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للعتبة  العامة  االدارة  اهلل عز وجل يف عمل  بفضل  يتجسد  ما  الناس، وهذا  املرتبط بخدمة  التسديد اإلهلي  التسديد، ال سيام  أوجه  كثرية هي 
منذ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االدارة  بالبنان. حيث عودتنا  اىل جهودها  يشريون  والداين، ممن  القايص  بذلك  أقر  كام  املقدسة،  احلسينية 
تأسيسها املبارك عىل أن تكون سباقة يف مشاريع اخلدمة احلسينية يف كل املجاالت والتوجهات، مهام بلغت الصعوبات املادية واملعنوية لتنفيذها. 
فعىل سبيل املثال ال احلرص، من مجلة النعم التسديد الرباين، املرشوع االخري ضمن سلسلة املشاريع اخلدمية اخلاصة بتوسيع الصحن الزينبي، 

واملراد به عملية توسيع شاملة تنطلق من مساحة ال تتجاوز ثالثامئة مرت مربع فقط، لتكون ثالثة االف مرت مربع.
مرشوع هو االضخم من نوعه تتخلله منشآت متعددة الطوابق، هبندسة حديثة متنوعة االستعامل واملنافع، يتضمن نفقا خاصا ملرور العجالت 
يمتد من اجلهة الغربية اىل جهة املدينة يف اجلنوب، اىل جانب مساحات معتربة وواسعة السرتاحة الزائر الكريم، فضال عن ستامئة منشأة صحية 
للرجال ومثلها للنساء، باإلضافة اىل ساحات وقوف السيارات حتت االرض وسوق رمزي للسوق الزينبي القديم وحدائق عامة وربط الصحن 
احلسيني الرشيف باملخيم احلسيني.  مع االحاطة بأن هذا اجلهد يكّلف عرشات املليارات بل املئات منها، واملحدد لفرتة زمنية أقصاها سبع 
سنوات. فاملتابع للتسارع اإلنامئي يف مشاريع العتبة عىل امكاناهتا البسيطة، يرى الدقة واالخالص يف انجاز هذه املشاريع، وهذا رس النجاح الذي 
ال جيعل من العتبة احلسينية املقدسة حمط االعجاب فقط، بل هدف للبحث العلمي من االكاديميني لدراسة إنجازاهتا. مع االشارة اىل ان كل هذا 

التسديد االهلي يف هذه اخلدمة مل ولن يتحقق لوال فضُل االرتباط الروحي مع املوىل أيب عبد اهلل احلسني عليه السالم.

فضل االرتباط الروحي

تفسيرالسورةسورة القصص

هنا تذكر موس��ى عليه الّس��الم حادثة مهم��ة وقعت له يف 
حياته بمرص، و هي قتل القبطي، و تعبئه القوى الفرعونية إللقاء 

القبض عليه و قتله.
و بالرغم من أّن موس��ى عليه الّس��الم كان هيدف عندها اىل انقاذ 
املظلوم من الظامل الذي كان يف ش��جار مع��ه، فكان ما كان .. إاّل 
أن ذلك ال معنى له يف منطق فرعون و قومه، فهم مصممون عىل 
قتل موس��ى إن وجدوه .. لذلك فإّن موسى: قاَل َربيِّ إيِنيِّ َقَتْلُت 

ِمْنُهْم َنْفسًا َفَأخاُف َأْن َيْقُتُلونِ .
و بعد هذا كّله فإيّن وحيد و لساين غري فصيح  َو َأِخي هاُروُن ُهَو 

َق��اَل َرب إِنى َقَتْلت ِمْنُهْم َنْفس��ًا َفَأَخاف َأن َيْقُتُل��وِن )33( َو َأِخى 
ُقنى إِنى َأَخاف  َهُروُن ُهَو َأْفصُح ِمنى لِسانًا َفَأْرِسْلُه َمِعَى ِرْدءًا ُيصديِّ
ُبوِن )34( َقاَل سَنش��ّد َعضَدك بَِأِخيك َو نْجَعُل َلُكاَم سْلطنًا  َأن ُيَكذيِّ

َفال َيِصُلوَن إَِلْيُكاَم بَِئاَيتَِنا َأنُتاَم َو َمِن اّتَبَعُكاَم اْلَغِلُبوَن )35(
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حسني نرص- قاسم عبد اهلادي 

ضياء االسدي 

حسنني الزكروطي

هيئة التحرير

حممد محيد الصواف 

حيدر عاشور-حسني النعمة

 عيل الشاهر
االرشيف 

 حممد محزة- ليث النرصاوي

االشراف اللغوي

  عباس الصباغ

التصوير 

وحدة التصوير

التنضيد االلكتروين

حيدر عدنان

ُقنِي إيِنيِّ َأخاُف َأْن  َأْفَصُح ِمنيِّي لِسانًا َفَأْرِسْلُه َمِعي ِرْدءًا ُيَصديِّ
ُبونِ . ُيَكذيِّ

كلمة »أفصح« مشتّقة من »الفصيح« و هو يف األصل كون اليش ء 
خالص��ا، ك��ام تطلق عىل ال��كالم اخلالص من كل حش��و و زيادة 

كلمة »الفصيح« أيضا.
و »الردء« معناه املعني و املساعد.

و ع��ىل كل ح��ال فألن هذه املس��ؤولية كانت كبرية ج��ّدا، و لئال 
يعجز موس��ى عن أدائها، س��أل رّبه أن يرس��ل معه أخاه هارون 

أيضا.
فأج��اب اهلّل دعوت��ه، و طمأنه بإجاب��ة ما طلبه منه و قاَل َسَنُش��دُّ 
َعُضَدَك بَِأِخيَك َو َنْجَعُل َلُكام ُس��ْلطانًا فالس��لطة و الغلبة لكام يف 

مجيع املراحل.
و برشمها بالنرص و الفوز، و أّنه لن يصل إليهام س��وء من أولئك: 

إذ قال سبحانه:
َفال َيِصُل��وَن إَِلْيُكام بِآياتِنا فبهذه اآليات و املعاجز لن يس��تطيعوا 

َبَعُكاَم اْلغالُِبوَن . قتلكام أو اإلرضار بكام َأْنُتام َو َمِن اتَّ
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أخبار
ومتابعات

• مبادرة انسانية يطلقها طلبة جامعة كربالء المقدسة من خالل شعورهم 
بالمسؤولية تجاه زمالئهم الطلبة عبر تأسيس جمعية خيرية بينهم تحمل 

عنوان )فريق العطاء االنساني(..

)أبو مهدي المهندس( نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي:
هيأة الحشد الشعبي تنتظر موافقات الحكومة في موازنة 
النظام  في  الشعبي  الحشد  منتسبي  كافة  لتضمين   2019

الوظيفي أسوة بمنتسبي قوات الجيش والشرطة..

000

00

باألرقام
•  )24( مليار و)500( مليون دينار 
من اصل ) 60 ( مليار دينار، إلنجاز 
المشاريع المتلكئة والبالغ عددها 
كربالء  محافظة  في  مشروعًا   54

المقدسة.. 

• )20( مليون دوالر منحة أسترالّية 
سنجار  في  المتضّررين  لمساعدة 

والحويجة .

دي��ون  دي��ن�����ار  تريلي�ون   )24(  •
بذمة  ال��ت��ي  ال��ب��ص��رة  م��ح��اف��ظ��ة 
المركزية من مستحقات  الحكومة 

البترودوالر .

للموظفني  فوائد  وبدون  املريح  بالتقسيط  عمرة  رحالت  تسيري  عن  والعمرة  احلج  هيأة  أعلنت 
يف  مكاتبها  مراجعة  اىل  طريقها  عن  العمرة  مناسك  بأداء  الراغبني  املواطنني  دعت  فيام  وذوهيم، 

بغداد واملحافظات. 
املوظفني  لرشحية  انه«دعاًم  بيان  يف  الكناين(  فهد  )حسن  اهليئة  باسم  الرسمي  املتحدث  ذلك  أكد 
باألقساط  العمرة  التسجيل عىل  باب  فتح  اهليئة،  العمرة قررت  أداء مناسك  لرغبتهم يف  وحتقيقًا 
املرحية وبدون فوائد ملوظفي القطاعني احلكومي واخلاص وذوهيم، بمكاتبها يف بغداد واملحافظات«.
لغرض  للمواطنني  واملحافظات  بغداد  يف  مكاتبها  بفتح  أرشعت  والعمرة  احلج  هيئة  ان  ويذكر 

التسجيل عىل أحد براجمها املتنوعة واخلاصة باملعتمرين .

بشان  األردنية  نظريهتا  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  عن  العراقية  االتصاالت  وزارة  أعلنْت 
مترير السعات البينية لالنرتنت واستغالل األلياف الضوئية. 

اجلانبان  وتباحث  بغداد  يف  نظريهتا  استقبلت  الوزارة   إن  هلا،  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
تطوير سبل التعاون  يف جمال االتصاالت وتوثيق العالقات الثنائية بني البلدين اجلارين 
املتطورة لالنرتنت”. وأوضحت  اخلدمات  وتقديم  االتصاالت  قطاع  بتطوير  يسهم  بام 
أن وزير االتصاالت  بحسب البيان شدد عىل رضورة أخذ السعات الالزمة لالنرتنت 
السعات  هلذه  املجهزة  هي  االتصاالت  وزارة  تكون  وأن  للعراق،  املجاورة  الدول  من 
وجلميع رشكات القطاع اخلاص يف العراق. مبينة أن حمطة طريبيل ستكون  منفذ  استقبال 

السعات احلدودية مع األردن. 

هيأة الحّج تعلن عن ُعمرة بالتقسيط 
وبدون فوائد للموّظفين وذويهم..!

وزارة االتصاالت توّقع مع نظيرتها األردنية مذكرة 
تفاهم لتمرير سعات االنترنت
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األنبار في الحشد الشعبي يؤكدون على  ان  ابطال قاطع عمليات   •
الحدود العراقية السورية مؤّمنة بالكامل بعد تطهير كامل للصحراء 

والبحث الدقيق عن خاليا )داعش( االرهابي ..

• شيوخ عشائر العراق يخشون من استغالل قانون الدعاوى 
الدكة  حول  عشائري  مؤتمر  في  مشاركتهم  خالل  الكيدية 

العشائرية وتفعيل قانون مكافحة اإلرهاب ضدها..

• )نيكوالس التوت( المستشار السياسي  البريطاني في السفارة العراقية: زيارتي 
الجوانب االستثمارية والتعاون  الثالثة وهي تخص  المقدسة هي  لمدينة كربالء 
بين المحافظة والمملكة المتحدة وكربالء لها جذور  تاريخية وقد زارها اكثر من 

5000 زائر بريطاني  خالل الفترة السابقة. 

الرواتب  ايقاف  حقيقة  العامة  التقاعد  هيأة  اوضحْت 
للهيأة  بيان  وذكر  كارد(.  )كي  بطاقة  حلاميل  التقاعدية 
التي  الشائعات  بعض  االخ��رية  االون��ة  يف  »وردت  أنه 
كي  بطاقة  حلاميل  التقاعدية  الرواتب  ايقاف  عىل  تنص 
كارد ورضورة استبدال تلك البطاقات«. واضاف البيان 
»نؤكد بأن تلك االخبار غري صحيحة وان هيأة التقاعد 
الوطنية مستمرة برصف الرواتب راجني التفضل بمتابعة 
اي  بخصوص  الوطنية  التقاعد  هليأة  الرسمية  الصفحة 
تبليغ خيص الرواتب وعدم االهتامم ألي خرب ينرش عرب 

الصفحات الومهية غري التابعة للهيأة«.

عزم  عن  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  متحف  مسؤول  اعلن 
للمقتنيات  املجسامت  من  جمموعة  لعرض  قاعة  إفتتاح  املتحف 
والنفائس يف متحف احللة املعارص بمحافظة بابل. وقال عالء ضياء 
الدين »ان املوافقة حصلت من ادارة متحف احللة املعارص عىل فتح 
قاعة باسم جناح متحف اإلمام احلسني عليه السالم. وأضاف، ان 
واملقتنيات  االثرية  للتحف  مشاهبة  جمسامت  عرض  ستشهد  القاعة 
القديمة، اضافة اىل اهنا ستضم اول نسخة مصغرة عن رضيح ائمة 
البقيع عليهم السالم الذي هدم عىل أيدي  الوهابية يف سنة 1925م.

قبل  من  وتنفيذها  تصميمها  تم  املتحف  قاعة  ان  بالذكر  واجلدير 
العامة  لألمانة  التابع  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  متحف  كوادر 

للعتبة احلسينية املقدسة.

متحف اإلمام الحسين)عليه السالم(
 يستعد الفتتاح جناح خاص به بمتحف الحلة المعاصر 

هيأة التقاعد توضح حقيقة ايقاف الرواتب التقاعدية لحاملي بطاقة )كي كارد(
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 29/ربيع االول/1440ه� الموافق 2018/12/7م:

من وصية لإلمام جعفر الصادق )عليه السالم( 
َعْبَد  )َيا  ُجْنَدب(:  بن  )عبداهلل  أصحابه  ألحد 
َفاَم  اْلُغُروِر  َداِر  يِف  َحَبائَِلُه  إِْبِليُس  َنَصَب  َلَقْد   ِ اهللَّ
يِف  اآْلِخَرُة  ِت  َجلَّ َوَلَقْد  َأْولَِياَءَنا  إاِلَّ  ِفيَها  َيْقِصُد 
ا َبَداًل ُثمَّ َقاَل آِه آِه َعىَل  َأْعُينِِهْم َحتَّى َما ُيِريُدوَن هِبَ
ِعْنَدُهْم  ْنَيا  الدُّ َكاَنِت  اَم  َوإِنَّ ُنورًا  ُحِشَيْت  ُقُلوٍب 
َأنُِسوا  ْعَجِم  اأْلَ َواْلَعُدويِّ  ْرَقِم  اأْلَ َجاِع  الشُّ بَِمْنِزَلِة 
ُفوَن ُأوَلئَِك  ِ َواْسَتْوَحُشوا مِمَّا بِِه اْسَتْأَنَس امْلُرْتَ بِاهللَّ
ُكلُّ  َوُتْرَفُع  ِفْتَنٍة  ُكلُّ  ُتْكَشُف  َوهِبِْم  َحّقًا  َأْولَِيائِي 

ٍة(. َبِليَّ
حيّذر االمام )عليه السالم( من الشيطان وحبائله 
واض��الل��ه..  وكيده  ومكائده  اخلفية  وطرقه 
تعاىل  اهلل  اىل  السري  يريد  الذي  املؤمن  ينتبه  وان 
املعنوية  والكامالت  االهلي  القرب  اىل  للوصول 
له وقدرته اخلفية  الشيطان  به من عداوة  الالئق 
يف  وايقاعها  واختطافها  القلوب  اقتحام  عىل 

املهالك.
هذه  من  الكثرية  القرآنية  اآليات  حذرت  وقد 
)إِنَّ  تعاىل:  قال  واإلض��الل:  واملكائد  اخُل��َدع 
َيْدُعو  اَم  إِنَّ ّوًا  َع��دُ ُِذوُه  َفاتَّ َعُدوٌّ  َلُكْم  ْيَطاَن  الشَّ
ِعرِي )6( – سورة  ِحْزَبُه لَِيُكوُنوا ِمْن َأْصَحاِب السَّ

فاطر-.
الشيطان  باتاذ  االهلي  االمر  ان  الطبيعي  ومن 
وات���اذ  وال��ي��ق��ظ��ة  احل����ذر  يستبطن  ع����دوًا 

االستعدادات ملواجهة خماطر الشيطان املهلكة.
ومن هنا لزم عىل العبد جماهدة الشيطان الذي ال 
هم له سوى ايقاع عباد اهلل تعاىل يف معصيته )أي 
معصية اهلل تعاىل(، وهذا ما أكده االمام الكاظم 
األع��داء  أوج��ب  عن  ُسئِل  ملا  السالم(  )عليه 

جماهدة قال: أقرهبم اليك وأعداهم لك.. ومن 
حيرض أعداءك عليك وهو إبليس.

نأيت اآلن اىل الوسائل التي يتبعها الشيطان فهناك 
وسائل ظاهرية حمسوسة ومنها الفجور واخلمر 
الوسائل  وهناك  وغريها،  احلرام  واملال  وامليرس 
واالهواء  والشهوات  بالنفس  واملرتبطة  اخلفية 
االوهام  ومنها  وغريها،  والغضب  والعصبية 
القبيحة  االفعال  وتزيني  الشيطانية  واخلياالت 

والتسويل واالغواء والوعود واالماين وهكذا.
واتباع  للدنيا  االنسان  حب  ذلك  عىل  ويساعد 
اجلاه  وحب  االمل  وطول  واالهواء  الشهوات 
والرئاسة ونحوها.. وكذلك الصفات النفسانية 
القلب  وقسوة  والغفلة  والبخل  احلسد  من 

والتكرب وغريها.
َلَقْد   ِ اهللَّ َعْبَد  )َيا  السالم(:  )عليه  االمام  يقول 
َيْقِصُد  َفاَم  اْلُغُروِر  َداِر  يِف  َحَبائَِلُه  إِْبِليُس  َنَصَب 
َأْعُينِِهْم  يِف  اآْلِخَرُة  ِت  َجلَّ َوَلَقْد  َأْولَِياَءَنا  إاِلَّ  ِفيَها 

ا َبَداًل(. َحتَّى َما ُيِريُدوَن هِبَ
انت اهيا املؤمن كلام ازددت ايامنًا ازداد الشيطان 
ومعنى  اكثر  ل��ك  يستعد  واخ��ذ  ع���داوة  ل��ك 
استعدادك  ايامنك  يزداد  حينام  انت  البد  ذلك 
ووسائلك ملواجهة الشيطان وحبائله وغري ذلك 
من الوسائل البد ان يكون استعدادك وحذرك 
اك��رب..  تكون  ان  الب��د  للشيطان  ومواجهتك 
ِفيَها  َيْقِصُد  )َفاَم  بقوله:  السالم(  )عليه  واالمام 
َأْولَِياَءَنا( أي ألهنم أصعب عليه من غريهم  إاِلَّ 
ز الشيطان جهوده عليهم وهذا يعني  لذلك ُيركيِّ
حذر  يزداد  ان  البد  ايامن  ازداد  كلام  املؤمن  ان 

واستعداداته ملواجهة حبائل الشيطان.

