
مشروع يضاف الى بنية كربالء االقتصادية

الشيخ الكربالئي يلتقي بالقيادات الدينية العراقية 

مطحنة نور السبطين.. 



 رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني)896(ل�سنة 2010م    
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد   1216 لسنة 2009م

A L A H R A R  M A G A Z I N E

E m a i l :   a h r a r _ n e w s   @   y   a   h   o   o   .   c   o   m
هاتف املجلة  07711173603

16

42

000

مركز اإلمام الحسن )عليه السالم ( للدراسات التخصصية 
نة يرفع الستار عن أكبر موسوعة امامية في نصوص أهل السُّ

مهنة الصفارين  
تطوي آخر صفحاتها المهنية

العطاء الحسيني

روبرتاج

رئيس التحرير :
 سامي جواد كاظم
مدير التحرير :
طالب عباس الظاهر
سكرتري التحرير

حسني النعمة 
هيئة التحرير

عيل الشاهر
 حيدر عاشور العبيدي
حممد محيد الصواف 

املراسلون
حسني نرص- قاسم عبد اهلادي 

ضياء االسدي- حسنني الزكروطي
التصميم 

 عيل صالح املرشفاوي
حسنني الشاجلي  

التنضيد االلكتروين
حيدر عدنان
االرشيف 

 حممد محزة- ليث النرصاوي
االشراف اللغوي

  عباس الصباغ
التصوير 

وحدة التصوير



وال  للجميع  معروفة  وبعضها  وباطنة  ظاهرة  والنِعم 
من  وهي  نعمة  هنالك  ان  ااّل   ، جمحف  ااّل  ينكرها 
ويغدق  برمحته  جيود  عندما  وجل  عز  اهلل  نِعم  افضل 
برزقه ويطرح بركته عىل عباده يف ايام معلومات جعل 
بساعاهتا  االي��ام  بقية  عن  ختتلف  وغروهبا  رشوقها 
تزهو  ونجومها  شمسها  وجعل  الرمحن  آلالء  الذاكرة 
بخيوط بركات املنان وحتى نسيمها يفوح بعطر االيامن 
وسعيد   ، االصب  رجب  شهر  انه  القرآن،  تراتيل  مع 
االيام  هذه  يف  وجل  عز  اهلل  رمحة  من  ينهل  من  احلظ 
املباركة ويواظب عىل اداء اعامله املستحبة التي تفتح له 

ابواب اجلنان ويضيق اخلناق عىل الشيطان .
واالي��ام  الليايل  هذه  اغتنام  عىل  العبد  اهيا  فاحرص 
االنام  سيد  عليها  حث  كام  والصيام  والصالة  بالذكر 
والتي ال تعود ااّل بعد عام واهلل العامل ان كنت عىل قيد 

احلياة او حتت الرتاب 
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تفسيرالسورة
) 53 ( بقوهل��م أمطر علينا حجارة من الس��امء ولوال اجل مس��مى لكل 
ع��ذاب وقوم جلاءه��م الع��ذاب عاجال وليأتينه��م بغتة فج��أة يف الدنيا 
كوقعة  بدر أو  يف اآلخرة عند نزول املوت هبم وهم ال يشعرون باتيانه ) 
54( إلحاطة أس��باهبا هبم ) 55 ( يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن 
حت��ت أرجلهم ويق��ول ذوقوا ما كنت��م تعمل��ون ) 56 ( اي إذا مل تتيرس 
لك��م العب��ادة يف بلدة فهاجروا إىل حيث يتمش��ى لكم ذل��ك القمي عن 
الباقر )عليه الس��الم( قال يقول: »ال تطيعوا أهل الفس��ق من امللوك فان 
خفتموه��م ان يفتنوكم ع��ن دينكم فان اريض واس��عة«، ) 57 ( املوت 
تناله ال حمالة ثم الينا ترجعون، ) 58 ( لننزلنهم وقرئ لنثوينهم بالثاء من 
الث��واء اي لنقيمنهم من اجلنة غرفا عوايل جترى من حتتها األهنار خالدين 
فيها نعم اجر العاملني، ) 59 ( الذين صربوا عىل املحن واملش��اق وعىل 
رهب��م يتوكل��ون وال يتوكلون اال ع��ىل اهلل، ) 60 ( القم��ي قال: »كانت 
العرب يقتلون أوالده��م خمافة اجلوع فقال اهلل، اهلل يرزقها وإياكم وقيل 
مل��ا أم��روا باهلجرة، قال بعضهم كي��ف نقدم بلدة ليس لنا فيها معيش��ة؟ 
فنزل��ت ويف املجم��ع عن اب��ن عمر، ق��ال خرجنا مع رس��ول اهلل )صىل 
اهلل علي��ه وآل��ه( إىل بعض حيطان األنصار فأخذ ي��أكل مترا، وقال: هذه 
صب��ح رابعة منذ مل أذق طعاما ولو ش��ئت لدع��وت ريب فأعطاين مثل ما 
مل��ك كرسى وقي��رص فكيف بك يا بن عم��ر إذا بقيت م��ع قوم خيبئون 
رزق س��نتهم لضعف اليقني فواهلل م��ا برحنا حتى نزلت هذه اآلية، وهو 
الس��ميع العليم لقولكم وبضمريكم ) 61 ( يرصف��ون عن توحيده بعد 
اقراره��م بذلك بالفطرة، ) 62 ( يقدُر اهلل له ملن يبس��ط عىل التعاقب أو 
ملن يش��اء إلهبام��ه ان اهلل بكل يشء عليم يعلم مصاحلهم ومفاس��دهم ) 
63 ( يتناقض��ون حيث يقرون بأنه خال��ق، كل يشء ثم إهنم يرشكون به 

لنختم القرآن

سورة العنكبوت

اءُهُم اْلَعَذاُب  ى جَلَ َس��مًّ َوَيْس��َتْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذاِب َوَلْواَل َأَجٌل مُّ
َوَلَيْأتَِينَُّهم َبْغَتًة َوُهْم اَل َيْشُعُروَن }العنكبوت/53{ َيْسَتْعِجُلوَنَك 
َم مَلُِحيَطٌة بِاْلَكاِفِريَن }العنكبوت/54{ َيْوَم  بِاْلَع��َذاِب َوإِنَّ َجَهنَّ
ِت َأْرُجِلِهْم َوَيُقوُل ُذوُقوا  َيْغَش��اُهُم اْلَعَذاُب ِمن َفْوِقِهْم َوِمن حَتْ
ِذيَن آَمُنوا إِنَّ  َما ُكنُت��ْم َتْعَمُلوَن }العنكبوت/55{ َيا ِعَب��اِدَي الَّ
��اَي َفاْعُبُدوِن }العنكب��وت/56{ ُكلُّ َنْفٍس  َأْريِض َواِس��َعٌة َفإِيَّ
ِذيَن آَمُنوا  َذائَِق��ُة امْلَْوِت ُثمَّ إَِلْيَنا ُتْرَجُعوَن }العنكبوت/57{ َوالَّ
تَِها  ي ِمن حَتْ ��رِ ِة ُغَرًفا جَتْ نَّ َن اجْلَ ُه��م مِّ َئنَّ اِت َلُنَبوِّ احِلَ َوَعِمُل��وا الصَّ
��اُر َخالِِدي��َن ِفيَها نِْعَم َأْج��ُر اْلَعاِمِل��نَي }العنكبوت/58{  هْنَ اأْلَ
ُل��وَن }العنكبوت/59{ َوَكَأيِّن  ِْم َيَتَوكَّ وا َوَعىَل َرهبِّ ِذي��َن َصرَبُ الَّ
��ِميُع  اُكْم َوُهَو السَّ ُ َيْرُزُقَه��ا َوإِيَّ ِم��ُل ِرْزَقَه��ا اهللَّ ��ٍة اَل حَتْ ِم��ن َدابَّ
��اَمَواِت  ْن َخَلَق السَّ اْلَعِليُم }العنكبوت/60{ َوَلئِن َس��َأْلَتُهم مَّ
ُ َفَأنَّى ُيْؤَفُكوَن  ��ْمَس َواْلَقَمَر َلَيُقوُل��نَّ اهللَّ َر الشَّ ْرَض َوَس��خَّ َواأْلَ
ْزَق مِلَن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر  ُ َيْبُسُط الرِّ }العنكبوت/61{ اهللَّ
ن  ْلَتُهم مَّ ٍء َعِليٌم }العنكبوت/62{ َوَلئِن َس��أَ َ بُِكلِّ يَشْ َلُه إِنَّ اهللَّ
 ُ ا َلَيُقوُلنَّ اهللَّ ْرَض ِمن َبْعِد َمْوهِتَ ء َماء َفَأْحَيا بِ��هِ اأْلَ ��امَ َل ِمَن السَّ نَّزَّ

ِ َبْل َأْكَثُرُهْم اَل َيْعِقُلوَن }العنكبوت/63{  ْمُد هلِلَّ ُقِل احْلَ



تفسيرالسورة

اإلعجاز العددي يف س��ورة الكوثر، هل هو صدفة ام هندس��ة لغوية؟، فس��ورة الكوثر هي أقرص س��ور القرآن الكريم وعدد كلامت هذه 
السورة )10( كلامت.. واآلية األوىل من الكوثر تّضمنت من احلروف اهلجائية )10( أحرف..

- اآلية الثانية من الكوثر تّضمنت من احلروف اهلجائية )10( أحرف..
- اآلية الثالثة من الكوثر تّضمنت من احلروف اهلجائية )10( أحرف ..
- أكثر احلروف تكرارا يف السورة هو األلف وتّكرر فيها )10( ّمرات ..

- احلروف التي وردت كل منها ّمرة واحدة يف سورة الكوثر عددها )10(..
- مجيع آيات السورة الكريمة ختمت بحرف الراء، وترتيبه اهلجائي بني احلروف هو رقم )10(.

- سور القرآن الكريم التي تنتهي بحرف اّلراء عددها )10( سور آخرها الكوثر ..
ف��ام هي حقيقة الرقم )10( داخل الس��ورة، ففي قوله تعاىل: }َفَصلِّ لَِربَِّك َواْنَحْر )الكوث��ر/2({ كان يف يوم العارش من ذي احلجة، وهو 
يوم النحر، س��بحان اهلل كل هذا يف أقرص س��ورة يف القرآن الكريم مكونة من س��طر فام بالكم بالسور األكرب؟، وصدق اهلل إذ يقول: »وإن 

كنتم يف ريب مما نزلنا عىل عبدنا فأتوا بسورة من مثله »..

ع��دد آي��ات س��ورة البقرة )286( آية هذا الرق��م مكون من ثالثة ارقام وه��ي 286 إذا حذفنا رق��م 2 يصبح الباقي من 
األرقام 86 وهي عدد السور املكية وإذا حذفنا رقم 6 يصبح الباقي من األرقام 28  وهي عدد السور املدنية  وإذا مجعنا 

العدد 86 مع العدد 28 يصبح الناتج 114 وهي عدد سور القرآن الكريم.

ٍة ِعنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكنٍي )التكوير/20( ُمَطاٍع َثمَّ َأِمنٍي  قال اهلل س��بحانه وتعاىل  يف كتابه املجيد: } ِذي ُقوَّ
)التكوير / 21({، وعندما نقرأ ))َثم(( يتوارد للذهن معناها: ))حرف عطف((؛ ولكن املعنى هنا مغاير 

متاما، ويعني ))هناك اشارة للبعيد(( كام ورد يف تفسري )االمثل( للشيخ نارص مكارم الشريازي:-
: إش��ارة إىل البعيد، وي��راد هبا: إّن أمني الوحي اإلهلي نافذ الكلمة يف ع��امل املالئكة، ومطاع عندهم،  »َثمَّ

وإّنه يف ذروة األمانة يف عملية إبالغ الرسالة«.

الهندسة اللغوية في سورة الكوثر ..

من اسرار عدد آيات سورة البقرة

فوائد لغوية



• )مار لويس روفائيل األول ( بطريريك الكلدان الكاثوليك:

ان وجود الطائفة الكلدانية مع بعض الديانات والمعتقدات في مدينة كربالء المقدسة 

من اجل اشاعة السالم ومن قرب مرقد االمام الحسين )عليه السالم( هو رسالة لكل 

من اراد زعزعة وحدة العراق من المتطرفين والمنحرفين..  أخبار
ومتابعات

•  )6( مليارات و)223( مليونا و)744 (الف دوالر ايرادات وزارة النفط  لشهر كانون الثاني 
الماضي من الحقول النفطية في جنوب ووسط العراق...

اعتبار  عىل  االرشف،  النجف  حمافظة  جملس  صّوت 
ذكرى مولد اإلمام عيل )عليه السالم( عيدًا  للمدينة . 
أكد لك املركز اإلعالمي للمجلس مضيفا  إن املجلس 
يوم  اعتبار  عىل  االعتيادية  بجلسته  وباإلمجاع  صّوت 
الثالث عرش من شهر رجب ذكرى مولد أمري املؤمنني 

)عليه السالم( عيدًا ملحافظة النجف االرشف.

دعا ممثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء املقدسة، اىل ابراز اهلوية الوطنية مع اشاعة ثقافة السالم خالل اي ملتقى او مؤمتر او جتمع 
امللتقيات اىل واقع معاش عىل االرض من خالل  التي تطرح خالل هذه  العراق، كام دعا اىل ترمجة االفكار  يقام يف داخل وخارج 

تشكيل جلان خاصة تعمل عىل ذلك.
وقال الشيخ عبد املهدي الكربالئي خالل استقباله وفد القيادات الدينية العراقية املشاركة يف امللتقى الرابع للقيادات الدينية املقام 
الساموية املختلفة متثل  الديانات  الكوكبة املجتمعة يف حرم االمام احلسني )عليه السالم( من  املقدسة،  ان »هذه  العتبة احلسينية  يف 
رساالت السامء التي تدعو مجيعها اىل السالم، لذلك جيب عىل اجلميع حتمل نسبة كبرية يف حتقيق هذا السالم عىل االرض«، موضحًا، 

َكني جيمع احلارضين مها مشرتك الوطن ورسالة السامء، وهذان املشرتكان يفرضان علينا موقفًا اجتاه وطننا وشعبنا«. ان »اهم ُمْشرَتَ

ذكرى مولد اإلمام علي)عليه السالم( عيدًا لمحافظة النجف االشرف

الكربالئي يلتقي القيادات الدينية العراقية ويؤكد:

اهم ُمْشَتَرَكين يجمعان الحاضرين هما مشترك الوطن ورسالة السماء

A h r a r w e e k l y 6

االخبار



•)جانغ كيونغ اوك( السفير الكوري في العراق:
دخول  لتسهيل  المقدسة  الحسينية  العتبة  مع  المشترك  بالعمل  تفتخر  الكورية  الحكومة  ان 
الزائرين الى مدينة كربالء اضافة الى انها تبذل جهودا لتعزيز وتقوية العالقات بينها وبين العراق 
والمساهمة في اعادة بنائه من خالل مشاريع الشركات الكورية في العراق منها إلنتاج الكهرباء 

واستثمار الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية.

• )6( ملي��ارات دين��ار تعيدها وزارة الداخلية لخزينة الدولة وفتح أكثر من )500 ( مجلس تحقيقي 
بقضايا فساد مالي وإداري خالل العام الماضي 2018.

الدرجات  لتسكني  آلية  لوضع  سعيها  الشعبي  احلشد  هيئة  اك��دت 
القادة  وتنظيم  تشكيالهتم  بمختلف  الشعبي  احلشد  ملنتسبي  الوظيفية 
السيام احلاصلني عىل شهادات جامعية. وقال )سلطان املوسوي( مدير 
قيادة  اجتامعا يف كربالء مع  اهليئة  اهليئة: عقدت  املركزية يف  االدارة  عام 
موضوع  حول  دجلة  رشق  عمليات  وقيادة  االوسط  الفرات  عمليات 
الدرجة  اشغال  وآلية  الوظيفية،  الدرجات  وتسكني  املناصب  اشغال 
وكيفية دخول الكلية العسكرية باالتفاق مع وزارة الدفاع والقيادة العامة 

للقوات املسلحة. 
للحشد  االوس��ط  الفرات  عمليات  قائد  احلمداين  عيل  اللواء  بني  فيام 
مجيع  بإدخال  الشعبي  للحشد  خطة  هناك  االكرب  عيل  لواء  آمر  الشعبي 
القادة اىل الكلية العسكرية وكلية القيادة ليتسنى للهيئة التسكني حسب 
التحصيل الدرايس والدورات، مؤكدا اهتامم اهليئة بالدرجات الوظيفية 
بالكليات  احلاقهم  ليتم  الشهادات  عىل  احلاصلني  املقاتلني  وتصنيف 
العسكرية وكليات االركان وإعداد مجيع القادة وفق سلم ونظام وظيفي.

جُتري االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة استعدادات مكثفة إلقامة االسبوع الثقايف االول يف 
جامعة كركوك.أكد ذلك الشيخ )عيل القرعاوي( رئيس اللجنة التحضريية مضيفا، ان االسبوع 
الثقايف هيدف اىل التعريف بدور املرجعية يف احلفاظ عىل الوحدة بني مجيع الطوائف واألديان 
اضافة اىل تسليط الضوء عىل القضايا املشرتكة بني خمتلف الطوائف العراقية. مبينا ان  االسبوع 
الثقايف يتضمن إقامة املحارضات واجللسات البحثية والورش التنموية للطلبة ومعرض للكتب 
زيارات  ايضا  تتضمن  الثقايف  االسبوع  فعاليات  ان  موضحا  الكريم،  للقرآن  وحمفل  والرسم 

ميدانية لعوائل الشهداء واجلرحى اضافة اىل العوائل املتعففة يف مدينة كركوك.

استعدادات مكثفة إلقامة االسبوع الثقافي االول بجامعة كركوك

هيئة الحشد الشعبي تؤكد سعيها لوضع
 آلية لتسكين الدرجات الوظيفية للمنتسبين
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 30/جمادى االخرة/1440هـ الموافق 2019/3/8م :

قضُا الحوائج من أفضل الُقربات

اهلل  ص��ل��وات  املؤمنني  ألم��ري  مقولة  م��ن 
وسالمه عليه انه قال )عليه السالم(:

العباد،  ملنافع  بالنعم  خُيصهم  عبادا  هلل  )إن 
منعوها  فإذا  بذلوها،  ما  أيدهيم  يف  فيُقرّها 

َنزعها ُمنهم، ثم حوهّلا إىل غريهم(.
تعاىل  اهلل  ان  االع��زة  االخ��وة  ال خيفى عىل 
منّوعة،  التكاليف  وهذه  بتكاليف  كلفّنا 
حمض  ب��دين  تكليف  بعضها  ان  فتجد 
التكاليف  هذه  وبعض  والصوم،  كالصالة 
تكاليف  معها  جعل  ذل��ك  اىل  باإلضافة 
مالية كاحلج، فاحلج فيه تكليف بدين وفيه 
املالية،  باالستطاعة  مرشوط  وايضًا  مشّقة 
مالية  تكاليف  هي  التكاليف  هذه  وبعض 
م��وارد  يف  اذن��ب  اذا  االنسان   ً مثال  بحتة 
ما  غالبًا  والكفارات  الكفارة،  عليه  جيب 
ان يتصدق عىل  تكون كفارات مادية عليه 
 ،ً مثال  ش��اة  يذبح  ان  عليه  او   ً مثال  فقري 
التكاليف اختّصها اهلل تبارك  وأيضًا بعض 
حتميا  رشعيا  تكليفا  نقول  ال  وت��ع��اىل.. 
فيه  ورغّبنا  ذلك  يف  رّغب  تعاىل  اهلل  ولكن 

كإطعام الطعام.
تبارك  اهلل  ينظمها  التي  امل��وارد  مجلة  من 
وتعاىل عندنا هو ما نصطلح عليه بالتكافل 
االجتامعي أي ان احدنا عندما يعيش البد 

االحتياج،  بمقتىض  لآلخرين  يلتفت  ان 
مقتىض ذلك إن االنسان يطلع عىل احوال 
ان  وي��رى  باملبارشة  او  بالواسطة  الناس 
املالية  امل��وارد  تعوزهم  قد  الناس  بعض 
نرى  وباملقابل  املعيش،  رضورات  لقضاء 
ان  بإمكاهنم  ميسورون  الناس  بعض  ان 
بقاء  عىل  يؤّثر  ال  امواهلم  بعض  اخرجوا 
ما  العالقات  وهذه  عندهم،  ال��رورات 
بني الطرفني من العالقات التي ندب اليها 
املقدس حتى جعل قضاء احلوائج  الشارع 

من افضل الُقربات..
يقول امري املؤمنني )عليه السالم( : ))إن هلل 

عبادا خُيصهم بالنعم ملنافع العباد(.
هلل  ان  يقول  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري 
بالنِعم  ومّيزهم  خّصهم  تعاىل  اهلل  عبادا 
مرشوطة  النعمة  هذه  ان  أي  العباد،  ملنافع 
تكون  عندما  النعم  وهذه  العباد،  بمنافع 
يتحقق  ان  الب��د  العباد  بمنافع  مرشوطة 
ان  عىل  ُيعطي  تعاىل  اهلل  ذلك،  يف  الرشط 
ُتعطي، اهلل تعاىل يرزق عىل ان تنفع، نعم اهلل 
تعاىل ايضًا يرزق اجلميع، لكن يرزقهم هبذه 
الواسطة وهذا رزق تكون مثوبته لصاحب 
اليد ألن هؤالء من العباد الذين خّصهم اهلل 

تبارك وتعاىل.

هذا اجلانب االول ان هذا املال عندما يكون 
عند العباد، اهلل جيعل هذا املال اشبه باألمانة 
او أشبه بالرشط ان هذا املال عندك عىل ان 
تنفع  ان  عندك  بقائه  رشط  العباد،  تنفع 
اذا  اما  املال،  يبقى  العباد  نفعت  فاذا  العباد 
مل تنفع العباد فكام ورد يف قول امري املؤمنني 
)عليه السالم(: )فإذا منعوها َنزعها ُمنهم، 

ثم حوهّلا إىل غريهم(.
هذا اجلانب اخواين عىل ظاهره مهم، لكن 
فيه نكتة سنشري اليها بإجياز.. الحظوا باطن 
جمموعة  هناك  ان  الرشيف  احلديث  هذا 
وتعاىل  تبارك  اهلل  العباد  هؤالء  العباد  من 
يف  سُيقّرها  النعم  وهذه  بالنعم  اختّصهم 
ايدهيم.. ما هو وجه هذا املال؟ ملنافع العباد 
ان البد  للنقل  يعني هو عبارة عن واسطة 
الناس،  حوائج  قضاء  اجل  من  يسعى  ان 
املال  منع  اهلها  منعوها عن  ما،  لنكتة  فإذا 
عن اهله احلديث يقول نزعها عنهم باعتبار 
هذه اشبه بالعارية يمكن ان ُتنزع يمكن ان 

ُتسلب.. نزعها عنهم وحوهّلا اىل غريهم.
الرواية الرشيفة عىل خالف  النكتة يف هذه 
ما يتوقع غالب الناس، غالب الناس يتوقع 
ان هذا االنفاق سيقلل من املال، فإذا ابقاه 
واحلديث  س��ي��زداد،  يعطيه  ان  بال  عنده 
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 30/جمادى االخرة/1440هـ الموافق 2019/3/8م :

الرشيف عكس هذا املطلب متامًا يقول اذا 
منعوها نزعها اهلل تعاىل منهم.. 

اخواين اهلل تبارك وتعاىل يمتحننا واهلل تعاىل 
يرّبينا وتربية اهلل تعاىل لنا تربية منّوعة، تارة 
وتارة  نفعل؟  ماذا  لنرى  بالصحة  يبتلينا 
ويرّبينا  نفعل؟  ماذا  لنرى  باملرض  يربّينا 
بالفقر ايضًا يرانا ماذا نفعل؟ يرّبينا بالغنى 

ماذا نفعل؟ 
باحلاجة  يبتىل  ان  قبل  االنسان  والحظوا 
التي يريد.. يعني الفقري قبل ان يبتىل بالغنى 
عنده آمال ان رزقني اهلل سأفعل كذا وكذا 
وكذا.. املريض ان شافاين اهلل سأفعل كذا 
يغني  تعاىل  واهلل  يشفيه  تعاىل  اهلل  وك��ذا.. 
الفقري يرى انُه يقلب ظهر املجن ال ينفّذ ما 
كان يتمنى او ما كان يريد اذا اعطاه اصبح 
يبدأ حيسب االموال درمها درمها وال  غنيًا 
الصحة  ُاعطي  اذا  وايضًا  شيئَا،  منُه  يعطي 
ويرتاجع  اليه  ذه��ب  عام  ينتكس  س��رتاه 
ان  قبل  يتوجهها  ك��ان  توجهات  يتوجه 
يعطي وعدًا ألنُه مرض.. اذا كان ال يملك 
او  رئيسًا  او  سلطانا  رصت  ان  فقال  شيئًا 
رصت مسؤوالً  ألفعلن كذا وكذا.. وفعال 
ً اذا دارت االيام وأصبح مسؤواًل وأصبح 
رئيسًا وأصبح وأصبح سرتاه يامرس عمل 
من كان قبله من الرؤساء من الَظلمة ومن 

الطواغيت..
أمري املؤمنني )عليه السالم( يعطي نموذجا 
ومن  بيشء  يبتىل  االنسان  ان  النامذج  من 
اهم االبتالءات ابتالءات املال ان االنسان 

هذا  ان  ويتوقع  استأثر  َمَلك  اذا 
امُللك لُه سيدوم هو يعلم انُه غري 
يسّوف  الشيطان  لكن  خالد، 

وساوس  وتعرفون  ي��دِه  يف  امل��ال  بقاء  لُه 
والشيطان  للشيطان  تأيت  كيَف  الشيطان 
يأتينا مما ُنحب ال يأتينا الشيطان من االمور 
التي نبغضها ونكرهها، الشيطان يأتينا من 
ويبعد  هذه  لنا  فيقّرب  نحبها  التي  املوارد 
لنا تلك ويزين لنا املعصية وحيّبب لنا فعل 

الشني..
اخ����واين ب��ع��ض االب���ت���الءات حت��ت��اج اىل 
يبتلينا  تعاىل  اهلل  كبرية  نفسية  استعدادات 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  نسأل  قدرتنا  بحسب 
ما  يبتلينا  ال  وان  العافية  اجلميع  يرزق  ان 
بعض  يف  ورد  كام  اللهم  ديننا  عن  خُيرجنا 
البالء..  عىل  الصرب  نسألك  ال��رواي��ات 
اهلل  فليصرب  ابتاله  تعاىل  اهلل  اذا  االنسان 
يرّبينا اخواين انا هذا املعنى اؤكد عليه اكثر 

من مّرة..
هذه  يبني  ال��س��الم(  )عليه  املؤمنني  ام��ري 
تعاىل  اهلل  ان  يعرف  ان  وعليه  اخلصيصة 
من  كثري  مع  فعل  وقد  منه،  املال  ينزع  قد 
الشواهد احلّية والشواهد التارخيية والقرآن 
طواغيت  عن  حيدثنا  حيدثنا  عندما  الكريم 

كانوا يف املال.. 
ومّرت االيام والليايل قبل سنوات وأشهر 
املال  امليسورين من  بحمد اهلل تعاىل بعض 
والبالد  العباد  ملصالح  املال  انفقوا  واقعًا 
عن  ودافعوا  مرّشفة  وقفة  وقفوا  عندما 

البلد  ومقدسات  البلد  قيم  وع��ن  البلد 
مال  اىل  حتتاج  الوقفات  بعض  وكانت 
او احلفاظ عىل  لرشاء سالح او جتهيز غاٍز 
اجلرحى وعوائل  الشهداء وعوائل  عوائل 
من  االن  ن��رى  تعاىل  اهلل  وبحمد  االيتام 
يعمل وفق هذه املقولة فعىل االخوة الذين 
امري  حديث  ب��رشى  هلم  اب��ت��داًء  يعملونه 
املؤمنني )عليه السالم( يقول انتم من العباد 
الذين اختصكم اهلل تعاىل بخصيصة وهذه 
مالك ال  ربع  منها  ان خيرج  تؤّثر  النِعم ال 
يؤّثر عليك بل فيه نامء ما دمت انت تسعى 
اهلل  العباد  ملصالح  الناس  حوائج  لقضاء 
سبحانه وتعاىل، ايضًا يرزقك من حيث ال 
حتتسب كلام فتحت مالك وبابك ومددت 
يدك اىل مستحق واىل يتيم واىل حمتاج واىل 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  الناس  حوائج  قضاء 
الرّب   هذا  ان  وُيريك  املالئكة  بك  يباهي 
اهلل قرضًا حسنًا  يقرض  ينمو  فمن  بر  هو 
اليك  ُي��رّد  عمل  فهذا  يضاعفُه  تعاىل  اهلل 

بأضعاف مضاعفة يف الدنيا واآلخرة..
نسأله تبارك وتعاىل ان يوفقنا واياكم مجيعًا 
وان يبارك لكم يف اوقاتكم وجيعلنا واياكم 
وآخر  الكريمة  االشهر  هلذه  املحيني  من 
دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل 

عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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اخويت اخوايت..
عن  وحتدثنا  مىض  فيام  بخدمتكم  كنا  قد 
بعض االمور التي تؤثر سلبًا عىل املجتمع 
واجل��و  وامل��درس��ة  األرسة  إن  وذك��رن��ا 
عىل  كبرية  تأثريات  له  نعيشه  الذي  العام 
جمتمعنا، فالبد من الرعاية واالهتامم بكل 

واحدة من هذه االمور.. 
اعمق  املسألة  هذه  ان  اكدنا  ايضًا  وطبعًا 
وادق من ان تعالج بخطبة او خطبتني او 
عرش أو مئة.. ولكن البد من دّق ناقوس 
يف  االهنيار  من  حالة  من  نرى  ملا  اخلطر 
بعض املنظومة االخالقية، وأيضًا يف حالة 
من عدم االكرتاث وأمران من العجب ان 

جيتمعا يف بلد كبلدنا..
متكاملة  اخالقية  منظومة  هناك  ان  قلنا 
وتنهار،  ترتاجع  بدأت  تنمو  ان  يفرتض 
هلذه  التصدي  إن  ذل��ك  من  واألعجب 
ينهض  ال  ج��دًا  خجول  تصٍد  االم���ور 
باملشكلة، وال حيّلها.. بل نرى ان البعض 
قد يساعد عىل ذلك والبعض يقف وقفة 

املتفرج..

نستشعر،  ما  أمهية  نؤكد عىل  نبقى  ولعلنا 
وأن��ا  دوره،  ي��أخ��ذ  ان  اجل��م��ي��ع  وع���ىل 
استكاماًل  االخوة  بخدمة  اليوم  سأحتدث 
أال  االمهية  غاية  يف  مسألة  عن  مىض  ملا 
تعريوين  أن  وأرج��و  احلياء،  مسألة  وهي 
واملشاكل  املصطلح  هذا  أسامعكم ألمهية 
التي قد يسّببها غياب هذا املصطلح.. ما 

معنى احلياء؟ 
أنا ال أدخل اآلن باملعاين الدّقية للحياء.. 
االصطالحي،  واملعنى  اللغوي  املعنى 
عن  عبارة  احلياء  ينفعنا..  ما  أذكر  وإنام 
مصطلح يذكره األخالقيون كثريًا، ونحن 
آبائنا  من  كثريًا  به  نسمع  أيضًا  العرف  يف 
وإخواننا االكرب ومن معلمينا ومن شيبتنا 
وامهاتنا نسمع هذا األمر، احلياء هو نوع 
يقال  الوقاحة..  ضد  اخواين  احلشمة  من 
السامع-  اهلل  اج��ّل   – وق��ح  انسان  ه��ذا 
مقابل  احل��ي��اء  يستحيي،  ان��س��ان  وه��ذا 
شعور  عن  عبارة  هو  واحلياء  الوقاحة 
امر  مّني  ص��در  اذا  والتضايق  بالضيق 
خالف اآلداب العامة، أشعر بالضيق ألين 

العامة،  اآلداب  خالف  ترصفًا  ترصفت 
أشعر انني خرجت عن القاعدة، يف داخيل 
هناك ضمري يؤنبني، يقول يل انك مل تستح 
الشعور  وهذا  الترصف،  هذا  فترصفت 
اذا  املوقف كبريًا،  يتنامى عندي كلام كان 
ينبغي  ال  ترصفًا  ترصفت  اخي  مع  كنت 
مجيع  مع  كان  اذا  نفيس،  أؤنب  حيدث  ان 
مع  كان  إذا  الشعور،  هذا  سيزداد  اخويت 
اذا  يالحقني..  الشعور  هذا  سيكون  ايب 
جمتمعي..  مع  كان  اذا  معلمي..  مع  كان 
ال  انني  جيعلني  الشعور،  هذا  سيدمرين 

استحيي وانني ال أكرتث بأحد..
اجلهد  من  بحالة  نمّر  نحن  اخواين  واقعًا 
يسلخ  حتى  جمتمعنا  عىل  الكبري  والشغل 
احلياء  يسلخ  حتى  التفتوا  منه..  احلياء 
منه.. يسلخون احلياء من الشاب فيتجاوز 
النساء  من  احلياء  ويسلبون  احلرية  بمعنى 
بدعوى احلرية، التفتوا احلياة يف احلياء، اذا 
ال يوجد حياء ال توجد حياة، يكون هذا 

املجتمع للغاب أقرب منه اىل االنسانية.
االن من يسمع  وانتم تسمعون  انا اسمع 

السيُد الصافي يحّذر من انهيار بعض جوانب منظومة المجتمع االخالقية، 
ويدعو الى الجدية في التصدي لهذا االنهيار 

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي  خطيب وإمام الُجمعة في كربالَء 
المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف

 في 30/ جمادى االخرة /1440هـ الموافق 2019/3/8م تحدث قائال :
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ومن  فليسمع،  يسمع  ان  شاء  من  كالمي 
شاء ان جيعل يف أذنيه وقرًا ايضًا فليضع.. 
بسلبكم  املجتمع  تقتلوا  ان  حتاولون  انتم 
يستحيي  ال  الشاب  االن  جتد  منُه،  احلياء 
ابنتنا  ه��ذه  الفتاة  يشء..  أي  فعل  م��ن 
وأخت  بنت  وه��ذه  اكبادنا  فلذات  هذه 
متسوا  ال  احلياء  عنوان  هذه  وحليلة  وأم 
حياءها بسوء.. عىل املجتمع ان تتوفر فيه 
احلياء،  ُيسلب  ألن  يسمح  ال  احلصانة، 
انا  حرية..  دعاوى  ليست  الدعاوى  هذه 
له  ُيراد  البلد  فوىض..  دعاوى  هذه  قلت 
مدمرة  والفوىض  الفوىض  اىل  ينتقل  ان 
يمكن  ال  ح��دود..  هلا  ليست  والفوىض 
هلا  ليست  الفوىض  ألن  نواجهه  ان  فالن 
حترتم  احلرية  معايري  هلا  احلرية  معايري، 
حترتم  االرسة  حترتم  التاريخ  حترتم  القيم 
الفرد حترتم الثوابت هذا معنى احلرية.. اّما 
يشء ال حيرتم أي يشء هذه فوىض!! وان 
فشلوا  هؤالء  وراءه��ا..  من  وراءه��ا  كان 
هؤالء  لنا،  فشلهم  يصّدروا  ان  وحاولوا 
اهنزموا حاولوا ان يصّدروا هزيمتهم لنا، 
ان  فيحاولون  احلياء،  ِمُنهم  ُسِلَب  هؤالء 
ِمّنا.. وإن شاء اهلل ال يتوفق  يسلبوا احلياء 
احد مهام أويت من دعم وجهد ان يسلب 

احلياء..
اخواين املجتمع البد ان يتصدى اجتامعيًا 
البد ان تكون هناك حصانة متنع وحتّصن 

املجتمع من ان ينهار..
يعني  ارقامًا  اذك��ر  ان  االن  شئت  لو  انا 
املجتمع  االن  ت��رون  وانتم  خميفة  ارقاما 
حُماط  االن  حُم��اط  انت  اهلل  شاء  ما  امامنا 

بإعالم واجلس جلسة  بفضائيات وحُماط 
جلسة  اجلس  املتفرج  جلسة  ال  الناقد 

الناقد جلسة املتأمل ماذا ترى؟! 
هذا املجتمع الذي له اصالة، وله حضور 
ب��ه، ول��ه تراث  يعتز  ِق��وام  ت��ارخي��ي، ول��ه 
كريمة  وأرس  وفضالء  علامء  وله  به،  يعتز 
وشباب وفتوة، وله هذه النساء التي رّبت 
دفعن  بنات  وهناك  وشجعانًا،   ً ابطاال 
بإخوهتن وبأبنائهن اىل القتال يف سبيل ان 
ُهم  البلد هؤالء هم الرشف هؤالء  حُيفظ 
النامذج..  هذه  من  ُنكثر  ان  البد  احلياء.. 
اخواين إياكم ثم إياكم ثم إياكم ان خُتدعوا 
بمصطلحات هي اقرب اىل الرساب منها 

اىل الواقع.. 
واهلل ُاقسم وانا بحرة سيد الشهداء حيزُّ 
من  األرق  حالة  اىل  نصل  كثريًا  انفسنا  يف 
خالل ما بدأ املجتمع يسري وينحو منحًى 
ال  حتى  بعض  عن  احتدث  اريد  ال  آخر، 
وانام  سيايس،  حديث  احلديث  ان  ُيفهم 
عندهم  الذين  من  تقصري  هناك  اجتامعي 
مقاليد االمور يف احلفاظ عىل بنية املجتمع، 
وبعيدون  املجتمع  يعرفوا  مل  كبري  تقصري 

عن املجتمع..
االخ��وة  وع��ىل  ينهض  ان  املجتمع  ع��ىل 
كل  يف  الكالم  يسمع  من  لكل  االع��زاء 
البلد ان هيتموا برتبية جيل يعرف ان يبني 
البلد، برتبية جيل يعرف ما له ُ وما عليه.. 
احلرية..  اىل  ارجعوا  الفوىض  البلد  جنبوا 
احلرية،  نريد  وكلنا  حقيقي  مطلب  احلرية 
ان  اشياء  وفيها  وقيم  ضوابط  فيها  احلرية 
احلرية  ضوابط  اىل  نتحاكم  عنها  خرجنا 

يشء  ألي  عنها  خرجنا  اذا  الفوىض  أّم��ا 
نتحاكم.. ألي يشء نتحاكم هي فوىض..

