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اّن اهلل عز وجل انعم عىل البرشية بخاتم االنبياء حممد
 صىل اهلل عليه واله وبكتابه املعجزة وبعرتته القرآن الناطق ، 
فسّخر لنا كل نِعم االرض والسامء ولكن ما بال الذين بيدهم 
الذي خلفكم ؟  تتبعون  ملاذا   ، االفضل وينظرون اىل االخر 

اليس دين حممد هو خاتم االديان ؟ وان اآلية 
»لكم دينكم ويل ديني« ال تعني االقرار لالخرين،

 بل كٌل مقتنع بدينه وعند اهلل احلساب، ونحن نحرتم االخر 
مهام كانت عقيدته، ولكن هنالك من يتوهم ان رضا االخر 
قاله  ما  فاعلم  واخلسسران  الوهن  هو  وهذا  باتباعه  يتحقق 
الاَ  واَ اْلياَُهوُد  ْنكاَ  عاَ تاَْرضاَ  ْن  لاَ واَ  } لنبيه  كتابه  يف  وجل  عز  اهلل 
ُهْم  } اهيا العبد لو تركت ما انت عليه  تاَ بِعاَ ِملَّ تَّ تَّى تاَ ى حاَ اراَ النَّصاَ
واتبعت غريك فانك سوف ال تنال ما تريد ال مّما كنت عليه 

وال مّمن اتبعت، النك اضعت الطريق اىل اهلل عز وجل .
نحتاجه  ما  بل  فقط  العبادات  ليست  دينكم  لكم  اكملت 
رسول  عنها  قال  التي  االخالق  فيها  واالهم  الدين  يوم  اىل 
االخالق(  مكارم  ألمتم  بعثت  انام   ( واله  عليه  اهلل  صىل  اهلل 
االمم،  هبا  ترتقي  السسذي  االسسساس  هي  احلسنة  واالخسسالق 

وخطوهتا االوىل هي سالمة العالقة بني العبد وربه .
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تفسيرالسورة
) 71 ( قسسل أرأيتم إن جعل اهلل عليكم الليل رسمدا إىل يوم القيامة 

من الٌه غري اهلل يأتيكم بضياء أفال تسمعون سامع تدبر واستبصار
) 72 ( قسسل أرأيتم إن جعل اهلل عليكم النهار رسمدا إىل يوم القيامة 
مسسن الٌه غسسري اهلل يأتيكم بليل تسسسكنون فيه اسسسرتاحة عسسن متاعب 
األشغال أفال تبرصون ولعله مل يصف الضياء بام يقابله ألن الضوء 
نعمسسة يف ذاته مقصود بنفسسسه وال كذلك الليسسل وألن منافع الضوء 
أكثر مما يقابله ولذلك قرن به أفال تسسسمعون وبالليل أفال تبرصون 
ألن اسسستفادة العقل من السمع أكثر من استفادته من البرص ) 73 ( 
ومن رمحته جعل لكم الليل والنهار لتسسسكنوا فيه يف الليل ولتبتغوا 
مسسن فضلسسه يف النهار بأنسسواع املكاسسسب ولعلكم تشسسكرون ولكي 
تعرفسسوا نعمسسة اهلل يف ذلك فتشسسكروه عليها. ) 74 ( ويسسوم ينادهيم 
فيقول أين رشكائي الذين كنتم تزعمون تقريع بعد تقريع لالشعار 
بأنه ال يشء اجلسسب لغضب اهلل من االرشاك به وألن األول لتقرير 
فسسساد رأهيم والثسساين لبيان انه مل يكن عن برهسسان.) 75 ( وأخرجنا 
من كل أمة شسسهيدا يشسسهد عليهسسم بام كانوا عليه  القمسسي عن الباقر 
عليه السسسالم يقول من كل فرقة من هذه األمسسة امامها فقلنا لألمم 
هاتسسوا برهانكم عىل صحة ما تتدينسسون به فعلموا حينئذ ان احلق هلل 
وضسسل عنهم وغاب عنهم غيبة الضايع ما كانوا يفرتون من الباطل 
) 76 ( ان قارون كان من قوم موسسسى فبغى عليهم فطلب الفضل 
عليهسسم فتكرب واتيناه من الكنوز من األمسسوال املدخرة ما ان مفاحته 
مفاتيسسح صناديقسسه لتنوء بالعصبسسة لثقل اجلامعة الكثسسرية أوىل القوة 
القمي العصبة ما بني العرشة إىل تسعة عرش  قال كان حيمل مفاتيح 
خزائنسسه العصبة أولوا القوة إذ قال لسسه قومه ال تفرح ان اهلل ال حيب 
الفرحسسني ) 77 ( وابتغ فيام اتاك اهلل من الغنى الدار اآلخرة برصفه 
فيسسام يوجبهسسا لك وال تنس وال تسسرتك نصيبك مسسن الدنيا، عن أمري 

املؤمنني عليهم السالم قال ال تنس صحتك  وقوتك وفراغك.

لنختم القرآن

سورة القصص

ْن  ِة ماَ ْوِم اْلِقياَاماَ ًدا إىِلاَ ياَ ماَ ْ ْيلاَ رساَ ْيُكُم اللَّ لاَ ُ عاَ لاَ اهللَّ عاَ ْيُتْم إِن جاَ أاَ ُقسسْل أاَراَ

ُعوناَ }القصص/71{ ُقْل  ْسسسماَ الاَ تاَ ْأتِيُكم بِِضياَاء أاَفاَ ِ ياَ سسرْيُ اهللَّ ٌه غاَ إِلاَ

ٌه  ْن إِلاَ ِة ماَ ْوِم اْلِقياَاماَ ًدا إىِلاَ ياَ ماَ ْ اراَ رساَ ْيُكُم النَّهاَ لاَ ُ عاَ لاَ اهللَّ عاَ ْيُتْم إِن جاَ أاَ أاَراَ

وناَ }القصص/72{  الاَ ُتْبرِصُ ْيٍل تاَْسُكُنوناَ ِفيِه أاَفاَ ْأتِيُكم بِلاَ ِ ياَ رْيُ اهللَّ غاَ

ْبتاَُغوا ِمن  لِتاَ ُنوا ِفيِه واَ اراَ لِتاَْسسسكُ النَّهاَ ْيلاَ واَ ُكُم اللَّ لاَ لاَ عاَ تِِه جاَ مْحاَ ِمن رَّ واَ

ياَُقوُل  ياَْوماَ ُيناَاِدهيِْم فاَ ُكْم تاَْشُكُروناَ }القصص/73{ واَ لَّ لاَعاَ ْضِلِه واَ فاَ

ا  ْعناَ ناَزاَ ْزُعُموناَ }القصسسص/74{ واَ ِذيناَ ُكنُتسسْم تاَ ائِياَ الَّ كاَ ْيسسناَ رُشاَ أاَ

 ِ قَّ هلِلَّ ِلُمسسوا أاَنَّ احْلاَ عاَ اناَُكْم فاَ اُتسسوا ُبْرهاَ ُقْلناَا هاَ سسِهيًدا فاَ ٍة شاَ ِمسسن ُكلِّ ُأمَّ

اناَ  اُروناَ كاَ وناَ }القصص/75{ إِنَّ قاَ ُ ْفسسرتاَ اُنوا ياَ ا كاَ ْنُهم مَّ لَّ عاَ ضاَ واَ

ُه  احِتاَ فاَ ا إِنَّ ماَ اُه ِمناَ اْلُكُنسسوِز ماَ ْيناَ آتاَ ْيِهْم واَ لاَ سسى عاَ باَغاَ سسى فاَ ْوِم ُموساَ ِمن قاَ

اَ الاَ حُيِبُّ  ْح إِنَّ اهللَّ ْفراَ ْوُمُه الاَ تاَ ُه قاَ الاَ لاَ ِة إِْذ قاَ ِة ُأويِل اْلُقوَّ ُنوُء بِاْلُعْصباَ تاَ لاَ

الاَ  ةاَ واَ اراَ اآْلِخراَ ُ الدَّ ِغ ِفياماَ آتاَاكاَ اهللَّ اْبتاَ ِرِحنياَ }القصص/76{ واَ اْلفاَ

ْبِغ  الاَ تاَ ُ إِلاَْيكاَ واَ سسناَ اهللَّ اماَ أاَْحساَ أاَْحِسسسن كاَ ْنياَا واَ تاَنساَ ناَِصيباَكاَ ِمناَ الدُّ

اَ الاَ حُيِبُّ امْلُْفِسِديناَ }القصص/77{  ْرِض إِنَّ اهللَّ اداَ يِف اأْلاَ ساَ اْلفاَ
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وراَ )األنسعام: 1({، وعندما نقرأ  النُّ ِت واَ ُلاماَ لاَ الظُّ عاَ جاَ ْرضاَ واَ األاَ اِت واَ واَ سساماَ قاَ السَّ لاَ ِ الَِّذي خاَ ْمُد هلِلّ يقول اهلل عز وجل يف حمكم كتابه املجيد }احْلاَ
كلمتسسي ) الظلسسامت والنور ( يتوارد للذهن ان معنامها ) الكفر وااليامن (؛ ولكن املعنى هنا مغاير متاما ويعني: )) ظلمة الليل ونور النهار 

(( كام ورد يف تفسري )االمثل( للشيخ نارص مكارم الشريازي.
واألمسسر اآلخسسر الذي ينبغسسي االلتفات إليه هنا هسسو أّن لفظة )نور( تسسرد يف القرآن الكريم بصيغسسة املفرد، بينام الظلمة تسسأيت بصيغة اجلمع 
)ظلامت(.وقد يكون هذا إِشسسارة لطيفة إىِل حقيقة كون الظالم )املادي واملعنوي( مصدرًا دائاًم للتشسستت واالنفصال والتباعد، بينام الّنور 

رمز التوحد والتجمع.

تِي ُتْؤويِه )املعارج/13(  تِِه الَّ ِصيلاَ فاَ أاَِخيِه )املعارج/12( واَ تِِه واَ اِحباَ صاَ نِيِه )املعارج/11( واَ ْوِمئٍِذ بِباَ اِب ياَ ذاَ ْفتاَِدي ِمْن عاَ ْو ياَ دُّ امْلُْجسسِرُم لاَ سسواَ }.. ياَ
ِيًعا ُثمَّ ُينِجيِه )املعارج/14({.. يف اآليات الكريامت اشسسارة اىل عظمة االحسسسان للوالدين ففي سسسورة املعراج خيشسسى  ْرِض جاَ ن يِف اأْلاَ ماَ واَ

املجرم ان يفتدي امه وابيه عنه يف العذاب، وهي صورة تدل عىل عظمة وامهية الرب بالوالدين، فال تشرتي رضا الباري بسخطه..

اِد  اَ باَِصرٌي بِاْلِعباَ ِ إِنَّ اهللَّ ُض أاَْمِري إىِلاَ اهللَّ وِّ ُأفاَ ِليُم )البقرة/137({،  وتريد التسليم }.. واَ سسِميُع اْلعاَ ُهواَ السَّ ُهُم اهلّلُ واَ سسياَْكِفيكاَ ساَ تريد الطمأنينسة }.. فاَ
لِكاَ  ئاَاِت ذاَ سسيِّ اِت ُيْذِهْبناَ السَّ سسناَ ساَ ُنوا ... )احلج / 38({،  وتريد املغفرة }.. إِنَّ احْلاَ ِذيناَ آماَ ِن الَّ اِفُع عاَ اَ ُيداَ )غافسسر/44({،  وتريسسد الُنرصة }إِنَّ اهللَّ

ا )مريم/64({. بُّكاَ ناَِسيًّ اناَ راَ ا كاَ ماَ اِكِريناَ )هود/114({،  وتريد الوعيد } .. واَ ى لِلذَّ ِذْكراَ

يقول أحد املربني: تعلمُت من  ابنتي درسًا.. اذ كانت حتفُظ  يف سورة األحقاف، ففوجئت هبا تسألني: أيب كم عمرك؟
قلت هلا مبتساًم 44 سنة..

فقالت: يعني أنك قد بلغت االربعني منذ أربع سنوات فهل تقول دعاء ما بعد األربعني؟..
قلت: وهل هناك دعاء خمصوص بعد األربعني يا ابنتي؟

ُه ُكْرًها  ْتُه ُأمُّ لاَ اَ اًنا محاَ ْيِه إِْحساَ الِداَ سساناَ بِواَ ا اْلِنساَ ْيناَ صَّ واَ فابتسسسمت وقالت: نعم، فقد رشحت لنا املعلمة قول اهلل تعاىل يف سسسورة األحقاف: } واَ
 َّ يلاَ ْمتاَ عاَ ْنعاَ تِي أاَ تاَكاَ الَّ بِّ أاَْوِزْعنِي أاَْن أاَْشُكراَ نِْعماَ الاَ راَ ًة قاَ سسناَ ْرباَِعنياَ ساَ غاَ أاَ باَلاَ ُه واَ غاَ أاَُشسسدَّ ا باَلاَ تَّى إِذاَ ًرا حاَ سسهْ ُثوناَ شاَ اُلُه ثاَالاَ ِفصاَ ُلُه واَ ْ محاَ ْتُه ُكْرًها واَ عاَ ضاَ واَ واَ

إيِنِّ ِمناَ امْلُْسِلِمنياَ )األحقاف/15({. تِي إيِنِّ ُتْبُت إِلاَْيكاَ واَ يَّ أاَْصِلْح يِل يِف ُذرِّ اُه واَ ا تاَْرضاَ احِلً لاَ صاَ أاَْن أاَْعماَ يَّ واَ الِداَ ىلاَ واَ عاَ واَ
هكذا أخربتني معلمتي بان أباها يقول هذا الدعاء منذ 30 عاما، واآلن ناهز عىل الثامنني وهو ال زال يتمتع بصحة جيدة. 

شكرت ابنتي كثريا لكلامهتا الرائعة، ووصيتها الثمينة، وقبلت رأسها ومحدُت اهللاَ تعاىل عىل ما رزقني من بنت أتعلم عىل يدهيا اخلري.

معنى آخر 

بالوالدين احسانا

هل تعلمتم دعاء بعد االربعين؟

ارتح

A h r a r w e e k l y5

آللئ قرآنية



•  )عمر الرزاز( رئيس وزراء االردن :
االقتصادي  التعاون  اطلقنا  ل��ذا  األردن  رئ��ة  هو  العراق  إن 
والتجاري معه بعد أن تم االتفاق على إنشاء منطقة صناعية 
مشتركة بمساحة 24 كم مربع على أن يكون ميناء العقبة من 

منصات تصدير النفط العراقي. 
أخبار
ومتابعات

• )65( ألف درجة وظيفية في موازنة 2019  تعلنها اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي.• )6( مليارات دوالر عائدات العراق النفطية خالل )كانون األول(   الشهر االخير من عام  2018 .

للعتبة  العامة  لألمانة  التابعة  للنخيل  فدك  مزرعة  ادارة  عقدت 
العربية  املنظمة  وفد  مع  مشرتكا  بروتوكوال  املقدسة  احلسينية 
العراقية، وجمموعة  الزراعة  الزراعية وبحضور وفد وزارة  للتنمية 
اخلربات  تبادل  اجل  من  النخيل، وذلك   زراعة  املختصني يف  من 
املشرتك  التعاون  آفاق  التمور وفتح  النادرة من  باألصناف  للعناية 
بني الطرفني.أكد ذلك )فائز عيسى ابو املعايل( مدير املزرعة، مضيفا 
النخيل  زراعة  يف  املتبعة  التقنيات  اهم  عىل  ميدانيا  إطلع  الوفد  ان 
بأحدث  هبا  العناية  وطرائق  النخيل  فسائل  مع  التعامل  وكيفية 
الوسائل, مبينا ان مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية اعرب 
التمور  اصناف  بزراعة  العلمية  والطرائق  بالتقنيات  اعجابه  عن 
النادرة  وخصوصا  والعربية  العراقية  املتنوعة  بأشكاهلا  النسيجية 
يف  الطرفني  بني  املشرتك  التعاون  ابسسواب  تكون  ان  عىل  وحرص 

املستقبل عن طريق االستفادة من كوادر مزرعة فدك للنخيل.

كشف مركز االعالم الرقمي، عن قيام رشكة )فيسبوك( بحذف عرشات الصفحات السياسية العراقية املزيفة التي تنتحل صفات 
إن  فيه،  جاء  بيان  يف  املركز  فريق  وأكد  املاضية.  االسابيع  خالل  النواب،  جملس  ورئيس  الوزراء  جملس  ورئيس  اجلمهورية  رئيس 
الفيسبوك حذفت أكثر من )100( صفحة مزيفة تنتحل صفات لشخصيات مهمة يف احلكومة العراقية وجملس نواهبا ، فضال عن 

صفحات اخرى ومهية تزعم عائديتها لبعض السياسيني العراقيني .
مشريا اىل ان الفيسبوك مستمر يف ازالة احلسابات السياسية املزيفة التي تقوم بنرش االكاذيب واملعلومات املضللة يف منصة الفيسبوك، 

ما يؤثر بشكل مؤكد عىل جتربة املستخدم مع هذه املنصة، فضال عن تأثريها عىل الرأي العام عرب معلومات غري حقيقية.

االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة 
تعقد بروتوكوال مشتركا مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية

موقع للتواصل االجتماعي يحذف )80( صفحة سياسية مزيفة في العراق
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الشيخ جواد النصراوي( مديُر معهد القرآن الكريم في العتبة العّباسية المقّدسة:
والتبليغ  المجتمعّي  اإلصالح  حركات  في  كبيرًا  دورًا  الدينّية  العلوم  لطلبة  أّن 
وآله(  عليه  اهلل  اهلل)صّلى  رسول  لهم  بّينه  ما  هو  ذلك  في  وسالحهم  الدينّي، 

والقرآن الكريم والعترة الطاهرة.

• )65( ألف درجة وظيفية في موازنة 2019  تعلنها اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي.

صفا  صايف  مزار  يف  الفلكي  املرصد  الشيعي  الوقف  ديوان  افتتح 
اليامين وسط مدينة النجف االرشف والذي يعد املركز االول من 
رئيس  وقال  الفلكية.  والظواهر  اهلالل  ملراقبة  العراق  يف  نوعه 
املرصد  افتتاح  ان  املوسوي(:  عالء  الشيعي)السيد  الوقف  ديوان 
بشكل  العراق  خيدم  مهني  مركز  لعمل  وبداية  جيدة  خطوة  هو 
وبدايات  اهلالل  أوضاع  عن  الفلكية  بالتقارير  املنطقة  ويرفد  عام 
الشهور. منوها اىل أن هناك خطوة مستقبلية مهمة لنشاء قبة فلكية 

هبذا اخلصوص.
فيام قال االمني اخلاص ملزار صايف صفا اليامين, )عبد احلسن شنون(: 
ان هذا املوقع يتميز جغرافيا باعتبار ان األفق يكون مفتوحًا أمامه 
كونه عىل مرتفع من اجلهة الغربية من النجف األرشف. وأوضح 
فلكي  ملرشوع  وبداية  عمل  باكورة  يعد  املرشوع  هذا  أن  »شنون« 

لتدريس وتأهيل طلبة اجلامعات.

أعلنْت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حتديد األجور الدراسية للطلبة املقبولني عىل قناة التعليم 
لشؤون  السسوزارة  وكيل  وقال   .2020/2019 املقبلة  الدراسية  للسنة  الصباحي،  اخلاص  احلكومي 
البحث العلمي الدكتور )فؤاد قاسم حممد (: إن الوزارة  وافقت عىل حتديد األجور الدراسية للطلبة 
،  مبينا انه  تقرر اعتامد  حتديد األجور الدراسية  عىل قناة  التعليم  احلكومي اخلاص الصباحي ابتداًء 
من السنة الدراسية 2020/2019، اذ  حددت  األجور الدراسية لكليات الطب )9( ماليني  دينار، 
وكليات طب االسنان )7( ماليني و)500 ( الف دينار، وكليات الصيدلة )6( و)500 ( الف دينار، 
وأقسام  النفط واملعامري يف كليات اهلندسة )3( ماليني دينار،  واألقسام اهلندسية االخرى )2( مليون 
و)250 (الف دينار. لكليات التقنيات اهلندسية حددت )2( مليون دينار، وكليات التمريض  والطب 

البيطري  مليون و)750( الف دينار.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  تحدد األجور الدراسية لسنة  2019- 2020

الوقف الشيعي يفتتح اول مركز للرصد الفلكي في النجف االشرف 
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 27/ربيع اآلخر/1440ه� الموافق 2018/1/4م :

السالم(  )عليه  الصادق  االمام  زْلنا يف وصية  ما 
املقطع  ب، وهذا  ُجْنداَ بن  عبداهلل  اصحابه  ألحد 
السالم(  )عليه  االمسسام  يبني  اليه  نتعرض  الذي 
فيه مواصفات املوايل ألهل البيت عليهم السالم 
)عليه  االمام  يقول  املواصفات؟   هذه  هي  فام   ،
ومنارًا،  رِساجًا  كانوا  قومًا  اهلُل  ِحماَ  )راَ السالم(: 
لاَيسوا  بأعامهلم وجمهود طاقتهم  إلينا   ً ُدعاة  كانوا 

ن ُيذيُع أرسارنا(. كماَ
معنى  ما  ومنارًا(  رِساجًا  كانوا  قومًا  اهلُل  ِحسسماَ  )راَ

الراج؟ وما معنى املنار؟
الراج : هو املصباح الصغري الذي قد يوضع يف 

مكان مرتفع او منخفض.
املنار : هو املصباح املتوهج الذي يوضع يف مكان 

عاٍل هيتدي به السائرون.
التفتوا اخواين تشبيه االمام )عليه السالم( دقيق 
يف  يوضع  الصغري  املصباح  هذا  الحظوا  جسسدًا، 
مكان هيتدي به القريبون منه عىل ضوئه يسريون، 
املصباح املتوهج العايل يف مكان مرتفع هيتدي به 
فامذا  والبعيدون..  القريبون  السائرون  السري  يف 
هؤالء  عن  السالم(  )عليه  االمام  يقول  ان  يريد 

القوم الذين يرتّحم عليهم؟
القريبون  هسسؤالء  يقول  السالم(  )عليه  االمسسام 
منهم هيتدون هبدهيم وسريهتم والبعيدون عنهم 
وسريهتم..  هبدهيم  هيتدون  ايضًا  الناس  من 
االئمة  وبقية  السالم(  )عليه  الصادق  االمسسام 
يطلبون  اهنم  رواياهتم  خالل  من  السالم  عليهم 
ويتمنون ان يكون شيعتهم احلقيقيون من أفضل 
 ً وسرية  وأخالقًا  وعقيدة   ً وعقال  عبادة  الناس 
يف  احلسنة  واألسوة  القدوة  ليكونوا  املجتمع  يف 
بعيدون  هم  وملن  منهم  قريبون  هم  ملن  املجتمع 
منهم.. ملاذا؟! ألنكم تنتمون اىل أفضل االديان، 
واىل أعظم وأفضل الرجال علاًم وعبادة وأخالقًا 

هذه  مستوى  عسسىل  تكونوا  ان  فالبد  وسسسسرية، 
النسبة.. وكام يتمنى الوالد لولده ان يكون أفضل 
يتمنون  فإهنم  كذلك  اليه  ينسب  لكونه  الناس، 
لنسبتهم  الناس  أفضل  يكونوا  ان  اتباعهم  من 

اليهم )عليهم السالم(.
لذلك ورد التنبيه عىل هذا املعنى وان من يدعي 
السالم  عليهم  البيت  ألهل  واالنتساب  االنتامء 
افضل  من  يكون  ان  يكون حريصا عىل  ان  البد 
الناس يف علمه وعبادته وتقواه وأخالقه، لذلك 
هذا  عىل  شيعتهم  ينّبهون  السالم  عليهم  االئمة 
)عليه  السسصسسادق  االمسسام  عن  ورد  فقد  املعنى، 
السالم( : )ان الرجل ليكون يف القبيلة من شيعة 
وأقضاهم  لألمانة،  أّداهم  زينتها..  فيكون  عيل 
العشرية  ُتسأل  للحديث،  وأصدقهم  للحقوق، 
لألمانة  أّدانسسا  إنه  ؟  فالن  مثل  سسْن  ماَ فتقول:  عنه 

وأصدقنا للحديث(.
آخر  السالم( يف حديث  )عليه  الصادق  واالمام 
معرش  )يا   : السالم(  )عليه  فيقول  شيعته  ينّبه 
زينًا، وال  لنا  الينا، كونوا  ُنسبتم  قد  انكم  الشيعة 

تكونوا علينا شينًا(.
تكونوا  ان  االنتساب  هذا  حقُّ  ذلك؟  معنى  ما 
تفعل  مل  انك  وما  االمور،  هذه  يف  الناس  افضل 
بالعبادات  تلتزم  ومل  املعايص  ارتكبت  بل  ذلك 
ومل تؤدِّ الواجبات وارتكبت املحارم وكنت سيئ 
وليست  جنايات  ثالث  ترتكب  فأنت  اخللق، 
ارتكبت  ألنسسك  نفسك  عسسىل  جناية  واحسسسسدة: 
فانك  والدين  املذهب  عىل  وجناية  املعايص، 
ستشّوه سمعة املذهب، وجناية عىل قادة املذهب 
يف  حسنا  االنسان  هذا  يسسرون  حينام  الناس  ألن 
وّربسساه  أّدبسسه  من  نِعم  فيقولون  واخالقه  عبادته 
االنسان،  هذا  وأدّبسست  رّبوه  الذين  القادة  ونعم 
وحينام نراه سيئًا يف اخالقه ومعارشته نقول بئس 

كوُنوا دعاة لنا صامتين!
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 27/ربيع اآلخر/1440ه� الموافق 2018/1/4م :

الرجل الذي مل يؤدّبه. 
لذلك تنبهوا اخواين خصوصًا االشخاص الذين 
يكونون يف بالد الُغربة ويف كل مكان طاملا ُينسب 
حريصا  يكون  ان  البد  السالم  عليهم  االئمة  اىل 
منه  يصدر  ما  اىل  وينتبه  وسلوكه  نفسه  ويراقب 
هل خيالف التعاليم واالخالق االسالمية وقوانني 
ذلك البلد.. اذا رأوا منه صدق احلديث واالمانة 
والكلمة الطيبة سيقولون نِعماَ هذا االنتساب، واذا 

رأوا عكس ذلك سيقولون بئس هذا االنتساب.
ثم يقول االمام )عليه السالم( : )كانوا ُدعاة ً إلينا 

بأعامهلم وجمهود طاقتهم(.
ويتعلق  عامة  بنا  يتعلق  االمر  هذا  اخواين  التفتوا 
داعية  يكون  ان  ممكن  واحد  كُل  طبعًا  بالُدعاة، 
الذي  والواعظ  والناصح  الداعي  الدين..  اىل 
يدعو الناس اىل تطبيق احكام الدين والذي يريد 
اهل  هيدي  ان  يريد  والذي  االخطاء  يصّحح  ان 

املعايص والفجور.
اسلوبان  عندنا  يقول  السسسسسالم(  )عليه  االمسسام 
)عليه  السسصسسادق  االمسسسام  واملسسوعسسظسسة،  للنصيحة 
السالم( يقول : الصادق يف والئه وانتسابه ألهل 

البيت والذي يتطابق عمله مع قوله،
حينام تتحدث باألخالق والعبادات والدعوة اىل 
اليه  تدعو  ما  تطبيق  عىل  اكثر  حريصًا  كن  الدين 
نفسك  راقب  إليه،  الناس  تدعو  بام  العمل  وعىل 
اوالً  ُكن انت ملتزمًا بام تدعو اليه وكن شديدًا مع 
نفسك اكثر مّما تكون شديدًا مع الناس حتى تكون 

صادقًا يف دعوتك.
)أوصيكم   : السالم(  )عليه  الصادق  االمام  فعن 
معاصيه،  واجتناب  بطاعته  والعمل  اهللَّ  بتقوى 
ملن  الصحابة  وحسن  ائتمنكم  ملن  األمانة  وأداء 
صحبتموه، وأن تكونوا دعاة لنا صامتني، فقالوا 
ونحن  إليكم  ندعو  وكيف  اهللَّ  رسسسول  بسسن  يسسا 
صموت؟ قال: تعملون بام أمرناكم به من العمل 
وتعاملون  اهللَّ  معايص  عن  وتتناهون   ، اهللَّ بطاعة 
األمسسانسسة  وتسسسؤدون  والسسعسسدل،  بالصدق  السسنسساس 
يّطلع  املنكر وال  باملعروف وتنهون عن  وتأمرون 

خري،  عىل  إال  منكم  الناس 
عملوا  عليه  أنتم  ما  رأوا  فإذا 

أفضل ما عندنا(.
االمام  يبينها  التي  االخرى  والصفة 

ن  كماَ )لاَيسوا   : السالم(  )عليه  الصادق 
ُيذيُع أرسارنا(.

املتعلقة  والعلوم  املعارف  بعض  هناك 
واالئمة  االنبياء  ومنزلة  وبمقامات  بالتوحيد 
موقع  مالحظة  فينبغي  السالم  عليهم  االطهار 
الذهني  مستواه  حيث  من  واملتلقي  املخاطب 
وقابليته عىل االدراك والفهم الصحيح او قد يكون 
املخاطب من املعاندين ملنهج اهل البيت )عليهم 
السالم( ومّمن ال يعتقد بمقامهم ومنزلتهم.. فإذا 
ما طرحت عىل هؤالء بعض العلوم اخلاصة او ما 
يتعلق بمقامات اهل البيت )عليهم السالم( قد ال 
وبساطة  فهمه  قّلة  بسبب  صحيح  بشكل  يفهمها 
املعاندين ملوقع األئمة )عليهم  أو هو من  تفكريه 
اىل  ذلك  فيؤدي   ً أصال  هبم  يعتقد  وال  السالم( 
ذلك  يؤدي  وقد  قبل هؤالء جلهلهم  التشنيع من 
اىل اهتام اتباع اهل البيت بأوصاف تسّبب التنكيل 
هبم واضطهادهم وايذائهم.. ومن هنا لزم مراعاة 
مثل  عليهم  تطرح  الذين  واالشخاص  االجسسواء 
هذه العلوم واملعارف خصوصًا مع تطور وسائل 

نرش املعلومة والتي تصل لكل أحد.
والحظوا هنا االمام امري املؤمنني )عليه السالم( 
حينام يتحدث مع رجل أسلم وكان اسالمه عميقًا 
وايامنه بأمري املؤمنني )عليه السالم( عميقًا قال له 
االمام )عليه السالم( : ) وآمرك أن تصون دينك، 
وعلمنا الذي أودعناك، وأرسارنا التي محلناك، فال 
ُتبِد علومنا ملن يقابلها بالعناد، ويقابلك من أجلها 
والبدن،  العرض  من  والتناول  واللعن  بالشتم 
اجلاهلني  يشنِّع علينا عند  ْن  ماَ اىل  رّسنا  تفِش  وال 
بأحوالنا، ويعّرض أولياءنا لبوادر اجلهال( اىل ان 
وصيتي  خالفت  ان  )فإنك   : السالم(  )عليه  قال 

كان رضرك عىل نفسك واخوانك ...(.
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سلسلة  يف  زلنا  ما  واالخسسوات  االخوة  ا  اهيُّ
)ظسسواهسسر  السسعسسام  املسسوضسسوع  هسسذا  حلقات 
املنظومة االخالقية للمجتمع  جمتمعية هتدد 
ان ذكرنا يف  والتعايش االجتامعي(، وسبق 
هذه السلسلة يف احللقة االوىل ظاهرة العنف 
ثم ذكرنا ظاهرة تقديم املصالح اخلاصة عىل 
اخُلطبة  هذه  يف  نحن  وها  العامة  املصالح 
اخرى  جمتمعية  ظاهرة  اىل  نتعّرض  الثانية 
للشخصية  االجسستسسامعسسي  التسقيط  وهسسي 
االجتامعية لآلخرين، عنوان هذه الظاهرة: 
)التسقيط االجتامعي للشخصية االعتبارية 

لآلخرين(:
املكانة  هي  االعتبارية  بالشخصية  ونعني 
واملنزلة االجتامعية التي تكون للشخص او 
املكّون االجتامعي الناشئة من مقومات بنائه 
واالخالقي  والثقايف  واالجتامعي  الديني 
واالقتصادي والسيايس أو لكونه انسانًا مع 

قطع النظر عن وجود هذه املقومات.
االن كل شخص له مقومات مثالً  بناء ديني 
اجتامعي  او  اخالقي  او  ثقايف  او  فكري  او 
ينشأ هلذا الشخص من هذه املقومات منزلة 
اجتامعية ومكانة اجتامعية نسمي هذه املنزلة 
و املكانة بالشخصية االعتبارية وان مل حيمل 
انسانا  لكونه  انسان  لكنه  املقومات..  تلك 
له منزلة ومكانة اجتامعية، تارة متارس هذه 
لشخص،  االجتامعي  التسقيط  الظاهرة 

عندنا  تسسارة  األخطر،  وهسسي  ملكّون  وتسسارة 
مكانة  هلا  ارسة  وتسسارة  عادية  بسيطة  ارسة 
ديني  كيان  عندنا  وتارة  اجتامعية،   او  دينية 
وكيان مذهبي وكيان اجتامعي وهذا نسميه 
مكّونا، تارة هذا املكّون ُيستهدف بالتسقيط 

االجتامعي وهو األخطر.
اآلن نبنّي ما أمهية الشخصية االعتبارية، اآلن 
هذا االنسان خملوق اكرمه اهلل تعاىل ورّشفه 
وفضّلُه عىل بقية املخلوقني، هذا االنسان بام 
النظر له دين  انسانية مع قطع  له من كرامة 
له  بل سّخر  انسان..  بام هو  او كذا  فكر  او 
االنسانية  وكرامته  انسانيته  بِلحاظ  الكون 
االنسان  اجتامعية،  منزلة  له  تكون  ان  البد 
اىل  لديه حاجة فطرية وحيتاج  بصورة عامة 
فهذا  حياتية  اجتامعية  كرضورة  املنزلة  هذه 
انسانيتنا  حيث  من  حياتنا  يف  رضوري  امر 
املادي  ومن حيث احتياجنا احليايت املعييش 
انه  بام  حيتاج  هو  االنسان  هذا  واملعنوي، 
انسان البد ان حُتفظ كرامته، والبد ان حُتفظ 
مع  يتناىف  االجتامعي  التسقيط  انسانيته، 
االنسانية بصورة  االنسان واالخالق  فطرة 
عامة بصورة عامة، يتناىف مع رضورة حفظ 
كرامته وانسانيته، وتارة عندنا انسان يضاف 
فكري  مقّوم  لديه  وكرامته  انسانيته  اىل 
واخالقي وديني ولديه احتياج اىل ان يكون 
مقبوال وحمرتما ومقّدرا عند االخرين حتى 

يتعاونوا معه ويقضوا حاجاته.. هل يوجد 
أحد مّنا ال حيتاج اىل االخرين ؟!