منزلة الدنيا.. بين

َجاِع اْلَأْرَقِم َواْلَعُدوِّ اْلَأْعَجِم  الشُّ
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 29/ربيع االول/1440ه� الموافق 2018/12/7م:

البيت عليهم  اهل  اولياء  ان من صفات  حيث 
احلقيقية  احلياة  متثل  االخرة  يرون  فهم  السالم 
تعاىل  اهلل  رىض  وان  االن��س��ان  ينشدها  التي 
اعظم واكرب حيصلون عليه هناك ومل  الذي هو 
بأعامهلم  وال  باعتقادهم  ال  اآلخرة  يستصغروا 
وسلوكًا   ً عمال  االعتقاد  هذا  جيسدون  هم  بل 
حقيقتها  عىل  الدنيا  عرفوا  فهؤالء  والتزامًا.. 

واخذوا حذرهم من خماطرها.
ثم يقول االمام )عليه السالم(: )ُثمَّ َقاَل آِه آِه َعىَل 
واملعرفة  العلم  بنور  أي  ُنورًا(.  ُحِشَيْت  ُقُلوٍب 
واحلب االهلي واالنس به وكذلك بالتوجهات 
وألوليائه  تعاىل  هلل  كاملحبة  االهل��ي��ة  القلبية 
والتواضع،  والسخاء  والشجاعة  وللمؤمنني 
واملقدمة املطلوبة لذلك هو املعرفة احلّقة وعدم 
باملقامات  واالهتامم  والتوجه  بالدنيا  االعتناء 
الروحية واالنجذاب اليها، واما لو كان للقلب 
توجه مادي ورغبة دنيوية واستحواذ للشيطان 

فحينئذ سوف ال يسع قلبه هلذه االنوار.
َكاَنِت  ���اَم  )َوإِنَّ السالم(:  )عليه  االم��ام  وق��ول 
َواْلَعُدويِّ  ْرَقِم  اأْلَ َجاِع  الشُّ بَِمْنِزَلِة  ِعْنَدُهْم  ْنَيا  الدُّ
ْعَجِم(، شّبه االمام )عليه السالم( الدنيا عند  اأْلَ
افعى  الشجاع االرقم، )وهي  باهنا مثل  اوليائه 
الكائنات  تدع  لكي  ذيلها  عىل  تقف  عظيمة 
شجرة  جذع  كأهنا  بعيد  من  فرتاها  االخ��رى، 
الكائنات  تلك  منها  اقرتبت  اذا  حتى  يابسة 
خاطفة  برسعة  عليه  وثبت  وغريه(،  )االنسان 
تعاىل  اهلل  فأولياء  ابتلعته،  ثم  بسمها  ولدغته 
خداعها  يف  احلية  هذه  مثل  الدنيا  يرون  هكذا 
يف  وق��ع��وا  ف��اذا  هب��م  ترتبص  وه��ي  لآلخرين 

شباكها مل يستطيعوا االفالت منها فتهلكهم.
منطق  ال  الذي  العدو  أي  ْعَجِم(:  اأْلَ )َواْلَعُدويِّ 
له والذي ليس له تفكري منطقي حتى اذا متكن 
من عدوه مل يرمحه، فهكذا االمام )عليه السالم( 
ْعَجِم( الذي ليس لديه  يشبه الدنيا ب� َ)اْلَعُدويِّ اأْلَ
االنسان  اقرتب  اذا  حتى  مقبول  منطقي  تفكري 

منه واصبح حتت سلطته اهلكه 
برسعة ومل يرمحه.

يقول  السالم(  )عليه  االمام  لذلك 
هؤالء االولياء لدهيم بصرية ولدهيم عمق 
التشبيه  هبذا  يشبهها  للدنيا  بالنسبة  نظر 
يقول  ثم  اليهم،  بالنسبة  واضحة  وهي 

ِ َواْسَتْوَحُشوا  االمام )عليه السالم(: )َأنُِسوا بِاهللَّ
ُفوَن ُأوَلئَِك َأْولَِيائِي َحّقًا َوهِبِْم  مِمَّا بِِه اْسَتْأَنَس امْلُرْتَ

ٍة(. ُتْكَشُف ُكلُّ ِفْتَنٍة َوُتْرَفُع ُكلُّ َبِليَّ
ومناجاته  تعاىل  اهلل  بذكر  ومتعتهم  لذهتم  أي 
يف  والتفكر  القران  وق��راءة  والدعاء  والصلوة 
ليتوجهوا  الصالة  ينتظرون وقت  عظمته، فهم 
اىل  بأرواحهم  ويعرجوا  به  ويتصلوا  تعاىل  هلل 
امللكوت االعىل وينتظرون الليل ليخلوا برهبم 

يف مناجاة وهتجد.
ثم ال هيدأ هلم بال بل مههم ان حيل عليهم السحر 
جلساهتم  يف  وهكذا  الليل..  بصالة  ليأنسوا 
اهل  اولئك  بينام  الذكر،  اهل  مع  ومعارشهتم 
فلذهتم  ومتعها،  بلذائذها  امل��رتف��ون  الدنيا 
ومتعتهم وأنسهم هو باللهو واللعب واخلوض 
بلذائذ  النظر والسمع والفرج  الباطل ومتتع  يف 
من  يستوحشون  وهم  الدنيا..  ومتع  الشهوة 
ما اضطروا  واذا  منه  تعاىل ويشمئزون  اهلل  ذكر 
متى  الصرب  بفارغ  ينتظرون  فهم  االهلي  للذكر 
اهل  معارشة  يف  ولذهتم  وأنسهم  منه  ينتهون 

الدنيا واملنشغلني باللهو والباطل.
ِفْتَنٍة  ُكلُّ  ُتْكَشُف  َوهِبِْم  َحّقًا  َأْولَِيائِي  )ُأوَلئَِك 
املعنوية  الفتن  هو  املقصود  ٍة(:  َبِليَّ ُكلُّ  َوُتْرَفُع 
االنسان  يمّر  فربام-   – والعقائدية  والفكرية 
سلوكيات  او  ض��ال��ة  ب��دع��وات  واملجتمع 
هبذه  املوصوفون  االولياء  وه��ؤالء  منحرفة.. 
العقائد  من  احلق  لبيان  سيتصّدون  املقومات 
السلوكيات  م��ن  املجتمع  وتنبيه  واالف��ك��ار 

املنحرفة.
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اليها  املشار  اخلطبة  يف  سامحته  تناول  اذ 
مستعرضا  االج��ت��امع��ي،  العنف  ظ��اه��رة 
التعامل  وكيفية  واسباهبا  اخلطرية  مدياهتا 
وكيف  االس��الم��ي،  املنظور  وف��ق  معها 
الظاهرة  تلك  اىل  املؤمن  يتصدى  ان  جيب 
واحليلولة دون انتشارها، مشريا سامحته اىل 

العديد من الشواهد اآلنية والتارخيية.
»اهي��ا  الكربالئي،  الشيخ  سامحة  فقال 
االخ����وة واالخ�����وات ال��ف��رد ال��ب��رشي 
وتتقاذفه  تتجاذبه  االن��س��اين  واملجتمع 
التي  والسلوكيات  النزعات  من  جمموعة 
مذموم،  وبعضها  مم��دوح  بعضها  يكون 
حيث  اليومية،  حياته  جم��االت  خضم  يف 
املعارشة  جم��االت  من  الكثري  اىل  يتعرض 
يتعامل  اليومية،  والنشاطات  واالحتكاك 
معها بسلوكيات ونزعات حممودة، وبعض 
ونزعات  بسلوكيات  معها  يتعامل  منها 

مذمومة ومنها العنف«.
العدواين  السلوك  به  ُيراد  »العنف  مبينا، 
تعامل  وفيه  وظلم  ت��ع��ّدي  فيه  وال���ذي 
بخشونة وقسوة مع االخرين هذا السلوك 
بالعنف واحيانًا قد يتطور اىل حالة  نسميه 

حرب«.
السلوكيات  هذه  بعض  »احيانًا  واضاف، 
او  ف��رد  يامرسها  ف��ردي��ة  حالة  امل��ذم��وم��ة 
جمموعة افراد، ولكن ال تشكل خطرًا عىل 
السلم االجتامعي او املنظومة االهلية، أي 
تعترب حالة فردية متارس عىل مستوى عدد 

قليل من االفراد«.
»ولكن  الكربالئي،  الشيخ  ويستدرك 
والوطنية  واالخالقية  االجتامعية  اخلطورة 
الكيان  عىل  خطرية  تداعيات  تفرز  والتي 
استقراره  وهت��دد  للمجتمع  احل��ض��اري 
هذه  تتحول  ان  واالخالقي،  االجتامعي 
السلوكيات اىل ظاهرة جمتمعية، أي يامرسها 
عدد كبري من افراد املجتمع، بحيث تشكل 
السلم االجتامعي  املامرسة خطرًا عىل  هذه 
للفرد  واالجتامعية  االخالقية  واملنظومة 
واملجتمع يف آن واحد، وهنا اخلطورة التي 

جيب ان ننتبه هلا«.
الرشعية  للنصوص  املتتبع  »ان  وت��اب��ع، 
ان  جيد  رشيفة  واحاديث  قرآنية  آيات  من 
الرشيعة  يف  مذمومًا  سلوكًا  يمثل  العنف 
االن��س��اين يف  االص���ل  وان  االس��الم��ي��ة، 

اسلوب  اتباع  هو  اآلخرين  مع  التعامل 
النصوص  هذه  من  يظهر  وال��ذي  الرفق 

حمبوبيته لدى الشارع االسالمي«.
يعني  ال  ذلك  ان  »اال  الكربالئي،  وأشار 
م��وارد  ففي  االط���الق  ع��ىل  مذموميته 
واالرض  االسالمية  الرشيعة  عن  الدفاع 
أو  النفس  ومحاية  واملقدسات  والعرض 
يصبح  ح��ق،  استجالب  أو  ال��رر  دف��ع 
العنف مرشوعًا وفق الضوابط واملحددات 
التي  واالجتامعية  واالخالقية  الرشعية 

تسّوغ استعامله«.
كيف تجعل العدو ينقلب الى ُمِحب؟
الكربالئي  الشيخ  سامحة  واستعرض 
النبي  س��رية  م��ن  امثلة  امل��ب��ارك��ة  اخلطبة 
وصلواته  اهلل  صلوات  بيته  واهل  األعظم 
»وردت  سامحته،  فقال  امجعني،  عليهم 
واللني  الرفق  عىل  حتث  كثرية  رواي���ات 
باحلسنى  والتعامل  لآلخرين  وامل���داراة 
واملحادثة  امل��يء  عن  والصفح  والعفو 
عن  ورد  فقد  الطيب،  بالكالم  واملحاورة 
)من  وسلم(:  وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي 
ُأعطي حظه من الرفق اعطي حظه من خري 

قبس الجمعة.. ظاهرة العنف االجتماعي والمنظومة االخالقية

تناول المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خالل الخطبة 
جانبا  2018/12/7م،  الموافق  ـــ  االول/1440ه ربيع   /29 الشريف  الحسيني  الصحن  في  الجمعة  لصالة  الثانية 
مفصليا في الشؤون الحياتية اليومية للمواطن العراقي بصورة خاصة، والمجتمعات االسالمية على وجه 
العموم، يتمثل في ظاهرة اجتماعية ذات تداعيات متعددة االصعدة، ال تخلو مخاطرها من بعض التأثيرات 

التي تكاد تكون مهلكة للفرد والجماعة على حد سواء.
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الدنيا واآلخرة(.
املواقف  يف  »لنا  الكربالئي،  وأض���اف 
العملية يف التعامل االجتامعي ألهل البيت 
عليهم السالم الداعية اىل الالعنف والسلم 
االس��اءة  عن  والتغايض  والعفو  واللني 
باملثل خري دليل وارشد سرية  وعدم رّدها 
تلك  مجلة  ومن  واملجتمع،  للفرد  اخالقية 
الكاظم  االمام  عن  منها  واحدًا  الشواهد 
اذى شديد من  الذي حلقه  السالم(  )عليه 
جّده  يسّب  كان  الذي  االشخاص،  احد 
منه،  بمسمع  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري 
قتله،  عليه  االم��ام  اصحاب  احد  فاقرتح 

فنهاهم عليه السالم عن ذلك.
»بادر  احلادثة،  الكربالئي  الشيخ  ويكمل 
زي��ارة  اىل  السالم  عليه  الكاظم  االم��ام 
مزرعته،  يف  فوجده  آذاه  الذي  الشخص 
يف  غرمت  كم  له:  وقال  وباسطه  فجالسه 
وكم  قال:  دينار،  مائة  قال:  هذا؟  زرعك 
دينار،  مائتي  قال:  منه؟  تصيب  ان  ترجو 
فيها  رصة  له  السالم  عليه  االمام  فأخرج 
عىل  زرعك  هذا  فقال:  دينار  مائة  ثالث 

حاله يرزقك اهلل فيه ما ترجو«.
هذا  ذهب  »ثم  الكربالئي،  الشيخ  وتابع 
الرجل اىل املسجد النبوي وبعد ذلك دخل 
هذا  معاملة  وتغريت  السالم  عليه  االمام 
أعلم  اهلل  يقول  وأخذ  االم��ام،  مع  الرجل 
اليه اصحاب  فبادر  حيث جيعل رساالته، 
هذا  عليه  منكرين  السالم(  )عليه  االمام 
االنقالب، فأخذ خياصمهم، ويتلو عليهم 
فالتفت  له،  اإلمام ومآثره، ويدعو  مناقب 
)عليه السالم( اىل أصحابه قائال ً: أّيام كان 
خريًا؟ ما أردتم أو ما أردت أن اصلح أمره 

هبذا املقدار.
أنواع العنف وعالجه

اجلمعة  خطب  مجيع  يف  احل��ال  ه��و  وك��ام 
العتبة  منرب  من  تصدر  التي  االرش��ادي��ة 
الشيخ  اوض����ح  امل��ق��دس��ة،  احل��س��ي��ن��ي��ة 
الكربالئي اساليب العنف وطرق التصدي 
هلا وتفويت الفرصة عمن يسعى اىل افشاءه 

يف املجتمعات فقال سامحته:
1- العنف االجتامعي: هو ان يغلب اللجوء 
والنزاعات  املشاكل  حل  يف  العنف  اىل 
ومعاملة  االخ��ري��ن،  مع  واالخ��ت��الف��ات 
هبذا  االخرين  عىل  والتجاوز  االس��اءات 
االختالف  احيانًا  يتطور  وقد  االسلوب، 
ان  من  الرغم  عىل  وشديد،  قوي  نزاع  اىل 
يف  والتفاهم  احل��وار  اىل  يدعو  االس��الم 
ان  من  فبدال  االختالف،  او  النزاع  حل 
وتوّلد  املشكلة  وتعّقد  العنف  اىل  تلجأ 
االسالم  واالحقاد،  العداوات  من  املزيد 
يدعو للحوار والتفاهم واهلدوء يف معاجلة 
االخ��ت��الف��ات وال��ن��زاع��ات واحل���وادث 

الشخصية.
به استخدام  العنف السيايس: ونعني    -2
أه��داف  لتحقيق  م��رشوع��ة  غ��ري  وس��ائ��ل 
هلم  والتهديد  اخلصوم  كقتل  سياسية، 
وتويفهم وارعاهبم والصاق التهم هبم من 
دون دليل والطعن يف سريهتم، واستخدام 
معهم  التعامل  يف  اخلشنة  االس��ال��ي��ب 
داخل  هلم  االجتامعي  االعتبار  وتسقيط 
غري  بل  الئقة  غري  وسائل  فإهنا  املجتمع، 
صحيحة بمن يبتغي اتاذ العمل السيايس 
وسيلة للخدمة واداء الوظيفة املخصوصة 
وبطرق  البالد،  امور  إدارة  يف  للسياسيني 

تربوية مرشوعة وحضارية مقبولة.
3- العنف االرسي: وهذا النوع من العنف 
اسلوب  ويسود  يشيع  ان  وه��و  اخلطري، 
والقساوة  واخلشونة  والتأنيب  التوبيخ 
االرسة،  افراد  بني  التعامل  يف  والفضاضة 
او مع االبوين او بني الزوج والزوجة، وقد 

حيصل احيانًا اللجوء اىل الرب.
االسلوب  استخدام  اىل  يدعو  اإلس��الم 
احلكيم واللني والرفق واالسلوب الرتبوي 
الذي يكون مؤثرا، اما ان يلجأ الزوج ألن 
يرب زوجته مثال ً كأسلوب تربوي هذا 
املتبع  االسلوب  او  اسالميًا،  مقبول  غري 
والِغلظة  والفضاضة  اخلشونة  اسلوب 
هذه  استعامل  اىل  وال��دع��وة  الرتبية  يف 

االساليب. 
املخاطبة واحلوار والكالم:  العنف يف   -4
اخر  اىل  شخص  يكتب  حينام  اح��ي��ان��ًا 
التواصل  وسائل  يف  نجده  ما  كثريًا  وهذا 
بيننا  العادية  املخاطبة  يف  او  االجتامعي، 
البعض  بعضنا  وخياطب  نتحاور  حينام 
املحرتم  االسلوب  افتقار  نلحظ  االخ��ر، 
من  كثري  ويف  امُلخاطب،  بمقام  يليق  الذي 
يف  وخشونة  وغلظة  قسوة  نجد  االحيان 
التخاطب، سواء كان يف التخاطب املبارش 

