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غياب الوعي البيئي..
ظاهرة تتحملها الحكومات السابقة

يعاين العراقيون يف بعض مؤسسات احلكومة ومن بعض
املوظفني من ضعاف النفوس من الفساد وبشقيه االداري
واملايل  ،وهذا جعل البعض يقول ال وجود للقانون الن
احلساب غري موجود .
االشارة اىل امرين مهمني ومها االمر االول اليأس وهتويل
الفساد يف بعض االحيان ظاهرة سلبية متنح الفاسد
مساحة اكرب لنرش فساده بل وتربر له اعامله الفاسدة
وتزداد ثقته بفساده  ،بينام ترويج النزاهة وحماسبة الفاسد
حيد من هذه الظاهرة.
االم��ر الثاين وه��و مهم يبدأ وينتهي بنا وه��ي املبادئ
واالخ�لاق وكالمها وج��ه من وج��وه االي�مان ب��اهلل عز
وجل فهنالك جماالت ال عالقة للحكومة فيها نتعامل
معها كردة فعل عىل ما يواجهنا من موقف فاسد فنهمل
االلتزام واحل��رص ونعيش الياس ونتكئ عىل عكازة
ٍ
متفش يف البلد والقانون معدوم
متهرئة وهي ان الفساد
فنصبح جزءا مهام من تثبيت ودعم هذه الظاهرة السلبية
 ،عىل االنسان ان يلتزم بام يؤمن ويف اي ظرف فحقيقة
االي�مان والرتبية ال تظهر اال يف املحن ونحن من يبدأ
اخلطوة االوىل للقضاء عىل الفساد.
رئيس التحرير :

لنختم القرآن

سورة الروم
��وم الس�َم�اَ ء َوالأْ َ ر ُ َ
��ن آ َياتِ ِ َ
��م إِ َذا َد َع ُاك ْم
َو ِم ْ
ْ
ض بِأ ْم�� ِر ِه ُث َّ
��ه أن َت ُق َ َّ
َ
��م تخَ ْ ُر ُج َ
��ن الأْ َ ْر ِ
��ون {ال��رومَ }25/و َل ُه َمن
��و ًة ِّم َ
َد ْع َ
ض إِ َذا أن ُت ْ
الس�َم�اَ َو ِ
ض ُك ٌّل َّل ُ��ه َقانِ ُت َ
ات َوالأْ َ ْر ِ
��و
��ون {ال��رومَ }26/و ُه َ
فيِ َّ

��ه المْ َ َث ُل الأْ َ ْعلىَ
��و َأ ْه َو ُن َع َل ْي ِه َو َل ُ
ا َّل ِذي َي ْب��دَ ُأ الخْ َ ْلقَ ُث َّم ُي ِعيدُ ُه َو ُه َ
الس�َم�اَ َو ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ي��م {الروم}27/
ض َو ُه َ��و ا ْل َع ِز ُ
ي��ز الحْ َ ِك ُ
فيِ َّ
ضرَ َ َب َل ُكم َّم َثلاً ِم ْن َأ ُنف ِس ُ��ك ْم َهل َّل ُكم ِّم��ن َّما َم َل َك ْت َأ ْيماَ ُن ُكم
َاك ْم َف َأن ُت ْم ِف ِ
ِّم��ن شرُ َ َكاء فيِ َما َر َز ْقن ُ
��واء تخَ َ ا ُفونهَ ُ ْم َك ِخي َفتِ ُك ْم
يه َس َ
��ك ْم َك َذلِ َك ُن َف ِّص ُل الآْ َي ِ
َأ ُنف َس ُ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع ِق ُل َ
ون {الرومَ }28/بلِ
اءهم بِ َغيرْ ِ ِع ْل ٍم َف َمن هَ ْي ِدي َم ْن َأ َض َّل اللهَّ ُ
ين َظ َل ُموا َأ ْه َو ُ
��ع ا َّل ِذ َ
ا َّت َب َ
ين {ال��رومَ }29/ف َأ ِق ْم َو ْج َه َك لِلدِّ ِ
ين َحنِي ًفا
َو َما لهَ ُ م ِّمن َّناصرِ ِ َ
اس َع َل ْي َها لاَ َت ْب ِد َ
ين
يل لخِ َ ْل ِق اللهَّ ِ َذلِ َك الدِّ ُ
��ر َة اللهَّ ِ ا َّلتِي َف َط َر ال َّن َ
ِف ْط َ
اس لاَ َي ْع َل ُم َ
��م َو َل ِك َّن َأ ْك َث َر ال َّن ِ
ون {ال��رومُ }30/منِيبِنيَ إِ َل ْي ِه
ا ْل َق ِّي ُ
الصلاَ َة َولاَ َت ُكو ُنوا ِم َن المْ ُشرْ ِ ِكنيَ {الروم}31/
يموا َّ
َوات َُّقو ُه َو َأ ِق ُ

ب بِماَ َلدَ هْيِ ْم َف ِر ُح َ
ين َف َّر ُقوا ِدين َُه ْم َو َكا ُنوا ِش َي ًعا ُك ُّل ِح ْز ٍ
ون
ِم َن ا َّل ِذ َ
{الروم}32/

تفسيرالسورة
(  ) 25وم��ن آيات��ه ان تق��وم الس�ماء واألرض بأمره قيامه�ما بإقامته هلام
وارادت��ه لقيامهام ثم إذا دعاك��م دعوة م��ن األرض إذا أنتم خترجون ثم
خروجكم من القبور بغتة إذا دعاكم من األرض دعوة واحدة بال توقف
(  ) 26ول��ه من يف الس�ماوات واألرض كل له منق��ادون لفعله فيهم ال
يمتنع��ون علي��ه (  ) 27وه��و الذي يب��دأ اخللق ثم يعي��ده بعد هالكهم
وهو أهون عليه واإلعادة أس��هل عليه من االب��داء باإلضافة إىل قدركم
والقي��اس عىل أصولكم واال فهام عليه س��واء ول��ه املثل االعىل الوصف
العجي��ب الش��أن الذي ليس لغريه ما يس��اويه أو يداني��ه يف التوحيد عن
الصادق عليه الس�لام وهلل املثل االعىل الذي ال يشبهه يشءوال يوصف
وال يتوه��م فذل��ك املثل األع�لى (  ) 28رضب لكم مثال من أنفس��كم
منتزع��ا م��ن أحواهلا التي هي أق��رب األمور إليكم ه��ل لكم مما ملكت
ايامنك��م م��ن مماليككم م��ن رشكاء فيام رزقناك��م من األم��وال وغريها
فتكونون أنتم وهم فيه سواء يترصفون فيه كترصفكم مع أهنم برش مثلكم
واهن��ا معارة لكم ختافوهنم ان تس��تبدوا بترصف فيه كخيفتكم أنفس��كم
ك�ما خياف األحرار بعضه��م من بعض كذلك نفصل اآلي��ات نبينها فان
التمثيل مما يكشف املعاين ويوضحها لقوم يعقلون يستعملون عقوهلم يف
تدبر األمثال (  ) 29بل اتبع الذين ظلموا باإلرشاك أهواءهم بغري علم
جاهل�ين ال يكفه��م يشء فان العامل إذا اتبع ه��واه ردعه علمه فمن يقدر
عىل هدايته وما هلم من نارصين خيلصوهنم من الضاللة وحيفظوهنم عن
آفاهت��ا (  ) 30فأقم وجهك للدي��ن حنيفا القمي اي طاهرا قيل هو متثيل
لالقبال واالس��تقامة عليه واالهتامم به والقمي عنه عليه السالم قال هو
ال إل��ه إال اهلل حمم��د رس��ول اهلل ع�لي ويل اهلل إىل ههنا التوحي��د) 31 ( .
راجعني إليه مرة بعد أخرى واتقوه وأقيموا الصالة .

أصحاب السبت ..وقول اإلمام السجاد (عليه السالم) فيهم*
ين
قص ما كان من قصة أصحاب السبت الذين قال اهلل تعاىل عنهمَ { :و َل َقدْ َع ِل ْم ُت ُم ا َّل ِذ َ
روي ان اإلمام عيل بن احلسني (عليه السالم) أنه ّ
ت َف ُق ْلنَا لهَ ُ ْم ُكو ُنو ْا ِق َر َد ًة َخ ِ
��ب ِ
ْاع َت��دَ و ْا ِم ُ
اس��ئِ َ
ني (البقرة ..})65/فقال« :هو مس��خ حقيقي ,ويؤيده ق��ول ابن عباس (ت68ه):
��م فيِ َّ
نك ْ
الس ْ
فمسخهم اهلل عقوبة هلم ،وكانوا يتعاوون وبقوا ثالثة أيام مل يأكلوا ومل يرشبوا ومل يتناسلوا ،ثم أهلكهم اهلل تعاىل وجاءت ريح فهبت هبم
فألقتهم يف املاء» ،واورد هذا العالمة املجليس يف :بحار األنوار .59/14
كام هنالك رأيان يف مس��ألة املس��خ ،االول( :إنه مس��خ غري حقيقي ,فلم يمسخوا قردة ,وإنام هو مثل رضبه اهلل (جل جالله) ,والظاهر أن قد
حيمل عىل املجاز ,الن األمثال هلا ظاهر يف الواقع.
فقال��وا :ومس��خ قلوهب��م ,فجعله��ا كقلوب القردة ,ال تقب��ل وعظ ً ,ا وال تتقي زج��ر ًا وهذا ما نس��به الطربيس إىل جماه��د ( /ظ :جممع البيان
.)248/1
والث��اين خ�لاف الظاهر ,الن الذي عليه جل املفرسين -من غري رضورة تدعو إليه ،خصوص ًا إذا وقفنا عىل قوله تعاىل ُ :
{كو ُنو ْا} عرفنا ان
قول��ه لل�شيء إذا أراده( :كن فيكن ع�لى احلقيقة) وربام جير القول الثاين إىل فتح باب حتمل معه قصص القرآن مجيع ًا إىل التس��لية واألمثال
اخليالية ال الواقعية ,وهو أمر غري مقبول.

* من بحث (االعتبار من القصص القرآني عند اإلمام علي بن الحس��ين (عليه الس�لام) إلستاذ كلية الفقه في جامعة الكوفة :أ.م.د جاسم
محمد علي الغرابي.

الفرق بين ُ
الفلك َ
والفلك في القرآن الكريم
الفلك الس��فينة الكبرية ،وقد ذك��رت ُ
معن��ى ُ
«الفلك « يف القرآن الكريم ( )٢١مرة ،وذكرت «الس��فينة» يف القرآن الكريم ثالث مرات..
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
اس ُل ْك ف َيها
الفلك تستوعب عددا كبريا ،وورد فيها قوله تعاىلَ { :فأ ْو َح ْينَا إِ َل ْيه أ ِن ْ
اصن َِع ا ْل ُف ْل َك بِأ ْع ُيننَا َو َو ْحيِنَا َفإِ َذا َجاء أ ْم ُر َنا َو َف َار ال َّت ُّن ُ
ور َف ْ
َ
َ
ِمن ُك ٍّل َز ْو َجينْ ِ ا ْثنَينْ ِ َوأ ْه َل َك( ...املؤمنون « .})27/أما الس��فينة صغرية وتس��توعب عدد ا قليال وتكون ملساكني ،وعنها قال تعاىل{ :أ َّما
الس ِفين َُة َف َكا َن ْت لمِ َ َس ِ
ني َي ْع َم ُل َ
اك َ
ون ( ...الكهف.})79/
َّ
ِ
َ
َّ
َّ
َ
َ
{و ُه َو الذي َخلقَ الل ْيل َوال َّن َه َار َو َّ
س
أم��ا الفلك بالفاء املفتوحة :فتايت بمعنى املدار الذي يس��بح فيه اجلرم الس�ماوي ،كقوله تعاىلَ :
الش ْ��م َ
َوا ْل َق َم َر ُك ٌّل فيِ َف َل ٍ
ك َي ْس َب ُح َ
ون (األنبياء.})33/

هل فاتتك صالتك؟!!
منه��م م��ن حيرض للدوام يف وقته و حيرض للمطار قبل موعده ،وحيرض للمستش��فى قبل املوعد ايضا ،ث��م ينام عن الصالة ،وإذا
رن اهلات��ف جيي��ب برسعة ،وإذا أذن املؤذن لصالة الصبح يتامطل ،ويقول( :مش��كلتنا نومنا ثقيل!!)َ { ،ب ْ
��ل ُت ْؤثِ ُر َ
َّ
ون الحْ َ َيا َة الدُّ ْن َيا
(األعىل.})16/
وم��ا حيزن ان (أكثر الناس) تفعل ذلك – اي (املامطل��ة)!! ولو بحثت يف كلمة (أكثر الناس) يف القرآن الكريم لوجدت بعدها:
َ
اس َ
اس َ
اس َ
ال ُي ْؤ ِمن َ
ال َي ْع َل ُم َ
ال َيشْ ُ��ك ُر َ
ون (األعراف ،})187/و {َ ..أ ْك َث َر ال َّن ِ
ون (البقرة ،})243/و {َ ..أ ْك َث َر ال َّن ِ
{أ ْك َث َر ال َّن ِ
ُون
(ه��ود ،})17/و {َ ..أ ْك َث ُر ال َّن ِ
ورا (اإلرساء ،})89/ولو بحثت يف كلمة (اكثرهم) لوجدت بعدها (اكثرهم فاس��قون
اس إِ َّال ُك ُف ً
– أكثرهم جيهلون  -أكثرهم معرضون  -أكثرهم ﻻ يعقلون  -أكثرهم ﻻ يسمعون).
يل ِّم ْن ِع َب ِ
{و َق ِل ٌ
لذا كن مع القليل الذين قال عنهم تعاىل يف الذكر احلكيمَ ..{ :و َق ِل ٌ
اد َي َّ
ين
يل ِّم َن الآْ ِخ ِر َ
ور (س��بأ ،})13/و َ
الش ُ��ك ُ
(الواقعة ،})14/و { َو َما آ َم َن َم َع ُه إِ َّال َق ِل ٌ
يل (هود ،})40/فلك اخليار ان تكن مع القليل او اكثرهم؟.

االخبار

أخبار

• (نبيه بري) رئيس مجلس النواب اللبناني:
ان العالقات بين العراق و لبنان ستصبح مميزة أكثر بدءًا من الغاء التأشيرات
بين البلدين والتعاون المصرفي وسنعمل على ازالة العوائق في وجه تعزيز هذا
التعاون ،واقرار التشريعات الالزمة لذلك

ومتابعات
• ( )66ملي��ار دين��ار قيمة الموازن��ة المالية التي حصلت عليها مدينة كربالء المقدس��ة
للعام الحالي  2019حسب وزارة التخطيط العراقية...

سماحة المرجع السيستاني
يستقبل رئيس مجلس النواب اللبناني
استقبل سامحة املرجع الديني اإلعىل آية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني
السيستاين (دام ظله) دولة رئيس جملس النواب اللبناين السيد (نبيه بري)
والوفد املرافق له .وه ّنأ الرئيس الضيف سامحة السيد (دام ظله) عىل ما
حققه العراقيون من انتصار باهر يف حرهبم عىل (داعش ) ومتكنهم من
حترير اراضيهم من سيطرة هذا التنظيم االرهايب.
وشكره سامحة السيد (دام ظله) عىل هتنئته وأشار اىل التضحيات الكبرية
التي قدمها الشعب العراقي لتحقيق هذا االنتصار التارخيي  .وأكد عىل
امهية تطوير العالقات بني البلدين الشقيقني العراق ولبنان يف خمتلف
املجاالت .كام أشار سامحته اىل امهية ان يعمل اجلميع عىل تثبيت قيم
التعايش السلمي املبني عىل رعاية احلقوق واالحرتام املتبادل بني خمتلف
املكونات الدينية واإلثنية يف منطقتنا يف سبيل توفري االمن واالستقرار
والتقدم واالزدهار لشعوهبا.

قناة كربالء الفضائية تطلق فعاليات

مهرجان النهج السينمائي الدولي الخامس
اطلقت جمموعة قنوات كربالء الفضائية التابعة لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة فعاليات
مهرجان النهج السينامئي الدويل بدورته اخلامسة مساء يوم اجلمعة املايض  2019/ 4/ 5يف مدينة
االمام احلسني (عليه السالم ) للزائرين عىل طريق (كربالء  -بابل).
وقال (حسنني اهلاين) مدير املهرجان ،ان املهرجان شهد مشاركة ( )53فلام من اصل( ) 3000عمل
متنوع من(  ) 120دولة عربية وأجنبية وحملية .موضحا ان اللجنة قسمت االفالم اىل ثالث حماور،
حمور االفالم الروائية والبالغ عددها( ) ٢٧فلام وحمور االفالم الوثائقية(  )١٢فلام ،وحمور افالم
االنيميشن ( ) ١٤فلام.
مؤكدا ان املهرجان سيتضمن تكريم الفنانني الرواد فضال عن منح الفائز االول جائزة عبارة عن درع
املهرجان مصنوع من الذهب بوزن( )100غم والثاين بدرع بوزن( )75غم من الذهب والثالث
بدرع بوزن( )50غم من الذهب ،اضافة اىل تكريم جلنة التحكيم وأفضل سيناريو.
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االخبار
• (السير جون لوريمير) مستشار الدفاع لشؤون الشرق االوسط البريطاني:
ان العراق بلد مهم ونسعى لتطوير العالقات بين البلدين وزيادة التعاون العسكري
في مجال تدريب القوات العراقية وتعزيز قدراتها وجهدها االستخباري ومواجهة
االرهاب وبقايا عصابة (داعش) .

• ( )6مليارات و( ) 679مليونا و( )440ألف دوالر االيرادات المتحققة لشهر اذار الماضي بحسب
إحصائية شركة تسويق النفط العراقية سومو..

يوجه نحو سبل االرتقاء بالعمل
الشيخ الكربالئي ّ

وجه املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ
ّ
(عبد املهدي الكربالئي) مسؤويل اقسام العتبة املقدسة
ومنتسبيها يف لقاء توعوي اىل بعض االسس املهمة التي تزيد
من املعرفة والعلم والوصول اىل عمق احلقائق اثناء العمل
اليومي وسبل االرتقاء به من خالل التفكر والتدبر والتأمل
للتقليل من مواجهة الصعوبات واإلخفاقات والفشل.
وأكد سامحته ،رضورة دراسة التاريخ وجتارب االخرين من
خالل االطالع والقراءة واالستفادة من جتارب االمم السابقة
ومعرفة اسباب النجاح والفشل واإلخفاق ،مشريا اىل ان هكذا
انامط يف التدبر والتفكري تكون اجيابية ومثمرة عىل مستوى
العمل ،منوها اىل امهية االسرتشاد ب��آراء االخرين وقبول
النقد والتقييم للنهوض بعمل مجاعي ناضج ..مبينا سامحته،
االسس املهمة التي ترتكز عليها الثقة بالقدرات واألمل بني
العاملني ،والفرق بني انسان وآخر من خالل املرتبة املتميزة
التي منحها اهلل تعاىل بينهم وان وظفت هذه القدرات املتميزة

االحرار  :ضياء االسدي

بشكلها الصحيح نصل اىل نتائج افضل.
وأشار سامحته ،اىل مسألة تنظيم الوقت وتقسيمه بصورة
صحيحة كون رأس مال االنسان ،جزء منه لطاعة اهلل وجزء
ألمر املعاش وجزء لبقية االحتياجات وجزء للمخالطة مع
املؤمنني ،فاإلنسان حيتاج دائ ًام اىل التنظيم كي يتطور ويتقدم
ِ
حياته يف العبادة والتقوى والورع واألخالق
يف مجيع جماالت
واملعارشة) حتى يف العمل نحتاج ان نستخدم العقول والتفكري
والعلوم لتطوير االداء هنا ٌ
كل حسب اختصاصه.
وتطرق سامحته ايض ًا اىل االسس اخلاطئة والسلبية يف التفكري
املصلحي االناين الذايت ،مشددا عىل االبتعاد عن دائرة (االنا)
التي تحُ كم القرار وموقفه وكيف يتعامل مع هذه املسألة ،مؤكدا
بان االنسان املؤمن يكون تفكريه باملجموع اوسع مبتعدا عن
التفكري باملصلحة الشخصية يف اختاذ القرارات وفق امالءات
(األن��ا) التي تتعارض مع ما يطلبه املجموع لذلك ستكون
النتيجة تأخر العمل وفشله.
Ahrarweekly
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ُ
الخطبة االولى لصالة ُ
الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في /28رجب االصب1440/هـ الموافق 2019/4/5م

في رحاب الشخصية األهم في تاريخ البشرية
وتقبل اهلل الطاعات بذكرى
اسعد اهلل لكم االيام ّ
املبعث ال��ن��ب��وي ال�شري��ف ال���ذي اخ��رج��ن��ا من
ّ
واطل بشخص النبي االعظم
الظلامت اىل النور
(صىل اهلل عليه وآله وسلم) عىل املعمورة فزادها
نور ًا وامتألت قلوب املؤمنني رسور ًا..
طبع ًا نحن معارش املسلمني كلنا مدعوون عىل
اختالف املشارب واملذاهب والطوائفُ ،كلنا
م��دع��وون ملعرفة ه��ذه الشخصية العظيمة..
شخصية النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ونحن
سبق ان ذكرنا مطلب ًا وه��و ان القرآن الكريم
عرف النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) يف
قد ّ
جمموع ما يف اآليات املباركات عن هذه الشخصية
العظيمة.
نحاول اآلن بشكل موجز ال أن نكرر احلديث
السابق لكن اطاللة لبعض اآلي��ات الرشيفة،
ونستعني بقول ام�ير املؤمنني (عليه السالم)
يعرج عىل
واالمام السجاد (عليه السالم) يف ان ّ
هذه الشخصية شخصية النبي (صىل اهلل عليه وآله
وسلم) وهي الشخصية االهم يف تاريخ البرشية.
بعثة النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) البد ان
نعتني هبا ،وهذا نحو من التذكري وان شاء اهلل تعاىل
نحن غري غافلني ،..نحو من التذكري هبذا اجلهد
الكبري الذي ّبينه النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
ومارس ُه..
طبع ًا اجلهة املرشقة يف حياة النبي (صىل اهلل عليه
وآله وسلم) كلها حياة إرشاق يعني هذه السلطة
اهلائلة التي عند ُه ،واملكانة الكبرية واملعراج
وقضية االرساء وما جاء به وتعامل االنبياء مع ُه
وهو يقول انا دعوة ايب ابراهيم ،ابراهيم (عليه
ّ
ولعل البد ان يكون حديث خاص عن
السالم)
ابراهيم (عليه السالم) وهو شيخ االنبياء هذه
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الشخصية العظيمة التي اسكن ذريته بواد غري
ذي زرع ،ثم بدأ ابراهيم يطلب كل خري لذريته ،مل
يكتف ابراهيم (عليه السالم) ان يدعو لنفسه وانام
ِ
لعلمه بأن هذه الذر ّية
ارشك ذريته دائ ًام يف الدعاء،
ستنتهي اىل النبي (صىل اهلل عليه وآل��ه وسلم)
ولذلك النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) يقول انا
دعوة ايب ابراهيم..
القرآن الكريم يف سورة اجلمعة اآلية الثانية يذكر
هذا املقطع:
ُ
ني َر ُس��و ًال ِم ْن ُه ْم َي ْتلوُ
َ
(ه َو ا َّل� ِ�ذي َب َعث فيِ األ ِّم ِّي َ
ُ
ِ
ِ
ِ
َ
ِّ
ْ
َاب َوالحْ ِ ْك َمةَ
ِّ
ِ
ِ
َعل ْيه ْم آ َياته َو ُيزَ كيه ْم َو ُي َعل ُم ُه ْم الكت َ
َوإِ ْن َكا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ني (.))2
الحظوا اآلن اغلب مدارسنا ُ
وكتبنا تذكر ان النبي
امي ًا وايض ًا هو
(صىل اهلل عليه وآله وسلم) كان ّ
امي ،لكن ما املراد من لفظة اال ّمي؟
النبي ّ
الح��ظ��وا اخ���واين حتقيق االص��ط�لاح يف بعض
احل��االت ج��د ًا مهم خصوص ًا اذا ط��رأت عىل
االصطالح جمموعة من العوامل التي غيرّ ت
ه��ذا االص��ط�لاح ع��ن معناه يف زم��ن اآلي���ة او
(األم��ي) من
زمن ال��رواي��ة ..وه��ذا االصطالح
ّ
االصطالحات التي مل ُتفهم باملعنى احلقيقي
مي باملعنى الذي ال يحُ سن القراءة
واتهُ ِ َم النبيُ ..ا ّ
والكتابة ولعل ُه َد َر َج عىل هذا املعنى اباؤنا وكثري
امي أي ال يحُ سن القراءة
االن يف مدارسنا النبي ّ
ً
والكتابة وطبع ًا هذه ِفرية كبرية جدا ال تقل عن
فرية ان ُه ساحر او جمنون او غريها..
ال اعتقد ان هناك مسل ًام منصف ًا يرىض عىل نبيهِ
االميون يف االستعامالت القرآنية يعني
ذل��ك،
ّ
االمية
املجتمعات الذي مل ينزل فيها نبي ..معنى ّ
عندما بعث يف االميني رسوال ً يعني مل يكونوا اهل
كتاب مل ينزل فيهم رسول يسمون امي ًا ،ليس معنى
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االمية الذي ال حيسن القراءة والكتابة واحلديث
طويل وذو شجون ألن هذا من املسائل املهمة
التي لصقت بالنبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
غفلة ،نسيان ًا ،اشتباه ًا ،سوء فهم ال أعلم ،لكن
واقع ًا املسألة ليست هكذا..
امري املؤمنني (عليه السالم) ايض ًا وهو ربيب النبي
(صىل اهلل عليه وآله وسلم) يقول امري املؤمنني
(عليه السالم) يف حق النبي (صىل اهلل عليه وآله
وسلم)( :ا ْبت ََع َث ُه بِال ُّنو ِر المْ ُض ِ
يِءَ ،و ا ْلبرُ ْ َه ِ
ان الجْ َ ليِ ِّ ،
َاب الهْ َ ِ
اج ا ْل َب ِ
اديَ ،و ا ْل ِكت ِ
َو المْ ِ ْن َه ِ
اديُ ،أسرْ َ ُت ُه َخيرْ ُ
َ
ُأسرْ َ ٍةَ ،و َش َج َر ُت ُه َخيرْ ُ َش َج َر ٍة ،أ ْغ َصانهُ َ ا ُم ْعت َِد َل ٌةَ ،و
ثِماَ ُر َها ُمت ََهدِّ َل ٌة).
ابتعثه بالنور ا ُمليضء وأمري املؤمنني (عليه السالم)
يؤكد ان هذا النور امليضء بحيث االنسان اذا رأى
سرية النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) واذا رأى
سلوك النبي واذا قرأ عن النبي حسب وثوق ما
يقرأ البد ان يتنور بنوره ..
(و ا ْلبرُ ْ َه ِ
ان الجْ َ ليِ ِّ ) الربهان ما يستعني به االنسان
َ
َ
ّ
اثبات مدعاه ،واجل�لي أي الواضح بحيث لو
كانت االذن غري مشوشة وواعية عندما تسمع من
النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) تنقاد ملا يقول،
النبي مل يأتنا اخواين بيشء خالف الفطرة ومل يأتنا
ب�شيء خ�لاف العقل ودائ� ً
ما النبي حريص عىل
امته ،احرص م ّنا عىل انفسنا والنبي يتأذى ويتأمل
عندما يربهن وعندما يأيت بمعجز ويرى الناس يف
حالة غري هذه احلالة وهذا قلب النبي قلب رحيم
ورؤوف ،واآليات تقول ( وما ارسلناك ا ّال رمحة
للعاملني) وكل ما جاء به النبي (صىل اهلل عليه وآله
وسلم) يبقى يف مكنون الرمحة وكل ما جاء به
النبي ونطق به هو يف مكنون الرمحة..
ويقول امري املؤمنني (عليه السالم) يف خطبة
اخ��رى يف كالم آخر َ ( :ف� َت� َ�أ َّس بِ َنبِ ِّي َك الأْ َ ْط َي ِب
الأْ َ ْط َه ِر صىل اهلل عليه وآله َفإِ َّن ِف ِيه ُأ ْس َو ًة لمِ َ ْن َت َأ َّسى
َو َعزَ ا ًء لمِ َ ْن َت َع َّزى َو َأ َح ُّب ا ْل ِع َب ِ
اد إِلىَ اللهَّ ِ المْ ُت ََأسيِّ بِ َنبِ ِّي ِه
َص لأِ َ َث ِر ِه َق َض َم الدُّ ْن َيا َق ْض ًام َولمَ ْ ُي ِع ْر َها َط ْرف ًا
َوالمْ ُ ْقت ُّ

َأ ْه َض ُم َأ ْه��لِ الدُّ ْن َيا َكشْ ح ًا
َو َأ مْ َ
خ ُص ُه ْم ِم َن الدُّ ْن َيا َب ْطن ًا).
االن���س���ان ك��ي��ف ي��ت��أس��ى؟
يتأسى يفعل فعل الشخص
الذي يريد ان يتأسى به بال ان يعود نفع
عىل املتأيس من ُه ،عندما اعلم ان النبي
(صىل اهلل عليه وآله وسلم) كان حيلم وكان يعفو
وكان يتهجد من الليل وكان يأنس بالصالة اتأسى
ِبه ،االنسان اذا اراد ان يحُ بب نفسه اىل اهلل ِ
عليه ان
يتأسى بنبيه ،االن نحن البد ان نتبع النبي (صىل
اهلل عليه وآله وسلم) وهذا املنهج والرصاط وما
ّ
خطه (صىل اهلل عليه وآله وسلم) جيب علينا ان
نتأسى ِبه ونتبع ُه..
(و َل َقدْ َك َ
ان
ثم يقول امري املؤمنني (عليه السالم)َ :
ِ
يجَ
صىل اهلل عليه وآله َي ْأ ُك ُل َعلىَ الأْ َ ْر ِ
ض َو ْل ُس
ِج ْل َس َة ا ْل َع ْب ِد َويخَ ْ ِص ُف بِ َي ِد ِه َن ْع َل ُه َو َي ْر َق ُع بِ َي ِد ِه َث ْو َب ُه
َو َي ْر َك ُب الحْ ِماَ َر ا ْل َعا ِر َي َو ُي ْر ِد ُف َخ ْل َف ُه َو َي ُك ُ
السترْ ُ
ون ِّ
َعلىَ َب ِ
اب َب ْيتِ ِه).
امري املؤمنني (عليه السالم) يريد ان يبينّ ان النبي
(صىل اهلل عليه وآله وسلم) جيلس عىل االرض
جلسة العبد وخيصف نعله ،يريد ان يبني ان النبي
(صىل اهلل عليه وآله وسلم) ليس من ُطالب الدنيا
وهو النبي واقرأوا حياة النبي (صىل اهلل عليه وآله
وسلم) هذه العظمة وتراه كيف يتعامل ،اجلهد
الذي بذل ُه املصطفى (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
لنا جهد كبري جد ًا واالمام السجاد (عليه السالم)
ايض ًا قطع ًا للنبي حصة كبرية يف ادعيته (عليه
السالم) منها قوله (عليه السالم) ( :الحْ َ ْمدُ للِهَّ ِ
ا َّل ِذي َم َّن َع ْلينَا بِ ُم َح َّم ٍد َنبِ ِّي ِه َصلىَّ اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو آلِ ِه
اض َي ِة َو ا ْل ُق ُر ِ
ون الأْ ُ َم ِم المْ َ ِ
ُد َ
السالِ َف ِة).
ون َّ
الرحمْ َ ِةَ ،و َقائِ ِد الخْ َ يرْ ِ،
وقوله (عليه السالم) ( :إِ َما ِم َّ
َاح ا ْلبرَ َ َك ِة َ .كماَ َن َص َب لأِ َ ْم ِر َك َن ْف َس ُه َو َع َّر َ
ض
َو ِم ْفت ِ
اش َف فيِ الدُّ َع ِ
يك لِ ْل َم ْك ُر ِ
ِف َ
وه َبدَ َن ُه َو َك َ
اء إِ َل ْي َك
َحا َّم َت ُه).
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9

