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قال اإلمام علي: 

الل�ساُن ترجماُن العقِل
غرر الحكم ودرر الكلم /4019

a

ِحيِم ِن الرَّ َ حمْ ِ الرَّ ِم اللهّ بِسمْ
َعاَلنَِي  بِّ المْ ِكَتاِب َل َريمَْب ِفيِه ِمن رَّ امل }الس��جدة/1{ َتنِزيُل المْ
بَِّك لُِتنِذَر  قُّ ِمن رَّ َ اُه َبلمْ ُهَو المْ َتَ }الس��جدة/2{ َأممْ َيُقوُلوَن افمْ
َتُدوَن }السجدة/3{  ُهممْ َيمْ ِلَك َلَعلَّ ن َقبمْ ن نَِّذيٍر مِّ ا َأَتاُهم مِّ ًما مَّ َقومْ
اٍم ُثمَّ  ِة َأيَّ َنُهَم ِف ِس��تَّ َض َوَما َبيمْ رمْ َ َواِت َوالمْ ��مَ ُ الَِّذي َخَلَق السَّ اللَّ
يٍع َأَفَل  ن ُدونِِه ِمن َوِلٍّ َوَل َش��فِ ِش َما َلُكم مِّ ��َتَوى َعَل المَْعرمْ اسمْ
ِض  رمْ َ ��َمء إَِل المْ َر ِمَن السَّ ممْ َ ُروَن }الس��جدة/4{ ُيَدبِّ��ُر المْ َتَتَذكَّ
وَن  ��ا َتُعدُّ َّ ��َف َس��َنٍة مِّ ��َداُرُه َألمْ ٍم َكاَن ِمقمْ ��ِه ِف َي��ومْ ��ُرُج إَِليمْ ُث��مَّ َيعمْ
ِحيُم  الرَّ َعِزيُز  المْ ��َهاَدِة  َوالشَّ َغيمْ��ِب  المْ َعامِلُ  }الس��جدة/5{ َذلَِك 
ِنَساِن  َق المْ ٍء َخَلَقُه َوَبَدَأ َخلمْ َسَن ُكلَّ َشمْ }السجدة/6{ الَِّذي َأحمْ
ِهنٍي  اء مَّ ن مَّ َلُه ِمن ُسَلَلٍة مِّ ِمن ِطنٍي }السجدة/7{ ُثمَّ َجَعَل َنسمْ
وِح��ِه َوَجَعَل َلُكُم  اُه َوَنَف��َخ ِفيِه ِمن رُّ }الس��جدة/8{ ُثمَّ َس��وَّ
ُروَن }السجدة/9{  ��كُ ا َتشمْ ئَِدَة َقِليًل مَّ فمْ َ بمَْصاَر َوالمْ َ َع َوالمْ ��ممْ السَّ
ٍق َجِديٍد َبلمْ ُهم بِِلَقاء  ا َلِفي َخلمْ ِض َأئِنَّ رمْ َ َنا ِف المْ َوَقاُلوا َأئَِذا َضَللمْ
ِت الَِّذي  َومْ َلُك المْ اُكم مَّ ِممْ َكاِفُروَن }الس��جدة/10{ ُقلمْ َيَتَوفَّ َربِّ

َجُعوَن }السجدة/11{  َل بُِكممْ ُثمَّ إَِل َربُِّكممْ ُترمْ ُوكِّ

) 2 ( تنزي��ل الكت��اب ل ريب فيه من رب العال��ني ) 3 ( أم يقولون افتاه 
ب��ل هو ال��ق من ربك لتن��ذر قوما ما اتاهم م��ن نذير من قبل��ك إذ كانوا 
أه��ل الفتة لعلهم يتدون بانذارك إياهم ) 4 ( الل الذي خلق الس��موات 
والرض وما بينهم ف س��تة أيام ثم اس��توى عل العرش س��بق تفسريه ف 
س��ورة العراف ما لكم من دونه من ول ول ش��فيع إذا جاوزتم امره أفل 
تتذكرون بمواعظ الل ) 5 ( يدبر المر من السمء إل الرض ثم يعرج إليه 
ف يوم كان مقداره الف س��نة ما تعدون القمي يعن��ي المور التي يدبرها 
والمر والنهي الذي امر به واعمل العباد كل هذا يظهر يوم القيامة فيكون 
مقدار ذلك اليوم الف سنة من سني الدنيا  ) 6 ( ذلك عامل الغيب والشهادة 
فيدب��ر أمرها عل وفق الكمة العزي��ز الغالب عل امره الرحيم عل العباد 
ف تدبريه ) 7 ( الذي أحس��ن كل شء خلقه موفرا عليه ما يس��تعده ويليق 
به عل وفق الكمة والصلحة وبدأ خلق النسان من طني  ) 8 ( ثم جعل 
نس��له سميت به لهنا تنس��ل منه ، القمي نسله اي ولده من سللة قال هو 
الصفوة من الطعام والرشاب من ماء مهني قال النطفة الني ) 9 ( ثم سواه 
قومه بتصوير أعضائه عل ما ينبغي القمي استحاله من نطفة إل علقة ومن 
علقة إل مضغة حتى نفخ فيه الروح ونفخ فيه من روحه اضافه إل نفس��ه 
ترشيف��ا واظهارا بأنه خلق عجيب وان له لش��أنا له مناس��بة ما إل الرضة 
الربوبية ولجله من عرف نفس��ه فقد ع��رف ربه  ) 10 ( وقالوا أإذا رصنا 
ترابا خملوطا بتاب الرض ل نتميز عنه أو غبنا فيها وف اجلوامع عن أمري 

الؤمنني عليه السلم انه قرئ بالهملة وكرس اللم .
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المؤسس������ة التي تعمل وفق نهج اهل البيت عليهم الس������ام ولديها مش������اريع وانجازات وخدمات يشار اليها بالبنان 
يكون اعامها في غنى عن الطرائق الملتوية او التهويل وذلك لاعتبار الشرعي اوال وللثقة المطلقة بانجازاتها 
ثانيا، ولهذا اعتمد قس������م االعام اس������لوب الصدق في نقل الخبر وتس������ليط الضوء على تراث اهل البيت عليهم 
الس������ام ، وهاهي مجلة )االحرار( التي امضت اربع  عش������رة سنة وهي تنتهج هذا النهج ولوال هذا النهج ورعاية 
س������ماحة المتولي الش������رعي  واالمانة العامة للعتبة الحس������ينية المقدسة لها لما اس������تمرت بالصدور فالكثير من 

المجات االسبوعية التي صدرت بعد سقوط الطاغية توقفت عن الصدور او لم يكتب لها النجاح .
رس������الة العتبة االعامية هي رس������الة الثقافة االسامية بكل صورها من محبة وسام وتآٍخ وابراز نشاطات العتبة 

كي  تقطع دابر المتقّولين باطا وبهتانا . 

هذه ر�سالُة العتبة االعالمية

المراسلون: حسني نرص- قاسم عبد اهلادي 
                       ضياء السدي - حسنني الزكروطي

التصميم:  عيل صالح الرشفاوي -حسنني الشاجلي  

التنضيد االلكتروني: حيدر عدنان

االرشيف:   حممد حزة- ليث النرصاوي

 االشراف اللغوي:   عباس الصباغ 



•)سماحة السيد احمد الصافي( ممثل المرجعية الدينية العليا:
بدأت ثقافتنا المعرفية تدخل على آليتها وأدواتها أشياء أخر لم تكن سابقًا موجودة 
المعرفة  أدوات  المعرفية وهي اختصرت كثيرًا من  ثقافتنا  وهي مؤثرة وتدخل في 
التواصل  ووسائل  االنترنت  من  الحديثة  التكنولوجية  العلمية  بالثورة  بها  ونقصد 

االجتماعي وال يمكن إغفال تأثيرها ولكن ال نعمم الحكم بذلك.. أخبار
ومتابعات

• )50( مليون دينار قروض يمنحها مصرف الرافدين لتمويل اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية بضمان 
رهن العقار شرط ان تغطي قيمته التقديرية..

من  القدسة  السينية  للعتبة  التابع  الرسي  الرشاد  مركز  متكن 
الشهرين  خلل  التنازعة  الرس  من  لعدد  البني  ذات  اص��لح 
النرصمني.. وقال )الدكتور عزيز كاظم( مدير الركز:  ان كوادر 
الركز يقع عل عاتقها استقطاب الالت الجتمعية والرسية ف 
الجتمع، مبينا ان الركز خلل شهري اذار ونيسان استلم )1199 
حالة( طلق, اضافة ال متكنه خلل من اصلح ذات البني ل�)58 
متواصل  لزال  العمل  ان   ال  لفتا  قصرية،  فتة  خلل  حالة( 

بالنسبة للحالت التبقية.
مؤكدا ان مجيع الالت التي ترد للمركز يتم التعامل معها برسية 
تامة ومن ثم حتويلها لختص اجتمعي او طبيب نفيس اذا اقتىض 
المر، فضل عن متابعة الالت التي يتم الصلح بينهم بشكل 
الرشادية.  العملية  سري  نجاح  عل  الطمئنان  لغرض  مستمر 
وبعضها  طويلة  لدة  متابعتها  تستمر  حالت  هناك  ان  ال  منوها 
التابعة من اجل  يستمر اشهر ومنها ما حيل ف جلسة واحدة مع 
التوصل ال اسباب الشكلة وحماولة التفاق مع الطرفني بوضع 
رشوط متفق عليها بينهم للعمل با وبالتال البتعاد عن السباب 

التي ادت ال حدوث حالة الطلق.

اعلنت هيئة الشد الشعبي، تنفيذها عملية تفتيش ف وادي حمكور وجبل الغرة بدف تطهريمها وتأمني حميط الوجية من هتديد )داعش( 
الجرامي . وذكرت اهليئة ان قوة مشتكة من ألوية الشد الشعبي ) 22 و56، و15 ولواء العمليات اخلاصة لعمليات رشق دجلة 

بالشتاك مع الرشطة الحتادية وبإسناد طريان اجليش نفذت عملية تفتيش واسعة ف وادي حمكور وجبل الغرة.

ذات  اصالح  من  تتمكن  المقدسة  الحسينية  العتبة 
البين لعدد من االسر المتنازعة

الحشد الشعبي  يعلن عن عملية امنية لتأمين الحويجة من تهديد )داعش(
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•  )عادل عبد المهدي( رئيس الوزراء :
العراق يلعب دورا في محاولة حل االزمة بين طهران وواشنطن ولسنا في وساطة لكن 
نحاول نزع فتيل االزمة والوصول الى التهدئة التي تعطي الفرصة لألطراف للوصول الى 

توافقات والعراق صديق للجميع ....

• )9780( دونما من بساتين نخيل مدينة كربالء المقدسة تم مكافحتها من حشرة الدوباس التي تصيب اشجار 
النخيل باستخدام الرش االرضي ..

صادقت وزارة الزراعة عل اخلطة الزراعية الصيفية التي وضعتها 
زراعتها  اجل  من  دونم   38862 والبالغة  كربلء  زراعة  مديرية 
بمختلف الحاصيل الزراعية خلل الوسم الزراعي الصيفي لعام 
2019. أكد ذلك )الهندس رزاق الطائي( مدير زراعة كربلء، 
اجلغرافية  الرقع  عل  عملها  بتوزيع  قامت  ال��وزارة  ان  مضيفا 
للشعب الزراعية ف عموم حمافظة كربلء اذ سيتم زراعة 4800 
دونم بالشعبة الصحراوية و750 دونم ف شعبة زراعة عني التمر 
شعبة  ف  دونم   8855 و  اهلندية  زراعة  شعبة  ف  دونم   3750 و 
زراعة اخلريات و 11490 دونم ف شعبة زراعة اجلدول الغريب و 
4870 دونم ف شعبة زراعة عون و3947 دونم ف شعبة زراعة 

الركز و 400 دونم ف شعبة زراعة السينية.

البلدين  بني  الثنائية  العلقات  تعزيز  سبل  اجلانبان  وتباحث  ظريف(  جواد  )حممد  الي��راين  نظريها  العراقية  اخلارجية  استقبلت 
ومستجدات الوضاع السياسية ف النطقة. وقال وزير اخلارجية )حممد عيل الكيم(، دعم العراق لطهران ضد العقوبات المريكية، 
مشددًا عل أن الصار القتصادي عل إيران غري مفيد، مضيفا ان العراق تباحث مع اجلانب اليراين حول أمهية أن تكون النطقة آمنة، 

والتواصل لل مرٍضٍ جلميع الطراف بشأن الزمة بني إيران وأمريكا.
من جانبه، قال ظريف، إن طهران لديا رغبة قوية ف بناء علقات متوازنة مع دول اخلليج وإبرام اتفاقية مشتكة معها. منوها أن بلده 
بدأت العمل عل خط سكك حديد يربط بني العراق وإيران. مشددا  عل أن إيران مل تنتهك التفاق النووي، داعيًا الدول الوروبية 

إل الوفاء بالتزاماهتا وعمل الزيد للحفاظ عليه، وعليهم اختاذ إجراءات عملية. 

وزارة الزراعة تصادق على خطة لزراعة )38862( دونما 

من المحاصيل الصيفية في كربالء

وزير الخارجية يؤكد لنظيره اإليراني دعم العراق لطهران 
ضد العقوبات األميركية
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 30/جمادى االخرة/1440هـ الموافق 2019/3/8م :

دعاء  الرشيف ف  الشهر  يتعلق بذا  ما  ذكرنا سابقًا بعض  قد  كنا 
المام السجاد )عليه السلم( ول بأس بإمتام او ذكر ما له علقة 
ايضًا من الدعاء ما دمنا ف اجلمعة الخرية من هذا الشهر البارك..

فمن مجلة ما قال )عليه السلم( ف هذا الدعاء : 
ِهَللِِه،  انمحاِق  َمَع  ُذُنوَبَنا  ��قمْ  َ َواحممْ  ، َوآلِ��هِ د  مَّ حُمَ َعَل  َصلِّ  ُهمَّ  )اللَّ
َتَنا  يمْ ا َوَقدمْ َصفَّ اِمِه، َحتَّى َينمَْقِض َعنَّ ا َتبَِعاتَِنا َمَع انمِْسَلِخ َأيَّ َلخمْ َعنَّ َواسمْ

يِّئاِت(. َتَنا ِفيِه ِمَن السَّ َلصمْ ِطيئاِت، َوَأخمْ َ ِفيِه ِمَن اخلمْ
قمْ  َ لحظوا هذا التعبري الذي يذكره المام )عليه السلم( وهو )َواحممْ
ُذُنوَبَنا(، الَحق: هو البطال والحماء، لحظوا نحن مع الل تبارك 
وتعال عندنا اكثر من قضية ف الذنب، القضية الول ان النسان 
يريد ان يتصدى للذنب يعني ينوي ان يرتكب الذنب لكن نفسه 
وعقله وتربيته ودينه يمنعه من ذلك، فقط نيهّة ارتكاب الذنب هذا 
ف اجلانب الفقهي ل يعترب ذنبًا، اذا كان من طبيعة الذنب من افعال 
اجلوارح يعني يريد ان يرسق، يريد ان يكذب ينوي هذا الفعل، ثم 
يكف عنه تأتيه حالة من التقوى حتجزه عن ارتكاب الذنب، ففقهًا 
د النفس عل هذه  هذا مل يرتكب ذنبًا، نعم ليس من الستحسن تعوهّ

الفكار لهنا قد جترهّ ال الرتكاب الفعيل.
وتارة النسان يرتكب الذنب يفعل الذنب بينه وبني الل تعال وف 
لظة ارتكاب الذنب يندم وتأخذه حالة من الندم، فيتوب ال الل 
تعال، وهذا اذا كان بينه وبني الل الل تعال يقبل التوبة، وتارة يكون 
اجلنبة  جنبتان:  ففيها  ماًل  منُه  سلبت  شخص  وبني  بيني  الذنب 

الول: الل مل يقبل بذلك، فأنا تعديت حدودي مع الل فارتكبت 
فالتوبة  الشخص،  هذا  مال  سلبت  واآلخر  الل،  وبني  بيني  ذنبًا 
لوحدها هنا تعد جزءا من التوبة النهائية، هناك جزء آخر وهو ان 
ارجع الال ال صاحبه ان علمت، وان مل اعلم استأذن فيه الاكم 

الرشعي مثلً .
المام السجاد )عليه السلم( ف هذا اجلانب يطلب من الل تعال 
ان ُيمحق الذنب، ان ُيمحى ان ُيبطل، شبهّه المام )عليه السلم( 
الذنوب،  احماق  مبارك شبهّه هذا  الطاعة وف شهر  ونحن ف شهر 
الشهر  ه��ذا  ه��لل  انمحاق  مع  ربطه  او  شبهه  ال��ذن��وب  وحم��و 
الرشيف، فالمام )عليه السلم( يرجو ويدعو الل تعال ان مُتحق 
هذه الذنوب وكأهنا غري موجودة؛ أي ُيمحق هذا الذنب وتشبيهه 

او مناسبة مع انمحاق هللِه.
انمِْسَلِخ  َمَع  َتبَِعاتَِنا  ا  َعنَّ َلخمْ  )َواسمْ السلم(:  )عليه  المام  يقول  ثم 

اِمِه( َأيَّ
النسان  مهم،  اخ��واين  مطلب  وه��ذا  النزع،  عن  عبارة  السلخ 
عليه دائًم باجلادة الوسطى ل ان يتطرف ف الدين او غري الدين، 
لتأويل  خاطئ  فهم  من  الناشئة  العصبية  من  حالة  هي  ف  والتطرهّ
ف  آية خطأ، او تأويل حديث خطأ يبدأ النسان يتطرف واذا تطرهّ
سيكون عالة عل الدين، سيؤثهّر عل افكار وينسب شيئا ال الدين 
من  نفسه  يسلخ  النسان   .. النسلخ  ذلك،  فيه  ليس  والدين 
اللتزامات الدينية عل عكس الول، لكن كليهم ف طرف نقيض، 

وفرصة المحِق واالنسالخ والتصفية من الذنوب

شهُر رمضان المبارك.. 
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 30/جمادى االخرة/1440هـ الموافق 2019/3/8م :

من  قلبه  ينزع  أي  الدين؛  من  نفسه  يسلخ  باطل،  مورد  وكليهم 
ل الدين  البادئ الدينية، فيبقى انسانًا ل ديني، الول متطرف حُيمهّ
ما ليس فيه، واآلخر حيرم نفسُه من الدين لا فيه خري، فيكون قد 

انسلخ من الدين.
النزع  من  نحو  فيه  النسلخ  التعبري  السلم( هذا  )عليه  المام 
لكن بمؤونة، النسان تارة ينزع وتارة يسلخ يعني يبذل بحيث 

يقلع هذه المور..
َمَع  َتبَِعاتَِنا  ا  َعنَّ َلخمْ  )َواسمْ تعال  الل  يدعو  السلم(  )عليه  المام 
والمام  الذنب،  أثر  هي  التبعة  تعلمون  انتم  اِمِه(  َأيَّ انمِْسَلِخ 
التبعات  مجيع  يسلخ  ان  الل  من  ويدعو  يطلب  السلم(  )عليه 
فينا  بالرحة، وسيفعل  اذا جاء شهر رمضان ودخل علينا دخل 
سيحلهّ  رمضان  شهر  الشهور،  بقية  تفعله  ل  ما  رمضان  شهر 
علينا ضيفًا كريًم عزيزًا دائًم يأتينا بربكات الل تعال، فنحتاج ان 
نتنفس عبق هذا الشهر، ونحتاج ان نستلذهّ بأوقات هذا الشهر، 
وهذه كلها الشياء اذا تنفسناها واذا اخذناها واذا تربينا عليها؛ 
ستغريهّ من انفسنا، وستبدأ بممرسة شء آخر وهو ان تبدي تقلع 

ا تبعات الذنوب. وتسلخ عنهّ
ة  قلهّ من  ال��الت  بعض  ف  حتصل  التي  الذهني  الصفاء  حالة 
الصائب..  التفكري  حالة  من  تقلل  قد  الطعام  كثرة  الطعام، 
ة الطعام  ينشغل النسان بذه المور فيحرم نفسه من ذلك، قلهّ
ة الرشب جتعل النسان يفكر ويتم بالعنويات كثريًا.. لن  وقلهّ

وجوده القيقي والثر القيقي هو ف العنويات.
فالمام )عليه السلم( له هذا التعبري حالة الحق والبطال ربطها 
الرشيف  الشهر  هلل  هذا  زال،  ثم  بدأ  اهللل  ان  كم  باهللل 
الفوائد  ان  تعال  الل  الل يدعو  ان شاء  قادم  وسيقبل علينا شهر 
الجنية.. ان يا اهلي احمق الذنوب ف هذا الشهر الرشيف ل جتعل 
عيلَّ ذنبًا، ثم اسلخ وانزع مني مجيع الذنوب والتبعات ول ُتبقي 

عيلَّ شيئًا كلم انسلخ يوم ُيفتض ان ُتسلخ تبعة او تبعات، وهذه 
فوائد اخواين ل حتصل دائًم.. شهر رمضان شهر مبارك يعطي 
فرصة للعبد ان يتأمل ويدقق بترصفات نفسه وترصفات اهله، 
وبمحيطه حتى ُيرشك ما استطاع ال ذلك ف هذه الرحة الواسعة.