ال حيتاج اىل االتصال مع االخرين ال حيتاج 
يكون  ان  حيتاج  ال  اآلخسسسرون  يسسزّوجسسه  ان 
اآلخرون معُه متعاونني اقتصاديا واجتامعيًا 
كُل  احلياة،  شؤون  بقية  يف  وهكذا  وماليًا 
واحد مّنا حيتاج اىل ان يتعاون معه االخرون 
قضاء  اجل  من  االخسسرون  معه  ويتعاضد 
يف  حتى  واملادية  املعنوية  احلياتية  احلاجات 
االحتياجات  غري  علومنا  يف  وحتى  ثقافتنا 
و  مقبوال  ُكنت  أنا  اذا  يتوقف،  هذا  املادية 
حمرتما وُمقّدرا ُحفِظت شخصيتي االعتبارية 
املادي  االحتياج  مقومات  يل  ستوّفر  حينئذ 
واملعنوي أّما لو ُهدرت كرامة هذا الشخص 
ُنفر الناس عنه،  وُاسقط اجتامعيًا سيبتعد وياَ
أوال ً سيعاين من االضطراب النفيس نتيجة 
املجتمع  بأن  سيعاين  ثانيًا  التسقيط،  هذا 
سوف ال يتعاون معه لقضاء حاجاته املادية 

واملعنوية، اخلطورة أين تكمن اخواين؟
ديني  خلل  وجسسود  يسسؤرش  هسسذا  طبعًا  تسسارة 
اخالقي ثقايف، تارة يامرس عىل مستوى افراد 
قالئل ألن املجتمع ُينكر ويتشدد يف االنكار 
مثل  يامرسون  قّلة  فيبقى  الظاهرة  هذه  عىل 
هذا االمر املنايف للدين واالخالق والعرف 
ُيامرس  تارة  االنسانية،  والفطرة  االنساين 
عىل مستوى عدد كبري واملجتمع ال ُينكر وال 
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يكرتث هبذه الظاهرة التي تؤدي اىل الكثري 
واملجتمع  الفرد  مستوى  عىل  املخاطر  من 
وقسسد تسسؤدي اىل نسسزاعسسات ورصاعسسسات يف 
داخل املجتمع أقّلها هو مسألة االضطراب 
النفيس الذي يعيشه الفرد، الحظ االن أي 
الناس  وابتعد  اجتامعيًا  ُسّقط  اذا  مّنا  واحد 
عنه ونفر الناس عنه ومل يقضوا حاجاته ومل 
االضطراب  من  يعاين  كم  معه..  يتعاونوا 

النفيس وعدم االستقرار النفيس؟ 
ديني  اآلن  مكّون  أي  اجتامعي  مكّون  اذا 
اجتامعيًا  ُاسقط  اقتصادي  ثقايف  اجتامعي 
العالقات  تكون  كيف  اآلخرين  نظر  يف 
االجتامعية بني هذا املكّون وبقية املكّونات 
وهكذا  مذهبي  قومي  ديني  مكّون  مثاًل 
ٌاسقط اجتامعيًا خصوصًا هذه الظاهرة تشتد 
الكثرية  التواصل  وسائل  وجود  مع  آثارها 
التي وصلت اىل كل فرد وهذه الوسائل هلا 
اآلخرين  عىل  العجيب  التأثري  من  القدرة 
بحيث تفعل فعال ً سلبيًا كبريًا وشنيعًا لدى 
اذا حتول خطره  الفعل االن  االخرين، هذا 
مقصودنا..اذا  هو  هذا  جمتمعية  ظاهرة  اىل 
سهل،  أمر  قالئل  افسسراد  مستوى  عىل  كان 
عىل  كان  واذا  كثريين،  افسسراد  عىل  كان  اذا 
مستوى املكّونات مكّون يسقط مكّونا آخر، 
وسأبني  اجتامعيًا،  آخر  كيانا  ُيسقط  وكيان 
التسقيط فاخلطورة هنا تأيت، ستكون  انواع 
هذه اآلثار مدّمرة للمجتمع وتؤرش وجود 
خلل ديني وثقايف واخالقي واجتامعي عىل 

مستوى واسع حيتاج اىل وضع احللول له..
اىل  نسسسأيت  لسسو  االجسستسسامعسسي  التسقيط  هسسسذا 
الروايات ويف لسان التأليف االسالمي هل 
مثل  يوجد  ال  املصطلح؟  هذا  مثل  يوجد 
هكذا مصطلح هذا مصطلح حديث يقّرب 
تعبري  الروايات  الذهن، يف لسان  اىل  املعنى 
آخر عنُه وهو هتك حرمة املؤمن او انتهاك 

كرامته او هدم مروءة الشخص. 
هذا التسقيط االجتامعي بكل انواعه ما هي 

حرمته؟ هل حرمته بسيطة ام عظيمة؟
وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسسسول  عن  ورد 
وسلم(: )كل املسلم عىل املسلم حرام، دمه 

وماله وِعرضه(.
معنى  يفهم  البعض  ان  اخسسواين  نتصور  ال 
معنى  ال،  السسعسسريف،  املعنى  هسسذا  السسِعسسرض 
االجتامعية  واملكانة  املنزلة  هنا  العرض 
التي  املسسقسسومسسات  مسسن  الناشئة  لسسإنسسسسسان 
نحو  أي  بدون  اجتامعيًا  تسقيطه  ذكرناها، 
من انحاء التسقيط يعترب هنا هتكا للعرض.
العظيمة  املنزلة  هي  كم  اخسسواين  الحظوا 
فكم  احلسسرام  اهلل  بيت  وهي  الكعبة  حلرمة 
نحن نحرص عىل ان ال ننتهك حرمة البيت 
احلرام ال بكالم ال بقول ال بمقالة ال بفعل 
ال بترصف، نحن حريصون عىل ذلك ألهنا 
هلا حرمة عند اهلل تعاىل، االحاديث تقول ان 
حرمة املؤمن اعظم حرمة عند اهلل من حرمة 

الكعبة.
الذين يكتبون عىل  الحظوا والتفتوا هؤالء 
يكرتث  وال  هيتم  ال  التواصل،  صفحات 
كيانا  يسّقط  كيان  انسانا،  يسّقط  انسان 

هنائيًا، مكّون يسّقط مكّونا هنائيًا. 
االمسسر  هسسذا  نتصور  قسسد  اخسسسواين  الحسسظسسوا 
اعظم  لنا من  تظهر  القيامة  يوم  واذا  بسيطا 
ونحن  ينتظرنا  العقاب  من  وكم  احلرمات 
ونطعن  ونفرتي  ونسسشسسّوه  ونسسصسسّور  نكتب 
وُيسسر  وبساطة  سهولة  وبسسكسسل  براحتنا 
عن  ورد  فقد  بسيطا..  االمر  هذا  ونتصور 
انه  وآله وسلم(  عليه  اهلل  اهلل )صىل  رسول 
ما   ً قائال  هبا  يطوف  وهو  الكعبة  اىل  توّجه 
اطيبك واطيب رحيِك، ما اعظمِك واعظم 
ُة  حُلرماَ بيده،  حممد  نفُس  والذي  حرمتِك! 
ماله  منِك،  ٌة  ُحرماَ اهلل  عند  اعظم  املؤمن 

ودمه، وان نظنَّ به اال خريا.
السالم(  )عليه  الرضا  االمسسام  عن  وروي 
فيام أويص به السيد عبد العظيم بن عبداهلل 
عني  أبلغ  العظيم  عبد  )يا   : بقوله  احلسني 
اوليائي السالم وقل هلم ال جيعلوا للشيطان 
يف  بالصدق  وُمْرُهم:  سبيال  أنفسهم  عىل 
بالسكوت  وُمْرُهم  االمانة  واداء  احلديث، 
وترك اجلدال فيام ال يعنيهم وإقبال بعضهم 
عىل بعض وامُلزاورِة فان ذلك قربٌة ايّل وال 
يشغلوا انفسهم بتمزيق بعضهم بعضًا فإين 
آليُت عىل نفيس انه من فعل ذلك وأسخط 
يف  ليعذبه  اهلل  دعسسوُت  اوليائي  من  وليًا 
من  االخسسرة  يف  وكسسان  العذاب  أشد  الدنيا 

اخلارسين(.
حينام  مّنا  الواحد  يلتفت  اخسسواين  لذلك 
بعض  ونسسصسسّور  احيانًا  يكتب  او  يتكلم 
يصل  املشاهدات  عدد  جتد  وقد  االشياء 
هذا  حطمت  انت  االالف..  عسسرشات  اىل 
عند  ممّزق  رّش  ومزقته  الكيان  او  الشخص 
مئة الف او مئتي الف او اكثر.. يوم القيامة 
تصّحح  ان  تستطيع  هل  ستفعل؟!  مسساذا 
العشرية  او  العائلة  او  الشخص  سمعة هذا 
الكبري  العدد  امام هذا  املكّون  او  الكيان  او 
)سنكتب ما قّدموا وآثارهم( لذلك البد ان 

يلتفت االنسان اىل هذه املسألة.
تعاىل  اهلل  شاء  ان  سنذكرها  التسقيط  انواع 
طويل  املسسوضسسوع  ألن  القادمة  اخُلطبة  يف 
من  ألنسسه  واالهسستسسامم  العناية  منا  ويستحق 
هتسسّدد  التي  اخلسسطسسرية  املجتمعية  الظواهر 
االجتامعي  والتعايش  االخالقية  منظومتنا 
وصىل  العاملني  رب  هلل  واحلمد  السلمي.. 

اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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من وحي خطبة الجمعة 

ظاهرُة التسقيط االجتماعي

هناكاَ العديُد من الظواهر االجتامعية السلبية يف املجتمع، تقابلها 
ال  قد  السلبية  الظاهرة  هذه  ومثل  أيضًا،  عديدة  اجيابية  ظواهر 
ينتبه خلطورهتا البعض من الناس، وأعني بذلك ظاهرة التسقيط 
االجتامعي أو هم باألحرى يغفلون عن تلك اخلطورة يف حكم 
يقرتفونه؛  أو ألن اآلخرين  باهلل -  والعياذ  الذنب -  التعّود عىل 
إذن فهم ال ينتبهون اىل عظمة هذا الذنب وخطورته من باب: » 

حرٌش مع الناس عيد«.  
وكام هو احلال مع ذنب الغيبة عىل سبيل املثال وهي هبذه البشاعة 
وهو  هنا  موضوعنا  يف  أو  ميتا،  أخيه  للحم  املغتاب  أكل  بتشبيه 
مكونات  من  ملكون  أو  لألرسة  أو  للفرد  االجتامعي  التسقيط 
فعل  كان  كلام  تكرب  الذنب  وعظمة  اخلطورة  وطبعًا  املجتمع، 
التسقيط يشمل أكرب عدد من الناس، ناهيك عام جاء يف احلديث 
التسقيط  وهو  املشني  الفعل  هذا  مثل  حرمة  كرب  عن  الرشيف 

لإنسان كإنسان بصورة عامة وللمؤمن بصورة خاصة.    
التسقيط

معنى )تسقيط الشخص( هو احلّط من قدره ومكانته االجتامعية 
أو الدينية أو السياسية، أو العلمية أو التارخيية إىل درجة أدنى مّما 
نفي اخلصائص احلسنة  أو حماولة  بكثري لدى اآلخرين،  يستحق 
يمتلكها  والتي  املجتمع  لدى  ذاك  أو  املجال  هذا  يف  املرغوبة  
حماولة  تعني  فهي  )تسقيط(  كلمة  معنى  اىل  نظرنا  ولو  بالفعل، 
متعمدة وربام مغرضة ضد شخص ما، أي بتعمد تسقيطه لغرض 
دينء من األغراض، أقول بتعمد وليس سقوطه العادي من تلقاء 
نفسه، وهوما يعني استهدافا مغرضا وربام مبّيت من أجل احلّط 
من مكانته النسانية قبل االجتامعية، وتشويه صورته االعتبارية 
قبل الشخصية يف أعني الناس، وهذا يشء ذنبه عظيم ألن حرمة 

املؤمن أعظم من حرمة الكعبة نفسها وهي بيت اهلل احلرام.
اهلل  عند  وعظمته  وكربه  االجتامعي  التسقيط  ذنب  يبقى  وطبعًا 
تعاىل خاضعا لعدة اعتبارات منها ولعله أمهها هي منزلة الشخص 
ومكانته الدينية؛ درجة قربه اىل اهلل تعاىل.. أي مدى ايامنه وتدّينه 
والسياسية وغريها،  االجتامعية  مكانته  ثم  وتقواه، ومن  وورعه 
ومن ثم سيأيت الرضار بمثل هذا التسقيط بعدد أكرب من الناس 

ألرسة  التسقيط  مثل  ليس  واحسسد  لشخص  فالتسقيط  أيضًا؛ 
املجتمع  مكونات  من  ملكون  التسقيط  كمثل  وليس  بكاملها، 

وهكذا. 
الشخصية االعتبارية

بني  من  خاصة  بمنزلة  تعاىل  اهلل  كّرمه  إنسان  هو  بام  إنسان  لكل 
املخلوقات جيعًا، ومن ثم ما حباه به من موهبة العقل واخلالفة 
الرعاية  واجبة  االعتبارية  الشخصية  هذه  وطبعًا  األرض،  عىل 
واالحرتام، والشك فقد تم مراعاهتا واعطاؤها حق قدرها عرب  
رغم  الوضعية،  القوانني  كذلك  وسّنت  الساموية،  الترشيعات 
لبقية  إن هذا ال ينفي وجود حرمة أيضًا منحها السالم خاصة 

املخلوقات األخرى كاحليوان والنبات وحتى للجامد وغريها.
احلرمة  هي  واعتباريته  وشأنيته  النسان  حرمة  طبعًا  تبقى  لكن 
عىل  تؤثر  إنسانًا،  كونه  حيث  من  األكرب،  واالعتبارية  والشأنية 
كانت  فإن  واجيابًا،  سلبًا  اخلارجية  املؤثرات  النسانية  شخصيته 
سلبية فهي ستخلف يف نفسيته الندوب، وتؤدي به اىل أن يكون 
جيب  لذا  ايضًا،  سلبيًا  وربام  املجتمع  كيان  يف  فاعل  غري  عضوًا 
املراعاة لشخصية النسان االعتبارية من االعتداء أو اخلدش أو 

التشويه أو التقليل من الشأن، أو باحلّط من كرامته.     
كرامة اإلنسان

أم  مؤمنًا  كان  إن  النظر  بغّض  حتفظ،  أن  جيب  كرامة  لإنسان 
كافرًا، شخصية بارزة يف املجتمع أم مواطنا بسيطا من بني الناس، 
ا باَنِي  ْمناَ رَّ ْد كاَ قاَ لاَ وكيف ال، واهلل سبحانه كّرمه، كام يف قوله تعاىل: )واَ
ْلناَاُهْم  ضَّ فاَ باَاِت واَ يِّ ْقناَاُهْم ِمناَ الطَّ زاَ راَ اْلباَْحِر واَ ِّ واَ ْلناَاُهْم يِف اْلرباَ اَ محاَ ماَ واَ آداَ

ا تاَْفِضياًل ﴿70﴾( سورة الرساء.  ْقناَ لاَ ثرٍِي مِمَّْن خاَ ٰ كاَ ىلاَ عاَ
أخريًا، فإن حفظ كرامة النسان واجبة ألنه حيتاج اليها من حيث 
اآلخرين ومعاونتهم،  وال  مع  التفاعل  اىل  بحاجة  انسانًا،  كونه 
شك فإن أية حماولة للحّط من كرامته؛ يعد منافيًا للفطرة السليمة، 
واألخالق االنسانية النبيلة، ناهيك إذا ما كان مثل هذا النسان 
بحاجة  كونه سيكون  أو أخالق،  أدب  أو  فكر  أو  دين  صاحب 
أكرب ملثل االحرتام لكي يكون مقبوال ومقّدرًا وكلمته مسموعة 

بني الناس، وبالتايل ذا تأثري عىل اآلخرين.

طالب عباس الظاهر
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احلدود  النطبق  ملاذا  أواًل:  هي  االشكاالت  هذه  يف  االختصار 
املذكورة بوضوح بالقران واألحاديث ؟ ثانيًا: هنالك تناقض يف 
بعض املرويات االسالمية  فمثاًل.. يف االحاديث ) اوتيت القرآن 
ومثله معه ( .. ويف القرآن اية تقول بأن االتيان بمثله مستحيل، 
وأيضا يف حديث أخر: ) اذا قتلتم فأحسنوا القتلة ( خيالف قتل  
»أم قرفة« الهنا هجته يف بيت شعر؟! ثالثًا: اجنحة املالئكة ماذا 
تعني؟ رابعًا: ان الشهب والنيازك ظاهرة طبيعية كونية هل هي 

تتساقط يوميًا باملاليني عىل األرض مرسلة نحو اجلن؟ 

البلدان االسالمية بصورة عامة  أوال: ان عدم تطبيق احلدود يف 
يرجع إىل فقدان عنرصين رئيسيني:

1- وجود احلاكم الرشعي مبسوط اليد يف االحكام واملنازعات 
وإقامة احلدود والتعزيرات.

2- الرتافع إليه من قبل املدعي واملدعى عليه، أو تقديم شكوى 
من املعتدى عليه لينتصف له من املعتدي.

ففي حال عدم كون احلاكم الرشعي مبسوط اليد بحيث يستطيع 
أن يقيم حكم اهلل عز وجل يف القضية املتنازع فيها، وأيضا يف حال 
عدم ترافع طريف الدعوى أمام احلاكم أو عدم تقديم الشكوى من 
تطبيق  بعدم  املعرتض  أن يعرتض  املعتدى عليه، فال يمكن  قبل 

احلدود املذكورة يف الترشيعات الهلية.

ثانيًا: احلديث وارد من طرق العامة، ولو سلمنا بصحة صدوره 
عن النبي صىل اهلل عليه وآله، فال داللة له عىل أن النبي صىل اهلل 
عليه وآله قد أعطي قرآنا آخر مع هذا القرآن يكون مثله، أو كتابا 
ما  وكذا  الرشيفة  السنة  معه(  )مثله  بقوله  املراد  بل  يشبهه،  آخر 

للناس،  تبيانه  وآله يف  عليه  اهلل  إليه صلوات  اهلل عزوجل  أوكله 
فأقوال النبي بل أفعاله وتقريراته كلها مبتنية عىل أساس الوحي )) 
ى (( )النجم:4-3(.  حٌي ُيوحاَ ى * إِن ُهواَ إاِلَّ واَ ِن اهلاَواَ ا ياَنِطُق عاَ ماَ واَ
وأما ما ذكرمتوه من حديث )أم قرفة( فهو ليس منقوال من طرقنا، 
مع أن النبي مل يبارش ذلك األمر إنام الذي بارشه زيد بن حارثة يف 

غزوة من غزواته حسبام ورد ذلك يف كتب العامة.

عن  كناية  تكون  ربام  املالئكة  لبعض  املذكورة  األجنحة  ثالثًا: 
هي  وليست  وتعاىل،  تبارك  اهلل  من  واملنزلة  القرب  درجسسات 
أجنحة كأجنحة الطري، والتعبري باألجنحة يناسب االرتفاع فكلام 

زاد عددها ازدادت قدرة صاحبها عىل العلو املعنوي أكثر.

رابعًا:
باعتبارها  القرآن  يف  املذكورة  الشهب  كون  عىل  داللة  ال   -1
رجوما للشيطان هي هذه الشهب والنيازك املألوفة لدينا، فلعلها 
اجلن  من  السمع  يسرتق  من  لرجم  فقط  جمعولة  خاصة  شهب 

والشياطني.
2- إنه عىل فرض كون الشهب الراجة للشياطني هي من جنس 
هذه الشهب املرئية فام الشكال يف ذلك، مع أن االسباب الطبيعية 
مقهورة حتت االسباب الهلية، وأما كون الشهب تتساقط باملاليني 
فهل يعقل أن يكون ذلك التساقط هو ألجل رجم الشياطني...؟ 
االرض  يف  والشياطني  اجلن  عدد  أن  معرفة  بعد  إشكاال  فليس 
ال حرص له، فماليني الشهب ليست كثرية مقارنة بالعدد الفعيل 

للجن والشياطني.

اشكاالت إِلحادية واهنة 
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السؤال : هناك بعض النساء يضعن مكياجًا خفيفًا بحجة ) انه خفيف ال 
قليل ويف حني اهنن  االثارة وان ذلك عىل فرض حرمته فحرامه  يسبب 
 ) أكثر  اآلخرين ال  امام  مقبولة  اشكاهلن  ان  يشعرن  ان  كأي برش حيببن 
بكلمة  علينا  تتفضلوا  ان  منكم  ونرجو  خري  لكل  يوفقكم  ان  اهلل  نسأل 

ابوية لعل اهلل جيعل فيها صالحنا وصالحهن .
املكياج  من  شيئا  استخدامها  مع  االجنبي  امام  املرأة  ظهور   : اجلواب 
حرام بكل تأكيد وما ذكر ليس عذرًا الرتكابه وعىل املؤمنة التقّيد بجميع 

األحكام الرشعية .

بالنسبة   ) الفرنسية  الطريقة  عىل   ( الربطة  ارتداء  حكم  هو  ما   : السؤال 
للطالبات ؟

املطلوب رشعًا مع عدم كون ذلك عىل  السرت  : البّد من حتقق  اجلواب 
نحٍو من أنحاء إظهار الزينة ، وال يتير لنا حتقيق حال الكيفية املذكورة .

السؤال : تضع كثري من الطالبات العطور وبعض مساحيق التجميل عىل 
وجوههن فهل هذا جائز ؟

اجلواب : ال جيوز .

املتزوجة إزالة الشعر املوجود يف وجهها  السؤال : هل جيوز للمرأة غري 
)حمل شارب الرجل او غري ذلك من املناطق ( ؟

اجلواب : ال حيرم .

السؤال : يف الغرب يمكن إلصاق عدسات عىل حدقة العني بألوان شتى ، 
فهل جيوز للمسلمة وضع العدسات الالصقة لغرض التجميل والظهور 

هبا أمام الرجال األجانب )غري املحارم( ؟
ت زينة هلا مل جيز . اجلواب : إذا عدَّ

البرشة )حلمي( وليس شفافا، هل جيوز للمرأة  السؤال : جوراب بلون 
لبسه ؟

اجلواب : اذا مل يعد من الزينة عرفا يف امللبس فيجوز هلا ذلك .

جلب  بقصد   ، بعضًا  أو  كاًل   ، بصبغه  الشعر  تلوين  جيوز  هل   : السؤال 
النتباه يف املجالس النسائية اخلاصة لغرض الزواج ؟

اجلواب : إن كان ملجرد الزينة من دون تدليس ، كإخفاء العيب أو كرب 
السّن ، فال بأس به .

السؤال : هل يجوز للزوجة التي تخرج مع زوجها
 ان تضع المكياج والعطور ؟
الجواب : ال يجوز لها ذلك .

السؤال: هل يجوز صبغ اللحية والشارب 
بالصبغ االسود والحّنة السوداء؟

الزينة
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مصطلحات فقهية
السؤال: ما هو اخلمر ؟

أما   ، العنبي  العصري  من  املّتخذ  املسكر  به  املراد  اجلسسواب: 
غريه من املسكر والكحول املائع باألصالة ، ومنه االسربتو 

بجميع أنواعه فمحكوم بالطهارة .
السؤال: ما هو تعريف االنقالب؟

انقلب  إذا  وهوما  واحد،  بمورد  تطهريه  خيتص  اجلسسواب: 
 ، بغريه  كان  أم  بعالج  االنقالب  أكان  سواء   ، خاًل  اخلمر 
ويلحق به يف ذلك العصري العنبي إذا انقلب خاًل فإنه حيكم 

بطهارته لوقلنا بنجاسته بالغليان .
السؤال: ما هو تعريف االنتقال ؟

واحليوان  االنسان  دم  بانتقال  تطهريه  خيتص  اجلسسواب: 
والقمل  كالبّق   ، احلرشات  من  عرفًا  له  دم  ال  ما  جوف  إىل 
النجس  يستقر  أن يكون عىل وجه  فيه  ، ويعترب  والربغوث 
معرض  يف  يكون  بحيث  إليه  املنتقل  جسسوف  يف  املنتقل 
أو   ، كذلك  يعّد  مل  إذا  وأما   ، جسمه  من  جزءا  صريورته 
العلق  الذي يمّصه  فيه مل حيكم بطهارته وذلك كالدم  شّك 
ال  فإنه   ، املعاجلة  مقام  يف  املتعارف  النحو  االنسان عىل  من 
البّق  يطهر باالنتقال واالحوط االوىل االجتناب عام يمصه 

أو نحوه حني مّصه.
السؤال: ما هو تعريفكم للمواالة ؟

من  تباعًا  الصالة  بأجزاء  االتيان   : يعني  املواالة  اجلواب: 
دون إجياد أي فاصل زمني.

السؤال: ما هو تعريفكم للوطن ؟
اجلواب: الوطن باالصطالح الرشعي عىل قسمني :

أبويه  مسكن  ويكون   ، إليه  ينسب  الذي  األصيل  مقّره   -1
ومسقط رأسه عادة 

لنفسه  دائسساًم  وسكنًا  مقّرًا  االنسان  اّتسسذه  الذي  املكان   -2

،بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.
يصدق  ال  بحيث  طويلة  لفرتة  مقرًا  اّتذه  الذي  املكان   -3
عليه أنه مسافر فيه ، ويراه العرف مقرًا حتى إذا اّتذ مسكنًا 
أراد  أيام أو نحوها ، كام لو  مؤقتًا يف مكان آخر ملدة عرشة 
يلحقه  فإنه   ، أكثر  أو  السنة  ونصف  سنة  مكان  يف  السكنى 
حكم الوطن بعد شهر من إقامته فيه بالنية املذكورة ، وأما 

قبله فيحتاط باجلمع بني القرص والتامم .
السؤال: ما هو تعريفكم للغناء ؟

اجلواب: الغناء حرام فعله واستامعه والتكّسب به ، والظاهر 
به  يؤتى  الذي  نثرًا-  أو  كان  شعرًا   - اللهوي  الكالم  أنه 
مقومية  ويف   ، واللعب  اللهو  أهل  عند  املتعارفة  باألحلان 
وال   ، العريف  بالصدق  والعربة   ، إشكال  له  واملّد  الرتجيع 
جيوز أن يقرأ هبذه االحلان القرآن املجيد واألدعية واالذكار 
عىل  اللهوي  غري  الكالم  من  سواها  ما  وال  بل   ، ونحوها 

األحوط  وجوبًا.
بأوزان  مقارنة  الذهب  من  احلمصة  وزن  هو  ما  السؤال: 

الذهب يف عرصنا احلارض من املثقال أو الغرام ؟
اجلواب: احلمصة جزء من اربعة وعرشين جزءًا من املثقال 
 ، الغرام  من   4/64 يعادل  الصرييف  واملثقال   ، الصرييف 

فيكون وزن احلمصة 0/193 من الغرام تقريبًا.
السؤال: ما هو تعريفكم للشفعة ؟

كان  ثالث  عىل  حّصته  الرشيكني  أحد  باع  إذا  اجلسسواب: 
بالثمن  املبيع  يتمّلك  أن  حّق  الرشائط  اجتامع  مع  لرشيكه 

املقّرر له يف البيع ، ويسمّى هذا )حّق الشفعة (.
السؤال: ما هو تعريفكم للمزارعة ؟

اجلواب: اتّفاق بني مالك األرض ، أومن له حّق الترّصف 
فيها ، وبني الزارع عىل زرع األرض بحّصة من حاصلها.
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خيرات السبطين تعلن عن استعداها لتغطية حاجة محافظة كربالء 

االحرار: حسين نصر / تصوير: صالح السباح

تمكنت ش����ركة خيرات السبطين من رفع مس����توى انتاج معملها الخاص باألكياس البالستيكية الى اكثر 
من طن يوميا، معلنة بذلك عن تغطية حاجه محافظة كربالء المقدسة لتلك المادة والقدرة على التسويق 

لباقي المحافظات.
وتعد ش����ركة خيرات الس����بطين التابعة للعتبة الحس����ينية المقدس����ة احدى الش����ركات الناشطة في انشاء 
المشاريع الخدمية المدعومة في كربالء، وتشرف على الكثير من القطاعات االستثمارية للعتبة المقدسة.

بأكثر من طن ألكياس البالستك يوميا
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السسبسسالسسستسسيسسك  مسسعسسمسسل  اسسسهسسم  يف حسسسني 
احلد  يف  الرشكة  انشأته  الذي  والسكرين 
فيام  البالستيكية  االكسسيسساس  اسسستسسرياد  من 
للكفاءات  العمل  فسسرص  عسسرشات  وفسسر 
حممد  املهندس  يقول  املدينة.  يف  والشباب 
البالستك  معمل  مدير  احلمريي  هسسادي 
اهلندسية  الكوادر  »بجهود  والسكرين، 
بورش  السبطني  خريات  رشكة  يف  والفنية 
بانشاء معمل لنتاج االكياس البالستيكية 
املهمة  املنتجات  هلذه  الكبرية  احلاجة  لسد 
ولسد حاجة العتبة املقدسة والسوق املحلية 
يف  خمتص  »املعمل  موضحا،  كربالء.  يف 
بكافة  )النفايات(  البالستك  اكياس  انتاج 

االحجام وااللوان«.
االمر  بسسادئ  يف  املعمل  »انشئ  ويضيف، 

احلسينية  العتبة  احتياجات  جيع  لسد 
للهدايا  تستخدم  اخرى  واكاس  املقدسة 
صحية  اكسسيسساس  عسسن  فضال  والسسنسسذورات 

تستخدم يف املستشفيات«.
مبينا، بلغ مستوى االنتاج يف الوقت احلايل 
)واحد طن(  باليوم من اكياس البالستك 
وملختلف  اجلسسيسسدة  املسسواصسسفسسات  ذات 
االكتفاء  حقق  مما  واأللسسسوان،  االحسسجسسام 
حتتل  املقدسة«.  كربالء  ملحافظة  السسذايت 
اغلب  البالستيكية دورا هاما يف  االكياس 
املنتجات  اكثر  من  وتعد  احلياة  مفاصل 
انواعها  وتتعدد  استخداما  البالستيكية 
ما  فمنها  الستخدامها  تبعا  واشكاهلا 
املواد  وحمالت  البقالة  حمالت  يف  يستخدم 

الغذائية والصيدليات وحمالت املالبس.

»التجهيز  ان  اىل،  املعمل  مدير  ويشري 
والعباسية  احلسينية  العتبتني  اقسام  يشمل 
املطهرة،  العلوية  والعتبة  املقدستني 
الكفيل ومستشفى  اىل مستشفى  بالضافة 
سفري االمام احلسني عليه السالم اجلراحي 
وجامعة  والروضات  السسوارث  ومسسدارس 
من  اخلسساص  القطاع  عن  فضال  العميد، 

اصحاب املحالت واالسواق العامة«.
وبحسب احلمريي : »مكائن اعادة التدوير 
التالف  البالستك  بتقطيع  تقوم  والتي 
اىل  تعاد  والسستسسي  حبيبات  اىل  وتصنيعه 
الزراعي  الرول  لنتاج  االنتاجية  العملية 
هي   التمر  تعبئة  واكياس  السفرة  ورول 
منترشة يف  االسواق وبمختلف االحجام 

وااللوان«.

االحرار: حسين نصر / تصوير: صالح السباح
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ابناء  رعاية ذوي الشهداء والجرحى يستضيف ويكرم 
الشهداء االبرار في مدينة كربالء المقدسة

الشهداء  ذوي  رعسسايسسة  قسم  زاراَ  فيام 
واجلرحى متمثاًل بالسيد )حيدر اخلطيب( 
منزل  املرافق هلم  والوفد  الكرام  واملشايخ 
الشهيد )طالب رمحة حويش ( احد ابطال 
االكرب)عليه  عيل  لواء  من  الشعبي  احلشد 
السالم( الذي استشهد يف قاطع عمليات 
بتاريخ /2015/8/6  وتم  بيجي  حترير 
خالل الزيارة  جتهيز عائلة الشهيد باألثاث 
مع  بالتعاون  والفرش  املنزلية  واألجهزة 
منسق العتبة املقدسة االخ )حممد جنحيت( 

احلاصل  النقص  ولّسد  احتياجاهتم  لتلبية 
للعائلة بعده اقتنائهم منزل جديد.

 اىل ذلك أعرباَ ذوي الشهيد عن شكرهم 
بعوائل  الهتاممهم  القادم  للوفد  وامتناهنم 
الشهداء والوقوف عىل متطلباهتم سائلني 
املوىل عز وجل ان حيفظ القائمني عىل هذه 
احلسينية  العتبة  ترعى  فيام  القيمة  املبادرة 
الشهداء  عوائل  من  كبرية  اعدادًا  املقدسة 

من خالل القسم. 

الحسينية  للعتبة  العامة  االمانة 

المقدسة تحقق أمنية مجاهد جريح 
التي  العامة  االبوية  الرعاية  ضمن  ومن 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  تقدمها 
الشهداء  ذوي  رعاية  قسم  خالل  املقدسة 
وألبسسنسساء  الكريمة  للعوائل  واجلسسرحسسى 
الشهداء بصورة خاصة. زاراَ وفدا مشرتكا 
من ادارة القسم ممثاًل عنه مسؤول االعالم 
ومكتب  اجلسسشسسعسسمسسي(  )عسسسامد  االسسستسساذ 

استضاف قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى التابع 
لألمانة العامة العتبة الحس���ينية المقدس���ة وجبة 
جدي���دة من ابناء الش���هداء بالتنس���يق مع مكتب 
الش���رطة المجتمعية في محافظ���ة بغداد- قاطع 
البياع وبواقع ) 45( زائ���رًا، تثمينًا لتضحيات ابنائهم 
الجس���يمة والدماء التي س���قت ارض الوطن دفاعًا 
عن االرض والمقدس���ات وتزامن���ًا مع حلول العطلة 
الصيفية ولرس���م البس���مة والفرح���ة على محيا 
ابناء الش���هداء وعوائلهم الكريمة. وتخلل برنامج 
االس���تضافة زيارة االمام الحس���ين وأخيه ابا الفضل 
العباس)عليهما الس���الم(، للدعاء والتضرع، اضافة 
ال���ى اقامة محاضرة فقهية في الصحن العباس���ي 
الش���ريف ومن ثم استضافتهم في مضيف االمام 
الحسين )عليه السالم( للتبرك .ويأتي ذلك حسب 
توجيهات المرجعية العليا الدينية العليا  الهتمامها 
بعوائل الشهداء والوقوف على احوالهم المعيشية 

والصحية والتربوية.

عماد الجشعمي 
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السالم(  اللواء عيل االكرب)عليه  عالقات 
املجاهد  منزل   ) اخلفاجي  )امحد  االستاذ 
احد   ) حسني  فسسرج  ابراهيم   ( اجلسسريسسح 
اصيب  السسذي  الشعبي  احلشد  جماهدي 
حترير  عمليات  يف    2017 عام  مطلع  يف 
من  املبارشة  املتابعة  خالل  ومن  املوصل، 
القسم ولواء عيل االكرب تم معاجلته خارج 

القطر، االن يتمتع بصحة عالية. 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  ان  ويذكر 
الرشعي  املتويل  من  وبتوجيه  املقدسة 
سامحة الشيخ ) عبد املهدي الكربالئي ( 
أمنيته  وحتقق  له  جديد  بيت  قامت برشاء 
التي طاملا انتظرها وكان حيلم هبا. وقد عرب 
لكل  وامتنانه  شكره  جزيل  عن  املجاهد 
من سعى وجاء وشارك يف حتقيق حلمه يف 

بيت أمن له وألرسته الكريمة .
ذوي  رعاية  قسم  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
احلسينية  العتبة  يف  واجلرحى  الشهداء 
املخيم  املسسايض  الشهر  اهنسسى  قد  املقدسة 
من  السسشسسهسسداء  ألبسسنسساء  الثالث  الكشفي 
وسيكون  قسسار  وذي  السسبسسرصة  حمافظتي 
وسيشمل  قريبا  الرابع  الكشفي  املخيم 
ألبناء  خدمة  االخسسرى  املحافظات  بقية 

شهدائنا االبرار .
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جمعت بين العلوم االنسانية والتربية االسالمية...

ممثلية مكتب السيد السيستاني.. انموذج يحتذى به

اربع مدارس متعددة املراحل، احتوت عىل 
ممن  االيتام   من  وطالبا  تلميذا   )1207(
ابوهيم  احد  ان حيرموا من عطف  قدر هلم 
او من  كليهام، لتشملهم يد املرجعية الدينية 

العليا بلطفها ورعايتها.
فمدارس السيدة رقية وعيل االصغر عليهام 
السالم، االبتدائية والثانوية للبنني والبنات 
االنسانية  الرعاية  بتقديم  كفيلة  كانت 
تقديم  مسسن  ابسستسسداء  عناوينها،  بمختلف 
العلوم االنسانية التي حيتاجها اليتيم لكامل 
العلمية،  ومسريته  االكاديمية  دراسسستسسه 

تغطي  التي  املجانية  باخلدمات  مسسسرورا 
اليومية منها  مساحة واسعة من احتياجاته 
الكتب  وتوزيع  والتغذية  النقل  وسائط 

والقرطاسية والعالج الطبي وغريها.
اربعة  عىل  تنقسم  التي  املسسسدارس  فتلك 
والبنات،  للبنني  ابتدائيتني  تصنيفات، 
اجلنسني، أسست يف  لكال  ايضا  وثانويتني 
املقدسة،  كربالء  الكربى  الشهادة  مدينة 
صعيد  عسسىل  بسسه  حيتذى  نموذجا  لتكون 

التعليم والرعاية لتلك الرشحية.
يقول  السيد سعد الدين البناء مدير مكتب 

املقدسة  احلسينية  للعتبة  السسعسسام  االمسسني 
»تبنت  االيسستسسام،  مسسدارس  عىل  واملسسرشف 
مؤسسة االمام الرضا عليه السالم اخلريية 
تّص  التي  والربامج  املشاريع  من  العديد 
وتثقيفية,  تعليمية  برامج  من  االيتام  رشحية 
احلشد  شهداء  لعوائل  رعايتها  عن  فضال 

الشعبي«.
عىل  التعليمي  املالك  اختيار  »جرى  مبينا، 
أساس اخلربة واالختصاص، ممن يمتلكون 
ويعملون  جيدة  وعلمية  تربوية  مؤهالت 
مع  ويتعاملون  الواحد  العمل  فريق  بروح 

مدارس مؤسسة االمام الرضا الخيرية التابعة الى

* االحرار: حسين نصر / تصوير صالح السباح 
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 السيد سعد الدين البناء

الطلبة األيتام معاملة أبوية حانية«.
يزور  ان  عىل  االمر  جرى  »كام  ويضيف، 
كادر طبي من جنسيات متعددة متخصص 
االيتام  للطلبة  الطبية  اخلدمات  لتقديم 
العراق  داخسسل  من  اطباء  اىل  بالضافة 

وبتنسيق مع العتبة احلسينية املقدسة«.
بشكل  تستقبل  املدرسة  ان  البناء  وذكسسر 
العراق  وخارج  داخل  من  وفودا  دوري 
املسسدارس  يف  العمل  نظام  عىل  لالطالع 
املذكورة والرعاية املقدمة هلذ الرشحية التي 
اهلل  صىل  االكرم  والنبي  تعاىل  اهلل  اوصانا 

عليه واله وسلم برعايتها واالهتامم هبا.
قاعة  »كل  ان  اىل،  العام  املسسرشف  ويشري 
دراسية تضم بني 24 اىل 30 طالبا، وهي 
واملستلزمات  األجسسهسسزة  بأحدث  مؤثثة 
املسسدارس  احسستسسواء  جانب  اىل  الدراسية، 
عىل قاعات وصاالت لالسرتاحة وتناول 
واملطالعة  السسريسساضسسة  وممسسارسسسة  السسطسسعسسام 
لتنظيم  قسساعسسات  عسسن  فضال  اخلسسارجسسيسسة، 
 ، للحاسبات  وقاعة  ومصىل  السسنسسدوات 
ملعاجلة  صالة  وجود  آخرا،  وليس  وأخريا 
الطبية  الطارئة وتقديم اخلدمات  احلاالت 

طبي  مركز  انشاء  املؤمل  ومن  للطالب 
شهداء  ولعوائل  لاليتام  االسنان  لعالج 
ومكان  القادمة  االسابيع  خالل  احلشد 
االصغر  عيل  مدرسة  خلف  هو  االنشاء  

عليه السالم.
مدرسة  مدير  خشان  عبد  نزار  بنياَ  بدوره 
طالب  عسسدد  ان  االبتدائية  االصغر  عيل 
  )1207( يبلغ  االربع   املدارس  وتالميذ 

طالبا ملرحلتي االبتدائية والثانوية .
كل  مسسن  لنقلهم   بسساصسسا   )26( وهسسنسساك 
املقدسة  كربالء  واقضية  ونواحي  االحياء 
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للمدارس االربع بشكل جماين، اىل جانب الكتب والقرطاسية ووجبات الطعام 
اليومية، وجتهيزهم بالزي املوحد وكذلك احلقائب املدرسية.

