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دار القرآن الكريم تقيم المحفل القرآني 
بالتعاون مع قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى 

للظلم اشكال وجماالت، واكثرها اثرا عىل املجتمع عندما يكون احلاكم او من بمعيته يف السلطة ظاملا ، وهنالك اشكال 
اخرى، كأن تكون يف العائلة الواحدة، او العشرية فيام بينهم، او بعض افراد املجتمع فيام بينهم وقد يكون الفرد مع نفسه ، 
وبالنتيجة فان الظلم أألم الرذائل بكل اشكاله ، عندما ال متنح استحقاقات املواطن فانه مظلوم ومن منعها ظامل ، وعندما 
ال نعطي حق الوطن واملواطنة نكون قد ظلمنامها ، وعندما ال يشعر املوظف بمسؤولياته اجتاه املواطنني يكون قد ظلمهم 
، وكذلك رب االرسة مع ارسته والصديق مع صديقه ، واذا ارتكب االنسان هذه املوبقة فاهنا تولد اللؤم وقساوة القلب 

لديه فتصبح ترصفاته خارج الضوابط الرشعية واالخالقية  .
 عن امري املؤمنني عليه السالم » الظلم يف الدنيا بوار ، ويف اآلخرة دمار« فالبوار أي ال خيلف أي عمل صالح له ودمار هو 

العقاب الذي سيتلقاه يوم املحرش .

الظلم أألم الرذائل

تفسيرالسورةسورة القصص

) 22 ( وملا توجه تلقاء مدين قبالة مدين قرية ش��عيب قيل س��ميت 
باسم مدين بن

إبراهيم ومل يكن يف س��لطان فرعون قال عسى ربى ان هيديني سواء 
السبيل

 ) 23 ( ومل��ا ورد البئ��ر وج��د علي��ه مجاع��ة كثرية خمتلفني يس��قون 
مواش��يهم ووجد م��ن دوهنم يف مكان أس��فل من مكاهن��م امرأتني 
متنعان أغنامهام عن املاء لئال ختتلط بأغنامهم قال ما ش��أنكام تذودان 
قالت��ا ال نس��قي حتى يرصف الرعاة مواش��يهم عن امل��اء حذرا عن 
مزامحة الرجال وأبونا شيخ كبري ال يستطيع ان خيرج للسعي فريسلنا 

اضطرارا
) 24 ( فسقى هلام مواشيهام رمحة عليهام 

) 25 ( فجاءته إحدهيام متش��ى عىل اس��تحياء قال��ت إن أبى يدعوك 
ليكافيك اجر ما سقيت لنا القمي يف حديثه فلام رجعت ابنتا شعيب 
) عليه الس��الم ( إىل ابيهام قال هل��ام أرسعتام الرجوع فأخربتاه بقصة 
موسى ) عليه السالم ( ومل تعرفاه فقال شعيب لواحدة منهن اذهبي 
إليه فادعيه لنجزيه اجر ما س��قى لنا فجاءت إليه كام حكى اهلل فقام 
موس��ى ) عليه الس��الم ( معها ومشت امامه فس��ففتها الرياح فبان 

��بِيِل  ِدَينِي َس��َواء السَّ ��َه تِْلَقاء َمْدَيَن َقاَل َعَس��ى َربيِّ َأن هَيْ َومَلَّ��ا َتَوجَّ
َن النَّاِس  ًة ميِّ }القص��ص/22{ َومَلَّا َوَرَد َم��اء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْي��ِه ُأمَّ
َيْس��ُقوَن َوَوَجَد ِم��ن ُدوهِنُِم اْمَرأَتنْيِ َت��ُذوَداِن َقاَل َم��ا َخْطُبُكاَم َقاَلَتا 
َعاء َوَأُبوَنا َش��ْيٌخ َكبرٌِي }القصص/23{  اَل َنْس��ِقي َحتَّى ُيْص��ِدَر الريِّ
ليِّ َفَقاَل َربيِّ إِنيِّ مِلَا َأنَزْلَت إَِلَّ ِمْن َخرْيٍ َفِقرٌي  اَم ُثمَّ َتَوىلَّ إىَِل الظيِّ َفَسَقى هَلُ
ا مَتِْش َعىَل اْستِْحَياء َقاَلْت إِنَّ َأِب  }القصص/24{ َفَجاءْتُه إِْحَدامُهَ
َيْدُعوَك لَِيْجِزَيَك َأْجَر َما َسَقْيَت َلَنا َفَلامَّ َجاءُه َوَقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص 
امِلنَِي }القص��ص/25{ َقاَلْت  ْف َنَج��ْوَت ِمَن اْلَق��ْوِم الظَّ َق��اَل اَل خَتَ
ِمنُي  ��ا َيا َأَبِت اْس��َتْأِجْرُه إِنَّ َخ��رْيَ َمِن اْس��َتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَ إِْحَدامُهَ
}القصص/26{ َقاَل إِنيِّ ُأِريُد َأْن ُأنِكَحَك إِْحَدى اْبَنَتيَّ َهاَتنْيِ َعىَل 
ا َفِم��نْ ِعنِدَك َوَما ُأِريُد َأْن  َأن َتْأُج��َرِن َثاَمِنَ ِحَجٍج َفإِْن َأمْتَْمَت َعرْشً
احِلِنَي }القصص/27{  ُ ِمَن الصَّ َأُش��قَّ َعَلْيَك َسَتِجُدِن إِن َش��اء اهللَّ
ُ َعىَل  َجَلنْيِ َقَضْيُت َفاَل ُعْدَواَن َعَلَّ َواهللَّ اَم اأْلَ َقاَل َذلَِك َبْينِي َوَبْيَنَك َأيَّ

َما َنُقوُل َوِكيٌل }القصص/28{ 
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أخبار
ومتابعات

• االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ُتطلق خطتها االستراتيجية لمشروع 
إعداد 1000 كاتب مختص في الكتابة للطفل في جميع محافظات العراق...

•)ربيع االدريسي( مستشار سابق في منظمة العفو الدولية:
الطف,  معركة  في  مرة  مرتين  ُظلم  الحسين  اإلمام  ان 
ثورته  حقيقة  وصول  بضعف  تتمثل  الثانية  والمظلومية 
ورسالته الى العالم وكيفية تغييره لمجرى التاريخ وإظهار 

الحق وانتصاره على الباطل.

مالية هيئة الحشد الشعبي تباشر بمشروع
 توطين الرواتب لكافة المنتسبين

000

00

باألرقام
)22( مليار دوالر سنويًا معدل   •
بين  السنوي  التجاري  التبادل 
العراق وإيران وهذا المعدل أكثر 
لعام  معدله  من  أضعاف  بثالثة 

2017 البالغ) 7 ( مليارات دوالر.

• )5( مليارات دوالر وقروض ميّسرة 
تمنحها تركيا للعراق كمشاركة في 
المهمة  المشاريع  ودعم  إعماره 

كالسياحة والسدود. 

استحصال  دي��ن��ار  مليار   )158(  •
في  االجتماعي  الضمان  إي���رادات 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
من العمال في بغداد والمحافظات 

خالل العام الحالي ..

رشق  جنوب  املحلبية  جبال  يف  امنية  عملية  انطالق  عن  الشعبي،  احلشد  هيئة  أعلنت 
تلعفر. أكد ذلك اعالم احلشد يف بيان له مضيفا فيه إن قوة من اللواء 53 وفوج طوارئ 
العمليات واالستخبارات، وهندسة امليدان، والطبابة التابعني هليئة احلشد الشعبي، فضال 
املحلبية جنوب  امنية يف جبال  بعملية  انطلقوا، بشكل كبري ودقيق  اجليش  عن مشاركة 

رشق تلعفر، اسفرت عن تدمري نفقني لداعش.
وأضاف ان العمليات انطلقت  بقيادة قاطع عمليات نينوى، ومازالت مستمرة حتى االن 

لتحقيق اهدافها التي تتمثل بمالحقة خاليا داعش وتأمني منطقة العمليات املستهدفة .

اعلنت مديرية املالية يف هيئة احلشد الشعبي، املبارشة بالعمل يف نظام ادخال البيانات ملرشوع 
توطني الرواتب لكافة املنتسبني بدءا من تاريخ 12 / 11/ 2018 لتسهيل اجراء املعامالت 

املالية اخلاصة باملنتسبني ومنافذ استالم مستحقاهتم.
حقوق  ضامن  عىل  وسيعمل  روتينية  ادارية  خطوات  سيخترص  اجلديد  النظام  ان  مؤكدة   
كارد(  )كي  بطاقة  عىل  املنتسبني  حصول  ان  اىل  املديرية  وأشارت  اكرب.  بشكل  املقاتلني 
للمصارف  الرسمية  للضوابط  وفقا  انسيابية  بصورة  مستحقاهتم  استالم  هلم  سيضمن 

احلكومية العراقية.
وأضافت املديرية، ان مديريات وتشكيالت هيئة احلشد الشعبي ابدت مرونة كاملة بالتعاون 

واملساعدة النجاز العمل بنظام توطني رواتب املنتسبني.

الحشد الشعبي ُيطلق عملية امنية في جبال المحلبية 

A h r a r w e e k l y 4



00

• العراق يؤكد اتفاقاته مع ايران على مبادلة األغذية بالطاقة والغاز.. 
فيما تسعى بغداد للحصول على موافقة الواليات المتحدة باستيراد 

الغاز اإليراني الُمستخدم في محطات الكهرباء بالبالد.

الحشد  فصائل  كل  ان  يؤكد  صالح  برهم  الجمهورية  رئيس   •
االمنية  القوات  جانب  الى  وتعمل  الدولة  إمرة  تحت  الشعبي 

العراقية في حفظ االمن ومحاربة االرهاب ..

•)الدكتورة سالمة الخفاجي( عضو مركز األبحاث اإلسالمية )إرسيكا( في تركيا:
بين  المشترك  التعاون  باب  فتح  بهدف  المقدسة  الحسينية  العتبة  زرت 
وصيانة  لترميم  السالم(  )عليه  الحسين  اإلم��ام  ومركز  التركية  المنظمة 

المخطوطات من اجل اقامة الدورات التدريبية وتبادل الخبرات.

وصيانة  لرتميم  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  مركز  استقبل 
هيأة  من   وفدا  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  املخطوطات 
واملعادن  الصناعة  لوزارة  التابع  الصناعي  والتطوير  البحث 

العراقية .
ألجل  جاءت  الزيارة  ان  املركز  مدير  التميمي(  )مناف  وقال 
تبادل املعلومات والتطوير يف كيفية صيانة وإعادة املخطوطات 
والتطوير  البحث  هيأة  ان  مضيفا  الطرائق.  بأحدث  وحفظها 
الصناعي متتلك مركزا لفحص االحبار وألياف الورق واجللود 
وهذا سيساهم بعمل مركز االمام احلسني عليه السالم بسبب 

النتائج املهنية والعلمية التي تصدر من اهليأة .
البحث والتطوير  العلمية يف هيأة  الشؤون  فيام بنينّنّ مدير قسم 
مركزا  متتلك  احلسينية  العتبة  ان   ) الدين محيد  )هباء  الصناعي 
التارخيية.  وشخصياته  العراق  وتاريخ  بسمعة  ويليق  متطورا 
مشريا اىل ان اهليأة  ستعمل عىل دعم املركز بالبحوث ومجيع ما 

يعنى باملخطوطات والكتب االثرية والتارخيية.

حصد القارئ )عبد اهلل زهري ( من مدينة كربالء املقدسة املركز االول يف املرحلة التمهيدية 
ملسابقة النخبة الوطنية احلادية عرشة التي ينظمها املركز الوطني لعلوم القرآن الكريم التابع 
لديوان الوقف الشيعي بالتعاون مع االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة. أكد ذلك )عل 
يف  لالشرتاك  وحافظ(  )قارئ  ترشح  املرحلة  هذه  ان  مضيفا   املسابقة،  مدير  اخلفاجي( 
النخبة سيرتشح االوائل  التي ستقام الحقا، ومن مسابقة  القرآنية  الوطنية  النخبة  مسابقة 
ملدينة  منح  الكريم  القرآن  لعلوم  الوطني  املركز  ان  اىل  مشريا  الدولية.  للمسابقات  فيها 
كربالء املقدسة امكانية ترشيح 3 قراء وحفاظ من العتبتني احلسينية والعباسية املقدستني 

ومديرية الوقف الشيعي يف كربالء.

وزارة الصناعة ُتشيد بجهود العتبة الحسينية المقدسة 
في صيانة وترميم المخطوطات

قارئ كربالئي يحصد المركز االول في مسابقة قرآنية
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الخطبة األولى لصالة الجمعةبامامة سماحة السيد احمد الصافي في 2018/11/16م

ذكرى  صادفت  التي  اجلمعة  ص��الة  اقيمت 
 8 السالم  عليه  العسكري  االم��ام  استشهاد 
امحد  السيد  سامحة  بامامة  اقيمت  اول  ربيع 
الصحن  يف  العليا  املرجعية  ممثل  ال��ص��ايف 
االوىل  اخلطبة  واستهل  ال��رشي��ف  احلسيني 
بالتعزية بمناسبة ذكرى استشهاد االمام احلسن 
ربيع  من  الثامن  يف  السالم(  )عليه  العسكري 
االول واشار اىل مسالة اختالف تاريخ الوالدة 
او االستشهاد لبعض االئمة عليهم السالم امر 
عليها  الزهراء  عند  وقع  كام   »: قائال  طبيعي 
السالم من اختالف يوم شهادهتا« ، واكد عىل 
املتفق عليه من تاريخ واحداث التاريخ وذلك 
:« ان االمام املهدي )عليه السالم( الذي نتفق 
بتجهيزه  قام  الذي  هو  »وايضًا   ،« والدته  عىل 
هو  تعاىل  اهلل  الرشيفة  وحياته  عليه  والصالة 
ة بقائه ال حرمنا اهلل تعاىل واياكم من  العامل بمدنّ
وهبه  بام  يرعانا  وان  وكنفه  ه  ظلنّ يف  نعيش  ان 
تناول  تبارك وتعاىل من منزلة رفيعة«.. ثم  اهلل 

احلديث عن االئمة عليهم السالم قائال:
ت بكل إمام ختتلف  هناك احداث وظروف مرنّ
االطهار  االئمة  ببقية  ت  مرنّ التي  الظروف  عن 
من حيث سعة انتشار علمه وسالطني الوقت 
اخر  اىل  استشهاده  وكيفية  معه  تعاملوا  كيف 

التاريخ املهم الذي نطلع عليه..
عليهم  االئمة  هبا  يشرتك  عامة  حالة  وهناك 
السالم مجيعًا هذه احلالة التي يشرتك هبا االئمة 

ها األهم.. عليهم السالم مجيعًا هي لعلنّ

)عليه  الصادق  االم��ام  عن  بذلك  واستشهد 
تارخييًا  عليه  االض��واء  تسلنّط  ال��ذي  السالم( 
االمام  عىل  االض��واء  تسلنّط  من  اكثر  الشك 
يف  لكنهام  السالم(  )عليه  العسكري  احلسن 
الظرف  الختالف  اال  هذا  وما  واح��دة  مرتبة 
الذي عاشه االمام الصادق )عليه السالم( مع 
العسكري  احلسن  االمام  عاشه  الذي  الظرف 
ق  ُيفرنّ اعتقادنا ال  مقام  لكن يف  السالم(  )عليه 
االم��ام  عن  ال��س��الم(  )عليه  ال��ص��ادق  االم��ام 

العسكري )عليه السالم( 
واكد عىل مسالة مهمة وهي » االعتقاد باألئمة 
تكتمل  وحتى  منُه  الب��د  أم��ر  السالم  عليهم 
حقيقة االيامن واالعتقاد البد ان يكون القلب 
هبم  االعتقاد  عىل  ومنطويًا  وراسخًا  مطويًا 
عليهم السالم..، وهذه املسألة حتتاج مننّا مجيعًا 

ة ومتابعة. اىل دقنّ
ينفرد  التي  اخلصوصيات  بعض  اىل  واش��ار 
امري  لفظة  قبيل  من  السالم  عليهم  االئمة  هبا 
املؤمنني )عليه السالم( وهي تطلق عىل االمام 
عل بن اب طالب )عليه السالم( وال تطلق عىل 
بقية االئمة عليهم السالم، ولفظة امري املؤمنني 
)عليه  طالب  اب  بن  عل  االمام  خمتصات  من 
الكرم  اجلود  الشجاعة  العلم  لكن  السالم(، 

السخاء هذه مسألة عامة..
هذه املنزلة الرفيعة لالئمة عليهم السالم اشار 
هلا السيد الصايف مستشهدا بام اكد عليه االمام 
االمام  ان   : وذل��ك  السالم  عليه  اهل��ادي  عل 

االئمة )عليهم السالم( هم من مصاديق 
رحمة اهلل تعالى يجب علينا ان نستثمر هذه الرحمة
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منزلة  وايضًا  ابائه  ومنزلة  منزلته  بني  اهلادي 
السالم(  )عليه  العسكري  االمام  يعني  ابنيه 
ولذلك  ال��س��الم(،  )عليه  املهدي  واالم���ام 
هي  اجلامعة  الزيارة  ان  عىل  يؤكدون  العلامء 
الهنا  الشارع  هلا  يندب  التي  ال��زي��ارات  من 

زيارة مجيع االئمة االطهار عليهم السالم..
الُم  )َالسَّ  : السالم(  )عليه  اهلادي  االمام  قال 
ساَلِة،  ِة، َوَمْوِضَع الريِّ ُبوَّ َبْيِت النُّ َاْهَل  َعَلْيُكْم يا 
َوَمْعِدَن  اْلَوْحِى،  َوَمْهبَِط  امْلاَلئَِكِة،  َتَلَف  َوخُمْ
احْلِْلِم،  َوُمْنَتَهى  اْلِعْلِم،  اَن  َوُخ���زنّ ��ِة،  مْحَ ال��رَّ
النيَِّعِم،  َوَاْولِياَء  ااْلَمِم،  َوقاَدَة  اْلَكَرِم،  َوُاُصوَل 
َوساَسَة  ااْلْخياِر،  َوَدعائَِم  ااْلْبراِر،  َوَعناِصَ 
اْلِعباِد، َوَاْركاَن اْلباِلِد، َوَاْبواَب ااْليامِن، َوُاَمناَء 
امْلُْرَسلنَي،  َوَصْفَوَة  بِينّنَي،  النَّ َوُسالَلَة  مْحِن،  الرَّ
َوَبَركاُتُه،  ُة اهللِ  ِة َربيِّ اْلعامَلنَي َوَرمْحَ َة ِخرَيَ َوِعرْتَ
جى،  الدُّ َوَمصابيِح  اهْلُدى،  ِة  َائِمَّ َعىل  الُم  َالسَّ
احْلِجى،  َوُاوىِل  النُّهى،  َوَذِوى  قى،  التُّ َوَاْعالِم 
َوَكْهِف اْلَورى، َوَوَرَثِة ااْلْنبِياِء، َوامْلََثِل ااْلْعىل، 
ْنيا  ْسنى، َوُحَجِج اهللِ َعىل َاْهِل الدُّ ْعَوِة احْلُ َوالدَّ

ُة اهللِ َوَبَركاُتُه(. َوااْلِخَرِة َوااْلوىل َوَرمْحَ
َوَمْوِضَع  ِة  ُبوَّ النُّ َبْيِت  َاْهَل  يا  َعَلْيُكْم  الُم  )َالسَّ