صالة الجمعة

ُ
السيد الصافي :ما هي المخاطر الكبيرة التي تنشأ
من سلخ الحياء عن المجتمع؟
كربالء
الجمعة في
َ
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف
المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
في  /28رجب األصب1440/هـ الموافق 2019/4/5م تحدث قائ ً
ال:
اخويت اخوايت..
سبق وأن تطرقنا اىل جمموعة ام��ور تتعلق ببعض املظاهر
االجتامعية ،وما يعنينا فع ً
ال هو تشخيص بعض املشاكل ،ولعلنا
ايض ًا ُنو ّفق اىل إجياد حلول عامة هلا.
طبع ًا هناك بعض االشياء قد تكون اشياء فردية ..فرضرها حييط
بالفرد ،وهناك اشياء تكون عامة الشك ان الرضر سيتسع وستبدأ
مجة اذا انترشت هذه الظاهرة.
مشاكل ّ
سبق وان تكلمنا عن موضوع احلياء وقلنا املخاطر الكبرية التي
تنشأ من سلخ احلياء ،واالنسان عليه ان يكون رصحي ًا خصوص ًا
تنبأ وتو ّقع ان بعض املشاكل قد تبدأ اآلن صغرية ،لكنها قد
اذا ّ
تنمو وتكرب والذي سيدفع الثمن الكثري من الناس حتى الذي
ال يرىض هبذا الفعل سيدفع الثمن ..باعتباره هو ّ
غض النظر أو
يع حجم املشكلة عىل
َ
سكت او مل يكرتث او كان بسيط ًا ساذج ًا مل ِ
اختالف املشارب ،بالنتيجة الواقع ال يتبدل اذا كانت املشكلة
فعال ًموجودة ستصل اآلثار السلبية هلا ،وايض ًا اذا كان الواقع
واقع ًا جيد ًا وواقع ًا خ�ّي�رّ ًا سيعم اخلري للجميع حتى الذي ال
يلتفت اليه.
موضوعة احلياء من املواضيع املهمة التي اصبحت هتدد جمتمعنا
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لفقد االساليب الرتبوية الناجحة ..وهذه القضية كام نوهنا عنها
قطع ًا ال حتل ُ
بخطبة او حمارضة او ما اشبه ،وانام حتتاج اىل قرارات
وحتتاج اىل رعاية اجتامعية للحفاظ عىل هذا البناء املجتمعي املهم.
اليوم ُاحب ان احتدث عن مصطلح لنسميه (احلياء الفكري)،
ما معنى احلياء الفكري؟ احلياء العلمي؟ هذا خيتلف عن ما
سبق ذكره ،االول احلياء العريف ان االنسان ال يستحيي اجار اهلل
السامعني مجيع ًا ،وبعض االحاديث تقول اذا كنت ال تستحيي
فافعل ما شئت ،ألن احلياء حالة من الكوابح امام النفس ..متنع
النفس من ان ُتعطى قيادها ،االنسان يستحيي فال يفعل ما يشاء.
هناك حياء من نوع خاص هو احلياء الفكري؛ ان االنسان عليه
ان حيرتم الفكر وعليه ان حيرتم العلم ،فإذا ال حيرتم العلم وال
حيرتم الفكر معنى ذلك ان هذا الرجل ليس له حياء علمي وليس
له حياء فكري ،وانام خيبط خبطة عشواء يف امور هو ليس من
فرساهنا ..بل ال يفقه فيها أي يشء ،وجتده خيوض غامرها وهو
ينم عن جهل ،ومن الصعوبة بمكان ان
جاهل واسلوبه ايض ًا ُّ
معه اىل نتيجة،
معه وال تصل ُ
ُتقنع جاهال ً واجلاهل قد تتعب ُ
مثله وهذه مشكلة،
وخصوص ًا اذا كان هلذا اجلاهل اتباع جهلة ُ
الناس إما عامل او متعلم او مهج رعاع ينعقون مع كل ناعق،
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املشكلة هذه.
الحظوا اآلن املجتمع فيه جوانب اقتصادية ،وفيه جوانب
هندسية ،وفيه جوانب جتارية ،وفيه جوانب ثقافية ،وفيه جوانب
فكرية ،واجلوانب الثقافية والفكرية ايض ًا فيها جوانب دينية،
وجوانب غري دينية ،وهذه طبيعة أي جمتمع ،عندما نفقد احلياء
ِ
الفكري؛ أي ال نحرتم العلم نبدأ التخبط ،وهذا حديث سواء
كان لدولة تسمع ..ملؤسسات جمتمع تسمع ..لعشائر تسمع..
ملجتمعات تسمعُ ..ألرس تسمع ..ملدارس تسمع ،عندما ال نحرتم
اجلانب الفكري وال نحرتم اجلانب العلمي نتخبط ،ولعل من
اكثر االشياء عرضة هلذا هو اجلوانب الدينية اخواين ..اجلوانب
الدينية ُعرضة اىل الكالم غري املربوط والكالم غري الدقيق ،وجتد
اننا نمتلك اجلرأة عىل ان نتحدث يف اجلوانب الدينية بكل يشء
قد ال نمتلك هذه اجلرأة يف اجلوانب اهلندسية مثال ً ،أو ال نمتلك
اجلرأة يف اجلوانب الطبية مثال ً ..الناس رأس ًا ُتشكل علينا تقول
انت مهندس؟ تقول ال ،انت طبيب؟ تقول ال ..اال القضايا
الدينية سمحنا ألنفسنا بأن ُكل احد م ّنا يتدخل فيها ،ولألسف
البعض ِم ّنا فقد هذا احلياء الفكري ملاذا؟ ألنه امام الطب يقف
اذا تكلم بغري لغة الطب ُيستهزأ ِ
به ،اما يف القضايا الدينية ابحنا
ألنفسنا اننا نتكلم يف كل يشء ديني ًا.
البعض يتصور ان املسائل الدينية سهلة يعني العلوم الدينية،
املسائل الدينية اخواين من اعقد املسائل ،فهم األدلة الرشعية من
أعقد األشياء ،االنسان ليس بالرضورة بثالثني سنة مع الدرس
والتدريس يصل اىل املراتب العالية الذي ُتبيح له ان يستنبط
احلكم الرشعي ليس بالرضورة.
هذه املسائل ّ
أدق من أي علم من العلوم اآلن ،واقع ًا هي أدق
وفيها ختصصات دقيقة جد ًا ،انت ال تعتقد ان الرسالة العملية
للعامل كتبها بني ليلة وضحاها ،أفنى عمره الرشيف يف سبيل
ان يكتب ،والبعض يرتدد يف ان يكتبها ألن يرى نفسه اىل اآلن
غري قادر ،يشك انه هل مؤهل أنا ام ال؟! ويأيت واحد بكل جرأة

منه اىل املطلب
وبساطة يشكل ويشكل وهو اقرب لالستهزاء ُ
العلمي ،هذا ال يتعلق اخواين باملسائل الدينية يتعلق باجلميع،
لكن مشكلتنا نحن أبحنا ألنفسنا ان نرفض التدخل يف تلك
العلوم ونقبل التدخل يف هذه العلوم ،وجتد جتاوزا عىل رموز
وعىل أئمة وعىل علامء بشكل سهل جد ًا جد ًا ..استسهلنا هذا
اللون من عدم احلياء.
االنسان لو يملك احلياء العلمي واحلياء الفكري يقف ..حيرتم
نفسه ،الذي يمتلك احلياء يمتلك االحرتام ،انا البد ان يكون
عندي حياء علمي فاحرتم العلم ،يكون عندي حياء فكري
فاحرتم الفكر ،اما اذا ال املك هذا احلياء اخبط خبطة عشواء
وأكون اضحوكة ،والذي يساعدين ويثني عىل قويل هو ايض ًا مثيل
ال يملك هذا احلياء ،الذي يملك احلياء يقف يقول هذا حرام ال
جيوز ان اتعداه ..انا لست من هذا اللون انا احرتم اختصايص،
واذا كنت احرتم اختصايص ع َّ
يل ان احرتم اختصاص اآلخرين.
ولذلك جتد اخواين انا قلت سابق ًا واآلن ُاك��رر ،وعلم اهلل انا
حريص جد ًا عىل شبابنا وعىل ابنائنا وعىل بناتنا من ان ينزلقوا
تورع وعدم حياء البعض يف ان
منزلقات خطرية ،نتيجة عدم ّ
يلقنهم معلومات بعيدة عن الواقع.
تطور
االنسان يف بداية حياته كثري من االشياء ال يقتنع هبا ،مقتىض ّ
نفسه كانت
العقل بعد مخسني ..عرشين ..ثالثني سنة ،يكتشف ان ُ
خاطئة ..قال انا ُكنت اشكل سابق ًا اخلطأ عندي انا ،مل أفهم..
وعيي و ُنضجي مل يؤهلني اىل ان أفهم ،لكن خالل هذه الفرتة
عليه ان حيرتم قدراته وان حيرتم قابلياته ،بعض املشاكل تؤدي
اىل هالك اجتامعي واىل فساد اجتامعي ،نتيجة اجلري مع نكرات
وجمهولني يتطفلون عىل كثري من ثوابتنا ومبانينا ،وانا برصاحة
اقول لو ان هؤالء مل جيدوا من يسمع؛ ملا نموا ،املشكلة اهنم
جيدون من يسمع ،انا االن مل أجد احدا يتطفل عىل الطب أو جيعل
هناك مكانا كبريا يقول انا اداوي الناس س ُيكتشف أمر ُه والناس
منه ،نعم بعض الناس قد تأيت مع بعض الدجالني
اصال ً تنفر ُ
Ahrarweekly
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الذين مثال ً يسه ّلون العالجات وتلك مشكلة اخرى احتدث
كله يرجع اىل اجلهل ،الوعي اخواين
عنها يف وقت آخر ،لكن ُ
الوعي خصوص ًا االدراكات ،الوعي الفكري والثقايف مانع من
ان ينخرط املجتمع اىل املهاوي ،اآلن اقرأوا اساطري حتكم البالد
اساطري مبنية عىل اساطري ،جتد هذا املجتمع ال يفهم ماذا يريد،
االنسان عندما يعي وعندما يفهم وعندما ّ
يفكر سيقف مانع ًا ،ان
هذه اآليات الرشيفة االن نحن عرب ونفهم اللغة العربية والقرآن
جاء بلغة العرب بعض اآليات الرشيفة االنسان يقيض وطرا كبريا
حتى يفهم بعض ما تشري له اآلية الرشيفة .انا اسمع البعض يقول
خطأ يف القرآن الكريم ..حقيقة عندما اقرأ هذا الذي ّ
خيطئ
القرآن حقيقة كالمه ُيضحك الثكىل ،ال يفهم شيئا ال يف اللغة
ويأيت يريد ان يخُ ّطئ القرآن الكريم ،وهذا عجيب ..القرآن نزل
بلغة العرب االقحاح الذين كانوا ال يتكلمون اال اللغة العربية،
يتنفسون األدب كالمهم حكمة ..هؤالء عجزوا عن ذلك وانت
اآلن جمرد ان تدرس كالما كالمني ُتشكل عىل القرآن و ُتضحك
اآلخرين عليك ،نعم قد يميل معك الذي يكون عىل شاكلتك او
انت تأيت ملقدسات تستهزئ هبا بطريقة جمّة ال حترتم نفسك وال
عندك حياء ،بمجرد هذا اليشء يف ذهنك البد ان تتفوه به ،هل
نحن ال نحرتم قيمنا وال مبادئنا وال
ُيعقل هذا؟ ان نصل اىل حالة ُ
نحرتم مقدساتنا بدعوى من الدعاوى التي تكلمنا عنها سابق ًا
حرية وامثال ذلك؟!
انا قلت اخواين البد ان تلتفتوا ملميز مهم وارجو االلتفات تسمع
الدولة ،وتسمع املنظامت ،وكل احد يسمع ،البد ان متيزوا بني
الفوىض وبني احلر ّية ،هذا الذي جيري بسبب الفوىض ،ما جدوى
ان نتكلم كالم ًا اذا كان ال يرتتب عليه أثر.
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هذا الذي أوقعنا اىل ما نحن فيه ،وجود فوىض ا ُهنوا الفوىض،
ا ُهنوا الفوىض وابدلوها باحلرية ،واحلرية هلا ضوابط واصول وهلا
قيم ،نحن ابناء احلرية ..اهلل تعاىل خلقنا احرار ًا ونحن نريد احلرية
ال نريد الفوىض ..الفوىض فيها مهالك ..عىل االنسان ان حيرتم
ويكون عنده هذا احلياء الفكري واحلياء العلمي ،انا عندما اناقش
رجال ً عامل ًا البد ان اتسلح بيشء حتى أكون بمستوى النقاش.
بعض املطالب اخواين انتم ال تعرفون طريقة احلوزات املباركة
اينام كانت يف طريقة التلقي والدرس واجلهد ،البعض يتعب ال
يتحمل اجلهد حيتاج اىل ِمران وحتتاج اىل توفيق حتى خيرج عاملا،
حيمل علوم آل حممد بعد ان يقيض سبعني او ستني عام ًا ،األمر ليس
سهال ً اخواين هذه امانة القيها من عنقي لكم ..البد ان حتافظوا
اخواين حافظوا عىل املقدسات وعىل القيم وحافظوا عىل هذا
اجلانب  ..احلياء الفكري واحلياء العلميُ .نبيح ألنفسنا ان نتدخل
يف كل يشء ،ونرفض كل يشء ،وننقد كل يشء ،واملشكلة بعض
الشباب واالخوة وقعوا يف فخ نناقش ..نناقش ..عندما نصل اىل
الطب يسكت وعندما يصل اىل اهلندسة يسكت اما هنا،......
ولذلك وقعنا يف مشاكل اخواين .هذا قويل وهذه نصيحتي لنفيس
قبل ان تكون لكم ،لكن علم اهلل ان ما يمر به شبابنا ومتر به بناتنا
أمر حيتاج م ّنا اىل جهد مجيع ًا ،هؤالء هم بذرة البالد ،وهؤالء هم
ٌ
امل البالد ،فلريبوا تربية سوية صاحلة مؤمنة تنفع البلد ،هؤالء
هم يبنون البلد ،اذا مل يكن فكر االنسان مستقيام؛ كيف يبني بلده؟
ِ
الفكر املعوج ال حيقق بنا ًء مستقي ًام ..مستحيل هذا ال يكون.
نسأل اهلل وتعاىل ان يرينا يف بلدنا كل خري ،وان حيفظ شبابنا وبناتنا
وحيفظكم مجيع ًا ،وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل
عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.

لو سألوك

عن دولة االدارسة ()2-2
وأنت تالحظ عدم وجود مجلة (رحم اهلل) ووجود أختالف يف
اجلملة الثانية أيض ًا .ومن هذا نستطيع أن نستنتج:
 -1ربام يوجد تصحيف يف أحدى الكتابني (رس السلسلة العلوية
أو عمدة الطالب).
إذا اعتربنا ما يف (عمدة الطالب) كنسخة أخرى خاصة وإن
(رس السلسلة العلوية) طبع عىل نسختني خمطوطتني بتاريخ
( 1333هـ) و( ذي القعدة  967هـ) وتاريخ وفاة صاحب (عمدة
الطالب) ابن عنبة يف  828هـ ,وقد طبعت العمدة يف املطبعة
احليدرية عىل ثالث نسخ أحدها بخط حسني بن مساعد احلائري
فرغ منها يوم  29ربيع األول سنة  .893كتبت عىل نسخة ,بخط
املؤلف يف سنة  812هـ.
فالحظ تقدم تاريخ نسخة (عمدة الطالب) عىل نسخة (رس
السلسلة العلوية).
(مالحظة :مل نرجع إىل النسخ املطبوعة واألصلية ,لضيق الوقت
ونرتك التدقيق يف األمر لألستاذ املحرتم)
 -2لو الحظت بدقة العبارة املنقولة عن رس السلسلة العلوية
هكذا( قال الرضا عيل بن موسى(عليه السالم) رحم اهلل إدريس
بن إدريس  )...وأنت تعلم ان مجلة عليه السالم تضاف من النساخ
فخطر عندنا أن عبارة أيب نرص البخاري األصلية كانت هكذا
(قال الرضا عيل بن موسى (رمحه اهلل) :إدريس بن إدريس.)....
فعبارة (رحم اهلل) كانت (رمحه اهلل) وهي راجعة إىل الرضا (عليه
السالم) ومثل هذا غري بعيد يف اخلطوط القديمة ,فالحظ.
 -3الظاهر أن مراد اإلمام الرضا (عليه السالم) من كالمه هذا
هو اثبات نسب إدريس بن إدريس ألهل البيت (عليه السالم)

ملا تعرف من الكالم يف ذلك خاصة يف مثل زمان اإلمام
(عليه السالم) زمن الدولة العباسية فإن التهمة يف مثل هذا
التشنيع نسبت إليهم وإىل األغالبة.
 -4ان الرواية قد نقلها أبو نرص البخاري مرسلة.
ثالث ًا :جاء يف (رشح األخبار) للقايض النعامن أن احللواين قال:
بعثت أنا وأبو سفيان إىل هذه اجلهة ووصف لنا وقيل لنا :إنكام
تأتيان أرض ًا بور ًا وأحرثاها وذلالها إىل أن يأيت صاحب البذر
فيبذر وكان يقول :سيأيت وأعني املهدي ووصف أبا عبد اهلل
بصفته ...الخ (رشح األخبار .)414 :3
واملقصود من أيب عبد اهلل :هو أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد بن
زاكي (زكريا) الكويف داعي املهدي.
فالحظ! أن املقولة املذكورة مل تنسب إىل اإلمام الصادق (عليه
السالم) ثم أن القايض النعامن قد ذكر يف أول كالمه ,أن احللواين
وأبو سفيان قد قدما من قبل املهدي ,أو داعيه املذكور ,وليس من
قبل الصادق (عليه السالم).
وكذلك مل ينسبه إىل اإلم��ام ابن خلدون كيف وإن بينه (عليه
السالم) وبني احللواين والسفياين ...عدة عقود( تاريخ ابن
خلدون .)361 :3
ولكنه عاد وقال يف( ج )31 :4أن جعفر الصادق أرسلهام ,وليس
املراد هنا اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم) ,وإنام حفيده جعفر
الصادق بن حممد املكتوم.
وأما ما طلبته من وجود هذه املقولة يف كتب الشيعة اإلمامية فلم
نعثر عليه ,وان عد بعض املحققني القايض النعامن من الشيعة.
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استفتاءات شرعية

السؤال  :هل جيوز بيع ثمر النخيل والشجر قبل ظهورها لعام
واحد ؟
اجلواب  :ال جيوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً
واحد ًا بال ضميمة وجيوز بيعها عامني فام زاد وعام ًا واحد ًا مع
الضميمة عىل األقوى  ،وأما بعد ظهورها فإن استبان حاهلا وأن
هبا آفة أم ال بحيث أمكن تعني مقدارها باخلرص أو كان البيع يف
عامني فام زاد أو مع الضميمة أو كان املبيع نفس ما هو خارج
منها فع ً
ال ـ برشط أن تكون له مالية معتد هبا ـ وإن مل يشرتط
عىل املشرتي أن يقتطفها يف احلال جاز بيعها وأما مع انتفاء هذه
األربعة فجواز البيع حمل إشكال .
السؤال  :هل جتوز املزابنة وما هو تعريفها ؟
ً
اجلواب  :ال جتوز املزابنة وهي بيع ثمرة النخل ـ مترا كانت أو
رطب ًا أو برس ًا أو غريها ـ بالتمر دون الرطب والبرس أو غريمها
 ،سواء من ثمره أم من ثمر غريه  ،يف الذمة أم معين ًا يف اخلارج ،
ويستثنى من ذلك بيع العرية .

بيع الثمار والخضر والزرع
السؤال  :هل جيوز بيع ثامر النخيل قبل أن تصفر أو حتمر؟ إذا كان
اجلواب بالنفي ،فهل جيوز بيع منفعة النخلة مدة ستة أشهر تبدأ
من حني ظهور الطلع إىل حصاد التمر ؟
اجلواب  :ال جيوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عام ًا
واحد ًا بال ضميمة وجيوز بيعها عامني فام زاد وعام ًا واحد ًا مع
الضميمة وأما بعد ظهورها فإن استبان حاهلا وأن هبا آفة أم ال
بحيث أمكن تعينّ مقدارها باخلرص أو كان البيع يف عامني فام
زاد أو مع الضميمة أو كان املبيع نفس ما هو خارج منها فعال –
برشط أن تكون له مالية معتد هبا – وإن مل يشرتط عىل املشرتي
أن يقتطفها يف احلال جاز بيعها وأما مع انتفاء هذه األربعة فجواز
البيع حمل إشكال .
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السؤال  :هل جيوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره ؟
اجلواب :ال جيوز بيع الزرع بذر ًا قبل ظهوره عىل األحوط وجوباً
 ،وجيوز بيعه تبع ًا لألرض لو باعها معه  ،أما بعد ظهوره فيجوز
بيعه مع أصله بمعنى بيع املقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء
املشرتي قصله وإن شاء أبقاه مع اشرتاط اإلبقاء ـ أو ما بحكمه
من اقتضاء التعارف ذلك ـ أو بإذن من صاحب األرض  ،فإن
أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه أجرة األرض إذا مل يشرتط
اإلبقاء جمان ًا  ،وإن قصله قبل أن يسنبل فنمت األصول الثابتة يف
األرض حتى سنبلت كان له أيض ًا وال جتب عليه أجرة األرض
إال إذا كان قد اشرتط عليه إزالة األصول فلم يفعل .

السؤال  :هل يجوز قتل العنكبوت والحشرات
في داخل البيت ؟

الس���ؤال  :هل يجوز الدعاء بما في الحال أثناء القنوت والسجود ،كقول:
اهد فالن ابن فالن) ،أو (اللهم ارزقني زيارة بيتك الحرام) ؟
(اللهم ِ
الجواب  :يجوز .

مصطلحات فقهية

السؤال :ما هو معنى السلم ؟

السؤال :ما معنى البهتان والنميمة ؟

اجلواب :السلم هو بيع السلف وهو ان تشرتي امرا كلي ًا باجل
يف مقابل ثمن حال فتدفع الثمن وتشرتي شيئا تصفه
بكل ما تشاء فيخرج عن كونه جمهو ً
ال وجيب فيه حتديد االجل
وحتديد الصفات وتسليم الثمن.

اجلواب :البهتان ان تسند فع ً
ال اىل احد مل يفعله والنميمة حماولة
افساد ذات البني بنقل كالم من شخص اىل آخر ليفسد ما بينهام .

السؤال :ما هو معنى الترصية ؟
اجل��واب :الترصية ان ترتك حلب احليوان فيجتمع يف رضعه
اللبن فيظن املشرتي اهنا كثرية اللبن بالذات.
السؤال :ما معنی السفاح؟
اجلواب :معناه الزنا والعیاذ باهلل.
السؤال :ما معنى املصطلح الفقهي یكره كراهة شدیدة وهل
یرتتب علیه ذنب؟
اجلواب :ال ترتتب احلرمة وان اشتدت الكراهة.
السؤال :ما معنی التذكیة بالذبح وما رشوطها وماذا یرتتب
علیها؟
اجلواب :حتصل تذكیة احلیوان بذبحه وقطع االوداج االربعة
بعد توجیهه الی القبلة والتسمیة واالحوط وجوب ًا ان یكون
السكنی من احلدید اذا توفر حنی ارادة الذبح ویرتتب علیها
حلیة اللحم وطهارة اجللد.
السؤال :ما معنى هذه القاعدة ( اثبات الشئ ال ينفي ما عداه ) ؟
اجلواب :اذا قال احد ان زيد طبيب حاذق فقال آخر بل عمرو
طبيب حاذق فتقول اثبات الشئ ال ينفي ما عداه يعني ان اكون
عمرو حاذق ًا ال ينايف كون زيد حاذق ًا أيض ًا .

السؤال :هل یفهم من (عدم الرتخیص)
احلرمة ام االحتیاط الوجويب؟
اجلواب :معناه احلرمة.
السؤال :ماهو تعريف االقالة ؟
اجل��واب :وهي فسخ العقد من أحد املتعاملني بعد طلبه من
اآلخر  ،والظاهر جرياهنا يف عامة العقود الالزمة ـ غري النكاح ـ
حتى اهلبة الالزمة  ،ويف جرياهنا يف الضامن والصدقة إشكال ،
وتقع بكل لفظ يدل عىل املراد و إن مل يكن عربي ًا بل تقع بالفعل
كام تقع بالقول  ،فإذا طلب أحدمها الفسخ من صاحبه فدفعه
إليه كان فسخ ًا وإقالة ووجب عىل الطالب إرجاع ما يف يده إىل
صاحبه .
السؤال :ما هو تعريف االيالء ؟
اجلواب :االيالء هو احللف عىل ترك وطء الزوجة الدائمة ُقب ً
ال
إما أبد ًا أو مدة تزيد عىل أربعة أشهر لغرض االرضار هبا .فال
يتحقق االيالء باحللف عىل ترك وطء املتمتع هبا ،وال باحللف
عىل ترك وطء الدائمة مدة ال تزيد عىل أربعة أشهر ،وال فيام
إذا كان لدفع ضـرر الوطء عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلك،
كام يعترب فيه ايض ًا ان تكون الزوجة مدخو ً
ال هبا ولو دبر ًا فال
يتحقق باحللف عىل ترك وطء غري املدخول هبا نعم تنعقد اليمني
يف مجيع ذلك وترتتب عليها آثارها مع اجتامع رشوطه.
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العطاء الحسيني

افتتاح معرض الكتاب الدولي
بمشاركة اكثر من ( )140دار نشر عربية واجنبية

تقرير :ماجد حميد  /تصوير :خضير فضالة

ّ
المتولي الش���رعي للعتبة الحس���ينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربالئي وجمع من مسؤولي
افتتح
العتبتين الحس���ينية والعباس���ية المقدستين في منطقة بين الحرمين الش���ريفين يوم الجمعة الموافق
( ،)2019/4/5افتتاح معرض كربالء الدولي للكتاب بمشاركة تزيد على ( )140دار نشر ومؤسسة عربية واجنبية.
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وعن هذه املبادرة الثقافية حتدث سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي قائال« :يأيت
افتتاح معرض الكتاب ال���دويل ضمن
فعاليات مهرجان ربيع الشهادة الثقايف
العاملي اخلامس عرش ،مشريا اىل ان ثقافة
املطالعة والقراءة والتزود بالعلوم واملعارف
والثقافات من مهمة لبناء املجتمع والفرد
واملواطنة الصحيحة ،اضافة اىل انه مهم
للرقي واالزده���ار ومثل ه��ذه املعارض
تساهم يف ترويج ثقافة القراءة واملطالعة
للمواطن بعد ان اخذت وسائل التقنية
احلديثة حيزا واسعا من اهتامم املواطنني
بصورة عامة».
وتابع سامحته« :يف الواقع املعرض يشتمل
عىل عرض كتب يف خمتلف الثقافات وعىل
رأسها ثقافة اساسية ومهمة يف بناء شخصية

املواطن واملجتمع بصورة عامة ،ناهيك عن
ثقافة التعايش السلمي واالحرتام حلقوق
االخرين ،ونرش مبادئ العدل واحلرية
والكرامة واالنسانية ،مستدركا بالقول ان
املواطن بحاجة ملختلف املعارف والعلوم
ليستطيع بناء شخصيته بنا ًء صحيحا».
ومن جهته قال الدكتور مشتاق العيل مدير
املعرض ان «املعرض الذي افتتح ضمن
فعاليات مهرجان ربيع الشهادة الثقايف
العاملي اخلامس عرش شهدَ مشاركة أكثر
من  140دار نرش ومؤسسة ومكتبة عراقية
وعربية واجنبية».
واضاف «بلغ عدد الدول املشاركة ()8
دول هي( :العراق ومرص وإيران واملغرب
وس��وري��ا واالردن ولبنان وال��والي��ات
املتحدة االمريكية)».

واشار اىل ان «الكتب املعروضة يف أجنحة
تنوعت بني كتب منهجية وعامة
املعرض ّ
ومتخصصة يف كافة املجاالت ،فض ً
ال عن
وجود عناوين متنوعة منها دينية وثقافية
واقتصادية واجتامعية وتراثية اضافة اىل
اجنحة خاصة باألطفال وكتب األرسة
واملرأة».
وجدير بالذكر ان «معرض كربالء الدويل
للكتاب ي��ق��ام سنويا ضمن فعاليات
مهرجان ربيع الشهادة الثقايف العاملي الذي
يقام برعاية األمانتني العامتني للعتبتني
املقدستني احلسينية والعباسية منذ تأسيسه
ِ
إلحياء ذكرى مولد
قبل مخسة عرش عام ًا،
سبط ال��رس��ول األعظم (ص�لى اهلل عليه
واله) أيب عبد اهلل احلسني وأخيه أيب الفضل
العباس (عليهام السالم).

من جوار المرقد المطهر ..ازاحة الستار عن نتاج فكري وثقافي لـ( )8دول عربية واجنبية
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العطاء الحسيني

العتبة الحسينية المقدسة تستعد الفتتاح مشروع الوارث ألجهزة التبريد
تقرير :حسنين الزكروطي /تصوير :محمد القرعاوي

ضمن سلسلة زياراته الميدانية المستمرة طيلة السنة ،زار المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة
س���ماحة الش���يخ عبد المهدي الكربالئي موقع الوارث ألجه���زة التكييف المنزلية في م���رأب العطاء الواقع
بمنطقة الزبيلية طريق (كربالء ـ النجف).
وجاءت هذه الزيارة لغرض االطالع على التشغيل التجريبي االولي لخطوط تجميع القطع الداخلية والخارجية
لسبالت وارث (ماركة العتبة الحسينية المقدسة) قبيل افتتاحها الرسمي في االيام القليلة القادمة.
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المهندس صفاء علي

وأكد سامحة الشيخ خالل زيارته اىل موقع العمل عىل رضورة الرتكيز واالهتامم
بالعمل كونه يمثل نواة صناعية عراقية حقيقية هلا تأثريات كثرية عىل السوق املحيل،
وتشجع التجار املحليني عىل التوجه نحو التصنيع والتجميع داخل البالد ،مشريا اىل
أمهية االعتامد عىل االيدي العاملة العراقية من مهندسني وفنيني كوهنم يمتلكون عقوال
فذة؛ وهي بأمس احلاجة اىل اماكن علمية وصناعية تستفرغ فيها طاقاهتا».
من جهته بني املهندس االستشاري صفاء عيل حسني مسؤول شعبة التكييف يف قسم
املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة« :ان زيارة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة ملوقع مرأب العطاء الواقع عىل طريق كربالء جاءت لالطالع عىل الفحص
والتشغيل التجريبي االويل خلطوط جتميع القطع الداخلية واخلارجية لسبالت وارث
(ماركة العتبة احلسينية املقدسة) ،والتي تبدأ من سعة واحد اىل مخسة طن».
مشريا اىل ان «زيارة الشيخ عبد املهدي الكربالئي ملوقع العمل اعطت دافعا كبريا
للعاملني يف املوقع لتقديم افضل الصناعات يف جمال التكييف ،وان معمل الوارث
ستكون له بصمة كبرية ان شاء اهلل يف جمال اجهزة التكييف املنزيل كونه االول من نوعه
يف جتميع اجهزة السبالت املنزلية يف العراق».
وجه سامحة الشيخ الكربالئي خالل زيارته برضورة الرتكيز عىل
وتابع حسني « :لقد ّ
نوعية الكوادر التشغيلية التي تعمل عىل تشغيل مكائن خط االنتاج يف املوقع ،واالهتامم
باملواصفات الفنية من خالل املختربات املوجودة يف املعمل ،ورعاية اجلودة يف التصنيع،
والعمل عىل اخراج اجهزة تضاهي االجهزة التي تستورد من خارج البالد».
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مجمع اسكان الفقراء..
تواصل االعمال لتشييد ( )1000وحدة سكنية
حسين نصر  /تصوير صالح السباح

تواصل الكوادر الهندس���ية والفنية التابعة للعتبة الحسينية المقدس���ة انجاز مجمع اسكان الفقراء بواقع
( )1000دار على طريق (كربالء_ بابل) ،بغية توفير حياة كريمة وآمنة للعوائل الفقيرة.
ويقول المهندس عبد الكريم جابر المش���رف على المش���روع« ،س���عت األمانة العامة للعتبة الحس���ينية
المقدسة الى تنفيذ بناء مجمعات للعوائل الفقيرة ويعد مشروع (إسكان العوائل الفقيرة) من المشاريع
المهمة في مدينة كربالء حيث يتكون من ( )1000الف وحدة سكنية».
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المهندس عبد الكريم جابر

بمساحة ( )155دونما..
العتبة الحسينية المقدسة تسعى إلنجاز ( )1000دار
مزودة بالمرافق الخدمية والطبية والتعليمية
Ahrarweekly
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المهندس حيدر عباس

ويضيف« ،امل�شروع يشتمل عىل نوعني
من الدور السكنية بمساحة ( )150مرت،2
واخر بمساحة ( )120مرت .»2موضح ًا،
«مكونات الوحدة السكنية يف املجمع
وبخصوص النموذجني نفس املكونات
من غرفتني وصالة ومطبخ وصحيات».
كام يشمل م�شروع املدينة السكنية عىل
البنى التحتية التي تعترب من اساسيات
سالمة اي حي سكني وتشمل شبكة املياه
الصحية وشبكة املجاري (املياه الثقيلة)
وشبكةو ترصيف مياه االمطار اضافة
اىل الشبكة الكهربائية ،هذا ناهيك عن
بعض املرافق اخلدمية املهمة التي تشمل
الساحات اخلرضاء والشوارع».
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وب��ح��س��ب امل��ه��ن��دس
امل�شرف ف��ان امل�شروع
ي����ق����ام ع��ل��ى أرض
مساحتها ( )155دونام
ويتضمن ثالث مدارس ثانوية ومدرستني
ابتدائيتني كام يشتمل جممعات طبية وجتارية
ورياضية وأسواقا ومسجدا».
م��ن جهته ب�ين املهندس ح��ي��در عباس
رئيس جلنة االرشاف يف مرشوع اسكان
الفقراء ،ان «الوحدات السكنية ستوزع
عىل العوائل املتعففة يف كربالء ،واعتمد يف
تصميم الوحدات السكنية البناء األفقي
ذي الطابق ال��واح��د» .م��ؤك��دا» عىل ان
املرشوع متكامل اخلدمات من الشوارع

والساحات الكبرية وامل��دارس واحلدائق
وكذلك شبكات الكهرباء واملاء واملجاري
بنوعيها الثقيلة واخلفيفة».
وي��ش�ير رئ��ي��س جلنة االرشاف اىل» ان
امل�ش�روع ينفذ ع�لى مرحلتني ،املرحلة
االوىل :انشاء دور سكنية وفق نموذجني،
واملرحلة الثانية :انشاء مدرسة ابتدائية
واخ��رى ثانوية ومركز صحي مع حمطة
ملعاجلة املياه الثقيلة وغريها من البنى
التحتية االخرى».