ِمَن  ِفيِه  َتَنا  يمْ َصفَّ َوَقدمْ  ا  َعنَّ َينمَْقِض  )َحتَّى   : السلم(  )عليه  قال  ثم 
ِطيئاِت( َ اخلمْ

عملية التصفية عملية ُعرفية اغلب الخوة يعرفون ذلك، النسان 
اليشء  اختلط  اذا  دائ��ًم  شوائب،  وجود  مع  التصفية  ال  يلجأ 
ان  التصفية  معنى  للتصفية،  نلجأ  غريه  مع  نريده  الذي  النفيس 
ُنخرج ما ليس لنا به غرض.. بتعبري آخر ُنخرج الدخيل، فعملية 
التصفية هي عملية قصدية نقصدها حتى ُنخرج الشوائب التي 

ة ف حياتنا. تكون مرضهّ
المام )عليه السلم( هذا التعبري منه )عليه السلم( تعبري ُعرف 
مقبول يفهمه عامة الناس.. اذ قال )عليه السلم(: )َحتَّى َينمَْقِض 
فقط  نحن  بقينا  بحيث  ِطيئاِت(.  َ اخلمْ ِمَن  ِفيِه  َتَنا  يمْ َصفَّ َوَق��دمْ  ا  َعنَّ
واخلطيئات ذهبت وسقطت ومل تبق.. وهذا العنى اخواين يدل 
انُه ينبغي دائًم ان نكون ف يقظة، والنسان قد تأتيه بعض  عل 
الشياء هو غري ملتفت هلا.. ونحن اخواين ف آخر مجعة من هذا 
ُيدرك ما  انسان عل نفسه بصرية، فالذي مل  البارك وكل  الشهر 
يفرح  وتعال  سبحانه  والل  آت،  هو  بم  ض  يعوهّ ان  يمكن  فات 
اقتب  اذا  النسان  يقول  التعبريات  وبعض  منُه  العبد  باقتاب 
عبده  بعودة  يفرح  تعال  الل  ميل،  منُه  الل  اقتب  شربا  الل  من 
امورنا  خيتم  ان  الل  نسأل  لنا..  الشهُر  نِعَم  الشهر  وهذا  الؤمن 
به  ما رزقت  افضل  الرشيف  الشهر  يرزقنا ف هذا  وان  ال خري 
حممد  عل  الل  وصل  العالني  رب  لل  والمد  الصالني  عبادك 

وآله الطيبني الطاهرين.
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باهنا  ُقلنا  التي  المور  ببعض  تكلمنا  وان  سبق  واخوايت  اخويت 
نا ذكرنا بعض المور  حُتدث رشخًا ف جدار الرس الكريمة، ولعلهّ
منها من قبيل مثل ً عدم الياء الخلقي، وعدم الياء الفكري، 
والدرسة  والعلم  الجتمع  ووظيفة  الرسي،  التفكك  وجانب 

والرسة وحتدثنا عن ذلك، وذكرنا بعض الشواهد عليه.
من  ايضًا  الفردة  وهذه  مفردة  عن  نتكلم  ان  ُنحب  ايضًا  اليوم 
الفردات التي تؤثهّر علينا بشكل سلبي.. أل وهي مفردة العنف، 
ومقصودي من ذلك طبعًا العنف هي تلك الالة التي يستخدم 
فيها النسان غالبًا عضلته ف بسط ما يريد، وجتد هذه الالة حالة 
هذه  تتطور  وقد  حضارية،  غري  وحالة  بدائية،  حالة  هي  العنف 
 ،ً مثل  الفكار  بعض  ف  القرسي  القناع  حماولة  حالة  ال  الالة 
لكن الذي يعنيني منها بالدرجة الساس هو ما نشاهده حقيقة ف 
اوساطنا الكثري ف الِغلظة بالتعامل، واستعمل العنف ف جمموعة 

كثرية من حل بعض الشاكل.
ي  الشاكل ل ُتقىض بذه الطريقة.. بالعكس قد طريقة العنف تؤدهّ

ال مشاكل مضاعفة.
النسان ف بعض الالت يكون حتت يده من هو أضعف منُه، 
أما ليس لُه قدرة جسدية عل مقاومته، او يتوقع ان هذا نحو من 

الرتباط ُيبيح لُه ان يستخدم العنف.
مثلً  صاحب معمل يستخدم العنف، وقد يصل الال ال الرضب 
مع بعض العمل، يستغل حاجة العامل ال العمل فيستعمل معُه 
يستغل  ساكتًا،  سيبقى  العامل  هذا  بأن  لعتقادِه  العنف  طريقة 
ظرفه القتصادي يمرس العنف ف حقِه، زوج رباطه مع الزوجة 
يستعمل العنف مع الزوجة بحيث تصل حالة الرضب والدماء 

وبعض الالت كثريا ما ُنقلت الزوجة ال الستشفى. 
تارة تكون حالة خاصة  العنف..  العنف والتبية عل  هذه حالة 
ُتعالج، وتارة تكون حالة بدأت تتكرر، النسان ليس من السهل 
الساليب  ال  يلجأ  دائًم  الستفزاز  حالة  ف  ان  كشخص  عليِه 
البدائية بالرضب، او حياول ان يفرض بعض المور بطريقة فيها 
ُهناك ُحلول وهناك مشاكل وقطعًا  الُعنفي، ولذلك  هذا اجلانب 

تشخيص الشكلة ف غاية المهية لطرح اللول.
عرفية  أدبياتنا  ومجيع  الِصَغر،  من  مهمة  التبية  اخواين  لحظوا 
انُه ل  بمعنى  الِصغر كالنقش عل الجر..  التعلم ف  ان  ودينية، 
ًا، الن عندنا  ُيمحى يبقى ال طول حياة هذا الشخص ما دام حيهّ
ع عل مسألة العنف حتى داخل الرسة.. يبدأ  وسائل تربية تشجهّ
الطفل عندما يرضب اخاه جتد الب يستأنس بذه الالة، يعتقد ان 

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

في 25/ رمضان/1440هـ الموافق 2019/5/31م  تحدث قائال:

السيُد الصافي يحّذر من تفاقم ظاهرة العنف،
 ويطالب الجميع بال استثناء بالوقوف بوجهها  
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هذه عملية لتقوية الشجاعة، الشجاعة قضية قلبية اخواين ليست 
هلا علقة بالعضلت، النسان الشجاع هو النسان الذي له قلب 
ُيقدم حيث القدام وحيجم حيث الحجام، استعمل العضلت 
د  ُيعوهّ فعندما  اصًل،  النسانية  اللياقات  خارج  بعملية  اشبه  دائًم 
هذا الب ولدُه عل هذه الطريقة، لحظوا تارة تربيه عل استعمل 
هذا   .. قويًا  شخصًا  ويكون  الشدائد،  يتحمل  حتى  العضلت 
فيها  مسائل  عل  ولدك  ب  تدرهّ لآلخرين،  اساءة  بل  لكن  جيد، 
رجولة وفيها تقوية، ل بأس هذا جيد بالعكس هذا مطلوب، لكن 

دُه عل العتداء عل الخرين.. ل تعوهّ
لحظوا سُأعطي مثلني الن اغلب الرس تعيشها.. اغلب اُلرس 
اربع  ثلث  سنتني  بالتاب  يلعبوا  ان  الصغار  اولدها  متنع  الن 
الدنيا ول  تقوم  التاب،  ف  لعب  اذا  متنعه  مخس ست سنوات.. 

تقعد.. الب يرصخ والم ترصخ وكل شء ف البيت.. لاذا؟!
أنا  تراب،  فيه  او هو ظهر بمظهر  مثًل  اتسخ  الثوب قد  لن هذا 
يلعب  الطفل  ان  ال  الرفض  هذا  جاء  أين  من  اخواين  أعرف  ل 

بالتاب.
بعض  امام  جيلس  الطفل  هذا  ان  هو؟!  ما  القابل  الثل  تعلمون 
الشاشات وبعض اللعاب التي فيها قتل وسطو ورسقة، والب 
د ولدُه عل العنف ويغذي عقله  ل يكتث والطفل ل يكتث، ُيعوهّ
عل عقلية عنيفة، بينم الوضع الصحي والنفيس ان يلعب الطفل، 
هذه التبية عندما تكون معكوسة او جاءتنا ثقافة مستوردة بل ان 

ر. نتأمل وبل ان نفكهّ
لو  الدولة  تلك  نفعلُه،  ان  فلبد  صح  الدولة  تلك  فعلته  ما  اذن 
الينا وسائل  ر  كانت دولة جيدة لافظت عل جمتمعها.. ل تصدهّ
ول  العنف  عل  السيطرة  حتاول  اخرى  منظمت  تأيت  ثم  العنف 
نمتلك  امة  نحُن  خطأ،  والنهج  خطأ  الطريقة  ذلك،  من  جدوى 

ادوات صحيحة للتبية لاذا رفضناها وذهبنا ال اشياء ُاخرى. 

انا ل اقول لبد  من ان َنغلق انفسنا، بالعكس اقول لبد ان ننفتح، 
انت  لكنك  ينقصك؟!  ماذا  تؤثهّر؟  ل  لاذا  تتأثر  دائًم  لاذا  لكن 
انت  القيقية  اخلقياتك  وامام  القيقية  حضارتك  امام  مهزوم 
د عل القتل، الل خلق النسان فقط  مهزوم، ُتنتج جيلً  عنيفًا يتعوهّ
ان يقتل وان يسطو وان يرسق، وبدأت الجتمعات تضجهّ بمشاكل 
من هذا النوع، والكل يعلم ان الشكلة أين، لكن يغطي رأسه عن 

واقع القضية ل توجد جرأة حقيقية لعاجلة أصل الشكلة..
اذهب الن ال السواق واشِت لعبة لولدك ماذا تشتي لُه؟ 

هذا العيد يأتينا ان شاء الل تعال ُكل الستفتاءات الرشعية قضايا 
العيارات  ُيعاند ويطلق  الكل  النارية،  العيارات  ُتطلقوا  ُعرفية ل 
ع فضل ً عن الصابة.. هل جيوز أحد  النارية، وبعض الناس ُتروهّ
الدولة هل جيوز  امام مسؤول  أحدا؟ وهذا كلم حتى  ع  ُيروهّ ان 
ع احدا؟ بأي حق هذا اجلار لبد ان يرتبك ولبد ان  احد ان ُيروهّ
 .. وُيرسهّ يفرح  النسان  نائم،  شخص  عندُه  مريض  عندُه  يتأذى 
نحتاج ان نفرح وان ُنرسهّ دائًم أيام برِش وايام سعد مطلوبة هذه، 

لكن ل عل حساب العنف اخواين..
يتحدث،  نعم..  والكل  المور  بعض  جاءت  أين  من  أعرف  ل 
لكن اذا حرض جملسًا كأن عل رأسه الطري ل ينهى عن هذا الفعل 
حيرض  بل  حيرض  عندما  لكن  الفعل  ينقد  جتدُه  خيرج  عندما  ابدًا، 
برجله وهو يعلم بانه سُتتكب هذه الشياء وينقل قدمُه بشكل 

ف.. ب حتى حيرض ثم خيرج وينقد الترصهّ مؤدهّ
ل اعتقد ان هذه القضية تبني اخواين، انا احتدث والل بمرارة.. 

تريب  ان  العامة  البيئة  وعل  الكريمة  الرس  وعل  ال��دارس  عل 
اطفالنا وشبابنا، ل عل هذه الطريقة من العنف والقتل..

هذا  ي  تغذهّ ومواقع  والتلفاز  الجتمعي  التصال  ادوات  طبعًا 
العنى، عملية إهلاء لكثر رشائح الجتمع، وبالنتيجة ُتفرز حالت 
بالمل،  يشعر  ان  وعليه  بالتفاؤل،  يشعر  ان  عليِه  الشاب  كثرية، 
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انت  اذا  مفتوحة  الياة  امامُه  اليأس.. هذا شاب  يتك  ان  وعليه 
ان  يرى  بحالة  وسيقع  وتربوية،  اخلقية  بمشاكل  سيقع  تتكه 
الدنيا مظلمة، بعض الشباب بدأ ُيدخل نفسه بكسب مال رسيع 
ف  الترصهّ ف  غباء  نتيجة  اصحابه..  ط  وورهّ اهله  ط  ورهّ وان  حتى 
يكون  ان  يريد  عامًا  عرشين  من  اقل  عمره  شاب  حكمة،  وعدم 
المور عل عواهنها وعدم  ترك  ماذا؟!  نتيجة  أيام!!  مليونريًا ف 
انتحرت،  قد  الفتاة  وتلك  انتحر،  قد  هذا  جتد  ثم  هؤلء،  توجيه 

وهذا الشاب ضاقت بِه الدنيا.
الدولة  لسؤول  الكلم  وهذا  العلج،  من  خري  الوقاية  اخواين 
ثقافات  الناس،  الجتمع، وحتموا  تلتفتوا وحتموا  ان  ايضًا.. لبد 
ان  يمكن  ل  اص��ًل،  البلد  ف  تكن  مل  ترصفات  ت..  ول��دهّ هجينة 
ُنعالج القضية بعد وقوعها، هناك حصانة جمتمعية لبد ان تكون، 
ل  اجلميع  مسؤولية  وهذه  للتطبيق،  قابلة  حقيقية  برامج  وهناك 

استثني منها احدًا..
ان  يعرف  ل  سنوات  ست  او  مخس  شء  كل  ف  اصبح  العنف 
طريقة  عل  ويكرب  وينمو  عنف  عملية  ف  ال  زميله  مع  يلعب 
العنف، ويبدأ اآلن يستعرض اعراض العامل ويعتدي عل الناس، 
لُه  ليس  الذي  الفقري  وقصدي  والبسطاء..  الفقراء  عل  ويعتدي 

احد.. أهذه طريقة؟!
نبدأ من ُارسنا الكريمة، ونبدأ من اخواننا الذين حيملون حالة من 
السؤولية.. حقيقة عل ابنائنا هذه الطريقة غري صحيحة اخواين، 
الُعنف هذا ليس حملُه، والعنف ليست له علقة بالشجاعة، الُعنف 

عملية بدائية فوضوية اشبه برشيعة الغاب منها ال النسان..
الشجاع،  مع  يطمئن  النسان  آخر،  شء  وهذا  شء  الشجاعة 
ل  هذا..  غري  هذا  بعيد  بون  بينهم  العنيف،  مع  خياف  والنسان 
عل  ولده  ُيريب  ان  النسان  يستحب  نعم  عندنا،  المور  ختتلط 
عندما  حتى  الع��مل،  مشاق  وعل  الرجولة،  وعل  الشجاعة، 
يضخه ف الجتمع وهو ملوء من التجربة والكياسة، ويكون عامل 
ً نافعًا، وهذا ليست لُه علقة بالعنف، اجلبان أجلهّ الل السامع يلجأ 

للعنف..
جمتمعًا  يكون  وان  واياكم،  يوفقنا  ان  وتعال  سبحانه  الل  نسأل 
مباركًا بعيدًا عن كل الوان العنف السلبية التي تؤذي بحياة ابنائنا 
وشبابنا، وان يتبوا عل فضائل الخلق وهذا هو الأمول.. نسأل 
الل ان يوفقنا واياكم والمد لل رب العالني وصل الل عل حممد 

وآله الطيبني الطاهرين.
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عبد اهلل بن سلول المنافق 
وصالة رسول اهلل على جنازته كيف يفسر ذلك؟

الل  )صل  الل  رسول  عل  يعتدي  ما  كثريا  كان  انه  عنه  الشهور 
عليه وآله( بالكلم والواقف فهو شخص منافق معروف مشهور 
جماهر بالنفاق والواقف والقوال الكفرية. فهو القائل كم حكى 
اَلَذلَّ  ِمنَها  اَلَعزُّ  َلُيخِرَجنَّ  الَِديَنِة  إَِل  َرَجعَنا  َلئِن   (( القرآن عنه  
(( )النافقون:8( ويقصد بالذل رسول الل )صل الل عليه وآله( 
والعياذ بالل وهو القائل كم حكى الل سبحانه عنه فقال تعال: )) 
ِ َأِو ادَفُعوا  ِذيَن َناَفُقوا َوِقيَل هَلُم َتَعاَلوا َقاتُِلوا ِف َسبِيِل اللَّ َولَِيعَلَم الَّ
َبعَناُكم ُهم لِلُكفِر َيوَمئٍِذ َأقَرُب ِمنُهم لإِِليَمِن  َقاُلوا َلو َنعَلُم ِقَتاًل َلتَّ
ُ َأعَلُم بَِم َيكُتُموَن (( )آل  َيُقوُلوَن بَِأفَواِهِهم َما َليَس ِف ُقُلوِبِم َواللَّ

عمران:167( وغريها من اليات
واما صلة رسول الل )صل الل عليه وآله( عليه فكانت لجل ابنه 
الصالح الؤمن الذي مسك السيف ووقف له عل اعتاب الدينة 
لك  يأذن  ان  ال  تدخل  ل  والل  له  فقال  اليها  الرجوع  اراد  حينم 
رسول الل )صل الل عليه وآله( فانت الذل ومل يدعه يدخل الدينة 
بالدخول واستأذن  له رسول الل )صل الل عليه وآله(  اذن  حتى 
رسول الل )صل الل عليه وآله( مرة لقتله فلم يأذن له رسول الل 

)صل الل عليه وآله( بذلك.
فهو من طلب من رسول الل )صل الل عليه وآله( ان يصيل عل ابيه 
بعد موته لن قريشا كانوا يعريونه بابيه فنرصه رسول الل )صل الل 
عليه وآله( مثلم كان هو ينرص رسول الل )صل الل عليه وآله( ومل 
يكن نزل شء قبل ذلك ف النهي عن الصلة عل النافقني بل ان 
رسول الل )صل الل عليه وآله( وكفنه بقميصه بعد ان اخرجه من 
حفريته وقربه الذي كان قد ادخل فيه وصل عليه وفاء للعهد من 
رسول الل )صل الل عليه وآله( له حينم بعث ال رسول الل )صل 
الل عليه وآله( ف مرض موته وطلب منه ان يكفنه بقميصه فاجابه 

رسول الل )صل الل عليه وآله( عل ذلك ولذلك وىف له به وفعل 
معه ما فعل، واما دعوتة ف صلتة فالل اعلم با .

 اما بيعته حتت الشجرة فالصل انه حارض كغريه ول يوجد نص 
)صل  الل  رسول  مع  خيرج  انه  الفروض  بل  الدينة  ف  بقائه  عل 
وجوده  عل  ينص  ما  وجود  ال  بالضافة  كغريه  وآله(  عليه  الل 
الديبية  انه كان حارضا ف  رواية من  فيه  فقد رويت  بخصوصه 
تارخيية  رواي��ة  كوهنا  مع  وتضعيفها  فيها  الطعن  القوم  وحي��اول 
وليست حديثا عن رسول الل )صل الل عليه وآله( حتى يتشددوا 
ف سندها ولكن لهنا لو ثبتت بطل استدلهلم بان مجيع من حرض 
وبايع ف الديبية فهو من اهل الرضوان وف اعل اجلنان مع وجود 

امثال عبد الل بن أيبهّ بن سلول رأس النافقني.
اختصاص  من  تارخييا  حدثا  وكونه  هلا  معارض  وجود  عدم  مع 
الواقدي  الؤرخني ومع ذلك رفضوه وضعفوه وطعنوا ف راويه 

الرفوض عند الوهابية ومنهم هذين الحققني:
قال ابن كثري تلميذ ابن تيمية التشدد كشيخه 235/3: )الواقدي 
الشأن  هذا  ائمة  من  فانه  غالبا  وتاريخ حمرر  زيادات حسنة  عنده 

الكبار وهو صدوق ف نفسه مكثار(.
التاريخ  ف  والتضلع  الثاين  تيمية  اب��ن  تلميذ  الذهبي  وق��ال 
اعلم  وسري   254/1 الفاظ  تذكرة  ف  كم  والرجال  والسرية 
التصانيف  القايض، صاحب  الديني  )الواقدي  النبلء 142/7: 
والغازي، العلمة المام أبو عبد الل، أحد أوعية العلم عل ضعفه 
بالدر  التفق عليه. ومجع فأوعى، وخلط الغث بالسمني، واخلرز 
الغازي،  عنه ف  يستغنى  فل  لذلك، ومع هذا  فأطرحوه  الثمني، 

وأيام الصحابة وأخبارهم(.
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نصوص فقهية

- عن أبي عبد الله )عليه السالم( قال: في التوراة مكتوب: يا بن آدم، تفرغ لعبادتي أمأل قلبك غنى، وال أكلك إلى طلبك، 
وعلي أن أسد فاقتك، وأمأل قلبك خوفا مني، وإن ال تفرغ لعبادتي أمأل قلبك شغال بالدنيا، ثم ال أسد فاقتك، وأكلك إلى 

طلبك.
- وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله )عليه السالم( قال: قال 
رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها، وأحبها بقلبه، وباشرها بجسده، وتفرغ لها، 

فهو ال يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر.
- ق���ال أبو عبد الله )عليه الس���الم(: قال الله تبارك وتعالى: ي���ا عبادي الصديقني، تنعموا بعبادتي في الدنيا، فإنكم تتنعمون 

بها في اآلخرة.
- وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيس���ى، عن ابن محبوب، عن األحول، عن س���الم بن املس���تنير، عن أبي 

جعفر )عليه السالم( قال - في حديث -: كفى باملوت موعظة، وكفى باليقني غنى، وكفى بالعبادة شغال.
- عن جميل ابن دراج، قال: قلت ألبي عبد الله )عليه الس���الم(: جعلت فداك، ما معنى قول الله عز وجل: )وما خلقت 

اجلن واإلنس إال ليعبدون( ؟ فقال: خلقهم للعبادة، قلت: خاصة أم عامة؟ قال: ال بل عامة.

باب استحباب استواء العمل، والمداومة عليه، وأقله سنة
 - عن أبي جعفر )عليه الس���الم( قال: كان علي بن احلس���ني )عليه الس���الم( يقول: إني ألحب أن أقدم على ربي وعملي 

مستوي.
وباإلسناد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله )عليه السالم( قال كان علي بن احلسني )عليه السالم( يقول: 

إني ألحب أن أداوم على العمل وإن قل.
- عن أبي جعفر )عليه السالم( قال: مامن شيء  أحب إلى الله عز وجل من عمل يداوم عليه وإن قل.

- قال أبو عبد الله )عليه الس���الم(: إذا كان الرجل على عمل فليدم عليه س���نة، ثم يتحول عنه إن ش���اء إلى غيره، وذلك أن 
ليلة القدر يكون فيها في عامه ذلك ما شاء الله أن يكون.

� عن أبي جعفر )عليه السالم( قال: قال: أحب األعمال إلى الله عز وجل ما داوم العبد عليه وإن قل.

باب استحباب االعتراف بالتقصير في العبادة
 - عن أبي احلس���ن موس���ى )عليه الس���الم( قال: أكثر من أن تقول: اللهم ال جتعلني من املعارين، وال تخرجني من التقصير، 
قال: قلت: أما املعارون فقد عرفت، أن الرجل يعار الدين، ثم يخرج منه، فما معنى: ال تخرجني من التقصير؟ فقال: كل 
عم���ل تري���د به الله عز وجل فكن فيه مقصرا عند نفس���ك، فإن الناس كلهم ف���ي أعمالهم فيما بينهم وبني الله مقصرون، اال 

من عصمه الله عز وجل.

باب تأكد استحباب حب العبادة والتفرغ لها
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استفتاءات شرعية

الس���ؤال : م���ا حكم الوضوء واملكي���اج ال يزال موضوع على 
الوجه هل يعتبر مانعا للوضوء أم ال ؟

اجل���واب : اذا احتمل���ت مانعيته من وصول املاء الى البش���رة 
فتجب ازالته قبل الوضوء .

الس���ؤال : ه���ل تعتبر اللمعة املوجودة ف���ي املكياج او املالبس 
عازاًل في الوضوء ؟

اجلواب : جتب ازالته اال اذا وثقت بعدم كونه عازال .

الس���ؤال : ما حكم صالة املرأة باملكياج مع العلم انها كانت 
على وضوء قبل ان تضع املكياج ؟

اجلواب : الصالة صحيحة .

السؤال : هل يشكل املكياج حاجزًا بني اجلبهة والتربة ؟
اجلواب : كال،إاّل إذا كثيفًا .

السؤال : هل يحرم املكياج في الصالة ؟
اجل���واب : ال يحرم و لكن يجب س���تره عن نظر االجنبي و 

جتب االزالة ان كان مانعا للوضوء .

السؤال : هل يبطل الوضوء مع الكحل في العني ؟
اجلواب : كال،ولكن اذا كان يشكل مانعًا عن وصول املاء الى 

البشرة فال يصّح الوضوء .

الس���ؤال : هل الوش���م املتع���ارف عند الناس )بالرس���م على 
بعض اعضاء اجلسم( يعد مبطاًل للوضوء اذا كان على اعضاء 

الوضوء ؟

اجلواب : نعم اذا لم يحسب من الداخل .
الس���ؤال : إذا كان الط���الء فوق اجلل���د وكان حاجبًا مينع من 

وصول املاء للبشرة في الوضوء فهل يجب ازالته ؟
اجلواب : يجوز ذلك في حّد نفس���ه ، ولكن اليجوز إظهاره 
أمام األجانب إذا كان من الزينة ، وإذا كان الطالء فوق اجللد 
وكان حاجبًا مينع من وصول املاء للبش���رة في الوضوء فيجب 
إزالت���ه عند الوضوء ، وإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء 

به إشكال .
الس���ؤال : م���ا حكم لصق االظافر الصناعي���ة لتطويل االظافر 

الطبيعية من ناحية الوضوء ؟
اجل���واب : ال يصح الوضوء معه���ا النها متنع من وصول املاء 

الى موضع اللصق.

الس���ؤال : ما حكم تركيب الشعر الطبيعي لتجميل املرأة علمًا 
بأن هذا الشعر يبقى أثناء الصالة ؟

اجلواب : اذا كان بنحو الزرع بحيث ال ينفصل ثانية فاألحوط 
عدم تركيبه.

الس���ؤال : كثير من الرجال والنساء يخضبون شعرهم وحليتهم 
باللون االسود فهل يؤثر هذا على الوضوء او الغسل ؟

اجل���واب : اذا كان اخلضاب بالصبغ الذي ال يترك جرمًا على 
الش���عر في النظر العرفي لم مينع من وص���ول املاء اليه فيجوز 
املس���ح علي���ه في الوضوء اذا كان من ش���عر الرب���ع املقدم من 

الراس.

