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النفس تكون عىل االعامل احلسنة والسيئة سواء كانت  باملسؤولية ودائام حماسبة  للشعور  الوجوه  النفس احدى  حماسبة 
عبادات او معامالت ، واول خطوة للنجاح يف حياتنا هي حماسبة النفس وقد حث عليها الشارع املقدس ، منها قول اإلمام 
الصادق عليه السالم: »حق عىل كل مسلم يعرفنا أن يعرف عمله يف كل يوم وليلة عىل نفسه، فيكون حماسب نفسه، فإن 

رأى حسنة استزاد منها وإن رأى سيئة استغفر منها، لئال خيزى يوم القيامة« .
ونحن نعيش ظروفا خاصة من حيث الوضع السيايس واالجتامعي فان هذا الدور مهم جدا بان يقوم به املسؤول واملواطن 
وال فرق بينهام بل ال جيوز القاء املسؤوليات عىل الغري والتهرب منها ، الن يف هذه احلالة ستتفاقم ويصعب حلها ان مل 
يرتتب عنها مساوئ تؤثر سلبا عىل املجتمع ، فاحلرص الدائم عىل حماسبة النفس والشعور باملسؤولية يف وقتها تكون كفيلة 

بالنهوض بواقع املجتمع نحو االفضل 

حاسب نفسك

ْم أاَُخوُهْم ُلوٌط أاَالاَ  ُ الاَ هلاَ نياَ }الش��عراء/160{ إِْذ قاَ ��لِ ْوُم ُلوٍط امْلُْرساَ باَْت قاَ ذَّ كاَ
ُقوا  اتَّ ُس��وٌل أاَِمنٌي }الش��عراء/162{ فاَ ُكْم راَ تَُّقوناَ }الش��عراء/161{ إِنيِّ لاَ تاَ
ْي��ِه ِمْن أاَْج��ٍر إِْن أاَْجِرياَ  لاَ ُلُكْم عاَ ا أاَْس��أاَ ماَ أاَِطيُع��وِن }الش��عراء/163{ واَ اَ واَ اللَّ
ِ��نياَ  املاَ اناَ ِم��ناَ اْلعاَ ْك��راَ ْأُت��وناَ الذُّ تاَ ِ��نياَ }الش��عراء/164{ أاَ املاَ بيِّ اْلعاَ ��ىلاَ راَ إاِلَّ عاَ
ْوٌم  نُتْم قاَ اِجُكم باَْل أاَ ُكْم ِمْن أاَْزواَ بُّ ُكْم راَ قاَ لاَ لاَ ا خاَ ُروناَ ماَ تاَذاَ }الشعراء/165{ واَ
ِجنياَ  تاَُكوناَنَّ ِمناَ امْلُْخراَ ا ُل��وُط لاَ ِه ياَ نتاَ ْ تاَ ئِن ملَّ اُل��وا لاَ اُدوناَ }الش��عراء/166{ قاَ عاَ
بيِّ  }الش��عراء/168{ راَ النِياَ  ناَ اْلقاَ ِلُكم ميِّ ماَ ��الاَ إِنيِّ لِعاَ }الش��عراء/167{ قاَ
ِع��نياَ  ��ُه أاَْجاَ أاَْهلاَ ��اُه واَ ْيناَ ناَجَّ ُل��وناَ }الش��عراء/169{ فاَ ��ا ياَْعماَ أاَْه��يِل ِمَّ نِ��ي واَ ناَجيِّ
ُث��مَّ  }الش��عراء/171{  ابِِري��ناَ  اْلغاَ يِف  ُج��وًزا  عاَ إاِلَّ  }الش��عراء/170{ 
ُر  طاَ ��اء ماَ ساَ ��ًرا فاَ طاَ ْيِه��م مَّ لاَ ْرناَ��ا عاَ أاَْمطاَ ِري��ناَ }الش��عراء/172{ واَ ْرناَ��ا اْلخاَ مَّ داَ
ْؤِمننِياَ  ُرُه��م مُّ ْكثاَ اناَ أاَ ��ا كاَ ماَ ��ًة واَ ياَ لِ��كاَ لاَ ِري��ناَ }الش��عراء/173{ إِنَّ يِف ذاَ امْلُنذاَ
باَ  ذَّ }الشعراء/175{ كاَ ِحيُم  الرَّ ِزيُز  اْلعاَ واَ  ُ بَّكاَ هلاَ إِنَّ راَ }الش��عراء/174{ واَ
ْيٌب أاَالاَ  ��ْم ُش��عاَ ُ ��الاَ هلاَ ��ِلنياَ }الش��عراء/176{ إِْذ قاَ ��ِة امْلُْرساَ ْيكاَ ��اُب اْلاَ أاَْصحاَ
ُقوا  اتَّ ُس��وٌل أاَِمنٌي }الش��عراء/178{ فاَ ُكْم راَ تَُّقوناَ }الش��عراء/177{ إِنيِّ لاَ تاَ
ْيِه ِمْن أاَْجٍر إِْن أاَْجِرياَ إاِلَّ  لاَ ُلُكْم عاَ ا أاَْس��أاَ ماَ أاَِطيُعوِن }الش��عراء/179{ واَ اَ واَ اللَّ
يناَ  الاَ تاَُكوُنوا ِمناَ امْلُْخِسِ ْيلاَ واَ نِياَ }الشعراء/180{ أاَْوُفوا اْلكاَ املاَ بيِّ اْلعاَ ىلاَ راَ عاَ
الاَ  ِقيِم }الش��عراء/182{ واَ اِس امْلُْس��تاَ ِزُن��وا بِاْلِقْس��طاَ }الش��عراء/181{ واَ
ْرِض ُمْفِسِديناَ }الشعراء/183{  ْوا يِف اْلاَ ْعثاَ الاَ تاَ ُسوا النَّاساَ أاَْشياَاءُهْم واَ تاَْبخاَ

سورة الشعراء

) 160 ( كّذبت قوم لوط املرسلني.. ) 161 ( إذ قال هلم أخوهم لوط اال تتقون
) 162 ( ان لك��م رس��ول ام��ني.. ) 163 ( فاتق��وا الل وأطيع��ون.. ) 164 ( وما 
أسألكم عليه من اجر ان اجري اال عىل رب العاملني.. ) 165 ( أتأتون الذكران من 
العاملني.. ) 166 ( وتذرون ما خلق لكم ربكم لجل اس��تمتاعكم من أزواجكم 
ب��ل أنت��م قوم مفرطون يف املعايص.. ) 167 ( قالوا لئ��ن مل تنته يا لوط لتكونن من 
املنفي��ني من بني أظهرن��ا.. ) 168 ( قال إن لعملكم م��ن املبغضني غاية البغض ) 
169 ( رب نجن��ي وأه��يل ما يعملون اي من ش��ؤمه وعذاب��ه.. ) 170 ( فنجيناه 
وأهل��ه أجعني أهل بيته واملتبعني له عىل دين��ه بإخراجهم من.. بينهم وقت حلول 

العذاب هبم ) 171 ( اال عجوزا  هي امرأة لوط مقدرة يف الباقني يف العذاب
) 172 ( ثم أهلكناهم.. ) 173 ( وأمطرنا عليهم مطرا حجارة فساء مطر املنذرين 
قد س��بق قصتهم يف س��ورة العراف.. ) 174 ( ان يف ذلك لية وما كان أكثرهم 
مؤمنني.. ) 175 ( وان ربك هلو العزيز الرحيم.. ) 176 ( كّذب أصحاب اليكة 
املرس��لني اليكة غيضة تنبت ناعم الشجر.. ) 177 ( إذ قال هلم شعيب اال تتقون 

، يف اجلوامع يف احلديث ان شعيبا أخا مدين ارسل إليهم واىل أصحاب اليكة
) 178 ( ان لكم رسول امني.. ) 179 ( فاتقوا الل وأطيعون

) 180 ( وما أسئلكم عليه من اجر ان اجرى اال عىل رب العاملني
) 181 ( أوفوا الكيل امتوه وال تكونوا من املخسين حقوق الناس بالتطفيف

) 182 ( وزنوا بالقسطاس املستقيم بامليزان السوي
) 183 ( وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تنقصوا شيئا من حقوقهم وال تعثوا يف

الرض مفسدين بالقتل والغارة وقطع الطريق

تفسيرالسورة



عثرت قوة من احلشد الشعبي عىل عدد من الصواريخ املعّدة للتفجري وعدد من املقذوفات احلربية يف ناحية بعشيقة شاميل مدينة 
املوصل مركز حمافظة نينوى. وأكد اعالم احلشد، أن هندسة ميدان اللواء 30 باحلشد الشعبي عثرت عىل ستة صواريخ معدة 
للتفجري وعدد من املقذوفات احلربية يف ناحية بعشيقة شامل غريب مدينة املوصل،  مبينا أن العثور عىل الصواريخ تم خالل عملية 
مسح ميدان أجرته هندسة احلشد لتطهري الكنائس والدور املجاورة هلا يف الناحية من العبوات وخملفات عصابات “داعش” 
اإلجرامية وذلك لتأمني تلك املواقع وضامن سالمة املدنيني وأماكن العبادة. وأضاف املصدر ان فرق هندسة امليدان يف اللواء 

متكنت من تفكيك ورفع الصواريخ واملقذوفات احلربية.

كربالء.  يف  املقدسة  العتبات  شاعة(  بن  القادر  )عبد  اجلزائري  السفري  زار 
وتأيت زيارة السفري اىل كربالء بحكم وجود نادي احتاد العاصمة اجلزائري 
باملحافظة ملقابلة نادي القوة اجلوية العراقي ضمن منافسات البطولة العربية 
ما  مثل  وجد  انه  السفري  وذكر  الدويل.  كربالء  ملعب  االبطال عىل  لألندية 
كان يتوقع شعبا طيبا كريام, مؤكدا ان زيارته االوىل اىل مدينة  كربالء املقدسة 
لن تكون االخرية.مشريا اىل حسن االستقبال وكرم الضيافة من قبل ادارة 
العتبات املقدسة.معربا عن وافر سعادته بوجوده يف كربالء ومتكنه من اللقاء 

باملسؤولني فيها.

أخبار
ومتابعات

في  الطبية  لالختصاصات  المجانية  الدراسية  المنح  تطلق  العالي  التعليم  وزارة   •
الجامعات والكليات االهلية لذوي الشهداء من الحشد الشعبي والقوات االمنية للعام 

الدراسي  2018- 2019.

العقوبات  إن  العراقي:  النفط  وزير  اللعيبي(  )جبار   •
مع  العراق  اتفاق  على  تؤثر  لن  إيران  على  األمريكية 

إيران لمبادلة النفط الخام.

الحشد الشعبي يعثر على صواريخ معّدة للتفجير ومقذوفات حربية في بعشيقة

سفير الجزائر بالعراق يزور العتبات المقدسة في كربالء

الوزراء  دينار خصصها مجلس  15 مليار 
لمحافظة النجف االشرف لتنفيذ المشاريع 

الخدمية...

من  تخصيصها  ت��م  أمريكي  دوالر  مليون   34
الصندوق اإلنساني العراقي )IHF( من أجل دعم 

المنظمات غير الحكومية في العراق.

بيجي.. باألرقام في مصفى  العالي  الضغط  قابلوات  انجاز مد  كلفة  دينار  )907( ماليين 
لصالح وزارة النفط - شركة مصافي الشمال..
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اطلق قسم االعالم يف العتبة احلسينية املقدسة، تطبيق امليس يف احلج، 
تأدية اعامل مناسك احلج. وقال  يساعد حجاج بيت الل احلرام عىل 
التطبيق  ان  االعالم  قسم  رئيس  الشهرستان(  الدين  )جال  السيد 
رشعية.  احكاما  متضمنا  احلج،  واجبات  اداء  عىل  احلجاج  يساعد 

مبينا انه يتضمن دليال سياحيا للحجاج. 
وأضاف، ان التطبيق يعمل باللغتني العربية واإلنجليزية بشكل كامل 
و بدون انرتنت، كام حيتوي عىل ميزات منها، الزيارات والدعية، و 

مسائل رشعية عن احلج، وحمارضات عن احلج. 
وتابع ان رشح االعامل والواجبات مقتبس من موقع املرجع الديني 
تثبيت  عىل  وكذلك  السيستان،  احلسيني  عيل  السيد  سامحة  االعىل 
بدون  اىل خرائط مكن تصفحها  اضافة  التقويم،  العامل يف  جدول 

انرتنيت.
امليس يف احلج( متوفر حاليا عىل االجهزة  ان تطبيق)  بالذكر  اجلدير 

.ios التي تعمل بنظامي االندرويد و

تعاون  هبدف  اجتامعا  املركزية،  االربعني  جلنة  عقدت 
العراق وايران إلقامة مراسم مسرية زيارة اربعينية االمام 
وقال  رائ��ع(.  )بشكل  املقبلة  السالم(  )عليه  احلسني 
الفقاري(:  ذو  )حسني  املركزية  االربعني  جلنة  رئيس 
ان االجتامع الثامن للجنة والذي حرضه مثلو ورؤساء 
وباقي  وخوزستان  اي��الم  وحمافظا  الداخلية  اللجان 
العراق، مبينا ان اهلدف من االجتامع  اللجنة يف  اعضاء 
التوقعات  ودراس���ة  املسؤولني،  بني  التنسيق  زي��ادة 
ومالحظات اللجان الداخلية يف جلنة االربعني، وتسوية 
املشكالت والتحديات املوجودة قدر االمكان، ومناقشة 
يف  املتواجدة  االيرانية  اللجنة  وتوقعات  مالحظات 
مراسم  إلقامة  اجلانبني  بني  التعاون  وتعزيز  العراق، 
اىل  الفتا  مكن.  شكل  بأفضل  اجلاري  العام  االربعني 
اقامة مراسم االربعني بشكل رائع يعد أمرا هاما بالنسبة 
احليلولة  رضورة  مؤكدا  والعراقي،  االي��ران  للشعبني 
دون وقوع احداث من شأهنا ان تعطي الذريعة لألعداء 

ومعاريض اقامة هذه املراسم.
من جانبه قال السفري االيران ببغداد )ايرج مسجدي( 
شهر  منذ  بدأت  العراق  يف  التنسيقية  االجتامعات  ان 
رمضان، وقد اختذت اجراءات جيدة يف هذا السياق وال 

توجد مشكلة معينة.

العراق وإيران يجتمعان لتنظيم
 زيارة االربعين بشكل رائع

• لجنُة اإلرشاد والّدعم في العتبة العّباسية المقّدسة تقّدم 
على  الُمرابطين  للمقاتلين  والمعنوّي  اللوجستّي  دعمها 

الحدود السورّية العراقية ...

• شعبة التبليغ الديني للعتبة الحسينية المقدسة تطلق 
المشروع الخدمي الوطني االول في العراق بالتعاون مع 

االمانة العامة لرئاسة الوزراء.

•)يان كوبيتش( الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق:
من الضرورة أن يكون رئيس وزراء العراق في المرحلة المقبلة قويًا  الن 

الواقع األمني في العراق بحاجة الى قوة .

إعالم العتبة الحسينية المقدسة ُيطلق
 تطبيقا يساعد حجاج بيت اهلل الحرام

 على اداء واجبات الحج
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في الصحن الحسيني الشريف 2018/8/10م

اإلمام الجواد وإصالحه األخالقي

االمام  استشهاد  ذكرى  ونحيي  نعيش  ونحن 
)عليه  اجل��واد  عيل  بن  حممد  االم��ام  جعفر  ايب 
اجلواد  لقبه  السالم(  )عليه  واالم��ام  السالم( 
وهو أشهر القابه وُلقب به لكثرة ما أسداه من 
ألقاب  وله  الناس  اىل  واالحسان  والرب  اخلري 
والريض  والقانع  واملرتىض  التقي  منها  اخرى 
واملختار وباب املراد.. وال بأس ان نتعرض هنا 
والرتبوي  االخالقي  االصالح  منهج  بيان  اىل 
لدى االمام اجلواد )عليه السالم( بذكر بعض 

ما روي عنه )عليه السالم( يف هذا املجال..
املهام  من  ان  واالخوات  االخوة  اهيا  تعلمون 
عليهم  االئ��م��ة  هب��ا  اضطلع  التي  االساسية 
السالم ومنهم االمام اجلواد )عليه السالم( هي 
والذي  واملجتمع  للفرد  االخالقي  االصالح 
وال  النفس  بتهذيب  االساسية  ركيزته  تبتدئ 
بأس هنا بذكر بعض ما ورد من تراث االمام 
واصالح  تربية  جمال  يف  السالم(  )عليه  اجلواد 
التي  الرشيفة  حياته  ف��رتة  خ��الل  النفوس 

استمرت مخسة وعرشين سنة..
 : السالم(  )عليه  اجل��واد  االم��ام  عن  روي  ما 
)املؤمن حيتاج اىل ثالث خصال: توفيق من الل 
تعاىل، وواعظ من نفسه، وقبول من ينصحه(.

فاملؤمن حيتاج اىل لطف الل تعاىل ورعايته له بأن 
ويرشح  وعواقبها  االمور  يف  البصرية  له  جيعل 
صدره لاليامن وهييئ له أسباب النجاح.. وهذه 
االمور تتاح للمؤمن حينام يتوجه اىل الل تعاىل 
وحبه  اليه  التقرب  قصد  من  تعاىل  الل  ويرى 

يرزقه  فحينئذ  واملعصية  اهلوى  عن  واالبتعاد 
والنجاح  الصاحلة  لألعامل  التوفيق  تعاىل  الل 

والطاعة..
والرقيب  الداخيل  ه  املوجيِّ اىل  املؤمن  وحيتاج 
الداخيل  والدافع  الداخيل  وال��وازع  الداخيل 
تنميتها  تم  اذا  النفس  داخل  االمور  هذه  كل 
للخري  دافعة  قوة  هناك  فان  عليها  واملحافظة 
جيع  يف  وجتعله  االنسان  ستالزم  للرش  صاّدة 
بام  والعمل  تعاىل  الل  حدود  مراعيًا  االح��وال 

يرضيه..
الخرين  بنصائح  القبول  هو  الثالثة  واخلصلة 
والتقصري  االخطاء  يف  يقع  ما  كثريًا  فاالنسان 
يشعر  وقد  العيوب  من  الكثري  وفيه  واملعصية 
والعيب  بالنقص  احيانًا  ينصح  حينام  االنسان 
الكربياء  يغالبه  او  النصيحة  فريفض  فيه 
او  حسدًا  االخرين  نصائح  فيعترب  والغرور 
عداوة فريفضها وبالتايل خيس ما يراه الخرون 
من عيوب فيه وهو ال يراها اذ االنسان كثريًا ما 
بأنه عىل  اما العتقاده  ال يبرص عيوبه ونقائصه 
وعصبيته،  هواه  يعميه  او  صحيح  ونظر  حق 
حتث  التي  االحاديث  من  الكثري  وردت  وقد 
االخرين  من  العيوب  تشخيص  تلقي  عىل 
بالقبول وحماولة اصالحها.. من قبيل: )املؤمن 
عني املؤمن دليله ومرآته(، )رحم الل من اهدى 

ايلَّ عيويب(.
هبا  االخ��ذ  من  البد  اص��ول  للنصيحة  ولكن 
اجلواد  عن  روي  لذلك  مؤثرة  فاعلة  لتكون 

المؤمن حينما يستقر 

ايمانه بذلك ويطمئن 

قلبه تراه مرتاح البال 

هادئ النفس مطمئن 

ظل  في  يضيع  ال  ان��ه 

رعاية اهلل وكفالته له
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في الصحن الحسيني الشريف 2018/8/10م

زانه  فقد  : )من وعظ أخاه رسًا  السالم(  )عليه 
ومن وعظه عالنية فقد شانه(.