ساَلِة(  الريِّ
وبدا مفرسا للدعاء » املقصود هنا من الرسالة 
أي الوحي أي االسالم واملوضع أي ُجعلت 
النبوة،  بيت  أهل  هم  ألهنم  عندهم  الرسالة 
والنبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( هو جدهم 
قلبه  عىل  ج��اءت  والرسالة  االنبياء،  خاتم 
السالم(،  )عليه  جربئيل  ِقبل  من  الرشيف 
الرسل،  وخاتم  الكائنات  سيد  هو  والنبي 
هذه  ع��ن��ده،  االس��الم��ي��ة  ال��رس��ال��ة  وانتهت 
اهلل  جعلها  النبوة  وهذه  العلم  وهذا  الرسالة 

تعاىل يف هذه الساللة.. 
َتَلَف امْلاَلئَِكِة، َوَمْهبَِط اْلَوْحِى،  )َوخُمْ

ِة( مْحَ َوَمْعِدَن الرَّ
اخوان الشك اننا يف هذه الدنيا راحلون، 
اهلل  اىل  راحل  انه  يعتقد  الذي  واالنسان 

االطمئنان  ليس  لكن  يطمئن  ان  البد  تعاىل 
املشجع عىل املعصية والعياذ باهلل، تعرفون من 
الكبائر األمن من مكر اهلل كام ان من الكبائر 

اليأس من رمحة اهلل .
هذه  ومن  بنا  رحيم  وتعاىل  تبارك  اهلل  دائ��اًم 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  لنا  ارسل  الرمحة 
وسلم(، ومن مصاديقها االمام اهلادي )عليه 
السالم( يقول : هؤالء االئمة عليهم السالم 
هم معدن الرمحة من أوهلم اىل آخرهم، كام هم 
مهبط الوحي والعلم وكل يشء يتعلق بالسامء 
اال  رمحة  توجد  ال  الرمحة..  معدن  ايضًا  هم 
فاذا  منهم  متر  ان  البد  رمحة  كل  خالهلم،  من 
كانوا كذلك وهم من مصاديق رمحة اهلل تعاىل 
وعىل  الرمحة..  هذه  نستثمر  ان  علينا  جيب 
يتوب  وان  الرمحة  هذه  يستثمر  ان  االنسان 
وان ال يصل اىل حالة اليأس والعياذ باهلل ألن 
االخر  بالطرف  الشك  عند  من  يأيت  اليأس 
لؤماء  ليسوا  السالم  واالئمة عليهم  لئيم  بانه 
وال تتصور ان امام من االئمة يصدر او خيطر 
بباله يشء خيالف رمحة اهلل تبارك وتعاىل فالبد 

لالنسان من استثامر هذه الرمحة..
عىل  واحلث  بالتاكيد  خطبته  سامحته  وختم 
عباراهتا  يف  والتأمل  اجلامعة  الزيارة  ق��راءة 
وطريقة تناول الكالم وكيف نخاطب االئمة 

عليهم السالم..
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اخ��ويت اخ���وايت م��ن ارش���ادات صاحب 
)عليه  العسكري  احلسن  االمام  الذكرى 

السالم( قال : 
داَر  ب��ِه  َن���زَل  الباطل  َظ��ه��َر  َرِك���َب  )م��ن 

الندامة(.
املخترصة  العبارة  هذه  يف  التأمل  ارج��و 
طريقة  والحظوا  حفظها،  يسهل  والتي 
تنفع  وكيف  السالم(  )عليه  االمام  تعبري 

هذه النصيحة.
عادة االنسان عندما يركب يريد ان يصل، 
به اىل ان  يركب سيارة يركب دابة فتمش 
تنزله املحل الذي يريد – الوضع الطبيعي 
هكذا- اراد االمام )عليه السالم( ان يعربنّ 
يدركُه  ال��ذي  املحسوس  االم��ر  هذا  عن 
كل واحد مننّا، اراد ان يعربنّ بتعبري يف مقام 
مقام  ويف  احلكمة،   مقام  ويف   ، املعرفة 
َمطينّة  عن  عبارة  الباطل  فكأن  ف،  الترصنّ
 : السالم(  )عليه  فقال  االنسان  يمتطيها 

)من َرِكَب َظهَر الباطل(.
االنسان يركب ويريد ان يصل، اذا ركب 
سينزله؟  اي��ن  اىل  فالباطل  الباطل  ظهر 

)عليه  االم��ام  ق��ال  ن��زول��ه؟!   ما هو حمل 
وحقيقة  الندامة(،  دار  بِه  )نزَل   : السالم( 
هذا تعبري يف غاية الروعة ويف منتهى الدقة 

هذا التعبري يف مقام النصيحة..
طبعًا السيايس يصغي والكالم ليس كالمًا 
حكمة  عن  يصدر  كالم  ولكنه  سياسيًا، 
السيايس  أح���دا..  به  االم��ام  يستثني  ال 
واملدرس  اجلامعة  واستاذ  العشرية  وشيخ 
والطبيب والعامل واجلاهل.. هذه قاعدة يف 

مقام التوجيه. 
َرِكَب  )من  السالم(:  )عليه  االمام  يقول 
باطل رشعي،  تارة  الباطل  الباطل(،  َظهَر 
وتارة ليس باطال رشعيا وانام باطل ُعريف، 
اآلن  املعنى،  ه��ذا  ع��ن  ينَه  مل  وال��ش��ارع 
يرتبنّوا  ان  عىل  بينهم  فيام  تبانوا  العقالء 
امورهم يف قضاياهم العامة التي ال تتقاطع 
مع القضية الرشعية، مثالً  ُعقالء تبانوا فيام 
اخلرض   امل��رور  اش��ارات  جيعلوا  ان  بينهم 
للمسري واحلمر  للوقوف.. هذا االمر جيد 
بيننا  فيام  ينَه عنه، فأصبح حقا  مل  والشارع 
واتفقنا  ذلك  عىل  تبانينا  العقالء  ونحن 

اذا  به،  نلتزم  ان  البد  جيد  امر  هذا  عليه، 
باطل  فهو  خالفنا  واذا  الباطل  ظهر  ركبنا 
االخرين  جت��اوز  اح��د  اذا  بحيث  ُع��ريف 
سيكون  أين  هم..  حقنّ ومن  عليه  حيتجون 
اعطينا  ولو  الندامة،  دار  سينزل  احلال؟! 

امثلة عىل ذلك قطعًا لطال بنا املقام.
ُاعيد العبارة وهذه العبارة يف مقام التوجيه 
من  أويت  مهام  االنسان  عىل  والنصيحة، 
سلطنة  ومن  معنوية  قوة  ومن  بدنية  قوة 
ومن جاه؛ عليه ان ال يركب الباطل، كالم 
االمام )عليه السالم( كالم عام )من َرِكَب 
َظهَر الباطل(، والذي يركب الباطل البد 
يوصلك  ان  الباطل  ويستحيل  يصل  ان 
انت  اذا  السالمة،  مورد  الباطل  ويوردك 
يلتفت  ومل  فعلتك  فعلت  اليوم  ان  تتوقع 
اليك احد ملوانع كثرية، فال تتوقع ان هذا 
املحال(  من  احل��ال  )دوام  سيدوم  احل��ال 

سيوردك موارد الندامة.
رشعية  جهة  ومن  وتعاىل  تبارك  اهلل  طبعًا 
اتكلم.. اهلل ال ُيعجُله عجلة العباد، ملاذا؟ 
ألن اهلل تعاىل ال يفوته يشء.. احلق الُعريف 

السيُد الصافي : على االنسان ان يكون حكيمًا في تصرفاته، 
وال تجّره الشحناء والبغضاء الى اشياء فيها سفك دماء 

تحدَث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي  خطيب وإمام الُجمعة في كربالَء المقدسة في 

ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  8 / ربيع االول/1440هـ
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ان  اىل  او  ان خيدم  اىل  يتصدى  كذلك من 
ظهر  يركب  ال  ان  عليه  عشريته..  يرعى 

الباطل.
تقريبًا  االن  تسمعون  و  كثرية  امثلة  هناك 
اشبه يف كل يوم هناك مشاكل دموية يعني 
فيها قتل، ابحث عن السبب؟ واتكلم مع 
العقالء..  العشائر ومن  ة من  بعض االعزنّ
عالَم ُتسفك الدماء بغري احلق؟ أين العقل 
الباطل؟!  تركبون ظهر  ملاذا  واين احلكمة 
وتأخذه  يصدق  كذا  لُه  ُيقال  ان  بمجرد 
احلمينّة والعصبية املذمومة ويأخذه الباطل 
ثم  الفعلة  ويفعل  الباطل  ظهر  ويركب 
وشيوخ  ورج���ال  نساء  ع��ت  ت��رونّ ي��ن��دم، 
وتنشغل  ��ت  ت��روعنّ بكاملها  وع��ش��رية 
الرجولة  من  هذا  يعترب  البعض  ولألسف 
تظلم  التي  الرجولة  وبئس  والشجاعة 
ألن  ملاذا؟!  ع،  ترونّ التي  الشجاعة  وبئس 

ركب ظهر الباطل!
تعرف  وانت  الباطل  ظهر  الراكب  أهيا  يا 
الناس  بعض  تتأمل،  ان  عليك  نفسك 
فيه  ينفثوا  ان  وحياولون  االخ��رون  ُيغريه 
يستسلم  وه��و  والدموية  االنتقام  روح 
بعد  ويريد  الندامة،  به  حتل  ثم  لألسف 
ذلك ان يتخلص ال يستطيع، وعندما نأيت 
معكم اىل بعض أدواء هذا املجتمع وبعض 
بعض  نرى  ان  علينا  يعزنّ  واقعًا  القضايا، 
وصلت  ما  وصلت  االجتامعية  احلاالت 
اليه وال استطيع ان افرد حالة دون حالة، 
لكن هذه احلاالت ُسوِعَد عليها اهنم ركبوا 

ال  ينجو  ان  البعض  وحياول  الباطل  ظهر 
يستطيع فكالم االمام )عليه السالم( مجلة 

رشطية )رشط وجزاء(.
َظهَر  َرِك��َب  )م��ن   : السالم(  )عليه  ق��ال 
الباطل(،  أين ينزل؟ قطعًا ال ينزل يف دار 
السالمة وانام ينزل يف دار الندامة.. ولذلك 
اخوان احلكمة.. احلكمة.. احلكمة .. عىل 
احلكمة  من  بمستوى  يتصف  ان  االنسان 
والتي تعني ان االنسان ان يترصف ترصفًا 
يترصف  ان  البد  االنسان  عليِه،  يندم  ال 
وفق ما ُيمليه عليه العقل واالنسان يكون 
حكياًم يتأمل وال يستعجل عليه ان يركب 
ظهر احلق ال عليه ان يركب ظهر الباطل، 
ال يكفي االنسان ان يقول انا حكيم وانام 
حكمة،  فيها  ترصفاته  تكون  ان  جي��ب 
عندما جتتمع مع جمموعة مع الوجهاء تراه 
يتحدث ويقول: نعم احلكمة امر مطلوب 
وعليه ان ال يستعجل، واالنسان عليه ان 
 ..ً يتثبت، واالنسان عليه ان يكون عاقال 
به حالة  هذا كالم مجيل و لكن عندما متر 
يرتك هذه االمور عرض احلائط ويفعل ما 

يفعل.
سهلة،  دارًا  ليست  اخوان  الندامة  ودار 
ال  ندامة  فهناك  تتدارك  ندامة  كل  وليس 
يمكن  بقينّة، وال  فيه  ليس  والعمر  تتدارك 
مصريه،  يكون  متى  يعلم  ان  لإلنسان 
وهناك  يبقى،  ملا  إح��راز  فيه  ليس  العمر 
ألن  اهل��الك  اىل  صاحبها  ت��ودي  ن��دام��ة 
ان  علينا  الباطل،  ظهر  يركب  االنسان 

نركب ظهر احلق وعىل االنسان ان يكون 
عاقال ً ومتزنًا وحكياًم يف ترصفاته، ودقيقًا 
وال جتره الشحناء والبغضاء اىل اشياء فيها 

سفك دماء.
تسمعون بني فرتة واخرى الطبيب الفالن 
ُهجم  الفالن  والشخص  عليه،  ُهجم 
سببًا  جتد  ال  االسباب  عن  تبحث  عليه.. 

واقعيًا.. 
االنسان عليه عندما يسمع شيئا ان يتأمل 
املواقف  يف  االستعجال  هذا  يصرب..  وان 
عامة  قضية  اتكلم  وانا  الندامة..  عاقبته 
السالم(  )عليه  واالم��ام  نصيحة  وه��ذه 
يضعها ولعلها ليست نصيحة دينية فقط.. 
تتبانى  احلاالت  بعض  يف  الناس  قلت  انا 
عىل يشء حق، ملاذا ال نعمل به؟ وهو ليس 
امورنا..  بنظم  فعلينا  رشعية  خمالفة  فيه 
ان  حتب  الشديد  لألسف  الناس  وجت��د 
ظهر  يركب  فالذي  الباطل،  ظهر  تركب 
بدار  نزَل  اذا  نفسه  اال  يلومن  ال  الباطل 

الندامة.. 
بنا اهلل تعاىل واياكم دار الندامة، وأبعدنا  جننّ
واياكم  ووفقنا  الباطل،  ظهر  امتطاء  عن 
دار  ُينزلنا  ألن��ه  احل��ق،  ظهر  نركب  ألن 

السالمة.
االدواء،  م��ن  واي��اك��م  تعاىل  اهلل  منا  سلنّ
وآخر  سوء،  كل  من  تعاىل  اهلل  وحفظكم 
دعائنا ان احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل 

عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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من وحي خطبة الجمعة 

الحكمُة
قاَل اهلل تعاىل: )ُيْؤيِت احْلِْكَمَة َمن َيَشاُء  َوَمن ُيْؤَت احْلِْكَمَة َفَقْد ُأويِتَ 

ا َكثرًِيا..( َخرْيً
يسرية  سهلة  دائام  ليست  ايامها  وسري  اإلنسان  حياة  ان  الريب 
ورغيدة، تسري وفق ما يريد ويتمنى، بل غالبًا ما تتخللها املصاعب 
واملشاكل واملعاناة، فالثابت إن ليس هناك ثبات يف سري أحداث 
عليك..  ويوم  لك  يوم  الرخاء،  عىل  وال  الشدة،  عىل  ال  احلياة.. 
لب سمة من سامت وجود اإلنسان يف  ل والتقنّ التغرينّ والتبدنّ كون 

هذه احلياة الدنيا.   
حكم  بعدالة  املطلق..  اإلنسان  ايامن  هو  وحيد  ثبات  هناك  لكن 
اهلل تعاىل ورمحته التي وسعت كل يشء، وصربه عىل االبتالءات 
وهو فيه اخلري كله.. ليفيض كل هذا اإليامن وهذا الصرب اىل حتوله 
اىل إنسان متعقل ومتزن ومؤمن يف تلقي حوادث احلياة.. برسائها 
اىل حال،  تقلباهتا من حال  الثبات يف مواجهة  ورضائها، ومتنحه 
العاطفي  االنفعال  أو  احلمينّة  أو  الغضب  يفقده  أن  يمكن  وال 

حكمته وصوابه.  
والقبول  بالرضا  احلياة  تقلبات  ملواجهة  متهيئًا  سيكون  ثم  ومن 
يطلقه  قول  أي  قبل  والتأن  باهلدوء  متصفًا  وسيكون  والقناعة، 
مثل هذا اإلنسان، أو ترصف يقوم به، أو حكم يصدره عىل أمر 
ما، من أمور احلياة املختلفة، وهو ما يكسبه احلكمة يف قوله واحلق 

ه كثرة جتارب احلياة وصعاهبا انسانًا حكياًم.  يف فعله؛ أي تصرينّ
الحكمة القصيرة

سطرا  أو  مجلة  القصري  القول  هو  القصرية  باحلكمة  هنا  وأعني 
من عدة كلامت، خيترص الكثري من جتارب احلياة يف قليل موجز، 
وجيمع يف قلب اإلنسان العلم واملعرفة )احلكمة(، خمتزاًل يف مثل 
يقول  ال  وطبعًا  احلياة،  جتارب  من  العديد  القصري..  القول  هذا 
بتجارهبا،  احلكمة إال حكيم، وليس حكياًم إال من صقلته احلياة 
بسيطة،  ظاهرها  يف  تبدو  فقط  كلامت  ببضع  خالدة  اقوال  فهناك 
ولكنها يف عمقها ويف معناها عظيمة، إذ إهنا ختترص معان عميقة 
جدًا، وتوجز كالما طويال متشعبا، واحلكمة هي خالصة أو زبدة 

جتارب حياتية عديدة عاشها اإلنسان احلكيم.. هذا هو مضمون 
وخمترص احلكمة.

واالستشهاد  احلكيمة حلفظها  األقوال  بعض  تستهوينا  ما  وكثريا 
ما  أحقية  عىل  كدليل  ونقدمها  اليومية،  احاديثنا  معرض  يف  هبا 
نقول أو نقوم به أو نحكم به من احكام عىل األحداث، ونحاول 
م هبا حجتنا عىل إن فكرتنا صحيحة حول  بمثل هذه احلكم أن ندعنّ

أمر ما, من أمور احلياة. 
مطية الباطل
ماذا نعني باملطية؟

وابنّ .. ما ُيْركب وُيمتطى كالبعري والنَّاقة  لغة: املَِطيَّة من الدَّ
ل بني القرى، واجلمع :  ر واملؤنَّث ( محاره مطيَّته يف التنقُّ ) للمذكَّ

. مطايا ، و َمِطيٌّ
هذا املعنى احلريف للكلمة.

وسيلة  اإلنسان  اخت��اذ  تعني  مطية  كلمة  فإن  منه؛  املجازي  ��ا  أمنّ
وواسطة للوصول اىل هدف معني حياول اإلنسان لنيله واحلصول 

ذ هذا األمر مطيَّة لبلوغ مآربه. عليه، أي اختنّ
لكن مع األسف الشديد كثريا ما نالحظ إن بعض الناس تأخذه 
العزة باإلثم ويميض يف طريق الباطل.. رغم إنه يعلم أنه عىل باطل 
رجولته،  عىل  وخيشى  سمعته،  عىل  خيشى  لكن  خطأ،  عىل  وإنه 
أو  إنه تراجع عن موقفه  يقال عنه  وخيشى عىل مكانته.. لكي ال 

غرينّ من كلمته، وإن يكن موقفه باطال، وكلمته ليست عادلة.  
ومطية الباطل ال يمكن ان توصل راكبها اىل اخلري مهام أويت من 
الباطل  قوة بدنية أو معنوية أو سلطنة أو جاه، نعم الذي يركب 
مورد  اىل  املركب  هذا  يوصله  ان  يستحيل  ولكن  يصل،  ان  البد 

اخلري والسالمة.. بل اىل اهللكة والندم. 
مطية احلق.. مطية اخلري .. مطية العدالة.. ومطية الصدق هي من 
توصل اإلنسان اىل بر األمان والسالمة، وهي من تكسبه الرهان 

الصعب.. بالفوز برضا اهلل تعاىل.