العطاء الحسيني
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في أجواء رجبية حافلة بالخير..
العتبة الحسينية تقيم األسبوع الثقافي األول في جامعة كركوك
تقرير :ضياء االسدي

أقامت األم��ان��ة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة بالتعاون مع رئاسة جامعة كركوك
األسبوع الثقايف األول الذي َ
محل عنوان:
(بالعلم واملعرفة ننهض بالعراق) بحضور
متميز مج� َ�ع اجل��ه��ات اإلداري���ة والدينية
واألمنية واالجتامعية والثقافية..
وافتتح الشيخ عيل القرعاوي فعاليات
االسبوع بكلمة اللجنة التحضريية مؤبن ًا
فيها الضحايا الذين سقطوا غرق ًا يف حمافظة
املوصل وشاكر ًا رئاسة اجلامعة والضيوف
عىل تلبية دعوة اللجنة التحضريية املشرتكة
ب�ين العتبة املقدسة واجل��ام��ع��ة حلضور
االسبوع..
وضم املهرجان جلسات بحثية مشرتكة
َّ
من العتبة املقدسة واجلامعة تناولت حماور
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متعددة تدور يف ثقافة التسامح واحرتام
اآلخر ِ
ونبذ العنف والكراهية والدعوة إىل
املحبة والتعايش ،وجلسات قرآنية مشرتكة
من العتبة ومن مجعية القراء واملجودين يف
حمافظة كركوك ،باإلضافة إىل جلسات
شعرية للشعر الشعبي والقريض باللغتني
العربية والرتكامنية ،باإلضافة إىل فرق
موشحات تذكر مناقب النبي وآله صلوات
اهلل عليهم باللغتني أي��ض � ًا ،ك�ما تضمن
األس��ب��وع تقديم حم���ارضات يف التنمية
البرشية وصقل املهارات لطلبة اجلامعة يف
صفوفهم الدراسية واألقسام الداخلية من
قبل أساتذة متخصصني من قسم التطوير
واملوارد البرشية يف العتبة..
كام افتتحت معارض متنوعة ضمت صور ًا

ملراحل تشييد احلرم املطهر لسيد الشهداء
(عليه السالم) ،ومعرض ًا للكتب الصادرة
من العتبة املقدسة ومعرض ًا للوحات
جتسد ملحمة الطف نظمتها شعبتا التوثيق
واملعارض يف العتبة..
وكان من ضمن فقرات األسبوع توزيع
املسابقة الكتبية ع�لى احل��ض��ور وطلبة
اجلامعة ،وه��ي تتضمن أسئلة متنوعة
يتم اإلجابة عليها وتسليمها إىل اللجنة
التحضريية وانتهت يف حفل اخلتام بإجراء
القرعة عىل اإلجابات الصحيحة الختيار
نخبة من الفائزين لتكريمهم من قبل العتبة
احلسينية املقدسة..
وقد أض��اف عيل اخلفاجي عضو اللجنة
التحضريية« :إن هذا األسبوع الثقايف يأيت

العطاء الحسيني

ثمرة لـ(مرشوع أنوار حسينية) الذي تم إبرامه قبل عام بني العتبة الدكتور عباس حسن تقي ،وتم تفعيله خالل العام بإلقائنا
احلسينية متمث ً
ال بالشيخ القرعاوي مسؤول شعبة املدارس الدينية حمارضات قرآنية لطلبة اجلامعة يف مناسبات خمتلفة تتضمن الدعوة
التابعة لقسم النشاطات العامة وبني رئيس جامعة كركوك األستاذ إىل القراءة الواعية للقرآن الكريم وانتهاج مدرسة أهل البيت
(عليهم السالم) يف فهم مضامينه ،وتفعيل برامج أخرى تصب
يف مصلحة الطالب واملجتمع ،حتى وصل لتفعيل أبرز براجمه
يف إقامة هذا األسبوع الثقايف األول..
كام كان من ضمن برامج األسبوع زي��ارة نخبة من عوائل
الشهداء يف املحافظة لقراءة س��ورة الفاحتة عىل أرواحهم
ومتجيد بطوالهتم وتقديم بعض اهلدايا العينية هلم مع راية
اإلمام احلسني (عليه السالم) عم ً
ال بتوصيات املرجعية الدينية
يف االهتامم بعوائل الشهداء وجعله من األولويات وتأكيد ًا
لتوصيات األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة يف أن يتم
استذكار الشهداء يف أي نشاط ديني وثقايف.
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«ألوو شؤون»..
ٌ
وارشادات لمشاكل
حلول
ٌ
المواطنين ومنتسبي الدولة

تقرير /قاسم عبد الهادي تصوير /احمد القريشي

م���ن اج���ل ح���ل جمي���ع المش���اكل والمعوق���ات التي
تعرقل س���ير حياة المواطن العراقي عامة ومنتسبي
السلك العسكري خاصة؛ حرصت االمانة العامة للعتبة
الحس���ينية المقدس���ة ومن خالل برنامجها االسبوعي
«الو ش���ؤون» الذي يبث بشكل مباشر كل يوم اربعاء
من إذاع���ة الروضة الحس���ينية المقدس���ة ،ويكون فيه
الضي���ف مدير عام الش���ؤون الداخلي���ة واالمن ،وكذلك
مدير الش���ؤون الداخلي���ة واالمن ف���ي محافظة كربالء
المقدس���ة ،ويس���تقبل برنام���ج «الو ش���ؤون» اتصاالت
المواطنين ومنتس���بي الس���لك العس���كري وكذلك
رس���ائلهم لالطالع عل���ى المعوقات والمش���اكل التي
تعترضه���م ،وايجاد طرائق حل مناس���بة وآنية من خالل
االتص���ال المرك���زي بالجهات المعنية م���ن قبل الضيف
الحاضر ،هذا البرنامج القى اقباال واسعا وان المشاهدات
تصل ألكثر من(  30الف) مش���اهدة عبر وس���ائل االتصال
االجتماعية للحلق���ة الواحدة من البرنام���ج وأغلب تلك
المش���اهدات تحمل هم���وم ومش���اكل المواطنين،
اضافة الى ذلك تصل الكثير من الرس���ائل عبر ال( )sms
يتم تس���جيلها وايصالها الى الجهات المعنية بشكل
فوري ،ولمعرفة المزيد واكبت «مجلة االحرار» البرنامج
عن قرب والتقت الجهات المعنية عبر التقرير االتي:
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مدير شؤون كربالء

تغطية البث ألكثر من عشر محافظات
حتدث مدير اذاعة الروضة احلسينية املقدسة السيد عيل شرب
قائال :مثلام يعلم اجلميع ان الربامج اخلدمية تعد االهم عىل
مستوى الربامج العامة التي ختدم املواطن ولكثرة الشكاوى
ارتأت اذاعة الروضة احلسينية املقدسة وخاصة خالل الفرتة
الصباحية ان تكون مجيع الربامج خدمية تصب يف خدمة
املواطن العراقي من ناحية توزيع اخلدمة االعالمية عىل عدة
حماور منها الربامج الصحية والربامج الثقافية واخلدمية التي
هتم املواطن ،ومن خالل ذلك خصصنا احد الربامج لضباط
ومنتسبي االمن الداخيل يف وزارة الداخلية حتت عنوان «الو
ش��ؤون» وهدفه حل مجيع املشاكل بشكل آين وعىل اهلواء
مبارشة من خالل توجيه نداء مركزي ،حيث يقوم مسؤول
الشؤون بالنداء عىل حل املسالة آنيا ،وقد تم االتفاق يف بادئ
االمر مع مدير شؤون حمافظة كربالء املقدسة وتطور الربنامج
بشكل اكرب باالتفاق مع مدير الشؤون العامة بحضوره
إلذاعتنا خالل الشهر مرة او مرتني ،حلل مجيع املشاكل بنفسه
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مدير اذاعة الروضة الحسينية

لكل مشكلة حل

بعد اطالعه عىل مجيع الشكاوى املقدمة من قبل املواطنني ،مع
العلم إن اذاعتنا جتاوز بثها اىل عرش حمافظات حالي ًا ،ونأمل تطور
البث اىل مجيع املحافظات العراقية.
يف حال عدم حضور مدير الشؤون العامة بنفسه فانه يتابع الربامج
حضور او اتصال مدير الشؤون العامة

بشكل مبارش ويقوم باملداخلة اهلاتفية ويتم رفع الشكاوى بشكل
اسبوعي اىل مديرية الشؤون العامة إلجياد احلل املناسب هلا ان مل
يكن آنيا وعىل اهلواء مبارشة.
الربنامج تم بثه قبل اكثر من ستة اشهر ،وتم حل مشاكل كثرية
من خالله ،وآخرها رجل امل��رور ال��ذي تعرض اىل اعتداء يف

وهناك مشاكل نادرة تم حلها من قبل اذاعتنا.
فيام حتدث مدير عام الشؤون الداخلية واالم��ن اللواء حسني
عبد اهلادي حمبوبة ملجلتنا قائال :اقدم وافر شكرنا وجزيل امتنانا
إلذاعة الروضة احلسينية املقدسة عىل ختصيص جزء كبري من
وقتها للظهور عرب براجمها القيمة واهلادفة واالتصال باجلمهور
واملواطنني واملنتسبني ومعرفة املشاكل اخلاصة هبم والتي تعيق
حياهتم االجتامعية واجياد طرائق حل مناسبة هلا ،ونحن بدورنا
كجهاز رقايب فان مفارزنا منترشة يف مجيع املراكز ومنها اجلنسية
واجلوازات واملرور ،وأهم املشاكل التي سجلناها والتي يعاين
منها املواطن هي نقل النفوس وهي قضية جدا مستعصية يف
السابق ويف اآلونة االخرية تم اجياد طرائق حل سلسة وسهلة
هلا من خالل متابعتنا املستمرة هلا وارسال احد الضباط إلجياد
طرائق احلل املناسبة.
هناك تعاون مشرتك بني مجيع وزارات الدولة وخاصة الداخلية
يف تسهيل مهمة املواطن وحل مجيع االمور اخلاصة به بام يف ذلك
توفري االمن واالمان بالتعاون املشرتك بني قوات اجليش واحلشد
تعاون مشترك يصب في مصلحة المواطن

الشعبي بتحرير املناطق الغربية من دنس داعش ،ونحن بصدد
اعادة اعامر هذه املحافظات رغم اهنا ليست من مسؤوليتنا ،وان
مشكلة منتسب المرور
اخلدمات التي نقدمها للمواطن ليست بفضل منا ..بل اهنا جزء
العاصمة بغداد من قبل محايات احد املسؤولني يف الدولة وبعد من واجبنا جتاهه.
اتصال منتسب املرور بإذاعتنا تم تشكيل حتقيق عاجل من قبل متابعاتنا مستمرة جلميع املنتسبني ويف حال اثبات اية دعوة سلبية
مدير الشؤون العامة وتم اعتقال املعتدين عىل رجل املرور ،عىل احد منهم يتم اختاذ اقسى العقوبات بحقه وكذلك املواطنني
يف حال انتحال الشخصية فإننا نتابع هذه القضية ويتم القاء
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مدير الشؤون العامة

عقوبات صارمة
القبض عليهم وارساهلم اىل قايض التحقيق للحصول عىل
اجلزاء العادل والبعض منهم تم احلكم عليه باحلبس ملدة
عرش سنوات او اقل بقليل حسب املخالفة ،والبعض االخر
يبتز الناس بخصوص قضايا التعيني وغريها من املشاكل
العامة ونحن باملرصاد لكل من يعبث بأمن البلد وامانه
وحياول تعكري االجواء االمنية ،وان ملحافظة كربالء منزلة
وخصوصية خمتلفة يف قلوبنا ألهنا حتمل الوجه احلسيني
والثورة احلسينية املنطلقة من كربالء لذلك نحن يف تواصل
مستمر من هذه املحافظة مع مجيع املواطنني.
من جهته حتدث مدير الشؤون الداخلية واالمن يف حمافظة
كربالء املقدسة العميد احلقوقي خضري عيسى علوان
قائال :بخصوص برنامج «الو شؤون» الذي يبث عرب اذاعة
الروضة احلسينية املقدسة من داخل صحن االمام احلسني
«عليه السالم» وهو برنامج تم املبارشة به بشكل اسبوعي
«الو شؤون» برنامج لحل المشاكل
للرضورات االمنية ولقضاء مشاكل املواطنني وتم استحداثه
بتلقي شكاوى املواطنني وضباط ومنتسبي الرشطة باإلضافة
اىل برنامج املديرية العامة للشؤون الداخلية واالمن الذي
يبث عرب قناة هنا بغداد والقناة العراقية بالتعاون مع املديرية
العامة للشؤون الداخلية واالم��ن ،وألمهية حمافظة كربالء
عىل مستوى اخلارطة املحلية والعاملية ولتوافد االف الزائرين
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هلا بشكل اسبوعي وماليني الزائرين يف الكثري من الزيارات
املليونية واحتكاكهم مع رجال الرشطة والضباط مما يسبب
الكثري من سوء الفهم واملشاكل فان بابنا كشؤون داخلية وامن
وبتوجيه من السيد املدير العام املحرتم بتلقي شكاوي الضباط

العطاء الحسيني

واملنتسبني واملواطنني واجياد طرائق احلل املناسبة هلا.
ان حمافظه كربالء تعد اكرب املحافظات العراقية باستقبال النازحني
بعد احلرب مع داعش االره��ايب وبقاء الكثري من املواطنني يف
املحافظة ولغرض تلقي الشكاوى اثناء مراجعتهم لدوائر اجلنسية
والبطاقة املوحدة واملرور واملكافحة ومراكز الرشطة لغرض اقامة
الشكاوى وغريها من االمور املهمة فاذا وجدت اية عرقلة يف سري

ّ
تدخل في مشاكل األزدحامات
تلك املعامالت فان ضابط الشؤون واملنتسبني يقومون بالتدخل
املناسب لإلجياد طرائق حل سليمة وسهلة واعطاء كل ذي حق
حقه ،وان مدير الشؤون العامة خصص يوما او يومني للحضور
اىل كربالء واملشاركة يف برنامج «الو شؤون» الذي يبث بشكل
اسبوعي حلل مجيع مشاكل املواطنني يف عموم العراق بشكل
عام ،ولنا تدخل ايضا يف حل مشاكل األزدحامات يف الشوارع
واالش��واق العشوائية والنزاعات بني املواطنني يف االس��واق
والطرق العامة وكذلك بناء االرسة الن عملنا واحد يصب يف
خدمة املواطن العراقي عامة.
ان من اهم اعاملنا االخرى زيارة عوائل الشهداء واجلرحى من
قبل القوات االمنية واحلشد الشعبي وايضا زي��ارة االيتام يف
مؤسسات الرعاية االجتامعية وحضور ندوات وملتقيات يف
املدارس لكال اجلنسني لغرض حتذيرهم من خماطر املخدرات
واالب��ت��زازات االلكرتونية الشائعة يف الوقت احل��ارض واجياد
احللول املناسبة ،وايضا عقد مؤمترات عدة وآخرها مع نقابة
دعم عوائل الشهداء جزء من واجب الشؤون

االطباء لغرض وضع اسباب ومعاجلة االعتداء عىل الكوادر
الطبية بحضور املدير العام للشؤون بشكل شخيص ،ونحن
كدائرة الشؤون الداخلية واالمن لدينا قايض الشؤون الداخلية
وهو مرتبط باملحاكم يكون اختصاصه استقبال وتلقي شكاوي
املواطنني فقط لتسليط الضوء عليها واختاذ االجراءات القانونية
بحق كل من تسول له نفسه باالعتداء عىل املواطنني السيام وان
حمافظة كربالء تعد متميزة هبذا اخلصوص بمتابعة عمل الضباط
واملنتسبني وحقيقة املشاكل يف املحافظة قليلة جدا ألننا نقتدي
بأخالق اهل البيت «عليهم السالم» وان اغلب املنتسبني قد
نذروا انفسهم يف خدمة االمام احلسني «عليه السالم».
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محمد مضر العبيدي

وفد مكفوفي محافظة نينوى

a

في ضيافة معهد نور اإلمام الحسين
تقرير/قاسم عبد الهادي تصوير/احمد القريشي

لتعزي���ز االواص���ر االجتماعي���ة والوطنية اس���تقبل القائمون على معه���د نور االمام
الحس���ين «عليه الس�ل�ام» التابع الى االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وفدا
من مكفوفي محافظة الموصل ،وتضمنت الزيارة اطالع الوفد الزائر على المعهد وتبادل
الخبرات والمهارات التي بشأنها النهوض بواقع المكفوفين هذه الشريحة التي عانت وال تزال
اهمال الحكومات المتعاقبة المحلية منها والمركزية.
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تباين العمل

ال��ب��اح��ث االج��ت�ماع��ي
وامل���ح���اور يف معهد ال��ن��ور
للمكفوفني يف حمافظة نينوى حممد
م�ضر العبيدي حت��دث ملجلة االح��رار
قائال « :ان اهلدف االسمى من هذه الزيارة
هو التعرف عىل االخ��وة الطيبني يف
مجعية ال�س�راج للمكفوفني يف
كربالء ومعهد ن��ور االم��ام
احلسني «عليه السالم»
واس���ت�ل�ام بعض
ا لتجهيز ا ت

املقدمة لنا م��ن قبل العتبة
احلسينية املقدسة بصفتي املخول
الرسمي الستالمها من قبل معهد النور
للمكفوفني يف نينوى».
واض���اف »،ب��دورن��ا نحن عاجزون عن تقديم
شكرنا ووافر تقديرنا اىل القائمني عىل العتبة احلسينية
املقدسة ومعهد نور االمام احلسني «عليه السالم» للمكفوفني
التابع هلا عىل الدعم الكبري املقدم من قبله ،بام يف ذلك التجهيزات
الفريدة من نوعها مقارنة مع احلكومة العراقية التي مل تقدم لنا
جزء اجلزء مما قدمته العتبة احلسينية املقدسة».
وذكر العبيدي « ،ان معهد النور يف حمافظة املوصل تأسس عام
 1998واستمر العمل به لغاية عام  ،2007ومن ثم انغلق
لسنوات عديدة وتم اعادة افتتاحه ايام حرب داعش عىل املوصل
وكان حينذاك حربا عىل الورق ..بوجود موقع وغياب الطلبة

والنشاط فيه ،وتم أغالقه مرة اخرى ،ومن ثم عودة احلياة اليه
قبل حوايل ستة اشهر وحتديدا خالل الشهر التاسع من العام
السابق ،واالن استعادت روحه احليوية بشكل كبري وتسجيل
قسم من الطلبة والقسم االخر مل يستطع التسجيل نظرا النعدام
الدعم».

معاناة وتردي الخدمات
يشري الباحث االجتامعي واملحاور حممد مرض العبيدي اىل» ان
عدد الطالب عند افتتاح املعهد ( )25من كال اجلنسني ،واالن
تقلص اىل(  ) 13نظرا لعدم توفر اخلدمات اخلاصة هبم وكذلك
وسيلة النقل من واىل منازهلم.
مؤكدا « ،ان اغلب الذين تركوا املعهد هم من الفئات االجتامعية
معدومة الدخل ،واالعامر املوجودة حاليا يف املعهد ترتاوح (
من  6اىل  12سنة) الن التعليامت تنص عىل استقبال الطلبة
من(  6اىل  9سنوات) ونحن بدورنا جتاوزنا التعليامت
واستقبلنا االعامر بسن ال( )12سنة».
ويرى العبيدي» ان رشحية املكفوفني تعاين االمهال يف
عموم العراق بشكل ع��ام وبشكل خ��اص يف حمافظة
نينوى ..بحكم الواقع املجتمعي والظروف االجتامعية
واالمنية الصعبة التي يعيشها الكفيف».
من جانبه حتدث عثامن الكناين رئيس مجعية الرساج العراقية
للمكفوفني يف حمافظة كربالء املقدسة قائال « ،بعد فرتة الظالم
التي عاشتها رشحي��ة املكفوفني يف حمافظة كربالء واالمه��ال
الواضح من قبل اجلميع السيام احلكومة املحلية واملركزية،
افتتحت االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة ابواهبا الواسعة
لدخول هذه الرشحية املهملة عامل العلم والتعليم من خالل معهد
نور االمام احلسني عليه السالم للمكفوفني».
ويضيف « ،بدورنا اخذنا عىل عاتقنا تأسيس (مجعية الرساج
العراقية للمكفوفني فرع كربالء املقدسة) التي تعنى بشؤون
املكفوفني» .
مبينا « ،ولد املعهد واجلمعية كالتوأم معنا وكان دعم العتبة
احلسينية املقدسة كبريا لنا كجمعية وللمكفوفني بشكل عام،
ومن خالل ذلك حققنا انجازا كبري ا برسعة فائقة ،ووصل
احلال باألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة بتوفري مكان خاص
لنا داخل املعهد بعد ان عجزت احلكومة عن توفري ولو غرفة
واحدة يف أي مكان ،وقمنا باستقطاب املكفوفني من مجيع مناطق
املحافظة وخاصة النائية وبجميع االعامر ومن كال اجلنسني».
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تاريخ كربالء وإشكالية التدوين

بين اإلهمال والتهميش
االحرار :حسين نصر  /تصوير :صالح السباح

نظم مركز كربالء للدراس���ات والبحوث في العتبة الحسينية المقدسة ندوة بحثية موسعة،
َ
تناول���ت تاريخ كربالء واش���كالية تدوي���ن واقعها التاريخ���ي والحضاري ،بمش���اركة العديد من
الشخصيات العلمية واألكاديمية والجهات ذات العالقة.
وقال عبد االمري القرييش مدير املركز «ان
الندوة بحثت تاريخ كربالء واشكالية
التدوين فيه وهي من الغايات التي ينشدها
م��رك��ز ك��رب�لاء ل��ل��دراس��ات والبحوث
التابع للعتبة احلسينية املقدسة والنتيجة
والتحديات التي تواجه عملنا يف كتابة
تاريخ (موسوعة تاريخ كربالء الشاملة)
وبيان إعراض املؤرخني عن تدوين تاريخ
ه��ذه املدينة املقدسة وأمهيته الكبرية»،
مبينا ان «االضطهاد السيايس غيب تاريخ
املدينة واستمر اىل يومنا هذا بالرغم من
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وجود اقسام تاريخ يف جامعة كربالء مما
دعا العتبة احلسينية اىل فتح مركز خاص
بتدوين ت��اري��خ ك��رب�لاء واب���راز دوره��ا
احلضاري».
وت��رأس الندوة التي ج��اءت حتت شعار
«ت��اري��خ ك��رب�لاء وإشكالية ال��ت��دوي��ن»
ال��دك��ت��ور ف�لاح حسن االس���دي رئيس
اجلامعة املستنرصية االسبق ومدير بيت
احلكمة للرتمجة.
ورأى القرييش ان «من املعيب ان نأخذ
ت��اري��خ مدينة ك��رب�لاء م��ن املسترشقني

وترمجتها من لغات العامل املختلفة اىل
العربية».
مضيف ًا ،أن «مركز كربالء للدراسات
والبحوث رشع بكتابة موسوعة كربالء
التارخيية صدر منها ثامنية عرش جزءا حلد
االن ،وثالثون منها يف الطباعة اضافة اىل
سعيه املتواصل يف احلصول عىل الوثائق
العثامنية وااليرانية واهلندية حول مدينة
كربالء».
واشار القرييش «هناك شعبة الرصد اليومي
يف املركز لرصد كل االحداث اليومية يف
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الدكتور فالح االسدي

االستاذ عبد االمير القريشي

كربالء وتدوينها ومتابعة الصحف اليومية
واملواقع االخرى وما ينقل عن كربالء من
اح��داث يومية» ،مؤكدا عىل« ،التعاون
وال��ت��واص��ل الكبري م��ع شيوخ العشائر
واالكاديميني ،واجلميع يسعى اىل تدوين
تاريخ كربالء».
وتابع« ،ان اجلهود املبذولة من قبل املركز
يف إعداد وتوفري املصادر العلمية والبحثية
ونرشها والرتويج هلا لتكون يف متناول يد
القراء والباحثني ،فض ً
ال عن السبق الذي
أنجزه املركز يف جمال إج��راء املسوحات
امل��ي��دان��ي��ة وع��م��ل��ي��ات ج���رد امل��س��اج��د
واحلسينيات واملعامل األثرية الكربالئية،

ناهيك عن تتبع املسرية احلسينية املباركة،
مما أسهم بتذليل العديد من العقبات املادية
التي كانت تواجه طلبة العلم يف هذه املجال
نظر ًا لقلة حجم اإلمكانات املتاحة».
من جهته بني الدكتور فالح االسدي ان
«الندوة بحثت بيان اسباب عدم تدوين
تاريخ كربالء والتي منها غياب املصادر
املحلية املوثوقة وعدم تسجيل االحداث
اليومية اضافة اىل اتالف وضياع الكثري
من الوثائق وامللفات اخلاصة بمؤسسات
الدولة املختلفة داعيا يف الوقت ذاته اىل
اجي��اد رؤي��ة واضحة واسرتاتيجية حول
التدوين».

املفصل لإلشكاالت
وأضاف« ،تم العرض ّ
التي تواجه عملية التدوين التأرخيي لرتاث
مدينة كربالء املقدسة ،والرتكيز عىل أمهية
التدوين احلديث واملعارص لألحداث التي
شهدهتا املدينة».
موضحا« ،هناك قلة يف املنتوج امل��ادي
يف ه��ذا اخلصوص ج��راء حالة اإلمه��ال
والتهميش التي عانتها مدينة سيد الشهداء
«عليه السالم» خالل الفرتات السابقة،
باإلضافة اىل الدعوة للمتابعة احلذرة ملا
أفردته الكتب واملخطوطات الغربية يف
هذه املجاالت قدي ًام وحديثا»ً.
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وكالة رويترز تعمل فيلما وثائقيا
للص ّم
عن مركز اإلمام الحسين (عليه السالم) التخصصي ُ
تقرير :حسين النعمة

بعد النجاحات واالص��داء التي القتها نشاطات مركز اإلمام
للصم داخل العراق وخارجه
احلسني (عليه السالم) التخصيص ُ
بادرت وكالة رويرتز العاملية لعمل فيلم وثائقي عن نشاطات
املركز املتنوعة واخلدمات املقدمة من قبل العتبة احلسينية املقدسة
جتاه فئة الصم يف العراق.
وحتدث باسم العطواين مدير املركز عن هذه املبادرة قائال« :زارتنا
وكالة رويرتز العاملية لعمل فيلم وثائقي عن نشاطات املركز،
وجرى خالل هذه الزيارة إجراء حوار مع إحدى األخوات التي
للصم حول
خترجت يف الدورة وبارشت بالعمل يف معهد األمل ُ
أهلها ألن تكون معلمة
كيفية مساعدة املركز هلا للوصول إىل ما ّ
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لذوي اإلعاقة السمعية».
وتابع العطواين «كذلك أجرت الوكالة حوارا مع أحد األخوة
الصم الذي شارك بعدد من الدورات والورش املقامة من قبل
ُ
املركز وعمل نجارا ،اضافة اىل إجراء حوار مع عدد من األخوة
املواظبني عىل املشاركة يف نشاطات املركز املختلفة وخصوص ًا يف
املناسبات الدينية حيث ُينظم املركز جمالس عزاء يف وفيات أهل
البيت (عليهم السالم) وكذلك احتفاالت بمواليدهم الرشيفة».
ونوه العطواين عن حواره مع (رويرتز) كان حول النشاطات التي
قام هبا املركز منذ افتتاحه وحلد يومنا هذا واالهتامم البالغ والدعم
الصم من قبل إدارة العتبة احلسينية املقدسة متمثلة
الالحمدود لفئة ُ
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بسامحة املتويل الرشعي وجناب السيد األمني العام».
وأشار اىل ما لفت انتباه الوكالة أن النشاطات املقدمة لفئة
الصم مل تقترص عىل طائفة حمددة من املجتمع العراقي ،بل
ُ
شملت مجيع االطياف وبدون متييز ويعد هذا تطبيقا عمليا
للوحدة واملحبة والسالم التي خرج من أجلها اإلمام احلسني
(عليه السالم)».
ويذكر أن املركز قدّ م منذ تأسيسه العرشات من االنشطة اخلاصة
واملتخصصة ،وبالرغم من صغر عمره إال انه استطاع ان ينجز
للصم وإقامة املؤمتر
القاموس اإلشاري اإلسالمي العراقي ُ

للصم واملشاركة يف امللتقى اخلليجي الثامن عرش
الدويل األول ُ
لذوي اإلعاقة يف سلطنة ُعامن ،وكذلك تأسيس جتمع مرتمجي
الصم املشاركني يف احلشد
لغة اإلش��ارة العراقيني وتكريم ُ
الشعبي املقدس وإقامة الدورة األساسية األوىل بلغة اإلشارة
الصم كيفية
والتي استطعنا من خالهلا تعليم عدد من عوائل ُ
التعامل مع أبنائهم ،باإلضافة إىل توقيع بروتوكول التعاون
املشرتك مع وزارة العمل والشؤون االجتامعية للنهوض بواقع
الصم ومرتمجي لغة اإلشارة.
ُ
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مشـــــروع

الخباطة المركزية
ويعد
من مشاريع العتبة الحسينية المقدسة المنجزةّ ،
هذا المشروع من مشاريع البنى التحتية المهمة في
كربالء المقدسة التي تعتمد عليها بقية المشاريع في
سرعة االنجاز.
واقيم هذا المشروع على ارض مساحتها ( )30دونمًا
النشاء وتشغيل ونصب المعدات الخاصة به والمتكونة من
ثالث خباطات مركزية وبطاقة انتاجية ( )400متر مكعب
في الساعة ،اضافة الى المعدات االخرى من مكسرات
من شركة (شونكل) االلمانية حوالي ( )30ترك مكسل
وكذلك بمبات من نفس الشركة عدد أربعة (البمب
الواحد  56مترا) وهي من االنواع النادرة في العراق اضافة
الى السيارات واالليات االخرى.
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كاتب وكتاب

كاتب
وكتاب

 20الف
مخطوطة عن تراث الشيعة
في مكتبة المرعشي ال زالت دون تحقيق
للحديث عن علوم احلديث ذو شجون ُ
وأفق واسعة حتتاج اىل
دقة املفاهيم ورصانة املعايري  ،ومن يشتغل هبذا الفن يكون لديه
باع طويل يف كثري من جماالت علوم احلديث مع الشواهد احلديثية
التي تدعم هذا الراي وتدحض تلك الشبهة .
السيد حممد رضا اجلاليل احد االعالم الذين افنوا عمرهم يف
خدمة تراث اهل البيت عليهم السالم ومنها ختصصه يف علوم
احلديث وحتقيق املخطوطات .
يف زيارة لنا يف منزله جتاذبنا اطراف احلديث عن ما يدور يف الساحة
العلمية االمامية واالصوات النشاز التي تظهر هنا وهناك .
بداية حتدث عن جملة احلديث ( حمكمة وفصلية ) التي كانت
تصدر بجهوده وحيرص عىل اختيار ادق وافضل املواضيع التي
ختص علوم احلديث  ،اال اهنا توقفت يف االونة االخرية بسبب
بعض الصعوبات التي اعرتضته اضافة اىل ضيق وقته وانشغاله يف
امور تدريسية وعلمية اخرى .
قلت له هنالك من حياول ان يشكك اكثر من الالزم يف احاديثنا
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سامي جواد

بل ان البعض منهم ولالسف الشديد خيرج من عىل الفضائيات
فيغوص يف كالم ال طائل منه وركيك وغري متني فلم ال ترد عليهم
؟ جييبني ان الرد عليهم يكثر النقاش واخلالف بل لربام يعلو شانه
ونحن االن نعيش احرج الظروف فمن جهة اعداء االسالم الذين
يريدون الفتنة الطائفية بني املسلمني ومن جهة اخرى بني نحن
ابناء املذهب الواحد تثار خالفات ال طائل منها .
فقلت له هنالك استفهام جيول يف خاطري ...تفضل سل ما
تريد ....احد مواثيق احلديث صحة السند وتقييم رجال السند
فاذا تبني ضعف احدهم توقفنا يف االخذ به اليس كذلك ....نعم
....سؤال عندما يكون يف السند مخسة رجال مثال الثالث منهم
ضعيف وغري ثقة فالذين اخذوا منه اال يعتربون غري دقيقني يف
نقلهم حديث عن شخص غري ثقة ؟  ....هنا نبحث عن اصل
احلديث هل هنالك من نقله غريهم ؟ هذا اوال وثانيا نعرض
احلديث عىل القران الكريم  ،وثالثا معاجلة احلديث باحاديث
اخرى تدعمه او ترفضه  ،ورابعا ليس يف كل االحوال يرفض

كاتب وكتاب

حديث الضعيف فلربام كان ثقة ومن ثم اصبح غري ثقة او
اختلفت عقائده  ،يبقى القران هو امليزان  ،ودراسة ظروف
مجيع رجال السند يكون للتاكد من اي مالبسات قد تكون
موجودة .
ملاذا هؤالء خيوضون يف غري جماهلم ؟ الدعم املايل الذي ياتيهم
من جهات خارجية الثارة الفتنة وهذا ليس كالما او تنبوءا بل
لدينا ادلة عىل هذا التمويل  ،ولالسف الشديد نحن املفروض
ان نداوي جراحنا اال ان هنالك من يضع امللح عىل اجلراح،
ولو كانوا حقا يبغون العلم واملعرفة فاهنم يستطيعون اللقاء
باهل املعرفة واملناظرة بعيدا عن العوام حتى حيصل االفهام .
تراث الشيعة بدا يظهر االن بعد التغيريات السياسية ...نعم
صحيح بدا يظهر اال انه موجود ولكن لالسف هنالك من ابناء
املذاهب االخرى يقولون الشيعة بال تراث لوال ثورة ايران
التي اوجدت هلم تراثا  ،وهذا ما قاله اساتذة كلية الرشيعة يف
سوريا اثناء زيارتنا هلم يف دمشق  ،فقلت هلم هل ما ساذكره
لكم من تراث الشيعة ومن مصادركم تعتربونه وليد الساعة ؟
فقالوا هات ماعندك ان كنت صادقا  ،فذكرت هلم جمموعة من
تراثيات الشيعة فاذهلتهم هذه العلوم التي اما كانوا خيفوهنا او
يمرون عليها مرور الكرام .