مواٍل ألهل  متعلم  انسان مسلم  »بناء  اىل  املدارس  تأسيس هذه  ويعزو خشان 
لرفع  اضافيا  جهدا  التعليمي  الكادر  »يبذل  ويقول،  السالم«.  عليهم  البيت 
املستوى التعليمي للتالميذ، خصوصا ان املناهج التي تدّرس يف هذه املدارس 
هي نفس املناهج التي تدّرس يف املدارس احلكومية، مضافا اليها مناهج تثقيفية 
ادارات  ان  اىل  ويلفت  واالخسسالق«.  والعقائد  والفقه  الكريم  القرآن  لتعليم 
املدارس االربع  املذكورة  لدهيا برنامج لزيارة عدد من عوائل التالميذ والطلبة 
ملتابعة اوضاعهم عن كثب.  فيام بينت نوال جواد مديرة املدرسة ا » ان مدرسة 
السيدة رقية عليها السالم االبتدائية للبنات فقد تأسست عام 2012 للميالد، 
للطالبات  تقّدم   البنني  لاليتام  املقدمة  والرعاية  اخلدمات  كافة  ان  اىل  مشرية 

اليتيامت  عىل حد سواء وكذا االمر بالنسبة لثانوية السيدة رقية )ع(.

االستاذ نزار عبد خشان 
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وبدئ املؤمتر بآيات من الذكر احلكيم ثم 
شهداء  ارواح  عىل  الفاحتة  سورة  قسسراءة 
الشعبي  احلسسشسسد  فصائل  مسسن  السسعسسراق 
االستامع  تسسم   بعدها  العراقي  واجليش 
بالضافة  العراقي  الوطني  النشيد  اىل 
نشاطات  خالله  من  عرضت  فيلم  اىل 
ومشاركتهم  وخدمتهم  الطبية  املجموعة 
خسسسالل زيسسسسسارة االربسسسعسسسني فسسضسسال عن 
عموم  يف  العراقية  املستشفيات  زيسسارة 

املحافظات.
وقال حممد عيل الربيعي مدير مركز رعاية 
انطالقة  اول  املؤمتر  هذا  »يعد  الشباب: 
املقدسة  احلسينية  العتبة  ترعاه  ملسسرشوع 
الطبية  املجموعة  موكب  مع  بالتعاون 

السالم(  )عليه  االنبياء  وارث  جامعة  يف 
التابعة للعتبة احلسينية املقدسة هبدف بث 
اخالقيات العمل واملهنة مع الطلبة الذين 
ترجهم  حفالت  بعد  حديثا  يتخرجون 
يف الصحن احلسيني الرشيف ومعاهدهتم 
رشف  يصونوا  ان  وللوطن  ألنفسهم 
استكامل  هو  املؤمتر  هذا  وان  مهنتهم، 
منه من  )نقطة حتول( وما خيرج  لربنامج 
حياهتم  بناء  يف  تسهم  وبنود  توصيات 
الطبية  االخسسالق  عىل  واحلفاظ  العملية 

وتعامالهتم مع املرض«.
الرويشدي  حممد  يارس  الدكتور  وحتدث 
»نحن  السسطسسبسسيسسة:  املسسجسسمسسوعسسة  مسسسسسؤول 
كموكب ابناء املجموعة الطبية اخذنا عىل 

عاتقنا اقامة اكرب حفل ترج للمجموعة 
الرشيف  احلسيني  الصحن  يف  الطبية 
ان  احلبيب عىل  والوطن  انفسنا  وعاهدنا 
العمل،  واخالقيات  املهنة  رشف  نصون 
سام  هسسدف  املسسؤمتسسر  هسسدف  ان  موضحا 
نسعى من خالله  اىل تفعيل دور االخالق 
الطبية التي جيدر بالطبيب ان يتحىل هبا مع 

املريض ومع املجتمع«.
وختم حديثه: سوف يكون هنالك تعاون 
مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
باقي  يف  للطلبة  عمل  ورش  لتقديم 
اجلامعات واملنا كبري ان تعتمد كمنهج«.

إقامة المؤتمر الطبي االخالقي االول 

في جامعة وارث االنبياء 

اقام مركز رعاية الشباب التابع الى قسم النشاطات العامة  في العتبة الحسينية المقدسة 
وبالتعاون مع موكب المجموعة الطبية )المؤتمر الطبي االخالقي االول( عن اخالقيات المهنة 

الطبية على قاعة االمام الحسن )عليه السالم( في جامعة وارث االنبياء.

* تقرير: غسان العكابي / تصوير: علي النجار 
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»العربية.. حياة وحضارة« ... 00

المقدسة  العباسية  العتبة  اقامتها  احتفالية 
بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

تزامنًا مع مناس���بة اليوم العالمي للغ���ة العربية اقام مركز العميد الدولي للبحوث والدراس���ات التابع 
لقس���م الش���ؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة تحت ش���عار )العربية.. حياة وحضارة( 
على قاعة االمام الحس���ن )عليه السالم( في العتبة العباس���ية المقدسة احتفالية تضمنت مناقشة ثالث 
اوراق بحثي���ة، كان اوله���ا ورقة لألس���تاذ الدكتور صاحب ابو جناح )مس���الك الداللة القرآني���ة وثراء المعجم 
العربي(، ثم ورقة لألس���تاذ الدكتور رياض ش���نتة )آليات الحفاظ على س���المة اللغة العربية(، وثالثها ورقة 
األس���تاذ الدكتور حازم سليمان الحلي )لغة الضاد توحدنا(، ودعت االوراق البحثية الى الحفاظ على سالمة 

اللغة العربية وتداولها كلغة فصحى في المؤسسات االكاديمية المتخصصة.  

* تقرير: ضياء األسدي / تصوير: خضير فضالة
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طارق  ريسساض  الدكتور  االستاذ  وحتسسدث 
كسساظسسم رئسسيسسس مسسركسسز السسعسسمسسيسسد السسسدويل  
»االحسسسرار«:  لسسس  والسسدراسسسات  للبحوث 
التابع  والبحوث  الدراسات  مركز  »دأب 
العباسية  العتبة  الفكرية يف  الشؤون  لقسم 
السنوي  االحتفال  اقسسامسسة  عسسىل  املقدسة 
واليوم  العربية  للغة  العاملي  اليوم  بمناسبة 
العاملي«، مبينا ان »املؤمتر واالحتفالية جاءا 
العربية  اللغة  سالمة  عىل  احلفاظ  بدعوة 
واالليات  التوصيات  ببعض  واخلسسروج 
الدخيل،  من  احلد  يمكن من خالهلا  التي 

رعايًة لرونق وتألق اللغة العربية«.
اجلامعات  من  اساتذة  مشاركة  عن  ونوه 
العراقية يف احلفل وبعض طلبة الدراسات 
اللغوية  السسدراسسسات  يف  واملعنيني  العليا 

واالدبية والعلوم االسالمية«.
وقسسسال االسسستسساذ السسدكسستسسور حمسسمسسد جسسواد 
االسالمية  العلوم  كلية  عميد  الطرحيي 
بيوم  االحتفاء  هذا  »يأيت  بغداد:  جامعة 

الضاد ايامنًا بان هذه اللغة هي لغة القرآن 
اجلنة،  اهل  لغة  الوقت  وبسسذات  الكريم، 
بأن  وجسسل(  )عز  الباري  وكّرمها  رشّفها 
انه  يعني  مما  األديسسسان  خاتم  لغة  جعلها 
بحيث  املثىل  احلالة  او  املرحلة  اىل  وصلنا 
بمعنى  اخر  دين  اىل  حيتاج  ال  االنسان  ان 
النضج  قمة  اىل  وصل  االنساين  العقل  ان 

بالقناع واحلوار والنقاش«.
اللغة  هذه  ان  هلل  »احلمد  الطرحيي  وتابع 
ناَْحُن  ا  }إِنَّ قوله  بمحكم  حيميها  رّب  هلا 
اِفُظوناَ )احلجر/9({  اَ ُه حلاَ ا لاَ إِنَّ ْكراَ واَ ْلناَا الذِّ ناَزَّ
ولكن يف واقع احلال االن يف اغلب الدول 
معينة  اماكن  اىل  ذهبت  اذا  انت  العربية 
مما  اجنبية  لغة  جتد  بل  عربية؛  لغة  جتد  ال 
يستدعي الغيورين عىل هذه اللغة ان ينربوا 

باحلفاظ عليها«.
عرب  تتم  ال  احلفاظ  »آليات  ان  اىل   مشريا 
طريق  عسسن  انسسام  فحسب؛  اخلطب  السسقسساء 
اقامة ورِش عمل ينبغي ان تكون بمدعاة 

وخطط تطويرية ملواجهة العوملة ومواجهة 
هذا املد االلكرتوين يف وسائل االتصال«.

ونوه الطرحيي عن دور االستعامر الربيطاين 
الذين  واملاليل  الكتاتيب  بإلغاء  العراق  يف 
يف  للصغار  الكريم  القرآن  يعّلمون  كانوا 
جمالس قراءة القرآن الكريم فهي من انتج 
كان  الذي  اجلواهري  أمثال  ادباء وشعراء 
يقرأ القرآن وهو يف سن الرابعة  من عمره، 
فضاًل  لفظ  الف  اخلمسني  قرابة  اكسبه  ما 

عن االساليب والكنايات والبالغة«.
ويذكر: ان احلفل الذي افتتح بقراءة آيات 
سورة  وقسسراءة  احلكيم  الذكر  من  بينات 
احلبيب  العراق  ارواح شهداء  الفاحتة عىل 
العراقي  الوطني  النشيد  اىل  االستامع  ثم 
شهد  املقدسة  العباسية  العتبة  وأنشودة 
اللغة  اساتذة  من  كوكبة  تكريم  ختامه 

العربية املتقاعدين. 

الدكتور محمد جوادالدكتور رياض طارق
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العمل الحالي: االنتهاء من المباني السكنية وتجهيزها بالمنظومات الكهربائية و الميكانيكية من 
مناشئ عالمية.  

نسبة االنجاز في المشروع : %67
نسبة انجاز الغرف الحصينة للمركز : %54
التجهيزات والمعدات الطبية للمركز : %10

خدم���ات المركز المرتقب���ة: تقديم خدمات صحية ألول م���رة في العراق من خالل جه���از تصنيع المواد 
الخاصة بعالج مرض السرطان »العالج الذري«.

المدة المتبقية الكتمال المشروع: سنة واحدة على افتتاحه.

مركز اإلمام الحسين  لعالج االورام السرطانية 
  تصوير: صالح السباح

 موقع المركز: كربالء المقدسة ـ )طريق الحر - منطقة المعملجي(.
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تعد كربالء مدينة بسيطة وصغرية ولكنها 
والثقافية  السياسية  بسساألحسسداث  مليئة 
والعلمية حيث برز فيها عدد من الكتاب 
الذين  واملؤلفني  والباحثني  واملثقفني 
يف  ذهسسب  من  بأحرف  اسامءهم  سجلوا 
والكربالئي  عسسام  بشكل  االدب  تاريخ 
رئيسان  شارعان  كان  كربالء  يف  خاصة, 
مها شارع العباس الذي يضم اغلب دوائر 
احلسني  االمسسام  قبلة  باب  وشسسارع  الدولة 
العمرانية  الناحية  ومن  السالم(،  )عليه 
حي  هو  كربالء  يف  ُاسسسس  حي  اول  فان 
احلسني سنة 1956م حيث جاء مترصف 
املدينة  جتسسار  وجسسع  السعد  حسني  اسمُه 

لنشاء  معه  يتعاونوا  ان  منهم  وطلب 
باسم  املدينة  خسسارج  جديد  سكني  حي 
حي احلسني، ويف الوقت نفسه  ذهب اىل 
آنذاك(  لكربالء  التابع  )القضاء  النجف 
حديث  حسسي  تأسيس  اىل  جتسسارهسسا  ودعسسا 
هذان  يزال  وال  السعد  حي  باسم  فسميَّ 
االحياء  من  والنجف  كربالء  يف  احليان 
عريضة  وشوارعها  واملتطورة  الرائعة 
وكبرية وواضحة اىل االن وهذا دليل عىل 
يف  )املحافظ(  املترصف  وان  نضجهم، 
ذلك الوقت اعطى بعض املغريات للناس 
مثال ً قام بتزويدهم باملاء اخلابط للحدائق 
وخصص  السسسرشب  مسسيسساه  اىل  بسسالضسسافسسة 

كهرباء  واسسسس  للركاب  نقل  مصلحة 
خاص به، حيث اتذكر كان مدير الكهرباء 
الواحد  املسسرت  سعر  وكسسان  هنديًا،   ً رجسسال 
الواحد  الدرهم  يتجاوز  ومل  جدا  بخسا 
مساحة  ذات  القطع  كون  اىل  بالضافة 
كبرية حوايل 600 او 800 او 400 مرت، 
وسمي بحي احلسني نسبة ملترصف كربالء 
وسمي  السعد(،  )حسني  اسمُه  والسسذي 
حي السعد يف النجف هبذا االسم نسبة له 
ايضًا، بعد ذلك انشئ )حي العباس، حي 
املعلمني، حي االسكان، حي رمضان( يف 
ثم تطورت  املايض،  القرن  الستينيات من 
واىل  والثامنينيات  السبعينيات  يف  االحياء 

كربالء في الخمسينيات من القرن الماضي

لماذا هدد ابناء كربالء الوصي عبد االله ؟

* تحقيق/قاسم عبد الهادي - تصوير/احمد القريشي

السيد سلمان آل طعمة
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صدر  1974م   عام  ويف  اليوم،  ترون  ما 
استحدثت  خالله  ومن  املحافظات  قانون 
املثنى،  )النجف،  ومنها  فيه عدة حمافظات 
ُبّدلت  وكذلك  الدين(،  صالح  دهسسوك، 
االسامء فمثال ً احلّلة تم تسميتها بمحافظة 
ميسان  بمحافظة  سميت  والسسعسسامرة  بابل 
 ... قسسار  ذي  حمافظة  سميت  والنارصية 
عن  عيان  شهود  هبا  يسسديل  اوىف  تفاصيل 

كربالء يف اخلمسينيات من القرن املايض.
استقرار الوضع االمني

وعن ابرز االحداث السياسية  واالقتصادية 
شعبة  مسؤول  حتدث  آنذاك  كربالء  ملدينة 
احلسينية  العتبة  يف  واملسسعسسارض  التوثيق 
الذي  زميزم  رشيد  سعيد  املؤرخ  املقدسة 
استقرار  بسسأن  اجلميع  عىل  خيفى  ال  قسسال: 
العراق  يف  كبري  بشكل  االمنية  االوضسساع 
العكس  وعىل  امللكي  احلكم  فرتة  خالل 
من ذلك ضعف الوضع االقتصادي نوعا 
النفط  تصدير  عىل  البلد  العتامد  نظرا  ما 
العنرب(  )متن  كالرز  االخرى  املواد  وبعض 
التجارة  كانت  حيث  واجللود،  والتمور 
رائجة ورابحة يف ذلك الوقت، بام يف ذلك 

بساطة العيش والقناعة لدى االفراد.
مدينة صغرية كبرية بحسها الوطني

واضاف: كان احلس الوطني فيها ينمو من 
انتشار اجلرائد واملجالت ووجود املدارس 

الدينية  للحوزات  وكان  والعلمية،  الدينية 
بوجود  االدبية  احلركة  نمو  يف  كبري  دور 

الشعراء واالدباء واملؤلفني وغريهم.
كسب ود اجليش العراقي

حدثت انتفاضة ضخمة )احلديث ال يزال 
رئيس  ضد  1952م  عام  العراق  يف  له( 
الذي  حممود  الدين  نوري  انذاك  السسوزراء 
كان قاسيًا عندما شّكل الوزارة الغى حرية 
فخرجت  الصحافة،  وحرية  االحسسسزاب 
مظاهرات صاخبة يف العراق اال ان كربالء 
متكن  انسسه  وهسسي  املسسدن  بقية  عن  انسسفسسردت 
الشباب الواعي من ابناء املدينة ان يكسبوا 
وّد اجليش الذي ُارسل لقمع االنتفاضة بعد 
ان  فقد سيطرته عىل مداخل املدينة ليكون 
األمر  الرشطة،  عكس  املتظاهرين  بجانب 
وارسال  سحبه  اىل  باحلكومة  اّدى  الذي 

اجهزة الرشطة حتى تسيطر عىل املوقف.
هتديد الويص

الكبرية  املسسواقسسف  مسسن  زمسسيسسزم:  واكسسمسسل 
العباس  كليدار  هو  كربالء  لشخصيات 
االله  عبد  امر  كان  حيث  السالم(،  )عليه 
بأرسال  الثاين  فيصل  امللك  بعد  السسويص 
عليها  والسيطرة  كسسربسسالء  اىل  السسرشطسسة 
الرشيفني،  الصحنني  فسسوق  والسسصسسعسسود 
والعتبة  احلسينية  العتبة  كليدار  فاتصل 
منه  وطلبوا  االله  عبد  بالويص  العباسية 

كبار  احسسد  يل  ذكسسر  وحتى  اجليش،  انسسزال 
باحلرف  االله  عبد  للويص  قال  انه  السن 
الواحد )تنزل اجليش وإال فال( يعني هتديد 
هلا  العتبات  ان  معروف  هو  وكام  مبطن، 
مقامها ووزهنا وال تزال، وهذا االمر ادى 
اىل ان اصدر الويص عبد االله أمرًا بسحب 
باالستقالة  حممود  الدين  نور  وامر  اجليش 
فاستقالت الوزارة وهدأت االوضاع وعاد 

اهلدوء اىل كربالء واطلق رساح السجناء.
تضامن كربالء مع مرص

مبينا: من االحداث االخرى التي شهدهتا 
1956م  عام  انتفاضة  هي  كربالء  مدينة 
به  قامت  مرص  عىل  الثالثي  العدوان  يف 
اّمم  حيث  وبريطانيا  وفرنسا  ارسائسسيسسل 
فقامت  السويس  قناة  النارص  عبد  جال 
واحتالهلا  مرص  بمهاجة  الثالثة  القوات 
االقطار  جيع  يف  العريب  الشعب  ان  اال 
العربية اعلن تضامنه مع مرص ومنها مدينة 
كربالء حيث كانت هناك مظاهرات شعبية 
بنوري  ادى  السسذي  واألمسسر  جسسدًا  صاخبة 
ضخمة  عسكرية  قوات  بأرسال  السعيد 
املدينة  ابناء  املئات من  اىل كربالء واعتقال 
ونفى  عليهم  بالسجن  عقوبة  واصسسسدار 
احلدود  عىل  بدرة  مدينة  اىل  منهم  جمموعة 
هؤالء  ان  باعتبار  االيرانية(  س  )العراقية 
السلطة،  ضد  االنتفاضة  قيام  يف  دور  هلم 

لماذا هدد ابناء كربالء الوصي عبد االله ؟

مظاهرات عديدة شهدتها المدينة واعتقال ابرز رجاالتها

سعيد رشيد زميزم

السيد سلمان آل طعمة
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وبعد ما استتبت االمور وسيطرت القوات 
كربالء  اىل  واالمسسان  االمن  عاد  احلكومية 
واستقرت االمور واطلق رساح السجناء، 
تلك  يف  كربالء  لرجال  دور  هناك  وكسسان 
الفرتة ومنهم )عبد الصالح الكليدار سادن 
العباسية،  العتبة  وسسسادن  احلسيني  احلرم 
املرحوم الشيخ حسني كمونة، الشيخ عطا 
الشيخ  احلمريي،  رشيد  الشيخ  السعدي، 
امللك  زار  1957م  عام  ويف  اهلر(،  علوان 
شابًا  وكسسان  كربالء  مدينة  الثاين  فيصل 
عىل  سنوات  بضع  سوى  يمض  مل  صغريًا 
وجهائها  مع  واجتمع  قام  املسؤولية  توليه 
كان  واتذكر  هلا،  املساعدات  بتقديم  وامر 
مرت  لو  بحيث  صغريًا  العباس  شسسارع 
له  ففرشوا  ضيقًا  الشارع  يكون  سيارتان 
الشارع بالسجاد ورموا عليه احللوى وكان 
حمبوبًا ألنه كان طفاًل بريئًا حيث كان يقود 
االله  عبد  الويص  خاله  السياسية  االمور 

وكان غري حمبوب يف االوساط الشعبية.
نمو وتطور احلركة الثقافية

املجالت  من  كبري  عدد  هناك  كان  ونسسوه: 
دليل  وهسسذا  كربالء  يف  السائدة  واجلرائد 
عىل نمو احلركة الثقافية فمثال ً كانت هناك 
صحيفة شعلة االهايل يف الستينيات اضافة 
واملسسؤمتسسرات  املهرجانات  من  الكثري  اىل 
والعبايس  احلسيني  الصحن  يف  تعقد  التي 
مساعدة  اجل  من  تسعى  دينية  وجعيات 
ذلك  يف  بام  الديني  الوعي  وبث  الفقراء 
)مدرسة  ومنها  الدينية  املسسدارس  انتشار 
اخلطيب، مدرسة املجاهد، مدرسة البقعة، 
العلامء،  رشيف  مدرسة  اهلندية،  املدرسة 
مدرسة ابن فهد احليل، املدرسة الشريازية( 
وهي مدارس دينية معتربة يدرس هبا مئات 
الطلبة من داخل العراق وخارجه وحتديدا 

)اهلند، باكستان، كشمري وسوريا(.

الحاج عبد المهدي المرشدي 
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جهود كبرية للعتبات املقدسة
اجلهد  اىل  نشري  ان  البد  حديثه:  يف  وجاء 
املقدسة  العتبات  قدمته  السسذي  الكبري 
احلركة  دعسسم  يف  والعباسية  احلسينية 
الثقافية، بإصدارها اكثر من 25 جملة وهذا 
الثقايف  الوعي  زيادة  يف  كبري  دور  له  االمر 
ومعرفة الزائرين والناس عن سرية االئمة 
بالضافة اىل اصدار العرشات من الكتب 

واالصدارات سنويًا.
اول االحياء السكنية يف كربالء

ومن جهة اخرى حتدث احلاج عبد املهدي 
املثقفني  ابسسرز  احد  املرشدي  اجلليل  عبد 
ان  قائال:  كربالء  حمافظة  يف  والباحثني 
من  اخلمسينيات  بداية  احسسداث  اهم  من 
الذي  احلسني  حي  تأسيس  املايض  القرن 
الطريق  وعسسىل  للصحراء  امسستسسدادا  يكون 
الرتايب املؤدي اىل النجف االرشف، وكان 
حسني  »املحافظ«  آنذاك  كربالء  مترصف 
احلسني  بحي  احلسسي  تسمية  قسسرر  السعد 
اسم  ولكن  اسمه  به  اراد  انسسه  والظاهر 
احلسني العلم طغى عليه والدليل انه انشأ 
امتداد  يف  االرشف  بالنجف  السعد  حي 
صمم  ابيه،  باسم  وذلك  الكوفة  مدينة  اىل 
بلدية  من  النمريي  جعفر  املساح  احلسسي 
وبداية  كربالء وتم وضع احلجر االساس 
التشجري عندما استملك بساتني ال النقيب 
وفتح شارع النقيب املوصل اىل شارع باب 
السالم«، حيث  »عليه  االمام احلسني  قبلة 
»الرتبية«  كربالء  معارف  مديرية  سامهت 
ومنها  املسسدارس  بعض  كشافة  حضور  يف 
بغداد  بسساب  منطقة  يف  اهلاشمية  مدرسة 
يف  احلسني  حي  اىل  مشيا  اخسسذونسسا  حيث 
املنطقة املقابلة لفندق كربالء، حيث وضع 
املترصف حجر االساس وشتل بيده شتلته 
املرحوم  آنذاك  الزراعة  مدير  باركها  التي 
عىل  االرايض  وزعسسست  السسصسسايف،  جعفر 

فترة ذهبية الزدهار الثقافة الكربالئية
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س 1000 مرت  بواقع 700  التمليك  طالب 
للمرت  فلس   50 وبسعر  قطعة  لكل  مربع 

املربع الواحد.
صعوبات كبرية تم جتاوزها

خطوط  مسسد  البلدية  اكملت  واضسسساف: 
الكهرباء واملاء بمدة مل تتجاوز ستة اشهر 
نقل  مصلحة  سيارات  بخط  احلي  وربط 
الركاب التي كانت تسمى »امانة« مل ينجح 
احلي يف السنوات االوىل لبعده عن املدينة 
اوال وحاالت الرقة ليال حتى الذين بنوا 
وجود  عدم  وساعد  اجروه  او  تركوه  فيه 
سوق او حمالت للتسوق عىل نفور الناس 
السنوات  خالل  فيه  البناء  استمرار  من 
السسشسسوارع  تبليط  مسسرشوع  لكن  التالية، 

وحفظ االمن ساعد عىل نجاح املرشوع.
اضطرابات انترشت برعة

واكمل حديثه: من طرائف تلك احلقبة ان 
اذاعة »صوت العرب من القاهرة« والتي 
امحسسد سعيد هييج  املسسعسسروف  املسسذيسسع  كسسان 
ذكر  وقد  بخطاباته  العريب  العام  السسراي 
فيام ان هناك ارضابا يف مدينة كربالء ضد 
احلكومة وال اعلم من رّسب له هذا ونحن 
نعلم ان االتصال كان اقل من حمدود وان 
وذلسسك  ارضاب  شبه  يف  كسسانسست  املدينة 
»عليها  الزهراء  استشهاد  ذكرى  لتوافق 
السالم« وكان اليوم آنذاك االثنني كام اذكر 

السالملة  باب  من  عرصا  مظاهرة  وذهبت 
عىل  عرجوا  ثم  العالوي  بسوق  مسسرورا 
شارع ابو دية »صاحب الزمان« ويف هنايته 
ركن  يف  الكليدار  حسن  اغا  دار  وقسسرب 
باهلراوات   الرشطة  هلم  خرجت  الشارع 
هربوا  املشاركني  بعض  جعهم،  فتفرق 
باجتاه ازقة »عكد السادة« وحيكى احدهم 
فصاح  الرشطة  من  هاربا  دارا  دخل  انه 
دخل  انه  والظاهر  النسوة  جيع  وجهه  يف 
الزهراء  ذكرى  ألحياء  »قراية«  حمفل  عىل 
عن  العملية  تسفر  مل  السسسسسالم«،  »عليها 
الكدمات  بعض  سسسوى  للطرفني  اذى 
الكتف،  عىل  رضبة  منها  حصتي  وكانت 
وبعدها قام رجال االمن بمتابعة املواطنني 
عن  بحثا  غرفهم  وتفتيش  دورهسسسم  يف 
وقد  للدولة  مضادة  منشورات  او  كتب 
البيت  تفتيش  بعد  االمسسن  اىل  استدعيت 
من  السسرباءة  هو  اجلميع  من  الطلب  وكان 
جلاللة  واالخسسسالص  الشيوعي  احلسسزب 
او معرفة  اي عالقة  لدي  يكن  امللك، ومل 
باحلزب الشيوعي املذكور وطلب مني يف 
الرباءة  غريي  من  طلب  كام  االمن  دائسسرة 
شيوعيا  لست  انا  هلم  فقلت  واالخالص 
التي  واخلص للوطن، ومن الشخصيات 
لوحقت بعد املظاهرة املرحوم الشيخ عبد 
يف  اهلاربني  ايسسواء  بتهمة  كمونة  احلسني 

صادق  املرحوم  وكذلك  ال كمونة  ديوان 
اهلر اخلفاجي واملعروف بصربي اهلر وقد 

اذيع خرب اعتقاهلم من اذاعة بغداد.
الفرتة الذهبية للثقافة الكربالئية

الكربالئية والتجديد  الثقافة  وعن ازدهار 
يف الشعر حتدث الباحث والشاعر واملؤرخ 
الدكتور سلامن هادي  التارخيي يف كربالء 
من  اخلمسينيات  فسسرتة  تعد  طعمة:  ال 
للثقافة  الذهبي  العرص  املسسايض  السسقسسرن 
كربالء  كانت  احلقيقة  ويف  الكربالئية 
واالدبسساء  الشعراء  من  بالعرشات  تزدهر 
انتاجاهتم  يف  ابدعوا  الذين  واملفكرين 
قصائدهم  يف  وتألقوا  كتبهم  واصسسدروا 
التي  السسعسسديسسدة  املهرجانات  خسسالل  مسسن 
والعبايس  احلسيني  الصحنني  يف  عقدت 
الشعر  يف  التجديد  اىل  اضافة  الرشيفني 
التجديد  لواء  ومحل  احلر  الشعر  وقصيدة 
من  للتحرر  الشباب  الشعراء  من  نخبة 
ابرزهم  الكالسيكية  القديمة  القوالب 
الدكتور صالح جواد ال طعمة وهو اليوم 
يبلغ العمر 88 ويسكن الواليات املتحدة 
االمريكية وكان له ديوانان شعريان اوهلام 
اما  طبع سن 1950م باسم ظالل الغيوم 
طبع  املحترض  الربيع  باسم  الثاين  الديوان 
عام 1952م وكذلك نرش يف جملة اآلداب 
البريوتية قصائد من الشعر احلر، وكذلك 
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غزل  شاعر  وهو  السسرصاف  زكي  الشاعر 
صدر له ديوان شعري باسم ليايل الشباب 
الشعرية  املجموعة  له  صدرت  ومؤخرا 
ابو  الدين  ضياء  االخر  الشاعر  الكاملة، 
احلب استاذ الرتبية يف دار املعلمني العالية 
العراقية،  الصحف  يف  نرشت  قصائد  وله 
الذي  الطوس  ابو  عباس  للشاعر  اضافة 
له  وكسسانسست  السياسية  قصائده  يف  ابسسدع 
ومنها  دواوين  جمموعة  وله  كثرية  مواقف 
الشالل، يف حمراب  الظافر، هدير  )النشيد 
شعره   جعت  وقسسد  رباعيات(،  فينوس، 
باسم  مؤخرات  يل  صدر  واحد  كتاب  يف 
ابو  لعباس  الكاملة  الشعرية  االعسسسامل 
الطوس، وال ننسى الشاعر السيد مرتىض 
الشعري  بالتاريخ  اختص  الذي  الوهاب 
قصائد  له  وكانت  املدينة  شعراء  من  وهو 
كثرية عىل اجلوامع والكتب، ومن الشعراء 
االخرين العميان الثالثة عبد الستار اجلواد 
استاذ اللغة العربية وهو موجود  حي يرزق 
وكذلك صالح الشيخ هادي اخلفاجي وال 
يزال حيا يرزق ايضا وكذلك فاضل ديوان 
الرشبتي  هادي  الشاعر  وايضا  السالمي 
الذي كتب قصائد كثرية نرشت يف صحف 

وجمالت عراقية عديدة.

اقامة الندوات واملهرجانات بكثرة
لنا  فكانت  للمنتديات  وبالنسبة  واضاف: 
املسسدارس  يف  تعقد  مستمرة  ادبية  نسسدوات 
وكانت  عديدة،  جمالت  بإصدارها  الدينية 
واالدباء  الشعراء  لكثرة  ذهبية  الفرتة  هذه 
واملهرجانات  املنتديات  واقامة  واملؤلفني 
بكثرة وكان ينقصنا فقط املال حيث بلغت 
ماليني   7 بأكملها  آنسسذاك  الدولة  ملكية 
السعيد  نور  اعلنها  كام  فقط  عراقي  دينار 
نفسه  الوقت  ويف  االذاعسسات،  احدى  عرب 
تام  وذهني  فكري  استقرار  هنالك  كان  

لبساطة وسالسة العيش.
تشكيل رابطة الفرات االوسط

باسم  كبرية  ادبية  ندوة  لدينا  كانت  وبني: 
السيد  اليها  انضم  االوسط  الفرات  رابطة 
مرتىض القزويني والسيد حسن الشريازي 
السسسسسامل وحسسسسسني فهمي  املسسجسسيسسد  وعسسبسسد 
اخلزرجي ومرتىض الوهاب وانا اصغرهم 
سنا والتي استمرت لثالث سنوات ابتداء 
من عام 1956م لغاية عام 1959م نلقي 
باملناسبات  ومقاالت  قصائد  خالهلا  من 
الدينية ومنها الوالدات والوفيات اخلاصة 
وكذلك  السالم«،  »عليهم  البيت  باهل 
مهرجانات  عقد  يتم  الدينية  املسسدارس  يف 
وكان  »عج«  احلجة  االمام  مولد  بمناسبة 

والوجوه  واالدبسساء  العلامء  كبار  حيرضها 
الكربالئية من خمتلف االماكن.

الفرق بني االدب احلارض عن السابق
الوقت احلارض  ادبيا يف  ان كربالء  منوها: 
الوقت  ففي  السابق،  عن  جذريا  تتلف 
القصائد  بنرش  سهولة  هسسنسساك  احلسسسارض 
ذلك  يف  ويساعدهم  املختلفة  والدواوين 
التي   والعباسية  احلسينية  املقدسة  العتبات 
تقوم بطبع دواوين الكتاب والشعراء بام يف 
ذلك كثرة االموال التي تساعد عىل ذلك، 
وصعوبة  كبريا  الفكر  فكان  السابق  يف  اما 
وتبقى  املالية،  السيولة  لقلة  والنرش  الطبع 
االخرى  عن  خمتلفة  ميزة  زمنية  فرتة  لكل 
ففي السابق كان الشاعر منتعشا باملشاركة 
واملرح  االدبية  واالمسسايس  احلفالت  يف 
يسري عىل قدم وساق ويعقد بشكل مستمر 
رجاله  وابسسسرز  للبنني  كسسربسسالء  ثانوية  يف 
الرجل  هذا  وكسسان  فريد  حسون  )بسسدري 
يرتدي مالبس النساء ويمثل عىل املرح، 
نعمة ابو سبع احد رواد املرح واملبدعني 
فيه، حممد جواد رضا، صالح جواد طعمة، 
دكسسة«،  »ابسسو  املسسهسسدي  االمسسري  عبد  حسن 

وغريهم الكثري(.     
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يكتسب فرادة الريادة بالقصائد الشعرية

مهرجان شعري في بيروت 

اقام���ت جمعية ال البيت الخيرية التابعة للمرجعية الدينية العليا في النجف االش���رف مهرجان 
)الصادقين الشعري( بمناسبة والدة النبي محمد )صلى اهلل عليه وآله( وولده االمام الصادق )عليه 
الس���الم( في نسخته الخامسة بمش���اركة نخبٍة من الشعراء العرب ممن صدحت حناجرهم 
بقصائ���د رائعة ت���دل على فيض القيم االخالقية التي جاء بها الدين الحنيف من اجل االنس���انية، 
وشهد المهرجان حضورا رسميا ودينيا وثقافيا حاشدا، كما حضره ممثلو المرجعيات الدينية، 
والمفتون والقضاة، وفضالء الحوزات العلمية، والشعراء والكتاب ومنتسبو المنتديات األدبية 
والفعاليات االدبي���ة، والثقافية، واألكاديمية، والدبلوماس���ية، واإلعالمي���ة، والقضائية، واألمنية 

والعسكرية، والبلدية، واالجتماعية.