املجتمعات  ُاعيد  اخ��واين  حال  كل  عىل 
احلياة  تعيش  التي  هي  احلياء  تعيش  التي 
واحلياء هو احلياة بغري حياء ال حياة.. حالة 
من  وحالة  اهللع  من  وحالة  الفوىض  من 
وحالة  مسؤولية  الال  من  وحالة  التعدي 

من الالشعور..
اخواين انام احتدث ألنني اظن بكم خريًا، 
وأظن بالذي يسمع خريًا باأُلرس الكريمة 
هذه  وبكل  وبنسائنا  وبأوالدنا  وبشبابنا 
هناك  إن  اىل  تلتفوا  ان  البد  اخلصائص، 
حماوالت  تكون  اهلل  شاء  وإن  حم��اوالت 
تنهزم  ان  اىل  يائسة  وحم���اوالت  بائسة، 
الفضيلة أمام غري الفضيلة، البد الفضيلة 
وشجاعتها  وعفتها  بحيائها  تبقى  ان 
يستحق  البلد  هذا  وبرفعتها  وبسموها 
كل  عن  منيعًا  يكون  ان  البد  البلد  وهذا 
هذا  هويته..  تستهدف  التي  املحاوالت 
البلد  هذا  يبقى  ان  البد  أقول  ما  ملّخص 
وحمافظًا  سمعته  وعىل  هويته  عىل  حمافظًا 

عىل كل ما حيفظ كرامته..
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل ان يوفقنا واياكم 
وان ُيبعد عنا كل سوء بمحمد وآله، اللهم 
واملسلمني  واملؤمنات  للمؤمنني  اغفر 
وبينهم  بيننا  اللهم  ت��اب��ع  وامل��س��ل��امت 
رب  هلل  احلمد  ان  دعوانا  واخر  باخلريات 
العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني 

الطاهرين.
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طالب عباس الظاهر

العرشات  عرب  الثقايف  الغزو  هذا  بأن  االع��رتاف  من  مناَص  ال 
من القنوات الفضائية واإلعالمية من خالل توفر النت ومواقع 
التواصل االجتامعي، وعرب سهولة اقتناء أجهزة االتصال وغريها 
اقتحامًا، وقد أصابت  اقتحمت جمتمعنا  إنام  تقنيات حديثة،  من 
متسكنا  حيث  من  الرر..  ببعض  األخالقية  منظومتنا  جوانب 
وسلبية  التكنلوجي،  بتطوره  ممثاًل  اجلديد..  القادم  هذا  بقشور 
وعدم  بل  كافية،  معرفة  ودون  بغفلة  معه  والتعاطي  استخدامه 
للجوانب  توظيفنا   خالل  من  األمثل،  بالشكل  منه  استفادتنا 
التغيري  اإلجيابية وهي كثرية ومهمة.. وأقصد هبذا، جوانب هذا 

اإلجيابية.. العلمية واملعرفية والثقافية بشكل عام.
دّق ناقوس اخلطر 

وقيود،  رشوط  دون  من  القادم  الغزو  هذا  يف  ما  أغ��رب  لعل 
األخالقية  منظومتنا  وعىل  جمتمعنا  عىل  الداهم  اخلطر  هذا  بل 
اللبس يف  األمر؛ هو هذا  ما يف هذا  لعل أغرب  أقول  والقيمية؛ 
القوى  نوايا  عىل  واالطالع  اخلفية،  دوافعه  معرفة  ويف  تسميته، 
املغرضة الدافعة فيه اىل املجتمع، فقد تسّمى هذا القادم  يف الكثري 
االنفتاح  بمالبس  وتلّبس  والتغيري،  التحر  باسم  سلبياته  من 
بتنا  حتى  براء،  االنفتاح  وذلك  التحر  هذا  من  وهو  واحلرية، 
نشاهد كثريا من الترصفات الدخيلة عىل جمتمعنا وعىل اخالقيات 
اللياقة وتفتقد اىل احلياء، رغم إن يف  الناس.. ترصفات تنقصها 

احلياء حياة األمم.
هلزيمة  البائسة  املحاوالت  هذه  من  لصالح  هنا:  نتساءل  لذلك 
الفضيلة يف املجتمع؟ وإشاعة بعض مظاهر امليوعة لدى الشباب 

دون حياء؟ 
حرية دخيلة

العادات  احرتام  يف  هي  مفاهيمها  أبسط  يف  احلرية  بأن  الريب 
والتقاليد املجتمعية األصيلة، واملحافظة عىل الثوابت األخالقية 
التي ترّبى عليها الناس، ال التجاوز عليها باسم احلرية، احلرية أن 
.. بل تقف عندها.. حترتمها،  تعتدي عىل  حريات اآلخرين  ال 

فليس املعنى أن تأخذ حريتك وتسلب حرية اآلخرين!
إن ادعاءات احلرية واالنفتاح ماهي يف حقيقتها إال دعوة إلشاعة 
الفوىض بني املجتمع، ليسهل جّره اىل ماال حتمد عقباه ال سمح 

اهلل. 
طبعًا  له  فوائده  من  الكثري  مع  الثقايف  الغزو  هذا  إن  أقول؛  لذا 

مضار أيضًا، والسباق مع الزمن لن يتوقف أو ينتظر أحدًا. 

فامذا اعددنا من برامج ومن احتياطات ملواجهة مثل هذه املضار؟ 
رب األرسة

اإلنسان،  ترصفات  عن  مسؤولة  األرسة  األوىل  بالدرجة  طبعًا 
صميم  م��ن  ألن  ال��ك��ب��ار،  واإلخ���وة  األب��وي��ن  طبعًا  وأق��ص��د 
بالذكر  وأخص  احلياة..  يف  األبناء  خطوات  متابعة  مسؤوليتهم 
هنا حول هذه املسؤولية هم اآلباء؛ أي رب األرسة.. من خالل 
مراقبة ترصفات ابنائه منذ نعومة اظفارهم، اىل اين خيرجون؟ مع 
ماذا  اىل  فراغهم؟  أوقات  يقّضون  كيف  ويمشون؟  يلتقون  من 
وحتى  أشياء  من  ذلك  اىل  وما  املجتمع؟  من  ويميلون  يتجهون 

يصبحوا بدورهم آباء، فريبوا ابناءهم عىل ما تربوا هم عليه.
فاألرسة إذن هي املسؤولة األهم يف تنشئة اإلنسان عىل األخالق 
القيم  هذه  مثل  بدءًا  نفوسهم  يف  تزرع  من  هي  ألهنا  والفضيلة، 
وكيفية  التجارب..  بخربة  متّدهم  وبالتايل  األخالقيات،  وتلك 
يكربون  حينام  ب��دوره��م  معاجلتها  وكيفية  احل��ي��اة؟  مواجهة 
األخالقية،  احلصانة  من  نوعا  فيهم  وتبني  الواقع،  ويواجهون 

حصانة نفسية  من اجل مواجهة خماطر املجتمع. 
املدرسة واملجتمع

كونه  املعلم  جتّل  والناس  التالميذ،  عند  مهابة  للمعلم  كانت 
وال  املعلم  خيشون  التالميذ  كان  مهم،  عنوان  وامل��ريب  امل��ريب.. 
أو  لألعراف  خمالف  ترصف  بأي  أمامه  اإلتيان  عىل  يتجرؤون 
خمالف لألخالق أو خادش للحياء، وهو بدوره يتفانى يف عمله، 
مستقبل  عىل  فيحرص  مهنة،  تكون  أن  قبل  رسالة  يعده  كونه 
تالميذه، وخياف عليهم كأهنم أبناؤه، وكان للمدرسة دور أسايس 
وأرّكز  فيهم،  األخالق  وبذر  التالميذ،  تربية  عملية  يف  ومؤّثر 
تعليمهم  اىل  اضافة  طبعًا  التعليم،  وليس  الرتبية  مسألة  عىل  هنا 
وتأهيلهم ليكونوا أعضاء نافعني وأعضاء مؤّثرين يف املجتمع.. 

بل وقادة املجتمع.
وطبعًا سيكون املعلم ليس املسؤول الوحيد يف هذه املهمة الكبرية 
واخلطرة عىل حارض البلد ومستقبله، وهي هتيئة بناة الغد وعامد 
يف  والفضيلة  اخلري  قيم  بذور  زرع  خالل  من  الوطن،  مستقبل 
املجتمع  القيمية يف  املنظومة  أيضًا  هناك  كانت  نفوسهم.. حيث 
يف  ة  اخل��ريّ األخالقيات  ض��خّ  يف  املعلم  مع  جلنب  جنبًا  تعمل 
هذه  كل  التعليمية،  املناهج  وكذلك  األرسة،  وقبلهام  التالميذ، 
األسباب جمتمعة تؤدي يف العملية التعليمية والرتبوية اىل الرّقي 

والتقدم، وغياهبا يؤدي اىل استمرار الرتدي والتأخر.  

تحدياُت المنظومة االخالقية للمجتمع 
من وحي خطبة الجمعة 
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كيف نرّد على من يّدعي أّن جميع األحاديث التي أجازت 
التوسل هي ضعيفة وموضوعة؟ 

)4 (

تالميذ  من  املالئكة  هبم  اهلل  يباهي  من  فعاًل  يوجد  ذلك  ومع 
حمّمد)صىل اهلل عليه وآله( الذين آمنوا به حقًا, ونرصوه وعزروه 
ووقروه وآمنوا بالنور الذي جاء به, فأخلصوا وجاهدوا وصربوا 
كأهل بيته, وأيب ذّر, واملقداد, وسلامن, وعاّمر,  وآل يارس, ومحزة سيد 
الشهداء, وجعفر الطيار, وخباب, ومصعب وغريهم مّمن تربى يف 
أحضان رسول اهلل, وأخلص يف إيامنه وطاعته, ودخلوا يف السلم 

كّله, كام أمرهم اهلل تعاىل .
واالختالف,  اخلالف  من  حرج  وال  فحّدث  التابعني  قرن  أّما 
ونشوء الفرق والفتن يف قرهنم فكيف يكونون خري قرن بعد قرن 

الصحابة؟؟؟
هبذا  وهم  ؟؟؟  وسريهتم  وفهمهم  قوهلم  بحّجية  نقول  وكيف 
الوضع من االختالف واخلالف, والفرق من القدرية إىل املرجئة 

إىل املعتزلة إىل املجسمة إىل آخره...
خالفا  ستجد  فانك  االربعة  املذاهب  بني  اخلالف  تتبعت  ولو 
عميقا يف كثري من مفاصل االحكام الرشعية حتى كانت تنشب 

بينهم الفتن وتكفري بعضهم لبعض
مجلة  مردودة  الثالثة  اخلريية  القرون  نظرية  فإن  حال  كّل  وعىل 
وتفصياًل, وصحة حديث الثقلني كتاب اهلل وعرتته أهل بيته )صىل 
ووجوب   , االسالمية  املذاهب  كل  لدى  مشهور  وآله(  عليه  اهلل 

إّتباع أهل البيت الذين تركهم وخلفهم رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله(  يف أّمته لألمن من الضالل هبم ال بغريهم, واهلل العامل .

لقرهبم من عرص  له موضوعية  الصحابة  أن فهم  ثّم وإن سّلمنا 
النص, ولكن البّد أن يكون الفهم النوعي ألغلب الصحابة وهم 
من أهل اللغة العربية, وال حّجة عند ذاك لفهم واحد منهم بالظن 
الشخيص له, فضاًل إذا كان هذا الفهم معارضًا لترصيح علامء آل 
حمّمد )عليهم السالم( وورثة علمه )صىل اهلل عليه وآله(, وأهل 

بيت النبوة أدرى بام فيه . 
واملهم يف هذه النقاشات ان يكون الطرف االخر متجردا من أي 
ترسبات تارخيية عاطفية وتكون الغاية من النقاش هي الوصول 
وحب  املكابرة  اما  اعتامدها  بغية  السليمة  التارخيية  احلقيقة  اىل 

الغلبة فاهنا ال تنتج اال عداوة وبغضا وتباعدا .
اجلامعات  هبا  قامت  التي  االرهابية  االعامل  يف  جيدا  متعنا  ولو 
فاهنا   ) شاكلتهم  عىل  هم  ومن   وداع��ش  القاعدة   ( التكفريية 
الوهابية  الثقافة  من  االخ��ر  والغاء  االره��اب  ثقافة  استمدت 
وقد  الوهاب  عبد  بن  حممد  وجددها  تيمية  ابن  اعتمدت  التي 
 ، للمسلمني  وتكفريهم  تفجرياهتم  يف  والشيعة  السنة  استهدفوا 
ضعيفة  احاديث  هي  الرشعي  اساسها  االرهابية  االعامل  فهذه 

وموضوعة يف تلك القرون 

تحدياُت المنظومة االخالقية للمجتمع 
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السؤال : انية الذهب او الفضة المطلية هل يجوز االكل
 والشرب بها او الوضوء ؟

الجواب : يجوز .

الســــؤال : هل يجوز مشاهدة المسلسالت للفتاة البالغة وغير 
البالغة التي فيها سرقة وطالق كقصة وتسلية ؟

السؤال : هل جيوز رشاء جهاز التلفاز ؟
انجرار  يأمن من  اقتناؤه  ملن ال  منه و الجيوز  مانع  : ال  اجلواب 

نفسه او بعض اهله اىل استخدامه يف احلرام .

السؤال : ما هي نوعية الربامج واالفالم التلفزيونية التي حيرم عىل 
الوالدين ترك ابنائهام يشاهدوهنا ؟

يتضمن  مما  صاحلة  دينية  نشاة  تنشئتهم  ينايف  ما  كل   : اجل��واب 
االمر باملنكر والنهي عن املعروف ونرش االفكار اهلدامة والصور 
االنحطاط  يوجب  ما  وكل  الشيطانية  للشهوات  املثرية  اخلالعية 

الفكري واخللقي للمشاهد .

العربية  واملسلسالت  املرسحيات  إىل  النظر  حكم  ما   : السؤال 
والعراقية واالجنبية )املدبلجة( ؟

اجلواب : مع اشتامل هذه املسلسالت واملرسحيات عىل لقطات 
غري رشعية وغري اخالقية – التي ال ختلو منها غالبًا – حيرم النظر 
إليها مع التلذذ الشهوي او خوف الوقوع يف احلرام ، بل االحوط 

لزومًا ترك النظر إليها وإن كان بدوهنام .
احليطة  جانب  يلتزموا  ان   – تعاىل  اهلل  اعزهم   – املؤمنني  وعىل 
أولياء  ُيعرض من املرسحيات واملسلسالت ، وعىل  فيام  واحلذر 
األمور ان يتحملوا مسؤولياهتم جتاه افراد ارسهتم ، وان خيتاروا 
البنائهم كل ما فيه صالح دنياهم وآخرهتم وان يبعدوهم عن كل 
ما يلّوث فطرهتم النقية او يفسد اخالقهم . نسأله سبحانه وتعاىل 

التوفيق والتسديد .
التي تعرض يف  السؤال : ما حكم مشاهدة املصارعة األمريكية 

التلفزيون ؟
اجلواب : ال حترم مشاهدة املناظر املذكورة يف حّد ذاهتا ، ولكن 
إذا كانت تؤّدي إىل فساد أخالق املشاهدين بزرع الروح العدوانية 
من  بّد  فال  اآلخرين  عىل  االعتداء  إىل  وانجرارهم  نفوسهم  يف 

االجتناب عن مشاهدهتا .

السؤال : هل جيوز للمرأة النظر ايل املصارعة احلرة عرب التلفاز ؟
اجلواب : الجيوز عىل االحوط .

السينام  والقتالية يف  احلربية  االفالم  : هل جيوز مشاهدة  السؤال 
والتي التثري الشهوة وحمذوف منها مجيع اللقطات املخّلة باالدب 

والدين ؟
اجلواب : ال مانع منه .

السؤال : هل جيوز لرجل رؤية املراة يف التلفزيون مبارشة ؟
اجلواب : جيوز اذا مل يعرفها بشخصها ومل يكن النظر اليها شهويًا 

.

التلفزيون
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السؤال: ما هو تعريف الغسل واملسح يف الوضوء؟
اجلواب: الغسل اجراء املاء علی العضو واملسح ايصال الرطوبة 

باليد.
السؤال: ما هو تعريف الشك والظن ؟

احتامل  اي  الطرفني  متساوي  االحتامل  هو  الشك  اجل��واب: 
حتقق اليشء يكون 50% والظن هو االحتامل الراجح اي يكون 

االحتامل 60% مثاًل.
السؤال: املراد من األرض مطلق ما يسمى أرضا ، من حجر أو 
تراب أو رمل ، وال يبعد عموم احلكم لآلجر واجلص والنورة 

، واألقوى اعتبار طهارهتا ، واألحوط وجوبا اعتبار جفافها.
فهل تشمل االرض ارض البيوت املوجودة يف االبنية والبنايات 

ذات الطوابق املتعددة املتعارفة يف هذا الزمان؟ ام ماذا؟
تلك  يف  املذكورات  قبيل  من  ارضها  كانت  ان  نعم  اجل��واب: 

املسالة.
السؤال: ماهو تعريفكم للمؤمن الكفء رشعًا وعرفًا؟

اجلواب: الكفء الرشعي هو املؤمن الذي يرتضی خلقه ودينه 
يكون  ان  واملناط  االعراف  باختالف  خيتلف  العريف  والكفء 

مناسبًا هلا بحسب النظر العريف.
اللزومي( وماذا  السؤال: ما هو تعريفكم ملصطلح )االحتياط 

يرتتب علی من مل يعمل به؟
اجلواب: جيب العمل علی طبق االحتياط  اللزومي وال يرتك 
يقلده  الذي  املجتهد  بعد  لالعلم  كان  اذا  اال  االحتياط  هذا 
فتوی باجلواز فانه جيوز للمقلد ان يرجع اليه ويرتك االحتياط 

اللزومي.
السؤال: من هو احلاكم الرشعي ، هل هو كل جمتهد عادل ام 

ثمة رشوط اخری؟

يف  كالترصف  احلسبية  باالمور  يدعی  ما  يف  احلاكم  اجل��واب: 
اموال

اليتامی لصاحلهم ونحو ذلك هو كل جمتهد عادل واما يف االمور 
العامة للمسلمني ففيه رشوط احدها ان تكون له مرجعية عامة.

السؤال: ما معنی املصطلح الفقهي)االحتياط وجوبا( ؟
تعمل  ان  ال��وج��ويب  االحتياط  م��ورد  يف  يمكنك  اجل���واب: 
باالحتياط املذكور ويمكنك الرجوع الی فتوی مرجع آخر يف 
ذات املسالة ويف نفس الفرض برشط ان يكون املرجع املذكور 
هو  الذي  االول  املرجع  بعد  املجتهدين  سائر  من  االعلم  هو 

اعلم من اجلميع.
السؤال: ما هي النوافل املبتدئة ؟

اجلواب: اي الصلوات املستحبة التي مل يرد استحباهبا يف الرشع 
بوجه خاص.

السؤال: ماهواحلداد الواجب يف ايام العدة ؟
اجلواب: احلداد الواجب ان ال تتزين وان تلبس مالبس احلداد 
كاالسود والكحيل واالفضل ان ال تبيت خارج البيت وافضل 

منه ان ال خترج لغري رضورة.
ال��وج��ويب واالحتياط  االح��ت��ي��اط  ب��ني  ال��ف��رق  م��ا  ال��س��ؤال: 

االستحبايب ؟
اجلواب: اذا كان االحتياط بعد الفتوى باجلواز يكون احتياطًا 
استحبابيًا جيوز تركه اما اذا مل يكن مسبوقًا وال ملحوقًا بالفتوى 
باجلواز كان االحتياط الزمًا وال جيوز خمالفته اال بالرجوع اىل 

فتوى االعلم فاالعلم ان افتى باجلواز.
السؤال: ماذا تعني بداعوية االمر الترشيعي؟

اجلواب: معناه ان يكون الداعي له الی اتيان العمل امر ترشيعي 
اهلل  الی  ونسبه  رشعيًا  امرا  فرضه  ما  الترشيعي  االمر  ومعنی 

تعالی مع انه ال دليل عليه رشعًا وهذا هو الترشيع املحرم.
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مركز اإلمام الحسن )عليه السالم( للدراسات التخصصية 

نة يرفع الستار عن أكبر موسوعة إمامية في نصوص أهل السُّ
تقرير : حيدر عاشور / تصوير: احمد القريشي

أق���ام مركز اإلمام الحس���ن )عليه الس���الم( للدراس���ات التخصصية أحد مؤسس���ات االمان���ة العامة 
للعتبة الحس���ينية المقدسة في مدينة النجف األشرف، حفل تدشين موسوعة االمام الحسن )عليه 
���نة من تأليف س���ادن التراث االس���المي آية اهلل العظمى السيد شهاب  الس���الم( في مصادر أهل السُّ
الدين المرعش���ي النجفي )رحمه اهلل(، وذلك بحضور المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة 
س���ماحة الش���يخ )عبد المهدي الكربالئي( وجناب امينها العام السيد) جعفر الموسوي(، ونخبة من 

السادة والمشايخ وأالكاديميين والباحثين والمفكرين والمهتمين بالشأن الحسني. 
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مركز اإلمام الحسن )عليه السالم( للدراسات التخصصية 

وقال السيد )كاظم اخلرسان( مدير املركز: 
دأب املركز عىل نفسه نرش فكر أهل البيت 
حلق  إيفاًء  علومهم  وبث  السالم(  )عليهم 
سيد الشهداء اإلمام احلسني )عليه السالم( 
الذي ضّحى من أجل إبقاء دين اهلل ورسالة 
جّده املصطفى )صىل اهلل عليه وآله وسلم(. 
مبينا أن املركز عنى بنرش فكر اإلمام احلسن 
مع  يتامشى  بام  ال��س��الم(  )عليه  املجتبى 
احلركة الثقافية والعلمية من فيض معارف 
العلوم  أصل  السالم(  )عليهم  البيت  أهل 
املكتبة  برفد  وإسهامًا  ومعدهنا،  واملعارف 

وسمعية  مقروءة  بإصدارات  اإلسالمية 
الذي  احلفل  هبذا  مضيفا  وغريها،  ومرئية 
)فاطمة  الطاهرة  الصديقة  تزامن مع مولد 
ابوية  وبرعاية  عليها(  اهلل  سالم  الزهراء) 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  قبل  من 
املقدسة اجتمعنا لرفع الستار عن املجلدات 
اخلمسة االوىل يف املباحث العامة املختصة 
السالم(-،  )عليه  املجتبى  احلسن  باإلمام 
عيل  ب��ن  احلسن  االم���ام  شعر  ع��ن  وجملد 
ايب احلسن بن  السالم( عىل صنعة  )عليهام 
الشيخ  حتقيق   - املدائني  اهلل  عبد  بن  حممد 

اصدار)جملة  اىل  اضافة  العطار(،  )قيس 
الزكي العلمية( جملة نصف سنوية. 

موسوعة االمام الحسن المجتبى)عليه   •

السالم( للعالمة المرعشي

املحمودي(  جواد  )حممد  الشيخ  بني  فيام 
يف  املبذول  اجلهد  املرعيش  مكتبة  مسؤول 
تأليف املوسوعة،  فقال ان العمل يف تأليف 
يقارب  ما  دام  احلسنية  املوسوعة  وأع��داد 
من )20( سنة اىل اآلن وتصل ان شاء اهلل 
االوىل  اخلمسة  اشتملت  جملدا،  اىل)50( 
أهل  بجميع  املرتبطة  العامة  املباحث  يف 
البيت )عليهم السالم(، ثم تليه مخسة عرش 
جملدا يف أمري املؤمنني)عليه السالم( ومخسة 
الزهراء  فاطمة  النساء  سيدة  عن  جملدات 
اجتمعنا  وقد  موضحا  السالم(.  )عليها 
عن  الستار  إلزاحة  الكريم  احلفل  هذا  يف 
املجلدات اخلمسة املختصة باالمام احلسن 
من  يقارب  ما  يف  السالم(  )عليه  املجتبى 
اربعة أالف صفحة ونيف عىل تسعة آالف 
 – املكررات  بعض  وفيها  ورواية،  حديث 
واألوىل  املهمة  العامة  مصادر  من  مجيعها 

واملتقدمة اىل القرن السابع.   
• مجلة الزكي العلمية

يف  املجلة  مسؤول  احللو(  زيد   ( السيد  اما 
العلمية  الزكي  جملة  متتاز  فقال:  املركز، 
بّعدة خصائص مما جتعلها يف خانة املجالت 
جمال  يف  ختصصية  لكوهنا  وذلك  الريادية 
اضافة  احلسنية،  وال��دراس��ات  البحوث 
ورد  للبحوث  جتديدها  يف  تعارص  اهنا  اىل  
الثغرات  لسد  املعارصة  الفكرية  الشبهات 
من  احلسنية  الدراسات  جمال  يف  العلمية 
اىل  يتطرق  مل  علمية  بحوث  تقديم  خالل 
تسعى  املجلة  ان  مبينا  سابقا.  مواضيعها 
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بل  التارخيية  األبحاث  جمال  يف  التنوع  اىل 
والعلوم  االدب  جماالت  اىل  ايضا  تتوسع 
يتشعب  وما  واحلديث  وفروعه،  والفقه 
اقسامها.  بجميع  الفنون  جم��ال  اىل  منه 
عملها  نطاق  توسع  املجلة  ان  اىل  مشريا 
جغرافيا، حيث تستكتب حمققني ومؤلفني 
املجلة  ان  مؤكدا  العامل،  اقطار  عدة  من 
تصل اىل خمتلف البلدان االسالمية كإيران 
اضافة  ولبنان...وغريها،  وسوريا  ومرص 
احللو  وتابع  حمافظاته.  بكافة  العراق  اىل 
رفع  التي  العلمية  الزكي  جملة   : حديثه 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة 
الكربالئي(   املهدي  عبد  )الشيخ  املقدسة 
الوزيري  القطع  من  هي  عنها  الستار 
تضم )10( مقاالت  متنوعة موزعة عىل 
شعر  يف  مقالة  امهها   ، صفحة   )300(
السالم(  عيل)عليهام  بن  احلسن  االم��ام 
عبد  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  ايب  بصنعة 
قيس  الشيخ  املحقق  بقلم  املدائني،  اهلل 
االمام  قبة  بناء  تاريخ  العطار، ودراسة يف 
احلسن بالبقيع للدكتور )امحد خامه يار(، 
والتعددية الفكرية يف جيش االمام احلسن 
املجتبى للشيخ) حممد جواد املحمودي(، 
بن  احلسن  االمام  االكرب  السبط  وفضائل 

عيل برواية احلاكم اجلشمي، حتقيق الدكتور 
الشيخ )امني حسني بوري(، وسيد شباب 
اهلل  عبد  – رواية  احلسن  االمام  اجلنة  اهل 
)حممد  الشيخ  حتقيق   – البغوي  حممد  بن 

كاظم املحمودي(.
يذكر ان مركز اإلمام احلسن )عليه السالم( 
النجف  مدينة  يف  التخصصية  للدراسات 
للعتبة  العامة  لالمانة  والتابع  األرشف 

احلسينية املقدسة يتكون من مخسة اقسام: 
القسم األول: قسم حتقيق الرتاث احَلسني: 
املخطوط  ال��رتاث  بتحقيق  القسم  ُيعنى 
عليه  املجتبى  احلسن  ب��اإلم��ام  املختص 
ومجع  لرصد  تعاىل  اهلُل  وفقنا  وقد  السالم, 
بتحقيقها  والعمل  احلسنية،  املخطوطات 

قائٌم عىل قدم وساق.
والدراسات  البحوث  قسم  الثاين:  القسم 

احل��س��ن��ي��ة: ُي��ع��ن��ى ال��ق��س��م ب��ال��ب��ح��وث 
املؤلفني  واستكتاب  احلسنّية  والدراسات 
ُمعينًة  وحمققة  حمكمة  علمية  ب��دراس��ات 

الباحث الكريم عىل إجياد غايته فيها.
القسم الثالث: قسم املجالت التخصصية: 
فصلية  جملة  بإصدار  القسم  هذا  وُيعنى 
األب��ح��اث  ل��ن��رش  وم��وض��وع��ي��ة  علمية 
السالم,  عليه  احلسن  باإلمام  التخصصية 

السيد كاظم الخرسان مدير المركز
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ُتعنى  شهرية  جملة  إص��دار  إىل  باإلضافة 
بشؤون الطفولة.

القسم الرابع: قسم امليديا احلسنّية: ويعنى 
هذا القسم بجمع وإنشاء كافة الصوتيات 
ونرشها  والتصاميم  والصور  واملرئيات 
التواصل  وصفحات  امل��رك��ز  موقع  يف 

االجتامعي والفضائيات واإلذاعات.

احلسنية:  الشعائر  قسم  اخلامس:  القسم 
وإحياء  بإقامة  املبارك  القسم  هذا  وُيعنى 
شعائر اإلمام احلسن املجتبى عليه السالم 
يف ميالده امليمون وشهادته األليمة وباقي 

املناسبات التي تتعلق بشخصه الكريم.
احلسن  اإلم��ام  مركز  ان  بالذكر  واجلدير 
يف  التخصصية  للدراسات  السالم  عليه 

فكر  بنرش  ُيعنى  األرشف  النجف  مدينة 
بام  السالم(  )عليه  املجتبى  احلسن  اإلمام 
من  والعلمية  الثقافية  احلركة  مع  يتامشى 
فيض معارف أهل البيت )عليهم السالم( 
العلوم واملعارف ومعدهنا وإسهامًا  أصل 
برفد املكتبة اإلسالمية بإصدارات مقروءة 

وسمعية ومرئية وغريها.

الشيخ محمد جواد المحمودي

السيد زيد الحلو

A h r a r w e e k l y19

العطاء الحسيني



مشروع يضاف الى بنية كربالء االقتصادية

مطحنة نور السبطين.. 

تواصل االمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة انشاء مشاريعها االس���تثمارية والخدمية خدمة 
للصالح العام، والتي تهدف للرقي واظهاره برونق خاص يس���ر الناظري���ن، من خالل القيمة الجمالية 
الكبي���رة التي تظهر بها المش���اريع المختلفة، وكذلك النهوض بالواق���ع االقتصادي واالعتماد على 

تشغيل االيدي العاملة من المواطنين عامة وشريحة الشباب بشكل خاص.

تقرير: قاسم عبد الهادي / تصوير: رسول العوادي/ صالح السباح
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تواصل  التي  الكبرية  املشاريع  ه��ذه  من 
العتبة احلسينية املقدسة انشاءها هو مرشوع 
منطقة  يف  الكائنة  السبطني  ن��ور  مطحنة 
والتي  بابل،  كربالء  طريق  االبراهيمية 
تبلغ املساحة االمجالية هلا 5 ونصف دونم، 
مواصفات  ذات  بنايات  اربع  من  مؤلفة 

خمتلفة صممت وفق اطر هندسية حديثة.
التقت  »االح��رار«  جملة  عنها  املزيد  ملعرفة 
املهندس  السبطني  نور  مدير موقع مطحنة 
عبد االمري ظاهر حبيب الذي حتدث قائال، 
اىل  التابعة  السبطني  خ��ريات  رشكة  تقوم 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
لليوم  طن   500 سعتها  مطحنة  بانشاء 

الواحد.
وأضاف، هذا املرشوع جتاري كان يف بادئ 
خاص  االول  جزئني  اىل  ومقسم  االم��ر 
بالبطاقة التموينية والثاين جتاري، وحسب 
املرشوع  يكون  ان  جيب  ال��وزارة  تعليامت 
منفصال لكل مطحنة، لذلك حتول املرشوع 

اىل جتاري فقط.
مدة انجاز العمل

مشيد  امل��رشوع  املطحنة،  مدير  ويوضح 
عىل قطعة ارض مساحتها 5 ونصف دونم 
املقدسة  احلسينية  العتبة  اىل  ملكيتها  عائدة 
من  استثامري  وانه  ايضا،  باسمها  وجمازة 
قبل رشكة العزة، ومتت املبارشة فيه خالل 
مدة  وان   2017 عام  االول  كانون  شهر 
للمرشوع هي سنتان  املقررة  العمل  انجاز 
ومن املتوقع انجازه بشكل عام هناية خالل 
رشكة  هي  املنفذة  الرشكة  ان  احلايل،  العام 
رشكة  ه��ي  امل��رشف��ة  وان  العراقية  ال��ع��زة 
احلسينية  للعتبة  التابعة  السبطني  خريات 
هي  للمرشوع  املصممة  والرشكة  املقدسة 

رشكة النسق للتصاميم اهلندسية.
املدنية  االع��امل  ان  االم��ري،  عبد  ويتابع 
بالنسبة  عالية  انجاز  ملراحل  وصلت  فيه 
ملرشوع املطحنة كبناية وصلت لنسبة %85 
واعامل التعاقدات واملكائن وصلنا فيها اىل 

القادم  الشهر  متقدمة وخالل  انجاز  نسب 
تصلنا الوجبة االوىل من املكائن ذات املنشأ 
املطاحن  عمل  بمجال  متخصصة  الرتكي 
ومنفذة لعدد كبري منها يف خمتلف حمافظات 

العراق.
احلبوب  خلزن  خاص  مكان  لدينا  مبينا، 
مكمل  ج��زء  وه��و  ط��ن  ال��ف   20 بسعة 
انجاز املرشوع  ملرشوع املطحنة، وان نسبة 
اضافة   %51 يقارب  ما  بلغت  عام  بشكل 
املؤمل  والكهرباء  امليكانيك  اع��امل  اىل 

املبارشة فيها خالل االيام القادمة.
ويشري مدير املطحنة اىل ان املرشوع حيتاج 
عرش  اخلمسة  يقارب  ما  اىل  عاملة  أليدي 
واعامل  والسيطرة  املشغلني  بني  شخصا 

الصيانة.
اربع بنايات بمواصفات مختلفة

ويتضمن املرشوع بحسب عبد االمري بناية 
االدارة بمساحة 400 مرت مربع وبطابقني، 
اضافة اىل خمزن وبناية خاصة لسكن العامل 

تكون هناية املطحنة.
املطحنة«  »بناية  الرئيسية  البناية  موضحا، 
عبارة عن ستة طوابق تبلغ مساحة الطابق 

قاعة  تتضمن  مربع  الواحد هلا 1500 مرت 
الثانية  والبناية  باملكائن،  خاصة  مفتوحة 
االول  جناحني  عن  عبارة  االدارة«  »بناية 
تبلغ  باملوظفني  وال��ث��اين  باملدير  خ��اص 

مساحتها 400 مرت مربع.
اما  قائال،  حديثه  املطحنة  مدير  وخيتتم 
هناية  تقع  املخزن«  »بناية  الثالثة  البناية 
املوقع بمساحة 900 مرت مربع، جزء منها 
بناية خاصة للعامل حيتوي عىل مادة عازلة 
للحفاظ عىل املحصول، وبناية رابعة »بناية 
ومولدات  حم��والت  تتضمن  الكهرباء« 

كهربائية.
للعتبة  العامة  االمانة  ان  بالذكر  واجلدير 
ملوقع  اختيارها  بعد  املقدسة  احلسينية 
االبراهيمية  منطقة  يف  الكائن  امل��رشوع 
الدولة  دوائر  مجيع  موافقات  عىل  حصلت 
والبيئة  الصحة  ناحية  من  باألمر  املعنية 
وغريها، وذلك للحفاظ عىل املنتوج وعدم 
ات��الف��ه م��ن خ��الل توفري امل��ك��ان اخل��اص 
مجيع  يتضمن  وال���ذي  خل��زن��ه  امل��ن��اس��ب 

الرشوط واملواصفات الفنية.
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التي  والفاعلة  املهمة  االقسام  اوائ��ل  من 
سعت العتبة احلسينية املقدسة اىل  تأسيسه 
بعد  املقدسة   العتبات  قانون  صدور  بعد 
مقدسة  عتبة  لكل  واصبح   2005 ع��ام 
عام،  امني  ونائب  عام  وامني  ادارة  جملس 
جملس  قبل  من  عديدة  اقسام  تشكيل  فتم 
الشؤون  قسم  رأسها  وعىل  العتبة  ادارة 
شعب  ع��دة  فيه  تنضوي  ال��ذي  االداري���ة 
منها: )شعبة الذاتية وشعبة االفراد وشعبة 
االرشفة  وشعبة  السكرين  وشعبة  الطباعة 
التي  التقاعدية  الشؤون  شعبة  االلكرتونية 

عنه  حدثنا  ما  وهو  مؤخرًا(،  استحدثت 
قسم  رئيس  معاون  هيجل  هاشم  احل��اج 
الشؤون االدارية يف لقاء خاص لألحرار«.

مخس شعٍب ادارية تديُر اعامَل قرابة االربعة 
عرش  الف منتسب

الشعبة  عمل  »يتلخص  هيجل:  وتابع 
الذاتية لتحرير الكتب االدارية واصدارها، 
اما شعبة االفراد فتعنى باألمور الشخصية 
أي  والواجبات  احلقوق  من  للمنتسب 
وباملصطلح  باملنتسبني  اخلاصة  االضابري 
البرشية(  )امل���وارد  عليه  يطلق  احلديث 

من  ب��امل��ن��ت��س��ب  يتعلق  م��ا  ك��ل  وف��ي��ه��ا 
االدارية  واالوام��ر  املنتسب  مستمسكات 
والعالوات  وامل��ب��ارشة  بالتعيني  اخلاصة 
الشكر  وكتب  والعقوبات  واالج���ازات 
ايضًا  اعامهلا  »من  ان  موضحًا  والتقدير«، 
مجُع كل ما خيص من حضور املنتسبني من 
خالل ادارات االقسام املختلفة والتي تأيت 
لشعبة االفراد عن طريق الربيد الورقي او 
االلكرتوين كام يتم مجع موقف يومي ويرفع 
للشؤون املالية لرصف راتب املنتسب عىل 
احلارض،  للمنتسب  الفعيل  الواقع  اساس 

قسم الشؤون اإلدارية..
 الشريان االبهر للعتبة الحسينية المقدسة

 تقرير : ضياء األسدي/ تصوير: حسن خليفة

الحاج هاشم هيجل
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وهذا االمر حيتاج اىل  جهد وكادر«.
بمتابعة  ملزمون  القسم  يف  »اننا  مبينًا: 
تطلب  عندما  بحيث  ك��اف��ة  االول��ي��ات 
قبل  من  معني  بكتاب  اخلاصة  االوليات 
العام  االم��ني  السيد  او  الرشعي  املتويل 
وتزويد  جتهيز  يتم  االمني  نائب  السيد  او 

االوليات اخلاصة هبذا الكتاب«.
الطباعة  شعبة  اعامل  »اما  القول:  واضاف 
االداري��ة  الكتب  بطباعة  تتلخص  فهي 
تعرف  ما  اهل��وي��ات  بطبع  ايضًا  ومعنية 
من  باملنتسبني  اخل��اص��ة  )ال��ب��اج��ات(   ب��� 
شعبة  يف  املوجودة  البيانات  قاعدة  خالل 
االفراد، كذلك هي ملزمة برتتيب البيانات 
وتنضيدها، باإلضافة اىل طباعة )باجات( 
االفتخارية  وال��ب��اج��ات  العتبة  ضيوف 
ال  وعملها  الكتب،  طباعة  وموافقات 

مهامها  من  بل  فحسب؛  هذا  عىل  يقترص 
ما  كل  وطباعة  )الكتيبات(،  طباعة  ايضًا 
خيص االقسام وعملها مستمر من الساعة 
ًبواقع  ليال  العارشة  حتى  صباحًا  السابعة 

وجبتني من الدوام«.
وصل  بأنه  املنتسبني  »اع��داد   عن:  منوهًا 
موزعني  منتسب  الف  عرش  االربعة  قرابة 
وهذا  ومؤسسة،  ومركزا  قسام   60 عىل 
األمور  الستيعاب  كبريا  عمال  منا  يتطلب 

االدارية«.
منجزا  اداري��ا  كتابا   )26218( من  اكثر 

خالل العام 2018
واسرتسل هيجل قائاًل: »لو عملنا احصائية 
 ً فمثال   2018 عام  يف  وال��وارد  للصادر 
 2018/12/31 لغاية  لإلدارية  الصادر 
 )26218( ح��وايل  يصل  العدد  ان  نجد 

هذا  يف  الصادرة  للكتب  كبري  عدد  وهو 
الذاتية  لشعبة  كبري  وجهد  فقط،  العام 

واالفراد والطباعة«.
ببقية  اسوة  التقاعد  حقُّ  املتوىف  للمنتسب 

املنتسبني
استكمل هيجل حديثه قائاًل: »من الشعب 
االخرى شعبة السكرين ومن اعامهلا طباعة 
العمل  ب��دالت  ًع��ىل  اخلاصة  الشعارات 
اكياس  عىل  والطباعة  املنتسبني  لبعض 
خيص  وم��ا  العتبة  شعار  وطبع  النايلون 
شعبة  عمل  يتلخص  فيام  االم���ور،  ه��ذه 
بحفظ  نقوم  حيث  االلكرتونية  االرشفة 
رسمية  كوثيقة  وحفظها  الكتب  وارشفة 
االرشفة  شعبة  لدى  اولياهتا  مع  تؤرشف 
برنامج متطور ويمكن  االلكرتونية ضمن 
مجلة  او  رقم  او  حرف  خالل  من  البحث 
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او كلمة ضمن الوثيقة او الكتاب الرسمي 
يف  متخصص  كادر  ولدينا  واستخراجها 

هذا املجال«.
شعبة  ل��دى  العمل  طبيعة  اىل  واش���ار 
لكل  »ط��امل��ا  ق��ائ��ال:  التقاعدية  ال��ش��ؤون 
منتسب واجبات فله حقوق كحق الراتب 
املطاف  هناية  ففي  ذلك  وغري  واالج��ازة 
تقاعدية  حقوق  للمنتسب  تكون  واخلدمة 
الدولة،  مؤسسات  يف  به  معمول  وه��ذا 
وحيث خيتص عمل هذه الشعبة باملحالني 
له  املتوىف  ان  التقاعد وباملتوفني حيث  عىل 
انعم  التي  الفضائل  تقاعدية، ومن  حقوق 
هبا اهلل سبحانه وتعاىل علينا والية رشعية 
يضيع  ال  حتى  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
الشيخ  سامحة  أن  كام  اب��دًا،  منتسب  حق 
الكربالئي حريص جدًا عىل حق املنتسب 

واملتوفني(  واجلرحى  )الشهداء  خصوصًا 
هناك  فمثاًل  حقوق،  هلم  ه��ؤالء  باعتبار 
التقاعد؛  عىل  احالتها  تم  احلاالت  بعض 
معينة  املعاملة لرورة  اكامل  يتم  مل  ولكن 
مثاًل التعليامت ال تشمله او ان عمره جتاوز 
السن القانوين وهو )63( سنة وان املحال 

ذلك  من  اكرب  عمره  يكون  التقاعد  عىل 
عرض  فتم  تفحصه  ال  الطبية  واللجان 
وقرر  الرشعي  املتويل  سامحة  عىل  املسألة 
سامحته حينها بأن يتم رصف اعانة له وعىل 

مدة سنني اخلدمة«.
العمل جار إلقامة حوكمة الكرتونية..

