافراد  للعطارين  حمال  بضع  عىل  حاليا 
املالبس  بيع  حمــال  اجتاحته  فيام  العشابة، 

واملفروشات املنزلية«.
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تحقيقات



 ������ص�����ل�����ْت ع�����ل�����ى ق�������ر اجل�������������������ّواِد م����دام����ع����ي

وت����ن����ف���������ص����ت ح������������زَن امل�������������ص������اب ج������وارح������ي

ورج���������ع���������ت ال���������ع���������ُن ظ������امل������ي������ه ج���م���ي���ع���ه���م

اه��ل اجل���وِد فهو ع��د  اآب���اوؤُه���ان  اب��ن بنت حممد   ه��ذا 

جهابذة اعيى  اإم��ام��ة   العظيم  خالقنا   ام��ره��م��اأواله 

ال��ت��ي �صيعتك  ف��دت��ك  ال��ن��ب��ي  مب��ن��ط��ق��ي��اب��ن  ال��ع��ق��ول 

ه�������������ذا م�������������ص������اب������ك ج��������م��������رة ب����ق����ل����وب����ن����ا

التوحيد ي��ع��رف  �صيديلم  ي��ا  خطكم  ال��ك��رام��ة   خ��ط 

 اال ع��ن��دك��م��ق��د ح���ارب���وك���م ح����رب ���ص��ع��واء ب��دت��ل��ّم��ا

 ت���زل اح��ق��اده��م ب�����ص��دوره��م�����ص��ُم امل�����ص��ام��ع ع��ن بليغ

 ح��دي��ث��ك��م��ب��غ��داد ط���وب���ى ب����اجل����واد وج��ده��ال��ف��خ��ر

يف ه���ذا امل���ق���ام الأن����ه ه���ذا اجل�����واد ول��ي��ن��ا واإم��ام��ن��ا

ٍ ما غاب عن رفد احلياة عطاوؤهباب املراد لكل عبد اآيب

ا����ص���ل���ع���ي يف  االأ���������ص��������ى  ح������م������ُم  وت�����ف�����ج�����رت 
م�������ص���ج���ع���ي يف  و�������ص������ادت������ي  اق�������������ض  ح������زن������ا 
وم������ت������اب������ع ظ������ل������م������ه  يف  ��������ص�������اب�������ق  م�����������ن 
رك������ع او  �������ج�������ٍد  ��������صُ م���������ن  ال�����������������ورى  خ���������ر 
االمل������ع������ي ف������ه������و  ال������ع������ل������م  اه�����������ل  ع�����������ّد  او 
وق�������������ي�������������ادة ج������������������اءت ب������ع������م������ر ي������اف������ع
م��������رع رح���������ي���������ق  يف  حل���������ي���������در  ي������ن������م������ى 
ج��������������اءت ال�������ي�������ك ب���������ص����ي����ل����ه����ا امل�����ت�����ت�����اب�����ع
وح����������������������رارة م����������ا ُب����������������������رَدت ب����������االأدم����������ع
ي����ه����ط����ع مل  اآث�������������ارك�������������م  ي�����ق�����ت�����ف�����ي  م����������ن 
ان��������ت��������م ع����������������راه ل�������ك�������ل ع�������ب�������د خ�����ا������ص�����ع
ب�����ع�����د ال���������ص����ق����ي����ف����ة ي���������وم ك���������ص����ر اال�����ص����ل����ع
ي��������ت��������ف��������اخ��������رون ب�����ق�����ت�����ل�����ن�����ا ب����امل����ب���������ص����ع
ع������م������ُي ال������ق������ل������وب ع�������ن ال������ط������ري������ق امل���ه���ي���ع
االرف��������ع امل������ق������ام  ذي  ج����ع����ف����ر  ب������ن  م����و�����ص����ى 
ي�����ح�����ك�����ي اخل��������ل��������ود خ�������ل�������ود ع�����������ٍز اأم�������ن�������ِع
و������ص�����ف�����ي�����ع�����ن�����ا اك���������������رم ب���������ه م���������ن �����ص����اف����ع
مب��������وان��������ع ان���������������������������واره  ح��������ّج��������ب��������ت  او 
م����������ن اأّم�����������������������ُه ي����������اأت����������ي خل����������ر وا��������ص�������ع

صّلْت على قبر الجّواِد مدامعي*
عمار جبار خ�صر 
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جعفر املهاجر 
حروٌف من كتاب
 الطهر الحسيني

يا �صبَط ر�صوِل اهلْل .

يا قرَة عينيِه الطاهرتنْي.

يا �صيَد �صهداِء �صباِب اجلنْه .

يا َنبَع التقوى واالإيثاْر.

يرثُب ت�صهْد .

مكُة ت�صهْد .

كرٌب وبالٌء ت�صهْد.

كُل الدنيا ت�صهْد

يوُم الف�صِل �صي�صهْد.

مل تخرج بطرا اأو اأ�صرا 

نه�صَت لتاأمر باملعروْف 

وتنهى عن منكْر ..

�صرَت الرَق املوغَل يف بحر الظلماْت .

وال�صيَف احلامَل نب�َض الثواْر.

ولقد اأ�صحْت جبهُتك املمهورة بالطهر النبوْي.

م�صجد رف�ض اأزيْل .

تطلع منه ال�صم�ُض . 

وفجُر الثوراْت .
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)1( ال�ّصْهم يقرُب…..�صي�صرُق ينبوُع الراءِة من دمي الأروَي عط�َصَك يا اأبي. 
ِرَبها فتنفجر عنُي املاِء، ِمْثَل جّدي ا�صماعيل…. ْعن��ي على هذه االأر�ِض الأ�صْ �صَ

يا اأبي…ال�صهم يقرُب.
)2( يخاُف��َك ظالُمه��ْم. فلم��اذا يخاف��ون الطفول��َة؟. اأي��ن ذهب��ْت طفولُتُه��ْم 
وِفْطَرُتُه��ْم ي��ا اأبي؟.اأراُه��ْم يقاتلون��َك وحتن��و عليه��م. اأهك��ذا يفع��ل اجلّه��ال 

باأنف�صهم وبك؟.
)3( ال�صهم يقرُب… اإّن اأر�َض الطفِّ َعْط�صى. واأنَت عْط�صاٌن. واأنا بيَنك وبني 
ّدْقَت الروؤيا يا اأبي. اإّن ه��ذا الدَم املحّمديَّ يروي وردَة  ه��ذا ال�صه��ِم َنْذٌر. قد �صَ

حممد، من الطفِّ حّتى االأبد.
)4( م��ا كاَن اأخ��فَّ م��روري على االأر���ض. اإّن مل اأزح��ْف ومل اأم���ِض عليها ومل 
اأغ��ادْر �صيوَر قماط��ي ومل اآكْل من َثَمِره��ا. اأَِعْدن اإليها �صهي��دًا. وْليكْر قلُبَك 