وما لديك من عمل خيص تراث الشيعة ؟ رسالة االمام عيل
اىل عامله يف االهواز رفاعة والتي فيها مفاهيم عظيمة قمت
بتحقيقها من عدة خمطوطات حصلت عليها .
سيدنا اليوم بدات تظهر كتابات لكتاب لالسف الشديد خالية
من البالغة والتدقيق اللغوي ...نعم هذه اصبحت ظاهرة
وهنا اؤكد عىل طلبة العلم ان يلتفتوا جيدا للبالغة واالمالء
فالكثري منهم لدهيم افكار رائعة لكنه ال حيسن كتابتها باسلوب
اديب رصني يوصل الفكرة لالخرين .
وحديثك عن تراث الشيعة اين يمكن لنا ان نجد مصادر
ال�تراث الشيعي ؟ اهنا متوفرة مثال بسيط عىل ذلك مكتبة
العالمة املرعيش قدس رسه فيها اكثر من  20الف خمطوطة
الزالت مل تظهر للعلن وعند االستفسار عنها من قبل االخوة
القائمني عىل املكتبة اجابونا اهنم بصدد عملية الفهرسة التي
تاخذ وقتا طويال حتى يمكننا ان نضع خطة سهلة تساعد
الباحث عىل الوصول اىل ما يريد من نوعية خمطوطة وكيفية
الوصول اىل العلوم التي هلا عالقة باملخطوطة  ،وكنت امتنى
النعمة
حسين
قليلة امتنى ان
كانت
اعداد :وان
ان املجموعة التي تم فهرستها حتى
يسمح للباحثني واملحققني الوصول اليها .
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التبعات القانونية واالجتماعية

للعنف االسري

تحقيق :حسين نصر  /تصوير  :صالح السباح

تعد مشكلة العنف األسرى من اكثر المشكالت التي تؤثر سل ًبا على األسرة التي تعد نواة المجتمع
وهي تؤثر على المجتمعات بالكامل.
ويقصد بالعنف األسري هو إلحاق األذى بأحد أفراد األسرة ..بإستخدام القوة المادية أو المعنوية بطريقة
غير مش���روعة ،وقد يشمل عدة صور مختلفة منها العنف تجاه الزوجة أو العنف تجاه األطفال أو عنف
الزوجة تجاه زوجها كما يشمل العنف الجسدي والعنف اللفظي والعنف الفكري واإلجتماعي.
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السيد علي عارف

يقول السيد عيل ع��ارف يف قسم الشؤون الدينية يف العتبة
احلسينية املقدسة ،ان «االرسة هي أهم وأخطر مؤسسة تربوية
يف املجتمعات ففي أحضاهنا يبدأ النشء بتعلم مبادئ احلياة
واألرسة ،هي عبارة عن جمموعة من األفراد جيمع بينهم رابط
مقدس وهو الزواج ونتيجة هذا الرابط متتد احلياة من خالل
األطفال الذين يواصلون مسرية احلياة وهم مجيع ًا يعيشون يف
بيت واحد».
ويضيف« ،ان االسالم وضع عقوبات رادعة للعنف االرسي
يف رضب الزوجة او االطفال حلد امحرار اجللد فيرتتب عليه دفع
كفارة او دية ،والدين االسالمي يرفض العنف االرسي رفضا
قاطعا».

ويتابع عارف ،ملاذا حرم االسالم العنف االرسي؟ النه يوجد
فيه مفسدة وخطر عىل املجتمع وتاثريات عىل اجلانب االجتامعي
وتفكك االرسة ،وله تاثري نفيس عىل بنية االطفال حتى التقدم
يف العمر وتوثر عىل مسرية حياة الفرد داخل املجتمع ويصبح
عنرصا غري صالح يف املجتمع.
واستطرد قائ ً
ال ،ان اهلل تعاىل عندما رشع الزواج كي تنبني ارسة
متامسكة وتبني اوارص جمتمع كامل واالرسة اول لبنة يف املجتمع،
اذا صلحت هذه االرسة صلح املجتمع».
مشريا اىل ان «الرضب والعنف االرسي يؤديان اىل تقطع يف
العالقات االرسية التي تنعكس سلبا عىل املجتمع».
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الدكتورة اسماء قاسم محمد

بدورها قالت الدكتورة (اسامء قاسم حممد) يف كلية العلوم
االسالمية بجامعة كربالء ،ان «العنف األرسي يشمل عنف
الزوج جتاه زوجته ،وعنف الزوجة جتاه زوجها ،وعنف
الوالدين جتاه األوالد وبالعكس ،كام أنه يشمل العنف
اجلسدي واجلنيس واللفظي وبالتهديد ،والعنف االجتامعي
والفكري ،وتكون بسبب اختالف املستوى الثقايف والديني
واالقتصادي بني الزوجني».
وتضيف« ،العنف االرسي أسبابه التي يمكن تلخيصها
بالتايل بضعف الوازع الديني وسوء الفهم ،وسوء الرتبية
والنشأة يف بيئة عنيفة وغياب ثقافة احلوار والتشاور داخل
األرسة وسوء االختيار وعدم التناسب بني الزوجني يف
خمتلف اجلوانب بام فيها الفكرية و ظروف املعيشة الصعبة
كالفقر والبطالة وترتتب عىل العنف األرسي آثار خطرية
عىل الزوجني واألوالد واملجتمع».
وتشري اىل ان «هناك دواف��ع نفسية حتدث بني االخ��وات
منها الغرية او احلسد وهي احدى مشاكل العنف االرسي
وايضا التلفظ ببعض املفردات البذيئة امام االطفال يغري من
سلوكهم وتكرب مع العمر الطفل ويكون تأثريها حتى عىل
املستوى الدرايس ،وكيف يكون التوافق بني االبناء واالب
وهناك جدل شديد بني االب واالم».
مبينة ،إن «احلياة الزوجية مرسح يمثّل عليه األزواج ما
شب عىل عداء ال شعوري
تعرضوا له يف طفولتهم ،فمن ّ
لوالديه سوف يصب ع��داءه يف املستقبل عىل رشيكه يف
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القاضي محمد ميري جبار

سيشب ويف نفسه
الزواج ،ومن شاهد أمه هتني والده وتذله
ُ
يشء ضد امل��رأة» ،موضحة« :ان معاجلة ح��االت العنف
االرسي ان بعض احلاالت او اخلالفات جيب ان ال تظهر عىل
االجواء االرسية او العائلية احرتاما ملشاعر االطفال وحماولة
الوصول يف اخلالف بالرأي اىل مشكلة زوجية» ،مشددة عىل
«جتنب هذه املشاكل عرب حسن اختيار الزوج وفق املعاير
الدينية».
ومن جهته بني القايض (حممد مريي جبار) الناطق الرسمي
باسم حمكمة استئناف كربالء ،التبعات القانونية املرتتبة عىل
العنف االرسي ،فقال« ،تتخذ املحاكم املختصة االجراءات
القانونية بام ينص قانون العقوبات العراقي اذا كانت اجلريمة
املرتكبة جنائية او جنحة والقانون يطبق وفق واقعة اجلريمة
التي حدثت ،ويتخذ القايض التحقيق اجراءات قانونية وفق
املواد ( )413اذا كانت جنحة ووفق املواد (  )415اذا كانت
من نوع االيذاء البسيط ووفق مواد ( )433اذا كانت اجلريمة
هتديدا وفق قانون العقوبات النافذ».
وذكر القايض« :انه مل يرشع قانون خيتص بالعنف االرسي
حتى االن؛ ولكن يوجد قاض خمتص يف النظر بقضايا العنف
االرسي ومنها حمكمة حتقيق كربالء».
وأكد الناطق الرسمي باسم حمكمة استئناف كربالء عىل
«وجود دعاوى حاالت عنف تتعلق بالزوجني ،مبينا بعد
انتهاء احلياة الزوجية خترج من قضايا العنف االرسي وتدخل
يف مراكز الرشطة وامام املحاكم االعتيادية».
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ّ

من هو ؟
انه سيد جليل وعامل نحرير ترشف يف حج بيت اهلل احلرام،
فلم يدرك احلج ،فبقي يف ّ
مكة وكان يدرس عىل املذاهب
األربعة ،وقد انبهر به أهل تلك البالد حتي قال بعض أهل
السنة ،لو كان ح ّق ًا ما يقول الشيعة اإلمامية يف مهدوية ولد
السيد املهدي
اإلمام العسكري – عليه السالم – لكان هذا ّ
هو ذلك اإلمام .
السيد األمني يف «األعيان» بأنّه سافر إيل احلج يف نفس
ويذكر ّ
السنة التي رجع هبا من املشهد الرضوي – أي عام 1193
هـ  -حيث حج إيل بيت اهلل احلرام احلجة األوىل.
يدرس باملذاهب األربعة ،وكان ال
وملّا ورد مكة املرشفة جعل ّ
يكاد يفارق مكان ًا إلاّ ترك أثر ًا فيه ،وآثاره من هذا القبيل كثرية.
وقد وضع يف حجته هذه – أو يف التي بعدها – العالمات
الكافية ألداء احلجاج املناسك عيل وفق أهل البيت – عليهم
السالم – التي بقيت بعده يستفيد هبا اخللق ،وعينّ املواقيت
يف حدود اإلحرام للحج والعمرة ،واملزدلفة واملشاعر ،وأظهر
منها ما كان خمفي ًا ،وحسبك بذلك علو مهة وثبات جأش يف
ذلك العرص الذي ساد فيه التعصب والنصب.
السيد ياسني املوسوي يذكره بالقول :سمعت ّ
أن بناء املنائر
ّ
املوجودة يف أركان املسجد احلرام – ملساعدة الطائف عيل
طوافه بالنظر إليها وهو يطوف حول البيت بحيث يبقي كتفه
األيرس حماذي ًا دائ ًام للبيت – إنّام كان بإرشاده وامره ،وكذلك
حدود منى واملزدلفة وعرفات وغريها .واهلل تعاىل العامل
يباحث يف مكة املعظمة عىل طريق كل واحد من املذاهب
األربعة ،فيحرضه من ّ
كل فرقة طائفة واستأنسوا به يف تلك
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املدة وكانوا يرتددون إليه يف غالب األوقات ،وكان له منزل
أعدّ ه للبحث ومالقاة الناس ال حيجب أحد عنه يف كل وقت
دخل فيه،
يتحدث احد خواصه قائال  :كان يصليّ فيه ونصليّ معه هناك
تقية أي يف مكة ،وكان يف هناية املراقبة ملراعاة لوازمها حتى
يف اآلداب والسنن غري الشائعة ،فاتفق أنّه خرج إلينا لصالة
الصبح فصلىّ بنا يف احلجرة األويل واضع ًا عيل سجادته من
الرتبة الزكية التي هي من أعظم شعائر الفرقة الناجية ومعها
سبحة منها ،وكذلك صنعنا كلنا .فلماّ فرغنا رشع ورشعنا
يف التعقيب عىل العادة ،فدخل علينا فجأة مجاعة من أشباه
اخلنازير والقردة ومل يبق لنا جمال اخفائها عن أعينهم بأخذها
أو وضع يشء عليها.
فبقيت حزين ًا متفكر ًا يف عاقبة أمرنا يف هذا البلد بعد هتك سرت
التقية أو بروز عالمة التشيع املخفية ،إىل أن مضت مدة من
الزمان وقضوا حوائجهم وخرجوا من ذلك املكان ،وظهر
لنا من حال اجلامعة الذين كانوا من أهل العبادة أن اهلل تعاىل

سير علماء
ّ

السيد فعله
جعل عىل برصهم غشاوة ،فزال ما استبعدناه من ّ
رسه.
بعدما أدركنا من ّ
نجله يتحدث  :خرجت يوم ًا من دارنا التي كنا مقيمني فيها
يف ّ
مكة املعظمة بعد ميض مدة من أيام املجاورة ،وإذا بجامعة
من معتربي طالب املخالفني واقفون بفنائها منتظرين،
فلام شاهدوين أقبلوا إ ّيل يقبلون يدي ورجيل ويكرمونني
ويعظمونني بام مل أعهد من أحد منهم قط ،فتعجبت من
رسه؟ فأخربوا بأنّا ظننا بالوالد املعظم
فعلهم فسألت عن ّ
ظن سوء وترددنا يف مذهبه واعتقاده ،فاختربناه بكل ما
علمنا فلم يظهر لنا يشء إيل أن انتهي بنا الرأي أن نختربه
بالسنن اجلعفرية يف املوارد اخلفية ،فإن عامل ًا مثله ال يرتك
اآلداب املأثورة يف مذهبه يف خلواته خصوص ًا يف صلواته،
ففتكنا له من وراء شباك حجرته يف دار جاره يف هذه الليلة
املاضية وهي ليلة اجلمعة الستامع قراءته فإن كان جعفري ًا
فإنّه ال يرتك سورة اجلمعة يف املغرب والعشاء ،فرأيناه قرأ
غريها فيهام ،فعرفنا أنا ك ّنا يف غفلة وجهالة وانّه من أهل
الس ّنة واجلامعة ،فحمدنا اهلل عيل أنّه م ّنا واستغفرناه بام ظننا.
قال  :فدخلت عىل الوالد وحكيت له مقالة اجلامعة فقال:
سبحان اهلل اآلن انكشف يل وجه احلالة التي عرضت يل يف
تلك الليلة يف الصالة ،فإنيّ بعدما فرغت من احلمد عزمت
عىل قراءة سورة اجلمعةُ ،فألقي يف قلبي تركها وقراءة سورة
األول
فظننت انّه من الشيطان،
ُأخرى،
ُ
ُ
فرجعت إىل العزم ّ
فرتددت ثاني ًا إىل أن ظهر يل عدم صحة صاليت لو قرأهتا ملا
ُ
رأيت يف نفيس من الرتديد وعدم اجلزم فقرأت غريها ،فظهر
أن الرتديد من جانب الرمحن ال من نفثات الشيطان

ما بعد خطوة
دائام يقال ان النجاح مهم ولكن االهم منه هو كيفية املحافظة
عىل هذا النجاح  ،وهذا ينطبق عىل اي خطوة نقدم عليها
لتحقيق انجاز معني فاملهم ما بعد اخلطوة هل حتقق املطلوب
من االنجاز ؟ وهلذا نرى دائام االقرتاحات كثرية للمشاريع
مع عقد الندوات واملؤمترات واملهم فيها ما بعد انعقادها  ،هل
هنالك جلنة او جهة متخصصة تتابع ما حققته هذه االنجازات
بحيث تتناسب وما بذل عليها من جهود مادية ومعنوية؟ .
املهم الثمرة فقيمة الشجرة بثامرها ونوعيتها  ،فشجرة الربتقال
اغىل من شجرة الكالبتوز  ،ونخلة التمر الزهدي ارخص بكثري
من نخلة التمر الربحي  ،وكالمها اذا كانا بال ثمر ال فائدة منهام
وتعد جهود زراعتهام هدرا يف املال واجلهد .
وما بعد اخلطوة كذلك ملن يفكر باالنتقاد الب ّناء او االقرتاح
هل ما قاله ضمن الواقع والتطبيق واملعقول  ،ام جمرد انتقادات
بال طائل قد تكون غري صحيحة او صعوبة حتقيقها ،وهنالك
اناس شغلهم الشاغل االنتقاد واالحباط ملن يقدم عىل حتقيق
مرشوع او اقامة ندوة او مهرجان  ،وه��ؤالء ال تستحق ان
تكون هلم اذن صاغية  ،ولو قلت هلم تفضلوا اقرتحوا او
شاركونا بالعمل ستجدهم بال فائدة.
قصة ..عرض فنان لوحته يف احدى احلدائق العامة ووضع
علبة صبغ امحر مع فرشة وكتب اعالن عزيزي املواطن اذا
رايت عيبا يف اللوحة ضع نقطة محراء عليه حتى اعاجله ،جاء
مساء فراى اللوحة مليئة بالنقاط احلمر ،تامل كثريا وذكر ذلك
الحد احلكامء فقال له احلكيم اعد رسم نفس اللوحة وضع
عدة الوان معها واكتب اعالنا  ،من لديه اضافة تزيد من مجالية
الصورة فليضعها  ،عمل ذلك ومساء عندما جاء لريى النتيجة
وجدها عىل حاهلا دون اضافة اي اهنا مجيلة جدا .
هكذا حال بعض املنتقدين او املقرتحني هوايتهم االحباط
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القرآن اساس علوم الحياة ...

الحديد انموذجا
عندما انزل اهلل عز وجل القرآن معجزة وجعل االسالم خاتم االديان فان هذا يدل داللة قاطعة على ان
تضمن كل علوم الحياة المادية واالنسانية الى يوم الدين وهيأ لالنسان رجاال راسخين بالعلم
القرآن
ّ
تُستمد المعرفة منهم حتى يغوص في اي علم يرغب به .
من بين هذه العلوم التي تحدث عنها القرآن واثبت وجودها حتى قبل االسالم وتطورت صناعته في
االسالم وبعد االسالم انه الحديد  ،الذي نزلت سورة قرانية باسم الحديد  ،وفي ستة مواضع ذكر فيها
الحديد ومن بينها صناعته في ذلك الزمن .

ار ًة َأ ْو َح ِديدا﴾ [إلرساء.]50 :
( )1قال تعاىلُ ﴿ :قل ُكو ُنو ْا ِح َج َ
( )2قال تعاىل﴿ :آ ُتونيِ ُز َب َر الحْ َ ِد ِ
يد﴾ [الكهف.]96 :
﴿ولهَ ُ م َّم َق ِ
ام ُع ِم ْن َح ِد ٍ
يد﴾ [احلج.]21 :
( )3قال تعاىلَ :
﴿و َأ َل َّنا َل ُه الحْ َ ِديدَ ﴾ [سبأ.]10 :
( )4قال تعاىلَ :
نك ِغ َط َ
نت فيِ َغ ْف َل ٍة ِّم ْن َه َذا َف َك َش ْفنَا َع َ
اءك َف َبصرَ ُ َك ا ْل َي ْو َم َح ِديدٌ ﴾ [ق.]22 :
( )5قال تعاىلَ ﴿ :قدْ ُك َ
﴿و َأ َنز ْلنَا الحْ َ ِديدَ ِف ِ
يه َب ْأ ٌس َش ِديدٌ َو َمن ِ
َاف ُع لِل َّن ِ
اس﴾ [احلديد.]25 :
( )6قال تعاىلَ :
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ار ًة َأ ْو َح ِديدا﴾ [إلرساء.]50 :
) قال تعاىلُ ﴿ :قل ُكو ُنو ْا ِح َج َ
من هنا يتاكد لدينا ان االساس يف علم صناعة احلديد كان قرانيا
 ،ال نتحدث عن تفسري االيات واثبات نزوله من السامء بالرغم
من ان علامء الغرب اثبتوا ذلك تاكيدا لالية الكريمة يف سورة
احلديد « قال تعاىل( :لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم
الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا احلديد فيه بأس
شديد ومنافع للناس وليعلم اهلل من ينرصه ورسله بالغيب ان
اهلل قوي عزيز)» .
ونستشهد هبذا الشاهد عىل نزول احلديد من السامء ( ،يقول
الربوفيسور (أرمسرتونج) من أمريكا وهو أحد أربعة يف وكالة
الفضاء األمريكية (ناسا) :احلديد يستحيل أن يكون خلق يف
األرض ،احلديد ال بدَّ أن يكون قد خلق يف السامء ونزل إىل
األرض؛ ألن تكوين ذرة حديد واحدة عندما حسبناها وجدنا
أهنا حتتاج إىل طاقة مثل طاقة املجموعة الشمسية أربع مرات،
فاحلديد عنرص وافد عىل الكون)  ،ليست غايتنا االعتامد عىل هذا
الدليل فنحن لدينا اليقني بصدق القرآن .
فوائد احلديد كثرية ودخلت يف كل مفاصل حياة االنسان
واحل��ي��وان والنبات حتى ان��ه من اه��م تكوين جسم االنسان
واحليوان ومكونات النباتات .
فهو يدخل يف تركيب هيموكلوبني ال��دم لينقل بتأكسده
األوكسجني من الرئتني اىل خاليا اجلسم ،وكذلك حلياة النباتات
كونه أحد العنارص الرضورية لعملية التمثيل الضوئي؛ فنقص
احلديد يف النبات جيعل األوراق صفرا وبالتايل تفقد األوراق
كفاءهتا يف عملية التمثيل الضوئي والتي تعترب اساس احلياة عىل
األرض! ،ويدخل احلديد يف كل يشء تقريب ًا .فاحلياة كام نعرفها
غري ممكنة بدونه.
عندما اشار القرآن اىل احلديد فانه وضع حجر االساس هلذا
املعدن الرهيب يف صناعة احلضارة وعىل االنسان ان يستفيد من
القران وتفسري القران والسنة النبوية ملعرفة كيفية تطور صناعة
احلديد  ،فام من يشء رضوري لالنسان اال وجتد احلديد جزءا
من مكوناته  ،فالعجز والتاخري يف التطور سببه االنسان وليس
االسالم .
ِ
ِ
َ
االية التي تدل عىل صناعة احلديد « (آ ُتونيِ ُز َب َر الحْ ديد َح َّت ٰى إِ َذا
ارا َق َ
الصدَ َفينْ ِ َق َ
ال ُ
ال آ ُتونيِ
َس َ
او ٰى َبينْ َ َّ
انف ُخوا َح َّت ٰى إِ َذا َج َع َل ُه َن ً
ِ
ِ
َ
ُأ ْف ِر ْغ َعل ْيه ق ْطر ًا) (سورة الكهف ـ اآلية )96

الصناعة هنا متر بمرحلتني
املرحلة االوىل:
تتمثل هذه املرحلة من استخراج وجلب احلديد اخلام من األرض
فهو يقول هلم (آتوين زبر احلديد).
املرحلة الثانية:
تتضمن هذه املرحلة عملية النفخ فهو يقول هلم ـ حتى إذا ساوى
بني الصدفني قال انفخوا ـ واملعروف أن عملية النفخ هي من أهم
املشاكل التي واجهت العاملني يف صناعة احلديد واستخالصه
منذ القدم والسبب هو توفري كميات كبرية جد ًا من اهلواء اجلوي
ومن ثم نمررها يف الفرن أو املكان املعد لصهر احلديد من خاماته.
ويف تفسري الصايف هلذه االية عن القمي يقول  :فأمرهم أن يأتوه
باحلديد فوضعه بني الصدفني يعني بني اجلبلني حتى سوى بينهام
ثم أمرهم أن يأتوا بالنار فأتوا هبا فنفخوا حتت احلديد حتى صار
احلديد مثل النار ثم صب عليه القطر وهو الصفر حتى سده .
وعن الصادق عليه السالم يف حديث فجعل ذو القرنني بينهم
بابا من نحاس حديد وزفت وقطران فحال بينهم وبني اخلروج .
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والعيايش عن أمري املؤمنني عليه السالم فاحتفروا له جبل حديد
فقلعوا له أمثال اللبن فطرح بعضه عىل بعض فيام بني الصدفني
وكان ذو القرنني هو أول من بني ردما عىل وجه األرض ثم
جعل عليه احلطب وأهلب فيه النار ووضع عليه املنافيخ فنفخوا
عليه قال فلام ذاب قال ائتوين بقطر فاحتفروا له جبال من مس
فطرحوه عىل احلديد فذاب معه واختلط به .
ويف املايض كان الفرن املستخدم الستخالص احلديد يوضع
يف مقابل مهب الريح عىل سفح جبل وفوهته متجهة إىل ذلك
املهب حيث يدخل اهلواء من تلك الفوهة التي جيب أن تقع
أسفل الفرن وبالتايل نحصل عىل بخار اهلواء الالزم.
بعد ذلك استخدم النفخ بواسطة القصب ثم استخدم النفخ
بواسطة األرجل عن طريق الضغط عىل منافخ كانت تصنع
من جلود احليوانات حتى عام 1919م حيث استعمل تيار من
اهلواء الساخن وكان هذا البداية لبناء األفران النفاخة احلديثة
املستعملة يف أيامنا هذه الستخراج احلديد
بالرغم من ان اكتشاف احلديد الناتج عن النيازك قبل 5500
سنة ،استطاع االنسان استخراج خ��ام احلديد من األرض
وصهره وصبه يف قوالب أو صفائح خالل الدولة احليثيية يف
تركيا  1400ق م ،ولكن هذا احلديد كان هش ًا وغري قابل للثني
أو الطرق بسبب ارتفاع نسبة الكربون فيه وبالتايل فإن صناعة
السالح من هذا احلديد مل تحُ دث أي فائدة تذكر أمام األسلحة
الربونزية.
بفضل من اهلل ،أالن اهلل احلديد لسيدنا داوود عليه السالم {
اج َب ُ
ال َأ ِّوبيِ َم َع ُه َو َّ
َو َل َقدْ آ َت ْينَا َد ُاوو َد ِم َّنا َف ْض ً
ال ٰي ِ
الطيرْ َ َو َأ َل َّنا َل ُه
الحْ َ ِديدَ } سنة  970 – 1040قبل امليالد وذلك باضافة احلجر
اجلريي اىل احلديد املنصهر والذي بدوره أدى اىل ختفيض نسبة
مرة ،تم انتاج الفوالذ أو
الكربون يف احلديد وبالتايل وألول ّ
احلديد املطاوع أو احلديد القابل للطرق .Wrought Iron
كام وعلم اهلل سيدنا داوود صنعة لبوسا وهي نوع من الدرع أو
القميص املصنوع من احللقات احلديدية لتقيه هو وجيشه من
بأسهم ! { َو َع َّل ْمنَا ُه َص ْن َع َة َل ُب ٍ
وس َّل ُك ْم لِ ُت ْح ِصن َُك ْم ِّمن َب ْأ ِس ُك ْم
َف َه ْل َأن ُت ْم َش ِ
اك ُر َ
ون } وتفسريها “حدثنا برش ،قال :ثنا يزيد،
قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قولهَ { :و َع َّل ْـمنا ُه َص ْن َع َة َل ُب ٍ
وس
َل ُك ْم… } .اآلية ،قال :كانت قبل داود صفـائح ،قال :وكان

الـح َلق وسرَ َ ده داود“ .وبالتايل فان سيدنا
ّأول من صنع هذا َ
داوود كان يمتلك ميزة تكنولوجية فوق أعدائه ،فقد كان هو
وجيشه حياربون بالسيوف احلادة املصنوعة من احلديد املطروق
ويرتدون الدرع اخلفيف املرسود من َح َلق احلديد ،بينام كان
خصومه يستخدمون السيوف الربونزية أو تلك املصنوعة من
احلديد املسكوب والتي كانت تتهشم وتتكسرّ بأيدهيم ،ناهيك
عن الدروع الثقيلة املصنوعة من الصفائح والتي حتد من احلركة.
وب��دات تطور صناعة احلديد من حيث الشكل والكثافة
واالستخدام لتدخل يف صناعة اغلب مستلزمات احلياة من
وسائط نقل وبناء عامرات ومركبات فضائية وصناعة اسلحة
واجهزة علمية ومصانع وغريها .
عندما ننظر اىل هذا التطور اهلائل يف الغرب يف هذه الصناعة
ونقرا عنها يف القران قبل الف واربعامئة سنة تاخذنا احلرسة عىل
ما فركنا به وهو بني ايدينا  ،نعم الفضل للقران يف االكتشاف اال
ان الفضل يف التطور ملن بذل جهده وماله من اجل التطور يف
صناعة احلديد
وهذه جمموعة من الروايات التي ذكرت احلديد منها :
من عالمات الظهور قال االمام الصادق عليه السالم  :وويل
ألهل العراق من أهل الري  ،وويل هلم ثم ويل هلم من الثط
(لكوسج أو القليل شعر اللحية واحلاجبني)  .قال سدير :
فقلت  :يا موالي من الثط ؟ قال  :قوم آذاهنم كآذان الفأر صغرا
 ،لباسهم احلديد  ،كالمهم ككالم الشياطني ،
عن رسول اهلل صىل اهلل عليه واله (ناخذ حمل الشاهد ) :ثم إن
اجلبال فخرت عىل األرض فشمخت واستطالت وقالت أي
يشء يغلبني ؟
فخلق احلديد فقطعها فذلت  ،ثم إن احلديد فخر عىل اجلبال
وق��ال  :أي يشء يغلبني ؟ فخلق النار فأذابت احلديد فذل
احلديد  ،ثم إن النار زفرت وشهقت وفخرت وقالت  :أي يشء
يغلبني ؟ فخلق املاء فأطفأها فذلت
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله  :حيمل هذا الدين يف كل قرن
عدول ينفون عنه تأويل املبطلني  ،وحتريف الغالني  ،وانتحال
اجلاهلني كام ينفى الكري خبث احلديد .
عن الرضا عليه السالم قال  :واهلل ما أحد يكذب علينا إال
ويذيقه اهلل حر احلديد .
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َ
رحمة اهلل
يا
����اء
االر����������������ض ُت�������������ش������رق وال�������������س������م������اء ب�����ه� ُ
������د م����ل�����أ ال����ف���������ض����اء
ي�������ا ط����ي����ب����ه م�������ن م�������ول� ٍ
����د زادت ع�����ل�����ى ال������دن������ي������ا ����س���ن���ى
مب�����ح�����م� ٍ
����اء
االر����������������ض ُت�������������ش������رق وال�������������س������م������اء ب�����ه� ُ
َ
����س���ي���د
���������������دت وان�������������تَ �أك�������������رم
ي�������ا م�������ن ُول�
ٍ
�������ه
�أن���������ع���������م مب�����������ول�����������د ِه وي���������������وم ب��������زوغ� ِ
ه��������و رح�������م�������ة اهلل ال�������ت�������ي م��������ن ف���ي�������ض���ه���ا
وح������������������دت �آم������ال������ن������ا
ح������ي������ث االخ������������������وة ّ
��������ه ازدان���������������ت رب�������������و ُع ب��ل��ادن�����ا
����������ن ب� ِ
ي�������ا َم� ْ
اك��������������رم مب�������ول�������د خ����ي���ر اب��������ن��������اء ال�����������ورى
ح������ي� ُ
������ب ط�������ه اي���ن���ع���ت
�����ث
ُ
ال������ق������ل������وب ب� ُ
������ح� ِ
ي��������ا رح�������م�������ة اهلل ال�������ت�������ي م������ل�������أت ُرب��������ى
�������������ه
ح������ت������ى اه���������ت���������دت ل�����ل�����ح�����ق م���������ن �آالئ�
ِ
��������رق واالن�������������������وار زاه������ي������ةٌ
َ
ال���������ك���������ونُ ا����������ش�
������اء ُم���������ذ َب� َ
ج�
������زغ�������تْ
����������اء ال�����������ذي م�������ا ��������س� َ
َ
ي������ا ن�������س���م���ة ال���������ص����ب����ح ال�����ت�����ي ق������د � َ
أورق�������������تْ
ت������ه������دي الأن����������������ام وت��������رت��������وي ان����ف����ا�����س����ه����م
�����ن
���ي����ر َم� ْ
�����ر�� ْ�����س������ل ال������ك������رام وخ� َ
ي������ا ����س���ي���د ال� ُ
ُ
�������������ف ال�����������������س����ل���ا ِم ع�����ل�����ي�����ك ي���������ا ن�����������ور ًا
ال�
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ً
�����داء
���������ه �� ُ�����س������ع�
�������د َم�
�أه�
������������ن ب� ِ
������ل�������ا مب��������ول� ِ
ْ
ُ
���اء
ان����������������وا َر ُق
ِ
��������د���������س ف�������ال�������وج�������و ُد �����ض����ي� ُ
������اء
�آال�ؤُه ن�������ه�������ي ال�������� َه��������ن��������ا ِم�������ع�������ط� ُ
�������������ب ق�������د م����ل�����أ ال�����ن�����ف�����و������س �� َ���ص����ف����اء
واحل�
ُ
وع����ل����اء
��������ه ال�����دن�����ي�����ا هُ
ً
ج���������������اءتْ ب� ِ
�������������دى ُ
َ
ك������ال������ن������و ِر زا َد ع�����ل�����ى ال���������وج���������و ِد ����س���ن���اء
����ع����داء
�����س
َع� َّ
��������اء ..ف���������ش�����أن����ن����اُ ..
ُ
��������م ال���������رخ� ُ
ف�������ال������� ُك� ُ
�������اء
������ل يف َد َع�
ِ
�����������������ة وه����������م ُك��������رم� ُ
����راء
���������ن ب� ِ
ي������ا َم ْ
�����راء ال ال�����������ض� ُ
����������ه ..ال�������������س� ُ
�������اء
�أك�����������������ر ْم ب� ِ
���������ط����������ه ...ي���������و ُم���������هُ و�� ّ�������ض� ُ
�����اء
ح�����ي�����ث
ُ
ال�����ن�����ف�����و������س ب�������ه ِر��������ض�������ا وه������ن� ُ
�����راء
َع������������������زَّتْ وف�����ي�����ه�����ا ال ُي�������������رى ُب�������������ش� ُ
�أك��������������رم مب�������ن ي������ه������دي ال�����ن�����ف�����و������س رخ�������اء
واالر�������������������ض ُت����������������ورق ف������ه������ي ذا ورق�����������اء
����رع� ُ
��اء
��������ص
ل������هُ �آي���������ات ِ
ٍ
�������دق����ِ �� ...ش� َ
����ة �� َ��س��� ْم���ح� ُ
ُغ�������������ص������نَ احل��������ي��������اة ف���������ازه���������رت و������س�����ن�����اء
ع�����ب�����ق����� ًا وحت�������ي�������ا يف ال�����ن�����ف�����و������س وف��������اء
�����اء
ج�����������اء ال���������وج���������ود وف�����ي�����������ض�����ه ِم������ع������ط� ُ
��������اء
هُ �����������������������دَ ى ..اك�����������������ر ْم ب��������������ه ..و�� ّ��������ض� ُ
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العالم ينحني نحو ظل مرقدك يوم مولدك
ُ

حيدرعاشور

�أي� ُت��ه��ا االم����واج الب�شرية اغ�سلي ار���ض
االح����زان ،لقد ج��اءت �ساعة ت�شع فيها
ا�سماء النور من اللوح املحفوظ ..اوقدوا
�شموع الفرح ليخرق �ضيا�ؤها كال�شم�س فوق
رق ً
ية
املدينة املختارة للتطهري ،لت�صل َت ِ
ال��ن��ور اىل ك��ل م��ك��ان يف ال��ع��امل ،وتطرق
ابواب املنعزلني والنائمني ومن يف قلوبهم
مر�ض ،ب�أ�شعة م�ش َّعة بنور الهداية و�ضياء
الت�أ ُمل مبولد االقمار املحمدية.
ويف كربالئك توقدت االن�سانية بفرح ،لها
قوة عنا�صر التم�سك املهدوي ،فانحنت كل
ال��ر�ؤو���س نحو ظل مرقدك ي��وم مولدك،
والكل �شديد ال�صفاء والفكر ،ي�ستبدلون
الظل بالنور ،واحلزن بالفرح .ويحدقون
مب�شهدك املقد�س بكل اللغات ،ك�أنك برق

رحمة وهداية �ألقي على االر�ض فا�ستنارت
بك القلوب ،وان من يتبعه ومي�سكه  -يحيا
– نقيا مفعما باحلياة ..ي�سمو ويبكي
وي�س ّمي نف�سه ويهب �صوته وروحه ويهتف
بفجر طفك ال��دام��ي ،وم��ا كابدت من �أمل
وان��ت ت�صنع من دمك الطاهر والدة نهار
جديد لريى االن�سان الباغي على نف�سه من
جديد انه على ال�صراط امل�ستقيم.
افتحوا ابواب املدينة ،ايها املنتمون اليها
وار�سموا الفرح على حبال الغيث ،وه ّللوا
بال�صلوات ،انها والدات ازاه�ي�ر النبوة
امل�شرقة �ستتلألأ يف عيون املوالني ب�ضياء
ال يرمي .ي�شعرون انهم يرون جالل نورك
اجل���وه���ري ب��ق��ل��وب خ��ا���ش��ع��ة ،وي��ره��ف��ون
ال�سمع اىل �صخب جماذيف �سفينة دولتك