او التخاطب يف وسيلة الكتابة واملراسلة.
ولكن االسلوب الذي حيل املشاكل وجيعل 
هو  والتقارب  لإلقناع  وسيلة  املخاطبة 
االسلوب اللني فيه احرتام، لذلك اخواين 
اىل  ننتبه  ان  البد  ونتخاطب  نتحاور  حينام 
من  خالية  تكون  عىل  ونحرص  االلفاظ 
لكرامة  مس  او  االهانة  او  الشأن  تقليل 

االخرين.
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كثريًا  واساليبها:  الدعوة  يف  العنف   -5
يدعو  الذي  االسلوب  اخ��واين  نالحظ  ما 
االخالق  وإتباع  الدينية  التعاليم  إتباع  اىل 
اسلوب  الصحيح،  ال��راي  وإتباع  احلسنة 
فيه خشونة وفضاضة وفيه جتاوز وفيه اهانة 

وفيه مس لكرامة االخرين.
واالساليب  ابدًا،  بذلك  يرىض  ال  االسالم 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  يتبعها  كان  التي 
وسلم( واالئمة عليهم السالم اساليب فيها 
احرتام لآلخر، حتى لو اكون انا عامل وهذا 
انسان جاهل وانا كبري وذاك صغري او انا يف 

مقام وجاه عايل وذاك يف مقام وضيع.
يتحتم عيلَّ عندما آمر باملعروف واهنى عن 
االخ��الق  وات��ب��اع  احل��ق  اىل  وادع��و  املنكر 
اح��رتام  فيه  اس��ل��ويب  يكون  ان  احلميدة، 
هذا  االخرين،  وعواطف  ملشاعر  وتقدير 
اما  االس���الم..  اليه  دع��ا  ال��ذي  االسلوب 
االسلوب اخلشن والغلظة والقسوة نوع من 

انواع العنف الذي يؤدي اىل نتائج سيئة.
العنف  من  وه��و  العشائري:  العنف   -6
الذي اخذ هيدد كثريًا االستقرار االجتامعي 
هو  واالق��ت��ص��ادي  واملعييش  النفي  ب��ل 
العنف العشائري، نالحظ يف بعض العشائر 
والتقاتل،  العنف  اىل  اللجوء  منطق  اخذ 
واص��دار  االخرين  عىل  االع��ت��داء  وايضًا 
سلطان،  من  هبا  اهلل  انزل  ما  التي  االحكام 
االنتامء  ومقتىض  الرشعية  لألحكام  املنافية 
ومقتىض  املواطنة،  وحقوق  الوطن  هل��ذا 
االخالق احلميدة التي اتصفت هبا العشائر 

االصيلة.

عىل  املامرسة  تارة  اخ��واين  بينا  كام  املشكلة 
مستوى  عىل  ممارسة  وت��ارة  اف��راد  مستوى 
من  الكثري  ل��دى  مت��ارس  جمتمعية  ظاهرة 

مجلتها العنف العشائري.
او  بسيط  نزاع  ان  بسيط  اختالف  فبسبب 
هذه  ب��ني  تقاتل  حيصل  بسيطة،  مشكلة 
ويذهب  االخ���رى،  وال��ع��ش��رية  العشرية 
من  ثالثني  او  عرشين  او  عرشة  ضحيتها 

املواطنني.
وهناك االساليب السلبية االخرى املعروفة 
ب�)اجللوة( وهذه من اساليب العنف ايضًا، 
حينام نجد عشرية معينة تصدر حكاًم بإجالء 
سكناها  منطقة  عن  العوائل  من  جمموعة 
أساليب  وهذه  اخرى،  منطقة  اىل  وارضها 
غري موجود يف االحكام االسالمية والدينية 

او العرفية او االخالقية ابدًا.
كثري من املواطنني يأتون ويشتكون يقولون 
جتلوا  ان  الفالنية  العشرية  علينا  فرضت 
انتم  اك��ث��ر  او  سنني  ع��رشة  بيوتكم  ع��ن 
ويفرض  عشرية  شيخ  يأيت  وعوائلكم..، 
والعوائل  املواطنني  هؤالء  عىل  الرأي  هذا 
وحمل  ارض��ه��ا  ع��ن  اجل��الء  حكم  يفرض 
ونشأت  فيه  ولدت  الذي  وسكناها  عملها 
فيه وترعرعت فيه اجلوا عن هذه املنطقة اىل 

مدينة اخرى.
ثم ايضًا هناك )النهوة(، حيث يمنعون حق 
زواج بعض النساء ويبقوهنن من ثالثني اىل 
اربعني سنة بدون زواج، وبعضهم من ابناء 
شخصيات حمرتمة، حرمن حق النكاح كون 

هناك هنوة بحقهن.

بعض  يف  خصوصًا  انترش  ذلك  جانب  اىل 
انواع  من  نوع  واجلنوب،  الوسط  مناطق 
والتعدي عىل  بالظلم  يتجسد  الذي  العنف 
حدود اهلل تبارك وتعاىل، ويتناىف مع التعاليم 
الرشعية االصيلة، حيث يؤتى اىل بيت هذا 
عىل  وخيطون  عشائريا،  مطلوب  شخص 
يستطيع  فال  دم(،  )مطلوب  عبارة  جدرانه 
وال  يبيعه  ان  يستطيع  وال  سكنه  مالكه 
حكٌم  وهذا  يشء..  أي  يفعل  ان  يستطيع 
ليس يف الرشع وليس من مقتىض االخالق 
أل��وان  من  فهذه  ال��وط��ن..  هل��ذا  واالن��ت��امء 

العنف التي بدأت تسود.
مطالبة ودعوة للعشائر العراقية

صالة  خطبة  ال��رشع��ي  امل��ت��ويل  واخ��ت��ت��م 
وابناء  العراقية  العشائر  بمطالبة  اجلمعة 
والتعامل  بالسلوكيات  لالرتقاء  املجتمع 
»نجدد  قائال،  االجتامعية  االشكاليات  مع 
العراقية  العشائر  لبعض  السابقة  دعوتنا 
املخالفة  املامرسات  مجيع  عن  التام  بالكّف 
والوطنية  واالخالقية  الرشعية  للتعاليم 

والتي انترشت يف الفرتة االخرية«.
وأضاف، »هذه املامرسات متثل ظلاًم فاحشًا 
اهلل  ح��دود  عىل  وتعّد  االب��ري��اء  من  لكثري 
تعاىل ونقول: اهلل.. اهلل.. يف حفظ حرمات 
عليهم  التعدي  وعدم  وحقوقهم  املواطنني 

بغري حق«.

A h r a r w e e k l y10



علام  أكثر  السالم  عليه  اخلر  اهلل  جعل  مل��اذا  يوما  تساءلنا  هل 
موسى  إرصار  استوقفك  وهل  مرسل؟  نبي  من  ورمحة  وحكمة 
الزمنية؟ )وإذ  عليه السالم ملالقاة اخلر مهام كانت املشقة واملدة 
قال موسى لفتاه ال ابرح حتى ابلغ جممع البحرين او أميض حقبا(. 

وملاذا موسى الوحيد من األنبياء الذي كتب له مالقاة اخلر؟
هل ألن موسى عليه السالم أكثر الرسل قربا من الطبيعة البرشية، 
وما يعرتهيا من الضعف واخلوف والقتل اخلطأ والتساؤل والتلعثم 
الفلسفية؟ )ريب أرين  التساؤالت  الشديد؟ وسواها من  والغضب 

انظر اليك(!
ولكن ما جيب ان ندركه يف قصة اخلر وموسى عليهام السالم مما 
تكتنفه من حكمة قد تغيب عن معظمنا، كوهنا حكمة ال تستند عىل 
املنطق  عىل  املرتكز  البرش  علم  او  الوحي،  من  املتأيت  األنبياء  علم 
القارص، فأمام ما جرى يف مصاحبة موسى للخر نجد أنفسنا امام 
علم ذي طبيعة غامضة، لنسميه علم القدر األعىل، علم جييب عىل 
حتى  ويستمر  آدم  اهلل  خلق  ان  منذ  البرشية  تداولته  لطاملا  تساؤل 
يرث األرض عباد اهلل الصاحلني، ملاذا وجد الرش والفقر واملعاناة 
واحلروب واالمراض؟ ملاذا يموت األطفال وترمل النساء ويقتل 

اآلباء؟ كيف يسري القدر وملاذا؟
برشيا  جتسيدا  السالم  عليه  اخلر  يف  وجدوا  املفكرين  من  مجلة 
للقدر املتكلم، أراد به اهلل ان يرشدنا اىل ما سلف من تساؤل عندما 

قال: )آتيناه رمحة من عندنا وعلمناه من لدنا علام(.
املتكلم هي )رحيم عليم(،  القدر  ولنلتفت اىل ان اهم مواصفات 
مما  تعلمني  ان  عىل  اتبعك  )هل  موسى:  )البرش(  النبي  له  فقال 
تستطيع معي صربا  لن  )إنك  املتكلم:  القدر  علمت رشدا(، فريد 
وكيف تصرب عىل ما مل حتط به خربا(؟ يف إشارة اىل ان فهم اقدار اهلل 

فوق إمكانات العقل البرشي.
ويرد موسى بكل فضول البرش: )ستجدين ان شاء اهلل صابرا وال 
يشء  عن  تسألني  فال  اتبعتني  )فان  القدر:  يرد  امرا(،  لك  اعيص 

حتى أحدث لك منه ذكرى(.
املعاناة  املساكني وخيرقها اخلر، )تيلوا حجم  فريكبان يف سفينة 
التي واجهت املساكني وهول ما اصاهبم وهم حياولون انقاذ أنفسهم 
البرشي  موسى  وجهل  الغرق(،  عىل  توشك  التي  السفينة  وإنقاذ 

املعاتب يقول: )أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا(.

ذات العتاب البرشي املعتاد للقدر، ملاذا يا ريب منعت عني الذرية 
يب  ليشمت  منصبي  عن  أزحتني  ريب  يا  مل��اذا  وحيدا؟  ألعيش 

االراذل؟ ملاذا يا ريب رزقي مقتور، ملاذا ملاذا ملاذا؟ 
بمعنى  لن تستطيع معي(،  إنك  اقل لك  )امل  املتكلم:  القدر  جييب 

أهيا االنسان اقل من ان تفهم احلكمة اإلهلية.
الغالم،  بقتل  العلم(  قبل  )بالرمحة  اهلل  الذي وصفه  ويقوم اخلر 
فيثور غضب )الذي يأتيه الوحي( موسى النبي: )قتلت نفسا زكية 
بغري نفس لقد جئت شيئا نكرا(، حتول التذمر من )إمرا( اىل )نكرا(!

فيبني  يصمت،  ان  اهلل(  )كليم  اخلر  دعا  ان  بعد  يمضيان..  ثم 
من  فيجيبه  موسى،  فيعرتض  اليتامى،  كنز  ليحمي  اجلدار  اخلر 
)سّخره ربه( ليوضح لنا قبل موسى حكمة القدر: )هذا فراق بيني 
وبينك سأنبئك ما مل تستطع عليه صربا(، وهنا تتجىل احلكمة اإلهلية 
التي لن نفهم بعضها حتى يوم القيامة، وهو ان ما نراه رشا هو يف 
فالقدر  كاملة،  الصورة  نرى  ال  ألننا  قارصة  برشية  رؤية  احلقيقة 
أنواع ثالثة، فام بدا رشا ألصحاب السفينة اتضح انه خري هلم، وهو 

رش حتسبه رشا فيكشفه اهلل فتجده خريا.
ابدا،  رشا  وحتسبه  تراه  رش  وهو  الغالم،  بقتل  متّثل  الثاين  والنوع 
وهو خري لن يكشفه اهلل لك ما حييت، كام جرى مع والدي الغالم 
القتيل  ولدمها  عىل  حزينة  ذكرى  يعيشان  موهتام  حتى  بقيا  اللذين 
ال يعلامن ملاذا ُقتل ابنهام، دون ان يعلام ان اهلل لطف هبام يف مقتله، 
وما ابلغها من حكمة اهلية: )فكان ابواه مؤمنني فخشينا ان يرهقهام 

طغيانا وكفرا(.
والنوع الثالث من القدر وهو األهم، الرش الذي يرصفه اهلل عنا 

دون ان نعلم )رأفة اهلل ورمحته اخلفية(، وهو يف األصل خري 
اليتامى  الينا مل ولن نرى كيف سيق، فهل علم  يسوقه اهلل 

ان اجلدار سيهدم؟ ال، هل عرفوا ان اهلل أرسل هلم من 
يبنيه؟ ال، هل شاهدوا عطف اهلل عليهم؟ قطعا ال.
وهنا تربز امام اذهاننا كلمة اخلر او ما اصطلحنا 

معي  تستطيع  لن  )إنك  املتكلم:  بالقدر  عليه 
تفهم  ان  االنسان  أهيا  تستطيع  لن  صربا(. 

من  أك��رب  ف��ال��ص��ورة  اإلهل��ي��ة،  احلكمة 
عقلك.

القدُر ثالثة انواع
محمد حميد الصواف
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وماهو  واحل��داد  االعتداد  الزوجة  عىل  جيب  هل   : السؤال 
املقصود من احلداد الواجب عىل الزوجة ؟

زوجها  وف��اة  عند  تعتد  ان  الزوجة  عىل  جيب  كام   : اجل��واب 
كذلك جيب عليها احلداد مادامت يف العّدة، واملقصود به ترك 
الكحل  فترتك  اللباس،  يف  أم  البدن  يف  سواء  هلا  زينة  يعّد  ما 
جتتنب  كام  ونحوها  واخلطاط  واحلمرة  واخلضاب  والطيب 
احليل،  انواع  من  وغريها  والفضية  الذهبية  املصوغات  لبس 
وكذا اللباس ااَلمحر وااَلصفر ونحومها من ااَللوان التي تعد 
زينة عند العرف، ورّبام يكون اللباس ااَلسود كذلك اما لكيفية 
كونه  مثل  عليها  املشتمل  اخلصوصيات  لبعض  أو  تفصيله 
خمططًا، وباجلملة عليها ان ترتك يف فرتة العّدة كل ما يعّد زينة 
املعلوم  تعيشه، ومن  الذي  ااِلجتامعي  العرف  للمرأة بحسب 
اختالفه بحسب اختالف ااَلزمنة وااَلمكنة والتقاليد، واما ما 
ااَلظفار  وتقليم  واللباس  البدن  تنظيف  مثل  هلا؛  زينة  يعد  ال 
الفاخر  بالفراش  وااِلف���رتاش  الشعر  ومتشيط  وااِلستحامم 

والسكنى يف املساكن املزينة وتزيني أوالدها؛ فال بأس به .

السؤال : ما حكم الزوجة اذا تويف زوجها وهي يائسة فهل جيب 
عليها االعتداد بالتفصيل ؟

اجلواب : إذا تويف الزوج وجب ااِلعتداد عىل زوجته صغرية كانت 
ام كبرية، يائسة كانت أم غريها، مسلمة كانت أم كتابية، مدخواًل هبا 
أم غريها، دائمة كانت أم متمتعًا هبا. وال فرق يف الزوج بني الكبري 
والصغري والعاقل وغريه. وخيتلف مقدار العّدة تبعًا لوجود احلمل 
وعدمه فاذا مل تكن الزوجة حاماًل اعتّدت اربعة اشهر وعرشة ايام، 
وان كانت حاماًل كانت عّدهتا ابعد ااَلجلني من هذه املدة ووضع 
احلمل، فتستمر احلامل يف عدهتا اىل ان تضع ثم ترى فان كان قد 
فقد  ايام  اشهر وعرشة  اربعة  الوضع  مىض عىل وفاة زوجها حني 

انتهت عّدهتا، وإاّل استمرت يف عّدهتا اىل ا ن تكمل هذه املدة .

السؤال : ما هو املراد من االشهر التي جيب للزوجة االعتداد فيها 
يف حال وفاة زوجها ؟

رؤية  اول  الزوج  تويف  فان  اهلاللية،  هي  بااَلشهر  املراد   : اجلواب 
من  إليها  وضمت  هالليات  اشهر  باربعة  زوجته  اعتّدت  اهلالل 
ان  فعليها  الشهر  اثناء  يف  مات  وان  اي��ام،  عرشة  اخلامس  الشهر 
جتعل ثالثة اشهر هالليات يف الوسط وتكمل نقص الشهر االّول 
من الشهر اخلامس ثالثني يومًا عىل ااَلحوط وجوبًا وتضيف إليها 
عرشة ايام اخرى، وااَلحوط ااَلوىل ان حتتسب الشهور عددية بان 

تعد كل شهر ثالثني يومًا فتكون املدة مائة وثالثني يومًا.

حكم  فام  العّدة  انقضاء  قبل  مات  ثم  زوجته  طّلق  إذا   : السؤال 
الزوجة ؟

كان  فان  العّدة،  انقضاء  قبل  مات  ثم  زوجته  طّلق  إذا   : اجلواب 
الوفاة من حني  الطالق رجعيًا بطلت عّدة الطالق واعتّدت عّدة 
وان  اشهر وعرشًا،  اربعة  اعتّدت  كانت حائاًل  فان  اخلرب،  بلوغها 
كانت حاماًل اعتّدت بأبعد ااَلجلني منها ومن وضع احلمل كغري 
املطّلقة، وان كان الطالق بائنًا اقترصت عىل امتام عّدة الطالق وال 

عّدة عليها بسبب الوفاة .

السؤال : عمل المرأة هل هو مباح ام محرم ام مكروه 
علمًا انها غير محتاجة للعمل ؟

الس���ؤال : اذا عقد شخص على إمرأة وتوفي الزوج في ليلة زفافه قبل 
أن يدخل بها فهل تجب عليها عدة ؟

الجواب : ال مانع منه إن أمنت من الوقوع في الحرام .