السيد السيستاني :

»إذا لم نستطع أن 

نرفع معاناة الناس، 

فعلى األقل نواسيهم 

بأنفسنا«
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احلاج  األسسستسساذ  بكلمة  املهرجان  وبسسدئ 
حامد اخلفاف ممثل املرجع االعىل ورئيس 
اخلريية،  السالم(  )عليهم  البيت  آل  جعية 
وهتنئتهم  بسساحلسسضسسور  السسرتحسسيسسب  وبسسعسسد 
»منذ  اخلسسفسساف،  قسسال  امليمونة  باملناسبة 
ثنائية  كانت  هذا،  يومنا  وإىل  اخلليقة  بدء 
الدائم،  البرشية  هاجس  والظلم(  )العدل 
– العامل األساس  تزال  – وال  كانت  بل 

تاريخ  يف  الكربى  التحوالت  أغلب  يف 
اجلمعية  تقيم  املنطلق  هذا  ومن  النسانية، 
مهرجان الصادقني الشعري اخلامس حتت 
حماولة  يف  األحكام«  حياة  »العدل  عنوان 
صدارة  إىل  »العدالة«  مفهوم  لعادة  منها، 
احلنيف؛  الدين  هبا  نادى  التي  األولويات 
حياة  يف  املغيبة  وغايته  روحسسه  هسسي  بسسل 

الناس!«.
العام،  هلسسذا  املهرجان  »عنوان  ان  وتابع 
بن  عيل  لإمام  املنسوبة  الرواية  بحسب 
أيب طالب )عليه السالم(، »صوت العدالة 
جسسرداق،  جسسورج  وصفه  كام  النسانية« 
وردت الرواية يف كتاب »غرر احلكم ودرر 
التميمي،  اآلمسسدي  الواحد  لعبد  الكلم« 

احد علامء القرن اخلامس اهلجري«.
واكد اخلفاف عىل العدالة وافاقها الواسعة 
ان  قلت:  إن  بجديد  آتيكم  »لن  بالقول: 
املواضيع  أكثر  من  )العدالة(  موضوعة 
والسالمية،  العربية  املكتبة  يف  اتساعا 
مباحثها،  تشعبت  وقسسد  والنسانية،  بل 
بحمله  تنوء  مسسا  مطالبها،  واستطالت 
لكلمة  الزمنية  املساحة  هي  عرش،  دقائق 
ولكنني  أديب،  مهرجان  يف  االفتتاحية 
مكثف  وبسساخسستسسصسسار  اهلل،  عسسىل  أتسسوكسسل 
الصلة  ذات  املالحظات  بعض  إىل  ألشري 
تعاريفه  للعدل  أوال:  وهسسي  باملوضوع، 
الكثرية، لغة واصطالحا، وتعاريفه: دينيا، 
وأخالقيا،  وكالميا،  وفلسفيا،  وفقهيا، 
شيوعا  أكثرها  ولعّل  وفكريا،  وقانونيا، 

حقه،  حق  ذي  كل  إعطاء  العدل:  أن  هو 
أو وضع األمور مواضعها، وعرب عنه أحد 
أساتذة احلوزة العلمية يف النجف االرشف 
بأنه الضمري األخالقي هلل سبحانه وتعاىل، 
حسب  التعبري  يف  وتوسع  استعارة  وهو 
حممد  للسيد  السسديسسن(  يف  التثبت  )منهج 
إن  وثانيا:  ص183،  ج5  السيستاين  باقر 
عقل  وجد  أن  منذ  نشأ  بالعدالة  االهتامم 
السسرتاث  يسجل  نابض  وضمري  ناهض، 
النساين لفالسفة الطبيعة األوائل سقراط 
وأفالطون وأرسطو نظريات رائدة – وإن 
مل تكن مكتملة – يف العدل ونبذ الظلم، كام 
وابن  كالفارايب  املسلمني  وفالسفة  لفقهاء 
سينا ومسكويه، وغريهم، حتى عّد البعض 
كتاب )جهورية أفالطون( كتابا يف العدالة 
ص57(،  كإنصاف  العدالة  راولز:  )جون 
كام عدوا »هنج البالغة كتاب عدالة بدون 
تسسسردد« )جسسسورج جسسسرداق يف كسستسساب عيل 
صوت العدالة النسانية(، وثالثا: لقد اهتم 
السالم أّيام اهتامم بالعدل ورضورة تطبيقه 
ومنهجا،  سلوكا  واألمسسة  الفرد  حياة  يف 
الذي  الكريم،  السسقسسرآن  يف  ذلسسك  وأّصسسل 
وصفه عيّل »بأنه الناطق بُسنة العدل«، وقد 
التي  القرآنية  اآليات  الباحثني  بعض  عّد 
آية  الثالثامئة  حوايل  للعدل  شواهد  تعترب 
البنا كام ورد يف هامش كتاب  )ذكره جال 
»األربعون حديثا يف العدل« ص244، عن 
والفكر  األورويب  الفكر  يف  العدل  نظرية 

السالمي ص84(«.

مهرجان شعري في بيروت 
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مصادر  عسسدة  االعسسىل  املرجع  ممثل  وعسسدد 
وختماَ  للعدالة،  مفاهيم  عسسدة  تتضمن 
يف  العدل  »إن  بالقول:  الثالث  املحور 
املعاد،  وركن  التوحيد،  »قرين  هو  القرآن 
الزعامة  وفلسفة  النبوة  ترشيع  وهسسدف 
ومقياس  الفرد،  كامل  ومعيار  والمامة، 
العدل  كتاب  راجسسع  املجتمع«)  سالمة 

الهلي للمطهري ص46(«.
ونسسسوه اخلسسفسساف عسسن السسسسرتاث السسروائسسي 
للمحاور  مكمال  رابع  حمور  يف  السالمي 
زاخر  الروائي  »السسرتاث  فقال:  السابقة، 
فالعدل  العدل واحلث عليه:  قيمة  بتبجيل 
– كام ورد عن الرسول وأهل بيته )عليهم 
األمسسرة،  ونظام  الرعية،  قسسوام   - السالم( 
وأفضل  أسسساس،  وأقسسوى  الغنى،  وأغنى 
يصلح  والسسعسسدل  وكسسرامسسة،  وفسسوز  سجية، 
قوام  به  الربية، وسائس عام، وهو أساس 
والنسان،  السلطان،  فضيلة  وهو  العامل، 
وخري احلكم، ومن عالمات العقل العمل 
عند  اهلل  عباد  أفضل  وإن  العدل،  بُسنة 
بمثل  السسدول  حّصناَ  وما  عسسادل،  إمام  اهلل 

العدل«. 
خطبة  يف  ورد  ما  خامس  حمور  يف  وحتدث 
الشهرية  السالم(  )عليها  الزهراء  السيدة 
وهي تعدد أهداف بعض القيم واألحكام، 
لكم  تطهريا  اليامن  اهلل  »ففرض  نصه:  ما 

الكرب،  عن  تنزهيا  والصالة  السسرشك،  من 
تزيدا  والزكاة  لإخالص،  تثبيتا  والصيام 
والعدل  للدين،  تشييدا  واحلج  الرزق،  يف 
أخرى:  رواية  ويف  للقلوب...(.  تسكينا 
املعنى،  نفس  تفيدان  وكالمها  »تنسيقا« 
واأللفة  والسكينة  املحبة  يزرع  العدل  ألن 
الضغينة  ينمي  والظلم  السسقسسلسسوب،  بسسني 
الزهراء  السيدة  أن  ملفتا  واحلقد،  والكره 
)عليها السالم( قرنت العدل باليامن باهلل 
اهلل  فرضه  مما  أنه  لتؤكداَ  الدين،  وبأحكام 
عىل العباد كام فرض األحكام، أما سادس 
بعض  تعتقده  عسساّم  بسسه  فتحدث  املسسحسساور 
املذاهب السالمية يف أن العدل من أصول 
التوحيدي،  املعتقد  الدين، وأنه من أركان 
عن  السالم(  )عليه  عيّل  المام  ُسئل  وقد 
ال  أن  »التوحيد  فقال:  والعدل  التوحيد 
اىل  مشريا  تتهمه،  ال  أن  والعدل  تتومهه، 
ورد  كام  الدين،  غاية  وكونه  العدل  أمهية 
املتوىف  طسساووس  بن  عيل  السيد  قسسول  يف 
بوضوح:  يفتي  أن  يرتدد  مل  الذي  664هس 
من  أفضل  الكافر  العادل  السلطان  »أن 
العدل  أن  ليؤكد  اجلائر.  املسلم  السلطان 

مع الكفر مقدم عىل الظلم مع الدين«.
العدالة  انواع  كلمته  خالل  اخلفاف  وذكر 
وامهيتها بقوله: »لقد تشعبت موضوعات 
مسسوضسسوعسسات  تشعب  بحجم  السسعسسدالسسة 

والقضائية،  الدينية،  العدالة  فهناك  احلياة، 
واألرسيسسسة،  والسلطانية،  والسياسية، 
وغريها، ولعّل من أهم موضوعات العدالة 
ارتباطهم  ومستوى  الناس  بحياة  املؤثرة 
االجتامعية  العدالة  هي  وأهله،  بالدين 
الطبقي  السستسسفسساوت  وإن  واالقسستسسصسساديسسة، 
العوامل  أهم  من  االقتصادي  واحلرمان 
وتفكك  السالمي  املجتمع  تزعزع  التي 
الصادق  المام  قال  ذلك  وعن  أوارصه، 
يستغنون  السسنسساس  »ان  السسسسسالم(:  )عليه 
الكاظم  المسسام  وقسسال  بينهم«،  عسسدل  إذا 
الناس  بسسني  عسسدل  »لسسو  السسسسسالم(:  )عليه 
فقرا  وجدت  أينام  يعني  وهذا  الستغنوا«، 
وحرمانا وجدت غيابا للعدالة االقتصادية 

واالجتامعية والعكس صحيح«.
ظواهر  من  يعانيه  وما  احلسسال  واقسسع  وعن 
ظواهر  شيوع  »إن  وصفه:  فقد  فاسدة 
اخلدمات  وفقدان  والداري  املايل  الفساد 
إسالمية  جمتمعات  هبا  ابتليت  التي  العامة 
عرصنا  يف  السسديسسن  بسسشسسعسسارات  حكمت 
متخمة  طبقة  نشوء  إىل  وأدت  احلسسارض، 
بجوار حرمان وفقر مدقعني، هي من أهم 
وأهله،  الدين  عن  الناس  ابتعاد  أسباب 
املجتمعات  تلك  يف  الحلاد  ظاهرة  ومتدد 
التي كانت حتى األمس القريب موصوفة 

بالتقوى والفضيلة«.

اهلُل شسساءك  ملّسا  شهدناكاَ  نسسورًا 
يا ُمفرداَ احُلسن ال نسِدٌّ و ال شبساَسٌه
وعدًا يف ضمري الدهر أنجزُه يا ماَ

يا ُمطِلسعًا ألفاَ فجٍر مْن سجاياُه
أشباُه و  أنداٌد  اخللق  دونكاَ  و 
فكاناَ أكرماَ ما جادْت عطايسسسساُه

ابيات من قصيدة الشاعر الشاعر السوري حسن بعيتي 
خالل المهرجان الشعري 
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اختبار  كيفية  عن  اخلفاف  االستاذ  وبنّياَ 
– كام  تغرت  لن  الناس  »إن  فقال:  الناس؟ 
طلب منهم المام الصادق )عليه السالم( 
وصيامهم  املسسسسسؤولسسني  صسسالة  بكثرة   -
صدق  عند  تتربهم  وإنسسسام  وحسسجسسهسسم، 
احلديث وأداء األمانة، وأي صدق أفضل 
من النزاهة وعدم الفساد وأي أمانة أثقل 
من حفظ املال العام ورصفه عىل مصالح 

الناس، وتوفري اخلدمات العامة هلم«.
نرفع  أن  نستطع  مل  »إذا  السيستاين:  السيد 
نواسيهم  األقسسل  فعىل  السسنسساس،  معاناة 

بأنفسنا«
ارسسساء  يف  السيستاين  السيد  دور  وعسسن 
هنا  »ومن  اخلفاف:  قال  العدالة  مبادئ 
مرارا  السيستاين  السيد  سامحة  أكد  فقد 
القسط  مبدأ  اعتامد  رضورة  عىل  وتكرارا 
الناس،  بشؤون  يتعلق  ما  كل  يف  والعدل 
وتسسأسسسيسسس السسنسسظسسام اجلسسديسسد يف السسعسسراق 
السيد  سامحة  عن  الصادرة  )النصوص 

 45 وثيقة  العراقية،  املسألة  يف  السيستاين 
ج2، ووثيقة 52 ج4، ووثيقة 53 ج6(، 
العدالة  مبدأ  تكريس  رضورة  عىل  وشدد 
»إن  نصوصه:  أحد  يف  قائال  االجتامعية 
يف  حق  عىل  وهم   – يتوقعون  املواطنني 
النواب  جملس  أعضاء  يسسروا  أن   – ذلك 
املسؤولني يف احلكومة يشاطروهنم  وكبار 
مصاعب  يف  ويشاركوهنم  معاناهتم  يف 
عيل  بالمام  ذلك  يف  ويتشبهون  احلياة، 
»أأقنع  يقول:  كان  الذي  السالم(  )عليه 
وال  املؤمنني  أمسسري  يقال  بسسأن  نفيس  مسسن 
أو أكون أسوة  الدهر  أشاركهم يف مكاره 

هلم يف جشوبة العيش؟«.
وأشار سامحته إىل االختالف الفاحش يف 
سلم الرواتب حيث ينعم البعض برواتب 
كبرية يف الوقت الذي ال حيصل فيه املعظم 
الكريم،  العيش  بمتطلبات  يفي  ما  عىل 
مؤكدا عىل رضورة عالج هذا املشكل بام 
يضمن العدالة االجتامعية )نفس املصدر: 

وثيقة 94(.
بعد   - شخصيا  سامحته  أجابني  وقسسد 
رفضه ملقرتح يتعلق بتحسني وضع مكتبه 
»إذا  قائال:   - لسسسزواره  رعاية  اخلسساص 
معاناة  نرفع  أن  نستطع  لم 
الناس، فعلى األقل نواسيهم 

بأنفسنا«.
هذا  ميزة  اىل  اخلسسفسساف  االسسستسساذ  واشسسسار 
العرب  ديسسوان  »ألن  بالقول:  املهرجان 
عن  القليل  النزر  إال  فيه  ليس  الشعري 
العدالة كقيمة إنسانية – بحدود استقرائي 
الصادقني  مهرجان  فسسإن   – املسستسسواضسسع 
فرادة  بعنوانه  يكتسب  اخلامس  الشعري 
التي  شعرائه  قصائد  خالل  من  الريادة 
للقسط،  وتنشد  بالعدل،  تتغنى  أن  نأمل 
خالصهم،  حلسسن  للمظلومني  وتسسعسسزف 
أو  دين  أي  إىل  هالكهم،  نذير  وللظاملني 
املهرجان  هي رسالة  وهذه  انتموا،  طائفة 

هلذا العام.

بسسسسسسغسسسسسسداد يسسسسسومسسسسسك اليسسسسسسسسسسسزال كسسسسسسسأمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه         صسسسسسسسسسسسور عسسسسسسىل طسسسسسسسسريف نسسسقسسسيسسسض جتسسمسسع
يسسطسسغسسى السسّنسسعسسيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم بسسجسسانسسب وبسسسسجسسسسسسسسسسسسسسانسسسسٍب        يسسطسسغسسى السسسّشسسسقسسسا فسسسمسسسرّفسسسه ومسسضسسيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسع
يف السسسسقسسسسرص أغسسسنسسسيسسسة عسسسسىل شسسسفسسسة اهلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوى        والسسسسسكسسسسسوخ دمسسسسسع يف املسسسحسسساجسسسر يسسسسسسسسلسسذع
صسسسسسسسسسسسسسسّرع نسسسسسسسؤاس  أيب  زق  وبسسسجسسسنسسسب  رّصع      السسسبسسسيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسادر  جسسسنسسسب  السسسسسُطسسسسسوى  ومسسسسسسن 

منُذ بانت سعاُد – عْنُه – وميُّ               
ُثسسمَّ سليمى                 بسساُب  السسرَّ غسسادرْتسسُه 
باُء حني ذوى العشُب          هجرْته الظِّ

مل يسسعسسْد ُيسسْغسسري بسسامُلسسقسساِم احلسسيُّ

سسيُّ ُسسسماَ ُثسسسمَّ  ُثسسسمَّ ليىل وِهسسنسسُد  
سسدى وعسسسزَّ السسسِريُّ وغسسساب السسنَّ

ويستشهد الخفاف بشعر للشيخ الوائلي رحمه اهلل حين يقول:

ابيات من قصيدة الشاعر المصري احمد معروف شلبي
خالل المهرجان الشعري 
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كاتب
حامُل ألوية الشعر والفقه والجهادوكتاب

السيد محمد سعيد الحّبوبي

1849 – 1915 م

أثاراَ الشاعُر حممد مهدي اجلواهري )رمحه 
اهلل( حول ما نرشُه يف مذكراتِه عن شخصية 
الفضلاَ كله والرفعة  ثائرة، حازت  شيعية 
األرشف  النجف  مدينة  شخصيات  بني 
بابًا  وأفتحاَ  عنُه  ألكتباَ  اهتاممي  املبّجلة، 
العراقّي  رمُزنا  كاناَ  إْذ  وأدبِِه،  نضالِه  عىل 
محل  وفقيهًا،  وشاعرًا  ثائرًا  هذا  الكبري 
القادة  بنياَ  األول  اخلّط  يف  وكان  السالح 
الذين حاربوا وجاهدوا  واجلنود األوفياء 
العراق، وهو  من  النكليز  أجل طرد  من 
الديني  الفقه  ميادين  يف  ذاته  األول  اخلّط 
سعيد  حممد  السيد  إنسسُه  العريب،  والشعر 

علُم  عليه(،  تعاىل  اهلل  )رضسسوان  احلّبويب 
وسليُل  األقالم،  رشِف  وحامُل  األعالم، 
واخللد،  الرفعِة  ميادين  يف  املجِد  عائلِة 
الغيوُر  العراقيُّ  بمثِلِه،  الزماُن  جاداَ  قّلام 
واحدٌة  صورٌة  وكفاِحِه،  ورسيرتِِه  بسيامئِِه 
منُه ألتقطها وما تركُه من إرٍث عظيٍم كان 
مذهولًة،  منهم  وأنا  األجياُل  لتقفاَ  كافيًا 
أن  الكريمة  الشيبة  هلذه  كيفاَ  تتفّحص 
النكليز  يبقى  لّئال  رشسة  معاركاَ  تقوداَ 
وعبثهم وخمّططاهتم تعثو يف البلِد الشامْخ.
يف دنيا الفقه ملعاَ اسم )السيد حممد سعيد( 
األدب  عسسامل  ويف  عسسرصه،  يف  فقيه  كأبرز 
والشعر ملع اسمه ايضًا، ويف سوح النضال 
كذلك،  ييضء،  واملبدأ  العقيدة  سبيل  يف 
ضد  املجاهدين  جيوش  قاد  حني  اسمه 
النكليز يف احلرب العاملية األوىل )1914 
يسّجل  الثقافة  حقول  ويف   ،)1918  -
نرش  دعاة  أسامء  مقّدمة  يف  اسمه  التاريخ 
حني  وذلك  العراق،  يف  احلديث  التعليم 
)املدرسة  تأسيس  عىل  القائمني  شّجع 
 )1908( عام  ببغداد  األهلية(  اجلعفرية 
ويله اسم )السيد حييى احلبويب( الذي كان 
)مدرسة  لتأسيس  املتحمسني  من  واحدًا 

الغري األهلية( يف النجف.
األرسة  هسسذه  رجسسل  سعيد  حممد  فالسيد 
والشعر،  الفقه،  روافسسد  فيه  التقت  الذي 
الكبري  االسسسم  صاحب  فكان  واجلسسهسساد، 

والذكر احلميد.
نسبُه:

هو )حممد سعيد( بن )حممود( بن )قاسم( 
بن  )محزة(  ابن  )حسني(  بن  )كاظم(  بن 

)مصطفى( بن )جال الدين(.
نشأتُه وتعليمُه:

رعاية  حتت  طفولته  سعيد(  )حممد  أمىض 
يتعّلم  بسسدأ  التعّلم  سن  بلغ  وحسسني  أبيه، 
بالقرآن  وبسسدأ  واخلسسط،  والكتابة  القراءة 
فقرأه  زمسسانسسه،  أهسسل  عسسادة  عسسىل  الكريم، 
سريه  عىل  يسسرشف  أبسسوه  وكسسان  وحفظه، 
خطوة  فيه  خطواته  ويراقب  تعليمه،  يف 

فخطوة.
وكلام تقّدم يف السن، اتسع أفق تعليمه، فام 
كاد يتجاوز العارشة من عمره بقليل حتى 
وعلوم  األدب،  مبادئ  يسسدرس  انسسرصف 
والبالغة(،  السسرصف  )النحو،  العربية 
عباس  )الشيخ  خسسالسسه  عسسىل  ومقدماهتا 
األعسم(، ورّس أبوه لذلك فإن حاله هذا 
أديب وشاعر، وأن حبه البن اخته وحدبه 
يف  )التلميذ(  جيعال  ألن  لكفيالن  عليه 
عهدة معلم راع، ورس التلميذ، هو اآلخر، 
أستاذه  إىل  ينظر  مل  فهو  ومدرسه،  بدرسه 
هذه  وبقيت  ألبسسيسسه،  نظرته  إال  اجلسسديسسد 
جتاوزه  بعد  حتى  تالزمه  املؤدبة  النظرة 

عهد التلمذة.
خصبة،  تعليمه  من  الفرتة  هذه  وكانت 

علي الشاهر
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حامُل ألوية الشعر والفقه والجهاد

السيد محمد سعيد الحّبوبي

1849 – 1915 م

أثمرت ثمرها يف حياته، وإنه ليعرتف بفضل خاله عليه 
فيها، فهو يقول خماطبًا إّياه:

مرشدي  وإما  علاًم،   ** رافعًا  ّإما  للقصد،  ومسّددي 
لطريِق

وليس من شك يف أنه بدأ يف هذه الفرتة من حياته حيفظ 
كل ما خيتاره له أستاذه من الشعر العريب القديم بعد أن 

يرشحُه له.
وبحسب )عبد الغفار احلبويب( فإّن احلبويب الكبري »تلّقى 
غري األدب وعلوم العربية؛ شيئًا من التاريخ، واجلغرافية 
الثقافة  رضوب  من  ذلسسك  وغسسري  والفلك  واحلسسسسساب 
واملعرفة مما كان له أكرب األثر يف تكوين شاعريته، ومن 
البيتني  أو  البيت  أو مراٍت نظم  فلعّله جّرب مرة  يدري 

أو األبيات، ومن يدري فلعّله أجاد فيام نظم حينذاك«.
أمسسسا عسسن ديسسسسوان السسشسساعسسر احلسسبسسويب فسسقسسد صسسسدرت يف 
أراد  لبناين  كتبي  بطبعها  قام  جتارية،  طبعة  اخلمسينيات 
وإقبال  منه،  األوىل  الطبعة  نفاذ  رأى  إذا  املادي  الربح 
األدباء عىل شعر )احلبويب( حلالوته وعذوبته، وليت هذا 
الكتبي أجهد نفسه س ولو قلياًل س للبحث عن شعر جديد 
الطبعة  عليه  اشتملت  ما  صّحح  أو  طبعته،  يف  يضمه 
نفسه،  جيهد  مل  ولكنه  بقليلة،  ليست  أغالط  من  األوىل 
بلة حني كثرت  الطني  زاد  بل  األوىل،  الطبعة  فاستنسخ 
السيد  ديوان  )مقّدمة  فاحشة  كثرة  هذه  طبعته  أغالط 
حممد سعيد احلبويب س جع وترتيب عبد الغفار احلبويب س 

ص7(.
صيحات  تعالت  التجارية،  الطبعة  هذه  صدور  وبعد 
هذا  ديوان  طبع  إعادة  إىل  بالدعوة  الفضالء  من  كثرية 
الشاعر الكبري بصورة صحيحة ودقيقة لتلقف ما سبقها، 
احلبويب  حممود  املرحوم  األستاذ  نحو  دعواهتم  واجتهت 
)ابن أخ الشاعر احلبويب( وهم يعلمون أن لديه جمموعًا 

لشعر عمه احلبويب الكبري.
الغفار  )عبد  أخوه  يروي  وكام  احلبويب(  )حممود  فشّد 
احلبويب( العزم وتقّدم إليه بعض املمولني من أبناء األرسة 
)احلبوبية( باذلني املال يف سبيل الغاية األدبية القصوى، 
يف  الغاية  تلك  حتقيق  دون  حالت  قاسية  ظروفًا  أن  غري 
)احلبويب(  ومسسرض  ذلسسك،  بعد  سنون  ومسسرت  وقتها، 
عىل  )جمموعه(  و  فرحل  بحياته،  أودى  السسذي  مرضه 
أو  تبويب،  دونام  والدفاتر،  األوراق  طّي  عليه  كان  ما 

ترتيب، أو رشح.
الذي  للعهد  »وفاًء  حديثه:  احلبويب  الغفار  عبد  ويكمل 
لعادة  نفسه  عىل  احلبويب(  )حممود  املرحوم  أخي  قطعه 
الشاعر،  بمكانة  تليق  طبعة  )السعيد(  عّمنا  ديوان  طبع 
حممود  املرحوم  كان  بام  أبسسدأ  أن  رأيسست  الشعر،  وقيمة 
احلبويب قد وقف عنده«، وفعاًل صدر الديوان الذي ضّم 
به من خالل  الذي نحتفي  أجل قصائد شاعرنا وثائرنا 
هذه السطور اخلجلة، عىل أّنه يبقى يف ذاكرتنا ووجداننا.

الرتاث  كتب  من  ضاع  ما  االعتبار(  )موارد  موسوعة  حتفظ 
العامل  اليها  يتطلع  نفيسة  رائعة  موسوعة  فهي  بجملتها، 
واملتعلم، ومن يقلب صفحات اجزائها جيد ان العالمة السيد 
تأليفها وحتقيقها  )حممد حسني احلسيني اجلاليل( قد بذل يف 
سنوات  مصادرها  من  اليه  الوصول  استطاع  ما  واستقصاء 
طويلة عزيزة من سني العمر الغالية وبذلك جعل من مؤلفاته 
مكتبة كبرية ضمت كثريا من كتب االدب والتاريخ والرتاجم 
واحلديث والرسائل والشعر.. ملتزما بالدقة واالمانة يف نقل 

النصوص وعزو كل منقول اىل صاحبه.
اوهلسسا:  منافذ  ستة  اىل  االعتبار(  )مسسوارد  اجلسساليل  ويصنف 
عليه  اهلل  )صىل  النبّي  تص  التي  التارخيية  االحسسداث  اهم 
عرص  ثم  للهجرة..   11 سنة  اىل  اهلجرة  قبل   53 سنة  وآله( 
اخلالفة بالشورى 50 عاما من 11 للهجرة اىل 60 للهجرة، 
بعده عرص املعارضة لالستبداد من سنة 60 للهجرة اىل 61 
 61 سنة  من  عاما   267 الروحية  المامة  عرص  ثم  هجرية، 
هجرية اىل 329 للهجرة، يليه عرص املرجعية الدينية 1036 
عاما من سنة 329 للهجرة اىل سنة 1365 هجرية، وخيتتم 
زماننا  اىل  للهجرة   1365 سنة  من  املتحدة:  االمسسم  بعرص 

احلارض وهو عرص االستقالل االقليمي..
اما موارد االعتبار يف سرية االمام زين العابدين )عليه السالم( 
فرتتبط بأوائل عرص االمامة الروحية، ويستعرض فيه السيد 
)عليه  السجاد   االمسسام  بسسوالدة  بسسدءًا  عاما   57 فرتة  اجلسساليل 
السالم( يف سنة 38 هجرية حتى وفاته سنة 95 للهجرة يف 
عدة فصول مفردا يف اخر كل فصل عنوانا خاصا باسم موارد 
النقاط التي يمكن االعتبار هبا مما ورد يف  االعتبار يرد فيه 

ذلك الفصل..  

حسين النعمة

موارد االعتبار .. 
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الشيعة(  )أعيان  يف  األمني  السيد  تناول 
جسسواد  للسيد  املتواصل  والسعي  اجلسسد 
قائاًل:  الكرامة(  )مفتاح  صاحب  العاميل 
النظري،  العلم قليل  كان يف اجلد وحتصيل 
والتدريس  السسدرس  يف  عمره  أفنى  وقد 
وخدمة  والتأليف  واملطالعة  والبحث 
وهنارًا  لياًل  وقته  يستغرق  وكان  الدين، 
ضعف  لسسه  حيسسسدث  أن  دون  ذلسسسك،  يف 
بالبحوث  مشغواًل  وكسسان  واضسسطسسراب، 
القدر  أيام األعياد وليايل  العلمية حتى يف 
من شهر رمضان، واستمر عىل هذه احلال 
ونشاط  رغبة  وكله  الشيخوخة  سن  حتى 

يف هذا املضامر، وكان ال ينام من الليل إال 
قلياًل، وملا سئل: ما هي أفضل أعامل ليلة 

القدر؟
أجاب: بإجاع علامء المامية هو االشتغال 

بطلب العلم.
ويف أيام حمارصة النجف من قبل الوهابية 
كان  1336هسسس(  و   1331( سنوات  بني 
عن  بالدفاع  يقومون  األهسسايل  مع  العلامء 
يشارك  كسسان  السسذي  الوقت  ويف  املدينة، 
عن  قلمه  يفرت  ال  تراه   ، اجلهاد  يف  العلامء 
تلك  يف  كتب  فقد  والتدريس،  التأليف 
عن  الدفاع  وجوب  يف  رسالة  اللحظات 

النجف، كام استمر يف كتابة بعض جملدات 
الضامن  جملد  مثل:  السسكسسرامسسة(  )مفتاح 
العمر  من  له  وكسسان  والوكالة  والشفعة 

حدود السبعني.
اجلد  استمرارية  عسسىل  األمثلة  وإحسسسدى 
أنه يف هناية  الليل والنهار هي:  واجلهد يف 
العديد من جملدات )مفتاح الكرامة( تراه 
يكتب: )قد تم الفراغ منه ليلة كذا( وذكر 
الليل(،  منتصف  )قريب  الوقف  جملد  يف 
الربع  )يف  الطهارة  من  الثاين  واملجلد 
)بعد  الوكالة  وجملد  الليل(  من  األخسسري 
)يف  الشفعة  من  وجملدين  الليل(  منتصف 

املازندراين قد  كان والد املال حممد صالح 
املال  لولده  قال  وقد  والفاقة،  بالفقر  ابتيل 
معاشك  أمر  يف  فكر  يومًا:  صالح  حممد 
بعد  معاشك  حتمل  مسسن  أمتكن  ال  ألين 
إىل  صالح  حممد  املال  فاضطر  اليوم،  هذا 
إحدى  يف  ويسكن  أصفهان  إىل  هياجر  أن 
موقوفة  املدرسة  هلذه  وكانت  مدارسها، 
الواحد  السسيسسوم  يف  شخص  لكل  تعطي 
)غازيني( العملة الرائجة يف ذلك الزمان، 
واحد،  يوم  ملرصف  كافية  تكن  مل  أهنا  إال 
وكان املال صالح وملدة طويلة يطالع عىل 
ضوء بيت اخلالء، ومع كل هذه الظروف 
القاسية التي مر هبا إال أنه استمر يف طلب 
من  درجة  بلغ  حتى  صامدًا  صابرًا  العلم 
للمشاركة يف درس  أهلته  والفضل  العلم 
املال حممد تقي املجليس )رمحه اهلل( وما أن 
بالبنان،  إليه  يشار  األيام حتى صار  مرت 
وصار من أبرز تالمذة املجليس وكانت له 
والتعديل،  اجلرح  مسائل  يف  فائقة  مهارة 
ونال  األستاذ  اعتامد  موضع  أصبح  حتى 

مرتبة سامية.
وذات يوم طلب منه أستاذه املال حممد تقي 
املجليس )رمحه اهلل( بعد انتهاء الدرس أن 
يسمح له بانتخاب زوجة له، ثم دخل املال 

حممد تقي بيته ونادى ابنته الفاضلة العاملة 
العلوم  من  بلغت  قد  وكانت  بكم(  )آمنة 
حد الكامل، وقال هلا: أي بنية! وقع نظري 
ولكنه  الفقر،  هناية  يف  هو  لك،  زوج  عىل 
والعلم  الفضل  غاية  يف  نفسه  الوقت  يف 

والتقوى، واألمر موقوف عىل إذنك.
بعيب  ليس  الفقر  بسسكسسم:  آمسسنسسة  فقالت 

للرجل.
ثم بعد ذلك عقد املرحوم املجليس جملسًا 
حممد  املال  من  بكم(  )آمنة  ابنته  ليزوج 
حممد  املال  رفع  السسزواج  ليلة  ويف  صالح. 
لينظر  العروس  وجه  عن  الربقع  صالح 
إليها فأخذ يشكر اهلل املنان وظل مشغواًل 
بمطالعة  اشتغل  ثم  والشكر،  باحلمد 
دروسه وهتيئتها، فاتفقت له مسألة مشكلة 
هنض  وملسسا  الصباح،  حتى  باله  أشغلت 
السسسدرس،  حلسسضسسور  املسجد  إىل  وذهسسسب 
املسألة  وحلت  ورقسسة  العروس  أخسسذت 
كتبت  التي  الورقة  وأودعسست  كاماًل  حاًل 
فلام  الكتاب،  طيات  يف  املسألة  حل  فيها 
الدرس وفتح  املال حممد صالح من  رجع 
الكتاب رأى أن املسألة قد حلت بواسطة 
من  عرف  ملا  كبريًا  رسورًا  فر  زوجته، 
ومضت  شكرًا،  هلل  فسجد  زوجته،  فضل 

املال  كسسان  بلياليها  أيسسام  ثالثة  ذلسسك  عىل 
والشكر هلل،  بالعبادة  فيها  صالح مشغواًل 
هذه  عىل  تقي  حممد  املال  أطلع  أن  وبعد 
مل  إذا  صالح:  حممد  للمال  قسسال  القضية 
تعجبك هذه الزوجة فسأختار لك غريها، 
فقال: ليس األمر كذلك، بل أين عاهدت 
بلياليها  أيام  ثالثة  مشغواًل  أكون  أن  اهلل 
بالعبادة والشكر عىل هذه النعمة الكربى.

همة صاحب )مفتاح الكرامة( في التعليم

صبر المال محمد صالح المازندراني واستقامته في طلب العلم
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)معجم  كتابه  يف  احلموي  ياقوت  روى 
)من  الدين  عزيز  طالب  أيب  عن  األدباء( 
أدباء وعلامء القرن السادس اهلجري( قال: 
يف اليوم الذي ورد الفخر الرازي إىل مرو 
وأهبة  ذائع  وصيت  كبرية  منزلة  له  كانت 
عظيمة، حتى أن أحدًا مل يكن يستطيع أن 
عنده  حرضت  قد  وكنت  كالمه،  يقاطع 

لالستفادة منه.
فقال يل يومًا: أحب أن تكتب يل كتابًا يف 
سلسلة الطالبيني )أوالد أيب طالب( حتى 

أقرأه، وال أبقى جاهاًل يف هذا الصدد.
شكل  عسسىل  أرسسسمسسه  أن  تريد  لسسه:  فقلت 

مشجرات األنساب أو أكتبه بشكل نثر؟
فقال: أريد شيئًا أمتكن من حفظه، وكتابة 

املشجرات ال تفي هبذا الغرض.
وكتبت  وذهبت  وطاعة!  سمعًا  فقلت: 
الكتاب بعد أن سميته )الفخري( وجئت 

به إليه.

مسنده  من  نسسزل  الكتاب  رأى  أن  وبعد 
الشخيص وجلس عىل احلصري، وقال يل: 

اجلس أنت عىل هذا املسند.
فيه  املسند بحضوره  فرأيت بجلويس عىل 
بقوة  خاطبني  أنه  إال  التجارس،  من  نوع 

وقال: اجلس يف املكان الذي أقوله لك.
يف  جلست  اختيار  وبسسدون  مهابته  وعىل 
مقابيل،  الذي عينه يل، وجلس هو  املكان 
وقرأ الكتاب بحضوري، وكان يسأل مني 
والصعبة  املفهومة  غري  الكلامت  بعض 
ثم  عسسنسسدي،  بكامله  الكتاب  قسسرأ  حتى 
تريده،  مكان  أي  اجلس  اآلن  يل:  قسسال 
هذا  يف  وأنت  علاًم،  الكتاب  هذا  يف  ألن 
يف  وأتتلمذ  تلميذك،  وأنا  أستاذي  العلم 
أن  األدب  من  وليس  ألستفيد  حضورك 
يقابله،  وال  األستاذ  عن  التلميذ  يبتعد 
ذلك  وبعد  فوقه.  أو  عنه  بعيدًا  وجيلس 
وأنا  مسنده،  عىل  جيلس  أن  منه  طلبت 

أجلس يف املكان الذي جلس منه ألقرأ أنا 
عليه وأستفيد من علومه.

منزلة العلم واحترام المعلم عند الرازي

الليل( وبعض املجلدات األخرى )يف 
ليلة القدر( أو )ليلة عيد الفطر(.