مكياج المرأة في الوضوء والصالة 
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منذ صدور فتوى الجهاد الكفائي المباركة في النجف االشرف يتاريخ2014/6/10م، والعتبة الحسينية المقدسة تعمل  
على تقديم كافة االمكانات المادية والمعنويات الى المقاتلين من القوات االمنية والحشد الشعبي في معركة 
الحق ضد الباطل، وحين ارتفعت وتيرة الحرب وتمكن ابناء البلد الواحد من الوقوف بوجه الظلم واالستبداد وتطهير 
المناط���ق التي كانت تحت س���يطرة عصابات داعش االجرامية في ذلك الوقت، بدأت احصائيات الش���هداء والجرحى 
ترتفع مع ارتفاع ضراوة الحرب, مما دفع العتبة الحس���ينية المقدس���ة  بحكم مس���ؤوليتها الدينية واالنسانية الى 
تأسيس »لجنة لمتابعة شؤون الجرحى وعوائل الشهداء«، واستمرت اللجنة بالعمل الى نهاية 2014  لتشرع االمانة 
العامة للعتبة الحسينية المقدسة بعد ذلك الى تأسيس شعبة ومن ثم ِقسم تحت مسمى )رعاية ذوي الشهداء 

والجرحى عام 2015م( يعنى بجميع االحتياجات الخاصة بالمقاتلين وعوائلهم.  

)8.092.465.000( مليار دينار 
ما صرفته العتبة الحسينية المقدسة على عوائل الشهداء والجرحى

 تقرير: حسنين الزكروطي 

    احمد رسول فرحان
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رئيس  فرحان  رسول  احد  الاج  وحتدث 
التي  والدارية  الالية  اجلوانب  عن  القسم 
عوائل  ومساندة  لدعم  القسم  يتبعها 
قائل:  القاتلني  من  واجلرحى  الشهداء 
لسمحة  الباركة  الفتوى  ص��دور  »بعد 
وبعد  ظله(  )دام  السيستاين  السيد  الرجع 
القدس  للدفاع  البلد  هذا  ابناء  استجابة 
بيجي  ال  م��رورًا  النرص  جرف  من  ابتداًء 
وقرى  اقضية  ال  وص��ول  الناطق  وه��ذه 
حمافظة نينوى بالضافة ال حمافظة النبار، 
)عليه  الكرب  عيل  لواء  ل  تشكهّ الفتة  هذه 
وحقيقة  ال��ع��ارك،  ف  وش��ارك  ال��س��لم( 
وجرحى  ش��ه��داء  ت  خلفهّ ال��ع��ارك  ه��ذه 
والعتبة السينية القدسة وكذلك الرجعية 
الدينية العليا مل تتك هؤلء الذين لبهّوا هذا 
المر وكان  بداية  فتشكلت جلنة ف  النداء 
يرأسها الاج فاضل عوز مع جمموعة من 
مسؤول ومنتسبي العتبة مثل الشيخ فاهم 
وغريه،  الديني  التبليغ  من  البراهيمي 
ومتابعة  اجلرحى  لتابعة  جلنة  تشكيل  وتم 
علجهم سواء ف داخل العراق او خارج 
البرار  للشهداء  الفاحتة  جمالس  حضور  و 
حمافظات  خصوصًا  الحافظات  مجيع  ف 

ف  الدارة   جملس  اص��در  وقد  اجلنوب، 
مالية  منحة  بتخصيص  قرارًا  الوقت  ذلك 
الفاحتة  جملس  ف  م  ُتسلهّ الشهيد  لعائلة 
مقدارها )عرشة مليني( دينار لكل شهيد.
اواخر عام 2015م  واضاف فرحان: »ف 
بشؤون  ُتعنى  شعبة  تأسيس  فكرة  جاءت 
خمتصة  تكون  واجلرحى  الشهداء  عوائل 
ف هذا الجال حتى يكون تقديم اخلدمات 
احسن  عل  واجلرحى  الشهداء  لرشحية 
رعاية  شعبة  تأسست  وبالفعل  وج��ه، 
تشكيل  واخ���ذت  واجل��رح��ى  ال��ش��ه��داء 
عوائل  خ��دم��ة  ع��ل  للعمل  مفاصلها 

الشهداء واجلرحى«. 
وحدة الرعاية الصحية

حتولت  التي  الشعبة   عمل  ج��زئ  وق��د 
بمرور الزمن ال قسم وعدة وحدات  من 
بينها وحدة »الرعاية الصحية« التي تعمل 
عل متابعة اجلرحى والصابني منذ اخلئه 
سواء  التام  شفائه  وال  العركة  ارض  من 
خارجه،  او  العراق  داخل  ف  العلج  كان 
يتوقف عل رصف  العمل مل  ان  ال  مشريا 
البالغ النقدية عل عائلة الشهيد او متابعة 
صحة القاتل اجلريح والعناية به فحسب؛ 

بعلج  التكفل  عل  القسم  يعمل  كان  بل 
الرىض من عوائل الشهداء كزوجة الشهيد 
كافة  واجراء  الشهيد  ام  او  الشهيد  ابن  او 
المام  مستشفى  ف   المكنة  الفحوصات 
زين العابدين )عليه السلم( التابعة للعتبة 

السينية القدسة. 
وحدة الرعاية الجتمعية

الجتمعية«   »الرعاية  وح��دة  هتتم  بينم 
والنسانية  العيشية  والشؤون  باجلوانب 
عوائل  وبعض  الشهداء  بعوائل  التعلقة 
القسم  عمل  حيث  والقاتلني  اجلرحى 
الشهداء  ع��وائ��ل  م��ن  الكثري  زي���ارة  ع��ل 
اوضاعهم  وتفقد  الحافظات  مجيع  ف 
الادي  الدعم  تقديم  العيشية والعمل عل 
القاتل  استشهاد  بداية  ان  كون  والعنوي، 
مكتملة  غري  الرسمية  الج��راءات  تكون 
عل  الشهيد  عائلة  ح��ص��ول  وامكانية 
الراتب التقاعدي تأخذ الكثري من الوقت 
لذلك عملت العتبة السينية القدسة عل 
سِد هذا الفراغ الؤقت من خلل  رصف 
الراتب لكل عائلة لني صدور البطاقة او 

هوية التقاعد العامة.. 
البارك  رمضان  شهر  ايام  »خلل  ويتابع« 
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من كل عام يتوجه وفد من القسم لزيارة عوائل الشهداء وتوزيع 
ة الرمضانية عليهم، يضاف هلا برنامج كسوة العيد ف ايام  السلهّ
عيد الفطر البارك )برنامج تقيمه العتبة السينية القدسة لطفال 
الشهداء قبل حلول عيد الفطر البارك، ويتمثل ف جلب الطفال 
ال حملت اللبسة ف منطقة الجمعات ف مدينة كربلء القدسة 
ومنحهم حرية رشاء اللبسة والحتياجات الخرى(، مشريا ال 
ان قسم رعاية الشهداء واجلرحى يعمل بالدرجة الساس عل 
والتمثلة  القدسة  السينية  للعتبة  التابعة  اللوية  ومساندة  دعم 
ف لواء عيل الكرب ولواء الطفوف من مصاريف واستحقاقات 

للمقاتلني وعوائل الشهداء.
وحدة الرعاية التعليمية والتبوية

وايضًا هناك وحدة »الرعاية التعليمية والتبوية« وقد بدأ العمل 

القر  بتوزيع  وتتمثل   2019  –  2018 ال��درايس  العام  ف  با 
طاسية واللبس وغريها عل ابناء ذوي الشهداء، وبعد التنسيق 
زيارات  اج��راء  ولغرض  الحافظات  ف  التبية  مديريات  مع 

دورية لبناء الشهداء ف الدارس ومتابعتهم،
حول   »الح��رار«  جملة  طرحته  الذي  السؤال  عل  الجابة  وف 
القدسة عل عوائل  العتبة السينية  التي رصفتها  كمية الموال 
قال:  الباركة  الفتوة  صدور  منذ  اجلرحى  والقاتلني  الشهداء 
العتبة  قبل  من  الرصوفة  للمبالغ  كاملة   احصائيات  »لدينا 
والقاتلني  واجلرحى  الشهداء  عوائل  عل  القدسة  السينية 
الغيارى من الشد الشعبي والقوات المنية منذ صدور الفتوى 

ولغاية 2018/12/21م : وهي كاليت
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 انًبهغ انؼذد انتفاصيم ت

 انحشذ شهذاء نؼىائم يساػذات 1
 االيُية وانقىات انشؼبي

1136 
 يهيار 3545554655333 ػائهة

2 
 ويساػذات يقطىػة يُحة
 انشؼبي انحشذ نجرحى يختهفة

 االيُية وانقىات

1893 
 يهيار 1555553335333 جريح

 انجرحى نؼالج انًصروفة انًبانغ 3
 يهيىٌ 24353335333 جريح 513 انؼراق داخم

4 
 انجرحى نؼالج انًصروفة انًبانغ
 – ايراٌ – نبُاٌ) انؼراق خارج

 (روسيا -انهُذ
 يهيار 1543353335333 جريح 353

5 
 يختهفة ويساػذات اػاَات
 يُح دور، ترييى بُاء) نهًقاتهيٍ

 (5رنك وغير تجهيسات زواج
 يهيار 1544353335333 553

 يهيار 9538254655333  انًجًىع 

 

ٍ  انجًياغ  ايااو  يفتىحاا   انباب زال ويا ٍ  وانجرحاى  انشاهذاء  ػىائام  يا  ونكام  وانًقااتهي
 5انًحافظات
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محاضرٌة فكريٌة وأخالقية لسماحة الشيخ الكربالئي

)السالمُة في الدين( ..  

الرشعي  التول  الكربلئي(  الهدي  )عبد  الشيِخ  سمحُة  القى 
للعتبة السينية القدسة، وتزامنا مع ذكرى استشهاد المام عيل 
)عليه السلم( ف شهر رمضان البارك حمارضة فكرية وأخلقية 
النبياء  خاتم  قاعة  عل  وذلك  الدين(  ف  السلمة   ( بعنوان 
)صل الل عليه واله ( ف الصحن السيني الرشيف، بحضور 

مسؤول ومنتسبي العتبة القدسة...
ح  فيها سمحته:  ان مسألة الختبار والتمحيص للمؤمن  ووضهّ
امر لبد منه ول مفر عنه ول احد يمكن ان يفلت ويتخلص 
وا  ُيمحصهّ ان  من  للناس  ولبد  والختبار  المتحان  هذا  من 

وان ُيمَيزوا وان ُيَغربلوا. فلذلك لبد لإلنسان ان يكون منتبهًا 
عليه  الل  الكرم )صل  الرسول  ان  ال  وحذرًا.. مشريا  ويقظًا 
سيجري  بم  السلم(  )عليه  الؤمنني  امري  اخرب  وسلم(  وآله 
ابتداًء  والتعددة  التتالية  والختبارات  المتحانات  من  عليه 
من  يوم  آخر  ال  وآله(  عليه  الل  )صل  النبي  رحيل  رحلة  من 
حياة امري الؤمنني )عليه السلم(،  ومن مجلة ما أخربه عداوة 
القوم له وما يستتبع ذلك من حقد وحسد وتآمر وكيد وغصب 
للحقوق وغري ذلك من هذه المور كان النبي )صل الل عليه 
الؤمنني )عليه  امرُي  وآله وسلم( خيربه وف كل مرة كان يسأل 
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السلم( النبيَّ )صل الل عليه وآله وسلم( وذلك ف سلمة من 
ديني؟ كان يقول النبي )صل الل عليه وآله وسلم( : ف سلمة 

من دينك.
ض  وأشار »سمحته« ال اننا مجيعًا من دون استثناء لبد ان ُنعرهّ
ال المتحان والختبار والتمحيص تارة هذا المتحان لكشف 
عى وتارة لكشف  حقيقة اليمن وِصدق اليمن من اليمن اُلدهّ

مرتبته من  الؤمن  لعبده  تعال  الل  اعطى  اذا  اليمن حتى  مرتبة 
العميل  المتحان  لن  يستحقه  الذي  هذا  ان  لُه  اتضح  اجلزاء 
النسان  استعداد  مستوى  وعن  الي��من  مستوى  عن  كشف 
ان  جيب  الؤمن  النسان  عل   ، دينه..منوها  سبيل  ف  للتضحية 
تنفكهّ عنُه  دائًم حذرًا ومتنبهًا ويقظًا لن المتحانات ل  يكون 
اليمن  مستوى  حسب  امتحانان  او  امتحان  سنة  كل  ف  وربم 

يكون  ان  فلبد  اكثر  امتحاناتُه  اعل  ايمنه  يكون  فمن  لإلنسان 
النسان دائًم حذرًا ويقظًا وينتبه ال ان هذا المر الذي يتعرض 
اليه ربم هو امتحان ليكشف ايمنه وليكشف مستوى اليمن وما 
يعتقد به وحينئذ لبد ان يكون مستعدًا وان يكون له الستعداد 

والقابلية للنجاح ف المتحان.
ونبه »الشيخ الكربلئي« ال مسألة اخرى، ان النسان الؤمن ل 
الدين، فأنت ايا الؤمن ل تغت بدينك ول  يضمن استقامته ف 
تغت بإيمنك ول تغت بعباداتك فإن هناك اشياء غامضة ف حقيقة 
قلبك وف دواخل نفسك ول تعلم با ربم اليام والمتحانات 

لذلك  الدواخل  هذه  وتظهر  الدواخل  بذه  ص  ومتحهّ ستكشف 
دائًم ل تأمن انت ول يصيبك الغرور والعتداد والعجب بدينك 
دينك  عل  يثبتك  ان  منُه  واطلب  تعال  الل  ال  ه  توجهّ دائ��ًم  بل 

وجيعلك مستقيًم ف هذه اجلادة..
جاءت  والخلقية  الفكرية  الحارضة  هذه  ان   بالذكر  واجلدير 
ضمن سلسلة من الحارضات التي يلقيها التول الرشعي للعتبة 
السينية القدسة سمحة الشيخ عبد الهدي الكربلئي عل قاعة 
السينية  العتبة  ف  وسلم(  واله  عليه  الل  )صل  النبياء  خاتم 

القدسة . 
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باش���رت الكوادر الهندس���ية والفنية في قس���م خدمات ش���ؤون مدينة كرب���اء القديمة 
ومداخله���ا التاب���ع لألمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة في تأهيل س���وق العرب 
التراثي وسط المدينة وبالتعاون مع اصحاب المحات في السوق، إلظهاره بالشكل الجديد 
ليواكب قدسية المدينة وذلك لقربه  من المرقد الحسيني الشريف من جهة باب قاضي 
الحاجات من جهة ومن الجهة االخرى يتوسط  شارع االمام علي ) عليه السام(، اضافة الى 

انه  من االسواق المهمة والحيوية في المدينة.

تقرير: حسين نصر / تصوير: صاح السباح 

بعد نجاحها في تجديد وتأهيل أغلب اسواق مدينة كربالء ....  

العتبة الحسينية المقدسة تواصل

 تأهيل سوق العرب التراثي وسط المدينة 
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وقال )نافع جاسم اخلفاجي(  مسؤول القسم: يأيت عمل وتأهيل 
بعض  اع��ادة  ف  الفنية  العتبة  ك��وادر  نجاح  بعد  العرب  سوق 
رفع  بعد  الرشيف  السيني  الائر  من  القريبة  القديمة  السواق 
 )5( وعرض  م   )54  ( طوله  يبلغ  الذي  السوق  من  التجاوزات 
م من اجل تنظيم الحلت التجارية بشكل حضاري يليق با مع 

الفاظ عل تراث الدينة. 
تضمن  العرب  سوق  تأهيل  اع��ادة  ان  ال  »اخلفاجي«  وأش��ار   
تسقيف  مع  والكهرباء  والجاري  للمياه  شبكات  انشاء  ايضا 
تم عل  التأهيل  ان  الرضية، موضحا  اكساء  السوق، فضل عن 
سقف  وأنشاء  السابق  الديدي  السقف  رفع  اوهلا  مراحل،  عدة 
برونق  متتاز  وحديثه  عرصية  وبمواد  وجديد  متكامل  حديدي 
هنديس ومزايا أنيقة، والرحلة الثانية كانت رفع الرضية السابقة 
)القرنص( واكساء أرضية السوق بمدة الرخام الرمر من الدرجة 
عن  عبارة  وهي  التجاوزات  كافة  رفع  كانت  الثالثة  اما  الول، 
الكهربائية  والعمدة  الكابلت  كافة  ورفع  جنابر(  و)  قمريات 

اخلارجة عن اخلدمة.
اجلدران  حديثة من ورق  بمدة  السوق  اكساء جدران  ال   اضافة 
لن  جديدتني  وجماري  ماء  شبكتي  وأنشاء  اللاين،  النشأ  ذات 
ترصيف)  شبكة  او  ماء  شبكة  فيه  يكن  مل  نشأته  ومنذ  السوق 
لدخول  )منزلقة(، وذلك  واحد  بسعة مت  وفتح مسلك  جماري( 
عربات ذوي الحتياجات اخلاصة، وهي خدمة جديدة تدخل ال 

سوق العرب. 
العتبة عملت عل إضافة نرشات  ان كوادر  »اخلفاجي«  وأضاف 
الزينة والراوح و)الربوجكتات( وإنشاء شبكة مراقبة الكتونية 
وشبكة للدفاع الدين. منوها  ستعقب هذه الرحلة البارشة بإعادة 
السوق  كسبة  مع  وبالتعاون  بالتفاق  )العلوي(  سوق  تأهيل 
ل  لكي  هل��م،  الناسب  الزمن  حسب  العمل  اوق��ات  لتحديد 

يتعارض العمل مع اوقات توافد الناس عل السوق.
يذكر ان  سوق العرب أنشئ منُذ عام )1718( م الوافق )1130( 
ه� بوصية من وال كربلء آنذاك ) احد آغا اللقب احد السياف( 
بجمع مجيع الرفيني ف مهن )الغزل والنسيج واخلياطة والربامكة 
للخيوط( ف هذا السوق وهو بمثابة مركز رئييس ف العراق هلذه 
الهن، وذلك بسبب شهرته العريقة وسمعته بالصالة والرقي ما 
جعله مقصد البدو الرحل والتجار، اما اليوم يعد السوق الوحيد 

لباعة القمش) البزازين(.   
واجلدير بالذكر ان المانة العامة للعتبة السينية القدسة عملت 
عل تأهيل السواق القديمة القريبة من الائر السيني الرشيف ) 
سوق اخلفافني، وباب الطاق ، وأسواق اخرى( لتنظيم الحلت 
التجارية واظهارها بشكل حضاري  ومواكبة التطور ف مشاريعها 
بم يليق بمكانة مدينة كربلء القدسة مع الفاظ عل تراث القديم 

للمدينة.  

نافع جاسم الخفاجي
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دماء  من  افضل  العلمء  )مداد  شعار  حتت 
ال��تاث  احياء  شعبة  تستعد  الشهداء( 
الشؤون  لقسم  التابعة   والديني  الثقاف 
العامة  لألمانة  التابع  والثقافية  الفكرية 
كلية  بالتعاون مع  القدسة  السينية  للعتبة 
العلمي  مؤمترها  لقامة  السلمية  العلوم 
حتت عنوان -السيد عبد الرزاق الوسوي 
القرم- ) رحه الل( منهجه وآثاره العلمية، 
فعالياته ف  )18( حمرم  تنطلق  ان  والقرر 
عل   )2019/9/17( ال��واف��ق  ال���رام 
قاعة خاتم النبياء )صل الل عليه واله( ف 

الصحن السيني الرشيف..
)احسان خضري عباس( معاون  أكد ذلك 
احياء  شعبة  ان  مضيفا،  القسم  رئيس 
التاث الثقاف والديني تعقد حاليا ندوات 
تعريفية وفكرية ضمن التحضريات الولية 
الكوفة،  ك��رب��لء،   ( جامعات  مخ��س  ف 
ميسان ، بابل ، البرصة ( عن العلمة السيد 
للتعرف  القرم(  الوسوي  ال��رزاق  )عبد 
فضل  ومنهجه  وخمطوطاته  مؤلفاته  عل 
عن عرض موسوعة اثاره التكونة من 10 

جملدات استعدادا لقامة الؤمتر.

مبينا  ان الندوات قسمت ال ثلث حماور، 
والدب  العربية  اللغة  ف  الول  الحور 
حياته  مراحل  الذاتية  والسرية  واخلطابة 
وتلمذته عل يد اساتذته. والحور الثاين ف 
العلوم الفقهية والعقدية ومنهجه ف الدفاع 
عن حرمة اهل البيت )عليهم السلم( ، اما  
الحور الثالث  ف علوم التاريخ والجتمع 
والحتفالت  ال��ن��دوات  ف  ومسامهاته 

الدينية ..
لدى  معروف  القرم  السيد  ان  ال  مشريا 
الكثري من الساتذة والباحثني بأنه خمتص 

العتبة الحسينية المقدسة تستعد إلقامة 
مؤتمرها العلمي للسيد المقرم

االحرار/ حسين نصر 

تحت شعار )مداد العلماء افضل من دماء الشهداء(...  
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ف  لكن  بذلك  مشهور  وهو  بالقتل  فقط 
هذه الندوات نعمل عل التعريف عل مجيع 
ف  الفكري  وتنوعها  وعناوينها  خمطوطاته 
خمتلف الجالت الخرى ) الفقه، التاريخ 
والنساب  التاجم  ف  وكتب   ، الشعر   ،
معرض  يرافقها  ال��ن��دوات  ان  (..منوها 
للكتاب ف باحة اجلامعات يتم عرض مجيع 
اصدارات وخمطوطات السيد القرم اضافة 
الثقاف  ال��تاث  شعبة  مؤلفات  بعض  ال 
الباحثني  جلميع  يتسنى  حتى  والديني 

بحوثهم.  ف  منها  الس��ت��ف��ادة  والطلبة 
معرض  اقامة  سيتضمن  الؤمتر  ان  مؤكدا 
للصورة الفوتوغرافية النادرة وجمموعة من 
الخطوطات القيمة ستافقها ازاحة  الستار 
عن موسوعة السيد القرم التي تطبع لول 
مرة.  ويذكر ان السيد القرم هو السيد عبد 
الرزاق بن حممد بن عباس القرم قدس الل 
نفسه يعد من ابرز العلمء الحققني، الذين 
العلمية  الساحة  عل  الكبري  الثر  هلم  كان 
ف العرص الارض فهو فقيه اصول وباحث 

نرصة  ف  الشيعة  اع��لم  احد  وهو  قدير، 
مؤلفات  وله  السلم،  عليهم  البيت  اهل 
السني  المام  مقتل  كتاب  ابرزها  عديدة 

عليه السلم ) أو حديث كربلء(. 
للعتبة  العامة  المانة  ان  بالذكر  واجلدير   
شعبة  خلل  من  تسعى  القدسة  السينية 
اعادة  ال   والديني  الثقاف  ال��تاث  احياء 
والتعريف  القديم  الثقاف  الوروث  وبناء 
الفكرية  ال��ج��الت  خمتلف  بالعلمءف 

والثقافية.
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مهرجان الشموع السنوي انموذجا
الشعائر ترسخ العقائد لما تتضمنه من فعاليات رائعة تجسد الحدث.... 

عل  الضوء  نسلط  الهرجان  هذا  ولمهية 
نسخته التاسعة عرشة الذي اقيم ليلة ولدة 
من  بالقرب  السلم(  )عليه  الهدي  المام 
مجع  حرضه  فقد  كربلء  ف  الرشيف  مقامه 
الشخصيهّات  من  وعدٍد  الزائرين  من  غفري 

ستني. والسؤولني ف العتبتني القدهّ
شمعًة   )1185( إيقاد  الهرجان  ن  وتضمهّ

مقدمه  لتاب  )أرواحنا  زماننا  لمام  الرشيف  العمر  بعدد 
كلهّ  ف  تتغريهّ  معيهّنة  عبارًة  ل  لتشكهّ فنهّية  بطريقٍة  بًة  مرتهّ الفداء(، 
نارُص  )الهديهّ  عبارة:  لكتابة  السنة  هذه  لت  ُشكهّ وقد  عام، 

الؤمنني(.
ُقرئت  الجيد  الل  كتاب  من  بيهّناٍت  آياٍت  بتلوة  الفُل  ابُتِدئ 

البرار،  العراق  أرواح شهداء  ًا عل  ترحهّ الفاحتة  بعدها سورة 
مثل  ف  فيها:  أوضح  البراهيمي  جعفر  للشيخ  كلمٌة  أعقبتها 
تعني  ماذا  وبتقديري  الولد،  الباركة ُنرسج شموع  يلة  اللهّ هذه 
النور والضياء وطرد الظلم، ولن  الشمعة؟ الشمعة ُتشري ال 
ُيطرد الظلم إلهّ بنور حممٍد وأهل بيته)عليهم السلم(، لذلك 
م  وأهنهّ الرض  ف  الل  نوُر  م  أهنهّ نًا  تيمهّ الشمعة  هذه  من  نأخذ 

عقيدة االمام المهدي عّجل 
اهلل فرجه تجعل من المؤمنين 
بها يعيشون امل مستقبل 
العدالة واالحسان لذا نجدهم 
حريصين على احياء كل ما 
يمّت بصلة له ، ومن بين اهم 
النشاطات التي حرصت عليها 
العتبتان الحسينية والعباسية 
المقدستان  هي مناسبة ميالد 
االمام عليه السالم باقامة 
مهرجان الشموع السنوي 
ليلة والدته ، هذه الفعالية لها 
ابعاد ايمانية واعالمية وتجعل 
العقيدة اكثر رسوخا في 
قلوبنا بل انها تصبح الدليل 
على رد الشبهات .