وبنّي هيجل: »بالنسبة للعجز الصحي مثاًل 

ذهب املنتسب اىل اللجان الطبية وتبني بأن 
نسبة العجز لديه تستوجب احالته للتقاعد 
كله  العمل  وه��ذا  للتقاعد،  احالته  فيتم 
شعب  بني  يرتبط  الكرتوين  برنامج  ضمن 
وبني  التقاعدية  والشؤون  والذاتية  االفراد 
بربنامج  مرتبطة  كلها  واالقسام  الشعب 
االلكرتونية،  باحلوكمة  اشبه  الكرتوين 
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وحاليًا هناك جلنة بارشت بوضع االسس 
احلوكمة  ل��ربن��ام��ج  االس��اس��ي��ة  واللبنة 
اىل  وحيتاج  متشعب  والعمل  االلكرتونية 

وقت ودراسة معمقة«.
يشار  جهود  البرشية  املوارد  تطوير  لقسم 

هلا بالبنان.. 
امل��وارد  تطوير  قسم  »ان  بالقول:  الفتًا 
سامهوا  اهنم  حيث  كبرية  جهود  البرشية 
دورات   اقاموا  حيث  جدًا  رضوري  بأمر 
االم��ور  يف  ال��ب��رشي��ة  ال��ق��درات  لتقوية 
االدارية واحلاسبات، ويف السنوات االوىل 
تتطلب  كانت   2003 عام  سبقت  التي 
وفكرا  مضاعفة  وحركة  مضاعفا  جهدا 
والقاعدة  اللبنة  تكون  حتى  مضاعفا 
اخلطأ  كان  حينها  ومن  رصينة،  االساسية 

االداري��ة  ال��ش��ؤون  قسم  يف  مقبول  غري 
رسمية  وثيقة  ه��و  االداري  فالكتاب 
الصادرة  اجلهة  متثل  الرسمية  والوثيقة 
منها كون لكل حرف يف الكتاب الرسمي 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  متثل  وثيقة  هو 
الرشعي  املتويل  سامحة  من  تأكيد  وهناك 
حدوث  عدم  عىل  والتأكيد  التدقيق  عىل 
االمر  وهذا  الصادرة،  الكتب  يف  اخطاء 
الصادر  فالكتاب  حي��دث  ال  احلمد  هلل 
التدقيق  ثم   ً اوال  املسودة  بصاحب  يمرُّ 
ثالثًا، ثم  ومن حوهلا للطباعة ثم الطابعي 
املدقق رابعًا ثم رئيس القسم خامسًا وبعد 
الطباعة ترسل نسخة اىل شعبة االفراد ليتم 

االطالع عليها ايضًا«.

A h r a r w e e k l y25

العطاء الحسيني



تقرير: حسنين الزكروطي/ تصوير: خضير فضالة ، محمد القرعاوي

جلسته  ُعِقدْت  ال��ذي  املؤمتر  هذا  وج��اء 
يف  االوص��ي��اء  سيد  قاعة  عىل  االفتتاحية 
الصحن احلسيني الرشيف لتأطري املجتمع 
الناضجة  وال��رؤى  املرن  بالفكر  العراقي 
العراقي  للمواطن  حتفظ  التي  والقوانني 
كرامته وحريته يف التدين والعبادة والتعبري، 
فضال عن الوقوف امام حتديات التعصب 
والتطرف والعنف واالرهاب الذي يطرق 

ابواب املجتمع العراقي بني احلني واالخر. 
وقال االستاذ الدكتور حممد جواد الطرحيي 
رئيس جلنة عمداء كليات العلوم االسالمية 
»ان  املؤمتر:  خالل  له  املناظرة  واالقسام 
وتأصيال  مفهوما  املدنية  الدولة  موضوعة 
اسس  يف  وبحثا  للواقع  قانونيا  واط��ارا 
املقومات واالجراءات ليأخذ املفهوم مداه 
فقد حرص الباحثون من خمتلف اجلامعات 

العراقية يف اكثر من مخسني بحثا تم قبوهلا 
لدراسة املرتكزات املدنية واثرها يف ارساء 
املجتمعي، وهي بحوث  السلم والتعايش 
رصينة منتقاة بشكل علمي دقيق مما يشكل 
الذي  والتدقيق،  التمحيص  يف  انعطافه 
لتحديات  واقعية  عراقية  كاستجابة  جاء 

التعصب والتطرف والعنف واالرهاب«.
قواتنا  قدمته  ما  »ان  الطرحيي:  واض��اف 

التطرف والعنف واالرهاب على مائدة اول مؤتمر علمي

لكليات العلوم االسالمية في العراق 

تحتضنه العتبة الحسينية المقدسة  

برعاية االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وبالتعاون مع رابطة النجف االشرف الخدمية وجمعية المنتدى 
الوطني ألبحاث الفكر والثقافة وتحت شعار: )رؤية اسالمية لتعايش سلمي وتسامح مجتمعي( اقامت لجنة 
عم���داء كليات العلوم االس���المية واالقس���ام المناظرة  لها ف���ي الجامعات العراقية مؤتمره���ا العلمي االول 

الموسوم )مرتكزات الدولة المدنية في المنظور االسالمي(.
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التطرف والعنف واالرهاب على مائدة اول مؤتمر علمي

لكليات العلوم االسالمية في العراق 

تحتضنه العتبة الحسينية المقدسة  

العراقيني  ومجيع  الشعبي  واحلشد  االمنية 
اكثر  حيفزنا  الباطل  ضد  العراق  معركة  يف 
الفكر  لتأطري حياتنا االجتامعية بسياج من 
التي  والقوانني  الناضجة  وال��رؤى  امل��رن 
يف  وحريته  كرامته  العراقي  لإلنسان  حتفظ 
حضاري  كرد  والتعبري،  والعبادة  التدين 
لن  التي  والتطرف  التعصب  اوه��ام  عىل 
كنا  طاملا  الرافدين  ثرى  عىل  مكانا  هلا  جتد 
والوحدة  واملعرفة  العلم  بعرى  متمسكني 
الوطنية يف ضوء اهلوية العراقية اجلامعة«.  

عزيز  ع��الء  ال��دك��ت��ور  االس��ت��اذ  َب���نَيَ  فيام 
يف  العلمية  اللجنة  رئيس  نائب  اجلبوري 
يف  شاركت  التي  البحوث  طبيعة  املؤمتر 

عىل  كانت  املشاركات  »ان  قائال:  املؤمتر 
اساس الدراسة املقارنة لكافة املذاهب؛ بل 
مقارنة حتى مع الترشيعات الوضعية لبيان 
عليها  تبنى  التي  املرتكزات  اب��رز  هي  ما 

الدولة املدنية احلديثة«. 
واضاف اجلبوري: »ان عدد البحوث التي 
 )100( جت��اوزت  قد  املؤمتر  يف  شاركت 
البحوث  رف��ض  او  قبول  ان  و  بحث، 
امل��ش��ارك��ة ك��ان ع��ىل اس���اس م��دى تبني 
احلديثة  املدنية  الدولة  ملرتكزات  الباحث 
السلمي  التعايش  لتحقيق  وكيفية توظيفها 
املجتمع، مشريا  بني كافة طبقات واطياف 
اىل ان التعارف الذي ُذكر يف القرآن الكريم 

َخَلْقَناُكم  إِنَّا  النَّاُس  ا  َ َأهيُّ }َيا  تعاىل:  قوله  يف 
َوَقَبائَِل  ُشُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  َوُأنَثى  َذَكٍر  ن  مِّ
 َ ِ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللَّ لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَّ
يبنى  انام  )احلجرات/13({،  َخبرٌِي  َعِليٌم 

عىل اساس التعايش السلمي بني الناس«.
توجيه  ع��ىل  سنعمل  اجل��ب��وري:«  وت��اب��ع 
هذه  لتبني  العراقي  املرشع  اىل  التوصيات 
املخرجات  تكون  ان  اجل  من  البحوث 
روح  اشاعة  توظف  القانونية  الترشيعية 
اف��راد  بني  السلمي  والتعايش  التسامح 

املجتمع«.
تدريسية  امل��وىل  ليىل  قالت  جانبها  م��ن 
يف  مشاركة  وباحثة  امل��وص��ل  جامعة  يف 
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املؤمتر  يف  قدمته  ال��ذي  »البحث  املؤمتر: 
الفكر  يف  املدنية  )الدولة  ب�  موسوما  كان 
قسم  وقد  انموذجا(،  والعدل  االسالمي، 
تناولت  مهمة  مباحث  اربعة  اىل  البحث 
العدل وعالقته باحلرية واملساواة يف الدول 
االسالمية مقارنًة بالدول الغربية، والعدالة 
التي يفرضها علينا القرآن الكريم، والتي مل 
يطبق ثلثها يف جمتمعنا، كذلك مقارنة اخرية 

بني العدل واحلرية«.
مؤمترات  هكذا  اقامة  »امهية  اىل  مشرية 
الثقايف  ال��وع��ي  تنمية  حيث  م��ن  علمية 
التعاون  تعضيد  اىل  اضافة  االساتذة  بني 
مرتكزات  لبناء  اجلامعات  بني  املشرتك 

صحيحة وسليمة للمجتمع يف املستقبل«.
التوصيات  من  بمجموعة  املؤمتر  وخرج 

وجاءت كااليت: 

1� تبني اخلطاب الديني للمفاهيم واالفكار 
جلنة  عرب  املؤمتر  يف  طرحت  التي  والرؤى 
متابعة تشكل من خمتلف اجلهات املشاركة 

والدينية واجلامعية.
لتضمني  االوق���اف  مؤسسات  ح��ث   �2
ومشاريعه  ورؤاه  املؤمتر  حم��اور  اجندهتا 

وبراجمه املستقبلية.
املناهج  اث���راء  ع��ىل  اجل��ام��ع��ات  ح��ث   �3
بمحاور الدولة املدنية واملواطنة يف منظور 

اسالمي معارص.
خمتلف  ب��ني  فكرية  ح����وارات  عقد   �4
وجتسريا  االوهام  إلزالة  سعيا  االجتاهات 

لعرى التكامل املجتمعي.
املؤسسات  يف  بحثية  وح���دات  فتح   �5
عاتقها  ع��ىل  تأخذ  واجل��ام��ع��ات  الدينية 
للرؤى  تأطريا  والثقايف  الفكري  التأسيس 

الدينية واملواطنة.
االكاديميني  واالساتذة  العلامء  حث   �6
الستثامر وسائل االعالم ومواقع التواصل 
املدنية  ومفاهيم  افكار  لنرش  االجتامعي 

ملنظور اسالمي حضاري معارص.
7� جعل حماور املؤمتر ضمن خيارات طلبة 
لألساتذة  عمل  وورقة  العليا،  الدراسات 

االكاديميني.
مل��خ��رج��ات  م��ت��اب��ع��ة  جل��ن��ة  تشكيل   �8
دينية  تتألف من جهات  املؤمتر  وتوصيات 

واساتذة جامعات.
وادراك  هضم  ع��ىل  الطلبة  ت��دري��ب   �9
لتأطريهم  سعيا  واملواطنة  املدنية  مفاهيم 

بإطارات فكرية معارصة.

عالء عزيز الجبوري محمد جواد الطريحي
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العراق,  لدى  اجلنوبية  كوريا  سفري  ترشف 
السيد )سونغ ونغ أوك( والوفد املرافق له 
بزيارة مرقد اإلمام احلسني )عليه السالم( 
العتبة  يف  املسؤولني  بعض  مع  واللقاء 

احلسينية املقدسة.
لنمو  البالغة  سعادته  عن  أوك  واع��رب 
اجلهات  ب��ني  الطيبة  العالقات  وت��ط��ور 
الكورية,  اهلندسية  وال��رشك��ات  العراقية 
العتبات  مع  بالعمل  نفتخر  »اننا  قائال: 
ستقدم  الكورية  الرشكات  وأن  املقدسة 
يف  ومهاراهتا  ومقدراهتا  خرباهتا  كامل 
املشاريع  كل  يف  العراقي  الرشيك  خدمة 
سواء  فيها,  يتشاركون  أو  يتعاونون  التي 
تم  الذي  الدويل  كربالء  مطار  مرشوع  يف 
كربالء  مصفى  مرشوع  أو  عليه,  االتفاق 

التي جيري العمل فيه«.

وحتدث أوك »ان سفارة بالده سوف تبذل 
كل اجلهود املخلصة لتسهيل التعاون احلايل 
بني األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة، 
يف  ستساهم  التي  الكورية  الرشكات  وان 
غريه  يف  أو  ال��دويل,  كربالء  مطار  مرشوع 
خرباهتا  ستستخدم  القادمة,  املشاريع  من 
املرتاكمة ومهاراهتا ومقدراهتا الفنية خلدمة 
احلالية  املرشوعات  يف  العراقي  الرشيك 
مشرتكة  الفائدة  تكون  وسوف  والقادمة, 

للطرفني«.
»اهتاممه  ع��ىل  ال��ك��وري  السفري  وأك���د 
االقتصادية  العالقات  بتطوير  الشخيص 
ومجيع أشكال التعاون بني العتبات املقدسة 
يف العراق ومجهورية كوريا اجلنوبية, ورغبته 
نشاطات  دع��م  يف  شخصيًا  واس��ت��ع��داده 
الكورية  ال��رشك��ات  وأع���امل  وم��ش��اري��ع 

املقدسة  احلسينية  العتبة  مع  تتعاون  التي 
وغريه  الدويل(  كربالء  )مطار  مرشوع  يف 
من  تعترب  التي  االسرتاتيجية  املشاريع  من 
املجال  يف  أكرب  لتعاون  بوابة  نظره  وجهة 
العراق  بني  والثقايف واإلنساين  االجتامعي 

وكوريا اجلنوبية.
الكوري  السفري  استجاب  اخر  من جانب 
واملهندسني  اخلرباء  سفر  تسهيل  ملوضوع 
اإلجراءات  وتبسيط  العراق  إىل  الكوريني 
من  لالستفادة  كوريا  يف  لذلك  الالزمة 
العتبة  إىل  »زي��ارت��ه  أن  موضحا  ال��زم��ن، 
الدعم  من  كنوع  جاءت  املقدسة  احلسينية 
فيام  الكورية  الرشكات  لتحالف  والرعاية 

يتعلق بمرشوع مطار كربالء الدويل«.

عالء عزيز الجبوري

سفير كوريا الجنوبية خالل زيارته كربالء.. 

نفتخر بالعمل مع العتبات المقدسة، ودعم مطار كربالء الدولي 
من أولويات الشركات الكورية
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ويشري البناء اىل »ازدياد أمهية التنظيم اإلداري يف العتبة احلسينية 
املقدسة بسبب التوسع املستمر يف هيكليتها اإلدارية، وطبيعة 
األهداف املتنوعة التي تسعى لتحقيقها، ومنها رضورة توفري 
أفضل اخلدمات لألعداد املتزايدة لزائرهيا، األمر الذي يستلزم 
وجود تنظيم قانوين دقيق تضطلع إدارة كفوءة بتنفيذه، لتحقيق 
وخصوصيتها  تتناسب  التي  وبالكيفية  املرسومة  األه��داف 

وقدسيتها ومكانتها الدينية«.
وينوه البّناء عن دوافعه إىل دراسة التنظيم القانوين قائال: »كان 

النجاح الذي حققته العتبات املقدسة بعد 2003/4/9م عىل 
األصعدة كافة، والذي استندت إليه العتبات يف تنظيم عملها، 
األوجه  إب��راز  مع  هلا  املمنوحة  القانونية  الشخصية  وأبعاد 
دافعنا  به من خصوصية، هو  تتمتع  التنظيم وما  اإلجيابية هلذا 
عىل أمل االستفادة من ذلك يف تقوية النظام اإلداري ألجهزة 

الدولة«.
القانوين إلدارة  بالتنظيم  كثري خاصة  اسئلة  البّناء عىل  وجييب 
العتبة  تتمتع  هل  أمهها:  من  ولعل  املقدسة،  احلسينية  العتبة 

ال يخفى على أحد ما للتنظيم القانوني من دور في نجاح األجهزة اإلدارية، فهو عملية إدارية تهتم بجميع المهام واألنشطة 

المراد القيام بها وتحديد السلطات والصالحيات وتالفي االزدواجية واالستفادة من القدرات والطاقات والتنسيق بين األقسام 

من أجل تحقيق األهداف المرس���ومة لتلك األجهزة، وفي الوقت نفس���ه يتم من خالل التنظيم اإلداري مواجهة التوسع في 

أعمال تلك األجهزة بتطبيق التخصص الذي أصبح السمة المميزة لغالبية األجهزة اإلدارية، )هذه االسطر بدأ بها صاحب كتاب 

التنظيم القانوني للعتبة الحس���ينية المقدسة( المؤلف السيد س���عد الدين هاشم البّناء الحسيني، الذي يشغل اليوم 

عنوان عضو مجلس إدارة في العتبة المقدس���ة وكان هذا الكتاب رس���الة لنيل ش���هادة الماجس���تير ف���ي القانون العام 

)التخصص الدقيق – القانون االداري( من كلية القانون في جامعة كربالء بتقدير )جيد جدا(.

حاوره : حسين النعمة

التنظيم القانوني واالداري للعتبة الحسينية المقدسة

A h r a r w e e k l y30

حوارات



للقيام  تؤهلها  التي  املعنوية  بالشخصية  املقدسة  احلسينية 
العتبة  لعمل  قانوين  تنظيم  هناك  وهل  املختلفة؟  بالتزاماهتا 
املقدسة؟ وما هو أساس هذا التنظيم؟ وهل أن هذا التنظيم 

حيقق الغاية يف ضوء ما يتوافر من إمكانات مالية وبرشية؟.
يف  العليا  الدينية  للمرجعية  هل  االسئلة،  رأس  عىل  كذلك 
الصلة  ذات  النافذة  الترشيعات  يف  دور  األرشف  النجف 
العراق؟  مجهورية  يف  املقدسة  العتبات  يف  العمل  بتنظيم 
وأحكام  الرشعية  األحكام  بني  تعارض  حصول  حالة  ويف 
عىل  يرجح  فإهيام  املقدسة  العتبات  يف  الصلة  ذات  األنظمة 
اآلخر؟، كام ينوه البّناء عن اأُلسس التي اعتمدت يف وضع 
اهليكلية اإلدارية للعتبة احلسينية املقدسة يف ظل الترشيعات 

النافذة؟.
ويبنّي ان »الشخصية املعنوية للعتبة احلسينية املقدسة ختضع 
االرشف  النجف  يف  العليا  الدينية  املرجعية  وإرشاف  لرقابة 
املقدسة  العتبات  ادارة  قانون  من   )4( املادة  نص  بحسب 
الفقرة  العراق، وكذلك نص  الشيعية الرشيفة يف  واملزارات 
للعتبة   2007 لسنة  الداخيل  النظام  من   )1( املادة  من   )4(
احلسينية املقدسة، مضيفا ان العتبة املقدسة ختضع ايضا لقانون 
خاص، فهي ختضع لرقابة رئيس ديوان الوقف الشيعي من 
حيث تعيني األمني العام، بحسب نص الفقرة )3( من املادة 
املصادقة  حيث  من  وكذلك  العتبات،  ادارة  قانون  من   )4(
عىل أعضاء جملس إدارة العتبة الذين يرشحهم األمني العام، 
تغيريات  اي  أن  كام  القانون،  ذات  من   )11( املادة  حسب 
أساسية يف االبنية القائمة يف العتبة املقدسة ال يمكن إجراؤها 
إال بموافقة رئيس الديوان، وهو نص املادة )20( من ذات 

القانون«.
احلسينية  العتبة  ومنها  املقدسة  العتبات  أن  البّناء  ويؤكد 
املقدسة هلا شخصية معنوية ذات طابع خاص فهي تعدُّ من 
سنخ االوقاف العامة ويعود امرها للحاكم الرشعي، وينظر 

من   )22( املادة  ونص  االربعة  املراجع  فتاوى  اىل  ذلك  يف 
قانون ادارة العتبات املقدسة«.

صدر  املقدسة  العتبات  إدارة  قانون  اىل  »استنادا  ويتابع: 
احلسينية  للعتبة  2007م،  لسنة   )1( رقم  الداخيل  النظام 
معنوية  شخصية  املقدسة  للعتبات  ان  ينص  الذي  املقدسة، 
املقدسة  العتبات  ان  وكذلك  العام،  األمني  ويمثلها  مستقلة 
تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل واالداري الالزم 
حسب  الشيعي  الوقف  ديوان  قانون  وفق  أهدافها  لتحقيق 
الوقف  دي��وان  قانون  من   )24( امل��ادة  من  )أوال(  الفقرة 
»وللشخصية  مضيفا  2012م«،  لسنة   )57( رقم  الشيعي 
احلقوق  اكتساب  أهلية  املقدسة  احلسينية  للعتبة  املعنوية 
والترصفات  املبارشة  والصالحيات  االلتزامات  وحتمل 
إال  كافة،  احلقوق  واكتساب  اهلبات  وقبول  العقود  كإبرام 
الشخصية  وُتَعّد  الطبيعي،  للشخص  لصيقًا  منها  كان  ما 
بنطاق أو حدود  املقدسة غري حمددة  للعتبة احلسينية  املعنوية 
يقرره  ما  بموجب  واسعة  بصالحيات  تتمتع  أهنا  إذ  ضيقة 
جملس إدارهتا عىل أن ال يكون ذلك خمالفًا إلحكام الرشيعة 
اإلسالمية والقانون، وهذا بحسب نص الفقرتني )11، 12( 
من املادة )12( من قانون العتبات املقدسة.. رقم )19( لسنة 

2005م«.  
اثار  من  احلسينية  العتبة  به  تتمتع  ما  البّناء  يذكره  ومم��ا 
بجميع  املقدسة  احلسينية  العتبة  »تتمتع  فيقول:  وامتيازات 
اجتاه  اإلداري��ة  القرارات  كاختاذ  العامة  السلطة  امتيازات 
دون  جربًا  التنفيذ  بحق  أيضًا  تتمتع  كام  واملنتسبني،  األفراد 
اللجوء املسبق للقضاء يف حاالت معينة، وكذلك امتيازات 
العتبة  أن  الرغم من  العامة، ولكن عىل  للمنفعة  امللكية  نزع 
حالة  يف  أهنا  إال  اجل��ربي،  االستمالك  بحق  تتمتع  املقدسة 
استمالك العقارات املحيطة بالعتبة ألغراض التوسعة تعتمد 

طريقة االستمالك الرضائي لتحظى برضا املالكني«.
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ضريح اإلمام الحسين المقدس
هيكل الش���باك: المادة الرئيسية للهيكل من خش���ب الساج )البورمي(، وهو 
م���ادة قابلة للتطعيم بالذهب والفضة، وغيرهما، ويبلغ مجموع وزن الخش���ب 

المستخدم: )5350( كيلو غراما تقريبا.
داخ���ل ش���باك الضري���ح:  يتألف داخ���ل الضريح من قطع���ات متع���ددة ومختلفة، 
القسم االول يضم صناديقا صغيرة موضوعة على المضجع الشريف، وهي ذات 
الصناديق التي كانت موجودة س���ابقا حيث احتفظ بها لنفاس���تها ومقاومتها، 
والقس���م الثاني يش���مل: القواط���ع الجداري���ة للضريح التي تغطي ش���بكاتها 
زجاج س���مكه عش���رة مليمترات واعمدتها الواح نحاس���ية منقوش���ة ومذهبة، 
والقسم الثالث: هو التزينات الموجودة في سقف الضريح المقدس وتتألف من 
نقوش خشبية ملونة كالس���اج والفوفل والنارنج والطقسوس مكتوب عليها 
اس���ماء اهلل الحسنى واسماء المعصومين االربعة عشر وسورا قرآنية منقوشة 

بالفسيفساء والمقرنصات الملونة وغيرها من عناصر فن العمارة االسالمية.
ويزن الضريح بحدود )12طن( اشتملت على خمسة أطنان من الخشب، وخمسة 

أطنان أو أقل من الفّضة ، ومائة وعشرين كيلو من الذهب.
تاريخ تبديل الشباك المطهر: )2012م(.

 

تبديل شباك 
a

A h r a r w e e k l y32

مشروع في صور



A h r a r w e e k l y33

مشروع في صور



مهرجان ربيع الشهادة 

منهاج النصر والسالم

كانت نواة تأسيس هذا املهرجان يف بداية 
عام 2005 حني كانت تعقد اجتامعات 
قسم  )حاليًا  االعالم  جلنة  يف  التأسيس 
اإلعالم( التابعة للعتبة احلسينية املقدسة، 
ومن قبل خالل بعض اإلخوة من اعضاء 
احلاليني،  للمهرجان  التحضريية  اللجنة 
جمموعة  يضمُّ  مهرجان  اقامة  اقرتاح  تم 
شخصيات  ودع���وة  الفعاليات،  م��ن 
قومياهتم  و  طوائفهم  خمتلف  عىل  عدة 
وتوجهاهتم االخرى، ومن بلدان خمتلفة، 
لطرح النهضة احلسينية بشكلها الصحيح 
البعيد عن التعصب الطائفي، وقد القت 
اجلميع،  قبل  من  استحسانًا  الفكرة  هذه 
اىل سامحة  وقتها  االقرتاح يف  هذا  ورفع 
املقدستني  للعتبتني  الرشعيني  املتوليني 
الصايف  أمحد  السيد  والعباسية  احلسينية 
)دام  الكربالئي  املهدي  عبد  والشيخ 

الوقت  ذل��ك  يف  ك��ان��ا  حيث  ع��زمه��ا( 
عتبات  إلدارة  العليا  اللجنة  عضوي 
املرجعية  شكلتها  التي  املقدسة  كربالء 
البائد  النظام  سقوط  بعد  العليا  الدينية 
ربيع  االسم  يكون  ان  وقتها  يف  واقرتح 

الشهادة.
سبب تسميته بربيع الشهادة

اس��م  اخ��ت��ي��ار  وراء  ال��س��ب��ب  ي��ك��م��ن 
االمام  أن  يف  الشهادة(  ربيع  )مهرجان 
والدت��ان،  له  ال��س��الم(  )عليه  احلسني 
االوىل لباقي البرش وكانت يف الثالث من 

شهر شعبان املعظم.
أما الوالدة الثانية فكانت عند استشهاده 
سالم اهلل عليه، فهو هبذه الشهادة افتتح 
عرصا جديدا لإلسالم الذي كاد  يموت 
لوال تضحياته التي ادت اىل بقاء الرسالة 

التزييف  من  ومنعها  الرسالة  واحكام 
ترصفات  كل  رشع��ن  ال��ذي  االم���وي، 
منصب  اغتصب  ال��ذي  يزيد،  الطاغية 

اخلالفة.

ما الهدف؟
األف��ك��ار  لتالقح  امل��ه��رج��ان  وهي���دف 
وُيعزز  نضوجًا،  أكثر  برؤية  واخل��روج 
من  التكامل،  نحو  اإلنسانية  املسرية 
خالل التقاء العلامء واملبدعني واملفكرين 
ليكون  بينهم،  فيام  والباحثني  والعقول 
فرصة للجميع ويسهم يف نضج األفكار 
وُتروج معامل الدين الصحيح الذي يطرد 
واملنحرف  والتكفريي  الظالمي  الفكر 
أيام  منذ  له  عي  املدَّ االس��الم،  قيم  عن 

يزيد وحتى هذا اليوم.

نهضت العتباُت المقّدسة في كربالء بثورٍة ثقافّيٍة عال صوتها على صوت 
أزيز الرصاص الطائفّي. لتستمّد من اإلرث الحسينّي ربيعًا عالمّيًا متجّددًا 
ال حدود له، تش����ترك فيه أغلب األديان الس����ماوّية ُس����ّمي ب�)مهرجان ربيع 

الشهادة(.
وه����ذا الح����راك الثقافي الفك����ري الذي تقيم����ه وتموله بش����كل كامل 

األمانتان العامتان للعتبتين الحس����ينية والعباس����ية  المقدستين منذ تأسيس����ه قبل اربع عشرة سنة 
إحياًء لذكرى مولد س����بط الرسول األعظم اإلمام أبي عبد اهلل الحسين وأخيه أبي الفضل العباس وابنه 

اإلمام السجاد )عليهم السالم(.

تأسيس المهرجان
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لماذا المهرجان؟
ُي��ب��دع،  ك��ي  للمفكر  واح���ة  امل��ه��رج��ان 
قصيدة  فينظم  قرحيته  لتستفز  وللشاعر 
امللحمة  وحكمة  لسمو  معانيها  تصل 
املهرجان  ه��ذا  يساهم  ك��ام  احلسينية، 
احلسني  االمام  بنهضة  والتبليغ  للتعريف 
)عليه السالم( للعامل بمستويات متعددة، 
لتوحيد  حماولة  وهو  للعمق،  تصل  حتى 
نبيهم  سبط  شخصية  ح��ول  املسلمني 

)صىل اهلل عليه وآله(.
باإلضافة لدور املهرجان يف رشح اهداف 
السالم(  )عليه  احلسني  االم���ام  هنضة 
وأصحابه  عائلته  مع  هنضته  سبب  وبيان 

مع علمه بالظروف وهناية املصري.
إضاءات المهرجان

للعتبتني  العامتان  االمانتان  استطاعت 
متعدد  برناجمًا  فيه  تقيام  ان  املقدستني 
اس��ب��وع م��ن عمره  االن��ش��ط��ة، خ���الل 
من  أشهر  سبعة  سبقته  وقد  التنفيذي، 
التحضريات إلقامة هذا التجمع العاملي، 

كان  التي  العصية  الظروف  كل  متحديًا 
يمر هبا البلد، بعدها استمر املهرجان اىل 
ان وصل اليوم إىل الدورة اخلامسة عرشة 

يف هذا العام.
مستوى  حيقق  ان  املهرجان  استطاع  كام 
مجيع  يف  واحلضور  التحضري  من  متميزًا 
السابقة  األع��وام  كل  يف  وظهر  دورات��ه، 
بشكل الفت لالنتباه من ناحية الفعاليات 
نجح  فقد  ك��ذل��ك  وال��ن��وع،  واحل��ج��م 
املهرجان عىل مدى األعوام االربعة عرش 
العراق  يف  ثقايف  ح��راك  بث  يف  املاضية 
وخارجه، إذ انفتح عىل احلضارة املعارصة 
لرتصني املقومات الثقافية والفكرية فيها، 
كام نجح يف خلق توازنات فكرية روحية 
مهمة ملن اهتزت عندهم القناعات بسبب 

تدليس أو جهل أو جتهيل من البعض.
مهاًم  ثقافيًا  مرتكزًا  أصبح  ثابتٍة  وبخطى 
نتاجات  هو  ثقايف  خمزون  من  يملكه  ملا 
عىل  ق��ادر  بذلك  وه��و  فيه،  املشاركني 
وطني  م��رشوع  ع��رب  االم��ة  استنهاض 

اسالمي انساين، ينفتح عىل الفكر املبدع، 
بواسطة االهتامم بالفعاليات والنشاطات 
نشاط  من  جزء  وهو  والثقافية،  الفكرية 
املجتمع  لتثقيف  دورا  يؤسس  م��درك 

وزيادة الوعي باملسؤولية.
ومما يسعى املهرجان اليه هو تأكيد اهلوية 
البرشية  رفدت  التي  املعطاءة  احلسينية 
عىل  ال��ق��درة  أحيت  تضحوية  بنهضة 
مواجهة مرتكزات اجلور ورفض اهليمنة 

السلطوية والظلم.
فعاليات المهرجان

للمهرجان  التحضريية  اللجنة  حترض 
ومتنوعة  متعددة  الفعاليات  تكون  ان 
ومنها  للمهرجان،  مميزة  سمة  كوهنا 
العلمية  والبحوث  القرآنية  االم��ايس 
احلوزوية واالكاديمية والندوات الفكرية 
االخرى  والفعاليات  الشعرية  واألمايس 
املشاريع  وافتتاح  الكتاب  معارض  مثل 

العمالقة.
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اين وصلت التحضريات؟ وما هو منهاج املهرجان؟ وما يميز 
افضل  السيد  عنها  اجاب  اسئلة  سابقاهتا؟  عن  ال��دورة  هذه 
الشهادة  ربيع  ملهرجان  التحضريية  اللجنة  رئيس  الشامي 
بدأ  العمل  أن  مبينا  عرشة  اخلامسة  دورت��ه  يف  الثقايف  العاملي 
حيث  املايض  العام  من  املبارك  رمضان  شهر  يف  بالتحضريات 
بدأت االجتامعات وتواصلت مع االخوة يف اللجان التحضريية 
من  تصل  متواصلة  تقارير  وهناك  الفرعية  اللجان  وكذلك 
االخوة من اجل حتقيق نجاح اقامته يف هذا العام بشكل خيتلف 
عن السنوات السابقة بموجب ان العمل البد ان يتحرك باجتاه 

التحسني املستمر ان شاء اهلل«.

بلدان اضافية عىل قائمة ضيوف املهرجان
الشخصيات  خالل  من  واضحا  »سيكون  الشامي  واض��اف 
من  ضيوف  فهناك  سابقًا  تشارك  مل  لعلها  بلدان  من  القادمة 
اىل  افريقية اخرى، مشريا  بلدان اخرى ومن دول  اليابان ومن 
احصائية ضيوف املهرجان اىل االن من )35-40( دولة، بقائمة 

اىل االن بحوايل 98 شخصية«.
منوها عن »مشاركة مفكرين ومؤثرين يف جمتمعاهتم، يف دورته 
اخلامسة عرشة من املهرجان، حيث ليس رشطًا ان يكونوا من 
اتباع اهل البيت )عليهم السالم( وانام يكونون من االخوة ابناء 

العامة وجمموعة من املسيحيني«.
وأشار الشامي اىل مسابقة الكتاب املعلن عنها ضمن فعاليات 
التي  الكتب  املهرجان قائال: »وصلت جمموعة ال بأس هبا من 

سوف تعرض عىل جلان خمتصة«..
كام نوه عن منهاج املهرجان الذي يتضمن حفل االفتتاح الذي 
احلسيني  الصحن  يف  االغر  شعبان  من  الثالث  يوم  يف  سيكون 
امايس  هناك  وايضًا  ظهرًا..  والنصف  الثالثة  الساعة  الرشيف 
وهناك  واكاديمية  حوزوية  ودراسات  بحوث  وهناك  قرآنية.. 
وهناك  والشعبي  والشعر  الفصيح  العريب  للشعر  فقرات 
انجزهتا  مشاريع  يف  جولة  وكذلك  دينية  واناشيد  موشحات 
وفعاليات  للكتاب  دويل  معرض  وكذلك  املقدستان  العتبتان 
العام ان نركز  بالوفود املشاركة حيث نستهدف يف هذا  خاصة 
ووضعنا  هلا  االعداد  فبدأنا  الوفود  بني  التعارف  موضوع  عىل 
وكذلك  الوفود  بني  مهم  التواصل  هذا  ان  حيث  معينة  افكارا 

فيام بيننا وبينهم للرتكيز عىل االهداف وجعلها مستمرة«.
وذكر الشامي ان من اهداف املهرجان تعرف الناس عىل مذهب 
اهل البيت )عليهم السالم(  وعىل فكرهم وسرية االئمة االطهار 
الشخصيات  من  الكثري  جم��يء  خ��الل  من  السالم(  )عليهم 
وخصوصا من هم ليسوا من اتباع اهل البيت )عليهم السالم( 

ليتعرفوا عىل املذهب احلق وينقلوه اىل االخرين«. 

استعدادا إلقامة

 مهرجان ربيع الشهادة.. 
الشامي في حديث خاص عن دورته لهذا العام
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أصدرت الّلجنُة اإلعالمّية ملهرجان ربيع الشهادة الثقايّف العاملّي الرابع 
احلسينّية  املقّدستني  للعتبتني  العاّمتني  األمانتني  برعاية  ُأقيم  الذي  عرش 
والعّباسية حتت شعار: )باإلماِم احُلسنِي-عليه السالم- ثائرون وبالفتوى 

ون(، دلياًل خاّصًا بالفّعاليات التي ُأقيمت العام املايض.  ُمنترِصُ
ث السيد عقيل اليارسي رئيُس الّلجنة اإلعالمّية  وعن هذا اإلصدار حتدَّ
رسالة  من  قبسًا  املهرجان  »ُيعدُّ  قائاًل:  الثقايّف  الشهادة  ربيع  ملهرجان 
أن  وللشاعر  ُيبدع،  كي  للمفّكر  وواحًة  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
امللحمة  حكمة  اىل  السامية  معانيها  تصل  قصيدًة  لينظم  قرحيته؛  تستفّز 

احلسينّية«. 
وأضاف: »استطاعت األمانتان العاّمتان للعتبتني املقّدستني أن ُتقيام فيه 
برامج متعّددة خالل أسبوٍع من عمره التنفيذّي، وقد سبقته بسبعة أشهٍر 
من التحضريات إلقامة هذا التجّمع العاملّي عىل الرغم من كّل الظروف 

العصيبة التي كان يمّر هبا البلد«. 
كاّفة  منها تضّمن  األّول  ثالثة جمّلدات،  الدليل من  »تأّلف هذا  وتابع: 
واجللسات  القرآنّية،  واألمايس  امللقاة  الكلامت  من  املهرجان  فّعاليات 
موّثٌق  كّله  وهذا  الضيوف،  واستقبال  الشعرّية،  والقصائد  البحثّية، 
بالصور، واملجّلدان الثاين والثالث احتويا عىل مجيع البحوث املشاركة 
يف املهرجان، وُيعدُّ هذا الدليل بيانًا للنتيجة املبتغاة من املهرجان لالرتقاء 
يف طرح الرؤى احلسينّية، وترّدد صداه يف شّتى أرجاء املعمورة، آملني 

من اهلل تبارك وتعاىل أن يوّفق اجلميع ملا حيّب ويرىض«.

توثيقًا وأرشفًة لفعالّياته
الّلجنُة اإلعالمّيُة للمهرجان ُتصدر دلياًل خاّصًا به
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 ما هي ولمن تابعة وما يميزها 

عن منظمات المجتمع المدني؟

النقابات حرك���ة عالمية تحررية طالب بها اصحاب االعم���ال قبل وبعد الحرب 
العالمي���ة االول���ى، واول حركة نقابية تش���كلت في فرنس���ا وتطورت حتى 
عام 1948م عندم���ا اعلنت منظمة العمل الدولية والتي كتبت الدس���تور 
الخاص بالنقابات حينذاك، وتضمن عدم تدخل اي سلطة بها سواء كانت 
تش���ريعية او تنفيذية او قضائية، بل ان حضور اي ممثل حكومي في 
االنتخاب���ات النقابية يعد خرقا انتخابيا، اي بمعنى ان النقابات منحت 
صفة المراقبة المجتمعية وانها ممثلة لجميع ش���رائح المجتمع، 
وعل���ى س���بيل المثال هن���اك نقاب���ة المعلمين تمثل ش���ريحة 
المعلمين والمدرسين وسابقا الجامعيين قبل تشكيل نقابة 
االكاديميي���ن ع���ام 2017م، وكذلك نقابة المهندس���ين تمثل 
شريحة المهندسين، ونقابة العمال، ونقابة المهن الصحية 
وغيرها، ودورها  هونقل متطلبات ورؤى وتوجهات هذه 
الش���رائح والنخب المختلفة للحكوم���ات بمثابة حلقة 

انعكاسية لها.