الِعدة في الوفاة
مرآة اإلنسان
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اليه  وترتاح  باالنرشاح  يوحي  فيه  ما  كل 
العني وتأنس به النفس والقلب معا. دعاين 
ينصحني  الدقائق  لبعض  له  االستامع  اىل 
من  معظم  يعيشها  حالة  عن  أكتب  كي 
حولنا. كانت يف حديثه نكهة الدعاية التي 
وهو  الصادقة.  واملجاملة  باللطف  تزخر 
ال  من  عىل  حرسة  جوفه  من  اهل��واء  ينفث 
ان  يريد  أو  العمل.  حومة  يف  زميله  حيرتم 
املعلومة  يف  ان��ف��رادي  أن��ه  االخرين  يقنع 
يقربك  من  وهناك   . هبا  أخر  يضاهيه  وال 
الروحية  وقيمك  مبادئك  كل  نسف  اىل 
كل  يأخذ  العاقل  ان  علام   .. والنفسية 
كتبوا  الذين  خطى  عىل  ويسري  يوافقه  ما 

هبا  تضمن  سليمة  حلياة  السليمة  الطرائق 
السعادة يف احلياة واجلنة يف االخرة .

استمع  الثرية  الدقائق  تلك  معه  جلست 
لكلامته الصادقة التي ما زالت ترّن يف اذين 
عن كتابة مقال ينّبه اصحاب العقد النفسية 
مادة  كتابة  عن  اياما  بحديثه  انشغلت    ..
تتوافق مع اجتاهات الوضع والقابلة للنرش 
ضالتي  زوايا  عن  ابحث  فبدأت  والقراءة 
ومع من احتدث يقنعك حديثه بانه صحيح 

وقراءته معمقة وعليك ان تصدقه.
عادت  ذاكريت لبدايايت يف الكتابة وكيف 
صلبة  وقفة  اىل  حيتاج  الكتايب  العمل  كان 
الكوادر  وسط  تنجح  حتى  عالية  ومهنية 

مرآة اإلنسان

قلة  رغم  املتالقة  الفنية  واالمكانات 
الكثري  تذليل  يف  تساهم  وهي  عددها 
من العقبات حتى انتعشت من خالهلا 
االن  عليه  هي  ما  اىل  الواعدة  االقالم 
بصرب  تنافس  واملستوى.  املكانة  من 
او  هلا  هدف  ال  التي  املنفلتة  االق��الم 
مركزية او انتامء مهني. اقالم انشطرت 
من العشوائية وأخذت تالعب بتخّلف 
املهنيني وتنترص نتيجة بعض االدارات 
االستقامة  عكس  تسري  التي  املتخلفة 
والنزاهة حتى غرقت بمستنقع الكتابة 

التجارية وأخالقياهتا الرديئة.
يمتلك  ك��ان  وان  االخ���ر  والبعض 
اال  التوعوي  التوجيه  ع��ىل  ال��ق��درة 
الوجهة  القارئ  املواطن  يوجه  ال  انه 
ارتبطت  االقالم  بعض  وان  السليمة، 
سياسية.  او  وأدبية  فكرية  باجتاهات 
بعض  وخلق  حائرا  القارئ  فجعل 

التشويش ال جتاهاته.
الكل يتفق عىل  ان االقالم الوطنية بكل 
بالصفتني  العراق  وجه  هي  اجناسها 
الرسمية وغري الرسمية. بل هي مرآته 

االجتامعية املوجهة واملهذبة.
جسد  يف  كاحلياة  الوطنية  االق���الم 
لكل خلية وظيفة  اخلاليا  من  جمموعة 
وواجب مجيعها ان تلتقي حول هدف 
واالنسان  الوطن  خدمة  هو  واح��د 
كاآلباء  الوطنية  االقالم  وحد.  ككيان 
احلصانة  لبناء  دورها  تقيد  وال  توجه 
االخ��الق��ي��ة واجل����دار ال��رتب��وي لرد 
بالغزو  املتاثرين  وامللحدين  املنحرفني 
املتربج  لالستعامر  الزائف  احلضاري 
عىل  االخالقي  باالنفالت  واملتبهرج 
اىل  نحتاج  وديمقراطية.  حرية  ان��ه 
متّجد  متطور  وبشكل  مسؤولة  اقالم 
االخالقيات الدينية االصيلة والتقاليد 
تقريبا،   انقرضت  التي  االجتامعية 
االنسان. يف  الوطنية  روح  وتبعث 

تكفي  ال  ق���درة  ب���دون  فالتضحية 
التقييد  من  افضل  املبارشة  واملراقبة 

واإلكراه.

األخالق
حيدرعاشور
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بدورها توجهت العتبات املقدسة يف العراق 
التداعيات  تلك  عن  النامجة  االرضار  لتاليف 
لتشّكل  ضخمة،  م��زارع  وإنشاء  لتأسيس 
عىل  االعتامد  لعودة  جديدة  انطالقة  بذلك 
املنتجات  وتوفري  املحيل،  الزراعي  االنتاج 
بجودهتا،  مت��ت��از  ال��ت��ي  الوطنية  ال��زراع��ي��ة 
باإلضافة اىل توفري اللحوم بأسعار مدعومة.

البداية
العتبة احلسينية مدينة  يف عام 2009 انشأت 
النموذجية, متتد هذه  الزراعية  االمام احلسني 
عىل  وتقع  دونم   1000 مساحة  عىل  املدينة 

الطريق الرابط بني حمافظتي النجف االرشف 
وكربالء املقدسة.

عدنان  املزرعة  عىل  العام  امل��رشف  فيقول 
»العتبة احلسينية بكوادرها  ان  الشمري  عوز 
معاجلة  يف  املسامهة  نحو  تسعى  وادارهت���ا 
ومخوهلا  العراق  يف  الزراعة  تراجع  مشكلة 

وألجل رفد السوق باملنتوجات العراقية«.
توفر  اليوم  احلسني  االمام  »مزرعة  ويضيف, 
الصيفية  املحاصيل  من  كبريا  جزءا  وتغطي 
السنة  مدار  عىل  متتد  ومنتوجاهتا  والشتوية 
بأنواعه  والفلفل  واخل��ي��ار  الطامطم  مثل 

الباذنجان«.  عن  فضال  الكرزية  والطامطم 
قبل  من  معاجلتها  يتم  »اخلروات  ان  مبينا, 
االمراض  مقاومتها  ألجل  املزرعة  مهنديس 
مشاتل  طريق  عن  والفطريات  الفريوسية 

خاصة ثم تنقل اىل املزرعة«.
ويؤكد عوز عىل ان »منتوجات املزرعة بعيدة 
واستخدمت  الكيمياوية  االسمدة  عن  جدا 
واالنسان«.  للبيئة  وصديقة  بديلة  طرائق 
الفتا اىل، »هنالك خطة إلدخال جتربة زراعية 
بمساحة  الزاحفة  الطامطم  لزراعة  جدية 

تتجاوز 50 دونام«.

يوم����ا بع����د يوم  تتصاعد حاج����ة العراق الى الم����واد الغذائية وف����ي مقدمتها 
الفواك����ه والخضر التي يس����تورد معظمها من دول الج����وار، اذ تبين البحوث 
المختصة الى ان العراق بعد عام 2003 بدأ يعتمد وبش����كل عام على اقتصاد 
النفط، متناس����يا قطاعات مهمة كالصناعة والزراعة، لتترك االراضي الزراعية 
فريس����ة لإلهمال الملح����وظ من قبل الحكوم����ات والفالحي����ن، خصوصا بعد 
تنامي ظاهرتي ازمة المياه، وتجريف االراضي والمساحات الزراعية لتحوليها 

الى مناطق سكنية.

تقرير: مصطفى احمد باهض

كيف اسهمت العتبة في تعزيز االنتاج الوطني 

بمحاصيل ذات جودة غذائية وصحية؟
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تقنيات حديثة
الطاقة االنتاجية  العتبة احلسينية يف سبيل رفع  وعمدت مزارع 
وانتاج حماصيل مطابقة للنظام الصحي يف االسواق اىل استخدام 

عدة تقنيات واساليب متطورة.
ومكائن  االت  استخدمت  احلسينية  »العتبة  ان  عوز  فيقول 
االي��زو  شهادة  عىل  حاصلة  عاملية  مواصفات  ذات  خاصة 

بيئة للمزروعات«. `9001من اجل توفري افضل 
ومالزمة  اساسية  هي  املياه  مشكلة  ان  يعلم  الكل  ويضيف, 
للزراعة يف العراق ولكن يف مزرعة االمام احلسني تم االعتامد 

عىل االبار االرتوازية بشكل كامل.
عن  فضال   , متحركة  حمورية  مرشات   6 استخدام  تم  ويتابع, 
عددها  ويبلغ  دونم   900 مساحة  تغطي  التي  الثابتة  املرشات 
من  احلدة  وتقليل  املياه  لتحلية  طرائق  اىل  باإلضافة   6 ايضا 
ملوحتها من خالل شبكة مبازل ضخمة متتد عىل طول املزرعة.
التوجه  تم  املياه  مشكلة  من  التخلص  »بعد  ان  اىل  عوز  ويشري 
واضافة  املتعامدة  احلراثة  طريق  عن  الصحراوية  الرتبة  ملعاجلة 

عنارص نادرة تساهم بإعطاء القوة لتصبح خصبة.
دعم احلاجة املحلية

تشري االرقام اىل ان الشهر املايض اعلنت وزارة الزراعة االكتفاء 
وبأسعار  العراقي  السوق  وس��د  الطامطم  ملحصول  ال��ذايت 

منخفضة.
احلسني  االم��ام  مدينة  قبل  من  االس��واق  دع��م  معدل  ويبلغ 
ملزارع  العام  املرشف  يوميا بحسب ترصيح  اطنان   8 بالطامطم 

العتبة عدنان عوز.
ويؤكد من املرجح ان يصل انتاج املدينة من حمصول الطامطم يف 

االيام القادمة اىل 12 طنا يوميا.
خطوة اخرى 

انشاء  العتبة احلسينية عند هذه اخلطوة بل مضت نحو  مل تقف 
مدينة ايب االحرار الزراعية. حيث متتد هذه املدينة عىل مساحة 
تبلغ 5500 دونم  كي تستغل لزراعة احلنطة والشعري والذرة 

الصفراء والعلفية واجلت واملاش وتربية االغنام واالبقار. 
وتستخدم هذه املحاصيل لتوفري االعالف لقطعان االغنام التي 
االبقار,  اىل  باإلضافة  غنم,  رأس  االف  من5  اكثر  عددها  يبلغ 

بحسب معاون رئيس القسم قحطان عوز الشمري.
ويبلغ معدل متوين املوايش يف املدينة الزراعية اكثر من 15 طنا 
من املحاصيل اخلراء يوميا, بكلفة تمينية تبلغ مليونا ونصف 
املليون  يوميا. ويف سياق متصل يقول مسؤول االنتاج احليواين 
الدكتور حسني حممد عيل ان »االنتاج احليواين وكوادره يعملون 
وعالجات  ادوية  من  والوقاية  احلامية  سبل  اقىص  توفري  عىل 
برنامج  ضمن  الغذاء  توفري  يتم  ويضيف,  لألمراض«.  مضادة 
االعالف  فيستخدم  الطبيعية  املواد غري  من  غذائي سليم خال 

النباتية التي تنتجها مدينة ايب االجرار. 
ويذكر ان العتبة احلسينية عىل ابواب التعاقد مع رشكة هولندية 
الفتتاح مرشوع معمل إلنتاج احلليب واللحوم يف مدينة كربالء 

املقدسة.
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املتويل الرشعي للعتبة  بتوجيه من سامحة 
عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية 
ذكرى  مع  وتزامنًا  الكربالئي  املهدي 
)صىل  حممد  الرسول  الرمحة  نبي  والدة 
شعبة  اطلقت  وس��ل��م(،  وال��ه  عليه  اهلل 
لقسم  التابعة  الديني  والتعليم  التبليغ 
الشؤون الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة 
اهلل(،  رسول  يا  )محلة  شعار  محل  برناجمًا 
ون��دوات  حم���ارضات  سلسلة  تضمنت 
من  الشباب  رشحية  استهدفت  حوارية 
عن  فضاًل  وامل��ع��اه��د  اجل��ام��ع��ات  طلبة 
املساجد واحلسينيات يف عدد من األقضية 
والنواحي التابعة ملحافظة البرصة واستمر 
ملدة سبعة ايام، هبدف بثيِّ الوعي الديني 

والعقائدي من جانب؛ وللحد من ظاهرة 
اشيعت  التي  واالحل��اد  التقليد  ناكري 
العراق،  حمافظات  من  ع��دد  يف  مؤخرًا 
يف  الربنامج  ه��ذا  ج��والت  اول  وكانت 
الفيحاء من جانب اخر، بحسب  البرصة 
شعبة  مسؤول  االبراهيمي  فاهم  الشيخ 

التبليغ والتعليم الديني.
برنامج  »ان  قائاًل:  االبراهيمي  واضاف 
عدد  فيه  شارك  والندوات  املحارضات 
محلة  من  احل��وزة  وفضالء  املشايخ  من 
وبواقع  واملاجستري  الدكتوراه  شهادات 
وهذا  ال��واح��د،  لليوم  حم��ارضات  سبع 
املرشوع من املؤمل يف االيام القريبة املقبلة 
ومل  العراقية،  املحافظات  بقية  يشمل  ان 

استهدف  بل  الذكور؛  عىل  فقط  يقترص 
امل��دارس  طلبة  من  ايضًا  االن��اث  رشحية 
هذا  وستلحق  واجل��ام��ع��ات،  واملعاهد 
موسعة  حوارية  ن��دوات  اقامة  الربنامج 
للدين  ب��ذل��ك خ��دم��ة  م��اض��ون  ون��ح��ن 

واملذهب«.
اقيم  التي  والنواحي  االقضية  »ان  مبينًا: 
النفط  معهد  اىل  اضافة  الربنامج  فيها 
امل��دارس  م��ن  وع��دد  ال��ب��رصة  وجامعة 
اخلصيب  وابو  الزبري  قضاء  من   كل  هي 
ال  قائم  حوزة  اىل  اضافة  املعقل  ومنطقة 
ابو  وقرية  اهلارثة  ناحية  يف  النسوية  حممد 

مشايخ«. 

استجابة لنداء اهالي البصرة..
اطالق برنامج توعوي للحد من ظاهرتي 

االلحاد وانكار التقليد 

تقرير: ضياء االسدي  / تصوير محمد القرعاوي 
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فرج  الدكتور  السيد  اوض��ح  جهته  من 
االحلاد  شبهة  من  »احلد  قائاًل:  احلسيني 
بني  متيز  ال  الثقايف  والفكر  التقليد  وانكار 
محلة  وان  واالن��ث��وي  ال��ذك��وري  العنرص 
الفكر  من  للحد  جاءت  اهلل(  رسول  )يا 
الرجل  عقلية  يف  ك��ان  أ  س��واء  املنحرف 
سيكون  الربنامج  بأن  امل  وكلنا  املرأة  او 
مؤثرًا وستكون هناك ثامر عملية واضحة 

له يف املستقبل«.
يف سياق متصل حتدث اخلطيب احلسيني 
والباحث التارخيي الشيخ عقيل احلمداين 
احد املحارضين يف برنامج لبيك يا رسول 
من  اهلل  رسول  يا  لبيك  »محلة  قائاًل:  اهلل 
العتبة  هبا  انطلقت  التي  احلمالت  اوائل 
احلسينية املقدسة مشكورة كحملة معرفية 
والفكري  املعريف  املستوى  رفع  اىل  هتدف 
بعض  عند  وال��وق��وف  املجتمع  لرشائح 
البيت  اهل  اعداء  حاكها  التي  الشبهات 
واملرجعية  التشيع  ضد  السالم(  )عليهم 
سنبقى  كمبلغني  وبدورنا  العليا  الدينية 
بالفكر  رف��ده��م  اج��ل  م��ن  متواصلني 

االصيل ألهل البيت )عليهم السالم(«. 
جواد  مرتىض  الشيخ  احلديث  يشاركه 
املدّوح احد املحارضين يف الدورة واستاذ 
يف حوزة قائم ال حممد النسوية: »ديمومة 

ملحة  حاجة  هو  برامج  هكذا  مثل  اقامة 
لرفع الشبهات عن هؤالء الناس بالكامل 
الذين وقعوا لألسف فريسة الفكار اعداء 
ومل  السالم(،  )عليهم  البيت  اهل  مذهب 
رصد  خالل  من  اال  الربنامج  هذه  يأت 

العديد من احلاالت يف خمتلف املناطق«. 
حممد  ام  العلوية  حتدثت  اخرى  جهة  من 
منطقة  يف  حممد  ال  قائم  ح��وزة  م��دي��رة 
تتضاعف  »امل��س��ؤول��ي��ة  قائلة:  اهل��ارث��ة 
هذه  عىل  للرد  واملبلغات  املبلغني  عىل 
الربنامج  هذا  يوسع  ان  ونأمل  الشبهات 
وان  العراقية  املحافظات  اىل  يمتد  وان 
يستهدف املحافل العلمية ونحن يف املركز 
مجيع  معاجلة  عىل  احلرص  كل  حريصون 
حمارضة  وللمركز  العقائدية  الشبهات 
خاصة للرد عىل الشبهات العقائدية ومنها 

انكار التقليد«. 
القى  ال��ربن��ام��ج  ان  ب��ال��ذك��ر:  واجل��دي��ر 
استحسانًا كبريًا من قبل املجتمع البرصي 
وكانت  وان��اث��ًا،  ذك��ورًا  وشبابًا  شيوخًا 
يف  اقيمت  التي  والندوات  املحارضات 
البرصة  يف  والنواحي  االقضية  خمتلف 
واجلامعات  واملعاهد  املدارس  عن  فضاًل 
نقاشية  واجواء  كبريا  تفاعال  شهدت  قد 