االأبويُّ يا اأبي واإمامي فال�صهم يقرُب.
َك اإبراهي��َم م��ن هن��ا ب��داأَ. وها اأن��َت تعوُد لتعل��َن �ص��راوَة الوردِة  )5( اإّن ج��دَّ
َجْت  و�صطوَعها…. هل كنَت على موعٍد مع اإبراهيَم؟. اأم اأّن تّفاحَة الفداِء ن�صَ

….. ال�صهم يقرُب. يف قلِبَك االأبويِّ
فاَفه �ص��وى كلمِة اأهلل  )6( اأيخ��اُف �صه��ُم حرمل��َة َنْح��رَي الغ���ضَّ ومل تع��ْر �صِ
اأكر؟. هل هذه قبالُتهم اأم رْعُبهم؟….يا اأبي .ال�صهم يقرُب…�صّلْم على كلِّ 
رون مثلي وِلَنْحِر كلٍّ منهْم حرملٌة. طفٍل َبْعدي. على اأطفاٍل �صيوَلدوَن وُيحا�صَ

َوَرُهْم. وال�صهاُم نْحو ُنِحوِرهْم وهْم بنْي وردِة  )7( كاأّن اأرى عل��ى رماِل الطفِّ �صُ
جّدي و�صْهِم حرملَة يكُرون. ياأْخذوَن ِمن النخيِل َثباَتُه ومن الْرديِّ �صرا�َصَتُه 
ُر �صم���ُض الع��راِق وجوَهُه��ْم. ويكرون.  وم��ن الف��راِت نق��اَءه. ويك��رون. ت�صمِّ
وحرمل��ُة تراع�ُض يداُه. يا اأَبتي ، قْل لهْم اأن ال يخافوا، اإّن حرملَة خا�ِصٌر واإْن 

كان ال�صهُم يقرُب.
)8( الع��امُل يل��مُّ اأطراَف��ُه حت��ى ُي�صِبَح كرب��الَء. وكرب��الُء تْكُرُ حت��ى ت�صبَح 
الع��امَل. ولكْن كي��ف ت�صُغُر الب�صرُة ليوَل��َد مع كلِّ طْفٍل حرمل��ٌة وعط�ٌض. اأرى 
َب حتى تعمَّ اخلراِئ��َط، وحرملٌة  طفولَت��َك االآَن ي��ا اأبي َت��ْدُرُج يف ُطُرقاِت َي��رْثِ
يطاِرُده��ا. ط��اَردوا االأطف��اَل كث��رًا ي��ا اأب��ي. واأْرَعب��وا الطفولَة…َع�ْصَك��روا 
الع�صاف��َر وال��وروَد و�صنع��وا ُلَعب��ًا تنفج��ُر يف عي��وِن االأطفاِل. يق��رُب مليوُن 

حرملٍة و�ِصهاُمُهْم تقرُب.
��ُه َفَرَك���ضَ االأر���ضَ ِبِرْجِل��ِه ِلَتُدرَّ لهما م��اًء طاهرًا.  )9( َعِط���َض اإ�صماعي��ُل واأُمّ
َع  ِرَبه��ا واأَْر�صَ �صْ ْن�ِزْلني الأَ ا�ص��رْب االأر�َض بقدِم��َك يا اأب��ي. اإّن الفراَت حتَته��ا. اأَ
َنُع��َك اإب��اوؤَك يا اأب��ي؟. اأَْم كرامُة هذه االأر�ِض عن��َدَك؟. ا�صرْبها يا  َثْدَيه��ا. اأََيْ
ُبها.  اأب��ي، اإنها اأر�ٌض ودوٌد ولوٌد. �صت�صمُّ اأو�صاَلَك واأو�صاَل ال�صهداِء وُي�ْصِرُق ِخ�صْ

ا�صرْبها يا اأبي….فال�صهُم يقرُب.
)10( الذي��َن يخاف��ون قماطي خا�ص��رون. واأنت منت�ص��ٌر يا اأبي. و�ص��َل ال�صهُم 
وازده��رْت وردُة حمم��د. مل يك��ْن ب��ي عط���ٌض وال ِب��َك ي��ا اأب��ي. اإّن وردَة جّدي 
ِعْدن  عْط�ص��ى وهذه االأر�ُض عْط�ص��ى والنا�ُض َعطا�صى ونحن ال�ُصقاُة ي��ا اأبي. اأَ
اىل االأر���ضِ �صهيدًا.. اىل هذه االأر�ِض الودوِد الولود. اإّن �صم�َض العراِق عاليٌة 

والن�ْصَغ ي�صعُد يف النخيِل. وي�صرُخ الفراُت والنخيُل والرم�صاُء…اهلل اأكر.

ظهيرُة عْبِد اهلِل الرضيع
عالوي كاظم ك�صي�ض
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ر�صا اخلفاجي

�����ُل  م���������ب���������ارٌك ن��������وره��������ا ب�����ال�����ع�����ر������ض م�����َت�����������صَّ
اأه����������������دى االل�������������ه ل������ه������ا ِح�������������اًل ُي������ع������اِدُل������ه������ا
رع����������������اُه وال������������ُده������������ا، َغ����������������������ّذاُه وال��������ِده��������ا
ن������ازل������ٍة ك���������ُل���������َلّ  يف  اأخ��������������ًا  ان�������ت�������ق�������اُه  ُث������������مَّ 
اإي��������������ث��������������اُرُه م�����������الأ ال��������ُدن��������ي��������ا واأ������ص�����غ�����ل�����ه�����ا
َف����َم����ن ال������ب������ت������وِل  زوُج  ������ٍن  َح�������������صَ اأب����������و  ه��������ذا 
������ص�����م�����������ضُ احل�����ق�����ي�����ق�����ة اأث����������راه����������ا مب�����ع�����ج�����زِه
ِب�����ُك�����ُم َن��������رَت��������ِق  مل  اإْن  ال���������ص����َع����ي  وخ������اِل�������������ضُ 
َج������������لَّ االل������������ه ال������������ذي اأع��������ط��������ى ب����ح����ك����م����ِت����ِه

�������م�������ا اإي���������ث���������اُره���������م اأم�����������اًل  م��������ن ن��������������وره و��������صَ
اىل ج����������اء  اهلل  ح�����ب�����ي�����ُب  احل������ب������ي������ُب  ه����������ذا 
اأط���������������اح ب����ال����ظ����ل����م����ة ال�����ع�����م�����ي�����اء ُم�����ع�����ت�����م�����دًا
ف���ان���ط���ل���ق���ت االإ���������ص��������الم  يف  ال�������ع�������دَل  ��������ت  اأَح��������بَّ
وك����������������اَن �������ص������ي������ُف َع��������ل��������ّي َي��������ن��������ري اأب�������������دًا
ُم������ع������ج������ُزه اأدراك  وم�����������ا  َع��������ل��������يٌّ  وَم����������������ْن 
ُم����ن����ت���������ص����رًا االأَع��������������������داِء  ُق�������َل�������ِل  يف  ي�����ج�����و������ضُ 
اأخ����������������و ال���������ن���������ب���������َيّ ِف�������������دائ�������������َي مل�����ن�����ه�����ِج�����ِه
�������قَّ اجُل�����������������داُر َل�������ُه وك�������ي�������َف ُت�������������درك َم���������ن ��������صُ