نقابة المعلمين العراقين
وحتدث نائب رئيس فرع نقابة املعلمني يف حمافظة كربالء 
املقدسة رضا عبد احلسني عواد القرعاوي قائال: تعد 
نقابة املعلمني مؤسسة عريقة اسست عام 1958م 
تعمل  واهنا  االوىل،  اجلمهورية  حكومة  خالل 
حلقات  وهلامتجموعة  هبا  خاص  قانون  وفق 
قانوهنا،  يضمن  املؤسسة  هذه  إلدارة  اداري��ة 
النتخاب  االنتخابات  بطريقة  تعمل  واهن��ا 

 تحقيق/ قاسم عبد الهادي / تصوير/ صالح السباح، محمد القرعاوي

النقابات...
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عام  منذ  خمتلفة  انتخابية  دورات  خالل  من  اإلداري��ة  قياداهتا 
اربع  النقابة  قانون  تعديل  تم  حيث  هذا،  يومنا  ولغاية  1958م 
لعام   7 رقم  قانون  هو  عليه  نعمل  الذي  القانون  وان  م��رات، 
1989م وبدوره حدد عمل النقابة وصالحياهتا ومدى ارتباطها 

باحلكومات املركزية.
ماهي النقابات؟

الكثري االن جيهل ماهي النقابات وماهي منظامت املجتمع املدين 
وان البعض يعتقد باخلطأ ان النقابات ومنظامت املجتمع املدين هي 
حلقة ادارية واحدة ومتساوية باملستوى االداري والصالحيات، 
خاص  قانون  وفق  تعمل  النقابات  الن  صحيح  غري  كالم  وهو 
رشع   22 املادة  من  2005م  لعام  اجلديد  العراقي  الدستور  وان 
نقابة  النقابات وممارسة اعامهلا، وان  قيام  الدولة حرية  بان تكفل 
من  اي  سياستها  ترسم  من  وهي  خاص  بقانون  تعمل  املعلمني 
حق النقابة تعديل القانون واضافة فقرات له وايضا كتابة النظام 
الداخيل، بينام منظامت املجتمع املدين حددت هلا السلطة الترشيعية 
فقط  داخليا  نظاما  تعمل  خالله  ومن  فقط  واحدا   خاصا  قانونا 

وهو املسار الذي تسري عليه.
التمثيل وعملية االنتخاب

فيها  توجد  التي  املدرسة  من  يبدا  للنقابة  االنتخايب  التمثيل  ان 
عضو ارتباط واحد وهو منتخب من قبل اعضاء اهليئة التعليمية 
او التدريسية باملدرسة نفسها، وتقسم مجيع مدارس املحافظة اىل 
وعضو  مدرسة،   50 من  اكثر  يضم  قطاع  وكل  قطاعات  تسعة 
حيث  القطاع  لالنتخابات  يرشح  مدرسة  كل  يف  نفسه  االرتباط 
تتكون اهليأة االدارية لكل قطاع من مخسة اعضاء اساسني واثنني 
احتياط، وهذه االنتخابات دورية لكل اربع سنوات ترشف عليها 
نقابة املعلمني، ومجيع املرشحني جيب ان تكون لديه خدمة تعليمية 

ال تقل عن مخس سنوات.
االنتساب للنقابة

1989م  لعام   7 رقم  املعلمني  نقابة  قانون  من   5 املادة  حددت 
االنتساب للنقابة لكل من يامرس مهنة التعليم يف العراق، وحدد 
انتساب  طلب  بتقديم  م��درس(  )معلم،  منتسب  لكل  القانون 
للنقابة مقابل مبلغ مايل زهيد جدا )مخسة عرش الف دينار( ويتم 
منح اهلوية لكل من عني يف وزارة الرتبية بوظيفة معلم او مدرس 
يضاف هلا املدارس االهلية وتكون نافذة لغاية الدورة االنتخابية 
هو  للنقابة  االنتساب  وان  متتالية،  سنوات  ألربع  تستمر  التي 
عام  وحتديدا  كان  ان  بعد  املدرس،  او  املعلم  حق  ومن  اختياري 

1978م اجباريا وفق قانون 142.
واجبات النقابة

وان للنقابة حق التقايض والدفاع عن منتسبيها امام مجيع اجلهات 
املعلمني  نقابة  منح  القانون  ان  اي  وغريها،  والتنفيذية  القضائية 
املنتسبني، ويف  للدفاع عن  التقايض وهو من اسمى احلقوق  حق 
بعض االحيان يفصل العضو النقايب من النقابة اذا ما خرق احكام 

وقوانني النقابية بعد تنبيهه ألكثر من مرة.
التواصل العريب

وعضو  العرب  املعلمني  احت��اد  من  جزء  هي  املعلمني  نقابة  ان 
مؤسس هلا بتاريخ 1969م ومقره يف القاهرة وله مكتب تنفيذي 
يف سوريا ورئيس احتاده اليوم هو نقيب املعلمني يف مرص والسيد 
املساعد  العام  االمني  منصب  يشغل  العراقيني  املعلمني  نقيب 
لروح  العربية مشابه  النقابات  قانون  العرب وان  املعلمني  الحتاد 
يأيت  باي طريقة  العريب  املعلم  فان  لذلك  الدول  القانون يف مجيع 
اىل العراق ويامرس مهنة التدريس بعقد او حمارض ومن حق فرع 

النقابة يف املحافظة التي يتواجد فيها رصف له هوية االنتامء.
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من جهته حتدث رئيس فرع نقابة مهنديس حمافظة كربالء املقدسة 
نقابة  ان  قائال:  النرصاوي  العباس  عبد  فاضل  حممد  املهندس 
تطوعية  رسمية  شبه  منظمة  او  مؤسسة  كربالء،  فرع  املهندسني 
عضوا   59 من  النقابة  مؤمتر  يتكون  املهندسني،  بشؤون  تعنى 
وجملس النقابة من 12 عضوا وبدوره يتكون من الُشعب الرئيسية 
امليكانيك،  النفط،  املعامري،  املدين،  )الكهرباء،  شعب  هي  التي 
الشعبة العامة(، باإلضافة اىل رئيس الفرع الذي هو يعترب نقيب 
مهنديس كربالء والنائب واالمني املايل وامني رس النقابة وعضو 
هيئة ادارية، وحسب القانون فان الراعي الرسمي لنقابة املهندسني 
العراقيني هو وزير االعامر واالسكان، ولكن يف انتخابات النقابة 
التي تقام كل ثالث سنوات ال تتدخل الدولة او أي جهة اخرى، 
وان نقابة املهندسني ختتلف عن النقابات االخرى ألن املهندس 

اليوم كاحلقوقي يتواجد ويعمل يف مجيع الوزارات ويف كل خمتلف 
مفاصل الدولة عىل العكس من بعض النقابات.

اعامل خمتلفة بلجان متعددة
ان  ال��ن��رصاوي،  العباس  عبد  فاضل  حممد  املهندس  ويضيف 
النقابة تعنى بإصدار اهلويات للمهندسني، وايضًا ُتعنى بالرتقيات 
للمهندسني من مساعد اىل ممارس اىل جماز اىل استشاري، وان أي 
فاملحكمة  اهلنديس  او  الفني  باجلانب  سواء  املحاكم  يف  نزاعات 
خرباء  برتشيح  تقوم  التي  املهندسني  نقابة  قبل  من  خرباء  تطلب 
هبا  تقوم  اخ��رى  اع��امل  هناك  الُقضاة،  اىل  استشاراهتم  لتقديم 
النقابة من خالل جلنة الدفاع عن حقوق املهندسني اذا وقع ظلم 
قابلية  تطوير  عىل  تعمل  التي  الثقايف  النشاط  جلنة  ولدينا  عليهم، 
املهندسني وخرباهتم وقدراهتم الفنية من خالل دورات يف التنمية 
وزيارة  مؤمترات  بعقد  التنسيق  وايضًا  هندسية  ودورات  البرشية 
النشاط االجتامعي  والدوائر احلكومية، وكذلك جلنة  املؤسسات 
الفعاليات  يف  واملشاركة  للمهندسني  االجتامعي  باجلانب  تعنى 
بشكل  عملها  متارس  التي  االخ��رى  اللجان  وبعض  االخ��رى، 
قانون محاية  تقدم نسعى جاهدين إلقرار  ما  مستمر، ومن خالل 
املهندسني العراقيني حيث اننا نرى ان املهندس مل جيد استحقاقه يف 
العراق اجلديد ومل يوف حقه وكل ما نشاهده من خراب وتدهور 

بسبب ابتعاد املهندس عن مصدر القرار.
قرار بريمر سيئ الصيت 

2003م  بعد  الصيت  سيئ  بريمر  قرار  ان  اىل  النرصاوي  ويشري 

بإلغاء قانون املخصصات اهلندسية هو الذي قلل من قيمة املهندس 
ألنه ابعد العدالة بإلغاء خمصصات تعطى للمهندس الذي يكون 
دوامه يف املوقع والذي يعمل لساعات متأخرة من الليل، لتكون 
بالعمل اهلنديس  هناك مساواة بني اجلميع والتي بدورها ارضت 
الفرض،  بإسقاط  أشبه  اصبح  والعمل  االبداع  جانب  قتل  ألنه 
للذي   %35 هندسية  خمصصات  اعطوا  االخرية  الفرتة  وخالل 
جيلس يف املكتب و 50% للمتواجد يف املوقع ولكنها ال تتالءم مع 
إلقرار  وسعينا  املهندس،  عىل  امللقاة  واملسؤوليات  العمل  طبيعة 
تم  السابقة  الربملانية  الدورة  يف  انه  حيث  املهندسني  محاية  قانون 

قراءة القانون ومل يصّوت عليه.
معاناة ... ومستوى متدين للكليات االهلية

توفق  مل  العايل  التعليم  وزارة  ان  النرصاوي  يرى  آخر  جانب  من 
بعملية القبوالت يف كلية اهلندسية للكليات االهلية حيث اصبحت 
ومن  اهلندسة  كلية  من  خترج  من  كل  املهندس  وان  جدًا،  متدنية 
حقه ان ينتمي لنقابة املهندسني وهذه الكلية جيب ان تكون معرتفا 
اعرتاف  لدهيا  الكليات  بعض  توجد  حيث  النقابة،  قبل  من  هبا 
هبذه  اعرتاف  تعطي  ال  املهندسني  نقابة  ولكن  العايل  التعليم  من 
الكليات ألننا جهة مستقلة لدهيا ضوابط فنية خاصة، فمثلام وزارة 
النقابة من  فان  للكلية  التي متنحها  لدهيا ضوابطها  العايل  التعليم 
حّقها ان متنح اهلوية وفق قواعد خاصة، حيث متنح اهلوية خلرجيي 

كل الكليات احلكومية للهندسة وبعض كليات اهلندسة االهلية.
تراجع رهيب وخروج عن التصنيف

نقابة المهندسين
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ويف معرض سؤالنا له: ما ذنب الطالب التي خترج من كلية مل يتم 
املهندس  قائال  اجاب  ؟  املهندسني  نقابة  قبل  من  هبا  االعرتاف 
حممد فاضل عبد العباس النرصاوي: دورنا هو حتذير الطالب من 
الكليات غري املعرتف هبا، سيام اليوم اجلامعات العراقية خرجت 
من التصنيف العاملي للجامعات العاملية وهذا يعني اننا يف تراجع 
املسؤولية وعليه  يتحمل جزءا من  الطالب  فان  مستمر، وبالتايل 
اهنا  هل  عنها  بالسؤال  يقوم  ان  جيب  أهلية  لكلية  تقديمه  اثناء 
معرتف هبا يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وكذلك من 
قبل نقابة املهندسني ؟، وان اخلريج من الكليات غري املعرتف هبا 
من املمكن ان حيصل عىل هوية النقابة اذا تم االعرتاف بكليته التي 
خترج منها يف املستقبل، اهلدف االساس من هذا لتأهيل الطالب 
وبالتايل  تعرف هناك ضوابط وتعليامت  االهلية حتى  والكليات 

حتسن من القيمة اهلندسية والقيمة العلمية ملادهتا وطالهبا.
بالتزاماته  االداء  القانون  وحسب  عليه  املهندس  ان  منوها: 
بتجديد هويته كل سنتني ودفع الرسوم املستحقة، وايضًا النقابة 
لدهيا جملس ضبط حيث انه أي خلل او شكوى حُيال املهندس اىل 
جملس ضبط اذا كان مقرّصا من املمكن ان تسحب هويته او يوجه 

له انذار.
العمل النقايب يدخل الطمأنينة يف القلب

حمافظة  يف  العراقيني  الصحفيني  نقابة  فرع  ممثل  حتدث  ب��دوره 
الصحفيني  نقابة  ان  قائال:  احلبايل  غالب  توفيق  املقدسة  كربالء 
بعد  النقابة  انطلقت  وفعليًا  ج��دًا   عريقة  نقابة  تعد  العراقيني 
سقوط النظام السابق بتأسيس املقر الرئييس يف بغداد بسعي نقيب 
الصحفيني السابق املرحوم شهاب التميمي لتأسيس وتفعيل دور 

نقابة الصحفيني العراقيني وكذلك مد اجلسور 
ضمنها  ومن  املحافظات  بقية  يف  فروع  لفتح 
اول  جرت  2007م  عام  يف  وحتديدا  كربالء 
ممتع  النقايب  والعمل  املحافظة،  يف  انتخابات 
القلب  النفسية يف  الطمأنينة والراحة  ويدخل 
الصحفية  ل��ألرسة  اخل��دم��ات  تقدم  كونك 
ضمن  تعمل  النقابات  وان  عامة،  بصورة 
قوانني الدولة العراقية ولكن غري تابعة للدولة 
العراقية ولدهيا قانون خاص وخاضع للرقابة 
املالية ويعنى بتدير شؤون الصحافة واالعالم 
قانون  ضمن  تعمل  كوهنا  التامة  الصالحية  لدهيا  ليس  ولكنها 

منظامت املجتمع املدين.
تعاون مستمر وروابط اخرى

واضاف: لدينا تواصل مستمر مع االرسة الصحفية بشكل عام 
املقر  من  ايعاز  وهناك  الروابط  من  الكثري  تشكيل  عىل  ونعمل 
الصحفيني  رابطة  العراقيات،  الصحفيات  بتشكيل )رابطة  العام 
الرياضيني، رابطة الصحفيني الشباب( وهناك مقرتحات بتشكيل 
روابط شبابية اخرى، وهناك عدة رشوط وضعتها النقابة لغرض 
معتمدة  اعالمية  بوسيلة  الصحفي  يعمل  ان  ضمنها  من  االنتامء 
ضمن نقابة الصحفيني، ايضًا ان يكون الصحفي قد حصل عىل 
شهادة االعدادية عىل االقل وخيضع لالختبار املهني للنقابة وقد 

كتب الفنون الصحفية بمختلف انواعها.
حقوق وواجبات

بمختلف  الدفاع  خدمات  للصحفي  تقدم  النقابة  ان  مضيفا: 
املهنة الصحفية وبدون تسقيط من  اذا كان عمله ضمن  اشكاهلا 
هناك  ألن  الصحفي  هذا  عن  تدافع  قانونية  جلنة  تشكيل  خالل 
الرأي والتعبري  الرأي والتعبري ولكن برشط ان هذه حرية  حرية 
ال تعتدي عىل حريات واراء االخرين، ومن جهة اخرى يتم الغاء 
ختل  التي  القضايا  يف  الصحفيني  نقابة  هوية  سحب  او  االنتامء 
برشف املهنة اذا ثبت ذلك باألدلة القاطعة ان هذا الصحفي قد 

اهان املهنة الصحفية او اهان نقابة الصحفيني.
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مروة حسن الجبوري  /تصوير: حكمت العياشي

بين أزقة السوق القديم، تعالت أصوات المطارق وهي تضرب على المعادن، لتعزف سمفونية التراث 
القديم، فما ان تدخل السوق حتى تصدح من بين المحال اصوات المطارق الضاربة، فهناك من يضرب 
على قطعة النحاس لتأخذ الشكل المطلوب، وهناك من ينقش عليها باستخدام المطرقة واألزميل، 
المطروقة، ليضيف بعدها  النحاس  آخر يزخرف أشكاال جميلة على صفائح  بينما هناك عامل فنان 

لمساته االخيرة فيرصعها باألحجار أو يطليها بالفضة.

مهنة الصفارين  
تطوي آخر صفحاتها المهنية 
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املهنة  وتوارثوا  الفنون،  هذه  كل  صنعوا  عراقيون،  حرفيون 
فجعلوها تلتحق بأسامئهم، فاصبحوا يتميزون عن غريهم بلقب 
الصفار او الصفارين، مهنتهم جتذب االذان قبل العيون، فمجرد 
ان تسمع صوت عمل الصفار ال تستطيع ان متر من دون ان تقف 
وأيدي  املطارق  وحركة  وااللوان،  الزخارف  عىل  نظرة  وتأخذ 

العامل.
ما يعرف بمهنة الصفارين أو )الصفافري( كام يطلق عليهم عامة 
القديمة،  االواين  وتلميع  املنزلية،  األدوات  تصليح  من  الناس 
العاملني  اغلب  إن  املطبخ،  وأواين  والقدور  االباريق  وصناعة 

املهنة توارثوها جيال بعد جيل، فكانت مهنة الصفارين  يف هذه 
مرغوبة جدا من قبل الناس قديام

أسرار في هذه الصناعة
مادة  من  تصنع  مجيعها  او  )األواين(  املنزلية  املواد  معظم  كانت 
)الصفر( حتى عام )1953( وبعدها، تم منع استخدام االواين 
املصنوعة من الصفر من وزارة الصحة، حيث توقفت هذه املهنة 
التحفيات، واالباريق  اىل صنع  انتقلت  الزمن، وبعدها  ملدة من 
انتشارها  عىل  وساعد  زاد  وهذا  باأللوان،  واملطلية  املزخرفة 
هذا  حركة  عادت  حيث  قاسم(،  الكريم  )عبد  عهد  يف  وإبقاها 
بسعر  االجانب ورشائها  السياح  قدوم  السوق من جديد، ومع 

مغٍر انترشت هذه الصناعة اكثر.
يف  قامت  التي  احلروب  بداية  ومع  الزمن  من  فرتة  مرور  وبعد 
العراق عام 1980 توقف اصحاب هذه املهنة عن العمل لعدم 
توفري مادة الصفر، والتي كانت توزع عليهم عن طريق اجلمعية 
ان  الشعبية منذ عام 1959، إال  التعاونية للحرف والصناعات 

النظام آنذاك حجز مادة النحاس )الصفر( للصناعات 
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املؤملة  البداية  هي  وهذه  والقتال،  احلربية 
هذه  اصحاب  من  كان  فام  للصفارين، 
املهنة املخلصني يف مهنتهم إال ان يعتمدوا 
والقيام برشائها  انفسهم وعالقاهتم،  عىل 
من  السوداء،  السوق  من  مكلف  بسعر 
أجل احلصول عىل هذه املادة، وهناك من 
لقمة  اجل  من  صناعتها  وترك  هجرها، 

العيش بعيدا عن مهنتهم االصلية .
ُاجرب  السياحة  حركة  ان��ع��دام  ظل  ويف 
العزوف  إىل  املهن  أصحاب  من  العديد 
هجر  م��ع  حتى  لكن  أخ���رى،  مهن  إىل 
من  قليلة  فئة  تبقى  ملهنتهم،  النقاشني 
هؤالء احلرفيني خملصني للمهنة، حياولون 
الرغم  عىل  جديد،  من  احلياة  إىل  إعادهتا 
من املوت والنسيان الذي وجدت نفسها 
ونسمع  األي��ام  من  ي��وم  ي��أيت  وق��د  فيه، 

أصوات مطرقة النحاس هنا أو هناك.
متى أُنِشئ سوق الصفارين؟

يقع  ك��ان  ال��س��وق  ه��ذا  أنشئ  وعندما 
التي  املستنرصية  املدرسة  من  بالقرب 

كانت جامعة للعلوم، ويعود تاريخ سوق 
الصفافري يف بغداد إىل القرن الثالث عرش 
هو  إنشائها  من  الغرض  وكان  امليالدي؛ 
وأهل  للناس  الالزمة  املتطلبات  توفري 
ذلك  يف  وامل��درس��ني  الطلبة  م��ن  العلم 
الزمن، وكان الصفارون يصنعون هلم ما 
وغريها  وقناديل،  فوانيس  من  حيتاجونه 
من األواين والقدور وغريها، وكان يضج 
يف  يذكر  حتى  املعادن،  بأصوات  السوق 
تاريخ بغداد أن السوق كان مكانًا مناسبًا 
خالل  من  القتال  عىل  اخليول  لتعويد 
تفر  ال  ولكي  املعادن،  ضجيج  سامعها 
أثناء احلروب عند سامعها صليل السيوف 

وأصوات القتال .
مهنة الصفارين واألدب العربي
عىل  كبري  فضل  هلا  احلرفية  املهنة  ه��ذه 
امحد  بن  فاخلليل  العريب،  والشعر  االدب 
من  الشعرية  االوزان  اشتق  الفراهيدي 
اىل  دخل  عندما  وذلك  املطارق  رضبات 
االيقاعات،  كيفية  اىل  وأصغى  السوق 

فعمل  االداء،  وطريقة  الصفارين  وعمل 
تساعد  كوهنا  االوزان،  هذه  وضع  عىل 
ل��ألذن،  السمعية  امل��ه��ارات  تطوير  عىل 
ويذكر أن البحور التي وضعها الفراهيدي 
وصل عددها اىل )15( بحرا استفاد منها 
الشعراء يف نظم قصائدهم، ثم جاء احد 
 )  16 البحر)  ليضع  الفراهيدي  تالمذة 
ليصبح هذا عددها املعروف عرب التاريخ، 
ومن املفارقات التي ال تنسى، أن األوزان 
كلام  الشعراء  ذاك��رة  يف  حتر  الشعرية 
وجدوا أنفسهم يف احد اسواق الصفافري.
اسباب تراجع مهنة الصفارين

يف  املهمة  األمكنة  احد  الصفافري  سوق 
الصناعة  حتفة  ويعد  بل  الشعبي،  الرتاث 
سابقا،  العراق  اىل  الزائر  فكان  العراقية، 
سوق  اىل  القدوم  هو  به  يقوم  يشء  اول 
منه،  التحف  باقتناء  والقيام  الصفارين، 
والنظر إىل الصناعات النحاسية املعروضة 

للبيع والتمتع هبا واختيار األمجل منها .
السوق  وض��ع  ب��دأ  الشديد  ول��ألس��ف 
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يتدهور ويتوقف عن العمل لعدة أسباب، 
مرتفعة  ص��ارت  املحال  اجي��ارات  حيث 
االس��ت��رياد  ه��و  اآلخ���ر  والسبب  ج���دا، 
النحاس يف السوق املحلية، يف  وقلة مادة 
السابق كان أكثر اآلباء ال يرسلون أبناءهم 
فيتجهون  واجلامعات  العايل  التعليم  إىل 
للمهن، كام كان بالنسبة للنجار والصفار، 
فهام يصنعان كل يشء يف البيت، يف الزمن 
مل  إذا  شخص  أي  يتزوج  ال  كان  املايض 
)اللِّگن(  و  واإلب��ري��ق  )الطشت(  يشرت 
اآلن  أما  العروس،  كجهاز  والقناديل، 
يشرتي  أحد  وال  العادة  هذه  رحلت  فقد 
أسواق  غزا  االسترياد  وأن  األواين،  هذه 
اإلمه��ال  اآلخ��ر  والسبب  الصفارين، 
يف  السياحة  وقلة  للحرفيني،  احلكومي 
التجار  بعض  اجتاه  إىل  باإلضافة  العراق، 
تنافس  التي  امل���واد  بعض  اس��ت��رياد  إىل 
كالزجاجيات  املحلية،  النحاسية  امل��واد 
رخيص،  وبسعر  واألملنيوم،  والبالستيك 

امل��واد  ه��ذه  عىل  الناس  إقبال  جعل  مما 
يف  كتحفة  الصفر  وت���رك  امل��س��ت��وردة، 

األسواق ال احد يقبل عىل رشائها .

هل ماتت مهنة الصفارين؟
السؤال املؤمل، هل توقفت هذه املهنة عن 
املشاركة واحلضور يف االسواق؟، إن واقع 
الصفارين  بأن  قول  االس��واق  هذه  حال 
عن  توارثوها  التي  مهنتهم  اليوم  يرتكون 
السوق  رواد  وألن  واج��داده��م،  آبائهم 
توقف  عليهم  يعز  الشعبي  الرتاث  وأهل 
سامع أصوات العزف وسيمفونية املطارق 
نسمعها  كنا  والتي  زواي��اه،  من  تصدح 
رحلت  اهنا  يبدو  لكن  بعيدة،  مسافة  من 

تنشد  وهي  نسمعها  نعد  ومل  أيضا،  هي 
وتزخرف كطائر مرسور .لذا قاربت مهنة 
منها  يبق  ومل  االنقراض،  عىل  الصفارين 
كانت  حي  فقط،  واللقب  االسم  سوى 
تعرف يف العراق )باسم الصفافري( بعد أن 
غزا املستورد الرخيص األسواق املحلية، 
رشائها،  عىل  يقبلون  األه��ايل  جعل  مما 
العميقة  ج��ذوره��م  يمثل  م��ا  وي��رتك��ون 
شعبنا،  ت��راث  وهو  االصيل،  وتارخيهم 
تطوى  ومعه  باالندثار  مهددا  بات  لكنه 
احدى  صناعة  تاريخ  من  صفحة  آخ��ر 
احلرف العراقية املعروفة بمهنة الصفارين.
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إرش��اد  ع��ىل  اإلس��الم��ي  ال��دي��ن  يقترص  مل 
سبحانه  اهلل  مع  التواصل  كيفّية  إىل  اإلنسان 
من  جمموعة  وض��ع  ب��ل  فحسب،  وت��ع��اىل 
األساسيات واألخالقيات لكيفّية تعامله مع 
اآلخرين بطريقٍة حتكمها االحرتام، واملوّدة، 
بعيدًا عن الفتن والرشور، وحّضه عىل حّب 
اخلري لغريه كام حيبه لنفسه، إذ روي عن نبينا 
حممد )صىل اهلل عليه وآله( أنه قال »ال يؤمن 
لنفسه«  حيب  ما  ألخيه  حيّب  حتى  أحدكم 
ففي ذلك صالٌح لألمة واخلرُي ألحواهلا، ويف 
للناس«،  انفعهم  الناس  »خري  اخر  حديث 
يقدمه  ما  للناس،  اخلري  حّب  مظاهر  فمن 
جمموعة اشخاص يف حمافظة كربالء املقدسة 
اختذوا من جامع حي املعلمني، مقرًا ملرشوع 
البناء،  )ال���زواج،  لغرض  احلسن  القرض 
بمشاركة  والعالج(،  احل��رج،  الدين  قضاء 

33 مسامها يف العطاء.
وذكر احلاج خالد الفتالوي خادم جامع حي 
احد  يأيت  عندما  يبدأ  »العمل  ان  املعلمني، 
الكفيل  منه  فنطلب  للقرض  طالبًا  االخوة 
يزودنا  وعندما  باالستامرة،  تزويده  لغرض 
الكفيل  واسم  بمعلومات  الطلب  صاحب 
حول  الكفيل  عن  والسؤال  بالتحري  نقوم 
ام موظف  لديه عمل  وهل  املادية،  إمكاناته 
ان تساعد عىل  اي مهنة ممكن  يمتهن  أي  أو 

تسديد املبلغ؟«.

إلقراض المحتاجين بال فوائد

صندوق خيري 

الحاج خالد الفتالوي تقرير: ضياء االسدي / تصوير صالح السباح 
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اجلليل  عبد  اهل��ادي  عبد  احل��اج  وحت��دث 
املرشدي عضو جلنة القرض احلسن ملجلة 
يقوم هبا  التي  النشاطات  )األحرار(: »من 
هو  عّدة  سنوات  منذ  املعلمني  حي  جامع 
وقد  احلسن(  القرض  )صندوق  مرشوع 
بدأ قبل اكثر من ستِّ سنوات حيث بدأت 

بنفيس«.
احد  الوحيد  املساهم  ك��ان  »ك��ام  وت��اب��ع 
دينار  م��الي��ني  ع��رشة  بمبلغ  املحسنني 
املحتاجني  لنخّلص  ترّصفنا  حتت  وضعها 

من جشع املرابني«.
تطور  املاضيتني  السنتني  »خالل  واضاف 
وتوّسع املرشوع حيث كثر عدد املسامهني 
حاليًا اىل )33( مسامها تقريبا بينهم عرشة 
مسامهني دائام تكون مسامهتهم بنية صدقة 

جارية ال تسرتد امواهلم«.
منوها عن ختويل املسامهني للجنة املسؤولة 
اىل  تصل  التي  احلالية  املبالغ  يف  بالترصف 
)350( مليون دينار تقريبًا، فيام وصل عدد 
املقرتضني اىل )331( مقرتضا«، مبينا »يف 
املبلغ  سحب  املسامهني  احد  اراد  اذا  حال 
ثالثة  حوايل  قبل  يبلّغنا  ان  عليه  لُه  التابع 

اشهر السرتجاع املبلغ«.
فقال:  القرض  آلية  عن  املرشدي  وحتدث 
معينا  مبلغا  ويطلب  شخص  يأيت  »عندما 
منافذ  أرب��ع��ة  وب��واق��ع  ب��ال��رشوط  نخربه 

عبد الهادي عبد الجليل المرشدي
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نساعد هبا وهي )الزواج، البناء، قضاء الدين احلرج، والعالج( 
ال  ولكننا  اليها،  القرض  نرصف  التي  االرب��ع  احل��االت  وهذه 
نعطي القرض بصورة مطلقة بل كل حالة هلا رشوطها فإذا جاء 
وكانت  الضوابط  عىل  يطلع  ان  عليه  القرض  بطلب  املقرتض 

منطبقة عليَّه، ففي هذه احلالة نطالبُه بام ُيثبت ادعاءه«.
الكريطي  وعن كيفية االقراض حتدث حيدر عبد احلسن عطية 
لديه  ليس  الذي  الشخص  يقرضون  ال  بأهنم  صندوق،  امني 
يومي  او  شهري  مورد  لديه  ملن  نعطيه  القرض  ولكن  م��ورد، 

ليكون قادرا عىل التسديد.
السقف  حتديد  يتم  ما  »غالبًا  املرشدي:  احلاج  احلديث  وشاركه 
االعىل للمبلغ هو مخسة ماليني دينار فاذا اعطينا اكثر من مخسة 
ماليني دينار سيقل عدد املقرتضني ونحن نريد ان نسّهل األمر 

ألكثر عدد ممكن من االخوة املقرتضني«.
هناك  للقروض  للمتقدمني  »بالنسبة  قوله:  فتابع  الكريطي  أما 
تسلسل خاص هبم وفق آلية؛ لكن حلاالت العالج والعمليات 
خالل  من  نساهم  وايضًا  اخلاصة  احل��االت  هذه  نراعي  فإننا 
احلسيني  عيل  السيد  االعىل  املرجع  سامحة  مكتب  مع  التواصل 
اخلدمات  بعض  لتقديم  االطباء  وبعَض  ظله(  )دام  السيستاين 

الطبية املجانية«.
واسرتسل الكريطي: »ان القرض بدون أي فوائد، واذا الحظنا 
ان بعض املقرتضني بعد تسديده القرض ما زال يف نفس املأزق او 
االشكالية ممكن ان تقرر اللجنة يف جتديد القرض له مرة اخرى«.

ويؤكد ان »املسامهني من اهايل كربالء ويفضلون عدم الكشف 
عن اسامئهم وان مسامهاهتم املالية خممسة«.

املقرتضني  اغلب  »ان  بقوله:  املشاكل  بعض  الكريطي  وكشف 
يريد  بأنه  يتبنّي  التحري  عند  ولكن  الدين،  تسديد  بادعاء  يأيت 
تغيري سيارته القديمة اىل حديثة، وعليه فأن اللجنة ترفض مثل 
هكذا قروض، كام ان االمر يسبب لنا االحراج مع البعض ذلك 
»من  ان  مضيفا  قانونية«،  وضوابط  رشعية  بضوابط  اللتزامنا 
ضمن قوانني املرشوع عدم قبول كفالة أي عضو من اعضاء جلنة 

مرشوع القرض احلسن منعًا لإلحراج«. 
فيام حتدث احلاج سالم عباس كاظم احد اعضاء اللجنة ومسؤول 

اسم  ويطرح  الينا  يأيت  حاملا  للكفيل  »بالنسبة  فيها:  العالقات 
الكفيل فان كان معرفا لدينا فهذا االمر جيد، وان مل يكن معرفا 
للكفالء  اسم  من  أكثر  يقدم  ان  املقرتض  عىل  لذا  عنه  نتحرى 

ويشرتط بالكفيل الضامن ان ال يكون كافل غريه«.
اكثر من 150 عائلة متعففة تشملهم إعانات الصندوق

عبد  احلاج  حدثنا  املتعففة  للعوائل  مساعدات  من  يقدمونه  عاّم 
اهلادي املرشدي قائال: »بتوفيق من اهلل سبحانه وتعاىل انُه وفقنا 
السيد  مكتب  مع  ارتباط  لدينا  كان  حيث  االخرين،  خلدمة 
املايض  القرن  تسعينيات  منذ  ال��وارف(  ظله  )دام  السيستاين 
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وبعد ان اصبح السيد السيستاين مرجعًا عقب وفاة اإلمام السيد 
ايب القاسم اخلوئي )قدس رسه(، ومنذ ذلك الوقت كانت هناك 
بعض االعامل البسيطة مع بيت السيد حيث انه )دام ظله الوارف( 
خصص مبالغ معينة لتوزيعها عىل بعض العوائل املتعففة والفقرية 
يف كربالء، بعد ذلك توسع العمل وقمنا بمساعدة العوائل املتعففة 
حيث وصل العدد يف الوقت احلارض تقريبًا )150( عائلة متعففة 
مقسمة عىل ثالثة اقسام وهم: )االيتام، واالرامل، والسادة فقط 
الذين ليس لدهيم ايتام(، وهناك العوام بصورة عامة سواء نساء او 
رجال، نحن تأتينا اموال مخس وزكاة وتربعات وما شاكل ذلك 
يوم  اول  انه كل  املبالغ حيث  اعطانا ختويال برصف هذه  والسيد 
اللحم والدجاج ويف  اىل  باإلضافة  الرواتب  بتوزيع  نقوم  بالشهر 

بعض االحيان مالبس واحيانا سّلة غذائية لكل عائلة«.
حيث  للعوائل  بالعالج  خاصة  مساعدات  »هناك  واض��اف 
نساعدهم ماليًا او نتصل ببعض االطباء االنسانيني والصيدالنيني 
ملساعدة املرىض وتقديم العالج هلم، ايضًا هناك مساعدات لبعض 
الشباب لتسهيل امورهم يف الزواج واملساعدة يف جماالت اخرى«.

وتابع املرشدي »ثقافيا لدينا مكتبة يف جامع حي املعلمني باإلضافة 
القرآنية  املحافل  ولدينا  مجعة  ليلة  كل  الوعظ  جمالس  اقامة  اىل 
خارج  نشاطات  لدينا  وايضًا  رمضان  شهر  ويف  مجعة  يوم  كل 
بتوزيع  نقوم  ايضًا  املقدسة،  العتبات  اىل  الزيارات  وهي  اجلامع 

االصدارات الثقافية الصادرة عن العتبات املقدسة«.

سالم عباس كاظمحيدر عبد الحسن الكريطي
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النكتة  روح  إىل  ميَّالون  أهن��م  املوسوعيني  العلامء  طبائع  من 
والدعابة، عىل الرغم مما يف شخصياهتم من هيبة ووقار بل وسطوة 
ما انفكت تالزم العلامء، ويعرفها كل من يقرتب من أمثال هؤالء 
املوسوعيني الكبار، ومنهم شيخنا العالمة البرصي الدكتور عبد 

اهلادي الفضيل )رمحه اهلل(.
الفضيل مدخال  العالمة  أستاذنا  أن ندخل إىل شخصية  أردنا  إذا 
والرصف  والنحو  اللغة  علامء  من  فهو   � رصفيا  نحويا  لغويا 
النحوية  اللغوية  العربية بكتاباهتم  املكتبة  الذين أغنوا  املجتهدين 
ودراسة  ومنهجة  تأليفًا  والرصف  النحو  يف  آثاره  من  الرصفية: 

وحتقيقا وفهرسة وتأرخيا: �
أ� التأليف واملناهج والدراسات :

1 - أسامء األفعال واألصوات )رسالة ماجستري(
2 - التذكرة يف اللغة العربية.

3 - دراسات يف اإلعراب.
4 - دراسات يف الفعل.

5 - رشح ألفية ابن مالك
6 - عرشة أبيات مشكلة يف اإلعراب

7 - قراءة ابن كثري وأثرها يف الدراسات النحوية )رسالة دكتوراه(
8 - الالمات: دراسة نحوية يف ضوء القراءات القرآنية.

9 - خمترص الرصف.
10 - خمترص النحو.

ب - الفهرسة و تاريخ العلوم :
1 - فهرست الكتب النحوية املطبوعة.

2 - مراكز الدراسات النحوّية.
3� الدرس اللغوي يف النجف األرشف

ج - حّقق ما ييل:
1- احتاف األنس يف العلمني واسم اجلنس: ل�)حممد األمري(.

2 - إعراب سورة الفاحتة : ل�)عمر بن عثامن اجلنزي(.
3 - البرصوية يف علم العربية : ل�)حممد بن عبد الرمحن البرصوي(.

4 - معاين احلروف : ل�)اخلليل بن أمحد الفراهيدي(.
الدعابة  تلك  تظهر  العريب(  الشعر  يف  النحو  )أعراف  كتابه  ويف 
املحببة يف شخصية أستاذنا العالمة الفضيل وهو يستحر شواهد 
عىل )شعريَّة املصطلح النحوي( يف قصائد وأبيات ال حير فيها 
حير  وإنام  للعلم،  الدقيقة  املرجعية  بصفته  النحوي  الشاهد 

بصفته املرجعية لألدب، فهو عمل ينمى إىل أدب االختيار.
للمشتغلني  املبهجة  احلديقة  تشكل  موضوعة  ضمن  فالتصنيف 
أن  حيكى   (( إذ  هبام؛  يتصل  وما  ورصفا  نحوا  اللغوي  بالدرس 
السيد حممد مهدي بحر العلوم املرجع الديني دفع ذات يوم إىل 
شاميني  الكرامة(  )مفتاح  صاحب  العاميل  جواد  السيد  تلميذه 
}من النقود العثامنية{ ليدفعهام إىل بعض املشايخ من طلبة العلم...

فكتب  جيده،  فلم  بذلك  السيد  ليخرب  عاد  إليه،  دفعهام  أن  وبعد 
رقعة إلعالمه، ووضعها يف املكتبة، وصورة ما كتبه عىل الرقعة : 

السيد حسن الخليفة*

)8 نيسان الذكرى السادسة لرحيل العالمة الفضلي(

أعراف النحو..
له النحو.!!؟ نحٌو لم يسجِّ

كاتب
وكتاب
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)الشاميني دفعتهام( ثم أمضاها بمهره }ختمه املنقوش 
عىل خامته{.