تنفعنا  التي  االخرى  االحاديث  جلة  من  ايضًا 
وحمن  احلياة  وابتالءات  احلياة  مشاكل  حتّمل  يف 
)عليه  اجلواد  االمام  عن  ورد  ما  الكثرية  احلياة 

السالم( : 
)كيف يضيع من الل كافله وكيف ينجو من الل 
ْن  طالبه؟ ومن انقطع اىل غري الل وكله الل اليه وماَ

عمل عىل غري علم أفسد أكثر ما يصلح(.
الل  ان  وثبت  ايامنه  رسخ  ال��ذي  احلق  فاملؤمن 
املؤثر يف  تعاىل خالقه وبيده مقاليد االمور وهو 
الوجود كله ال غريه وهو العامل بكل يشء ويعلم 
ما يصلح شأن املؤمن وما يفسده وال يألوه خريًا 
مصلحة  بحسب  االم��ور  ر  يقديِّ وهو   ً وفضال 
املؤمن وبيده االعطاء واملنع وجلب اخلري ودفع 

الرش وهو احلافظ واهلادي واملحيي واملميت.. 
قلبه  ويطمئن  بذلك  ايامنه  يستقر  حينام  فاملؤمن 
ال  انه  مطمئن  النفس  هادئ  البال  مرتاح  تراه 
وكذلك  له..  وكفالته  الل  رعاية  ظل  يف  يضيع 
خيشاه ويتجّنب ما يسخطه ويغضبه لنه يعلم ان 
فهو   ً أم آجال   ً باَه ال حمالة عاجال  تعاىل حماسيِّ الل 
ال ينجو من ذلك وان تأخر احلساب والعقاب 
لن  والث��ام  املعايص  يتجنب  ان  حياول  لذلك 
الفرار  يستطيع  ال  وه��و  هبا  مطالبه  تعاىل  الل 

واخلالص من حكومته وقضائه وعدله..
ولذلك يكون توجه املؤمن فيام يطلبه ويأمله ويف 

جيع حاجاته اىل الل تعاىل..
الل  عىل  التوكل  درج��ة  لبيان  املجال  هذا  ويف 
كتب  بعض  يف  روي  م��ا  االن��ب��ي��اء  عند  تعاىل 
احلديث انه ابراهيم عىل نبينا وآله وعليه أفضل 

رمي  حينام  والسالم  التحية 
يف  جربئيل  تلّقاه  باملنجنيق 

اهلواء فقال: هل لك من حاجه؟ 
فال،  اليك  اما   : السالم(  )عليه  فقال 

ميكائيل  فاستقبله  الوكيل.  ونعم  الل  حسبي 
خزائن  ف��إن  ال��ن��ار  أمخ���دُت  اردت  ان  ف��ق��ال: 
أتاه  ثم  أريد...  ال  فقال:  بيدي  واملياه  االمطار 
ملك الريح فقال: لو شئت طرّيت النار فقال: ال 
أريد.. فقال جربائيل: فاسأل الل فقال: حسبي 

من سؤايل علمه بحايل.
القرانية  االي��ات  يف  ورد  كام  املؤمن  االنسان 
تعاىل  الل  اىل  يتوجه  ان  الرشيفة  واالح��ادي��ث 
السالم  عليهم  باملعصومني  والتوّسل  بالدعاء 
يدعو  لن  اليه  وسيلة  تعاىل  الل  جعل  انه  فانه 
االنسان املؤمن ويعرّب عن فقره وحاجته وعجزه 

اىل الل تعاىل..
االمام  عن  وردت  التي  االحاديث  من  ايضًا 
االنسان  سالمة  )من   : السالم(  )عليه  اجل��واد 
قّلة حفظِه لعيوب غريه وعنايته بإصالح عيوب 

نفسه(.
تتبع  تبعات  من  يسلم  لكي  املؤمن  فاالنسان 
عثرات االخرين وزالهتم وحتى ال يقع يف الغيبة 
العناوين  من  ذلك  وغري  واالنتقاص  والبهتان 
املحرمة.. هذا من جانب ومن جانب آخر لكي 
اخطائه وزالته  ويتدارك  يعالج عيوبه ونقائصه 
والفحص  بالبحث  يشتغل  ان  عليه  وعثراته 
يوجه  وان  يعاجلها  ان  وحي���اول  عيوبه  ع��ن 
من  يسلم  لكي  ذلك  نحو  وجهوده  اهتامماته 
جهتني التخلص من الذنوب املتعلقة بالخرين 

واصالح النفس فيسلم من هاتني اجلهتني..

م���ن ح���دي���ث ل��إم��ام 

سالمة  »م���ن  ال���ج���واد: 

حفظِه  ق��ّل��ة  االن���س���ان 

وعنايته  غيره  لعيوب 

بإصالح عيوب نفسه«
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اهيا االخوة واالخوات نتعرض يف اخلطبة 
الثانية اىل مبدأ اجتامعي وتربوي مهم يف 
)مبدأ  وه��و  أال  واملجتمع  الفرد  حياة 

الشعور باملسؤولية(.
املبادئ  م��ن  ه��و  ال��واق��ع  امل��ب��دأ يف  ه��ذا 
عباده  يف  تعاىل  الل  أودعها  التي  الفطرية 
كبقية املبادئ الفطرية، وذلك لكي تتوفر 
التكليف  مقدمات  م��ن  مهمة  مقدمة 
االهلي.. االنسان مكّلف بأداء الواجبات 
واالنتهاء عن املعايص واملحرمات، البد 
عن  مسؤول  بأنه  شعور  لديه  يكون  ان 
تعاىل،  الل  امام  وسلوكه  واعامله  افعاله 
هذا  وثواب،  وعقاب  حماسبة  هناك  وإن 
االلتزام  نحو  وحيركه  يدفعه  الشعور 
هو  الشعور  وه��ذا  االهل��ي،  بالتكليف 
املسؤولية  بأعباء  للنهوض  يدفعه  الذي 
وجتاه  نفسه،  جت��اه  وامل��ادي��ة  االجتامعية 
هذا  جمتمعه،  وجت���اه  وارح��ام��ه  ارست���ه 

احلقوق  ملراعاة  يدفعه  الذي  هو  الشعور 
لآلخرين  حقوق  هناك  وال��واج��ب��ات، 
، وهذه احلقوق  ، وهناك واجبات عيلَّ عيلَّ
اداءها فيه مشّقة وفيه ُكلفة.. كيف أؤدي 
؟  والتزم هبذه احلقوق التي لآلخرين عيلَّ

وأؤدي الواجبات التي عيلَّ لآلخرين؟
باملسؤولية،  شعور  لديَّ  يكون  أن  البد 
النهوض بالمة واالرتقاء بالمة بالتطور 
الواقع  وتغيري  والتقدم،  وب��االزده��ار 
امُلعاش؛ انام يأيت من خالل الشعور احلي 
واملواثيق  بالوعود  االلتزام  باملسؤولية.. 
خالل  من  يأيت  انام  لآلخرين؛  والعهود 

الشعور باملسؤولية.
الل  انسان،  كل  عند  موجود  املبدأ  هذا 
تأيت  نعم  االنسان،  فطرة  يف  أودعُه  تعاىل 
والرتبية،  والبيئة،  اخلارجية،  املؤثرات 
أو  الشعور،  ه��ذا  وحتفز  ُتنّمي،  لكي 
ُتضِعف هذا الشعور، هو موجود يف أصل 

خلقة االنسان، لكن احيانًا ال تتوفر البيئة 
وجتعله  الشعور،  هذا  عىل  حتافظ  التي 
فاعال ً.. مؤثرًا، يضُعف فينعدم، ويصبح 
الغري..  عىل  االتكال  روح  االنسان  لدى 
روح الكسل .. ُحب التعطيل والرتاخي 
جتاه  بالواجب  القيام  وع��دم  والفتور، 
باملسؤولية،  النهوض  وعدم  الخرين، 
أحيانًا تأيت البيئة اخلارجية.. اما ان حتافظ 
ال-   – انه  أو  الفطري،  املبدأ  هذا  عىل 
يؤدي اىل إضعاف هذا املبدأ الفطري عند 

االنسان..
له  باملسؤولية  الشعور  هذا  تنمية  طبعًا 
الكثري من االجيابيات.. عىل مستوى الفرد 
باملسؤولية،  الشعور  ُضعف  واملجتمع، 
وروح  الخ��ري��ن،  عىل  االتكال  وروح 
عىل  املسؤولية  يف  اللوم  القاء  ونفسية 
الخرين، يؤدي اىل جمموعة من السلبيات 
واملجتمع  الفرد  مستوى  عىل  اخلطرية 

الشيخ الكربالئي يدعو الى تنمية مبدأ الشعور بالمسؤولية
 في المجتمع، ويبين أهميته للنهوض والتقدم واالزدهار 

 تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام الجمعة في 
كربالء المقدسة في خطبته الثانية من صالة الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف

 في 27 ذو القعدة 1439هـ الموافق 2018/8/10م تحدث قائال  :
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منها.. حلول الفوىض، ويؤدي اىل تضييع 
تراجع  اىل  وي��ؤدي  لآلخرين،  احلقوق 
أمورها، لن  المة وختلفها، واضطراب 
الفرد ولن املؤسسة ال تشعر باملسؤولية 
يف النهوض.. وبأن يتقدم هبذا املجتمع.. 
وهذا  الشعب  هذا  ان  اىل  يؤدي  حينئذ 
ال��وراء،  اىل  وي��رتاج��ع  يتخلف  ال��ف��رد؛ 
املبدأ،  هذا  لدينا  يكون  ان  البد  لذلك 
واملجتمع،  الفرد  حياة  يف  بأمهيته  ونشعر 
وقد أكدت - الحظوا اخوان - اليات 
عىل  احلفاظ  حتاول   .. تنّبه  دائاًم  القرآنية 
لإلنسان  وتؤكد  الفطري،  املبدأ  ه��ذا 
وكل  فعل  كل  مسؤول..  انت  انه  عىل 
ترصف وكل سلوك وقول انت مسؤول 
عنها، ستسجل عليك، وحتاسب عليها، 
وتعاقب عليها، عدد من اليات القرآنية 
املبدأ،  ه��ذا  تبنّي  الرشيفة  واالح��ادي��ث 
وحتاول احلفاظ عليه.. الحظوا الل تعاىل 
ِعنياَ )92(  ُهْم أاَْجاَ نَّ لاَ ْسأاَ ناَ بيِّكاَ لاَ راَ واَ ُيقسم : )فاَ

– سورة احلجر- (، 
ُكنُتْم  امَّ  عاَ ُلنَّ  ُتْسأاَ لاَ )واَ  : اخرى  آية  ايضًا يف 
كل  النحل(،  س��ورة   -)93( ُلوناَ  تاَْعماَ
عنه..  ستتساءلون  منكم  يصدر  عمل 

سواء كان صغريًا ام كبريًا. 
ْسُئوُلوناَ  ْم ماَ ُ ِقُفوُهْم إهِنَّ ثم يف آية أخرى : )واَ

)24( – سورة الصافات- .
وكذلك احلديث املشهور لديكم : )كلكم 

راع ٍ وُكلكم مسؤول عن رعيته(.

انسان  كل  ان   .. احلديث  هذا  من  نفهم 
لديه  انسان  وكل  مسؤول،  املجتمع  يف 
رعية، تارة الرعية كبرية.. احلاكم ورعيته 
الدائرة ومديرها راٍع  من الشعب، وتارة 
املدير  مدرسة..  وتارة  رعيته،  وموظفوه 
عندنا  وتارة  الطلبة،  عن  ومسؤول  راع 
وعن  ارست��ه  عن  مسؤول  االرسة  رب 

تربيتهم وهكذا.
يكون  االنسان  املجتمع  نواحي  كل  يف 
راعيًا ويكون مسؤول عن رعيته.. نحن 
هنا البد ان نبني ما هو املطلوب يف الوقت 
يعتمد  التي  االم��ور  اهم  ومن  احل��ارض، 
الذي  الثقافة  مسألة  هي  االنسان  عليها 
باملسؤولية(،  اليها )ثقافة الشعور  نحتاج 
شائعة  تكون  ان  جيب  التي  الثقافة  هذه 
الثقافات  مقابل  يف  الناس،  بني  ومنترشة 
االخرى التي تنترش احيانًا لدى املجتمع، 
الفرد  ل��دى  املبدأ  ه��ذا  تعطيل  وتسبب 
االول  املنبع  ان  والشك  املجتمع  ولدى 
داخل  يف  تفّعل  حتى  قيمة  او  مبدأ  لي 
املجتمع هو مدى شعور الفرد واملجتمع 
فردًا  االنسان  حياة  يف  املبدأ  ذلك  بأمهية 

وجمتمعًا..
الذي يؤسف له ان هناك ثقافات مضادة 
املجتمع  يف  تنترش  التي  هي  الثقافة  هلذه 
من جلتها ثقافة القاء اللوم والتقصري عىل 
االخرين، وثقافة االتكال عىل االخرين، 
وثقافة التبعية للغري، عدم الشعور بالثقة 

النفس ..هذه من  بالنفس واالعتامد عىل 
املبدأ االسايس  التي ُتضعف هذا  االمور 
ان  يف حياة االنسان، لذلك نحن نحتاج 
ُنشيع هذه الثقافة بني افراد املجتمع حتى 

ينمو هذا الشعور ويرتسخ يف املجتمع..
ان  نبينها  ان  نحب  مهمة  نقطة  هنا  طبعًا 
هبذا  والتثقيف  باملسؤولية  الشعور  مرتبة 
الشخص  موقع  بحسب  خيتلف  املبدأ 
واالقتصادي  واالج��ت��امع��ي  الوظيفي 
والسيايس.. كلام كان موقعه اهم واخطر 
واوسع يف املجتمع؛ كلام كان هذا الشعور 
من  اكثر  لديه  ويتعزز  يرتسخ  ان  البد 
تكون  ان  البد   ً مثال  فاحلاكم  االخرين، 
اكثر من  لديه  قوية وراسخة  الثقافة  هذه 
الرعية،  من  اكثر  الراعي  أي  املحكوم 
املدير اكثر من الطالب ، رب االرسة اكثر 
موقع  بحسب  وهكذا،  االرسة  ابن  من 
يكون  ان  البد  املجتمع  هذا  يف  االنسان 

هذا الشعور اقوى وارسخ لديه..
املحركات  ه��ي  م��ا  بيان  اىل  ن��أيت  الن 
الشعور  ه���ذا  ن��وّل��د  ل��ك��ي  وامل��ن��اش��ئ 
ب��امل��س��ؤول��ي��ة.. يف ال��واق��ع ه��ن��اك ع��ّدة 
حمركات ومنايشء البد ان نحصّلها لكي 

ننمي هذا الشعور:
الفطرة  ال��داخ��يل  امل��ح��رك  ه��و   : االول 
السليمة والضمري احلي والوجدان النقي 
داخل  يف  سليمة  بقيت  ان  االم��ور  هذه 
باملسؤولية  الشعور  هذا  تنّمي  االنسان؛ 
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عن الحديث وعلومه

الرش،  وتدفعه نحو اخلري واالمتناع عن 
يصدر  حينام  انسان  جتد  احيانًا  لذلك 
اسألك  له  يقول  يسأله  يسء  شيئًا  منه 
ان  االم���ر  ه��ذا  تقبل  ه��ل  ب��وج��دان��ك 
يصدر؟ هذا السؤال انام يعرب عن ان هذا 
سليمة  والفطرة  نقيًا  كان  اذا  الوجدان 
لدى االنسان تدفعه للشعور باملسؤولية 

عن عمله وسلوكه..
الثان - الوازع الديني الذي هو من اقوى 
املحركات للشعور باملسؤولية باعتبار ان 
برقابة  الشعور  من  نابع  الديني  الوازع 
لإلنسان  تعاىل  الل  وحماسبة  تعاىل،  الل 

وما يرتتب عليه من ثواب..
الثالث - الرتبية والتنشئة املجتمعية التي 
الشعور  ينمو هذا  ابتداًء  بالرسة..  تبدأ 
االب  االرسة..  داخ��ل  يف  باملسؤولية 
زوجته  جت��اه  بمسؤوليته  يشعر  ال��ذي 
متقاعسًا  يكون  وال  ويتحرك  واوالده 
الغري..  عىل   ً متكال   ً مهمال   ً متكاسال 
يتحرك من اجل اداء املسؤولية، وينّمي 
ومن  ويربيه،  الطفل  لدى  الشعور  هذا 
الطفل  االب  ي��ريب  ان  املهمة  امل��ب��ادئ 
ع��ىل ح��ب ال��وط��ن، وح��ب االخ��ري��ن، 
والعطف  االخرين،  بمعاناة  والشعور 
حينام  املدرسة  يف  ايضًا  االخرين..  عىل 
يقوم املعلم واملدرس بتنمية هذا الشعور 
بتنمية  يقوم  حينام  واملدير  الطلبة،  لدى 
من  ت��ارة  امل��وظ��ف  ل��دى  الشعور  ه��ذا 
خالل القدوة وتارة من خالل املحاسبة 
الرتبوية  املؤسسات  وايضًا  واملراقبة.. 

للمجتمع تقوم هبذا الدور..

يف  دوره  املجتمع  ي��امرس  ان   - الرابع 
كيف  وامل��راق��ب��ة..  واملتابعة  املحاسبة 
انسان  لدينا  يكون  حينام  ذلك؟  يكون 
له تأثري اجتامعي ويالحظ االخرين فاذا 
هذه  عىل  ينبههم  اخطاء  منهم  صدرت 
االخرين  ينّبه  الدين  رجل  االخطاء، 
تأثري  لدهيم  الذين  كذلك  االخطاء  عىل 
اجتامعي ينبهون االخرين عىل االخطاء 
يأيت  حينام  ال��دائ��رة  داخ���ل  يف  اي��ض��ًا، 
وحياسب  املوظف  وحياسب  املسؤول 
شعور  لديه  يكون  ال  حينام  يعمل  من 
باملسؤولية، وحياسبه عىل تقصريه .. هذا 
باملسؤولية  ايضًا من املحركات للشعور 

جتاه االخرين..
انواع  هي  ما  اخلطبة  هذه  آخر  يف  نبني 

املسؤولية االنسانية:
والتي  االجتامعية:  املسؤولية   -1
الوالدين  تتعلق بمسؤولية االنسان جتاه 
واملساكني  واليتامى  واالرحام  واالبناء 
افراد  من  وغريهم  واملسنني  واالرام��ل 
املجتمع من ذوي االحتياجات املهمة..