عالية املستوى«.
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مل يتوقع النقيب امحد الطائي ان منزله سيتعرض لوابل النريان اثر 
ان تلك االفادة كانت  العسكري، خصوصا  افادته للقضاء  تقديم 
له قانونيا كونه شاهدا يف عملية تزوير ارتكبها احد اجلنود  ملزمة 

يف وحدته العسكرية.
تعرض  ان  بعد  مرعبة  لليلة  عائلته  تعرضت  املنكوب  فالنقيب 
منزله ملا يعرف اجتامعيا ب )دكة عشائرية(، متثلت بإطالق كثيف 
للرصاص عىل واجهة منزلة من ابناء عشرية اجلندي الذي سامهت 

افادة النقيب يف ادانته بالسجن.
الرضوخ  وب��ني  ورشف��ه��ا  العسكرية  االم��ان��ة  ب��ني  خم��ريا  »كنت 
جليا«.  يبدو  واختياري  املدان،  اجلندي  عمومة  ابناء  ل�)الكوامة( 

يقول النقيب امحد الطائي.
وانترشت يف الكثري من مدن العراق ظاهرة الدكة العشائرية، وهي 
عبارة عن انتقام تقدم عليه العشرية بشكل مبارش ممن تعده معتديا 

عليها، دون اعتبار للقوانني الرسمية او املحرمات الدينية.
غياب  عىل  بالالئمة  الظاهرة  هذه  اتساع  املراقبني  معظم  ويرمي 

سلطة القانون وضعف االجهزة االمنية العائدة اليها.
»ترجل اكثر من عرشة مسلحني كانوا يستقلون سيارات دفع رباعي 
اسلحتهم  رصاصات  يطلقوا  ان  قبل  امل��ارة  عىل  الطريق  قطعت 
هذا  االجتاهات«.  مجيع  من  النقيب  منزل  جدران  عىل  املتوسطة 
منزل  من  بالقرب  صغريا  دكانا  يمتلك  الذي  عيل  احلاج  رواه  ما 

النقيب.
وتابع متحفظا عن ذكر اسم العشرية التي ينتمي اليها املسلحون، 
من  املسلحون  استعرض  حيث  سينامئي  بفيلم  اشبه  االمر  »كان 
بطوالت  يعدونه  ما  الرصاص  يطلقون  وهم  اهازجيهم  خالل 

لعشريهتم«.
ويقول النقيب امحد الطائي اصبحت خمريا االن بني امرين ال ثالث 
ابناء قبيلتي  اما ان أؤدي دية افاديت اىل عشرية اجلندي او مجع  هلام 
باملثل، مبينا، »القانون يف هذا الظرف ُيركن جانبا فالعشائر  والرد 

ال تقيم له وزنا«.
املواطنني سقطوا  املراقبني فان العرشات من  العديد من  وبحسب 

الدَكة العشائرية...
تحقيق: محمد حميد الصوافبين االعراف االجتماعية وحرمة القانون
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ضحايا نتيجة هذه الظاهرة، ال سيام يف وسط وجنوب العراق، بعد 
ان متادت بعض العشائر يف فرض اعرافها اخلاصة التي ال تنسجم 

مع القوانني العراقية.
اذ يعزو الباحث االجتامعي »عباس رسحان« عضو مركز املستقبل 
بشكل  املرخصة  غري  االسلحة  انتشار  اىل  والبحوث،  للدراسات 
الدكة  ظاهرة  تبلور  يف  سببا  العشائر،  افراد  لدى  خصوصا  كبري 
قوانني  تعطيل  مع  املسلحة  اجلامعات  »انتشار  فيقول،  العشائرية، 
حيازة السالح اتاح للكثريين اجلرأة عىل حقوق املواطنني دون اي 

رادع«. مستدركا، »من أمن العقاب أساء االدب«.
وشهدت عدة مدن جنوبية خالل الفرتة املاضية اشتباكات مسلحة 
عنيفة، خلفت ضحايا وأرضارا مادية باملمتلكات العامة واخلاصة، 
والعقوبات  القانون  اخلطرية  االنتهاكات  تلك  يطال  ان  دون 

املفرتضة.
ويعزو رسحان اىل جلوء بعض العشائر اىل االنتقام والتهديد املبارش 
اىل ضعف اجهزة الدولة يف تنفيذ القانون، مبينا، »اعتقد ان القانون  
لرفع  عشريته  اىل  املواطن  جلأ  ملا  احلقوق  حفظ  عىل  قادرا  كان  لو 

الغبن«.
مشريا، »صحيح اهنا ظاهرة سلبية ومرة يف املجتمع اال ان القانون 
احيانا خيرتق من بعض املتنفذين او خيضع ألمزجة ضعاف النفوس 

ممن احتلوا مراكز  يف السلطة«.
األعىل  القضاء  جملس  اعترب  الظاهرة  هذه  ملواجهة  مسعى  ويف 
التهديد اإلرهايب وفق  العشائرية« تعد صورة من صور  »الدگات 

احكام املادة )2( من قانون مكافحة ااٍلرهاب.
يف  التمييزية  اهليئة  رئيس  ح��داد«  »منري  القايض  يعدُّ  جهته  من 
ارهاب  نوعا من  العشائرية  الدكة  السابق،  العليا  اجلنائية  املحكمة 
يسهم بزعزعة استقرار البلد، مشريا، »متكن جملس القضاء االعىل 
عمليات  قيادة  مع  بالتعاون  إرهابا،  الدكة  يعترب  قانون  تطبيق  من 

ل اجلاين، بداللة قانون االرهاب«. بغداد، التي طلبت بأال يكفَّ
املحافظات  اغلب  يف  العراقية  العشائر  من  الكثري  رحبت  بدورها 
بقرار جملس القضاء االعىل، معربة عن تضامنها مع كل ما يرسخ 

السلم االهيل ومحاية القانون، فيقول الشيخ عدنان االسدي »اشد 
عىل يد االجهزة االمنية يف مكافحة كل ما يعكر صفو املواطنني«.

يف  للمشاغبني  جماال  يدع  وال  اجلميع  حيمي  »القانون  ويضيف، 
االستهتار بحياة االبرياء«. مشريا، »اجتمعت عشائر كربالء للتعبري 
عن براءهتا ممن يقدم عىل تنفيذ الدكة العشائرية مهام كانت صفته يف 

تصنيف العشرية«.
رأي املرجعية

هذه  تناول  العراق  يف  العليا  الدينية  املرجعية  تغفل  مل  بدورها 
الظاهرة وتسليط الضوء عليها من خالل منابرها وخطبها املباركة، 
اذ افرد املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي 

الكربالئي خطبة كاملة ملناقشتها.
اذ قال الكربالئي، »نالحظ يف بعض العشائر اخذ منطق اللجوء اىل 
العنف والتقاتل، وايضًا االعتداء عىل االخرين واصدار االحكام 
التي ما انزل اهلل هبا من سلطان، املنافية لألحكام الرشعية ومقتىض 
احلميدة  االخالق  ومقتىض  املواطنة،  وحقوق  الوطن  هلذا  االنتامء 
التي اتصفت هبا العشائر االصيلة«. مبينا، »العنف العشائري اخذ 
هيدد كثريًا االستقرار االجتامعي بل النفي واملعييش واالقتصادي«.

وأضاف، »بسبب اختالف بسيط او نزاع بسيط او مشكلة بسيطة، 
حيصل تقاتل بني هذه العشرية والعشرية االخرى، ويذهب ضحيتها 

عرشة او عرشون او ثالثون من املواطنني«.
من  الرشعية  للنصوص  املتتبع  »ان  ان  اىل،  الرشعي  املتويل  وأشار 
آيات قرآنية واحاديث رشيفة جيد ان العنف يمثل سلوكًا مذمومًا يف 
الرشيعة االسالمية، وان االصل االنساين يف التعامل مع اآلخرين 
النصوص حمبوبيته  يظهر من هذه  الرفق والذي  اسلوب  اتباع  هو 
السابقة  دعوتنا  نجدد  اننا  عىل،   االسالمي«.مؤكدا  الشارع  لدى 
لبعض العشائر العراقية بالكّف التام عن مجيع املامرسات املخالفة 
الفرتة  يف  انترشت  والتي  والوطنية  واالخالقية  الرشعية  للتعاليم 
من  لكثري  فاحشًا  ظلاًم  متثل  املامرسات  »هذه  وأضاف،  االخرية«. 
اهلل.. يف حفظ  اهلل..  تعاىل ونقول:  اهلل  االبرياء وتعّديا عىل حدود 

حرمات املواطنني وحقوقهم وعدم التعدي عليهم بغري حق«.
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العتبة الحسينية تعلن عن انجاز )%70(

 من شارع الشهيد حسن زيني
االحرار: حسين نصر / تصوير: صالح السباح 
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تواصل الكوادر الهندسية والفنية بالعتبة الحسينية المقدسة مع الدوائر الحكومية ذات العالقة 
تاهيل شارع الشهيد حسن زيني في كربالء الذي يربط  بين شارع الشيخ احمد الوائلي وساحة 

النصر قرب كراج االحياء ومنطقة المخيم .

نسبة   »  ، هاين  مسلم  عقيل  املساح  يقول 
الشهيد  بلغت 70 % يف مرشوع  االنجاز 
عىل  تم  املرشوع  ان  مبينا  زيني«.   حسن 
التبليط  ازالة  وهي  االوىل  خطوات  عدة 
سم   )70 امل��ن��س��وب)  ون���زول  ال��ق��دي��م 
الرتبة  من  والتخلص  الطريق  طول  عىل 

الضعيفة«.
 ) 530م   ( ال��ش��ارع  «ط��ول  ويضيف، 
وعرض   ) 6م   ( الواحد  السايد  وعرض 
اجلزرة الوسطية ) 2.90سم ( مبارشة ».

وهي  الثانية  اخلطوة  »ام��ا  قائاًل،  وتابع 
تم  النقاط  بعض  ومعاجلة  الرتبة  حدل 
حتديدها بأهنا ضعيفة ومعاجلتها بطبقة من 
الثالثة  واخلطوة  مضيفًا  وحدله،  اجللمود 

ملد  ماء كربالء  دائرة  مع  باالشرتاك  وهي 
الطريق  جانبي  عىل  االسالة   ملاء  خطني 
من  تشكو  كانت  سابقا  املنطقة  هذه  كون 

ضعف املاء فيها ».
اضافة  وهي  الرابعة  «اخلطوة  عىل  واكد، 
وحدهلام  املفحوص  السبيس  من  طبقتني 
وصوال  التوجهات  وحسب  وفحصهام 

اىل املنسوب املطلوب«.
بناء  اخلامسة وهي  اخلطوة  ان  اىل  واشار  
وهي  حديثة  بطريقة  تم  حيث  الرصيف 
)البور كريبر( وهذه االلية هي افضل من 
القوة  بالكربستون من حيث  املعتاد  البناء 
املقرنص  واجلاملية والشكل، وتم رصف 
املقرنص  أن  علام  الطريق  جانبي  عىل 

خضع للفحوصات«. 
عمل  وهي  السادسة  «الفقرة  موضحًا، 
منتصف  يف  وك��ام��رات  ان���ارة  منظومة 
الطريق )اجلزرة الوسطية( مبينًا، »املرشوع 

جاهز لتعبيد الشارع ».
من جهته أشاد املواطن قاسم عبد هاشم  
العتبة  »نشكر  قائال،  املنطقة  سكنة  احد 
منطقتنا  انتشال  عىل  املقدسة  احلسينية 
الكثري  تسبب  التي  الكرهية  الروائح  من  
عبارة  النهر  اصبح  ان  بعد  االمراض  من 
االن   ، مضيفًا   ، النفايات  اىل  مكب  عن 

اصبحت منطقتنا صاحلة للعيش فيها».
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مشروع أنوار حسينية 
يضيء مصابيحه في سماء كركوك

رئاسة  تم عرضُه عىل  الذي  املرشوع  هذا 
هبا  يقوم  ك��ان  جولة  يف  كركوك  جامعة 
شعبة  مسؤول  القرعاوي  عيل  الشيخ 
النشاطات  لقسم  التابعة  الدينية  املدارس 
عىل  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  العامة 
استحسان  القت  هناك،  الدينية  املدارس 
بني  اتفاق  بإبرام  وانتهت  اجلامعة،  رئاسة 
أنشطة  إلقامة  واجلامعة  املقدسة  العتبة 

ثقافية ومعرفية خمتلفة..
ولتسليط الضوء اكثر حول هذا املوضوع 
عيل  االس��ت��اذ  »االح����رار«  جملة  التقت 
القرآين  اجلانب  عىل  امل��رشف  اخلفاجي 
»من  ق��ال:  وال��ذي  الشعبة  يف  ونشاطاته 
اىل  طريقها  اخذت  التي  االنشطة  ضمن 
امل��دارس  بعَض  زيارتنا  هي  التفعيل، 
أكثر  اىل  والتي تصل  الشعبة  ترعاها  التي 
املحافظة،  يف  دينيٍة  مدرسٍة  أربعني  من 
ومنها مدرسة نور الفواطم الدينية، ولقاء 
املدرسات والطالبات واطالعهن عىل كل 
ما يصب يف مصلحتهن ارتقاًء بمستوياهتن 
وقد  املقررة،  احلوزوية  الدروس  تلقي  يف 
املزيد  لتلقي  الطالبات استعدادهن  أبدت 
من الدورات والفصول املهمة ونقلها اىل 

االخرين«.
منوها عن »إقامة دورات تصصية إلعداد 
التدريس  وأساليب  التالوة  يف  املعلامت 
»كان  مضيفا  القرآنية«،  الساحة  إلث��راء 

االحرار: حسنين الزكروطي

»انوار حسينية« مشروٌع انطلقت فكرتُه من العتبة الحسينية المقدسة، والقى آذانًا صاغية 
واهتمام���ًا واس���عا عند أصحاب الخبرة واالختص���اص، كونه يحمل في طياته نفس���ًا وحدويًا 
تسعى الى جمع الناس على كلمة سواء، وتكون ثماره مالذا طيبًا ألصحاب القلوب الصادقة 

والمواقف المخلصة.
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ألقضية ونواحي حمافظة كركوك جزء كبري من املرشوع، 
دروس  يتلقني  طالبة،   )100( يقارب  ما  ضمت  حيث 
ودرس  واملنطق  والعقائد  والنحو  واألص��ول  الفقه 

التالوة القرآنية وغريها«. 
زيارة  ضمَّ  الوفد  برنامج  ان  »اىل  اخلفاجي:  واش��ارت 
حسن  عباس  الدكتور  )األستاذ  ولقاء  كركوك  جامعة 
تقي( رئيس اجلامعة ومعاونه للشؤون العلمية )الدكتور 
اإلنسانية  للعلوم  الرتبية  كلية  وعميد  علوان(  سعد 
)الدكتور فرهاد حميي الدين(، وقد أبدوا ارتياحهم هلذه 
الربامج والزيارات، وطلبوا عقد ندوات قرآنية وتسليط 
الضوء عىل أهم املعوقات التي تواجه الطلبة عند التالوة 

والتجويد«. 
جامعة  زي��ارة  عند  اجلولة  تقف  »مل  اخلفاجي:  وتابع 
زيارة  ضمت  بل  فحسب؛  الدينية  وامل��دارس  كركوك 
فرع  ال��س��الم(  )عليه  ال��ص��ادق  جعفر  اإلم��ام  جامعة 
كلية  عميد  كهية(  موسى  ب�)الدكتور  واللقاء  كركوك 
اآلداب، و)الدكتور يارس احلرباوي( رئيس قسم علوم 
هلذه  شكرهم  عن  عربوا  وقد  األساتذة،  وبقية  القرآن 
املبادرات والزيارات، وثمرة التنسيق بني العتبة املقدسة 
املحافظة  البارزة يف  القرآنية  املراكز  واجلامعات، وزيارة 
اضافة اىل زيارة مدرسة يوسف الصديق )عليه السالم( 
الدين  عز  موفق  الشيخ  عليها  املسؤول  ولقاء  القرآنية 
واحلديث معه يف الشأن القرآين بام يعزز املواقف املشرتكة 
بني القرآنيني ملصلحة املجتمع وينهض بواقعه األخالقي 

والسلوكي عىل ضوء كتاب اهلل املجيد«.  
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كاتب
وكتاب

تذهب أقوال املفكرين الفطاحل يف املجاالت العلمية ملذهب االمامية 
للشؤون  ثابت  مقياس  القرآن  أن  مفادها  ثابتة  حقيقة  ترسيخ  إىل 

الفردية واالجتامعية، وهو أمر رضوري جدًا ويمتاز بأمهية خاصة.
وفيام خيّص بحاكمية الكتاب وجعله امليزان واملقياس لتمييز وتعيني 
طريق  عن  إثباته  يتم  أن  قبل  فانه  اإلخبار،  من  والفاسد  الصحيح 
غبار  أمر ال  أنه  من  والرباهني  االدلة  ثبت عن طريق  قد  النصوص 

عليه، وال يمكن جتاوزه إىل أي وجه آخر.
االمر  هذا  حيوية  فإن  العلامء  وأق��وال  أخبار  بيان  يف  يشاهد  وكام 
وسداده متتاز بوضوح وإرشاق، إذ توحي بأننا ال نحتاج إىل أي دليل 
إىل كتاب اهلل وصيانته  نسبتها  لقبوهلا واالذعان هلا، وجمرد  خارجي 
من اخلطأ والتحريف هلام شاهدان عىل ذلك ومها دليل عىل صدقها 
احلاكم  القرآن  جلعل  االرضية  توفر  أن  بذلك  تتمكن  إذ  وصحتها، 
السقيمة  االخبار  عن  الصحيحة  االخبار  وتعيني  لتمييز  واملرجع 

والفاسدة.
لو  وجه  عىل  املخالف(  )اخلرب  يكون  »أن  االنصاري:  الشيخ  يقول 
خال اخلرب املخالف له عن املعارضة لكان مطروحًا ملخالفة الكتاب، 
املثال  يف  الكتاب  ظاهر  كان  لو  كام  كلّية،  مضموهنا  تباين  إذا  كام 
املتقدم، والالزم يف هذه الصورة خروج اخلرب املخالف عن احلجّية 
رأسًا لتواتر االخبار ببطالن اخلرب املخالف للكتاب والسّنة واملتيّقن 
فال  اخلربين،  تعارض  عن  الفرض  فيخرج  الفرد،  هذا  املخالفة  من 

مورد للرتجيح يف هذه الصورة أيضًا«.
املوافق  أخذ  عىل  الدالة  االخبار  »إّن  اخلراساين:  األخوند  ويقول 
ا يف  من املتعارضني غري قارصة عن العموم هلذه الصورة لو قيل بأهنَّ
مقام ترجيح أحدمها، ال تعيني احلجة عن الالحجة كام نزلناها عليه، 
ويؤيده أخبار العرض عىل الكتاب الدالة عىل عدم حجّية املخالف 

ام تفرغان عن لسان واحد، فال وجه حلمل املخالفة يف  من أصله، فاهنَّ
إحدامها عىل خالف املخالفة يف االخرى كام ال خيفى«.