)مفتاح  من  القسسسرار  جملد  آخسسر  ويف 
من  رمضان  شهر  يف  كتب:  الكرامة( 
أو  تسعة  أو  ثامنية  كتبت  السنة  هذه 
عرشة أجزاء من األبحاث، إضافة إىل 
األعامل األخرى التي أقوم هبا يف شهر 
رمضان، وما تركت الكتابة إال لبعض 

املؤثرات التي كانت سببًا للتعطيل.
السيد  بن  جواد  السيد  حفيده  ونقل 
حسن قال: كانت ابنة صاحب )مفتاح 
الكرامة( سيدة جليلة القدر ومشهورة 
عاشت  قد  وكانت  والعبادة  بالتقوى 
دون  العمر،  من  عامًا  وتسعني  مخسة 

أو عدم  تعاين من ضعف احلواس  أن 
ما  والدي  إن  تقول:  وكانت  القدرة، 
الوقت،  من  قلياًل  إال  الليل  ينام  كان 
بل  نائم  وهسسو  رأيته  أن  يل  يتفق  ومل 
مشغواًل  الغالب  عىل  مستيقظًا  كان 

باملطالعة والكتابة.
زمانه  يف  العلامء  بني  معروفًا  وكسسان 
وصفاء  والضبط  بالدقة  موته  وحتى 
العلامء  كبار  إليه  يرجع  وكان  الذات، 
منه  فيأخذون  املشكلة  املسائل  حلل 
اجلواب أو يطلبون منه تأليفًا يف ذلك، 
أساتذته:  بالتامس  كتبه  تأليف  وكان 
كالشيخ جعفر كاشف الغطاء، والسيد 

صاحب الرياض.
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اأع��ن��ي هنا ب���)ب��الأ���س��ل��وب( ه��و الأ���س��ل��وب يف 
كاتب  لكل  اإن  وامل��ع��روف  حت��دي��دًا،  الكتابة 
التعبري  يف  طريقته  اأي  الكتابي؛  اأ�سلوبه 
داخله  يف  يعتمل  ملا  طرحه  وكيفية  الفني، 
من اأفكار وم�ساعر، وقد جاء يف القول املاأثور: 
هو  الأ�سلوب  اإن  اأي  الرجل(،  هو  )الأ�سلوب 

الكاتب والكاتب هو اأ�سلوبه.
�سخ�سية  بني  اأي  بينهما؛  الف�سل  ميكن  ول 
واإن حاول  الكتابة حتى  واأ�سلوبه يف  الكاتب 
وراء  التخفي  وتعمد  بل   .. نف�سه  الكاتب 
�سيف�سحه  اأ�سلوبه  اإن  اإل  واملعاين،  الكلمات 
الذاتية  �سورته  �سري�سم  ث��م  وم��ن  حتمًا، 
دون  من  حتى  رتو�ش،  دومنا  هي  مبا  وا�سحة 
ارادة الكاتب نف�سه، ومهما اأوتي يف اأ�سلوبه من 
مقدرة وحنكة، اإل اإن كل ذلك ل ولن ينفعه 

يف الإختباء والت�سرت عن اأعني القراء!.
وطبعًا لي�ش هناك اأو�سح من طريقة تفح�ش 
املعرفة  حق  عليه  للتعرف  الكاتب  يكتب  ما 
اأو  الكتابي،  لنتاجه  التقييم  اأري��د  ما  اإذا   -
ا�ستقراء  - من طريقة  مثاًل  اأ�سراره  اكت�ساف 
اإمنا  الطريقة  ه��ذه  لأن  الكتابي؛  اأ�سلوبه 
بكل  ال��داخ��ل  م��ن  مت��ام��ًا  �سخ�سيته  تعك�ش 
من  حتمل  ما  بكل  بل  واأ���س��راره��ا..  اأبعادها 
خلجات و�سراعات ونوازع واأفكار.. و.. و.. ما 

خفي وما اأُعلن، وما بطن منها وما ظهر. 
الكتابي؛  واأ�سلوبه  بالكاتب  القول  وخال�سة 
ذاته،  للم�سمون  وجهان  واحد..  �سيء  اإنهما 
كون الأ�سلوب اأ�سبه ما يكون بب�سمة الإبهام، 
الإن�سان يحمالن  اأثنان من بني  فلي�ش هناك 
نف�ش الب�سمة، وتلك هي اإحدى اأ�سرار اجلمال 

الفني، والغنى يف التعبري الكتابي.

األس����ل����وب 
الظاهر ع��ب��اس  ط��ال��ب 

اأرق���ي ويف  ��ه��دي  ���سُ يف  زي��ن��ُب  ُرح���م���اِك 

ال��ق��ح��ط ُم��ط��رًة ل��ي��ايل  ي���ا دمي���ة ً يف 

وق����ام����ًة ُت����ف����زُع ال���ت���اري���َخ ل���و ���س��رب��ت

اأ����س���ه���رُت ج��ف��ن��ي ك���ي اأح���ظ���ى ب��ي��ارق��ة

ف��ل��م اأج����د ي���ا ب���ح���وَر ال�������س���وِق م��ف��ردة

ح��ل��م��ًا اأرى  ك���ي  ق��ل��ي��ال ً  ف��اأغ��رق��ي��ن��ي 

وي�����ا ط���ي���ور ال����ه����وى ط�����ريي حم��ل��ق��ة ً

واأط��ل��ق��ي م���ن وث����اق ِ احل�����زِن اأغ��ن��ي��ت��ي

ت��ع��ق��ل��ُه اإذ  ع��ل��ي��ه  ا����س���م���ي  واك�����ت�����ُب 

واأر�����س����دي����ن����ي ف����اأن����ِت ك�����ُل م��ن��ط��ل��ق��ي

ال���َع���َب���ِق دائ������َم  وردًا  امل��ح��ب��ني  ع��ل��ى 

زي����َف ال���ع���رو����ِش ف��ي��ت��ل��و ����س���ورة ال��ف��ل��ِق

اأب�������ُث ف��ي��ه��ا ت���ران���ي���م���ي ع���ل���ى ال������ورِق

حت��ي��ي ب��اأح��رف��ه��ا م���ا ج����فَّ م���ن رم��ق��ي

ِة ال���ط���رِق ي���ط���رُي ب���ال���روح ع���ن م���ق���ف���رَّ

و���س��اع��دي م��رك��ب��ي ال��ظ��م��اآن واح��رتق��ي

طبقي ع��ل��ى  اأزه��������اري  اأق��������ّدَم  ح��ت��ى 

ِق��ن��دي��اًل ع��ل��ى عنقي ال��ع��ق��ي��ل��ة  اأي�����دي 

أيدي العقيلة ِقنديل على عنقي
ح�سن ال�سباغ الكعبي مبنا�سبة مولد احلوراء زينب عليها ال�سالم
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��ي  ك���لَّ ي����وٍم أم��نِّ
الروح ان تكون أنت 

قدري وعنواني

ي فوؤادي الهائم يف بحر نعمتك، وقد هّياأت نداءاتي  كلَّ يوٍم، اأَمنِّ
وت�سرعاتي حتت فتحة ال�سماء الوحيدة لباب ال�ستجابة عند 
ي�سّد  الذي  املعّطر  �سباكك  اقّبُل  خائفًا،  اأقف  الطاهر..  جدثك 
جدثك، ارّتلُّ ب�سمت ما خمزون يف �سدري، وقلبي موقد جمراته 
وانتهى  ح�سرتك  يف  األقيته  غ��ريك،  له  م��اأوى  ل  ورم��اده  روح��ي 
المر. اذ مل تب�سْر وجهي وتعرف �سوتي ففي الرماِد نب�سي يلهث 

با�سمك.
ي انفا�سي ان تبادلني التحّية ومتنحني يدًا تفي�ش  اأمنِّ كل يوٍم، 
األفُهْن  ودم��ع��ي  واأمل���ي  جزعي  مثل  فتعرفني،  اأع��رُف��ه��ا  بالنعم 
عن  وبالكفاِف  بالأكف،  بقربك  ايامي  على  واأقب�ش  وياألفانني، 
عاما  خم�سون  ار�سك.  اأدمي  على  هديتي  وانتظر  املعا�سي،  كل 
اأكون  حتى  اأكون  اأينما  وع�سقًا  وحبًا  ولًء  اأ�سُخ  كنت  احللِم  من 
�سمن زرع جنتك !، واأخل�ست ان اأعمل با�سمك، واأرى نعمتك وهي 
تتغلغل يف ج�سدي وانفا�سي، وكم اأخ�سى ان ل اأكون مثلما تريد ان 

تراين فاأدور يف �سورة توفيقي، فيخالطني اخلوف من جديد...
ي العيون ان مت�سك ظلك باجلفون، فاأمللُم يف الحداق   كل يوٍم، اأمنِّ
على  زل��ت  روؤي��ت��ك..وم��ا  اىل  بال�سوق  م�سبعًا  فيدخلها  �سوءك 
بني  اأراك  اأنني  لو  اآه  بال�سياء..  العيون  واأمالأ  اأراك!  ان  انتظار 
ال�سالة والدعاء اأو حني ياأتي �سوت الأذان من منائرك ال�ساخمة 
بكربالء، وتبداأ احل�سود املوؤمنة �سوَب منحرك املقد�ش تلّبي اأمر 
واأوزع  بالزجاجة  كالعطر  بينهم  نف�سي  اأد�ّش  الهائم  واأنا  اهلل.. 
اأنفا�سي بالعيون احلائرة كالورود على املوؤمنني، واأغتبط من اأي 

تلويحة �سالم كاأنني اأراك.
ي  النف�ش ان ترى النعمة تزل على كربالء كاملطر،  كل �سنٍة، اأمنِّ
واأهلها يدفعون عنها باملوت كل خطٍر، يحرتفون الطاعة والإميان 

والقدا�سة و�سكر النعم.
قدري  اأنت  تكون  اأن  ال��روح  ي  اأمنِّ وثانية،   ودقيقة  �ساعٍة  كل   
وعنواين، فقد اأدمنت اأول كل ا�سراِق يف �سريحك الثم ب�سفتي كل 
اأبوابك، وبوح  اليك بوح الُندامى، فروحي الن  مو�سولة بك، ل 

يجروؤ الزمان ان يخمد روحانيتها... 
عبدُه  فاأنت  �سيدك،  عند  اأثبت  القلب،  نطق  ال�سمت  اعماق  من 
ولئك،  �سدق  عن  بح�سرته  فاأك�سف  اأمته،  واب��ن  عبده،  واأب��ن 
واأ�سرج  ال�سماء،  نحو  كفيك  وارف��ع  بالدموع  عينيك  واأح���رق 
اليك،  من دمي عط�سي  : خذ  وقْل  النور،  مع�سميك حتت فتحت 

وبارك همتي وعملي بني اطياف اأنوارك.

حيدر عا�سور
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رنَّ جر�ش املنبه يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحًا، حاولت انتزاع 
كل  من  حا�سرين  النعا�ش  ولكن  الفرا�ش،  تالبيب  من  ج�سدي 
اجلهات، مل اأ�ساأ اأن اأ�ست�سلم للنوم، ولكن ال�سبب الذي جعلني اأ�سعر 
كتاٍب  تاأمل  يف  ليلتي  ق�سيت  لأين  هو  اأك��ر،  النوم  اىل  بحاجتي 
نومي  �سويعات  اأث��ره  على  فا�ستنفدت  قلبي،  قبل  عقلي  ا�ستهوى 
العزيزة يف قراءة هذا الكتاب الذي وجدته يحمل حكما، ومعاين 

عظيمة.
ويف النهاية ر�سخت اىل األمر الواقع، اأطفاأت املنبه، ونه�ست من 
الفرا�ش متجهًا اىل احلمام مبا�سرة، وبعدها ا�ستعدت حيويتي... 
ب�سبب احلمام البارد الذي اخذته، والذي جعلني ا�سعر بانتعا�ش 
�سحوًة  اأك��ر  اث��ره  على  فاأ�سبحت  الدموية،  دورت��ي  يف  ون�ساط 
ون�ساطًا من ذي قبل، تناولت فطوري �سريعًا ثم خرجت من البيت 
لأقابل جاري اخللوق واملوؤدب )حم�سن(، وبعد ال�سالم احلار الذي 
اأن  اأن نذهب �سوية اىل العمل، واتفقنا قبلها  ح�سل بيننا، قررنا 
نحت�سي فنجانًا من ال�ساي العراقي الأ�سيل من املقهى املوجود يف 

نهاية ال�سارع.
من  فنجانني  املحل  �ساحب  من  طلبنا  املقهى،  اىل  و�سلنا  وبعدما 
لنا الطلب، وبعدما  البائع ثواين حتى قدم  ال�ساي، ومل ي�ستغرق 
انتهينا من احت�ساء ال�ساي، تقدم جاري حم�سن من �ساحب املقهى 

و�سكره على تقدمي الطلب بهذه ال�سرعة على الرغم من ازدحام 
ال�ساي  هذا  على  حاج  يا  "�سكرا   : مبت�سم  بوجه  له  وقال  املكان، 
اللذيذ، ل اأظن باأن هنالك �سايا يف العامل يعادل طعم ال�ساي الذي 

ت�سنعه جنابك".
يبدي  �سخ�ش  اأول  هو  حم�سنا  وكاأن  بعمق،  املقهى  �ساحب  ابت�سم 
ي��وم...  كل  العجوز  الرجل  هذا  ي�سنعه  ال��ذي  بال�ساي  اعجابه 
كانت  ال�سعادة  عالمات  بينما  بحب...  وودعنا  ذوقه،  على  �سكره 

ت�سّع من حمياه.
ال�ساي الذي  ا�ستغربت قلياًل من موقف جاري حم�سن، وقلت له: 
تناولناه كان عاديًا جدًا، وبنف�ش الطعم الذي نحت�سيه يوميًا، فهل 

كان ي�ستحق هذا ال�ساي ان متدحه هكذا؟
اجابني حم�سن: اأنا مل اأمدح ال�ساي، انا مدحت العجوز، فقد كان 
كل همي اأن اأزرع احلب والبت�سامة على وجه النا�ش... امل تَر كم 

َفِرح بائع ال�ساي بذلك الكالم الب�سيط الذي وجهته له؟
هذا الكالم الب�سيط له تاأثري عميق على قلوب النا�ش ومزاجهم. .. 
فالب�سمة التي زرعها كالمي على وجه هذا العجوز �ستبقى ترافقه 
وهو يقّدم ال�ساي اىل الزبائن، و�ستنتقل عدوى البت�سامة وفعل 
بهذا  وعائلته  بيته  اىل  و�سيعود  النا�ش،  اىل  العجوز  من  اخلري 
قبل  تركناه  الذي  الوهج  بهذا  اأطفاله  ويقابل  املبت�سم،  الوجه 

زهراء وحيدي
فتيُل السالم 

م�سابقة  يف  الثالثة  باجلائزة  الفائزة  الق�سة 
تراتيل �سجادية  الأوىل الدورة الأوىل
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قليل... هل ترى ما يفعله الكالم الطيب مع النا�ش؟ األ ن�ستحق اأن 
نزرع احلب والبت�سامة يف قلوب العامل؟

ياأخذ  بات  وفعله  كالمه  بينما  عملي،  حمل  اىل  حم�سن  وّدعني 
جمرى التفاعل يف ذهني... فاإن ما قاله بالفعل هو عني ال�سواب، 
فكم من كلمة �سغرية كان لها تاأثري كبري على نفو�ش الآخرين، ويف 
كنت  بينما  �سدقة،  النا�ش  بوجه  البت�سامة  تبقى  الأح��وال  كل 
ما  وتذكرت  بال�ستعال،  التحليل  فتيل  اخذ  حتى  نف�سي  مع  اأفكر 
قراأته بالأم�ش من كلمات، فقد ذكر الإمام ال�سجاد )عليه ال�سالم( 
الرحمة،  جناح  ون�سر  ال�سالمة،  باإ�سمار  وخ�سهم  امللة،  اأهل  حق 
وتاألفهم وا�ست�سالحهم، و�سكر حما�سنهم... حتى واإن كان حم�سنًا 

�سغريًا؛ فاإن ذلك عند اهلل وعند النا�ش كبري.
من  حق  هو  النا�ش،  عموم  بني  واحل��ب  اخل��ري  ن�سر  ب��اأن  وتيقنت 
الب�سر  عند  الإن�سانية  لتكامل  الإن�سان  على  وجبت  التي  احلقوق 

والعي�ش ب�سالم اأبدي.
اأحد  يل  تقدم  به،  اأعمل  ال��ذي  امل�سرف  يف  م�سغوًل  كنت  وبينما 
واحل��ب...  الح���رتام  كامل  له  اأب��دي��ت  مبت�سم،  بوجه  العمالء 
باملرتبة  اإن�سانا  كوين  على  املرتتبة  احلقوق  اأطّبق  اأن  حم��اوًل 
الأوىل، وموظفا باملرتبة الثانية، فقابلت الرجل بوجه �سحوك، 
ورحبت به، واأكملت طلبه امل�سريف، و�سحبت مقدار املال من ح�سابه 

ال�سخ�سي كما طلب مني. 
بادلني الرجل بابت�سامة جميلة، وطلب مني اأن يقوم اأحد املوظفني 
بتو�سيل املبلغ اىل العنوان الذي يريده، مقابل اأن يدفع له اأجرا 
اأن ا�سرح للرجل باأننا يف م�سرف، ول منلك �سخ�سُا  معينا، حاولت 
ي�ستطيع القيام بهذا الأمر، وبينما عالمات احلزن بانت على وجه 
الرجل... حاولت ان اأنقذ املوقف وقلت له: " ل باأ�ش �ساأو�سل لك 
بدعائه  وغمرين  ج��دًا،  الرجل  �سكرين  بنف�سي!"،  الأمانة  هذه 

الذي كان ي�سرح �سدر كل من ي�سمعه.
وبعد اأن انتهى الدوام يف امل�سرف، اجتهت نحو العنوان الذي و�سفه 
يل ذلك الرجل، فكان املكان عبارة عن بيت قدمي جدًا ذي م�ساحة 
امراأة  يل  خرجت  اجلر�ش،  قرعت  وبعدما  فقري،  حي  يف  �سغرية 
�سلمتها  ثم  احوالها  عن  و�ساألت  حييتها  العوز،  مالمح  عليها  تبدو 
الأمانة  هذه  ت�سليم  مني  طلب  معينا  �سخ�سا  باأن  لها  وقلت  املبلغ، 
اىل هذا العنوان، ف�سكرتني جدًا وحاولت ان تف�سف�ش يل عّما يف 

قلبها من بوؤ�ش، فقالت بجمل ب�سيطة:
يبعث  الذي  املجهول  الرجل  هذا  ا�سكر  كيف  اأدري  ل  "حقيقة 
على  �ساقيه  زوجي  فقد  فبعدما  املال،  هذا  ال�سغار  ولأطفايل  يل 
من  واأ�سبح  جدًا،  �سعبة  فرتة  ع�سنا  كليًا،  اأقعده  �سري  حادث  اأثر 
ال�سعب اأن اأعيل اأطفايل، واأعيل رجال مقعدا!، لذلك طلبت الطالق 
�سخ�ش  واأتخل�ش من م�سرف  اأن تقل همومي،  من زوجي... ع�سى 
يل  قال  ب�سيء!،  اأطفايل  ينفع  ول  ينفعني،  اأن  ي�ستطيع  ل  مقعد 
ال�سحي...  و�سعه  ينا�سب  جديدًا  عماًل  يتدبر  اأن  ي�ستطيع  باأنه 
ولكن من الذي �سي�سّغل عنده رجاًل مقعدُا ل ي�ستطيع اأن يتدبر اأمر 
نف�سه حتى!، اأ�سّريت على طلبي، وح�سلت على الطالق! واأ�سبحت 
والعوز  كثرية،  الأط��ف��ال  فهموم  اتخيل،  كنت  ما  اأ�سعب  اأيامي 
واحلاجة ينخر حياتنا من كل مكان... ولكن وهلل احلمد هنالك 
اأنا�ش طيبون يبعثون يل ولأطفايل بع�سا من املال، لكي اأمتكن من 

�سراء الطعام والك�ساء، واأتدّبر امر حياتي". 
 بينما كانت املراأة ت�سكرين على اي�سايل لها للمال، وت�سّر اأن اأقّدم 
اعتزازها، واحرتامها لذلك الرجل الطيب الذي ي�ساعد الفقراء 
الأولد  بحق  ذكرتني  ذهني  يف  اأخ��رى  �سرارة  ا�ستعلت  اأماثلها، 
وحق الزوجة التي اأكّد عليها المام )عليه ال�سالم(، وبينما كانت 
خطواتي تاأخذين بعيدًا عن بيت تلك املراأة؛ حتى ا�ستدارت اىل 
الوراء ونظرت اىل وجه املراأة التي كانت تبت�سم بعمق وقلت لها: 
" �سيدتي... الرجل الذي اأعطاين هذا املبلغ، وطلب مني تو�سيله 

اىل هذا العنوان كان رجاًل مقعدًا".
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الرمزية في الفن اإلسالمي...00

الرقش العربي رمز اسالمي أنموذجا...!

ماديتها  من  الطبيعية  االشكال  جتريد  إىل  السالمي  الفن  سعى 
وشواغلها للوصول بالنسان إىل السعادة احلقيقية التي ال تتحقق 
إال بالعراض عن الدنيا الفانية  واالبتعاد عن أوهامها ، وكان 
الزخرفية  الفنان املسلم بتجريداته  تأكيد  ذلك من خالل حماولة 
عىل أن الوجود بشتى مظاهره إنام جيسد املعجزة الهلية املتسمة 

بقدرهتا املطلقة الالهنائية واملتشحة باجلامل األخاذ.
ويطلق  هنديس  االول   .. شكلني  من  العريب  الرقش  يتكون   
عليه تسمية )اخليط( وينطلق من املثلث أو املربع ، وشكل آخر 
يسمى )الرمي( وهو مستوحى من النباتات وعروقها وفيه تظهر 
الزخرفية  العنارص  رموز  وتشرتك   ، الفنان  وإبداع  عفوية  جلية 
كان  فإذا   ، واألوراق  والنباتات  كاألزهار  الطبيعية  بالعنارص 
نظام الرقش اهلنديس متشابكا وفق إسقاطات األشعة البرصية، 
فان )الرمي( تتواجد فيه رموز الطبيعة والكون لكي تؤكد العالقة 
املستمرة بقوة علوية ال مناص من االرتباط هبا ، فغالبًا ما جتلت 
أو  الكويف  باخلط  واملزهرة  املورقة  العروق  خالل  من  اهلل  كلامت 

اخلط اللني يعربان عن الفردوس األريض ملجأ النسان املؤمن.
معربة  مميزة  جالية  وحدة  البداعية  برسومه  املسلم  الفنان  شكل 
عن عظمة اخلالق الواحد االحد ، فاستخدم رموزًا نباتية واخرى 
حيوانية يف زخرفته من دون أن يمس القداسة الهلية بكل معانيها 
باليامن  يوحي  عام  معربة  السالمية  الرموز  فجاءت   ، التعبريية 

وكان أمهها مخسة رموز وهي:
من  وهو  املؤمنني  قلوب  يف  الساطع  للنور  ويرمز   : املصباح   .1
أهم الرموز السالمية األساسية وقد استخدم يف القرن السادس 

اهلجري مرسومًا وحمفورًا عىل حماريب بعض املساجد ، وله داللة 
ثاَُل  ْرِض ماَ اأْلاَ اِت واَ واَ اماَ ُ ُنوُر السَّ رمزية لنور اهلل ، يف قوله تعاىل )اهللَّ
ا  اَ هنَّ أاَ كاَ ُة  اجاَ جاَ الزُّ ٍة  اجاَ ُزجاَ يِف  امْلِْصباَاُح  ِمْصباَاٌح  ا  ِفيهاَ اٍة  ِمْشكاَ كاَ ُنوِرِه 
..() النور، 35(  ومازال يستخدم  وخاصة يف ليايل  يٌّ ٌب ُدرِّ ْوكاَ كاَ

شهر رمضان.
ثامنية  نجمة  هو   ، السسدري  بالكوكب  يسمى  ما  أو   : 2-النجمة 
املتأللئة  النجوم  من  جمموعة  هبا  حتيط  وسطية  مشعة  السسرؤوس 
الرمز يف كل الدول  املتساوية األحجام، واستخدم هذا  الصغرية 
آخر  رمسسزًا  اختارا  فقد  والسسعسسراق  إيسسران  بسسالد  يف  إال  السالمية 
االثني  األئمة  بعدد  تيمنًا  رأسًا    12 من  مؤلفا  الدري  للكوكب 

عرش سالم اهلل عليهم .
3-اهلالل - وهو رمز إسالمي خالص، ويدل عىل شخصية املسلم 
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أينام وجد وأينام ذهب وأول ما ظهر يف الرايات واألعالم يف القرن 
السابع اهلجري يف زمن الدولة األيوبية واستمر رمزًا ، فتمركز عىل 
للتربك،  واألرضحة  املنازل  أعتاب  وعىل  ومآذهنا،  القباب  رأس 
بحسب  أوقاهتم  حيددون  فهم  املسلمني  حلياة  تقوياًم  اهلالل  وُيعّد 
ِة  األِهلَّ ِن  عاَ ُلوناَكاَ  )ياَْسأاَ تعاىل  قوله  )القمري( كام يف  العريب  الشهر 
() البقرة ، اآلية 189( ، وُعّد مباركًا  جِّ احْلاَ اِقيُت لِلنَّاِس واَ واَ ُقْل ِهياَ ماَ

ألنه يرمز إىل شهر رمضان املبارك الذي أنزل فيه القرآن.

 4- زهرة الاللة : ويدل تشكل وريقاهتا حسب رؤية الفنان املسلم 
إيران وتركيا، فزينت هبا  عىل كلمة )اهلل( وقد كثر استخدامها يف 
جل  اخلالق  اسم  متجد  زخرفية  وحدة  مشكلة  والقصور  اجلوامع 

وعال .
 5- شجرة )الرو( : وهي رمز إسالمي، واتذت رمزًا للمآذن 
يف التصوير الفني ، فجاءت عىل جدران القصور متثل إىل جانبها 
األشجار  تلك  من  البناء  استوحى  لذا   ، )الاللة(  زهرة  وريقات 
التي مازالت رمزًا وسمة يتخذوهنا  العثامنية  السامقة شكل املآذن 
يف بناء مآذن اجلوامع السالمية، ونقشت صورة الرو عىل البسط 
والتعبد  للزينة  مسلاًم  تقليدًا  أصبحت  حتى  للصالة  املخصصة 

واتذت رمزا لألرضحة الدينية املقدسة .

نشأت الفنون السالمية شُاهنا شان  كثري من مظاهر احلضارة 
, وتطورت  العروبة والسالم  قويم يف  االسالمية عىل اساس 
واستفادت  السالم  اعتنقت  التي  املختلفة  الشعوب  يد  عىل 
من التقاليد القديمة هلذه الشعوب وبخاصة الفنون )الساسانية 
واهللينستية والبيزنطية ( غري اهنا ظلت رغم تطورها وتفرعها 
حمتفظة بالروح العربية االسالمية التي كانت هلا الفضل االول 

يف اصالتها ووحدهتا.
وتكونت  راسخة  عربية  اسس  عىل  االسالمية  الفنون  قامت 

حول حماور اسالمية صميمه وأول هذه االسس.
اواٌل- املسجد , الذي يعترب اهم معامل الفنون االسالمية , وتعمري 
املساجد  وتعمري   , االسالمية  الفنون  معامل  اهم  يعترب  املساجد 
من افضل القربات اىل اهلل حيث يقول سبحانه يف كتابه العزيز: 
ةاَ  الاَ اماَ الصَّ أاَقاَ ْوِم اآْلِخِر واَ اْلياَ ِ واَ ناَ بِاهللَّ ْن آماَ ِ ماَ اِجداَ اهللَّ ساَ ْعُمُر ماَ )إِنَّاماَ ياَ
ِمناَ  ياَُكوُنوا  أاَن  ئِكاَ  ُأولاَٰ ٰى  ساَ عاَ فاَ اَ  اهللَّ إاِلَّ  ْشاَ  خياَ  ْ ملاَ واَ اةاَ  كاَ الزَّ آتاَى  واَ

( اية)18( من سورة التوبة« . امْلُْهتاَِديناَ
ايضا  املسجد  كان  بل  الصالة  عىل  املسجد  وظيفة  تقترص  مل 
مركز احلكم واالدارة والدعوة والتشاور, كام كان حمل القضاء 
والفتاء والعلم , ومن اهم وأول العامرة االسالمية بناء املسجد 
وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صل  النبي  واشرتك  الرشيف,  النبوي 

واملؤمنون يف البناء, وكان اول عمل معامري هام يف االسالم .
وعن طريق العناية بأثاث املساجد والرغبة يف جتميلها ازدهرت 
الفنون الزخرفية والتطبيقية االسالمية , وتطورت فنون املعادن 
والثريات  كاألباريق  باملسجد  املعدين  باألثاث  العناية  بفضل 
الصناعات  وتطورت   , املصفحة  واألبسسواب  النوافذ  وكذلك 
من  اخلشبي  باألثاث  لالهتامم  تبعا  انواعها  بمختلف  اخلشبية 
العناية  طريق  عن  الزجاج  فنون  وتطورات   , وكسسرايس  منرب 
بمصابيح االضاءة وزجاج النوافذ, واتقت فنون السجاد بفضل 
االهتامم بفرش املسجد، بل ان هذا الفن الذي نبغ فيه املسلمون 

وكاد ان خيتص هبم استمد اسمه من لفظة املسجد نفسها.

ااٌلسس العربية
 للفنون االسالمية
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احمد  ترجمة  الكرمي سروش  عبد  تاليف  والعلمانية  التراث  كتاب 
القباجني ، املترجم ال تعنيني ترجمته وال افكاره بل انها ال تستحق 
الرد ولكن االستاذ عبد الكرمي سروش الكاتب االيراني الذي مييل 
للعلمانية ويتجنب انتقاد التراث االسالمي ويتحدث بدبلوماسية اال 

ان ما جاء به في كتابه التراث والعلمانية كلها 
املصطلحات  ثوب  البسها  بحتة  اسالمية  افكار 
العلماني  اخلطاب  متثل  انها  ليدعي  العلمانية 
وهذا هو الفرق بني اخلطاب االسالمي واخلطاب 

العلماني. 
على سبيل املثال وليس احلصر فقد وقعت امام عيني 
صفحة 129 واملوضوع هو )الكفر والتطور ( وينتهي 
الفقهي  املسلم  بني  الفرق  وملخصه   137 في ص 
واملسلم الواقعي وبنفس التعبير الكفر الفقهي والكفر 
الواقعي ، كل ما جاء به وذكره من امثلة هو درس 
في االصول للسيد محمد باقر الصدر مثال من يؤدي 
حركات الصالة وقراءة الذكر الصحيح حتى وان كان 
ال يفهم ما يقول وعقله شارد ومكان الصالة مغصوب 
واملاء غير طاهر فصالته فقها صحيحة ولكن واقعا امرها 
الى الله ، وبدا يتحدث بالتحليل واملصطلحات العلمانية 
ولم يات بجديد واخيرا ليقول ان االسالم يختلف عن 
االميان الذي في القلب وهذا كله مختصرا باية واحدة » 
ا  َقاَلِت اْلَْعَراُب آَمنَّا  ُقل لَّْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّ
َيْدُخِل اْلِمَياُن ِفي ُقُلوبُِكْم »، ومن ثم ياتي تاكيد احلسني 
َلْعٌق  يُن  َالِدّ  « ليقول  العلماني  ميارسها  التي  املراوغة  لهذه 

ْت َمَعايُِشُهْم »  َعَلى َأْلِسَنتِِهْم َيُحوُطوَنُه َما َدرَّ
مع  الراعي  قصة  يذكر  الى ص 152 ،  ومن ص 137 
الدين  كتاب جالل  من  بها  مستشهدا  السالم  عليه  موسى 
الرومي ومن ثم حتدث عن فائدة املعرفة وكيف لها االولوية 
في التقدم والتسلط، فقصة موسى والراعي ان موسى عليه 
السالم راى راعيا يصلي فاقترب ليسمعه ماذا يقول فدهش 
وهو يسمع الراعي يقول في صالته: يا إلهي احلبيب، إني 
أحبك أكثر مما تعرف، سأفعل أي شيء من أجلك، فقط قل لي: 
ماذا تريد، حتى لو طلبت مني أن أذبح لجلك خروًفا سميًنا في 
الرز  في  إليته  دهن  وأضع  أشويه  ذلك،  في  أتردد  فلن  قطيعي، 
ليصبح طعمه لذيًذا، ثم سأغسل قدميك، وأنظف أذنيك، وأفليك 
من القمل، هذا هو مقدار محبتي لك، صاح موسى: توقف أيها 
الرجل اجلاهل، ماذا تظن نفسك فاعاًل؟ فانبه موسى ومضى راضًيا 

التراث والعلمانية ...مراوغة علماني
  سامي جواد كاظم
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عن نفسه كل الرضا، وفي تلك الليلة سمع موسى صوًتا، كان صوت 
الله: ماذا فعلت يا موسى؟ لقد أنبت الراعي املسكني، ولم تدرك معزتي 
له، لعله لم يكن يصلي بالطريقة الصحيحة، لكنه مخلص في قوله، إن 
قلبه صاٍف، ونيته طيبة، إنني راض عنه، قد تكون كلماته لذنيك مبثابة 
كفر، لكنها كانت بالنسبة لي )كفًرا حلًوا( هذه العبارة بني معقوفني لم 
يذكرها في القصة . وبدا يتحدث سروش عن ما في القلب وصدق 
بهذه  به  يراوغ  ما ظل  له  الناس، واختصر  مع  والتعامل احلسن  النية 
وا ِمْن َحْولَِك ( وال حاجة  ا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّ االية ) َوَلْو ُكنَت َفظًّ

لالسهاب في الرد . 
املعيار  هي  الكفاءة  ويعني  السلطة  في  االولوية  لها  املعرفة  ان  ويقول 
الراهن  العراق  واقع  سمع  لو  بل  االسالم  من صلب  وهذا  الصحيح 
وكيفية تاكيد املرجعية على الكفاءات لعلم بانه يراوغ ولم يات بشيء 

جديد . 
واما املعرفة والتطور الذي ينهض باالمم فان اهميته اشار لها اهل البيت 
السالم ولكم هذين احلديثني على نحو االختصار » عن احد  عليهم 
أكثر صالة من بعض، وبعضكم  بعضكم  السالم(:  )عليه  املعصومني 
أكثر حجا من بعض، وبعضكم أكثر صدقة من بعض، وبعضكم أكثر 
صياما من بعض، وأفضلكم أفضل معرفة » واالخر » عن المام الباقر 
)عليه السالم(: ال يقبل عمل إال مبعرفة، وال معرفة إال بعمل، ومن 

عرف دلته معرفته على العمل، ومن لم يعرف فال عمل له »... 
ففي احلديث االول االفضل هو االفضل معرفة الحظ يا استاذ سروش . 
معرفة  غير  من  فالعمل  الروعة  في  قمة  فانه  الثاني  احلديث  في  واما 
مرفوض فاملعرفة التي يصاحبها عمل هي املعرفة الصحيحة ، نعم هنالك 
من املسلمني من يتبجح بان علم الغرب في تراث االسالم وهذا ان دل 
على شيء فانه دليل ادانة لهذا املسلم الذي لديه املعرفة وال يعمل . 

واضيف للسيد سروش بان العلم واملعرفة لهما ضوابطها وان استخدامها 
فال  االنسان  ضد  استخدمت  اذا  اما  البشرية  لصالح  يكون  ان  يجب 
اليوم  مثال  الى جهنم ،  تقود صاحبها  قد  بل  فائدة من هكذا علوم 
علوم امريكا احلربية التي تؤدي الى قتل املاليني من البشر ويجهدون 
انفسهم في هذه العلوم واملعرفة لهذه الغاية السيئة وقد اكد عليها التراث 
االسالمي من خالل هذه االحاديث » المام علي )عليه السالم(: رب 
معرفة أدت إلى تضليل »، » وعنه )عليه السالم(: رب علم أدى إلى 

مضلتك« 
اليس الغرب الذي يطور علوم ابادة البشرية في ضالل ؟ 

ضمن هذه احملاور اين التقاطع بني علمانيتك ودين االسالم؟

تقديس
 اسم اهلل )عز وجل(

قال الله عز وجل في محكم كتابه : ال جتعلوا الله عرضة 
لميانكم 

وقال االمام الصادق ) عليه السالم ( ال حتلفوا بالله صادقني 
وال كاذبني فان الله يقول وال جتعلوا الله عرضة لميانكم .