املتفائلة ،لتولد ُدورا وتع ّبد دروبا وتغمر
االزم���ان ب��رج��ال ي��ت��أوه��ون مرئيني وغري
مرئيني يبذرون عط�شك و�صربك ويقينك
وعقيدتك ،ليح�صدوا �شفاعتك.
ازرعوا ايها املوالون يف النجوم ويف االر�ض
وفوق منائر النور و�أ�ضرحتها ويف الطرقات
وفوق �أيدينا املمدودة يف ظلمة الليل وغ�سق
الفجر ونور ال�صباح ،حب الوالدة والوالية
احل�سينية املهدوية والإميان بها بكل فخر
الآن ،ويف امل�ستقبل ال��ذي �سنخلقه ،بل
يف كل مكان ! .لنملأ الدنيا فرحا بطعم
احل��زن ،ج��ازت به ال�سنون الطوال �صوتا
وروح���ا جملجلة ار���ض��ع��ت ال�صرب �صربا
كبريا ،تعلم منه الرجال اليقني والرحمة
يف مواكب النور التي ال تنحني.
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االمام الحسين (عليه السالم)
مولد
في
ِ
ِ

حسن الصباغ الكعبي
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َّ
ن �أط�
�������������ل ي�������ا �����ش����ع����ب����انُ
َوج��������������هُ احل�������������س���ي�� ِ

ف������������الأر�� ُ
�����������ض م��������ن ن������ف������ح������ا ِت������ه ت�������������زدانُ

ك������������لُّ احل�����������دائ�����������ق ه������ ّل������ل������ت ب�����ق�����دوم�����ه

�����م ال�����ن�����������س�����ري�����ن وال�������ري�������ح�������انُ
وت������ ّب�������������س� َ

وت������ف������رع������ت ب������احل������ب �أ��������ش�������ج�������ا ُر ال����ت����ق����ى

ب����ي����ن ال�������ق�������ل�������وب واورق ال�����ب�����������س�����ت�����انُ

���������د ب����ال���������ش����ذى
وت�����ف�����ت�����ح�����تْ �أزه�������������������ا ُر جن� ٍ

ت�������س���ب���ي ال�����ن�����ف�����و�� َ����س و ُي��������ك��������ر ُم االن�����������س�����انُ

�����ش����ع����ب����انُ ي������ا م������ ِل� َ
�����ك ال�����������ش�����ه�����و ِر ورم�����زه�����ا

َ
م������ن������ك ال����������ده����������و ُر ت��������غ��������ا ُر والأزم��������������������انُ

ٌ
ط����������ول احل�������ي�������ا ِة وع���ر����ض���ه���ا
أل������������ق ع����ل����ى
�
ِ

م���������ن ك���������ل ����������ص�
��������وب ��������ش�������ام�������خُ ب�������رك�������انُ
ٍ

َ
ل����ي����ال����ي����ك ال�����ق�����������ص�����ا ُر ب�����������أن يف
�����رف������تْ
�� َ�����ش� ُ

�����م الأك�����������������وان
�أح�������������ش������ائ������ه������ا ت������ت������ن������اغ� ُ

�������وب ال�����ع�����ا������ش�����ق��ي��ن حم���ب���ة
رق�������������ص������تْ ق��������ل� ُ

ل�������ل�������ق�������ادم���ي���ن و�أ َّي���������������������������دَ ال�������رح�������م�������نُ

����اح ل����ن����وره����ا
ه�������لَّ�������تْ وج��������������و ٌه ك�����ال�����������ص�����ب� ِ

����ح� َ
َ
����ك ال��������وج��������و ُد
وا���������ش��������رق االمي����������انُ
������ض� ِ

�� َ����ش�����ع�����ت ب������غ������ر ِت َ
�����ر
������ك امل�����������ض�����ي�����ئ� ِ
����ة �أب������ح� ٌ

����د م��������ا ُع���������رف���������تْ ل�����ه�����ا �� ُ����ش�����ط�����انُ
ل�����ل�����م�����ج� ِ

����راءن�����ا
و�� َ������س�������ق�������تْ ب�����ف�����ك� ِ
����ر حم�����م�����د ������ص�����ح� َ

ف�����اخ�����������ض�����رت ال�����ه�����������ض�����ب� ُ
����ات وال����������ودي����������انُ
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اخلــــــــــــــا ُ
مت
زينب فخري حسين*

َّ
يتشبث
يتلف ُت ملتحفًا بذعره ،تتوسل دموعه المنهمرة بعدم نزعه ،يروم أن
ّ
بمكانه ،كان سعيدًا للغاية وهو في كنفه ،يحيط بإصبعه ،يستشعر نبضات
ح���رارة عرقه المفعم بالنور ،أس���بغه وضوءًا وس���جودًا ،لم يعرف للس���كون
فإما قائمًا أو س���اجدًا أو مدافع���ًا أو مصلحًا ،عاش في
واله���دوء معنى معهّ ،
ِّ
مشعة باإلشراق ...اقتبسها من حياته الشريفة التي تفيض سنا ًء
ظله سنوات
ّ
ِّ
غم حسبي اهلل" كان سببًا لخلود هذا الخاتم.
وبها ًءّ ،ربما ما ُن ِقش
"لكل ّ
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مل َ
تبق له �إلاَّ الذكريات يلوذ بها هرب ًا
من �أ َّي��ام �ست�صبح بركة راك��دة ،يتمتم
قائ ًال بح�سرة:
كربياء عندما يتحدث
 كان يرفعنيً
�إىل �أع��دائ��ه ،ويزيدين منزلة عندما
ي�ضعني جماور ًا لقلمه� ،أ َّيامه العظيمة
قلب ،و�أعظم
ك�أ�صله حفظتها عن ٍ
ظهر ٍ
م��ا ك��ان يخيفني �أن �أن��ت��زع يف �صولة
ظلم م��ن اخل���ا ُ
مت �إ�صبعه ،و�أبتعد عن
في�ض ن��وره ،كم كنت فخور ًا و�أن��ا بيده
النبوي!
املعطاء ...وريثة النور
ّ
ير�سل ن��ظ��رات��ه �إىل ���س��ن��وات بعيدة،
ويتيه يف دوام��ة ذكرياتها املتالطمة
على نق�شه:
 ع�شتُ معه �أ ّي��ام � ًا �صبغت بالأحمر،ا�ستفردتها امل�آ�سي والباليا ،وحتكّم بها
طغاة فا�سدون ،مل يكن بدّ من حمل راية
التحدي ،كان مرافق ًا لأبيه ...مطيع ًا له
واقعة ،برز للأعداء وكان مري�ض ًا ال
يف
ٍ
يقوى على حمل �سيفه ،وع ّمته تنادي
خلفه ،متو�سلة به للرجوع� ،س�ألها �أن
ت��ذره يقاتل بني ي��دي اب��ن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،وكاد يفعل
ل��وال طلب �أبيه الإم��ام احل�سني من �أ ّم
كلثوم �أن ت�أخذه ...لئال تبقى الأر�ض
خالية من ن�سل �آل حممد �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم.
ويف اللحظات الأخ�يرة من حياة �أبيه،
ق�لَّ��ده و�ص ّية يف عنقه كما فعل ج��دّ ه
علي حني وف��ات��ه ،ومبا
ر�سول اهلل مع ّ
علي ع ّمه احل�سن ،ومبا
�أو�صى به جدّ ه ّ
�أو�صى احل�سن به احل�سني� " :إ َّياك وظلم
ثم
َم ْن ال يجد عليك نا�صر ًا �إلاَّ اهلل"َّ ،
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و ّدعه وم�ضى �إىل حيث ُق ِدر له �أن يكون.
ي�سرت�سل اخلامت والدموع املن�سابة على
نق�شه ،تزيده ملعان ًا وتوهج ًا ،وهو يعيد
تلك اللحظات اخلرقاء من عمر الزمن:
 �شاءت احلكمة الإلهية �أن ير ّد كيدالأع��داء عن �إمامي عندما ق�صده لعني
مع جماعة لقتله ،فت�صدّ ت له الع ّمة
زينب ومنعته من ذلك ،وبقينا يف خيمة
واحدة ...و�أُ ِمر بحرا�ستنا ،وعلى الرغم
من مر�ضه ال�شديد اقتادوه �إىل الكوفة،
ومن هناك �إىل ال�شام ...حيث دخلوا
ق�صر �صاحب الف�سوق والفجور ،وتلك
الأ َّي���ام املحفورة ب��ال��رزاي��ا ،وامل�ش ّبعة
باجلور ...طواها ال�سجاد يف جوابه عن
ؤال " :كيف �أم�سيت يا بن ر�سول اهلل؟
�س� ٍ
" فقال� " :أم�سينا كمثل بني ا�سرائيل
يف �آل ف���رع���ون ،ي��ذ ّب��ح��ون �أب��ن��اءه��م
وي�ستحيون ن�ساءهم" ،وكان يومها قد
ت�سلق ركام ثالث وع�شرين �سنة.
وي��رف��ع اخل����امت ر�أ����س���ه ب�����ش��م��وخ وه��و
ي�ستذكر ذلك املوقف املفعم بالكربياء
مع الطاغية يزيد ،وطغمته املحت�شدة
حوله ،معري ًا قبح وجوههم ،كا�شف ًا عن
�سموم �أل�سنتهم ،مبين ًا َك� ِ�ذب حججهم،
م�شتت ًا ُ�سحب ن�صرهم ،مبعرث ًا �صفّهم،
مظهر ًا عتمة �سلطانهم ،فيقول:
مرغ �صاحبي �أن��وف بني �أمية يف
 لقد َالوحل و�أ�سقط �أوراق التوت عن عورة
كربيائهم ،ببيانٍ �ألقاه يف جمل�س يزيد
يف مدينة دم�شق ،من َّوها للذين عموا
و�ص ّموا ع��ن ف�ضائله و�آب��ائ��ه� ،أنَّ اهلل
حباهم �ست ًا ّ
ب�سبع� ،أعطاهم
وف�ضلهم
ٍ
العلم واحللم وال�سماحة والف�صاحة

وال�شجاعة واملح َّبة يف قلوب امل�ؤمنني.
ّ
وف�ضلهم ب�����أنَّ منهم ال��ن��ب� ّ�ي امل��خ��ت��ار،
وال�صدّ يق والط َّيار ،و�أ�سد اهلل و�أ�سد
ر�سوله ،و�س ّيدة ن�ساء العاملني فاطمة
البتول ،و�سبطي هذه الأ َّمة.
البهي،
و�شرع مزيح ًا ال�ستار عن �شخ�صه
ّ
معرف ًا عن ح�سبه ون�سبه و�أ�صله الكرمي،
ِّ
فجدّ ه امل�صطفى ،اب��ن مكة ومنى ،ابن
��ن حمل الركن
زم���زم وال�صفا ،اب��ن َم� ْ
ب ��أط��راف ال���رداء ،اب��ن خ�ير َم� ْ�ن ائتزر
وحج
وارت���دى ،وخ�ير َم� ْ�ن ط��اف و�سعىّ ،
و َل ّبى ،ابن َم ْن ُحمِل على الرباق ،وبلغ به
جربيل �سدرة املنتهى ،فكان قاب قو�سني
�أو �أدنى ،ابن َم ْن �صلى مبالئكة ال�سماء،
ابن َم ْن �أوحى �إليه اجلليل ما �أوحى ،ابن
فاطمة الزهراء �س ّيدة الن�ساء ،وابن
خديجة الكربى ،ابن املر ّمل بالدماء،
ابن ذبيح كربالء.
وح�ي�ن ب��ل��غ ه���ذا امل��و���ض��ع م��ن خطابه
و�ضج
ا�ستوىل الذعر على احلا�ضرين
َّ
�أغلبهم بالبكاء ،مما ا�ضطر يزيد �أن
ي�أمر امل�ؤذن لل�صالة ليقطع على الإمام
خطبته ،غري �إنَّ الإمام �سكت حتى قال
امل����ؤذن (ا�شهد �أنَّ حممدا ر�سول هلل)
والتفت اىل يزيد قائ ًال " :هذا الر�سول
ج��دي؟ ف�إن
العزيز الكرمي ج��دّ ك �أم َّ
��دك ،علم احلا�ضرون والنا�س
قلت ج� َّ
ك ّلهم �إ َّن��ك ك��اذب ،و�إن قلت ج��دّ ي ،ف ِل َم
قتلت �أبي ظلم ًا وعدوان ًا ،وانتهبت ماله
و�سبيت ن�ساءه؟ فويل لك يوم القيامة
جدي خ�صمك".
�إذا كان َّ
وي��ط��ل��ق اخل�����امت ح�����س��رة مم��زوج��ة
بح�شرجة ،وهو مي�شي بخطوات �أثقلها

االدبية

الهم واحلزن على فراق �صاحبه ،باجتاه
ّ
مكتبة زاخرة ب�ألوان العلوم ،فيقول:
 ترك �صاحبي �إرث� ًا يقود نحو ال ُعلى،في�ض ًا ج��ل��ي� ً
لا م��ن قد�سية وج��دان��ه،
ميتلئ به القلب طم�أنينة و�إميان ًا ،ويثري
يف الأ���س��م��اع بهجة ور���ض��ا ،وي��ح��رك يف
النفو�س عواطف و�أحا�سي�س� :أيقونة
للحقوق ،املن�سقة ملا بني ظاهر الإن�سان
وباطنه ،وبني م�شاعره و�سلوكه ،وبني
عقيدته وع��م��ل��ه ،زاخ����رة بنظم بني
�أف����راد و�أزواج بع�ضهم ببع�ض ،وبني
حكومات و�شعوب؛ فهي م�شدودة �إىل
العروة الوثقى التي ال تنف�صم متط ّلعة
اىل الأعلى وهي م�ستقرة على الأر�ض،
را�سخة على بنيان بعيد عن هبوب ريح
الهوى وميالنه ،مطلقة �أ�سر ال��روح من
عقال الوهم واخلرافة �إىل عنان العمل
واالجناز.
ث� َّ�م يت�صفح اخل��امت تلك احلقوق التي
بدئت بحقوق اهلل املحيطة بالإن�سان
يف ِّ
كل حركة يتحركها �أو �سكنة �سكنها،
�أو حال حلَّها �أو منزلة نزلها �أو جارحة
ثم ما �أوجب
قلبها �أو �آلة ت�صرف فيهاَّ ،
ّ
اهلل عزّ
وجل على الإن�سان لنف�سه من
الر�أ�س �إىل القدم ،فجعل لل�سان ح ّق ًا،
ولل�سمع ح ّق ًا ،وللب�صر ح ّق ًا ،ولليد ح ّق ًا،
وللرجل ح� ّق� ًا ،وللبطن ح� ّق� ًا ،وللفرج
ح � ّق � ًا ،فهذه اجل���وارح ال�سبع التي بها
رب ال��ع��زّ ة
ث��م جعل ّ
ت��ك��ون الأف���ع���الَّ ،
للأفعال حقوق ًا :فجعل لل�صالة ح ّق ًا،
ولل�صوم ح ّق ًا ،ولل�صدقة ح ّق ًا ،وللهدي
ثم
ح��ق� ًا ،ولأف��ع��ال الإن�����س��ان ح��ق��وق� ًاَّ ،
تخرج احلقوق من الإن�سان �إىل غريه من

ذوي احلقوق عليه.
متفح�ص ًا ه��ذه
يبعث اخل���امت ن��ظ��ره
ّ
ال���زاوي���ة املحت�ضنة جم�� ّل��دات تعبق
مب��داد من �أن��واع �شتى ،يتلقّف بخ�شوع
كتابا تتناوله الأيادي كثري ًا ،يت�أ ّمل ما
َّ
خط عليه ويهم�س " �إجنيل �أهل البيت
وزبور �آل حممد عليهم ال�سالم" ،يتمعن
بلآ ِلئ �سطوره التي تنرث �أريجا يبعث
��داد م��ن ن��ور ي�صيب
لل�سمو ،كتبت مب� ٍ
ال��روح والقلب ،ا�ستلهمت من فيو�ضات
�إلهية ،وكرامات مع�صومني ،هدية لأ َّمة
تلوذ بظالل الدعاء يف �أوق��ات �شدَّ تها
ورخائها ،و�آن��اء ليلها و�أط��راف نهارها،
فت�صفو نف�سها وتبتهج روحها ،وي�شف
وجدانها ،وترتفع مت�سامية ب�إن�سانيتها.
ي�صمت اخل��امت حلظات ،ك�أنه غ��رق يف
�وات منبعثة م��ن مدر�سة
بحر م��ن �أ���ص� ٍ
�ط�لاب ُك�ثر ،حاملني كتب ًا
تعج ب�
ٍ
كانت ّ
وقراطي�س ،منهمكني بتدوين ك� ّ�ل ما
يتف َّوه به من حكمة ،يتلقّفون منه �آداب
دينهم التي ب ّثها يف مناجاته املكتوبة
وهاج ...يالم�س الروح والعقل.
ب�أ�سلوب َّ
وي�ستذكر تلك اجلل�سات التي كان ير ّد
وحزم على مقوالت انحرفت
بعزم
فيها
ٍ
ٍ
ع��ن ���س��واء ال�سبيل و���ض � ّل��ت ،ر َّوج��ه��ا
الظالميون كحجج لتربير �أفعالهم،
ومتكّنهم من الرقاب ،و�ألب�سوها لبا�س
الزينة ليتّخذها النا�س �سراج ًا لهم.
وتطرق االبت�سامة ب��اب ثغر اخل��امت،
وهو يرى ثانية حركة الإمام الد�ؤوبة
هنا وهناك بعد الواقعة ،وك�أنه ي�ستمع
�إىل �شرحه غايات امل�سري �إىل كربالء،
وي��زي��ل عنها دوام����ات ال��غ��م��و���ض وم��ا

اكتنفها من �سحب ال�ضباب املبثوثة من
م�صحح ًا ِّ
لب ما �أ�شيع
الأعداء،
ّ
لكل ذي ّ
من �أخبار و�أبواق تعزف الن�شاز ،ليفعل
بهم ك ��أك�ثر م��ن فعل قعقعة ال�سيوف
وطعن الرماح.
كان �صاحبي ي�ستن�شق ال�صرب والتجلُّد
ا�ستن�شاق ًا ،وه��و ي��رى �أ ّم��ت��ه تغو�ص يف
م�ستنقع الفنت وال��رذي��ل��ة وال�ضاللة،
ف�ش ّمر عن �ساعديه لينت�شلها من واقعها
وي�صحح م�سارها بحكمة
بانتفا�ضة،
ّ
وتعقّل؛ فوا�صل الليل بالنهار لي�صل
جهاده �إىل مبتغاه ،مهتم ًا م�شغو ًال مبنهج
مبال
النور الذي �سي�ضعه بعد �آبائه غري ٍ
بالعيون التي تر�صد �سكناته وحركاته.
ثم يبكي اخلامت مبرارة ويقول:
َّ
 والآن �س�أُنزع م�ضطر ًا من �إ�صبع �أبياحل�سن ال�سجاد ،رابع ائمة �أهل البيت
(�سالم اهلل عليهم) ،املولود يف املدينة يف
اخلام�س من �شعبان �سنة ثمان وثالثني
من الهجرة ،بعد ف�سحة من تكليف بلغت
�أربعا وثالثني �سنة.
ويتعاىل �صوت نحيبه املمزوج بال�شجن
املرير ،وي�ضيف:
 �أكان يجدر بي �أن �أ�شهد يوم اخلام�سوال��ع�����ش��ري��ن م��ن حم���� َّرم ،ليكتب علي
ال�سم �أ�صابني من
مفارقة �إ�صبعه ،ليت
ّ
ذاك ال�سلطان العنيد الغ�شوم ومل ي�صبه،
ليواروين معه حتت الرثى يف البقيع وال
يف�صلوين عن جثمانه الطاهر ،ف�أ�سمو
م��ع روح���ه العظيمة ال��ت��ي �سمت �إىل
خالقها بعد �أن �أ���ض��اءت بوهجها �آف��اق
هذه الدنيا.

* من القصص الفائزة بجائزة التقديرية في مسابقة تراتيل سجادية للقصة القصيرة في دورتها االولى..
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مناسبات يزدهر الدين
بشعائره ومقدساته

( )1تويف الشيخ حممد حسن النجفي صاحب
كتاب جواهر الكالم سنة  1264هـ
( )2فرض صيام شهر رمضان سنة 2هـ وعىل
رواية أخرى يف آخر يوم من هذا الشهر
( )3مولد اإلمام احلسني (عليه السالم) سنة 3هـ
كذلك  :وصول اإلمام احلسني عليه السالم مكة
املكرمة سنة  60هـ
( )4مولد العباس إب��ن أم�ير املؤمنني (عليهام
السالم) سنة 26هـ
(  )5مولد اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين
عليهام السالم سنه  38هـ
(  )8بداية الغيبة الصغرى لإلمام املهدي (عجل
اهلل فرجه) سنة  260واستمرت حتى سنة 329
( )9تعرضت مكة املكرمة إىل سيل عظيم ودخل
املاء بيوت مكة سنة  1039هـ
( )11مولد عيل األكرب إبن اإلمام احلسني (عليهام
السالم) 33هـ
( )15والدة احلجة إبن احلسن العسكري عجل
اهلل تعاىل فرجه سنة 255هـ
 )015تويف آخر نواب اإلم��ام احلجة عجل اهلل
فرجه الشيخ اجلليل أب��و احلسن عيل بن حممد
السمري سنة  329هـ
( )19غزوة بني املصطلق سنة  5هـ أو 6هـ
( )22وفاة الشيخ حممد ابن شهر اشوب املازندراين
عام 588هـ
وفاة الشيخ حممد جواد البالغي عام 1352هـ
( )24وفاة املجدد السيد حممد حسن الشريازي (
صاحب فتوى التنباك ) عام 1312هـ
( )27استشهاد سعيد بن جبري األسدي الوالبي
( من أصحاب االمام عيل السجاد عليه السالم )
عام 95هـ
( )28وف���اة الشيخ حسني ق�لي اهل��م��داين عام
1311ه��ـ  ،وف��اة السيد مهدي ال��ش�يرازي عام
1380هـ
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الكالم من غري افعال قد ال جيد تاثريه يف عقول الناس بقدر لو كان مصحوبا
بترصفات واعامل تتفق ومعنى الكالم  ،وما من دين اال وحيدد له مناسبات
يقوم باحياء شعائره من خالهلا .
والدين االسالمي له شعائره التي جعلته حمط انظار كل عقول العامل باختالف
نواياهم  ،مثال احلج واالعياد والصيام فاهنا عبادات هلا طقوسها اخلاصة .
هنا جيب ان نقف امام شعائر االمامية وبحد ذاهتا فاهنا سامهت مسامهة فعالة
يف احياء عقائد الشيعة يف نفوس اتباع اهل البيت بل كان هلا الدور املؤثر لدى
من اتبع مذهب اهل البيت من بقية االديان واملذاهب .
هذا شهر شعبان الذي احتفه اهلل عز وجل بمجموعة مناسبات دأب الشيعة عىل
احيائها بل البعض منها من صميم عقائدنا السيام النصف من شعبان ،ويبقى
الدور املهم عىل من حييي هذه املناسبات بان حيسن اختيار االقوال واالفعال
التي تظهر حماسن اهل البيت عليهم السالم امام املأل  ،وليس االكتفاء ببعض
الترصفات التي ال تؤثر اجيابا ان مل تؤثر سلبا .
جيب بيان ماهية صاحب املناسبة حتى يعلم االخر ملاذا نحن نحتفل بوالدته
وماهي منزلته عند اهل البيت عليهم السالم وماذا قدّ م من اجل رسالة
االسالم ؟
هذه الشعائر هي السنة احلسنة التي رسخت املفاهيم لدى االجيال وعىل مر
العصور واصبحت من ابجديات حياتنا عندما حيل موعدها  ،فكأن شعبان
املعظم احتضن افراحنا بوالدة االطهار من اهل البيت ولكل طاهر مناقب
ومواقف يشهد هلا التاريخ  ،وعىل راسها والدة سيد الشهداء وابنه السجاد
واخيه العباس وابنه عيل االكرب وحفيده القائم املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه
الرشيف  ،فعندما نحتفل بوالداهتم نسال انفسنا كيف يريدون االحتفال
نكون
هبذه املناسبة وملاذا نحتفل وماذا قدموا لالسالم ؟ ومن هذه املنطلقات ّ
صورة رائعة لالسالم الذي جيب ان يكون عليه املسلمون فنكون القدوة
واالسوة هلم عليهم السالم .
يبقى يوم اخلامس عرش من شعبان نقطة افرتاق بني من يؤمن وال يؤمن انه
والدة االمام احلجة عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف ولسنا بصدد اخلوض
عن االدلة التارخيية والنقلية لوالدته وغيبته  ،ولكن يكفينا استدالل واحد
اذا كنت اؤمن بوجوده فلامذا االخر يرفض هذا الفكرة ويؤلب الناس علينا
ويكفرنا بل وحتى يقتلنا  ،فان صح قوهلم بعدم والدته فلامذا هذا التكفري
والقتل ؟ انه اليقني الصادع والصارخ بانه غائب وسيظهر .
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كيفتجزمعلىغيبته؟
االمر بسيط للغاية نحن نقول انه غائب وانتم تقولون بانه غري مولود  ،ولكننا متفقون بان هنالك دولة سيقيمها املهدي ،
ولو سالتك هل تعلم متى سيظهر ؟ .....كال ال احد يعلم  ...جيد وعليه قد يظهر االن وقد يظهر غدا وقد يظهر بعد مئة
سنة اليس كذلك ؟ ...نعم كذلك  ....بمعنى انه من املمكن ان يظهر غدا  ،ولو ظهر غدا كم عمره ؟  ...مل افهم املقصود
...طاملا يظهر يف اي وقت فلنفرض انه سيظهر غدا كم هو عمره ؟  ...ال اعلم ....ولكن طبقا للعقل نمنحه عمر اربعني
سنة هو عمر النبي عندما بدأ الرسالة ....ثم ماذا ؟ ...فلو كان عمره اربعني سنة ويظهر غدا يعني انه مولود .....واىل
ماذا تريد ان تصل؟ .....اسمع مني فانك كنت جتزم بانه غري مولود االن اصبح اجلزم خطا فلربام مولود ولربام غري مولود
 ،ولو كان مولودا فاين هو االن ؟ ستكون العناية االهلية حارضة لتغيبه عنا وحتفظه من اعدائه حتى حتني ساعة ظهوره
وغيابه عن ابصارنا هي الغيبة  ،فالغيبة واالختفاء امر وارد وال حيق لك ان جتزم بعدم والدته ويل سؤال اخري هل توجد
يف مصادركم احاديث عن كيفية والدته وماهي العالمات عىل والدته ؟!!!!...
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هل تتمنى ان تعيش دولة العدالة؟
 سألني ملاذا ترددون اللهم عجل فرجه؟ سأعطيك دليال بسيطا.. تفضل .. اليس يف مصادركم حديث بانه سيظهرويمأل االرض عدال وقسطا بعدما ملئت
ظلام وجورا ؟
 نعم -وه���ل تتمنى ان تعيش ه���ذا ال��ع��دل

واالحسان؟
 طبعا !!متن ذلك بتعجيل ظهوره حتى
 قلت اذ ًا ّنعيش دولته !!!....
مل ينطقها لسانه وهذا دليل عىل االية الكريمة

(خت ََم اللهَّ ُ َعلىَ ٰ ُق ُلوبهِ ِ ْم َو َعلىَ ٰ َس ْم ِع ِه ْم َو َعلىَ ٰ
َ
اب عظيم)
او ٌة َولهَ ُ ْم َع َذ ٌ
َأ ْب َصا ِر ِه ْم ِغ َش َ

السرداب
ان القصص التي خيتلقها االخر عىل حكاية الرسداب املوجود يف سامراء تدل داللة قطعية
عىل امرين هزالة التفكري وجسامة احلقد فالفكر والعقيدة ال يعتمدان عىل االكاذيب
 ،وان الرسداب الذي اصبح اليوم رسدابا ولربام قبل اثنى عرش قرنا مل يكن
رسداب بل التغريات اجليولوجية هي التي جعلت ارتفاع االبنية عن
ما كانت عليه سابقا ،فالرسداب هو اخر مكان شوهد فيه االمام
احلجة  ،والنه اثر يعود للحجة يعني دليال عىل والدة احلجة ،
ولو ان االخر حتىل بقليل من املوضوعية والتجرد من العاطفة
السلبية ونظر اىل االمور نظرة باحث عاقل ملا جلأ اىل االكاذيب
عىل اتباع اهل البيت عليهم السالم  ،بل ان الرسداب اصبح
دليال صارخا عىل كيفية تفكريكم وردكم عىل من خيالفكم .
ال�سرداب هو رس االدب الذي يتحىل به اتباع اهل البيت يف
تقديس كل اثر كان الهل البيت عليهم السالم وجود فيه او بصمة
عليه وهو تاريخ يثبت عقيدة .
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من قصص العلماء

اآلن قم لنذهب و ننام
نقل الشيخ عيل خادم سامحة آية اهلل العظمى الشيخ عبد الكريم
احلائري (رمحه اهلل) مؤسس حوزة قم العلمية انه منتصف ذات
سمعت طرق ًا
كنت نائ ًام يف ديوانية البيت ،
ُ
ليلة من ليايل الشتاء ُ
يط ِر الباب  ،فتحته و اذا بامرأة فقرية تقول  :إن زوجي مريض و
قلت هلا  :يف هذه
ليس لدينا دواء و ال غذاء و ال فحم للدّ فء ُ .
الساعة ال يمكن مساعدتك  ،و اين ألعلم ان الشيخ ليس عنده
مال هذه االيام .
فعادت املرأة حزينة قلقلة  ،و كان الشيخ يسمع صوت ًا  ،فناداين
ْ
ِمن غرفته  ،و ملا عرف املوضوع قال يل  :اذا سألنا اهلل يوم القيامة
خيبتم يف هذه الساعة من الليل رددتم فقرية كانت تأمل
ملاذا ّ
فيكم خري ًا  ،ماذا يكون جوابنا ؟
قلت  :ماذا يمكننا أن نقدّ م هلا يف هذه الساعة ؟ !
ُ
قال  :هل تعرف بيتها ؟
قلت  :نعم و لكن الوصول اليه يف االزقة بني الثلوج و الطني أمر
صعب .
قال  :قم لنذهب .
فانطلقنا مع ًا حتى وصلنا اىل بيتها و ّ
تأكدنا من حاهلا و مرض زوجها  ،فقال يل الشيخ
احلائري  :إذهب اىل الطبيب صدر احلكامء و أبلغه اخلرب ليأيت اآلن فور ًا .
أتيت بالطبيب  ،فعاينه و كتب له دوا ًء  ،فقال يل الشيخ  :خذ هذه الوصفة
ذهبت و ُ
ُ
اىل الصيدلية و اش ِ
جئت بالدواء أيض ًا  .ثم أمرين
رت الدواء بد ْين عىل حسايب .
ذهبت و ُ
ُ
فجلبت معي
الشيخ أن أذهب اىل دار ّبياع الفحم و آخذ منه فح ًام عىل حسابه ايض ًا ،
ُ
الفحم و قليال من الطعام .
انتعشت من أزمتها  ،فاملريض
ئت العائلة الفقرية بالطعام و الدفء و
ْ
تلك الليلة هت ّن ْ
دفئت حجرهتم بعد هذا كله سألني
شبعت بطوهنم و
باستعامله الدواء استعاد قواه و
ْ
ْ
الشيخ  :يف اليوم كم تأخذ لنا من ال ّلحم .
قلت  :مخسامئة غرام .
ُ
قال  :نصفه تعطي هلذه العائلة يومي ًا .
عند ذلك قال الشيخ  :اآلن قم لنذهب و ننام .
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في رحاب ربيع الشهادة

العالم في كربالء..
يجمع
ربيع الشهادة
ُ
َ
مهرجان ربيع الشهادة الثقايف العاملي وخالل االربعة عرشعام ًا
استطاع تغيري النظرة اخلارجية عن كربالء املقدسة ،إذ فتح آفاق ًا
جديدة أهبرت العامل ملا شهدته العتبات املقدسة خالل هذه
الفرتة البسيطة من الزمن ،حني حتوهلا إىل منار ترشق للعامل
أمجع ،بالعلم واهلداية والثقافة واخلدمات ،بعدما ُغيب دورها
ليجعله احلكام  -بقهرهم وظلمهم -مقترص ًا عىل كوهنا أماكن
للعبادة والتأمل واالستزادة الروحية.
واملهرجان يعدُ نافذ ًة يطلع من خالهلا حضوره والذين يمثلون
دو ً
ال وقوميات وأديان ًا ومذاهب ع��دة ،عىل أب��رز املشاريع
العمرانية واخلدمية والفكرية لعتبات كربالء املقدسة ،والتي
من شأهنا أن تقدم أفضل اخلدمات لزائري املراقد الطاهرة،
وليكونوا بدورهم ُرسل بالدهم لنقل هذا الفيض احلسيني
املعطاء.
وللمهرجان هوية ألمة متتلك روحية التنامي ،فعرب كل دورة منه
نجد تطورا يف اساليب التنفيذ وجهد ًا ألسامء استنارت بضوء
املآثر العظيمة سعيا خللق تقاربية يف املعنى ،فأصبح املشاركون
ينتظرون سنة كامل ًة ليقبل شهر شعبان وتطل االنوار املحمدية،
ُّ
وحيل مهرجان ربيع الشهادة لرتى فيه زهو الوجود.
اما نزاحم الوسائل االعالمية املرئية واملسموعة واملقروءة
ٌ
كاشف عن سعيها لنقل
واإللكرتونية الناقلة لفعالياته ،فهو
املعنى احلقيقي لرسالة السامء ،وتوفري فرصة لتشكيل خطاب
فكري متزن باإلضافة اىل اخلطاب االعالمي ،فالكثري يعي
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الفضاء اخلربي وتناقل األحداث ،لكن الطموح هو ان يقدّ م
هذا اخلطاب بروح مبدعة ،وروح الفكر القادر عىل مجع
اهلويات ،وهذا اخلطاب يزداد تألق ًا عندما ينقل اىل اناس
ختتلف السنتهم ،وختتلف هوياهتم الثقافية والفكرية ،ويبدو
السؤال جوهريا عندما نسأل انفسنا:
ملاذا اجتمعوا اليوم يف كربالء ؟
هذا يعني أن هنالك مؤثرات فكرية استناروا هبا ،وقادهتم اىل
املشاركة هبذا اجلمع ،الذي يشكل نواة خللق صحوة اعالمية