الكتاب  موافقة  بجهتي  األخ��ون��د  يستدل  الترصيح  ه��ذا  ففي 
وخمالفته: أحدمها ترجيح املوافق مع الكتاب يف املتعارضني بالعموم 
واالطالق، واالخر بطالن اخلرب املخالف مع القرآن عىل ضوء أخبار 

لزوم العرض عىل الكتاب.
أدّلة  مقتىض  »أّم��ا  املجال:  هذا  يف  اهلل(  )رمح��ه  االصفهاين  ويقول 
الرتجيح، فالالزم تقديم اخلرب املوافق لظاهر الكتاب بل لعّله القدر 
املتيّقن من مورد الرتجيح فتدّبر. وأّما إذا كان الكتاب نصًا، أو أظهر 
من املخالف، فهو مورد سقوط املخالف عن احلجّية رأسًا بحيث لو 
الداّلة  املتيّقن من االخبار  القدر  فانه  به،  كان وحده ما صّح االخذ 
عىل أّنه زخرف وباطل، قد مّر اّنه من باب متييز احلّجة عن الالحجة، 

ال من باب الرتجيح بموافقة الكتاب«.
واحلاصل أن املتفاهم عرفًا من هذه الطائفة بشكل واضح ال خفاء 
عليه أن القرآن هو االصل وأن االخبار هي الفرع وأن كّل ما خالف 
الكتاب سواء كانت خمالفة لفظّية أو ظهورّية جيب طرحه وال جيوز 
فال  وأبناؤه  القرآن  تالمذة  الهّنم  يقولوه،  مل  مّما  هو  بل  به،  العمل 

يأمرون بيشء خيالف القرآن...«.
وحصيلة الكالم، هو أن ما يفهم عرفًا من أخبار لزوم العرض عىل 
الكتاب هو أن القرآن هو االصل واالخبار فرع، وكل يشء يعارض 
أو خيالف القرآن بأي شكل من االشكال � لفظية كانت أو ظهورية 
� فيجب رفضه وال جيوز العمل به، بل ينبغي أن نقول بأن التحّدث 
عىل خالف ونقيض القرآن يعترب من املوارد التي مل ولن يتحدث هبا 
االئمة، وذلك الهنم تالميذ مدرسة الوحي وابناؤها، وال يتفوهون 

أبدًا بام خيالف القرآن أو ما يعارضه.

                رأي األمامية في حاكمية الكتاب
قراءة في كتاب: اختصاص الشيعة في التمّسك بالقرآن الكريم

تأليف: الشيخ حسين غالمي
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إن التبشرَي بخروج املصلح وانتظار قيامه، مذكور يف صحف األنبياء، والعهد القديم 
واجلديد، ويف زبور داود، وكتاب دانيال، وإنجيل متي ويوحنا، ويف عقائد اهلندوس 

والبوذيني، ومن أراد ذلك فلرياجع الكتب املفّصلة.
اسم  حتت  احلجة  بظهور  يعتقدون  ومذاهبهم،  عقائدهم  باختالف  املسلمون  أما 
قلوب  يف  الراسخة  العقيدة  هذه  استغل  االنتهازيني  بعض  أن  حتى   - املهدي   -
عامة املسلمني، فادعى املهدوية يف الكثري من البلدان كإيران وكثريون يف السودان 

واملغرب العريب.
وقد ذكر الشيخ عبد املحسن العباد - يف جملة )اجلامعة االسالمية � العدد 3( أسامء 
العلامء واحلفاظ الذين ذكروا أحاديث املهدي املنتظر يف كتبهم، ومنهم )أبو داود يف 
سننه، الرتمذي يف جامعه، ابن ماجة يف سننه، أمحد يف مسنده، احلاكم يف املستدرك، 
النسائي يف اخلصائص الكربى، الطرباين يف الكبري واألوسط والصغري، نعيم بن محاد 
الصحابة، اخلطيب يف  البارودي يف معرفة  االفراد،  الدارقطني يف  الفتن،  يف كتاب 
ابن جرير يف هتذيب  تارخيه،  ابن عساكر يف  واملفرتق،  املتفق  املتشابه ويف  تلخيص 
أرشاط  »من  إنه  فقال:  بذلك،  أمني  أمحد  الدكتور  اعرتف  وقد  وآخرون(،  اآلثار، 
الساعة، وأنه البد يف آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين، ويظهر 

العدل، ويتبعه املسلمون، ويستويل عىل املاملك االسالمية، ويسّمى املهدي«.
يقول الدكتور عبد احلليم النجار يف مقدمته لكتاب املهدوية يف اإلسالم، إن »علامء 

احلديث يرون أن - فكرة املهدي - بلغت مبلغ التواتر املعنوي«.
أما الشيخ منصور عيل ناصف فيقول، »اشتهر بني العلامء سلفًا وخلفًا أنه يف آخر 

الزمان البّد من ظهور رجل من أهل البيت، يسمى املهدي«.
العراق،  السنة يف  احللقة - من علامء  آل شيخ  الدين  للشيخ صفاء  مقال  وجاء يف 
»وأما - املهدي املنتظر - فقد بلغت األحاديث الواردة فيه حدًا من الكثرة يورث 
قوته،  ولإليامن  سالمته،  لإلسالم  فيعيد  الزمان،  آخر  يف  كائن  هذا  بأن  الطمأنينة، 
وللدين نضارته، وهي متواترة بال شك وال شبهة، بل يصدق وصف التواتر عىل ما 

دوهنا عىل مجيع االصطالحات املحررة يف األصول«.
أما اآلثار عن الصحابة املرصحة - باملهدي - فهي كثرية، هلا حكم الرفع، فإن ما 
والرتمذي،  تفسريه،  يف  واآللويس  الساعة،  ألرشاط  اإلشاعة  يف  الربزنجي  أورده 
وأبو داود، وابن ماجة، واحلاكم، وأبو يعىل، والطرباين، وعبد الرزاق، وابن حنبل، 
والدارقطني،  تارخيه،  يف  واخلطيب  والبيهقي،  عساكر،  وابن  نعيم،  وأبو  ومسلم، 
والردياين، وأبو عمرو الداين يف سننه، ففي ذلك كفاية.. فاإليامن بخروجه واجب، 

واعتقاد ظهوره تصديق ألحاديث الرسول األكرم )صىل اهلل عليه وآله(.

عقيدة المسلمين 

في اإلمام المهدي )عج(
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العمل  املقدسة،  احلسينية  العتبة  بارشت 
من  السدرة  ش��ارع  مداخل  احد  بتأهيل 
ملرقد  املجاورة  الطاق  باب  منطقة  جهة 

االمام احلسني )ع( وسط مدينة كربالء.
وقال رئيس قسم خدمات املدينة القديمة 
ومداخلها التابع للعتبة احلسينية املقدسة، 
التهيئة  »اعامل  ان  اخلفاجي،  جاسم  نافع 
لشارع  الرئيسية  املداخل  اح��د  شملت 
منطقة  جهة  من  النصة(   )شارع  السدرة 
املبادرة  هذه  ستشمل  حيث  الطاق،  باب 
باقي مداخل الشارع والتي يبلغ عددها) 

12 ( مدخال من وعىل اجلانبني«.
خالل  من  الشارع  هتيئة  »سيتم  واضاف 
بأرضية  وتبديله  القديم  االكساء  رف��ع 
جماري  شبكات  تأهيل  سيتم  كام  جديدة 

املياه والرصف الصحي«.

ستكون  »االعامل  ان  اخلفاجي،  وأوضح 
عىل ثالث مراحل لضامن الدقة يف االداء 
املنطقة وزيادة  للتخفيف من معاناة اهايل 
مساحة هذا الزقاق حيث بلغ طوله 205 

امتار وبعرض 5.5مرت«.
اكساء  من  ج��زء  رف��ع  »سيتم  ان��ه  وذك��ر 
غري  االش��رتاك��ات  الغاء  وسيتم  الشارع 
املياه  شبكات  عىل  وامل��رتوك��ة  القانونية 
امل��رشوع  ه��ذا  انجاز  وسيتم  وامل��ج��اري 

خالل فرتة ال تزيد عن 20 يومًا«.
امل��رشوع  »ه��ذا  ان  اىل  اخلفاجي  واش��ار 
القديمة  املدينة  طرقات  هتيئة  اىل  هيدف 
وحتى  والفرعية  الرئيسية  وشوارعها 
املحيطة  إلبراز مدينة االمام احلسني عليه 
مع  يتناسب  بام  صورها  بأهبى  السالم 

مكانة هذه املدينة وتأرخيها«

العتبة الحسينية تبدأ بتأهيل
 شارع وسط مدينة كربالء القديمة

االحرار: حسين الموسوي / تصوير: خضير فضالة 
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اشاد وفد الشعوب الفرانكفونية الذي ترشف مؤخرا بزيارة العتبة احلسينية املقدسة بطبيعة اخلدمات املتاحة للزائرين، مبدين رغبتهم 
يف دعم املشاريع اخلريية ال سيام اخلاصة برشحية االيتام.

وقال منسق الوفد الزائر جواد يوسف عيل يف حديث ملجلة االحرار، ان »الوفد الزائر انبهر بطبيعة املشاريع واخلدمات التي تتبنى العتبة 
احلسينية املقدسة تنفيذها«. 

واضاف، »ابدى الوفد رغبته يف دعم املشاريع اخلريية يف العراق عموما عن طريق العتبات املقدسة ال سيام املشاريع التي تدم رشحية 
االيتام واالرامل«.

وأشار منسق الوفد اىل، ان »الوفد يمثل شعوب الدول الفرانكفونية )فرنسا سويرسا وكندا دولة جزيرة ريون ومورشون ومدغقرش(.

وفد الشعوب الفرانكفونية
 يشيد بالخدمات المقدمة للزائرين
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يّكرم عددا من ابناء الشهداء بذي قار والمثنى 
وفد العتبة الحسينية المقدسة 

بادرت العتبة الحسينية المقدسة الى تكريم عشرات الطلبة والطالبات من ابناء الشهداء والجرحى 
في مدينتي الناصرية والس���ماوة، في س���ياق متبع يحرص على اجرائه قس���م رعاية ذوي الشهداء 
والجرحى. اذ ش���مل تكريم وفد القس���م الزائر اكثر من خمسين طالبا وطالبة من ابناء الشهداء، 
في خمس مدارس مختلفة وس���ط مدينة الناصرية، بمشاركة الكوادر التدريسية التي اعربت عن 

تقديرها لهذه الجهود المباركة.

االحرار: عماد الجشعمي 
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جليا  تأثريها  كان  االنسانية  االلتفاتة  تلك 
عىل وجوه طلبة املدارس التي وصلها وفد 
لتلك  وامتناهنم  رسورهم  مبدين  القسم، 

البادرة.
شهداء  ابناء  عىل  تقترص  مل  املشاعر  تلك 
كان  ايضا  الساموة  يف  فأقراهنم  النارصية، 
الشهداء  ذوي  قسم  وف��د  مع  موعد  هلم 
والذي  احلسينية،  للعتبة  التابع  واجلرحى 
التدريسية  للكوادر  األخ��رية  رسالة  نقل 

سيام  وال  زاره���ا،  التي  امل���دارس  وطلبة 
مشاعر االرتياح للطلبة من ابناء الشهداء.

رسول  امحد  القسم  مسؤول  القى  حيث 
ب�التضحيات  خالهلا   اشاد  كلمة  املياحي 
تصدهيم  يف  مجيعا  الشهداء  قّدمها  التي 
لدور  مشريًا  التكفريية  داعش  لعصابات 
وتوصياهتا  تبنيها  يف  الدينية  املرجعية 
املستمرة يف تقديم اخلدمة لعوائل الشهداء 
ومتابعة ابنائهم من اجلانب الرتبوي وغريه.

ويعد قسم رعاية الشهداء واجلرحى الذي 
تأسس عقب اطالق فتوى اجلهاد الكفائي 
الرشيدة  الدينية  املرجعية  قبل  من  املقدسة 
ابناء  العليا يف عام 2014، ويعنى بشؤون 
مصابني  او  شهداء  سقطوا  من  وعوائل 
العراق  حترير  معارك  يف  مشاركتهم  لدى 

من براثن تنظيم داعش االرهايب.

يّكرم عددا من ابناء الشهداء بذي قار والمثنى 

  السعادة ترتسم على وجوه 
،،الطلبةو الطالبات  ،،
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الوطنية تنزف من حمياك وقلبك العامر باإليامن ينبض حب العقيدة 
واملذهب، كانت صوالتك مشهودة لكل املجاهدين، فكل ذرة تراب 
يف معركة جرف الصخر تعرف انك عاشق الشهادة وغايتك املوت. 
ان  يمكنها  منطقية ال  احللفي  عاطفة غري  ابا عيل  ذات  تولدت يف   
تقاوم الفجائي واملتنافر واخليايل. الواقع فرضها بصوت عامل يعلم ما 
يدور باحلياة برمتها، انه صوت احلق ،صوت املظلومني عىل االرض. 
فكانت الفتوى الكفائية قوة االهلية اوقفت الرش برمشة عني. االمر 
ان يستمر طاملا يف  انه ال يمكن  للغاية حتى  برمته مثل حلم مزعج 
احلياة رجل مثل »سيد عيل السيستاين«.هو يعرف بيقني ان االمر كان 
مؤملا لكن بفتواه انقذ البرشية من بحر هائج اسود ممتلئ باحليوانات 
املفرتسة التي ليس هلا مبدأ او الدين، لكن غاياهتا قتل نور حممد وال 

حممد عىل االرض.

الى روح الشهيد السعيد

 )الشيخ عبد الحسين الزم الحلفي( ابو علي 

مع  الكفائية  واجلامهري  احلوزوية  اجلموع  مع  احللفي  انتفض 
القتال  مركب  وركب  السيستاين،  النهج  بإتباع  املحضوضني 
مع قوات احلشد الشعبي، وهو يتنقل من انتصار اىل انتصار، 
يد يقاتل هبا التكفرييني وأخرى حيمل تعليامت املنهج القويم 
مهم  شحذ  هو  عمله  صميم  وكان  االرشادية.  تبليغاته  يف 
العرض  عن  والدفاع  اجلهاد  فضل  عن  وتبليغهم  املقاتلني 
واملقدسات وعن عقيدة احلشد الشعبي وحب العراق، يقدم 

هذا العطاء اجلهادي بمزاج نفي عايل وتواضع.
كان احللفي اسد بني اقرانه ال هياب املوت بل املوت هيرب منه 
لقوة اليقني يف قلبه وعقله وروحه.. فصوالت سامراء وسيد 
حممد وبلد تشهد له، لكن االرض التي اختارت روحه الطاهرة 
هي جرف النرص)جرف الصخر( . فرفع اهلل قدره يف العليني 
سواتر  يقتحم  وهو  الداعشية  الغربان  عيون  رصدته  حني 
وطعام،  مياه  من  الكريمة  النفوس  به  جادة  ما  لينقل  املنازلة 
املتوحشني  قذائف  وال  الغادرة  القناصني  رصاصات  تثنيه  مل 
وال كامئن املرتزقة، كان ينفذ االوامر بتلك الرجولة احلسينية 
التي يشهد هلا اجلميع...كان يقاتل ويقول )وبجرف الصخر 
كل ذرة عاشكة الشهادة وغايتي املوت ..غري اهل الوطن ما 
اقبل احد ..البرصة تنختك يا عبد احلسني رد للمعركة وخليه 

تشتد (
الريبة وانفجار  انقشاع  التي فصلت بني  الدامية  الليلة  وتلك 
والتهاب  النجوم  روع��ة  يضاهي  الشهادة  وحلم  اليقني، 
الشهب، ارتعش الرتاب أالما عىل الوجوه، والنار متطر عىل 
الطيور اىل حضن فضاء  القلب، فغادرة روح )احللفي( مثل 
أرحب بعد  انتظار طويل للشهادة لتعرج روحه الطاهرة اىل 
امللكوت االعىل شاهدة عىل اجرام عصابة )داعش( املجرمة..