االحرار/ تصوير: خضير فضالة
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فهي  الشمعة  اليها هذه  ُتشري  التي  النقطة  ا  أمهّ الظلمت،  دياجري  اهلداة ف 
الدرب  لتضء  نفسها  حُترق  ا  لهنهّ اليثار،  عل  دللًة  ُتعطي  الشمعة  أنهّ 
بيته )صلوات الل عليهم  النبيهّ وأهل  للسائرين، وهذا ما لسناه ف حياة 
أمجعني(، فقد كانوا مشاريع استشهاد من أجل الصلح وإنقاذ البرشيهّة، 
ل الل  د عهدنا مع إمامنا اُلنِقذ)عجهّ يلة نحن ُنعلن بيعتنا ونجدهّ وف هذه اللهّ

فرجه الرشيف(.
بالنيابة  ألقاها  ستني  القدهّ للعتبتني  تني  العامهّ المانتني  بعدها كلمُة  جاءت 
سة للشؤون  الستاذ أفضل الشامي نائُب المني العامهّ للعتبة السينيهّة القدهّ
والزائرين  للمؤمنني  والتربيكات  التهاين  بتقديم  ها  واستهلهّ الثقافيهّة، 

ون  مهتمهّ السلم  أعداء  أنهّ  هل  مضيفًا:  الباركة،  ال��ولدة  هذه  بذكرى 
ٌة ليست بموضوع اهتممهم؟ التقارير ُتشري ال  ا قضيهّ بعرص الظهور؟ أم أهنهّ
ل هلم  س، وتشكهّ م يعرفون الكثري عن المام وعن ظروف ظهوره القدهّ أهنهّ
قضيهّته اهتممًا كبريًا يفوق ف بعض الحيان اهتممنا، لذلك فعلينا أن نتحلهّ 
ف  ل الل فرجه الرشيف(، والتعرهّ )عجهّ ف عل المام الهديهّ بالثقافة للتعرهّ

عل مواصفات النتظر وماذا علينا أن نعمل ف عرص الغيبة؟ 
أن  علينا  جيب  وماذا  عليه(؟  الل  )سلم  المام  غاب  ولاذا 

نفعل لتعجيل الظهور؟.
من  لفت  حضوٌر  والشعبيهّ  الفصيح  للشعر  كان  وبعدها 
بذكرى  فرحًا  حناجُرهم  صدحت  لشعراء  قصائد  خلل 
الولدة اليمونة، وكان اخلتام بإيقاد شمعة الولد البارك التي 
اسمه  سحب  خلهلا  من  تمهّ  بقرعٍة  الفائز  بإيقادها  ف  ترشهّ
ف  السامهني  عل  اهلدايا  عت  ُوزهّ بعدها  الارضين،  بني  من 
إقامة هذا الهرجان والتي كانت مسك ختامه.يذكر بأنهّ هذا 
بعدد سنيهّ  إيقاد شموٍع  يتضمن  تقليٌد سنويهّ  الهرجان هو 
عليه  دأب  السلم(،  السن)عليهم  ابن  ة  الجهّ المام  عمر 
حمافظة  ف  الصويرة  مدينة  من  هادي(  كريم  )مقداد  الاج 
جُيرى  أصبح  حيث  ر  تطوهّ لكنهّه  2001م،  عام  منذ  واسط 
ٍة  ستني، ف احتفاليهّ بإرشاف العتبتني السينيهّة والعبهّاسية القدهّ
رت إل مهرجان، ونظرًا لكثرة  ليقاد الشموع كلهّ عام تطوهّ
تان  العامهّ المانتان  رت  قرهّ شعبان  من  النصف  ليلة  الزحام 
ستني أن يكون موعد انعقاد هذا الهرجان ليلة  للعتبتني القدهّ

م. الرابع عرش من شهر شعبان العظهّ
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والخصوم�ات  المجاني�ة  الخدم�ات  تكلف�ة 
الممنوحة في مستشفى زين العابدين

طيلة ثالثة اعوام )772.061.500( دينار عراقي..

ملف خاص لمجلة االحرار: اعده / حسين النعمة

a

مستشفى زين العابدين )عليه 
السالم( احد المشاريع الكبيرة 
للعتبة الحسينية المقدسة 
الذي يقع في شارع الشيخ احمد 
الوائلي )رحمه اهلل( بكربالء 
المقدسة وهو مشفى غير ربحي، 
يعمل بنظام خاص يختلف عن 
انظمة المستشفيات مرتفعة 
االجور.. ويوفر خدمات طبية 
نوعية مقابل اجور مخفضة، وان 
ظهرت ارباح يتم استثمارها 
لتطوير المستشفى وتقديم 
خدمات طبية للمواطنين 
خاللها، اما المالكات العاملة في 
المستشفى فهي من العراق 
ولبنان وسوريا، مع استقدام 
أطباء من جنسيات اخرى ايضا، 
ذلك بهدف تخفيف معاناة 
المرضى العراقيين بدل سفرهم 
الى خارج العراق. لتلقي العالج.
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وتبلغ سعة الستشفى )110( رسيرا، وفيه 
ويضمُّ  متطورة  عمليات  ص��الت  ست 
كاجلراحة  الطبية  التخصصات  مجيع 
العامة واهلضمية والعظام والقلب الفتوح 
والنجرة  والذن  والن���ف  وال��ع��ي��ون 

والنسائية والطفال. 
حتدث  م  تقدهّ التي  اخلدمات  نوعية  وعن 
ف��واز(  )يوسف  الس��ت��اذ  )الح���رار(  ل� 
»أختذنا  قائل:  للمستشفى  ال��ال  الدير 
للمستشفى  نرعاكم(  الل  )بعون  شعار 

 )2016( عام  فيها  العمل  انطلق  عند 
ليس  أهلنا  خدمة  أعيننا  نصب  واضعني 
فقط ف حمافظة كربلء القدسة؛ بل ف مجيع 
متزامنة  البداية  العراق، وكانت  حمافظات 
مع عمليات الدفاع القدس وحترير العراق 
الستشفى  فتكفلت  الره��اب،  دنس  من 
التي  الفصائل  خمتلف  جرحى  بمعاجلة 
كانت تشارك ف معارك التحرير والدفاع 
متت  الذين  اجلرحى  عدد  بلغ  إذ  القدس 
جرحيا   )2166( الستشفى  ف  معاجلتهم 

من خمتلف الفصائل«.
فمع  الد  هذا  عند  نقف  »مل  فواز  وتابع 
حترير  وعمليات   )2018( ع��ام  بداية 
ال  انتقلنا  الره��اب  دنس  من  الرايض 
برنامج  خ��لل  من  الكرام  اهلنا  خدمة 
من  س��واء  الدعومة  الجانية  العمليات 
او  القدسة  السينية  للعتبة  العامة  المانة 
مبادرات  فكانت  الستشفى  من  مبارشة 
رجب  ش��ه��ري  ف  الجانية  العمليات 
الصب وشعبان الغر لسنة 1439ه� ..
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ف  التخفيضات  برنامج  مبادرة  ثم  ومن 
ووفيات  وولدات  البارك،  رمضان  شهر 
بيته الطهار )عليه  الرسول العظم واهل 
برنامج  ثم  وم��ن  ال��س��لم(،  ات��م  وعليهم 
متنح  الذي  الصحية  العابدين  زين  بطاقة 
خصومات هامة وكذلك بطاقة وفاء الجانية 
كانت  التي  والتعففة  الفقرية  للعوائل 
باكورة العطاءات مع افتتاح قسم عمليات 
القلب الفتوح ف الستشفى، وذلك باجراء 
عمليات مدعومة بنسبة )50%(  لعمليات 

القلب الفتوح لألطفال«. 
بتخفيض  الستشفى  قيام  عن  ف��واز  ون��وه 
الناسبات  جلميع  الطبية  اخلدمات  أج��ور 
ووفيات(  وشهادات  »)ولدات  الدينية 
تشمل  حيث  السلم(  )عليهم  البيت  أهل 
وكشفية  والقيرصية  الطبيعية  )ال��ولدات 

الطبية  واخلدمات  الستشارية،  العيادات 
الفراس،  ال��رن��ني،  الخترب،  كفحوصات 
التنظري  القلبية،  القسطرة  البسيطة،  الشعة 

اهلضمي، تنظري القصبات«.
اليــوم  تكلفــة   )429.767.750(

المجاني والخصومات الممنوحة 
في مناســبات الوالدات الميمونة 
)عليهم  المعصومين  وشهادات 

السالم( 
الجاين  اليوم  احصاءات  جداول  وبحسب 
خلل البادرات الجانية التي قدمتها العتبة 
حمرم  شهر  من  العارش  ف  القدسة  السينية 
ايلول   20 الوافق  ه�   1440 لسنة  الرام 
للعيادات  ال��راج��ع��ني  ع��دد  ف��ان   2018
والقسطرة  والشعة  والخترب  الستشارية 
 )2345( بلغ  ال����ولدة  وق��س��م  القلبية 

مراجعا، فيم بلغ عدد الفحوصات ف قسم 
الشعة العادية والسونار والفراس والرنني 
الخترب  وفحوصات  والناظري  الغناطييس 
جلملة  الالية  الكلف  أما  فحصا،   )2866(
وخمترب  الستشارية  العيادات  ف  اخلدمات 
بلغ  القلبية  والقسطرة  وال��ولدة  الشعة 

)42.280.000( دينار.
فيم كانت جداول احصائيات اليوم الجاين 
 1440 لسنة  صفر  شهر  م��ن  السابع  ف 
الجتبى  السن  الم��ام  شهادة  ذكرى  ه�   
الراجعني  أع��داد  بأن  خترب  السلم(  )عليه 
والشعة  والخترب  الستشارية  للعيادات 
بلغ  ال���ولدة  وقسم  القلبية  والقسطرة 
)2552( مراجعا، وبلغ عدد الفحوصات 
ف قسم الشعة العادية والسونار والفراس 
وفحوصات  والناظري  الغناطييس  والرنني 
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الالية  الكلف  أما  الخترب )3898( فحصا، 
الستشارية  العيادات  ف  اخلدمات  جلملة 
القلبية  والقسطرة  والولدة  الشعة  وخمترب 

بلغ )58.336.000( دينار.
الجاين  اليوم  احصائيات  جداول  وكانت 
شهر  من   )28( ف  المنوحة  واخلصومات 
صفر لسنة 1440 ه�   ذكرى شهادة الرسول 
الوافق  وآل���ه(  عليه  الل  )ص��ل  الع��ظ��م 
الراجعني  أعداد  بأن  2018/11/6، خُترب 
والشعة  والخترب  الستشارية  للعيادات 
بلغ  ال���ولدة  وقسم  القلبية  والقسطرة 
الفحوصات  وبلغ عدد  مراجعا،   )1846(
ف قسم الشعة العادية والسونار والفراس 
وفحوصات  والناظري  الغناطييس  والرنني 
الالية  الكلف  أما  الخترب )3025( فحصا، 
الستشارية  العيادات  ف  اخلدمات  جلملة 
القلبية  والقسطرة  وال��ولة  الشعة  وخمترب 

بلغت )39.601.000( دينار.
ف  الجاين  اليوم  احصائيات  ج��داول  أما 
ه�     1440 لسنة  الول  ربيع  شهر  من   )8(
العسكري  السن  الم��ام  شهادة  ذك��رى 
 ،2018/11/16 الوافق  السلم(  )عليه 
للعيادات  ال��راج��ع��ني  أع���داد  ب��أن  خُت��رب 
والقسطرة  والشعة  والخترب  الستشارية 
 )1944( بلغ  ال����ولدة  وق��س��م  القلبية 
قسم  ف  الفحوصات  عدد  وبلغ  مراجعا، 
الشعة العادية والسونار والفراس والرنني 
الخترب  وفحوصات  والناظري  الغناطييس 
جلملة  الالية  الكلف  أما  فحصا،   )2742(
وخمترب  الستشارية  العيادات  ف  اخلدمات 
بلغ  القلبية  والقسطرة  وال��ولدة  الشعة 

)31.856.000( دينار.
الجاين  اليوم  احصائيات  جداول  وكانت 
شهر  من   )17( ف  المنوحة  واخلصومات 
ربيع الول لسنة 1440 ه�   ذكرى ولدة 
الرسول العظم )صل الل عليه وآله( الوافق 
2018/11/25، خُترب بأن أعداد الراجعني 

والشعة  والخترب  الستشارية  للعيادات 
بلغ  ال���ولدة  وقسم  القلبية  والقسطرة 
الفحوصات  )1718( مراجعا، وبلغ عدد 
ف قسم الشعة العادية والسونار والفراس 
وفحوصات  والناظري  الغناطييس  والرنني 
الالية  الخترب )2939( فحصا، أما الكلف 

الستشارية  العيادات  ف  اخلدمات  جلملة 
القلبية  والقسطرة  وال��ولة  الشعة  وخمترب 

بلغ )30.608.000( دينار.
الجاين  اليوم  احصائيات  جداول  وكانت 
من   )10( ف  المنوحة  واخل��ص��وم��ات 
ذكرى  ه�     1440 لسنة  الثاين  ربيع  شهر 
ال��واف��ق  ال��س��لم(  )عليه  الم���ام  ولدة 
2018/12/24، خُترب بأن أعداد الراجعني 
والشعة  والخترب  الستشارية  للعيادات 
بلغ  ال���ولدة  وقسم  القلبية  والقسطرة 
الفحوصات  )1547( مراجعا، وبلغ عدد 
ف قسم الشعة العادية والسونار والفراس 
وحتاليل  العدة  ومناظر  الغناطييس  والرنني 
الخترب )2349( فحصا، أما الكلف الالية 
الستشارية  العيادات  ف  اخلدمات  جلملة 
القلبية  والقسطرة  وال��ولة  الشعة  وخمترب 

بلغ )23.210.000( دينار.
الجاين  اليوم  احصائيات  جداول  وكانت 
شهر  من   )5( ف  المنوحة  واخلصومات 
ذك��رى  ه���    1440 لسنة  الول  مج���ادى 

ولدة السيدة زينب )عليها السلم( الوافق 
2019/1/12، خُترب بأن أعداد الراجعني 
والشعة  والخترب  الستشارية  للعيادات 
بلغ  ال���ولدة  وقسم  القلبية  والقسطرة 
)2000( مراجعا، وبلغ عدد الفحوصات 
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ف قسم الشعة العادية والسونار والفراس 
والرنني الغناطييس ومناظر العدة وحتاليل 
الخترب )3629( فحصا، أما الكلف الالية 
الستشارية  العيادات  ف  اخلدمات  جلملة 
القلبية  والقسطرة  والولة  الشعة  وخمترب 

بلغ )35.834.000( دينار.
الجاين  اليوم  احصائيات  جداول  وكانت 
شهر  من   )13( ف  المنوحة  واخلصومات 
مجادى الول لسنة 1440 ه�  ذكرى شهادة 

الوافق  السلم(  )عليها  الزهراء  الصديقة 
2019/1/20، خُترب بأن أعداد الراجعني 
والشعة  والخترب  الستشارية  للعيادات 
بلغ  ال���ولدة  وقسم  القلبية  والقسطرة 
)1876( مراجعا، وبلغ عدد الفحوصات 
ف قسم الشعة العادية والسونار والفراس 
العدة وحتاليل  الغناطييس ومناظر  والرنني 
الخترب )3179( فحصا، أما الكلف الالية 
الستشارية  العيادات  ف  اخلدمات  جلملة 

القلبية  والقسطرة  والولدة  الشعة  وخمترب 
بلغ )33.930.000( دينار.

الجاين  اليوم  احصائيات  جداول  وكانت 
شهر  من   )5( ف  المنوحة  واخلصومات 
شعبان الغر لسنة 1439 ه�  ذكرى ولدة 
المام زين العابدين )عليه السلم( الوافق 
2018/4/21، خُترب بأن أعداد الراجعني 
وال��ولدة  والش��ع��ة  والخترب  للعيادات 
بلغ )4357(  الطبيعية  والولدة  القيرصية 
الالية  التكاليف  امج���ال  أم��ا  م��راج��ع��ا، 
 )117.404.750( بلغ  للمراجعني 

دينار.
الجاين  اليوم  احصائيات  جداول  وكانت 
شهر  من   )15( ف  المنوحة  واخلصومات 
ذك��رى  ه���    1439 لسنة  الغ��ر  شعبان 
ولدة المام النتظر )عجل الل تعال فرجه 
بأن  خُترب  الوافق 2018/5/1،  الرشيف( 
الستشارية  للعيادات  الراجعني  أع��داد 
والخترب والسونار والرنني والشعة العادية 
وال��ولدة  القيرصية  وال��ولدة  والفراس 
الطبيعية والقسطرة التشخيصية والقسطرة 
العلجية بلغ )1363( مراجعا، أما امجال 
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عليها  مضاف  للمراجعني  الالية  التكاليف 
بلغ  فقد  الصيدلية  امجال   )600.000(

)16.708.000( دينار.
من  اخلامس  ف  افتتحت  التي  والستشفى 
 ،)2016/5/16( الوافق  شعبان  شهر 
التابعة  الصحية  الؤسسات  اح��دى  تعدُّ 
عل  تأخذ  التي  القدسة  السينية  للعتبة 
التي  الطبية  اخلدمات  كافة  توفري  عاتقها 
الريض )الختربية، والفحوصات  حيتاجها 
عالية  طبية  بتقنية  وغريها(  الشعاعية.. 
وبأحدث الجهزة الخصصة هلذا الغرض 
وبالعتمد عل الكوادر العراقية والجنبية، 
ف  التواجد  الطبي  الفريق  ويتميز  ك��م 
سواء  المتازة  العالية  بالكفاءة  الستشفى 
العمليات  اج���راء  أو  الس��ت��ش��ارات  ف 
بتقديم  وذلك  العقدة  أو  العادية  اجلراحية 
الرعاية الصحية للمرىض من خلل طاقم 
متميز  متريض  وك���ادر  متخصص  طبي 
أساسيًا  جزءًا  تشكل  حديثة  طبية  وأجهزة 
رفع  أجل  من  العامة  الصحة  خدمات  من 

التي  اخلدمات  وان  الستشفى،  مستوى 
اخلدمات  تتضمن  ل  الستشفى  تقدمها 
العلجية وإنم متتد لتشمل خدمات أخرى 

غري علجية ومنها : 
1- توفري الرعاية الصحية للمرىض .

الصحية والطبية مثل  تقديم اخلدمات   -2
الذي  البكر  التشخيص  فحوصات  اجراء 
البكر  الكشف  )حلة  الستشفى  به  قامت 

عن أورام الثدي(.
تعليمية  دورات  الستشفى  إق��ام��ة   -3
لرفع  والتمريض  الطبي  لطاقم  وتدريبية 

أداء الستوى الطبي فيها .
4- تقديم اخلدمات الجانية وذلك ف أيام 
والوفيات(  )ال��ولدات  الدينية  الناسبات 
ال عمليات  السلم، أضافة  لألئمة عليهم 

القلب الفتوح التي أجريت لألطفال .
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اليــوم  تكلفــة   )342.293.750(
المجانــي والخصومات الممنوحة 
في ثالث زيارات مليونية شهدتها 

كربالء المقدسة
الرتقاء  نحو  جاهدة  الستشفى  وتسعى 
ال��ع��ل��م��ي وال��ص��ح��ي م��ن خ���لل إق��ام��ة 
العلمية  والؤمترات  والندوات  ال��دورات 
طبية  وف��ود  باستضافة  اخل��ربات  وت��ب��ادل 
متخصصة باجراء العمليات العقدة داخل 
برنامج  الستشفى  متلك  كم  الستشفى، 
الجلس  برنامج  ضمن  لألطباء  تدريب 
لتدريب  الصحية  للختصاصات  العريب 

الطباء واجلراحيني باختصاصات خمتلفة.
حريصة  المستشفى  ــت  وكــان
في  افتتاحها  منذ  الحرص  كل 
خدماتها  تقديم  على   2016/5/12
االربعين  ـــارة  زي طيلة  الصحية 
المباركة سنة 1438 وكذلك سنة 
من   1440 الحالية  وسنتنا   1439
احصائيات  جداول  وبحسب  الهجرة.. 
ال��ي��وم ال��ج��اين خ���لل زي����ارة الرب��ع��ني 
ترشين  ال��واف��ق   1440 لسنة  ال��ب��ارك��ة 

التكاليف  بلغت   ،2018 عام  من  الول 
انشاء  تم  وقد  دينار،   )95.588.750(
صاحب  المام  مقام  قرب  خارجية  مفرزة 
الرشيف(  فرجه  تعال  الل  )عجل  الزمان 
تابعة للمشفى وتقدم خدمات جمانية حيث 
 )67303( هلا  الكيل  الراجعني  عدد  بلغ 

مراجعني  ومن مجيع انحاء العامل.
اما جداول احصائيات اليوم الجاين لزيارة 
الوافق  الباركة ف سنة 1439 ه�  الربعني 
وبحسب   ،2017 عام  من  الول  ترشين 

اجلداول الرفقة )192,905,000( دينار.
طيلة  القدمة  اخلدمات  تكلفة  كانت  فيم 
الوافق  ه�   1438 لسنة  الربعني  زي��ارة 
بحوال   2016 ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  ت��رشي��ن 
ف  وذل���ك  دي��ن��ار،   )53.800.000(
السني  المام  زوار  خلدمة  السامهة  اطار 
المام  مستشفى  قامت  كم  السلم(  )عليه 
بإعلن  ال��س��لم(  )عليه  العابدين  زي��ن 
من  المتدة  الفتة  خلل  الطوارئ  حالة 
جتنيد  تم  حيث  ضمنا  صفر   20 ال   13
والداري  والتمريض  الطبي  الكادر  كل 
تم  كم  الطبية،  اخلدمات  لتقديم  واخلدمي 

لضمن  الكوادر  جلميع  الواصلت  تأمني 
تواجدهم طيلة الزيارة.
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واخلصومات  الجاين  اليوم  تكلفة  وجمموع 
اليمونة  ال��ولدات  مناسبات  ف  المنوحة 
وشهادات العصومني )عليهم السلم(، مع 
اليوم الجاين واخلصومات المنوحة  تكلفة 
كربلء  شهدهتا  مليونية  زي��ارات  ثلث  ف 
دينار   )772.061.500( يبلغ  القدسة 

عراقي.
التفرد بإجراء عمليات مستعصية 

بتكاليف مخفضة
العابدين  زين  مستشفى  أن  بالذكر  وجدير 
بيجا  احتفال  اق��ام��ت  ال��س��لم(  )عليه 
جراحية  عملية   )100( انجاز  بمناسبة 
للقلب الفتوح لألطفال خلل ستة اشهر، 
وال��رسور  الفرح  ملؤها  اج��واء  ووس��ط  
مجعت أولياء الرىض واطباءهم، وحرضها 
القدسة  السينية  للعتبة  الرشعي  التول 
حمافظة  جملس  عن  ومثلني  العام  وامينها 

كربلء  صحة  ودائ���رة  القدسة،  ك��رب��لء 
واطباء من داخل وخارج العراق..