����ه����دْت  �����صَ اأف�����ع�����ال�����ُه  اإْذ  ������رَك،  ال�������������صِ ع������اَن������َق  م�����ا 
ي���ل���ه���ُم���ن���ي ال������َق������ل������ِب  ������غ������اُف  �������صِ احل�����������ص�����نِي  اأمُّ 
وَم�������������ن ��������ص�������وى ن��������ورك��������م ن�������������وٌر ل����ُظ����ل����م����ت����ن����ا 
اأج�����ل�����ي ال��������ُدن��������ا  يف  َق��������ري��������ٌب  احل�����������ص�����نِي  اأمُّ 
ف���ق���د االأك����������رم����������ني  يف  ��������ص�������َرف�������ًا  وزاَدُه���������������������م 

م������������ب������������ارك ن������������وره������������ا ي����������زه����������و وي������ب������ت������ه������ُل
امل��������َث��������ُل َغ����������������������ُرُه  م����������ن  ُي�������اث�������ل�������ه�������ا  ِح����������������الًّ   
االم�����������ُل ُه  َع��������������������دَّ اْذ  وم���������ك���������ُرم���������ًة  ِع�����������������زًا   
ال�����َب�����ط�����ُل ُه������������َو  َي���������ص����م����و  م����ل����ح����م����ٍة  ُك��������������َلّ  يف   
ي�����ن�����ت�����ق�����ُل ل������������������الآن  ب�����������اه�����������ٌر  وِع�����������ل�����������ُم�����������ُه   
������ُل؟ َي�������������صِ اأو  ال�����������ك�����������ّرار  مل������ن������زل������ِة  ي�������دن�������و   
حت����ت����ف����ُل ال��������ده��������ر  ������م������ر  �������صَ يف  ف������ح������لَّ������َق������ت    
ن�����زل�����وا اأي������ن������م������ا  جم�������������دًا  ِة  ال��������ن��������ب��������وَّ ب�����ي�����ت    
َن����ه����ل����وا َف��������ُه��������ْم  ف�����ر������ص�����ًا  �����ه�����م   ب�����ح�����َبّ اأو���������ص��������ى    
َي������ع������ت������ِم������ُل ل���������������الآن  ب�������ه�������ج�������ُت�������ُه،  اأ������������ص�����������اع    
ج����ه����ل����وا َب������ع������دم������ا  ن���������ذي���������رًا  االأن�����������������ام  ُك����������ل     
املِ��������َل��������ُل ل�����������ُه  دان�������������ت  وق�����������د  االل�������������ه  ن�������������وَر     
َت�������ب�������َت�������ه�������ُل هلِل  ب�����������اآي�����������ِت�����������ِه  ت�����������������ص��������دو   
وي�����������ص�����َت�����ِع�����ُل ي�������زه�������و  ن�����������اِزل�����������ٍة  ُك����������������َلّ  يف    
ُذِه��������ل��������وا ُك��������لُّ��������ُه��������ْم  ح������ت������ى  احل�������������َق  مل�����ن�����ه�����ج     
ال�����ُر������ص�����ُل ِب����������ِه  �������ص������ادت  َم��������ن  ُت�����������درك  ف����ك����ي����َف     
ي���ح���ت���ف���ُل ب��������امل��������ول��������وِد  ال�������ب�������ي�������ُت*  وَه���������لَّ���������ل     
َي�������َت�������ِث�������ُل ن��������������������اداُه  ُك�������ّل�������م�������ا  ُم�������������ه�������������رواًل،    
وال������َع������َم������ْل احَل�������������ص������ُم  ك�����������اَن  م�������ّك�������َة  ف�����ت�����ح  يف    
احل�����ي�����ُل ك���������َلّ���������ِت  م��������ا  اإذا  دل�����ي�����ل�����ي  َوَم������������������ْن   
������ُل  وَم����������ن ������ص�����وى َن����ه����َج����ك����م ن����������ادت ِب����������ِه ال������ُر�������صُ
اأَم������������ُل ِب������������ُه  َن�����������ص�����ع�����ى،  ِب������������ِه  املَ���������َم���������رُّ  ه���������ذا    
�������ُل َن���������������صِ ِب�����������������ِه  ف��������������وز  وال  جن��������������اة  ف�����������ال   

ن���وُره���ا 
بالعرش 

متصل

ظهيرُة عْبِد اهلِل الرضيع
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الشعائر احلسينية التي قد ختتلف من دولة 
وكل  اخرى  اىل  مدينة  من  او  اخرى  اىل 
وفق  السالم  عليه   احلسني  ذكرى  حييي 
لسيد  حمبتهم  صميم  من  خترج  فعاليات 

الشهداء عليه السالم .
الرائعة  طقوسها  هلا  االيرانية  يزد  مدينة 
ــرار«   »االح ملجلة  كان   ، عاشوراء  يوم 

الشعائر  به  تقام  ميدان  اهــم  يف  جولة 
احلسينية انه )ميدان امري جقامق ( ، وقبل 
حسينية  شعرية  اهم  عىل  الضوء  تسليط 
حيييها اهايل مدينة يزد هذه تعريفة بسيطة 

عن امليدان .
حجر  تعني  فاريس  اصلها  جقامق  كلمة 
النار او الزند الذي كانت بواسطته تشعل 

النار.
أكرب  أحد  هو  جقامق  أمري  ميدان  ويعترب 
والذي  إيران   يف  التارخيية  األبنية  وأقدم 
يزد  مدينة  يف  عام    600 قبل  تشييده  تم 
قبل  من  التيموريني  حكم  إّبان  اإليرانية 
القرن  يف  الشامي«  الدين  جالل  »األمري 
التاسع اهلجري ويشتمل هذا امليدان عىل 

مدينة يزد مدينة ال زالت تزهو بتراثها الى اليوم 

محمل ) نخل( يحمله قرابة )100( شخص يوم عاشوراء 
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مدينة يزد مدينة ال زالت تزهو بتراثها الى اليوم 

محمل ) نخل( يحمله قرابة )100( شخص يوم عاشوراء 

جمموعة تراثية تارخيية  تتضمن:
هذا  ُيــَعــد   -: جقمق  األمــري  مسجد   ▪
والبناء  العامرة  فن  ــع  روائ من  املسجد 
ويقع إىل اجلنوب من ساحة أمري جقامق، 
وقد انتهى بناؤه عام 841 للهجرة. وهلذا 
بيضوية  وقبة  فخامن  مدخالن  املسجد 
بالكايش  ــارج  اخل من  مرصعة  الشكل 
مئذنة  و  وحمراب  صحن  وهلا  االخرض، 