يعرفه ومن مل يعرف  الشيخ احللفي يف قلوب من  وبقي ذكر 
من البرصة اىل مجيع انحاء العراق 

بطاقة الشهيد:

اسم الشهيد : الشهيد الشيخ عبد الحسين الزم الحلفي
مكان وتاريخ الوالدة : البرصة 1964

التحصيل الدرايس : دراسة حوزوية
احلالة االجتامعية : متزوج ولديه تسعة أبناء

تاريخ وقاطع االستشهاد :  17/ 5 / 2015_ جرف الصخر

عاشق الشهادة 
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تعَب الطريُق
ف����������اإىل ال�����������ش�����ه�����ادة ق����ل����ت ي������ا ن����ف���������س اذه����ب����ي
ا�����ش����ط����ب����ي ال��������ق��������اين  ب��������ال��������دم  ع����ل����ي����ه����ا  ال 
وع������ل������ى ال�����������ش�����م�����اء ن������ث������اره������م ف���ل���ت�������ش���ك���ب���ي
وع�������ل�������ى ج�������������ذوع وف�������ائ�������ه�������م ف���ل���ُت�������ش���ل���ب���ي
ا�����ش����رب����ي ال��������ك��������رام��������ات  �������ش������وح  يف  م������ث������ال 
ت���ت���ه���ي���ب���ي ال  ال�������ع�������ل�������ي�������اَء  وت������ق������ّح������م������ي 
وم�����������ن ال�����ب�����������ش�����ال�����ة ت������رت������ق������ي ل�����أ�����ش����ع����ب
ول������ن������ي������ل ج���������ائ���������زة اخل���������ل���������ود ت�����اأه�����ب�����ي
������������ان ل����ت���������ش����ت����ل����ّذ ع�����ي�����ون�����ه�����ا ب������االأط������ي������ب
امل���������������ش�������رب ع��������ن��������د  هلل  ل�������ُي���������������ش�������ّب�������ح�������ا 
م�����������ن ب���������������������اذٍل ف������ي������ن������ا وم��������������ن م�����ت�����ق�����رب
االأرح�����������ب ال������ط������ري������ق  اإىل  اخل�������ل�������ود  ن�����ح�����و 
������������������������دَّ اخل�����������������ر م�������������ن ك�����������ّف�����������ي اأب�������������ي
م����وك����ب����ي يف  ع�����ر������ش�����ت�����ه�����ا  ث���������م  �������ف������ن������ان 
ي�����رك�����ِب مل  م�������ن  وع�������رف�������ت  ع����رف����ت����ه����م  ������������ن 
������������ّد ع������ل������ى ال��������ه��������دى وخل����������ائ����������ٍف م����رق����ب
اأ�����ش����ح����ب مل  ظ������ام������ئ������ًا  ف����������������وؤادي  و���������ش��������واه 
وت����������ق����������ّرب����������ي ج�������������ل������������ه  ج�������������������ّل  هلل 
ق�������رب�������اَن�������ه اأب�������ق�������ى ل����ي����ح����ي����ا ال���������دي���������ُن ب���ي

ت����ت����ع����ِب مل  واأرج����������ل����������ي  ال������ط������ري������ق  ت�����ع�����ب 
ذري��������ع��������ة ل�������ل�������خ�������ان�������ع�������ن  ت����������رك����������ي  ال 
ول�����ت�����ف�����ر������ش�����ي ال����������غ����������راء م������ن������ك اأع�����������زة
وت�����ق�����ط�����ّع�����ي�����ه�����م م���������ن خ����������������ٍف ح�����������ش�����رًة
االأ واأروع  ال����ر�����ش����ي����ع  ح����ت����ى  ب����ه����م  �����ش����ّح����ي 
�����ش����اب����ٍق م��������ن  ُت���������������رْد  مل  م���������ف���������اوَز  رودي 
ال���������ذرى اإىل  ت���������ش����ت����ط����ي����ُل  اجل��������ل�������ة  ف�����م�����ن 
وروده ق�������ب�������ل  ل�������ل�������م�������وت  وت�������ه�������ي�������ئ�������ي 
وج�����ف�����ت�����ه�����ا خ�����ي�����ل�����ي ع������ل������ى ت�����������رع اجل����ن���������������
����ش���ط���ئ���ه���ا يف  ن������ا�������ش������ري  ك�����ف������َ�����ي  وت��������رك��������ت 
ول�����ُي�����ح�����������ش�����ي�����ا ع�����������دد ال���������ذي���������ن اأح�����ب�����ه�����م
وي�����������وؤ������������ش�����������را ل�������ل�������ع�������اب�������ري�������ن ظ������ل�����ه�����م
ت�������ش���ت���م���� اأن  روع���������������ة  ه���������ي  ك���������م  اهلَل 
ور�����ش����م����ت خ������ارط������ة ال����ط����ري����ق ب���ري�������ش���ة ال��������
ورف���������ع���������ُت ق������ن������دي������ً� ب�������وج�������ه ال�����راك�����ب�����ي������
ووق�������ف�������ت اأخ�����ت�����������ش�����ر ال�����ن�����ه�����اي�����ة ل���ل���م���ج��������
ج������������������ردت �������ش������ي������ف������ي ل�������ل�������ق�������اء ب����ل����ه����ف����ة
وم�������������ش������ي������ت حم�����ت�����������ش�����ب�����ًا ب������ك������ل حم���ب���ت���ي
ف��������اأن��������ا احل�������������ش������ُن وك����������ل م��������ا ع�������ن�������دي ل���ه

حيدر السالمي
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بقلم: حسين النعمة

حرص اجدادنا عىل تعليم وحتفيظ الصغار 
يف  الكريم  للقرآن  املنرصمة  القرون  يف 
الكتاتيب، فكانوا ينشئوهنم تنشئة قرآنية 
ثقافته  وتعزز  املسلم  الفرد  بناء  يف  تفيد 
باملفردات القرآنية، وعند قراءيت لدراسة 
يف  األرسي��ة  والعالقات  الطفل  »تربية 

حسني  سعدية  للدكتورة  العريب«  الرتاث 
وجدهتا تشري اىل اثباتات تؤكد بأّن االهتامم 
يقاس  التي  املعايري  أه��م  م��ن  بالّطفولة 
كانت  لذلك  وتطّوره،  املجتمع  تقّدم  هبا 
تتقاسمها  ميدانًا خصبًا  زالت  الّطفولة وما 
الّطفل  فأصبح  املختلفة،  العلوم  شتى 
واالجتامعية،  الرّتبوية،  للّدراسات  مركزًا 

والّنفسية، والعضوية، والّترشحيية.
وبدأت دراستها هبذا السؤال: » ترى كيف 
وتأديبهم؟«،  أبنائهم  تربية  العرب  استطاع 
من  اّتذت  العرب  ان  وجدت  بحثها  ويف 
القرآن الكريم واألدب العريب مادة تستقي 
منها املعاين واألفكار، أيام كانوا يف البداوة، 
اخل��واط��ر،  وعفوية  ال��س��ل��وك،  وسهولة 
أهّنم  ويبدو  والتقاليد،  األعراف  ورسوخ 
فيهم  ويغرسون  أوالده���م  ي��رّب��ون  كانوا 
والّنجدة،  والكرم،  كالّشجاعة،  محيدة  قيام 
الّضعيف،  وإعانة  اجلوار،  وحفظ  والعّفة، 
وغري ذلك من الفضائل التي ترفعهم وتربز 

مكانتهم بني القبائل اأُلخر.
تنشئة  اختلفت  فقد  ه��ذا  زماننا  يف  أم��ا 
االطفال اىل حد كبري خصوصا بعد سلسلة 
العربية  البالد  شهدهتا  التي  االحتالالت 
وكذلك  وعمليا،  فكريا  بظالهلا  القت  وما 
ألسباب اخرى اوهلا ابعاد الفرد املسلم عن 

القرآن 
ال��ك��ري��م 

م��ن��ذ ط��ف��ول��ت��ه 
وقت  تعليمه  يقترص  حيث 

فينشأ  الكريمة،  السور  قصار  عىل  صغره 
بخزين هزيل من املفردات اللغوية عادًة ما 
يكون قارصا عىل املفردات العامية –)اللغة 

الدارجة(.
فوجدت  الغريب  الطفل  تنشئة  عن  وربطا 
ثالث  عمر  يف  وهو  اللغوية  حصيلته  ان 
سنني اكثر من 16000 كلمة، ويف مراجعة 
كتاب  ع��ن  ق���رأت  اللغوية  ل��ل��دراس��ات 
املسترشق  لصاحبه  ال��ث��وري(  )االس���الم 
اقامها  دراس��ة  ينقل  الذي  وول(  )جيسن 
الفرنسيون واإلنكليزيون وااليطاليون عن 
القرن  الثامن من  العقد  االسالم طبعت يف 
رسيِّ  عن  »وول«  خالهلا  يتساءل  امل��ايض، 
يفرض  ان  استطاع  الذي  املسلم  الفرد  قوة 
اهلادي،  اىل  االطلي  املحيط  من  وج��وده 
فوجد »وول« بني ما توصل إليه ان الطفل 
اىل  يذهب  الطفولة  عمر  يف  وه��و  املسلم 

الُكّتاب 
ويتعلم  ليحفظ 

القرآن الكريم الذي بلغت عدد 
يدرس  وبعده  كلمة،   )77439( كلامته 
اللغة  قواعد  مجعت  التي  مالك  بن  ألفية 
العربية، فتوقعوا قدرة الطفل ولديه امكانية 
انصاف  آراء  عن  وبعيدًا  وبالغة،  حفظ 
القرآن  حتفيظ  ان  يظنون  الذين  املثقفني 
مادة  منهاج  اليوم  نجد  لذا  الطفل،  جيهد 
قصار  الطفل  بتحفيظ  خجول  االسالمية 
التعليم  هذا  اماتوا  لذا  الكريمة.  السور 
اكاديمية  مدارس  فتح  بعد  البديل،  بإجياد 
ألوالد االغنياء واثارة الطبقية يف االوساط 
العربية إبان العقد الثاين من القرن املنرصم 
تغيري  يف  تساعد  جديدة  مفاهيم  وادخ��ال 
هدامة،  اسرتاتيجية  وف��ق  التعليم  مسار 
واستطاع خالهلا املحتل من كرس قاعدة بناء 

الفرد املسلم.

كيف اضعَف الغرب

 ثقافة العربي المسلم؟
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آثار تحية اإلسالم 
في العالقات اإلنسانية

بقوله:  أحدهم  يبادرك  أن  عجيبًا  ليس   
)صباح اخلري( أو أن يقول لك: )صبحك 
اهلل باخلري( وآخر يقول لك: )مساء اخلري( 
أو )مساك اهلل باخلري( أو يومئ ثالث داللة 
عىل سالمه عليك أو جييبك أحدهم عندما 
فيبادرك وكأن  )السالم عليكم(  له:  تقول 
ال��س��امء سقطت ع��ىل رأس��ه  ح��ج��ارة م��ن 
ليس  ذل��ك  كل  )ه��ال(،  بثقلها:  وأح��س 
أحدهم  جتد  أن  العجيب  ولكن  بعجيب 
جييبك بتحية السامء حتية السالم والعالقات 
اهلل  ورمح��ة  عليكم  )ال��س��الم  اإلنسانية: 
نتمسك  أن  أيضًا  والعجيب  وبركاته( 
لنا  نفع  فيه  الذي  الباطن  ونرتك  بالظاهر 
من  الواجب،  ونرتك  باملستحب  نلتزم  بل 
لبيان  وهي  املقالة  هذه  كانت  ذلك  أجل 
اإلنسانية  العالقات  يف  اإلسالم  حتية  آثار 
به  التحية يف كالم العرب ما حيييِّي  فنقول: 

التي  اهلل  وحتية  تالَقوا،  إذا  بعضًا  بعضهم 
جعلها يف الدنيا واآلخرة مِلؤِمني عباده إذا 
الدعاء  بأمجع  لبعض  تالقَوا ودعا بعضهم 

أن يقول: السالم عليكم ورمحة اهلل.
وا  َفَحيُّ ٍة  بَِتِحيَّ يُتْم  ُحييِّ )َوإَِذا  تعاىل:  قال   
 ،)86 )النساء  وَه��ا(  ُردُّ َأْو  ِمْنَها  بَِأْحَسَن 
لك  جعل  أي  اهلل  حّياك  يقال  أن  فالتحية 
حياة وذلك إخبار، ثم جُيعل دعاء، وُيقال 
ذلك،  له  ق��ال  إذا  حتية  فالنًا  ف��الن  حّيى 
وأصل التحية من احلياة ثم جعل ذلك دعاء 
حصول  عن  خارج  غري  مجيعه  لكون  حتية 
احلياة، أو مسبب حياة إما يف الدنيا وإما يف 
اآلخرة. هذا يف نحو اللغة واالصطالح أما 
التحية  أثر  فنلحظ  اإلنسانية  العالقات  يف 

يف السنة الرشيفة يف املديات التالية:
رسول  عن  ورد  فقد  ال��داع��ي:  إجابة   �   
الكالم متأخر  اهلل)صىل اهلل عليه وآله( أن 

عن السالم، ففي ذلك إشعار بأن تكون 
وختامًا  اب��ت��داًء  املسلمني  بني  العالقة 
ضمن مدى اآلداب اإلسالمية، وحيث 
بدأ  )م��ن  وآل���ه(:  عليه  اهلل  ق��ال)ص��ىل 

بالكالم قبل السالم، فال جتيبوه(
2� كثرة الربكة: ومن األسباب املعنوية   
وكثرة  النعمة  ت��وارد  اإلس��الم  لتحية 
بيته،  يف  املسلم  اإلنسان  عىل  الربكات 
فعن أنس أنه قال: قال رسول اهلل)صىل 
أسبغ  أن��س  )ي��ا  ي��وم��ًا:  وآل��ه(  عليه  اهلل 
السحاب،  مّر  الرصاط  الوضوء مترُّ عىل 
من  أكثر  بيتك،  خري  يكثر  السالم  أفِش 
صدقة الرس فإهنا تطفئ غضب الرب عز 

وجل(.
  � نيل اجلنة: ومن األسباب األخرى لنيل 
اجلنة � أي نيل رضوان اهلل � إلقاء التحية، 
فهنا ترغيب وحث القتناء النعيم املقيم.

قال:  أنه  السالم(  اهلل)عليه  عبد  أيب  عن 
يف  أبيات  بأربعة  أربعة  يل  يضمن  )من 
اجلنة: من أنفق ومل خيف فقرًا، وأنصف 
يف  السالم  وأفشى  نفسه،  من  الناس 

العامل، وترك املراء وإن كان حمقًا(.
 4� ترك البخل: فقد قرن رسول اهلل)صىل 
عىل  التحية  برتك  البخل  وآله(  عليه  اهلل 

اآلخرين.
أعجز  )إن  وآل��ه(:  عليه  اهلل  قال)صىل    
الدعاء، وإن أبخل  الناس من عجز من 

الناس من بخل بالسالم(.
حمبة  ال��ت��واض��ع  ال��ت��واض��ع:  نيل   �5   
قرنه  لذلك  برضاهم،  والفوز  اآلخرين 
بالسالم  السالم(  الصادق)عليه  اإلمام 
التواضع أن تسّلم عىل  حيث قال: )من 

من لقيت(.
ثواب  من  أجزله  وما  رقبة:  عتق   �6    
لقي  )من  وآل��ه(:  عليه  اهلل  لقوله)صىل 
كتب  عليهم  فسّلم  املسلمني  من  عرشة 

اهلل له عتق رقبة(.
   7� خ��ري األخ���الق: م��ا أرف��ع درج��ة 
األفعال  وأمحز  األخالق  قمة  التزم  من 
لقوله)صىل اهلل عليه وآله(: )أال أخربكم 
واآلخ���رة؟  الدنيا  أه��ل  أخ��الق  بخري 
اهلل  فقال)صىل  اهلل،  رسول  يا  بىل  قالوا: 

عليه وآله(: إفشاء السالم يف العامل(.

فالح حسن العلي  

A h r a r w e e k l y33

مشاركات



ومنذ  املقدسة،  احلسينية  العتبة  عكفت 
تويل  ع��ىل  ال��دك��ت��ات��وري  النظام  سقوط 
ذات  الرشعية  املسؤوليات  من  العديد 
واالقتصادية  االجتامعية  بالشؤون  الصلة 
لترتك  نطاق،  من  اكثر  وعىل  واالنسانية 
معظم  نفوس  يف  ملحوظا  تأثريا  بذلك 
سواء  اعامهلا،  من  واملستفيدين  املراقبني 
جهد  عىل  معولة  خارجه،  او  العراق  يف 
توليها  التي  املهام  امتام  وارادهتم  منتسبيها 
العراقية  املكونات  خدمة  هبدف  رعايتها 

بمختلف مسمياهتا واشكاهلا.
اذ بادرت العتبة احلسينية املقدسة اىل تشييد 
العديد من املرافق والبنى التحتية املهمة يف 
كربالء املقدسة وبعض املحافظات، فضال 
عن تأسيس الكثري من املؤسسات اخلدمية 
التي تعنى بشؤون رشائح اجتامعية خمتلفة، 
والطبية  التعليمية  املؤسسات  من  ابتداء 
والتنموية،  واالق��ت��ص��ادي��ة  واالن��س��ان��ي��ة 
كل  يف  االجتهاد  عينيها  نصب  واضعة 
كام  املؤسسات  تلك  مفاصل  من  مفصل 

يشري اغلب املراقبني.
اذ اظهر استبيان رأي اجري مؤخرا انطباعا 

اجيابيا لدى معظم ممن ابدى رأيه يف طبيعة 
املهام التي تتوالها العتبة املقدسة .