تنبه العامل اىل هذا االشعاع الكربالئي االنساين ،كي ال يحُ رموا
منه.
ومن فكر هذا الوهج احلسيني الفعال ،نستطيع ان نقدم ما
يمثلنا امام العامل كفكر مبدع حيمل انسانية التحاور ومنهجية
تنفتح عىل قبول شمويل ،ورغ��م أن قضية اإلم��ام احلسني
(عليه السالم) قضية معتقد قبل أن يكون خطاب مذهب،
فإنه خطاب انساين.
ومن املؤكد ان حيظى بشمولية اهتامم الناس ،وصحيح ان
عملية التلقي تعتمد عىل الذائقة وعىل املزاج وعىل اختالف
الرؤى املتنوعة ،لكن هذا املعرتك االنساين يمتلك وهجا
يلم اصحاب القلوب االنسانية ،فالتلقي هبذا املفهوم يكون
شموليا.
ال أحد يتوقع خطوات التنامي يف هذا املهرجان ..بل إيامن ًا
بوجودها كوهنا متثل جهد عتبات كربالء املقدسة ،فهي فعال
جهدٌ وطني وانساين ،متنح رؤية العمق الذي يمثل حقيقة
املهرجان..
ولذا نرى اهلمة احلسينية التي متأل الوجوه ببشائر الوالء،
ونرى هذه اخلطوات حماولة ان تصل اىل متثيل هذا الرصح
احلسيني.
ُ
يشكل
كام نرى ان شمولية الفن الذي يقدم يف هذا املهرجان،
معنى االرتقاء اىل عاملية التأثري ،حيث يقرأ هذا اجلهد الذي
جيمع  -بمحبة -اهلويات الدينية املتنوعة والثقافات املختلفة،
وضيوف تطل علينا من أوربا وافريقيا واألمريكيتني وآسيا،
فهو املهرجان الوحيد ال��ذي استطاع ان جيمع كل تلك
اهلويات حتت لواء ومنارة اهلدى احلسينية ،فكان هذا الرصح
الفكري منذ سنته االوىل منارة يلتف حول نورها مجيع العامل،
وهو الكاشف عن نجاح هذا امل�شروع الثقايف ،فبحضور
اطياف العامل بام فيهم من هم من خارج الطيف االسالمي،
وهبذا يعني ان املهرجان استطاع خلق متازج فكري مؤثر،
وهو الذي سيؤسس بطبيعته للتواصل مع اآلخر.
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الى روح الشهيد السعيد السيد (أحمد فخر الدين حميد مهدي زيني)

ُ
ُ
يرزق
تنطق في المدينة كأنه حي
زالت صو ُره
ما ْ

حيدر عاشور

مل َ
حيظ أحدٌ قط بتحقيق ما متناه يف حياته ،ان يكون -كربالئيا
حسينيا -مثلام حظي به «امحد زيني» ..ذلك هو اهلاجس االزيل
لكثري من عاشوا يف كربالء حتديدا ،ومن يعرفهم عن كثب جيدهم
ينضحون انسانية وحكمة وكرما ال يتوقف عند حد ،ألهنم
يعرفون كثريا عن «احلسني والطف والدماء الزاكيات».
فكربالء ،بمعتقداهتا ومفاهيمها ،تدفع لغة الرمز واإلرادة لرتسيخ
مبادئ سامية ومتوقدة يف الضمري والعقل ،فمن يتغذى من اديم
تربتها ال بد من ان حيلم يوما ان يتخضب بدمه ،ويسعى اىل تقدير
نفسه واحرتامها أو السعي اىل معرفة ماهيات الروح والنفس
املتعلقة باألرض وباإلمام احلسني(عليه السالم) .عىل غرار ذلك
كانت املدينة املقدسة تلد الرجال وتنتهي برجال اقوياء وحكامء.
ك��ان «امح��د زيني» اس�ما ليس من السهل اخل��وض يف جتربته
العقائدية املمتلئة بالنضال والتضحية والشجاعة ،وحياته اخلاصة
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وتربيته الدينية ،وتوقه املستمر للشهادة واالضطجاع بدمه يف
تربة سيد شهداء .فسجلت سجالت العقيدة واملذهب مواقفه يف
الدفاع عن مرقد االمام احلسني(عليه السالم) بعد ان اطفأ اهلل نار
الطواغيت يف العراق ،مواقف تداولتها عقول املجايلني له ،فقد
حتول «زيني» طيب القلب احلامل اىل اسد رشس ال تأخذه يف احلق
تسول له نفسه باملساس
لومة الئم ،غليظ القلب صلبا عىل من ّ
بكربالء ومقدساهتا الرشيفة يف مرحلة من احلك املراحل
وأشدها حرجا بعد احداث  2003فقد اجتاح جو العراق من
العنف املروع يف شتى االجتاهات ،اذ بات القتل والتسليب خييامن
عىل الشوارع التي جيوهبا اخلارسون يف الدنيا واآلخرة.
كان «زيني» يصدّ بجسارة قلب حسيني صابر أي اعتداء وأينام
يكون يف ارض كربالء طيلة اثني عرش عاما حتى اصبحت املدينة
من اهدأ مدن العراق يف االمان واالطمئنان ،ومالذ اخلائفني

شهداؤنا

واملهجرين ،وابواهبا مرشعة لكل زائري
واهلاربني واملرح ّلني
ّ
العامل .ال ختاف القادم ولكن حتذر غدره ..وسلطت املرجعية
الدينية العليا برصها الثاقب واستوعبت احلياة ونظمت ما بني
البسيط واملبارش قوانني العيش الكريم ،ملن رشب من مياه
كربالء وتزود من كرم االمام احلسني (عليه السالم ) ،والزمن
كفيل بتعرية القرشة وكشف اللباب .وكان «زيني» احد رجاالهتا
املخلصني بل كانت املرجعية بالنسبة له متثل احل��ب األكرب
والضمري والسلوك يف احلياة وقد ن ّفذ اوامرها بطاعة وإخالص
وبميل مفرط .مل يكن يعوزه اال حتقيق امنيته ان يكون شهيدا ولد
من رحاهبا  .كان مستعدا ألي جهاد مهام صغر او كرب ،فيبدو
اشبه باجلرس العائم فوق بحر هائج يف كل أفعاله تارة يشحذ
اهلمم يف اب��واب احلرم احلسيني الرشيف وأخ��رى كان خادما
مطيعا لزوار املراقد املطهرة بحميمية نابضة بالعطاء الروحي
واملادي واملعنوي.
ويف ومضة برص كشفت املرجعية الدينية العليا ببصريهتا وعلمها
وقوة رؤيتها عن ستار املؤامرة اهلالمية لغرس خمالب شياطني
القوى اخلارجية املسامة بـ(داعش) عىل جسد الطهارة ،وما علموا
اهنم يسريون عىل حافة شفرة سيف قاطع ومرهف .فجاء هنا
ّ
لتشكل– لواء عيل
النداء التارخيي ونودي عىل عشاق الشهادة
االكرب(عليه السالم)القتايل -قوة جهادية لصد جرذان التكفري
املتوحشة القادمة من العهود املنسحقة وامللوثة بدماء االبرياء
من ورثة غربان خطيئة الطف الدامي ،وحتجيم وتقليم حجمها
وانياهبا السامة ،وقتل كل احليل واملراوغات التي صنعها عديمو
الضمري واجهاضها يف حواضنها.
هنض «زيني» كأي حمارب حسيني ،متلهفا للموت يف سبيل
املعتقد وامل��ذه��ب ،لينتمي – للواء -وه��و يعيد س�يرة حلمه
بالشهادة .ذهب مع املجاهدين االبرار وهو يكرر امانيه بالدعاء
والصالة ،متكفنا بمالبس الرشف والعز مقاتال لتحرير مراقد
النور يف سامراء من جرذان (داعش) االرهايب .فاجهض وشطر
مع القوات املجاهدة نواة كربياء (الدواعش) وسحق بأرجله
رؤوسهم العفنة ولصق هبم اهلزيمة والعار هبم .وشهد عىل
بسالة وشجاعة «زيني» كل من قاتل اىل جانبه وقد وثقه االعالم

احلريب للحشد الشعبي وهو يصول وحيرر بعد سامراء النور
مدينة تكريت بكل اقضيتها ونواحيها .مل يبق الستكامل مهمته
القتالية اال ذلك السور االثري (سور شناس) وهو جدار عتيق
انسحب خلفه كالب (داعش) بعد ان فقدوا اجلرأة عىل النباح
امام االسود ابطال القائد»زيني» الذين اطلقوا رصختهم –لبيك
يا حسني – لبيك يا عباس. -
لكن القائد كان حذرا جدا وقلقا حول اختباء الدواعش خلف
(سور شناس) وبدأ يضع اخلطط املناسبة للقضاء عليهم ،وهو
يعرف مدى قوة االسلحة التي يف حوزهتم ،وعىل حني غرة
تالحم الضجيج وأطبقت االص��وات االرهابية هتش االرض
بزحفها املفخخ بكل القنابل البرشية والسيارات املفخخة نحو
جمموعة « زيني» واألجساد تتطاير كاألوراق واجلامجم تتناثر يف
كل مكان ،وما كان عىل «زيني» إال ان حيمي مقاتليه مهام كلفه
االمر فأعطى االوام��ر بالصد من وراء السواتر دون التقدم،
ولكن العجلة املفخخة واملدرعة املتبقية تتقدم بمساندة دبابة
(برانز) فمن الصعب تفجريها من بعيد وان اقرتبت لن تبقي
احدا عىل قيد احلياة..
هنا جاء االمر ورسم «امحد زيني» بعقله خطة رسيعة ليحمي
ما يمكن محايته من ارواح املجاهدين ،وإنقاذ ما يمكن انقاذه.
فلم تبق سوى هذه العجلة بعد تدمري الدبابة تتجه نحوهم كأهنا
الغراب املشؤوم ملا حتويه من دروع سميكة يصعب اخرتاقها،
محل قاذفته وتقدم برسعة هائلة وهو يسدد باجتاهها لكن صعوبة
احلركة وعشوائية املكان والتهابه بالسنة الدخان والنريان واخلوف
من وصول السيارة وحتقيق اهدافها اطلق قذيفته االخرية عىل بعد
امتار ضئيلة صوب هيكل العجلة بدروعها الضخمة اىل اعنان
السامء لتنفجر بقوة مدمرة ملا حوهلا ،مل يسمع للقائد «زيني» سوى
الصوت االخري  -لبيك يا حسني -فصعدت روحه سعيدة اىل
مليك مقتدر  ،فضجت سواتر احلشد بالتكبري والصالة عىل حممد
وال حممد متلؤها الدموع احلرى واجلزع املؤمل لفقد قائد حسيني
بامتياز  ،ىّ
وف بعهده أمام سيده احلسني (عليه السالم) خري وفاء..
ليبقى خملدا واسام علويا حسينيا كربالئيا ،تنطق صوره يف ارجاء
املدينة كأنه حي يرزق.

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

اسم الشهيد  :احمد فخر الدين حميد زيني
مواليد مدينة كربالء المقدسة  /حي الحسين
مكان وتاريخ االستشهاد  :قاطع سامراء  /سورشناس 2015/2/28 -
انتماء الشهيد  :لواء علي االكبر(عليه السالم) احد تشكيالت الحشد الشعبي
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ّ
تمك ْن
من الغضب
محمد حميد الصواف

الغضب هو عاطفة طبيعية وصحية.
ُ
لكن يمكن أن تكون مشكلة إذا وجدت
صعوبة في إبقائها تحت السيطرة.
تشكّ ل حاالت الجدل والسجال العقيم
وسواها من المشاكل االجتماعية التي
تصادف االنسان خالل يومياته احدى ابرز
التحديات التي تحول دون تقدمه فكريا
وثقافيا ومهنيا في الكثير من االحيان،
مع الحسبان انها قد تنعطف بشكل
خطير ذاتيا واجتماعيا في حال عجزت
قدرة المرء عن كبح جماح غضبه او دون
تهاويه اسفل االستفزاز الذي يواجهه.
فتسجل المواقف التاريخية والماثلة
ع���ددا غ��ي��ر ق��اب��ل للحصر ل�لإش��ك��االت
المترتبة على ظاهرة الغضب وفقدان
رباط الجأش او االندفاع بعيدا مع سلوك
التهور ،بل في بعض االحيان كانت سببا
رئيسيا للكوارث البشرية ،من قبيل
الحروب والقتال او الصراعات المحلية،
سواء على صعيد الجماعات الفكرية او
العرقية او االثنية ،عندما ينفلت عقال
اللغة الجامعة لتتحول ال��ى اشتباك
باأللفاظ او االيدي او السالح.
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فالغضب كام أكد االمام جعفر الصادق عليه افضل الصلوات والسالم (الغضب مفتاح كل
رش) ،ومكمن كل الرزايا التي تصيب االنسان ،فمعظم االحيان ترتتب عىل هذا الشعور ثورة
غري حمسوبة العواقب يف حال تبدد حلم الشخص واندفع وراء العصبية العمياء.
ومما ال شك فيه تعقب فورة الغضب لدى االنسان شعورا كبريا بالندم ،خصوصا ان اسفر
غضبه عن اقوال او افعال هوجاء ،تصنف بحسب علامء النفس (بالسلوك احليواين العدواين)،
اذ يعد كل ترصف ناجم بشكل مبارش عن الغضب سلوكا ال يرتقي للمستوى البرشي ،ال سيام
ان العقل والتفكري املنطقي يكون غائبا عن مراقبة ذلك الترصف او مسؤوال عام يبدر عنه.
كيف نعالج الغضب؟
للغضب اساليب وطرائق يتحتم عىل االنسان ادراكها يف حال شعوره بعدم الرضا مما حيرضه،
سواء كان يف موقف او نقاش او شجار ،فتاملك النفس وضبطها من اولويات االمور التي
جيب عىل الغضبان وضعها نصب عينيه ،عرب مترين ذاته وتنميتها وفق حسابات العقل واملنطق،
خصوصا ان االعم االعظم من الغضب يكون يف جمتمع االنسان او بيئته املحيطة ضد شخص
قريب منه ،سواء كان الشخص املتسبب بغضبه احد ارحامه او زمالئه او ممن قد يصادفهم يف
منطقته او بلدته التي يقطنها ،مما ال يستوجب التامدي يف التعبري عن عدم الرضا لدرجة وخيمة
العواقب يندم عىل ذلك فيام بعد.
فقد خص اهلل الكريم احلليم يف الصرب عىل االذى وعدم ابداء مشاعر الغضب منزلة عظيمة
ين ُي ْن ِف ُق َ
ون فيِ
يف الدنيا واالخرة لريشد االنسان اىل امهية السلم االجتامعي فقال عز وجل :ا َّل ِذ َ
السرَّ َّ ِاء َوالضرَّ َّ ِاء َوا ْل َك ِ
اظ ِمنيَ ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َع ِافنيَ َع ِن ال َّن ِ
اس َواللهَّ ُ يحُ ِ ُّب المْ ُ ْح ِسنِنيَ ( )134سورة آل
عمران.
سن لنا رسول اهلل وأهل بيته (صلوات اهلل وسالمه عليهم امجعني) ما هنذب به انفسنا
وقد ّ
وننمي ذاتنا ،بجملة من التعاليم واالرشادات اخلاصة فيام نتناوله يف هذا املقام ،فعنه (صىل اهلل
عليه وآله) :من كظم ً
غيظا وهو قادر عىل أن ينفذه ،دعاه اهلل عز وجل عىل رؤوس اخلالئق يوم
القيامة حتى خيريه من احلور العني ما شاء.
وأوىص االمام ابو جعفر الباقر عليه السالم املؤمنني بعدة طرائق لغلبة مشاعر الغضب واحليلولة
دون متكنها منه فقال :أ ّيام رجل غضب وهو قائم ،فليجلس؛ فإنّه يذهب عنه رجس الشيطان،
وإن كان جالس ًا فليقم .هداية األمة إىل أحكام األئمة (عليهم الصالة والسالم) ،احلر العاميل،
ج ،5ص.552
بدورهم وضع املختصون هبذا الصدد بعض الضوابط تتيح ملن يشعر بالغضب ان ينجو من
االفعال الذميمة كالرصاخ او السباب او االعتداء املعنوي او املدين عىل املقابل ،فمثال يقول
الطبيب النفيس الرسيري إيزابيل كالرك املتخصص يف إدارة الغضب« :يمكنك التحكم يف
غضبك ،وعليك مسؤولية القيام بذلك».
يقول إيزابيل« :لدى كل فرد رد فعل جسدي عىل الغضب فكن عىل دراية بام يقوله لك جسمك
واختاذ اخلطوات التالية لتهدئة نفسك».
اوال :اخرج من املوقف ..اذا شعرت ان قلبك ينبض بشكل أرسع وتتنفس برسعة أكرب وقد
تالحظ ً
أيضا عالمات أخرى ،مثل التوتر يف كتفيك أو تشبث بقبضات اليد .فاخرج من املوقف
إذا كان لديك تاريخ من فقدان السيطرة».
ثانيا :عد إىل العرشة ..يتيح لك العد إىل  10وق ًتا لتربد ،بحيث يمكنك التفكري بشكل أكثر
وضوحا والتغلب عىل الدافع الذي هيامجك.
ً
ثالثا :تنفس ببطء ..تنفس ملدة أطول مما تتنفس فيه ،واسرتخ بينام تتنفس .يقول إيزابيل «أنت
تتنفس تلقائ ًيا أكثر من اخلارج عندما تشعر بالغضب ،واحليلة هي أن تتنفس أكثر منه يف اخلارج،
هذا سيهدئك بفعالية ويساعدك عىل التفكري بمزيد من الوضوح.
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دراسة االثر السلبي
التحقق من االزمة

اعتامد املهنية يف االعالم

اسلوب التوعية

الوسيلة االعالمية املرئية

ادارة االزمة اعالميا

االع�لام له دور يف خلق ازم��ة او حل
ازم��ة وه��و بني ه��ذا وذاك يعتمد عىل
املعايري التي يؤمن هبا  ،واالزم���ة قد
تكون اجتامعية او سياسية او اقتصادية
اوختص شانا من شؤون البلد  ،ولربام
تكون االزمة خربا مكذوبا او رسيا يتم
تداوله يف وسائل االعالم ويتم تسخري
اخلرب وفق غايات النارش  ،وحتى يتمكن
االعالم اهلادف والصادق من احتواء
االزمة عليه ان يقوم ببعض اخلطوات :
اوال :التحقق من االزم��ة وان ثبتت
باالدلة وال يمكن انكارها فاالعرتاف
هب��ا حتى تكون احل��ل��ول اف��ض��ل ،اما
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انكارها وهي صحيحة فهذا يزيد من
شدة االزمة ويف نفس الوقت الرد عليها
وهي كاذبة قد يمنحها رواجا اكثر .
ثانيا :دراسة االثر السلبي هلذه االزمة
ومن يتاثر هبا ومدى قوة التاثري وكيفية
حتمله او معاجلته فلربام تنتهي االزمة
باالعرتاف واالعتذار  ،او جتاهلها .
ثالثا  :ترويج خرب او تقرير عنارصه
م��ؤث��رة وم��ض��م��وهن��ا م��ؤث��ر اك��ث��ر من
مضمون االزمة فيمتص االثر السلبي
هل��ا وت��زح��زح مصداقية االزم���ة لدى
املتلقي.
رابعا  :الوسيلة االعالمية املرئية واللقاء

مع االطراف املؤثرة يف االزمة يكون هلا
الدور املؤثر يف معاجلة االزمة.
خامسا :اسلوب التوعية وهو االسلوب
الذي تعتمده وسائل االعالم التي هلا
قراءة مستقبلية لالوضاع التي يعيشها
البلد او تعيشها املؤسسة فتامرس دور
التوعية حتى تكون االزمة ان حدثت
اقل تاثريا ان مل تكن معدومة التاثري .
س��ادس��ا :اع��ت�ماد املهنية يف االع�لام
فالعنارص التي تعمل يف ه��ذا املجال
جيب ان تكون بثقافة عالية مع الوالء
ال��ت��ام مل��ا تؤمن ب��ه اجلهة التي ترعى
الوسيلة االعالمية .

صحافة وإعالم

اإلعالم الصباحي
وهو االعالم الذي يبث صباحا ( فضائية
 ،اذاعية) اما البقية فلها ضوابطها  ،ولكن
االهم ان الفضائيات واالذاع��ات تعمل
اربعا وعرشين ساعة يوميا  ،ولكل ساعة
متابعوها .
ال��ف�ترة الصباحية التي تكون الغلب
رشائح املجتمع فرتة عمل والقلة القليلة
ربات البيوت  ،ومن ضمن العمل البعض
منهم يتابع الفضائيات اثناء عمله وحسب
نوعه  ،فاذا كان براتب تكون املتابعة ان مل
تكن ضمن عمله فيه اشكال رشعي  ،واما
اصحاب املحالت واالع�مال احلرة فهذا
يسمح هلم  ،وحتى ذلك فان امهية العمل
لدهيم اكثر من امهية متابعة االعالم .
اغلب الفضائيات ان مل تكن كلها تعتمد

اعادة الربامج التي تبث ليال  ،والبعض
منها توجه خطاهبا ل�لارسة باعتبار ان
اغلب املشاهدين هم من ربات البيوت
وحتى هذا الجيزم به .
ويبقى السؤال ما الفائدة من االع�لام
الصباحي ؟ وهل ما يرصف عليه يتناسب
والنتائج امل��رج��وة ؟ وه��ل حتقق منها
ما يناسب ما رصف عليها ؟ الوسائل
االع�لام��ي��ة ال��ت��ي تعتمد ع�لى التمويل
احلكومي ومن غري ضوابط مالية ال هتتم
اذا حتقق املطلوب او مل يتحقق فاملوجود
افضل ما موجود اي ان يقال الفضائية
الفالنية تعمل اربعا وعرشين ساعة .
املتابعة واالستبيان ملعرفة م��دى تاثري
االع�لام الصباحي مفقود وعليه فاول

اث��ر سلبي هو التبذير باجلهد وامل��ال ،
والعشوائية يف العمل مع هشاشة التاثري .
سابقا قبل الفضائيات يكون االع�لام
الصباحي ح�صرا بايام اجلمع والعطل
الرسمية الن ظ��روف احل��ي��اة يف وقتها
تسمح لذلك بل هلا االثر الفاعل  ،بعكس
اليوم الذي اصبح املوبايل واالنرتنيت
هو القوة الكاسحة لكل وسائل االعالم
لذا جلأت الفضائيات واالذاعات وحتى
الصحف اىل جعل مواقع الكرتونية هلا
ملنافسة بقية املواقع يف التاثري بالراي العام .
جي��ب ان ت��ك��ون هنالك دراس���ة دقيقة
لالعالم الصباحي ووضع موازنة بحيث
تكون ايضا دقيقة يف م��وازن��ة الفائدة
املرجوة مع املرصوف عليها .
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موفدون من الوزارة مصاريفهم على الموفد اليه

عندما تقوم اي وزارة بايفاد جلنة ما لالرشف او التحقيق او متابعة عمل مؤسسة ما تابعة هلا فاهنا ختصص له مبلغا من املال النجاز
املهمة تتضمن كل مصاريفه من نقل وسكن وطعام  ،وعندما يصل اىل املؤسسة املعنية يطلب الوفد من املؤسسة ان تستضيفهم
وتتكفل بمصاريفهم  ،وهذه الفقرة من املصاريف ليست من صالحية املؤسسة وال وجود للموافقة عليها ،ويكون مدير املؤسسة
بني امرين ان امتنع يكون تقرير اللجنة سلبيا بحقه وان وافق فعليه ان جيد حيلة قانونية لتربير رصفيات الوفد.
فمتى نكون صادقني يف اعاملنا اجتاه ربنا واجتاه انفسنا واجتاه وطننا ؟

الطابور الخامس  ..الكتروني

مصطلح متداول يف أدبيات العلوم السياسية واالجتامعية نشأ أثناء احلرب األهلية األسبانية التي نشبت عام  1936م وأول من أطلق
طابورا
هذا التعبري هو اجلنرال اميليو موال أحد قادة القوات الوطنية وكانت تتكون من أربعة طوابري من الثوار فقال حينها إن هناك
ً
خامس ًا يعمل مع الوطنيني جليش اجلنرال فرانكو ضد احلكومة اجلمهورية  ،وبعدها ترسخ هذا املعنى يف االعتامد عىل اجلواسيس يف
ً
احلرب الباردة بني املعسكرين االشرتاكي والرأساميل
واصبح املفهوم السلبي للطابور اخلامس ،هو االكثر شيوعا ،ملجموعة من الناس هلا أنشطتها الرسية التي تنطوي عىل أعامل ختريب
وتضليل وجتسس ُينفذها مؤيدو القوة اخلارجية او النفوس الضعيفة ضمن كيان املجتمع االمن فينالون من السلم االجتامعي.
الطابور اخلامس اليوم اصبح الكرتوين ومن غري ضوابط وبال اخالق وينتمي حتى الصغر جمموعة ولو كانت عىل مستوى مؤسسة
صغرية ال يتجاوز عدد العاملني فيها  100عامل  ،والطابور اخلامس هو االشاعة واالشاعة هي دودة االرضة التي تنخر يف كيان
املجتمع وكل من يعمل هبا .
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من يتحمل المسؤولية ؟

هذا حال جدران احدى دوائر الدولة حال يؤسف له وكل طرف يرمي بالالئمة عىل االخر  ،بينام يف واقع احلال الكل مسؤول عن هذا

احلكومة واملواطن فال احلكومة وفرت احللول هلذه املشكلة وال املواطن يرتقي بثقافته فيمتنع عن هذا الفعل  ....نقول لالسف ونسال
اهلل عز وجل ان يصلح احلال بعدما نبدا بانفسنا فيعيننا اهلل عز وجل عىل ذلك.

البطاقة الوطنية ما لها وما عليها

البطاقة الوطنية ظاهرة عاملية حديثة تغني املواطن يف كثري من مراجعاته لدوائر الدولة عن اصطحاب مستمسكاته الشخصية فاهنا
تعوض عنها الكرتونيا.
والبطاقة الوطنية تتضمن االسم الثالثي واسم االم وهذه املعلومات غري كافية للتعريف ،فالكثري منا صادفه تشابه االسامء وامهها او
اكثرها اشكاال هي الدوائر الرضيبية ،وهنا يكون املواطن ملزما الثبات اسمه من بني تشابه االسامء ،كام وان اللقب رضوري الثبات
اهلوية  ،وحتى اسم الزوجة واالبناء مهم  ،فهنالك من سافر مع زوجته واراد السكن بفندق فالبطاقة الوطنية ال تقرا باهنا زوجته
وبطاقتها ال تقرا بانه زوجها وهنا طلب صاحب الفندق مستمسكا اخر الثبات ذلك .
واشكال اخر يعرتض املواطن وهو يف حالة عطل احلاسبة يف الدائرة التي يراجعها ،فان العمل يتوقف .
وهذه االشكاالت البد من معاجلتها حتى نتجنب االسوأ منها .
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00

كربالء في عقد من الزمن ( )1389-1380

من زار كربالء من الشخصيات والوفود؟
في  1386/1/26زار الوفد الصيني الروضة الحسينية المقدسة برئاسة الحاج محمد علي جان جيد
في  1386/9/2قام وزير خارجية ايران السيد عباس ارام( )1بزيارة المرقد الحسيني برفقة السفير
العراقي في طهران السيد حسن الدجيلي( )2والسفير االيراني في بغداد السيد مهدي برئاسته
( 1386/11/28 )3قامت االميرة لمياء قرينة االمير عبد اهلل شقيق الملك المغربي الحسن الثاني
الحسني بزيارة المرقد الحسيني .
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 1386/12/1زارت بعثة الرشف االيرانية برئاسة وزير العدل السيد جواد الصدر( )4املشهد احلسيني
سنة  1386قام رئيس وزراء نيجريا االسبق السيد امحد بلو ( )5زيارة املرقد احلسيني
 1387/8/8قام السيد رشيد كرامي ( )6رئيس وزراء لبنان والوفد املرافق له الذي ضم وزير الدولة للشؤون رئاسة اجلمهورية ووزير
اخلارجية بالوكالة السيد اسامعيل خري اهلل( )7وسفري العراق بلبنان والسيد نارص احلاين( )8واللواء ركن السيد جميد شوكت ()9ومدير
عام السياحة اللبناين السيد سعيد االسعد( )10ومرافق الرئيس اللبناين السيد شوقي الشعراين( )11زاروا الروضة احلسينية
 1387/12/26زار امري البحرين الشيخ عيسى بن سلامن ال خليفة وهو حفيد محيد ال خليفة (  )1420-1352الروضة احلسينية وقد
تربع بمبلغ سبعة االف دينار للروضة
 1387زار الرئيس الرتكي االسبق السيد جودت صوناي ( )12الرضيح املطهر.
......................
( )1عباس ارام هو غ�لام عباس بن عيل رض��ا (-1321
 )1405ولد يف يزد وت��ويف يف طهران درس يف يزد يف املدرسة
التبشريية الربيطانية ثم يف اصفهان واهلند استخدم يف كرمان لدى
اجليش الربيطاين عني سفريا يف عدة عواصم  ،توىل اخلارجية لعدة
مرات كام اصبح عضوا يف جملس الشيوخ كان هو وابوه من دعاة
البهائية وقد سامه ابوه غالم عباس نسبة اىل عباس افندي الزعيم
البهائي ُقتل ابوه يف معركة البهائية ومات هو عىل العزوبية
( )2حسن الدجييل ابن جميد بن عيسى بن حسن بن عبد اهلل
املولود يف النجف سنة  1330درس يف النجف وبغداد وبريطانيا
نال الدكتوراه يف الرتبية شغل عدة مناصب ثم ملحقا عراقيا ثقافيا
يف القاهرة كام عمل يف االذاعة وغرفة التجارة ووزارة املعارف من
مؤلفاته اصول الرتبية الثانوية والفراغ الذي يريده الشيوعيون
( )3مهدي بريسته تراس مجعية الدفاع عن الدستور يف العهد
امللكيوالتي كانت من االح��زاب املجمدة نشاطها وقد اتيح هلا
املجال اواخر العهد امللكي
( )4جواد الصدر من رجاالت ايران درس القانون ودخل
السلك العسكري توىل وزارة العدل ايام رئيس الوزراء اسد اهلل
علم ثم الداخلية يف عهد رئيس الوزراء حسن عيل منصور
( )5امحد بلو هو ساردا اونا امحد بلو ينتمي اىل عائلة دينية
صوفية حيث كان جده عثامن دان فوديو من املتصوفة املجاهدين
تزعم حزب املؤمتر الشعبي اسس الطريقة الصوفية باسم جده
عمل عىل نرش االسالم ويف ترصيح نرشته احدى مراكز التحقيق

يف باريس واملطبوع يف  1965/11/11انه عمل عىل نرش االسالم
فاعتنق من الوثنيني االسالم اكثر من  430الفا
( )6رشيد كرامي هو ابن عبد احلميد ( )1407-1339ولد
واغتيل يف طرابلس  ،من عائلة سياسية توىل رئاسة الوزراء لعدة
مرات اوهلا كانت (  ،)1396-1378وتوىل والده رئاسة الوزراء
من قبله كام توالها شقيقه عمر كرامي من بعده
( )7اسامعيل خري اهلل ساهم يف حل القضية الكردية يف العراق
بطلب من وزير الداخلية العراقية عبد الرمحن البزاز
( )8نارص احلاين لعد دورا فاعال يف مؤامرة  14رمضان 1388
ايام كان سفريا للعراق يف بريوت توىل اخلارجية بعد االنقالب ثم
وجد مقتوال يف احد شوارع بغداد ايام امحد البكر
( )9جميد شوكت كان زعيام من وعامء الرتكامن يف العراق توىل
رئاسة اجلزب الوطني الرتكامين
( )10سعيد االسعد ان حممد انتخب نائبا يف املجلس النيايب
اللبناين عن كتلة التنمية والتحرير كام طان وال��ده نائبا وعائلة
االسعد من العوائل العاملية
( )11شوقي الشعراين مرافقا للرئيس اللبناين شارل احللو الذي
راس البالد ما بني عامي ()1390-1384
( )12جودت صوناي خامس رئيس تركي توىل الرئاسة ما بني
(  )1393-1386ويف عهده حصلت العديد من االضطرابات
السياسية مما ادى اىل سقوط عدد من احلكومات وقد خلفه فخري
فوروتورك مرشح حزيب العدالة والشعب
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مرحلة إعمار اختزلت مراحل إعمار
جهود جبارة بذلتها االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة
بعد  2003إلعمار العتبة المقدسة
سامي جواد كاظم

قال اإلمام علي بن احلسني زين العابدين (عليه السالم)» أخذ
الله ميثاق أناس من هذه األمة ال تعرفهم فراعنة هذه األرض
هم معروفون في أهل السماوات يجمعون هذه األعضاء املتفرقة
املضرجة وينصبون بهذا الطف علمًا على قبر سيد
واجلسوم ّ
الشهداء ال يُدرس أثره وال يعفو رسمه على مرور الليالي واأليام
نعم لقد سخر الله عز وجل من يعمر هذه الروضة املقدسة
والسباب عدة قد تكون قربة لله عز وجل وقد تكون الغراض
سياسية ولكن ما يستحق االشادة واالشارة ان مجموع مراحل
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اعمار الروضة احلسينية املقدسة وعلى مر التاريخ اقل من مرحلة
االعمار التي نهضت بها االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة بكل
كوادرها املسؤولني واملنتسبني واملتبرعني واملتطوعني .
ولو قمنا باطاللة سريعة على مراحل االعمار التي تذكرها كتب
التاريخ جند ان من قام بها هم قادة وسالطني وملوك وحكومات
فالعمارة االولى باسم اخملتار بن أبي عبيد الثقفي في عام  65هـ
حيث بني مرقد اإلمام احلسني في كربالء وشيد له قبة من االجر
واجلص والعمارة الثانية جاءت

حضارة وتراث

ألسباب سياسية تقرب املأمون العباسي للعلويني حيث بنى املرقد
بعد هدمه من قبل املتوكل ،والثالثة كان على يد املنتصر عندما
تولى أمر السلطة في دولة العباسيني في أواخر عام  247هـ ،
والعمارة الرابعة
عندما تولى الداعي الصغير محمد بن زيد بن احلسن امر بتعمير
مشهد أبي عبد الله احلسني في كربالء فكان املعتضد وقتذاك
خليفة العباسيني سنة  183هـ وكان تأريخ العمارة يتراوح بني
فشيد على القبر في كربالء قبة عالية لها بابان
( 289 -279هـ)ّ .