الحتفالية  »الح���رار«  جملة  ح��رضت  كم 
القدسة،  بكربلء  الدينة  ب��رج  فندق  ف 
واستطلعت آراء العديد من الارضين عن 
العمليات وخطورهتا وما  امهية اجراء هذه 
حرصت عل توفريه العتبة السينية القدسة 
من اطباء وكوادر متخصصة تضمن نجاح 
حديث  وك���ان  ك��ب��رية..  بنسب  العملية 
ما  عل  كبري  ثناء  بني  الضور  من  الكثري 
العتبة السينية القدسة عل الصعيد  تقدمه 
لا  الطلبات  سقف  اعتلء  وبني  الصحي 
وتفاٍن  حرص  من  القدسة  العتبة  ف  لسوه 

ومسعى يتم بالنسان.
يد  عل  اجريت  التي  العمليات  وكانت 
فريق هندي ترأسه الدكتور )برشانت شاه( 
جلراحة  عراقي  طبي  فريق  مع  وبالتعاون 

القلب قد اجريت لألطفال وكان جزءًا منها 
جمانية والقسم الخر كانت بنصف القيمة.. 
ك��م جت��در الش����ارة ال ت��رصي��ح اجل��راح 
الرشف  الكعبي  ليث  الدكتور  الستشاري 
الستشفى عل  القلب ف  العام عل جراحة 
حد قوله: »بعد اطلق الرشوع الذي كلفنا 
القدسة  السينية  للعتبة  الرشعي  التول  به 
قبل  الكربلئي  الهدي  عبد  الشيخ  سمحة 
جراحة  وح��دة  انشاء  وهو  الن،  من  عام 
ولل  العابدين،  زي��ن  مستشفى  ف  القلب 
تكللت  العمليات  من  عددا  اجرينا  المد 
مجيعها بالنجاح، وهذه كانت الرحلة الول 
مشاركة  مرحلة  ال  بعدها  انتقلنا  ثم  ومن 
الوفود الجنبية وعل رأسهم الوفد اهلندي 
الذي كان يمثل احدى الستشفيات التقدمة 

ف اهلند«.
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صرح سياحي ومتنفس ألهالي كرباء والزائرين
المدينة وسط شارع رئيسي حيوي يربط بين محافظتين  تقع 
مهمتين ) النجف االشرف وكرباء لمقدسة( وتبعد 17 كم عن 
الحرم الحسيني الشريف على مساحة 22 دونمًا، وتحتوي على 
مجمع إداري بطابقين، ومسجد بمساحة ألفي متر، ومضيف 
يسع ألف شخص، وتوجد فيها 16 قاعة، واجنحة، ومستوصف 
ومحطة لتنقية المياه، اضافة الى 32 حديقة مزينة بالنافورات 

ومزودة بشاشات كبيرة.. 
استمر العمل إلنجاز المدينة تحت سقف ثاث سنوات، وبكلفة 

تقريبية بلغت )40( مليار دينار عراقي.
وموقعها هو ما جعلها موطن استراحة للزائرين ومتنفس لهم 

خصوصا خال شهر رمضان الكريم وايام العيد المبارك.
كما تشهد المدينة توسعة عمرانية تبلغ مساحتها ستة دونما، 
المعمارية  والطرز  الحديث  البناء  فأن  المدينة  زوار  وبحسب 
الجميلة للمدينة تدل على قدرة العتبة الحسينية المقدسة لخلق 
الجمال ومواكبة الحضارات والدليل ان معظم االثاث الموجود 

داخل المدينة متميز وينم عن ذوق رفيع.

مدينة اإلمام الحسن المجتبى )عليه السالم( 
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اربع عشرة سنة من العطاء
وما زالت مستمرة في العطاء

تصوير: رسول العوادي
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اربع عشرة سنة من العطاء

جتربة جملة الحرار كانت ضمن عدة جتارب لشعبة النرش ) اللجنة 
التاسيس بعد السقوط مبارشة ( وكانت هذه  العلمية ف بداية 
من  السابع  ف  انطلقت  التي  الح��رار  نرشة  اسم  حتت  التجربة 

شوال سنة 1426 ه� 
مواكبة  ف  اجيايب  دور  هلا  وكان  وابيض(  )اسود  صفحات  باربع 
الحداث التي كانت تعصف بالعراق، والهم فيها النتخابات 
وكتابة الدستور، كل النرشات التي كانت تصدر توقفت باستثناء 
نرشة الحرار ) جملة الروضة السينية الشهرية توقفت ثم عاودت 
عليه  الشهداء  سيد  بفضل  التوفيق  هلا  كتب  حيث  الصدور( 
السلم اول واجلهود اخلرية للعاملني عليها حيث كانت نواياهم 
اسمءهم  يكتبون  ل  كانوا  وحتى  فقط  السينية  الثقافة  خدمة 
الدوام  بساعات  عملهم  حيدد  ول  مناصبهم  ول  مقالهتم  عل 
كانت زهيدة  كلفتها  توزع جمانا وذلك لن  كانت  منها،  اكثر  بل 
او  الحر  باللون  العنوان  الوان  باربعة  لتطبع  الجلة  وتطورت   ،

الزرق والنصوص باللون البيض والسود .
برناجمه  الكريم وكاهنا ضمن  الزائر  اصبح هلا مكانة خاصة لدى 
تطور  ال  اضافة  طباعتها  كمية  وزادت   ، يقتنيها  بان  اخلمييس 
مخس   )15000( منها  ويطبع  ملونة   )12( لتصبح  الطباعة  هذه 
عرشة الف نسخة وتوزع عل اجلهات الكومية والثقافية والدينية 

وبعض الشخصيات الهمة جمانا .
خطاب الجلة خطاب ديني عرصي معتدل يؤكد عل نرش حماسن 
اهل البيت عليهم السلم ويؤكد عل التسامح والحبة ومن جهة 
جمالهتا،  بكل  القدسة  السينية  العتبة  نشاطات  اظهار  اخرى 

وكان هلا دور مهم جدا ف تعريف القارئ الكريم بذه النشاطات.
كادر العمل ف الجلة ل يتجاوز عددهم اصابع اليد وكل من يطلع 
عل ذلك يتعجب حتى ان احد الصحفيني قدر عدد العاملني ف 
الجلة بستني موظفا، ولا علم بالعدد القيقي تعجب من ذلك، 
التي  الزمات  ايام  حتى  ابدا  تنقطع  ومل  اسبوعية  الجلة  ان  علم 

مرت بالعتبة بل كانت خري توثيق لتلك الزمات .
الرجعية من  القدسة هي اجلهة الرشعية خلطاب  العتبة السينية 
خلل خطبة اجلمعة وهلذا ينظر لي شء يصدر منها بانه يمثل 
الرجعية لذا كنا حريصني عل ان يكون اخلطاب سليم وخاليا من 
اجيابية  صورة  نعكس  حتى  والتاويلت  التساؤلت  يثري  ما  كل 

خلطاب الرجعية.
اخلطأ حيدث وهذا ل مفر منه ولكن اغلب الخطاء يكون سببها 
والتصميم  للطباعة  تستخدم  التي  الديثة  اللكتونية  التقنية 
من  بدل  حرف  استبدال  او  حرف  حذف  يكون  بسببها  والتي 
حرف اخر لتقارب مفاتيح الروف مع بعضها ف لوحة الكتابة او 
ف برنامج التصميم وف بعض الحيان عند الطباعة، وان كانت 
يردنا ف بعض الحيان عتب جارح من البعض ال اننا نتقبل ذلك 
بقبول حسن معللني هذا العتب بانه الرص عل الجلة، نعم ف 
الكريم  القارئ  متابعة  مدى  لعرفة  خيدمنا  اخلطأ  الحيان  بعض 
للمواضيع التي يراها مهمة ، وف بعض الحيان حيصل خطا ف 
موضوع معني ومل تردنا اي اشارة عنه فنعلم ان هذا الوضوع مل 

ينل استحسان القارئ .
الجلة هي الوحيدة التي تتقبل القتاحات والنتقادات وتاخذ 
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لديا  ان  بل   ، الجلت  سائر  دون  منها  والصحيح  بالنافع 
تواصل رائع مع القارئ الكريم وحتى مع كثري من الؤسسات 

الكومية وغري الكومية .
صفحاهتا  عدد  زي��ادة  مع  للطباعة  الباهضة  الكلفة  بسبب 
بيعها بسعر  الدارة  � 100( صفحة قررت  لتتاوح بني )36 

رمزي ل يسد )10%( من كلفة طباعتها .
الهدي  عبد  الشيخ  سمحة  الجلة  عل  ي��رشف  ك��ان  سابقا 
البناء  الدين  سعد  والسيد  الشامي  افضل  والسيد  الكربلئي 
حيث كانوا يقرأوهنا كمسودة بشكل دقيق ويبدون ملحظاهتم 

عليها سواء بالضافة او الذف او الشادة .
التي  الوحيدة  السبوعية  الجلة  كوهنا  صداها  اخذت  الجلة 
صدرت بعد سقوط الطاغية ولزالت تصدر ال الن ، وجهود 
المكانات  من  بالرغم  مباركة  جهودا  هلا  الوزعني  الخ��وة 
البسيطة حيث اهنا ليست عل مستوى دار نرش ولكنها بالرغم 
من ذلك فاهنا وصلت ال كل حمافظات العراق بدون استثناء ، 
حتى اننا تلقينا مراسلت من خارج العراق من الوطن العريب 

ومن اوربا يطلبوهنا ويطلبون الشاركة فيها .
نعم متر الجلة ف بعض الحيان بركود ابداعي وذلك لظروف 
خارجة عن ارادتنا وهذا امر طبيعي ال ان موعد صدورها هو 
يوم  انه  وثقة  يقني  عل  الكريم  فالقارئ  نجاحها  عوامل  اهم 

اخلميس سيحصل عل الجلة .

الوقع اللكتوين مهم جدا ويعترب احد اهم وسائل التواصل 
حتت  لزال  الوقع  وهذا  الكتونيا  يتابعها  الذي  القارئ  مع 
التصميم والصيانة نعم صدرت الكتونيا لفتة وجيزة وكان 
العداد  وبعض  التحميل  عدد  لنا  حيدد  لنه  مهم  صدورها 
هذه  ن��درس  جعلنا  وه��ذا  الطبوعة  الكمية  من  اكثر  حلت 

الظاهرة والسباب للعمل عليها وتطويرها .
ل  البعض  فهذه   ، الشاركات  بعض  من  هي  القيقية  العاناة 
تكون بالستوى الطلوب فيايت صاحب هذه الشاركة ليعاتبنا ، 
والبعض منها نقوهلا وللسف تكون مرسوقة من موقع فيوقعنا 
ذلك  ال  اضف   ، مرة  من  اكثر  هذا  مثل  حدث  وقد  باحراج 
الجيايب  نرش  عل  وتعمل  السياسية  الهاترات  تتجنب  الجلة 

والنصيحة للمخطئ بطريقة سليمة دون التنكيل والتجريح .
والتصويرية  والتصميمية  والتحريرية  الكتابية  اجلهود  اما 
فاذا  سلسلة  وكاهنا  بعضها  مع  متواصلة  جهود  والتقريرية 
تاخر او تلكأ  احدهم اثر عل البقية  واما التنضيد والتصحيح 

والرشفة فاهنا روافد ضمن روافد كادر العمل والنجاح .
صدور  استمرار  عل  سامهت  التي  اخلرية  اجلهود  كل  نشكر 
هذه الجلة كم ونشكر القارئ الكريم الذي هو اهلدف واليزان 
نشكر  كذالك   . وقراءهتا  اقتنائها  ف  حرصه  عل  لنا  بالنسبة 
ولكثرهتم  الجلة  ف  بالكتابة  والشاركات  الشاركني  الخوة 

لنستطيع ذكر اسمئهم.
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بين مطرقة االهمال وسندان توفير الخدمات 
الحي الصناعي في كربالء ... 

ال��ح��ال  وأص��ح��اب  الكسبة  تطلعات 
حمافظة  ف  الصناعية  النطقة  ف  التجارية 
كربلء القدسة رغم اهنا حمدودة ومرشوعة 
مدين  دف��اع  ومركز  مستوصف  توفري  بني 
وم��رك��ز رشط��ة وس��اح��ات خ��رض، وبني 

خدمات البلدية التذبذبة.
انظار  حم��ط  ال��ق��دس��ة  ك��رب��لء  ان  ورغ���م 
دول  خمتلف  من  الزائرون  ويرتادها  العامل 
ال��ع��امل وخ���لل جت���وال جملة الح���رار ف 
مع  اللقاءات  واجرائها  الصناعي  ال��ي 

يرتاده  الصناعي  الي  إن  تبني  الي  كسبة 
لغرض  خمتلفة  أجنبية  دول  من  السائقون 
الدينة  واقع  يعكس  صيانة سياراهتم وهذا 
ل  ال��ي  ان  حيث  والصناعي  الضاري 
تعبيد  ومنها  اخلدمات،  أبسط  فيه  تتوفر 
الشوارع وحفظ أمن الي، فضل عن عدم 
لإلطفاء  ومركز  صحي  مستوصف  توفر 
ختصص  ناحية  من  تنظيمه  لعدم  اضافة 
كربلء  الصناعي ف  الي  ان  ايضًا  الهن.. 
عن  فضًل  للوقود  حمطة  وج��ود  ال  يفتقر 

الي  كسبة  بحسب  التي  النفايات  تراكم 
بسيط  جهد  وللبلدية  بالتلل،  اشبه  باتت 
ف ذلك المر ف حني ان من ضمن رشوط 
اجيار اصحاب الحال مع البلدية دفع اجور 

خاصة بالتنظيف والرضيبة.. 
تتوفر  ل  كربلء  ف  الصناعي  الي  ان  كم 
القطعة  وان  العامة  الصحيات  حتى  فيه 
تكون  لن  الوسطية(  )اجل��زرة  الخصصة 
مستوصفًا صحيًا وبنك للصناعيني وبارك 
اصحاب  تفاجأ  ل��لس��تاح��ة(  )حديقة 

تحقيق: ضياء االسدي / تصوير: صالح السباح 
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بإجيارها  ق��ام��ت  البلدية  ب��أن  ال��ح��لت 
كمخازن للمواطنني.

اصحاب  من  بعدد  )الح���رار(  والتقت 
أوهلم  وك��ان  والكسبة  التجارية  الحال 
حمال  صاحب  منيدح  شاكر  حممد  ال��اج 
لبيع كمليات السيارات فقال: »اعمل حاليا 
التسعينيات  منذ  الصناعي  الي  منطقة  ف 
وف  السيارات  كمليات  ف  خمتص  وعملنا 
الوديلت الديثة حرصًا ومن قدماء الهنة 
والراحل  هاتف،  سعودي،  )ابن  كل  هم 
ال��س��ع��دي(، وم��ا خيص  اب��و ضياء  ال��اج 
فتة  ال��ط��رق خ��لل  قطع  ه��و  ال��ع��وق��ات 
ف  الكسبة  يعطل  حيث  الليونية  الزيارات 
وحركة  يوما    )15  ( من  لكثر  الي  هذا 
الي  عن  الديث  جيدة..  لدينا  العمل 
الصناعي ف كربلء قديًم كان الي جمزأ ال 
به  لبأس  وهو  معني  وختصص  قطاعات، 
ولكن ينقصه الن العديد من المور، وهو 
جماورا   الداد  اصبح  حيث  منظم  غري  انه 

لصاحب حمال الدوات الحتياطية والفيت 
وهذا  الكمليات  حم��ال  لصاحب  جم��اورا 
الحل  ان  الخرية وهي  اآلونة  جاء خلل 
حملت  اربعة  ويكون  يتجزأ  بدأ  الواحد 

وهذه واحدة من السباب«.
مضيفا، ان الي ل تتوفر فيه حاليًا اي من 
اخلدمات ل مركز للرشطة ول اطفاء ويغلق 
ن بأربعة  الساعة السادسة مساًء، والي مؤمهّ
حراس ليل يقوم اصحاب الحلت بدفع 
اجورهم وف ما خيص اجلزرة الوسطية هذه 
قامت مديرية البلدية باستئجارها كمخازن 
دوائر  من  والطالب  الحلت،  لصحاب 
ان  وهي  تلبيتها  نأمل  كثرية  العلقة  ذات 
الدين  للدفاع  سيارة  توفر  او  مركزًا  توفر 
للرشطة  ومركزا  حريق  اي  لدوث  تلفيًا 
لتلف حدوث اخللفات والشاكل، فضًل 
منها  نعاين  الذي  الي  ش��وارع  تبليط  عن 
نحن كأصحاب حملت كثريًا فتة الشتاء«.  
سوء  تعاين  النطقة  »ان  منيدح:  واض��اف 

بقاء  ديمومة  تشهد  مل  اهنا  ومنها  اخلدمات 
يكون  بل  التنظيف  لغرض  للحي  ع��مل 
ف  واح��دة  م��رة  توفر  ان  ف  البلدية  دور 
وخذ  النقاض..  كميات  برفع  السبوع 
الرافعة  عجلت  خ��روج  منطقة  ان  مثل 
عل  حتتوي  كانت  الي  من  )الكرينات( 
العام  ف  اخلاص  حسايب  ومن  كبرية  حفرة 
الايض قمت بردمها بقرابة ال�) 28( عجلة 

حل كبرية«.
شنون:  علوان  المري  عبد  السائق  وحتدث 
الكثري  يعاين  كربلء  ف  الصناعي  »ال��ي 
ول تتوفر فيه ابسط اخلدمات وهي خدمة 
مع  للبلدية  اجورها  ُتدفع  التي  التنظيف 
الجي����ار.. ان��ا س��ائ��ق ع��ل خ��ط اي���ران – 
الصناعية  لألحياء  دخلت  وحينم  كربلء، 
حيتاجه  ما  وفيها  جدًا  نظيفة  وجدهتا  هناك 
كسبة الي الصناعي والسائقون القادمون 
له لغرض تصليح سياراهتم، ال ف كربلء 
وليس  التنظيم  وسوء  المهال  يعاين  وهو 
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حسب التخصصات، هذا جانب واجلانب 
الخر هو رفع النفايات من الشوارع وعدم 
تراكمها حيث ان هذا الي يرتاده اصحاب 
حافلت للنقل وسيارات صغرية من دول 
يشاهده  ما  ينقل  الي  حال  ويرى  خمتلفة 
لطيفا  ليس  وه��ذا  اخل��دم��ات،  س��وء  م��ن 
الي  ان  برأيي  وانا  واهلها  الحافظة  بحق 
ايضًا..  للمحافظة  واجهة  يكون  الصناعي 
تتوفر للحي كراجات  ان  واعتقد بوجوب 
تكون  ان  ل  العاطلة  السيارات  لوقوف 
الي،  وش��وارع  الوسطية  اجل��زرات  وسط 
حتتاج  س��ي��ارات  هناك  ان  تعلمون  وك��م 
لغرض  ي��وم  من  لكثر  ال��ي  ف  تبقى  ان 
التصليح فضًل عن خدمات الاء والجاري 
والممات العامة.. ناهيك عن عدم توافر 
نستشهد  ان  ونود  للطعام..  مرتبة  مطاعم 
القدسة  كربلء  ف  الم��ني  حممد  بشارع 
حيث قامت العتبة السينية القدسة بجعله 
بركة  ان كان عبارة عن  بعد  بالورود  مجيًل 
يعد  الن  انه  ال  والنفايات،  السنة  للمياه 
به  يستشهد  ال��ذي  ال��ش��وارع  من  واح��دا 
وهذا  اجلمل  ف  وخارجها  الحافظة  داخل 

الي  يكون  ان  ونأمل  للمحافظة،  حيسب 
عنه  وحيكى  انموذجًا  كربلء  ف  الصناعي 
الي  ف  ال  يتوفر  ل  وهذا  خدماته  وعن 
السائقني  مجيع  يتطلع  ال��ذي  النموذجي 
بحجم  ان��ش��اؤه  ال��تق��ب  ال��ي  وسكنة 

ومواصفات وخدمة افضل«.
الي  ف  العاملني  مع  لقاء  للحرار  وكان 
التي  والصاعب  معاناهتم  عن  ليتحدثوا 
توفري   تقتض  ما  العمل  خلل  يواجهوهنا 
الصناعية  النطقة  ف  صحي  مستوصف 
ومنهم )مجال نارص حسني( فيت سيارات:  
الصناعي منذ عام 1987  »اعمل ف الي 
عملت مع استاذي الاج مهدي الركايب له 
الرحة، تعلمت الهنة منه، لكن مع السف 
اخلدمات  من  للكثري  الصناعي  الي  يفتقر 
هذه  وتوفر  صحي،  مركًز  ول  اطفاء  ل 
الراكز رضوري جدًا وانا اقول مهمة لنني 
قبل يومني من الن حدث معي حريق هنا 
ف الحل، وقبل فتة حدث حريق ف خمزن 
حمال السيد مرتىض، وايضًا قبل فتة احتاق 
كراج اجلار حسني الشمري، اما فيم خيص 
هناك  وليس  جيد  الي  ف  المني  الوضع 

مهم  امر  هناك  ولكن  امنية،  خروقات  اي 
التي كانت  الوسطية  اجلزرة  ان  جدًا حيث 
استأجرهتا  ان  بعد  للسيارات  بكراج  اشبه 
كبري،  بشكل  علينا  اثر  كمخازن  البلدية 
لسيارات  تكون  ساحة  توافر  القل  وهو 
اصحاب الحلت حتى ولو تكون بأجور 
الوسطية  اجل���زرة  ه��ذه  ان  علًم  رم��زي��ة، 
تكون  ان  جي��ب  ه��ي  ال��خ��ط��ط  وح��س��ب 
ومركزًا  للرشطة،  ومركزا  لإلطفاء،  مركزًا 
وانا عميل ف هذه  صحيًا.. واحتدث معك 
يكن  ومل  عامًا،   )25( ال���  يتجاوز  الهنة 
الكراج -)الرآب( كم هو عليه الن وكان 
ويعرف هذا  التخصصات،  منظم وحسب 
من  كل  الهنة  هذه  ف  القدماء  من  هم  من 
الرحة، والخ  الركايب عليه  )الاج مهدي 
الرحة(  له  ياسني  السيد  سبتي،  عباس 
وهي  جدًا  صعبة  مهنة  هي  )الفيت(  ومهنة 
ول  العمل  ف  دقة  ال  وحتتاج  ميكانيكية، 
يسبب  خطأ  اي  وح��دوث  الخطاء  تقبل 
اذى للعاملني فيها، وهذا خري دليل عل ما 
توفر مركز  صحي   ذكرناه مسبقًا بوجوب 

والراكز الخرى«.