           طالب عباس الظاهر
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)اإلهل��ي��ات(:  يف  السبحان  الشيخ  يقول 
يدرك  أفعااًل  هناك  أننّ  إىل  العدلية  ))ذهبت 
استعانة  دون  من  ذات��ه،  صميم  من  العقل 
أو  هبا،  القيام  جيب  حسنة  ا  أهننّ الرشع،  من 
الشارع  أمر  ولو  عنها،  ه  التنزنّ جيب  قبيحة 
عامنّ  كاشف  فهو  الثانية  عن  وهنى  ب��اأُلوىل 
يدركه العقل ومرشد إليه، وليس للرشع أن 
ن ما قبنّحه العقل أو  يعكس القضية بأن حيسنّ

نه.. يقبنّح ما حسنّ
العقليني  والقبح  باحلسن  القائلني  إننّ  ثمنّ 
هبام  االتنّصاف  حيث  من  األفعال  مون  يقسنّ

إىل أقسام ثالثة:
ة  تامنّ ة  علنّ بنفسه  الفعل  يكون  ما  ل:  األونّ
باحلسن  ى  يسمنّ ما  وهذا  والقبح،  للحسن 
والظلم،  العدل  مثل  الذاتيني،  والقبح 
فالعدل بام هو عدل ال يكون إالنّ حسنًا أبدًا، 
فاعله ويعد  يمدح  أن  بدنّ  ما وجد ال  ومتى 
حمسنًا، وكذلك الظلم بام هو ظلم ال يكون 
مذموم  ففاعله  وجد  ما  ومتى  قبيحًا،  إالنّ 
قبيحًا  العدل  يكون  أن  ويستحيل  وميسء، 

والظلم حسنًا...(() اإلهليات 1: 231(.
مالك  يف  غريهم  مع  العدلية  بحث  وق��د 
قبيحًا،  أو  حسنًا  ال��شء  لكون  الدخيل 
فقالوا: إننّ ما استحقنّ من األفعال مدح فاعله 
ًا  عدنّ عند العقالء حسنًا، وما استحقنّ منها ذمنّ
الفعل  بمالحظة  وذلك  قبيحًا،  عندهم  عدنّ 

نفسه من حيث هو هو من دون ضم يشء 
مشتماًل  كونه  يالحظ  أن  دون  ومن  إليه، 
العقل  أو نوعي، فيستقل  عىل نفع شخيص 
ووجوب  قبحه  أو  فعله،  ووجوب  بحسنه 

تركه.
إطار  يف  الفعل  وقع  إذا  قلت:  شئت  وإن 
األفراد  بني  فرق  دون  من  البرشي  العقل 
غري  آخ��ر  يشء  أي  عن  النظر  غ��ضنّ  وم��ع 
الفعل نفسه، وجده العقل موصوفًا باحلسن 
وقاباًل للمدح، أو عىل العكس, وهذا كام إذا 
فيحكم  باإلحسان  اإلحسان  جزاء  الحظ 
بقبحه،  فيحكم  باإلساءة  وجزاءه  بحسنه، 
فالعقل يف حكمه هذا ال يالحظ سوى نفس 
ن  ر كونه يتضمنّ املوضوع من دون أن يتصونّ
والقبح  احلسن  فمبحث  فسادًا،  أو  صالحًا 
القسم)نفس  هذا  إىل  إالنّ  هيدف  ال  الذاتيني 

املصدر(.

وألجل زيادة البيان يف تعيني حملنّ النزاع بني 
األشاعرة والعدلية نأيت بالتوضيح التال:

إننّ كثريًا من الباحثني عن التحسني والتقبيح 
واإلحسان  العدل  حسن  لون  يعلنّ العقليني 
عىل  ل  األونّ باشتامل  والعدوان  الظلم  وقبح 
الثان عىل مفسدة  ة، وباشتامل  مصلحة عامنّ
كذلك، وألجل تلك النتائج عمنّ االعرتاف 
الثان اجلميع، ولكننّك  ل وقبح  بحسن األونّ

ذلك،  من  أوسع  البحث  مالك  أننّ  عرفت 
الفعل،  نفس  زة عىل حلاظ  مركنّ املسألة  وأننّ 
هل  وتوابعه،  تواليه  عن  النظر  غضنّ  مع 
وهل  ال؟  أو  قبحه،  أو  حسنه  العقل  يدرك 
باإلحسان  املحسن  إحسان  يمدح  العقل 
وهل  ال؟  أو  باإلساءة  املحسن  جزاء  ويذم 
العقل يقبنّح تكليف اإلنسان بام ال يطيقه أو 
ن عمل العامل بامليثاق  ال؟ وهل العقل حيسنّ
أو ال؟ فالنقاش عىل هذا الصعيد ال بالنظر 
أم  كانت،  فردية  واملصالح،  األغراض  إىل 

اجتامعية.
العقليني  والتحسني  بالتقبيح  فالقائلون 
صميم  من  جيد  ممينّز  عاقل  كلنّ  إننّ  يقولون: 
بعضها  وقبح  األفعال  بعض  حسن  ذات��ه 
اآلخر، وأننّ هذه األحكام نابعة من صميم 
ة العاقلة واهلوية اإلنسانية املثالية)نفس  القونّ

املصدر(...
إدراك  من  ذكرنا  ما  النزاع  حملنّ  كان  وإذا 
مع  ذاته  إىل  بالنظر  قبحه  أو  الفعل  حسن 
التوال،  من  عليه  يرتتنّب  عامنّ  النظر  غض 
يقيض  كيف  العقل  أننّ  يف  ال��ك��الم  فيقع 

باحلسن والقبح؟ وما هو املالك يف قضائه؟
بعض  أننّه جيد  هو:  العقل  لقضاء  املالك  إننّ 
األفعال موافقًا للجانب األعىل من اإلنسان 
وعدم  البرشي،  الوجود  يف  املثال  والوجه 

موافقة بعضها اآلخر لذلك.

لو سألوك 
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السؤال : ما هو تعريف الضامن ؟
اجلواب : الضامن هو : ) التعهد بامل آلخر ( ويقع عىل نحوين :

الضامن  ذمة  إىل  عنه  املضمون  ذمة  من  الدين  نقل  نحو  عىل  تارة 
له  للمضمون  الضامن  التزام  نحو  عىل  أخرى  و   ، له  للمضمون 
 ، نتيجته سوى وجوب األداء عليه تكليفًا  إليه فليست  بأداء مال 
فالفرق بني النحوين : أن الضامن عىل النحو األول � و هو املقصود 
املال  بنفس  له  للمضمون  ذمته  تشتغل   � اإلطالق  عند  بالضامن 
املضمون ، فلو مات قبل وفائه أخرج من تركته مقدمًا عىل اإلرث 
له  للمضمون  ذمته  تشتغل  فال  الثان  النحو  عىل  الضامن  أما  و   ،
بنفس املال بل بأدائه إليه فلو مات قبل ذلك مل خيرج من تركته يشء 

إال بوصية منه.

السوق،  يف  الرحم  ذوي  من  اثنني  بني  شجار  حصل   : السؤال 
فابتعد احدمها عن حمله بسبب ذلك الشجار، وملا عاد اىل حمله وجد 
االخر  الشخص  يطالب  فصار  منه،  رسق  قد  النقود  من  مقدارًا 
: ان الرسقة حصلت بسببك، فهل حيق له ذلك، وهل  له  ويقول 

جيب عىل الطرف االخر ان يدفع له ما رسق منه ؟
اجلواب : هذا ليس تسبيبًا موجبًا للضامن .

الغسل  حمالت  احد  عند  مالبسه  بعض  االنسان  وضع  اذا   : السؤال 
له  قال  استالمها  موعد  يف  جاء  وملا  وكينّها،  غسلها  لغرض  والكي 
صاحب املحل اهنا فقدت منه، فهل جيوز له ان يطالبه بتعويض قيمتها 

او مثلها ؟
اجلواب : اذا كان صاحب العمل مامونًا عنده مل يطالبه بشء واالنّ جاز 
املحل  صاحب  قول  القول  ويكون  الرشعي  احلاكم  اىل  امره  رفع  له 

بيمينه ما مل يكن خمالفًا للظاهر واال فعليه اقامة البينة عىل دعواه .

اقاربه، فتسلط  السؤال : شخص اودع مقدارًا من الذهب عند بعض 
عليه ابن الودعي ورسقه، فهل جيب عىل الودعي ضامنه اذا مل يفرط ومل 
ان يضمنه، فهل  الودعي  اراد  اذا  ثم  به؟  يقرصنّ يف حفظه ومل يترصف 
يكون تقدير سعره بحسب يوم ايداعه لدى الودعي، ام بحسب سعره 

عند رسقته، ام بحسب سعره عند ادائه اىل املالك ؟
مثل  ضمن  واال  يضمنه  مل  حفظه  يف  يقرصنّ  ومل  يفرط  مل  اذا   : اجلواب 

مادته، وقيمة هيئته � يوم التلف � ان كان املصاغ مما هليئته قيمة سوقية .

السؤال : هل الطبيب ضامن لو أخطأ فأرضنّ املريض ؟
اجلواب : لوعالج الطبيب املريض مبارشة أو وصف له الدواء حسب 
ما يراه فاستعمله املريض و ترضر أو مات كان ضامنه عليه و إن مل يكن 
ا نعم لو تربأ الطبيب من الضامن و مات املريض او ترضر بذلك  مقرصنّ

مل يضمن الطبيب اذا كان حاذقا و عمل بدقة و احتاط يف املعاجلة .

ثم  االمانة،  بعنوان  آخر  شخص  عند  بضاعة  اودع  شخص   : السؤال 
الوديعه، بشء من االمهال من  الوديعة ومعه  فيه  الذي  املحل  احرتق 
ابن الودعي، فهل جيب عىل الودعي التعويض من تلك البضاعة بمثلها 

او بقيمتها ؟
اجلواب : اذا مل يكن الودعي مقرصًا يف احلفظ فال ضامن عليه .

الس���ؤال : هل يجوز التجاوز واحياء االراضي التابعة للدولة والبناء عليها مع استعداد 

المتجاوز لدفع كافة الرسوم الالزمة للدولة المنتخبة في حال تمليكها؟

ش���خص كانت بحوزته أواٍن خاصة بمأتم الحس���ين )ع( فبقيت عنده فترة في 
بيته و من ثم رماها فما العمل ؟

الجواب : ال يجوز بتاتًا .

الضمان
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السؤال: ما املقصود من جيب عىل تأمل؟
فتوى  فهو  فعله  املكلف  عىل  جيب  أي  اجل��واب: 

بالوجوب .
السؤال: ما املقصود من جيب كفاية؟

هبذا  يقوموا  أن  اجلميع  عىل  جيب  أي  اجل��واب: 
فإن  به،  بعضهم  بقيام  الكل  عن  يسقط  و  األمر، 

تركه اجلميع استحقوا العقاب .
السؤال: ما املقصود من جيوز عىل إشكال؟

اإلحتياط  لكن  و  فعله،  جي��وز  أي  اجل���واب: 
اإلستحباب يقتيض تركه .

السؤال: ما املقصود من جيوز عىل تأمل؟
اإلحتياط  لكن  و  فعله،  جي��وز  أي  اجل���واب: 

اإلستحباب يقتيض تركه كذلك .
السؤال: ما هو املقصود ب� )املستحيل( ؟

كالكلب  عرفًا  النوعية  الصورة  تبدل  اجل��واب: 
يتحول اىل ملح .

اإلحراج  عن  تعريف  املمكن  من  هل  السؤال: 
للمرأة ؟اجلواب: املشقة الزائدة و لو القلق النفيس 

الشديد .
السؤال: ما هو مفهوم العدالة الرشعية؟

اجلواب: العدالة هي االستقامة يف جادة 
الرشيعة وينافيها ترك واجب أو فعل 

ن رشعي. حرام من دون مؤمنّ
السؤال: ما املقصود من )االرباح، 
الفاضل  املكلف،  سنة  مؤونة 

عن املؤونة(؟
اجل��واب: األرب��اح : كل ماحيصل 

عليه االنسان من مال.
االنسان  يرصفه،  ما   : السنة  مؤونة 
بام  يعوله  و من  نفسه  بالفعل طول سنته عىل 

يتناسب و شأنه األجتامعي.
عىل  مال  من  لديه  يبقى  ما   : املؤونة  من  الفاضل 

رأس السنة.
 السؤال: ما هو تعريفكم للفقري؟

 ً فعال  ال  سنته  مؤونة  يملك  ال  كان  اذا  اجلواب: 

مكسبه  يكفي  ال  أي  تقديرًا  ال  و 
ملؤونته.

احلرج  تعريف  هو  ما  ال��س��ؤال: 
النوعي و احلرج الشخيص؟

يكون  ما  باألول  يقصد  اجلواب: 
مل  وان  ع���ادة  ك��ث��رية  مشقة  فيه 

يوجبها للشخص نفسه و يقصد بالثان ان يكون 
فيه مشقة كثرية بالنسبة للشخص نفسه.

السؤال: ما املقصود )حياهتم اإلجتامعية( ؟
اجلواب: اي أمور معاشهم و سالمتهم و مايعود 

نفعه اليهم ككل.
والواجب  التوصل  الواجب  معنى  ما  السؤال: 

التعبدي ؟
مل  وان  به  باالتيان  الواجب  يتحقق  ما  اجل��واب: 
الثوب  تطهري  مثل  التوصل  فهو  به  القربة  يقصد 
وغريه .وما ال يتحقق االمتثال فيه إال باتيانه بقصد 
وكذا  والصالة  الوضوء  مثل  التعبدي  فهو  القربة 

اخلمس � عىل االحوط � .
الرسائل  يف   ) أفضل   ( كلمة  مفاد  ما  السؤال: 

العملية ؟
اجلواب: قد يكون مفادها االحتياط االستحباب .

السؤال: ما معنى االحوط وجوبًا ؟
يعلنها  فتوى  له  ليس  املرجع  ان  يعني  اجل��واب: 
املقلد  فان احب  املسألة  للمقلدين وهو حيتاط يف 
الرسالة  يف  املذكور  بالشكل  فليحتاط  حيتاط  ان 
ويمكنه ان يرجع اىل املرجع الذي يليه يف االعلمية 
يف  وك��ان  هبا  حيتج  حجة  دون  من  خالفه  وإذا   ،

الواقع حرامًا فال عذر له عند اهلل سبحانه .
السؤال: ما معنى ) إن الصالة تنهى عن الفحشاء 

واملنكر ( ؟
بصورة  يتمتع  املصل  أن  ظاهرًا  امل��راد  اجل��واب: 
طبيعية بتقوى اهلل نوعًا ما وهي متنعه وتردعه من 
مل  وإن  واملنكر  الفحشاء  واتيان  الغي  يف  التامدي 

يمنع من املعايص الصغرية .

مصطلحات فقهية
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للصحابة  فة  مرشنّ صور  التاريخ  لنا  ينقل 
طواغيت  أم��ام  مواقفهم  يف  والتابعني 
 – اهلجري  ُرَشيد  بينهم  ومن  عصورهم، 
اخلامتة  وسكون  الشني  وفتح  الراء  )بضم 
عىل وزن فعيل مصغر ُرشد(، الذي مل تذكر 
بالتحديد،  استشهاده  تاريخ  لنا  الروايات 
بإقامة  العراقيني  عند  العادة  ج��رت  بل 
السابع  يف  عليه(  اهلل  )رض��وان  له  العزاء 

من صفر من كل عام مع ذكرى استشهاد 
االمام احلسن املجتبى )عليه السالم( ذلك 
فمنذ  املظلوم،  الصحاب  هذا  ملنزلة  كرامة 
عرشات السنني بات السابع من صفر من 
وما  املخصوصة،  لزيارته  يوما  عام  كل 
اكثر الزائرين يف هذا اليوم العظيم!! الذين 
يف  االليمة  املناسبة  هذه  إلحياء  يتوافدون 
منطقة )الشهابية( بناحية الكفل التي تبعد 

الفيحاء،  احللة  مركز  عن  كيلومرتا   30
حيث يرقد الصحاب اجلليل اهلجري فيها.
مراس����يم  )االح����رار(  حض����رت  وق����د 

العزاء في الس����ابع من صفر الخير، 

الحس����ني  احمد  الس����يد  والتق����ت 

االمين الخاص للمزار الشريف الذي 

قال: تنقل اكثر الروايات انه كان صحابيًا 

جلي��اًل، فق��د ش��ِهَد معرك��ة )ُاح��د( م��ع 

الصحابي ُرشيٌد الَهجري)رض(..
 تاريٌخ حافٌل ومزاره ما يزال في أقبية النسيان 

 تقرير: حسنين الزكروطي –تصوير: صالح السباح

»يا رشيد كيف صبرك اذا ارسل إليك دعي بني أمية فقطع يديك ورجليك ولسانك«، فقلت: 
»يا امير المؤمنين و آخر ذلك الى الجنة؟«، فقال: »يا رشيد انت معي في الدنيا واالخرة« قلت: »فو اهلل 
ما ذهبت االيام حتى ارس���ل اليه الدعي عبيد اهلل بن زي���اد فدعاه الى البراءة من امير المؤمنين )عليه 

السالم(، فأبى رشيد ان يتبرأ منه، فقال له الدعي: »فبأي ميتة قال صاحبك تموت؟«...
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النب��ي )صىل اهلل عليه وال��ه( وكان يرضُب 
الف��ارس ويق��ول: »ُخذه��ا وأن��ا الغ��الم 
الف��اريس«، فنهاه النبي )صىل اهلل عليه واله 
وسلم( عن هذه املقولة، وقال له )صىل اهلل 
عليه وآله(: »يا رش��يد اننّ��ام ُقل: خذها وانا 
الغالم االنصاري«، فرضب وقال: »خذها 
وانا الغالم االنصاري فتبس��م النبي وقال: 
»احسنت ابا عبد اهلل«، و )ابو عبد اهلل( هي 

ُكنيته )رضوان اهلل عليه(.

احد  عليه(  اهلل  »ك��ان )رض��وان  واض��اف 
ال��س��الم(  )عليه  املؤمنني  ام��ري  ت��الم��ذة 
املؤمنني  ام��ري  اختصه  وق��د  املخلصني، 
)عليه السالم( بعلم املنايا والباليا، كام كان 
االسدي  مظاهر  بن  وحبيب  التامر  ميثم 

)رضوان اهلل عليهم(«.
قائال:  احلسني  حتدث  امل��زار  ع��امرة  وعن 
عن  عبارة  اهلجري  الصحاب  مرقد  »كان 
صالح  احل��اج  جاء  ان  اىل  صغرية،  غرفة 

وهذا  املنطقة(  سكنة  )م��ن  اجلوهرجي 
تقريبًا يف العقد السادس من القرن املنرصم 
وغرفة،  صغرية  قبة  لبناء  االموال   ً حامال 
1992م  عام  ويف  وقبة،  غرفة  فأصبحت 
قام املواطن )مقداد السعد( احد املتنفذين 
حينها ببناء املزار الذي استمرت عامرته اىل 
ان سقط النظام املقبور عام 2003م«، اما 
صدر   1992 عام  »يف  فقال:  البناء  سبب 

ويف  السعد(،  )مقداد  بحق  االعدام  حكم 
عامل  )يف  اهلجري  ُرشيد  زاره  االعدام  ليلة 
مقداد  يا  خُملنّصك  انا  »له  وق��ال:  الرؤيا( 
قربي  ولكن  واملصيبة  البلية  ه��ذه  م��ن 
بنائه«، فقال  مظلوم ومهدوم عاهدن عىل 
التال  اليوم  ويف  اع��اه��دك،  ان��ا  و  الرجل 
اخرب  للديار  اطلقوا رساحه، وعند عودته 
االهال بالرؤيا وتوجه ومن معه نحو املزار 
»استمر  منوها  بالعهد«،  لإليفاء  الرشيف 

الشيعي  الوقف  وقام  هذه  بعامرته  املرقد 
ه اليه ثم جعلوا فيه امانة خاصة«. بضميِّ

من  بالعديد  الرشوع   »تم  احلسني:  وتابع 
استمالك  ومنها  للمزار  التحتية  املشاريع 
قرابة  وهي  املزار  عليها  يقع  التي  االرض 
تسعة دونامت، اما املرقد نفسه مع الصحن 
اما  فقط،  واح���دا  دون��ام  مساحته  فتبلغ 
اقسام وُشعب املزار فتضمُّ كوادر هندسية 
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واعالمية ودينية وخدمية متكونة 90 منتسبا ومنتسبة، 
كذلك فتح باب التعاون مع مديرية الكهرباء بالتعاون 
مع جملس حمافظة بابل لتزويد املرقد بالطاقة الكهربائية 

عىل مدار اليوم«. 
الرشكات  احدى  مع  عقد  »توقيع  عن  احلسني  ونوه 
للشكل  تضاف  هبيكلية  املرقد  بناء  اع��ادة  اجل  من 
القديم ك�بناء قبة كبرية جتاورها منارة او اثنتان وتوسيع 

الصحن الرشيف«.
عامرته  وتاريخ  مرقده  تعيني  يف  التاريخ  ذكره  ما  اما 
حرز  حممد  الشيخ  ذكرها  اخ��رى   ع��امرات  اىل  فيشري 
بباب  »م��رق��ده  بقوله:  امل��ع��ارف(  )م��راق��د  يف  الدين 
رشقي  ويقع  قدياًم،  الكوفة  ح��دود  ضمن  النخيلة 
مرقد نبي اهلل ذي الكفل )عليه السالم( عىل بعد كيلو 
ونصف منه تقريبًا وهو عىل يمني الذاهب اىل مسجد 
الفرات عىل جرس  العام عرب فرع هنر  بالطريق  الكوفة 
مقاطعة  يف  وبالتحديد  السيفية  احللة  اىل  العباسيات 
الشهابية التابعة إداريًا اىل ناحية الكفل يف حمافظة بابل 

يف الوقت احلارض«.
كام ذكر حمددا سنة زيارته ملرقد اهلجري قائال: »وقفنا 
عىل مرقده سنة )1308( هجرية وكان حجرة صغرية 

عليها قبة بيضاء عتيقة مبنية باجلص واحلجارة«.
أما اليوم فينتصب قربه املبارك والذي يبعد قرابة كيلو 
مرتين عن الشارع الواصل بني النجف واحللة وحتديدا 
يف منطقة الشهابية التابعة لناحية الكفل ضمن حمافظة 
بابل، حينام يصل الزائر اىل باب الصحن يطلع ان باب 
اهلجري  الشهيد  الصحاب  ملرقد  كتيبة  تعلوها  احلرم 
واحلرم ينتهي به اىل قاعة يقع اىل يمينها القرب وهو عبارة 
بارتفاع  تتخلله شبابيك حديدية  عن صندوق خشبي 
 )3×2.25( الصندوق  مساحة  تبلغ  ونصف  مرتين 
م وحيتوي احلرم عىل رواقني احدمها للرجال واالخر 
بالكايش  مكسوة  خرضاء  قبة  السطح  وتعلو  للنساء 
وبراهينه  كثرية  فهي  كراماته  حيث  ومن  الكربالئي 

واضحة للمؤمنني.