مستطيلة الشكل.
▪ تكية أمري جقامق :- هذا البناء ايضًا هو 
ذا  بكونه  املجموعة ويتصف  ضمن هذه 
مستطيل  مدخل  عىل  قائمتني   منارتني 
بالقاشاين  مغطى  الباب  اعىل  من  وجزء 
ُشّيَد  وقد  القديم،  يزد  سوق  عىل  ويطل 

التاسع للهجرة وتزامنًا مع  القرن  أواخر 
بناء مسجد أمري جقامق، ولكن تصميمه 
مكشوفة  صغرية  وحجريات  بمنارتني 
من االمام كل هذا يوحي إىل طراز القرن 
الثالث عرش للهجرة. وهلذه التكية مخس 
غرف وبتصميم مقوس من اجلهتني، وقد 
اسُتخِدَم يف البناء الجر املطيل والقاشاين، 
ذي  الكويف  باخلط  املنارة  اسفل  ــَن  وُزّي
الغامق، ويف وسطه حجر  اللون االزرق 
اسم  عليه  حفر  وقد  اجلميل  املرمر  من 
النسخ،  وبخط  تشييده  وتاريخ  مؤسسه 
آيات  الغرف  ــراف  اط عىل  نالحظ  كام 
من القران الكريم ُنِقَشت عليه أسامء اهلل 

احلسنى بالكايش املعرق اجلميل.

وتسمى  جقامق  أمــري  تكية  مياه  خمــازن 
عنبار   ( أي  انبار  اب  الفارسية  باللهجة 
االثرية  املعامل  من  االخــرى  هي   ،  ) املاء 
قدمها  يرجع  حيث  الــنــادرة  التارخيية 
ثاين  من  ومدخلها  الصفوي،  العهد  إىل 
وللنزول  جقامق،  أمــري  تكية  ايــوانــات 
ثامنية  ُصِمَمت  هناك  املخازن  هذه  إىل 
بأربعني  تتصل  التكية  جانب  من  سالمل 
السوق.  حتت  إىل  املخازن  تصل  اخرى 
اربع  وهلا  املاء  فيها  يتجمع  املخازن  هذه 
بالبادجريات  تسمى  االعىل  من  فتحات 
ُشّيَدت بشكل فريد وعىل هيئة قبة وضمن 
املخزن حتت االرض وال يربز منها يشء 
فوق االرض. الغاية من هذه البادجريات 

المحمل قبل إكسائه بالُبردة والرايات
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هي لدخول اهلواء اىل املخزن فيجعل املاء 
باردا.

االن اصبحت اثرا ال تستخدم للحصول 
عىل املاء بسبب املشاريع احلديثة اخلاصة 

باسالة املاء
هو  عليه  الضوء  تسليط  نريد  ما  اهم  اما 

نخل تكية امري جقامق
كام  التمر  نخلة  هي  ليست  نخل  تسمية 
رمز  رمز محل هذا  انام هو  االسم  يوحي 
استشهاد  يف  تثلت  التي  احلرية  للحرية 
كانوا  لذا  السالم  عليه  احلسني  االمــام 
االمام  تابوت  حيملون  وكأهنم  حيملونه 

ذكــراه  ختليد  عىل  ويعاهدونه  احلسني 
بشكل  وهو  القويم،  هنجه  عىل  وامليض 
اخشابه  معقودة  كبري  مشبك  قفص 
الشكل  مكعب  والسميكة  الطويلة 
يف  يقع  مــتا،   28×28×28 بــابــعــاد: 
ويرجع  الساحة،  من  الرشقي  اجلانب 
وتقام  عــام1229لــلــهــجــرة،  اىل  قدمه 
مراسم خاصة يف هذه الساحة كل عام يف 

شهر املحرم احلرام.
احياء  عىل  القائمون  االخوة  يقوم  حيث 
بالقامش  املحمل  بتغليف  الشعرية  هذه 
العزاء  عبارات  عليه  واملطرز  االســود 

الرايات  رفع  مع  الشهداء  لسيد  والوالء 
اعىل املحمل اضافة اىل جلوس شخصني 
االمامي  طرفيه  وعىل  املحمل  اعىل  عىل 
بالعراقي  تسمى  الة  وبيدمها  واخللفي 
قطعتني  عــن  عــبــارة  وهــي  جنجانة(   (
سم   40 تقريبا  بقطر  القدر  غطاء  تشبه 
صوتا  فتصدر  بعضها  مــع  يرضبوهنا 
هذا  حيمل   ، التعزية  واصــوات  يتامشى 
املحمل قرابة مئة شخص يطوفون به يوم 
مواكب  امام  امليدان  يف  حمرم  من  العارش 
التعزية وهنالك حممل اخر يف طرف اخر 

للميدان اصغر من االول . 
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)عليه  املؤمنني  ألمري  الزوجة  نعم  السالم(  )عليها  الزهراء  كانت 
السالم( ما عصت له أمرًا وما خالفته يف يشء وال خرجت بغري إذنه، 
وكانت تعينه عىل طاعة اهلل تعاىل ، وتؤثره عىل نفسها ، وتدخل عليه 
البهجة والرسور ، حتى إّنه إذا نظر إليها انكشفت عنه اهلموم واألحزان 
.  جاء يف روضة الواعظني أن الزهراء )عليها السالم( قالت يف مرض 
موهتا ألمري املؤمنني )عليه السالم( : » يا بن عم ، ما عاهدتني كاذبة 
وال خائنة ، وال خالفتك منذ عارشتني « فقال )عليه السالم( : » معاذ 
أن  من  اهلل  من  خوفًا  وأشّد  وأكرم  وأتقى  وأبّر   ، باهلل  أعلم  أنِت  اهلل! 

أوبخك بمخالفتي « . 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  كان  املعارشة..وباملقابل  وحسن  الطاعة 
نعم البعل للزهراء )عليها السالم( يغدق عليها من فيض حّبه وعطفه 
عىل  يكرهها  وال  يغضبها  كان  وما   ، هلا  ووّده  بإخالصه  ويشعرها   ،
يشء قّط .. عن أمري املؤمنني )عليه السالم( قال : » واهلل ما أغضبتها 
وال أكرهتها عىل أمٍر حتى قبضها اهلل عزَّ وجلَّ . وال أغضبتني ، وال 
عصيت يل أمرًا ، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عّني اهلموم واألحزان 

 »
ورضبت الزهراء )عليها السالم( أروع األمثلة يف الصرب عىل أمل املعاناة 
من العمل يف داخل املنزل حتى إهّنا كانت تغزل جزة الصوف بثالثة 
آصع من شعري ، ويف مثل هذه الظروف القاهرة كانت )عليها السالم( 
أداء  عن  الرسالة  ابنة  تتوانى  وال   ، الطاعة  كلمة  غري  منها  خترج  ال 
مهامها يف البيت طاعة لزوجها عىل الرغم من حالة الفقر التي كانت 

تلف حياهتا الزوجية...