جمال ناصر حسين 
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فيم حتدث )جواد هادي البراهيمي( حداد 
»عملت  فقال:  ثانية،  معاناة  عن  سيارات 
من  لك��ث��ر  ال��س��ي��ارات  ح���دادة  مهنة  ف 
فلكة  الهنة ف  وبدايتنا مع هذه  )35( سنة 
مدينة  بمركز  اجلمهورية  شارع  ف  البلوش 
كراج  ال  انتقلنا  وبعدها  القدسة،  كربلء 
الدادين مقابل الرضيبة ف مدينة كربلء، 
والعمل كان حينها جيدا  جدًا وفيه الربكة، 
البائد..  النظام  زمن  ف  حماربني  كنا  ولكن 
نعمل  ال��ك��راج  ه��ذا  ف  المد  لل  والن 
حقيقية  معاناة  هناك  ولكن  تامة  بأرحيية 
حيث ان صاحب كل مهنة جيب عليه دفع 
ال� )500( الف دينار،  رضيبة سنوية قرابة 
الكبرية،  البلدية  عقود  اج��ور  ال  اضافة 
حمال  اص��ح��اب  عقود  م��ع  تتناسب  ول 
الرشف  النجف  مدينة  ف  الصناعي  الي 
الواحد  الت  اجيار  سعر  كربلء  وف  مثًل، 
ف  اهنا  حني  ف  عراقي،  دينار  الف   )12  (
الف  الثلثة  تتجاوز  ل  الرشف  النجف 
بالبلدية  خمتص  الم��ر  وه��ذا  فقط،  دينار 

الجور  تلك  ختفض  ان  منها  نأمل  التي 
بدأت  الحلت  اصحاب  اغلب  ان  حيث 
تتجه ال الحياء لفتح حملهتا، وهذا سببه 
الصناعي  الي  متأل  التي  والفوىض  الزحة 
اجلزرة  البلدية  رت  اجهّ ما  بعد  وخصوصًا 
الحلت،  لصحاب  كمخازن  الوسطية 
الحلت  اصحاب  عل  الرزاق  وقطعت 
هي  الوسطية  اجل��زرة  ه��ذه  كانت  حيث 
الحلت  اصحاب  لسيارات  بكراج  اشبه 
لذلك  سياراهتم،  تصليح  يرومون  ومن 
بدأ العمل يضعف بسبب عدم توفر امكنة 
لوقوف السيارات للتصليح  وبدأ أصحاب 
ف  الصلحني  صوب  يتجهون  السيارات 

الحياء«.
كانت  الوسطية  اجل���زرة  »ان  واض���اف: 
جيب  هلا  التحتية  والبنى  الخطط  ضمن 
ومستوصفًا  للصناعيني  بنكا  تكون  ان 
متنزها  يكون  منها  ومكانا  واطفاء،  صحيًا 
هذه  شهدت  حيث  السائقني  لستاحة 
كراجًا  الن  من  سنوات  اربع  قبل  اجلزرة 

وكسبة  الواطنني  شكوى  وبعد  للسيارات 
مؤجرة  الن  وهي   )BRC( رفع  تم  الي 
ع��ب��ارة ع��ن خم���ازن ل حت��ت��وي ع��ل م��اء 
وك��ه��رب��اء لص��ح��اب ال��ح��لت وه��ي ف 
الواقع حملت وكم تشاهدون وهذا يسبب 
توافر  ع��دم  بسبب  هم  للطرفني،  الذى 
اجلزرة  هذه  باعتبار  ونحن  هلم،  اخلدمات 
والن  الحلت،  لصحاب  متنفسا  كانت 
انتهى(  الصناعي  )الي  مغلقة  اصبحت 
يتجهون  بدأوا  الحلت  اصحاب  وأغلب 
من  البعض  »ان  مبينًا:  الح��ي��اء«،   نحو 
مارسة  اجازات  لديم  الحلت  اصحاب 
هذه  لديه  ليس  الخ��ر  والبعض  الهنة 

الجازة«. 
مهدي  نضال  )حيدر  الكهربائي  وق��ال 
سكنة  من  »انا  سيارات:  كهربائي  العنرب( 
منطقة  ف  الهنة  مع  كانت  وبدايتي  بغداد 
البياع، ثم انتقلت ال كربلء ف عام 2012 
السيارات  كهربائيات  ف  خيتص  وعملنا 
لتصليح  العمل  ك��ان  س��اب��ق  زم��ن  وف 

ضياء رشيد كريم
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اما  خمترص،  بشكل  السيارات  كهربائيات 
الن أصبح متشعبا وذا تقنيات حديثة، وقد 
عل  نعمل  الن  ونحن  الداثة  هذه  واكبنا 
السيارة  كهرباء  عطل  وتشخيص  تصليح 
ول  بالكمبيوتر،  معروف  وكم  بالاسوب 
الفضل  تستحق  كربلء  ان  رسًا  اخفيك 
دائًم ونحن كأصحاب مهن نأمل ان تكون 
دائًم  الصدارة  ف  القدسة  الحافظة  هذه 
حي  انشاء  ضمنها  ومن  المور  مجيع  وف 
الجاورة  بالدول  اسوة  نموذجي  صناعي 
نظام  توفر  وه��ي  واي���ران،  اخلليج  ك��دول 
السيارات  لتسليم  ومكاتب  )السريفيس( 
العاطلة واستلمها بوقت اخر، وهذا يوفر 
صاحب  تواجد  وعدم  الم��ور  من  الكثري 
التي  الفنية  الع��مل  ف  والتدخل  السيارة 
راحة  ضمن  عن  فضًل  الصلح،  با  يقوم 
للعمل  جاهزة  سيارته  يستلم  بأن  الواطن 
ويكون حيا صناعيا نموذجيا منظم وتتوفر 
ل  التخصصات  وحسب  اخل��دم��ات  فيه 
عن  فضًل  الهن  ف  متداخل  يكون  ان 
الي  داخل  السيارات  لوقود  حمطة  توفر 

الصناعي«.   
من جهته السيد )ضياء رشيد كريم(صاحب 

حمال لتصليح الولدات قال: »عميل ف هذا 
بقليل..  وتزيد  سنة   )28( ال�  قرابة  الحال 
جيدة  امور  هناك  كانت   2003 عام  لد 
مسألة  منها  كربلء  ف  الصناعي  الي  ف 
الجيار وأجور التنظيف والرضيبة وغريها، 
بالزيادة  ب��دأت  حاليًا  الم��ور  ه��ذه  وك��ل 
واجلميع يعرف ان العمل ف الوقت الال 
ليس جيدًا وبدأ يتاجع ف السنوات السبع 
الخرية، ناهيك عن الزيارات الليونية التي 
يغلق  بأن  نجرب  نحن  الحافظة،  تشهدها 
السنة،  ف  يومًا   )20( لدة  الصناعي  الي 
فيه  العمل  الصناعي  الي  ان  وللمعلومة 
يعيل أكثر من )7500( عائلة، وهذا يعني 
ان غلقه يومًا  واحدًا معناه قطع رزق هذه 

العوائل، نأمل ان تكون حلول لطالبنا«.
الي  اص��ح��اب  طلبات  حلت  الح���رار 
مع  والتقت  للبلدية  والكسبة  الصناعي 
بلدية  اع��لم  مدير  ناجي  ماجد  السيد 
عملنا  خيص  »فيم  فقال:  القدسة،  كربلء 
هي  وح���دة  هنالك  الصناعي  ال��ي  ف 
الي  ه��ذا  عل  والتبعة  الرشاف  وح��دة 
ف  والتنظيفات  الع��مل  عل  ومسؤولة 
بداية  ف  مكتب  وهل��ا  الس��اس،  الدرجة 

هنالك  الثاين،  الفرع  عند  الصناعي  الي 
عدد  ختصيص  تم  حيث  موجود  كرفان 
البلدية  مدير  السيد  قبل  من  الوظفني  من 
النظافة،  بأعمل  يتعلق  فيم  العمل  لتابعة 
واخرى  فتة  بني  ما  ثقيلة  حلت  وخترج 
وبالسبوع الواحد عل القل ثلث حلت 
الليات  عمل  تتضمن  الصناعي  الي  ف 
الثقيلة )الشفلت( والقلبات ونحن اليوم 
نتعامل مع مواد صناعية بحاجة ال رفعها 
بواسطة هذه الليات الثقيلة، وهناك الكثري 
من الجزاء التي هي ابدان الركبات، وهذا 
رفعها  سبيل  ف  جهدنا  مضاعفة  يتطلب 
خيص  وفيم  الثقيلة،  الليات  هذه  بواسطة 
الواضيع اخلاصة لشكاوى الواطنني هناك 
حسب  كربلء  بلدية  لديرية  خاصة  خطة 
بالتصميم السايس  التصاميم الوجودة هلا 
لنطقة  ترحيل  هنالك  يكون  بأن  للمدينة 
الي الصناعي مستقبًل، وتم حتديد الكان 
نجف  ك��رب��لء  طريق  ع��ل  وبالضبط  ل��ه 
صناعي  حي  لقامة  خمصصا  وسيكون 
يمر  ال��ذي  ال��ال  الوضع  وبسبب  جديد 
التي  الشاريع  من  الكثري  هنالك  البلد  به 
النقدية  السيولة  توفر  عدم  بسبب  توقفت 
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والي الصناعي الال هو ليس كله لديرية 
وهناك  القدسة  كربلء  حمافظة  ف  البلدية 
اجزاء منه املك تابعة ال الهال وبحاجة 
والناسبة  اخلاصة  التعويضات  اجي��اد  ال 

هلؤلء«. 
اننا  عملنا  خيص  فيم  »اما  ناجي:  واضاف 
كمديرية بلدية نبحث عن زيادة اليرادات 
خلل  من  وم��رشوع  طبيعي  شء  وه��ذا 
سواء  للبلدية  التابعة  الرايض  استغلل 
كانت جزرات وسطية او ساحات عامة او 
غريها من الرايض الواقعة ضمن التصميم 
السايس فهناك كتب ترد سواء من حمافظة 
كربلء القدسة او وزارة العمر والسكان 
البلدية،  واردات  بزيادة  والبلديات خاصة 
للمديرية  كفائدة  لنا  بالنسبة  شء  وه��ذا 
من  ستدخل  نقدية  سيولة  هناك  باعتبار 
لصالح  ال��أج��ورات  تلك  اجي���ار  خ��لل 
فرص  فتح  وكذلك  كربلء،  بلدية  مديرية 
ل  اليوم  ونحن  للمواطنني،  اضافية  عمل 
البلدية  ال  ال��واردات  لدخول  فقط  ننظر 
فتحت  ايضًا  عمل  فرص  هناك  ما  بقدر 

للمواطنني«.
منطقة  ف  الساحات  خيص  »فيم  موضحًا: 

ايضًا  منها  الكثري  هناك  الصناعي  ال��ي 
مستغلة من قبل اصحاب الحلت، وهناك 
ابدان للمركبات الثقيلة مرمية ومتوكة ف 
قل  من  شكاوي  تردنا  وايضًا  الساحات، 
الساحات،  هذه  لتنظيم  الواطنني  بعض 
ال��ارض  ال��وق��ت  ف  الديرية  ارت���أت  ل��ذا 
ومرتبة،  ايضًا  خمازن  وجعلها  ترتيبها  ال 
لكافة  الستحصال  خلل  من  ذلك  وتم 
ال��واف��ق��ات الص��ول��ي��ة س��واء م��ن داخ��ل 
التخطيط العمراين او الحافظة ل جيار تلك 

الساحات«.
وف سؤالنا له عن الخطط لتلك اجلزرة كان 
واطفاء  صحيًا  مستوصفًا  يكون  ان  جيب 
البارك اجاب  وبنكا للصناعيني فضًل عن 
ناجي قائًل: »ف الوقت الال انتفت الاجة 
مستقبًل  سريحل  الصناعي  الي  كون  له 
كربلء  بلدية  ومديرية  اخ��ر،  مكان  ال 
بكوادرها  ال��رص  كل  حريصة  القدسة 
اللزمة  التخصيصات  توفرت  ما  ومتى 
وفيه  نموذجي  هناك حي صناعي  سيكون 
الكسبة ف الي الال ومرتاديه  ما حيتاجه 
من السائقني بالتنظيم مع الشعب والدوائر 

ذات العلقة ومنها شعبة تنظيم الدن«.     

ماجد ناجي

محمد شاكر منيدح

حيدر نضال العنبر
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احد منازل االمام الحسين قبل دخوله كربالء

قصر بني مقاتل... 

يبع���د قصر مقاتل ما يق���ارب) 28 ( كيلومترا  عن كرباء، وهو احد منازل االمام الحس���ين 
)عليه الس���ام( ف���ي طريقه الى كرب���اء.. بل هو آخرها حس���ب بعض الرواي���ات، وله دالئل 
تاريخية معينة تؤكد ان االمام الحس���ين )عليه الس���ام( التقى في ه���ذا المنزل عبيد اهلل 
الجعفي، ال���ذي طلب نصرته لكنه اعتذر من االمام واعطاه الس���يف والفرس وكان جوابه 

)عليه السام(، ال حاجة لنا بفرسك وسيفك.

تقرير/ قاسم عبد الهادي - تصوير/ احمد القريشي
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احد منازل االمام الحسين قبل دخوله كربالء
الفتة الخرية  الؤرخني ف  واعتقد بعض 
الخيرض،  قرص  نفسه  هو  القرص  هذا  ان 
نتيجة اجلزء الوجود فيه والبني عل الطراز 
اجلزء  هذا  ان  متامًا  واعتقدوا  السلمي، 
وبنائه  بدمه  عيسى  بن  عيل  قام  الذي  هو 

من جديد.

تسميات عدة للقصر
لعرفة الزيد عنه حتدث مدير مركز كربلء 
عزيز  الم��ري  عبد  والبحوث  للدراسات 
قرص  قائل،  »الح���رار«  لجلة  القرييش 
تسميات  التاريخ  كتب  ف  وردت  مقاتل 
عديدة له، اوهلا قرص مقاتل ومن بعد وفاته 
يظهر  حسان(،  بن  مقاتل  وفاة  بعد  )أي 
كانت  ثم  مقاتل(،  )بني  بقرص  ُسميَّ  انُه 
هناك مرابطة كم يذكر الطربي لكرسى ف 
هذا الوقع، فُسمي ايضًا واطلق عليه اسم 

)قرص سابور(.
الدولة  ايام  اهلجري  الثاين  القرن  وخلل 
الاكم  عم  عيسى  بن  عيل  قام  العباسية 
واعاد  القرص  هذا  بدم  النصور  العبايس 
الموي  ياقوت  يذكر  كم  لُه  فُسميهّ  بناءه 
اسم  ولكن  باسمه.  ُسميَّ  أي  العجم،  ف 
ف  القرص  ه��ذا  عل  يطلق  ال��ذي  الشهرة 
كتب التاريخ هو قرص مقاتل بن حسان او 
قرص بني مقاتل أي التسمية الول، مقاتل 

بن حسان هو ف العرص اجلاهيل.

احداث شهدها القصر
ان حقيقة هذا القرص جرت فيه الكثري من 
والدب  التاريخ  كتب  ذكرهتا  ال��وادث 
حدث  تارخيي  حدث  آخر  واجلغرافيني، 
اهلادي  العبايس  الاكم  ان  القرص  هذا  ف 
هذا  ف  الرشيد  ه��ارون  اخيه  بحبس  قام 
يتطرق  الكان، ومنذ سنة 170 للهجرة مل 
ارباب التاريخ والقاتل ال ذكر هذا القرص 
حوادث  ف  يذكروه  مل  او  موقعه  حتديد  او 
تارخيية يبدو ان القرص مل تقع فيه حوادث 
طي  جعله  م��ا  ال��ذك��ر  تستحق  تارخيية 

النسيان.
التي  القاتل  او  التاريخ  كتب  باستثناء 
)عليه  السني  الم��ام  س��رية  ال  تتعرض 
للمام،  ال��ن��ازل  اح��د  باعتبار  ال��س��لم( 
اين  مقاتل  قرص  انُه  ُنيَس  حقيقة  فالقرص 
يقع وخاصة البلدانيني واجلغرافيني العرب 
يعطوا  ان  دون  الوقع  اسم  ال  يتطرقون 

دلئل كافية ف حتديد الوقع.

موقع القصر باألدلة
الموي ذهب ال ان قرص مقاتل كان بني 
السكوين  الل  عبيد  ابو  والشام،  التمر  عني 
هذا  وه��و  القطقطانة،  ق��رب  ه��و  يقول 
عن  يبعد  اآلن  القرص  الدق،  الوصف 
يوجد  كيلو متا  حيث   ) القطقطانة) 37 
ال  قطقطانة  من  ُيدخل  ال��ذي  النعطف 

ان  حيث  الجت���اه،  ب��ذا  كربلء  صحراء 
بدليل  الكوفة،  ُقرب  موضع  القطقطانة 
ان قرص مقاتل ضمن حدود  البعض  ه  عدهّ
عندما  الصدوق  الشيخ  منهم  القطقطانة 
)عليه  السني  الم���ام  ن��زول  ال  تطرق 
السلم( ولقائه بعبدالل بن الر اجلعفي ف 
قرص مقاتل، ورشح لقاء عبيد الل بن الر 
الؤرخني  ان  دللة  يعطينا  وهذا  اجلعفي، 
السني  المام  لقاء  ف  كتب  من  بأمجعهم 
)عليه السلم( مع عبيد الل بن الر اجلعفي 

ف القرص.
عندما  الهم  وهي  اخرى  دلئل  وهناك 
)عليه  السني  الم���ام  ان  ال��ط��ربي  ذك��ر 
السلم( عندما نزل قرص مقاتل يقول )فلم 
اصبح اخذ يتساير مع الر متيارسًا والر 
نقف  عندما  فتلحظ  اليمني(،  ال  ُه  ي��ردهّ
عند القرص نجد اليمني ال الكوفة واليسار 
ال  تنزل  يسارًا  تأخذ  فعندما  كربلء،  ال 
كربلء وعندما تأخذ يمينًا تنزل ال الكوفة 
وهذا دليل واضح، اما الدليل الخر مجيع 
)عليه  السني  المام  ان  ذكروا  الؤرخني 
السلم( عندما خرج من قرص مقاتل نزل 
خلف،  دون  بالتفاق  وهذا  نينوى  قرية 
نينوى،  هو  مقاتل  قرص  بعد  الثاين  فالنزل 
النطقة التي تقع بعد هذا القرص هي منطقة 
منطقة  هي  العيان  ال  الاثل  واليوم  نينوى 
ال  الوجودة  نينوى  آثار  ال  ومتتد  فرحية 
دلئل  وهذه  النطقة،  وبقية  السيب  هور 

تدل عل صحة هذا الوقع.

زهير الجواهري عبد االمير عزيز القريشي 
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اختالف اآلراء
بعض الؤرخني ف الفتة الخرية زاروا النطقة واشاروا ال ان قرص مقاتل هو 
قرص الخيرض نفسه، وهذا اشتباه يبدو انه حدث نتيجة اجلزء الوجود ف قرص 
الخيرض أي اجلزء البني عل الطراز السلمي ف القرص، فاعتقدوا متامًا ان هذا 
اجلزء هو الذي قام عيل بن عيسى بدمه وبنائه من جديد، واصبح لديم خلط 
)عليه  المام  يأخذ  عندما  مقاتل  الخيرض هو قرص  اعتبار قرص  اردنا  اذا  لنه 

السلم( ال اليسار يذهب ال هيت واذا نزل ال اليمني ينزل النواوويس. 
ونلحظ بقايا القرص والتي هي بعد العمر ف الفتة العباسية وجود القواس 
السلمية عل الطراز السلمي العبايس، فهذا الوقع هو ضمن مواقع النازل 
منازل  تتبع  مرشوع  ضمن  وهو  السلم(  )عليه  السني  المام  فيها  نزل  التي 
السعودية  العراقية  الدود  من  به  انطلقنا  الذي  السلم(  )عليه  السني  المام 

نزولً  ال كربلء.

دالئل القصر التاريخية
اهلندسة زهري اجلواهري  الربوفسور ف جامعة كربلء  كلية  ومن جهته حتدث 
قائل: ان قرص بني مقاتل بالصل هو ساساين لكن ف زمن العباسيني تم هتديمه 
واعتمدوا عل اسسه لنه حاليًا كبناء طراز عبايس لكن كأسس ساسانية، ولدينا 
دليل اخر وهو وجود الحراب الذي يدل عل العمرة ف زمن العباسيني، القرص 
فيه باحة رئيسية وفيها بركة ماء وحيتوي عل عدد من الغرف، ولألسف العامل 

الكلية غري واضحة للقرص بسبب تعرضه للهدم نتيجة العوامل اجلوية.

الموجات الكهرومغناطيسية
ومن خلل جهاز )اجلي يب آر( الكهرومغناطييس والذي يقوم بارسال موجات 
حتت  التي  الجسام  من  النعكاسات  واستلم  الرض  حتت  كهرومغناطيسية 
او  القراءات والبيانات يعطينا دلئل عل السس،  الرض ومن خلل تفسري 
سمك  وان  القواس  وجود  نلحظ  الرض،  حتت  اخرى  اشياء  او  اثار  هناك 

اجلدار بحدود 2 مت.
ومن ضمن مشاريعنا الستقبلية سنطالب الكومة الحلية والركزية بإعادة تأهيل 
هذا الكان خصوصًا اذا ثبت 100% بان مسري المام السني )عليه السلم( كان 

من هنا ايضًا.  
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الكتاب والكاتب و القارئ

باي  النهوض  التي تعترب من اهم مقومات  الثقافة  القراءة هذه 
الغاية منها تثقيف الجتمع من خلل الطلع عل  جمتمع لن 
التاريخ وعل العلوم الديثة وثقافات العامل الختلفة والتنوعة ، 
هذه الغاية من القراءة اصبحت تتحقق بواسطة اجهزة التصال 
الديثة دون الرجوع للكتاب ، ولكن هلا مساوئها هذه الجهزة 
 ، الكتاب  قراءة  بالعزوف عن  ، ولكنها سامهت  بقدر حماسنها 
ساعدها عل ذلك طبيعة الؤلفات والؤلفني وكيفية التسويق ، 
اليوم اصبحت النافسة بني شبكات التواصل الجتمعي ودور 

النرش بالدرجة الول .
الكتاب اللكتوين قد يكون بثمن رمزي او حتى جماين ولكنه 

الكتوبة  الورقة  دون  اليه  للرجوع  كوثيقة  يعتمد  ان  ليمكن 
العثور  اللكتوين  الكتاب  يسهل  نعم   ، عالي  العتبار  وهذا 

عل العلومة الطلوبة عل ان تراجع ف الصدر الكتايب .
الكتاب يتاثر بعدة عوامل منها العنوان والؤلف وكتابة ملخص 
والصادر  الواضيع  وفهرس  الخ��رية  الصفحة  ف  للكتاب 
خيتار  ان  عليه  الناجح  الكاتب  او  الؤلف   ، الطباعة  ونوعية 
وماهية  العنوان  وكذلك  القارئ  انتباه  يلفت  ناجحا  اسلوبا 
العلومات التي تؤثر بالتلقي وتايت هذه من خلل دراسة ثقافة 
يبحث  فانه  القارئ  واما   ، للقارئ  النفيس  والوضع  الجتمع 
للجميع  العوامل  ، هذه  الزهيد  والفيد وحتى عن  السهل  عن 

الكتاب وثيقة مهمة تعّبر عن حضارة وثقافة االمم ، الكاتب هو ذلك الش���خص الذي يحسن 
اختي���ار المعلوم���ة وكيفية صياغتها باس���لوب يلفت انتب���اه القارئ او الباح���ث، والقارئ هو 

المستهدف من قبل الكاتب والكتاب .
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اصبحت ادوات دور النرش العالية ، فالكثري من القراء بدا يتابع 
دار نرش معينة قبل ان يتابع اسم الكاتب او عنوان الكتاب ، وهذه 

الدور هلا منهجيتها ف العمل حسب عائديتها .
العاملني فيها يؤدون  دور النرش الكومية ل تفي بالطلوب لن 
عملهم وفق منهج خمطط له بتوزيع مطبوعات معينة جلهات معينة 
 ( الوجهة  النرش  دور   ، ل  ام  الكتاب  ترصيف  تم  ان  يعنيها  ول 
حتى  او  معينة  جهات  من  مدعومة  تكون   ) سلبية  او  اجيابية 
شخصيات معينة غايتها اما النهوض بثقافة جمتمع او حتطيم ثقافة 
، وهنالك دور  القدم هلا  الدعم  تتناسب طرديا مع  جمتمع وهذه 

نرش ختصصية اي تنرش ثقافة معينة .
والهم هي دور النرش التجارية التي تسعى لبيع الكتاب مهم كان 
نوعه ، وهذه الدور تضع هلا خطط تتفق وترصيف الكتاب كان 
تقوم بدراسة الجتمعات من حيث وضعها الثقاف والقتصادي 
الكتاب  معارض  اقامة  ومواعيد  اماكن  وتتابع  كم  والجتمعي، 
عل  تعمل  وحتى   ، مهمة  مناطق  ف  فروعا  هلا  وتفتح   ، الدولية 
 ، الكتاب  سعر  ال  مضاف  اصل  هو  ال��ذي  الجاين  التوصيل 
اصبح  اليوم  ،مثل  كلفة  باقل  جيدة  طباعة  عل  جاهدة  وتعمل 
وحتى  الرغوب  هو  اجلرائد(  ورق  او  الصفر   ( الشامواه  ورق 
 ، العالية  لكلفتها  وذلك  قليلة  اصبحت  الفني  التجليد  عملية 
وتنتقي نوع الكتاب والكاتب، هذه الدور تكون اسعارها باهظة 
وف نفس الوقت ختلق لنفسها نخبة من القراء ف خمتلف اصقاع 

الرض .
تكون  الحيان  بعض  ف  جمانا  توزع  والتي  الدعومة  الكتب  اما 

قليلة التاثري ان مل تكن معدومة او معكوسة، لن النسان بطبعه 
يرى الجانا او الزهيد غري مهم .