ابنية )vip( جديدة بمساحات فارهة 
في مدينة اإلمام الحسين )عليه السالم( للزائرين
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للعم��ل عىل توف��ري خدم��ات نوعي��ة جديدة 
وبمواصف��ات فندقية حديثة، ب��ارشت ادارة 
مدينة اإلمام احلسني )عليه السالم( للزائرين 
ع��ىل طري��ق كرب��الء � بابل، بم��رشوع االبنية 
اجلديدة عىل مس��احة كلية تبلغ 12000م2، 
وي��أيت هذا املرشوع االس��تثامري ضمن اعامل 
التوس��عة يف املدينة ببناء ثالث بنايات احداها 
بنظ��ام االجنحة بواقع 48 جناحا، بمس��احة 
بنائي��ة 800م2، وبواق��ع ثامني��ة اجنحة لكل 
طابق، وبنايتني واحدة خمزن للمدينة، والثانية 

مضيف )مطعم( ..
وعن اع��امل هذه التوس��عة حت��دث املهندس 
زيدون س��عد محيد عضو جلن��ة تنفيذ مرشوع 
توس��عة املدين��ة قائ��ال: »نظ��ام البن��اء س��تيل 
س��تكرجر )هي��كل حدي��دي( تقلي��ال لكلفة 

ورسعة العمل«.
ومرشوع التوسعة الذي يقع يف اجلهة اجلنوبية 
للمدين��ة تنف��ذه املش��اريع اهلندس��ية يف العتبة 
احلسينية املقدسة، بكلفة ختمينية تصل اىل  800 

مليون للهي��كل كون الكش��وفات تم جتزئتها 
بحسب املهندس وذلك لتقليل الكلف.  

وتاب��ع محي��د »حيت��وي امل��رشوع ع��ىل بناي��ة 
االجنح��ة بمس��احة 800م2 وبس��تة طوابق، 
وحتت��وي ع��ىل 48 جناح��ا كل طاب��ق حيتوي 
عىل 8 اجنحة، باإلضافة اىل هذه البناية توجد 
بنايت��ان خدميت��ان احدامه��ا تش��مل املضيف 
وبمس��احة 300م2 وبناي��ة اخرى بمس��احة 
300م2 ايض��ًا تعت��رب خمزنا للمدين��ة وهاتان 
البنايتان مها بواقع طابق واحد، واما املس��احة 

الكلية ملرشوع التوسعة تبلغ 12000 م2«.
مبين��ا ان »العم��ل يف املرشوع ب��دأ مطلع عام 
2018 وحتدي��دًا اواخر ش��هر كان��ون الثان، 

وامل��رشوع مل تعرتض��ه اي معوق��ات والعمل 
جار عىل إكامله يف موعده املحدد«.

واوض��ح ان »نظ��ام االجنح��ة يك��ون فندقيا 
فأحد الطوابق س��يكون بنظام )vip( مقارب 
لألجنح��ة التي حتتوهيا مدينة س��يد االوصياء 
ع��ىل طي��ق )كرب��الء � بغ��داد(، وفض��اًل عن 
املب��ان الث��الث ف��إن املرشوع س��يحتوي عىل 
عدد من املناطق اخل��رض التي حتيط به، اضافة 
اىل ع��دد م��ن الناف��ورات وهناك مق��رتح قيد 
الدراس��ة من املؤمل تنفيذه، مبين��ا ان املقرتح 
بناء قاع��ة لأللعاب بمس��احة 500م2 تكون 
مغلقة و500م2 مكش��وفة، وهذه املساحات 
هي ضمن مس��احة املرشوع الكلية التي تبلغ 
12000 م2، اما نس��ب االنج��از التي وصل 

اليها املرشوع اىل ما يقارب %45«. 
واهن��ى حديث��ه بذك��ر »تأس��يس منظوم��ات 
الكهرب��اء والتكيي��ف الت��ي س��تكون بنظ��ام 
))split unitومن ثم العمل عىل منظومات 

اإلنذار واحلريق والصوتيات«.

ابنية )vip( جديدة بمساحات فارهة 
في مدينة اإلمام الحسين )عليه السالم( للزائرين
  األحرار : ضياء االسدي -تصوير : محمد القرعاوي 
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حقوقيون ُيعلنون داخل الحرم الحسيني الشريف عن 

تأسيس رابطة للتطوير االداري والقانوني
وحتت  املقدسة  احلسينية  العتبة  برعاية 
موظفو  كشف  هدفنا(  )االص��الح  شعار 
الدوائر واملؤسسات احلكومية  احلقوق يف 
االول  العلمي  املؤمتر  خ��الل  العراق  يف 
يف  االوصياء  سيد  قاعة  عىل  اقيم  ال��ذي 
تأسيس   عن  الرشيف  احلسيني  الصحن 
منظمة محوراب للتطوير االداري والقانون 
التطوعية  املنظمة  العراق، وهتدف هذه  يف 
احلكومية  غري  الثقافية  العلمية  االجتامعية 
الدوائر  يف  والقوانني  االدارات  تطوير  اىل 

مع  بالتعاون  الثغرات  وسد  واملؤسسات 
السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية 
عن  فضال  االحتادية،  السلطات  وكذلك 
يف  احلقوقيني  املوظفني  ومساندة  محاية 
التي  املعوقات  من  واملؤسسات  الدوائر 

تصادفهم.  
ويرى الدكتور ط����الل الكمالي عضو 
الحس����ينية  العتب����ة  ادارة  مجل����س 

المقدسة:

 »ان رعاية العتبة احلس��ينية املقدس��ة ملثل 
هكذا مؤمترات مبنية عىل اس��اس ادراكها 

االحرار: حسنين الزكروطي/ تصوير: احمد القريشي
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ان نظام الدولة البد ان يكون مستقرا، وان 
االس��تقرار ال يتم اال ِعرَبَ دس��تور وقوانني 
جيب ان حُترتم، اما دعمها ملنظامت املجتمع 
املدن لكوهنا متتلك امكانية التغيري والتأثري 

يف الرأي العام واحلكومات«.
م����ن جانبه ق����ال الحقوقي اي����اد جعفر 
االس����دي رئيس المنظمة ومستش����ار 
قانوني وتدريس����ي في كلية القانون 
جامعة كرب����الء: »ال يخفى على الجميع 
دور العتب��ة الحس��ينية المقدس��ة الت��ي 
دائما م��ا عودتنا على احتضان ورعاية 
االنش��طة المجتمعية لمنظمات المجتمع 
المدني والتي تصب في مجال االصالح 
والتطوي��ر المجتمع��ي، والي��وم وف��ي 

رحاب االمام الحس��ين )عليه الس��الم( 
وبرعاية االمانة العامة للعتبة الحسينية 
المقدسة اجتمعنا من اجل اعالن تأسيس 
هذه المنظمة العلمية الثقافية االجتماعية 
اهدافه��ا،  وش��رح  وبي��ان  التطوعي��ة 
لكي تك��ون المؤتم��رات القادم��ة بداية 

االنط��الق للمباش��رة بالقضاي��ا المهمة 
التي تهم المصلحة العامة«.  

املنظمة  ه��دف  »ان  االس���دي:  واض��اف 
والقوانني  االدارات  تطوير  يف  يكمن 
السلطات  مع  بالتعاون  الثغرات  وس��د 
وكذلك  والقضائية  والتنفيذية  الترشيعية 
فكرة  ان  مبينا  االحت���ادي���ة،  السلطات 
مع  مبارشة  قناة  فتح  صوب  تتجه  املنظمة 
املراجع  بعيدا عن سلسلة  السلطات  تلك 
بمعنى ان املوظف احلقوقي عندما جيد اي 
االصالح  اىل  يلجأ  سوف  دائرته  يف  خلل 
من مكان عمله، ويف حال مل جيد تعاونا من 
التي  املنظمة  اىل  سيلجأ  الدائرة  مدير  قبل 
بدورها تتوىل مفاحتة السلطات كال حسب 

اختصاصه«.
باهنا  املنظمة  اف��راد  اىل  االس��دي  واش��ار 
يف  احلقوقيني  امل��وظ��ف��ني  مجيع  ستضم 
واملؤسسات،  والدوائر  ال��وزارات  مجيع 
املقر  املقدسة  ك��رب��الء  مدينة  وستكون 
الرئييس هلا، مع وجود فروع هلا يف اغلب 

املحافظات العراقية«.
ويش����اركُه الحدي����ث عم����اد الش����مري 
مدي����ر عام الدائ����رة القانونية في وزارة 

االتصاالت قائال: »ان رابطة محوراب للتطوير 

االداري والقانون هي منظمة جمتمع مدن 
صدر هل��ا قانون وموافقات رس��مية، وقد 
ولدت من رحم معان��اة املوظف احلقوقي 
يف دوائر الدولة، مشريا اىل سمو هدفها بان 

تكون الصوت املطالب بحقوق احلقوقيني 
يف دوائ��ر الدولة، والداع��ي لتوفري احلامية 
القانونية هل��م، كذلك نامل ب��أن نصل هبا 
لك��ي تكون صوت��ا قانونيا  للب��دء بعملية 
لكاف��ة  والقان��ون  االداري  االص��الح 
الترشيع��ات الت��ي تتعارض م��ع مصلحة 
البلد واحلريات واحلقوق التي نص عليها 

الدستور،«.
وتابع الشمري: »من االهداف االساسية 
عملية  ه��ي  الرابطة  اليها  تسعى  التي 
التطوير االداري، وغايتها عملية االصالح 
االداري والقانون يف املؤسسات والدوائر 
العام  ال��ع��ن��وان  ه��ذه  وم��ن  احلكومية، 
االصل.اح  رائد  ان  ننسى  ال  ان  لنا  البد 
احلسني  االم��ام  هو  البلد  ه��ذا  يف  االول 
نستقي من  ان  لنا  بد  السالم(، وال  )عليه 
مبادئ الثورة احلسينية وللسري نحو مسرية 

االصالح و البناء يف هذا البلد«.  
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يواصل مجمع االمام الحس���ين العلمي لتحقيق تراث اهل البيت عليهم الس���الم جهوده من اجل احياء 
مخطوط���ات الت���راث عبر تحقيقها على يد اب���رز المحققين في هذا المجال لتصبح س���هلة التناول لمن 
ي���روم الق���راءة والبح���ث فيها ، ومن بين اصداراتهم موس���وعة » المخت���ار من أخبار األئمة األب���رار »  ثالثة 

مجلدات وهويتها هي :
المؤلف: الشيخ علّي بن الحسين بن أبي جامع العاملي.

الوفاة: 1135 ه�.

حقيق: الشيخ عبد احلليم عوض احللنّ  - السيد خالد الغريفي املوسوي.

حمتوى الكتاب: حيتوي هذا الكتاب عىل ثالثة أجزاء، من فقه احلديث التي جعل مقاصده يف عرش حدائق، وكٌل منها يشتمل عىل عدة 

فصول، وال خيلو كلنّ باب من هذه احلدائق من حكمة واضحة، أو نكتة وموعظة ناصحة، أو جتارة مربحة.

فاحلديقة األوىل: فيام يتعلق بالعقل والعلم.

احلديقة الثانية: فيام يتعلق بالتوحيد. 

احلديقة الثالثة: يف احلجة.

احلديقة الرابعة: يف اإليامن والكفر والطاعات واملعايص.

احلديقة اخلامسة: يف الدعاء وما يتعلق به.

احلديقة السادسة: يف فضل القرآن وما يتعلق به.

 احلديقة السابعة: يف الِعرشة.

احلديقة الثامنة: يف الصدقة واالنفاق.

احلديقة التاسعة: يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

احلديقة العارشة: فيام يتعلق باملوت وما يسبقه وما يلحقه.

من اصدارات مجمع االمام الحسين لتحقيق تراث اهل البيت 

تحقيق موسوعة المختار من أخبار األئمة األبرار 
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نظَم اإلع��الم النس��وي يف العتبة احلس��ينية 
املقدس��ة يف 3/صفر/1440ه���، مس��ابقة 
حف��ظ زي��ارة عاش��وراء، ع��ىل قاعة س��يد 
الصح��ن  يف  الس��الم(  )علي��ه  األوصي��اء 

احلسيني الرشيف.
وقال السيد سعد الدين البناء املرشف العام 
ع��ىل اإلعالم النس��وي إن »اهلدف املنش��ود 

وراء إقام��ة ه��ذه املس��ابقة هو حف��ظ تراث 
أه��ل البي��ت )عليهم الس��الم(، وتش��جيع 
الن��اس عىل حف��ظ زيارة عاش��وراء؛ مِلا فيها 
م��ن أرسار وبركات عظيم��ة، وال ُبد للعتبة 
احلس��ينية املقدس��ة أن تك��ون ه��ي الراعية 

والداعمة هلكذا نشاطات«.
بدورها أوضحت املهندسة ندى اجلليحاوي 

مس��ؤولة اإلعالم النسوي أن »املسابقة متت 
بمشاركة أغلب املحافظات العراقية بام فيها 
البرصة وبغداد واملوصل والكوت والنجف 
وبابل وكربالء، باإلضافة إىل مشاركات من 

دولة السعودية وباكستان«.
ومما جتدر اإلش��ارة إليه أن هناك جوائز قيمة 

لعرشين فائزة بحسب القرعة.

بمشاركة محلية ودولية 
اإلعالم النسوي يقيم مسابقة حفظ زيارة عاشوراء

  تقرير: الفت الفتالوي / تصوير: ُسرى الجليحاوي
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االب��رار  شهدائنا  لبطوالت  استذكارا 
املحفل  أق��ي��م  اجلسيمة  وتضحياهتم 
وكان  االبرار  الشهداء  منازل  يف  القرآن 
عوائل  إحدى  دار  يف  واملحفل  احلضور 
شهدائنا االبرار يف كربالء املقدسة والتي 
أعطت خادمًا لإلمام احلسني –ع-  تلبيًة 
للدين  ون��رصة  الدينية  املرجعية  لنداء 
البطل  الشهيد  عائلة   ... واملقدسات 
استشهد  وال��ذي  حمسن(  فاضل  )ه��ادي 

بتاريخ 2015/6/9 

الذكر  من  بآيات  املحفل  افتتح  وقد  هذا 
 ) ال��وزن  رس��ول   ( احل��اج  تالها  احلكيم 
الكربالئيني  الُقرانّء  من  عدد  وبحضور 
ومن وجهاء ذوي الشهداء االبرار حيث 
بنينّ  جنابه  القاها  باملحفل  كلمة  الُقيت 
االبرار  شهدائنا  وتضحيات  دور  خالهلا 
مستشهدًا  القيامة  يوم  منزلتهم  وعظيم 
ذلك بآيات من القرآن الكريم والتي تلتها 
وللوفد  للحارضين  الشهيد  ذوو  كلمة 
حيفظ  ان  ل  وجنّ عزنّ  املوىل  سائلني  القادم 

القائمني عىل هكذا نشاطات تبعث فيهم 
روح املعنوية والعزيمة إلعطاء املزيد من 

ابنائهم فداء للوطن واملقدسات .
الشهيد  عائلة  القادم  الوفد  م  كرنّ ذلك  اىل 
ب��ع��ض م��ن ال��ت��ربي��ك��ات م��ن ال��رضي��ح 
الرشيف ودرع البطولة والشجاعة لذويه 
جسيمة  تضحيات  من  شهيدهم  مُه  قدنّ ملا 
لنداء  وتلبية  واملقدسات  للدين  ن��رصة 

املرجعية الدينية .

دار القرآن الكريم تقيم المحفل القرآني بالتعاون مع
قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى في بيوت الشهداء االبرار

االحرار: عماد الجشعمي 

A h r a r w e e k l y22



ُصِعقت، ال استطيع احتامل فكرة أن »عمر 
مصحب« قد ترك جرحا عميقا بالقلب ال 
حرمان  بسبب  االمومة،  خنقتني  يندمل. 

االبدي من االب واالبن. 
جهاز  عرب  يطلنّ  اجلميل  ُعمر  وج��ه  ك��ان 
بشكل  بسالحه  لنّ  ح  يلونّ وهو  »املوبايل«  
امل��وت.  خطر  مواجهة  يف  الرهبة  يبعث 
كنت عىل يقني أنه سيُستشهد يف أية حلظة. 
يصعب  يتملكني  هاجس  أول  ذلك  كان 
بعقيدته  ذاتيا  ازاء شاب مندفع  التعبري عنه 
مذهبه.  لنرصة  والضمري  بالقلب  الراسخة 
النجف  يف  الدينية  املرجعية  لصوت  وكان 
أهنا  وروح��ه.  كيانه  عىل  تأثريها  االرشف 
انسانيته  توقظ  األمام  اىل  تدفعه  التي  نفسه 
وحنينه لالرض والوطن. فاختار ان يكون 

فدائيا يف لواء الطفوف. 
كنت أتطلع اىل طوله الفارع وشبابه اليافع. 
باجتاهي،  هبط  مالك  كأنه  علنّ  هيْل  وحني 
املتوردتني  اجلميلتني  الوجنتني  بتلك 
الصقر  بعيني  الشبيهتني  الرباقتني  والعينني 

، هو فعال صقر مدينة املسيب.
الروحي  التجلنّ  بالنسبة ل  يمثنّل  ُعمر  كان 
لقوة االمومة. فقد اصبح مع مرور الوقت 
من  ن��وع  ب��داخ��ل.  اتساعه  مع  ق��وة  أكثر 
عليه. كل هذه  اخلوف  مع  بااللفة  الشعور 
املشاعر انبثقت وتوهجت اثناء تلبيته لنداء 
خليطا  يشبه  شعورا  .كان  الكفائي  اجلهاد 

الالشيئية  م��ن  رائ��ع��ا 
كنت  احليوية.  وال��ق��وة 
التناسب  أفتعل  أم  كأي 
وبني  املذهب  ن��داء  بني 
خ��ف��ق��ان ق��ل��ب��ي ال���ذي 
يف  اق��رأ  كنت  هي��دأ.  ال 
املعان  ك��ل  ابتساماته 
واثقا   ك��ان  االنسانية. 