وعمر السور حول احلائر  ،والعمارة
ومن حول القبة سقيفتني
ّ
اخلامسة على يد عضد الدولة البويهي الطائع ابن املطيع العباسي
وقد أمر ببناء الرواق املعروف برواق عمران بن شاهني في املرقد
والسادسة هي عمارة احلسن بن مفضل بن سهالن وزير سلطان
الدولة بن بويه الديلمي عندما احترقت قبة احلسني واألروقة وكان
سببه أنهم أشعلوا شمعتني كبيرتني فسقطتا في الليل على االفرشة
وقد قام باعمارهاوالعمارة السابعة املوجودة حتى سنة  2003أمر
بها السلطان أويس االيلخاني سنة  767وتأريخها هذا موجود
فوق احملراب القبلي مما يلي الرأس وأكملها ولده أحمد أويس سنة
 786وقد زيد فيها وأصلحت من ملوك الشيعة وغيرهم ،وفي
عام  930أهدى الشاه إسماعيل الصفوي صندوقًا بديع الصنع إلى
القبر الشريف وفي عام  1048شيد السلطان مراد العثماني الرابع
القبة وجصصها وفي سنة  1135أنفقت زوجة نادر شاه مبالغ
طائلة لتعمير الروضة احلسينية وفي سنة  1232أمر فتح علي شاه
بتذهيب القبة الشريفة.
مراحل االعمار التي يذكرها التاريخ وتستحق الثناء اال ان للتاريخ
وقفة كبيرة جدا امام ما قامت به االمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة خالل خمس عشرة سنة بعد سقوط الطاغية  ،فان اعمارها
يوازي بل اكثر من مراحل االعمار التي قامت بها حكومات
وحكام سابقون من القرن االول الهجري وحتى الرابع عشر
الهجري  ،وال نستطيع ان نعدد اعمالهم االعمارية من خالل هذا
املقال ولكن ما من رواق او قبة او منارة او ايوان او باب او حرم
اال وفيه مرحلة اعمارية كبيرة  ،فادامة البناء القدمي وتذهيب املاذن
ورفع القبة وتوسعة احلرم الداخلي واستبدال ابواب واضافة ابواب
للحرم الداخلي والتسقيف والتوسعة العامودية واالفقية واكساء
املرمر واستبدال االضرحة جميعها وصيانة واستبدال اجهزة التكييف
واحلفاظ على النقوش والزخارف االسالمية وغيرها من االعمال
اجلبارة التي سيقف التاريخ امامها طويال ليتحدث عن تفاصيلها
التي كانت بايد وخبرات عراقية تستحق كل الشكر والعرفان .
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معضلة..

الصحافة الورقية في العراق
عباس الصباغ

تآزرت عدة عوامل على تحجيم دور الصحافة الورقية في العراق وفقدانها بريقها الذي
تميزت به منذ نشأتها عام  ، 1869وبعد التطور الهائل في عالم الميديا ووسائل االتصال
ُأرغمت الصحافة الورقية على النزول من عرشها الذي يعود إلى القرن السابع عشر إبان
عصر النهضة ومن فرنسا بالذات ،لتفسح المجال لبقية وسائل الميديا ووسائل التواصل
االجتماعي ،ولم تكن الصحافة الورقية في العراق بمنأى عن هذا السياق بل كانت تحت
تأثير عوامل عدة اثرت على مستواها كمًا ونوعا وبسبب الظروف التي طرأت على المشهد
السيا  /اعالمي بعد زلزال التاسع من نيسان .2003
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متر الصحافة الورقية يف العراق يف ظرف عسري كالظرف
فلم َّ
الذي متر به حاليا رغم عاملية هذه الظاهرة عىل سبيل املثال  ،جملة
نيوزويك األمريكية التي اكتفت بنسخة رقمية ومعها صحيفة
فرانس سوار الفرنسية وجريدة ذي إندبندنت الربيطانية العريقة
 ،و صحيفة كريستيان ساينس مونيتور االمريكية ،وقد جلأت
جمموعة كبرية من الصحف ذائعة الصيت إىل تقليص أرقام
توزيعها والغاء آالف الوظائف وترسيح عدد كبري من العاملني
فيها ،بينها صحف ،واسعة االنتشار مثل شيكاغو تربيون
االمريكية  ،وبوسطن غلوب وانجلوس تايمز االنكليزية وغريها
 ،وحتى جملة تايم األمريكية الشهرية األوسع انتشارا يف العامل.
وزاد يف تراجع الصحافة الورقية يف العراق عدة ام��ور منها
التقشف املايل الذي رضب االقتصاد الريعي العراقي ما اثر سلبا
عىل واقع متويل اجلهات الراعية هلا و ادى اىل انحسارها وترسيح
الكثري من كوادرها والبعض منها الغيت متاما  ،وعامل اخر هو
ارتباط اغلب منشورات الصحافة الورقية يف العراق باملؤسسات
احلكومية وما رافق ذلك من تلكؤ يف االداء احلكومي ما افقد
تلك املنشورات محاس املتلقي جتاهها  ،والذي مل يعد متلهفا عىل
اقتناء منشورات ورقية تصدر عن مؤسسات مرتبطة بأداء غري
مقنع للكثري من املواطنني بسبب الفساد واالمراض العضال التي
ابتليت هبا العملية السياسية  ،فاذا كانت هذه املفاصل غري مقنعة

للمواطن البسيط تكون الصحافة الورقية املرتبطة هبا غري مقنعة
ايضا كتحصيل حاصل  ،لذا فقدت غالبية الصحافة الورقية
ٍ
متلق مل يعد مقتنعا هبا  ،خاصة وان
جدواها من التواصل مع
تروج جلهات وشخصيات بعيدا عن اهلم
غالبية تلك املنشورات ّ
الوطني ونبض الشاعر املتخم باهلموم واملشاكل واملكتظ بسيل
جارف من املعاناة .
وتأيت املنافسة الرشسة لبقية وسائل امليديا لتضيف بعدا اخر
للتدهور احلاصل يف الصحافة الورقية يف العراق فقد استطاعت
الثورة املعلوماتية واالتصالية والرقمية ان تكسب اهتامم املتلقي
وتقلب اولويات اهتامماته االعالمية رأسا عىل عقب وتسحب
البساط من حتت الصحافة الورقية التي تراجعت حظوظها اىل
ادنى مرتبة يف تلك االهتاممات اال اللهم تلك التي انجرفت مع
موجة االعالم االلكرتوين  ،فالصحف االلكرتونية والفضائيات
واالذاع��ات رسقت رسعة اخلرب واملعلومة من املطبوع  ،فقد
اصبح االنرتنيت الطريق االقرص ملعرفة االخبار واالحداث ففي
عرص التطور الرقمي فان االفراد اصبحوا اكثر رغبة بالتفاعل مع
ما يتلقونه من اخبار وحوادث سواء بإبداء الرأي او تصحيح
معلومة او االضافة عليها ،وهذا ما توفره املواقع االلكرتونية
ومواقع التواصل االجتامعي عىل عكس املطبوع الورقي الذي
ال يتيح لقارئه هذه امليزة ،إال يف نسب حم��دودة ومتواضعة.
واحلجة يف ذلك ان وسائل االتصال التفاعيل تقدم هلم املعلومات
بأنواعها بصورة آنية حلظة حدوثها وال ينتظرون قراءهتا وهي
منتهية الفعالية يف منشور اليوم التايل الذي يكون فيه اخلرب قد
تغري او تطور او زال إثره.
وثمة عامل آخر يضاف يتمثل يف تغري عادات املتلقني وسلوكم
فأكثرهم من فئة الشباب الذين يفضلون الرسعة يف تلقيهم
للمعلومات عىل اعتبار اننا نعيش يف عرص الرسعة الذي
وفرته التقنيات والربجميات احلديثة  ،ومن األسباب التي أدت
إىل االنتقال الرسيع نحو الصحافة الرقمية  ،التدهور احلاصل
يف عائدات االعالنات املدفوعة عىل صفحات اجلرائد ،ويعود
السبب إىل أن قطاع االعالنات أصبح رقميا هو االخر فرتاجع
االعالن الورقي كواقع حال ما افقد الصحافة الورقية جزءا كبريا
من متويلها ،فمن خالل وسائل التواصل االجتامعي وصفحات
االنرتنت يمكن الوصول إىل أكرب رشحية من املستهدفني من قبل
االعالن وبأقل التكاليف أيضا  ،وعىل االمجال ورغم تشاؤم
البعض من ان الصحافة الورقية يف العراق هي االن متوت
رسيريا  ،اال اهنا يبقى هلا مذاقها اخلاص هبا ونكهتها التي مل تفارق
ماليني العاشقني للحرف الورقي الذي يبقى عصيا عىل االندثار.
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ُ
ِّ
الفن اإلسالمي
عالقة
بالمراقد المقدسة والمساجد
سامر قحطان القيسي

فن البناء والتعمير قدمي قدم اإلنسان وهو في أصله تلبية حلاجة
ُّ
أساسية من حاجات احلياة لكنه في الوقت نفسه نتاج غني ،ككل
ويعبر فيه عن ذوقه وفكره وميوله
ما يصنعه اإلنسان وينتجه
ّ
وعقيدته ..وهكذا كانت أعمال البناء ومازالت من أهم مظاهر
الر ّقي لدى األمم والطابع املميز حلضارتها ،وبذلك اختلفت الفنون
وأصبح لكل منها خصائصه ومميزاته.
استوحى الفن اإلسالمي في نشأته وتطوره روح اإلسالم وتعاليمه
ونوع األساليب الفنية في العالم العربي اإلسالمي ،وعلى الرغم
من تنوعها فإنها تتفق جميعها في طابع ينطق بوحدتها من
حيث مظهرها وجوهرها ..فقد متيز الفن اإلسالمي بكراهيته
للفراغ ،فاهتم الفنان املسلم بتغطية املساحات برسوم سطحية
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لتظهر املوضوعات الزخرفية املتكررة على العمائر والتحف بشكل
وعدوه
يلفت النظر ،قد خلص بعض الباحثني خصائص هذا الفن ّ
لقاء كامال بني إبداع املوهبة ونتاج العبقرية وبني دقة الصنعة
ومهارة التنفيذ وحسن اإلخراج ،فهو اجتماع بني الذكاء واخلبرة،
وبه تصل االشكال إلى ذروة اجلمال.

• العمارة اإلسالمية
في المراقد المقدسة

ارتبطت العمارة اإلسالمية في املراقد املقدسة بالوظيفة الدينية،
 ،مما جعل الطابع الروحي يغلب على أمناطها وأكسبها هويتها
املميزة ،حيث ارتكزت على مبادئ تتمثل في مالءمة أشكال

فنون اسالمية

العمارة ،وعناصرها مع مبادئ العقيدة اإلسالمية والبيئة ،حيث
تنوعت وجتددت فيها الطرز والتصاميم واألشكال ،وقد ورث
تصميم العتبات تقاليد محلية ،فقد استفاد املعمار فيها من املدارس
املشرقية واألندلسية ،فاكتسبت بذلك طابعًا مجتمعًا من الفنون
أسسها السابقون
اخملتلفة مع احلفاظ على البنيات اجلوهرية التي ّ
فتفننت في إبراز عبقريتها من خالل عناصرها اإلنشائية والزخرفية،
وأغنت احلقل املعماري اإلسالمي مبعالم عظمة الصانع احلرفي
التقليدي ونبوغه.
وما مييز عموم املراقد عن املساجد ،أن االخيرة لم يدخلها
الكثير من الفنون والزخرفة كما في املراقد حيث يجب ان تتسم
املساجد بالبساطة والتجرد وعدم الكلفة ،وممكن القول جزمًا
بان املساجد واملراقد املطهرة قد حفظت ملف تطور العمارة
اإلسالمية على مر العصور وكانت شاهدا حيا وسفرا خالدا ينطق
مبراحل التطور العمراني واحلضاري للمدن اإلسالمية .الشك ان
عالقة الفن اإلسالمي باملراقد املقدسة واملساجد عالقة ال انفكاك
لها كونها حاضنة مثالية لهذه الفنون في حنو ..حيث العمارة
وشكلها الهندسي املتميز واخلطوط وعاملها والزخارف املنسابة
عبر اجلدران والقباب ..وهو ما جعل البعض يستنتج أن العامل
احملرك للفن اإلسالمي هو املساجد وبيوت الله وفنون عمارتها..
فإن الفنون في اإلسالم تفضي إلى املسجد ،واملسجد يفضي إلى
الصالة ،وهذا يعني أن الفن اإلسالمي يجذب اإلنسان جذبا
إلى الله تعالى ،فيتوق إلى عبادته ويستلذ مناجاته ..رغبة في
التخلص من كل عبودية لسواه.
فالفنان املسلم ال ميكن ان يكون فنه أصيال إال إذا عاش في
رحاب بيوت الله وروحانية اجوائها ،حيث يقف بني يدي الله
في إخبات وخشوع ،في أوقات الصالة املكتوبة على األقل،
ليتأمل أسرار الوجود ،وحقيقة احلياة واملوت ،ويتلقى إيقاعات ال
حد لها ،تخاطب العقل والسمع وتهز القلب والوجدان ،وتناجي
الروح ،وحتث اجلسد على التسامي ،ففي الصالة يتساوق جمال
االستقامة مع جالل اخلشوع لله ،ويتالزم انتظام أجسام املؤمنني
في الصفوف مع قوة وحدة قلوبهم ،وصفاء أرواحهم ،عندما
تسمو في معارجها إلى الله تعالى ،كلما سجدت لله أو ركعت

رغبة أو رهبة ،أو محبة وتذلال ،أو استمعت إلى القرآن يتلى
متدفقا في أسلوبه اآلسر ،الذي يفيض حسنا ويشع ألقا وسناء
ويرشد احلائر ويهدي الضال ..ويأخذ بيد من يستجيب له إلى
سعادة الدنيا ونعيم اآلخرة ،فيزداد قلبه صفاء وحسه رهافة
وتتطهر روحه ونفسه ويزداد فهما للوجود واستعدادا لتقبل اخلير
والتخلص من جواذب األرض ومغرياتها الفانية.

• االبداع المعماري والزخرفي
في العتبات المقدسة

لقد اظهر االبداع املعماري والزخرفي في العتبات املقدسة قابليته
االبداعية من خالل تصاميمه وابنيته املالمسة للسماء ،والسيما
التصاميم املزينة بأنواع الزخارف واخلطوط العربية نظرا ألنها متثل
أبهى الفنون االسالمية ملا تتمتع به من تنوعات تكوينية ذات سمة
وظيفية وتزيينية من خالل ما طرأت عليها من متغيرات فنية متثلت
باألصالة واجلمال ،وقد أظهرت نتاجات ذات طابع ابتكاري
للتكوينات الهندسية املعمارية واملكونات اجلمالية الساندة لها التي
تكون تارة مجردة أو قريبة من الواقع بشكل ما ،حيث أصبحت
تعد عنصرا جوهريا مع مثيلتها من العمائر االخرى بل جتاوزتها
في التوظيف التزييني خصوصًا مع اشراك التكوينات اخلطية
والنصوص القرآنية واألحاديث الشريفة التي مت تنظيمها وفق
تعبر عن العقائد الفكرية والتقاليد الفنية األصيلة
تصاميم موحدة ّ
املوظفة ضمن العتبات واألضرحة املقدسة ،بفعل أنها تنطوي
على سمات أسلوبية لها خصوصية اكتسبت التفرد في مفرداتها
وانشائها البنائي والزخرفي من حيث التقسيم املساحي وأشغالها
بالنقوش ،فضال عن اجلانب التنظيمي لألبنية ومقتضيات املساحة
األساسية للمراقد املقدسة لتكون باحملصلة من أروع اإلجنازات
الفنية التي أبدع فيها الفنان املسلم من خالل خبرته الفنية ومهارته
في إخراج هذه االعمال الفنية االخاذة بأجمل صورة لتتالءم مع
املنزلة الروحية واالعتبارية ملراقد االئمة االطهار سالم الله عليهم
ولتكون مالذاً لألرواح .
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مخطوطات اسالمية

التراث االسالمي
هو االرض الخصبة التي تنبت فيها امجاد االمم

تاريخ مبعثر وتراث منهوب وهذا ان دل على شيء فامنا يدل
على علو شانه وغزارة ثقافته بحيث جعل كل من يحتل الدول
االسالمية اول عمل يقوم به هو نهب التراث من اثار ومخطوطات
اسالمية  ،وفي جولة سريعة وخاطفة على بعض املتاحف العاملية
لالطالع على ما تكتنزه من مخطوطات اسالمية اليكم هذه
االحصاءات البسيطة التي مت اخذها من املواقع التي تهتم بهذا
الشان
تركيا :السيف يجلب كل ما هو نادر وثمين
أهم مجموعة مخطوطات خارج العالم العربي هي في تركيا ،وفقًا
ملا يذكره أمين فؤاد سيد في كتابه «الكتاب العربي اخملطوط وعلم
اخملطوطات» .يقدر عدد اخملطوطات العربية في تركيا بـ 250ألف
مخطوط ،القسم األكبر منها في مكتبتي اسطنبول واألناضول.
وحني سأل عالم اخملطوطات املستشرق األملاني هلموت ريتر
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 Hellmut Ritterصديقه الفقيه التركي خوجا شرف
الدين «كيف استطعتم أن جتمعوا كل هذه الكتب؟» ،أجابه بكلمة
واحدة« :بالسيف» .يقول ريتر“ :في احلقيقة ،إن قسمًا كبيراً من
هذه الكنوز كان أسالبًا وغنيمة ،فقد ورث العثمانيون الدول
وعدوا أنفسهم حكام العالم اإلسالمي
اإلسالمية السابقة عليهم ّ
بعد انتقال اخلالفة إليهم ،فكان من الطبيعي أن يحملوا لعاصمتهم
من البالد التي وقعت حتت سيطرتهم اإلنتاج الفكري”.
إيران :هنا مصحف علي بن أبي طالب بخط يده
ثاني أهم الدول التي توجد فيها مخطوطات عربية بعد تركيا هي
إيران .يذكر عبدالستار احللوجي في كتابه «اخملطوطات اإلسالمية
يقدر بحوالي مئتي ألف
في العالم» أن عدد اخملطوطات فيها ّ
مخطوط ،والسبب في ذلك أن بالد فارس كانت محط أنظار

مخطوطات اسالمية

املسلمني األوائل .بدأت عملية ضمها للخالفة اإلسالمية ايام مكتبة الدولة في برلني وحدها  11,730مخطوطاً ،ومكتبة الدولة
اخلليفة االول والثاني ،وحينذاك وفد اآلالف من العلماء والكتاب البافارية  ،3,894أما املكتبة الدوقية في جوته فتضم .3,317
والدارسني العرب إليها ينهلون من علومها ،ومينحونها علمهم.
نحو اخملطوطات األبرز التي تقتنيها أملانيا وفقا لكتاب “أقدم اخملطوطات
تتوزع اخملطوطات في إيران في تسع عشرة مدينة صدر لها ُ
مئتي فهرس ،أبرز هذه املدن طهران وتبريز وأصفهان وزجنان العربية في مكتبات العالم» تتمثل في نسخة من كتاب «اجلامع
وقم ومشهد ،أما أهم املكتبات فمكتبة «آية الله مرعشي النجفي» الصحيح» (اجلزء الثاني) للبخاري ،ويعود تاريخها إلى عام 425
التي حتوي قرابة  40ألف مخطوط إسالمي نادر ،و»مكتبة العتبة هـ ،ونسخة من «تاريخ الرسل وامللوك» حملمد بن جرير الطبري
الرضوية املقدسة» التي تضم نحو  26ألف مخطوطة ،واملكتبة ويعود تاريخها إلى  447هـ ،ونسخة من «ديوان أبي العالء
املعري» تعود للعام  475هـ.
الوطنية اإليرانية التي تضم قرابة  18ألف مخطوط.
ألمانيا :الدولة الوحيدة
التي أنصفت المخطوطات العربية

المكتبة البريطانية :االستعمار ينال من التراث
قبل األرض

أملانيا هي الدولة الوحيدة التي سعت للمخطوطات العربية بغرض
العلم ،وأعادت نشر العديد منها وطباعته وفهرسته وصيانته
وترميمه .واعتمد األملان في جمع اخملطوطات على اإلهداءات
والشراء ال على االستيالء ،لكون أملانيا لم يكن لها أطماع
استعمارية في العالم العربي .يقدر عدد اخملطوطات العربية
واإلسالمية التي حتتفظ بها املكتبات واجملموعات اخلاصة والعامة
األملانية بأكثر من  40ألف مخطوط ،والقسم األكبر منها مفهرس
يعرفه الباحثون والعلماء املهتمون بدراسة التراث وحتقيقه .حتوي

ميكن القول أن بريطانيا كانت املستعمر األول للدول العربية ،لذا
متكنت من أخذ اآلالف من اخملطوطات دون مجهود يذكر بدءاً
من أواخر القرن السابع عشر ،وباألخص من مصر وفلسطني
واليمن والعراق واخلليج العربي ،كما اعتمدت على عمليات
الشراء ،وعلى جهود قناصلها في الدول العربية.
ويكفي ان في بريطانيا اقدم مخطوطة للقران الكرمي حيث يعود
عمره الى اكثر من  1370سنة اي في القرن االول الهجري .
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االنفوميديا
بين التواصل والتناصل
باتت الثورة املعلوماتية الشغل الشاغل ألكثر العاملني في اجملاالت
احلياتية اخملتلفة ،والسيما السياسية واالقتصادية ألنها احملرك األول
في حياتنا ،ومالها من تأثير واضح املعالم على كل حركة وسكنة
تخطر على بال أحد وهذا مما يجعلها تعطي وتأخذ ،مبعنى من
املعاني أن أصحاب األيديولوجيات اليوم ال يفكرون بالقوة اخلشنة
كم غيرت وسيطرت على الشعوب ،بل ذهبت أبعد من ذلك
عن طريق التالعب بشفرات هذه املعلومات والوسائط الناقلة
لتغطي سياستها والسيما املالية لتحصل على ما تريد من غير جهد
عسكري ،ومبا أن الغايات واحدة عند األكثرية وهي احلصول
على السلطة ومتمماتها ،جند الوسائل مختلفة للوصول إليها،
وهذا مايجعلها ميكافيلية طبعا حتى تبرر ما تريد وتبرر ماتعمل
من غير أن يحاسبها أحد ،حتى وإن وصل ذلك على حساب
الشعب ،وخير دليل على ذلك ماهو حاصل في واقعنا العربي
اليوم من تغير في األنظمة التي،كانت في،دورها قمعية متزايدة
في القمع واألذى ،وكانت أحادية املزاج والتفكير والتنفيذ ،اآلن
مالذي تبدل ،الذي تبدل أقولها بصراحة الوجوه ،مجرد قناع،
األول كان عبوسا قمطريرا يعمل على سياسة الفرض والقمع
وال نقاش ،باإلضافة إلى عوامل التهجير القسري ،واإلعدام
العشوائي مما أدى إلى أن ينفذ أجندة مواكبة إليه عن طريق مقاطعة
بعض الدول واملمانعة من اآلخر كاالحزاب ،التي كان لها حس
التغيير فقمعت لسبب مهم لديهم اال وهو أن الوقت غير صالح
للتغيير ،فعملت وسائط التواصل على إظهاره بصورة (البطل)
التي ترسخت من خالل:
 -1أحادية اإلعالم في نقل كل شاردة وواردة عن البطل
وبساعات بث مبرمجة.
-2طبع صوره على العملة املعدنية والورقية.
-3بث األناشيد واألحاديث املبرقة عنه في كل احملافل الدينية
والوطنية والسياسية.
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د .حسنين جابر الحلو

-4بث روح الرعب بني أوساط اجملتمع واتبعوا سياسة (اقتل
واحدا ترعب مليونا).
-5تنشيط اخلاليا املساندة في كل مفاصل احلياة ملعرفة همسات
املواطنني.
وبعد أن تطورت وسائل االنفوميديا في التعاطي مع اخلبر،
ووجدت بعد قراءة مستفيضة بأن الوقت قد حان للتغيير ،وللعلم
بأن هذا التغيير لصاحلها ،ال كما يضن السذج بأنه لصاحلهم فهي
تأخذ الثمن مقدما ،فحركت بعد طلب واحلاح من بعض أصحاب
االيدلوجيات الناقلة للوهم مباكناتها االعالمية في قلب األمور مما
أحدث تغييرا في االقنعة فجاء الثاني بوجه او قناع آخر مبتسم،
وله صفات:
 -1التعبير عن احلريات بصوت مرتفع ومن غير قيود ،باملقابل
صوت بال حقوق.
 -2كانت صورة واحدة على املباني أصبحت عدة صور في مكان
واحد.
 -3بعدد الفضائيات اليدلوجيات مختلفة وأفكار متشضية.
 -4بث األفكار املوبوءة واخلرافات والترهات وجتهيل الشعب.
 -5فوبيا الرجوع إلى املاضي و الرضوخ في احلاضر والرضا عن
ما موجود.
هذا بدوره و ّلد حاالت ملتبسة لدى اجلمهور مبا يراه من وسائط
املعلومات ويقارن بني ماكان
وما هو حاضر ،فيبدأ الشك يدب في العقول املفكرة املتدبرة،
البعيدة عن الفهم اخلاطئ والقراءة السريعة  ،واالندماج الواهي،
ولكن أقولها بصراحة ان العشوائيات عندما حتل كوسائط ناقلة
وفاعلة يهمش العقل والعلم والعمل ،فلملمت األصوات احلقيقية
الفاعلة في اجملتمع لعملها سيؤدي يوما ما إلى الوصول واالرتقاء
جملتمع مثالي قادر على تغيير البوصلة.
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التحذير من الطمأنينة بالدنيا
حذر اهلل عز وجل يف كتابه من الطامنينة بالدنيا * (إن الذين ال يرجون لقاءنا ورضوا باحلياة الدنيا واطمأنوا هبا والذين هم عن
آياتنا غافلون * أولئك مأواهم النار بام كانوا يكسبون) * .
 اإلمام الصادق (عليه السالم) :إن كانت الدنيا فانية فالطمأنينة إليها ملاذا؟! . اإلمام احلسني (عليه السالم) :وجد لوح حتت حائط مدينة من املدائن فيه مكتوب :أنا اهلل ال إله إال أنا وحممد نبيي ...عجبتملن اخترب الدنيا كيف يطمئن؟! .
 اإلمام عيل (عليه السالم) :قال اهلل تعاىل :عجبت ملن يرى الدنيا وترصف أهلها حاال بعد حال كيف يطمئن إليها؟! . -عنه (عليه السالم) :كم من واثق هبا قد فجعته ،وذي طمأنينة إليها قد رصعته ،وذي حذر قد خدعته .

النظر إلى الدنيا
 -اإلمام عيل (عليه السالم) :انظروا إىل الدنيا نظر الزاهد فيها ،فإهنا عن قليل تزيل الساكن ،وتفجع املرتف فال

يغرنكم .

 -عنه (عليه السالم) :انظروا إىل الدنيا نظر الزاهد املفارق ،فإهنا تزيل الثاوي الساكن ،وتفجع املرتف اآلمن ،ال

يرجى منها ما وىل فأدبر ،وال يدرى ما هو آت منها فيستنظر .

 عنه (عليه السالم) :اجعل الدنيا شوكا ،وانظر أين تضع قدمك منها ،فإن من ركن إليها خذلته ،ومن أنس فيهاأوحشته ،ومن يرغب فيها أوهنته .

 -عنه (عليه السالم) :انظر إىل الدنيا نظر الزاهد املفارق ،وال تنظر إليها نظر العاشق الوامق .

 عنه (عليه السالم) :انظروا إىل الدنيا نظر الزاهدين فيها الصارفني عنها ،فإهنا واهلل عام قليل تزيل الثاوي الساكن،وتفجع املرتف اآلمن .

 عنه (عليه السالم) :أوصيكم بالرفض هلذه الدنيا التاركة لكم ،وإن مل حتبوا تركها ...فال تنافسوا يف عز الدنياوفخرها ،وال تعجبوا بزينتها ونعيمها ،وال جتزعوا من رضائها وبؤسها ،فإن عزها وفخرها إىل انقطاع ،وإن زينتها

ونعيمها إىل زوال ،ورضائها وبؤسها إىل نفاد (نفاذ) .
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التحذير من الركون إلى الدنيا
 « فيام أوىص آدم إىل شيث (عليهام السالم) « :ال تركنوا إىل الدنيا الفانية ،فإين ركنت إىل اجلنة الباقيةفام صحب يل وأخرجت منها .

 « -فيام أوحى اهلل تعاىل إىل موسى (عليه السالم) «:

يا موسى ،ال تركن إىل الدنيا ركون الظاملني ،وركون من اختذها اما وأبا ...واترك من الدنيا ما بك الغنى عنه .
 -اإلمام عيل (عليه السالم) :جد هبم فجدوا ،وركنوا إىل الدنيا فام استعدوا ،حتى اخذ بكظمهم،

ورحلوا إىل دار قوم مل يبق من أكثرهم خرب وال أثر ،قل يف الدنيا لبثهم ،وأعجل هبم إىل اآلخرة بعثهم .