بتلك  ليست  ظاهرا  حيزها  اخ��ذت  التي  اللكتونية  القراءة 
الستوى التي جتعل القارئ حريصا عل قراءة الكتاب الكتونيا ، 
بل فقط يبحث عن ما يريد معرفته من معلومة وليس قراءة كتاب 

الكتوين كم يقرا كتابا ورقيا .
والثقافية  القتصادية  الناحية  هي  القراءة  عل  القيقي  الؤثر 
القارصة  نظرنا  وجهة  من  هذا   ، للمجتمع  المني  والستقرار 
هلا  متخصصة  وجل��ان  ضوابط  من  فلبد  الطباعة  الية  وام��ا   ،
صلحيات واسعة تقيم الكتاب قبل الطباعة حتى تسد الباب عل 
اليوم  اصبحت  والتي  العلوماتية  الرسقات  او  العشوائي  الطبع 
يؤلف  ان  شخص  اي  وبامكان  رائجة  سوق  النتنيت  بفضل 
الكتبات  واقراص  البحث  حمرك  باستخدام  اسبوع  خلل  كتابا 

اللكتونية .
عندما تقرا كتابا معينا سعره باهظ وطبعته متكررة فهذا دليل عل 
وهذه   ، الثمن  كان  مهم  الكتاب  تشتي  القراء  من  معينة  نخبة 
يعرضها  ل  ان  عل  حريص  الؤلف  او  النرش  دور  تكون  الكتب 
بشكل الكتوين بل تكون ضمن موقع خاص ل يمكن اقتناؤها 

او قراءهتا ال بثمن . 
اليوم اسلوب الرواية هو السلوب الرائج والحبذ لدى القارئ 
الكريم فالذي يبغي نرش معلومة ما عليه ان جييد اسلوب الرواية 
 ، العلومة  ماهية  عل  الحافظة  مع  ومهية  شخصيات  واختلق 

حتى يتمكن من كسب ود القارئ 
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القايض السيد نور الل ضياء الدين أبو الجد الشتهر بالمري سيد 
عيل ما ف رياض العلمء نقل عن رشحه لدعاء الصباح والساء 
السيني  رشيف  حممد  العلمة  ابن  السلم  عليه  الؤمنني  لمري 
ابن  السن  ال  نسبه  ينتهي  وال��ذي  الشهيد  التستي  الرعيش 
السني الصغر ابن المام زين العابدين عليه السلم ، ولد ف 

بلدة تست من خوزستان سنة 956 وبا نشأ وتربى.
ثم هاجر ال الشهد الرضوي لتحصيل العلوم ثم رحل ال اهلند 
عند  له  فشفع  الكيلين  ال��رزاق  عبد  بن  الفتح  ايب  ال  وتقرب 
السلطان اكرب شاه فقابله واعجب به وسلمه القضاء عل ان ل 

خيرج عن الذاهب الربعة .
 أقوال العلمء فيه:

صاحب  “إنه  العلمء:  ري��اض  ف  أفندي  الل  عبد  ال��ريزا  ق��ال 
التصانيف الكثرية اجليدة والتآليف الغريزة السنة الفيدة، وهو 
بالسري  بصري  حمدث  فقيه  علمة  صالح  دين  عامل  “قده” فاضل 
والتواريخ جامع الفضائل ناقد ف كل العلوم، شاعر منيش جميد 
ف قدره، جميد ف شعره، وله يد ف النظم بالفارسية، وله أشعار 
و قصائد ف مدح الئمة، وله ديوان شعر وكان من عظمء دولة 

السلطني الصفوية.”
وف أمل المل: “فاضل عامل علمة حمدث ، له كتب منها إحقاق 

الق.”
وف الروضات نقل عن صاحب صحيفة الصفا ما لفظه: “كان 
حمدثا متكلم حمققا فاضل نبيل علمة، له كتب ف نرصة الذهب 

ورد الخالفني.”
العلم  وجلة  ومناره،  الدين  “كعبة  الفضيلة:  شهداء  كتاب  وف 
اخلافق،  وبنده  الشاهر،  وسيفه  السافر،  الذهب  بلج  وتياره، 
ولسانه الناطق، أحد من قيظه الول للدعوة إليه، والخذ بنارص 
اهلدى، فلم يربح باذل كله ف سبيل ما اختاره له ربه، حتى قىض 
اهلندية  البلد  هبط  الطاهر،  دمه  من  هريق  ما  الل  وبعني  شهيد، 
حلك  من  هنالك  ما  وجل  الل  حدود  وأقام  الدعوة  فيها  فنرش 
إل  فيها  داعية  أول  ولعله  الزاهر،  علمه  ببلج  دام��س،  جهل 
الثناء عليه متواترا ف أمل المل،  التشيع والولء اخلالص، جتد 

ورياض العلمء وروضات اجلنات والجازة الكبرية لفيد السيد 
اجلزائري، ونجوم السمء والستدرك ، والصون النيعة ، وغريها 

من العاجم.”
 مشاخيه:

1- والده العلمة السيد حممد رشيف الدين.
2- الول عبد الواحد بن عيل التستي.

3- الول حممد الديب القاري التستي.
4- الول عبد الرشيد التستي ابن اخلواجة نور الدين.

 تلمذته:
1- ابنه العلمة السيد رشيف.

2- ابنه السيد حممد يوسف.
3- العلمة الشيخ حممد اهلروي اخلراساين.

4- الول حممد عيل الكشمريي.

 السيد نور اهلل الشوشتري

A h r a r w e e k l y سّير علماء52



حل آية الل الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء )رحه الل( راية 
ضد  باجلهاد  نادى  و  النجليز  الستعمرين  وجه  ف  السلم 
الصهاينة الحتلني لفلسطني السلمة ، و له ف القضايا السياسية 
ج با سمعة العلمء الصالني  و الجتمعية مواقف مرشقة قد توهّ
ل الرأي السلمي الواضح للمسلمني الشيعة ف قضايا  و سجهّ
المة السلمية الراهنة ، لسيم قضية فلسطني الحتلة . و قد 
ُعرف الشيخ كاشف الغطاء ف أوساط علمء السنة و اجلمعة 

بحرصه اجلادهّ عل وحدة السلمني .
الغطاء  كاشف  المام  سمحة  بال  ما   «  : مرة  ُسئل  انه  يقال 

يتدخل ف السياسة و هو رجل دين « ؟
و   ، اخلري  طلب  يعني  السياسة  مفهوم  كان  اذا   «  : قائل  فرد 
فاننا   ، الفساد و اخليانة  للناس ، و ارشادهم ، و منع  اخلدمة 
ان   . الواجبات  ، و هذه من  فيها  حتى قمة رؤوسنا غارقون 
هذه السياسة ، هي النيابة العامة ) للنبي و الئمة و هي خاصة 
و اخللفة  الرشعية  الزعامة  ( و هي  الدين السلمي  بفقهاء 
جعلناك  إنا  داود  يا   (: لداود  تعال  الل  عنها  قال  التي  الهلية 

خليفة ف الرض فاحكم بني الناس بالق . . . ( 
فسياستنا سياسة النبي و الئمة ، السياسة اخلالية من كلهّ أنواع 

ث بالعايص « اهلوى و الطمع و التلوهّ

5-ا لسيد مجال الدين عبد الل الشهدي.
 مؤلفاته:

أجوبة  م��رات،  ثلث  طبع  وقد  الق  إحقاق   ، ومنها  كثرية 
مسائل السيد حسن الغزنوي، إلزام النواصب، إلقام الجر ف 
الرد عل ابن الجر،  بحر الغدير ف إثبات تواتر حديث الغدير 
سندا ونصيته دللة، البحر الغزير ف تقدير الاء الكثري تصدى 
ف  القرآن  تفسري  والساحة،   بالوزن  الكر  مقدار  لتحقيق  فيه 

جملدات وهو عجيب ف بابه، وغريها
كيفية استشهاده :

فكان  الكم،  التيموري  شاه  جهانگري  السلطان  تسلم  أن  بعد 
القوم  علمء  الفرصة  فاغتنم  التأثر،  رسيع  ال��رأي،  ضعيف 
وحسدهتم، فدسوا رجل من طلبة العلم فلزم القايض وصار 
خصيصا به بحيث اطمأن قدس رسه بتشيعه، واستكتب ذلك 
الشقي نسخة من كتاب إحقاق الق الذي يدافع فيه عن العلمة 
اليل وكتابه ) هنج الق وكشف الصدق( فأتى به إل جهانگري، 
فاجتمع لديه علمء أهل السنة وأشعلوا نار غضب اللك ف حق 
السيد حتى أمر بتجريده عن اللباس ورضبه بالسياط الشائكة 
إل أن انتثر لم بدنه الرشيف وقىض نحبه شهيدا وحيدا فريدا 
غريبا بني العداء متأسيا بجده سيد الشهداء وإمام الظلومني 
أيب عبد الل السني عليه الصلة والسلم ، وف بعض الجاميع 
الخطوطة أنه بعد ما رضبوه بتلك السياط وضعوا النار الوقدة 
إناء من الصفر أو الديد عل رأسه الرشيف حتى غل خمه  ف 

ولق بأجداده الطاهرين، وكانت تلك الفجيعة سنة 1019.
تزوره  مزار  ” ومرقده  ” آگرة  آباد  أكرب  ف  رسه(  )قدس  دفن 

العامة واخلاصة.
ويعرف السيد الشوشتي عند شيعة اهلند بالشهيد الثالث وهلم 

موسم خاص ف السنة حيتفلون بذكراه ف شهر ترشين الثاين

هِذه ِمن الواجبات
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ذكريات عن كربالء

للشاعر المرحوم السيد محمد رضا القزويني
المتوفى سنة 1437هـ )2015م(

المصدر: اضواء على مدينة الحسين الحركة العلمية – الجزء االول/ محمد صادق الكرباسي 

)1(
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اأع���������������ل���������������ى ال������������������������������روح م���������������ا ي�������������زي�������������د ��������س�������ف�������اه�������ا
خ�������������������ط�������������������راٌت ت���������������������������س�������������ّدين ن�����������ح�����������و اأر���������������س��������������ي
راح�������������������������ت ال���������������ذك���������������ري���������������ات ت�����������������س��������م��������و ب�������ف�������ك�������ري
ك�������������������������ان ف�����������ي�����������ه�����������ا جل���������ن���������ب���������ت���������ي���������ه���������ا رج�������������������������اٌل
وا������������س�����������ت�����������ن�����������ارت ب���������ه���������ا امل������������������دار�������������������س ب������ال�������������س������ب�������
وجت���������������������������ّل���������������������������ت ه����������������������ن����������������������اك م���������������در����������������س����������������
ت���������������ت���������������الال م������������������ن ال���������ف�������������������س���������ي���������ل���������ة وال����������ع����������ل�����������
ت�����������������ت�����������������غ�����������������ذى ال�����������������ع�����������������ل�����������������م وال���������������������زه����������������������
ف�����������������������������اذا �������������س������������اق������������ت امل�������������������������س������������ال������������ك ي������������وم������������ًا
وج������������������������������دْت ع�������������ن�������������ده اجل���������������ه���������������اد وب�������������������������ذل ال�����������
ال������������روا�������������س������������ي ف�������������ل�������������ُت�������������دكُّ  اهلل  ر�������������س������������ى  يف 
ت����������ت����������ه����������اوى اجل������������ب������������ال ث������������م مت��������ي��������د االأر�����������������������������س ف�����
غ���������������ر ار�������������������������س احل���������������������س����������ن ف������������������������اهلُل ب����������اأر�����������س�����������
����������س���������رب���������ت ن�������������ح�������������وُه رج�������������������������اٌل ع���������������س�������ا ال�����������ِرح������������
وَه�������������������������������������وْت ل�������������ل�������������ف�������������رات ف��������ان��������ب��������ج�����������������س��������ت ك�������
وارت��������������������������������وت م��������������ن م�������ع�������ي�������ن�������ه ف��������ت��������ن��������ام��������ى ال�������ف��������
اآث�������������������������رت ب��������ال��������ن��������ف��������و���������س ك�������������ي ي�������ن�������ه���������������س ال���������دي����������
ال��������ع�����������������س���������)5( يف  ل��������ُت��������ل��������ه��������َب  ث�����������������������ورٌة  ف��������اجن��������ل��������ت 
َدْوٌر)6( ل�������ل�������ط�������ب�������ط�������ب�������ائ�������ي  ف��������ي��������ه��������ا  ك������������������ان 
��������������ن اأرواح����������������������������� وُب�������������������������������������روُد ال�����������ت�����������ق�����������وى ت��������������زيِّ

ك����������������������ان ا���������������س��������������ت��������������اّذه��������������م ه�����������ن�����������ال�����������ك ���������س��������ي��������ٌخ 
ج���������ع���������ف���������ر مي���������������������الأ ال��������������ع��������������ي��������������وَن ب������������������ه������������������اًء)8(
ف�������������������������������اإذا اأ�������������س������������ب������������ع ال���������������������درو����������������������س ب���������ي���������ان���������ًا
وجت�������������ّل�������������ى امل���������������ه���������������ديُّ ُرك���������������ن���������������ًا وث������������ي������������ق������������ًا)9(
����������ه����������ٍم وت��������������������ب��������������������ّدى اأجن�����������������������ال�����������������������ُه ك�����������������������لُّ �����������سَ
وب�����������ج�����������ن�����������ب ال�����������ع�����������ب�����������ا������������س ������������س�����������ع�����������ْت ن���������������������واٍد
ُت����������������������راث����������������������ًا)10( ت���������������س�������ت�������م�������د  ق��������������زوي��������������ن  اآل 
وان��������������������������������رى ال�������������ك�������������اظ�������������م املُ������������������ب������������������ّج������������������ل)11(
ك����������������ان ف�������ي�������ه�������ا ل��������ل�����������������س��������ادق ال�������ه�������ي�������ب�������ة ط���������������������)13(
وب��������ه��������ا ال�������������س������ال������ح اخل������ط������ي������ب ي���������������������وؤُّم اجَل������������م�������������)14(
م�������������������ع�������������������اٍن)15( ���������س��������ي��������ب��������وي��������ه  يف  وت���������������������������������راءت 
)16( وخل����������������ر ال������������دي������������ن ا��������س�������ت�������ه�������ام�������ت ن������������ف������������و�������������سٌ
مل��������������������������ح��������������������������اٌت)17( حم�������������م�������������د  يف  وب���������������������������������دت 
ال������ع������ل������� خ����������ّول����������ت����������ه  اإذ  ف��������ي��������ه  اخل����������������ر  ت������ل������م�������������س 
ل����������ل����������دي�����������)18( واأج���������������وب���������������ةٍ   ال���������ر����������س���������ا  ول��������ع��������ب��������د 
وج��������������������م��������������������وٌع م�����������������ن امل��������������������راج��������������������ع واالأع����������������������������ال
ف�������������ل���������������������������س�������������اه�������������رود ه�������������ه�������������ن�������������اك ن�����������������س��������ي��������ٌب
واأ���������������������س��������������������اد اخل����������ط����������ي����������ب م������������در�������������س������������ة ك��������ان��������ت
خ��������ط��������اب يف  اأ���������������س��������������رق��������������ت  ق����������������د  ووج�������������������������������������وٌه 
ح���������������لَّ ف������ي������ه������ا ال����������ك����������ع����������ب����������ي)19( اإث������������������ر اخل������ف������اج�������
ف���������������������������اذا م�����������������ا راأي�����������������َت�����������������ه�����������������م ق�����������������د ت�����������الق�����������وا
ي���������ق���������ط���������ر اخل��������������������ر وال���������ف�������������������س���������ي���������ل���������ة واالإمي��������������������������
ح�������������س������ن������ت������ه������م اأر��������������������������������سُ ال������������ك������������رام������������ة ده������������������رًا
رب������������اه������������ا يف  ك���������������������اأجن���������������������ٍم  ف������������������ت������������������ه������������������اَووا 

ح������ن  ك����������������ل  يف  ال���������������ت���������������اري���������������خ  اأّن  ب��������������ي��������������َد 

َك������������راه������������ا ي������������زي������������ل  م��������������ا  ال������������ع������������ن  ع���������ل���������ى  اأْم 
َم������������داه������������ا ا����������س���������ت���������ط���������ال���������ت  ال������������غ������������رب������������ُة  واإن 
ف�������������������ت�������������������ذك�������������������رُت ك������������������رب������������������ال وُرب����������������������اه����������������������ا
روؤاه������������������������ا يف  وال�������������ُت�������������ق�������������ى  ال����������ع����������ل����������م  حت����������ف����������ظ 
اأب��������������ن��������������اه��������������ا)2( ك������������رمي������������ة ً  ف��������ع��������ا���������س��������ت  ���������������ط 
�����������ة ال��������ه��������ن��������دي ُرك������������ن������������ًا ل�������َوع�������ي�������ه�������ا وه�������������داه�������������ا)3(
م�����������������س��������راه��������ا يف  ال�����������������ط�����������������الُب  ف�������ت�������م���������������س�������ي  ����������������م 
م�������ب�������ن�������اه�������ا يف  احل�����������������ي�����������������اة  ف��������ت�����������������س��������م��������و  ������������������د 
م��������ب��������ت��������غ��������اه��������ا يف  ل���������ل���������ح�������������������س���������ن  جل�������������������������������������اأْت 
اق�����������������س��������اه��������ا غ�������������اي�������������ة ً  واالأه�����������������������������������ل  ��������������������������روح 
ت���������������س�������اه�������ا ال  ق�����������م�����������ة ً  ل��������ل�����������������س��������ب��������ط  اإن 
��������������������������ي ك�������������������������ل ج�����������������ان�����������������ب�����������������ن ���������������س��������������واه��������������ا
�����������������������������ى ج�������������������ب�������������������ال�������������������ه اأر�����������������������س����������������������اه����������������������ا
�����������������������ال ف���������ا����������س���������ت���������ع���������ذب���������ت ه��������������ن��������������اك ب��������ق��������اه��������ا
ظ����������م����������اآه����������ا اىل  ال������������������ه������������������دى  ع���������������ي���������������ون  �������������������ل 
م�������غ�������ن�������اه�������ا يف  اال��������������������س�������������������ول  اإث��������������������������������َر  ������������ق�����������ه 
������������ن ف������ل������ل������ع������ب������ا�������س اإي��������������ث��������������اره ُي���������ث���������ر ف������������داه������������ا)4(
��������������ري�������������ن ن������������������������������ارًا ف�������ت���������������س�������ط�������ل�������ي اأع���������������داه���������������ا
ف��������������ت��������������واه��������������ا)7( يف  ال������������زع������������ي������������م  وال������������ت������������ق������������ي 
������������������������ًا ف��������������ُي��������������ب��������������دي �����������س����������م����������ره����������ا م���������������راآه���������������ا
ت��������ت��������ن��������اه��������ى ق������������د�������������س������������ي������������ةٌ   ج������������ل������������ّل������������ت������������ه 
م���������������������س����������راه����������ا يف  ال����������������ي����������������ه  ت����������������رن����������������و  ح�������������������ن 
ك�������������������ان ُي�������������������س���������ف���������ي م���������������ن ق����������د�����������س����������ه اأرواه�����������������������������ا
م�����������ن�����������ح�����������ت�����������ه م���������������������ن ك���������������������رب���������������������الء ه��������������واه��������������ا
ت���������������س�������ت�������ط�������ي�������ُب ال�����������دن�����������ي�����������ا ب���������ه���������م اأ������������س�����������داه�����������ا
ُذراه���������������������������ا يف  ف�������������ط�������������اح�������������ٌل  اأ����������س�������������������س���������ت���������ه���������ا 
م�������غ�������ن�������اه�������ا يف  ال���������������ر����������������س���������������ول  ت���������������������������راث  م����������������ن 
خ��������������ط��������������ب��������������اه��������������ا)12( يف  وامل��������������رت�����������������������������س��������������ى 
ع����������ل����������م����������اه����������ا يف  ال���������������ن���������������ف���������������و����������������س  ������������������������������يَّ 
�������������������ع ع������������ن������������د ال�����������������������������س��������������الة م������������������ا اأح���������������اله���������������ا
ر�����������������س����������������م االول�������������������������ي�������������������������اء ن�������������ه�������������ج ه�������������داه�������������ا
ع���������������������س����������ق����������ت ف�������������ي�������������ه ط�����������ي�����������ب�����������ة ت�����������ه�����������واه�����������ا
���������س��������ن��������اه��������ا جت����������������ّل����������������ى  ق�������������������د  حم�������������������ّي�������������������اه  يف 
�����������������م����������������اء االأع��������������������������������������������الم اأم��������������������������������ر ع���������ط���������اه���������ا
��������������������ن ك����������������ان����������������ت م���������������������������س�������������ائ�������������ٌل ي�����������رع�����������اه�����������ا
م�������������داه�������������ا ال�������������ق���������������������������س�������������ُد  ي�������������������������������درك  مل  م 
اأف��������������ن��������������اه��������������ا يف  ال������������������������ف������������������������ايلِّ  والآل 
م�����������������������������������������الذا ل��������������ل��������������ط��������������ال��������������ب��������������ن ل�����������ه�����������اه�����������ا
ع������������ل������������م������������اء اه������������������ت������������������دت ب������������ه������������ا اأب������������ن������������اه������������ا
������������������������������ي)20( ح�����������������لَّ امل�����������ه�����������اج�����������ُر ال�������������ي�������������وم ج�������اه�������ا
ط������ه اآث������������������������������������ار  راأي������������������������������������ت  اج��������������ت��������������م��������������اع  يف 
�����������ي����������م����������ان اإّم������������������������������ا ف�������������������������رٌد ه����������ن����������ال����������ك ف��������اه��������ا
اأرج����������������اه����������������ا يف  ح���������������������لَّ  م����������������ن  م���������ن���������ه���������ا  ن���������������������ال 
ظ���������ل���������م���������اه���������ا)21( يف  �����������س����������اد  ال��������ب��������ع��������ث  ح������ي������ن������م������ا 
ذك���������������راه���������������ا يف  مي������������������������رُّ  اإذ  ي���������ن���������ت�������������������س���������ي 
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)1( من بحر الرمل، وفيها يتطرق ال أعلم زمانه واصدقائه وزملئه.
)2( السبط : المام السني )عليه السلم(.

الل  الرشتي )قدس  الشيخ جعفر  الرحوم  بيد  توليتها  التي كانت  الكربى  اهلندية  الدرسة  : هي  اهلندي  )3( مدرسة 
رسه(.

)4( العباس : أراد به ابا الفضل العباس، اخا المام السني )عليه السلم(.
ت كل انحاء العراق ضد الحتلل النكليزي سنة  )5( الثورة: أراد با ثورة العرشين التي انطلقت من كربلء وعمهّ

1338ه� )1920م( والتي كانت سببًا مبارشًا ف استقلل العراق.
)6( الطباطبائي: هو السيد حممد عيل الطباطبائي التوىف سنة 1381ه� )1961م(، كان من اعلم كربلء الجاهدين، 

وكانت له مشاركة ملحوظة ف ثورة العرشين، وكان رجلً  جريئًا ل تأخذه ف الل لومة لئم. ) صورة (
)7( التقي: هو المام الشيخ حممد تقي الشريازي قائد ثورة العرشين وخملهّص العراق من الحتلل الربيطاين. 