وتتضمن  املهنية:  املسؤولية   -2
اتقان  يف  بمسؤوليته  يشعر  االنسان  ان 
االنسان  هبا  املكلف  والوظيفة  العمل 
والتعاون  واالجتهاد  فيه  واالخ��الص 

مع افراد املجموعة العاملة معه.
املسؤولية االخالقية: وتتضمن   -3
اقواله ومعارشته  مسؤولية االنسان عن 
وس��ل��وك��ه وت��رصف��ه االخ���الق���ي مع 

االخرين..
وتشمل  القانونية:  املسؤولية   -4

واالنضباط  واالنظمة  القوانني  احرتام 
االجتامعي  ال��ن��ظ��ام  ع��ىل  وامل��ح��اف��ظ��ة 

والعادات والتقاليد احلسنة.
املسؤولية السياسية : وتتضمن   -5
وحسن  رعيته  م��ع  احل��اك��م  مسؤولية 
نحو  هبم  والخ��ذ  لشؤوهنم،  االدارة 
واالزده��ار،  والتقدم  الصحيحة  اجلادة 
وحتصينهم ومحايتهم ما هيددهم ويشكل 
بالوعود  هلم  وال��وف��اء  عليهم،  خطرًا 
والدستورية  الوطنية  واالل��ت��زام��ات 
واالخالقية.. وهذا النوع من املسؤولية 
لي  ينبغي  التي  املسؤوليات  أهم  هو 
شخص يكون يف هذا املوقع ان يفي هبا 

لرعيته..
هذه االنواع من املسؤولية يف الواقع انام 
هناك  كان  اذا  وجه؛  افضل  عىل  تؤدى 
شعور لدى هذه الطبقة باملسؤولية، وكام 
مراتب،  هلا  باملسؤولية  الشعور  ان  بينا 
ثقافة  ونثبت  نشيع  ان  نحتاج  ونحن 
ثقافة  تشيع  ان  ال  باملسؤولية..  الشعور 
االخرين  عىل  والتقصري  اللوم  القاء 
والركون  االخرين  عىل  واالتكال  دائاًم، 
اىل الراحة والتعطيل، ومثل هذه االمور 
من  واملجتمع  الفرد  حقيقة  متنع  التي 
هو  ما  عىل  والبقاء  واالزده��ار  التقدم 

عليه..
رضاه  فيه  ملا  يوفقنا  ان  تعاىل  الل  نسأل 
وان يأخذ بأيدينا اىل ما فيه صالح امرنا 
انه سميع، واحلمد لل رب العاملني وصىل 

الل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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التي  الح��ادي��ث  بعض  ج���اءت  س1: 
ما  وترك  الل  كتاب  يوافق  بام  بالخذ  تأمر 
وجود  عدم  هو  باملوافقة  يقصد  هل  سواه, 

املخالف هلا يف الكتاب؟
الكتاب  عىل  العرض  أحاديث  هل  س2: 
أم  املتعارضة  بالحاديث  ومقيدة  خمتصة 

هي مطلقة ؟
س3: قال تعاىل: )) يا أهيا الذين آمنوا إن 

جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ((
الفاسق  خرب  برد  تأمر  مل  الرشيفة  والي��ة 
الفاسق  يرويه  ال��ذي  باخلرب  يؤخذ  فهل 
إذا  املعارض  املعصوم مع عدم وجود  عن 
العرض عىل  أن  أم  كان موافقا لكتاب الل 
الوىل  التبني  مراحل  احد  يكون  الكتاب 
التبني  العرض احد مراحل  فقط, وإن كان 
من اخلرب فام معنى المر بالخذ يف أحاديث 

العرض عىل الكتاب؟
من  ج��زء  لقبول  جم��ال  هناك  وه��ل  س4: 
لوجود  به  واالستدالل  واحلديث  الرواية 
القرائن والشواهد ورفض وترك أجزاء من 
نفس الرواية واحلديث سواء كان ذلك من 
طرقنا نحن الشيعة أو كان ذلك من طرق 
من  أشمل  م��وارد  يف  طبعًا  اخل��الف  أهل 
ذكر مناقب الل ومثالب أعدائهم بالنسبة 

لطرق أهل اخلالف؟
ج س1: يفس معظم الصوليني املتأخرين 
الح���ادي���ث الم����رة ب��ع��رض اخل���رب عىل 
الل  واف��ق  م��ا   (( نحو:  والسنة  الكتاب 
باملوافقة   )) ف��ذروه  خالف  وم��ا  فخذوه 

اخلرب  يعرض  أن  بمعنى  النصية,  واملخالفة 
عىل آية قرآنية معينة فإن كانت النسبة بينهام 
هي التباين أو العموم من وجه طرح اخلرب, 
وإن كانت النسبة هي التساوي أو العموم 

املطلق ُأخذ.
الحاديث  هذه  من  البعض  يفهم  وأيضأ 
م��واف��ق��ة م��ض��م��ون احل��دي��ث ل��ألص��ول 
والسنة  الكتاب  من  املستفادة  اإلسالمية 

بدون مقارنته مع آية معينة.
ج س2: ذكر الشيخ النائيني )قدس رسه( 
أن  ي��يل:  ما  السؤال  ه��ذا  عىل  اإلجابة  يف 
عدم  هو  احلجية  رشائط  من  يكون  الذي 
خمالفة الكتاب بالتباين الكيل, فإنه هو الذي 
الل  صلوات   - عنهم  ص��دوره  يمكن  ال 
كان  فإذا  وباطاًل,  زخرفًا  فيكون   - عليهم 
اخلرب أعم من وجه من الكتاب كان الالزم 
إعامل قواعد التعارض بينهام, وال يندرج يف 
قوله )عليه السالم(: )) ما خالف الكتاب 
فهو زخرف (( بل يقدم ما هو الظهر منهام, 
وإال التخيري والرجوع إىل الصل. ولكون 
الكتاب قطعي الصدور ال يوجب تقديمه 
العموم  بعدما كانت داللته عىل  عىل اخلرب 

ظنية.
وأما الذي يكون مرجحًا لحد املتعارضني 
بالعموم  للكتاب  واملخالفة  املوافقة  فهو 
بالعموم  واملخالفة  املوافقة  وأما  وجه,  من 
أيضًأ,  املرجحات  من  ليست  فهي  املطلق 

لعدم املعارضة بني العام واخلاص.
 

رشائط  بني  التفريق  ينبغي  أن��ه  س3:  ج 
مرجحاته,  من  يكون  ما  وبني  اخلرب  حجية 
وقد تقدم يف جواب السؤال السابق أن من 
اخلرب  خمالفة  عدم  هو  اخلرب  حجية  رشائط 
للكتاب بالتباين الكيل... وأما الذي يكون 
املوافقة  فهو  املتعارضني  لحد  مرجحًا 
وجه..  من  بالعموم  للكتاب  واملخالفة 
هذا بالنسبة إىل مسألة العرض عىل الكتاب, 

وهي متأخرة عىل مسألة حجية السند.
العموم  عىل  السند  حجية  مسألة  يف  وأما 
بغض النظر يف املناقشات يف الية والخذ 
أو  باملفهوم  الفاسق  خرب  ترد  وأهنا  والرد 
الصوليني  بني  املشهور  نقول  ذلك،  غري 
أن  بمعنى  العدالة,  دون  الوثاقة  اعتبار  هو 
املعايص  وي��امرس  فاسقًا  كان  وإن  املخرب 
وأحرزنا  الكذب(  صفة  )عدا  بجوارحه 
بخربه,  الخذ  يف  يكفي  القدر  فهذا  صدقه, 
احلكم  مناسبات  قاعدة  إىل  إستنادًا  وذلك 
اخلرب  بحجية  احلكم  إن  إذ  وامل��وض��وع. 
صدق  موضوعها  التي   - الوثاقة  يناسب 

املخرب - دون العدالة.
يكون  فقد  ب��ه,  مسّلم  أم��ر  ه��ذا  س4:  ج 
لوجود  الوجوب  عىل  يدل  اخلرب  من  جزء 
قرائن، وجزء آخر يدل عىل االستحباب.. 
قرائن  لوجود  الواحد  اخلرب  يف  فالتفكيك 

أمر ال ضري فيه.
املصدر/ مركز البحاث العقائدية.

لو سألوك 

عن الحديث وعلومه
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السؤال : كام تعلمون ان يف العراق ازمة كبرية للوقود وان هناك 
سوداء(  )سوق  االرصفة  عىل  الوقود  ببيع  يقومون  الناس  بعض 

بعرشة اضعاف السعر الذي حتدده الدولة فام حكم هذا البيع ؟
اجلواب : ال جيوز التخلف عن القوانني املرعية يف هذا املجال .

السؤال : هل يلزم املكلف احلاصل عىل فيزا اإللتزام بقوانني البلد 
غري اإلسالمي ، بام يف ذلك التقُيد بأمثال إشارات املرور وقوانني 

العمل وأمثاهلا ؟
اجلواب : إذا تعّهد هلم - ولو ضمنًا - برعاية قوانني بلدهم ، لزمه 

الوفاء بعهده فيام ال يكون منافيًا للرشيعة املقدسة .
ومثل إشارات املرور يلزم التقيد هبا مطلقًا ، إذا كان عدم مراعاهتا 
يؤدي - عادة - اىل ترُضر من حيرم اإلرضار به من حمرتمي النفس 

واملال.

تنّص عىل عدم  النقل  عبارات يف بعض وسائط  توجد   : السؤال 
جواز التدخني ، فهل جتوز خمالفتها ؟

اجلواب : إذا كان ذلك بمثابة رشط ضمني عىل من يريد الركوب 
القوانني  برعاية  هلم  التزم  وقد  حكوميًا  قانونًا  كان  أو   ، فيها 

احلكومية ، لزمه العمل وفق رشطه والتزامه.

السؤال : سيدنا هناك بعض الناس يفرتشون الشوارع واالرصفة 
العامة ليبيعوا بضائعهم ما يؤدي ايل عرقلة سري املارة من الناس 

والسيارات فهل جيوز هلم ذلك ؟
هذا  يف  املرعية  والقوانني  النظم  عن  التخطي  جيوز  ال   : اجلواب 

المر .

السؤال : هل جتوز زيادة السعة عن السعة القانونية ؟
باملقدار  إال  القوانني  هذه  خمالفة  جييز  ال  السيد  سامحة   : اجلواب 

الذي تتسامح فيه احلكومة .

السؤال : هل جيوز ركوب القطار بدون تذكرة يف البالد الكافرة ؟
برعاية  هلم  التزمته  التزام  خالف  عىل  كان  ان  جيوز  ال   : اجلواب 
اذا كان يف  بذلك  تلتزم هلم  مل  إذا  القوانني اجلارية هناك بل وكذا 

عملك اساءة لسمعة اإلسالم واملسلمني .

السؤال : هل جتوز خمالفة القوانني الوضعية يف الدولة ؟
اجلواب : ال جيوز خمالفة القوانني التي جتعل ملصلحة الناس .

الوضعية  القوانني  بيان احلكم الرشعي يف خمالفة  : نرجو  السؤال 
أو  إج��ازة  غري  )من  ترخيص  بغري  السيارة  قيادة  )من  للمرور 
املرور  رجل  بإشارات  االلتزام  عدم  أو  الضوئية  اإلشارة  رضب 
والسري بطريق خمالف للطريق املألوف( أي )عكس اجتاه الطريق 

الصحيح( فام هو احلكم الرشعي عن هذه املخالفات املرورية ؟
يؤدي  مراعاهتا  عدم  كان  إذا  املرور  بانظمة  التقّيد  يلزم  اجلواب: 
� إيل ترضر من حيرم اإلرضار به من حمرتمي النفس واملال  � عادة 
بل مطلقًا عيل الحوط. وينبغي التعاون مع القائمني هبذا الشأن 
والتسيب  الفويض  حالة  لتجاوز  الراهنة  املرحلة  يف  وخصوصًا 

واملحاذير المنية .

ما حكم من نام في العربة لحظة اثناء السعي ؟

هل يج���وز وقف عّداد الكهرباء ، أو الماء ، أو الغاز ، أو التالعب 
به في الدول غير اإلسالمية ؟

الجواب : يبطل ذلك الجزء من سعيه .

التقّيد باألحكام والقوانين
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واجلاهل  املقرص  اجلاهل  بني  الفرق  ما  السؤال: 
القارص؟

جهله  يف  املعذور  هو  القارص  اجلاهل  اجل��واب: 
واملقرص بخالفه، ومن االول من اعتمد يف تقليده 
علی طريق رشعي تبني خطؤه الحقًا ومن عمل 
بفتوی الفقيه اجلامع للرشائط ثم عدل الفقيه عن 
حمّرم  حلية  اعتقد  ومن  خطئها  الی  للتنبه  فتواه 
اعتقادًا جازمًا لكونه نشأ بعيدًا عن االجواء الدينية 
واما اذا كان اعتقاده باحللية ناشئًا من تقصريه يف 

التعلم من قبل فهو من قبيل اجلاهل املقرّص.
وجمهول  العباد  مظامل  بني  الفرق  هو  ما  السؤال: 

املالك، وهل خيتلفان يف احلكم؟
به  تشتغل  عام  هبا  يعرب  العباد  مظامل  اجل���واب: 
الذمة من حقوق الناس جمهولني، وجمهول املالك 
جمهول  لشخص  يعود  الذي  اخلارجي  املال  هو 
بعد  التصدق  وجوب  حيث  من  واحد  وحكمها 

الياس من التعرف علی صاحب احلق.

السؤال: ما هو تعريفكم للفتاة البكر؟
اجلواب: املقصود بالبكر � من مل يدخل هبا زوجها، 
قبل  أو طلقها  عنها زوجها  تزوجت ومات  فمن 
من  وك��ذا  بكر،  فهي  هبا  يدخل  ان 
وثبة  من  الوطء  بغري  بكارهتا  ذهبت 
أو نحوها، واما ان ذهبت بالزنا أو 
البكر  بمنزلة  فهي  شبهة  بالوطء 
عىل االظهر، واما من دخل هبا 
زوجها فهي ثيبة وان مل يفتض 

بكارهتا عىل االصح.
يف  باجلهة  املقصود  ما  ال��س��ؤال: 
املصطلح  مقابل  يف  احلنيف  الرشع 

القانون وكيف يتم العامل معها؟
اجلواب: تطلق )اجلهة( ويراد هبا يف املصطلح 
او  شخص  علی  ينطبق  ال  الذي  العنوان  الفقهي 
علی  الوقف  )يصح  مثاًل  فيقال  خارجية،  عني 
اجلهة كعزاء امام احلسني )عليه السالم( ومعاجلة 
ويقابلها  ذل��ك(  ونحو  الدين  وتبليغ  املرضی 
العناوين العامة القابلة لالنطباق علی االشخاص 
واالعيان سواء اكان هلا مصاديق طولية وعرضية 

كعنوان الفقراء واملشاهد املرّشفة، 
فقط  طولية  مصاديق  هلا  كان  ام 
او  لالمامية  االع��ل��ی  كاملرجع 
وامثال  البلد  يف  االعظم  املسجد 
املصطلح  يف  اجلهة  ولعل  ذل��ك. 

معظم  ان  والظاهر  القسمني،  كال  تعم  القانون 
احلكومية  وغري  احلكومية  واملؤسسات  اهليئات 
القسمني  احد  يف  تتدرج  قانونية  شخصية  هلا  ما 
املقصود  عن  هذا  الرشعية،  احكامها  فتشملهام 
والعناوين  اجلهات  مع  التعامل  وام��ا  باجلهة، 
عليها،  الرشعية  الوالية  له  من  مع  فيتم  الرشعية 
مل  فيام  قبله  من  واملنصوب  الرشعي  احلاكم  وهو 
بموجب  غريه  شخص  الی  عليها  الوالية  تعهد 
لقرض  صندوق  تشكيل  تم  اذا  مثال  الدليل، 
مع  فالتعامل  املؤمنني  من  جع  ب���ادارة  احلسنة 
ماتوا ومل  اذا  يتم عن طريقهم ولكنهم  الصندوق 
يتحدد هلم بديل بموجب قانون الصندوق فاالمر 
يرجع الی احلاكم الرشعي وهكذا يف سائر املوارد.
النقاء  كان  سواء   (  : بعبارة  املقصود  ما  السؤال: 
املتخلل كاملستوعب لقرص زمن الدمني ، او الدماء 

أم مل يكن كذلك ( الواردة يف املسألة )77(
يف  االفاضة  نرجو   ، املنتخبة  املسائل  من  ص49 

االجابة ؟
 ، ال��دم  انقطاع  ف��رتة  بالنقاء  املقصود  اجل��واب: 
أثناء  فيها  ال��دم  ترى  التي  الفرتات  ان  واملعنى 
العرشة إذا كانت قصرية جدًا – كدقيقة او دقيقتني 
– فهي كالنقاء املستوعب لتامم الفرتة ، وإن  مثاًل 
العرشة  أثناء  الدم  من  النفساء  تراه  ما  فقل  شئت 
كالعدم  فهو  قصرية  كانت  إذا  متقطعة  فرتات  يف 
يكون  فال  قصرية  تكن  مل  إذا  ما  بخالف  وهذا   ،
وهذا   ، كاملستوعب  او  مستوعبًا  املتخلل  النقاء 

معنى قوله ) أم مل يكن كذلك (.

البحوث  شعبة  ال����وارث  منتدى   : )امل��ص��در 
والدراسات يف قسم الشؤون الدينية(

مصطلحات فقهية
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احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  وّج��ه 
املهدي  عبد  الشيخ  س��امح��ة  امل��ق��دس��ة 
طبابة  هيئة  وفد  لقائه  خالل  الكربالئي 
اجلرحى  من  وجمموعة  الشعبي  احلشد 
بالصحن  الضيافة  دار  يف  وامل��ع��اق��ني 
االعتناء  رضورة  اىل  الرشيف  احلسيني 
باملقاتلني اجلرحى واملعاقني وتوفري سبل 
موضحا:  هلم،  الكريم  والعيش  الراحة 
احلسينية  العتبة  يف  اهلندسية  الكوادر  »ان 
املاضية  القليلة  االيام  يف  بدأت  املقدسة 
العمل عىل بناء مرشوع )316( بيتا سكنيا 

لعوائل الشهداء واجلرحى املعاقني«.

مدير  الشوكي  باقر  السيد  قال   ذلك  اىل 
ادارة هيئة طبابة احلشد الشعبي: »ترشفنا 
السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  بزيارة 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  ولقاء 
املهدي  عبد  الشيخ  س��امح��ة  امل��ق��دس��ة 
جرحى  من  جمموعة  بصحبة  الكربالئي 
نقل  اللقاء  خالل  وتم  الشعبي،  احلشد 
بعض املعوقات التي يعان منها اجلرحى 
احلكومي  بامللف  واملرتبطة  واملعاقون 
تنفيذ  كذلك  اكثر،  دعم  اىل  حتتاج  والتي 
مساعدة  شأهنا  من  التي  القوانني  بعض 
الوفد  بان  مؤكدا:  واملعوقني،  اجلرحى 

الشيخ  قبل  م��ن  ك��ب��ريا   ت��ف��اع��ال   لقي 
بالعمل  وعد  ب��دوره  ال��ذي  الكربالئي  
املتيسة واملتعلقة  عىل حل بعض االمور 

بالدعم املادية واخلدمي«. 
احد  صباح  رشق��ي  ثائر  ب��نّياَ  جانبه  من 
جرحى احلشد الشعبي: »ان االصابة  التي 
تعرض هلا وادت اىل برت ساقيه جاءت يف 
عمليات قادمون يا نينوى عام 2016م، 
موضحا: ان هيئة احلشد الشعبي تكفلت 
باجراء عملية زرع االطراف الصناعية يف 

االيام القليلة القادمة«. 

الشيخ الكربالئي يلتقي هيئَة طبابة الحشد الشعبي ويوّجه  
الى ضرورة االعتناء بالجرحى والمعاقيّن

االحرار: حسنين الزكروطي / تصوير: صالح السباح
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بابل  حمافظة  ابناء  من  املواطنني  احد  تربع 
 60( مساحتها  تبلغ  سكنية  ارض  بقطعة 
عيل  ل��واء  يف  املقاتلني  م��ن  لعدد  دون���ام( 
بابل  حمافظتي  يف  املتعففة  والعوائل  الكرب 

وكربالء..
الطفييل  كاظم  احلسني  عبد  الشيخ  وحتدث 
احد املقاتلني يف لواء عيل الكرب عن مبادرة 
احلاج  امحد احلسون بقطعة ارض مساحتها 
60 دوناًم التي ستوزع بواقع200م2 ملقاتيل 
احلشد الشعبي يف لواء عيل االكرب والعوائل 
وك��رب��الء،  ب��اب��ل  حمافظتي  م��ن  املتعففة 
وبالتنسيق مع مؤسسة املحقق )ابو القاسم 
قطع  تقسيم  عىل  للعمل  اخلريية  احل��يل( 
احلاجة  بأمّس  هو  ملن  وتوزيعها  االرايض 
مساٍع  »هناك  ان  مبينًا  املقاتلني«،  من  اليها 
هذه  االرايض  قطع  تكون  أن  يف  كبرية 
دورًا سكنية لتشملها رعاية العتبة احلسينية 
عىل  حيتوي  نموذجيا  حيا  ليكون  املقدسة 

العديد من اخلدمات يف املستقبل«.
قرية  يف  القطع  »موقع  ان  الطفييل  واضاف 
يف  احلديد  سكة  من  بالقرب  حسان  البو 
حمافظة بابل عىل طريق يا حسني املؤدي اىل 

مدينة ايب االحرار االمام احلسني واخيه ايب 
الفضل العباس )عليهام السالم(«.