كان  العراق سينترص.  ان 
واثقا ان املرجعية هي اجلبل والبحر والنهر 
والسهول، بيدها مفاتيح حرية االنسان من 

عبودية التكفري.  
توقف  ب��ال  الشجاعة  ميادين  يف  حلنّق   
عن  يبحث  ك��ان  ت��وص��ف  ال  وب��س��ع��ادة 
املعارك. ويؤكد ل يف كل  اوج  الشهادة يف 
مرة انه عىل حافة املوت وعلنّ ان ال احزن 

عليه بل افرح وافتخر . قال يوما 
امي ما دمت انا يف معارك اجلهاد   -
اصابتني  ل��و  ،حتى  حت��زن  وال  خت��ايف  ال 
ان  صدقيني   ، فعال  )داع��ش(  رصاصات 

قلت لك لن اشعر بأمل .
ي شعور مبكر بأن عمر سينال  وقد كان لدنّ
املوت ال  الشهادة.. ولكن خويف عليه من 
يمكن انكاره، ظل قلبي لوقت طويل أسري 
هواجيس وظنون كنت أموت خالل واثناء 
من  وأحيا  اللواء،  خيوضها  الذي  املعارك 
جديد عند سامع صوت ُعمر يغرد بالنرص 

عىل طواغيت العرص. مؤمنة أن كل انسان 
ظروف  يف  ولكن  اخل��وف.  هذا  بمثل  يمر 
والعرض  االرض  عىل  الرشسة  اهلجمة 
داخل  يف  اخلوف.تدفق  يرفع  واملقدسات، 
كرمز  الشهادة  قبول  يف  احلامس  من  فيض 
قلبي  كان  املقدسات.حلظتها  لكل  فخري 
استطيع   أكد  مل  حتى  خانق  بشكل  ينبض 
وقد  ُعمر  ج��دث  اشهد  وأن��ا  ال��وق��وف، 
هشمته عبوة ناسفة زرعها أوغاد )داعش( 
يف ط��ري��ق اس��ت��الم��ه ال��واج��ب امل��ق��دس. 
بدم  مرضجة  عليائها  اىل  روح��ه  فرحلت 
بارهيا  اىل  شكواها  لتبث  الطاهر  جسده 

لينتقم من قتلته يف الدنيا واالخرة.
 احلزن واجلزع معا، امتأل قلبي هبام بعذاب 
غري  ُعمر  حبيبي  من  يبق  فلم  حُيكى.  ال 
رائحته اشمها بشكل حي يف طفله الذي مل 
جائزة  وأعظم   . اعوام  االربعة  عمره  يعرب 

ناهلا من احلسني تكريمه براية قبة احلسني. 

بطاق����ة الش����هيد: م����ن قس����م رعاية 
ذوي الش����هداء والجرحى ف����ي العتبة 

الحسينية المقدسة

• اسم الشهيد:  )عمر مصحب نايف الجنابي(. 
• من مواليد 2/ 1 / 1995-  بابل – المسيب 

• مكان وتاريخ  االستشهاد :  1 / 11 / 2018 قاطع عمليات القائم – االنبار
• انتماء الشهيد :لواء )13( الطفوف .

الى روح الشهيد السعيد 
الشاب )عمر مصحب نايف الجنابي(

ور
اش

ر ع
يد

ح

ُعمر ... نورس لواء الطفوف الذي غادر مبكرا

االحرار: عماد الجشعمي 
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اياكم وهجران االخوة
بينهم  فيام  والتواصل  االخوة  هجران  عدم  املقدس  الشارع  اكد 
واهل  اهلل  رسول  حذر  وقد  وااليثار  والتازر  والنصيحة  باملحبة 
بيته الطيبني الطاهرين من هذه الصفة املمقوتة وهذه قبسات من 

اقواهلم الرشيفة 
قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: هجر المسلم أخاه كسفك دمه .
وعنه )صىل اهلل عليه وآله(: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه.

وعنه )صىل اهلل عليه وآله(: يا أبا ذر! إياك وهجران أخيك، فإن 
العمل ال يتقبل من اهلجران 

وإياكم  والموافقة،  بالتواصل  عليكم  السالم(:  )عليه  اإلمام علي  قال 

والمقاطعة والمهاجرة .

اهتجر  ما  فرحا  إبليس  يزال  ال  السالم(:  الصادق )عليه  اإلمام  قال 

المسلمان، فإذا التقيا اصطكت ركبتاه وتخلعت أوصاله، ونادى يا ويله، 

ما لقي من الثبور .

وقال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: إن الشيطان قد يئس أن يعبده 

المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم .

قال اإلمام الباقر )عليه السالم(: إن الشيطان يغري بين المؤمنين ما لم 

يرجع أحدهم عن دينه، فإذا فعلوا ذلك استلقى على قفاه وتمدد، ثم قال:
فزت، فرحم اهلل امرءا ألف بني وليني لنا، يا معرش املؤمنني تألفوا 

وتعاطفوا .
وعن اإلمام الصادق )عليه السالم(: ال يفترق رجالن على الهجران 

إال استوجب أحدهما البراءة واللعنة، وربما استحق ذلك كالهما، فقال 

له معتب: جعلني هللا فداك هذا الظالم فما بال المظلوم؟.
كالمه،  عن  له  يتغامس   وال  صلته  إىل  أخاه  يدعو  ال  ألنه  قال: 
فلريجع  اآلخر  أحدمها  فعاز  اثنان  تنازع  إذا  يقول:  أب  سمعت 
املظلوم إىل صاحبه حتى يقول لصاحبه: أي أخي أنا الظامل، حتى 
حكم  وتعاىل  تبارك  اهلل  فإن  صاحبه،  وبني  بينه  اهلجران  يقطع 

عدل يأخذ للمظلوم من الظامل .
وعن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: تعرض األعمال يوم االثنين 

والخميس، فمن مستغفر فيغفر له، ومن تائب فيتاب عليه، ويرد أهل 

الضغائن بضغائنهم حتى يتوبوا .
عنه )صىل اهلل عليه وآله(: يطلع اهلل إىل مجيع خلقه ليلة النصف 

من شعبان، فيغفر جلميع خلقه إال ملرشك أو مشاحن .
إىل خلقه  اهلل عز وجل  يطلع  وآله( كذلك:  عليه  اهلل  عنه )صىل 
ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إال اثنني: مشاحن، وقاتل 

نفس .
وقال اإلمام الرضا )عليه السالم( - عن آبائه )عليهم السالم( -: في 

أول ليلة من شهر رمضان يغل المردة من الشياطين، ويغفر في كل 

في  غفر  ما  بمثل  هللا  غفر  القدر  ليلة  في  كان  فإذا  ألفا،  سبعين  ليلة 

رجب وشعبان، وشهر رمضان إلى ذلك اليوم إال رجل بينه وبين أخيه 

شحناء، فيقول هللا عز وجل: أنظروا هؤالء حتى يصطلحوا .
وعن النهي عن هجرة األخ فوق ثالث قال رسول اهلل )صىل اهلل 

عليه وآله(: ال هجرة فوق ثالث .
وعنه )صىل اهلل عليه وآله(: ال هجرة بعد ثالث .

وعنه )صىل اهلل عليه وآله(: ال حيل للمؤمن أن هيجر أخاه فوق 
ثالثة أيام 

وال  ت��داب��روا،  وال  تقاطعوا،  ال  وآل��ه(:  عليه  اهلل  )ص��ىل  وعنه 
تباغضوا، وال حتاسدوا، وكونوا عباد اهلل إخوانا، وال حيل ملسلم 

أن هيجر أخاه فوق ثالث 
واخريا عنه )صىل اهلل عليه وآله(: ال حيل ملؤمن أن هيجر مؤمنا 
رد  فإن  عليه،  فليسلم  فليلقه  ثالث  به  مرت  فإن  ثالث،  فوق 
باء  فقد  عليه  يرد  مل  وإن  األجر،  يف  اشرتكا  فقد  السالم(  )عليه 

باإلثم، وخرج املسلم من اهلجرة .
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ة       سنمنحُكم الحريَّ
عوِب!. غاُة واجلبابِرُة للشُّ    يقوهُلا الطُّ

   وَمن َأْنَتم لتمنُحوا َأو ال متنُحوا احلريَّة؟!.
ًا فاحلريَّة كاهلواِء هو الذي     لقد خلَق اهلُل تعاىل اإِلنسان ُحرنّ
}َواَل  )ع(  امُلؤمننَي  َأمرُي  يُقل  َأومل  جعَلها،  الذي  وهَو  خلَقها 

ًا{. َتُكْن َعْبَد َغرْيَِك َوَقْد َجَعَلَك اهلُل ُحرنّ
بنان اأَلشهر جورج ُجرداق يف موسوعتِه     ويرشح اأَلديب اللَّ
ل  اأَلشهر ]اإِلماُم علٍّ صوُت العدالِة اإِلنسانيَّة[ يف اجُلزء اأَلوَّ

وعنوانُه ]علٌّ وحُقوق اإِلنسان[؛
بنفسِه  يثَق  َأن  يريدُه  َمن  إىِل  بقولِه  علٌّ  ه  توجَّ كيَف  ُأنظر     
ويستشعر روح احلريَّة ومعناها فَألقى يف نفسِه ما يوقظُه عىل 
ًا ال  َأصٍل ِمن ُأصوِل وجودِه وهَو َأنَّ طبيعة الكون جعلتُه ُحرنّ
د وال ُيطيع وال يعمُل وال َيُقوُل إاِلَّ عىل َأساٍس من هذا  يتمرَّ
احلقيِّ الطبيعي وهو بذلَك إِنَّام ُيلقي يف نفسِه بذوَر الثَّورة عىل 
ًا. ُه يف َأن يكوَن ُحرنّ كليِّ ما من شأنِه َأن ُيضييِّق عليِه ويسلبُه حقَّ

يشاُء  يَّتَك فحاوَل حتديدها كيف  ُحريِّ َأحٌد عن  ثَك  إِذا حدَّ    
وعىل مقاساِت نفوذِه! َأو ساومَك َأو فاوضَك عليها فاعلم 
َك بل ِهَي َأْنَت! ال تسمح أَلحٍد َأن  يُة حقُّ ُه ُمتجاِوز! فاحُلريِّ َأنَّ

ُيفاوَضَك عليها َأبدًا!.
عىل  املفُهوم  هذا  َس  لتكريِّ َذلَِك  بعَد  عاشوراء  جاءت  ثمَّ     
بالكالِم  وليس  والتَّضحية  هادة  والشَّ م  وبالدَّ الواقع  َأرِض 

عاراِت فقط. والتَّنظرِي والنُّصِح والشيِّ
بط )ع( بقولِه }إِن مَلْ َيُكن َلُكم     ولذلك خاطبُهم احُلسني السيِّ
ديٌن وُكنُتم ال خَتاُفوَن املَعاِد فُكوُنوا َأحرارًا يِف ُدنياُكم{ ما يعني 
َأنَّ احُلريَّة ُيمكُن َأن تفعَل باملرِء ما مَل يفَعلُه حتَّى اخَلوف من اهللِ 
ين! َأال نرى اْلَيْوم كيَف َأنَّ  تعاىل والَيوِم اآلخر َأو اإِللتزام بالديِّ
بِط )ع( فسُدوا وَأفسُدوا  ين وحبيِّ احُلَسنِي السيِّ ع بالديِّ َمن يتلفَّ
تُه  املرُء حريَّ إِذا فقَد  ا  َأمَّ العراق؟!  يف بالِد علٍّ واحُلَسنِي )ع( 
واملأموُر  مأموٌر  العبَد  أَلنَّ  اأَلمِر  حقيقِة  يف  يشٌء  َلُه  يبَق  فلم 
ُتسقط  العبوديَّة  َأنَّ  بسبِب  ُيعاقب  وال  ُيثاب  فال  حُياَسب  ال 

املسُؤوليَّة!.

لطِة     حتَّى اهلل تعاىل ُيعبُد باحُلريَّة! فالعبُد لسييِّدِه َأو للامِل والسُّ
واجلنِس ال يعُبد اهلل إاِلَّ عىل حرٍف وهو املوُصوف بقوِل سييِّد 
يُن َلِعٌق عىل َألِسَنتِهم!  نيا والديِّ هداِء )ع( }النَّاُس عبيُد الدُّ الشُّ

اُنوَن{.  يَّ ُصوا بالبالِء قلَّ الدَّ فإِذا حُميِّ
ر بالتَّنميِة وعىل َأييِّ ُمستوًى كاَن ينبغي  عوب التي تفكيِّ    إِنَّ الشُّ
العبوديَّة  ِمن  ر  تتحرَّ ر،  تتحرَّ َأن  ٍء  يَشْ كليِّ  وقبَل  اًل  َأوَّ عليها 
النفسيَّة  فات  الصيِّ كليِّ  وِم��ن  والصنميَّة  د  وال��رتدُّ واخَل��وف 
السلبيَّة التي تستعبِد اإِلنسان وُتكبيِّل إِنطالقتِه وُترشنِق روحُه 
نيا والتهاُلك واحلقد والكراهية  كاإِلستئثاِر واجلشع وحبيِّ الدُّ

وروح اإِلنتقاِم وغرِي َذلَِك.
بُِعوَن  ِذيَن َيتَّ سول كام يف قولِه تعاىل }الَّ ُل مهاميِّ الرَّ    فكانت َأوَّ
ْوَراِة  يَّ الَِّذي جَيُِدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم يِف التَّ ميِّ بِيَّ اأْلُ ُسوَل النَّ الرَّ
َوحُيِلُّ  امْلُنَكِر  َعِن  َوَيْنَهاُهْم  بِامْلَْعُروِف  َيْأُمُرُهم  َواإْلِنِجيِل 
ُهْم  إِْصَ َعْنُهْم  َوَيَضُع  َبائَِث  اخْلَ َعَلْيِهُم  ُم  ريِّ َوحُيَ َباِت  ييِّ الطَّ ُم  هَلُ
ُروُه  َوَع��زَّ بِِه  آَمُنوا  ِذيَن  َفالَّ  ۚ َعَلْيِهْم  َكاَنْت  تِي  الَّ َل  ْغ��الَ َواأْلَ
ئَِك ُهُم امْلُْفِلُحوَن{.  وَر الَِّذي ُأنِزَل َمَعُهۚ  ُأوَلٰ َبُعوا النُّ وُه َواتَّ َوَنرَصُ
عىل  فكاَن  َذلِ��كَ  كليِّ  ِمن  نفسُه  هيد  الشَّ اإِلم��اُم  ر  حرَّ لقد     
هادة! وحيمي  والشَّ م  بالدَّ تُه  َأن حيمي حريَّ َأجِل  ِمن  استعداٍد 

ة. هبا اأُلمَّ
نيا يف كربالء  ر نفسُه ِمن كليِّ َأدران احلياة الدُّ    حتى العبُد حرَّ
يزيد  بن  احلريِّ  احلاُل مع  ُهَو  ي يف عاشوراء كام  َأن يضحيِّ قبَل 
حياتِه  يف  ق��راٍر  َأخطَر  ليتَّخَذ  تُه  حريَّ دفعتُه  الذي  ياحي  الريِّ
فينقلب ِمن ُمعسكر الباِطل إىِل ُمعسكر احلقيِّ وهو القائِد عىل 

كتيبِة ُفرساٍن كاملٍة!.
   َأو كام ُهَو احلال بالنيِّسبِة إىِل جون موىل َأب َذر الِغفاري الذي 

ُد قائاًِل؛ رضَب مثاًل يف التَّاريخ مل يسبقُه إِليِه َأحٌد وهو يرديِّ
ًا    َأقسمُت َأن ال ُأقتُل إاِلنّ ُحرنّ

         وإِن رَأيُت املوَت شيئًا ُنكرًا 
كربالء  هُلم  لت  فسجَّ اأَلح��راِر!  عبادُة     يف عاشوراء جتلَّت 

تضحيُة اأَلحراِر!.  

نـــــــــــزار حيدر
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مرتىض  جعفر  السيد  ق  املحقنّ العالمة  كتَب 
يف  احلرينّة  )صاع  بعنوان  مثريًا  كتابًا  العامل، 
عرص الشيخ املفيد( الذي صدَر عن دار السرية 
قنا  يف بريوت سنة 1994، وألمهية ما كتب حمقنّ
صفحات  عىل  رسيعًا  نمرَّ  أن  ارتأينا  العامل، 
سريِة  عن  سامحته  ن  دونّ م��اذا  ون��رى  الكتاب، 
املفيد  الشيخ  اإلي��امن  ورائ��د  الفكر  عمالق 
)رضوان اهلل تعاىل عليه(، وماذا عنى ب� )صاع 
املسلمون  كان  مل��اذا  أيضًا  ونتساءل  احلرينّة(، 
الشيعة حمارَبني من الطرف اآلخر؟، مع التأكيد 
هذا  تناول  خالل  من  الفتنة  إثارة  نريد  ال  أننا 
جرْت  أح��داث  عن  احلديث  فهنا  املوضوع، 
قدياًم، وكانت للسلطة � اليد الطوىل � يف التخريب 

والتفريق بني أبناء املذاهب اإلسالمية.
يكن  مل  أن��ه  العامل  ق  املحقنّ ح  يوضنّ البدء  يف 
النصوص  استقصاء  البحث  م��ن  املقصود 
وإننّام  تفصيلية؛  بصورة  وعرضها  واألحداث، 
ام  قلنّ قضايا  عىل  الضوء  تسليط  إىل  يرمي  كان 
وتقديم  والباحثني،  الكتنّاب  باهتامم  حظيت 
نامذج حمدودة منها، يف حماولة جللب انتباه رواد 
لدينهم،  املخلصني  الفكر،  ورج��ال  العلم، 
األي��دي  حاولت  مهام  وللحقيقة  تهم،  وأُلمنّ

تشوهيها، والعبث هبا، وحتى طمس معاملها.
ُكتب  ق��د  البحث  ه��ذا  أن  العامل  ��ح  وي��وضنّ
الفذ  العامل  وفاة  عىل  سنة  ألف  مرور  بمناسبة 
ب  امللقنّ النعامن،  ب��ن  حممد  ب��ن  حممد  الشيخ 
يقترص  أن  الطبيعي  من  فكان  »املفيد«،  بالشيخ 
الرجل،  هذا  عرص  خصوص  عىل  فيه  البحث 
وهو النصف الثان من القرن الرابع إىل بدايات 
القرن اخلامس اهلجري مع حرص املوضوع يف ما 

يرتبط بمعاناته الفكرية رمحه اهلل، وهو يريد أن 
جييب عن سؤال: ما هو الرس يف صاحة الشيخ 
ة، ووضوحه  للقضايا احلساسنّ املفيد، يف طرحه 