خطر إيثار الدنيا
جاء يف الكتاب * (فأما من طغى * وآثر احلياة الدنيا * فإن اجلحيم هي املأوى) * .
* (بل تؤثرون احلياة الدنيا * واآلخرة خري وأبقى) * .
* (أولئك الذين اشرتوا احلياة الدنيا باآلخرة فال خيفف عنهم العذاب وال هم ينرصون) * .
 رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :ال تؤثرن احلياة الدنيا عىل اآلخرة باللذات والشهوات فإنه تعاىل يقول يف كتابه:* (فأما من طغى و)...
* يعني الدنيا امللعونة وامللعون ما فيها إال ما كان هلل .
 عنه (صىل اهلل عليه وآله) :من عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا عىل اآلخرة لقي اهلل عز وجل وليست له حسنة تتقى هباالنار ،ومن أخذ اآلخرة وترك الدنيا لقي اهلل يوم القيامة وهو راض عنه .
 اإلمام عيل (عليه السالم) :من عبد الدنيا وآثرها عىل اآلخرة استوخم العاقبة . عنه (عليه السالم) :ال يرتك الناس شيئا من أمر دينهم الستصالح دنياهم إال فتح اهلل عليهم ما هو أرض منه . اإلمام الصادق (عليه السالم) :قال يل عيل بن احلسني (عليهام السالم) :ما عرض يل قط أمران أحدمها للدنيا واآلخر لآلخرةفآثرت الدنيا إال رأيت ما أكره قبل أن أميس .ثم قال أبو عبد اهلل (عليه السالم) لبني أمية :إهنم يؤثرون الدنيا عىل اآلخرة منذ
ثامنني سنة وليس يرون شيئا يكرهونه .
 اإلمام عيل (عليه السالم) :من مل يبال ما رزئ من آخرته إذا سلمت له دنياه فهو هالك . لقامن (عليه السالم)  -البنه وهو يعظه  :-بع دنياك بآخرتك تربحهام مجيعا ،وال تبع آخرتك بدنياك خترسمها مجيعا .( املصدر /ميزان احلكمة)
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تراث االمام عيل هو تراث النبي حممد وتراث النبي حممد هو
تراث االسالم متمثال بالقران  ،واما العلامنيون ولكال املذهبني
فكل طرف يبحث عن ما يروق له من احاديث موضوعة او
جيهل تفسريها ليطوعها وفق مزاجه حتى يتحدث  ،ومجيعهم
وجدهتم يتحاشون احلديث عن تراث االمام عيل وهذا نابع اما
عن جهل او محق مع اغراض خبيثة يف النفوس .
فاذا كانت الغاية لكل العلامنيني هي حقوق االنسان والتعايش
السلمي ومع مستحدثات العرص ،فمن الطبيعي ان جيد علامنيو
السنة ضالتهم يف تراث ابن تيمية وبعض الكتب احلديثية التي
تنقل روايات حتى يف قبائل غابات االمازون مل يقدم عليها احد
وينسبوها لرسول اهلل (صىل اهلل عليه واله) وبعض الصحابة،
وهلذا السبب تنفتح قرحيتهم يف النيل وحتى االستهزاء باملسلمني
وتراثهم  ،بل البعض منهم ينتقد حاكمية معاوية وانه حتت غطاء
الدين سلب احلاكمية بينام يف الوقت ذاته ال يتحدث عن حاكمية
الطرف االخر واملتمثل بحاكمية االمام عيل والتي هي حاكمية
اهلل (عز وجل).
واما علامنيو الشيعة فيجدون ضالتهم ببعض خطباء املنرب ممن ال
يستحقون ارتقاء املنرب والبحث عن خزعبالت دخيلة عىل ثقافة
االسالم ،ومن هنا ينال من الشيعة ولكن مجيعهم ال يتحدثون
عن تراث االمام عيل عليه السالم ،وهيهات هلم ان ينادوا بمبدا
ينهض بقيمة االنسان وسليم رشعا من حيث توابعه مل يكن له
ذكر يف تراث االمام عيل (عليه السالم).
احلديث عن التعددية ،مصداقه يف تراث االمام (عليه السالم)،
فلقد عاش يف حكم االم��ام عيل اليهودي والنرصاين وحتى
املجويس ،واما مصطلح حقوق االقليات التي يتحدثون عنها
مل يكن هلا وجود عند االمام الن االقلية ال تشعر اطالقا باهنا
اقلية ،فيقول االمام »:لو استقامت يل االمرة وثنيت يل الوسادة
حلكمت الهل التوراة بام انزل اهلل يف التوراة ...وحلكمت الهل
االنجيل بام انزل اهلل يف االنجيل… وحلكمت الهل القرآن بام
انزل اهلل يف القرآن.
وعن حرية املعتقد التي اطلقها االمام شملت بعض االحيان
عبادة غري اهلل فقد روي ان االمام عيل حني بعث «حممد بن ايب
بكر امريا عىل مرص ،فكتب اىل عيل يسأله عن زنادقة منهم من
يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد غري ذلك  ...فكتب اليه [

ان يرتكوا ] ويعبدون ما شاءوا» ،موضوع اجلزية التي تؤخذ من
غري املسلمني يف الدولة االسالمية والتي يربرها االمام قائ ً
ال:
«انام بذلوا اجلزية لتكون دماؤهم كدمائنا وامواهلم كأموالنا»،
والشواهد كثرية .
وعىل جانب اخر نجد ان الكثري من املفكرين والشخصيات
املثقفة تتخذ من اقوال االمام عيل عليه السالم مبدأ تعتمده يف
حياهتا ولعل رسالة االمام اىل مالك االشرت خري دليل عىل ذلك
يف اثبات عظمتها وجتاهل العلامنيون من السنة والشيعة هلا .
اما املجال املشرتك بني علامنيي السنة والشيعة هو اخلوض يف
تفسري القرآن الكريم وفق ما حيلو هلم ويفرسوه وفق ظاهره؛
بل البعض منهم يرفض بعض ترشيعاته ول��و اهن��م تنازلوا
قليال وسمحوا لثقافتهم بان تطلع عىل تراث االمام عيل (عليه
السالم) بخصوص ما يشككون فيه من ترشيع لوجدوا قرص
نظرهم وجهل تفكريهم ولربام عنادهم يف تفسري االمور يف غري
مكاهنا .
نعم لقد قرات لنرص ابو زيد وللجابري ومالك عبد النبي وعبد
الواحد بن عرضا وعبد املجيد الرشيف ومصطفى ملكيان وعبد
الرزاق جربان وحسن حنفي والعفيف االخرض وعد الكريم
رسوش وغريهم وباستثناء عيل رشيعتي الذي يعتمد احداث
فجوة بني عيل وشيعته  ،اما البقية وجدهتم الكل يشرتكون يف
جتاهل تراث االمام عيل عليه السالم وهم امام احد امرين كام
ذكرت اعاله اما جلهلهم او لغاية يف نفوسهم واذا كانت الثانية
فهذا يعني اهنم يعلمون علم اليقني بان تراث االمام عيل ينسف
ما يرومون الوصول اليه من تضليل االخر بافكار فضفاضة
تبعد االنسان عن قيمته احلقيقية .
اما افكارهم بخصوص املراة فاهنا العكاز املتهرئة التي يتعكز
عليها العلامنيون سنة وشيعة فاهنا مردودة مجلة وتفصيال وال
يمكن الفكارهم ان تصمد امام فقيه مسلم متبحر بالثقافة
االسالمية وليس امام تراث االمام عيل (عليه السالم).
واليوم بالنسبة لنا نحن االمامية نرى ان جهد واجتهاد املرجعية
يف السري عىل خطى اهل البيت (عليهم السالم) قد اوصد الباب
وسد الطريق عىل هذه الشخصيات العلامنية من انتقاد خطاب
املرجعية؛ بل اهنا اي الشخصيات العلامنية تنال من فتاوى
التكفري ملتطريف الطرف االخر ومن خالهلم ينالون من االسالم .
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ُ
ِ
الرشيعة اإلسالمية احلقة يف تربيتها لإلنسان عىل تربية
تقترص
مل
اهتمت برتبية البنت
الولد فقط  ،بل شملت البنت كذلك  ،ور َّبام َّ
وينميها  ،واحلضن الذي
أكثر  ،ألنهَّ ا الوعاء الذي حيفظ األج َّنة ِّ
يكتنف اإلنسان الوليد ويرعاه وير ِّبيه ويؤ ِّدبه  ،والصديق الذي
يالزم اإلنسان طف ً
ال وحدث ًا وشا ّب ًا  ،ويعينه يف أموره  ،ويرشده
املجرب حينام يلزم  ،وح ّق ًا قيل وراء كل عظيم
ويرفده برأيه
َّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َّ
عز وجل َ ( :وم ْن آ َياته أ ْن َخلقَ لكم ِّم ْن أنفسك ْم
امرأة  .قال اهلل َّ
ِ
َ
ُ
اج��ا ِّلت َْس ُكنُوا إِل ْي َها َو َج َع َل َب ْينَكم َّم َو َّد ًة َو َرحمْ َ ًة إِ َّن فيِ َذل َك
َأزْ َو ً
لآَ َي ٍ
ات ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
ون ) الروم . :
أو ِ
الد ُكم
وقال رسوله الكريم ( صىل اهلل عليه وآله ) َ ( :خيرْ ْ
ال َبنَات )  .وورد عن اإلمام جعفر الصادق ( عليه السالم ) أنه
احل َسن ِ
ثاب َعلىَ َ
َات َح َسنَات  ،وال َبن ُ
َات
قال  ( :ال َبن ُ
ُون نِ ْع َمة  ،فإ َّنماَ ُي ُ
و ُي ْس ُ
ِّعم ِة ) .
أل َع ِن الن َ
تربية البنات في ظل الوالدين
اإلسالمية ُّ
حتث الوالدين عىل ُح ِّب البنت وإكرامها ،
إنَّ الرتبية
َّ
َ
لتمتلئ نفسها ارتياح ًا واطمئنان ًا ووثوق ًا  ،ولتنشأ يف ِظ ِّل أجواء
وتؤهلها للحياة االجتامعية املستقبلية
نفسية وتربو َّية ط ِّيبة  ،تعدّ ها ِّ
َّ
 ،ومتكنها من التعامل مع اآلخرين بوحي من تلك القيم  ،وتكون
والع َقد االجتامعية  ،فتكون بذلك
سليمة من األمراض النفسية ُ ،
األم الصاحلة لرتبية أوالد صاحلني  ،خترجهم إىل املجتمع أفراد ًا
ُّ
نافعني وعنارص خيرِّ ين َّ .
إن القرآن الكريم حينام يتحدَّ ث عن املرأة
والرجل  ،واإلنسان والناس  ،والذين آمنوا  ،إ َّنام يقصد بذلك
اجلنس البرشي الواحد  ،بعنرصيه الرجل واملرأة  .ويف نظره أنهَّ ام
الزوجية العام يف عامل الطبيعة
يقومان عىل أساس التكامل ونظام
َّ
العلمية
واحلياة  ،وهو يف آيات مباركة كثرية ُيعلم عن هذه احلقيقة
ّ
الثابتة ( ِوحدة اجلنس البرشي )  ،ومن هذه اآليات قوله تعاىل ( :
س َو ِ
َخ َل َق ُكم ِّمن َّن ْف ٍ
احدَ ٍة ) النساء . :
وأ َّم��ا ما ختتلف امل��رأة به عن الرجل إ َّنام هو لرتكيبها العضوي
احلياتية كأنثى  ،تلد
والفسلجي  ،وتكوينها النفيس  ،ووظيفتها
َّ
وترضع وتربيِّ  ،وحتمل غريزة األمومة وامليل األنثوي  ،وأنهَّ ا
تسري إدارة البيت وشؤون الزوج واألوالد  ،لذا تعينَّ
هي التي ّ
أن تتالءم تربية األنثى وإعدادها مع تركيبها النفيس واجلسمي
ودورها يف احلياة  .لذا نرى أن هناك عنارص تربوية مشرتكة بني
خاص ًا ِّ
بكل منهام  ،يتالءم
اجلنسني  ،كام أن هناك نمط ًا تربو ّي ًا
ّ
اخلاصة به  .ول��ذا صار التوجه واالهتامم
اجلنسية
وأوضاعه
َّ
َّ
بالفوارق بني اجلنسني أساس ًا لوضع املنهج الرتبوي اإلسالمي
املتكامل  ،ودراسة السلوك يف بعديه اإلجيايب والسلبي .
عىل أن هذه الفوارق الرتبوية ال تكون عىل أساس النيل من إنسانية

وكرامة املرأة  ،أو هتدف إىل إضعافها  ،بل هي ترمي إىل إعداد
الطبيعة اإلنسانية ضمن النوع واالنتامء النوعي  ،كي تنسجم
تربيتها وإعدادها مع الطبيعة وقوانينها  .وقد َّأكدت الدراسات
املتخصصون يف شؤون
والتجارب العلمية التي أجراها العلامء
ِّ
النفس  ،والعالج النفيس  ،والطب  ،واالجتامع  ،أن هناك فوارق
نوعية بني الرجل واملرأة  ،تؤ ِّثر يف سلوك ٍّ
كل منهام عىل امتداد
مراحل احلياة .من هنا كانت الرتبية العلمية الناجحة هي التي
النوعية بني اجلنسني  ،والتي ُت ِعدُّ ُك ًّ
ال من الرجل
تنظر إىل الفوارق
َّ
واملرأة وفق طبيعة تكوينه النفيس والعضوي لتحمل مسؤوليته يف
احلياة املستقبلية .
التربية االسالمية لألنثى
واهتمت
اإلسالمية باألنثى عناية فائقة ،
وقد اعتنت الرتبية
َّ
َّ
احلب
برتبيتها اهتامم ًا شديد ًا يقوم عىل قاعدة من املساواة يف
ِّ
بإنسانيتها وبتساوهيا مع الرجل يف
والتعامل  ،إلشعارها
َّ
اإلنسانية  .و ُيروى عن سعد بن سعد األشعري  :قلت لإلمام
أحب إليه من بنيه .
الرضا ( عليه السالم )  :الرجل تكون بناته ُّ
َات وال َب ُ
نون يف َذلك َس َواء  ،إ َّنماَ ُه َو
فقال ( عليه السالم )  ( :ال َبن ُ
بِ َقدَ ر ما ُين ِز ُل اهلل َع َّز َو َج َّل ) .
وبام َّ
املهم يف تربية وإعداد
أن للمرأة مكانتها السامية ودورها ُّ
جيل صالح مؤمن مقتدر  ،لذا فإن اإلسالم العظيم يكرمها
بتوجيه هذه املسؤولية الكربى إليها  ،ويوصيها باعتبارها منبع
�ب واحلنان  ،ومستودع الكرامات  ،ومصدر االستقرار
احل� ِّ
جو عائ ٍّ
يل مفعم هبذه
والطمأنينة يف البيت  ،بأن حترص عىل خلق ٍّ
الروح الطيبة  ،والعالقة احلسنة.
فقد جاء رجل إىل رسول اهلل ( صىل اهلل عليه وآله ) فقال  :إنيِّ يل
شيعتني  ،وإذا رأتني
دخلت تل َّق ْتني  ،وإذا
زوجة  ،إذا
ُ
ُ
خرجت َّ
هتتم لرزقك فقد تك َّفل به
هيمك ؟  ،إن َ
مهموم ًا قالت يل  :ما ُّ
كنت ّ
هتتم ألمر آخرتك فزادك اهلل ّ
مه ًا  .فقال رسول
غريك  ،وإن كنت ّ
إن هللِ ُعماَّ ً
اهلل ( صىل اهلل عليه وآله ) َّ ( :
ال َ ،و َه ِذ ِه ِمن ُعماَّ لِ ِه  ،لهَ َا
أجر َّ
الش ِهيد )  .عىل ما تقدَّ م يتعينَّ احرتام املرأة وإكرامها ،
نِ ْص ُف ْ
وإعزازها وتقديرها حق قدرها  ،والنظر إليها من خالل مكانتها
الكريمة  ،ومنزلتها العظيمة التي وضعها اإلسالم احلنيف فيها
 ،من ِع َّفة وطهر وأدب ومثل سام  ،ومسؤولية مقدَّ سة كربى يف
بناء جيل صالح مؤمن باهلل َج َّل ْت َع َظ َم ُته  ،وبرسوله وأوصيائه
األئمة االثني عرش املعصومني ( عليهم السالم )  ،ال كام
وخلفائه َّ
ِ
ِّ
ً
هي َحاهلا يف الغرب املتحلل مثال  ،مفرغ ًا ل َش َهوات املستهرتين ،
وتسلية لِ َع َبث املفسدين .
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ما َ
يولد
أمجل حيا َة اإلنسان إذا كانت مليئة بالطموح  ،الذي ّ
ويفجر طاقات العمل اجلاد
بداخله قدرات اإلبداع واالبتكار ،
ّ
الدؤوب لتحقيق األهداف التي يساعد الطموح بشكل رئيس
عىل تواجدها يف نفس هذا اإلنسان.
وكل فرد يريد أن يرى نفسه يف املكان والزمان اللذين طاملا
َح ُلم هبام ومتنامها ! ..واحلقيقة الثابتة أن لكل قدرات وإمكانات
موهوبة من اهلل سبحانه وتعاىل !..ولألسف قليل من األفراد
يفكر يف البحث عنها واكتشافها  ،وتنميتها  ،وصقلها بالتعلم
والتدريب  ..ومن ثم استخدامها االستخدام األفضل  ! ..وكثري
من الناس يريد حتقيق أحالمه وآماله بعيد ًا عن استخدام هذه
القدرات وتلك اإلمكانات !..مفض ً
ال عليها األماين والتمني
 ..وهذه مفارقة تتناىف مع الفطرة السوية التي خلقنا اهلل سبحانه
وتعاىل عليها  ،ثم مع املناهج العلمية  ،واآلليات العملية .
فقد تعلمنا يف الصغر ( أن من زرع حصد ) و ( من جد وجد
) والزراعة املقصودة يف هذه العبارة ليست الغرس وفقط !..
إن للطموح خاصية وميزة يستفيد منها كل ذي عقل رشيد ..
فاإلنسان الذي ُي ْع ِمل عقله يف التفكري  ،وحيدد أهدافه بوضوح ال
خيشى أن يطمح يف الوصول إىل نجاح باهر يتمناه لنفسه  !..وإىل
الوصول إىل أعىل املناصب واملراتب التي يرغب يف الوصول إليها
 ..فاالعتقاد الراسخ يف النفس بتحقيق النجاح يؤدي – بإذن اهلل
تعاىل – إىل النجاح إذ استعملت الوسائل  ،وأخذ باألسباب ..
فال التفكري  ،وال التخطيط  ..وفقط  ..يؤدون إىل حتقيق األهداف
 ،بل ال بد من حتديد الوسائل العلمية والعملية  ،والقيام بالتنفيذ
الفعيل هلذه الوسائل للوصول إىل حتقيق األهداف املرجوة .
والطموح املقصود هنا هو الطموح الواقعي الذي يتناسب مع
قدراتنا ،وإمكاناتنا العلمية واملادية  ..الطموح املتدرج الذي
يتسع تدرجيي ًا كلام حققنا أهدافنا التي سبق حتديدها يف مرحلة
سابقة  ..أما الطموح اخليايل والذي ال يمكن لنا حتقيقه عىل أرض
الواقع  ،نظر ًا لتضاربه مع قدراتنا  ،وإمكاناتنا املادية والعلمية أو
الصحية ،فيجب علينا تنحيته جانب ًا ،وإبعاده عن طريقنا  -ومن
أمثلة هذه الطموح اخليايل  -هب أن شاب ًا مل تتوافر لديه املوهبة
الالزمة  ،وال القدرات اجلسامنية املطلوبة للعبة كرة القدم ،
ويطمح أن يكون أفضل العب يف العامل  ..ليحصل عىل ماليني
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طموحك
ُ

محمود عيسى

اسرة ومجتمع

الدوالرات التي يسمع  ،ويقرأ عنها والتي حيصل عليها الالعبون  !..فهذا الطموح اخليايل لن يتعدى حيز اخليال يف ذهن هذا الشاب
بالتأكيد  ..الستحالة حتقيقه  ..ألنه يتناىف مع الفطرة لعدم وجود املوهبة.
أما الطموح الواقعي  ..يأخذ بيد صاحبه إىل حتقيق ما يصبو إليه من مكانة عالية يف جماله  ،وحيميه من الوهم والسقوط  !..ولكي
يتحقق هذا الطموح البد من اقرتانه هبمة عالية  ،وإرادة قوية  ..وتوافر األسباب املؤدية لتحقيق هذا الطموح  .فاإلنسان من دون
طموح تتخبط قراراته  ،وتضل خطواته  ،ومن ثم يفقد حتقيق مستقبل زاهر واعد لنفسه  ،وألرسته  ،وملجتمعه  ،ولوطنه .
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غياب الوعي البيئي..
ُ
ظاهرة تتحملها الحكومات السابقة

محمد حميد الصواف
الشعو ُر العالي بالمسؤولية هو انعكاس طبيعي لدى االنسان باالنتماء ،مهما كانت طبيعة هذا االنتماء،
وطنيا كان ام دينيا ،او ثقافيا ،اذ يلعب هذا الشعور دورا جوهريا في طبيعة سلوكيات الفرد والجماعة ازاء
المنتمى اليه مهما كان عنوانه بشكل ارادي احيانا وال ارادي في الكثير من االحيان ،فيما يعرف بمصطلح
الوعي الجمعي ،او أيديولوجيا الكتلة البشرية.
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وتشري العديد من التجارب االنسانية عىل مر العصور ان الشعور
باملسؤولية لدى الشعوب واالفراد ّ
شكل فرزا مفصليا يف مصري
األمم او حتى حارضها ،اذ يتناسب هذا الشعور بصورة طردية
مع االفراد واجلامعات ويتجىل من خالل النتائج واملحصالت
اآلنية واملتوسطة او بعيدة األجل.
عىل سبيل املثال ال احلرص ،كان للشعور الديني والوطني لدى
العراقيني اثر بالغ يف االنتصار عىل موجة االرهاب التي عصفت
بالبالد واسقطت يف براثن ما يسمى بتنظيم داعش االرهايب ثلث
مساحة الدولة ،اذ تبلور الشعور باملسؤولية لدى العراقيني عىل
صورة امواج برشية متالطمة جاءت ملبية لفتوى اجلهاد الكفائي
التي اطلقتها املرجعية الدينية العليا يف العراق ،الرامية اىل انقاذ
البالد والعباد من رش االرهاب املستطري.
اذ متكن العراقيون من االنتصار يف املعركة ضد اعتى انواع
اجلامعات الدموية املتطرفة خالل سنوات معدودة وقليلة عىل
الرغم قناعة دوائر السياسة والقرار يف معظم بلدان العامل ان هذا
التنظيم لن هيزم عىل مدى عقود متتالية ،اقلها ثالثة او اربعة عقود،
ومل يتحقق ذلك النرص املظفر لوال الشعور العايل باملسؤولية ازاء
الدين والوطن.
اال ان املفارقة التي يراها علامء األنثروبولوجيا واالجتامع يف
طبيعة سلوكيات الكثري من افراد املجتمع العراقي تتمثل بظاهرة
غياب احلس البيئي ،مقرنني رؤيتهم بشواهد ودالالت ال يمكن
ملنصف نكراهنا ،تنترش يف العديد من انحاء مناطق العراق،
وتتمثل باإلمهال املتعمد من قبل املواطن لكل ما هو خارج نطاق
ممتلكاته ،سواء كان ما يمتلكه منزال او مكتبا او معمال او حتى
بستانا او حديقة صغرية.
ويعزو دكتور األنثروبولوجيا ع�لاء محيد ه��ذه الظاهرة اىل
السياسات املتبعة من قبل االنظمة املتعاقبة منذ تأسيس الدولة
العراقية عام  ،1921حممال اياها االخطاء الكارثية منذ ذلك احلني
وحتى وقتنا الراهن.
ويقول محيد ،تسببت النزعة االستعالئية للسلطات املتعاقبة
وسلوكياهتا ازاء املواطن كتابع وليس كرشيك بتولد شعور
بالالمباالة واالمهال ازاء املمتلكات العامة ،بمقابل حرص كبري
عىل ممتلكاته الشخصية .مبينا ،يف اغلب االحيان اصبح شعورا
متزايدا لدى الكثريين بتفضيل وتوسيع ممتلكاته عىل حساب
االمالك العامة ،كالطرق والساحات العامة وسواها.
ويضيف ،نلحظ ان معظم املنازل انيقة ونظيفة ومرتّبة من
الداخل ،ويبذل السكان كل يف ما وسعهم يف سبيل ذلك ،يف حني
ترى االمهال ملحوظا يف الزقاق او الشارع او املحلة .موضحا،
«يف الكثري من االحيان نجد ان املواطن ذاته صاحب املنزل االنيق
يتسبب يف تلف البنى التحتية يف املنطقة يدفعه غياب ملحوظ

ملشاعر احلرص والوعي البيئي.
ب��دوره يشري الباحث االجتامعي باسم الزيدي اىل الظروف
االستثنائية املتعاقبة التي مر هبا العراق خالل العقود الثالثة
املاضية ،حممال اياها سبب غياب الوعي البيئي لدى الكثري من
سنيه
املواطنني ،فيقول ،اسفر احلصار االقتصادي ال سيام يف ّ
االوىل عن نقص فادح يف امدادات الوقود والطاقة الكهربائية مما
دفع املواطنني اىل اللجوء لطرائق بديلة للحصول عليها.
ويبني ،تعرضت معظم االشجار يف املناطق العامة اىل جمزرة كربى
عىل يد السكان يف خمتلف مناطق العراق ،ال سيام ان النظام احلاكم
يف تلك احلقبة مل يكن يعبأ باحتياجات الناس.
تعرض املواطنون اىل امهال متعمد من
ويضيف ،يف الوقت ذاته ّ
قبل السلطة مما و ّلد شعورا لدى االف��راد بالتذمر والالمباالة
وانحسار جهده عىل توفري لقمة العيش فقط دون االلتفات اىل
القضايا االساسية االخرى كالبيئة عىل سبيل املثال.
وخيتتم الزيدي ،مع االسف مل تلتفت السلطات التي اعقبت
التغيري ع��ام  2003اىل احتياجات املواطن فضال عن كوهنا
فشلت يف التعويض عليه ماديا وامنيا واجتامعيا ،مما جعل الشعور
بالالمباالة ينسحب اىل وقتنا احلايل.
وتعرضت امل��دن العراقية منذ عام  1991اىل غياب شبه تام
للخدمات البلدية مما افىض اىل تراكم النفايات بشكل مهول يف
خمتلف املناطق واالحياء السكنية ،تزامن مع انحدار غري مسبوق
يف املستوى املعييش للفرد العراقي.
ويرى الكثري من املختصني يف علوم السكان واالجتامع ان عىل
مؤسسات الدولة العراقية االلتفات هل��ذا اخل��رق االجتامعي
ومعاجلته ثقافيا من خالل عدة ادوات منها:
توفري القدر املطلوب من االستقرار االجتامعي واالمني
-1
واالقتصادي للمواطن.
تشييد البنى التحتية لكل الطرق والساحات بشكل
-2
علمي وترميم املترضر منها.
اط�لاق مح�لات تنظيف وجتميل للمناطق واالزق��ة
-3
والساحات العامة.
اطالق مرشوع يعنى بتدوير النفايات وتصنيفها عىل
-4
عدة مراحل ابتداء من املنزل وحتى معمل التدوير.
ارشاك امل��واط��ن بشكل طوعي بحمالت التشجري
-5
والتزيني.
رعاية العاملني يف قطاع النظافة وحتسني اوضاعهم
-6
باإلضافة اىل توفري املعدات العرصية ملزاولة مهامهم.
اطالق محالت توعية بالشؤون البيئية تستهدف مجيع
-7
االعامر والفئات.
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عالج البواسير الشرجية...
تقرير /قاسم عبد الهادي

بين الحقن
او االستئصال الجراحي

توسع
البواسير الشرجية من االمراض الشائعة بالمجتمع وتصيب الرجال والنساء على حد سواء ،وتعرف بانها
ّ
باألوردة الموجودة في القناة الشرجية ،وهناك عدة اسباب للبواسير الشرجية ،تصيب البالغين وكبار السن
ولكن االكثر شيوعًا تكون في البالغين ...وللمزيد عن المرض تحدث الدكتور حيدر خضير اخصائي الجراحة العامة
في مدينة االمام الحسين «عليه السالم» الطبية قائال:ـ
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ان املريض حيس انه هناك زوائ��د حلمية يف قناة الرشج
وعادة تكون مصحوبة بخروج دم مع اخلروج وايضا بآالم
يف القناة الرشجية ،وتزداد مضاعفات املرض الن اغلب
املرىض ال يراجعون الطبيب بشكل مبكرِ ،حدّ ة املرض
ختتلف من شخص اىل آخر ،واحيان ًا يكون املرض شديدا
واحيان ًا متوسطا وبعض االحيان يكون بسيطا.
اقسام البواسير الشرجية

بالنسبة للعالج يكون حسب الدرجات االربع املذكورة
انفا ،ف��ان ع�لاج ال��درج��ة االوىل يتم عن طريق احلقن
الرشجية او عن طريق ادوية معينة او مراهم خاصة ،اما
الدرجة الثانية والثالثة والرابعة حتتاج اىل تداخل جراحي
بالعمليات وهناك عدة طرائق إلجرائها خصوص ًا مع
التقدم التكنولوجي املوجود نستخدم الكباسات (كباسة
املقعد) وهي آلة معينة تكبس الباسورة وتكون نسبة النزف
فيها قليال والنتائج ممتازة ونسبة الرجوع فيها قليال ،او قد
نستخدم اجلراحة العادية (االستئصال).

البواسري الرشجية تنقسم اىل اربعة اقسام (الدرجة االوىل،
الثانية ،الثالثة ،الرابعة) طبق ًا اىل حجم الباسورة ،فاذا النصيحة الطبية
كان جمرد نزف مع عدم وجود زوائد حلمية فهذه تصنف
ضمن الدرجة االوىل ،الدرجة الثانية هي نزول الباسورة النصيحة االساسية والرئيسة انه يف حالة خروج دم من
مع رجوعها تلقائي ًا اىل املقعد ،الدرجة الثالثة هي نزول املقعد هذه حالة خطرة عىل املريض انه يراجع الطبيب او
الباسورة واملريض هو ال��ذي ُيرجع الباسورة بيده اىل املستشفى بأقرب وقت وذلك الستبعاد احلاالت اخلطرة
كأورام القولون التي ممكن ان نتجنبها يف البداية ،باإلضافة
املقعد ،والدرجة الرابعة الباسورة تبقى خارج املقعد.
اىل ان عالج الباسورات يف مراحلها االوىل بسيط وسهل
افضل مما تكون متقدمة ،وبالنسبة للباسورة ال توجد طرائق
اسباب المرض
لغاية االن مل يكتشف السبب املحدد ولكن هناك عدة للوقاية منها ولكن االفضل ان املريض حياول قدر االمكان
عوامل تساعد عىل ظهور البواسري منها العامل الوراثي تناول االطعمة التي حتتوي عىل االلياف مثل الفواكه مع
والسمنة املفرطة وممارسة االعامل الثقيلة كرفع مواد ثقيلة ،القشور واللهانة واخلس واخلرضاوات واخليار مع قرشه
وقد حتدث بواسري ثانوية نتيجة ملرض آخر فمثال االورام التي من خالهلا يكون اخلروج لينا وال حتدث حالة امساك،
ً
وهذا يساعد باحلفاظ عىل جدار الرشج او حيافظ نوع ًا ما
اخلبيثة للقولون تكون مصحوبة ببواسري.
بقليل من حدوث البواسري.
العالج
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اوائل

علماء العرب

 أول ث��ورة إصالحية يف االس�ل�ام :هيث���ورة اإلم���ام احل��س�ين (عليه ال��س�لام) يف
كربالء حيث تكفلت بإصالح االمة ،وقد
رصح بذلك اإلمام احلسني (عليه السالم)
حني قال« :أال واين مل اخرج أرشا وال بطرا
وال ظاملا وال مفسدا ،أنام خرجت لطلب
االصالح يف ِ
أمة جدي.»..
 أول م��ن كتب ل�لإم��ام احل��س�ين (عليهال��س�لام) وراس��ل��ه ليجيء اىل الكوفة هو
سليامن بن رصد صاحب ثورة التوابني ويقال
ايضا ان من اوائل من راسله (عليه السالم)
هو حبيب بن مظاهر االسدي (رضوان اهلل
عليه).
 اول من لقب احلسني (عليه السالم) بسيدالشهداء هو رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)
عقب ما اخ�بره جربائيل (عليه السالم)
بمرصعه يف كربالء( ،مثري االحزان ص.)9
 أول من ق��ال للحسني (عليه السالم)بأيب انت وأم��ي ،هو رس��ول اهلل (صىل اهلل
عليه وآل���ه) وورد ذل��ك يف فضل زي��ارة
اإلمام احلسني (عليه السالم) لـ(أيب عبد اهلل
الشجري ص)33

انه هو ..

بحر العلوم الطباطبائي
السيد محمد المهدي

السيد حممد مهدي ابن السيد مرتىض بن
حممد بحر العلوم الطباطبائي ول��د ليلة
اجلمعة من شهر ش��وال سنة  1155هـ ،
وينتهي نسبه إىل احلسن املثنى ابن اإلمام
احلسن السبط عليه السالم ،فقيه ،حمدّ ث،
حكيم ،أديب ورأس آل بحر العلوم وزعيم
احلوزة العلمية يف النجف ومرجع الشيعة
آن��ذاك .وصلت إليه املرجعية الدينية بعد
وفاة إستاذه الوحيد البهبهاين ،ومن األعامل
املبتكرة التي ق��ام هبا يف احل��وزة العلمية
تقسيم العمل بني العلامء والفقهاء البارزين
الدارة احل��وزة واالرساع يف االجابة عىل
طلب املراجعني ،كان والده السيد مرتىض
( )1204من علامء الدين ،وله ابنان :السيد
ج��واد وهو اجلد األك�بر للمرجع الديني
املعارص احل��اج اآلغ��ا حسني الطباطبائي
الربوجردي ( 1292ـ )1380؛ والسيد
مهدي رأس آل بحرالعلوم .وقد ل ّقب نفسه
يف إحدى إجازاته بـ»:احلسني احلسيني».

وسبب ه��ذا النسب امل��زدوج ّ
أن أحد
أج��داده عبداهلل املحض حفيد االم��ام
احلسن املجتبى (عليه ال��س�لام) كان
ينتسب أيض ًا اىل االمام احلسني (عليه
ال��س�لام) ع��ن طريق أم��ه فاطمة بنت
احل��س�ين .ول��د السيد حممد مهدي يف
كربالء.
تويف سنة 1212ه��ـ ليوارى الثرى اىل
جوار مرقد الشيخ الطويس يف النجف
االرشف..

االبوان والوالدان
ما الفرق بني كلمة األبوين والوالدين يف القرآن
الكريم؟ فأن رأيت كلمة (األبوين)؛ فاعلم أن
اآلي��ة قصدت (األب واألم) ،مع امليل جلهة
األب ،ألن الكلمة مشتقة من األب���وة ،التي
هي لألب وليست ل�لأم ،أما إذا رأي��ت كلمة
(الوالدين) ،فأن اآلية قصدت األب واألم ،مع
امليل جلهة األم ،فالكلمة مشتقة من الوالدة..
ل��ذا ك��ل آي��ات امل��واري��ث وحتمل املسؤولية،
والتبعات اجلسام ،أتت كلمة (األبوين) معها
ملا يناسب ذلك الرجل ،فالرجل هو املسؤول
عن اإلنفاق ،ومرياثه مرصوف ،وقول تعاىل:
{َ ..و َأل َب َو ْي ِه لِ ُك ِّل َو ِ
السدُ ُس ممِ َّا َت َر َك
اح ٍد ِّم ْن ُهماَ ُّ
( ..النساء ،})11/أما يف كل توصية ،ومغفرة،
ودعاء ،وإحسان ،تأيت كلمة (الوالدين) ،تناسبا
نس َ
ان
مع فضل األم ،وقوله تعاىلَ :
{و َو َّص ْينَا الإْ ِ َ
بِ َوالِدَ ْي ِه حمَ َ َل ْت ُه ُأ ُّم ُه( ..لقامن.})14 /
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احتفال تخرج طالبات الجامعة التكنلوجية لهذا العام

اعالنات

من نشاطات مؤسسة العين ....

الصدقة االلكترونية

بسبب التطور الذي حصل يف تقنية االتصاالت والذي سهل
الكثري من األعامل ،فضال عن توفريه للوقت واجلهد يف كثري من
املجاالت
ومن أبرزها (الصدقة اإللكرتونية) حيث استطاعت مؤسسة
العني توظيف ذلك التطور التكنلوجي اهلائل لتعزيز عملها بدعم
ورعاية يتامى العراق املحتضنني لدهيا.
حيث أطلقت خدمة الصدقة اإللكرتونية عرب تطبيقي زين
كاش وآسيا حوالة ليكون التصدق بآلية رسيعة وبذات الوقت
آمنة وموثوقة ،فضال عن كوهنا ستسهل كثريا عملية التصدق،
وتساعد عىل اتساع الرقعة اجلغرافية والوصول إىل رشائح أوسع
يف املجتمع.
حيث استحدثت املؤسسة ه��ذه اخل��دم��ة م��ن أج��ل استقبال
تضامن الراغبني بمد يد العون ودعم ورعاية اليتامى الحتضان
إعداد أكرب منهم وسد احتياجهم بكافة املجاالت ،واالرتقاء
بمستوياهتم حتى يكونوا أفرادا منتجني ،قادرين عىل بناء أنفسهم
وقيادة مستقبلهم نحو بر األمان.
خطوات التصدق ليتامى مؤسسة العني ملشرتكي اسيا حوالة :
 اتصل بـ  *212#وأنشئ املحفظة اخلاصة بك ،ثم قم بزيارةاقرب وكيل لرشكة اسيا حوالة عرب الرابط املرفق https://
 ، goo.gl/jQpcdEثم اتبع اخلطوات التالية:

 -1أضغط عىل اخليار الرابع (مدفوعات).
 -2أدخل رقم اهلاتف التايل (.)07718005555
 -3أدخل املبلغ املراد حتويله.
 -4أدخل الرقم الرسي الذي انشأته ملحفظتك واملكون من ()4
أرقام.
 -5ستستلم رسالة نصية بنجاح العملية.
خطوات التصدق ليتامى مؤسسة العني ملشرتكي زين كاش :
أتصل بـ  *210#وأتبع التعليامت املوجودة ،ثم أتبع اخلطواتالتالية:
-1أفتح تطبيق زين كاش.
-2اخرت منظامت خريية.
-3أخرت مؤسسة العني.
-4حدد املبلغ املراد التصدق به ،واالسم ثم أرسل...
️ لالستفسار07722269909 :
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