دور السيدة الزهراء داخل االسرة

قواعد ضبط ميزانية االسرة
ويرى  األرسة،  ميزانية  لضبط  أساسية  قواعد  واالستهالك  االقتصاد  خرباء  حدد  وكاالت/ 
األخصائيون أن هذه القواعد حتد من تعرض األرسة ألي عجز يف ميزانيتها. مبينني يف دراسة 
نرشت عرب املواقع العلمية، إن مبدأ )فرق تسد( هو مبدأ مناسب تاما إلدارة الشؤون اخلاصة 
بالعائلة، مشددة عىل أن أكرب خطأ هو عدم التخطيط للمستقبل، وتتلخص القواعد بااليت: االوىل: 
حتديد أوجه اإلنفاق الرضورية، من خالل وضع قائمة حتدد أولويات اإلنفاق الرضورية، التي 
ال يمكن جتاهلها أو حتى تأجيلها يف ميزانية األرسة، كالطعام اليومي واألدوية، ومستلزمات 
ومتطلبات تعليم األطفال. والثانية: ختصيص مبلغ مايل حمدد لكل من أفراد األرسة، ويكون 
املحدد  املبلغ  ختطي  عدم  رضورة  عىل  التشديد  مع  الشهر،  مدار  عىل  املبلغ  هبذا  التعامل  عليه 
سلفا إال للرضورة القصوى، وباتفاق مسبق مع مسؤول امليزانية األرسية.والثالثة: حتديد هدف 
يتم السعي للوصول إليه، من خالل ضبط امليزانية، بحيث يستقطع مسؤول امليزانية مبلغا معينا 
ويدخره ملواجهة أي مفاجآت طارئة يتعرض هلا املنزل أو أفراد األرسة، عىل أن تتم زيادة هذا 
املبلغ تدرجييا. والرابعة: اتباع قاعدة املبالغ الكبرية للسلع الكبرية، فعند حصول رب األرسة 
بل  األرسة،  ميزانية  يدخلها ضمن  أال  العمل، جيب  من  كبرية  مالية  مكافأة  أو  مايل  مبلغ  عىل 

يفضل أن يشتي هبا بعض مستلزمات املنزل الكبرية.
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َتْعُبُدوْا  َأالَّ  َك  َربُّ }َوَقَض   : تعاىل  اهلل  يقول 
َيْبُلَغنَّ  ــا  إِمَّ إِْحَساًنا  َوبِاْلَوالَِدْيِن  ــاُه  إِيَّ إاِلَّ 
َتُقل  َفاَل  ا  ِكاَلمُهَ َأْو  ا  َأَحُدمُهَ اْلِكرَبَ  ِعنَدَك 
َكِرياًم  َقْواًل  اَم  ُ هلَّ َوُقل  ا  َتْنَهْرمُهَ َواَل  ُأفٍّ  َمآ  ُ هلَّ
ِة َوُقل  مْحَ ليِّ ِمَن الرَّ اَم َجَناَح الذُّ * َواْخِفْض هَلُ
َصِغرًيا{االرساء  َيايِن  َربَّ َكاَم  ُهاَم  اْرمَحْ ربيِّ 
سامية  منزلة  اإلسالم  يف  للوالدين   .)23(
درجة  إليها  ترقى  وال   ، منزلة  تعدهلا  ال 
هذه   ، نصيب  وال  حظ  منها  يقرب  وال 
والتفق   ، إليهام  اإلحسان  تقتيض  املنزلة 
هبام والعطف عليهام يف حياهتام ، والتحم 
عليهام والدعاء هلام بعد موهتام . وهذا فضل 
عظيم فاز به الوالدان ، حيث قرن سبحانه 
 ، بشكره  وشكرمها  بذكره  ذكرمها  وتعاىل 
وجاء األمر بطاعتهام بعد األمر بعبادته ، يف 
أكثر من موضع من القرآن الكريم . إن بر 
الوالدين يكون باإلحسان إليهام، والعطف 
عليهام واحتامهام، وطاعة قوهلام لذلك أمر 
اإْلِنَساَن  ْيَنا  }َوَوصَّ  : ، فقال سبحانه  به  اهلل 

ُه َوْهًنا َعىَل َوْهٍن َوِفَصاُلُه يِف  َلْتُه ُأمُّ بَِوالَِدْيِه مَحَ
امْلَِصرُي{  إيَِلَّ  َولَِوالَِدْيَك  يِل  اْشُكْر  َأِن  َعاَمنْيِ 

لقامن)14(. 
واستمرار  الولد  طلب  ان  شك  يوجد  ال 
وبناء  الــزواج  اهداف  اهم  من  هو  النسل 
الــروايــات  يف  نتمعن  ،وعــنــدمــا  االرسة 
،عىل  معينة  رشوطًا  تذكر  نراها  االسالمية 
لدى  الولد  يطلبا  بــأن  والــزوجــة  ــزوج  ال
ادعية  ذكرت  بل  الزوجية  العالقة  اقامة 
خاصة لدى ممارسة العالقة اجلنسية. وثمة 
الصاحلني  الرجال  تويص  كثرية  احاديث 
املقدمات  بتوفري  الــصــاحلــات  والــنــســاء 
القران  ان  ،حتى  الولد  عىل  للحصول 
ال  الــذي  الرجل  مــوت  عن  عرب  الكريم 
دراسات  وأشــارت  باهلالك،  ذرية  يملك 
تسمى  غريزة  توجد  ال  انه  النفس  علامء 
باألبوة فعالقة االب مع ولده والدفاع عنه 
يبقى  لكنه  واخالقي  وديني  ثقايف  بعد  هلا 

هناك شعور لدى الرجل بأنه اصبح أبًا. 

األرسة  احتياج  األمــور  بدهييات  من  إن 
القوانني  ينّفذ  وحاكم  قائد  – إىل  – عقليًا 
ويفرض  مصاحلها،  وحيمي  األرسة،  يف 
السيطرة اإلدارية للتنظيم. وال يصلح هلذه 

املهمة سوى األّب.
وعليه  للطفل،  مالذ  أفضل  هو  واألّب   
بالتوجيه  ويــقــوم  الــقــرارات  يتخذ  أن 
أرسته،  ألفراد  ملجأ  إّنه  والتنفيذ،  والبناء 
املفّكر  والعقل  اإلنفاق،  عن  واملسؤول 
لألرسة وقّوهتا واقتدارها، وهو الذي يوّفر 
هلا األمن. ويرى األطفال يف األّب – بنظرة 
ال شعورية – أّنه يمّثل القانون، وأّنه سبب 
اقتدارهم، وذلك دون أن يتدخل الخرون 
إليه  وينظرون  كام  النظرة.  هذه  حتقيق  يف 
واملراقب،  واحلامي  املرشد  أّنه  عىل  أيضًا 
واألمن  والغضب،  اخلــوف  مصدر  ــه  وأّن
األرسة  رّب  إّنه  نفسه.  الوقت  يف  واحلب 
بشكٍل  ــه  رأي عن  يعرب  الــذي  ومديرها 

مستقل ويتخذ القرارات املناسبة.