كتب  السيد  رآها  فلام  معكوسًا،  كان  املهر  أن  فاتفق 
حتتها البيت التايل :

املهُر يف الكتاِب جاء منعكْس
واملبتدأ املرفوُع جاء من�تكْس

حتته  كتب  ذلك  عىل  ج��واد  حممد  السيد  وقف  وملا 
البيتني التاليني :

قد عكس املهُر اختالل ومه�ْي
إذ مل يكن يل فيهام من سهِم

واملبتدأ امل�رف�وُع ملَّ�ا ُع�رض��ا
عىل الرشيِف العل�ويِّ انخفض�ا.((...!؟

النحو يف الشعر العريب(  إهنا من مقبوسات )أعراف 
لشيخنا العالمة الفضيل، بيد أهنا تضمر أعرافا تصدر 
عن ثقافة ال يصعب عىل من يفقهها الربط بني امتالء 

كأس العلم وما تفور عىل جوانبها من دعابة...!؟
الرافدين  وادي  حضارة  يف  الفوارة  الكأس  َأه��ي 
نشأ  وق��د  ال��ب��رصي،  الفضيل  العالمة  مولد  حيث 
النحو بالبرصة، التي أحيت � يف العام اهلجري املايض 
جميء  عىل  قرنًا  عرش  أربعة  مرور  ذكرى   � 1436ه� 
وتأسيس  ه�(   36 )عام  البرصة  إىل   � ع   � عيل  اإلمام 
علم النحو العريب...، ونعرف املالزمة التي ال تنفك 
النحو  )أعراف  كان  ولذلك  والدعابة،  العبقرية  بني 
الشيخ  البرصي  العالمة  الستاذنا  العريب(  الشعر  يف 
تلك  يغرتف  وه��و  الفضيل  اهل��ادي  عبد  الدكتور 
اإلمام  ومن  بالبرصة،  الفوارة(  )الكأس  من  الدعابة 
النحو ومل  الذي أسس علم  أيب طالب ذلك  بن  عيل 
ينس طالبه أن يرثوا من أب النحو ومؤسسه اإلمام 

)عيل بن أيب طالب( شيئًا من تلك الدعابة...!!؟
* رئيس منتدى كاظم اخلليفة للقراءة واإلبداع
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من سيرة المتميزين ...
من هو ؟

البؤساء  وجيالس  الفقراء  زي  يرتدي  ولكنه  الفقهاء  سيد  هو 
واليالو جهدا يف مساعدة املحتاجني وكان يتأسى بحاهلم وكثريا 

ما كان يصيل صالة االستئجار ليدفع االجرة اىل الفقراء 
يذكر املريزا حممد التكابني ان زوجته قد حاكت له يف فصل الشتاء 
جبة فارتداها فلام كان املغرب ذهب اىل املسجد فصادفه احد يف 
الطريق وكان عاري الراس حافيا فساله ان هيبه شيئا يغطي راسه 
فقال له هل معك سكني قال نعم قال هات فاخذها وقص له كم 
اجلبة وصنع منها مايغطي راسه وقال هذه لتدفئ راسك ثم افكر 
يف امرك صباحا ، وملا عاد اىل املنزل ورات زوجته ما فعل باجلبة 
استاءت وقالت له لقد امضيت وقتا وجهدا يف خياطتها وها انت 

تعيبها .
احلفاة  وينسى  حياته  يف  اليرسف  حتى  جيدا  يراقبه  ابن  له  كان 
منزله  يف  فتاة  ترتديه  ملونا  قميصا  راى  يوم  وذات   ، والفقراء 
فقال من هذه الفتاة؟ فقيل له اهنا زوجة ابنك وقد اشرتى هلا هذا 
اال  ابنه عبد احلسني  ابنه غاضبا فام كان من  اىل  فالتفت  القميص 
قرأ االية الكريمة ) قل من حرم زينة اهلل التي اخرج لعباده( فقال 
له انا احفظ هذه االية ولكن اال ترى حولك الفقراء وهم يعزون 

انفسهم بفقر حالنا.
ينأى  الدينار والدرهم وكان  ويذكر حفيده ان جده ال يفرق بني 
بنفسه عن معارشة االغنياء واالمراء كام كان يناى االمام الصادق 

عليه السالم معارشة ايب جعفر الدوانيقي .
منه  تعّجب  حتى  رفضها  عىل  ويرص  اطالقا  اهلدايا  اليقبل  وكان 
طالبه وتساءلوا عن ذلك فقال هلم التفتوا اىل دروسكم واعرضوا 

عن احلديث هبكذا امور.

يذكر تلميذ له ان احد التجار اعطاه هدية قطعة قامش اىل استاذه 
واذا قبلها فانه سيعطيه ايضا قطعة قامش مثلها ، فجاء التلميذ هبذه 
عربيا  زيا  يرتدي  وكان  الباب  ففتح  استاذه  باب  وطرق  القطعة 
وقال له ماجاء بك االن؟ فقال له هذه هدية من رجل مؤمن لك 
لتعطيني  احلر  هذا  يف  جئتني  بغضب  له  فقال   ، ثوبا  منها  لتخيط 
هدية وكنت اتوقع جئت لتسال عن مسالة او مشكلة ، واراد ان 
يغلق الباب وقبل ان يغلقها قال له التلميذ لقد جئتك المر اخر 
التلميذ لقد وعدين الرجل ان قبلت اهلدية  ، فقال له ماهو؟ قال 
سيهديني مثلها ، فضحك االستاذ الفقيه وقال لتلميذه ادرس وال 
تضيع وقتك يف هكذا امور ثم قبل اهلدية وحذره ان اليعود ملثلها .

خان  حممد  اغا  السلطان  ان  فيذكر  االم��راء  هدايا  يتحاشى  كان 
عبارة عن مصحف  كانت  نفيسة  له هدية  اليه وفدا حيمل  ارسل 
بخط املريزا التربيزي، وكان مرصعا بالياقوت والزبرجد واملاس 
وسائر االحجار الكريمة، طرقوا الباب عليه فخرج اليهم والقلم 
بيده وسال ماذا تريدون ؟فقالوا ان حرة السلطان ارسل اليك 
هذا املصحف، املجلل باالحجار الكريمة ، فقال هلم : ماذا فعلتم 
واعرضوا  عنه  الغالف  انزعوا  وعطلتموه  فحبستموه  اهلل  بكالم 
هذه االحجار يف السوق ثم وزعوا ثمنها عىل طلبة العلم والفقراء 

، واما املصحف فاعيدوه له وليحتفظ به ويتلوه دائام
هل عرفتموه من هو ؟ 

اجلواب يف صفحة اخرى من املجلة 
) المصدر : من هو ؟ من سيرة المتميزين 

مخطوطة /سامي جواد كاظم(

للبحث عن االجابة تابع  الصفحة االخيرة من هذا العدد
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لفتٌة رائعة

اهلمداين  الرمحاين  الشيخ أمحد  نقل فضيلة 
عند  جالسًا  كنُت   : قائال   ) ع��ّزه  دام   (
، فذكر  املقدسة  الدين يف قم  أحد مراجع 
املرحوم آية اهلل اآلخوند ماّل عيل اهلمداين 
قائال : إّنه كان شديد االهتامم و االحتياط 
يف احلفاظ عىل ثقة الناس بالعلامء. ثم ذكر 
ثرٌي  جاء   : ثناء  و  بإجالل  التالية  القصة 
قال  و  اآلخوند  اهلل  آية  إىل  اخلري  أهل  من 
 ( اآلن  قيمتها   ، كبرية  مزرعة  عندي   : له 
كبري  مبلغ  هو  و   � تومان  آالف   )8000
أهبها  أن  أحّب  إنني  و   � الزمان  ذلك  يف 

لسامحتكم .
و  اآلن  تبيعها  إْن   : اآلخوند  اهلل  آية  فقال 
تعطيني ثمنها ألوّزعه عىل الطاّلب أقبلها 

منك ، و إاّل فالأريدها !
كان يف املجلس شخص من أحّباء الشيخ 
و كام يّدعي انه من أصدقاء الرجل الثرّي 
فبادر اىل القول خماطبًا سامحة الشيخ : ملاذا 
أن  حيّب  الرجل  هذا  اّن  اهلدية  التقبلون 

هيبكم مزرعته؟ !
فأعاد الشيخ كالمه الذي قاله ، مع حذف 
 : قال  اذ  امل��ّرة،  هذه  الشخصية  وساطته 

الطاّلب  عىل  املزرعة  ثمن  بنفسك  وّزع 
كرواتب شهرية ، فبهذا الرشط أقبل منك 

اهلدّية .
للشخص  اآلخ��ون��د  الشيخ  وض��ع  ث��م 
و  املزرعة  َقبِل  إْن  بأنه  بعد  فيام  الوسيط 
تومان  آالف   )  8000  ( اآلن  قيمتها 
بعد  فيام  الناس  عند  قيمتها  تصل  فسوف 
ثامنامئة ألف ، و بعد مدة تصل اىل ماليني 
الناس  ي��يسء  ألن  سببًا  يصبح  ه��ذا  و   ،
سيئة  نظرة  اليهم  ينظروا  و  بالعلامء  الظن 
بالتايل  و   ! ؟  هذا  له  أين  من   : فيتساءلوا 

تتضعضع عقيدهتم و هتتز ثقتهم هبم .
و لذلك ُعرف الشيخ اآلخوند بقوله الذي 

كان يكّرره دائاًم لطلبته :
» إّن عاممتي بيضاء ، جيب أن أراقبها كيال 
تتوّسخ ، ذلك ألن القامس األبيض تبدو 
عليه الوساخة برسعة و لو كانت قليلة « .

أقول : ان هذه الشدة يف االحتياط التعني 
عدم التمّلك املطلق � و خاصة إذا كان من 
و  لالسالم  االقتصادي  الوضع  حتسني 
املؤمنني � بل تعني رضورة االنتباه املستمر 

و رعاية الغاية يف الورع .

ملا كان الشيخ آخوند اخلراساين صاحب 
اهلل  آية  عند  ي��درس  طالبًا   ) الكفاية   (
االن��ص��اري  مرتىض  الشيخ  العظمى 
طلبته  أف��ض��ل  م��ن  ه��و  و  اهلل(  )رمح���ه 
فقط.  واحد  ثوب  عنده  كان   ، املجّدين 
انتظر حتى ينشف ،  فغسله ذات مرة و 
الثوب  و  الدرس  وقت  اقرتب  لكن  و 

الزال رطبًا .
لّف  و   ، أكاممها  رابطًا   ) اجلّبة   ( فلبس 
الدرس  اىل  أرسع  و  عباءته  نفسه  عىل 
درس  اىل  استمع  و  رك��ن  يف  جلس   .
استاذه ثم مع هناية الدرس خرج مرسعًا 
إىل حمل سكناه لكيال يّطلع أحد عىل ما 
هو عليه ! و لكنه فوجئ بعد قليل بمن 
اذا  و  الباب  فتح   ، حجرته  باب  يطرِق 
بأستاذه الشيخ مرتىض االنصاري يسّلم 
عليه و يقّدم له رزمة أخرجها من حتت 
عباءته و هو يقول بأدب و حمّبة : » اعتذر 
من مزامحتي لك يف هذه الساعة ، و كنُت 
و   ، جديدًا  ثوبًا  لك  ُأحر  أن  أستطيع 
لكن أحببُت أن أعطيك ثويب ، أرجو أن 

ُتفرَحني بقبولك هلذه اهلدية « .
 ، ف��ورًا  التلميذ  وّدع  و  هذا  كالمه  قال 
و   . يشكره  أن  تلميذه  استطاع  ما  حتى 
ملا فتح الرزمة وجد فيها ثوبني من ثياب 
أستاذه ، إهّنا هلدية ذات قيمة معنوية أكرب 

من قيمتها املادية بالتأكيد .
اىل  األستاذ  لفتة  هو  القصة  يف  الرائع  و 
يف  جلوسه  خ��الل  من  التلميذ  وض��ع 
و  الدرس  بعد  الركن و رسعة خروجه 

معرفته عن عّفة نفس هذا الطالب .

إّن 
ِعماَمتي 

بيضاء
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ل���ن���ا  ه����������اد  ك����ل����ك����م  و  اجل����������������واِد  ب����������َن  ي�������ا 
وامل����ج����ت����ب����ى  ح�������ي�������در  و  ال������ن������ب������ي  زرت 
حم�����م�����دًا    ث��������م  ال�����������س�����ج�����اد  اأرى  ك�����ي�����م�����ا 
واأ��������س�������م م������ن ع����ط����ر اب��������ن م����و�����س����ى ن��ف��ح��ة 
حم���ل���ق���ا  اجل����������������واد  اأف�������������ق  يف  اأع����������������ود  و 
ح�������س���رة  ال����������ت����������اأّوه  ن����ف���������س����ي  يف  ف�����ي�����ط�����ول 
ولأن���������������ت ��������س�������وت م��������ن اأن�������������ن ج�����راح�����ه�����ا 
ي������ا م������ن ث�����وي�����ت ب�������اأر��������ض �������س������ام������راء وم����ذ

رو�������س������ة  ق������ف������ر  ب������ع������د  م���������ن  حت�������ول�������ت  و 
ك����������م ك������ح������ل������ت ع������ي������ن������ي ب�������ط�������ّل�������ة ق����ب����ة 
ط������ال������ت اأي����������������ادي ال������ظ������امل������ن ����س���م���وخ���ه���ا 
ل����ك����ن����ه����م ف�����������س�����ل�����وا ك�����ع�����ه�����د ج�������دوده�������م 
ح�������ل�������وا ������س�����ي�����ل�����ق�����ون ال����������ب����������وار م������ن������ازل 
ذاك�����������را  ق�����������س�����دت�����ك  اإين  �������س������ي������دي  ي��������ا 
ولأن��������������ت ت����ع����ل����م ك�������م اأ�������س������ل������ت م����دام����ع����ي 
ف�����اأن�����ع�����م ع������ل������ّي ب�����ن�����ظ�����رة ي������اب������ن ال�����ه�����دى 
�����س����ادق����ا  اأق�����������س�����م  اهلل  و  ح����اج����ت����ي  اأن����������ا 
م�������ن وح�����ي�����ك�����م وع������ل������ى �����س����ب����ي����ل ولئ�����ك�����م 
�����س����وى  ل������غ������رك������م  واىل  ال��������������ذي  وج�����������د 
ب�����ي�����������س�����اء ك�����ال�����ت�����ر ال�����ل�����ج�����ن ع���ق���ي���دت���ي 
حم����م����د  ب�������ي�������ت  اآل  ي����������ا  ح������ب������ك������م  يف 

ف�����������������اإذا اأت�������ي�������ت�������ك زائ�����������������را م����ت����ق����دم����ا
واأت��������ي��������ت ل����ل���������س����ب����ط امل�������������س������رج ب����ال����دم����ا
ال���ك���اظ���م���ا ال����ت����ق����ي  و  ج����ع����ف����ر   وال�����ط�����ه�����ر 
اآمل���������ا م���������ا  ل���������ه  ي���������ا  و  ال�������ب�������ع�������اد  رغ�����������م 
وع������ل������ى اب������ن������ك ال���������ر ال�����ت�����ق�����ي م�������س���ّل���م���ا
ق����ائ����م����ا لأم�������������ك  ق�����������را  اأرى  ل  اأن 
م�����اأمت�����ا ج����م����ي����ع����ا  ي�����ن�����دب�����ك�����م  راح  ق��������د 
لم���������س����ت����ه����ا ط������ال������ت ب����ف���������س����ل����ك ل���ل�������س���م���ا
غ��������ن��������اء زاه���������ي���������ة ت�����غ�����ي�����ظ الأجن��������م��������ا
م�������ن حت����ت����ه����ا ك�������ل ال��������وج��������ود ق�������د ارمت�������ى
ت���ه���دم���ا اأن  جم������دك������م  ي������ن������ال������وا  ظ����ن����ن����ا 
اأي�����ن�����م�����ا ج����م����ي����ع����ا  اأخ����������زاه����������م  اهلل  و 
ج���ه���ن���م���ا ال������ق������ي������ام  يف  و  احل�������ي�������اة  ع�����ن�����د 
م���ف���ع���م���ا ه�����ي�����ام�����ا  روح������������ي  يف  ح����م����ل����ت  و 
وج����ع����ل����ت م������ن �������س������دري ل���ه���ي���ب���ا م�������س���رم���ا
ت�����اأّث�����م�����ا و  ج�����ن�����ى  م��������ا  ل����ق����ل����ب����ي  مت�����ح�����و 
امل����غ����ن����م����ا اأن���������������ال  ب��������ه  و  ع�����ف�����وك�����م  ه��������و 
اأن��������������ا �������س������ال������ك اأّم�����������������ا ل������غ������رك������م ف���م���ا
ج�������ه�������ٍل ي������ك������ّب������ل ع�����ق�����ل�����ه ث���������م ال����ع����م����ى
ت������خ������ت������ّط ل��������إن���������������س�������ان ن�����ه�����ج�����ا ق���ي���م���ا
ال���������ف���������وز ح���������ظ ل�������ل�������ذي ف������ي������ه ان����ت����م����ى

عمار جبار خضير
يابنت الجواد وكلكم هادلنا
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فمـــــا فـــــاز  مــــن فاز إاّل بنا 
ا�س�ح  يف  متوا�سلة  حلقات  ال�س�م(،  )عليهم  الأئمة  حياَة  اإنَّ 
امل�سلمن، حافلة بالتوجيه والر�ساد، ي�سلكون كل ال�سبل للتوعية 
فمرة باخُلطب، واأخرى بالو�سايا، وثالثة باإلقاء الدرو�ض ورابعة 
بنرث درر احلكم واملعارف، واأخرى بال�سعر وال�سعر ديوان العرب 
وفاكهة املجال�ض، واني�ض النفو�ض، ي�سرتيح الن�سان با�ستماعه، 
�سعر  جاء  الجتاه  هذا  يف  النا�ض  مع  وجريا  بان�سياقه،  وياأن�ض 
الئمة )عليهم ال�س�م(، جاء متما�سيا مع اجتاههم يف الدعوة 

اإىل اخلر، واحلث على الف�سيلة، والأمر مبكارم الأخ�ق.
لذلك نذكر  هنا بع�ض ما ُن�سب من �سعر اىل الإمام حممد الباقر 

عليه ال�س�م.
قال )عليه ال�س�م( يف اأهل البيت:

وله )عليه ال�س�م( يف الُعجب:

وله )عليه ال�س�م( خماطبًا الع�ساة:

ونق�ض على خامته :
ف����نح���ن ع���لى الح����وض ذواده

فم��������ا ف��������از م�������ن ف���از إال بنا

فم�����ن س���رن��ا نال منا الس���رور

وم��������ن ك��������ان غ���اصبنا حقنا

رواده وي�����س������ع����د  ن����������ذود 

وم��������ا خ�������اب م���ن حبن���ا زاده

وم�������ن س�������اءنا س������اء ميالده

ميع���اده الق������يام���ة  في��������وم 

عج�����ب���ت م�ن معج���ب بصورته

وف�����ي غ��د ب�عد خس���ف صورته

وه����و عل���ى عجب�������ه ون��خوته

هذا لع����مرك ف���ي الفعال بديع

إن المح���ب لم���ن أح���ب مطي���ع

الم���������ؤت�����م������ن وبالنب��������ي 

والحس�����ن وب����الحس��������ين 

وكان م�������ن قب�����ل نطفة مذرة

يصي���ر ف���ي القب���ر جيف���ة ق�ذرة

ما بي���ن جنبي���ه يحم���ل العذرة

تعص������ي االله وأن���ت تظهر حبه

ل���و كان حب���ك صادق����ًا الطعته

ب�������اهلل ح���س���������ن ظ������ن��������ي 

الم������ن��������ن ذي  وب��ال����وص���ي 
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يا صاحَب السرِّ االعظم 
وراء هاالت نورك...!

مطمئنا.  حولك  اللتفاف  على  والقدرة  القوة  مينُحني  ن��وُرك 
�سك  واأمنحي  ر�ساك،  على  كدللة  حويل  نورك  �سيدي  يا  فخّط 
قلبي..  حول  �سيائك  انحناءة  وابعث  ومعرفتك،  انتظارك  �سر 
م   فقلبي يحد�سك، وعيناي تت�سورانك، وافكاري تلغي الكلمات ال�سّ
تن�سى  التي  النف�ض  وتبهر  بقربك  تنبهر  انها  ال�سور،  كل  ومتحو 

نف�سها حتت نور قبتك..

ب�سوت عال، نه�ست روحي حتدثك عن اوجاعها. 
الحياء،  غدر  عن  النور  هالت  حتت  تناجيك 
وابت�ءاتها.  النف�ض  عن  ل���أرواح،  �سوقها  عن 
عرينها،  يف  تكذب  ل  ال��روح  اأب��دًا  خطاأ  من  ما 
عنك  تخفى  ول  معلنة  احلجج  كل  ال�سرار  كل 
لك  ���س��ّورت  ُمّلهمي  لن��ك  �سيدي  يا  ا���س��راره��ا. 
ت�سرعاتي  بهم�ض  وو�سعتها  ورغباتي  اآلم��ي 
ان  متاأم�  م�ستمرة  وا�سحة  جدثك  �سماء  يف 
الذي  عبدك  فاأنا  �سفاعتك..  بعطف  تغمرين 
 ، وزهورها  زخارفها  يف  الواقع  حياة  ا�سعفته 
اأ�سكاله،  ال  النور  من  له  يعد  زهور من �سر مل 
جاء  بال�سراعة  اليدين  مددت  التو�سل  وعند 
�سراب  فتجرعت  علّي،  م��رارة  اأكرث  وكان  المل 
ال�سر لكي تتقبلني ولن افارقك، فقلبي ما زال 
على  وعيناي  اأم��ل  يل  يبق  فلم  اليك،  ي�سبقني 

نورك، وعليك ي�ستند وبك يحتمي..
 يا �سيدي، يا �ساحب ال�سر العظم وراء هالت 
مكاين..  وت��رى  ت�سمعي  انك  يقن  على  ن��ورك، 
اأميل عليك وقلبي جاهل بحقك، تثق بي لأنك 
مكروه  ي�سبني  مل  وال����ض،  ال�سموات  وجيه 
منك  اخل��وف  �ساعقة  ُتخّل  ومل  ح�سرتك،  يف 
وداخ��ل  الوجيه.  وان��ت  �سيفك  فاأنا  ت���وازين، 
�سكوين القدرة على حت�س�ض نورك وهو يحررين 
من اخلوف وفقدان توازين. فابحث عنك وراء 
الطمئنان، وراء راحة النف�ض والروح، مل اأعد 
اأعرفهما لفرط التعلق بك.. ا�ست�سلمت لك بكل 
جوانحي وبداأت رحلة الت�سرع ب�سمت من يديَّ 
اىل نور جدثك الطاهر، ويف زيارتك و�سعائرك 
فتحت  بحقك...  عارف  كان�سان  تتقبلني  حتى 
م�سهدك  ب��ه��الت  ن��اظ��ري  اأك��ّح��ل  لكي  العينن 
على  الفاقدين  بكاء  لأبكي  واأغلقُتهما  املقد�ض، 

م�ساهد فجيعتك الرهيبة يوم عا�سوراء. 

حيدرعاشور
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ِبطاقتي تسّورْت قضباَنهم
)2(

اإليُكما اأحبتي بطاقتي ..
                 عدتها : هذه التي ذكرتها ..

                                    اأو�سافها : كطائر اأخطاأه ال�سياد بري�سه ظفر.. 
اأ�سالكم عنها ..

 ما الأمر .. ما اخلر ؟؟
هل و�سلت ببابكم ت�ستاأذن الدخول واأّدت التحية و�سجدة ال�سكر ..  

هل اأيقظتكم عند �سوت الأذان اإذ طلع الفجر ..
هل اأ�سرجت �سراجكم عند هجوع القمر ..

هل رافقتكم ليلكم والنهار واأبكت ال�سحر وال�سفع والوتر .. 
هل �سكنت جواركم حتر�سكم من ق�سوة الرياح وزخة املطر ..

هل كفكفت اأحزانكم لتحب�ض الدموع لو �سمت القدر .. 
هل زينت جدرانكم باآية ال�سر .. 

هل ت�سدل ال�ستائر لتحجب ال�سعاع ي�م�ض الظفائر اخلدر ..
هل تو�سد الأبواب والنوافذ كي تردع الن�سيم يغازل العيون وميعن النظر ..

هل ت�سقي النبات باأدمع فرات قبيل اأن تغتاله ق�ساوة الظماء ومنجل الهجر .. 
هل اح�سرت قرطا�سكم واأبرت الراع ..

 كي تعتلي " رقيتي وطيبتي و�سارتي " من�سة احلروف .. لتن�سر الفكر .. 
هل اأّمت ال�س�ة .. فالعبد يف �سفر .. فالعبد يف �سفر .. 

حمرابه اثكله امل�ساب .. 
اأرهقه ال�سوؤال وحار يف اجلواب ..

 غائب ب� خر .. غائب ب� خر ..
وتربة ال�سجود تبكي على املفقود ..

لأن اأرهقها انتظار..
 �ساحبها الذي اأّملها ب�سجدة الوداع ..

 لكنه القدر .. لكنه القدر ..
فاأعذروين اأنني يف الطريق .. ل اأعلم الركب بناهل يعود .. 

اأم يدهم الركب عدو اأ�سر.. 
اأحبتي .. مايل لكم اّل �سوؤال اجلليل ..

 عي�سًا هنيئًا .. ثم �سر جميل ..
واأدعو ل�أم .. عظيم القدر ..

 قد �سبقت ب�ساأنها كواكب ال�سحر .. قد �سبقت ب�ساأنها كواكب ال�سحر .

جمال فالح الساعدي
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)1( رجب مولد اإلمام حممد الباقر )عليه السالم( عىل رواية سنة  57 ه�  
)2( رجب مولد اإلمام عيل اهلادي )عليه السالم( سنة   212ه� أو 214 ه�..  

)3( رجب استشهاد اإلمام عيل  اهلادي )عليه السالم( 254سنة  ه�  ... 
)10( رجب مولد اإلمام اجلواد )عليه السالم( عىل رواية   195ه�  ..............  

)12( رجب قدوم أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب عليه السالم إىل الكوفة واختذها مقرًا خلالفته سنة  36ه� .......... 
)13( رجب ميالد اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( 23 قبل اهلجرة )30 سنة من سنة الفيل( ................. 

)15( رجب وفاة العقيلة السيدة احلوراء زينب )عليها السالم( سنة  62ه�  ...........  
)15( رجب حتول القبلة من القدس إىل الكعبة أثناء صالة العرص سنة  2ه�.......   
)21( رجب والدة السيدة سكينة بنت اإلمام احلسني)عليهام السالم( ............   

)24( رجب فتح حصون خيرب بيد أمري املؤمنني )عليه السالم( سنة  7ه�.......  
)24( رجب عودة جعفر الطيار)عليه السالم ( و صحبه من احلبشة .........................  

)25( رجب استشهاد اإلمام موسى الكاظم )عليه السالم( سنة 183ه� ...........   
)27( رجب مبعث النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله( سنة 13 ق ه�.............. 

)27( رجب اإلرساء و املعراج سنة 10 ه� ...................................   
)28( رجب حركة اإلمام احلسني )عليه السالم( من املدينة إىل مكة سنة 60ه� ...  

)29( رجب غزوة تبوك سنة 9ه�  .............................................  

شهر رجب شهر الخير
عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم: »أال إّن رجب شهر اهلل األصّم وهو شهر عظيم، وإّنام سمي األصم ألنه ال 
يقاربه يشٌء من الشهور حرمة وفضاًل عند اهلل، وكان أهل اجلاهلية يعظمونه يف جاهلّيتهم فلاّم جاء اإلسالم مل يزدد إال 

تعظياًم وفضال«. 
وعنه ايضا: »إن يف اجلنة قرصًا ال يدخله إال صّوام رجب«. 

وكذلك قال صىل اهلل عليه وآله وسلم: »أال فمن صام من رجب يومًا إيامنًا واحتسابًا استوجب رضوان اهلل األكرب، 
واطفأ صومه يف ذلك اليوم غضب اهلل، وأغلق عنه بابًا من أبواب النار، ولَو ُأعطى ملَء األرض ذهبًا ما كان بأفضل 
من صومه، وال يستكمل أجَره بيشء من الدنيا دون احلسنات إذا أخلصه هلل، وله إذا أمسى عرش دعوات مستجابات 

إن دعا بيشء من عاجل الدنيا أعطاه اهلل، وإال ادخر له من اخلري أفضل ما دعا به داٍع من أوليائه وأحبائه وأصفيائه«.

مناسبات الشهر
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الرواية باملناسبة ... جاء يف حياة احليوان للشيخ كامل الدين الدمريي ،عن الكسائي أنه قال: دخلت عىل هارون العبايس ذات يوم 

وهو يف إيوانه وبني يديه مال كثري وبيده درهم تلوح كتابته وهو يتأمله.ثم قال يل: هل علمت أول من سن هذه الكتابة يف الذهب 

والفضة؟ قلت: يا سيدي هو عبد امللك بن مروان، قال كال بل حممد بن عيل الباقر عندما هدد ملك الروم عبد امللك بأن ينقش عىل 

الدراهم والدنانري شتم النبي )صىل اهلل عليه وآله( وكانت الدراهم والدنانري من صنع الروم، فاستعان باالمام الباقر عليه السالم  

وطلب منه املخرج من تلك األزمة ، فقال له الباقر )عليه السالم(: الرأي أن تدعو يف هذه الساعة من يرب لك الدراهم والدنانري 

وتنقش عىل أحد وجهيها سورة التوحيد وعىل الوجه الثاين حممد رسول اهلل، وجتعل يف مدارها ذكر البلد الذي يرب فيه والسنة 

التي يرب فيها، ثم وضع له اإلمام )عليه السالم( خطة يستحيل معها التالعب يف وزن الدراهم والدنانري أو تزويرها ، ثم قال له 

اإلمام )عليه السالم(: فإذا فعلت ذلك فأمر بوجوب التعامل هبا وهتدد املخالفني بأشد العقوبات وبذلك تقطع الطريق عىل ملك 

الروم وتستغني عن نقوده، فاستحسن ذلك عبد امللك وبارش فعال بام أشار به اإلمام الباقر )عليه السالم(، وقيل مللك الروم: إفعل 

ما كنت هتدد به ملك العرب، ولكنه تراجع عن هتديده

الفائدة من هذه الرواية

)1 ( رجب والدة االمام الباقر عليه السالم سنة 57هـ

االسالم فوق كل اعتبار

ان االمام الباقر عليه السالم ينظر الى االسالم ومصلحة المسلمين 

وال ينظر الى خليفة سلب حقه وظلم شيعته 

اعداد: حيدر عدنان

A h r a r w e e k l y59

محطات رجبية 



عىل الرغم من اإلقامة اجلربية التي فرضت عىل اإلمام اهلادي 
مواليه  ومالحقة   ، العباس  بني  خلفاء  ظل  يف  السالم  عليه 
وشيعته وحمبيه ، فإنه وأصحابه رضوان اهلل عليهم مل يدخروا 
جهدا يف سبيل التصدي ملن يريد تشويه االسالم بغطاء شيعي 
لتصحيح  به  املناطة  والعلمية  الرشعية  املسؤولية  وضمن   ،
املسار اإلسالمي بكل ما حوى من علوم ومعارف واجتاهات 
نبذ  إىل  ودعا   ، منهم  الرباءة  وأعلن  الغالة  اإلمام  لعن  فقد   ،
هبم  االتصال  من  املسلمني  وسائر  أصحابه  وحذر   ، أتباعهم 
هؤالء  رؤوس  ومن   ، ودسائسهم  بمفرتياهتم  االنخداع  أو 
الغالة املعارصين لإلمام اهلادي عليه السالم عيل بن حسكة ، 
والقاسم بن يقطني ، واحلسن بن حممد بن باب القمي ، وفارس 
الفهري  نصري  بن  وحممد   ، القزويني  ماهويه  بن  حاتم  بن 
النمريي . لقد اختلق هؤالء األحاديث عىل لسان األئمة التي 
الكيد  فيها  حاولوا  التي  بدعهم  ومن   ، النفوس  منها  تشمئز 
لإلسالم وتشويه واقع األئمة من أهل البيت واستهرتوا بسائر 
بل   ، بمذهبهم  دان  الفرائض عمن  وأسقطوا   ، اإلهلية  السنن 
وأباحوا نكاح املحارم واللواط وقالوا بالتناسخ وما إىل ذلك 
من املحرمات . واألنكى من مجيع ذلك أهنم ادعوا أن اإلمام 
اهلادي هو الرب اخلالق واملدبر للكون ، وأنه بعث ابن حسكة 
وحممد بن نصري الفهري وابن بابا وغريهم أنبياء يدعون الناس 
إليهم وهيدوهنم ، وكان هدفهم األساس هو االستحواذ عىل 

أموال الناس واحلقوق والوجوه الرشعية التي حتمل إىل اإلمام 
كام هو ظاهر بعض الروايات هبذا الصدد . وقد اجاب االمام 
اهلادي عليه السالم عن سؤال إلبراهيم بن حممد عندما كتب 
 ، فارس  أشياء حتكى عن  قبلنا   ، فداك  : جعلت  إليه  ابراهيم 
بعضهم  يربأ  صار  حتى   ، جعفر  بن  عيل  وبني  بينه  واخلالف 
من بعض ، فإن رأيت أن متن عيل بام عندك فيهام ، وأهيام يتوىل 
حوائجي قبلك حتى ال أعدوه إىل غريه ، فقد احتجت إىل ذلك 
، فعلت متفضال إن شاء اهلل ؟ فكتب : ليس عن مثل هذا يسأل 
، وال يف مثله يشك ، قد عظم اهلل قدر عيل بن جعفر - متعنا اهلل 
تعاىل به - من أن يقايس إليه ، فاقصد عيل بن جعفر بحوائجك 
 ، أموركم  من  إدخاله يف يشء  من  وامتنعوا  فارسا  ، واخشوا 
تفعل ذلك أنت ومن أطاعك من أهل بالدك ، فإنه قد بلغني 

ما يموه به عىل الناس ، فال تلتفتوا إليه إن شاء اهلل . 
كانت  السالم  عليه  اهلادي  االمام  عاشها  التي  الظروف  ان 
عصيبة جدا وكان يعمل االمام عىل عدة حماور بني نرش تراث 
الشبهات  ورد  الغالة  وحماربة  اصحابه  وتوجيه  البيت  اهل 
واحلذر من بني العباس واالهم كيف حيافظ عىل التواصل بينه 
السنني  ان  يعلم  النه  بعده  من  وابنه  شيعته  وبني  شيعته  وبني 
القادمة ستشهد حتوال يف حياة االئمة من بعده عليهم السالم 

وتواصل الشيعة معهم .

)2( رجب مولد اإلمام علي الهادي )عليه السالم( سنة 212هـ أو 214 هـ
3 رجب استشهاد اإلمام علي  الهادي )عليه السالم( 254سنة  هـ  

اعداد: علي مشحوفمحطة من حياته ... محاربة الغالة
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حياة  عن  عميقة  او  دقيقة  تفاصيل  لنا  يذكر  مل  التاريخ  ان 
االول  رئيسني  لسببني  وذلك  السالم  عليه  اجلواد  االمام 
اضطهاد بني العباس الهل البيت عليهم السالم ووضعهم 
حتت االقامة اجلربية او السجن الشديد ومنع كتابة التاريخ 
االمام  ابيه  استشهاد  عند  سنه  لصغر  والثاين  خيصهم  بام 

الرضا عليه السالم .
بام  بواجبه  قام  السالم  عليه  االمام  فان  ذلك  من  وبالرغم 
عىل  اهلل  وحجة  املعصوم  االمام  انه  عنه  يقال  ان  يستحق 
االرض بعد ابيه ، ولالمام اجلواد حمافل علمية ومناظرات 
عىل  حيافظ  كان  انه  السالم  عليه  االمام  يميز  وما   ، فكرية 
مناظراته  يف  فيستشهد  باالخرين  يطعن  وال  الدين  ثوابت 

بالكتاب احلكيم فيسد االبواب عىل كل جمادل لئيم .
هذه  التاريخ  وعىل  علينا  هبا  جاد  التي  روائعه  بني  ومن 

املناظرة
ملا زّوج املأمون ابنته أم الفضل أبا جعفر كان يف جملس وعنده 

أبو جعفر )ع( وحييى بن أكثم ومجاعة كثرية، فقال له حييى بن 
أكثم: »ما تقول يا ابن رسول اهلل )ص( يف اخلرب الذي روي أنه 
نزل جربئيل )ع( عىل رسول اهلل )ص(، وقال: يا حممد )ص( 
إن اهلل عز وجل يقرؤك السالم، ويقول لك: سل أبا بكر هل 
هو عني راض؟ فإين عنه راض.«، فقال أبو جعفر )ع(: »لست 
بمنكر فضل أيب بكر، ولكن جيب عىل صاحب هذا اخلرب أن 
يأخذ مثال اخلرب الذي قاله رسول اهلل )ص( يف حجة الوداع قد 
كثرت عيّل الكذابة، وستكثر بعدي، فمن كذب عيّل متعمدًا، 
فاعرضوه  عني،  احلديث  أتاكم  فإذا  النار،  من  مقعده  فليتبوأ 
عىل كتاب اهلل وسنتي، فام وافق كتاب اهلل وسنتي، فخذوا به، 
يوافق  وليس  به،  تأخذوا  فال  وسنتي،  اهلل  كتاب  خالف  وما 

هذا اخلرب كتاب اهلل قال اهلل تعاىل »َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِْنساَن َوَنْعَلُم 
اْلَوِريِد« فاهلل  ِمْن َحْبِل  إَِلْيِه  َأْقَرُب  َوَنْحُن  َنْفُسُه  بِِه  ُتَوْسِوُس  ما 
عز وجل خفي عليه رضاء أيب بكر من سخطه حتى سأل عن 

مكنون رسه هذا مستحيل يف العقول.... انتهى
كان لالمام اجلواد عليه السالم رواة حلديثه الذي هو حديث 
رسول اهلل )ص( ومن بينهم السيد عبد العظيم احلسني، سكن 
الرّي، واهتم بنرش أحاديث أهل البيت )ع(، وساهم نشاطه يف 
نرش علوم أهل البيت )ع( يف ازدياد عدد الشيعة يف الري آنذاك 

وله مزار يف طهران يزوره اتباع اهل البيت عليهم السالم 

10 رجب مولد اإلمام الجواد )عليه السالم( 
على رواية   195هـ  

اعداد:  زيد الجنابي
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حذف  بني  جاهدة  عملت  االموية  الدولة  ان  فيه  الشك  مما 
مثيلها  اجياد  او  حتريفها  او  السالم  عليه  عيل  االم��ام  مناقب 
وتنسيبها اىل غريه ومنها مكان والدة امري املؤمنني عليه السالم 
الكعبة  داخل  والدت��ه  تؤكد  التي  القوم  مصادر  كثرة  ان  اال 
التي  املصادر  هذه  ومن  امية  بني  مآرب  حتقيق  دون  حالت 
اكدت عىل صدق مكان الوالدة هي :قال احلاكم يف )املستدرك 
عىل الصحيحني 483/3( : ))فقد تواترت األخبار أن فاطمة 
جوف  يف  طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  ولدت  أسد  بنت 
كتابه  يف  الشافعي  الكنجي  التواتر  حكى  وكذلك   . الكعبة(( 

)كفاية األثر( والدهلوي يف كتابه )إزالة اخلفاء(.
وقال السيد حممود اآللويس صاحب التفسري الكبري : ))وكون 
األمري كرم اهلل وجهه ولد يف البيت أمر مشهور يف الدنيا , وذكر 

يف كتب الفريقني السنة والشيعة ...(( .
الكعبة  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  والدة  حول  وللمزيد 

راجع :

1- تذكرة خواص األمة لسبط ابن اجلوزي.
2- الفصول املهمة البن الصباغ املالكي.

3- مطالب السؤول البن طلحة الشافعي.
4- نور األبصار ملحمد مؤمن الشبلنجي.

5- مروج الذهب للمسعودي.
6- مفتاح النجا للبدخيش.

7- نزهة املجالس للصفوري الشافعي.
8- املناقب المري حممد صالح الرتمذي.