مؤسسة  مدير  الكنان  حممد  احل��اج  وذك��ر 
قائاًل:  اخلريية(  احليل  القاسم  )ابو  املحقق 
)اب��و  املحقق  مؤسسة  م��ن  وف��د  »ت���رّشف 
احللة  مدينة  من  اخل��ريي��ة(  احل��يل  القاسم 
وعدد من ابطال اللواء بلقاء سامحة الشيخ 
الرشعي  املتويل  الكربالئي  املهدي  عبد 
سامحته  وب��ارك  املقدسة،  احلسينية  للعتبة 
لنا هذا املرشوع بعد اطالعه عىل خمططات 

تبلغ  كانت  التي  االرايض  قطع  تقسيم 
لكل  200م2  تكون  بأن  فوّجه  150م2 
ارض  حفظ  يف  قدموه  ملا  هلم  تثمينًا  مقاتل 
الوطن واملقدسات من جانب والتأكيد عىل 
جانب  من  املتعففة  العوائل  رشحية  شمول 

اخر«.
بقطع  املتربع  احلسون  اكرم  احلاج  وحتدث 
االرايض قائاًل: »بفضل الل سبحانه وتعاىل 
املقاتلني  تربعت بقطعة ارض إلخوان من 
لرد  بسيط  جزء  وهو  الك��رب  عيل  ل��واء  يف 
اجلميل الذي تقدموا به حلفظ ارض الوطن 
بعصابات  تسمى  ما  دنس  من  واملقدسات 

داعش االجرامية«.
الفردي  الصعيد  عىل  تعد  التي  امل��ب��ادرة 
قدموه  فيام  العراق  لبطال  وتثمينا  تقديرا 
سجلها  وبطوالت  جسام  تضحيات  من 
تاريخ العراق بكل فخر واعتزاز ما هي اال 
املحافظات  باقي  يف  مثيالهتا  تنتظر  مبادرة 
اكرب  إلسعاد  احلال  ميسوري  من  العراقية  

عدد مكن من املقاتلني والعوائل املتعففة.

بابلي يتبرع بأرٍض سكنية
 لعدد من مقاتلي لواء علي األكبر والعوائل المتعففة

تقرير: ضياء األسدي/ تصوير: محمد القرعاوي 
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االحرار: حسنين الزكروطي / تصوير: احمد القريشي

كربالء  في  االســري  االرشــاد  مركز  يعمل 
الحسينية  للعتبة  التابع  المقدسة 
عام  في  تأسيسه  بداية  منذ  المقدسة 
االسرية  المشاكل  معالجة  على  2011م 
عموما   العراقي  المجتمع  بها  يمرُّ  التي 
خالل  من  الخصوص،  بوجه  والكربالئي 
طاقاته االستشارية واالدارية المتخصصة. 
عمله  طبيعة  فــي  الــمــركــز  ويختلف 
االخرى  المراكز  عن  والتوعوي  ــادي  االرش
كونه  قائما على اسس »وقائية عالجية« 
المستمر  التثقيف واالرشاد  تعتمد على 
والتثقيفية  التوعوية  الــدورات  خالل  من 
بالجانب  الــنــهــوض  شأنها  مــن  الــتــي 

االجتماعي واالسري.

برامجه التوعوية والتثقيفية خالل 2018م...

مركز االرش���اد االس���ري في كربالء يس���اهم 
بمعالجة مئات المشاكل االسرية 
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نشاطاته  اهم  حول  اكثر  الضوء  ولتسليط 
التقت  »االحرار«  جملة  2018م   عام  خالل 
مركز  مدير  نايف  كاظم  عزيز  ال��دك��ت��ور 
املركز  »قام  قال:  وال��ذي  االرسي  االرش��اد 
العتبة  يف  والتعليم  الرتبية  قسم  مع  بالتعاون 
خاصة  دورات  بإقامة  املقدسة  احلسينية 
معلامت  تستهدف  االط��ف��ال  ري���اض  يف 
املعلامت  املدارس اخلاصة هبم، ولكثرة عدد 
املعلامت  املركز  قّسماَ  الدورة  يف  املشاركات 
املشاركات عىل ثالث دورات بواقع )7( أيام 
خمتصون  اساتذة  ويقّدمها  الواحدة  للدورة 
اىل  ال���دورة  وتطرقت  االرسي،  باجلانب 
مأخوذة  لألطفال  وتوعوية  مهنية  جوانب 
ومتمثلة  متخصصة،  عاملية  دراس��ات  من 
التعلم  يف  الصحيحة  االسس  تطبيق  بكيفية 
االرجتالية  عن  بعيدا  االطفال  مع  ومارستها 

او الفوىض«. 
تعليم  يف  خاصة  دورات  هناك  نايف:  وتابع 
احلياكة،  النسائية،  العباءة  )كخياطة  اخلياطة 
عمرية  فئات  فيها  شاركت  االلبسة(  خياطة 
وكان  املقدسة،  كربالء  حمافظة  من  خمتلف 
خالل  م��ن  يتم  ال����دورات  ع��ن  االع���الن 
بوك  الفيس  يف  للمركز  الرسمية  الصفحة 

وكذلك عرب برنامج الواتساب والتلكرام«. 
نشاطات متنوعة وجهود كبرية

نشاطات  من  جلة  عىل  »االح��رار«  اطلعت 
املركز  قدمها  2018م  عام  مطلع  منذ  املركز 
الطالق  مؤمتر  ومنها  خمتلفة  عمرية  لفئات 
املوسوم ب�) احلفاظ عىل كيان االرسة العراقية( 
كذلك  شخصية،   )250( من  اكثر  بحضور 
رياحني  ودورة  للفتيات،  يدوية  اعامل  دورة 
فاطمية املقامة يف مدينة الزائرين االمام احلسن 

كربالء(  )النجف،  طريق  السالم(  )عليه 
نصف  عطلة  يف  املنار  مدرسة  مع  بالتعاون 
يوما   )14( جمموع  من  ايام   )6( ملدة  السنة 
وبمشاركة )150( طالبة، اضافة اىل املشاركة 
يف اعطاء حمارضات ملدة 3 ايام يف مقر مؤسسة 
فيها بني  االيتام شاركت  لعوائل  نور احلسن 
مع  املركز  تعاون  كام  مستفيدة،   150  �120
اسبوعية  حم��ارضات  إلعطاء  الزهراء  معهد 
اسبوع  وبرنامج  اشهر،   3 مل��دة  لطالباهتا 
)عليها  الزهراء  والدة  بمناسبة  السنوي  االم 
السالم( شارك فيه عدة فئات عمرية، كذلك 
جامعة  لطلبة  دينية  ارشادية  حمارضات  اقامة 
بزيارة  متثلت  خمتلفة  برامج  وهناك  كربالء، 
النازحني عىل طريق حمافظة النجف االرشف 
مشاكلهم،  ومناقشة  عائلة   )50( بمجموع 
السنوي«  ابيها  »زينة  برنامج  اقامة  وكذلك 
الذي شهد مشاركة )50( مدرسة يتم اختيار 
طالبة من كل مرحلة ليصل عدد املشاركات 
الفائزات  وتكريم  اختبارهن  تم  طالبة   150
لطلبة   ) لنرتقي  معا   ( برنامج  واقامة  بينهن، 
جامعة كربالء من اجلنسني بمشاركة )600( 
الربنامج حمارضات  طالب وطالبة، وتضمن 
ختللها  اشهر   3 ملدة  ودينية  ارشادية  تربوية 
اختبارات وحصول االوائل عىل جوائز مادية 
ومعنوية كبرية، واىل جانب هذه الربامج اقام 
املركز دورة »اكسبي قلب زوجك قبل فوات 
فيه  شاركت  اسبوع  ملدة  استمرت  االوان« 
الفتيات والنساء، وخالل  جمموعة كبرية من 
بتوزيع  املركز  بادر  املبارك  ايام شهر رمضان 
عائلة   )250( من   اكثر  اىل  رمضان«   »سلة 
من مدينة كربالء، كام عمل املركز عىل اقامة 
دورتني ارشاديتني ملنتسبات املخيم احلسيني 
مراهقة(،   – زوجية  )دورة  اسابيع   3 ملدة 
املتعلقة ب )طفولة،  الدورات  وجمموعة من 
وبرنامج  زوج��ي��ة(  مشكالت  م��راه��ق��ة، 
الديوانية،  الدينية يف حمافظة  العلوم  لطالبات 
االحصاء  دورة  اقامة  عىل  املركز  عمل  كام 
دورة  كذلك  االستشارية،  للكوادر  الرتبوي 
النساء  من  ملجموعة  االولية  االسعافات  يف 
املحافظة،  يف  الطبية  املفرزة  مع  بالتعاون 
عجالت  يوفر  املركز  ان  اىل  التنويه  وجي��در 
لنقل املشاركات يف معظم براجمه من سكناهن 

اىل املركز وبالعكس.
استاذ  الدخييل  سهام  امل��ح��ارضة  وق��ال��ت 

مساعد دكتور كلية تربية للبنات قسم رياض 
االطفال يف جامعة ذي قار: »قدمت حمارضة 
ملعلامت  املهنية  ال��ك��ف��اءات  رف��ع  دورة  يف 
املقدسة«،  احلسينية  للعتبة  التابعة  الرياض 
مبينة: »ان الدورة قسمت اىل عرش جلسات 
جيعها تتناول املواقف التي يمكن ان مترُّ هبا 
النفسية  الضغوط  اىل  اضافة  الرياض  معلمة 
جتنبها،  وكيفية  االطفال  مع  تصاحبهن  التي 
التي  املواضيع  اه��م  اىل  التطرق  وك��ذل��ك 
مراعاة  خالل  من  الطفل  نفسية  مع  تتناسب 
بينهم«،  الشخصية  الفردية واالنامط  الفروق 
ويف االجابة حول ابرز املعوقات التي يمكن 
حتدثت  االطفال  رياض  معلامت  تواجه  ان 
عدم  من  يعانني  املعلامت  »بعض  الدخييل: 
حال  يف  خاصة  معهم  االمور  اولياء  تعاون 
تشخيص ان احد االطفال يمتلك مشاكل يف 
سلوكه الشخيص، وبالتايل يتطلب من املعلمة 
املشكلة،  حلل  الطفل  عائلة  مع  التواصل 
اسلوب  يستخدمون  االه��ل  جتد  باملقابل 
التكذيب او النكران، لذلك نأمل من اولياء 
اجل  من  املعلامت  مع  اكثر  التعاون  االمور 
الطفل   التي هتم  النتائج  احلصول عىل افضل 

واملجتمع«. 
وبينت املتدربة ازهار هاشم حمسن معلمة يف 
راعت  ال��دورة  »ان  اهل��دى:  مصباح  روضة 
الرياض  معلامت  عمل  متس  التي  اجلوانب 
خالل  من  كبرية  االستفادة  كانت  لذلك 
عىل  تساعد  التي  املعلومات  من  اهلائل  الكم 
بالشكل  سلوكه  وتعديل  الطفل  نفسية  بناء 
الدورة  »ان  موضحة:  واملناسب،  الصحيح 
احلديثة  الرتبوية  الوسائل  اهم  اىل  تطرقت 
البنى  كونه  الطفل  مساعدة  شأهنا  من  التي 

االساسية للمجتمع باملستقبل«. 
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التل  توسعة  اع��امل  تستمر  حثيثة  بخطى 
وضعته  حمدد  زمني  ج��دول  وفق  الزينبي 
الكوادر اهلندسية يف قسم املشاريع، وضمن 
مرشوع صحن العقيلة املحاذي حلائر العتبة 

احلسينية من اجلهة الغربية.
ويعترب مقام السيدة زينب املرتبع فوق التل 
بالتل  املعروفة  تسميته  منها  اقتبس  الذي 
الزينبي من االماكن املقدسة لدى املسلمني 
من اتباع مدرسة اهل البيت عليهم السالم، 
داخل  من  سنويا  ال��زوار  ماليني  ويقصده 
املناسبات  اثناء  السيام  العراق،  وخ��ارج 

الدينية.
يقول السيد أفضل الشامي معاون امني عام 
الثقافية،  للشؤون  املقدسة  احلسينية  العتبة 
الرشيف  الزينبي  التل  توسعة  »اع��امل  ان 
جتري بنسق متواز مع مرشوع تطوير صحن 

العقيلة زينب عليها السالم«. 
ويضيف، »سيسهم مرشوع صحن العقيلة 
زينب عليها السالم يف حل ازمة االزدحام 
مساحة  ضمه  بعد  السيام  قادمة  لعقود 
امل��رشوع  »يوفر  مبينا،  م2(.  )160ال���ف 

لنشاطات  اخ��رى  مساحات  ع��دة  ايضا 
العتبة املقدسة منها)مكتبة ومتحف(«.

من  العقيلة  صحن  تطوير  م��رشوع  ويعد 
يف  ستسهم  التي  االسرتاتيجية  املشاريع 
املليونية  الزيارات  خالل  الختناقات  فك 
التي تشهدها كربالء، ويرجح االنتهاء من 

انجازه خالل ستة اعوام.
حممد  االستشاري  املهندس  يؤكد  ب��دوره 
حسن كاظم رئيس قسم املشاريع اهلندسية 
يف العتبة احلسينية املقدسة عىل ان »التصميم 

للمقام  املعامرية  العنارص  جيع  ي��راع��ي 
الديني  امل��وروث  عىل  احلفاظ  جانب   اىل 

والرتاثي«.
ذاكرة  يف  عالق  الزينبي  اتل  »ان  ويضيف، 
العتبات  وزوار  ال��ك��رام  ك��رب��الء  أه���ايل 
منسوب  سيكون  ان��ه  اىل  مشريا  املقدسة 
من  اعىل  اجلديدة  التوسعة  يف  الزينبي  التل 
منسوب صحن العقيلة زينب عليها السالم 

ب� )2( م بحيث حيافظ عىل رمزية التل«.
وذكر كاظم ان التصميم اعتمد ذات اللغة 
املدببة  االقواس  حيث  من  حاليا  املعامرية 
الكربالئي  والكايش  البنائية  والزخارف 

املعرق.  
»ان  اىل،   امل��ش��اري��ع  قسم  رئيس  ويشري 
قدرها  التوسعة  بعد  اجلديدة  املقام  مساحة 
ال  بينام  مربع  مرت  االف  ثالثة   )3000(
تتجاوز املساحة احلالية )300( ثالثامئة مرت 

مربع اي عرشة أضعاف املساحة احلالية«.
خدمية  فضاءات  سيضم  »التصميم  مبينا، 
دون  والنساء  للرجال  واسعة  وصحونا 

التأثري عىل سري حركة الزائر«. 

باشراف مباشر من قبل المتولي الشرعي...
 انطالق اعمال توسعة التل الزينبي الشريف

  االحرار: حسين نصر
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القاهرة،  يف  وهيأت  سيناء،  يف  ُغزلت 
ه��ذه  امل��ق��دس��ة،  ك���رب���الء  اىل  وُن��ق��ل��ت 
معرض  ارك��ان  احد  احتلت  املنسوجات 
كربالء الدويل الذي احتضنت اجنحته هذ 

العام املنتجات املرصية بشكل حرصي.
فاملعرض الذي يقام برعاية وارشاف مبارش 
اىل  املقدسة يسعى  العتبة احلسينية  من قبل 
ديمومة عروضه بعد انقطاع دام لسنوات، 

اثر عزوف السلطات املحلية عن تنظيمه.
املعرض  عام  مدير  احلكيم  ميس  ويعزو 
اعادة تنظيمه اىل تنشيط احلركة االقتصادية 
التبادل  جسور  مد  عرب  كربالء  ملحافظة 
من  »هندف  فيقول،  املبارش،  االقتصادي 
اولويات  عدة  اىل  املعرض  تنظيم  خالل 
مدينة  جت��ار  بني  التعاون  ب��اب  فتح  منها 
عرب  واالجانب  العرب  والتجار  كربالء 

اتاحة مراكز التقاء كهذا املعرض«.
يف  املشاركون  امل��رصي��ون  التجار  وي��رى 
ملنتجاهتم  واعد  سوق  العراق  ان  املعرض 
ارتياحهم  عن  معربني  انواعها،  بكافة 
معرض  اع���امل  يف  ملشاركتهم  ال��ش��دي��د 

كربالء.

رشكة  جناح  مدير  حممد  حسني  فيقول 
»تتميز  امل��رصي��ة،  للمفروشات  اك��ش��ن 
االسواق العراقية بكوهنا االقوى واالفضل 
وان  »سبق  مبينا،  العربية«.  االسواق  بني 
بغداد  اقيمت يف  اشرتكنا يف عدة معارض 

والبرصة«.
التي  باملعارض  اسوة  »املعرض  ويضيف، 
اقباال  يشهد  والبرصة  بغداد  يف  اقيمت 
لالرتياح  مدعاة  وهذا  الزائرين  من  كبريا 
مدينة  يف  ضيوفا  نحل  كتجار  وال��سور 

كربالء«.
انواع  خمتلف  املعرض  اجنحة  واشتملت 
الصناعات  من  ابتداء  املرصية  املنتجات 
اىل  انواعها،  بكافة  واملنسوجات  احلرفية 
جانب الصناعات اخلشبية اخلاصة بالثاث 
اجللدية  الصناعات  عن  فضال  امل��ن��زيل، 
والزيوت  اجلافة  الغذائية  والصناعات 

النباتية.
جناح  عىل  ملحوظا  االق��ب��ال  يظهر  فيام 
املشهورة،  اخللييل  خان  ملنتجات  خاص 
ورفيعة  دقيقة  حرفية  منتجات  وه��ي 

املستوى.

فان  املعرض ميّس احلكيم  وبحسب مدير 
عىل  حترص  املقدسة  احلسينية  العتبة  امانة 
ال��دويل  كربالء  معرض  نشاطات  ادام��ة 
يالئم  بام  توسيعه  جانب  اىل  املستقبل  يف 
مدينة  يف  االق��ت��ص��ادي  النشاط  مستوى 

كربالء املقدسة.
رشكة   66 يناهز  ما  املعرض  يف  وتشرتك 
عىل  ويستمر  االختصاص  خمتلفة  مرصية 

مدى عرشة ايام خالل شهر آب اجلاري.
برتحاب  ظي  حاَ املعرض  ف��ان  يبدو  وك��ام 
كبري من اهايل مدينة كربالء املقدسة، سيام 
بعد االقبال الكثيف من قبل الزائرين منذ 
فتقول  اعامله،  النطالق  االوىل  الساعات 
هذا  تنظيم  اجلميل  »من  الزهرة،  عبد  امل 
العتبة  تتبناها  املعرض وما خال من انشطة 

احلسينية املقدسة«.
االط��الع  لنا  ات��اح  »امل��ع��رض  وتضيف، 
التي ال تتوفر يف  املنتجات  العديد من  عىل 
املنخفضة  اسعارها  جانب  اىل  االس��واق 
نسبيا«. مشرية إىل أن، »الصناعات القطنية 
املرصية ميزة اىل جانب الصناعات احلرفية 

رفيعة املستوى«.