منزلة األب في االسرة
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إن املرأة منبع السعادة واألنس والرسور.. 
لتدمري أي جمتمع البد من حتطيم  فإن  لذا 
)ألهنا  املرأة  استهداف  خالل  من  األرسة 
تارة  الخر(  نصفه  وتربى  املجتمع  نصف 
باسم الدين والعادات، وتارة باسم الثقافة 
املاديات واملوضة  التي ترتكز عىل  احلديثة 
فلن  والتفريط؛  ــراط  اإلف بني  متأرجحًة 
تتمكن املرأة من احلصول عىل حقوقها إال 
من  والعربة  الدروس  استلهام  خالل  من 
السرية العطرة لسيدة نساء العاملني فاطمة 
انموذج  ألهنــا  السالم(  )عليها  الــزهــراء 
ألرسهتا  تربيتها  ويف  حياهتا،  يف  ــدوة  وق
بالنضال  تــيــزت  بحقوقها،  واملطالبة 
والفساد،  التحديات  ملواجهة  والتضحية 
وال  والظلم؛  اجلهل  مقاومة  عن  فضاًل 

عن  التحّدث  عن  -هنا-  الكالم  خيلو 
ُيسمح  إنسانة  بصفتها  اإلســالم  يف  املــرأة 
هلا بالعمل يف احلقل االجتامعي، ولكن يف 
إطار حمدود بحدود الدين والعّفة، ويتَّضح 
املرأة عن  – أّن اإلسالم ال حيرم  - ضمنًا 
ولكن  واملعرفة،  واألدب  والثقافة  العلم 
واالستهتار  الترّبج  عن  االبتعاد  إطار  يف 
واالختالط.. مّما يسّبب الويالت عىل املرأة 
ر كياهنا .  فام أحوجنا ونحن  املسكينة ويدميِّ
فيه  وتتساقط  باملادة،  يغرق  عاملٍ  يف  نعيش 
نساؤنا  َتَتعرف  أن  العليا،  والقيم  املثل 
واألســـوة  املــثــىل  ــقــدوة  ال عــىل  املسلامت 
يقتدين  وأن  اإلســالم،  يف  للنساء  احلسنة 
احلياة  دروس  منها  ويستلهمن  بسريهتا، 
لتبية األجيال وتوجيهها، وهنا نجزم بأنه 

ليس هنالك قانون أو نظام يف العامل حيافظ 
أكثر  ورشفها  وكياهنا  ــرأة  امل حرمة  عىل 
أواًل:  هلــا.   اإلسالمي  الدين  حمافظة  من 
البد  أبيها  بلسان  السالم(  )عليها  فاطمة 
قبل االنطالق يف أحاديث  من مالحظتني 

الرسول عن فاطمة: 
يتحدث  حينام  النبي  إن  األوىل:  املالحظة 
عن فاطمة )عليها السالم(، فإنه ال ينطلق 
من عاطفة األبوة، وهو القائل فيه البارئ 
عز وجل )وما ينطق عن اهلوى إن هو إال 
وحي يوحى( ، وهو يف عموم حديثه عن 
األشخاص ال يعطي أحدا أكثر مما يستحقه 
اإلنسان  ذلك  كان  لو  حتى  لعاطفته  تبعا 
نبوته  يف  لطعنا  بذلك  قلنا  لو  ألننا  ابنته؛ 
بأهنا  مجيعا  نؤمن  التي  القدسية  وكلامته 

د. فاضل عبد العباس محمد  البنت التي أصبحت أم أبيها )ج1 � ح2(

b     الزهراء 
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حجة ال زيغ فيها وال هوى.. قال عبد اهلل 
بن عمرو بن العاص: كنت أكتب كل يشء 
أسمعه من رسول اهلل فنهتني قريش وقالوا 
تكتب كل يشء سمعته من رسول اهلل وهو 
برش يتكلم يف الغضب والرضا؟ فأمسكت 
عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول اهلل فأومأ 
الذي  فو  )أكتب  وقــال:  فيه،  إىل  بأصبعه 

نفيس بيده ما خرج منه إال حق( . 
فاطمة  شخصية  يف  ركز  الثانية:  املالحظة 
وخلوصها  قدسيتها  عىل  السالم(  )عليها 
تأخذ  جيعلك  بحيث  منه،  وقرهبا  تعاىل  هلل 
كأنام  يصيبه  ما  منه  جزء  بأهنا  اإلحساس 
وأهنا  أصابه،  كأنام  يصيبها  وما  أصاهبا، 
املعرّب  وهو  عنه  تعرب  وموقفًا،  جسدًا  تثله 
جممل  يف  وذلـــك  تــعــاىل،  اهلل  إرادة  عــن 
فاطمة  أسخط  )من  فاطمة:  عن  أحاديثه 
فقد أسخطني(  و )من أغضب فاطمة قد 
اهلل(  أغضب  فقد  أغضبني  ومن  أغضبني 

وعىل هذا املنوال . 
الرسول  كالم  حمور  كثريًا  استوقفني  ولقد 
يدور حول غضبها  كان  والذي  ابنته،  عن 
وأمي-  بأيب  وكأنه-  ورضاها،  وسخطها 
يلمح لألمة بمصيبتها وابتالئها يف موقفها 
لن  وهــذا  السالم(،  )عليها  الزهراء  من 
خيفى عىل ذوي األلباب املتفتحة والقلوب 
املفعمة بحب النبي وآله؛ فلامذا يا ترى كان 
التكيز عىل هذا املحور بالذات؟ هل يعقل 
أن يكون ذلك بال سبب؟ أال حيمل هذا يف 
وإشارات واضحة،  طياته دالالت عميقة 
حني  العرب  أبلغ  اهلل  ــول  رس كــان  وقــد 
يتكلم، وأكثر الناس حكمة حينام يفصح.. 