وقد أجاد العالمة االوردبادي حيث أفرد هلذا املوضوع كتابًا 
مستقاًل سامه )عيل وليد الكعبة( أثبت فيه هذا املوضوع باألدلة 

النقلية املتواترة .
الكعبة كلام حاولوا  يوجد مكان متصدع يف جدار  اليوم  واىل 

ترميمه عاد اىل ما كان عليه

13 رجب ميالد اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم( 23 قبل الهجرة 

اعداد: حسنين الشالجيتشرفت الكعبة بوالدة االمام علي في جوفها
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وقفة يف عاشوراء كرست اقالم حمريف التاريخ
التاريخ مل يذكرلنا كثريا من حمطات حياة  ان  الشديد  لالسف 
حمل  هو  عنها  كتب  ما  وك��ل  السالم  عليها  زينب  احل��وراء 
استنتاج او اقوال خطباء والثابت لدينا فقط وقفتها مع احلسني 
بقية  واما  فقط  املدينة  اىل  وعودهتا  سبيها  وحتى  السالم  عليه 
من  امية  بني  وعاظ  استطاع  وقد   ، نقاش  حمل  فهي  االم��ور 
ال  عن  وتكتب  تتحدث  التي  االق��الم  وكرس  االف��واه  تكتيم 
البيت وقبلها السيدة الزهراء عليها السالم التي مل يعرف الكثري 

من سريهتا .
يقول السيد حممد كاظم القزويني يف كتابه من املهد اىل اللحد 
» أليس من أعجب األعاجيب أن خيتلف املؤّرخون يف تاريخ 
وفاة السيدة زينب الكربى ومكان دفنها ، مع اإلنتباه إىل أهّنا 

ثانية سيدة يف أهل البيت النبوي املكّرم ؟! 
 ففي ضاحية دمشق .. يوجد مشهد ُمشّيد ، يقصده الناس من 

شّتى البالد ، وُينسب إىل السيدة زينب عليها السالم . 
 ويف القاهرة � أيضًا � مشهد عظيم يرتاده املرِصّيون وغريهم ، 

وهو ُينَسب إىل السيدة الزينب .  أجل .. 
 ولكن .. قد يزول هذا التعّجب ، بعد ما علمنا بالظلم الشامل 
 .. الطاهرين  اهلل  رسول  آلل  التاريخ  ظلمه  الذي  واملستمّر 
رجااًل ونساًء ! حيث إّن أكثر الُكُتب التارخيّية � املوجودة حاليًا 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  آلل  معادية  بأقالم  مكتوبة   �

وسلم( . 
 ويزول التعّجب � أيضًا � عندما نعلم بمحاربة أكثر احلكومات 
للُكُتب واملؤّلفات التي كانت تتحّدث عن أهل البيت )عليهم 

السالم( . 
 حماربتها للكتب عن طريق اإلحراق واإلتالف واإلبادة ، ثم 
حماربتها عن طريق عدم السامح بطبعها أو نرشها أو دخوهلا يف 

البالد اإلسالمّية !!
مكان  نضبط  ان  نستطيع  لربام  وفاهتا  تاريخ  ضبطنا  اننا  ولو 
دفنها قد يكون يوم الوفاة متفق عليه اال ان السنة حمل خالف 
فيقال اهنا توفيت )ع( يوم األحد 15 رجب ) القزويني، زينب 

ال��ك��ربى 
من املهد إىل اللحد، دار الغدير، ص 561(، قيل 62 او 63 
او 64 او 65 ، ولكل سنة ظروفها ودراستها اخلاصة واقوال 

وفاهتا هي 
القول األول : أهّنا توّفيت يف املدينة املنّورة ، وُدفنت هناك . 

 القول الثاين : أهّنا ُدفنت يف ضواحي مدينة دمشق يف الشام . 
أهّنا هاجرت إىل بالد مرص ، وعاشت هناك   : الثالث  القول   

حوايل سنة واحدة ، ثم توّفيت وُدفنت يف مدينة القاهرة .
ولكل قول ادلته يف التاييد والتفنيد ، والن االمام السجاد عليه 
السالم يقول وجعل افئدة من الناس هتوي اليهم ، والننا نشعر 
باجواء االيامن ومعايشة احلدث عند زيارهتا يف الشام لذا نميل 

هلذا القول عاطفيا .
وهنا نقف باجالل لوقفة زينب عليها السالم يف يوم عاشوراء 
التي كرست اقالم حمريف التاريخ واجلمت افواه نقلة التاريخ يف 
حتريف او حتذيف مواقفها القوية يف اعالء كلمة االمام احلسني 
عليه السالم عىل كلمة الطواغيت ، وحقا ان خطاباهتا تستحق 
دراسة دقيقة متانية لنستخلص منها دروسا ويف شتى املجاالت 

.

15 رجب وفاة السيدة زينب)عليها السالم (

اعداد: عيسى الخفاجي
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فدك  ح��دود  عن  السالم  عليه  الكاظم  االم��ام  ه��ارون  سأل 
يأخذها  أن  إال  ال��س��الم(  )عليه  ي��رَض  فلم  إليه  لريجعها 

بحدودها، فقال هارون:
� ما هذه احلدود؟ فقال )عليه السالم(: إن حددهتا مل تردها لنا.

فأرّص اخلليفة عليه أن يبينها له قائاًل: بحق جدك إال فعلت.
عند ذلك مل جيد اإلمام بدًا من إجابته، فقال له:

)أما احلد األول(: فعدن. فلام سمع هارون ذلك تغرّي وجهه.
الظامل  احلاكم  وج��ه  فأربد  )سمرقند(.  ال��ث��اين:  احل��ّد  وأم��ا 
واستولت عليه موجة من الغضب، لكن اإلمام )عليه السالم( 

بقي مستمرًا دون أن يأبه له.
بصوت  وقال  هارون  وجه  فاسوّد  )إفريقيا(.  الثالث:  واحلد 
الرابع  احلد  السالم(  )عليه  اإلمام  عنّي  ثم  )هيه(  غيظًا  يقطر 

واألخري قائاًل:
واحلد الرابع: )سيف البحر مّما ييل اجلزر وأرمينية(.

فثار هارون ومل يملك أعصابه دون أن قال:
� مل يبق لنا يشء!!

� فقال اإلمام )عليه السالم(: )قد علمت أنك ال ترّدها(.
وتركه اإلمام )عليه السالم( والكمد حيّز يف نفسه، فأضمر له 

الرش منتظرًا الوقت املناسب للتنكيل به.
السجن حمل عبادة  االمام  منه وجعل  ليتخلص  باعتقاله  فامر 
يف  اراد  ما  هل��ارون  وكان   ، الطويلة  السجدة  ذات  له  وشهر 

استشهاده وليس له ما اراد يف مسح ذكره 
ومن حكم االمام الكاظم عليه السالم عن هذا الشهر الفضيل 
: رجٌب شهٌر يف اجلّنة، أشدُّ َبياضًا من اللبن وأحىل من العسل، 
النهر،  ذلك  عّز وجّل من  اهلُل  يومًا من رجب سقاُه  َمن صام 
هذا الشهر العظيم حيمل ذكرة مناسبة اليمة اال وهي استشهاد 

االمام الكاظم عليه السالم 

25 رجب استشهاد االمام الكاظم عليه السالم 

اعداد: ليث النصراويعندما يصبح السجن مكانا لعبادة اهلل
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واكاذيب  اف��رتاءات  كلها  طالب  ايب  اي��امن  حول  يثار  ما  ان 
والسبب الرئييس لذلك النه ابو االمام عيل بن ايب طالب عليه 
النبي مل تثر حوهلم الشبهات  بينام بقية اخوته أي عامم  السالم 

عن اسالم البعض وكفر االخر مثل ايب هلب.
وكل الشبهات مدحوضة بالدليل والعقل، منها مثال ان االية 
فيه،  نزلت  )القصص:56(،   )) َأحَببَت  َمن  هَتِدي  اَل  إِنََّك   ((
والرد عليها ان االية نزلت يوم حنني اي بعد وفاة أيب طالب 
َ هَيِدي َمن َيَشاُء  بست سنني وأشهر وقد قيل معنى )) َوَلِكنَّ اهللَّ
سبقت  حممد،  يا  طالب  أليب  هدايتنا  أن  )القصص:56(   ))
دعوتك له، ويف هذا أن أحدا مل يدركه يف فضيلته إن كان اهلل 

تعاىل بنفسه متوليا هلدايته.
َيسَتغِفُروا  َأن  آَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ بِيِّ  لِلنَّ َكاَن  َما   (( فيه  نزل  ادعوا 

لِلُمرِشِكنَي (( )التوبة:113(.
 نزول اآلية سنة تسع للهجرة أي قبل وفاة أيب طالب ، والنبي 
صىل اهلل عليه وآله ال يستغفر ملن مات عىل كفر إلخبار القرآن 

بتخليده مع نفي اهلوى عن نطقه.
امللك،  عليهم  يرد  املنصور  إىل  األول  األوالد  كتب  قالوا: 
وافتخروا بأشياء منها: أن أبانا أبا طالب أخف أهل النار عذابا 

ويف قدميه نعالن يغىل منهام دماغه فكتب:
وال تدخلوا بني أنياهبا      دعوا األسد تربغ يف غاهبا

فنحن أحق بأسالهبا       سلبنا أمية يف دارها
قلنا: هذا كذب رصيح، وكيف يفتخر برجل كافر يعذب بنوع 
العذاب والشعر األول املذكور للمعتز وهو بعد املنصور  من 
بثامن وستني سنة السيام ذكره صاحب املنتظم يف املجلد الثامن 
فاسق  عندكم  وهو  شعبة،  بن  املغرية  سوى  ي��روه  مل  واخل��رب 

مشهور بالزنا وبعداوة بني هاشم
النبي صىل اهلل عليه وآله قال:  وعن األئمة عليهم السالم أن 
أنا وكافل اليتيم كهاتني يف اجلنة يعني أبا طالب ألنه كفله صىل 

اهلل عليه وآله.
بكفره  التقول  من  متنع  وغريه،  املخالف  رواية  من  مجلة  فهذه 
تدل عىل  بكفره، ولو كانت مدافعته ال  قال  بكفر من  وجتمع 
إسالمه، ال تدل مدافعة جيوش النبي عىل إسالمهم إذ مل ينقل 
تلفظهم بكلمة االسالم، وال فعل أكثرهم لصالة وال صيام، 

وال خيفى ما يف ذلك من االهتضام.

26 رجب وفاة ابي طالب رضوان اهلل تعالى عليه ... على رواية

ابو طالب مؤمن قريش ...شبهات مدحوضة واتهامات مرفوضة 
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يف  اجلاذبية  قانون  أدرك  من  أول  أن  اليوم  حتى  شائعا  يزال  ال 
تفاحة  رأسه  فوق  سقطت  حني  نيوتن(،  )إسحاق  هو  التاريخ 
نتيجة جاذبية األرض واسرتعت انتباهه حااًل، فقام لتوه بحساب 
قوة اجلاذبية بني األرض والقمر، وبالتايل عرفنا خالل ذلك أوجه 

الشبه بني سقوط التفاحة وحترك القمر يف مداره حول األرض.
لكن الغريب باألمر أن نيوتن مل يكن أول من اكتشف ذلك فقد 
سبقه بمئات السنني علامء من أعالم احلضارة اإلسالمية حتدثوا 
رصد  استطعنا  الذين  هؤالء  ومن  ووضوح،  بدقة  اجلاذبية  عن 
ال��رازي،  عمر  بن  حممد  اهليثم،  واب��ن  )اهلمذاين،  اكتشافاهتم: 
واخلازن، وابن ملكا، والبريوين(.. واهلمذاين احلسن بن أمحد بن 
يعقوب كان أول من حتدث يف اجلاذبية األرضية، وأول من قال 
أن اهلواء إذا انقطع وخال منه مكان ما تنعدم احلياة، وجاء حديثه 
الصفراء  املائعتان  العتيقتان  ))اجلوهرتان  كتابه:  يف  اجلاذبية  عن 
الرازي  والبيضاء(( يف الكيمياء والطبيعة، ورشح حممد بن عمر 
»بأننا  قائاًل:  اهلمذاين  ما ذكره  السادس اهلجري  القرن  أواخر  يف 
إذا رمينا املدرة إىل فوق، فإهنا ترجع إىل أسفل، ومن ذلك نعلم أن 
فيها قوة تقتيض اهلبوط إىل أسفل؛ لذا إذا رميناها إىل فوق أعادهتا 

تلك القوة إىل أسفل«.
وهبذا يكون اهلمذاين هو القائل بقانون اجلاذبية ويكون بذلك قد 

سبق نيوتن بأكثر من ثامنية قرون.
أبحاثه عن  تكلم يف  الذي  اآلخر  العامل  اخلازن  الرمحن  وأما عبد 
إىل  سقوطها  يف  تتجه  األجسام  أن  أوضح  الذي  وهو  اجلاذبية، 
األجسام  هذه  جتذب  قوة  عن  ناتج  ذلك  »إن  وق��ال:  األرض، 
اجلذب  قوة  اختالف  أن  اخلازن  ورأى  األرض«..  مركز  باجتاه 
تتبع املسافة بني اجلسم وهذا املركز، فقال: »إن التثاقل واجتاه قواه 

إىل مركز األرض دائاًم«.
وكذلك أيقن ابن ملكا أنه لوال تعرض األجسام الساقطة سقوطًا 
حرًا ملقاومة اهلواء لتساقطت األجسام املختلفة الثقل واهليئة بنفس 
الرسعة، وبذلك يكون ابن ملكا أول من نقض القول املأثور عن 
أرسطو طاليس بتناسب رسعة سقوط األجسام مع أثقاهلا، وهو 
قول خاطئ، وبذلك يكون علامء احلضارة اإلسالمية هم أوائل 
من تكلم يف قانون اجلاذبية األرضية قبل اسحاق نيوتن وجاليليو 

بحوايل مخسة قرون من الزمان.

نيوتن  ليس اول من اكتشف الجاذبية؟! 
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علامء  هم  واهلندسة  اجل��رب  بني  العالقة  اكتشف  من  أول  ك��ان 
اهلندسية،  املسائل  حل  يف  اجلربية  املعادالت  باستخدام  العرب، 
بن  موسى  وكان  اهلندسية،  التحليلية  لألسس  واضع  أول  وهم 
شاكر أول من أّلف يف علم احليل )امليكانيكا(، وعلامء املسلمني 
َأنُفِسُكْم  }َويِف  تعاىل:  قوله  من  التجريبي  املنهج  استنبط  من  أول 
وَن )الذاريات/21({، ومن قوله تعاىل: }َأَفاَل َينُظُروَن  َأَفاَل ُتْبرِصُ
ُرِفَعْت  َكْيَف  اَمء  السَّ َوإىَِل  )الغاشية/17(  ُخِلَقْت  َكْيَف  اإْلِبِِل  إىَِل 
َوإىَِل  )الغاشية/19(  ُنِصَبْت  َكْيَف  َباِل  اجْلِ َوإىَِل  )الغاشية/18( 
أن  الغرب  واعرتف  )الغاشية/20({،  ُسِطَحْت  َكْيَف  ْرِض  اأْلَ
بن  جابر  وقال  التجريبي،  املنهج  ابتكروا  الذين  هم  املسلمني 
حيان: »عليك بالتجربة يا بنّي«، واملقصود النظر والتفكر والتأمل 
والتدبر وإجراء التجارب املختلفة للتوصل إىل احلقيقة، وهو أول 
أما  صحتها،  من  للتأكد  مرات  ثالث  التجربة  بإعادة  أوىص  من 
أبو موسى الكندي كان أول مفكر إسالمي خيرج عىل التصنيف 
تصنف  كي  جديًدا  ا  عامٌّ ختطيًطا  اخرتع  فقد  التقليدي،  اليوناين 

َحْذَوه  َحَذا  أساًسا  التصنيف  ذلك  وكان  أساسه،  عىل  العلوم 
من  يشء  مع  سيناء  وابن  واخلوارزمي  كالفارايب  بعده  جاء  من 
احلوادث  ربط  منهج  عىل  أّلف  من  أول  والبالذري  التعديل، 
بصورة متامسكة يف التاريخ، وعلامؤنا هم أول من أحسن اإلفادة 
بنقل  قاموا  فقد  احلقائق،  بمعرفة  أحق  فهم  اآلخرين،  علوم  من 
علوم غريهم، فهم أول من نقل علوم الكيمياء إىل العربية، وعىل 
رأسهم خالد بن يزيد بن معاوية؛ وهو أول من نقل علوم الطب إىل 
لغة العرب، وأول مرتجم لكتاب العنارص اإلقليدس هو احلجاج 
803ه�،   �  786 سنتي  بني  اسمه  ذاع  الذي  مطر  بن  يوسف  بن 
وقاموا بحركة واسعة يف الرتمجة ابتداًء برتمجة معاين القرآن الكريم 
إىل اللغة السندية، وتصدير علومنا إىل اآلخرين، وكذلك استرياد 
النافع من علوم غرينا، وتدوين الدواوين وتعريبها بعد أن كانت 
تكتب باليونانية والفارسية والقبطية، حتى أنشأ املسلمون ببغداد 

)دار احلكمة( وكان أول جممع علمي يف العامل.

اول من اكتشف عالقة الجبر بالهندسة

العرب

اعداد: هيأة التحرير
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حيدر عاشور

ذلك  يكن  مل  ومها،  يكن  مل  نحوي  جيري  كان  رؤي��اه،  أفرحتني 
لنفيس يف  اصوره  أو  اراه  أن  أحلم  كنت  كام  للجسد  التشخيص 
كل غمضة عني ورسحان فكر أو حني يدامهني حزن ال حيتمل.. 
بل كان بشار بروحه يقبل عيّل بذلك النور. رؤيته كانت شعورا 
مل اجربه أبدا من قبل، امتأل قلبي سعادة وحزنا من أول نظرة بعد 

فراق سنتني كاملتني منذ ان فاضت روحه اىل بارئها..
يعلم  أقول، الن اجلميع  مما  من يسمعني سريفض تصديق يشء 
الصحن  يف  اجلامعة  صالة  الداء  اجلمعة  يوم  ذه��ب   بشارا  ان 
احلسيني الرشيف، وحني أعلن اجلهاد الكفائي ضد زمر التكفري 
واالرهاب، وجد ذلك تكليفا رشعيا والشهادة يف سبيله سعادته 
املؤكدة، فاختار فرقة العباس القتالية احدى تشكيالت املرجعية 

الدينية العليا للحشد الشعبي.
وهو يردد: فقد جاء الوقت الذي يتوّجب فيه عيّل أن أبدأ احلياة 

بشكل آخر..فطاعة املرجعية هي اطاعة اهلل تعاىل وطاملا أنا ابنها 
ولن  اجلهاد  كفن  البس  ان  الرشعي  التكليف  عيّل  وجب  البار 

اخلعه اما منترصا او شهيدا...
عالقة  السالم(  احلسني)عليه  باالمام  عالقته  كان  بشار  أبني 
روحية، كان يؤمن بثقة أنه قادر عىل التغلب عىل مجيع مصاعب 
احلياة وحزنه وضيقه بصالة خالصة هلل والترع حتت قبة االمام. 
هي ذروة العقيدة وهو يرتك أطفاله وزوجته وبيته اآلمن يف حالة 
ايامنية  بأن اهلل واحلسني سيتكفالن  الراحة املضيئة، خالصة  من 
)داع��ش(  اي��ادي  من  واملسلمني  املؤمنني  نرص  اذا  برعايتهام 

التكفريي.     
عادية  غري  راحة  جيد  أنه  الباقني  اوالدي  وبني  بينه  الفارق  كان   
اعالن  وهنار  كلمة،  جمرد  يف  لو  حتى  الدينية  املرجعية  اطاعة  يف 
شعور-  بال  هيتف  الوجه  حممر  البيت  اىل  رجع  املقدسة  الفتوى 

الى روح الشهيد السعيد )بشار عويد عطية(

نطقت ورُدتك أريجًا
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لبيك يا حسني- لبيك يا مهدي – لبيك يا سيد عيل السيستاين- 
انتصارات  يروي  كان  زيارة  وكل  طويلة.  لفرتة  نره  ومل  وخرج 
احلشد الشعبي بكربياء وشموخ وكأنه كل احلشد هو. واملنطقة 
واملدينة كانت تستقبله كبطل جاء ليطمئن االمهات عىل سالمة 

فلذات اكبادهن املرابطني بالثغور وسواتر الرشف.
ومرة ابتسم بشار ابتسامة حاملة وهو يقول: 

اصدقائي  اتقدم  باالستشهاد،  كثريا  افكر  أن��ا  أم��ي   -
واضحي كثريا لكنني مل استشهد، وأخاف ان تنتهي احلرب ضد 
يا أمي ،ارجوك  أنل الشهادة..وهي فرصة عظيمة  )داعش( ومل 

ان تدعي اهلل ان يرزقني الشهادة .
وقتها اصدر بشار نحيبا غري مسموع وهو يرمي ثقله عىل صدري، 
هلذا النحيب احساس اخرتق جوانحي، هز كياين.. اال انه قبل ان 
جيد الوقت الكايف العالن دعائي له تواشجت روحي مع روحه 
وتصاعد نحيب مشرتك بصوت عال، ومل امتالك نفيس فوجدين 
اهنا  لو  الدماُء  تلك  زينب،  يا  آه   : يقول  ولساين  بالبكاء  أجهش 
ُتوقى اذْن كانت دماُء العاملني َتقيها ..لو أن منها قطرًة ُتفدى اذن 
كنا وبغرِينا نفدهيا... وأنا يف هذا احلزن العميق وضعت يدي عىل 
رأسه هامسة له، كيف استطيع أن حتمل فراقك يا ولدي؟  انت 

عمود بيتي وشمعة حسينية تنري طريقي املوحش..
احسست بخجله يف دقائق قليلة وهو ينفض نفسه مرسعا لرحلة 
اجلهاد بذات الطاقة واحليوية، كانت حلظات خروجه ممتلئة حيوية 
زوجته حرت املياه يف )طاسة( مكتوب عليها االيات القرانية 
احلافظة واطفاله يتشبثون بحقيبة مالبسه اخوته ووالده ينتظرون 
مع ابناء املنطقة بباب الدار، وهو يد متسك احلقيبة واخرى متسك 
رأيس شعرت بحرارة جسمه كلها تنتقل بربودة عجيبة اىل حنايا 
وقد  أمامه  البكاء  أخاف  عجيبا.  خفقانا  قلبي  فيخفق  جسدي 
وعدته ان ال ابكي الن الشهادة سعادة لشخص مثله. امسك يب 
وحركني بحذر شديد كأنه يعزلني عام حولنا وهو اشبه بمقطوع 

النفس وجسدي امامه يرجتف، ومن ثم بدأ يدندن يف اذيّن. 

 ، اوال  واحلسني  اهلل  سبيل  يف  بالشهادة  يل  دعاؤك  أمي   -
ووصيتي ان ترعي اطفايل وزوجتي كام رعيتني ..علميهم يا أمي 
حب احلسني ، فحبه جنة.. من الصعب توديعك الوداع االخري، 

قول ذلك ولكنه ايامن مطلق بام اؤمن واعتقد. 
عندما اهنى بشار حديثه انفجرت بال ارادة بالبكاء. ساد الصمت 
االخري.  خروجه  هو  هذا  ان  يعلمون  اجلميع  كأن  قصرية  فرتة 
يشعروا  مل  اللحظة  هذه  حتى  االول  التحاقه   2014 عام  فمنذ 
الودودة  االصوات  وبدأت  احلب.  وهذا  اجلياشة  املشاعر  هبذه 
تنطق بالتوديع والتلويح..وبشار قد تبخر بكل بساطة من وسط 
اجلموع، كام كان يفعل غالبا يف كل اجازة...وأعلنت الفضائيات 
ان قوات احلشد الشعبي طهرت –جبال مكحول- بالكامل وقد 

الحت صورة بشكل وهو يلوح بالنرص.
غمرين  االخرية،  القتالية  رحلته  بعد  روحي،  اراقب  كنت  بينام 
بلحمه  امامي  بشار  وقف  حسابا،  له  احسب  مل  بقدوم  فجأة 
وشحمه، رصخت وشممته بكل عنف كان يشبه املالئكة بضيائه 
وحني  املميزة,  حركاته  من  حركة  كل  ملرأى  الداخيل  توازين  فقد 
اوشكت عىل السقوط أمسك يدي وقبلها بشدة، وهو يضع فيها 
وردة كبرية احلجم عطرها مأل املكان وقبل ان أساله ملاذا تأخرت 
عيّل هذه املرة.. جاء صوت اذان الفجر يف صميم رايس كأنه نداء 
البيت.. وأركان  انفي  يمأل  فكان  العطر  اما  باالستامع،  خاص 

حتى ختيل يل ان وردتك قد نطقت ارجيا دائام . نظرت اىل صورته 
وجدته مبتسام، قرأت تاريخ استشهاده 21 / 3 / 2017. يا اهلل 

ما اعظمك.
قلت ال بّد أن بشار تنبأ بشوقي اليه، فزارين ليقول انه ينعم يف عطر 
اجلنة وأن من ينتظره يف الطريق مل يكن يقل عن االستشهاد، وأن 
بالضبط  الشهيد كانت  التي تركها عليه  العالمة  الرؤيا هي  هذه 
واملتنعمني  والفاشلني  املتسلطني  كل  وبني  بينه  الفارق  الرمز 

واملستمرين عىل قيد احلياة بفضل دمه الطاهر. 

بطاقة الشهيد : من ارشيف قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى في العتبة الحسينية المقدسة.

اسم الشهيد: بشار عويد عطية - من مواليد 1980

الحالة الزوجية : متزوج ولديه طفالن 

انتماء الشهيد :  فرقة العباس)عليه السالم( القتالية 

تاريخ  ومكان االستشهاد 21/ 3/ 2017 - جبال مكحول 
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الداعي بال عمل00
 كالرامي بال وتر

محمد حميد الصواف

وحافزا  ودافعا  االنسان،  لرغبات  قائدا  كان  لطاملا  الطموح.. 
ذلك  بحجم  املقرونة  غايته  اىل  للوصول  ساعيا  اهدافه  لتحقيق 

الطموح، حمدودا كان ام واسعا بحسب افق من حيدوه.
احلاصل،  االنساين  التطور  طموح  اىل  االجتامع  علامء  يرجع  اذ 
احلالية، ومتكن من  اىل مصايف احلضارة  االنسان  ارتقى  ملا  فلواله  
ما  حتقيق  عىل  قادرا  بات  حتى  خدمته،  يف  وتطويعها  علومها  مجع 
كان يعترب قبل قرون رضبا من رضوب اخليال، يستحال حسبانه، 
الطائرات والقطارات واجهزة  الفضاء، وصنع  اىل  املركبات  فسري 
قادرا  بات  حتى  واملسافات،  الفضاءات  ختترص  التي  االتصاالت 
عىل التحكم بالطقس يف بعض االحيان وسواها من االخرتاعات 

التي ال ينحرس عددها او حيرص برقم.
ولكن بنفس الوقت.. مل يكن الطموح وحيدا بقدرته لدى االنسان 
لتحقيق غاياته والوصول اىل مآربه، فاإلبداع واالخرتاع والتطور 

بحاجة اىل اكثر من جمرد طموح جامح او امنيات متقادمة.
من  كبري  ق��در  وج��ود  يتحتم  ك��ان  وان  االه��داف  اىل  فالوصول 
يكون   جيب  الغايات  طبيعة  حسب  السعوان  ان  اال  الطموح، 
تراكم  من  واالستفادة  والتعلم  واجلد  باملثابرة  مشفوعا  متواجدا، 
التجارب الناجعة منها واخلائبة، فالفشل ما هو اال خطوة يف طريق 

النجاح.
فال يمكن ان تكون عامال او موظفا او كاسبا متكاسال وتطمح ان 
فال  املادي،  او  املعنوي  بوضعك  او  بمنصبك  او  بمكانتك  ترتقي 
االجتهاد  بل  والصرب،  االنتظار  بمجرد  امانيك  تتحقق  ان  يمكن 
واملعرفة  باألعلمية  املقرون  ايضا  والتميز  والعمل،  واملثابرة واجلد 

والثقافة املهنية.
تنمية الذات من رضوريات االرتقاء

هبا  واالرتقاء  الذات  لتطوير  العميل  السلم  البرشية  التنمية  تعترب 
مهنيا واجتامعيا وانسانيا، ال سيام اذا اقرتنت بالعمل اجلاد والشعور 
باحلرص عىل اتقانه، مهام كانت عناوين او صفات املهام املناط بك، 
بغض النظر ان كانت مفروضة عليك، باعتبارك موظفا بسيطا او 
مسؤوال يف مؤسسة، او حتى لو كانت عامل بناء مبتدئا او ماهرا، 
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ام كنت صاحب حرفة او مهنة مستقلة تتكسب منها 
ماديا. 

اوال  الفرد  من  تبدأ  احلضاري  االرتقاء  فسلسلة 
ثمة  وم��ن  املحيطة  البيئة  ع��ىل  ذل��ك  بعد  لتعمم 
شأن  كل  وبداية  ذلك،  بعد  والبلدان  املجتمعات 
يعرف  ما  او  التدرجيي،  التطور  خالل  من  ينطلق 
يف  معلام  ان  املثال،  سبيل  فعىل  ال��ذايت،  ب��اإلب��داع 
خالل  من  التعليم  وانتهجت  تتلمذت  مدرسة 
التي حتصلتها عليها من الكلية  الدراسة االكاديمية 
التعليم من خالل  تنمي معرفتك يف  ان  فقط، دون 
او  التقادم  احيانا من خالل  ذاتية  وادوات  اساليب 
التعليم  جت��ارب  عىل  االط��الع  خالل  من  مكتسبة 

الناجعة وادواهتا التوضيحية املعتمدة.
اليومية  االع��امل  خمتلف  عىل  املثال  هذا  وينسحب 
او  جتارية  او  اداري��ة  اعامال  كانت  سواء  االخ��رى، 
اعالمية او سواها من االعامل االكاديمية واملكتبية.

واملهارية،  والفنية  احلرفية  االعامل  صعيد  عىل  اما 
فيتحتم عىل كل يامرسها اذا كان يرنو صوب التميز 
واالرتقاء ان ينمي مهاراته ويعمل عىل زيادة معارفه  
يقدمه  ما  تطوير  عىل  ويعمل  يتقنه،  فيام  ومداركه 
والذوق  واالجواء  البيئة  وفق  انسانية  خدمات  من 
او  منطقته  يف  االجتامعية  واالحتياجات  واالعراف 

مدينته او بالده.
يرتقي  عمل  دون  اعىل  بدرجات  احدنا  يطمح  فال 
به عن نظرائه، ال سيام يف رضا اهلل سبحانه ورسوله 
وأهل بيته صلوات اهلل وسالمه عليهم امجعني، بسم 
ُ َعَمَلُكْم  ى اهللَّ اهلل الرمحن الرحيم: َوُقِل اْعَمُلوا َفَسرَيَ

َوَرُسوُلُه َوامْلُْؤِمُنوَن.
فال متّن النفس وال يتسع افق طموحك دون سعوان 
عملك  كان  مهام  والعمل  واالبتكار  باجلد  يتصف 
واينام كان، وال عمل بال علم... وكام قال رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله وسلم: الداعي بال عمل كالرامي 

بال وتر.
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حيسن  نفسية  لعوامل  وخاضعة  مزاجية  تكون  قد  التاثري  قوة 
اخلرب  يكون  عندما  حقيقية  تكون  وقد  استخدامها  االعالمية 
هذا  وبني   ، حياته  عىل  مبارش  تاثري  وله  املتلقي  واقع  صميم  من 
وذاك فالكل يبحث عن التاثري ولكن كيف يعلم ان اعالمه مؤثر 
وخصوصا االذاعة او الفضائية ، اما بالنسبة لالعالم الورقي فانه 
يمكن حتديد تاثريه من خالل نفاد املطبوع وان كان اليعترب مقياسا 

عىل نحو الدقة ولكنه يؤخذ بنظر االعتبار .
بالنسبة لالذاعة والفضائية االغلب فيها تعتمد عىل الربامج املبارشة 
االتصاالت  هذه  خالل  ومن  هبم  االتصال  للمتلقي  تتيح  التي 

يتضح حجم املتابعة والتاثري .
كام وان وسائل االعالم االخرى التي تتحدث عن هذا الربنامج او 
ذاك التقرير يكون هلا دور يف اثبات تاثري االذاعة او الفضائية ، واما 
الدخول فهذا اليعترب  النت ومعرفة عدد  ان يكون هلام موقع عىل 

مقياسا .
اهم مقياس يعترب دقيقا جدا عندما تكون الغاية من الربنامج التاثري 
التاثري  هذا  ان  ونجد  حمددة  زمنية  فرتة  وخالل  معينة  ثقافة  عىل 

احدث فعله بالثقافة هنا يكون النجاح صحيحا .
االستطالع  وسيلة  وهي  االعم  االغلب  يعتمدها  وسيلة  هنالك 
دقيقة  اسئلة  جمموعة  تتضمن  استبانة  ورقة  تعد  حيث  الورقي 

العينة املختارة هلذا  املتلقي وتكون  حتدد نوعية وتاثري الربنامج يف 
ضوء  وعىل  واالماكن  الطبقات  خمتلف  ومن  عشوائية  املوضوع 

نسبها يتبني اجليد من الضعيف .
الرشحية  او  الطبقة  ت��درس  ان  اعالمية  وسيلة  اي  ادارة  وع��ىل 
املستهدفة دراسة نفسية واجتامعية وثقافية ، واالبتعاد عن املزاجية 
رفع  او  االخرين  اقناع  عىل  مرغم  فانه  نفسه  االعالمي  مزاج  او 

مستواهم الثقايف .
التي  الربامج  ختتار  ان  عليها  الفضائية  او  لالذاعة  بالنسبة  مثال 
هنالك  نعم   ، الربامج  هذه  تتابع  معينة  رشحية  هنالك  ان  تعتقد 
املجتمع تكون  ان كل رشائح  الذهبية حيث  الفرتة  فرتات تسمى 
اما   ، ليال  وهي  للفضائية  بالنسبة  باملشاهدة  وترغب  اسرتاحة  يف 
االذاعة فاهنا تبحث عن االماكن التي قد ال يتوفر فيها مستلزمات 
السيارات  سائقي  او  الريفية  املناطق  خصوصا  الفضائيات  متابعة 
، وصباحا ربات البيوت ، ويبقى املعيار احلقيقي هو قوة املعلومة 

وكيفية طرحها باسلوب جيلب انتباه االخرين .
هي  املتلقي  جللب  اعتامدها  يمكن  التي  الوسائل  افضل  بني  من 
برامج املسابقات مع اجلوائز املغرية التي تكون الغاية والوسيلة ، 
الغاية من خالهلا نرش املعلومات والوسيلة من خالهلا تتم متابعة 

بقية الربامج . 

صحافة اقتصادية
يتابع  أن  الصحفي  أدوار  من  يكون  االقتصادية،  للصحافة 
باستمرار مستويات األسواق العاملية واملحلية ، واخبار البورصة، 
واألخبار التى متس حياة األشخاص اإلقتصادية. خذ مثاال آخر 
ان  الصحفي هبا  يكون دور  الذي  والرتحال،  التنقالت  لصحافة 
القراء هبذه  املختلفة ويكتب عنها إلعالم  يزور األماكن اجلديدة 
يكون  بعد،  عن  الصحافة  او  املستقلة  الصحافة  أيضًا  األماكن.. 
اجلارية،  األح��داث  من  جمموعة  يغطي  أن  فيها  الصحفي  دور 

ومواضيع مثل حقوق اإلنسان والتنمية والفنون وغريها..
النهاية ملعايري  ، البد ان ختضع يف  الصحافة  كل هذه االنواع من 
العمل االخالقي الصحفي ، والتأكد من شفافية االخبار ، والدقة 
أو  القارئ  بإثارة  اإلهتامم  من  بكثري  أكثر   ، املعلومات  حتليل  ىف 

معدالت التوزيع والقراءة !

كيف نعلم باننا نؤثر ؟
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ويتميز  الرقمي  او  االلكرتوين  االعالم  به  يقصد  اجلديد  االعالم 
بالعديد من اخلصائص ومنها:

األدوار،  واملتلقي  باالتصال  القائم  يتبادل  حيث  التفاعلية:   .1
اجتاه  يف  وليست  وتبادلية،  االجتاه  ثنائية  االتصال  ممارسة  وتكون 

أحادي، بل يكون هناك حوار بني الطرفني.
يف  االتصالية  العملية  مع  التفاعل  إمكانية  وهي  الالتزامنية:   .2

الوقت املناسب للفرد، سواًء كان مستقباًل أو مرساًل.
3. املشاركة واالنتشار: يتيح اإلعالم اجلديد لكل شخص يمتلك 

أدوات بسيطة أن يكون نارشًا يرسل رسالته إىل اآلخرين.
بحيث  اجلديدة  الوسائل  نقل  يمكن  حيث  واملرونة:  احلركة   .4
وحاسب  املتنقل،  احلاسب  مثل  وامل��رس��ل،  املتلقي  تصاحب 
من  باالستفادة  الكفية،  واألجهزة  اجل��وال،  واهلاتف  االنرتنت، 

الشبكات الالسلكية.
تتخطى  عاملية،  بيئة  االتصال  بيئة  أصبحت  حيث  الكونية:   .5

حواجز الزمان واملكان والرقابة.
6. اندماج الوسائط: يف اإلعالم اجلديد يتم استخدام كل وسائل 

االتصال، مثل النصوص، والصوت، والصورة الثابتة، والصورة 
املتحركة، والرسوم البيانية ثنائية وثالثية األبعاد،....إلخ.

املتلقي يف وسائل اإلعالم اجلديد  االنتباه والرتكيز: نظرًا ألن   .7
يتميز  فإنه  معه،  والتفاعل  املحتوى،  اختيار  يف  فاعل  بعمل  يقوم 
لوسائل  التعرض  بخالف  والرتكيز،  االنتباه  من  عالية  بدرجة 

اإلعالم التقليدي الذي يكون عادًة سلبيًا وسطحيًا.
وحفظ  خترين  املتلقي  عىل  يسهل  حيث  واحلفظ:  التخزين   .8
وخصائص  قدرات  من  كجزء  واسرتجاعها،  االتصالية  الرسائل 

الوسيلة بذاهتا.
املمكن اخرتاقه ونرش  انه من  . واسوأ خاصية يف هذا االعالم   9
االعالم  عكس  عىل  ارشيفه  رسقة  حتى  او  صحيحة  غري  اخبار 

الورقي او التقليدي مثل هكذا امور ال حتدث .
10 0 االعالم الرقمي تكون مالحقته القانونية يف بعض االحيان 
وبرجمة  النت  بشبكات  خربة  له  املستخدم  يكون  عندما  صعبة 
واختاذ  متابعته  يمكن  اخطا  ما  اذا  الورقي  عكس  عىل  املواقع، 

االجراءات القانونية بحقه .

خصائص اإلعالم الجديد
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سيارات بال اوراق للبيع

املسافر بسيارته او بالسيارات العمومية يالحظ رداءة الطرق 
ساقية  يشكل  وختسفاته  االيمن  اجلانب  السيام  اخلارجية 
يؤدي  وهذا  عليه  تسري  التي  الشاحنات  عجالت  بحجم 
ويتحمل  ثانيا  احل��وادث  واىل  اوال  السياقة  ضبط  عدم  اىل 
اكساء  عىل  املرشفة  اجلهات  هي  االوىل  بالدرجة  املسؤولية 
الطرق اخلارجية حيث مل تضلع يف اعتباراهتا التقلبات اجلوية 
املواد  وطبيعة  الشارع  عىل  تسري  التي  العجالت  وحجم 
كثافته  حيث  من   ) واالسفلت  القري   ( لالكساء  املستخدمة 
وتاثره بالتقلبات اجلوية وحتديدا احلرارة، وهلذا السبب فان 
اجلهود واالموال املرصوفة عىل هكذا شوارع هي هدر للامل 

العام .
الطرق  تعبيد  يف  املتخصصة  باخلربات  االستعانة  نامل  لذا 
السيام ان هنالك طرقا خارجية رسيعة انجزت قبل اكثر من 

عرشين سنة ال زالت جيدة وخالية من التخسفات .