يف تقديمه آلرائه حوهلا.
لمحات عن المأساة المّرة

الكتاب،  م��ن  األول  للفصل  ال��ع��ن��وان  ه��ذا 
حيتاج  أنه  وكتب  بسؤال  املؤلف  ابتدأه  والذي 
وكتابات  مؤلفات  يراجع  من  فإننّ  جواب،  إىل 
الشيخ املفيد، قد يتبادر إىل ذهنه السؤال التال: 
ملاذا يطرح هذا الرجل ُأمورًا حساسة، ويعاجلها 
األوقات  أحرج  يف  وذلك  ووضوح،  برصاحة 
وأصعبها وال يأخذ يف اعتباره أننّ ذلك قد جيرح 

عاطفة هذا، ويسئ إىل مشاعر ذاك؟!
عن  بنفسه  ينأى  أن  واألج��در  األوىل  يكن  أمل 

معاجلة موضوعات كهذه؟!
أن  باإلمكان  يكن  أمل  عاجلها،  قد  ك��ان  وإذا 
اإلشارة  طريقة  عىل  عابرة  بصورة  عليها  يمر 

والتلميح ودون اجلهر والترصيح؟!.
العامل  املؤلف  حاول  الذي  السؤال  هو  هذا 

اإلجابة عنه من خالل  عدة مطالب:
توفنّرت  مهام  إننّ��ه  واحل��ري��ة:  العقيدة  قضايا 
النصوص يف مصادرها، وكثرت أسباب املعرفة 
فإننّ  شخصية،  أينّ��ة  وأبعاد  ومزايا  ألح��وال، 
الذي  املحيط  عىل  التعرف  عن  يغني  ال  ذلك 
األحداث  وعىل  الشخصية،  تلك  فيه  عاشت 
بظالهلا  تلقي  التي  والقضايا  واجهتها،  التي 
وتعيش،  س،  تتنفنّ كانت  التي  األج���واء  عىل 
وتتحرك فيها؛ وال سينّام إذا كانت هذه القضايا 
النوع  الفكر والعقيدة واحلرية ومن  هي قضايا 
الشخصية،  تلك  ووجدان  روح  يالمس  الذي 

قراءة في كتاب )صراع الحرية في عصر الشيخ المفيد( للعاملي

لماذا يحاربون الشيعة؟ 
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والعقيدي،  الفكري،  التكوين  يف  ويدخل 
هذه  كانت  إذا  خصوصًا   . هلا  والعاطفي 
الوعي،  حيث  من  القمة  يف  الشخصية 
حتمل  حيث  ومن  واإلحساس،  والشعور 
القضايا،  تلك  م��ع  التفاعل  مسؤولية 
وامل��س��ؤول  ال��واع��ي  امل��وق��ف  وتسجيل 

جتاهها.
زمنية  فرتة  اقتطاع  عىل  املؤلف  عمل  وهنا 
اهلل  رض��وان  املفيد  الشيخ  عايشها  دة  حم��دنّ
تعاىل عليه بوعي ويقظة ومسؤولية، ويقول 
نعرض  بل  نتجاوزها؛  أن  يمكن  ال  أن��ه 

لألحداث التي جرت خالهلا فقط.
ما  قد عاش  املفيد  الشيخ  كان  إذا  ويقول: 
بني سنتي 338 و 413 ه�، فقد رأينا: أن 
نختار من هذه الفرتة مدة ستني سنة، وهي 
ه    408 سنة  وحتى  ه    349 سنة  بني  ما 

وذلك لسببني:
استوعبنا  قد  بذلك  نكون  أننّنا  أحدمها: 
املفيد  الشيخ  حياة  من  األعظم  القسم 
ال��واع��ي��ة وامل��س��ؤول��ة، وامل��ت��ف��اع��ل��ة مع 

األحداث.
قضية  عايشنا  ق��د  نكون  ��ن��ا  أننّ واآلخ���ر: 
بدء  حني  من  الغدير،  وعيد  ع��اش��وراء، 
بغداد،  اخلالفة  عاصمة  يف  هبام  اإلع��الن 

وهو سنة 352 ه �.
ا فرتة زاخرة باألحداث،  ولسوف نجد: أهننّ
حافلة باملحن، وال سينّام بالنسبة إىل الشيعة 
حيث  بغداد،  يف  الطاق  وباب  الكرخ  يف 
كانت هذه املواقع مرسحًا لكثري من الرزايا 
والنهب،  للحرق  تعرضت  وقد  والباليا، 
وحرق  قتل  عن  فضاًل  امل��رات،  ع��رشات 
إالنّ  لشء  ال  والصبيان؛  والنساء  الرجال 
وا عن مشاعرهم  الننّ أهلها يريدون أن يعربنّ
الصادقة اجتاه أهل البيت )عليهم السالم(.

الضحايا األبرياء: 
ذك���ر ال��ع��ام��ل ث��الث��ني م����وردًا م��ن ه��ذه 
األحداث التي حصلت من خالل السنني 
املشار إليها، ولكننا سنقف عند ثالثة منها 
الرجوع  الكريم  القارئ  ويستطيع  فقط، 

هذه  أن  تبيان  مع  ملعرفتها،  الكتاب  إىل 
األحداث التي تناوهلا املؤلف قد نقلها عن 
مؤرخني ليس فقط ال يتعاطفون مع الشيعة 
والرافضة! كام حيلو للبعض أن يقول وإننّام 
القارئ  وسيجد  ويبغضوهنم!،  يمقتوهنم 
ثالثة  يف  أمل��ح��وا  أو  صح���وا  ق��د  ���م  أهننّ
كانوا  الشيعة  أننّ  إىل  منها  موردًا  وعرشين 
هم الضحية، هبدف منعهم من التعبري عن 
مشاعرهم الصادقة جتاه احلسني الشهيد يف 
البيت  وأهل  علنّ  والية  وجتاه  عاشوراء، 

)عليهم السالم( يف مناسبة الغدير.
بالنسبة للموارد الثالثة التي اكتفينا بتسليط 

الضوء عليها هي:
1 - يف سنة 349 ه   »جرت واقعة هائلة 
وتعطلت  والشيعة،  السننّة  ب��ني  ببغداد 
براثا،  جامع  سوى  اجلوامع  يف  الصلوات 
مجاعة  وك��ان  الرافضة،  إليه  ي��أوي  ال��ذي 
فاعتقلهم  الفتنة؛  أث��اروا  قد  هاشم  بني 
الفتنة«، ثمنّ  ابن بويه؛ فسكنت  الدولة  معز 
إذن هم  للفتنة  فاملثريون  الغد،  ُأطلقوا من 

بنو هاشم.
ومن املعلوم: أننّ بني هاشم الذين يقصدهم 
وهم  ال��ع��ب��اس،  بنو  ه��م  هنا  امل��ؤرخ��ون 
ويكرهوهنم،  الشيعة  عىل  ج��دًا  حاقدون 

ويمقتوهنم بصورة عميقة.
يوم  ب��ب��غ��داد  »ع��م��ل  ه    353 سنة   -  2
فوقعت  الضحى؛  إىل  ل  أونّ كعام  عاشوراء 
وجرح  والرافضة،  السننّة  بني  عظيمة  فتنة 

مجاعة، وهنب الناس«.
ع��اش��وراء  أننّ  إىل  إمل��اح  النص  ه��ذا  ويف 
طبيعية،  بصورة  الضحى  إىل  س��ارت  قد 
وعادية، ثمنّ حصلت الفتنة، ومن الواضح 
ختريب  الشيعة  مصلحة  م��ن  ليس  أننّ���ه 
يقرب  الذي  األمر  يقيموهنا،  التي  املناسبة 
أننّ اآلخرين قد حترشوا هبم، وأثاروا الفتنة 
اآليت  بردى  تغري  ابن  قول  أننّ  كام  معهم، 
أن  السننّية  عادة  من  كان  قد  أننّه  إىل  يشري 
يف  لكننّهم  مناسباهتم،  يف  للشيعة  يتحركوا 

عام 354 ه  مل يفعلوا ذلك خوفًا.

3 - سنة 354 ه  »حدث فيها عمل يف يوم 
عاشوراء املأتم ببغداد، كالسنة املاضية، ومل 
يتحرك هلم السنينّة، خوفًا من معز الدولة«.

هكذا قال ابن تغري بردى؛ ولكن ابن كثري 
احلنبل يرصح بأننّ الفتن قد حصلت ببغداد 
هذه  يف  والشيعة  )احلنابلة(  السننّة  بني  فيام 
املحرم  عارش  »يف  يقول:  فهو  أيضًا،  السنة 
عىل  وبدعتهم  مأمتهم  الشيعة  عملت  منها 
وعلنّقت  األسواق  وغلقت  قبل،  تقدم  ما 
امل��س��وح، وخ��رج��ت ال��ن��س��اء س��اف��رات، 
ويلطمن  ينحن   ، ش��ع��وره��ننّ ن���ارشات 
وج��وه��ه��ننّ يف األس����واق واألزق����ة عىل 

احلسني.
ال  العامل  السيد  يقول  كام  تكلنّف  وه��ذا 
أمرًا  إليه يف اإلسالم، ولو كان هذا  حاجة 
هذه  وصدر  القرون،  خري  لفعله  حممودًا، 
ة، وخريهتا، وهم أوىل به )َلْو َكاَن َخرْيًا  اأُلمنّ
وال  يقتدون  السننّة  وأهل  إَِلْيِه(  َسَبُقوَنا  َما 

يبتدعون.
الروافض،  عىل  السننّة  أهل  تسلنّطت  ثمنّ 
الذي  براثا،  مسجد  مسجدهم،  فكبسوا 
هو عش الروافض، وقتلوا بعض من كان 
القوم«، اذن فالسننّة إذن قد كبسوا  فيه من 
وقتلوا  غفلة،  حني  عىل  الشيعة،  مسجد 

بعض من كان فيه من القوم .
يف  كثري  ابن  نناقش  أن  هنا  نريد  ال  إننّنا  ثمنّ 
ة ما استدلنّ به لعدم جواز إقامة مأتم  صحنّ
بكتاب  هنا  القارئ  ر  نذكنّ ولكننّنا  عاشوراء 
سينّد  مأتم  حول  األميني،  مة  العالنّ ه  ألفنّ
تقام  كانت  التي  احلزن  وجمالس  الشهداء، 
من قبل الرسول األكرم صىلنّ اهلل عليه وآله 
سريتنا   « بعنوان:  والكتاب   . نفسه  وسلم 
نصوصًا  مؤلنّفه  فيه  مجع  وقد   .  » تنا  وسننّ
ك��ث��رية م��ت��وات��رة ع��ن ع���رشات امل��ص��ادر 
ابن  بأننّ  أيضًا  القارئ  ر  نذكنّ ثمنّ  املوثوقة، 
الغار،  ي��وم  بابتداع  سيرصح  نفسه  كثري 
أنفسهم  السننّة  ويوم مصعب من قبل أهل 

كام سنرى... ُيتبع
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بام  النظامي،  التعليم  لبلوغ أعىل درجات  الناس  يسعى كثري من 
يرتقي هبم وحيسن من فرص حصوهلم عىل وظيفة راقية أو درجة 
االقتصادي،  وضعهم  تلقائيًّا  بذلك  ليتحسن  باملجتمع  متقدمة 
لقد كان التعليم دائاًم وأبًدا املنطلق الذي سعت من خالله الدول 

للنهوض بذلك البلد، والسري يف ركب الدول املتقدمة.
يف بداية القرن املنرصم ، كان املجتمع ينظر إىل املتعلم املتحصل 
راقية ومتقدمة كالطبيب واملهندس واملعلم  عىل درجات علمية 
أنه نرباس هذا املجتمع وقدوته ودليل ثقافته، حتى قال الشاعر 
أمحد شوقي يف ذلك الوقت يف شأن املعلم: كاد املعلم أن يكون 
رسوال، وبقيت نظرة املجتمع لفرتة طويلة أن اجلامعة منبع الثقافة 
الراقية املصاحبة للتعليم. لكن ارتباط مفهوم التعليم بالثقافة أمر 
مثقًفا،  متعلم  كل  فليس  والتعمق،  املراجعة  من  ملزيد  بحاجة 
فالتعليم يكون باحلصول عىل شهادة علمية أو أدبية بتخصص ما 

يتيح لك خدمة املجتمع يف هذا املجال أو ذاك.. 
ا عالًيا، هل يصح لنا أن  فإذا ما وجد اإلنسان املتعلم تعلياًم أكاديميًّ
نسميه مثقًفا وهو يامرس يف سلوكه أموًرا تتناىف مع ما هو متحرض 
أو إنسان؟ بنظري أن الثقافة ليست أمًرا مرتبًطا بالدراسة اجلامعية 
وثقافية  إنسانية  ذخ��رية  من  اإلنسان  جيمعه  ما  هي  إنام  فقط، 
بالناس،  واخللطة  احلياة  معرتك  من  عليه  حيصل  وما  متنوعة، 
وهبذا تتكون اخلربة احلياتية التي من املفرتض أن تنتج إنساًنا راقًيا 
كثرًيا  وهلذا  الصعد،  كل  عىل  املجتمعي  التعامل  يف  مرًنا  ناضًجا 
الصينية  الكبرية تسع  الصينية  القائل:  املثل  ما نسمع من جداتنا 
الصغرية، وقصد بذلك أن النضج الناتج مع تقدم العمر وتراكم 
اخلربات إضافة للثقافة الناجتة من القراءة ثم التطبيق العمل تنتج 

ا، ويوجد مقولة إنه كلام ازداد علمك بالدنيا  إنساًنا مثقًفا حقيقيًّ
ازدادت ثقافتك وازدادت حكمتك، فليست الثقافة أمًرا حدًثا، 
إىل ماض عريق  تستند  نافذة  مستقبلية  رؤية  وإنام هي يف وجود 

ونظرة موضوعية واقعية معايشة.
قدر  التعليم  يف  مشكلة  من  نعان  ال  الراهن  الوقت  يف  ونحن 
كتب  من  تقرأ  كلامت  الثقافة  فليست  ثقافة،  أزمة  من  نعان  ما 
كثرية دون وجود ترمجة حقيقية هلذه الثقافة عىل أسلوب حياتنا، 
وتطوير مفاهيمنا بالتعامل الشمول يف املجتمع ابتداًء من األرسة، 
خروًجا إىل املجتمع اخلارجي، واملثقف احلقيقي تستطيع معرفته 

عند االحتكاك به ويف املواقف األخالقية احلاسمة.
الثقافة  من  وليس  بالشارع،  النفايات  يرمي  من  املثقف  فليس 
من  وليس  وظيفية،  درج��ة  أو  م��ااًل  مني  أق��ل  هو  من  احتقار 
الثقافة أيًضا اإلساءة للزوجة واألوالد، وكذلك تصنيف الناس 
حسب جنسيته أو عرقه أو قبيلته، وال يمكن أن يسمى اإلنسان 
مثقًفا وهو يصعر خده للناس، فبعض الناس قد يصل إىل أعىل 
الدرجات العلمية، ويف أعىل املناصب اإلدارية، ويصبح ذا دخل 
مال مرتفع، لكنه متكرب، وسيئ الصيت بني الناس، وأعتقد أن 

هؤالء موجودون بكثرة يف جمتمعاتنا لألسف.
إن أمتنا متتلك ذخرية ثقافية وأخالقية عريقة وحتى قبل األديان 
الساموية املعروفة، فقد قال رسولنا الكريم -صىل اهلل عليه واله 
ينبغي  هنا  ومن  األخ��الق،  مكارم  ألمتم  بعثت  إنام  وسلم-: 
ينعكس  بام  ثقافته،  وتطوير  للعلم  طلبه  بني  يوازي  أن  للمتعلم 
أمتنا  ترتقي  وبالنتيجة  املجتمع،  داخل  وتعامالته  سلوكه  عىل 

حلال أفضل مما هي عليه اآلن.

 هل كُل متعلم مثقف

وكُل مثقف متعلم.. ؟

الطريق السليم 
في التفكير...!

فالح صبيح
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لقد صف  احلياة،  تبدو عليه مالمح  التفكري، ال  كئيبًا، غارقًا يف  رأيته حزينًا 
كل طاقته الكامنة يف هذه احلالة احلزينة... لقد تعطلت كل عضالت االبتسامة 
منه وقلت  اقرتبت  تعمل.   التي  العبوس هي  بقيت عضالت  فيام  يف وجهه، 
له: احلياة مجيلة واملصاعب تنتهي )إن مع العرس يرسا( .عليك أن تبتسم  أو 
اصطنع االبتسامة. نظر إل وتساءل اصطنع االبتسامة؟! أظن أهنا خداع ذايت  

فأنا ليس ل رغبة باالبتسامة!.
قلت له: أن تصطنع البسمة خري من قتلها هذه البسمة رضورية للبقاء حيويًا 
لذاتك  البسمة  تصنع  كيف  فكر  لذلك  والتذمر.  العبوس  من  ودعك  ابتسم 

أواًل و لآلخرين.
املؤمن  قلبه(  يف  وحزنه  وجهه  يف  املؤمن  )برش  السالم:  عليه  عل  اإلمام  قال 
عالية  بروح  يتمتع  جتده  ولذا  دائام.  االبتسامة  تعلوه  مستبرش،  سمح  وجهه 
األجواء  تلك  يغري  فببسمته  اآلخرين،  عىل  إجياب  وتأثر  خاصة،  جاذبية  وله 
االنفعالية إىل أجواء يسودها االنرشاح واهلدوء واإلجيابية. وببسمته يتواصل 
اآلخرين،  قلوب  يف  عالية  مكانة  حيتل  ثم  ومن  اآلخرين،  مع  مؤثرًا  تواصال 
اآلخرين،  قلوب  الرسور عىل  تدخل  أن  بينهم. مجيل  وجتده شخصية حمبوبة 
قد ال يكلفك هذا العمل أي جهد عضل أو مادي، وال حيتاج إىل جهد جهيد، 
رب كلمة تكون بمثابة البلسم الشايف لذلك اإلنسان الغارق يف مهومه. لتكن 
مشعًا  لتكن  الناس،  قلوب  إىل  والبهجة  والفرج  ور  الرسنّ عبري  تنثر  شخصية 

بالسعادة عىل اآلخرين يف أي مكان تتواجد فيه. 
ابتسامة مجيلة فشارك هبا من حولك ممن حتبهم. وهي أمجل  فإذا كنت متتلك 

هدية يمكن أن تقدمها لألخريني. 

عندما تصل هلذه املرحلة، لن جتد نفسك مضطرًا 
خضت  ولو  جدال،  أو  نقاش  أي  يف  للخوض 
خمطئ  بأنه  جيادلك  ملن  تثبت  أن  حتاول  لن  فيه 
.لو كذب عليك أحدهم سترتكه يكذب عليك، 
وبدل أن تشعره بأنك كشفته، ستستمتع بشكله 
وهو يكذب مع أنك تعرف احلقيقة !.. ستدرك 
فاجلاهل  الكون،  إص��الح  تستطيع  لن  بأنك 
سيظل عىل حاله مهام كان مثقفًا، والغبي سيظل 
غبيًا !.سرتمي كل مشاكلك ومهومك واألشياء 
حياتك.  وستكمل  ظه�رك  وراء  تضايقك  التي 
نعم ستفكر يف أشياء تضايقك من وقت آلخر، 
مرة  امللكية  للمرحلة  سرتجع  تقلق،  ال  ولكن 
أخرى . ستمش يف الشارع ملكًا مبتساًم ابتسامًة 
وتتصارع  ن  تتلونّ الناس  ت��رى  وأن��ت  ساخرة 
وختدع بعضها من أجل أشياء ال لزوم وال قيمة 
هلا !. ستعرف جيدًا أن فرح اليوم ال يدوم وقد 
سيزداد   ! والعكس  الغد  حلزن  مقدمة  يكون 
إيامنك بالعناية اإلهلينّة ، وستزداد يقينًا بأن اخلري 

هو فيام اختاره اهلل لك.
إذا وصلت يومًا لتلك املرحلة ال حتاول أن تغري 
من نفسك، فأنت بذلك قد أصبحت ملكًا عىل 

نفسك، واعيًا جدًا، ومطمئنًا من داخلك !.
يف  تتيرس  ال  السعادة  أن  سندرك  النهاية  ويف 
الدرجة  مقعد  ركبت  فسواء  املادية  األشياء 
ستصل  فإنك  السياحية،  ال��درج��ة  أو  األوىل 
حتثوا  ال  املحدد.لذلك  الوقت  يف  لوجهتك 
كيف  علموهم  بل  أغنياء  يكونوا  أن  أوالدك��م 
إىل  سينظرون  يكربون  وعندما  أتقياء،  يكونون 
خميفة!  األيام  رسعة  ثمنها.  إىل  ال  األشياء  قيمة 
ما إن أضع رأيس عىل الوسادة إال ويرشق نور 
النوم. الفجر، وما إن أستيقظ إال وحيني موعد 

تسري أيامنا و ال تتوقف! وأقول يف نفيس: حقًا، 
السعيد من مأل صحيفته بالصاحلات.األحداث 
تتسارع من حولنا، واألموات يتسابقون أمامنا.