وفي رواية : من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله 
صادقا أثم ان الله يقول وتال اآلية 

ان يكون اللسان لهجا بذكر الله عز وجل يجعل االنسان 
باالميان ،  قلبه عامرا  الشيطان ويكون  بعيدا عن وساوس 
ولكن هنالك ظاهرة ال يجوز ذكر اسم الله عز وجل للحلف 
فيها وخصوصا اعمال البر واخلير بل ان البعض يتخذ احللف 
بالله عز وجل حتى لصغائر االمور بحيث ان كثرة احللف 
الله عز وجل  اسم  ذكر  يخشع عند  املتكلم ال  جتعل من 
بل حتى الذي يسمعها تكرارا كذلك يصبح قلبه بعيدا عن 

اخلشوع .
وما يؤسف له ان الكثيرين ممن يتلفظون بلفظ اجلاللة في 
ال  امور  وفي  كالمهم  صدق  عن  للتعبير  احاديثهم  عامة 
فيصبح  املناسبات  في  او  االسواق  في  كان  سواء  تستحق 
كما  والنتيجة  العام  الكالم  مثل  ذكره  عند  املقدس  االسم 
ورد في رواية االمام الصادق عليه السالم يكون بني الكفر 

واالثم .
فاذا كان رسول الله صلى الله عليه واله يحثنا على الصالة 
الله عز وجل بكالم  اذا ذكر اسم  عليه عند ذكره فكيف 
عرضي او موضوع جانبي ال يستحق ذلك؟ ، والجل ذلك 
نراها  او  نراها  التي ال  الذنوب  املقدس من  الشارع  حذرنا 
صغيرة فنقترفها والتي تتراكم علينا فنحاسب حسابا عسيرا 
بدولة  علينا  ينعم  وان  الذنوب  هذه  يجنبنا  ان  الله  ونسال 
فرجه  تعالى  الله  عجل  احلجة  االمام  موالنا  فيها  يحكم 

الشريف ، اللهم عجل من ظهور موالنا .
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ان القوة املذهلة التي واجهت هبا بطلة كربالء تداعيات االحداث 
ملحمة   – الواقعة  غربة  انجالء  بعد  اخلالدة  الطف  لواقعة  الدامية 
كربالء – خاصة حني بلوغها الذروة باستشهاد المام احلسني وأيب 
وبطولة  وصالبة  قوة  ان  أقسسول..  السالم،  عليهام  العباس  الفضل 
يثري يف  ان  عليها، البد  اهلل  الفذة سالم  موقفها وحقيقة شخصيتها 
لالستفهام  كبرية  عالمة  من  اكثر  عقله  عن  فضال  لبيب  كل  قلب 
فقدت  كإمرأة  منها  املشهد  عنف  ينال  ان  من   فبدال  والتعجب؛ 
يشء  وهذا  االوفياء،  وأصحاهبم  وذوهيا  وبنيها  ..اخواهنا  اجلميع 
طبيعي يف مثل تلك احلالة الرهيبة بالنسبة للرجال فضال عن النساء، 
وتشعر بالضعف ولو للحظة واحدة وقد غدت وحيدة بني جيوش 
مع  تتسامى  بالعكس  تراها   .. والنساء  االطفال  ذعر  مع  االعداء 
وشجاعة  بثقة  السامء  اىل  بدعائها  وتتوجه  ورهبته  املوقف  جالل 
قولتها  قائلة  البرش؛  جتارب  يف  مثيله  انعدم  وربام  نظريه،  قل  وايامن 

الشهرية :« اللهم تقبل منا هذا القربان ».
ال شك ان عظمة موقف سيدتنا احلوراء زينب الكربى بطلة كربالء 
سالم اهلل عليها يف كربالء ال يمكن - بكل املقاييس املتعارف عليها 
مألوف  ونوع  صنف  اي  من  عادية  امرأة  مقاساة  عىل  ينطبق  ان   -
من نساء االرض ..ال بل ان قوة صربها ورزانتها وشدة شكيمتها 
اقوى  لتسقط  كافية  كانت  الفاجعة؛  عاشوراء  مصائب  مواجهة  يف 
له  تعرضت  ما  كون  ينهار،  وجتعله  صربا  واكثرهم   عزما  الرجال 
سيدتنا وموالتنا يف حقيقته اكرب من قدرة برشي عىل التخيل واكثر 
اتساعًا من خياله ، ألن احلقيقة - كام قيل- دائاًم أغرب من اخليال 
، وال غرابة يف ذلك فإهنا العاملة غري املعلمة كام وصف عمته االمام 
زين العابدين عليه السالم وحقيقة كون قول وفعل االمام املعصوم 

حجة علينا .
سيدة  الزهراء  وفاطمة  املؤمنني  أمري  بنت  زينب  احلوراء  إن  فنجد 
قمة  ويف  ذلك،  جمرد  فخرا  ويكفيها  السالم  عليهام  العاملني  نساء 

اللهم تقّبل منا هذا القربان 
طالب عباس الظاهر
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وما  وأصحاهبم  بيتها  اهل  من  أحبتها  لكل  فقدها  بني  ما  حمنتها 
اجل  من  الرشيف  النبوّي  البيت  اجتاه  الرسالية  مسؤوليتها  بني 
عليه  احلسني  االمسسام  ضحى  التي  االهلية  القيم  عن  املحافظة 
السالم من اجلها بام ضحى به رغم ما ترتب عىل هذا الفقد من 
مدياهتا  إدراك  يمكن  ال  وفواجع  اهلل،  رسول  حلرم  وهتك  سبي 
الشاسعة ، أقول رغم كل هذا؛ تراها تقف ذلك املوقف البطويل 
واليامين املسؤول الذي وقف التاريخ له اكبارا واجالال ومازال 
بل وسيبقى، واألهم قيادهتا لنصف رصاع جبهة احلق مع جبهة 
االمام  بأعبائه  هنض  الذي  اآلخر  النصف  مع  مشاركة  الباطل 
عيل بن احلسني عليه السالم ، وتسجل فوزها وانتصارها الباهر 
بمثل ذلك الفوز واالنتصار وهي يف تلك احلالة، وليس ادل عىل 
تلك  الف واربعامئة سنة من  اكثر من  اليوم وبعد  ما نحياه  ذلك 
الوقعة من فيض االيامن وبركات الوالية ألهل بيت النبي االكرم 
بن  عيل  االمام  عن  التاريخ  فيذكر   ، عليه  وسالمه  اهلل  صلوات 
احلسني بعدما عاد من كربالء اىل املدينة بال ابيه وعمومته والنساء 
الغالب؟ فأجابه االمام  واالطفال بتلك احلالة؛ سأله سائل: من 

عليه السالم : ) اذا اذن املؤذن تعرف من الغالب !(
أخريًا، فهل هناك امرأة شبيهة بصفات احلوراء زينب بطلة كربالء 
وأصحاهبم  بيتها  وأهسسل  وذوهيسسا  وأوالدهسسا  أخوهتا  جيع  تفقد 
االخر  تلو  الواحد  كاألضاحي  جمّزرين  وتتلقاهم  بل  األوفياء 
الثبات  بمثل ذلك  وتتحىل   .. بل  االشم   كالطود  وتظل صامدة 
وبحضور  يزيد  الطاغية  بمجلس  املنطق  ذلك  بمثل  تطب  ثم 
االهلية  لقضيتها  االنتصار  تستشعر  فعال  تك  مل  إن  زبانيته؛  جيع 
العادلة، لتفسد عىل الظاملني نشوة انتصارهم املزعوم، وتقلب عىل 
ل انتصاره املادي  حكمهم اجلائر األمور رأسااَ عىل عقب؛ ثم حتواَ
اآلين ذاك إىل مثل هذه اهلزيمة األبدية املنكرة، بوصمة العار التي 
أحلقتها عىل جبينه وجبني كل الطغاة واجلبابرة والعتاة من خلفه 

عىل مر االزمان والدهور اىل قيام يوم الدين. 
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االعداء  عيون  الحقتها  وذاك  هذا  وبني 
إلى اجلسد  لو وصلت  تفعل  ماذا  تترقب 
ام تلطم خدها  املسلوب هل تشق جيبها 
ولكن احلوراء قطعت افكارهم  وأخذت 
بأنظارهم ملا دنت من جسد اخيها انحنت 
عليه حملته نحو السماء  ويداها مخضبتان 
بالدماء و رفعت رأسها إلى االعلى وهي 
ثم  القربان  هذا  منا  تقبل  تقول:اللهم 
خاطبت خامت النبياء ص جداه يا جداه هذا 
والرداء  العمامة  مسلوب  بالعراء  حسينيك 
وكأنها تخبر الرسول)صلى الله عليه واله( 
العزاء   سبطه   على  يقيم  لكي  جرى  مبا 
وتبث اليه الشكوى.. ثم وضعته  حيث 
كان وبعد نظرة الوداع رجعت مسرعة إلى 
كانت  فبعدما  أخيها  بوصية  عمال  اخليام 
بها  اتى  بااليتام  كفيلة  اصبحت  مكفولة 
الصبر على جناحيه وهو يهمس في اذنيها 

تشمتي  ال  اخية   العاشر  ليلة  حديث 
االعداء بي وال يذهب بحلمك الشيطان، 
فحفظ العيال يحتم عليها ترك كل شيء 
من  العريان  اخيها  جسد  كان  وان  حتى 
التراب والدم عن جراحه  ان متسح  دون 
لكي  طويال  عنده  جتلس  ولم  النازفه 
تذرف دموع العاطفة لن اخلدر الهاشمي 
يحتم عليها دخول اخمليم وال جدوى من 
مصرع  من  اعظم  الغيور  عند  فهو  البقاء 
بعده ولكنه لم  االكبر وان هوى خدرها 
وهوى  رقية  قرط  سلب  ملا  هوى  ينحر 
رمت  حينما  امية  آل  لسياط  اخرى  مرة 
بنفسها على جسد ابيها وال احد يحميها 
من الضرب سوى عباءة العقيلة التي تضم 
بني حناياها قلبا جريحا وجفنا من البكاء 
لم يسترح يكفكف دمع الصغار وفي مقلته 
امام  الليل  سواد  في  يريقه  انهار  الدمع 

يقطر  الشيب  حيث  الطويل  الرمح  ذلك 
متعبة  مالمح  بالبكاء   متطر  والعني  دماء 
بنظراتها نادبة حسني يا حسني ليت يدي 
ليتها تستطيع  التراب عنك  متتدان لتمسح 
ان تقترب منك لكي اضمك إلى صدري 
اخي هل تدري الليل بسواده يخيم على 
جبل  تراني  وبالنهار  اهجع  فلم  اشجاني 
لم  الله  عبد  ابا  يا  انا  يصدع   لم  صبر 
جتزع فبعني الله كان قطع نحرك وسبانا ما 
رأيناه اال جميال انا وابنك العليل في قصر 
جانب  كل  من  االنظار  تالحقنا  االمارة 
التي  هذه  تكون  من  ولكن  أسارى  انهم 
وبخت يزيد سؤال قدح بالذهان ونشغل 
اللهية  بالذات  نطقت  أنها  احلضور  به 
الرأس  من  وبنظرة  بخارجية  ليست  فهي 
القطيع  نحو املالك احملجب عرفوا حينها 

انها احلوراء زينب )عليها السالم(.

ملا تو�سدت جراحه كثيب الرمال وحجب نوره �سيل الدماء خرجت اخته من اخلباء ت�سق ال�سفوف بخطاها وقبل هذا اليوم ما 
كان لأحد ان يراها ك�سفت ال�سم�ش لكي ل يلمح خيال زينب -عليها ال�سالم- وتوقف الن�سيم عن مروره خ�سية ان يالم�ش اطراف 
احلجاب املرتب  م�ست  نحو  الذبيح وخلف �سربها قلب جريح حتب�ش الدموع يف مقلتيها كي تريقها حني تنام العيون لكي ايتامها ل 
يرون دموع الفقد والفراق ولدمعها دموعهم تراق خطوات ق�سمت اجلي�ش اىل ن�سفني لهيبة اخليال القادم طاأطاأ اإىل الر�ش وكاأن 
ال�سيف على راأ�سه قائم ثم تنحى جانبا بني مذهول ب�سالبتها وهي تخرج اإىل اج�ساد احبتها وبني  ال�ساك باأنها هي  زينب ام غريها

ايمان صاحب

المــــالك 
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هي اميرة ذات ثالثة فساتني االول منها بلون الشمس 
اغصان  بلون  والثالث  احملمدي  الورد  بلون  والثاني 
ال  سحر  ملذاقها  االرواح  تنتعش  بعطرها  الريحان 
اميرة  لقب  تنال  ان  وتستحق  اجلميع  بحبها  يقاوم 
الفواكه وجتلس على عرش االمارة لن قلبها بلون 
حقيقة  ان  السالم.  انشودة  لنا  تنشر  التي  النوارس 
فاكهة التفاح جتعلنا نقف وقفة تأمل لكل شيء من 
حولنا لكل شيء خلقه لنا املبدع الله عزوجل ونتعلم 
ثقافة الشكر الدائم الى الله عزوجل لتزيد لنا النعم 
كما جاء في  قوله تعالى: )َلئِن َشَكْرُتْم َلَِزيَدنَُّكْم(.

ضعيفة،  باتت  اليوم  اجملتمع  في  الشكر  ثقافة  ان 
فالكثير لديهم من الله عزوجل نعم كثيرة لكن ال 
ميتلكون القناعة وينظرون لغيرهم ويعقدون املقارنات 
ويحسدون من حيث ال يعلمون غيرهم ، مثل الذي 
يترك بستانا كامال مليئا بالثمار والنخيل ويعلق على 
شجرة واحدة اوراقها صفرا وال يشكر الله ونعمته 
على باقي الثمار. ان الشاكرين في الدنيا على النعم 

القليلة هم لهم احلظ االوفر في االخرة .
يحكى انه  كان هنالك عجوز فقدت السمع واملشي 
والبصر وجلست تشكر الله فقط. سألوها على ماذا 
النظر  من  منعني  لنه  اجابت  تعالى؟  الله  تشكرين 
حتى ال ارى احلرام !، وعن السمع حتى ال اسمع 
ما يغضب الله !، وعن املشي حتى ال تسير اقدامي 
قلبا  املرأة حتمل  الله ! ، هذه  يحبه  في طريق ال 
كل  يتقبل  ان  االنسان  على  احلقيقي  االميان  سكنُه 
االختبارات في احلياة ويكون صابرًا محتسبًا شاكرًا.. 
انواع  من  نوع  هو  احلديث  من  اليه  اتطرق  ما  أن 
الشكر يسمى شكر العابد للمعبود وهناك نوع آخر 
العباد من منطلق )من لم يشكر  الشكر بني  يسمى 

اخمللوق لم يشكر اخلالق(.
شكرًا  للوالدين  شكرًا  لله  شكرًا  عبارة  بيننا  لنشع 
للمعلم شكرًا لكل من نصحنا شكرًا لكل من وقف 
التفاحة  مع  بدأنا  هكذا  والضراء  السراء  في  معنا 

ونختم باحلمد لله رب العاملني.

بتول الساعاتي

التفاحة.. 
انشودة السالم 
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بروفسير امريكي يعلن اسالمه

 ويزور المراقد المقدسة في العراق 

البروفسير مارك بريونس

تعّلم ان يكون مسلما من ابنه

والية  يف  فرنزو  مدينة  من  عاما(   28( االمريكي  الشاب  و)لسسووك( 
مارك  الربوفسري  وأبسسوه  عائلته،  وحيد  هو  امريكيا  يف  كاليفورنيا 
اخذ  كاليفورنيا،  يف  سانتياغو  جامعة  يف  استاذ  عاما(   68( بريونس 
أما  املاجستري،  شهادة  وكذلك  البيولوجي  علوم  يف  البكالوريوس 
الدكتوراه كانت يف )املايكرو بيولوجي( ثمَّ قدم الكثري من البحوث 
عام  منذ  مسلام  )مارك(  واصبح  التخصص،  هذا  يف  والدراسات 
2013، أما ابنه )لووك( فقد اعتنق االسالم يف سنة 2008 بعد 
قصة  )لووك(  ولس  ايامنه،  ترسخ  حتى  طويال  يستمر  مل  منولوج 
بحٍث وتقص، فقد اعتنق االسالم بعد قراءته لكتب عديدة بحثا 
عن قدوة تارخيية، حتى وجد المام احلسني )عليه السالم( 
الكتب عنه  بقراءة عرشات  له، فشغف  خري قدوة 
)عليه السالم(، وكان ذلك من خالل تواصله 

مع إمام مسجد يف مدينة فرنزو«.
عائلتي  اخسسرب  »كسسنسست  )لسسسسووك(:  ويسسقسسول 
فقد  ابدا،  يمنعوين  ومل  املسجد  يف  بلقاءايت 
مني  يتوقعون  وكانوا  احلرية  عىل  تربيت 
اخربهم  مل  اين  رغسسم  استبصاري،  خسسرب 
خشية  طويلة،  فرتة  بعد  إال  باستبصاري 
يتحدث  هنا  االمسسسسر«،  يتقبلوا  ال  ان 
متبسم،  وهو  البنه  نظرته  بعد  )مسسارك( 
»بل نحن فرحنا ألنك استطعت ان تتار 
االختيار الصحيح بإرادتك«، ثم يلتفت 

كان يحضر خلسة للمس���جد، ويستمع لساعات طويلة ّعما يتفضل به إمام المسجد خالل خطبته 
عن االسالم والقيم الرسالية التي دعا اليها الدين الحنيف، وكان يتواصل مع إمام المسجد بحثا عن 
اجوبٍة الستفساراته التي كانت تخيم في دائرة افكاره، حتى تداعت تلك االستفسارات واالجوبة لديه 

بالقراءة كلما كان يشغله ويبحث عنه ليستزيَد معرفة والماًما باإلسالم.. 

 لقاء: حسين النعمة / تصوير: احمد القريشي
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المستبصر لووك بريونس

البروفيسور االمريكي

 يعبر بدموعه عند زيارة اإلمام الحسين

رأيه،  لنا ويقول: »كنت مع والدته نحرتم 
بناء  اىل   يسعى  كان  ألنه  اعتقاده؛  ونجل 

شخصيته بشكل صحيح«.
بتغريه،  والدته  احست  »بعدما  ويتابع: 
فذهبت  االمر،  عن  احترى  ان  مني  طلبت 
بعده اىل املسجد وجلست بعيدا عنه؛ وفجأة 
بدأت احس بشعور غريب نتيجة استامعي 
لإمام املسجد )السيد عيل القزويني( ذاك 
والسجايا،  القول  حسن  اجلميل  الشاب 
الذي عرفته فيام بعد وعلمت انه من عائلة 
ينحدر نسلها من رسول اهلل حممد )صىل اهلل 
عليه وآله(، وقال يل يف ذلك اليوم بعد ان 
تعرفت عليه: )من واجبك انت ان تبحث 
اىل  التفُت  ثم  مسلام؟(،  ابنك  اصبح  ملاذا 
وكنت  ابني،  تغري  سبب  وعرفت  نفيس 
سعيدا ألين وجدت ما كنت ابحث عنه انا 
ايضا«، ويعني بذلك )شعوره باليامن(..    
فيقول:  قصته،  بسسرد  )مسسسارك(  ويستمر 
اعوام  مخسة  بقيُت  )لسسووك(  اسالم  »بعد 
أتابع  وكذلك  االسسسالم  عن  وأقسسرأ  أطالُع 
حيث  عليه،  طرأ  الذي  والتغري  ابني  حياة 
كان )لووك( حيرص عىل ان يكون سمحا 
ونبيال يف جيع اتصاالته، وبعد كل ما قرأته 
ثقًة  اكسبني  ما  ابني  يدي  عىل  ته  تعلماَ وما 

وايامنا التاذ القرار بان أكون مسلام«..
اجلزيئات  ادق  يف  عمله  طبيعة  من  جاعال 
واالحياء الصغرية بأهنا سبب ليكون دقيقا 
 2013 بداية  فكانت  قسسراراتسسه،  اتسساذ  يف 
مفعمة  جديدة  حياة  مع  اجلديدة  بدايته 
بحرية  تشعره  التي  والطمأنينة  باليامن 

االنسان ورجاحة عقله.
»انه  املتأخر،  بشعوره  خجل  وهو  وحيدثنا 
نفسه متسائال عن  ما جيلس مع  كان كثريا 

من  فليس  صنعه  ودقة  اخللق  هذا  عظمة 
املعقول ان يكون هذا عبثا، ويزيد انه كان 
هذا  عىل  قسسادر  احد  واحسسد  بوجود  مؤمنا 

الصنع العجيب«.
نبي  بمعجزات  ايامنه  اىل  )مسسارك(  ويعرج 
يكن  مل  لكنه  السالم(؛  )عليه  عيسى  اهلل 
مؤمنا بالثالوث املقدس، وال بالتقاليد التي 
تربى عليها، فيقول: »مل اشعر باالرتياح اىل 
ومعلمني  اساتذة  عىل  بالتعرف  وفقت  ان 
بتوجيههم  اصحاب  خري  كانوا  جيدين 
الصالح،  وسبيل  الصحيح  الطريق  اىل  يل 

اعتناق  فرتة  ابني  يعيشه  كان  ما  مع  تزامنا 
االسالم«.

العراق  يف  املقدسة  للمراقد  زيارته  وعن 
وعند دخوله لإمام احلسني )عليه السالم( 
غمره  الذي  الشعور  عن  به  يعرّب  ما  جيد  مل 
وسيامء  حمسسيسساه،  عسسىل  هاملة  دمسسوع  سسسوى 
اهلل  رسسسول  لسبط  زيسسارتسسه  فرحة  مزجت 
القريب  )صىل اهلل عليه وآله( بحزن فراقه 
وعودته  كربالء  الطاهرة  البقعة  هذه  عن 

لبالده.
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حيدر عاشور

اعرتْته غبطة ٌعارمٌة، اشاعت يف نفسه اهلمة والعزيمة، فعكست 
عىل مظهره وحركاته، شيئا يدفع القلب يف الصدر اىل الوثوب، 
رشاب  لينال  احلاسمة  اللحظة  يرتقب  وهسسو  كربياء  وينفحه 
احلوزة  دخوله  منذ  متناها  طاملا  التي  الشهادة  بكأس  السعادة 

العلمية يف النجف االرشف.
يردد  وهو  باملناجزة  شبيها  وشيئا  الفرح  نغامت  صوته  يف  كأن 
الدينية: »كل  العلوم  اقرانه من طلبة  التي اشتهر هبا بني  مقولته 
من مل يشارك يف هذه املعارك سيعض اصبع الندامة » . قاهلا وهو 
فاطلق  الشهادة.  رشف  سينال  بأنه  ورسور-  غبطة  يف   – واثق 
العنان هلذه الفرصة الذهبية وأفىض اللمسات االخرية عىل عاممة 
الرأس السوداء فهي الرمز العايل لسيد البرش وخري خلق اهلل من 

االولني واالخرين، وقرر ان تكون التاج املرشف الذي لن خيلعه 
حتى ينال املراد االخري.

العليا -  الدينية  املرجعية  نداء  لتلبية  الفياض  التحق  الزهو  هبذا 
بفتوى اجلهاد الكفائي- منذ الساعات االوىل النطالقها، مفجرا 
من  كل  عىل  حوزوية  عراقية  بغرية  الغضب  مراجل  برجولته 
يطلق عىل نفسه )داعش(. ولكنه كان بنفس الوقت يمتلك من 
العاطفة والقلب السمح ما جيعله متمسكا بمبادئه وقيمه وحلمِه 
واخالقه املحمدية، وهو خيوض املعارك يف التالل واملنحدرات 
التي  االنفجارية  العواصف  ووسط  الصد،  وسواتر  اجلسسرداء 
ترعد هبا اجواء املعركة، كان يقاوم ويشحذ مهم املجاهدين عىل 
الصرب حتى النرص. كان يتنقل من معركة اىل اخرى بنفس اهلمة، 

الى روِح الشهيد المجاهد السيد)عبد الرضا علي مهدي طاهر الفياض( ..

الفياُض صقرٌ حّلق عاليا في سماء الشهادة 
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بطاقة الشهيد: 

من قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى التابع لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة

• اسم الشهيد  : عبد الرضا علي مهدي طاهر الفياض – من مواليد مدينة الرفاعي 1968

•  تحصيله الدراسي : خريج كلية الزراعة وألتحق بالدراسة الحوزوية ومتزوج وله ستة من االبناء

•مكان وتاريخ االستشهاد: قاطع عمليات تحرير جنوب غرب مدينة الموصل - االثنين الموافق  ٣1/2016/10

ولعل مرّد ذلك التوق الشديد يف حتقيق امنيته الذي بحث عنها 
يف معارك احلامتية يف صالح الدين –الكراغول – البو حصوة –
بيجي – الصقالوية – جر مفتول – جزيرة اخلالدية – الفلوجة 
البو   – تكريت  يثرب   – سامراء  جزيرة   – مكحول  جبال   –
عجيل. خرج بثالث رصاصات يف معركة يثرب بقدمه جعلت 
منه فارسا متوقد الشجاعة، شجاعة املؤمنني بالعقيدة التي نشأت 

من ينبوع اخلري  أمري املؤمنني.
ميت،  نصف  يكون  ان  يقبل  ال  احليوية  متوقد  الفياض  كان 
فعالج نفسه بعدة عمليات جراحية بعضها كان خطرا فأجريت 
له خارج العراق، وما ان شفي حتى عاد اىل سوح اجلهاد بنفس 
القوة والصالبة والصرب، ولكن اصابته الثانية يف معركة – بيجي- 
الفى نفسه معذورا وبغري عذر يف نفس الوقت، فلم تثن االصابة 
عزيمته واستمر يف قتال )داعش( برفقة فلذة كبده االكرب )سيد 

حممد الفياض(، قائال له باحلرف الواحد:
طويلة،  سنني  من  الدنيا  احلياة  هذه  يف  عشنا  مهام  اننا  ولدي   -
فإننا يف النهاية سوف نموت إما بمرض الضغط او السكر وغريه 
هو  عنها  والدفاع  املقدسات  سبيل  يف  املوت  أما  االمراض،  من 

الرشف الذي ال يضاهيه رشف.
بان  املقدس  الشعبي  احلشد  به  خيدم  بديل  عن  الفياض  وفّكر 
اعود  أن  »ينبغي  لنفسه  وقال  وموجها.  ومقاتال  مرشدا  يكون 
امليض  يف  مهته  من  وزاد  اخلطى  فحث   املجاهدين«  صفوف  اىل 
املقدس.  واجبه  اداء  عن  تّلف  من  كل  بوجه  يصهل  كاجلواد 
فشّجع الناس عىل  حماربة  الدواعش بالكالم واملواد والتربعات. 
بالسالح  املقاتل  الدين  لرجل  مثاليا  انموذجا  بذلك  فكان 
بالبِنان  العلمية يشار هلا  والفكر، فأعطى صورة مرشقة للحوزة 
تلقني  يف  املجاهدون  رشع  تأثريه  وحتت  العامل.  انحاء  جيع  يف 
وهو  االبطال  يصول  ال  كيف  وانكسارات.  هزائم  )داعسسش( 
خياشيمهم  اىل  فتتصاعد  املعركة،  رشوع  عند  بالراية  يتقدمهم 
احلشد  صفوف  بني  عرف  حتى  اجلنة.  بعطر  الشهادة  رائحة 

هبا  يصدح  كان  التي  الشهرية  بعبارته  تشكيالته  بكل  الشعبي 
صوته يف قلب املعركة  ) حيا اهلل بيت ابو هاشم( حتى لقب من 
بذلك  يكتف  ومل  يمل,  ومل  يستكن  مل  املقاتلني)أبو هاشم(.   قبل 
كان يعمل بحرص شديد عىل مساعدة عوائل الشهداء وجرحى 
احلشد الشعبي حلقوقهم الرشعية, ويتفقدهم ويسأل عن أحواهلم, 
امليسورين  بعض  مع  يتصل  املالية,  مستحقاهتم  معامالت  يرّوج 
التحزب  قاموسه  يف  اليوجد  املجاهدين,  لزمالئه  الدعم  لتوفري 
سوى للمذهب والوطن واملقدسات فقط. كل ما هيمه هو حتقيق 
اهدفه السامية التي يعلن هبا انتصار العراق من رشاذم التكفري، 
ليلة االثنني، حتّدث  ونيلُه الشهادة...ويف الساعات االخرية من 
كثريا مع املقاتلني عن الشهادة والشهيد، فرتاءى له ان للشهادة 
تكون  ان  هو  عظيام  رسا  قاموسها  يف  تفي  نبوءة  اهلل  سبيل  يف 
من  الومهية  للحياة  وتنظر  بالدماء،  تتخضب  ان  بعد  ترزق  حيا 
علو تلك احلياة احلقيقية واخلالدة. وبذات الوقت كانت االوامر 
والرشطة  االمسسن  وقسسوى  الشعبي  واحلشد  للجيش  العسكرية 
االحتادية االستعداد خلوض معركة جنوب غرب مدينة املوصل. 
الليلة، وحني حان وقت صالة الفجر  الفياض تلك  مل ينم سيد 
الروحانيات  من  فيه  حنينا  شفافا  رهيفا  االذان  يف  صوته  كان 
االحساس  من  نوع  وفيه  متاما  احلياة  نوازع  من  اخلالية  املرهفة 
الذي  الصوت  بذلك  اهلل  يدعو  فكان   املراد،  بنيل  اللقاء  بقرب 
ايامن  فزادهم  خاشعة.  بقلوب  للصالة  يتهيأون  املقاتلني  جعل 
هذا االذان اللهفة عىل القتال واملواجهة حتى النرص. وخاضت 
القابعة  الوسخة  احلرشات  من  االرض  تنظيف  املؤمنة  اجلموع 
عىل ارض العراق  الطاهرة وكانت راية السيد الفياض هي اوىل 
طالئع احلق التي دامهت هذه االوكار النتنة. وقال يف نفسه وهو 
يقاتل بشجاعة -علينا ان نواصل البحث عن الشهادة - واراها 
تصم  االنفجارات  دوي  كان  املعركة  عمق  ويف  قريبة-  اليوم 
االذان ورصخة علت ناطقة بالشهادة هلل وحده.. فنال الفياض 

مراده يف آخر معركة وآخر أذان له يف احلياة الفانية.  
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اللون  والن  الصفراء  الصحافة  عبارة  املهنة  اصحاب  يتداول 
اللون  هذا  فان  سليمة  غري  النفس  علم  حسب  احياءاته  االصفر 
الذي اختري لنوع معني من الصحافة غري االخالقية مل يات اعتباطا 
بل ساعد عىل ذلك ان الصحف التي تنرش اخبارا سيئة معينة كانت 
باهنا  الصفراء  الصحافة  وتعرف  الثمن  رخيصة  صفرا   اوراقها 
صحافة غري مهنية هتدف إىل إثارة الرأي العام لزيادة عدد املبيعات 
وإشاعة الفضائح بإستخدام املبالغة أو النحياز، وقد اخذت جماهلا 
 -1863( هريست  راندولف  ويليام  الصحفي  يد  عىل  وشهرهتا 
نواحي  اغلب  يف  جملة  او  جريدة  اصدار  من  متكن  فقد   ،)1951
وكان   . سيئة  اخبار  هكذا  عىل  تقوم  األمريكية  املتحدة  الواليات 
اسلوبه اسلوب مثري جدا ، فأظهر الفضائح واجلرائم مما ساعد عيل 

نشوء الصحافة الصفراء. 
صحيفتي  كانت  الصحافة   هلذه  انطالقة  اول  ان  يرى  والبعض 
)اجلريدة( Journal و)العامل( World، ومها من أشهر الصحف 
منافسة  يف  وقتها  كانت  عرش،  التاسع  القرن  هناية  يف  األمريكية 
شديدة جلذب أكرب عدد من القراء، واعتامدا عىل حقيقة أن أكثر ما 

جيذب اجلامهري القصص الغريبة واحلوادث والفضائح .

وال ننسى ان نؤكد عىل درجة ثقافة املجتمع يف تقبل هكذا اخبار 
واملؤثر احلقيقي عىل هذه الثقافة هي احلالة االقتصادية للبلد، الفقر 

والبطالة يساعد عىل هشاشة الثقافة .
التي  السوداء  الصحافة  وهي  اخر  بلون  اخرى  صحافة  وجاءت 
االحتقان  زيسسادة  يف  تسهم  التي  تلك  وهي  مرص  يف  استخدمت 
أو  وطني  التزام  أي  بدون  وتأججه  الطائفي  التوتر  مناخ  وتدعم 

أخالقي جتاه تلك الترصفات غري املنضبطة أو غري املسئولة.
اخذت جماهلا بشكل واسع يف املجتمع املرصي وغريها من البلدان 
التي تسقط من ال يروق هلا من السياسيني وتون من ال يروق هلا 

من املعارضني فتساهم يف خلق اجواء طائفية 
واللون   ، االمحر  اللون  امنحها  صحافة  هنالك  ان  ارى  واليوم 
بشكل  دموية  جرائم  نرش  غاياهتا  فكل   ، الدماء  لون  هو  االمحر 
مبالغ وتقنية يف جتسيد الصورة كتابة وصوريا بحيث تلق رشحية 
مما  وتقارير  اخبار  هبكذا  يستمتعون  الذين  الدمويني  القراء  من 
هنالك  بل  اجلريمة  اقرتاف  فيستسهلون  ترصفاهتم  عىل  ينعكس 
الكثريين جييدون سعادهتم وراحتهم واخبارهم املفضلة هي التي 
املتهمني  الطواغيت لالبرياء وحتى  حتكي اجلرائم وطرق تعذيب 

باسلوب بشع بينام املتحدث يرى نفسه يف قمة السعادة .
ولو اردنا ان نضيف الصحافة الزرقاء واملتمثلة بموقع ) الفيسبوك( 
عىل  يدل  الذي  االبيض  اللون  اىل  اضافة  االلون  كل  جيمع  الذي 
بقيم  تعبث  التي  املتضاربة  االفكار  من  خليط  فيكون  السالم 
متصفحي  من  اليسري  النزر  اال  التفكري  مشتت  فتجعله  االنسان 
او  بالفائدة عليهم  فيعود  استخداما سليام  املوقع يستخدمونه  هذا 
عىل املجموعات التي يتم تكوينها ، وهذه ال تلو من عبث ادارة 
او  ) هتكري(  فتعمل عىل غلقها  املؤثرة  للمواقع  بالنسبة  الفيسبوك 

ادخال صور او اخبار كاذبة بنفس االسم .
ويبقى االعالم هو السلطة الرابعة 

هل يصح في كل االحوال قول الحقيقة ؟
 ، االعالمية  الوسيلة  عن  املسؤول  او  لالعالمي  موجه  السؤال 
هنالك حقائق البد من ان يطلع عليها الراي العام ولكن اال توجد 
حقائق ال تدم الراي العام ان اطلع عليها ؟ بالتاكيد نعم ، هنالك 
حقائق تؤدي اىل اثار سلبية عىل املجتمع رشيطة ان ال متس حق اهلل 
عز وجل او حق مواطن ، ولكن التسرت عليها برشط اصالحها ال 
ان نتكتم عليها دون حل فان هذا يساعد املخطئ عىل تكرار خطئه 
عليها  التاكيد  سليمة  غري  ملسؤولني  مترعة  ترصحيات  هنالك   ،
وحتى  العالقات  يف  توتر  او  عنرصية  او  طائفية  اىل  لربام  تؤدي 

تؤدي اىل حروب .
التي  فالغيبة   ، البناءة واهلدامة رضورية جدا  احلقائق  املوازنة بني 
به  يعلم  ال  اخر  انسان  عن  عيب  نرش  بذاهتا  هي  الكبائر  من  هي 
احد ، هذا العيب بحد ذاته هو حقيقة ولكن نرشه ادى اىل كبرية 

من كبائر الذنوب ، واالسوأ ما يف بعض وسائل االعالم اهنا تقوم 
عىل نرش املايض لشخص ما اخذ شهرته يف املجتمع اال انه حيمل 
ماضيا فيه هفوات وقد يكون تاب والتزم االستقامة فاثارة هكذا 
التي تنرش  النفس املريضة  حقائق ال يعود باملصلحة الحد سوى 

هكذا حقائق او من يموهلا لنرشها .
وعدم  باملجتمع  االرتقاء  بغية  االسسساءة  عن  العفو  هو  التسامح 
عليه  يعاقب  التشهري  اسمه  مصطلح  هنالك  نعم  هبا  التشهري 
بني  اخللط  دون  سليم  وبشكل  تفعيل  اىل  بحاجة  انه  اال  القانون 

الصالح العام والصالح اخلاص. 

ألوان الصحافة
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التي تصبح جزءا من مشاعر املصور  التصوير ) فوتوغراف(  الة 
عندما  امهيتها  وتاخذ  جسده  من  كقطعة  اليها  وينظر  املحرتف 
تكون للمصور رؤية وبعد نظر ورسعة خاطرة ، فالصورة حتمل 
الشعر  اثري  مثبت  رؤيتها  عند  الناس  مشاعر  يف  املؤثرة  املزايا  من 

بمنظمه او سامعه
كثريا  وساعدت  سامهت  التصوير  الجهزة  احلديثة  التقنية  نعم 
مفردات  ولكن  العني  تبهر  بجاملية  صورته  اخرج  عىل  املصور 
الصورة ليست هلا عالقة بالتقنية فان الصورة القديمة ) باالسود 

واالبيض( لربام بل اكيد  يكون هلا تاثري يوازي الصور احلديثة .
عىل  احتوائه  حيث  من  الصحافة  يف  حيزه  اخذ  املحمول  اهلاتف 
بالتصوير  كان  سواء  واملراسل  املصور  تساعد  وخدمات  برامج 
فان هذه  الصورة  ، والن احلديث عن  نقل اخلرب  او  التسجيل  او 
وذلك  استخداما  االكثر  الوسيلة  اصبحت  املحمولة  االجهزة 
حتتمل  ال  معينة  ظاهرة  املصور  تصادف  وقد  هلا  االنسان  حلاجة 
التاخري اكثر من دقيقة فاجلهاز املحمول يكون هو سيد املوقف ، 

الن املصور يف كثري من االحيان ال حيمل الة التصوير معه .
التنسيق بني املوضوع والصورة امر مهم، وهنالك مواضيع تاخذ 
مصداقيتها وتاثريها بفضل الصورة اكثر من كلامهتا ، بل هنالك 
مواضيع خالية من الكلامت مفرداهتا الصور فقط فاهنا تؤثر تاثريا 

عميقا باملتلقي 
حديثة  تقنيات  فهنالك  التطور  مواكبة  عىل  يعملون  املصورون 
تظهر خفايا الصورة وبدقة عالية يستطيع من خالل بعض الربامج 
فان  االلسسون  طبيعة  وحتى  مؤثر  بشكل  الصورة  معامل  اخسسراج 
املحبوب  واظهار  العيوب  اخفاء  يف  تساهم  االلكرتونية  الربامج 

مثال برنامج الفوتوشوب
وتبقى االخالق احلسنة هي املعيار احلقيقي ملهنية املصور فهنالك 
العثرات  يتصيد  فانه  باهلل  والعياذ  االخسسالق  هذه  حيمل  ال  من 
او  العني  للتشهري مثال حركة  بثانية ويستخدمها  ويتصيد لقطات 
لكثرة تصويره وحتى  املصور  فان  الوجه  تفاصيل  او  الفم  حركة 
يلتقط  فوتوغرافية  منها صورة  يستقطع  ان  يستطيع  الفديو  افالم 
هكذا لقطات لكي يستخدمه لالعالم او بيعها للمتصيدين يف املاء 

العكر .
الصورة اخلاطئة  الصورة الن  التقاط  دقيقا يف  املصور  سابقا كان 
الفلم  وحتميض  الفلم  كلفة  وهي  مادية  خسائر  عليها  ترتتب 
االلكرتونية  التقنية  اليوم   ، وطباعتها  الصورة  السسوان  وتثبيت 
يشاء  ما  وحيذف  يريد  عدد  وباي  يشاء  ما  يلتقط  املصور  جعلت 

دون ان خير دينارا واحدا .