من خان الخليلي الى كربالء المقدسة... منتجات حرفية وصناعية
انطالق اعمال معرض كربالء الدولي برعاية العتبة الحسينية المقدسة

األحرار/ محمد حميد الصواف - تصوير/ محمد القرعاوي
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مشروع مجمع اإلمام الحسين )عليه السالم( القرآني 
يصل لنسبة 58% من انجازه 

هوية املرشوع..
االسرتاتيجية  املشاريع  من  امل��رشوع  يعد 
املحافظة  يف  خاص  بشكل  واالستثامرية 
احلجم  حيث  من  املنطقة  يف  عام  وبشكل 
تدريس  اىل  هيدف  فهو  واملعنى  والوصف 
مركزا  كونه  اىل  باإلضافة  القرآن  علوم 
وعلاًم  دينًا  االس��الم  روح  مع  للتفاعل 
املقيم  امل��ه��ن��دس  بحسب  وح���ض���ارًة، 
عن  الشافعي  عباس  حيدر  للمرشوع 
حتدث  الذي  االسرتاتيجية  املشاريع  قسم 
امل��رشوع  مساحة  »تبلغ  قائاًل:  لألحرار 
مبان  ستة  من  يتكون  50000م2  البنائية 
متباينة االبعاد واالحجام مؤلفة من املبنى 
للطالبات  واخر  للطالب  ومبنى  الرئييس 

رياض  مبنى  اىل  اضافة  العوائل  ومبنى 
من  الرئييس  واملبنى  واخلدمات  االطفال 
امل��رشوع ال��ذي يعد االه��م واالك��رب من 
عىل  يقام  حيث  واملساحة  الوظيفة  ناحية 
يعكس  37000م2  مساحتها  ارض 
االسلوب املعامري للمبان التقليدية ملنطقة 
مزينة  نافورات  تتوسطه  االوسط  الرشق 
باملوزاييك امللون وحماطة بمساحات خرض 

تساعد عىل تلطيف االجواء«.
تفاصيل مهمة.. 

الرئييس  املبنى  »ينقسم  الشافعي:  واضاف 
ومفصولني،  معامريًا  متامثلني  قسمني  اىل 
بتحديد  االجتامعية  اخلصوصية  حيقق  فهو 
للرجال  واجلنويب  للنساء  الشاميل  القسم 

تواصل الكوادر الفنية والهندسية في شركة خيرات السبطين وبإشراف قسم المشاريع االستراتيجية التابع 
للعتبة الحسينية المقدسة اعمالها إلنجاز مشروع مجمع اإلمام الحسين )عليه السالم( القرآني الذي يقع على 

طريق كربالء ـ بغداد بمساحة كلية 25000م2 وبكلفة اجمالية تبلغ 82,000,000,000 مليار دينار عراقي.
   تقرير: ضياء االسدي / تصوير صالح السباح 
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اخلاصة  القاعات  من  عدد  عىل  حتتوي  طوابق  بثالثة  وهو 
للكمبيوتر  وق��اع��ات  للمحارضات  وغ��رف  باملؤمترات 
وغرف لالمتحانات فضاًل عن قاعات الكافترييا اضافة اىل 
الغرف االدارية وقسم مركز املعلوماتية واالستوديو بطابقه 
االخري اضافة للسداب الذي سيحتوي عىل مطعم تعاون 

دائم وصاالت طعام منفصلة للرجال والنساء«.
ارض  عىل  يشيد  الذي  الطالب  مبنى  »اما  حديثه:  وتابع 
وعدد  طوابق  اربعة  من  يتألف  فهو  7500م2  مساحتها 
ملبيت  منها  واح��دة  كل  تسُع  غرفة   89 فيه  الكلية  الغرف 
الطوابق  جيع  يف  صحية  جماميع  عىل  احتوائه  مع  شخصني 
ومطابخ للطعام، أما مبنى الطالبات يتألف من اربعة طوابق 
حيتوي عىل كافة التفاصيل الذي حيتوهيا مبنى الطالب، واما 
يشيد عىل مساحة قدرها 780م2 فهو  الذي  العوائل  مبنى 
ايضًا وكل طابق حيتوي عىل ست  اربعة طوابق  من  يتألف 
مصىل  عىل  سيحتوي  الذي  االريض  الطابق  باستثناء  شقق 
للرجال  مفصولني  قسمني  وعىل  صحية  وجماميع  ومكتبة 
والنساء، مبينًا ان مبنيي رياض االطفال واخلدمات سيحتوي 
االول منهام عىل غرف ادارية ومطبخ وغرف جللوس مريب 
للمولدات  غرف  عىل  فسيحتوي  اخلدمات  واما  االطفال 

واملحوالت الكهربائية واخلزانات«.
ميزات املرشوع..

يمزج  معامري  طابع  من  امل��رشوع  به  يتميز  »ما  اىل  واش��ار 
التصميم  فكرة  حيث  من  واحل��ارض  امل��ايض   ع��امرة  بني 
واملواد املستخدمة يف البناء الحتوائه عىل عدد من االقواس 
وااللياف  باخلرسانة  مغلفة  مدببة  قبب  وتسع  االسالمية 
الثقيلة  املياه  ملعاجلة  اضافة وحدة  انه سيشهد  كام  الزجاجية 
اإلمام  جممع  مرشوعي  بني  ما  مشرتكة  املبزل  اىل  واعادهتا 
احلسني »عليه السالم« القرآن ومركز االمام احلسني )عليه 

السالم( لرعاية اطفال التوحد«.
الفحص املختربي من اولويات العمل يف املرشوع..

املنفذة  الرشكة  عن  هاشم  عباس  اجمد  املهندس  وحتدث   
االنشائية  االع��امل  انجاز  نسبة  »تصل  قائاًل:  للمرشوع 
امليكانيكية  االعامل  واما   %95 اىل  املرشوع  مفاصل  بجميع 
جار  والعمل   %92 يقارب  ما  اىل  تصل  له  والكهربائية 
إلنجاز االعامل النهائية للمبنى الرئييس ومن ثم بقية املبان 
اخلمسة بالتتابع سعيًا بأن يكتمل املرشوع بعد عام كامل من 

االن وحتديدًا هناية العام 2019 او اكثر بقليل«.
انظمة تربيد متنوعة حيتوهيا املرشوع..

متنوعة  انظمة  عىل  امل��رشوع  »سيحتوي  هاشم:  واض��اف   
نظام  فيه  سيستخدم  الرئييس  فاملبنى  والتكييف  التربيد  يف 
)cheler( واما بقية املبان ستحتوي عىل انظمة خمتلفة منها 
 fancoil( ( �واما اجهزة ال )siplit caset( (و)vrv( نظام
ستخصص للقاعات الصغرية وجيع هذه الجهزة خاضعة 

للفحص املصنعي قبل دخوهلا للخدمة يف املرشوع«.  
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احد،  يدخله  أن  ما  اقتناعًا  أكثر  المرتادين فيكونون  الدائم عنوان يستهوي  الكتاب  معرض 
بادئًا رحلته بالبحث في اروقٍة ضيقة تحوي في ازقتها كتبًا متنوعة بدالً من البيوت وُاستبدلت 
فيها األشخاص بأفكارهم التي ترجموها عبر مواضيع شتى أخذت كٌل منها عنوانًا لكتاٍب 
تحت  األبصار  فيها  تزوغ  جميلة  رفوٍف  على  بانتظاٍم  اصطفت جميعها  ُكتيٍب هناك  أو  هنا 
وطأة االزدحامات لمزيٍج من الكتِب بمختلف عناوينها ،فتارًة نراها تغوص في التأريخ لتقّلب 
ماضيه ،وتارًة أخرى تسعى في تبيان الدين وأحكامه، أو قد نراها تتعدى هذا و ذاك لتذهب 

بعيدًا فنراها ترسو في مرافئ األدب والشعر والعلوم المختلفة وغيرها الكثير.

الفكري  بثرائها  زائ��رهي��ا  تستقبل  فغدت 
اجلميل  ونسقها  الزاهية  وبألواهنا  واملعريف 
أن  بعد  طريقه  لتنري  له  ع��وٍن  خري  لتكون 
يقرأ  ما  وحي  من  جديدة  افكارًا  يستلهم 
ويطالع، وما أن يقتني شيئًا من هذه الكتب 
تبناها  ما  إذا  هبا  العالقة  دوام  سيضمن  فإنه 
الخوة  عليه  حيرص  ما  وهو  كامل  بشوٍق 

القائمون عىل املعرض.
صالح(مسؤول  حسني  االس��ت��اذ)ع��يل     
االعالم  قسم  يف  املبارش  البيع  مركز  شعبة 
عن  حُيدثنا  املقدسة   احلسينية  للعتبة  التابع 
تضم  قائاًل:  الشعبة  لعمل  أكثر  تفاصيل 
معرض  وحدة  )منها  عدة  وحدات  شعبتنا 
باب  قرب  الكائنني  الدائم(بفرعيه  الكتاب 

املعرض  ُخصص  حيث  احلاجات؛  قايض 
املختلفة  الكتب  وتسويق  لعرض  الول 
دور  من  انتقاؤها  يتم  التي  العناوين  وبكافة 
معها  نتعامل  التي  الرصينة  والطبع  النرش 
نحو  تتعداها  أو  حملية  تكون  ما  عادًة  والتي 
والكويت  وم��رص  لبنان  مثل  خمتلفة  دوٍل 
املعرض  ختصيص  تم  فيام  وغريها،  وإي��ران 

  معرض الكتاب الدائم...
ثراء فكري وخطط تشجيعية للقراءة

  االحرار: عالء الشاهر - تصوير/ خضير فضاله
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  معرض الكتاب الدائم...

بالعتبة  اخلاصة  واإلصدارات  للكتب  الثان 
احلسينية املقدسة والتي يتم تأليفها وطباعتها 
ُيعد  حيث  املختلفة  الق��س��ام  طريق  ع��ن 
وبيع  لعرض  الرئييس  املنفذ  بمثابة  املعرض 
اإلصدارات علاًم ان السعار تكون مدعومة 
من  سعيًا  التكلفة  سعر  من  لق��ل  وتصل 
المانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة يف رفع 

املستوى املعريف للُمتلقي وتلبية احتياجاته. 
املستمرة  التوجيهات  أن  إىل    وأشار صالح 
عبد  الشيخ  الرشعي  املتويل  سامحة  قبل  من 
املهدي الكربالئي )دام عزه(يف دعم احلركة 
فئات  وتشجيع  والثقافية  والدبية  الدينية 
واملواظبة  القراءة  لغرض  املختلفة  املجتمع 
فتم  كبرية  مسؤولية  عاتقنا  عىل  القت  عليها 
وضع خطط وبرامج للعمل هبذه التوجيهات 
تظهر  لكي  املعارض  ترتيب  بإعادة  فقمنا 
احلداثة  مع  ومتسقة  وعرصية  جيلة  بصورٍة 
والتي نالت استحسان الزائرين الكرام وهو 
املعرض  مرتادي  حركة  ازدياد  يف  ملسناه  ما 

بشقيه العام واخلاص.
  ويضيف صالح حلديثه: وايامنًا منا باملقولة 
الشهرية التي تقول)مرص تكتب ولبنان تطبع 
والعراق يقرأ ( بادرنا بوضع خطط للتشجيع 
من  وذلك  للكتب  والتسويق  القراءة  عىل 
لنقرأ  وشعار)معًا  محلة  اطالق  تبني  خالل 
(حيث ملسنا فيه عنوانًا مثريًا حلامسة القارئ 
واملشجع  الباعث  النفيس  االث��ر  من  وفيه 

انعكس  ما  هو  و  واملطالعة  ال��ق��راءة  عىل 
الزائرين،  قبل  من  اإلقبال  زي��ادة  يف  إجيابًا 
شاملة  تسويق  خطة  ب��إط��الق  قمنا  فيام 
خالل  من  وذلك  العراق  حمافظات  لغلب 
يف  الشهرية  املكتبات  مع  والتعامل  التعاون 
املثمر  التعاون  عن  ناهيك  املحافظات  تلك 

العتبات  باقي  م��ع 
امل���ق���دس���ة وب���ص���ورة 

مستمرة. 
املعرض  اروق���ة  ب��ني  تنقلت  االح����رار     
لنا  فكانت  مرتاديه  بعض  اراء  عىل  للتعرف 
ابو مقداد  الزائر احلاج امحد حممد  وقفة مع  
املعرض  ان  ليقول:  بابل  حمافظة  أهايل  من 
يف  والتنوع  حضارية  بصورٍة  ومرتب  جيل 

احلِسن  التعامل  ويعجبني  جيد  العناوين 
جلهودهم  واشكرهم  العمل  عىل  للقائمني 
لزوار  اخلدمات  أفضل  تقديم  يف  املبذولة 

سيد الشهداء عليه السالم.
بابل  الزائر محيد جميد من حمافظة  يبني  فيام    
اإلنسان  صديق  يعترب  الكتاب  إن  قائاًل: 
وهو خري نافذٍة لزيادة الوعي لديه وان هذا 

بام  امل���ع���رض 
كتٍب  م��ن  ي��ض��م 
م���ن ال���ن���ور امل��ح��م��دي 
الصيل فإنه يسعى شأنه يف ذلك شأن بقية 
يشعر  بأنه  ،مضيفًا  منها  لالقتباس  ال��زوار 
عىل  حيرص  وأنه  يطالع  ملا  صدره  بانرشاح 
من  بالقرب  وه��و  السيام  معلوماته  زي��ادة 

مرقد أحد النوار املحمدية. 
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  عباس الصباغ* 

اخلطرية   التداعيات  من  االمواج  ومتالطم  اهلائل  املد  هذا  امام   
العليا  الدينية   التي تعتور املشهد العراقي ، مل يكن امام املرجعية 
مثلًة بآية الل السيستان )دام ظله(،  من ُبٍد سوى االيفاء بوعدها 
واالدالء  السيايس  املشهد  اىل  بالولوج  نفسها  عىل  قطعته  الذي  
السيايس  الشأن  يف  اخلوض  عدم  مسبقا  قررت  ان  بعد   ، براهيا 
ان  بعد  صوهتا(  )ُبّح  قد  باهنا  متذرعة  القصوى  احلاالت  يف  اال 
نأت بنفسها عن نصح السياسيني بسبب عدم االلتزام بام يرد من 
توجيهات ونصائح  يف حماور اخُلطب  بحسب رأهيا ، وال توجد 
رضورة قصوى اهم من حالة االنفجار الشعبي )املتوقع( يف مدن 
اجلنوب والوسط ، وما تركه هذا االنفجار من تداعيات خطرية 
عاجال  حكوميا  حتركا  تستدعي  ما  ككل  العراقي  املشهد  عىل 
ملعاجلة اسباهبا وعدم تكرارها مستقبال ، ومرتكز  خارطة الطريق 
التي رسمتها املرجعية يف خطبتها االخرية  املهمة جدا  ، اهنا أكدت 
خالل  وشجاع  وقوي  حازم  حكومة  رئيس  اختيار  رضورة  عىل 
االصالحي  بواجبه  ويقوم  الشارع  حاجات  يلبي  املقبلة  املرحلة 
عن   فضال   ، كلل  او  خوف  دون  الفساد  ويقارع  وجه  اتم  عىل 

تشكيل حكومة تكنوقراط نزهية  بشكل عاجل  .
واملرجعية العليا بحكم دورها االبوي وموقعها االعتباري وكوهنا 
وقفت عىل مسافة واحدة مع اجلميع ، فقد  شّخصت ومنذ فرتة 
طويلة مواطناَ اخللل يف االداء احلكومي ومل تقف موقف املتفرج 
بل موقف الناصح احلريص مع وضع احللول الناجعة ملا يستجد 
اخلطب  تلك  تكن  ومل  االصعدة  جيع  ويف  وازمات  مشاكل  من 
مصفوفات لغوية تتبخر بانتهاء ظرفها ،  وانام كانت برامج عمل 
وخارطة طريق لو تم االصغاء اليها وتنفيذها بجدية ملا آل الوضع 
اىل ما آل اليه االن ، فعىل سبيل املثال  فقد نصحت املرجعية سابقا 
عن  بعيدا  االكفأ  يرونه  من  بانتخاب  املواطنني  جيع    � والحقا   �
التي  السياسية  العملية  هبا  ابتليت  التي  العضال  االمراض   جيع 
التحاصيص الستيعاب جيع  والتشارك  التوافق  بنيت عىل اسس 
 ، واملناطقية  والكتلوية  واحلزبية  واملجتمعية  االثنية  املكونات 

فحصل   ، الفارغة  والوعود  الرنانة  بالشعارات  االنخداع  وعدم 
املشهد  تشتتات  تستوعب  مل  التوافقية  املحاصصة  كون  العكس 
السيا / سيوسولوجي العراقي بل زادت من تفتته ومل تكن حال  
بل  كانت هي املشكلة وماتزال ، كام حذرت املرجعية من ظاهرة 
العملية  ادارة  يف  التوافقي  االسلوب  كان  الذي  الفساد  استرشاء 
لإلصالح  برنامج   بتفعيل  وطالبت  اسبابه  اهم  احد  السياسية 
عىل  السياسية  العملية  لوضع  منه  البد  الذي  العاجل  السيايس 
السكة الصحيحة وملنع  اهلدر املستمر  يف  اموال وامكانات الدولة 
العراقية  التي  تذهب  يف جيوب الفاسدين ما سبب حصل  نقص 
القطاعني  وتراجع  البطالة  وانتشار  اخلدمات  مناسيب   يف  مريع 
الزراعي والصناعي بصورة غري مسبوقة .  وبعد ان طفح الكيل 
اخرى  طريق  خارطة  لتضع  املرجعية  تعود  الزبى  السيل  وبلغ 
انطالقا من رؤيتها السرتاتيجية الثاقبة مشرية اىل جلة من االسس 
املواطن  ثقة  تبديد  لتفادي  هبا  تعمل  ان  احلكومة  عىل  جيب  التي 
رئيسية  نقاط  عدة  ووضعت   ، االب��د   اىل  هبا  امره  عىل  املغلوب 
ان جتّد احلكومة احلالية يف حتقيق   1  : باختصار   للمعاجلة وهي 
وختّفف  املواطنني  مطالب  من  عاجلة  بصورة  حتقيقه  يمكن  ما 
يف  القادمة  احلكومة  تتشكل  ان  وشقائهم.2  معاناهتم  من  بذلك 
أقرب وقٍت مكن عىل أسس صحيحة من كفاءات فاعلة ونزهية، 
اداء  عن  املسؤولية  كامل  فيها  ال��وزراء  جملس  رئيس  ويتحمل 
حكومته3 تبّني مقرتحات ملشاريع قوانني ترفع اىل جملس النواب 
التي متنح حقوقًا ومزايا  النافذة  القوانني  تتضمن إلغاء او تعديل 
لفئات معينة،  4 تقديم مشاريع قوانني اىل جملس النواب بغرض 
لتحقيق  الفاسدين  قبل  من  تستغل  التي  القانونية  الثغرات  سّد 
وسائر  ال��وزراء  اختيار  يف  صارمة  ضوابط  5تطبيق  اغراضهم، 
التعيينات احلكومية والسيام للمناصب 6 اإليعاز اىل ديوان الرقابة 
للميزانيات  اخلتامية  احلسابات  يف  التدقيق  إهناء  برضورة  املالية 
العامة يف السنوات املاضية،  فهذه خارطة طريق شاملة للسلطات 

احلكومية الثالث  يف الدولة. 