كام كان أحسنهم إنصافًا للناس .
عليه  وخيف  النبي  وجع  فيه  ثقل  ويــوم 
املوت، دعا عليًا وفاطمة واحلسن واحلسني 
بيته:  يف  ملــن  وقـــال  ــالم(،  ــس ال )عليهم 
أخرجوا عّني، فقال الم سلمة: كوين عىل 
سلمة،  أم  ففعلت  أحد،  يقربه  فال  الباب 
فاطمة  بيد  فأخذ  منه  فدنا  عيل،  يا  فقال: 
بيد  وأخــذ  طوياًل،  صــدره  عىل  فوضعها 
اهلل  رســول  أراد  فلام  ــرى،  األخ بيده  عيل 
الكالم غلبته عربته فلم يقدر عىل الكالم، 
عيل  وبكى  شــديــدًا،  بكاًء  فاطمة  فبكت 
لبكاء  السالم(  )عليهام  واحلسني  واحلسن 

يف  ويدها  إليهم  رأســه  فرفع  اهلل،  رســول 
أبا  )يا  له:  وقال  عيل  يد  يف  فوضعها  يده 
رسوله  ووديعة  اهلل،  وديعة  هذه  احلسن، 
فيها  واحفظني  اهلل  فأحفظ  عندك،  حممد 
نساء  سيدة  –واهلل–  هذه  لفاعل،  وإنــك 
هذه  والخــريــن،  األولــني  من  اجلنة  أهل 
ما  -واهلل-  أما  الكربى،  مريم  واهلل-   –
اهلل  سألت  حتى  املوضع  هذا  نفيس  بلغت 
هلا ولكم فأعطاين ما سألته؛ يا عيل، أنفذ ملا 
أمرتك به فاطمة، فقد أمرهتا بأشياء أمرين 
هبا جربيل؛ وأعلم يا عيل، إين راض عّمن 
واملالئكة  ريّب  وكذلك  ابنتي،  عنه  رضيت 
ابتّزها  ملن  وويل  ظلمها،  ملن  ويل  عيل،  يا 
وويل  حرمتها،  انتهك  ملن  وويل  حّقها، 
حليلها،  آذى  ملن  وويل  باهبا،  أحرق  ملن 
وويل ملن شاّقها وبارزها(، وهبذا يكون قد 
الزهراء  الناس حتى يصدقوا  الرسول  هيأ 
ألن  وهيأهم  تنطق،  حني  السالم(  )عليها 

يتحاشوا غضبها إذا غضبت.
الزهراء أحّب الناس إىل رسول اهلل  

قال:   - حديث  يف   - زيد  بن  ُأسامة  وعن 
أحّب  بيتك  أهل  أي  اهلل:  رســول  سألت 
فاطمة(،  إيّل  أهــيل  ــّب  )أح ــال:  ق إليك؟ 
وقال: )إّنام ابنتي فاطمة بضعة مني، يريبني 

ما أراهبا، ويؤذيني ما آذاها(.
احلنان  لظاهرة  يمكن  ال  أّنه  البدهيي  فمن 
التي تربط الوالد بولده أن ُتفرّس هذا األمر، 
حيث أّن رسول اهلل ال يريد إاّل ما أراد اهلل، 
السالم(  )عليها  فاطمة  وأّن رضا وسعادة 
من رضا اهلل ورسوله، وما هو إاّل دليل عىل 
صهر إرادهتا فيام يريده اهلل ويرضاه، والبّد 
من اإلشارة هنا إىل نقطة مهمة وهي: )أّن 
البعض فرّس مجلة »فاطمة بضعة مني« عىل 
أهّنا جزء من جسد الرسول يف الوقت الذي 
يدل مفهوم احلديث عىل أّن فاطمة )عليها 
من  أبيها  ووجود  كيان  من  جزء  السالم( 

الناحيتني املادية والروحية( .        
احلديث  هبذا  االمامية  أعالم  استدّل  وقد 
قال  السالم(،  )عليها  فاطمة  عصمة  عىل 
الشيخ املفيد )رمحه اهلل(: )فلوال أّن فاطمة 
من  مـــرّبأة  اخلــطــأ،  مــن  معصومة  كانت 
به  أذاهــا  جيب  ما  وقوع  منها  جلاز  الزلل، 
باألدب والعقوبة، ولو وجب ذلك لوجب 

أذى  جلاز  أذاها،  وجوب  جاز  ولو  أذاها، 
رسول اهلل واألذى هلل عّز وجل، فلاّم بطل 
كام  معصومة(،  كانت  أهّنا  عىل  دّل  ذلك، 
يدّل  )هذا  اهلل:  رمحه  املرتض  السيد  وقال 
يقارف  ممن  كانت  لو  ألهنا  عصمتها؛  عىل 
عىل  له  مؤذيًا  يؤذهيا  من  يكن  مل  الذنوب، 
من  املستحّق  فعل  متى  كان  بل  حال،  كّل 
الفعل  كان  إن  عليهاـ  احلــّد  وإقامة  ذّمها 

يقتضيه ـ سارًا له ومطيعًا(. 
حياهتا بعد رحيل أبيها. 

وفاة  بعد  موقف  السالم(  )عليها  للزهراء 
أبيها املصطفى يشتمل عىل دالالٍت وأبعاٍد 
والدراسة  بالبحث  حرية  خطرية  سياسية 
األحــداث  من  مهاًم  قساًم  تستوعب  ألهنا 
التي  واالجتامعية  السياسية  واملالبسات 
يف  اإلسالمية  الساحة  داخل  يف  تفاعلت 
لألمة،  التارخيية  املسرية  مراحل  أخطر 
لت املخاض العسري الذي أنجب  والتي شكَّ
أخطر املعطيات السياسية واالجتامعية بعد 

رحيل الرسول . 
إاّل  عينيه..  األكــرم  النبي  أغمض  أن  فام 
وكانت  عقب،  عىل  رأسًا  ااُلمة  وانقلبت 
ومها:  متوازيني  خطني  يف  تسري  املــأســاة 
غصب اخلالفة احلّقة من األمري، وغصب 
الــســالم(   )عليهم  البيت  ــل  أه حــقــوق 
)فـــدك(؛  الــزهــراء  نحلة  رأســهــا  وعــىل 
هتب  واملــصــاعــب  الظلم  ريــاح  وبـــدأت 
جديد  من  فظهرت  امليامني،  بيته  آل  عىل 
ُدفنت  التي  وُحنني،  وخيرب  بــدر  أحقاد 
ــتاب،  ال األمــني حتت  الــرســول  يف عرص 
من  لينتقموا  واألحــزاب  املنافقون  وثــار 
وخصوصًا  حممد،  بيت  آل  ومن  اإلسالم 
التي  ابنته فاطمة الزهراء )عليها السالم(، 
ُصّوبت  التي  الدائرة،  مركز  تّثل  كانت 
فراق  أمل  املسمومة،  األعداء  سهام  نحوها 
املؤمنني  أمري  ومظلومية  ناحية،  من  أبيها 
واملؤامرات  أخرى،  ناحية  من  املؤملة  عيل 
التي حاكها أعداء اإلسالم من ناحية ثالثة، 
وقلق فاطمة عىل مستقبل املسلمني وكيفية 

احلفاظ عىل تعاليم القران.