تأثير الصورة في الصحافة
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استخدام اجلهاز النقال له ضرورياته واوقتها واالستثناءات للطارئ 
املهم اما حديث السفاسف وان كان تبذيرا في الوقت واملال هذا 
ان لم يصطحبه كالم ماثوم فان االبتعاد عنه افضل ولكن كيف بنا 
ونحن نعيش التقنيات احلديثة في االتصال ومنها ان يضع الشخص 
املوبايل في جيبه ويوصله بسماعة يضعها في اذنه وهو يتحدث مع 
املتصل وكانه يتحدث مع نفسه وحتى البعض منهم حديثه غير 
ضروري ولكنه يتحدث بصوت عال وكانه في خصومة ، واالسوأ 
من هذا عندما يصدر هذا التصرف من بعض النساء وهن يتحدثن 
بصوت عال ، قلته لها... وهي كانت كذا ....وقولي لفالنة 
ان فالن كذا.... وعند عودتي الى البيت ساحتدث معه..... 
وهلم وجرى من هكذا احاديث، ان لم تكن تافهة فعلى االقل 

ان ال يسمعها الغريب .
وفي اجلانب االخر هناك من يتصل وال يرد عليه املتصل به فتجد 
جهازه مليئا بعدد كبير من مكاملات لم يرد عليها ، الن احلديث 

باملزاج .
نامل ان يتم جتاوز هذه الظاهرة بالتوعية واالنتقاد البناء

عندما اليكون هنالك رادع مع قلة التوعية وحتى قلة االميان فان 
اغلبها  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  معلومات  ينشر  البعض 
لهكذا  املسخرة  املواقع  عن  ناهيكم  هذا   ، واحملرف  الكذب  بني 
اكاذيب حتى تخدش الثقافة والتوعية لدى املتصفح ، والعجب 
انه يقوم بتصديقها ومشاركة نشرها وال يعلم انه ساهم في االمر 
باملنكر والنهي عن املعروف ، ولالسف الشديد جندهم من جانب 
اخر يشككون في عقائدنا واحكامنا االسالمية ويطلبون ادلة على 

صحتها بينما االكاذيب الهدامة يصدقونها دون تردد.
نحن بحاجة الى جهاز رقابي الكتروني يحد من هكذا مواقع تشر 
على  يحرض  من  وخصوصا  البلد  ابناء  بني  والبغضاء  الفاحشة 
الطائفية بنشر احاديث كلها سب وشتائم دون التحقق منها ومعرفة 
مدى جدواها في مجتمع الزال يعاني من جراح املتامرين على 

هذا البلد العظيم .

وكأنه يتحدث مع نفسه

لماذا تصدقون ما ترغبون به؟
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تثار في كثير من االحيان سواء من على وسائل االعالم او مواقع 
التواصل االجتماعي او اثناء عقد اجللسات احلوارية اسئلة ملواضيع 
ليس من ورائها طائل ، اي لو علمت بها ال تزيدك علما ولو 
جهلتها ال تنقص علما ، هنا احلديث عن الضرورة وليس االلغاء 
في  وماالسبب  الروح  تخرج  كيف  فاحلديث   ، االعتقاد  وعدم 
تسمية هذه االشياء وغيرها من املعلومات التي يقينا نحن نعتقد 
لرمبا  ديننا  منه واملعاد من اصول  فاملوت البد  بها النها حق ، 
تاتي مبردود عكسي ونبينا محمد صلى الله عليه واله يقول امنا 
بعثت المتم مكارم االخالق ، وما احوجنا الى اخالق االسالم 
التي جسدها رسول الله واهل بيته االطهار صلوات الله عليهم 
اجمعني، هذه االخالق التي تنظم العالقة بني الفرد وخالقه وبينه 

وبني اجملتمع ليضمن حقوقه ويعرف واجباته  .
فالسؤال الذي ال ينقلك الى درجة اعلى من العلم واملعرفة تكون 
نتائجه خدمة للمجتمع ارى االفضل عدم اخلوض فيه وااللتفات 

الى العلوم الرائعة التي تخدم البشرية وحث عليها االسالم .

الرسمية  واملوافقات  ومكانها  تخطيطها  حيث  من  بالعشوائية  اشبه  التي  االحياء  هذه 
لبنائها، القانون اليسمح بتغيير جنس العقار من زراعي الى سكني اال وفق ضوابط 
معينة ال تؤثر على الزراعة وال على البيئة وعلى االزمة السكنية ، اما ان يقوم كل 
صاحب ارض بتحويل ارضه الى حي سكني دون مراعاة الضوابط القانونية او حتى 
التخطيط السليم فانه امر نتجت عنه مشاكل كثيرة منها استخدام الكهرباء بشكل غير 
قانوني واملاء الصالح للشرب هذا ناهيكم عن جتمع النفايات وسط االحياء السكنية ، 
يضاف لها طامة املبازل التي تخترق هذه االحياء وفيها ما يلوث البيئة من اوبئة وامراض 

وروائح كريهة وحشرات سامة وكلها اصبحت امرا طبيعيا تعيش مع االنسان .
واما مسالة اسم مالك االرض والبعض منها تتضمن اموال وقف او ثمار وقف فانها 
اصبحت مشكلة حلولها اشكل منها ، والبعض يستنبط احكاما شرعية وفق مزاجه 

ويحاول التحايل على القانون والشرع ، وياتي من مينح لنفسه عذرا بانه مضطر .
معاجلة هذه الظاهرة بالدرجة االولى تتحملها احلكومة ولو على اقل تقدير البدء بايقافها 
قبل استفحالها اكثر ، مع ايجاد احللول البديلة حتى تستطيع احتواء مشاكلها ، اما 
حديث املواطن بان اغلب االراضي زراعية ومن ثم تصبح سكنية النها ستصبح واقع 
حال ، فهذا امر مؤسف الن الغاية التخطيط السليم وعرض الشارع القانوني وتوفير 

املراكز اخلدمية لالحياء فهذه امور مفقودة وهي من حقوق املواطن 

للسؤال قيمة معرفية تخدمك وتخدم المجتمع

وال زالت احياء البستنة في تكاثر

A h r a r w e e k l y61

ظواهر اجتماعية



من خصائص النظام التربوّي في السالم أّنه يتوّجه إلى اجلنسني 
معًا الذكر والنثى. فالسالم شريعة كاملة وراقية، تّتصف تعاليمه 
باحلكمة والعمق والسالسة. والنساء والرجال من جهة أصل ِخْلَقة 

النسان هما على حّد سواء، ولكنهما يتفاوتان من ناحية 
التكاليف واملسؤوليات، وبالتالي سيتفاوت برنامج تربية 
هذين اجلنسني. وهذا االختالف يعود منشؤه إلى ثالثة 
والطبيعّي،  اجلسماني  االختالف  االختالفات  من  أنواع 
في  واالختالف  والحساس،  العاطفة  في  واالختالف 
للفتاة  الوجودية  فالبنية  احلياة.  ومسؤوليات  التكاليف 
والصبّي تتفاوت من الناحية الظاهرية والباطنية. وحيث 
إّن الفتيات يتمّتعن بعواطف وأحاسيس أرّق فإّن طبيعتهّن 
الوجودّية ال تتحّمل إيكالهّن أعمااًل ومهّمات شاّقة لّنه 
باستمرارية  يضّر  وبالتالي  وحيوّيتهن،  بسالمتهن  يضّر 
الصحيحة  التربية  فإّن  وعليه،  العالم.  هذا  في  احلياة 
واجلديرة باالعتناء هي التي تأخذ هذه االختالفات بعني 
للبرامج.  املصالح عند وضعها  وتراعي هذه  االعتبار، 
وعند مراجعة النصوص السالمية جندها حتكي عن هذا 
المر، فالسالم قد أخذ هذه النواحي بعني االعتبار، 
تعاليمه  وشمولّية  جامعّية  على  عالمة  ذاته  بحّد  وهذا 
من  جملة  بتناول  نشرع  أن  وقبل  حكيمة.  وكونها 
االختالفات بني تربية الفتاة والصبّي، نتوّقف عند نظرة 

السالم إلى الفتيات.
- السالم والفتيات

َر  ُبشِّ )َوإَِذا  املنوال:  كان دأب عصر اجلاهلية على هذا 
َيَتَواَرى  ا َوُهَو َكِظيٌم *  َأَحُدُهْم بِاُلنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ
َأْم  ُهوٍن  َعَلى  َأُيْمِسُكُه  بِِه  َر  ُبشِّ َما  ُسوِء  ِمن  اْلَقْوِم  ِمَن 
َيْحُكُموَن﴾(1، ولكّن دين  َأاَل َساء َما  التَُّراِب  ُه ِفي  َيُدسُّ
السالم املقّدس نهض ملناصرة الفتيات، وحمايتهّن من 
ففي  الّمهات.   رضا  وعدم  وقهرهم  اآلباء  غضب 
الرؤية السالمّية تتمّتع الفتيات بامتيازات خاّصة وتفضيل 
من  أفضل  أّنهّن  على  الروايات  في  ُذكرن  إذ  واضح؛ 
الله  صلى  الله  رسول  عن  احلديث  في  كما  البناء، 
عليه واله وسلم: »خير أوالدكم البنات«2، وعن المام 
والبنون  حسنات،  »البنات  قال:  السالم  عليه  الصادق 
نعمة فاحلسنات يثاب عليها، والّنعم يسأل عنها«3. وأّن 

االختالف بين تربية الفتيات والفتيان..انموذجا..!
الله عليه  الله صلى  الله أرحم بهنَّ منه بالصبيان، عن رسول 
واله وسلم قال: »إّن الله تبارك وتعالى على الناث أرأف منه 
على الّذكور، وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها 
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للفتيات  وُجعلت  القيامة«4.  يوم  تعالى  الله  فّرحه  إال  حرمة 
امتيازاٌت أكثر من امتيازات الفتية. جاء عن الرسول الكرم صلى 
الله عليه واله وسلم: »نعم الولد البنات؛ ملّطفات، مجّهزات، 
الرجال على  السالم  مفليات«5. وحّث  مباركات،  مؤنسات، 
رعاية البنات، فاستطاع من خالل إعالنه عن الثواب الخروي 
الفتاة  بالوالدين لقبول  املرأة االجتماعية، أن يدفع  ورفعه ملنزلة 

واستحسانها ورعايتها. فقد ورد عن الرسول الكرم صلى الله 
عليه واله وسلم أّنه قال: »من كانت له ابنة فأّدبها وأحسن أدبها 
وعّلمها فأحسن تعليمها، فأوسع عليها من نعم الله التي أسبغ 
عليه؛ كانت له منعة وسترًا من النار«6. وعنه صلى الله عليه 
واله وسلم أيضًا: »ما من بيت فيه البنات إال نزلت كّل يوم عليه 
اثنتا عشرة بركة ورحمة من السماء، وال ينقطع زيارة املالئكة من 
ذلك البيت؛ يكتبون لبيهم كّل يوم وليلة 
عبادة سنة«7. وعنه صلى الله عليه واله 
وسلم قال: »نعم الولد البنات اخملّدرات؛ 
الله سترًا  واحدة جعلها  عنده  كانت  من 
من الّنار، ومن كانت عنده اثنتان أدخله 
أو  ثالث  له  يكن  ومن  اجلّنة،  بها  الله 
اجلهاد  عنه  وضع  الخوات  من  مثلهّن 
عليه  علي  المام  وعن  والّصدقُة«8. 
الله صلى  أّنه قال: »كان رسول  السالم 
الله عليه واله وسلم إذا ُبّشر بجارية قال 

ريحانة ورزقها على الله.
فكّل هذه الرعاية، وهذا االهتمام بالفتيات 
في السالم ال للتمييز بني الفتيات والفتيان، 
املُلقاة  والتكاليف  املهّم  الفتيات  لدور  بل 
فالفتيات في  املستقبل.  على عاتقهّن في 
املستقبل سوف يتعّهدن تربية جيٍل شجاع، 
وركَن  أساَس  وسيُكّن  ومؤمن،  صادق 
السكون  وأساَس  املستقبل  في  العائلة 

والهدوء في نظام احلياة.
جمعية  نشر  السرية،  التربية  كتاب   *

املعارف السالمية الثقافية.
1- النحل، 59-58.

2-بحار النوار، ج101، ص91.
3-م.ن، ص 90.

4-أصول الكافي، ج6، ص6.
5-م.ن، ص5.

6- مستدرك  الوسائل، ج15، ص116.
7- مستدرك الوسائل، ج15، ص116.

8-بحار النوار، ج101، ص91.
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ايها  ﴿يا  اجمليد  كتابه  في  تعالى  الله  قال 
النبي قل لزواجك وبناتك ونساء املؤمنني 
يدنني عليهن من جالبيبهن ذلك ادنى ان 
يعرفن فال يؤذين وكان الله غفورا رحيما(
) الحزاب / 59 (. ذلك التاج. املوشح 
الله.  لمر  البراهيمي  التسليم  بوسام 
الكبر  السماعيلي  اجلهاد  بغبار  واملعفر 
بني  هاجر  بسعي  واخمللد  الله.  ملرضاة 
شعائر الله.واملزين بجمال الصبر اليعقوبي 
وهو يستمد املدد والعون من الله وإن كان 

مرًا علقمًا !.
إن أقرب ما يصدق عليه مصطلح اجللباب 
بني  من  العباءة  هو  املباركة  اآلية  في 

 ( تعالى  وقال  اآلن.  املوجودة  اخليارات 
أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير(

مدى  عليكم  يخفى  ال   )61  / البقرة   (
تشوه صورة العباءة الزينبية هذة اليام ,, 
من  بدال  والتفاخر  للتزين  وكيف صارت 
التستر. إننا حني نرجع للعباءة على مدى 
تدخلها  لم  أنه  نالحظ  املاضية  السنوات 
أساليب التمييع في شكلها و طريقة لبسها، 
العباءة- بقت على منط واحد في  فهي – 
الشكل واللبس من أنها تلبس فوق الرأس 
مسدلة على جميع البدن، فضفاضة، ذات 
لون واحد ال يلفت النظار. قال تعالى: 
فجاءته إحداهما متشي على استحياء قالت 

سقيت  ما  أجر  ليجزيك  يدعوك  أبي  إن 
القصص-25. إن السالم ركز على  لنا” 
حياء املرأة أميا تركيز حيث أن من حجاب 
في  املتمثل  أيضا  السلوكي  حجابها  املرأة 
طريقة  وفي  حركاتها  وفي  مشيها  طريقة 
جلوسها وفي طريقة حديثها مع الجنبي. 
كل ذلك لم تغفل عنه الروايات املعصومة 
في توجيه املرأة السلوكي وفي حثها على 

احلياء والعفة واحلشمة.

• فلسفة عباءة الرأس
نبني هنا بعضًا من معطيات هذا اجللباب 
بيان  آماًل مشاركتكم في  الشريف  الطاهر 

عباءة الرأس.. تاج عفاف المرأة

جمال فالح الساعدي
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أجل  من  الغراء  املباركة  نظركم  وجهات 
حلت  أينما  الكرمية  املؤمنة  أسرنا  حتصني 
 ، نزلت  أرض  كل  وفي  أقامت  وحيثما 
وال تأخذها في الله لومة الئم ، لتكون 
نساؤنا خير سفيرات ملدرسة أهل البيت ـ 
عليهم السالم ـ ويجعلن من هذا اجللباب 
زيًا موحدًا وراية طهر وعفاف تتباهى بها 
العاشورائية  مسيراتها  في  ونساؤنا  بناتنا 
كل  في  بل   ، ونشاط  جتمع  كل  وعند 
بخطى  لنترجم   ، آن  كل  وفي  حضور 
عملية ومواقف مبدئية ذلك العنوان الكبير 
كان  كما   ) واالنتماء  اخلصوصية  وهو) 
يحلو للسيد الشهيد محمد باقر الصدر ـ 
قدس سره ـ أن يطلق عليه لكي تتمسك 
مهما  عنها  تتخلى  ال  التي  بهويتها  المة 
عصفت بها اليام ورمتها شرقًا وغربًا ، 
حتى تسري معنا املبادئ واملناسك والشعائر 
سريان الدم بالبدن وينبض بنا نداء العقيدة 
نبض القلب احلي ، وهل هناك حياة بال 
سريان دم وهل هناك قلب بال نبض وهل 
هناك انتماء بال خصوصية.. فال العيب في 
أن تكون لنا خصوصية حضارية كما لكل 
احلضارات وإن كانت وضعية، بل العيب 
أن نتخلى عن خصوصيتنا احلضارية اللهية  
خصوصيات  أمام  منهزمة  ذليلة  لتركع 
املرأة  فنرى  الخرى!.  املادية  احلضارات 
الهندية وقد تزيت بالزي الهندي التقليدي 
املسمى ) الساري ( وقد لفت على بدنها 
واجلمال  الذوق  من  تخلو  قماش  قطعة 
كل  في  به  متسكت  وقد  العملية  واجلنبة 
بلدان العالم وهو زي وطني ، فلماذا ال 
تتمسك بناتنا ونساؤنا بزي العقيدة الصيل 
وحشمة املبدأ السامي ونيل وسام الرضوان 

من رب الكوان ) ورضوان من الله أكبر 
ذلك هو الفوز العظيم ( ) التوبة / 72 (.

• جهاد النفس 
النفس  ونهى  ربه  مقام  خاف  من  )وأما 
 (  ( املأوى  هي  اجلنة  فإن  الهوى  عن 
ارتداء هذا  إن  نعم  النازعات / 40 (. 
من  ساحة  هو  الشريف  النسوي  اجللباب 
ـ  النفس  جهاد  ـ  الكبر  اجلهاد  ساحات 
بالنسبة لنصف اجملتمع السيما وهو يحاكي 
 ( املرأة  شخصية  في  احلساس  العصب 
اخلصام  في  وهو  احللية  في  ينشؤا  أومن 
فارتداء   ،)  18/ )الزخرف   ) مبني  غير 
املؤمنة  للذات  إثبات  هو  اجللباب  هذا 
وإنتصار على النفس وهواها ، وكما أشار 
احلديث ) ألد أعدائك إليك نفسك التي 

بني جنبيك(.
)وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
الغيب  عالم  الى  وستردون  واملؤمنون 
تعملون(  كنتم  مبا  فينبئكم  والشهادة 
عقيدتنا  في  املتسالم  )التوبة/105(. لن 
على  يتطلع  عصر  كل  في  احلجة  بأن 
اجللباب  مثل هذا  البالد ،وارتداء  أعمال 
هي خطوة عملية فاعلة لنيل رضا املعصوم 
ـ عليه السالم ـ وإدخال السرور في قلب 
بضعة الرسول املصطفى ـ صلى الله عليه 
الله لرضاها ويغضب  التي يرضى  ـ  وآله 

لغضبها الذي يتحقق وهي ترى نساء أمتها 
قد تفنن في تصميم الزياء حتى احتوت  

كل شيء سوى احلياء !.
• العباءة الدرع احلصني  للمرأة :

من أهداف احلجاب السامية التي لم حتققها 
باحلجاب وقد روجوا  يسمى  ما  موضات 
وكما   .! عفاف  القلب  في  مادام  املهم 
يقول أهل الطب )الوقاية خير من العالج( 
حريتهم  فليس  احلجاب  نزع  غايتهم  لن 
عباءة أكتاف أو عباءة على الرأس بل ال 
وقد  املسلمة  البنت  يروا  حتى  لهم  يحلو 
جتردت من هويتها وهو احلجاب فيمنحوها 
بدل النتساب إلى خمار الزهراء واحلوراء 
عضوية فاعلة في  دور عرض الزياء!..
العباءة الزينبية تاج فهل يوضع التاج على 

الكتف ؟!
الشفاه  ترتعش  أن  سوى  ِمنُكم  ُأريُد  ال 
منكم انتعاًشا بِذكر الله عز وَجل في هذه 
اللحظة في هذِه اليام شيء ال ُيسكت عنه 
حقًّا , ظهرت تِلَك العباءة التي قيل أنها 
سُتغنيُكم عن الـ) العباءة الزينبية ( املعروفُة 
من  ُيصمِّ لكي  امُلصممات  تسابق  بـِ  اآلن 
الكلمة  وهذه  عباءٍة  هيئة  على  ُفستاًنا 
بريئٌة مما ألبسوها. َتقوُل إحدى  الطبيبات 
النفسيات  إن لِبس هكذا عباءات إمنا ُهو 
َعكس مايجوُل بـِروِح َمن تلَبُسها , فأحيانًا 
ُتفِرُحها وترفع ِمن  َتسمَع كِلمًة  لـِ  تلَبُسها 
شأنِها  ُرغَم ُعلوِه  بدون هذه الكلمات. 
ث عقوَلنا لـِ دقائِق فقط, ما  حقًا دعنا ُنحدِّ
نفُع ِديننا الذي نختِزَنُه بـِقلوبِنا إن لم نُكن 
ديننا  هو  كيف  يروا  لكي  للعاَلم  ُرُه  نصوِّ
وكيف هي حشمتنا, كيف أّنه علٌم وإيقان 

وعمل.
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وانجازات  سرية  امام  طويال  نتوقف  التاريخ  نتصفح  عندما 
العديد من الشخصيات التي اتصفت باملقدرة والعبقرية، ولطاملا 
حققوها،  التي  لإنجازات  نظرا  ودهشة  بانبهار  إليهم  نظرنا 
سواء كانت تلك الشخصيات قد اثرت املسرية النسانية بمجال 
احلياتية  الشؤون  من  سواها  او  السياسة  او  االجتامع  او  العلوم 

التي برزوا من خالهلا كقادة ومؤثرين او خمرتعني.
احلقبة  يف  سواهم  عن  هؤالء  متيز  ملاذا  يوما  تساءلنا  هل  ولكن 
ويمتلكون  خارقني  كانوا  فعال  وهل  عارصوها؟  التي  والبيئة 
دماغا او قدرة تفوق اقراهنم من البرش؟ ام ملاذا اختار القدر تلك 
الشخوص دون سواها ليخلدهم التاريخ من خالل ما اثروه من 
علمهم وحكمتهم وحنكتهم وسواها من مميزاهتم غري الطبيعية؟

قد يكون التوفيق وتسديد اخلطى الهلي او احلكمة الهلية سببا يف 
ذلك، ولكن اهلل عز وجل العادل القسط ال يمكن ان ال يساوي 
يف  متساوون  ونحن  سبحانه  خلقنا  فقد  ونظريه،  االنسان  بني 
درجات الكامل النساين، فاجلميع يملك دماغا يفكر به وأطرافا 

مخسة وجسدا صحيحا ال خيتلف عن سواه من البرش.
فالعباقرة نظراؤنا، بالشكل والصميم وال خيتلفون عنا من حيث 

عن  انشغلوا  اهنم  عنا  به  خيتلفون  ما  ولكن  واملقدرة،  اخللقة 
امللذات والشهوات وابعدوا عن مشاعرهم احاسيس الحباط 
والفشل، ومتسكوا بالرصار والعزم والتفاؤل، ونظروا لألمور 
من زاوية أخرى، اغلبنا مل يلتفت اليها يف جمال عمله او هواياته 

او شؤونه اليومية اخلاصة والعامة.
فقد كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله  وسلم فردا وسط حشود 
الكافرين، ال يأمن جانب أحد سوى ابن عمه ايب طالب االمام 
عيل عليهام السالم وهو صبي صغري، وزوجته املخلصة السيدة 
خدجية عليها السالم وهي امرأة ضعيفة، واملجتمع الذي حوله 

ال يؤمن سوى باملصالح االقتصادية واللهو الدنيوي السافر.
وكل مسلم يعرف كيف نجح صلوات اهلل عليه واله وسلم يف 
نرش رسالة السامء وتعميمها حتى بلغت اصقاع العامل، وأصبح 
االسالم من أكرب االديان يف األرض، وبات اسمه الكريم يرتدد 
يف عىل مدار الساعة يوميا حول من رشق األرض حتى مغرهبا، 
طبعا هذا تسديد إهلي.. ولكن هل كان ليتحقق كل ذلك لوال ما 

متيز به الصادق األمني؟
ِمْن  وا  ضُّ نفاَ الاَ ْلِب  اْلقاَ ِليظاَ  غاَ ا  ظًّ فاَ ُكنتاَ  سسْو  لاَ )واَ قائل:  خري  يصفه 

من مفاتيح النجاح... 00

 التفاؤل
محمد حميد الصواف
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والتضحيات  األذى  كل  من  بالرغم  اهلل  رسول  كان   ،) ْولِكاَ حاَ
التي كلفته سمحا متفائال باملستقبل، مل تنل الفواجع من مشاعره 

او اخالقه، واوال من أمله وثقته باهلل.
لقد كان التفاؤل لدى رسول اهلل )ص( ليس جمرد شعور، بل كان 
اسرتاتيجية تفيض منه عىل من حوله، فقال )ص( )تفاءلوا باخلري 
بوجه  اخاك  تلقى  ان  املعروف  )من  آخر،  حديث  ويف  جتدوه(، 

طلق(.
أكثر  هم  »املتفائلني«  أن  كندا  يف  جديدة  علمية  دراسة  أظهرت 
»حكمة« من »املتشائمني«، وأن املرارة تبعد الشخص عن احلكمة 
األشخاص  من   5% أن  وقسسّدرت  السسدروس،  يستخلص  ال  ألنه 

يعّدون فعاًل حكامء.
وأشارت الدراسة التي أجريتها جامعة كولوريا يف مونرتيال اىل 
إن احلكمة والذكاء ليسا اليشء نفسه، مقّدرة أن %5 من الناس 

يمكن وصفهم كحكامء حقيقيني.
ويف السياق ذاته توصلت جامعة إلينوي من خالل دراسة 5100 
القلب  بصحة  يتمتعون  املتفائلني  األشخاص  أن  إىل  شخص، 
واألوعية الدموية، حيث تفوقوا بفارق درجتني يف اختبار صحة 

القلب واألوعية الدموية عن غريهم.
توقع  عىل  يتوقف  ال  الجيسسايب  التفكري  أن  إىل  الدراسة  ولفتت 
الشخص للنتائج الجيابية فقط، ولكنه يقوم أيضا باتاذ خطوات 

قليال  املتفائلني  األشخاص  أن  إىل  مشرية  النتائج،  تلك  لتحقيق 
من  عالية  نسبا  تفرز  ال  فأجسادهم  ولذا  بالسلبية،  يشعرن  ما 

اهلرمونات املرتبطة بالتوتر.
لذا ان كنا نصبو اىل النجاح والتوفيق علينا أوال ان نطهر رسائرنا 
من كل ما هو سلبي، ونتأمل بإجيابية كل التحديات التي تواجهنا، 
ونؤمن بإيامن وثقة بإرادة اهلل سبحانه وتعاىل وال ندع اليأس ان 
يطرق ابوابنا، وفعال نجعل من الفشل يف حدث خطوة يف طريق 

.)ِ ِة اهللَّ مْحاَ ْقناَُطوا ِمْن راَ النجاح، )ال تاَ
كيف تتخلص من األفكار السلبية

بنفسه،  كبرية  ثقة  عىل  النسان  يكون  أن  جيب  بالنفس:  – الثقة 
بحيث تدفعه إىل حتقيق مستويات عالية من الرضا.

أن  شأهنا  من  التي  األدوات  أهم  من  العمل  يعترب  العمل:   –
تسهم يف القضاء عىل وقت الفراغ الذي يؤدي إىل ترب أفكار 

سلبية.
– الرادة القوية: جيب أن يكون للشخص إرادة قوية يسعى من 

ورائها  اىل حتقيق هدفه وطموحه.
بداية  هو  باهلل  اليامن  ألن  وجل:  عز  باهلل  الراسخ  اليامن   –
ما  بأنه لن يصيبنا إال  نؤمن  أن  النجاح، وذلك من حيث  طريق 

كتب اهلل لنا.
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والتي  احلسيني  العزاء  مراسيم  صاحبت  التي  التطورات  ادت   
جعلت منها, مناسبة كثيرة التكرار على مدار السنة وجتتذب اعدادا 
الى انشاء اماكن خاصة باملأمت احلسيني  كبيرة جدا من الناس – 
تسمى )احلسينية( وهي قاعة كبيرة مخصصة لقامة مجالس العزاء 
احلسينية وقد غدت في السنني االخيرة تستعمل في مناسبات دينية 
ذلك…  الى  وما  والتكرمي  التأبني  كحفالت  وثقافية  واجتماعية 
ويبدو ان هذه املؤسسة ليست حديثة التكوين بل ترجع الى عهد 
قدمي فقد قال السيد امير علي في كتابه مختصر تاريخ العرب: 
)احلسينية(  الفاطميني  القاهرة في عهد  افخم عمارة  “وكان من 
وهي بناء فسيح االرجاء تقام فيه ذكرى مقتل احلسني في موقعة 

كربالء”.
وتطورت فكرة احلسينيات حتى أصبح أتباع أهل البيت )عليهم 
السالم( يؤسسونها ويبنونها في كل مكان يتواجدون فيه ويتخذون 
وتأريخهم,  وعقائدهم  ثقافتهم  على  للمحافظة  أماكن  منها 
 – املسجد  غير   – أخرى  ثقافية  مؤسسة  إلى  احلسينية  فتحولت 
اعتمدها أتباع أهل البيت )عليهم السالم( لنشر الثقافة السالمية، 
وأصبحت منطلقًا ملشروع مؤسسة ثقافية واسعة اختص بها أهل 
البيت )عليهم السالم( وهي الشعائر احلسينية وميكن اعتبار مؤسسة 

)احلسينية( امتدادا ملؤسسة املسجد السالمية.
ويذكر الدكتور ابراهيم احليدري في كتابه تراجيديا كربالء: ان 
اولى احلسينيات التي شيدت في العراق هي ) احلسينية احليدرية 
( في الكاظمية عام 1876م وقد تبعتها حسينية اخرى في بغداد 
بناء  مت  فقد  كربالء  في  اما   … ايضا  الكاظمية  في  ثالثة  ثم 
اول حسينية  العشرين حيث شيدت  القرن  أوائل  في  احلسينيات 
لنزول زوار االمام احلسني )عليه السالم( وكذلك لقامة مراسيم 
العزاء احلسيني عام 1906 وكانت حسينية الشوشترية في النجف 
اول حسينية شيدت فيها عام 1913 وفيها اقدم مكتبة من مكتبات 
العصر احلديث في النجف, ثم تعددت احلسينيات في املدن املقدسة 

وغيرها من املدن.
شعائرية اخرى وهي  وقد انبثق عن )احلسينية( مؤسسة دينية – 
)هيئة املواكب احلسينية( والتي تتكون من عدد من االفراد املوسرين 
,والتي  احتياجاتها  بكافة  ودعمها  ادارتها  على  يقومون  الذين 
انتشرت في اآلونة االخيرة بشكل غير مسبوق حتى فاقت اعدادها 
اآلالف في جميع مناطق العراق , ودور هذه املؤسسة هو رعاية 

مواكب العزاء احلسيني.

متى تشّيدت أول الحسينيات؟

منذ بداي���ة القرن العش���رين اتخذت 
ش���كلها  الحس���ينية  المراس���يم 
وانتشرت  النهائي  وتركيبها ش���به 
طابع���ا  له���ا  واتخ���ذت  وترس���خت 
فولكلوري���ا ش���عبيا, وبخاص���ة في 
المدن المقدسة في النجف وكربالء 
والكاظمي���ة وكذل���ك ف���ي بغ���داد 
مجال���س  جان���ب  فال���ى  والبص���رة 
اللطم  اقيم���ت مواك���ب  التعزي���ة 
تمثيل  )الزنجيل( وكذلك  ومواكب 
واقعة الطف ومقتل االمام الحسين 

)التشابيه(.

قراءة في سوسيو- تاريخية للعزاء الحسيني

حسينية تاج دار بهو في كربالء الذي ازيل بسبب فتح شارع السدرة

بقلم: منذر هارون
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وردت هذه الروايات في كتاب )مثير الغرام( إلى زيارة القدس 
والشام للحافظ املقدسي أحد كبار علماء املسلمني من غير الطائفة 

الشيعية.
ويظهر في الصفحة الوسطى الرواية التي تتكلم عن الدم العبيط 
الذي كان يشاهد حتت كل حجر من احجار بيت املقدس يوم 
استشهاد المام احلسني )عليه السالم( واستشهاد ابنه علي الكبر 

)عليه السالم(.
وورد في االعالم للزركلي في هوية احلافظ املقدسي انه »قاض، 
ابن  وقال  دمشق«،  أهل  من  باحلديث  اشتغال  له  الكتاب،  من 
أخرى،  واحلسيني  )مشيخة(  السرمري  اجلمال  له  خّرج  حجر، 
وحدث عنه الوعاظ«. وابن ِهالل املَْقِدسي هو أحمد بن محمد 
بن إبراهيم بن هالل املقدسي اخلواصي الشافعّي، أبو محمود، 
جمال الدين: فاضل من أهل القدس، مولده بها ووفاته مبصر له 
كتب، منها )مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام(، و )املصباح 

في اجلمع بني الذكار والسالح(.

كتب هذه النسخة اخلطية أبو جعفر محمد نازويه القمي وصّححه 
القرن  في  البالغة  نهج  وُشّراح  الكبار  املشايخ  من  ثالثة  ورواه 
السادس الهجري واعد هذه النسخة وقّدم عليها احملقق الفاضل 
سماحة السيد حسن املوسوي البروجردي بإفراد كتاب خاص بها 
أسماه )العرف الوردي فيما يتعلق بنسخة السيد الراوندي( مضمنّا 
بذكر ما يتعلق بالنسخة من تراجم املشايخ املرتبطة به من مجيز 
النسخ الصحيحة للكتاب دون  تأثير في إيصال  ومجاز ومن له 
حتريف وتصحيف في القرون الهجرية الثالثة اخلامس والسادس 

والسابع.
النادرة  والُتَحف  العتيقة  النسخ  من  تعتبُر  الصدار  هذا  نسخة 
والفريدة وُتعد من أقدم نسخ الكتاب في الشرق الوسط وأنفسها 
وأكملها، وبحسب املتخصصني فانه يعود تاريخ خط هذه النسخة 
للعام 556هـ، وهي من ممتلكات مكتبة املتحف الوطني العراقي

وقد اجتهدت مؤسسة دار التراث في مدينة النجف الشرف التي 

بالعمل  ونشِره،  وتوثيقه  اِلسالمي  التراث  حفظ  بشؤون  تعنى 
لنسخة  الصلية  النسخة  طبق  البالغة  نهج  كتاب  طباعة  على 
السيد الراوندي بخط الناسخ ابو جعفر محمد نازويه القمي ضمن 

إصدارات سلسلة إحياء التراث اخملطوط الذي تتبناه املؤسسة.

ما قلب حجر في بيت المقدس إال ووجد تحته دم عبيط 

اين توجد النسخة االصلية لكتاب )نهج البالغة(؟ 
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برزت االحياء السكنية العشوائية كظاهرة 
بعد  العراقي  االجتامعي  املشهد  يف  ملحة 
عام 2003، بالتزامن مع االنفالت األمني 
واستباحة  للسلطة  الرقايب  الدور  وغياب 
العديد من املواطنني لألرايض الشاغرة يف 

املدن لتأسيس جتمعاهتم السكانية.
وبحسب املراقبني فان العديد من األسباب 
تقف وراء تلك الظاهرة، تقف يف طليعتها 
سكانية  احياء  تأسيس  عن  الدولة  عجز 
امللحوظ  السكاين  النمو  حجم  تناسب 

خالل هذه الفرتة.
وبحسب آخر احصائيات وزارة التخطيط 
بلغت  العشوائية  املساكن  فسسان  العراقية 
مسكنا،   )346881(  ،2014 عسسام  يف 
من   %  )7.3( تتجاوز  بنسبة  يشكل  ما 
باستثناء  العراق،  يف  املساكن  عدد  اجايل 
ان  اىل  الحصائية  وتشري  كردستان،  إقليم 
عدد سكان تلك العشوائيات ما يربو عىل 
يشكلون  نسمة  ألف  وأربعامئة  مليونني 
السكان،  جمموع  من   )%  6.9( حسسوايل 

والعدد يف تزايد مستمر.
يؤكد معظم املراقبني عىل ان لتلك الظاهرة 
املتداخلة،  العديد من الشكاالت  القائمة 
والثقايف  االجتامعي  الصعيد  من  ابتداء 
آخر  وليس  وأخريا  والبيئي  واالقتصادي 
ادنى شك  أسفر دون  مما  األمني،  الصعيد 
عن هتديدات جدية ال تستثني أي قطاع من 

األصعدة املشار اليها.
ظاهرة  مفهوم  املختصون  ويشخص 
جمتمعات  بكوهنا  العشوائية  االحسسيسساء 
العمراين  النسيج  مع  تتامشى  ال  ومباين 
للمجتمعات التي تنمو بداخلها أو حوهلا، 
للنمو  الطبيعية  االجتاهات  مع  ومتعارضة 
املنظمة  للقوانني  خمالفة  وهي  واالمتداد، 
صاحلة  غري  مباين  باعتبارها  للعمران، 

للسكن، وأرايض غري خمصصة لالستعامل 
املرافق  اىل  مفتقرة  مناطق  كوهنا  السكني 

واخلدمات.
املتحدة، هي األرسة  ووفق تعريف لألمم 
املعيشية يف العشوائيات هي جمموعة أفراد 
منطقة  يف  نفسه،  السقف  حتت  يعيشون 
مما  أكثر  أو  واحد  اىل  ويفتقرون  حرضية 
يأيت: اسكان دائم، مساحة كافية للمعيشة 
واحلصول عىل مياه حمسنة، واحلصول عىل 

مرافق رصف صحي وحيازة مأمونة.
عىل  تطلق  أخرى  مصطلحات  توجد  كام 

العشوائيات منها، السكن القزمي، و)مدن 
املتجاوزين،  الرطاين،  والسكن  التنك(، 

احلواسم.
جسسذور  ان  الباحثني  مسسن  الكثري  ويسسسرى 
الثالثينيات  بداية  يف  برزت  الظاهرة  هذه 
يف  ازدادت  ثسسم  السسعسسرشيسسن،  السسقسسرن  مسسن 
اخلمسينيات، وبعد اهنيار القطاع ارتفعت، 
ثم برزت مرة أخرى يف الثامنينيات، لتتفاقم 
عام  للعراق  األمريكي  االحسستسسالل  بعد 
الظاهرة  هذه  تتنامى  وأخذت  م،   2003
بشكل ملحوظ دونام توقف يذكر، بشكل 

األحياء العشوائية... 