المرجعية
 تدق جرس االنذار!
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الى روح الشهيد الشيخ ) جعفر عبد الكاظم جواد المظفر(

الشيخ المظفر... شهيد االنسانية
  حيدرعاشور

لدي رغبة جارفة يف البكاء! كلام نظرُت اىل 
صور الشيخ املظفر، ستسألون ملاذا البكاء، 
أقول  نعم  سعيدة..؟  عليائها  يف  وروح��ه 
مقتدر،  مليٌك  عند  ي��رزق  ح��ٌي  ان��ه،  لكم 
مقدسة،  شهادة  يعد  االم��ام  بأمر  فاملوت 
العقيدة  اح��ي��اء  اج��ل  م��ن  حياته  ن��ذر  مل��ن 
بكل  انسانا  يكون  ان  اعتاد  لقد  واملذهب. 
ختىل  النفس،  وعزيز  االنسانية،  مقاييس 
احلوزة  بركب  والتحق  الدنيوية  املتع  عن 
اىل  حيتاج  فالتخيل  جمتهدا.  طالبا  العلمية 
تفوقان عزيمة وقوة  قويتني  ارادة وعزيمة  
البرش، أنه مالك برشي وضع كفاحه خلدمة 

االنسان..
ان��ظ��روا اىل ص��ورت��ه، مت��ع��ن��وا هب���ا، م��اذا 
بطيبتها،  البرصاوية  تشاهدون..املالمح 
فخر  اهن��ا  يفتخر  التي  البيضاء  العاممة 

دموع  وأكفكف  نحيبي  سأكتم  العلامء. 
الشيخ  فعل  م��اذا  لكم  وس��أرسد  العيون، 
لنرصة  الكفائي،  باجلهاد  سمع  حني  املظفر 
)داع��ش(،  دامهها  التي  العراقية  العوائل 
ترك دروس العلم احلوزوية والتحق بركب 

احلشد الشعبي املقدس.
 كان جيرتح االعاجيب بانسانيته وتواضعه، 
يف ساحات اجلهاد، ويفعل اشياء ال يفقهها 
تأثريه  كان  العلم.  يف  والراسخون  الل  اال 
عىل  خاص  وبشكل  املجاهدين  عىل  قويا 
النازحني الذين يتم اخالؤهم خالل املعارك 
الدامية مع االرهابيني، وانقاذهم من املوت 
وقلب  حمسنة  بنفس  اليهم  ينظر  ال��زؤام. 
شديد الطيبة..يا حلنانه.. يروي ظام االطفال 
باملياه وهو يبكي بكاء الثكىل.. وحني يسأل 
ملاذا تبكي يا شيخ بصوت عال..؟ جييب ال 

أعرف أهيا املجاهدون، لقد اصابني الغم..! 
قلبي  املقدس،  احلشد  أبطال  يا  أغيثون 
تتوقف،  تكاد  وانفايس  حيرتق يف كل حلظة 
االمام  »بعيال  يذكرونني  االطفال  فهؤالء 
احلسني«، فمشهد طف كربالء يكرر نفسه، 
ويتسلل اىل النفس وخياطب املشاعر ويامزج 
ال  حديثا  الروح  اىل  االحاسيس،ويتحدث 

تسمعه الذن، بل تنتبَّه له االرواح.
وما  عقله،  تعترص  االنسانية  االفكار  ظلت 
هذه الصورة اال  امضاء فريد خلياله اخلصب، 
واحس ان رعبا أخرس يتنامى يف ذاته عن 
كل هذه املشاهد املتسارعة واملتدفقة نحوه.. 
ياخذ  انتفخت..؟، واملظفر  كم من جيوب 
قوت عائلته وما يتربع به الناس اىل جبهات 
كالم  املجاهدين..كم  به  يشارك  القتال 
املقدس..؟  احلشد  حق  يف  قيل  معنى  بال 
من  باإلجارة  صائام  ايامه  يقيض  واملظفر 
لرجال  عتادا  ليشرتي  امل��ال  توفري  اج��ل 
فم  . كم  للسالح  احتياجهم  السواتر وقت 
وقلب  ذرف��ت،  ودمعة  ه��در،  ودم  أغلق، 
عند  واملظفر  بالغدر..؟  طعنت  ويد  خال، 
كان  الدواعش،  وطرد  القتال  اسرتاحات 
الزرع،  ويسقي  واحليوانات  املوايش  يرعى 
بالشمس  ويصيل  البيوت،  اب��واب  ويغلق 
عىل  الصالة  الن  والعاگول،  الرتاب  وعىل 
ارض مالكها حتتاج اىل براءة ذمة. كم ازداد 
ونفسيا..؟  وعاطفيا  انسانيا  املشّوهني  عدد 
واحللم  التواضع  غاية  يف  املظفر  والشيخ 
املشعة  ونظرته  اللطيفة  بابتسامته  والفضل، 
رزانُة  شخصه  يف  اجتمعت  وحكمة.  نورا 
واملقدسات،  للوطن  االوف��ي��اء  ال��رج��ال 
ما  وأنفس  العلمية،  احلوزة  علامء  وشموخ 
متلكه البرصة.. االنسانية والوطنية كانت به 

ُتبتدى وُتستهّل.   
وما بني املوت واخللود خطوة، ختّطاها هذا 
البرصاوي االسمر حال استشهاده يف قاطع 
يوم  فجر  املوصل  جنوب  حترير  عمليات 
/29...2016/10/31 املوافق  االثنني 

نسل  من  غدر  برصاصة  حم���رم/1438.. 
يلتئم...  ال  جرحا  تركت  احلاقدة،  الذئاب 
لرحيلك  ال��دم��وع  س��ت��ذرف  املظفر،  اهي��ا 
آهات وحزن وجزع ، ويف ضمري العراقيني 
وساحات الوغى، سيهتف باسمك شهيدا.  
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من الكتب التي تناولت إثبات معجزات النبي )صلى اهلل عليه وآله( واألئمة األطهار )عليهم السالم(، 
من تأليف قطب الدين الراوندي )ت 573 ه�(، وتأتي أهمية الكتاب في أن المؤلف اس���تطاع التوفيق 
بين المعجزات والدالئل والمسائل الكالمية الواردة عليها، وتأتي مكانته العتماد أصحاب المؤلفات 

عليه في مؤلفاتهم من الفريقين الشيعة والسنة، في نقل الروايات واألحاديث الواردة فيه.

كاتب وكتاب

فيها  بحث  بابًا،  عرشين  عىل  الكتاب  حيتوي 
املصنف املسائل التي هلا عالقة بمعاجز الرسول 

الكرم وأهل بيته.
مؤلُف الكتاب

الل  عبد  بن  سعيد  احلسني  أب��و  الدين  قطب 
الراوندي )ت 573 ه�(، املعروف بقطب الدين 
ومتكلم،  ومفس،  وفقيه،  حمدث،  الراوندي، 
السادس  القرن  يف  شيعي  ومؤرخ  وفيلسوف، 

اهلجري، ولد بمدينة كاشان يف قرية راوند.
من تالمذة الفضل بن احلسن الطربيس، صاحب 
املؤلفات،  من  الكثري  له  البيان،  جممع  تفسري 
منها: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، وفقه 
القرآن، والناسخ واملنسوخ من اليات يف جيع 

القرآن، وقصص النبياء.
سبُب التسمية

أشار املؤلف يف مقدمة الكتاب إىل سبب تسميته 
باخلرائج  »وسميته  ق��ال:  حيث  االس��م  هب��ذا 
واجلرائح لن معجزاهتم )عليهم السالم( التي 
خرجت عىل أيدهيم مصححة لدعاوهيم، لهّنا 
تكسب املّدعي �� ومن ظهرت عىل يده �� صدق 

قوله«.
أمهيُة الكتاب ومكانتُه

تأيت أمهية الكتاب وميزته عن غريه من الكتب 
استطاع  املؤلف  أن  املجال  هذا  يف  ُأّلفت  التي 
واملسائل  وال��دالئ��ل  املعجزات  بني  التوفيق 
نوع  عىل  يقترص  ومل  عليها،  ال��واردة  الكالمية 
فشملت  تنوعت  ب��ل  امل��ع��ج��زات،  م��ن  معني 
خمتلف أشكاهلا، وكان للمؤلف أسلوب متميز 
حيث  عرضها،  وأسلوب  الروايات  صياغة  يف 
احلديث،  مقدمات  وح��ذف  باختصار  ق��ام 
وباقي الحاديث اخلارجة عن تبيان املعجزات 
أصحاب  الع��ت��امد  مكانته  وت��أيت  وال��دالئ��ل، 
املؤلفات عليه يف مؤلفاهتم من الشيعة والسنة، 
يف نقل الروايات والحاديث الواردة فيه، منهم:
* عيل بن عيسى الربيل يف كتابه كشف الغمة.

النباطي يف كتابه الرصاط  الدين  الشيخ زين   *
املستقيم.

* احلر العاميل يف وسائل الشيعة، وإثبات اهلداة.
* العالمة املجليس يف بحار النوار.

* الشيخ عبد الل البحران يف عوامل العلوم.
تفسري  يف  الربهان  يف  البحران  هاشم  السيد   *

القرآن، وغاية املرام، ومدينة املعاجز.
* ابن الصباغ املالكي يف الفصول املهمة.

* القندوزي يف ينابيع املودة وغريهم.

الخرائج والجرائح 
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كاتب وكتاب

معلومة مفيدة

هبا  واخترصاَ  أمني(  )أمحد  املشهور  املرصي  الكاتب  قاهلا  مقولة  عن  عبارة  أعاله  العنوان 
تأليف  بعد  وتلميذا،  مدرسا  ثالثني  من  تأّلف  وفد  مع  زيارهتا  بعد  النجف  لعلامء  اعتذارُه 
كتابه الشهري )فجر اإلسالم(، إْذ ذكر املسلمني الشيعة بتهّجم وعشوائية وألصق إليهم الُتهم، 
حيث يقول يف كتابه )ص30(: »أن التشيع كان مأوى يلجأ إليه كل من أراداَ هدم اإلسالم«، 
وهي هتمة كاذبة، ال يمكن أن تصدر من كاتب مشهور مثله، لكّن المرَّ منها عندما اعتذراَ 

لعدم اإلطالع وقّلة املصادر.
ينقل هذه احلادثة الشيخ الكبري حممد احلسني آل كاشف الغطاء )قّدس رسه( يف كتابه )أصل 
: »وقع يف يدي يف تلك الونة كتاب الكاتب  الشيعة(، رّدًا عىل اهتامات )أمحد أمني(، إذ كتباَ
)الشيعة(  ذكر  إىل  منه  بلغت  )فجر االسالم( فسربته حتى  الذي سامه  أمني(  )أمحد  الشهري 
فوجدته يكتب عنهم كخابط عشواء أو حاطب ليل، ولو أن رجاًل يف أقايص الصني كتب 
عنهم يف هذا العرص تلك الكتابة مل ينفسخ له العذر، ومل ترتفع عنه الالئمة، ولكن وقفت 
عىل قدم ثابتة من صحة ما كتبه ذلك الشاب، وقلت : إذا كان مثل هذا الرجل وهو يكتب 
واستطالع  املجيد،  فرقانه  بنص  إخوانا  الل  جعلها  التي  الواحدة  المة  يف  نرشه  يريد  كتابا 
أحواهلم، والوقوف عىل حقيقة أمرهم عىل كثب منه أيس يشء عليه، ومع ذلك يسرتسل 
والرعاع  السواد  فام حال  إذن  القاويل،  تلك  الطائفة  تلك  ويتقّول عىل  االسرتسال،  ذلك 
من عامة املسلمني! وقد عرف كل ذي حس مسّيس احلاجة، وقيام الرضورة احلافزة إىل شد 
عقد الوحدة، وإبرام أمراسها وإحكام أساسها ، وإنه ال حياة للمسلمني اليوم إال بالتمسك 

بعروهتا، واملحافظة عليها، وإال فال حياة عزيزة، وال ميتة رشيفة.
روح  لماتوا  وإخواهنم،  أنفسهم  وأنصفوا  الشيعة،  مذهب  حقيقة  املسلمون  عرف  ولو 
سالح  وأكرب  عني  قرة  وتكون  الضغينة،  وتزرع  احلفيظة،  تثري  التي  اخلبيثة  النرشات  تلك 

للمستعمرين وملالحدة العرص، الذين هم أعداُء كل دين.
أفال يثري احلفيظة، ويؤجج نار الشحناء يف صدور عامة الشيعة ما يقوله يف )فجر االسالم( 
صفحة 3 : »أن التشيع كان مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم االسالم« إىل آخر ما قال، يكتب 
باملاليني،  تعد  أمة  عاطفة  جيرح  أثره،  والتمحيص عىل  ورائه،  من  النقد  أن  يعلم  هذا وهو 

وتتكّون منها الطائفة العظمى من املسلمني.
كتابه،  انتشار  بعد  هجري(   1349( املايض  العام  يف  أمني(  )أمحد  أن  االتفاق  غريب  ومن 
)باب  بأعتاب  بالترشف  وحظي  العلم(  )مدينة  زار  عليه  النجف  علامء  من  عدة  ووقوف 
تلك املدينة( يف الوفد املرصي املؤلف من زهاء ثالثني بني مدرس وتلميذ، وزارنا بجامعته، 
تلك  فعاتبناه عىل  حاشد،  حمفل  يف  نادينا  يف  رمضان  ليايل شهر  من  ليلة  من  هزيعا  ومكثوا 
اهلفوات عتابا خفيفا، وصفحنا عنه صفحا جيال، وأردنا أن نمر عليه كراما ونقول له سالما.

وكان أقىص ما عنده من االعتذار »عدم االطالع وقلة املصادر«؟!
فقلنا: وهذا أيضا غري سديد، فإن من يريد أن يكتب عن موضوع يلزم عليه أن يستحرض 
له،  والتعرض  فيه  اخلوض  له  جيوز  فال  وإال  التام،  االستقصاء  ويستقيص  الكافية،  العدة 
وكيف أصبحت مكتبات الشيعة ومنها مكتبتنا املشتملة عىل ما يناهز مخسة آالف جملد أكثرها 
من كتب علامء السنة، وهي يف بلدة كالنجف فقرية من كل يشء إال من العلم والصالح إن 

شاء الل، ومكتبات القاهرة ذات العظمة والشأن خالية من كتب الشيعة إال شيئا ال يذكر.

ُيصّحُح العالمة املرصي عبد السالم 
هارون )وهو لغوي وحمقق يف كتب 
اجلاحظ  رائعة  احدها  كان  كثرية( 
»البيان والتبيني« يصحح اسم كتاب 
»بيائني«  والتبيني  البيان  اجلاحظ 
»بياء  والتباَنيُّ  البيان  اسمه  ان  ويقول 

مضّعفة واحدة«
ثم يعلل ذلك شارحًا فيقول: اّن هذه 
فإّن  املنطق  مع  تتمشى  ال  التسمية 
نربأ  ونحن  بعينه  التبيني  هو  البيان 
باجلاحظ أن يقع يف مثل هذا العيب.

هلذا  ال���دارس  ان  فهي  حجته  ام��ا 
الكتاب يرى أنه ذو شقني متداخلني:

اجلاحظ  اختاره  ما  الول: هو  الشق 
من النصوص والخبار والحاديث 
واخلطب والوصايا، وكالم العراب 
يعنيه  ما  وهو  ذلك،  ونحو  والزّهاد 

اجلاحظ بكلمة »البيان«.
يف  الديب  النقد  هو  الثان:  والشق 
هذا  يف  فللجاحظ  املبكرة،  صورته 
الكتاب نظرات فاحصة يف نصوصه، 
بعد  تسمى  عامة،  بصفة  الكالم  ويف 
النظرات  فهذه  »النقد«،  بفن  ذلك 
والقواعد التي ساقها اجلاحظ هو ما 

.» عناه بكلمة »التبنيُّ

»عدم االطالع وقّلة المصادر!« 
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ُيـدمـيها القتُل الأحمر
فـي عـنِي الباقِر يطفو

قتُل ال�سبِط و من اأر�سى
غدرًا كي يبقى الك�سُف

اأبـكـي للماِء اجلاري
مـوتـًا ي�سقيِه احلتُف
لـلمحروِم من ال�سرِب

لـمـا اأعـيـاُه النزُف
مـن يـدري ما ماأ�ساتي
فـرت يـتبعها اخلوُف

ُيـذكي جمرًا من دمعي
اإذ غـاَل البدر اخل�سُف
يـحـلو يل طعُم ال�سرِب
نـفـ�سي للأخرى تهفو

ع�������ي�������ُن 
الباقِر

 ال تغفو
اأحمد العلياوي

عـيـٌن و الطُف املنظر
ل تـنـ�سى لوَن املنحر
هـذا الـباِقُر ل ين�سى

ظلمًا كي ُيخفي ال�سم�سا
ل اأنـ�سـى لوَن الناِر

اأنـعـى �سبَط املختاِر
دمـعي يجري من قلبي

ظـاٍم يـ�سعى للرِب
حـزن يـ�سري يف ذاتي

مـاأ�سـاتـي من عماتي
ما زاَل ال�سوُت ب�سمعي
هل اأن�سى ك�سَر ال�سلِع

عمري ي�سكو من عمري
يـدنـو بـي نحو القرِب

فـيها اإذ ي�سحو الطُف
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وفاء الطويل*

سبيح
ة الت

ثور

�سِل الطِف عن �سرخِة ثائرة

عن ال�سبط والأجنم الزاهرة

وعن ثورة ٍ �سبحْت بالدما

ليبقى �سداها اىل الآخرة

وعن نه�سة ي�ستفيق الزمان

على ذكرها حني يتلى البيان

د ميثاقها كلُّ اآن ُيَجدَّ

ليبقى �سداها اىل الآخرة

بها �سرخةٌ  للإباء ن�سيد

تهز عرو�ش الظلم العتيد

تخلد ذكر ال�سمود املجيد

ليبقى �سداها اىل الآخرة

بها راية نورها ما خفى

وكف تاأرَج منها الوفا

ت�سطر اأفعالها موقفا

ليبقى �سداها اىل الآخرة

ــعــيــًا لأر�ــــش  ــنــاأتــيــك �ــس �ــس

الطفوْف

�سناأتيك زحفًا األوفًا األوْف

نلبي نداءك رغَم احلتوْف

ليبقى �سداها اىل الآخرة

نلبيك يا دعوَة النبياء

ويا دمعة يف عيون ِ ال�سماْء

نلبيَك هاَك عهود الوفاْء

ليبقى �سداها اىل الآخرة

اأيا ثورة ً هزت اخلافقنْي

واأبكت من الآل قلبًا وعنْي

�سنهتف �سجوًا ح�سينا ح�سنْي

ليبقى �سداها اىل الآخرة
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اأيها ال�سياء، الظلُّ ظلك، واوجاعي تفاقمت ول طاقة يل على حتملها، ارك�ش باجتاهك بقوة امياين بك، ت�سدمني 
دوائر مقفلة، بيدي القلُم �سادق كقو�ش �سجاع، ول اأعلم كيف تنغر�ُش يف قلبي �سهامي؟! 

نف�سي،  اأنه�ش واقفا من تلقاء  اللوامة،  النف�ش  اأغفو قليل فتوقظني  اأرك�ش خلف ظّلي موؤتزرًا ب�سلتي،  وارجُع 
احتاج اىل �سلة �سكٍر )حمد هلل �سكرا..�سكرا..حمدا(..فقد راأيُت ج�سدي بنف�سه وروحه، ميكث تارة ومي�سي 

تارة اخرى بني العارفني حقا، ماذا يعني �سياوؤك..؟. 
ذات ظهر خمي�ش حني �سليت قرب حمرابك، �سلًة �سامتة، تذكرت النورين اللذين خلفا ال�سى والمل واحلزن 
ال�سرب  ِبْعول  الر�ش  اأحفر  وتركُتماين  العامل احلقيقي،  ورحلتما اىل  ربيتما  لهما:  فقلُت  واجلزع يف حياتي.. 
اأنا  اأكون  قد  خطاأ،  ارتكبتما  ما  النوران   ايها   : ،فقلت  �سمتها  عن  �سلتي  خرجت  بالماين.  مت�سبثا  وال�سلة، 

املخطئ..!؟
بداأُت اتو�سل ب�سيائك وادور بني ال�سباك والزائرين، ابكي هموم احلياة، وق�سوة الب�سر وُبعد الخوة، واأ�سوات 
وا�سحكت  اخلطايا،  من  راأ�سي  وحررت  وقاومُت  يوم..!  كل  تغتالك  وهي  غربتي،  عانقت  التي  املتجرئة  اخليول 
من كل ما قيل عّني، فاأنا حممي ب�سيائك، مولود ما بني جذورك، متنحني ظلك اينما �سليت با�سمك، هكذا علمني 

النوران، ال�سلة با�سمك طل�سم يحميك وجنة تنتظرك. 
يقولون: بقيت حيا بربكة النورين وتوفيقات �سيائك... ف�سياوؤك الروحي يف كل مكان يب�سط كفيه ليم�سح هموم 

مواليك وع�ساقك وزائريك.

يا حسين...

آفاق حزينة

ضياؤك يبسط كفيه... ليمسح هموم مواليك

حيدرعا�سور
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يا حسين...