ختضع  البيع  وعقود  والتزاماهتا  اصوهلا  هلا  مهنة  السيارات  ورشاء  بيع 
 ، العقد  عىل  توقع  التي  االط��راف  لكل  ملزمة  تكون  قانونية  لضوابط 
الالفت للنظر ان بعض السيارات يتاثر سعرها بسبب طبيعة معاملتها من 

حيث االولويات او الرائب  .
هنالك ظاهرة متكررة وخطرية وجتري بشكل علني مثال جتد سيارة قيمتها 
اهنا  ذهنك  اىل  وهنا سيتبادر  ماليني   )6 ( ب�  يبيعها  من  مليونا جتد   )12(
مقلوبة او هنالك خلل باالجزاء املهمة للسيارة ، ولكن عند فحصها جتدها 
خالية من اي عيب ولكن سبب زهد  سعرها اهنا بال اوراق او مباعة الكثر 
لو  السيارة  ، ومثل هذه  مالكها  يعرف  او ال  من شخص من غري حتويل 

ارتكب سائقها خمالفة او جريمة وهرب ، فاليمكن الوصول اليه .
عدم  بسبب  الشوارع  يف  تسري  االسود  بالرقم  االن  اىل  سيارات  وهنالك 
من  وبالرغم   ، رضائب  مستحقة  او  هلا  العائدة  اجلهة  او  اولوياهتا  معرفة 

ذلك يتم تداوهلا بني املواطنني .
التي تعرض من  متابعة هكذا حاالت السيام  املختصة  نامل من اجلهات 
رصاحة  واالعالن  للبيع  تعرض  التي  االجتامعي  التواصل  مواقع  خالل 

اهنا بال اوراق او جمهولية صاحبها وغري ذلك .

الطرق الخارجية وعرة بسبب الشاحنات
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في اسواق الخضروات 
تعرض  البقالة  حمالت  بعض  ان  نجد  مؤسف  امر 
خروات او فواكه تالفة للبيع واالكثر اسفا واملا ان 
هنالك عوائل تشرتي هكذا خروات وفواكه لكي 
تقوم بعزل ما يمكن ان يؤكل عن التالف لشدة العوز. 
ال البقال ينظر بعني الرافة هلم وال املواطن الذي يرى 
هذا االمر يساعدهم ومثل هكذا ظواهر مؤملة من غري 
معاجلة فاهنا تقيس القلوب وترفع الرمحة والربكة عنا .

تتحرى  استخبارات  اجهزة  هنالك  اليس  اسال  وانا 
عن املجرمني واجلرائم فاعتقد املجرم االول هو الفقر 
فامتنى ان ختصص شعبة ملتابعة هكذا ظواهر تدل عىل 
مثلام  الفقري  حالة  عن  يتحروا  ان  ويستطيعون  الفقر 

يتحروا عن هوية الشخص الذي يراقبونه للتاكد .

دائام الطلبة وخصوصا باالبتدائية يفقدون اشياءهم سواء قلم او 
ممحاة او مرباة او حتى كتاب او دفرت او بعض احلاجيات البسيطة 
او ترتيب اجراء معني  فيا حبذا لو خيصص مكان للمفقودات 
وتعليم  الصحاهبا  واعادهتا  مفقودات  هكذا  تسليم  يتم  لكي 
الطلبة عىل تسليم ما جيدونه من اشياء اىل املكان املخصص هلا او 
وضع لوحة اعالنات وكتابة االعالن عن اليشء املفقود مع ذكر 
اسم الطالب الذي عثر عىل اليشء وشكره المانته حتى يشجع 

االخرين عىل ان حيذوا حذوه .

مجرد اقتراح 
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• في 1384/1/28هـ زار السيد علي عامر)1( القائد العام للقوات 
العربية املتحدة املرقد احلسيني الشريف)2(.

محسن  السيد  الديني  املرجع  اصدر  1394/2/20هـ،  في   •
احلكيم)3( فتوى بعدم جواز مقاتلة األكراد، لدى ترؤسه اجتماعًا 
للمرقد  زيارته  الصحن احلسيني، وذلك مبناسبة  الشأن في  بهذا 

احلسيني في ذكرى االربعني)4(.
• في 1384/8/5هـ ، زار العتبة املقدسة رئيس وزراء العراق السيد 
طاهر يحيى)5( وكان برفقته وزير الثقافة واالرشاد السيد عبد الكرمي 

فرحان)6( وآخرون)7(.
• في شعبان من سنة 1384هـ، قام الدكتور لبيب شقير)8( وزير 
االقتصاد والتجارة املصري واعضاء الوفد املرافق له بزيارة املرقد 
احلسيني، وقد كتب في سجل الزيارات اخلاص باحلرم ما يلي 
: )لقد تشرفنا اليوم بزيارة النجف وكربالء وبزيارة االمام علي 
)عليه السالم( وابي الشهداء واخيه العباس )عليه السالم( كما 
ُزرنا املكتبة االسالمية، نفعنا الله مبا فيها من ِعْلٍم، سائلني الله 

سبحانه وتعالى ان يعيد للمسلمني مجدهم وقوتهم)9(.
املرقد  التركي  الثقافي  الوفد  زار  1384/10/4هـ،  في   •

احلسيني)10(.
• في 1384/11/20هـ، زار امير الكويت الشيخ عبدالله السالم 

الصباح)11( املرقد احلسيني املبارك للمرة الثانية)12(.
في سنة 1385 هـ زار الشيخ رائد النعيمي )13( حاكم امارة   •

عجمان املرقد احلسيني الطاهر  
• في سنة 1384هـ، زار الرئيس املالي األسبق مودو بيدوكيتا)14( 
رجب  شهر  من  السادس  في  وذاك  املقدسة  احلسينية  العتبة 

املرجب)15(.
• في سنة 1385هـ، قام محافظ القاهرة السيد سعد الدين زابد)16( 
والوفد املرافق له بزيارة العتبة احلسينية، وبعدها أدلى بالتصريح 
التالي: )لقد احسسنا اننا اقرب الى الله في هذه البقعة التي يرقد 
فيها حفيد نبيه العظيم سيد الشهداء وسيد شباب اهل اجلنة، كما 
احسسنا بالطهر الذي عبق به جّو املكان، ان تاريخ احلسني لعظة 

كل مسلم وكل عربي مخلص ألنه منوذج لإلميان احلق)17(.
العدل  برئاسة وزير  الصومالي  الوفد  في 1386/1/5 وصل   •
والشؤون االسالمية حسن عبد الله الى كربالء وادى مراسم الزيارة 

 )18(

 )1( علي عامر: هو علي بن علي عامر، واسرة عامر من االسر 
عسكرية  مناصب  منهم  عدد  تولى  وقد  مصر،  بصعيد  املعروفة 
رفيعة، ومنهم صاحب الترجمة، وفي سنة 1384هـ )1964م( 
عقد مؤمتر قمة للدول العربية ومت فيه تفعيل اتفاقية الدفاع العربي 

 شخصيات زارت العتبة الحسينية المقدسة 
وكربالء وبعض االحداث

 في عقد من الزمن ) 1380 -1389(  كربالء

المرجع الديني السيد محسن الحكيم مع
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املشترك، وعني من خالله علي عامر قائدًا للقوات العربية املشتركة.
)2( حتت قبة احلسني )مخطوط( عن جريدة العرب القاهرية العدد 

704، في 1964/5/12م.
)3( السيد محسن احلكيم: هو ابن مهدي بن صالح الطباطبائي 
)1306- 1390هـ( ولد ونشأ في النجف وتوفي في بغداد، ودفن 
العليا عام 1380هـ، وقد تصدى  املرجعية  تولى  رأسه،  مبسقط 
للعديد من القضايا التي أملّت باالسالم واملسلمني منها: الوقوف 
امام املّد الشيوعي في العراق، ووقوفه ضد تصرفات النظام البائد، 
من مؤلفاته: مستمسك العروة الوثقى، حقائق االصول، منهاج 

الصاحلني.

)4( راجع التيارات السياسية في كردستان العراق: 136.
عشيرة  الى  ينتمي  التكريتي،  يحيى  ابن  هو  يحيى:  طاهر   )5(
الذي  17/رمضان/1383هـ  اجليش  انقالب  في  شارك  الشيايشة 
قاده عبد السالم عارف، وكان آنذاك رئيسًا ألركان اجليش وبرتبة 
عقيد، شغل منصب رئاسة الوزراء ما بني )1383-1388هـ( وفي 

عهده ُأّممت املؤسسات الكبرى وحتولت الى القطاع احلكومي.
عميد،  ثم  عقيد  برتبة  عسكريًا  كان  فرحان:  الكرمي  عبد   )6(
شغل مدير مكتب الزعيم العراقي عبد الكرمي قاسم، من مؤلفاته: 

حصاد ثورة، وثورة 14 متوز في العراق.
)7( حتت قبة احلسني )مخطوط( عن جريدة املنار العدد 2897.

)8( لبيب شقير: هو محمد لبيب، كان رئيسًا للجنة االقتصادية 
في عصر الرئيس جمال عبد الناصر.

)9( حتت قبة احلسني )مخطوط(، عن جريدة االنوار، التاريخ: 
1384/8/21هـ.

)10( راجع دليل تاريخ العتبات املقدسة: 68.
للكويت  عشر  احلادي  األمير  الصباح:  السالم  عبدالله   )11(
)1313-1385هـ(، حكم بعد حمد بن جابر سنة 1369، وقد 

مضت ترجمته في اجلزء السابق: 379.
)12( حتت قبة احلسني )مخطوط( عن جريدة االنوار العدد: 20، 

السنة: 1 ، التاريخ: 1384/11/21هـ.
)13( راشد بن حميد النعيمي: هو حفيد عبد العزيز بن حميد 
ولد في عجمان في حدود سنة 1314 حكم البالد سنة 1346 
 1401/12/7 يوم  توفي  عهده  في  االمارة  وازدهرت  ابيه  بعد 

وولي احلكم بعده ابنه حميد بن راشد .
)14( مودو بيدوكيتا: بعد استقالل بالده سنة 1380هـ، واعالن 
كان  انه  ومبا  اجلمهورية،  رئاسة  تولى  للبالد،  اجلمهوري  النظام 
االضطرابات،  من  العديد  عهده  في  حدثت  االنتماء  ماركسي 
السجن  ُاطيح بحكمه في سنة 1388هـ، وُاودع  انه  فقمعها اال 

راجع مسلمان افريقا : 224. فخلفه موسى تراوريه – 
)15( النجف االشرف خواطر وذكريات: 107.

)16( سعد الدين زابد: كان محافظا للقاهرة على عهد الرئيس 
جمال عبد الناصر.

العدد:  املنار،  جريدة  عن  )مخطوط(  احلسني  قبة  حتت   )17(
3336، السنة : 10.

)18( تعد احلكومة التي انتسب اليها من احلكومات االولى في 
عبد  الرئيس  عهد  في  وذلك   1380 سنة  االستقالل  بعد  بالده 

الرشيد علي شرمك الذي اغتيل سنة 1389
املصدر ) تاريخ املراقد 103/3(

رئيس وزراء العراق طاهر يحيى
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ملا  الرئيسية  النواة  هي  كانت  احملدودة  بإمكانياتها  الكتاتيب  هذه 
موجود اآلن من املدارس واجلامعات والصروح التعليمية االخرى 

التي وصلت ما وصلته من الرقّي والتقّدم..
اشتهرت املدن العراقية القدمية مبعاملها احلضارية املهمة والتي بقيت 
شاخصة الى وقتنا احلاضر وفي كل جوانب احلياة العلمية والعملية 
ومبرور الزمن وبفعل التقّدم الذي طرأ على االنسان اخذت هذه 
من  اليوم  جنده  ما  الى  وصواًل  وتدعمه  التطور  تواكب  املعالم 

بني  ومن  اخملتلفة،  مراحله  في  اإلنسان  تخدم  التي  املؤسسات 
املعالم التي تركت بصمة واضحة في تاريخ املدن العراقية قدميًا 
الكتاتيب فهي في بدايتها كانت ركيزة مهمة من ركائز املعرفة في 
املدن وخصوصًا الدينية منها؛ ألّنها متثل البدايات األولى للمرحلة 
الكرمي  القرآن  بقراءة  بدءًا  الوقت  إنسان في ذلك  التعليمية ألي 

وجتويده وصواًل الى تعليم اإلمالء والكتابة واخلط.
كانت آلية التعليم في هذه الكتاتيب باتباع طريقة احللقات العلمية، 

الكتاتيب
م. د خديجة حسن القصيرفي كربالء ماضي يزخُر باإلبداع
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حيث كان التالميذ ينتشرون حول الشيخ وعادة ما يكون من بينهم 
واكبرهم سنًا ويعرف في املصطلح السائد عندهم بـ«اخللفة« النه 
يخلف الشيخ حيث يجلس في مكان مرتفع وأمامه منضدة صغيرة 
ويقوم بإجراء االمتحان اليومي للطالب في الدرس الذي ُأعطي 
وبالنسبة  الهجاء،  بأحرف  تتمثل  فكانت  الدرس  مادة  اما  لهم، 
قبل  من  منفصلة  األحرف  كتابة  خالل  من  فتتم  التعليم  لطريقة 
الشيخ أو »اخللفة« على رأس الورقة فيمألها التالميذ على نفس 

النسق حتى يقوى اخلط، ويكتب التالميذ السطر أكثر من أربعني 
مرة.

الصحيفة  تستخدم  كانت  فقد  املستخدمة  الكتابة  أدوات  عن  أما 
النحاسية »التنكة« حيث يكتب عليها باحلبر األسود وُيمسح عن 
طريق املاء الذي يوضع في »البرمة« وهي إناء من اخلزف يستعمل 
لغسل الكتابة فمثاًل عندما يكتب الشيخ سطرًا يتضمن البيت اآلتي:
اال إمنا الدنيا كمنزل راكِب    أناخ عشي الليل وهو في الصبِح 

راحُل
يكتبها التالميذ ثالث أو أربع مرات على صفائح نحاسية ويظل 
التلميذ يكّرر نفس الدرس ملدة أسبوع تقريبًا إلى أن يغيره الشيخ 
ببيت شعر آخر أو حديث نبوي شريف، وفي حال تكرار اخلطأ في 
الكتابة من قبل التالميذ تتم معاقبتهم بالضرب على األيدي بالعصا 
ويتم امتحان التالميذ من قبل الشيخ أو »اخللفة« في األسبوع مرة 
القراءة والكتابة، وكانت جتهيزات هذه الكتاتيب  على األقل في 
من املستلزمات الضرورية تقع على عاتق التلميذ نفسه حيث كانوا 
بها من  يأتون  أفرشة صغيرة توضع على األرض  يجلسون على 
الرحالت  وهذه  الكرمي  القرآن  عليها  يوضع  رحالت  مع  بيوتهم 

مرّصعة ومزخرفة بنقوش جميلة ُتجلب من اخلارج.
املالحظ هنا أّن هذه الكتاتيب بإمكانياتها احملدودة كانت هي النواة 
الرئيسية ملا موجود اآلن من املدارس واجلامعات والصروح التعليمية 
االخرى التي وصلت ما وصلته من الرقّي والتقّدم، كما أّن »هذه 
الكتاتيب على الرغم من بساطتها فقد استطاعت ان تخرج فئة من 
العلماء والفقهاء واالدباء الذين كان لهم دور بارز في إثراء احلركة 
العلمية مبختلف جوانبها وال زالت أجيالنا احلالية ومن سبقها تنتفع 

مبا تركته لهم هذه الفئة.
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)السالُم على الشيِب اخلضيب(.. حتيٌة تستحضُر تاريَخ كربالَء 
البشرية..  عرفتها  تضحيٍة  أعظم  على  شاهدًا  ليقَف  كلـَه.. 
فيقُف عند هذا الباب.. كما يقف الزائرون عنده.. َيتلمُس 
عن  املكاِن  ثنايا  في  يبحُث  األرض..  قلب  في  اخلالَد  األثَر 

مدخٍل إلى حرِم اجملِد في أعالي امللكوت.. 
أين أنت من اجلنة العالية؟ أليس هذا باٌب من أبوابها؟.. قف 
وتذكر  اخلضيب(،  الشيب  على  )السالم  وردد:  الزائرين  مع 

الرمَح التي رفع رأَس احلسني..؟

يتوسط  الذي  الشريف..  الرأس  باب  عند  فأنت  بأس..  ال 
املقطع الغربي لسور الصحن احلسيني املطهر مطاًل على شارع 
إلى  النظَر  فأمعَن  السلطانية،  وباب  الزينبية  باب  بني  الشهداء 
هذا اإليوان املعقود احمللى بالقاشاني املقرنص واحملاط بالكتائب 
القرآنية والزخارف البديعة، وبسقٍف مزجج بأفخر انواع املرايا، 
من املنشأ البلجيكي والسقوف الثانوية ذات اإلشكال املعمارية 
اجلميلة التي متيزها ثريات الكريستال تشيكية املنشأ باإلضافة الى 
تطعيم اجلدران مبرمر االونكس األبيض باكستاني املنشأ وتغليف 

الجمال والبهاء

في حضرة 
باب الرأس

 الشريف

بقلم: حيدر السالمي
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واملقرنص  املعرق  الكربالئي  بالكاشي  اجلدران  من  األخر  اجلزء 
وتغليف   )%30( عن  تقل  ال  ذهب  نسبة  على  يحتوي  الذي 
األرضيات باملرمر االيطالي بسمك )6 سم( وبتنفيذ أيادي ماهرة 

باإلضافة..
الى  يؤدي  املقدسة  احلسينية  العتبة  ابواب  كباقي  الرأس  وباب 
ويتميز  احلسيني،  احلائر  طابقي  الى  ويساره  ميينه  عن  منفذين 
باختالف شكله عن االبواب التسعة االخرى، وهو بالبهاء الذي 
تشكَل فيه من جمال التصميم والفسيفساء اجلامعة إلبداع الزخارف 

املشكلة بهندسة حتتار بوصفها االقالم، وتشرأُب لها االنظار..
على  ويستند  العبرات(،  قتيل  يا  عليك  )السالم  الباب  ويعلو 
ركيزتني بارتفاع )12( مترا مقرنصة بالقاشاني الكربالئي، ومنمقة 
بآيات قرآنية كرمية مطعمة مباء الذهب، يتوسطها باب ُصنَع من 
)اخلشب البورمي( من اجود انواع اخلشب، وبارتفاع )اربعة امتار 
أمتار، وبسمك )عشرة  االربعة  اقل  تقريبا(، وعرض مصراعيه 
احلسيني  احلائر  توسعة  ملشروع  نافذة  كأول  افتتح  سنتمترات(، 
الشريف في احتفال بهيج حضره العديد من الشخصيات العراقية، 

سنة 2014م.
منه تنحدر الى الباب الرئيس عبر )14( درجة، الى الباب القدمي 
الذي كان ُيعرف ايوانه قدميا باإليوان الناصري، نسبة إلى )ناصر 
ببنائه سنة  1283هـ،  بدأ  الذي  القاجاري،  إيران  الدين( شاه 
غير أن احلظ لم يحالفه إلكماله، ثم ما لبث أن ظهر صدع في 
بنائه  اإليوان، فاضطر السلطان عبد احلميد العثماني إلى جتديد 
وإمتامه في شعبان عام 1309 هـ فصار يعرف من حينها باإليوان 
احلميدي، بارتفاٍع يربو على أربعة عشر مترًا تقريبًا، وعرٍض يزيد 
على ستة أمتار... كانت تعلوه ساعة كبيرة دقاقة ولكنها أزيلت 

أواخر الستينات من القرن العشرين.
لونه األزرق الذي يدل على الصفاء والسمو الروحي موقعه قبالة 
الرأس الشريف ألبي عبد الله احلسني )عليه السالم( أكسبه هيبة 

احملراب وهيأته.  
تقدم مع التاريخ بخطًى وئيدة نحو الرواق واهبط درجة واثنتني 

وثالث... وصواًل إلى الباب اخلشبي ذي املصراعني.. واطرقه 
بيميك.. وَقبلُه.. ثم انحن بروحك وبدنك.. وتارة أخرى اتل 
السالم.. ولكن؛ على البدن السليب هذه املرة، ووضئ قلبك 
بدموعك املنهمرة.. فال بأس.. ان في الدمع تطهيرا وخالصا.. 

وصدق مواساة ألهل البيت األطهار )عليهم السالم(.
خشب  من  مصنوع  اإليوان..  قلب  في  الداخلي..  والباب 
الساج.. ارتفاعه أربعة أمتار أما عرض املصراع الواحد فهو متر 

وخمسة وستني سنتمرا، وسمكه أحد عشر سنتمترا. 
اقرع الباب بحرارة ورجاء.. فلن تعود أيها الزائر إال بالفوز.. 
)السالم على الرأس املقروع بالقضيب(.. واهبط أكثر.. درجة 
إيوان أكبر.. محراب آخر.. يبحُر  الرواق  اثنتني..  أخرى أو 
في التسبيح.. سبحان الله.. واحلمد لله.. وال إله إال الله.. 

والله أكبر..
مترا  عشرين  يبلغ  الرأس  باب  ملدخل  اإلجمالي  الرواق  طول 
الباب  إطار  عند  ويضيق  أمتار  ستة  من  أكثر  وعرضه  تقريبا.. 

بنحو مترين..
الصحن  إلى  نزواًل  التاسعة  الدرجة  عن  قدميك  تضع  إن  وما 
الداخلي جتد على ميينك  الباب  الى  الشريف.. وقبل وصولك 
بابا لسرداب احلائر احلسيني املمتد الى باب الزينبية، وعن يسارك 
باب مؤدية الى سرداب ينتهي بباب السلطانية.. أما حينما يطل 
بصرك الى داخل الصحن الشريف ستقرأ )باب الرأس الشريف( 
اروقة  ابواب  باب من  بذات االسم، وهو  باب  ثالث  املذهب، 
احلرم املطهر استحدثته األمانة العامة للعتبة املقدسة مؤخرًا ضمن 
مشروع توسعة احلرم املطهر، ترى منه الشباك املتّوج للقبر ومنه 
تدخل الى الضريح املقدس متوسال بصاحبه املظلوم وبقبره امللموم 

... املوسد في كنفه اإلمام املعصوم.. 
فأنت اآلن أمام الضريح.. أْقبِل وسلم على احلبيب )احلسني(.. 
فإنه باب إلى الرحمة اإللهية.. أقبِل.. وال تنس إخوتك املؤمنني 

واملؤمنات في الدعاء والزيارة..
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اجلامل  بني  الفصل  املسلم  الفنان  عىل  أوجب  الديني،  احلس  ان 
، ليتحول باجتاه اجلامل املطلق  الروحي الال مرئي  املرئي واجلامل 
ان  قبل  توحيديًا  عقائديًا  مسارًا  إليه  بالنسبة  يشكل  الذي  املجرد 
يكون مياًل ذاتيًا ، فقد اجته ومن خالل فكرة التوحيد إىل البحث 
الريايض واهلنديس يف الفن اإلسالمي بكل مفاصله ،  ليسهم يف 
إتقان وإحكام عنارص الصورة يف استحداث بنية مكانية تصويرية 
العبادة  أماكن  حنيات  يف  كام    ، هنائية  والال  املطلق  من  تقرتب 
املرايا  أو  املعدنية  أو  اجلصية  املقرنصات  تشكيالت  يف  وجدراهنا 

الزجاجية .
والزخرفية  املعامرية  الفنون  يف  املسلم  الرشقي  الفنان  أبدع  فقد 
مجااًل  الزخرفة  ومن  للنحت  لغة  اهلندسة  فجعل   ، والتطبيقية 
مستمرًا بانسجام شديد وإيقاع حي يشهد عىل خيال وذهن متأمل 

، قادر عىل ضبط األشكال وربط عالقاهتا اجلدلية بدقة متناهية يف 
جمال قناعاته وإيامنه املطلق بالقيم الواضحة املعامل املنطلقة اساسًا 

من فكرة التوحيد.
التوحيد يف الفن االسالمي فكرة   •

خاص  بشكل  اإلسالمي  والفن  عام  بشكل  الفن  يف  فالتوحيد 
هو ربط الكل باجلزء ربطًا متكاماًل ، وهو يعطي لكل عنرص من 
 ، حديثها  الزوايا  من  زاوية  لكل  ويعطي  مفاهيمه  البناء  عنارص 
فهو يصمم ويبدع األماكن التي يسكنها ، كام حيقق أقىص درجات 
بقباهبا ومآذهنا  فيها من روحه  يقرتب  التي  املساجد  بناء  الفن يف 
وأعمدهتا املزخرفة واملنقوشة بالكتابات اجلميلة واملذهبة ، ليؤلف 

منها تكوينات سيمفونية برصية متفردة منقطعة النظري .

الجمال المرئي والجمال الروحي 
الالمرئي في الفنون االسالمية

سامر القيسي
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 ولو نظرنا اىل نتاجات الفنان املسلم لوجدناها قائمة عىل أساس 
من اإليقاع ومن ثم احلركة فهو يقدم التفرد يف الوحدة اهلندسية 
يف  التالحم  ثم  واألل��وان  الوحدات  تعدد  يف  التنوع  عىل  فضال 
نلمح  املفاهيم  هذه  من   ، البعض  بعضها  مع  الوحدات  تداخل 
فكرة التوحيد الذي ينبثق من الوحدة اهلندسية املرتابطة بمثيالهتا 

من بقايا الوحدات أو املغايرة هلا واملكونة للسطح املرئي ..
إذ ان تقسيم الفنان املسلم للسطح التصويري إىل مساحات ذات 
الزخرفية  الوحدات  داخلها  يف  ووضع  متباينة  هندسية  أشكال 
احليوانية  أو  اهلندسية  أو األشكال  النباتية  العنارص  املستمدة من 
أو الكتابات احلروفية ، والتي قد جتتمع يف املساحة الواحدة كل 
هذه األنواع الزخرفية ،، جعله  ينتقل باملرئي من عنارص ايقونية 
طبيعية اىل عنارص زخرفية ذات طبيعة خاصة ومن ثم إىل أشكال 
مركبة من احليوان إىل أشكال األزهار ومن احليوان إىل االرابسك 
ومن اخلطوط اهلندسية املستديرة إىل اخلطوط املستقيمة وهكذا .

الفنان املسلم يسمو باملرئي نحو الالمرئي بالتجريد
وقد تضمن القرآن الكريم يف الكثري من اآليات الكريمة دعوات 
إىل النظر يف املرئيات )املوجودات( أي التفكر يف خلق اخلالق ، 
: » ان يف خلق الساموات واألرض واختالف  كام يف قوله تعاىل 
 «  : وعال  جل  وقوله   ،  « األلباب  ألويل  آليات  والنهار  الليل 
الكريمة وغريها  اآليات  األبصار«.. ومن هذه  أويل  يا  فاعتربوا 
من آي الذكر احلكيم ، نجد صفة اإلطالق عىل عنرصي الزمان 

الال  األخرى  احلياة  إىل  ينظر  املسلم  فالفنان   ، واضحة  واملكان 
، فعمل اإلنسان يف  املرئية  الدنيوية  امتداد للحياة  مرئية عىل إهنا 
دنياه  له جزاء عند اهلل تعاىل يف احلياة االخرة ، بمعنى ادق ان صح 
التعبري ان القرآن الكريم جعل من احلياة الدنيوية املرئية  واحلياة 
الزمانية  حدودمها  حيث  من  متواصلة  حياة  الالمرئية  األخرة 

واملكانية املرتبطان بالالحمدود  والالتناهي .
 ( التجسيم  فكرة  من  ابتعد  قد   ، املسلم  الفنان  ان  نجد  وهلذا 
املرئي ( فيام أبدع من أعامل فنية  ألنه ال يستهدف العمق او البعد 
الثالث يف الصورة الفنية كام هو يف الفنون الغربسة بشكل عام ، 
كي يبتعد من مسألة التحريم ، وليبحث عن عمق آخر أو جدل 
آخر وهو العمق الوجداين أي اجلدل التصاعدي املتعايل ، بينام يف 
الزخرفية عىل األبواب  الوحدات  تواجد  الزخرفة نالحظ  فنون 
إىل  املتلقي  حتيل  التي  النجمية  األطباق  ذات  زخارفه  وخاصة 
وبام  وهكذا  ثالثة  زخارف  إىل  بدورها  هذه  فتقودنا   ، الالمرئي 
يوحي للرائي انه ينقل من مستوى فكري إىل مستوى فكري آخر.

اذ يرى كثري من الباحثني يف هذا املجال.. ان الفنان املسلم يسمو 
باملرئي نحو الالمرئي بالتجريد ، تأكيدًا ملدلول الال حماكاة والال 
الطبيعة من خالهلا ، فال  متثيل من خالل جتريده ملشاهد حية يف 
كان  املسلم  فالفنان   ، املحددة  اهلندسية  خطوطها  إال  منها  يبقى 
وما يزال ينظر إىل الوجود املرئي وكأنه وجود روحي يقع خارج 

مديات بنيتي الزمان واملكان عىل وفق رؤية دينية إسالمية .
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ال خيتلف الكربالئيون كثريا عن غريهم من العراقيني، انام البيئة 
)التي   – القديمة  كربالء  مدينة  اهايل  عىل  اقتضت  االجتامعية 
تشكلها سبع مناطق، هي: باب بغداد وباب السالملة وباب الطاق 
اعتاد  حيث  اخلان(،  وباب  والعباسيتان  النجف  وباب  واملخيم 
الكربالئيون منذ قرون عىل توديع امواهتم بدءا بالتشييع للميت يف 
مآذن العتبني احلسينية والعباسية املقدستني واحيانا يف مقام اإلمام 
الرشيف،  احلسيني  املخيم  او  الرشيف(  فرجه  اهلل  املنتظر )عجل 
ستنطلق  اين  ومن  عشرية  اي  ومن  املتوىف  اسم  عن  واالع��الن 
املناطق  يف  املنترشة  املساجد  احد  من  احيانا  حتمل  التي  جنازته، 
السبع، ثم ترفع اجلنازة عىل االكف بعد ان حيني املوعد الذي اعلن 
خالل التشييع وبعد ان يتجمهر مجوع املعزين واجلريان واالقرباء 

مع ذوي املتوىف.
عدة  املسري  خالل  وجتري  املقدستني  العتبتني  اىل  باجلنازة  ويسري 
أمور، اوهلا أن املسري يكون بروية وسكينة، وان املعزين يتبادلون 
حاملها  من  اجلنازة  محل  يريد  من  يستأذن  حيث  اجلنازة  محل 
بقوله: »وّحد اهلل«، فيسمح له وهكذا يتوافد من متر هبم اجلنازة 
التي احيانا ما تكون يف أول االمر  العتبة  باالستئذان وصوال اىل 

احلسينية املقدسة فيدخلون اجلنازة اىل الصحن احلسيني املرشف 
ويتفضل أحد الفضالء من السادة اخلدم بقراءة السالم عىل اإلمام 
بزيارة  يبدأ  ثم  السالم( واخوته وأوالده وانصاره  احلسني )عليه 
وارث ثم عيل االكرب )عليه السالم( وحبيب بن مظاهر االسدي 
وخيتتم  عليهم(،  اهلل  )رض��وان  واالنصار  عليه(،  اهلل  )رض��وان 
بزيارة السيد الطاهر ابراهيم املجاب )عليه السالم(، بعدها حيمل 
املعزون اجلنازة ويقصدون هبا الطواف حول رضيح املوىل ايب عبد 
اهلل )عليه السالم(، ومنه اىل العتبة العباسية املقدسة، وايضا بعد 
الفضالء  احد  يتفضل  الرشيف،  العبايس  الصحن  اىل  الدخول 
االئمة  وثامن  السالم(  )عليه  العباس  بزيارة  اخلدم  السادة  من 
اإلمام  وزيارة  السالم  ثم  السالم(  )عليه  الرضا  موسى  بن  عيل 
احلجة املنتظر )عجل اهلل فرجه الرشيف(، ومنها يتوجه اصحاب 
لتوديع  السالم(  )عليه  العباس  قبلة سيدنا  باب  اىل  املتوىف  وذوو 
وتوديعه  وتلقينه  لدفنه  املقربة  اىل  بامليت  يذهبون  بعدها  املعزين، 

مع خالجات من احلرسة وغيوم من االحزان عىل فراقه.  

هكذا يودع الكربالئيون امواتهم..

حسين النعمة
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هي  الدنيا  يف  عقوباهتا  تتأخر  ال  التي  الذنوب  بني  من 
وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عن  الوالدين  عق  عقوبة 
وسلم قال: »ثالث من الذنوب تعّجل عقوبتها وال تؤّخر 
الناس، وكفر  والبغي عىل  الوالدين،  اآلخرة: عقوق  إىل 

اإلحسان«.
فأننا سنقف عىل  العجزة واملسنني  بزيارة اىل دار  لو قمنا 
مأساة حقيقة هلؤالء كبار السن فالبعض منهم تم حجرهم 
فإما  جدا  مؤملة  وألسباب  ابنائهم  قبل  من  الدار  هذه  يف 
، ولربام تكون  الولد عاق  ان  او  زوجة االبن ال تطيقهم 
النتيجة  هذه  فتكون  صحيحة  غري  ألبنائهم  االباء  تربية 
للوالدين  خاصا  اهتامما  اوىل  االسالم  بالعموم  ولكن   ،
واما  الرشك  منهم  اذا طلبوا  اال  االبناء من عقهم  وحذر 
االمور  من  فاهنا  هبم  واهتامم  رعاية  من  الواجبات  بقية 

امللزمة لالبناء حتى وان اخطا االباء بحق ابنائهم .
السالم،  عليه  العابدين  زين  إلمامنا  احلقوق  رسالة  يف 

حيث قال:
»وأّما حّق أبيك فأن تعلم أّنه أصلك فإّنك لواله مل تكن، 
أباك أصل  أّن  فاعلم  ُيعجبك  ما  فمهام رأيت من نفسك 
النعمة عليك فيه، فامحد اهلل واشكره عىل قدر ذلك وال 

قّوة إاّل باهلل«
وقال عليه السالم: »وأّما حّق أّمك فأن تعلم أهّنا محلتك 
ما  قلبها  ثمرة  من  وأعطتك  أحدًا.  أحٌد  حيتمل  ال  حيث 
ال ُيعطي أحٌد أحدًا. ووقتك بجميع جوارحها، ومل تبال 
أن جتوع وُتطعمك وتعطش وتسقيك، وتعرى وتكسوك، 
احلّر  ووقتك  ألجلك،  النوم  وهتجر  وُتظلك  وتضحى 
اهلل  بعون  إاّل  شكرها  ُتطيق  ال  فإّنك  هلا  لتكون  وال��ربد 

وتوفيقه » .
وليعلم االبناء سيلقون من ابنائهم مثل ما كانوا يعاملون 

ابائهم والقصص كثرية يف هذا املجال .
او  ابائهم  يودعون  للذين  بالنسبة  متاح  الوقت  الزال 
امهاهتم يف دور العجزة والي سبب كان ان يعيدوهم اىل 
عز  اهلل  يرمحهم  حتى  الكاملة  الرعاية  ويمنحوهم  بيتهم 

وجل ويدفع عنكم بالء الدنيا واالخرة .

حسنين المنذريبر الوالدين 

رسم سامي جواد
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ل��ع��ب��ْت وس��ائ��ل االع����الم االص��ف��ر 
وسائل  يف  اإلل��ك��رتون��ي��ة  واجل��ي��وش 
دور  من  اكثر   ، االجتامعي  االتصال 
يف  العراق   يف  العام  الرأي  عىل  سلبي 
التي  االعالمية  ال��ف��وىض  مناخ  ظ��ل 
انتجتها الفوىض اخلالقة التي اعتورت 
النيساين  التغيري  غداة  العراقي  املشهد 
املزلزل ، فكان من الطبيعي ان يتأثر هبا 
االعالم ومعه الراي العام سلبا كنتيجة 
اذ تغلغلت تلك الفوىض   ، عرضية هلا 

ويف  العراقية  الدولة  مفاصل  مجيع  يف 
مجيع هياكل احلياة فيها .

للراي  املضلة  االلكرتونية  اجليوش 
العام وفق املوسوعة احلرة هي )جمموعة 
وفق  يعملون  الذين  األشخاص  من 
مغرضة  جهات  لصالح  خاصة  أجندة 
حسابات  إنشاء  طريق  عن  ويعملون 
ب��أس��امء ومه��ي��ة ، وخي��رتق��ون م��واق��ع 
إلكرتونية جلهات اخرى بشكل كيدي 
تضليل  إىل  اجل��ي��وش  ه��ذه  وهت��دف   ،

توجيهه  أو  وتشكيله  ال��ع��ام  ال���رأي 
األفكار  ولبعض  لإلشاعات  وت��رّوج 
والتوجهات.( ، وهو ما ييش عن االثار 
العام  الراي  عىل  تركتها  التي  السلبية 
االزمات  اوقات  يف  وخاصة  العراقي 
التي ترب  تلك  من  واملآيس  واملحن 
العراقي  /سيوسولوجي  السيا  املشهد 
الصعد   كافة  وعىل  واخ��رى  آون��ة  بني 
تشويش    1  : ومنها   ، استثناء  دون 
وبث  سايكلوجيا  العام  الراي  وارباك 

  جيوش التضليل االعالمي    
عباس الصباغ 
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واالهن��زام��ي��ة  وال��ق��ل��ق  ال��ت��ش��اؤم  روح 
عن  الشارع  رجل  وإهل��اء   ، واملازوخية 
بسبب  البلد  ختص  التي  القضايا   اهم  
يوخذ  اجليوش  تلك  مواقع  مايرد يف  ان 
فيها  ثابتة اللبس  او كحقائق  كمسّلامت 
او  متحيص  دون  االخ��رى  هي  وتؤخذ 
التأكد من املصادر االعالمية او الرسمية 
بني  الثقة  نزعة عدم  . زرع   املعتربة   2 
املجتمع  داخل  املجتمعي  الطيف  الوان 
االهيل من جهة ، ومن جهة اخرى زرع 

السيايس  الطيف  ال��وان  بني  الثقة  عدم 
بذلك  لتتحقق  السيايس  املجتمع  داخل 
وخاصة  اخلالقة  الفوىض  نتائج  بعض 
السياسية  بالعملية  الشارع  بثقة  مايتعلق 
يف  وخاصة  اجليوش  تلك  سامهت   .3.
صورة  رسم  يف  ميديا  السوشيال  مواقع 
سلبية وقامتة عن املشهد العراقي بشكل 
عام والفيسبوك هو املتهم األكرب بالرتويج 
لألخبار املفربكة وهو  متاح للجميع، فإن 
حالة البلبلة واحلرب النفسية املدمرة  من 
خالل تبني اإلشاعات وإعادة نرشها يف 
مواقع خمتلفة كل ذلك كان من افرازات 
او  حسيب  دون  تنرش  التي  املواقع  تلك 
رقيب او قانون او رادع وقد نجحت يف 
املرسومة عن  السلبية  الصورة  ذلك وما 
االقليمي  العام  الراي  متون  يف  العراق 
ان اغلب  بدليل  نتاجها  ااّل من  والعاملي 
بصورة  ُتفاجأ  للعراق  الزائرة  الوفود 
الذي رسمته  السلبي  الواقع  مغايرة عن 
وسائل  مع  سامهت  التي  اجليوش  تلك 
تلك  رسم  يف  املعادية  االصفر  االعالم 
العراق  عن  واملشوشة  املشوهة  الصورة 
اىل  االلكرتونية  اجليوش  ادت  كام   .4.
وتغيري  العراقي  العام  ال��راي  تضليل 
اهم  ح��ول  الناس  من  الكثري  قناعات 
سوى  تكن  مل  الهنا   ، املعاشة  املعطيات 
اداة  ُيراد منها حرف وحتويل املعلومات 
اها الطبيعي ومسارها احلقيقي؛  عن مؤدَّ
مع  تتالءم  كي  املعلومات  أعناق  ويلِّ 
األهداف التي وضعتها اجلهات الداعمة 

واملسيطرة واملالكة هلا.
عن  تصورا  اجليوش  ه��ذه  .5.اع��ط��ت 
واقع الالمهنية لإلعالم العراقي  يف حني 
بالكفاءات  يعج  العراقي  االع��الم  ان  
مجيع  ويف  امل���رّشف  املهني  وال��ت��اري��خ 

بعض  نجحت  حيث  االع��الم  وسائل 
اإلعالم  حمل  بعضها  حيل  ان  يف  ال��يشء 
العام،  الرأي  صناعة  جمال  يف  التقليدي 
أو  التحريف  يف  فعالة  مسامهة  فسامهت 
التضليل اإلعالمي املقصود ،ومع تطور 
دور وسائل التواصل االجتامعي يف صنع 
واعتامد  األخبار،  وترويج  العام  الرأي 
الشعب  فئات  خمتلف  من  واسعة  فئات 
عليها كمصدر رئييس لألخبار، نشطت 
استخدامها  يف  اإللكرتونية  اجليوش 
وال��رتوي��ج  اإلش��اع��ات  لنرش  منصاهتا 

لألكاذيب، خاصة خالل األزمات. 
االعالمية  التقنيات  يف  اهلائل  التطور 
يف  والرسعة  االت��ص��االت   وبراجميات 
اإلنرتنت   رأي عام عىل  ظهور وتشكيل 
ف��احل��ق��ائ��ق  ح���دي���ن,  ذا  س��الح��ا  ك���ان 
إيل  دقائق  يف  تصل  قد  أيضا  واألكاذيب 
حول  اإلنرتنت  مستخدمي  من  ماليني 
العامل, حيث أصبحت األولوية وبصورة 
واالن��ت��ش��ار  للسبق  وواض��ح��ة  ك��ب��رية 
مسبقة  أجندة  وخدمة  الرسيع  والتأثري 
عىل حساب املصداقية واملوضوعية، لذا 
سارعت  بعض الدول إىل سّن ترشيعات 
قانونية الحتواء تداعيات ظاهرة األخبار 
املزيفة واملعلومات الكاذبة وتأثريها عىل 
االمن القومي او السلم االجتامعي هلذه 
باحلكومة  احرى  وما  تلك،  او  الدولة 
العراقية بسلطاهتا الثالث ان حتذو حذو 
تلك الدول التي  هلا باع طويل يف ترشيع 
سلطة  ظل  حتت  )وتنفيذها(  القوانني 
مقارعة  سبيل  ،يف  ونزهية  عادلة  قضائية 
عن  خطرها  اليقل  التي  اجليوش  تلك 
للتضليل  بؤرا  كوهنا  احلقيقية  اجليوش 
وللحد  املربمج  والتخريب  واالشاعات 

من خماطرها .  
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الحياة الدنيا
َن اْلِعْلِم إِنَّ َربََّك  ْنَيا }النجم/29{ َذلَِك َمْبَلُغُهم مِّ َياَة الدُّ ن َتَوىلَّ َعن ِذْكِرَنا َومَلْ ُيِرْد إاِلَّ احْلَ جاء يف الكتاب املجيد * )َفَأْعِرْض َعن مَّ

ُهَو َأْعَلُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بَِمِن اْهَتَدى }النجم/30{( * .
َيْأُخُذوُه  ْثُلُه  مُّ َعَرٌض  َيْأهِتِْم  َوإِن  َلَنا  َسُيْغَفُر  َوَيُقوُلوَن  األْدَنى  َهَذا  َعَرَض  َيْأُخُذوَن  اْلِكَتاَب  َوِرُثوْا  َخْلٌف  َبْعِدِهْم  ِمن  )َفَخَلَف   *
َتْعِقُلوَن  َأَفاَل  ُقوَن  َيتَّ ِذيَن  لَّ لِّ َخرْيٌ  اآلِخَرُة  اُر  َوالدَّ ِفيِه  َما  َوَدَرُسوْا  قَّ  احْلَ إاِلَّ  اهلّلِ  َعىَل  يُِقوُلوْا  الَّ  َأن  اْلِكَتاِب  يَثاُق  مِّ َعَلْيِهم  ُيْؤَخْذ  َأمَلْ 

. }األعراف/169{(* 
- اإلمام عيل )عليه السالم(: إنام سميت الدنيا دنيا ألهنا أدنى من كل يشء، وسميت اآلخرة آخرة ألن فيها اجلزاء والثواب .

- رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( - عندما سأله يزيد بن سالم:
مل سميت الدنيا دنيا؟ -: ألن الدنيا دنية خلقت من دون اآلخرة، ولو خلقت مع اآلخرة مل يفن أهلها كام ال يفنى أهل اآلخرة، قال: 
فأخربين مل سميت اآلخرة آخرة؟ قال: ألهنا متأخرة جتئ من بعد الدنيا، ال توصف سنينها، وال حتىص أيامها، وال يموت سكاهنا .

- اإلمام عيل )عليه السالم(: الناس أبناء الدنيا، وال يالم الرجل عىل حب أمه .
- عنه )عليه السالم(: الناس أبناء الدنيا، والولد مطبوع عىل حب أمه .

 - اإلمام عيل )عليه السالم(: إن اهلل سبحانه قد جعل الدنيا ملا بعدها، وابتىل فيها أهلها، ليعلم أهيم أحسن عمال، 
ولسنا للدنيا خلقنا، وال بالسعي فيها أمرنا .

- عنه )عليه السالم(: أخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن خترج منها أبدانكم، ففيها اختربتم ولغريها خلقتم .
- رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: فليتزود العبد من دنياه آلخرته، ومن حياته ملوته، ومن شبابه هلرمه، فإن الدنيا 

خلقت لكم وأنتم خلقتم لآلخرة .

خلقت الدنيا لغيرها

ِقنَي }النحل/30{( * -: الدنيا . - اإلمام الباقر )عليه السالم( - يف قوله تعاىل: * )..َوَلنِْعَم َداُر امْلُتَّ
- عنه )عليه السالم(: نعم العون الدنيا عىل اآلخرة .

- اإلمام عيل )عليه السالم(: ولنعم دار من مل يرض هبا دارا، وحمل من مل يوطنها حمال .
- اإلمام الباقر )عليه السالم( فيام ناجى اهلل موسى )عليه السالم(:

هي دار الظاملني إال العامل فيها باخلري، فإهنا له نعمت الدار .
- اإلمام عيل )عليه السالم(: بئست الدار ملن مل يتهيأها ومل يكن فيها عىل وجل .

الدنيا مزرعة اآلخرة 
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 - اإلمام زين العابدين )عليه السالم(: شكا رجل إىل أمري املؤمنني )عليه السالم( احلاجة فقال: اعلم أن كل شئ تصيبه من الدنيا 
فوق قوتك فإنام أنت فيه خازن لغريك .

- رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: اتركوا الدنيا ألهلها فإنه من أخذ منها فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو ال يشعر .
- اإلمام عيل )عليه السالم(: ال تسألوا فيها فوق الكفاف، وال تطلبوا منها أكثر من البالغ .

- عنه )عليه السالم(: يسري الدنيا خري من كثريها، وبلغتها أجدر من هلكتها .
- اإلمام الصادق )عليه السالم(: قال لقامن البنه:

وخذ من الدنيا بالغا، وال ترفضها فتكون عياال عىل الناس، وال تدخل فيها دخوال ير بآخرتك .
- رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: ما من أحد من األولني واآلخرين إال وهو يتمنى يوم القيامة أنه مل يعط من الدنيا إال قوتا .

- اإلمام عيل )عليه السالم(: متاع الدنيا حطام، وتراثها كباب، بلغتها أفضل من أثرهتا، وقلعتها أركن من طمأنينتها، حكم بالفاقة 
عىل مكثرها، واعني بالراحة من رغب عنها .

- حترس سلامن الفاريس )ريض اهلل عنه( عند موته، فقيل له:
عالم تأسفك يا أبا عبد اهلل؟ قال: ليس تأسفي عىل الدنيا ولكن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( عهد إلينا وقال: ليكن بلغة أحدكم 

كزاد الراكب، وأخاف أن نكون قد جاوزنا أمره وحويل هذه األساود، وأشار إىل ما يف بيته، وقال: هو دست وسيف وجفنة .

تفسير الدنيا دنيا بالغ ودنيا ملعونة 

- اإلمام زين العابدين )عليه السالم(: الدنيا دنياءان: دنيا بالغ ودنيا ملعونة 
- رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها، إال من ابتغى به وجه اهلل عز وجل .

- اإلمام عيل )عليه السالم(: أال إن الدنيا دار ال يسلم منها إال فيها )بالزهد(، وال ينجى بشئ كان هلا، ابتيل الناس هبا فتنة فام 
أخذوه منها هلا اخرجوا منه وحوسبوا عليه، وما أخذوه منها لغريها قدموا عليه وأقاموا فيه .

- اإلمام الصادق )عليه السالم( - يف زيارة احلسني )عليه السالم( عند الوداع -: وال تشغلني عن ذكرك بإكثار عيل من الدنيا 
تلهيني عجائب هبجتها وتفتني زهرات زينتها، وال بإقالل ير بعميل كده ويمأل صدري مهه، أعطني من ذلك غنى عن أرشار 

خلقك، وبالغا أنال به رضاك .

تفسير الدنيا  دنيا كفاف وما فوقه
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من  فاسألوهن  متاعا  سألتموهن  وإذا  تعاىل﴿  قال 
وراء حجاب ﴾) األحزاب /53( 

فعدت إىل عديت فلم أجد فيها غري باقة هذه الكلامت 
التي محلتها لكم من رياض اإلسالم البهية، وقطفتها 
من جداول اإليامن الندية، وقد َسَقتها ينابيعه العذبة 
املحمدية  الرسالة  بعطر  تفوح  فهي  نعم،   .. النقية 
الغراء، موقرة بحشمة سيدة النساء الزهراء. أليست 
وال  الرجل  ترى  ال  من  النساء  خريٌة   « القائلة  هي 
الرجل يراها«، فأمعنت التفكري يف هذه املقولة اجلليلة 
ويسايرها  ما جيارهيا  إىل  بحثي  مراكب  حتى رست 
عند هذه املسألة الفقهية للسيد اخلوئي)قدس رسه( 
نصه:  ما  املعامالت    – الصاحلني  منهاج  كتاب  يف 
والكفني  الوجه  عىل  زاد  ما  سرت  املرأة   عىل  جيب   «
من غري الزوج واملحارم، بل جيب عليها سرت الوجه 
والكفني عن غري الزوج حتى املحارم مع التلذذ، بل 

عن غري املحارم مطلقا عىل األحوط،..« .
ما الداعي لتغطية الوجه والكفين..؟

القدر،  هذا  عند  أستقر  ومل  البيان،  هبذا  أكتف  فلم 
عنها  اإلع���الن  صعوبة  تنازعني  راح��ت  حيث 

والكشف عام فيها، فمضيت أسأل صاحبها
والكفني  الوجه  إظهار  للمرأة  جيوز  هل  س��ؤال:   
بالنسبة  ذكر  ملا  النظر  القدمني؟ وهل حيرم  ومقدمة 

للرجل األجنبي؟
– بالنص: » جيب عليها  ثراه  اهلل  – َطيب  فأجابني 
وال  ال���الزم،  األح��وط  عىل  والكفني  الوجه  سرت 
جيوز لغري املحارم من الرجال النظر ملا ذكر إال من 

املبتذالت بغري شهوة ». 
الثالث/ اجلزء   � السيستاين  السيد  الصاحلني  منهاج 
الفصل االول/مسألة 18 : جيب عىل املرأة ان تسرت 
شعرها وما عدا الوجه و الكفني من بدهنا عن غري 
فاألظهر  الكفان  و  الوجه  أما  و   ، املحارم  و  الزوج 
او  احل��رام  يف  الوقوع  خوف  مع  أال  إبدائهام  جواز 
فيحرم  املحرم  النظر  يف  الرجل  ايقاع  بداعي  كونه 

المرأة المحجبة..
هي الوجه العلني للمؤمنين

جمال فالح الساعدي
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االبداء حينئذ حتى بالنسبة اىل املحارم.
ُة ِخطايب معِك .. حيُث محلُت يراعي  وهذِه هَي ِعلَّ
ُدنيويٍة  غايٍة  كِل  وَعن  جُميبًا،  الرشيعة  ولنداء  ُملَزمًا 
التوحيد، وُسطوُرُه  اإليامن، ودواُتُه  ريشتُه   .. دًا  رَّ جمِّ
الصالِح،  العمُل  وكلملُته  امُلستقيم،  ال���رصاُط 
وٌحروُفه الفضيلة، وشعاٌره  وِرضواٌن ِمن اهللِ أكرَب 
ذلَك هَو الَفوٌز العظيُم  ) التوبة/ 72(. واآلن أقُف 
بكلِّ إجالٍل، وُعيوين شاخصٌة صوَب َفتوى امُلجَتِهد 
الفكر  من  الطمطاُم  والبحُر  القدير  واملرِجع  الكبري 
والذي  للُحكم،  امُلسَتنبِِط  بالعِلم  الزاِخِر  واإلهلام، 
التحقيق،  َجهَد  عّنا  وأزاَح  البحث  عناَء  عّنا  َل  تكفَّ
العلامُء  ومجُع  فلواله  املسؤؤَلية.  ِوزَر  عّنا  ف  َخفَّ
وامُلعامالت  الِعبادات  حبُل  اتَّصَل  مَلا  امُلجتهديَن، 
بالقرآن،  التكليف  أوامر  ارتبَطت  وال  بالرشيعة، 
اضطَربت  وال  اإلح��ت��امالت،  ذل��َك  يف  وَل��َك��ٌث��َرت 
واجبًا  بتقليده  عمُلنا  ليكوَن   .. اإلجتهادات  حينها 
وبِدونِِه باِطاًل !.  فلامذا ال نُشدُّ أسامعنا، وَنشَخَص 
ضامئرنا  ٌم  وُنحكِّ بقلوبنا،  ونستهوي  بأبصاِرنا، 
حّتى   ! العظيم  فر  والسِّ الكبري  اإلنجاز  هذا  صوب 
ُفراتًا،  غدا زاُد الرشيعة لذيذًا سائغًا، ورشاهُبا َعذبًا 
عقلِه  بَنريِّ  أزاَل  أن  بعَد  ميسورًا،  ناِضجًا  وَثمُرها 
كلَّ  بصريته  ووضوَح  رأيِه  وَسداد  ِحكمتِه  وذكاِء 
شائبِة  كلِّ  من  اها  وَصفَّ مائِدتنا،  عن  وغثيِث  سامٌّ 
وُع��ورَة  لنا  َد  لُيعبِّ َمرِشهبا،  َصفَو  رت  َعكَّ وُع��رسِة 

ب ِمشواَرُه البعيد . الطريق وُيقرِّ
•المعنى الحقيقي والشاِمل لإليمان باهلل

وامُلرِشد  احلقيقي  املصدُر  هَو  ما  أنُفسنا:  سألنا  فلو 
احلرام،  ِمن  احلالَل  لنا  َز  وَميَّ منا  علَّ الذي  الرئييس 
اليومّية،  احلياّة  مُماَرسات  ِمن  وكبريٍة  صغريٍة  وكلُّ 
راٍت  وتطوُّ عرصّيٍة  حُمَدثاِت  ِمن  هبا  استجدَّ  وما 
ُمعبَّدًة  الرشيعة  ج��اّدُة  صاَرت  حّتى   .. تكنلوجّية 

وُدروهُبا سالِكًة. 

هَو  ب��اهلل  ل��إلي��امن  وال��ش��اِم��ل  احلقيقي  املعنى  إنَّ 
ما  لُكِل  واإلمتثاُل  َع،  رَشَّ ما  بكلِّ  املطَلَقة  الَقناعَة 
... هذا هَو  ر  أمَر، واإلمتناع  عن كلِّ ما هنى وَحذَّ
وهَو  أال  الَقويِم،  ديَننا  ُأص��وِل  ِمن  ُل  األوَّ األصُل 
التوحيد. فلَنُكن ُموّحِديَن هللِ يف سلوِكنا والتِزاماتِنا 
دناه يف إيامننا وِفكِرنا وعقيدتنا، فام العربُة ِمَن  كام وحَّ
مناِهَج  َتسُلكنَي  التطبيَق  وِعند  ما،  بمنهٍج  إعتِزاِزِك 
بعَد  وما  اإلرشاٌك،  إاّل  التوحيد  بعَد  فام  غ��ريه؟! 
إنَّنا  الضالُل.  إاّل  اهُلدى  بعَد  وما  الباِطُل،  إال  احلقِّ 
ُح عىل الترشيع  عىل ِعلٍم بأنَّ الترشيع الساموي يرتجَّ
بكلِّ  العامِلُ  شأُنه،  تعاىل  اهلُل  مصَدرُه  ألنَّ  الوضعي، 
أمَّ  أم��ٍر.  لكلِّ  السميُع  ش��أٍن،  بكِل  البصرُي  يشٍء، 
اجلاِهل  فهَو  الَوضعي،  الترشيِع  َمصَدُر  اإلنساٌن 
بالَكثري العامِلُ بالقليل – وِعلُمُه ِمَن اهلل أيضًا – وما 

ُأوتيُتم ِمَن العلِم إاّل َقليال  )اإلرساء/85(.
يكون  أن  الرجل  مع  امل��رأة  كالم  يف  يريد  فعندما 
وتودد  لني  كل  من  خاليا  مقتضبا،  حاسام  حم��دودا 
يريد  ما  بقدر  املرأة  اهتام  باب  من  وليس   , وجماملة 
النفوس  مرىض  من  الطامعني  بوجوه  الباب  غلق 
)َفاَل   ... كياهنا  وتوقري  عفتها  وحتصني  الدنيئة، 
َوُقْلَن  َمَرٌض  َقْلبِِه  يِف  الَِّذي  َفَيْطَمَع  بِاْلَقْوِل  َضْعَن  خَتْ
َم��ْع��ُروًف��ا( )األح���زاب / 32( وق��د تسألني  َق��ْواًل 
الوجه والكفني،  لتغطية  الداعي  مستغربة أيضا: ما 
وعدم إظهار الزينة، وعدم .وعدم.؟! وملاذا كل هذا 
التحصني احلديدي للمرأة، ويف التغليف اخلشبي ما 

نراه كفاية؟!
املرأة متتلك  أن  – وليس اجلواب كله -:  فاجلواب 
وهي  الفقري،  عمودها  وهو  األرسة  رشف  ناصية 
وهو  ال��ع��امل،  يف  مصنع  أعظم  م��دي��رة  أيضا  متثل 
املسؤول عن إنتاج أبناء املعمورة كلها. ونحن نعلم 
بأن احلجر الطاهر ينجب النسل الطاهر، والعكس 
صحيح أيضا. فاخلالق الرؤوف ينظر للكون كأرسة 
ر صفاء  أن يشوب  رشفها وُيعكِّ واحدة، ال يرىض 

ِعرضها مقداٌر ذّرٍة واحدٍة .

المرأة المحجبة..
هي الوجه العلني للمؤمنين
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البيت  حيّب  وجّل  عّز  اهلل  »إّن  السالم:  عليه  الصادق  اإلمام  عن 
البيت الذي فيه الطالق وما من يشء  الذي فيه العرس ويبغض 

أبغض من الطالق«.
أال  عليه  الناس  وحّث  تعال�ى  اهلل  أحّبه  لب�ناء  ه�دم  ه�و  الطالق 
وه��و ال�زواج، فالزواج رغم كونه أمرًا حمبوبًا عند اهلل تعاىل وسببًا 
من أسباب كامل الدين وحصنًا يقف يف وجه املعايص، إاّل أّن اهلل 
تعاىل مل ُيرد إجبار الناس عىل التزام هذا البيت وال التحّصن هبذا 
التي  السلبّية  اآلثار  من  الكثري  له  يكون  قد  اإللزام  فإّن  السور، 
الذي  الزواج  قفص  إىل  الدخول  قبل  كثريًا  يرتدد  اإلنسان  جتعل 
لن يستطيع اخلروج منه بعد ذلك، باإلضافة إىل كون اإللزام جُيايف 
الواقع ويتعاىل عن املشاكل احلقيقّية التي يمكن أن يقع هبا بعض 
هذه  ولعّل  االنفصال،  إاّل  حاّلً  أمامهم  ُيبقي  ال  بشكل  األزواج 
األمور وغريها من األمور التي يعلمها اهلل تعال�ى جعلت الطالق 
غري حمّرم رشعًا، وتركت الباب مرشعًا أمام هذا اخليار، ولكن يف 
الوقت نفسه وّجه تعاىل اإلنسان نحو االبتعاد عن الطالق وعدم 

األخذ هبذا اخليار ما أمكن.
وعن اإلمام الباقر عليه السالم قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله وسلم: »أوصاين جربئيل عليه السالم باملرأة حّتى ظننت أّنه 

ال ينبغي طالقها إاّل من فاحشة مبّينة«.
 وقد أّكد تعاىل عىل كراهّية هذا األمر حّتى جعله أبغض األشياء 
الرواية السابقة عن اإلمام الصادق عليه السالم، بل نجد  كام يف 
تتعّدى  بل  الطالق  مبغوضّية  عند  تتوّقف  ال  الروايات  بعض 
ذلك إىل مبغوضّية من يقوم به وخيتاره، فعن اإلمام الصادق عليه 
السالم: »ما من يشء مّما أحّله اهلل أبغض إليه من الطالق وإّن اهلل 

ُيبغض املطالق الذّواق«.
فخيار الطالق رغم عدم حتريمه رشعًا إاّل أّنه ينبغي الوقوف عنده 
كثريًا واالبتعاد عنه ما أمكن، بل عدم أخطاره يف الذهن حّتى ال 
هبا  يقع  أن  يمكن  مشكلة  أّي  من  للتهّرب  األسهل  احلّل  ُيصبح 

الزوجان.

استمرارّية  االسرة الناجحة
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بداية نشأته  يبدأ منذ  الطفل وتوّجهه  تربية  مما ال خالف عليه أن 
املدرسة  فهي  يشء  كل  منها  يستلهم  التي  األرسة  يف  ووج��وده 
األوىل التي يتعّلم منها اللغة والتخّلق والعادات والتقاليد بحسنها 
به  املحيطني  األشخاص  لدى  الدار  جدران  بني  جيده  فام  وسّيئها 
ومتفاعل  متأثر  حمال  ال  فهو  واألقربني  واألخوان  واألم  كاألب 

معه جّله.
لديه  وتوّجهه  الوعي  تشكيل  ويبدأ  مساراته  تبدأ  هنا  وم��ن 
والقناعات املختلفة، بالتايل سوف يتكّون لديه الرأي ووجهة النظر 
اجتاه كل ما يراه ويعيه وينمو هذا الرأي وتلك القناعة واملحّصلة 
الطفل  فنظرة  األمر  وجسامة  خطورة  تكمن  وهنا  األيام  بتقادم 
اىل ما يدور حوله تبدأ من األرسة فيتأّثر كثريًا بام تبناه اآلخرون، 
وأعتقد به كل من حوله. فحني ينشأ الطفل يف أجواء هادئة تتسم 
باملساحمة والرقي فأنه سوف ينعكس كل ذلك عليه فينشأ متساحمًا 

راقيًا نابذًا للعنف وماقتًا للمشاجرة واخلصام. 
وحني يسود األرسة اجلو اإليامين وحسن األخالق مثاًل فالنتيجة 
عمومًا ستكون سائرة باالجتاه اإليامين واألخالق احلسنة وكام جاء 
يف احلديث الرشيف )كل مولود يولد عىل الفطرة وأبواه هيّودانه 
رسوخها  يبدأ  واملتبنيات  الثوابت  من  الكثري  وان  ينرّصانه(.   أو 
من مرحلة الطفولة ثم تكرب وتتجّذر أكثر بمرور الوقت حتى إذا 
يف  ارتكز  ما  تغيري  يف  صعوبة  هنالك  أن  نجد  أشّده  االنسان  بلغ 
والنظرة  والسياسة  احلياة  يف  الرأي  وحتى  نفسه  يف  واستقّر  ذهنه 
اىل الشخوص واملواقع واحلوادث فأنه باكرًا يتشّكل لديه العنوان 
وتبدأ الصورة ترسم مالحمها كاملة األقواُل واألفعال.  وهنا جتدر 
اإلشارة اىل أنه جيب عىل أفراد األرسة اإلعتناء يف القول والفعل 
عىل  احلبل  ويرمى  عواهنها  عىل  األمور  ترتك  ال  وأن  واملامرسة 

الغارب فيسبق السيف العذل.   

األسرة هي المدرسة األولى
ضرغام البرقعاوي
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درٌة أثرية 

وحضارة يلفها االهمال 

اإلرث  الشامخ جتد  النخيل  املساحات اخلر وبساتني  نحو 
ذي  اهلل  نبي  وقرب  الكفل  ناحية  حيث  احلضاري  وال��رتاث 
فاملدينة  اسمه،  عىل  سميت  التي  عليه(  اهلل  )س��الم  الكفل 
الغريب  واجل��ن��وب  اجلنوب  من  وحت��ّده��ا  بالسكان  تزدحم 
مدينة النجف االرشف والكوفة، وتتصل من الغرب بناحية 
واحتوائها  وكربالء  النجف  بني  املسافة  لتوسطها  احليدرية 
عىل خان قديم، أما شامهلا الغريب فمدينة اهلندية )طويريج(، 
ذكرها  وقد  بابل،  حمافظة  رشقي  كم(   25( تبعد  والكفل 
املؤرخ  شهاب الدين ياقوت احلموي يف معجم البلدان بأهنا 
موضع يف ارض بابل قرب حلة بني َمزَيد، وهي ارض امتزج 
ميالد  سبقت  سنوات  يف  ظهرت  عدة،  بحضارات  تارخيها 

من  معلاًم  تشكل  إهنا  وحيث  السالم(  عليه   ( املسيح  السيد 
واملزارات  املراقد  من  الكثري  حيتضن  البابلية  احلضارة  معامل 

الرشيفة أيضا..
التسميات  أقدم  وهي  مالحة(  )بر  اسم  املدينة  عىل  وأطلَق 
كذلك  وسميت  مناطقها،  ألحد  يعود  االسم  وهذا  للناحية 
املسلمني حينذاك، وهي  للكوفة عاصمة  التابعة  ب�)الُكناسة( 
فهي  الكفل  أما  العرشين،  ث��ورة  عىل  الشاهدة  )الُنخيلة( 
تسمية منسوبة اىل نبي اهلل ذي الكفل )عليه السالم( بعد إن 
جاءها مسبيًا عىل يد امللك البابيل )نبوخذ نرص( ضمن السبي 

البابيل"..
فهي  املشعة،  العراقية  اآلثار  منطقة مهمة يف خارطة  والكفل 

الكفل

حسين النعمة
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األربعة  وأثار مهجورة، وجدرانه  النخيلة وهو عبارة عن أطالل  )بور سيبا( ومسجد  مثل أطالل  بابلية  أسوار  بقايا  حتتوي عىل 
مهدمة وباحته مرتوكة للنفايات، وبئره مردوم، فلم يبق منه يشء يستحق الذكر سوى مئذنته الشاهقة االرتفاع الدالة عىل املسجد 
املنكوب ، ومئذنة الكفل واألبنية امللحقة هبا من املعامل التارخيية البارزة عىل مستوى العراق، فعامرهتا وزخارفها تشكل حقبة مهمة 

من تاريخ العامرة العراقية.
الكفل درة سياحية يف البلد حتتضن مسجد النخيلة التابع ملزار الكفل الذي تقصده السواح من كل مكان، وسبق وان رشحت دائرة 
اآلثار املرقد اىل الئحة الرتاث العاملي، وطالبت الدولة بصيانة معامل العراق الدينية والتارخيية ومنها مسجد النخيلة املغيب، الذي 

طمست وُغريت معامله، ومنها هتديم مقام االمام عيل بن أيب طالب )عليهام السالم( دون أي حراك من اجلهات املختصة. 
ومدينة الكفل لغة ساحرة عىل ضفاف الفرات، وقد اشتهرت بأجوائها اخلالبة كوهنا أرضا زراعية تنترش بني مرابعها سنابل احلنطة 

ويعلو النخيل األشم ببساتينها، بالرغم من إمهاهلا كدرة عراقية نفيسة.. 
أما زائر هذه املدينة األثرية تأخذُه التساؤالت عن مفاتيح التوهجات، فتشُد رؤية أطالهلا وهتيم بِه يف دروٍب مألوفٍة وأخرى ال متنحُه 
نفسها بسهولة، فتخاطبه األطالل، عّلها ترتُع يف قلب األمل فقد أتعبها االنتظار، وانغمست يف تراب النسيان والفوىض واختلط 

ماضيها بحارضها؛ بعد أن عكَفْت عنها يد الوطنية..
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التهاب المفاصل الصدفي..

 ال يستثني العمر او الجنس

دي
ها

 ال
بد

 ع
م

س
قا

ر/ 
قري

ت

هو جزء من عائلة االلتهاب الفقاري المفصلي الالصق، ويعرف بانه االعتالل المفصلي االلتهابي المصاحب للصدفية 
بالصدفية، ثم يتم تشخيص إصابتهم بعد  البداية  األشخاص في  الروماتويد، ُيصاب معظم  والسالبة لعامل 
ذلك بالتهاب المفاصل الصدفي )7%-42%(، ولكن يمكن أن تبدأ مشاكل المفاصل في بعض األحيان قبل ظهور 
اآلفات الجلدية )15%(، ويصيب المرض جميع االعمار، ونفس النسب تكون عند الذكور واالناث ... ولمعرفة تفاصيل 
اكثر عنه مجلة التقينا بالدكتورة انوار الخرسان اختصاص المفاصل والتأهيل الطبي في مدينة االمام الحسين 

»عليه السالم« والتي تحدثت قائلة:ـ

داء
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اسباب المرض
معظم  لدى  ويكون  ذلك،  يف  دورًا  تلعب  وبيئية  وراثية  عوامل 
عائيل  تاريخ  الصديف  املفاصل  بالتهاب  املصابني  األشخاص 
الباحثون  واكتشف  الصديف،  املفاصل  التهاب  أو  الصدفية  من 
بعض العالمات الوراثية التي يبدو أهنا ترتبط بالتهاب املفاصل 
مثل  البيئة  يف  ما  يشء  أو  اجلسدية  الصدمة  تؤدي  وقد  الصديف، 
املفاصل  بالتهاب  اإلصابة  إىل  والبكتريية  الفريوسية  العدوى 

الصديف لدى األشخاص ذوي امليول الوراثية.

اعراض المرض
عند  ودافئة  محراء«  »تكون  املصابة  املفاصل  تيبس  تورم,  )االم, 
اللمس(، وهناك مخس انامط رسيرية لاللتهاب املفاصل الصديف 
وهي )التهاب املفاصل القليل العدد »مفصلني اىل اربعة مفاصل« 
»وهو  املتناظر  املتعدد  املفاصل  التهاب  متناظرة،  غري  وتكون 
اصابة مخسة او اكثر من املفاصل وتكون متناظرة«، التهاب العقد 
التهاب  احلرقفي،  العجزي  املفصل  التهاب  الطرفية،  املفصلية 

مفصل مشوه(.
املفصلية  »العقد  هي  املرض  هبذا  تصاب  التي  اليد  مفاصل  وان 
األقدام  و  اليد  أصابع  ورم  والرسغ،  الكف  الطرفية,  املركزية, 
خاصة  الكاحل  و  األقدام  يف  أمل  بالسجق،  شبيهة  تصبح  بحيث 
الوتر العرقويب )اخيلس(، التغريات يف األظافر، مثل )التآكل، أو 

االنفصال عن املخدة الظفرية(.
التشخيص

لعضلة  االرت��ك��از  منطقة  او  الفقري  العمود  مفصل  التهاب 
والتاريخ  الرسيري  )الفحص  ييل  من  اكثر  او  ثالثة  وجود  مع 
إجيايب  عائيل  تاريخ  أو  املريض  عند  الصدفية  »وجود  الصحي 

الدم  الصديف«، فحوصات  املفاصل  التهاب  أو  الصدفية  بوجود 
حواف  واستقامة  تآكل  الرثوي،  العامل  الختبار  سلبية  »نتيجة 
االظافر لألصابع اليد والقدم، صور إشعاعية تؤرش إىل تغريات 
بالسجق يف  اليد واالقدام شبيهه  املفصل، وجود ورم اصابع  يف 

وقت الفحص اويف السابق(.
العالج

االلتهاب،  هو  الصديف  املفاصل  التهاب  يف  األساسية  العملية 
عىل  والسيطرة  التخفيف  نحو  تتجه  العالجات  ف��إن  لذلك 
االلتهاب، ويمكن معاجلة احلاالت اخلفيفة باستخدام املسكنات 
األدوية  استخدام  وايضا  الالستريويدية  االلتهاب  ومضادات 
املضادة للروماتيزم أو معدالت االستجابة البيولوجية ملنع تدمري 

املفاصل.
مضادات الرثويات المعدلة لشكل المرض

تستخدم املضادات يف احلاالت الصعبة وتساعد هذه  املجموعة 
عىل التخفيف من دمار املفاصل, ويبدأ تأثريها ببطء, لذلك حتتاج 
من  وتقلل  كامال  بتأثريها  لتقوم  وأشهر(  )أسابيع  طويل  لوقت 

األعراض اجللدية للمرض.

العالج البيولوجي
حالة  ويف  ايضا  الصعبة  احل��االت  يف  املجموعة  هذه  تستخدم 
الفقري  العمود  والتهاب  احلرقفي  العجزي  املفصل  التهاب 

وايضا تقلل من االعراض اجللدية للمرض.
اهمية التشخيص المبكر للمرض

التهاب املفاصل لفرتات طويلة يؤدي اىل تدمري املفصل لذا ينصح 
بالتشخيص املبكر وعالجه مما يؤدي اىل بطء ومنع دمار املفصل. 
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اوائل 
علماء العرب 

-  ابن اهليثم يعترب أول من اكتشف أن العدسة 
املحدبة ترى األشياء أكرب مما هي عليه.

احلائك  اب��ن  وقبله  اخل��ازن  الرمحن  عبد   -
اهلمذاين اول من اكتشف اجلاذبية.

- ابن خلدون هو أول رائد يف علم االجتامع 
)العمرانيات(.

أن  أثبت  من  أول  األن��دل��يس  رش��د  اب��ن   -
اجلدري ال يصيب اإلنسان مرتني.

- ابن الشاطر الدمشقي هو أول من عرف أن 
األرض كوكب يسبح يف الفضاء.

ان  اكتشفوا  الذين  العلامء  اول  البريوين   -
الشمس هي مركز الكون.

أعامل  وص��ف  من  أول  حيان  بن  جابر   -
التقطري والتبلور والتذويب والتحول. 

صاحبة  هي  اإلس��الم  حضارة  كانت  هكذا 
كالطب  املجاالت  كل  يف  والفضل  السبق 
والطبيعة  والترشيح  والصيدلة  والبيطرة 
وعلوم  والكيمياء  والرياضيات  واهلندسة 
واالقتصاد  واجليولوجيا  والزراعة  الفلك 

والسياسة وغريها

الك   ثري منا يفهم هذه العبارة بشكل خاطئ، فال يشرتط أن يكون اللقاء بعد املوت!، 
فالصالة لقاء، و املناجاة لقاء، والذكر لقاء، و التفكر لقاء،  والصدقة لقاء، و قراءة 
القرآن الكريم لقاء، و التودد إىل الناس لقاء، وطلب العلم لقاء، و األدب مع العلامء 
لقاء، و قيام الليل لقاء، وزيارة املريض ايضا لقاء، فهل أدركنا كم فرصة للقاء اهلل؟.. 
ا َواَل  ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاحِلً فسبحانه يقول يف حمكم التنزيل: } َفَمن َكاَن َيْرُجو لَِقاء َربِّ

ِه َأَحًدا )الكهف/110({.  ْك بِِعَباَدِة َربِّ ُيرْشِ

اللحظة التي اكتشفت فيها العربة السومرية ذات العجالت االربع  في 

تل االحيمر 1923. يرجع تاريخها الى 5000سنة قبل الميالد

 ال راحة لمؤمن إال بلقاء ربه ..

االعتراف والرقي
ُهَو  َه���اُروُن  }َوَأِخي  موسى:  سيدنا  قال 
ُقنِي  َأْفَصُح ِمنِّي لَِساًنا َفَأْرِسْلُه َمِعَي ِرْدًءا ُيَصدِّ
)القصص/34({،  ُبوِن  ُيَكذِّ َأن  َأَخاُف  إيِنِّ 
فهي  اآلخرين  بمزايا  االع��رتاف  امجل  ما 
مزايا  من  وإنكارها  األنبياء...  مزايا  من 
ْنُه َخَلْقَتنِي ِمن نَّاٍر  الشيطان، }َقاَل َأَنا َخرْيٌ مِّ

َوَخَلْقَتُه ِمن ِطنٍي )ص/76({.
إِنَّا   ..{ السالم(:  )عليه  هود  للنبي  وقالوا 
اْلَكاِذبنَِي  ِمَن  َك  َلَنُظنُّ ا  ِوإِنَّ َسَفاَهٍة  يِف  َلَنَراَك 
َقْوِم  َيا   ..{ فأجاهبم:  )األعراف/66({، 
بِّ  رَّ ن  مِّ َرُس��وٌل  َوَلِكنِّي  َسَفاَهٌة  يِب  َلْيَس 
اْلَعامَلنَِي )األعراف/67({، ومل يقل هلم؛ بل 
يف  األخالق  رقي  أمجل  فام  السفهاء!،  أنتم 

تعامل األنبياء
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من هو ؟

اجاب سامحة املرجع االعىل السيد السيستاين عن االستخارة قائال: 
»املتيقن من مرشوعية االستخارة هو مورد التحرّي بعد االستشارة، 

واالمر املهم االول بعد االستشارة«.
ام خيرس  التجارة  من  يستخري ألمر هل سريبح  هنالك من  ولكن 
جتارية  امور  هكذا  خيرس؟  ام  يربح  البضاعة  باع  لو  اخلرية،  فهذه 
ختضع  التجارة  كانت  اذا  واال  السوق  لوضع  خاضعة  تكون 

لالستخارة ألصبحت مهنة التجارة عدما«.
هنالك ايضا مسائل ال تستحق االستخارة وفق ظروف معينة كام 
يف هذا السؤال الذي طرح عىل مكتب االستفتاءات: نحن فتيات 
نبلغ من العمر )29 – 27 – 25( وكل خاطب يتقدم إىل خطبتنا 
يقوم والدنا بأخذ االستخارة ويف اغلب األحيان تكون االستخارة 
الزواج، فهل تصح اخلرية  هنيا، وهلذا السبب نحن معطالت عن 

من عدمه يف هذا املوضع؟
اجلواب: ينبغي لألب ان ال يستخري يف أمر البنت إذا كان قد قدم 
هلا من هو كفء  هلا رشعًا وعرفًا إاّل بموافقة البنت نفسها، إذ إنام 
األب  ووالية  رشعًا،  خمريًا  اإلنسان  يكون  حيث  لألمر  يستخار 

تسقط رشعًا باالمتناع عن املوافقة عىل زواجها من كفؤها.

مارأيك يف اإلمام عيل بن ايب طالب  )عليه السالم( ؟ 
فسأله هذا ) العامل ( 

قال : ماهو أرشف مكان يف األرض ؟
قلت : بيت اهلل 

فقال : ماهو أفضل مكان فيه ؟ 
قلت : املحراب 

فقال : ماهي افضل األعامل عند اهلل ؟ 
قلت : الصالة 

فقال : أي صالة فيها معاناة ؟ 
قلت : صالة الصبح 

فقال : اي وضعية يف الصالة أقرب اىل اهلل ؟ 
قلت : السجود 

فقال : ماهو أرشف عضو باجلسم ؟ 
قلت : الرأس 

فقال : ماهو أرشف مكان يف الرأس نتقرب فيه اىل اهلل ؟ 
قلت : اجلبهة 

فقال : ماهي أفضل الشهور عند اهلل ؟ 
قلت : شهر رمضان 

فقال : وماهي افضل الليايل يف شهر رمضان ؟ 
قلت : ليلة القدر 

فقال : ماهي أفضل القتل عند اهلل ؟ 
قلت : الشهادة 

عندها إغرورقت عيناه بالدمع ....فقال : اسمع يا أخي 
استشهد يف   ) السالم  )عليه  املؤمنني  امري  اإلمام عيل   ( ان 
رمضان : ويف ليلة القدر . ويف املسجد . ويف املحراب . ويف 

صالة الصبح . واثناء السجود . 
) ورضب عىل جبهته املباركة ( وهو الوحيد الذي 

ولد يف الكعبة املرشفة.   

انه الشيخ العالمة حمّمد باقر ابن الشيخ حمّمد أكمل بن حمّمد 
صالح اإلصفهاين املعروف بالوحيد البهبهاين، وينتهي نسبه 

إىل الشيخ املفيد)قدس رسه(.
ولد عام 1117ه بمدينة إصفهان يف إيران. ُتويّف يف التاسع 
والعرشين من شوال 1205ه بمدينة كربالء املقّدسة، وُدفن 
مّما  السالم(،  احلسني)عليه  اإلمام  حرم  يف  العلامء  رواق  يف 

ييل أرجل الشهداء يف اجلهة الرشقية 

االستخارة ليست تجارة سئل احد ) العلماء ( 
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