تحديات اجتماعية وبيئية وامنية تتراكم
محمد حميد الصواف
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أصبحت عصية عىل ضبط إحصاء رسمي 
دقيق هلا.

ان حوايل  العراقية  التخطيط  وزارة  وتقدر 
)4.752( مليون مسكن، سجلت حمافظة 
من   )%  33.4( قدرها  نسبة  اعىل  بغداد 
حمافظة  تلتها  العشوائية،  املساكن  جمموع 
البرصة بنسبة قدرها )13.8 %(، يف حني 
عدد  يف  نسبة  اقل  املثنى  حمافظة  سجلت 

 )%  0.4( ب  قدرت  العشوائية  املساكن 
من جمموع املساكن العشوائية.

المخاطر والتهديدات
السسدراسسسات  مسسن  العديد  تسسرى  ذلسسك  اىل 
يف  العشوائي  السكن  ألحياء  املسسرصسسودة 
جلة  ان  العربية  البلدان  وبعض  العراق 
تلك  عن  الناجة  والتهديدات  املخاطر 

الظاهرة تتلخص بجملة أمور منها:
املستعصية  لسسألمسسراض  بسسؤر  ظسسهسسور   -1
كسسالسسرطسسان وامسسسسراض السسسسسل والسستسسدرن 

واجلرب لدى بعض السكان.
صعيد  عىل  سواء  ملحوظ  بيئي  2-تلوث 
اخلسسدمسسات  غسسيسساب  مسسع  األبنية  او  السسرتبسسة 
األساسية مرافق الرصف الصحي النظامية 
وشبكات املياه الصاحلة للرشب او الغسل.
الثقايف  املسسسسستسسوى  يف  ملحوظ  3-تسسسدين 
تلك  يف  القاطنة  العوائل  ألبناء  والتعليم 

االحياء.
لدى  وخاصة  العدواين  السلوك  4-بروز 
العنف  وجود  ظل  يف  االخر  جتاه  الشباب 

اجلامعي هلذه املساكن العشوائية.
كاجلنايات  العنف  معدالت  5-تضخم 
كالقتل  عناوينها،  بمختلف  واجلسسنسسح 

والرقة واالغتصاب وغريها.
املخدرة  املسسواد  تعاطي  ظاهرة  6-انتشار 

واملتاجرة هبا داخل تلك االحياء.
أصحاب  من  الكثريين  جسسذب  7-نقطة 
حاالت الفساد االجتامعي ومصادر ازعاج 

لألحياء املجاورة.
8-عسسجسسز األجسسهسسزة األمسسنسسيسسة عسسن ضبط 
نظرا  اجلرائم  من  واحلسسد  السكان  أحسسوال 
لغياب التنظيم السكاين، مما جيعلها حاضنة 
تشكل  التي  الرهابية  والزمر  للعصابات 

خطرا جسيام عىل املجتمعات.
حلول ومقرتحات 

السسشسسؤون  يف  الباحثني  مسسن  جلة  وضسسع 
االجتامعية واملختصني يف شؤون الحصاء 
العملية  املسسقسسرتحسسات  بعض  والسسسكسسان 
من  واحلد  السلبية  الظاهرة  هذه  لتجاوز 
مسامع  تطرق  مل  اهنا  اال  املستمر،  اتساعها 
نظرا  السطور  كتابة  وقت  حتى  املسؤولني 
لعدة مسببات ال يسعنا املقام لذكرها حاليا.

من جلة تلك احللول واملقرتحات:
ملنع  صارمة  فورية  اجسسراءات  وضع   -1
املرعية  القوانني  التجاوز؛ وتطبيق  حاالت 
وُتقر  ترشيعات  ُتسن  ريثام  حاليا،  النافذة 

إجراءات بديلة.
شامل  وترقيم  وحسسرص  مسح  2-اجسسسراء 
للمناطق العشوائية كافة، وأعداد الساكنني 
خمتصة  وزارات  من  عليا  جلنة  3-تأليف 
والسكان  التخطيط،  وزارة  مثل  ومعنية، 
وزارة  املحافظات  وجمالس  والبلديات، 
عالقة  هلا  جهة  وكل  واملالية،  الداخلية، 

العمل  لتسهيل  عليها؛  املتجاوز  باألرض 
اخلطط  ووضسسسع  والتباحث  والتنسيق 
)السكن  األزمسسة  هذه  من  للحد  الالزمة 

العشوائي(.
والتخطيط  البناء،  النظر برشوط  4-اعادة 
من  الفقراء  وتعويض  للمدن،  العمراين 
أو  اراض،  بقطع  العشوائيات  ساكني 
مساكن واطئة الكلفة بمناطق معينة خمطط 
العشوائي  للسكن  اخالئهم  مقابل  هلا 
بعد  صارمة  بعقوبات  املخالفني  معاقبة 
واخليارات  احللول  كل  وضع  من  االنتهاء 
الخالء  ثم  من  املناطق،  لساكني  املمكنة 
بالرشوع  تتالزم  زمنية  توقيتات  وفق  عىل 
السكن  مسسن  السسنسساجتسسة  االثسسسار  إصسسسالح  يف 

العشوائي.
السسسكسسان،  قسسرض  صسسنسسدوق  تنشيط   -5
هذه  حل  يف  ارشاكسسه  بخطوات  والقيام 

األزمة.
االسهام  يف  اخلاص  للقطاع  دور  منح   -6
التعاقد  خسسالل  مسسن  األزمسسسة  هسسذه  بحل 
بديلة  مساكن  لبناء  خاصة  رشكسسات  مع 
القانونية  العراقيل  ورفع  خمففة،  برشوط 

والبريوقراطية من أمامه.
تصاميم  لوضع  هندسية  خطط  وضع   -7
تستوعب أكرب عدد ممكن من ساكني هذه 
بديلة يف  بناء مساكن  العشوائيات يف حال 
بديلة  بذاهتا  هي  تكون  أن  يمكن  مناطق 
هلم كمناطق األطراف، مثل تصاميم البناء 

العمودي واطئة الكلفة.
رسميا  املناطق  هذه  سكان  تسجيل   -8
ُيستحدث  خاص  بقسم  خاصة  بسجالت 

يف وزارة الداخلية
رقام  عشوائية  منطقة  أو  مسكن  كل  ومنح 
االحرتازية  االجسسسراءات  لغرض  خاصا؛ 
مع  يتوافق  بشكل  والسسرقسسابسسيسسة،  األمنية 

القانون.
9- دعم أبواب املوازنة املالية العامة للدولة 
لقطاع السكان ومناقلة األبواب غري ذات

قطاع  بسساب  لصالح  القصوى  السسسرضورة 
السكان.
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واّتساعا  ازديادا  شهدت  املقدسة  والكاظمية 
على مرور اليام، كانت بدايته بعد استشهاد 
المام أبي جعفر محّمد اجلواد )عليه السالم( 
سنة 220هـ ودفنه الى جوار جده المام ابي 
احلسن موسى الكاظم )عليه السالم( وأصبح 
دفعت  وقد  قريش،  مقابر  حول  السكن 
السكن  إلى  الناس  بعض  الدينية  العقيدة 
حول املشهد املبارك؛ حلمايته وإدارته وإيواء 
زائريه، فكان هذا التجّمع حول املشهد هو 

النواة اُلولى ملدينة الكاظمية، هذا فضاًل عن 
املوقع اجلغرافي ملقابر قريش من حيث قربها 
ومجاورتها  تربتها،  وجودة  دجلة  نهر  من 
وارفة  والشجار  واملزارع  والرياف  للقرى 
النصوص  مجموع  من  ويستفاد  الظالل، 
أّن  العباسي الّول  بالعصر  املتعّلقة  التاريخية 
وأصبحت  سريعًا  تطّورت  قد  املنطقة  هذه 
جزءًا مّتصاًل ببغداد، بل محّلًة من محاّلتها، 
وبذلك أصبحت منطقًة عامرًة بالسّكان زاخرًة 

بالعمران، شأنها في ذلك شأن سائر احملاّلت 
معّز  سيطر  هـ   334 عام  وفي  البغدادية، 
الدولة البويهّي على احلكم في بغداد، كان 
من جملة أعماله خالل أيام ملكه تشييد املرقد 
وإنزال  عمارته،  في  رائعًا  تشييدًا  الكاظمّي 
اخلدمة  لغرض  الدياملة  اجلنود  من  جماعة 
آثار  واحلفاظ على المن، وكان من جملة 
والتصاق  البويهي  العهد  في  المن  استتباب 
مقابر قريش ببغداد، َذهاب الناس في أعداد 

الكاظمية في التاريخ
تعد بغداد واحدة من المدن التاريخية المهمة التي تميز نسيجها الحضري والمعماري منذ 

انشائها ولحد اآلن ببنية تحمل قيما متميزة تمثلت بسمات ومالمح حضرية ومعمارية أعطت 
للمدينة خصوصيتها على مرِّ العصور، والى أحد مناطق بغداد العريقة في جانب الكرخ الى 

الجانب الغربي لنهر دجلة، حيث مدينة الكاظمية المقدسة.. وبقعة المشهد الكاظمي 
التي تحّفها المالئكة المقربون ويشتهي جوارها العلماء والصالحون، حيث باب الحوائج وباب 
المراد.. َمنزل الرحمات اإللهية واأللطاف الملكوتية.. ومهوى قلوب األفئدة، وتاج بغداد البهي، 

كانت وال تزال قبلة الزائرين المتشوقين الوالهين لزيارة مشهدها المعظم..
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غفيرة إليها في اجلمعات واملواسم واملناسبات 
الدينية، كذكرى شهادة المام احلسني )عليه 
من  ذلك  شابه  وما  الغدير  وعيد  الّسالم( 
املناسبات، وقد تعّرضت املدينة خالل فترات 
تاريخية متعاقبة إلى الغرق والفيضان السّيما 
في سنة 367 هـ وسنة 466 هـ وسنة 554 
هـ وسنة 569 هـ، ثّم سنة 614 هـ وسنة 
646 هـ وسنة 654 هـ. وملّا حدث فيضان 
سنة 614 هـ أّثر في املشهد الكاظمّي ومدينته 
أثرًا بالغًا، فقام الناصر لدين الله بتعمير ما 
للمشهد  املاء، كما شّيد سورًا جديدًا  خّربه 
العصر  وانطوى  614هـ.  سنة  الكاظمّي 
محّلة  الكاظمي  املشهد  وبلدة  العباسي، 
عامرة مفردة، فيها خلق كثير، وذات سور، 
من  ومرافقها  املدن  مقتضيات  سائر  وتضّم 
على  شرف  ونقيبي  وعمارة،  وسّكان  دور 
العلويني  نقيب  غير  والبلد،  املشهد  شؤون 
عام  من  الّول  الشهر  وفي  الطالبيني،  أو 
ومّت  بغداد،  املغولي  اجليش  هـ حاصر   656
احتاللها يوم االثنني الثامن عشر من احملّرم أو 
بأيام، ووافق هذا االحتالل عدٌد  بعد ذلك 
وضروب  والتالف  التخريب  حوادث  من 
من املصائب والنكبات، وما أن أطّل القرن 
الثامن حّتى كانت املدينة قد سارت أشواطًا 
في طريق تقّدمها، عامرًة بسّكانها وبزّوارها 

والقادمني إليها.. 
ويصفها حمد الله املستوفي في أوائل القرن 
الثامن فيقول: ».. في أوائل القرن العاشر 
اجلديد، من حيث  الكاظمّية عهدها  دخلت 
االستقالل الداري الداخلي،وأصبحت مدينة 
لها كيانها وَدورها في الشؤون العاّمة، ففي 
سنة 914 هـ سيطر الصفويون على العراق«.

الكاظمية،  الصفوي  إسماعيل  الشاه  وزار 

بالبلدة ومحكمة  إدارة خاّصة  بتشكيل  وأمر 
»شيخ  لقب  يحمل  قاٍض  يرأسها  شرعّية 
الكاظمي  املشهد  بتشييد  وأمر  السالم«، 
خلّدام  الرواتب  وعّين  فخمًا،  رائعًا  تشييدًا 
املشهد واملسؤولني عنه، وفي نحو سنة 1302 
الفيلق  قائد  باشا«  »هدايت  املشير  أمر  هـ 
بعمل  بغداد  في  السادس  التركّي  العسكري 
جسر من اخلشب عائم على نهر دجلة، يربط 
ارتبطت  وبذلك  والعظمية،  الكاظمية  بني 
أيضًا،  بغداد  الشرقي من  باجلانب  الكاظمية 
وفي سنة 1318 هـ مّت وضع حجر الساس 
بلدة  أجنبت  وقد  الكاظمية،  سراي  لبناء 
الكاظمية خالل عمرها الطويل عددًا كبيرًا من 
الفقهاء والدباء والشعراء واملفّكرين والطباء، 
من  مجموعًة  جوانحها  بني  املدينة  وضّمت 
العلوم  بتدريس  ُتعنى  التي  الدينية  املدارس 
بطاّلبها  زاهرًة  عامرًة  وكانت  السالمّية، 
وأساتذتها، وفي طليعتها مدرسة الفقيه السّيد 
القرن  أوائل  في  سة  املؤسَّ العرجي  محسن 
املدينة  ضّمت  كما  الهجري،  عشر  الثالث 
أيضًا مجموعة من املكتبات الضخمة احلافلة 
بنفائس اخملطوطات وُأّمهات الكتب، وقيل: 
في  كانت  حجرية  عراقية  مطبعة  أّول  )إّن 
في  ُيَعّد  وذلك  هـ(،   1237 سنة  الكاظمية 
املدينة في  العلمي لهذه  النشاط  قائمة  صدر 

النصف الّول من القرن الثالث عشر، ومن 
أبرز املواقف السياسية ملدينة الكاظمية موقفها 
خالل احلرب العاملية الولى، من االحتالل 
البريطاني للعراق، فقد استنجد وجوه البصرة 
بعلماء  هـ   1332 سنة  احلّجة  ذي   20 في 
بوجوب  أمرًا  العلماء  فأصدر  الكاظمية، 

الدفاع املقّدس على كّل مسلم.
وكانت البلدة تستقبل وفود العلماء الزاحفني 
وغيرهما  وكربالء  النجف  من  املعركة  نحو 
مبنتهى الترحاب والتكرمي وتوّدعهم إلى ساحة 
البريطاني  اجليش  واحتّل  ذلك،  مبثل  القتال 
مدينة الكاظمية في السابع عشر من جمادى 
صفحة  فُطويت  1335هـ،  سنة  اُلولى 
احتالل  صفحة  لتبدأ  طويل  عثماني  احتالل 
االحتالل  بعد  الكاظمية  تنقطع  ولم  آخر، 
البريطاني الغاشم عن العمل اجلاّد في محاربة 
احملتّلني بكل ما ُأوتيت من طاقات وقوى مادية 
ومعنوية، ويدّل على ذلك ما جاء في رسائل 
إميانها  في  املتطّرفة  »الكاظمية  بيل:  املس 
مناوأة  في  واملتشّددة  السالمّية،  بالوحدة 
البريطاني  آيرالند  فيليب  وكتب  االنكليز«، 
في  لبريطانيا  املعادي  الشعور  »وكان  يقول: 
الكاظمية شعورًا قويًا جّدًا، فقد هّدد العلماء 
جميع من يصّوت لالحتالل البريطاني باملُروق 

عن الدين«.
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يبتكر مكتبة جوالة 

مكتبة  اىل  صغرية  شحن  سيارة  حيول  ان  عاما(   25( املوسوي  عيل  العراقي  الشاب  استطاع 
بمساعدة  املوسوي  نجح  حيث  صممها،  بغداد  العاصمة  يف  نوعها  من  فريدة  كانت  جوالة، 

وا . أخيه بابتكار معرض متحرك للكتاب يتجمهر عليه الناس أينام حلَّ
وكان عيل مولعا بإكامل هذه الفكرة كولعه املبكر بالقراءة التي امست شغله الشاغل ودافعه 
لنقل هذا الشغف إىل اآلخرين، لذا اجتهداَ بتصميم هذه املكتبة اجلوالة رغم اهنا ليست الفكرة 

األوىل له، بل بدأ نشاطه يف نرش الثقافة بإنشاء ناد للقراءة.
الرتجة  الذي درس  يعّدها متعة، فاملوسوي  التي  للقراءة  أبناء جيله  وعيل كان يسعى جلذب 
بمجهوداته  مرشوعه  توسيع  عىل  دأب  بغداد،  يف  اجلامعة  املأمون  كلية  يف  النكليزية  واللغة 
ناديه  أصبح  حتى  اجلامعات،  وأساتذة  والكتاب  الشباب  من  داعميه  ومساعدة  الشخصية 

مقصدا ألكثر من 150 شخصا.
ولرغبته املستمرة يف ضمِّ أكرب عدد من األشخاص رغم حمدودية التمويل، بحث عن طريقة 

تلفت انتباه رشحية أكرب من الناس هلذه الفعالية، فكانت املكتبة اجلوالة. 
واستغرق حتضري املكتبة لرحلتها األوىل يف شوارع بغداد عاما كامال بعد رشائها للحصول عىل 

الرتاخيص الرضورية وتصميم الواجهة يدويا.
ومل خيف املوسوي الصعوبات التي تواجه تنقل املكتبة يف العاصمة العراقية، إال أنه كان ُمرصا 

عىل االستمرار والذهاب باملكتبة إىل كل فعالية تشهدها العاصمة.
ومما لفت االنتباه له، ما قاله صاحب املكتبة عن اقبال النساء للرشاء منه، فهو قد ركزاَ عىل ما 

حتبذه )النساء(، فكّن سبب نجاحه.

شاب بغدادي 
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وسلم(:  وآلسسه  عليه  اهلل  )صسسىل  اهلل  رسسسول  وصية  الشباب 
نفوسا«،  وأنقى  أفئدة  ارق  فأهنم  خريا  بالشباب  »أوصيكم 
ذلك ألن الشباب ما زالوا قريبني إىل الفطرة مل تلوثهم الذنوب 
كثريا ومل تضغط عليهم األعراف والتقاليد االجتامعية وخمتلف 

البيئات صاحلة كانت ام طاحلة.
واغتنام هذه املرحلة العمرية تناولته أقوال األئمة االثني عرش، 
الثقايّف  البناء  له  حتقق  املسلم  للشاب  متينة  قاعدة  لتأسيس 
يف  االعوجاج  كون  الالحقة،  للمراحل  والنفيّس  والروحّي 

مرحلة الشباب له تداعيات خطرية بعد ذلك.
باألساليب  األمسسور  وأولياء  املربني  جهل  ان  فيه  شك  ال  ومما 
احلسنة،  القدوة  اختيار  عدم  عن  فضال  للرتبية،  الصحيحة 
وال  واملبادئ  للقيم  تبايل  ال  بيئة  يف  احيانا  الشاب  وانخراط 
اهلدامة،  العسسالم  وسائل  انتشار  وكذلك  أمهية،  أية  تعريها 
وإحاطتها للشباب بمكائِد حالوة الكالم وصناعة ما تستهويه 
قضايا  كانت  تفكريهم،  ويشغل  حواسهم  عىل  وتؤثر  رغباهتم 
عند  والفكرية  الثقافية  القاعدة  ضعف  يف  مسامهة  ووسائل 

أغلب الشباب ملواجهة موجة التطور واالنفتاح احلضاري؛ بل 
وسببا البتعادهم عن مبادئ وقيم السالم السامية، وبعيدا عن 
تفاصيل ما تقدم، بودي الرتكيز عىل حيوية الشباب ونشاطهم 
يمكن  وكيف  والصالح؟  الصالح  يف  يوظفه  ان  يمكن  وكيف 
ان يكون مصلحا؟ وان كان وحيدا.. فس »ال تستوحشوا طريق 
ايضا  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  وعن  سالكيه«،  لقلة  احلق 
من   ،» ُسْقِمكاَ ْبلاَ  قاَ تاَكاَ  ِصحَّ واَ  , ِمكاَ راَ هاَ ْبلاَ  قاَ باَاباَكاَ  شاَ »باَاِدْر  قوله: 
الشباب  تربية  يتبني وجوب  التأكيد لإمام )عليه السالم(  هذا 
واالعتناء هبم وبنائهم بناء فكريًا وروحيًا وخلقيًا، ألن الشباب 
هم االكثر تأهيل لتقبل التعليم من غريهم فهم أرق أفئدة, وأزكى 
نفسًا, وأعىل مهة، فإذا مل يفكر الشباب اآلن بتزكية أنفسهم وبناء 
ذواهتم فكيف سيتمّكنون من ذلك غدًا عندما يتغّلب الضعف 
ثقل  فيهم الرادة، ويكون  العزم وتضمحل  عليهم، ويفقدون 
بناء  القلب، عندها كيف يتسّنى هلم  الذنوب قد زاد من ظلمة 

أنفسهم وهتذيبها؟!.

بقلم: حسين النعمةالشباب فرصة
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يعد الرباط الصليبي األمامي احد االربطة التي متر عرب منتصف 
الركبة وتربط عظمة الفخذ بعظمة الضنوب »القصبة«، وتساعد 

عىل تثبيت مفصل الركبة.
أثناء ممارسة  الصليبي األمامي  الرباط  فيام حتدث معظم إصابات 
الركبة  التي تضع ضغطا عىل  البدنية،  واللياقة  الرياضية  األنشطة 

وتنطوي عىل التوقف أو القفز أو تغيري االجتاه بصورة.
ويسمع معظم األشخاص أو يشعرون بصوت »فرقعة« يف الركبة 
الركبة  تتورم  وقد  األمامي،  الصليب  الرباط  اصابة  حدوث  عند 
وتشعر بأهنا غري مستقرة وتصبح مؤملة جدا بحيث ال يمكنها حتمل 

الوزن.
وبحسب الدكتور عيل عبد احلسني احلسناوي اختصايص أمراض 
املفاصل والصابات الرياضية، »عادة ما تشمل عالمات واعراض 
إصابة الرباط الصليبي األمامي )الشعور بطقطقة أو فرقعة عالية 
تورما  النشاط،  مواصلة  عىل  القدرة  وعدم  شديدا  أملا  الركبة،  يف 
يبدأ يف غضون ساعات قليلة، فقدان مدى احلركة، الشعور بعدم 

الثبات أو االهنيار عند حماولة حتمل الوزن(.

األسباب
ان االربطة هي أرشطة قوية من األنسجة تربط كل عظمة باألخرى 
ويعد الرباط الصليبي األمامي أحد االربطة التي متر عرب منتصف 

الركبة وتساعد عىل تثبيت املفصل.
أثناء  يف  األمامي  الصليبي  الرباط  إصابات  معظم  حتدث  حيث 
عىل  ضغطا  تضع  التي  البدنية  واللياقة  الرياضية  األنشطة  ممارسة 
الركبة ومنها )البطاء وتغيري االجتاه املفاجئ، تدوير القدم بثبات 
حمكم، اهلبوط غري الصحيح بعد قفزة، التوقف فجأة، تلقي رضبة 
مبارشة عىل الركبة أو حدوث اصطدام مثل ما حيدث عند التصدي 
حيدث  ما  وعادة  االربطة  تتلف  حني  يف  القدم(،  كرة  يف  للخصم 
إىل  اخلفيفة  الصابة  تؤدي  قد  النسيج  عرب  كامل  أو  جزئي  متزق 

فرط متديد االربطة لكنها سترتكها سليمة.

الوقاية
خطر  تقليل  يف  املساعدة  املالئمني  والتمرين  للتدريب  يمكن 
الريايض  املدرب  أو  الطبيعي  للمعالج  يمكن  وكذلك  الصابة، 
تقديم  و  تقييم  الريايض عمل  الطب  املختصني يف  من  أو غريمها 
التعليامت واآلراء التي تساعد عىل تقليل املخاطر، حيث تتضمن 
تقوي  التي  التامرين  الرباط  هذا  إصابة  بتقليل  اخلاصة  الربامج 
عضالت الساق وخاصة متارين وتر املأبض لضامن التوازن الكيل 
الوركني  اجلسم  جذع  تقوية  ومتارين  الساق،  عضالت  قوة  يف 
واحلوض واجلزء السفيل من البطن، اىل جانب التدريب والتمرين 
واهلبوط،  القفز  أثناء  يف  الركبة  ووضعية  املالئمة  األساليب  عىل 
الكامل  املحوري  الدوران  أساليب  لتحسني  التدريب  عن  فضال 

والنصفي.
كام ان احلرص عىل ارتداء أحذية وتبطني مناسب ملامرسة الرياضة، 
وذلك للمساعدة يف الوقاية من حدوث إصابة، وال يبدو أن ارتداء 
دعامة للركبة يمنع إصابة الرباط الصليبي أو يقلل من خطر تكرار 

الصابة بعد إجراء اجلراحة.
متى تزور الطبيب؟

أطلب الرعاية الطبية الفورية إذا كانت أي إصابة يف ركبتك تسبب 
عالمات أو أعراض إصابة يف الرباط الصليبي األمامي، بحيث يعد 
مفصل الركبة هو بنية معقدة للعظام واالربطة واالوتار واالنسجة 
األخرى التي تعمل معا، ومن املهم إجراء تشخيص رسيع ودقيق 

لتحديد شدة الصابة واحلصول عىل العالج املناسب.
التشخيص

بحثا عن  الركبة  بفحص  الطبيب  الريري سيقوم  الفحص  أثناء 
أي تورم وإيالم كام أنه قد حيرك الركبة يف وضعيات متنوعة لتقييم 
مدى احلركة واألداء الكيل للمفصل، يف كثري من األحيان يمكن 

طبيبك انا 

كيف تتجنب اصابة الرباط 
الصليبي االمامي للركبة؟
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كيف تتجنب اصابة الرباط 
الصليبي االمامي للركبة؟

ولكن  وحسسده  الريري  الفحص  خالل  من  التشخيص  حتديد 
أخرى  أسباب  الستبعاد  االختبارات  بعض  إجراء  إىل  حيتاج  قد 
وجود  )الستبعاد  السينية  األشعة  مثل  الصابة  شدة  وحتديد 
مدى  يظهر  )الذي  املغناطييس  بالرنني  والتصوير  بالعظام(  كر 
الركبة(،  يف  األخسسرى  األنسجة  تلف  وعالمات  الرباط  إصابة 
وكذلك املوجات فوق الصوتية )السونار( يستعمل للكشف عن 

الصابات يف اربطة الركبة واوتارها وعضالهتا.
االسعاف االولي

يمكن أن تقلل رعاية السعافات األولية الريعة من األمل والتورم 
املحمل  الوزن  من  واحلد  للشفاء  رضورية  )الراحة  ييل  ما  بأتباع 
عىل الركبة، الثلج: وضع الثلج عىل الركبة كل ساعتني عىل األقل 
مدة عرشين دقيقة يف املرة الواحدة، االنضغاط: لف ضامدة مرنة 
الركبة  الركبة، االرتفاع بوضع  أو ضامدة ضاغطة )باندج( حول 

مستندة إىل األعىل عىل وسائد(.
إعادة التأهيل

يبدأ العالج الطبي مع عدة أسابيع من العالج التأهييل حيث يقوم 
يمكن  التي  التامرين  أداء  كيفية  املريض  بتعليم  الطبيعي  املعالج 
يرتدي  وقد  املنزل  يف  أو  املستمر  الرشاف  حتت  أما  ممارستها 
لفرتة  العكازات  واستخدام  الركبتني  لتنظيم  دعامة  املصاب  
لتجنب وضع الوزن عىل الركبتني، وإن اهلدف من إعادة التأهيل 
الركبتني  حركة  ملدى  التامة  واالستعادة  والتورم  األمل  تقليل  هو 
وتقوية العضالت، وقد تساعد هذه الدورة من العالج الطبيعي 
النشطني  غري  لألفراد  األمامي  الصليبي  الرباط  إصابة  عالج  يف 
أو  ترفيهية  وأنشطة  معتدلة  رياضية  متارين  يف  ويشرتكون  نسبيا 

يلعبون رياضات تضغط بشكل أقل عىل الركبتني.
الجراحة

رياضيا  شخصا  )كنت  اذا  اجلراحة  بإجراء  الطبيب  يويص  قد 
وترغب يف االستمرار بمامرسة الرياضة خاصة إذا كانت الرياضة 

تنطوي عىل قفز أو مقاطعه أو دوران، كانت الصابة يف أكثر من 
رباط او غرضوف واحد يف الركبة، كان املصاب صغريا يف السن 
أداء  أثناء  الركبة  حتدب  يف  تتسبب  الصابة  هذه  كانت  ونشيطا، 
بإزالة  اجلراح  يقوم  اجلراحة  إجراء  وخالل  اليومية(،  األنشطة 
للرباط  أو نسيج مشابه  بقطعة من وتر  التالف واستبداله  الرباط 
الذي يصل العضلة بالعظم، وبعد إجراء اجلراحة يستأنف العالج 
باخلضوع لدورة أخرى من العالج التأهييل، بحيث يمكن لعملية 
إعادة بناء الرباط املقرتنة بإعادة التأهيل الصارمة أن جتعل املريض 
عادة يسرتد استقرار الركبة ووظيفتها كام يمكن للرياضيني غالبا 

العودة إىل ممارسة الرياضة بمرور من 8 إىل 12 شهرا.
مستعدا  يكون  أن  الطبيب  مراجعة  قبل  املصاب  من  املطلوب 
لذي  ما  ؟،  الصابة  حدثت  )متى  التالية  األسئلة  عىل  ألجابه 
الوقت ؟، هل سمع صوت فرقعة عالية أو  تفعله يف ذلك  كنت 
؟،  ذلك  بعد  التورم  من  الكثري  هناك  كان  هل  ؟،  بفرقعة  أحس 
هل األعراض مستمرة أم عرضية ؟، هل هناك اي حركات معينة 
تبدو اهنا حتسن من األعراض أو تزيدها سوءا ؟، هل سبق و شعر 
املصاب بأن الركبة متيبسة أو أهنا متصلبة عند حماولة حتريكها ؟(، 
وان الجابة الواضحة عىل هذه األسئلة تساعد الطبيب كثريا يف 

التشخيص املبكر لإصابة ووصف العالج املناسب هلا.
المضاعفات

معرضون  الرباط  هذا  إصابة  من  يعانون  الذين  األشخاص  ان 
)السوفان(،  الركبة  يف  العظمي  بالفصال  لإصابة  أعىل  خلطر 
حيث يتدهور الغرضوف املفصيل وخيشن سطحه األملس، وقد 
لعملية جراحية لعادة  إذا خضعوا  املفصل حتى  التهاب  حيدث 
ترميم الرباط، ومن املحتمل أن تؤثر العديد من العوامل يف خطر 
وجود  أو  األصلية  الصابة  شدة  مثل  املفصل  بالتهاب  الصابة 
النشاط  أو بمستوى  الركبة  بالصابة يف مفصل  إصابات مرتبطة 

بعد العالج.
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باب مسجد الشهرستاني 

مثل وحادثة
يف أمثاهلم قال العرب: فالن أعيا من باقل.

وكام نعلم أن لكل مثل قيل قصٌة أو حكاية 
أو حادثة وقعت..

أما قضية باقل هذا فإنه رجل أشرتى غزالة 
إىل  هبا  عنقه وذهب  ما، فحملها عىل  يومًا 
بيته، ويف الطريق سأله أحد أهايل حمّلته: يا 
وبدل  الغزالة؟  هذه  اشرتيت  بكم  باقل! 
فتح  دراهسسسم،  بعرشة  باقل:  له  يقول  أن 
يديه وأشار بأصابعه العرشة، وهنا وقعت 
الغزالة عىل األرض، فرأت الفرصة مناسبة 
اهلرب  لريح  رجليها  فأطلقت  للفرار، 

وغابت بعيدًا عن األنظار.
أن  عن  عجز  إذ  غزالته،  باقل  ضيع  هكذا 
خُيرب السائل عن ثمنها، فبقي حائرًا باهتًا ال 

يدري ماذا يقول وماذا يفعل!
وملّا ُعرّي باقل بذلك أخذ يقول:

يلومون يف عّيه باقاًل       
كأّن احلامقةاَ مل ُتلِق

فال تكثروا العتب يف عجزه
لعجُز أجُل باألملِق  فلاَ

سكون اللسان وفتح الباَنان 
 أخّف علينا من املنطٍق

عن طريق الرذاذ من اللعاب عندما يسعل او يعطس الشخص املصاب وكذلك عن 
طريق تبادل اللعب التي يتم وضعها يف الفم بني االطفال ، يصيب غسالبا األطفال 
أقل من مخس سنوات عمرا أما األكثر عرضه لإصابة بساملرض فهم األطفال 4 - 
12 شهرا ، بعد عمر مخس سنوات يكتسب أغلب األطفال مناعة ضد املرض لذا 

الترى الصورة اخلطرية للمرض بعد هذا العمر .
تسببها  التي  باللتهابات  الصابة  من  األطفال  حيمي  للقاح  العلامء  توصل  ولقد 
هذه البكترييا بإذن اهلل بنسبة 90 اىل 99 % من احلاالت يف بعض بلدان العامل ، لذا 

أوصت املنظمة الصحية العاملية بإدخال اللقاح ضمن برنامج التحصني املوسع.

طريفة

أم���راة تحمل صح���ن وعليه 
غطاء، فس���ألها احدهم ماذا 
في الصحن؟، فقالت له: ولماذا 

وضعت عليه الغطاء؟
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املغفرة : ان يساحمك اهلل عىل الذنب ولكنه سيبقى مسجال 
يف صحيفتك .

من  حمسسوه  مع  الذنب  عىل  مساحمتك  فهو   : العفو  امسسا 
الصحيفة وكأنه مل يكن .

لذلك  السرت  من  ابلغ  واملحو   ، املحو  عن  خيرب  والعفو  
من  نكثر  ان  واله وسلم  عليه  اهلل  اهلل صىل  نصح رسول 

هذا الدعاء :
»اللهم انك عفو كريم حتب العفو فاعف عنا«

فاكثروا منه ، واذكروا به احبائكم: 
»اللهم هي لنا من اجرك ما ال حيىص«

* العسل الطبيعي هو الطعآم الوحيد الذي ال يفسد وال يتعفن مهام 
طال به الزمن ألن به ماده مضادة للتعفن !

 * أن أول األصوات التي يستطيع الطفل متييزها، هو صوت » األم «
* » األشخاص األذكياء « لدهيم نسبة مرتفعة من النحاس والزنك 

يف شعورهم .. !
ال  فالعيون  والدتك،  عند  حجمها  نفس  هو  اآلن  عينيك  حجم   *

تنمو بس عكس األنف واألذن .. !
* إذا عطست بقوة .. يمكن أن تكر ضلعًا ! وإذا حاولت أن تكتم 

عطسة .. فانه يمكن أن تفجر
وعاء ً دمويًا يف رأسك أو رقبتك و متوت، أما إذا عطست و عيناكس 

مفتوحتان، فإهنام سينفجران .. !!
عامل الفيزياء » ألربت اينشتاين « كان جيد صعوبة يف النطق حتى بلغ 
سن التاسعة وكان والداه ومعلموه يعتقدون أهنس متخلف عقليًا .!!. 
بس  مطلقا  هاتفيا  يتصل  مل  التليفون  خمرتع   » بيل  غراهام  ألكسندر   *

زوجته أو أمه، وذلك ألهنام كانتا مصابتني بالصمم .. !
* يقول » علامء الفلك« أن عدد النجوم املتناثرة يف أرجاء الكون يزيد 

عىل عدد حبيبات الرمل املوجودة يف كوكب األرض.
* أن احلوت األزرق هو أثقل و أكرب وأضخم خملوق يف العامل  حيث 

يبلغ حجم قلب احلوت األزرق البالغ حجم سيارة 
أما لسانه فيبلغ طوله حوايل مخسة أمتار ! 

باحلمل  فيه  الذكر  يقوم  الذي  الوحيد  احليوان   » البحر  فرس   «  *
والوالدة .. !

لعقه  وإذا  قابيل«  ضفدع   « باسم  يعرف  الضفادع  من  نوع  هناك   *
شخص بلسانه فإنه يصاب بس اهللوسة .. !

غري  السبب  و  مكان،  أي  يف  الصدى  يرد  ال   » البطة   « صوت   *
معروف .. !

* يمكن للحلزون أن ينام ملدة » 3 سنوات « متواصلة ! 
بالنسان  احتكاكه  بعد   » الرصصور   « أن  واملدهش  الغريب  من   *

يسارع إىل خمبئة لتنظيف نفسه ! ..
*احلصان يستطيع أن يظل شهرا كاماًل واقفا عىل أقدامه ! وإذا قطع 

ذيله مات !

ما هو الفرق بين المغفرة والعفو؟

منوعات
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