إعملوا صاحلا.

االبتسامة
تصنع السعادة والنجاح 

الطريق السليم 
في التفكير...!

رضي منصور 
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ادخـــــــــل لــــــلــــــقــــــدا�ــــــســــــة  ــــــــــــاب  ب اأّي  مـــــــــن 
عــــنــــايــــة ـــــك  ـــــن م الــــــــــزهــــــــــراء  ابــــــــــا  يل  هــــــــــْب 
ـــــــا ـــــــداُره م ــــــــواك  �ــــــــسِ ال  احلــــقــــيــــقــــة  ـــــــرُّ  ـــــــسِ �
اوال ً ـــــــــــــــورك  ن بـــــخـــــلـــــق  ـــــــــــــــه  االل ـــــــــــــــداأ  ب

عــــا جنــــــــــم  وال  عــــــــــر�ــــــــــشٌ  ال  ـــــــــــــــــوالك  ل
ـــــــيـــــــاوؤُه �ـــــــس انـــــــــــت  ــــــــــان  ــــــــــك االم عـــــــــــامل  ذا 
ــــــاَي اقـــــــــــــول فـــــيـــــك وانـــــــطـــــــُق ــــــس ــــــ� مـــــــــــــاذا ع
تــــنــــتــــهــــي ال  ــــــــي  ــــــــت ال اهلل  ــــــــة  ــــــــم رح يــــــــــا 
ادخــــــــــــُل لــــــلــــــقــــــدا�ــــــســــــة  بــــــــــــاب  اأّي  مـــــــــن 
ـــــــــراآن جـــــئـــــت بــــ�ــــســــرعــــٍة ـــــــــق ـــــاحـــــب ال ـــــــا �ـــــس ي
ــــــارت نـــــغـــــمـــــة ً ــــــ�ــــــس ـــــا ف ـــــه اقـــــــــــــــراأ اأتــــــــيــــــــت ب
ــــــرى ــــــق ال اأم  يف  ـــــــوث  ـــــــع ـــــــب امل ايــــــــهــــــــا  ـــــــــا  ي
ـــــــورى ـــــــل ــــــــــر ل ــــــــــــــــــــواب خ ــــــــــًا اب ــــــــــاحت ــــــــــا ف ي
ــــا ــــدن ــــي ـــــــــك ع ـــــــــوُم ـــــــــا ايــــــــهــــــــا املــــــــــولــــــــــود ي ي
ـــــــِة احـــــمـــــٍد ـــــــرو�ـــــــس ــــــــــذين ل ـــــــــدًا خ يــــــــا مـــــــــول

ـــــــّزُل ـــــــغ ـــــــت والـــــــــكـــــــــائـــــــــنـــــــــات بــــــــُحــــــــبــــــــِه ت
ـــــــُل ـــــــه اج احلــــــقــــــيــــــقــــــة  ـــــــة  ـــــــرف ـــــــع مل اأين 
ـــــــيـــــــك ومـــــــــــن مــــعــــيــــنــــك تــــنــــهــــُل تــــ�ــــســــعــــى ال
االول والــــــــــــوجــــــــــــود  ــــــــبــــــــدايــــــــة  ال انــــــــــــــَت 
ـــــُل ـــــط ـــــه وي ــــد  ــــي ــــع ــــس ــــ� ــــل ل يــــــــنــــــــزل  مــــــــــــاء  ال 
ــــــك �ـــــــــــســـــــــــووؤه يـــتـــهـــلـــل ــــــس ــــــد� ــــــــــــور ق ـــــــــن ن م
ـــــدر مــــــــن عــــــــــاك ويــــــنــــــزُل ـــــس ـــــ� والـــــــــوحـــــــــي ي
ــــُل ــــم ــــس ــــ� ـــــــــــعـــــــــــوامل ت جلـــــمـــــيـــــع �ــــــســــــكــــــان ال
ا�ـــــــــســـــــــاأُل جــــــــــــــودك  ـــــــاب  ـــــــب ب ـــــــت  ـــــــف وق اين 
ـــــُل ــــــمــــــاحــــــة حتـــــم ــــــس ــــــ� ــــــيــــــة كــــــــــل ال قــــــد�ــــــس
ــــــــُل تــــــــرّت ـــــــــــزمـــــــــــان  ال اوقــــــــــــــــــات  كــــــــــــلِّ  يف 
ــــــم تــــهــــلــــل ــــــظــــــي ــــــع ــــــــــدك ال فــــــــغــــــــدت مبــــــــــول
ـــــُل ـــــو�ـــــس عـــــــــبـــــــــدتَّ دربـــــــــــــــــًا لـــــلـــــ�ـــــســـــعـــــادة ي
ــــــة تـــــعـــــول ــــــال ــــــس ــــــ� ــــــع اربــــــــــــــــــاب ال ــــــي ــــــم وج
ـــــــقـــــــوُل امل احلــــــبــــــيــــــب  ار�ـــــــــــــش  يف  لــــيــــطــــيــــب 

يا ايها الحبيب
بمناسبِة المولِد النبوي الشريف

ال�سيخ م�سر ال�سحاف
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ــــــّي املـــــــــوؤمَتـــــــــْن ــــــب ــــــن ــــــــــَن ال ـــــدي يــــــــا ب ـــــي ـــــس �

ـــــا ـــــن ــــــى قـــــــــــــــــدَرَك اأبــــــــــنــــــــــاُء اخَل ــــــل قــــــــد َق

الــــ�ــــســــامــــيــــْه ــــــاِل  اخلــــــ�ــــــس ذا  يـــــــا  �ـــــســـــيـــــدي 

اخلــــــاويــــــه ـــــــــــعـــــــــــاُت  االإمَّ ــــــَك  ــــــْت ــــــَق �ــــــسَ اإذ 

ـــعـــاْب اأيـــــهـــــا الـــ�ـــســـبـــُط الــــــــذي خـــــا�ـــــشَ الـــ�ـــسِّ

ـــــــن طــــــاهــــــٍر �ــــــســــــاَن الــــِكــــتــــاْب ـــــــم ِم اأيـــــــــــَن ُه

ـــْن ـــسَ ـــ� ــــــــــــّرًا يــــــا ح ــــــــــــوِد ُط ــــــــــــاَم اجُل يــــــا اإم

ـــــوَك بـــــحـــــقـــــٍد ُمـــــــتـــــــَزْن ـــــاُح ـــــب ـــــت ـــــس ـــــا� ف

ـــــْه ـــــي ـــــزاه حــــــــــــــاَرِت االأجُنــــــــــــــم فـــــيـــــَك ال

الــــــَوثــــــْن اأتــــــــبــــــــاِع  ثـــــــــــــاراِت  َردى  ِمـــــــــْن 

ـــــواْب ـــــــوا الـــــ�ـــــس ـــــــاُع ى ُزمــــــــــــــرًة ب وحتــــــــــــدَّ

ـــــَنْ ــــزُّ الـــــ�ـــــسُ ــــت ــــب ـــــــــوَم �ــــــســــــاَر الـــــبـــــغـــــُي ي ي

حميد حلمي زادة عاْب أّيها السبُط الذي خاَض الصِّ
1

2

3
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مــرْت امراأة بجانب رجل جمــذوب كان بيده عود 
ير�سم به على االأر�ش، فا�سفق قلبها عليه و�ساألته 

: ماذا تفعل هنا ؟
قال: اأر�سم اجلنة واأق�سمها اإىل اأجزاء 

فابت�سمــت قالــت لــه: هــل ميكــن اأن اآخــذ قطعة 
منها؟ وكم ثمنها ؟

نظر اإليها وقال : نعم اأحتاج فقط ع�سرين رياال
اأعطــت املــراأة املجــذوب ع�سريــن ريــاال وبع�ــش 
الطعــام وذهبــت ، ويف ليلتها راأت يف املنــام اأنها  يف 
اجلنة، ويف ال�سبــاح ق�ست الروؤيا على زوجها وما 
جرى معها مع الرجل املجذوب، فقام الزوج وذهب 
اإىل الرجل املجذوب لي�سرتي قطعة منه وقال له 

: اأريد اأن اأ�سرتي قطعة من اجلنة، كم ثمنها؟
قال الرجل املجذوب : ال اأبيع!

فتعجــب الرجــل وقال لــه: باالأم�ش بعــت قطعة 
لزوجتي بع�سرين رياال

اإن زوجتــك مل تكــن   : املجــذوب  الرجــل  فقــال 
لتطلــب اجلنــة بهــذه الع�سرين.. بــل كانت جترب 

بخاطري.
اأمــا اأنت فتطلــب اجلنة وح�سب واجلنــة لي�ش لها 
ثمن حمدد، الأن دخولها مير عرب جرب اخلواطر.
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حيدرعا�سور

اأفرُّ اىل مثواك، واأمّرغ جبهتي بالرتاب، وا�سند ظهري اىل ال�سباك، واأبكي ب�سوت 
م�سمــوع منتحبا : ان قلبــي الغارق باملعا�سي يتهجاك، يتلــو �سوءك. مطمئنا انك 
تــراُه ترت�ســد نب�ساته، واأنــا ا�سّمَك بالزائريــن واأ�ستن�سُق عطــر �سريحك، ي�سهُق 

قلبي ُمتلفتًا.  
التم�ــش وجــودك ،اأحت�س�ــش ح�سورك، اأخافــك يف كل �سيء جعلتنــي اأ�سر هواك، 
متيمــا فيــك حد املوت، اإن طلب مني اأن اأموت دونك فانا دائم الت�سحية، وكم كنت 
اأمتنــى اأن اأمــوت على ا�سمك، علــى ذكرك، على حبك، ولكن القــدر يوؤجلني، وربي 
يزيدين فيك ع�سقا... اق�سم لك باأنني ال اعلم مَِل اأخافك، وملاذا االأحزان ترافقني 
با�سمــك؟ حتى رحيل اأمي مل ابكها كبكائي عليــك، وان بكيتها ف�سورتك ال تفارق 
ميلتي وقلبي...اأراك م�سبــا بالدم ،وال�سم�ش تبعث اأطيافها كالدموع تفرت�ش 
كالغطاء على ج�سدك، واخليل حتيط فيك من كل حدٍب �سوب، والناكثون لعهدك 

ال يعرفون من اأنت اأن�ستهم الدنيا مكانتك العليا كجّدك واأبيك واأمك واأخيك.
اأ�سبحــت اأخاف مــن �سفعات اخل�سارة املتاحقة واأنــا اع�سقك عن ُبعد. وحتطمت 
اأمــايل املتفرقــة دونك، واأنــت �سلبت عقلــي وج�سدي وحتى روحــي وتعلقت فيك، 
وانهــارت كل اأمنياتــي، واأبحــر يف ملكــوت فكــرك، بعقيــدة ثابتــة بن�ســج اليقني، 
وحتولت حياتي من �سعاٍع مت�سّتت ال يجمع �سياءه على خط واحد اإىل �سعاع ثابت 
ينــّور بحزمتــه قلبــي، وال اعلم كيــف منحني اهلل هــذا الكرم كي اأجنــو من حياة 

الوهم لتحت�سنني حياة العقيدة والفكر الأكون ذا ب�سرة ور�سد.
اإلهي كان اإبداعك يّف معجزا و�سر الروح اعجز. فوم�سة منك �سرت و�سفت حروقا 
يف قلبــي اعلــم بها وال اعلم، ور�سمت طريقي الآتــي باأهداب اجلفون وذرف العيون 

وم�سات التاأمل، واجل�ش بثوب النقاء يف رحابك، واأجتلى بح�سرتك. 
اأراجع نف�سي اأميكن ذلك بف�سل اأبي الذي حر�ست طوال حياتي على  اأن ال اع�سي 
لــه اأمرا وكان يهذبني با�سمــك ويخوفني باأ�سد العذاب اإن ن�سيــت اأن اردد ا�سمك، 
ونقلنــي مــن عاملي الذي كنــت اأعا�سر فيه الذئاب، وارتديت ثوبــا ال يليق بي، ومل 

انحرف قيد �سعرة.. وغرت جلدي، ومل افقده.. ومتر ال�سنوات، وال اكرب.
هكذا جعلني اأبي احتمي با�سمك. اأمي فهي تق�سم اإنها اأطعمتني من تراب كرباء 
حتــى �ســرى يف كل ج�سدي. فاأينما اذهب هناك مــن يحر�سني دون اأن ادري. حتى 
تلم�ســت اأ�سيائــي ومتزق حلمي ومل يتمزق قلبي. فتغرت حول نف�سي ب�سكل ملفت 

للنظر وحفظت الدر�ش.
 در�ش اأبي : االإن�سان حني يكذب فهو ال ميحو احلقيقة بل يوؤجلها وي�سعى لتح�سني 

الظن باحلياة ومن حولها وما يزداد اإال يقينا. 
در�ش اأمي: حني تعي�ش حكاية حب، ال تفقد الكثر من نف�سك، واأن ميوت بداخلك 

االأمان . �سيبقى  احلب قائما، واأن ترّب والديك طاعة هلل. �سيرّبك اأبناوؤك.
اأنا يف نعيم االأبوين ودعائهما فكيف �سيكون ماذي بنعيٍم ... بجوارك؟.

يا حسيُن ...
ضوءك يتهّجاك..يتلو  بالمعاصي  الغارُق  قلبي 
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وجغرافيا  الطوبوغرافية  اخلارطة  تكتظنّ 
املعامل الدينية يف العراق بالكثري من املواقع 
 ، االحيان   بعض  يف  احلرص  تفوق  التي 
وجلميع الطوائف  واالديان،  وهي مجيعها 
ملاليني  سياحية  قبلة  ل  تشكنّ ان  ممكن 
ومن   ، املعمورة  انحاء  كافة  من  السواح 
املقامات  املعامل وامهها عىل االطالق  هذه 
سواء  )ع(  البيت  الهل  العالية  الرشيفة 
املعصومون منهم او من ذرياهتم  الصاحلة 
)رض( او من  مريدهيم ومن ارتبط هبم او 
تتلمذ عىل ايدهيم او من نال درجة الشهادة 
معهم ومن سار عىل هداهم واهتدى هبم . 
واثار  ملراقد  جدا  كثرية  معامل  العراق  يف 
املعصومني  واالئمة  )ع(   االنبياء  لبعض 
)رض(  واصحاهبم   وحوارييهم  )ع( 

ارواحهم(  اهلل  )قدس  االع��الم  والعلامء 
الحُيىص  ما  ارض��ه  ادي��م  عىل  تنترش  كام   ،
مجيعها  حتولت  الرشيفة  اثارهم  من  عددا 
مدار  عىل  الناس  هبا  يتربك  شواخص  اىل 
عىل  ينطبق  واالمر   ، والعصور  االجيال 
مجيع املعامل جلميع االديان واملذاهب دون 
معامله  مذهب  او  دي��ن  فلكل   ، استثناء 
به وهي لوحدها ممكن ان  واثاره اخلاصة 
عن  فضال  عاملية  سياحية  واجهة  ل  تشكنّ
لبقية  واالث��ار  والشواخص  املعامل  بقية 
االديان واملذاهب ، فالعراق هو عبارة عن 
ل  فسيفساء سياحية مجيلة ومتنوعة وتشكنّ
السائح  يستغرب  فال  عامليا  سياحيا  كنزا 
كاكيا  او  ايزيديا  اثرا  يرى  حينام  االجنبي 
بالقرب من اثر اسالمي شيعيا كان ام غري 

شيعي  ، او يرى اثرا شبكيا بالقرب من اثر 
الذي  للمذهب  انتامؤه  كان  مهام  مسيحي 
تتامزج  وكذلك  ...ال��خ  مريدوه  يعتنقه 
بكافة  االسالمية   مع  الصابئية  االث��ار 
وتيارات  مذاهب  دي��ن   ولكل  مذاهبها 

واتباع .
وك���ل م��ا ت��ق��دم ي���دل ع��ىل ان ال��ع��رق 
الشواخص  بآالف  العامرة  بطوبوغرافيته 
مثله  يزخر  العامل   يف  بلد  اليوجد  الدينية 
عام  بشكل  السياحة  لقطاع  اتيح  فلو  هبا، 
خاص  بشكل  الدينية  السياحة  وقطاع 
وجاد   حقيقي  حكومي  بدعم  حيظى  ان 
)اقتصاد  اخل���اص  ال��ق��ط��اع  اىل  اض��اف��ة 
واملهمل  البائس  واقعهام  ينتشل  السوق(  
سياحيا  واقعا  شهدنا  قد  لكننّا  عقود  منذ 

)الواقع السياحي في العراق.. دراسة اقتصادية مقاربة )2 ـ 2

عباس الصباغ  ضوء على السياحة الدينية  
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كافة  من  ال��س��واح  ماليني  يؤمه  متطورا 
واالديان  املذاهب  كافة  ومن  العامل  انحاء 
التي  البلدان  بقية  يف  وهكذا   ، واملشارب 
حباها اهلل بمعامل دينية مهمة اذ تساهم هذه 
وبنى  وامنيا  خدميا  تنشيطها  بعد   � املعامل  
حتتية وفوقية  وغريها � يف تنشيط االقتصاد 

الوطني ورفع املستوى املعايش للبلد ، كام 
امتصاصه  مايمكن  امتصاص  يف  تساهم 
الشباب  بني  خاصة  املقننّعة  البطالة  من 
هلم   ستوفر  الدينية  السياحية  املرافق  الن 
الكثري من فرص العمل ، واالهم مما تقدم 
تنشيطه  وبعد  الدينية  السياحة  قطاع  ان 
وتفعيله سيدرنّ بعوائد تريليونية عىل املوازنة 
تلقائيا  الوطني  االقتصاد  ط  ينشنّ مما  العامة 
من  ��ف  خي��فنّ اخ���رى  جهة  وم��ن  جهة  م��ن 
احتكار املوارد الريعية االخرى مثل النفط  
، وهذه  دائام اخر  نفطا  القطاع  فيكون هذا 
بلد  الي  السياحي  القطاع  إجيابيات  من 
ومهام كانت حماوره  سواء اكانت  الطبيعية 
ام الدينية ام الثقافية وغريها  والعراق وهلل 
تأيت  املحاور  تلك  مجيع  عليه  تنطبق  احلمد 
الدينية يف مقدمتها بربكة وجود مراقد اهل 

بيت العصمة )ع(.
وقد اولت العتبة احلسينية املقدسة االهتامم 
طريق  عن  الدينية  السياحة  لتنشيط  البالغ 
وتوفري  هلا  املالئمة  التحتية  البنى  تطوير 
سياحة   فال  ايضا،  مناسبة  امنية  اج��واء 
م  تقدنّ سياحية  مرافق  او  حتتية  بنى  دون 

من  ملرتادهيا  والبهجة   والرفاهية  الراحة 
ملامرسة  آمن  جو  توفري  عن  فضال  السواح 
عن  ناهيك   ، وامان  حرية  بكل  طقوسهم 
النقل  وسائل  من  متطورة  شبكات  توفري 
وترفيهية  سياحية  مرافق  وانشاء  املدعوم 
الدخل  ذوي  مستواها  يف  تالئم  وبأسعار 
هذا  يف  الرائدة  تعد  خطوة  ويف  املحدود 
املجال، وقلام نجد هلا اثرا يف قطاع السياحة 
احلكومي او االهل. ولرفع احليف عن هذا 
القطاع احليوي واملهم ولتحفيز  مجيع دول 
ه اىل العراق للتربك بزيارة  العامل عىل التوجنّ
واجوائها  بمرافقها  والتمتع  الدينية  معامله 
لنا بعض التوصيات يف ختام هذه الدراسة 
يف  السياحي  ال��واق��ع  ح��ول  دارت  التي 

العراق من وجهة نظر اقتصادية .