باالجياب  االستبيان  هذا  استهلوا   %88
عن تاييدهم لقيام العتبة املقدسة بمشاريع 
لتشمل  االخ��رى  املحافظات  يف  خدمية 
الصحية والتعليمية  ونحومها  و7% بالنفي 
 %5 نسبة  اما  اخلدمات  تلك  انشاء  وعدم 

فان اجابتهم كانت ب� ال اعلم.
وح��دة  نظمته  ال��ذي  االستبيان  وشمل 
 550 مشاركة  النرش  شعبة  يف  االستطالع 
العلمية  املستويات  خمتلف  من  شخصا 

واملهنية والعمرية.
ويفضل 79% بحسب االستبيان ان تتبنى 
العتبة مشاريع استثامرية خاصة هبا، يف حني 
يرى 13% عكس ذلك ، و8% اجابوا بعدم 
او كال، وجتدر  بنعم  معرفتهم ومل يصوتوا 
االشارة اىل ان معظم مشاريع العتبة احلالية 

غري استثامرية.
فيام يرى 40% ان تكون مشاريع اخلدمات 
و%46  االختصاصات،  بعض  يف  حم��ددة 
يفضلون انفتاح تلك املشاريع عىل خمتلف 
ال  اجاباهتم  كانت  و%14  احلياة،  شؤون 

أعلم.
يف  احلسينية  العتبة  مسامهة  صعيد  وعىل 
للسكان،  املعييش  الوضع  وحتسني  تنمية 
وجد 50% ان مشاريع العتبة اسمهت حلد 
العكس،   %23 يرى  فيام   ، ذلك  يف  كبري 
االستبيان  يف  املشاركني  من   %29 واعترب 
لكن  ذلك   يف  سامهت  احلسينية  العتبة  ان 

بشكل حمدود جدا.
وحول اخلطاب االسالمي للعتبة اكد %45 
و%39  التأثري،  شديد  انه  املشاركني  من 
يعدونه مؤثرا بشكل حمدود، و20% يرون 
فيه بانه معتدل يف حني  ان 2% يعدونه غري 

مؤثر اطالقا وال يثري فيهم شيئا.
امل��ؤمت��رات  ان   %39 اع��ت��رب  ذل���ك  اىل 
املهرجانات  فيها  بام  الثقافية  والنشاطات 
داخل  يف  احلسينية  العتبة  تنظمها  التي 
العراق ناجحة جدا، ورأى %33   وخارج 
اهنا ناجحة فقط دون متييز، فيام أشار %16 
يميزها  وال  عادية  اهنا  يعتقدون  اهنم  اىل 
يشء ، يف حني 12% صوتوا بعدم علمهم 

هبكذا امور.
التامسك  يف  العتبة  دور  صعيد  وع��ىل 

88% يطمحون بإقامة مشاريَع خدمية وصحية خارج محافظة كربالء المقدسة 

استطالع عيسى الخفاجي

في استبيان خاص..
م مشاريع العتبة الحسينية؟ كيف تقيِّ
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االجتامعي يف العراق والسلم االهيل، أكد 
العتبة  كان مؤثرا جدا،  56% عىل ان دور 
دوره��م  يعد  و%7  م��ؤث��را،  ك��ان  و%37  

عاديا، و4% يعد غري مؤثر.
يف  املشاركني  م��ن   %49 ي��رى  وأخ���ريا.. 
االستبيان ان إعالم العتبة احلسينية املقدسة 
كان فعاال جدا، و 36% فعال بشكل حمدود، 
بانه كان عاديا، فيام وجد %3  و12% رأوا 

ان االعالم دون مستوى الطموح.
اهم االراء واملقرتحات التي وردت إلدامة 

نشاطات وانجازات العتبة:
والبطالة  الشباب  بمسألة  االه��ت��امم   .1
احللقة  بكوهنا  احلكومة  اىل  الركون  وعدم 
من  الكثري  تشغيل  خ��الل  من  االضعف 
املحافظات  بعض  يف  العاطلة   املعامل 
من  له  ملا  واجلنوبية  الوسطى  وخصوصا 

دور يف تقليل نسب البطالة.
املعدوم  ال��زراع��ي  بالنشاط  االهتامم   .2
والشد عىل ايدي الفالحني ودعمهم ماديا 
التسويق  قضية  اىل  وااللتفات  ومعنويا 
تداخل  من  االهم ومحايتهم  املرحلة  كوهنا 
تتحقق  حتى  االجنبي  املنتوج  وتسويق 

االهداف املرجوة .
الرتبوية  باجلوانب  فاكثر  اكثر  االهتامم   .3
انشاء  خالل  من  الرتبية   قطاع  وباالخص 
تفيف  من  تتمكن  حتى  املدارس  وتشييد 
التي  امل��دارس  بعض  يف  احلاصل  الزخم 
اعتادت عىل الدوام الثنائي والثالثي  وعىل 
نشاط الطالب وذلك بتقليل اعداد  طالب 
الصف الواحد الذي يرتاوح من 60-50 
مقسام  والتوجيه  االرشاف  ويكون  طالبا 

بني مديريات الرتبية والعتبة احلسينية.
والذي  واالشمل  االهم  العتبة  انجاز    .4
خيتص  وال��ذي  املهمة   املشاريع  من  يعد 
بحياة املواطن هو مسامهتها بحلحلة بعض 
والضغط  واالجتامعية  السياسية  االم��ور 
عىل احلكومة لقرارات تدم املجتمع عامة 
قضية  يف  الديني  ثقلها  استخدام  وكذلك 
فض النزاعات العشائرية التي كثريا ماتقع 

والتي يروح ضحيتها انفس بريئة.
املقدسة  احلسينية  العتبة  انشطة  زيادة   .5
خارج حمافظة كربالء  بوترية اكرب وخطى 
ارسع اذ تعاين الكثري من املناطق  من شحة 
املاء وملوحته اسوة بمشاريع املاء الصالح 

يف  حمددة  مناطق  يف  انشئت  التي  للرشب 
حمافظة البرصة.

6. االكثار من مشاريع دور القران الكريم 
ويف حمافظات عدة وفتح ممثليات  لرتسيخ 
املنهج احلسيني واحلفاظ عليه وعىل  ونرش 
شعائره واعالء شأهنا وعدم السامح لالمور 
اهلوسات  مثل  الشعائر  بتشويه  الدخيلة 
يف  واملسامهة  الشباب  لبعض  والدبكات 
زيادة الوعي الديني من خالل تعاليم اهل 
املؤمنني  وتثقيف  السالم  عليهم  البيت 

باحكام رشيعة حممد وال بيته.
يف  كبري  رئيي  مستشفى  ببناء  الرشوع   .7
مدينة  مستشفى  غرار  عىل  كربالء  حمافظة 
الطبية احلكومية  وجتهيزها  االمام احلسني 
باحدث االجهزة الطبية يف كافة املجاالت 
وباجور  املتخصصة  الطبية  وبالكوادر 
الفقراء  من  واسعة  رشحية  خلدمة  تنافسية 
من  املتعففة  والعوائل  الدخل  وحم��دودي 
جهة و الستيعاب اعداد اكرب من احلاالت 
التي  ال��زي��ارات  اي��ام  وخصوصا  الطارئة 
من  منها  املليونية  وتلك  كربالء  تشهدها 

جهة أخرى.

46% يرفضون تخصص العتبة بمجاالت خدمة معينة للمواطنين وينادون بالتنوع

79% يفضلون قيام 
مشاريع استثماريـــة 
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 في الصحيفة السجادية

تربية األوالد 
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كبرية  أمهية  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  بيت  أهل  أوىل     
للعائلة ألهنا اللبنة األساسية يف بناء املجتمع،وهي التي تقرر 
صالحه. وتعد الصحيفة السجادية لإلمام زين العابدين عيل 
بن احلسني)عليهام السالم( من النامذج احلية الدالة عىل اهتامم 
الناس وحثهم عىل  السالم( بوعظ  الرسول )عليهم  بيت  آل 
الصالح. وهي جمموعة من األدعية يركز بعضها عىل الرتبية 
األرسية والسيام عالقة اآلباء بأبنائهم. يف مطلع الدعاء نقرأ 

قول اإلمام السجاد)عليه السالم(:
يل  وبإصالحهم  ول��دي  ببقاء  ع��يلَّ  ُم��نَّ  )اللهمَّ    
بالبقاء  ألبنائه  يدعو  أنه  النص  من  وواضح  هبم(،  وبإمتاعي 
بإرشادهم  يكون  وصالحهم  صلحاء،  يكونوا  وأن  احلياة  يف 
من األب وتوجيههم التوجيه السلوكي الصحيح القائم عىل 
يدعو  له ومتتعه هبم.ثم  ليتم صالحهم  نبيه،  اهلل وسنة  كتاب 
اإلمام السجاد )عليه السالم( هلم بقوله: )وأصلح يل أبداهنم 
بالرياضة  البدن  إص��الح  يؤكد  هنا  وأخالقهم(  وأدياهنم 
يعني  اجلسد  اختالل  ألن  األم��راض،  من  عليه  واملحافظة 
اختالل كل العمليات البيولوجية، ومن ثم ضعف اإلنسان. 
ثم يدعو هلم بإصالح االعتقاد لكي ال ينحرفوا، ثم إصالح 
يشمل  األبناء  الرذيلة.وإصالح  عن  يبتعدوا  كي  )األخالق( 
كل النواحي املادية واالعتقادية واملعنوية حتى يكونوا ساملني 
وإدراك  املجتمع  يف  اجلاد  التأثري  عىل  قادرين  آفة،  كل  من 
يف  عادة  يكون  وهذا  عليها.  واحلكم  حوهلم  التي  األشياء 
عليه  اهلل  الكريم)صىل  الرسول  منهج  ضمن  األوىل  املرحلة 
وآله( القائل: )العب ولدك سبعًا وصاحبه سبعًا ثم اترك له 

احلبل عىل الغارب(.
ثم يستطرد قائاًل )وعافهم يف أنفسهم ويف جوارحهم   
)عليه  اإلمام  يؤكد  أمورهم(. وهنا  من  به  ُعنيت  ما  ويف كل 
وإن  هبم.  حييط  ما  وكل  ل��ألوالد  النفسية  الرتبية  السالم( 
بل  املجتمع،  يف  مؤثرين  غري  األبناء  جتعل  النفسية  األمراض 

واإلرشاد  وتوجيهها  النفس  فتنقية  سلبيًا،  أثرهم  جتعل  قد 
)واجعلهم  املجتمع  يف  إجيابيني  األوالد  جيعل  الصحيح 
وألوليائك  ل��ك،  مطيعني  سامعني  ب��رصاء  أتقياء  أب���رارًا 
األوالد  تربية  عىل  السالم(  )عليه  اإلمام  حيث  وهنا  حمبني(، 
عىل الرب واإلحسان واخلري والعمل الصالح وجتنب املعايص 
الباطل.  طريق  وبني  بينه  ويفرقوا  احلق  طريق  يبرصوا  وأن 
ومطيعني  سامعني  ليكونوا  أوليائه  وحمبة  حمبته  إىل  ويدعوهم 
لإلرشادات والتوجيه الذي يقدم هلم، وهذا بكل تأكيد يرتبط 
عليه  اهلل  الكريم)صىل  الرسول  حديث  يف  كام  اآلباء  بصالح 

وآله(: )إن اهلل ليصلح بصلح الرجل ولده(.
أعدائك  )وجلميع  السالم(  )عليه  اإلمام  ويضيف   
موقف  ل��ألوالد  يكون  أن  أي  آم��ني(  ومبغضني،  معاندين 
هذه  السالم(  )عليه  اإلم��ام  وأهنى  أبيهم.  أع��داء  من  سلبي 
الفقرة بلفظة )آمني( وهي تعني طلب االستجابة من اهلل )عز 
باملصاحبة  املتمثل  السليم  وجل(. وهذه هي مرحلة اإلعداد 
عىل منهج الرسول الكريم )صىل اهلل عليه وآله( وهي املرحلة 
الثانية يف قول الرسول)صىل اهلل عليه وآله( )وصاحبه سبعًا(. 
أما املرحلة )الثالثة( أي )ترك احلبل عىل الغارب( فهي دعوة 
بعدما  بنفسه  مشاكله  وحيل  واقعه  وي��امرس  حياته  ليعيش 
املرحلة  وهذه  أهليته،  وتأكدت  الثقة  ومنح  ومتكن  استوثق 
تأخذ احليز األكرب من الدعاء والسيام موقف األبناء من اآلباء 
يف شد العضد وتقويته وإصالح ما اعوج منه، ويفرح اآلباء 
بأبنائهم يف املجالس وحييي األبناء ذكر آبائهم بعد املامت. ثم 
واملؤمنني  للمسلمني  فيدعو  السالم(  )عليه  اإلمام  يسرتسل 
بمثل دعائه لولده يف عاجل الدنيا وآجل اآلخرة. وهذا غيض 
أن  إىل  أحوجنا  وما  السالم(.  )عليه  اإلمام  أدعية  فيض  من 
تراثنا اإلسالمي، ونستظهر اجلوانب  التاريخ ونجذر  ندرس 

اإلجيابية والسيام يف الرتبية األرسية.
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الفخار.. 
اقدم صناعة في وادي الرافدين طرائف جحا

كيف تصنع )ولدًا / بنتا( ُمْتِعبًا؟
وكيف تصنع )ولدًا / بنتا( َحَسَن السلوك؟

هل تعلم؟

 اجلواب من خالل املعادالت التالية :
1. نقد جارح + تسلط = شخصية مدمرة.
 2. مقارنة سلبية + حتقري = هدم شخصية.

3. محاية زائدة + عدم حتميل للمسئولية = إتكالية.
 4. إحرتام + مدح = ثقة عالية بالنفس.

 5. جتاهل للسلوك السلبي + تركيز َعىَلٰ السلوك اإلجيايب = تعديل سلوك.
 6. تكليف اإلبن بمسئولية + مساندته عند احلاجة = شخصية إدارية.

7. إعطاء ثقة + غرس قيمة الصدق = شخصية مستقيمة ذات رقابة ذاتية.
أهيا األب،أيتها األم،أهيا املعلم،أيتها املعلمة،

إهتموا ولو قليال هبذه املعادالت فستحصدون خريا إْن شاَء اهلُل

باستقالل  اعرتفت  التي  األوىل  البلدان  أحد  العراق  أن  كام  املسلمني،  من  بسكاهنا  العامل  يف  الدول  أكرب  هي  إندونيسيا،  إن 
إندونيسيا، وليس هذا فقط، فقد كان العراق أيضًا من إحدى الدول التي ساعدت إندونيسيا يف احلفاظ عىل استقالهلا، كام كان 

جلامعة بغداد دور يف تاريخ إندونيسيا؟ 
العلوم  بكلية  احلرية،  قاعة  يف  انتاريكسو(  )بامبانج  العراق  يف  إندونيسيا  مجهورية  سفري  هبا  وحارض  أثارها  املعلومات  هذه 

السياسية � جامعة بغداد، صباح يوم األربعاء 14 نوفمرب 2018.

بأن  أحدهم خيرب جحا  جاء 
جحا  ففرح  ضاع  قد  محاره 
شكرًا  وسجد  شديدًا  فرحًا 
أهيا  ل��ك  م��ا   : ل��ه  فقيل  هلل 
ضاع  قد  و  أتفرح  األمح��ق 
محارك ؟ فقال له جحا : إين 
أشكر اهلل ألين مل أكن راكبًا 

عليه و إال ضعت معه 
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ارقام 
لها مغزى

7
الرقم 7

- آيات سورة الفاحتة 7
- الطواف حول الكعبة 7

- عدد االحجار التي يرمى هبا اجلمرات يف احلج 7
- السعي بني الصفا واملروة 7
- تكبرية العيدين 7 تكبريات

- الذين يظلهم بظله يوم القيامة هم 7
- عدد طبقات السامء 7

- عدد طبقات االرض 7
- أبواب النار 7

- ألوان قوس الرمحن 7
- عجائب الدنيا 7

- عدد قارات العامل 7
- عدد البحار 7

- املعادن الرئيسية يف األرض 7 
- عدد أيام االسبوع 7

- هناك 7 مستويات مدارية لإللكرتون
- للضوء املرئي 7 ألوان

- اشعاعات للضوء غري املرئي عددها 7
- هتاجر الطيور برسب عىل شكل 7

أخريا نقول بخشوع.. )ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل(
الحظوا.. شهادة التوحيد تتكون من 7 كلامت

يلعبون  أطفاال  فوجد  الكوفة  أزقة  بأحد  البهلول  وهب  أبو  مر 
باجلوز والصنوج إال طفال« جيلس بجانب اجلدار متفكرا لوحده. 

السوق  إىل  بك  ألذهب  يدك  أعطني  له:  وقال  هبلول  إليه  فتقدم 
ألشرتي لك لعبا مثل هؤالء األطفال يا صغري. 

فقال الطفل: ما خلقنا للعب يا رجل.
فقال هبلول: وملاذا خلقنا إذن يا صغري؟

قال: لعبادة اهلل سبحانه وتعاىل 
فقال هبلول: ومن أين لك هذا؟

ال  إلينا  وأنكم  عبثًا  خلقناكم  إنام  أفحسبتم  تعاىل،  قوله  من  قال: 
ترجعون، ومن قوله تعاىل، وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدوا. 

يقول هبلول: فانكببت عىل الطفل فوضعته يف حجري ومسحت 
وجهه و قلت له: حبيبي ملا هذا اجلزع وانت صغري السن ومل تعمل 

من الكبائر ما جيعلك تتكلم هكذا؟
فقال الطفل: إليك عني يا هبلول واهلل لقد رأيت أمي تضع صغار 

احلطب بالنار قبل كبارها 
فقلت: ال أماه دعي الصغار وشأهنم واجعيل النار تعمل بالكبار.

فقالت يا ولدي إن الكبار ال تعمل إال بالصغار ، أفال خيشى املرء 
ان يكون من صغار حطب جهنم؟

فال تنظر يا هبلول إىل صغر ما فعلت بل أنظر إىل عظم من عصيت .
أجد ذلك  مل  أفقت  وملا  أغمي عيل  فلام سمعت هذا  فقال هبلول: 

الغالم وسألت عنه
فقالوا : اومل تعرفه يا هبلول 

فقلت: ال
فقالوا انه عيل الرضا بن موسى الكاظم وجده رسول اهلل صىل اهلل 

عليه وآله وسلم.
عليهم  منهم  إال  تصدر  ال  اجلارية  احلكمة  هذه  واهلل  هبلول  فقال 

سالم اهلل.
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