ـــــا عــــــــراق واحلــــقــــوا ـــــوك وحــــــــدك ي ـــــرك ت

عـــ�ـــســـر عـــــجـــــاف ثــــــم �ـــســـبـــع مــــــن بـــعـــدهـــا

فــــتــــظــــاهــــروا ــــتــــارهــــم  �ــــس اأزاح  �ــــســــعــــبــــًا 

ــــــــــن عــــهــــدهــــم الـــــذي ــــــود واأي ــــــوع اأيـــــــــن ال

الأ�ـــســـى ـــــذي حــمــل  ال ــب  ــع ــس ــ� ال تـــاأ�ـــســـفـــوا  مَل 

ـــوا ـــل ـــم ـــــام حت ـــــظ ـــــع حـــــتـــــى مـــــراجـــــعـــــنـــــا ال

ـــا ـــم ك بـــــــــه  ــــني  ــــع ــــت ــــس ــــ� ن ــــــل  ميــــــه واهلل 

ـــث جـــــــــاءوا تــــالــــيــــًا فــتــخــنــدقــوا ـــي مـــــن ح

ــــم حــــتــــى لـــقـــوا ــــواتــــه ــــن ــــس فــــتــــكــــالــــبــــت �

اأخــفــقــوا قـــد  ــهــم  قــول وبـــكـــٌم  �ــســٌم  بــهــم  واإذا 

قــــــوا قــــــد جــــــــاع اأطــــــــفــــــــاٌل لــــنــــا ومتــــــزَّ

احـــــرقـــــوا ان  اىل  ـــــــــــارون  ه ــــد  عــــه مــــــن 

ــــــربًا وعـــــبـــــئـــــًا عـــــالـــــيـــــًا كــــــي يـــتـــقـــوا �ــــــس

يـــطـــوُق الـــــظـــــلم  ــــط  ــــس و� يف  ـــــنـــــون  ال ذى 

آفاق حزينة
حميد كرمي م�سطفى الكلكاوي
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وذلك  حديثا  تاسست  اهن��ا  من  بالرغم 
سنة   35 عمرها  ان  أي  1404ه���(   ( سنة 
الكتب  من  قيمة  بمجموعة  تزخر  اهنا  اال 
املكتبة  يف  العامالت  اح��دى  زودتنا  وقد 
املكتبة  ختص  التي  املعلومات  بعض  عن 
املكتبة  يف  املوجودة  الكتب  عدد  ان  قائلة 
)40000( اربعني الف كتاب مطبوع واما 
الفا   )2000( فعددها  احلجرية  الكتب 
التي  املخطوطات  وعن  حجري،  كتاب 
ختص العالمة املجليس ذكرت اهنا موجودة 
متحفا  تكون  الن  بناية  هلا  خصص  وقد 
املوجودات  بعض  اىل  اضافة  هبا  خاصا 
افتتاحه  العالمة وسيتم  التي ختص  االثرية 

حال انجازه .
بالقرب من املكتبة قربه الرشيف والذي دفن 

معه والده مال حممد تقي ) 1003�1070 ( 
وابنه حممد رضا وقربه يتوسطهم .

ورشة  هنالك  الكتب  خمزن  اىل  باالضافة 
صغرية تعنى بادامة هذه الكتب اضافة اىل 
كادر اداري يتابع املكتبة اداريا ، واما قاعة 
تقريبا  مطالع   100 اىل  تسع  فهي  املطالعة 
جتديد  او  التاثيث  قيد  وهي  للنساء  ومثلها 

االثاث .
اصفهان  جامع  بجنب  واملكتبة  الرضيح 

الكبري االثري . 

من هو العالمة املجليس؟
عيل  مقصود  بن  تقي  حممد  بن  باقر  حممد 
أو  املجليس  بالعالمة  املعروف  املجليس 
املجليس الثان، من فقهاء الشيعة املعروفني 

الكثرية  املصنفات  صاحب  حمدثيهم،  و 
تعّد  والتي  النوار«  »بحار  موسوعة  منها 
أكرب دائرة معارف روائية شيعية، كام كانت 
ولد  الصفوي.  البالط  يف  ونفوذ  منزلة  له 
يف مدينة إصفهان عام 1037 ه�. يف عرص 
الدولة الصفوية وبالتحديد يف زمن حكومة 
الشاه عباس الول، أبوه الشيخ حممد تقي 
املجليس من أعيان الشيعة وجمتهدهيم، كام 
واملال  البهائي  الشيخ  تالمذة  أبرز  من  أنه 

عبد الل الشوشرتي واملريداماد. 
وجه التسمية ب�املجليس

م��رآة  ع��ن  نقال  املجليس  ال��ع��الم��ة  ق��ال 
عيل«  »مقصود  جّده  كان  ملّا  إّنه  الحوال: 
بصريًا ورعًا وله أبيات رائعة بديعة وحلسن 
باملجليس  سّمي  جمالسته  وجودة  حمارضته 

مكتبة العاّلمة المجلسي في أصفهان
 حديثة التأسيس لتاريخ عريق شغل حلقات التدريس 
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مكتبة العاّلمة المجلسي في أصفهان
 حديثة التأسيس لتاريخ عريق شغل حلقات التدريس 

اجلليلة  الطائفة  ه��ذه  يف  لقبًا  ه��ذا  فصار 
إىل  يعود  ذلك  ان  وقيل  العلية.  والسلسلة 
كان  »جملس«  هلا  يقال  أصفهان  يف  قرية 
الشيخ حممد تقي يقطنها فلّقبت الرسة هبا.
شبايب  عنفوان  يف  كنت  املجليس:  يقول 
مولعًا  بأنواعها  العلوم  طلب  عىل  حريصا 
الل  فبفضل  أفناهنا  املعايل من  فنون  باجتناء 
رياضها  وأتيت  حياضها  وردت  سبحانه 
حتى  ومراضها  صحاحها  عىل  وعثرت 
واحتوى  ثامرها  أل��وان  من  كّمي  م��ألت 
من  ورشب��ت  خيارها  أصناف  عىل  جيبي 
كل منهل جرعة روية وأخذت من كل بيدر 

حفنة..
املجليس يف كلامت العالم

احلديث يف  علم  نرش  من  أول  أّنه  عنه  قيل 
العرص الصفوي.

النقاد  املتبحر  العامل  العاميل:  احلر  وق��ال 
املضطلع اخلبري البصري الذي مل ير مثله.

وقال العالمة التنكابني : كان لكتابه »حق 
اليقني« دور يف تشّيع سبعني ألفًا من العامة.
وقال عبد العزيز الدهلوي من علامء العامة 
لو  اإلمامية:  الشيعة  عىل  الرد  يف  واملؤلفني 
قيل بأن دين الشيعة دين حممد باقر املجليس 
عىل  أضفى  الذي  فهو  احلقيقة؛  جانبوا  ملا 
ناهلام من  املذهب رونقا وعظمة مل يكن قد 

قبل.
أساتذته ومشاخيه

1. والده حممد تقي املجليس املتوىف 1070 
ه�.

2. املال حممد صالح املازندران صاحب 
ك��ت��اب رشح أص���ول ال��ك��ايف وامل��ت��وىف 

1081 ه� .
3. املال حمسن الفيض الكاشان صاحب 
البيضاء  وامل��ح��ج��ة  ال��ص��ايف،  تفسري 

والوايف، واملتوىف 1081 ه�.
4. السيد عيل خان املدن صاحب كتاب 
الصحيفة  رشح  يف  السالكني  ري��اض 

السجادية، واملتوىف 1118 ه�.
كتاب  صاحب  القزويني  خليل  املال   .5
الصايف يف رشح الكايف، واملتوىف 1018 

ه�.
وسائل  كتاب  صاحب  العاميل  احلر   .6

الشيعة، واملتوىف 1104 ه� .
وغريهم

تالمذته والرواة عنه
تالمذة  ع��دد  أن  االع���الم  بعض  نقل 

املجليس بلغ اللف منهم:
الصفهان  الفندي  الل  عبد  امل��ريزا   .1
والصحيفة  العلامء  رياض  كتاب  صاحب 

السجادية الثالثة، املتوىف 1137ه�.
2. السيد نعمة الل اجلزائري صاحب كتاب 

النوار النعامنية املتوىف 1112 ه�.
3. الشيخ عبد الل البحران صاحب كتاب 

عوامل العلوم املتوىف 1127 ه�.
4. حممد بن عيل االردبييل صاحب الكتاب 

الرجايل »جامع الرواة« املتوىف 1101 ه�.
تفسري  صاحب  املشهدي  حممد  املريزا   .5

كنز الدقائق املتوىف 1125 ه�.
وغريهم

نشاطاته السياسية والعلمية والثقافية
احل��رك��ات  املجليس  ال��ع��الم��ة  واج���ه   .1
من  وحم���ذرا  عقائدهم  مفندًا  الصوفية 

خطرهم.
يف  املصنفات  من  الكثري  بتأليف  ق��ام   .2
والكالم  والتفسري  ك�الفقه  العلوم  شتى 
واحلديث والتاريخ والدعية باإلضافة إىل 
الكثري  التي ضمت  موسوعة بحار النوار 
وهي  موضوعيا  واملصنف  الروايات  من 

أكرب دائرة معارف شيعية.
املصنفات  بعض  وترجة  بتأليف  قام   .3
حتت  ووضعها  الفارسية  باللغة  الدينية 

متناول عامة الناس.
املسلمني  أسئلة  عن  لإلجابة  تصّدى   .4

بطريقة يفهمها اجلميع.

5. قام بإصالحات مذهبية وتصّدى ملراكز 
الفساد وبيوت الصنام ومنع املسكرات.

ومشيخة  ال��ق��ض��اء  ملنصبي  ت��ص��دى   .6
سلطان  الشاه  من  كل  زم��ن  يف  اإلس��الم 
من  مستفيدًا  ح��س��ني،  وال��ش��اه  سليامن 
دعائم  وترسيخ  الناس  خدمة  يف  املنصبني 

الدين واملذهب.
مؤلفاته

اشهرها موسوعة بحار النوار، وقد سّجل 
له العالمة أغا بزرك الطهران 169 مؤلفا. 

ومن مؤلفاته:
جملدات   110 يف  يقع  الن���وار  بحار   .1
الشيعية  احلديث  معارف  بدائرة  عرفت 

الكربى.
الكايف  كتاب  رشح  يف  العقول  م��رآة   .2

للشيخ الكليني يف 26 جملدًا.
الخبار  هتذيب  فهم  يف  الخيار  مالذ   .3
رشح لكتاب التهذيب للشيخ الطويس يقع 

يف 16 جملدًا.
4. الوجيزة يف الرجال.

باللغة  دّون��ه  العقائد  يف  اليقني  حق   .5
الفارسية وغريها الكثري

وفاته
مدينة  يف  املجليس  باقر  حممد  العالمة  تويف 
شهر  من  والعرشين  السابع  ليلة  أصفهان 
رمضان من سنة 1110 هجرية. عن عمر 
ناهز السبعني عاما، ودفن طبقا لوصيته اىل 
جنب املسجد اجلامع يف أصفهان اىل جنب 

والده.
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اىل  يتحول  زوجها  المهات  أحد  تشاهد 
أب بشكل تدرجيي يومًا بعد يوم من دون 
أن تالحظ ذلك. تغيري اسمه اىل »أيب« كان 
أسهل جزء من عملية حتول زوجي اىل أب. 
التمثيل من أهنم  انه جيب عىل الباء  يقول 
من  بالفعل.  ذلك  يصبحوا  حتى  مثاليون 
املخيف لألب أن يشاهد زوجته عىل صلة 
يف  وهو  حتى  كبرية  بسعة  بالطفل  وثيقة 
رمحها. ال يملك الباء مساعدة اهلرمونات 
والعواطف التي متلكها المهات عند والدة 
الطفل. فمعظم الباء يتخبطون وكل مّههم 
أال ُيسقطوا الطفل من أيدهيم أو عدم قول 
له  مكان  إجياد  الب  وحياول  سيئة.  أشياء 
بني الرضاعة والتقميط وتغيريات االخرى 
الراحة لألم والطفل. كنت أخاف  وتوفري 
التي  بالعامل  القيام  عىل  زوجي  يقدر  أاّل 

كنت أقوم هبا بنفس الطريقة.
أن  عىل  ك��ان  الول،  خطئي  ذل��ك  وك��ان 

زوج��ي  ب��ني  العالقة  أن  واح���رتم  أتفّهم 
وطفلنا لن تكون نفس عالقتي مع الطفل. 
حول  تدور  بالطفل  عالقته  كانت  حيث 
معه  املضحكة  والوجوه  الرضاعة  عبوات 
بالزحف، كان  بدأ طفلنا  املنزل. عندما  يف 
الضحك  مع  مرتافقة  أمامه  عوائق  يضع 
فكاهي.  بشكل  الطفال  بلغة  والتحدث 
وعندما بدأ بامليش، أصبح حيمله عىل ظهره 
ويرتديان نظارات شمسية متطابقة ويلهون 

بشعر بعضهم البعض. 
فهو الن يلعب دور الب الفكاهي والب 
اجلدي. حيث يمكنه أن جيعله يأخذ قيلولة 
أن  يمكنه  خيتربنا  كان  واذا  واحدة.  بنظرة 
يغري نربة صوته اىل الشكل اجلدي لتهدئته، 
منذ  مثاليًا  أبًا  مل يكن  دائاًم.  له  وهو يستمع 
والسنني  الشهور  بمرور  ولكن  البداية، 
شاهدت حتوله اىل الب املثايل حيث خلق 
عالقة خاصة مع طفلنا ال يمكن لحد أن 

يقوم هبا غريه.
أقوم  أن  يمكن  يشء  أفضل  وزوج��ة،  كأم 
عالقتهم  لتطوير  احلرية  منحهم  هو  به 
ببعضهم. يكتشف زوجي ماذا يريد طفلنا 
وقد  اخلاصة.  بطريقته  ذلك  ويمنحه  منه 
منحه  عيل  كان  أنه  متأخر  بشكل  أدركت 
املزيد من الفرص لتحضري طعامه ووضع 
دموعه  ومسح  وجهه  عىل  الشمس  واقي 
مسيطرة  كنت  حيث  وأكثر.  معه  واللعب 
تطوير  من  منعهم  وذلك  جنون،  بشكل 
عالقتهم بشكل أبكر. أو أنه مل أستطع فهم 
أن  أطفايل  مع  وأشهد  بذلك.  القيام  كيفية 
جدارة.  بكل  الب  لقب  استحق  زوجي 
فرحة حياته وفخرها.  فهو حاميهم، وهم 
عن  عبارة  هو  سوية  مشاهدهتم  أن  حيث 
انتظار  يمكنني  وال  ذاهت��ا،  بحد  جائزة 

مشاهدة نمو وتطور عالقتهم.

امهات يحولن أزواجهن الى آباء مثاليين

   وليد خالد الزيديبيت االسرة وطن 

هو  ما  االرسة،  يف  فرد  لكل  بالنسبة  البيت 
إاّل وطن بال حدود يمتد إىل حيث الالهناية 
وارتفاع  اجل��دران  طول  يف  أبعاده  تقاس  ال 
التي يمنحها  السعادة  إنام بمقدار  السقف، 

هلم ودرجة الدفء الذي يشملهم به.
وتغادره  االق��دام  هتجره  الذي  البيت  ذلك 
العقول معلقة به وحتنو  العيون،  لكن تبقى 
إليه الفئدة، هو بيت صغري فيه امرأة بيدها 
مفاتيح جيع أبوابه املقفلة ومنها قفل السعادة 
ورف��ع  اإلرسار  ط��الس��م  وف��ك  ال��زوج��ي��ة 
لتفرش  الرجل  كينونة  إىل  لتصل  الس��وار 
سجادة الراحة له ولكل افراد أرسهتا وحتلل 
من  احلامية  غطاء  منها  وتنسج  احلياة  عقد 
اضطراب الهواء وتقلبات الجواء وخماطر 
أكثر  بصيغ  اجلميلة  احلياة  لتصنع  الن��واء، 
الرجل  يشعر  فحينام  عقلية،  وأوسع  جاذبية 
الطرق  جيع  بان  احلياة  ومشاكل  املحن  يف 
العالية  وآفاقها  والصادية  السينية  بإبعادها 

تؤدي إىل املتاهات مل ير سوى طريق العودة 
الراحة  وإمت��ام  للسعادة  سبيال  البيت  إىل 
تعرف  من  فيه  الن  ذلك  المح��ال،  وإن��زال 
كيف جتعل من هذا املكان الصغري أوسع من 
املعلقة  اجلنان  من  وأجل  الفارهة  القصور 
وأعىل الربوج املشيدة،  تلك املرأة التي اوجد 
منها اخلالق احلياة وابتدآ فيها اإلنبات، فلوال 
حواء لكانت الرض جرداء بال ماء وال نامء 
ولكان أبونا ادم عقيام بال أبناء وال حرث وال 
نسل، فتلك حواء التي كرمها اخلالق املبدع 
بأجل الصفات وأتم السامت وسن هلا قانون 
أقدس  وجعلها  النفاس  هبا   وطيب  احلياة 
اقدامها،   اجلنة حتت  القداس، حيث وضع 

لكوهنا رمزا للعطاء والصرب عىل البالء. 
فاملرأة يف البيت هي من تبدع يف علم التحليل 
نزهة  الج��واء  وتزيد  التجميل،  فن  وتتقن 
ومسات، كيف ال وهي من هلا القدرة عىل 
جعل الرجل يبوح بكل أرساره ويطرح كل 

أفكاره وجيهر بكل أقداره، حينام يضم رأسه 
يكتنز  بام  للبوح  قرينته  تتفتح  جناحيها  بني 
فالزوجة  آه��ات  من  يعان  وما  كلامت  من 
الصاحلة هلي أفضل كنوز الرجل، وهي أنبل 
الحياء بالنسبة للزوج والبناء،  لتسد قصة 
البطل اخلالد الذي ال  الجيال وتكون فيها 
يدانيه أصحاب القدح املعىل وال يقاس مثله 
الكون  الوعاء  فهي  الرفيع،  املقام  أصحاب 
هبا  اخلالق  يلج  حينام  الجساد  حيوي  الذي 
الرواح ، ومنها تزق الرمحة وترسل احلنان 
جلنينها زقا قبل ان تزق قوت العيش جلنينها 
أرجوحة هلو لصغريها  وجتعل من أحشائها 
أن تضعه خارج جسدها والذي جعله  قبل 
وتوايل  العصور  عرب  ادم  لبني  مهدا  اخلالق 
الزوجة،  الزمان والدهور، تلك هي إالم، 
ربة البيت احلنون، حاملة الهوال، واضعة 

الرجال، صانعة الجيال.
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وحدة  أصغر  بني  مثالية  عالقة  اجل  من 
باملجتمع  االرسة  التي هي عامد املجتمع  
االنتهاكات  م��ن  خيلو   ال��ذي   ، امل��ع��اىف 
ينبغي  اش��رتاط��ات  هناك  واخل��الف��ات، 
واالطمئنان    ، االستقرار  ليتحقق  توفرها 
اخلالفات  عن  بعيدا  السليمة  ،والعالقة 
نتائج  اىل  ت���ؤدي  ال��ت��ي  ،وال��ت��ص��دع��ات 
وخيمة تنتهي بالتفكك االرسي والطالق  
وضياع االبناء،  بالطبع املسؤولية مشرتكة 
بني االب واالم واالبناء،  رغم ان وظيفة 
املعاملة  وحسن  والرعاية  االنفاق  االب  
املقدسة  ال��رشي��ع��ة  ان  حتى  الرست����ه،  
القيمومة  عىل  حثت  الكريم  القرآن  يف 
اُل  جاَ »الريِّ تعاىل:  قوله  خالل  من  للزوج 
ُهْم  باَْعضاَ  ُ اللَّ لاَ  فاَضَّ باِماَ  اِء  النيِّساَ ىلاَ  عاَ اُموناَ  وَّ قاَ
اهِلِ��ْم«،  ْم��واَ أاَ ِم��ْن  ُقوا  أاَنفاَ بِ��اماَ  واَ باَْعٍض  ��ىلاَٰ  عاَ
فاإلنفاق  واإلرشاف  والتوجيه  واالهتامم 
بني  العاطفية  العالقة  يوطد  واالنسجام  
اجيابيا  تنعكس  وبالتايل  وزوجته،  الزوج 
البيت  وجيعل  االرسي���ة   االج���واء  ع��ىل 
اي  السعادة ال تشوهبا  واحة وروضة من 
منغصات تعكر الصفاء  والوئام ، فالزوج 
الوحدة  يبني  تلك  العظمى  مسؤوليته 