توصيات :
بسلطتيها  العراقية  احلكومة  ُتول  ان   .  1
الكامل  االمه���ام  والترشيعية  التنفيذية 
السياحة  )وخ��اص��ة  السياحي  بالقطاع 
البنى  من  املعقولة  احلدود  بتوفري  الدينية( 
واالم��ان  الراحة  وتوفري  املناسبة  التحتية 

للسياح .
2 ان تتضمن الربامج احلكومية الي كابينة 
بذاته  قائام  حمورا  االنتخابات  بعد  تتشكل 
عن السياحة مثل بقية املحاور وان اليكون 

بندا هامشيا كاملعتاد )اسقاط فرض(.
3. ان تتوىل االجهزة االمنية توفري االجواء 
يد  وتقطع  السياحية  للمرافق  االم��ن��ة 
الوصول  من  املنظمة  اجلريمة  او  االرهاب 

اليها .
بترشيع  الترشيعية   السلطة  تقوم  ان   .4
او  السياحي  القطاع  لتفعيل  الزمة  قوانني 
مبالغ  واقرارها مع ختصيص  فيه  االستثامر 

كافية ضمن املوازنات االحتادية لذلك .
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متعلم  جيل  لصناعة  متنوعة  اسئلة  وضعت  املنطلق   هذا  ومن 
الصحية  االجواء  هبا  تكتمل  ارسية  بيئة  يف  وجمتمعه  وطنه  خيدم 

للدراسة  والتي تسعى اىل  توفريها العائلة للطالب.
عن هذه االجواء وبمن تتميز. قال الدكتور )باسم الغبان( استاذ 
جامعي يف جامعة بغداد وخبري نفيس وتربوي : مع اقرتاب فرتة 
الطوارئ  من  حالة  تسود  واجلامعات،  املدارس  يف  االمتحانات 
داخل املنزل. لذلك جيب احلرص عىل توفري األجواء املناسبة التي 
املرحلة  الجتياز  اجليد  واالستعداد  املذاكرة  عىل  االبناء  تساعد 
ة. مبينا الطالب االن عىل حمك مع  الدراسية وحتقيق النتائج املرجونّ
الفصل االول والثان  لفرتة االمتحانات هي فرتة هامة مصحوبة 
من  مقبول  حد  هناك  ولكن  واإلجهاد.  والتوتر  القلق  بمشاعر 
الطلبة.  حياة  عىل  تسيطر  املشاعر  تلك  تدعي  ال  لذلك  التوتر، 
إتباع  االفضل  والنفسية  العلمية  التقديرات  حسب   : موضحا 

بعض اخلطوات والرتكيز من اجل اجتياز هذه الفرتة بنجاح. من 
هذه اخلطوات. جتنب مشاهدة التلفار بكثرة وترك االنرتنت ولو 
د بوقت معني للمذاكرة  بشكل مؤقت، وإنشاء جدول زمني حمدنّ
ويشمل مجيع املواد الدراسية. الرضوري احلصول قدر اإلمكان 
الذهن، واألداء  النوم لراحة اجلسم وتصفية  عىل فرتة كافية من 
بشكل أفضل خالل االمتحان ، وهذا ال يتم اال اذا كانت االرسة 
االب  او  االم  بيد  القيادة  توحدت  اذا  خاصة  ومتفامهة  متعاونة 

فلهام التأثري السلبي واالجياب عىل االبناء.
• االسرة اساس قوي بتميز االبناء دراسيا

وعن دور االم وباقي افراد االرسة عن فرتة اجتياز االمتحانات. 
تقول السيدة )ليل جعفر اخلفاجي(، معلمة متقاعدة وربة بيت 

حاليا: 
)عند االمتحان يكرم املرء أو هيان(. لكون معلمة سابقة أعرف 

 االسرة والمدرسة عامالن مهمان
 لصناعة جيل متعلم ومثقف

الش���ك ان لألسرة واألسرة التربوية الدور البارز والمهم في إضفاء الجو المناسب للدارسين من 
أبنائهما ألن العلم وتحصيله ال يرتبطان  بمرحلة عمرية او فترة من فترات الحياة بل بالعموم 
لكل طالب سواء األم او األب او األبناء والبنات او حتى األحفاد فكل له دراسته واهتماماته التي 
ف���ي آخرها البد من تثبيت العل���م وحصاد النتاج ليكون قدوة في البي���ت والمجتمع وبالتالي 

يصبح عنصرا وطنيا فعاال في بناء االجيال القادمة  . 
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أن االمتحانات تولد نوعًا من القلق, لألرسة وللطلبة معًا,خصوصًا 
وأهنا حتدد مستقبل الطالب والطريق الذي خيتطه يف حياته,كام إهنا 
تشكل عبئًا إضافيًا ألن الطالب يشعر بأن االمتحانات تعترب نوعًا 

من التقييم لشخصيته.
ليسوا  ومتوسطة   وإعدادية  جامعة  بني  ما  وبنني  بنات  اوالدي 
متساوين يف الذكاء, فلكل منهم مزاجه اخلاص وطبيعته التي حتتم 
علينا كارسة مراعاهتا بشكل يتالءم مع شخصيته. واألمر اآلخر 
املالزم ملا ذكرناه, هتيئة األجواء املرحية واهلادئة يف البيت واالبتعاد 
حساب  ولوعىل  وغ��ريه,  والكمبيوتر  التلفزيون  ضوضاء  عن 
راحة بقية العائلة وتضحيتها ببعض خصوصياهتا,فإن الضوضاء 
خصوصًا  ذهنه  وتشتت  الرتكيز  من  الطالب  متنع  والفوىض 
ومن  مرتفع.  بصوت  والكالم  والشجار  العصبية  االضطرابات 
املهم تعزيز ثقة الطالب بنفسه وإشعاره باالحرتام وبقيمته, بداًل 
دوره  له  التشجيع  قاسية,فإن  بكلامت  وتنبيهه  وتقريعه  لومه  من 

الفعال يف حث الطالب وال ينفع االكراه يف مثل هذه احلاالت.
فيام بني) ارشد اجلابري( رب عائلة وكاسب باألجرة اليومية أهم 

املشاكل التي تواجه ابناءه يف الدراسة. 
لدينّ بنت وولد واالثنان يف االبتدائية وأعان من مشاكل عديدة 
امهها السلوك العدوان لبعض الطالب تقريبا مما جعلني اذهب 
بشكل دوري اىل املدرسة لتخفيف العبء عن ابني اوال، وحل 
حتوي  االن  فاملدرسة  املستقبل.  يف  يتطور  ان  يمكنه  عارض  أي 
بعضهم  االعتداء عىل  و  الطالب  بني  املتبادلة  والشتائم  الشجار 
البعض وال اخفيك ان بعض الطلبة وأولياء امورهم يتعرضون 
وهذه  عليه.  واالعتداء  املوجه  أو  املوجه  غري  بالشتم  للمعلم 
من  التالميذ  ترسب  اىل  ادت  والتي  تأثريًا  االكثر  املشكالت 

الدراسة.
املتقاعد  ال��رتب��وي  امل��رشف  يقول  تربوية  حلول  اجي��اد  وع��ن 
)اباوحتسني( حيث احتفظ عن اطالق اسمه ألنه احد اهم اساتذة 

مدينة كربالء املقدسة لسنني طوال:
الفنية  الصعوبات  او  املشكالت  جمموعة  هي  املعوقات  ان 
املعلم  استخدام  دون  حتول  التي  واإلرشافية  واملادية  واإلدارية 
ومن  املختلفة.  التعليمية  املواقف  يف  احلديثة  التدريس  لطرائق 
نخطو  أن  علينا  إليه  نسعى  الذي  اهلام  اهلدف  هذا  حتقيق  أجل 

خطوات مهمة ورسيعة ومدروسة يف نفس الوقت من اجل تاليف 
املزيد من اخلسائر التي يمكن أن ال حتصل خاصة وإننا خرسنا بام 

فيه الكفاية.
عىل  والقدرة  املعلم   برسالة  العليا  اإلنسانية  باملثل  اإليامن  منها 
اساليب  من  حلاميته  صارمة  قوانني  تنفيذ  ذلك  محلها..مقابل 
العنف والتهجم عليه كلام حال للبعض ان يفعل بشكل عدوان 
يمكن  ال  كثرية  ام��ور  الطالب.  دوام  عدم  او  رس��وب  بسبب 
ومعاص  جديد  تربوي  وعي  اىل  نحتاج  ..نحن  عنها  اإلفصاح 
التعليم  باختصار  العامل  يف  التدريس  طرائق  يف  احلداثة  يواكب 

متأخر يف العراق...
• حقوق االنسان تحذر من تصاعد العنف المدرسي
حلقوق  العليا  املفوضية  يف  والتعليم  الرتبية  ملف  مسؤول  وأكد 
االنسان )الدكتورأنس أكرم حممد العزاوي(:  إن تصاعد ظاهرة 
امل��دارس  يف  واملدرسني  للمعلمني  العنيف  العدوان  السلوك 
العراقية مؤرش خطري يزيد من نسبة العزوف والتهرب املدريس، 
متاسك  وهي��دد  العراق،  يف  التعليمية  األمية  نسب  ويضاعف 

املجتمع العراقي.
وأضاف ان  املفوضية قلقة من تصاعد العنف الرتبوي يف املدارس 
يعزز خماوفنا يف استفحال هذه  الدرايس اجلديد،  العام  بداية  مع 
الظاهرة يف باقي مدارس املحافظات العراقية وحتوهلا اىل سلوك 
مالصق للكوادر التدريسية والتعليمية. وهذا انتهاك صيح مع 
الرتبية  وزارة  عىل  يتوجب  ما  وهو  التعليم،  حلق  اإلصار  سبق 
واختاذ  الظاهرة  هذه  معاجلة  املحافظات  يف  الرتبية  ومديريات 

العقوبات االنضباطية للحد منها أن تطلب األمر.
ومن موقع مسؤولية ملف الرتبية والتعليم  نؤكد عىل رضورة ان 
تأخذ املؤسسات التعليمية عىل عاتقها اعتامد خطط عمل هتدف 
اىل ضامن وضع سياسات تثقيفية مالئمة يف جمال حقوق االنسان 
التعليم اىل تعزيز مهارات تعليم حقوق  بيئة  مع كفالة ان تؤدي 
التطوير  ، وتوفري  م  والتعلُّ التدريس  إجراءات  االنسان ومعاجلة 
 ، التعليمي  املجال  يف  العاملني  من  وامليرسين  للمدرسني  املهني 
وتؤكد عىل رضورة تطوير املنهاج التي يسرتشد هبا املدرسون يف 

املواد التي يتعني تقديمها للتالميذ والطلبة مستقبال .

الدكتورأنس أكرم العزاوي ارشد الجابري  الدكتور باسم الغبان
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البائع بين النصيحة والترغيب قّصة القارب العجيب
البالد،  أحد  يف  املسلمني  علامء  امللحدين،  أحد  ى  حتدنّ
موعدًا،  لذلك  وحددوا  عليه،  لريد  أذكاهم  فاختاروا 
لكنه  العامل،  وصول  اجلميع  ترقب  د  املحدنّ املوعد  ويف 

تأخر. 
وخاف،  عاملكم  هرب  لقد  للحارضين:  امللحد  فقال 
الكون  أن  لكم  وأثبت  عليه،  سأنترص  أن  علم  ألنه 
ليس له إله!، وأثناء كالمه حرض العامل املسلم واعتذر 
عن تأخره، تم قال: وأنا يف الطريق إىل هنا، مل أجد قاربًا 
أعرب به النهر، وانتظرت عىل الشاطئ، وفجأة ظهرت 
بعضها  مع  وجتمعت  اخلشب،  من  أل��واح  النهر  يف 
برسعة ونظام حتى أصبحت قاربًا، ثم اقرتب القارب 

مني، فركبته وجئت إليكم. 
ع  يتجمنّ فكيف  جمنون،  الرجل  هذا  إن  امللحد:  فقال 
وكيف  أحد،  يصنعه  أن  دون  قاربًا  ويصبح  اخلشب 

كه؟! ك بدون وجود من حيرنّ يتحرنّ
وأنت  نفسك  عن  تقول  ف��امذا  وق��ال:  العامل،  فتبسم 

تقول: إن هذا الكون العظيم الكبري بال إله؟!

قوله  ِسنة، كام يف  النوم  * تسمى مقدمة 
تعاىل: )اَل َتْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل َنْوٌم..(.

قوله  يف  ُنعاس،  تسمى  النوم  بداية   *
ْنُه  ميِّ َأَمَنًة  َعاَس  النُّ يُكُم  ُيَغشيِّ )إِْذ  تعاىل: 
َرُكم(. ُيَطهيِّ اَمِء َماًء ليِّ َن السَّ ُل َعَلْيُكم ميِّ َوُيَنزيِّ

يف  كام  هجوع،  ى  يسمنّ املتقطع  النوم   *
ْيِل َما هَيَْجُعوَن(. َن اللَّ اآلية: )َكاُنوا َقِلياًل ميِّ
اآلية:  يف  رقود،  يسمى  الطويل  النوم   *

َسُبُهْم َأْيَقاًظا َوُهْم ُرُقوٌد(. )َوحَتْ
يف  كام  قيلولة،  يسمى  النهار  يف  النوم   *
َفَجاَءَها  َأْهَلْكَناَها  َقْرَيٍة  ن  ميِّ )َوَكم  اآلية: 

َبْأُسَنا َبَياًتا َأْو ُهْم َقائُِلوَن(.

تحف فنية يدوية أصبحت تراثًا قديمًا فائدة لغوية

متر علينا مواقف كثرية عند التبضع السيام االجهزة باهظة الثمن 
او املهمة التي حتتاجها العائلة ، والن اغلبنا جيهل نوعية ما حيتاجه 
، فيعتمد عىل  من بضاعة سواء جهاز منزل او مالبس او غريها 
البائع وهنا ثالثة مواقف نسجلها  فحصه هو للجهاز وما يدعيه 

عن البائع
اوال : قد يكون البائع ناصحا وامينا فينصح الزبون بان بضاعته 
ليست من الدرجة االوىل وهنالك افضل منها وكل يشء بسعره 
بل ويتقبل االسرتجاع واالستبدال اذا كانت البضاعة عىل حاهلا 
ومن غري استخدام ، وهذا هو مصداق رائع لاليامن باهلل عز وجل 

النه كان صادقا لعلمه ان اهلل عز وجل يعلم ما تضمر النفوس
ثانيا : هنالك من يرغب ببضاعته وخيفي عيوهبا ويمتدحها بام ال 
تستحق وقد يلجأ يف بعض االحيان اىل الكذب من حيث الضامن 
واذا باعها ال يسرتجعها مهام كان السبب ، ومثل هؤالء ياكلون 

السحت ويزيدون من احلرام ويؤثرون يف مصداقيتهم 
ثالثا : هنالك من يسكت وال يمدح وال ينصح بل قد ال يتكلم 
تفي  ببعض كلامت خمترصة ال  رد عليه  الزبون  واذا ساله  اطالقا 
باملطلوب ، وخصوصا اذا كان واضعا للتسعرية عىل االجهزة مثال 

فنراه ال جييب وال يتعامل . 
ان  الزبون  وعىل  الباعة  هبا  يتصف  ما  هي  الثالث  احلاالت  هذه 

يكون واعيا عند الرشاء 
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نصائح للمسافر 
السفر هو االسرتخاء والراحة املطلوبة للنفس عندما جيهدنا العمل او متر يف ظروف صعبة ، وللسفر ضوابطه حتى تكون 
البلد ، لذا حتى يتمتع بسفرته ويتجنب  الزيارة االوىل هلذا  السفرة سعيدة ، قد تكون السفرة االوىل للمسافر وقد تكون 
االحراج او اخلداع عليه ان يستفرس عن البلد الذي يسافر اليه هذا اوال وثانيا يستعني بقائد احلملة اذا كان ضمن محلة واملهم 
يف هذه احلملة هو االلتزام بضوابطها وتعليامهتا حتى ال يؤثر عىل بقية املسافرين مثال املزاجية يف تغيري منهج السفرة ، او 

نوعية الطعام او التاخر عن املوعد عند االنطالق كل هذه تعترب من املنغصات عىل االخرين .
واملهم ان يتعلم املسافر ضوابط السفر اجلوي وكيفية اجراء معاملة املغادرة او القدوم حتى ال يقع باالحراج وان يترصف 

باتزان عند ركوب الطائرة ويلتزم بالتعليامت التي يلقيها املضيف او املضيفة لسالمته .
واملهم اذا كان البلد له لغته اخلاصة فعليه احلذر يف التعامل كأن يستعني بمرتجم اذا كان ضمن احلملة او حيمل معه كتابا عن 
معان الكلامت املتداولة يف هذا البلد ، ولربام هنالك حمالت او فنادق جتد فيها من يتحدث باكثر لغة كخدمة يمتاز هبا من 

اجل كسب ترغيب املسافرين للتعامل معهم .
هنالك عالمات واشارات دولية جيب ان يتثقف عليها املسافر سواء من خالل االعالم او االستفسار عنها من قبل مسؤول 

احلملة او من هو كثري السفر فاهنا تصبح لغته التي يتعرف من خالله عىل املكان الذي هو فيه 

زهرة نادرة اسمها نزيف القلب
تتواجد هذه الزهرة الساحرة يف آسيا الغربية )من سيبرييا إىل جنوب 

اليابان(، وتزهر من أواخر الربيع حتى
منتصف الصيف. وقد اكتسبت هذا االسم من شكلها الشبيه بقلب 

تتساقط منه نقاط بلون الدم، وتأيت
الزينة  نباتات  من  واألبيض،وهي  واألمحر  الوردي  هي  ألوان  بثالثة 

املعمرة.
أظن أنه يمكن أن نطلق عىل هذه الزهرة الساحرة اسم اجلامل القاتل، 

فهذه النبتة سامة إذا تم بلعها وأي اتصال
مبارش معها يمكن ان يسبب هتيج اجللد كله.

عالم الطبيعة
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1- أن يكون الطالب حاصاًل على شهادة االعدادية فما فوق.

2- أن يقدم الطالب وثيقة تخرج مصدقة من وزارة الخارجية في بلده.

3- يبدأ التقديم من 2018/11/1م وينتهي 2018/12/15م.

4- تكون مدة كورس اللغة )ستة اشهر(.

5- في حال عدم اجتياز الطالب)كورس اللغة(  ال يسمح له بااللتحاق في المرحلة االولى.

6- الكلية مسؤولة عن توفير السكن واالطعام للطالب زيادة على راتب شهري رمزي لكل طالب.