د. فاضل عبد العباس محمد
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c.v
ابن فارس )329 - 395 ه�(

عامالت جمع وفرز الصوف 
بغداد � عشرينيات القرن الماضي

فوائد سحرية للكّمون
يعّد الكمون من االعشاب الرائدة يف جمال الطب الطبيعي باالعشاب 
لدي  فليس  االمراض  من  الكثري  وتعالج  تقي  الكمون  فوائد  والن 
امراض  مثل  املزمنة  االمراض  يعالج  النه  نظرا  منافس  اي  الكمون 

القلب وامراض الرسطان ويعترب من االعشاب الغنية باحلديد.
األطعمة،  تفتيت  عىل  الكمون  يف  املوجودة  األنزيامت  تساعُد   *

وبالتايل يساعد يف عملية اهلضم.
يف  يساعد  وبالتايل  الدم  يف  السكر  مستويات  خفض  عىل  يساعد   *

احلفاظ عىل مستويات املحتوى الدم السليم يف اجلسم.
* بذور الكمون غنية جدا باحلديد، مما جيعله أحد املقومات الصحية 
الطبيعية الرضورية، وهذا املحتوى من احلديد يساعد عىل عالج فقر 
القيام بدور  باهليموجلوبني ويساعد أيضا يف  الدم غني  الدم وجيعل 

الناقل من األكسجني إىل اخلاليا يف اجلسم.
* الكمون غني بفيتامني C وخصائص مضادة للفطريات مما يساعد 
الباحثون  ويقتح  األخــرى،   التنفس  ومشكالت  الربد  عالج  عىل 

أيضا بذور الكمون لصحة الكىل.
اجللد  هتاجم  التي  احلرة  اجلذور  ملكافحة  للسموم  كمضاد  يعمل   *
وترهل  العمر  بقع  التجاعيد،  مثل  الشيخوخة  عالمات  وتسبب 
اجللد، هذا املزيج من  التأثري املضاد لألكسدة ومضاد للجراثيم جيعل 
الكمون يوفر لك، البرشة اجلميلة الصحية التي تستمر حتى يف سن 

شيخوختك.

أبو احلسني، أمحد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، من 
أئمة اللغة واألدب.

قرأ عليه البديع اهلمذاين والصاحب ابن عباد وغريمها من 
أعيان البيان.

أصله من قزوين، وأقام مدة يف مهذان، ثم انتقل إىل الري 
فتويّف فيها، وإليها نسبته.

)املجمل(  و  أجــزاء(،  ستة  اللغة   )مقاييس  تصانيفه  من 
طبع منه جزء صغري، و )الصاحبي( يف علم العربية، ألفه 
تفسري  يف  التأويل(  و)جامع  عباد،  ابن  الصاحب  خلزانة 
القرآن، أربع جملدات، و)النريوز( يف نوادر املخطوطات، 
و)الفصيح(  املحدثة(  و)احلامسة  واملزاوجة(  )اإلتباع  و 
و)تام الفصيح( و)متخرّي األلفاظ( و)ذم اخلطأ يف الشعر( 
صفحات،   8 يف  البرش(  خلري  السري  و)أوجز  و)الالمات( 
حروف  ثالثة  من  املكونة  الكلامت  يف  الثالثة(  و)كتاب 

متامثلة، وله شعر حسن.

واْنَتَسَخْتُه:  الظلَّ  الشمُس  َنَسَخِت   *
أزالته.

هتا. * َنَسَخِت الريُح آثاَر الداِر: َغريَّ
ــُه،  ــَســْخــُت ــَت ــَســْخــُت الــكــتــاب، واْن َن  *

ه بمعًنى. واْستنسخُتُه كلُّ
* الُنْسَخُة بالضم: اسم امُلْنَتَسِخ منه.

* َنْسُخ اليِة باليِة: إزالة ِمثل حْكمها، 
فالثانية ناِسَخٌة واألوىل منسوخٌة.

ورثٌة  يموت  أن  املرياث:  يف  الَتناُسُخ   *
م. بعد ورثٍة، واصل املرياث قائٌم مل يقسَّ

نسخ
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انا حجة اهلل على من يعتذر عن الدراسة

الشكُر هلل على نعماِئه

ريُح الخزامى

جحا والنفاق

ينقل عن الشيخ حممد صالح املازندراين الذي بلغ درجة عالية يف العلم بعد أن كان افقر الطلبة 
انني حجة اهلل تعاىل عىل كل شخص يعتذر عن  انه قال:  وابلدهم ذهنًا واقلهم استيعابًا للعلم 
الدراسة وطلب العلم بسبب الفقر والبالدة. فمن ناحية الفقر كنت افتش عن لقمة خبز اسد هبا 
رمقي ومل تكن عندي شمعة استنري هبا للمطالعة لياًل، فقد كنت اذهب اىل بعض زوايا املدرسة 
واستيضء بنور شمعة كانت هناك وعن بالديت فقد كنت اقرأ وال اتذكر بعد قليل ما قرأته وكنت 
ادرس وال استطيع حفظ معلومات الدرس بل كان يصعب عيل فهمها واستيعاهبا. لقد كانت 

ذاكريت من الضعف بدرجة اين اضيع الطريق اىل البيت احيانًا.
وعندما وصلت اىل الثالثني من عمري قررت ان امرن ذاكريت عىل احلفظ بأي ثمن كان، وقد 

ساعدتني يف ذلك زوجتي التي كانت عاملًة فامهًة ومن عائلة نزهية علامئية.

املستشفى، وُأعطي جرعة من األوكسجني لدعمه ملدة 24 ساعة. بعد بعض  فُنقَل إىل  إهنار رجل 
الوقت، صارت حالته أفضل، فسّلَمه الطبيب الفاتورة البالغة 500 ألف فرنك.

فلاّم رأى الفاتورة، بدأ بالبكاء، فطلَب منه الطبيب أال يبكي بسبب الفاتورة، فأجاب الرجل: »أنا ال 
أبكي بسبب املبلغ الوارد يف الفاتورة، فإين قادر أن أدفع كل هذا املال؛ إنام أبكي ألنه، ملدة 24 ساعة 
فقط من استخدام األوكسجني، جيب أن أدفع 500 ألف فرنك، يف حني أين كنت أستنشق اهلواء 

النقّي الذي ِمَن اهلل منذ 78 عاًما، ومل أدفع أي يشء أبًدا... هل تعرف كم أديُن له؟«. 
أخَفَض الطبيب رأسه، وأجهش بالبكاء. 

اختصم رجالن وجاء أحدهم يعرض عىل جحا شكواه، فقال له: »أنت حمق يف شكواك أهيا الصديق«، وجاء الخر يف اليوم التايل 
»يا لك من  قائلة:  منه  القصتني، فسخرت  الصديق«، وكانت زوجته تسمع  أهيا  له: »أنت حمق  فقال  أيضًا،  يعرض عليه شكواه 

منافق، خصامن وكالمها حمق يف شكواه«. 
فردَّ جحا عليها قائاًل: »وملاذا تغضبني، أنِت حمقة أيًضا فيام تقولني«.

يف ذلك الزمن البعيد، و يف تلك الربية الشاسعة، كانت أعرابية تداعب ولدها وتقول:
يا حّبذا ريُح الَوَلْد ** ريُح اخلزامى يف البلْد

أهكذا كلُّ ولْد ** أم مل يلْد مثيل أحْد
وصار اخلزامى »الالفندر« من أشهر الزهور التي تصنع منها العطور.
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