احلب،  مناخ  ليسود  املجتمع  يف  االجيابية 
الرابط  هذا  احرتام  املرأة  واجب  باملقابل 
الزمن  صعوبات  عىل  والتعاون  املقدس، 
وتقلباته االقتصادية بسبب االوضاع غري 
االنسان والزمات  يعيشها  التي  الطبيعية 
التي تؤدي  اىل خسارة بالتجارة  او ارضار 
التي  الباهظة   احلياة  تكاليف  او  بالبيع  
برغبات  الزوج  االيفاء  عدم  عنها  ينجم 
من  ال��ع��ايل  السقف  متثل  وط��م��وح��ات 
احيانا  تعد   التي  التنفيذ   صعبة  املطالب 
كامليات  مكن تأجيلها  او االستغناء عنها 

لفرتة اليس املادي.
االج��واء  خيلق  ان   االرسة   رب  ع��ىل    
االجيابية املطمئنة  التي تنعكس عىل احلنان 
الكريم  القرآن  عليه  حثنا  الذي  االرسي 
فالعرشة  باملعروف”  وع��ارشوه��ن   “
ب��اإلح��س��ان  وامل���ع���روف  وال��ت��واص��ل 
ويشعر  وم��سة  هبجة  يضفيان  احلميمي 
االنسان بالدفء بعيدا عن التوتر والتدابر 
االرسة   تربك  التي  والزم��ات  والتقاطع 
وال��زوج��ة  ال���زوج  ذوي  م��ن  وتوابعهم 
وبالتايل هتشم العالقة  وينفرط عقد املودة  
والرتاحم  وتنتهي النتائج اىل اخليبة، ومن 

ثم صوب الطالق الذي بدا يتخذ ظاهرة 
خطرية باملجتمع العراقي بارتفاع نسبه  .    
معاجلتها  رضورة  ن��رى  اخ���رى  قضية 
العالقة  هي  واملكتوب  املرئي  باإلعالم 
العوملة  عرص  فسمة  والب��اء  االبناء  بني 
الفرد  ال��ك��ربى ع��ىل ح��ي��اة  وال��ت��أث��ريات 
والعائلة جعلت البناء ينعزلون مع مواقع 
التواصل االجتامعي.. وال يلبون مطالب 
الوالدين بطلب العلم او تلبية احتياجات 
اخلاصة  بشؤوهنم  الهنامكهم  الرسة  
وبينهم   الوالدين  بني  فجوة  يرتك  ال��ذي 
تتذكر االجيال السالفة كيف كانت محيمة 
واخلشوع  واملهابة  واالح���رتام  العالقة 
وتنفيذ مطالب الباء من البناء وهو جزء 
وتقديسهم   واحرتامهم  الوالدين  بر  من 
القيم  عن  بعيدا  تتسع  الفجوات  ن��رى 
السابقة.  اجيالنا  عليها  تربت  التي  العليا 
الرفض  تستوجب  سيئة  ظاهرة  فالعقوق 
له  والطاعة  الرتبية  حيسن  من  فيام  والنبذ 
مقاما حممودا  كام عىل االب واجب مراعاة 
بني  والعاطفي  والثقايف  الفكري  االعداد 
نتائجها  تأيت  التي  املحبة  ثامر  لزرع  البناء 

بعد حني.

األسرة بين الحقوق والواجبات
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متزايد  قلق  مصدر  الغذائي  االم��ن  بات 
خاصة  والعراق  عامة  العامل  شعوب  لدى 
وبالتايل  مبارشة  املائي  بالمن  متعلقا  كونه 
الزراعة  وانتعاش  املحصول  وف��رة  ف��ان 
ركن  واالقتصادية   الصناعية  وامل��راف��ق 
تنازع  أصبحت  التي  املياه  بمصدر  يتعلق 
الدول وحتارب من اجله كونه قيمة سيادية 

ومعيشية. 
شتى  ن��واٍح  من  خيتلف  بلدنا  فان  وبذلك 
الفوىض  حالة  فبسبب  اخرى  بلدان  عن 
عن  ناهيكاَ  العراق،  يعيشها  التي  المنية 
تدمري البنى التحتية وتفيش الفساد اإلداري 
واملايل يف جيع مرافق الدولة؛ فسح املجال 
اجلوار إلنشاء سدود وخزانات  أمام دول 
من  تنبع  التي  الهن��ار  جم��رى  عىل  للمياه 
تسبب  ما  العراق،  باجتاه  وتتدفق  أراضيها 
ري دجلة  هناَ املياه يف  منسوب  انخفاض  يف 
والفرات بأكثر من 60% عىل مدى العوام 
جعل  الذي  المر  املاضية؛  عرش  اخلمسة 
أدت  وكبرية  حقيقية  أزمة  املياه  شحة  من 
مل  بشكل  ال��زراع��ي  النشاط  ت��راج��ع  إىل 
تأثري  عن  فضال  قبل،  من  البالد  تشهده 
الطاقة  جتهيز  يف  السدود  فعالية  عىل  ذلك 
الكهربائية، وما خلَّف ذلك من تأثري سلبي 
التحتية  والبنى  الصناعي،  النشاط  عىل 

ومصايف  املياه  تصفية  كمحطات  الخرى 
الصحي  ال��رصف  ملشاكل  إضافة  النفط، 
التي أصابت الشبكات الواقعة عىل ضفتي 
بتلوث  تسببت  والتي  وال��ف��رات  دجلة 
التلوث يف  نسبة  تبلغ  للمياه، حيُث  خطري 
مياه النهرين نحو 1800 مج/ لرت الن، يف 
حني أن املعدل العاملي نحو 800 مج/ لرت 

برأي املعنيني.
جتفيف  عىل  جانبها  من  إيران  اقدمت  فقد 
اىل  مياهه  تتدفق  ال��ذي  وان(  )س��ري  هنر 
منطقة  من  العراق  كردستان  اقليم  ارايض 
سازان احلدودية يف مدينة حلبچة، والذي 
يعدُّ واحدًا من ثالثة روافد مائية رئيسية يف 

العراق.
دشنت  س��ن��وات،  أرب��ع  م��ن  اكثر  وقبل 
الروافد  كل  قطع  إىل  ترمي  خطة  إي��ران 
العراق،  باجتاه  اراضيها  من  املتدفقة  املائية 
بلدة  عرب  يمر  ال��ذي  الوند  هنر  بتجفيف 
منع  ثم  دياىل، ومن  خانقني رشقي حمافظة 
الشامل  اقىص  يف  الصغري  ال��زاب  هنر  مياه 
الرشقي من السليامنية، وذلك بإقامة سلسلة 
من السدود وخزانات املياه العمالقة داخل 
أجزاء  بانطامر  مبارشة  تسبب  ما  أراضيها؛ 
كبرية من سد )دربند خان( الواقع جنوب 
انتاج  السليامنية، والتعطيل يف  رشق مدينة 

الطاقة الكهربائية منه.
أما تركيا فقد قامت بإنجاز مشاريع وسدود 
مثل:  والفرات،  دجلة  ري  هناَ عىل  ضخمة 
مرشوع سد الكاب، وسد اليسو، ومرشوع 
الكاب وحده خُيّزن 100 مليار مرت مكعب 
سنويا، أي: ثالثة أضعاف ما ختزنه سدود 
سوريا والعراق جمتمعة، وستنخفض كمية 
بحدود  العراق  إىل  الداخلة  دجلة  مياه 
مساحة  ُثُلث  عىل  سيقيض  وهذا  النصف، 

الرايض الزراعية يف العراق.
خلطر  يتعرض  امل��ائ��ي  ال��ع��راق  أم��ن  إن 
أزمة  بسبب  ومستقباًل-  -ح��ارضًا  جدي 
وما  حياهلا،  اجلوار  دول  وسياسات  املياه 
املشكلة  هلذه  مربر  غري  إمه��ال  من  يقابله 
العراق  يف  واملختصني  السياسيني  قبل  من 
أو  الصائبة  القرارات  باختاذ  اجلديد، سواٌء 
املوضوعية  والدراسات  البحوث  باعداد 
سوء  عن  ناهيك  وعالجها،  لتشخيصها 
املتعاقبة  احل��ك��وم��ات  قبل  م��ن  اإلدارة 
للموارد املائية، وعدم شعورها باملسؤولية؛ 

المر الذي فاقم الزمة املائية يف البالد،
مل  وان  كبرية،  العراق  يف  املياه  مشكلة  إن 
تظهر واضحة اليوم، فإهنا سوف تكون من 
البلد مستقبال،  التي تواجه  املشاكل  أخطر 
واملحللني  الباحثني  من  كثريا  أن  حتى 

الماُء بين مساجلة الضياع والسيادة
   إعداد/ عيسى الخفاجي -تصوير / حكمت العياشي
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يقولون إن احلرب العاملية الثالثة القادمة يف 
وليست  مياه  حرب  هي  العامل  ويف  املنطقة 
حرب سياسة، ويطلقون عىل القرن احلايل 
باحلقبة املائية، بداًل من احلقبة النفطية التي 
اتصف هبا القرن السابق؛ لذا البد أن نتنبه 
لن  يرقى  الذي  التحدي،  هذا  جدية  إىل 
البالد،  هتدد  التي  التحديات  أخطر  يكون 
بالفعل  ملواجهته  الناجعة  السبل  وإجي��اد 

ووضع املعاجلات الكفيلة بتفاديه.
بنحو  تقدر  احلالية  العراق  أن حاجة  ُيذكر 
50 مليار مرت مكعب، إال أن نسبة العجز 
يف مياه الهنار الواصلة إىل العراق من دول 
 33 القريب  املستقبل  يف  ستتجاوز  املنبع 
احلال  استمر  إذا  مليار مرت مكعب سنويا، 

عىل ما هو عليه بني الشحة والتبذير.
آليات وحلول 

تكون  ق��د  ال��ت��ي   الف��ك��ار  بعض  نطرح 
جديدة  منها  الخ��ر  والبعض  معروفة 
املاء بعزة وكربياء  اهلدف من ورائها تأمني 
سقانا  ال��ذي  الفرات  وال��ف��رات،  لدجلة 
نريد  وال  الكرب  وحتى  الصغر  من  وغذانا 

منة من دول اجلوار :
1- جيب تشكيل جلان مكافحة اجلفاف يف 
اجلامعات  اساتذة  فيها  يشارك  حمافظة  كل 
الزراعة  ومديريات  بالزراعة  املختصون 
واملؤسسات  والبلديات  الري  ومهندسو 
احلكومية التي هلا عالقة باملاء واستعامالته.
2- عقد اتفاقيات مع تركيا وايران وسوريا 
يتم فيها تثبيت حصة العراق من املاء سنويا 
الداخلة  والفرات  دجلة  مياه  تلوث  ومنع 
للعراق وإيداع هذه االتفاقيات لدى المم 

املتحدة.
الزراعية  املشاريع  يف  مشرتك  استثامر   -3
تركيا  م��ع  وال��ف��رات  دجلة  ضفاف  ع��ىل 
وعىل الروافد  التي تنبع من ايران مع ايران 

وكذلك مع سوريا عىل ضفاف الفرات.
الرش  انابيب  لتصنيع  مصانع  بناء   -4
املائية  املضخات  ان��واع  وجيع  والتنقيط 

وأدوات حفر البار.
قدر  )السيح(  السطحي  السقي  تقليل   -5
بالتنقيط  السقي  باستعامل  وذلك  االمكان 

أو الرش.

الرتبة  سطح  ف��وق  س��واق��ي  عمل   -6
رشح  ملنع  وذلك  اإلسمنت  من  مصنوعة 
واجلداول  السواقي  وتبطني  اجلويف،  املاء 
متنع  بالستيكية  بمواد  وامل��ب��ازل  القائمة 

تسب املاء للمياه اجلوفية.
يف  المطار  مياه  خلزن  صهاريج  عمل   -7
املزارع  فوق أو أسفل العامرات واستعامل 
هذه املياه يف غسل املالبس وسقي احلدائق.

منها  واالستفادة  السيول  مياه  حجز   -8
المطار  مياه  لترصيف  شبكات  وعمل 
الصحي  ال��رصف  شبكات  عن  منفصلة 

ختزن هذه املياه أو تغذى هبا الهنار.
اخلفيفة  للرتب  احليوان  السامد  اضافة   -9
ترشحه  ويمنع  املاء  مسك  فرتة  من  يزيد 

للامء الريض.
10- عمل شبكات ترصيف مياه الرصف 
الصحي يف كل مدينة واالستفادة من هذه 
املياه بعد معاجلتها يف سقي احلدائق واملزارع 
االستخدامات  ويف  امل��دن  م��ن  القريبة 
الصناعية  وحتلية مياه املبازل وشط العرب 
واستعامل هذه املياه يف الزراعة واالستهالك 

املنزيل.
املياه  انابيب  من  املياه  تسب  منع   -11
الصاحلة للرشب وتبديل احلنفيات القديمة 
سعرين  ووضع  بالكبس  تعمل  بحنفيات 
استهالك  ملتوسط  سعر  املستهلك،  للامء 
العائلة العادي يف الشهر وسعر اعىل اذا زاد 
يف  الرشب  مياه  استعامل  ومنع  ذلك،  عن 

سقي احلدائق وغسل السيارات.

بنحو  تــقــدر  الحالية  الــعــراق  حــاجــة 

نسبة  أن  إال  مكعب،  متر  مليار   50

إلى  الواصلة  األنهار  مياه  في  العجز 

ستتجاوز  المنبع  دول  من  الــعــراق 

في المستقبل القريب 33 مليار متر 

مكعب سنويا، إذا استمر الحال على 

ما هو عليه بين الشحة والتبذير

،
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،

،
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إن أمن العراق المائي يتعرض لخطر جدي -حاضرًا ومستقباًل- بسبب أزمة 

المياه وسياسات دول الجوار حيالها
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هكذا فعل الثعلب!

نصب رمزي لبقيع الغرقد � كربالء

قّصة الحاكم الجديد
حيكى أنه كان هناك بلدة صغرية تعيش بدون حاكم، ومع مرور 
بأمورهم  هيتم  حاكم  وجود  برضورة  القرية  أهل  شعر  الوقت 
يف  يفكرون  فأخذوا  راحتهم،  عيل  ويقلق  حاجاهتم  إيل  وينظر 
شخص تنطبق عليه كل هذه املواصفات لريشحوه حلكم البلدة، 
حاكاًم  اإلسكايف  يعينوا  أن  عليهم  واقرتح  حكيم  جاءهم  حتي 
عىل  والقدرة  واحلكمة  الكايف  الوقت  لديه  لّن  وذلك  للبالد، 

إدارة البالد بشكل جيد.
وعندما جاء أهل البلدة يطلبون من اإلسكايف أن حيكمهم، سأل 
اإلسكايف أهل البلدة: كم سيكون راتبي يف الشهر؟ فقالوا هلم: 

ألف درهم، فقال هلم اإلسكايف بدون ترّدد: ال ينفع!.
تعّجب أهل البلدة من رد اإلسكايف وسألوه: وملاذا ال ينفع؟ 

فأجاب اإلسكايف: لّنه إذا أعطيتمون ألف درهم يف الشهر، لن 
أقلق عيل أي يشء أبدًا!

نائاًم؛  يكون  حني  طوياًل  طفلك  إىل  انظر 
وخاطب  وضعفه  ب��راءت��ه  يف  وت��أم��ل 
نفسك: كيف أطالبه بالكثري رغم صغره؟ 
كيف أقيسه بمقياس سني وخربيت، وهل 
يستحق هذا املسكني أن أرضبه أو أرصخ 

يف وجهِه وأثور عليه؟!

تربيُة األبناء

آخر  ثعلب  فرآه  ذيله،  فقطع  ثعلب  ذيل  عىل  حجٌر  وقعاَ 
فسأله مل قطعت ذيلك؟

قال له: إن أشعر بسعادة وكأّنني طائر يف اهلواء يا هلا من 
متعة، فجعله يقطع ذيله!، فلام شعر بأمل شديد ومل جيد متعة 

مثله، سأله: مل كذبت عيّل؟! 
ذيوهلم  يقطعوا  ل��ن  بأملك  الثعالب  أخ��ربت  إن  ق��ال: 
بمتعتهام  فظلوا خيربون كل من جيدونه  منا،  وسيسخرون 
حتى أصبح غالب الثعالب دون ذيل! ثم إهنم صاروا كلام 

رأوا ثعلبًا بذيل سخروا منه!
)فإذا عّم الفساد صار الناس يعريون الصاحلني بصالحهم 
جيد  مل  إذا  الفاسد  املجتمع  سخرية(،  السفهاء  واختذهم 

للمصلحني هتمة.. عرّيهم بأجل ما فيهم.
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أفكار جميلة لتزيين المطبخهكذا فعل الثعلب!

كان الشيخ أمحد االردبييل امللقب باملقدس، احد الّزهاد الورعني، ومن اتقى اتقياء عرصه، وكان ال 
يقطع صالة الّليل ابدا، وال يشغله اي يشء عن عبادة الل.

وذات مرة ذهب الشيخ امحد اىل البئر ليستقي من املاء ويتوضأ. ولكنه ملا اخرج الدلو رآه ملوء بدل 
املاء بالحجار الكريمة.

- سبحان الل ما هذا؟ فأعادها الشيخ املقدس للبئر. وقال بتواضع: اهلي ان امحد يريد املاء لوضوئه 
وصالته، وال يريد االحجار الكريمة لتشغله عن صالته وذكر ربه.

ثم القى الدلو يف البئر ثانية، واذا بالدلو خيرج للمرة الثانية ملوءا باالحجار الكريمة نفسها، فقال 
بترضع : يا رب ان امحد عبدك يريد املاء لوضوئه وصالته وال يريد االحجار الكريمة لتشغله عن 

ذكرك و عبادتك. ثم القى الدلو يف البئر واستقى ثالثة...
واذا بالدلو خيرج ملوءا بالحجار الكريمة للمرة الثالثة !!! فاخذ يردد: رمحاك اللهم عبدك امحد 

يريد منك املاء، لتعّبده وهتّجده ، وهو يستغيث بك فأغثه بامء طهور يتوضأ.
ثم استقى للمرة الرابعة، واذا بالدلو يف هذه املرة خيرج ملوءا باملاء.

فرح الشيخ املقدس بحصوله عىل املاء، واخذ يتوضأ بكل شوق واقبال ليمتثل امام رّبه، ويقوم بني يديه للصالة والعبادة.

* مترن يوميًا، و مارس الرياضة بشكل منتظم.
* كْن جادًا حول مفهوم الشعور باالمتنان والشكر جتاه الخرين.

* مارس عملك كهواية وفن واستمتع.
* توّقع الفضل وحرض نفسك لألسوأ.

* احتفظ بمذكراتك أو دّوهنا.
* اعمل خطة أسبوعية مقدمًا ملا تنوي عمله.

* قل ال للملهيات واملشتتات من حولك.
* ارشب الكثري من املاء وتناول القليل من الطعام.

* فّتش عن البطال من حولك.
* كْن قدوة أو بطاًل لحدهم.

* ابتسم يف وجه الغرباء.
* كن أكثر الناس أخالقًا من الذين تعرفهم.

A h r a r w e e k l y39

الواحــــــــــــــــــــة 