) صورة (
)8( جعفر: هو الشيخ جعفر الرشتي، استاذ العلمء والفقهاء، وكانت تولية الدرسة اهلندية بيده. ) صورة (

س ف الروضة السينية،  )9( الهدي: هو السيد مهدي الشريازي: احد الراجع بكربلء، ُعرف بالزهد والُتقى، كان يدرهّ
وكان يقيم الصلة ف الصحن السيني الرشيف. ) صورة (

)10( آل قزوين: هي العائلة التي انحدر منها الشاعر وعدد من العلمء والفقهاء والدباء والشعراء، يصل نسبهم ال 
المام موسى بن جعفر )عليه السلم(، انحدروا من مدينة قزوين وسكنوا كربلء منذ عقود غابرة.

)11( الكاظم: أراد به اخلطيب السيد حممد كاظم القزويني السابق الذكر. ) صورة (
)12( اراد به اخلطيب والعامل السيد مرتىض القزويني، شقيق الشاعر. ) صورة (

)13( الصادق: هو الرحوم السيد حممد صادق القزويني، احد علمء كربلء، وهو والد الشاعر. ) صورة (
)14( الصالح: هو اخلطيب الرحوم السيد حممد صالح القزويني، احد اشهر خطباء كربلء وهو خال الشاعر. 

) صورة (

 الشيخ محمد تقي شيرازيالسيد  محمد كاظم القزوينيالسيد محمد صادق القزويني
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)15( سيبويه: هو الشيخ حممد عيل سيبويه، احد علمء وفقهاء كربلء، كان له حمرض درس ف الرضة العباسية. ) صورة (
)16( خري الدين: هو السيد حممد عيل خري الدين، احد علمء كربلء، كان من ائمة مجاعة الصحن العبايس. ) صورة (

)17(حممد: هو الشيخ حممد الكربايس، احد فقهاء كربلء، وعميد الوزة العلمية ف كربلء، ومن ائمة مجاعتها. ) صورة (
)18( عبد الرضا: هو السيد عبد الرضا الشهرستاين من علمء كربلء، اشُتهر بمجلة اجوبة السائل الدينية. ) صورة (

)19( الكعبي: هو اخلطيب الشهيد الشيخ عبد الزهراء الكعبي الذي اغتيل بالسم من قبل النظام البائد. ) صورة (
)20( اخلفاجي: هو اخلطيب الشهور الشيخ هادي اخلفاجي العروف بأطواره النربية. ) صورة (

البعث: اراد به الزب الذي حكم العراق وذاع ظلمه وشاع.  )21(

 الشيخ عبد الزهرة الكعبي

السيد مرتضى القزوينيالسيد مهدي الشيرازيالسيد عبد الرضا الشهرستاني

 الشيخ هادي الكربائي الشيخ محمد الكرباسي
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جدثك  على  عظمة  تتوهج  الذهب  تالل  اأرى  �سباح  كل  مطلِع  يف 
الطاهر، اأرى مبهابتك هويتي، وكربالء ت�ستقبلني يف �سخ�سك وطنا 
رحيبا، تنظر اإيّل كان�سان مغمور بالع�سق االمامي، واأكرث من ذلك، 
تبدلت  ما  ا�سرع  فما  ابوابك..  اأعتاب  على  ورميُتُه  ندمي  جمعُت 
اأيامي، ونورك ميدين باحلياة التي تعوزين، واأنا ا�سيُء الندم واأتلو 
املرثيات بكلمات متو�سلة، ويداي جتوبان �سقيل جدرانك الناعم، 
كاأنه  ابوابك  ُيقّبل  وفمي  ال�سايف،  عطرك  عبق  تتنف�س  ونف�سي 
للحظة  يطوقان  وهّن  ملم�سهما  دفء  حت�س�ست  لقد  يديك،  ُيقّبل 
والرحمة،  ال�سفاعات  تتوزع  امتداد �سوء �سريحك  رقبتي. وعلى 
ومن ا�سمك يرتعد الباغون والكذابون ومن يف قلوبهم زيغ، يعلمون 
فر�سا  اهلل..  نار  من  املري�سة  نفو�سهم  تذكي  ال  جنتك،  جمال  ان 
اهلل اىل جانب نكهة حق معرفتك نعيم واأمان يف االر�س وجنة يف 

االآخرة.  
�سيدي، اأنا ان�سد �سفاعتك، منذ ان ولدت اردد ا�سمك وكنيتك، اح�ُس 
تتعقبني.  وان��ت  عنك  ابحث  وقبتك.  مبنائرك  تر�سدين  انك 
تنتظرين..  هناك  راأي��ت��ك  والتمرد  الن�سيان  ع��امل  اىل  هربُت 

ت�سربني كل يوم بن�سيد العقيدة.. ب�سوت الكلمات، فيتوجع قلبي 
وتنهار روحي من النحيب وتعمى عيناي من الدموع.. ها اأنذا االآن 
يا �سيدي العظيم حتت نورك اتتبعك والياأ�س يكاد يقتلني حن اأرى 
يف ف�ساءاتك ق�سوة وظلما وال اأرى اأحدا يثور، املخل�سون يتجنبون 
و�ستم�سح  انك يف كل مكان  واثقون  ال�سر باخلر،  العنف ويقابلون 
الفقراء  عزاء  ال��وارف  ظلك  فان  ال�سر،  غبار  جباههم  عن  يوما 
ين�سدون  واجلميع  اليك،  واملهاجرين  واملهجرين  واملجروحن 
�سفاعتك... ونحن معك اأكر قوة وثروة، مل تعرف او جتمع فوق 
غا�سب  كل  بوجه  م�ستعلة  براكن  رماحنا  و�ستزفر   ، قط  االر�س 

وظامل فوق ادمي ار�سك املقد�سة.
يف مطلع كل �سباح اراك اأكرث امتدادا وتعلو منائرك الذهبية اأكرث، 
وتعطيني كل يوم نكهة، رافعا راية خ�سراء طالعة من ع�سق روحي، 
واأنا اب�سر يف جنتك حركة، وحياة وبناء، كل �سيء يولد فيها من 
جديد فاكتملت فيها ف�سول االر�س وهذا �سر الطف العظيم حيث 

نبتت الدماء الزاكيات كان الربيع اخ�سر. 

حيــــدر عـــاشــــورجمعُت ندمي ورميُتُه على أعتاب ابوابك

يـــــا ُحسيــــــن
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�سكلِت املنا�سباُت االإ�سالمية مادة خ�سبة لل�سعراء منذ �سدر االإ�سالم اإىل 
يومنا هذا، وتفاوت اإح�سا�سهم به قوة و�سعُفا، عبادة وعادة، واأخذ هذا 
اأهمها-  اإن مل يكن من   - املنا�سبات،  االهتمام مظاهر عديدة، ومن هذه 
موا�سم رم�سان واحلج والعيدين؛ فهي تتكرر كل عام مع اختالف الظروف 
واالأحداث التي قد متر بال�ساعر خا�سة اأو متر باالأمة االإ�سالمية عامة، 
اأغرا�س �سعرية  ال�سعراء مع االأعياد تفاعال قوًيا ظهر يف  وقد تفاعل 

منوعة منها:
حتري روؤية الهالل واال�ستب�سار بظهوره:

اأن من ذلك قول ابن الرومي: وياأمل  العيد،  بقدوم  خرًا  ي�ستب�سر  اجلمبالطي  ال�ساعر  وهذا 
يكون فر�سة مل�ساعدة الفقراء واملكروبن حن يقول:

ولل�ساعر يحيى ح�سن توفيق ق�سيدة بعنوان »ليلة العيد« ي�ستب�سر يف 
مطلعها بقوله:

والعيد ما هو اإال تعبر عن ال�سعادة التي تغمر ال�سائمن بنعمة اهلل 
بن  حممد  يقول  الف�سيل  ال�سهر  �سيام  باكتمال  عليهم  اأنعمها  التي 

�سعد امل�سعان:

وي�ستمر يف و�سفه حتى يختمها بقوله:

هلل  طاعة  وكونه  العيد،  بحقيقة  معرفة  عمق  عن  ينم  قول  وهو 
ولي�س مدعاة للغرور والتكر.

حقيقة معنى العيد:
للعيد فيظنوه يف  املعنى احلقيقي  امل�سلمن عن  وقد يغفل كثر من 
العيد  �سمات  من  ذلك  كان  واإن  فقط،  واللعب  واللهو  اجلديد  لب�س 
حول  االألبري  اإ�سحاق  اأب��و  اإليها  ينبه  اأخ��رى  اأم��وًرا  هناك  ولكن 

حقيقة معنى العيد؛ فيقول:

وقول ابن املعتز:

عز الدين فرحات

بف�سله ال�سي�ام  �سه�ر  انق�سى  وملا 
العيد كحاج�ِب �سيٍخ �ساَب من ُطوِل ُعْمِره  اأقبل  الب�سر بنا مذ  طاف 

ي��ا ع��ي��د ك��ل ف��ق��ر ه��ز راح��ت��ه 

ب�سائر العيد ترى غنية ال�سور 
وموكب العيد يدنو �ساخبًا طربًا  

يا ليلة العيد كم يف العيد من عر 

هذا هو العيد فلت�سُف النفو�س به 
اأي����ام����ه م��و���س��م ل��ل��ر ت��زرع��ه 
فتعهدوا النا�س فيه: من اأ�سر به 
وبددوا عن ذوي القربى �سجونهم 
وا�سوا الرايا وكونوا يف دياجرهم 

ه�الُل�ه  اأ���س��اء  ق�د  بِفْط�ٍر  اأه�����اًل 
��ٍة   ِف�سَّ من  ك���زورٍق  اإلي�ه  وانظ�ْر 

ما عيدك الفخم اإال يوم يغفر لك 
خلق  دينه  ث��ي��اٍب  جديد  م��ن  ك��م 
ورع  ذي  االأط���م���ار  م��رق��ع  بطلعته وم���ن  م�����زه��ًوا  اأق��ب��ل  والعيد 

فرحتهم   فيه  اأ�ساعوا  وامل�سلمون 
تع�بده  املنهي  ال�سائم  فليهناأ 

جتلَّى ه�الُل العي�ِد من جانِب الغرِب
�ْرِب وال�سُّ لالأْك�ِل  بالرم�ز  لنا  حممودي�سُر  والبذل  مرتقب  فالب�سر 

���س��وق��ًا وك���ل غ��ن��ي ه���زه اجل��ود

وطابع الب�سر يك�سو اأوجه الب�سر
منتظر قلب  اأو  وام��ق��ة  ع��ن  يف 

والب�سر العقل  ر���س��اد  اأراد  مل��ن 

�سنعا ما  خر  فيه  اخلر  وبذلك 
زرع��ا م��ا  امل��رء  يخبي  رب��ي  وعند 
تبعا لكم  كانوا  ومن  الزمان  ريب 
معا وال��ر���س��ول  لهذا  االإل���ه  دع��ا 
فانق�سعا الليل  ظ��الم  راآه  ب��درًا 

�ِر وَبكِّ حاب  ال�سِّ على  فاْغُد  ف�االآَن 
َعْنَب�ِر من  حم�ول�ٌة  اأثقلْت�ُه  ق�د 

حللك م�ستكرًا  ب��ه  جت��رَّ  اأن  ال 
�سلك حيث  االأق��ط��ار  تلعنه  تكاد 
ك���اأن���ه ف���ار����س يف ح��ل��ة رف�����البكت عليه ال�سما واالأر�س حن هلك

كما اأ�ساعوا التحايا فيه والقبال
اإن ال�سوم قد كمال مبقدم العيد 

وي�ستغل ال�ساعر حممد االأ�سمر فر�سة العيد ليذكر باخلر واحلث 
يوم  يف  واملعوزين  الفقراء  معاناة  من  تخفيًفا  فيه  ال�سدقة  على 

العيد؛ فيقول:

العيُد في عيون الشعراء
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خ������ي������اُل  مل�����ق�����ل�����ت�����ي�����َك  ال���������و����������س���������وَل  اإّن 
اأن�����������َت اجل�������ن�������وُب، ول����ي���������س م�����ث�����ُل�����َك ع�����ارف�����ًا 
اأح�������ُرف�������ًا  ���ك  ي���ع���ي�������سُ اإْذ  م�����������دادي  خ������ِج������ٌل 
ت�����زل  مل  روٌح  ت�����ل�����ك  خ�����ج�����ل�����ى.  وال���������������روح 
������������س�����������اأرّمُ ال������ك������ل������م������اِت ع���������لَّ ج�����دي�����َده�����ا 
دم�����ي  يف  ت������������اٌج  وال������ن�������������س������ُر   - ل�����ك�����ّن�����ن�����ي 
م����ك����اُن����ُه  ال�����ر������س�����ا������سِ  ظ��������لِّ  يف  ����ع����ر  ف����ال���������سِ
ل������ك������ْن ن������ق������ات������ُل ب����������احل����������روِف ح�����روَف�����ه�����م 
�����س����اع����ٌر  اإيّن  االأح���������������������راِر،  م����ع���������س����َر  ي�������ا 
وع�����ق�����ي�����دت�����ي  دم�����������ي  يف  غ���������ري���������ٌب  اإيّن 
ف��������اأخ��������طُّ ح���������ريف حت���������َت اإب�������ط�������ي خ�������س���ي���ًة 
واأع������ي�������������سُ وال�������������س������رط������اُن ح��������ويل غ����اب����ٌة 
���ه  ن���ق�������سُ �����س����ل����وع����ي  ع�����ل�����ى  اجل���������ن���������وُب،  يفَّ 
رح����ل����ت����ي   ُ ف���������ال���������ت���������اأملُّ ت�������������������اأمّلَ  واإذا 
وال���������ي���������وَم اأف���������������رُح ب�����ان�����ت�����������س�����اِره م���ث���ل���م���ا 
ف�����ل�����ق�����د ُوِل����������دن����������ا م��������ن ج���������دي���������ٍد. اإّن�������������ُه 

ه�������ْل م�������ْن ج�����������واٍب ح�������َن اأن�����������َت ��������س�������وؤاُل ؟!
حُم����������اُل االإب��������������������اِء  ب��������ال  ال�����������س�����م�����وَّ  اأّن 
������س�����ت�����ظ�����لُّ ن������اق�������������س������ًة، واأن������������������َت َك�������م�������اُل
! �����������س����������اّلُل  ل������ل������دج������ى  ه���������ي  ط������ي������ن������ٍة  يف 
ي���������س����ف����ي ال������غ������ل������ي������َل. ف�����م�����ا ل������������دّي ِغ���������الُل
ف��������دم��������ي واأ������������س�����������ع�����������اري ل�������������ُه م����������������ّواُل
وال�����������س�����م�����������سُ �����س����م���������سٌ وال���������ظ���������الُل ظ�������الُل
ق�����ت�����اُل احل���������ق���������وِق  ع��������ن  ال����������دف����������اَع  اإّن 
خ�����ن�����ق�����ت�����ُه ط�������������وَل ح������ي������اِت������ه االأغ����������������الُل
وق�����������س�����ي�����دت�����ي. ُي��������������زري ب����������َي االأن�����������������ذاُل
االأوح�����������������اُل �������س������ف������َوه  ت������ع������ّك������َر  اأْن  م�������ن 
وال������ق������م������ُع واحل��������ق��������ُد ال������غ������ب������يُّ ج�������ب�������اُل !
ن���������ه���������راِن: اأع�������م�������ام�������ي، ك���������ذا االأخ����������������واُل
اأج��������ي��������اُل ف�����ف�����رح�����ت�����ي  �������رُّ  ُي���������������سَ واإذا 
االأط���������ف���������اُل ي��������ف��������رُح  واالأِب  ب������������������االأمِّ 
ع�������ي���������������سٌ ب��������غ��������ِر ك������������رام������������ٍة خَل��������ب��������اُل

مرتضى العاملي

خِجٌل ِمدادي

 ِإْذ يعيُشَك أْحُرفًا 
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آسيـــا رحــاحليـــه

روؤيته  ي�سرح  منا  ك��ّل  وراح  ال�سعادة،  مو�سوع  يف  يوما  نا  خ�سْ
احد  وختم  نظره،  بوجهة  االآخ��ر  اإقناع  يحاول  و  فل�سفته  و 
ت�ساهد  بيتك  يف  جتل�س  اأن  ال�سعادة   " بقوله  حوارنا  الزمالء 

التلفزيون ! " .
�سحكنا منه يومها، ا�ستغربنا ب�ساطة الفكرة و�سذاجتها.. لكني 
بهذه  ال�سعادة  اأن  لو  م��اذا  حُمًقًا؟  كان  لو  م��اذا  اأت�ساءل  اليوم 
�سنوات  اأعمارنا  من  �سّيعنا  اأننا  لو  ماذا  و  ال�سهولة  و  الب�ساطة 
نلهث وراءها بينما هي هنا ، قابعة عند اأقدامنا يف �سكون مثل 

قطة ..تنتظر فقط اأن ننتبه اليها؟
العادية  اليومية  تفا�سيلها  بكل  احلالية  حياتنا  تكون  قد 
ال�سغرة هي ال�سعادة فعال و لكن يفوتنا اإدراك ذلك .. م�سكلتنا 
مع ال�سعادة اننا نقرنها دوما مبا يدور يف احالمنا و ما نتطّلع اإليه 
اأيدينا االآن ..لو ا�ستطعنا  و ن�سعى له و نن�سى متاما ما هو بن 
حتويل وجهة تفكرنا من " لو ح�سلت على ذلك لكنت �سعيدا " 

اإىل " اأنا اليوم �سعيد الأين اأملك كل هذا ".

لو ا�ستطعنا ذلك ل�سعر كل مّنا باأّنه اأ�سعد النا�س .. ثم اإن مفهوم 
ال�سعادة ن�سبي، فالفقر يراها يف املال و �ساحب املال يراها يف 
راحة البال ، و ال�سعادة هي ال�سحة للمري�س و الوطن للغريب و 

هي احلبيب للعا�سق ..
بالعطاء  اإال  احلقيقية  ال�سعادة  نعرف  لن  اننا  اعتقد  ولكن.. 
.العطاء الال م�سروط  والالحمدود و الذي ال ننتظر من ورائه 
جزاًء و ال �سكورا . لن نتذّوق طعم ال�سعادة فعال اإال حن ُندخل 
عيون  يف  نلمحه  الذي  الريق  ذلك   . حولنا  من  على  ال�سعادة 
�سخ�س وقفنا اإىل جانبه ، اأو حمتاج �ساعدناه ، اأو ملهوف اأغثناه 
اأو �ساحب حاجة ق�سيناها له.. ذلك الريق يّتجه مبا�سرة اإىل 
القلب فينر زواياه و يغمرنا بحالة من الر�سا لن ن�سعر بها يف اأي 

موقف اآخر.
ال جتعل ق�سيتك من ي�ستحق العطاء و من ال ي�ستحق .. و لكن 
ا�سع الأن جتعل من ذاتك نبعا من اخلر يغرف منه اجلميع و�سوف 

ت�سكنك ال�سعادة .

السعــــادُة
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وشاعرنا هو الاج موسى العمر احد خدام المام السني )عليه 
كربلء  حمافظة  مواليد  من  )زبيد(  عشرية  من  ينحدر  السلم( 
القدسة 1952م، حيث نشأ ف أزقة حملة باب الطاق ثم انتقل مع 
عائلته الكريمة ال حملة باب اخلان، ومن فضل الل عليهم ان عائلته 
انشأت جامعا ف منطقة اجليهّة ف شارع السدرة كم انه بفضل من 
الل تعال بنى حسينية باسم الاج جعفر العمر لحياء مناسبات 

اهل البيت )عليهم السلم(.
والعمر مل يكمل دراسته بسبب ظروف خاصة، فيم أهله حتصيله 
الدرايس السادس العدادي الديب للعمل ف بلدية كربلء بعنوان 
رئيس مدققني سابقًا، وقد ترك الوظيفة لمور كشف عنها خلل 
هذا اللقاء، والتجأ ال )العمل الر( ف بيع اخلواتم والسبح التي 

كانت له هواية فامتهنها طلبا للرزق.
وللمعمر حمطات حياتية كثرية مع أعلم النرب السيني ف حمافظة 
الزهرة  عبد  الشهيد  الشيخ  يدِّ  عل  تتلمَذ  فقد  القدسة،  كربلء 
النرصم، وكان  القرن  الستينات من  القتل( ف  )قارئ  الكعبي - 
حيرص عل حضور جمالسه، كم عارص الرادود حزة الزغري لكثر 
النظور،  الشاعر كاظم  من ) 12 ( سنة.. وله ذكريات مجيلة مع 
فتحدث شاعرنا قائًل: »ان النظور كان يغتسل ف حام العلقمي 
خطي  وكان  الل(  )رحه  جلدي  المم  لن  هناك  اتواجد  وكنت 

مل  فهو  قصائد،  من  ينظمه  ما  اكتب  ان  مني  يطلب  فكان  مجيل 
يقوله ل  انسى شيئا   له وعندما  اكتب  الكتابة، وكنت  يكن جييد 
اتركه ونبدأ بكتابته  ثانية وهكذا كنت عندما اكمل الكتابة يأخذ 
الورقة ويضعها ف جيبه وبقيت معُه حوال مخس سنوات ف العقد 

السادس من القرن الايض«.
الل(  )رحه  حمفوظ  ابو  كريم  الشيخ  طلبة  من  كان  العمر  ان  كم 
الذي قال عنه: »هو استاذي وله فضٌل كبرٌي عيلَّ لنه علمني اخلط 
الثامنة من عمري«، ول  القرآنية وانا ف  القرآين وعلمني اآليات 
السيد صادق ال طعمة )رحه  ليتحدث عن  الحطة  زال ف ذات 
الل(، فقال: »لقد علمني انواع اخلط طيلة ثلث سنوات وخلل 

.» دورات عديدة وكان له فضل كبري عيلهّ
الذي  داره  ف  السينية  الجالس  إقامة  عل  حريصا  العمر  وكان 
يبعد عن مقرِّ  الفرقة الزبية حوال ) 100 ( مت كم كان لبيته باب 
ثانية خُترج ال شارع ميثم التمر، وكان ف حال اقام جملسا حسيني 
البائد  النظام  ازلم  من  للمدامهة  سيتعرَض  منزله  ان  اويستشعر 
خيرُج الارضين من الباب اخللفي للمنزل.. وف احد الرات قبل 
حصول الدامهة للبيت أغلَق الباب وقام بإخراج الارضين ليبقى 
ضُه للمسألة خصوصا ان دلئل الجلس  مع والده ف النزل، ما عرهّ
بلدية  ف  موظفا  العمر  وقتها  وكان  كثري..  حضوٍر  عل  موجودة 

الشاعر الحسيني موسى المعمار..

عراقٌي يحظى بأربع شهادات 
دكتوراه فخرية عن ديوانيه 

ال غرو ان الشعَراء ملح المحافل والمهرجانات، ودائما ما 
ونظمهم  قصائدهم  في  الجميع  انظار  محط  يكونون 
وموضوعها  الفنية  بالصور  تتألق  الــتــي  وخصوصا 
وتشكيلها الشعري.. وشاعرنا )المعمار( يهندس قصائده 
كشفها  خفايا  ولشاعرنا  الطرح،  ورصانة  البالغة  بفنون 
لمجلة )االحرار( خالل لقائها به، ونوه عن اسباب موهبته 
البيت  اهل  في  نظمه  وسر  الشعرية،  قريحته  وتنمية 

)عليهم السالم(، فهو لم ينظم لسواهم قط.

حاوره: جسين النعمة
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كربلء فارسلوا اليه ف اليوم التال وبدأوا بالتحقيق معه وطرح 
البيت ول يوجد  السئلة فأخربهم بانه ووالده فقط من كانا ف 

شخص آخر معنا وهو ما جعله يتك العمل ف البلدية.. 
وبعد التعرف عل شخصيته وحياته الجتمعية، حدثنا عن حياته 
الشعراء  من  الكثري  بني  نجمه  يلمع  ان  استطاع  وكيف  الشعرية 
ف  مواقفه  هي  وما  السلم(؟  )عليهم  البيت  أهل  ف  والناظمني 

الحافل والهرجانات وكذلك حمطاته مع الشعراء؟.
الحرار/ متى نظمت الشعر القريض؟ وما هي الدوافع لكتابته؟

منذ البداية كنت ضليعا ف اللغة العربية وحمب جدًا هلا، وكذلك 
لتلوة القرآن الكريم وقراءة هنج البلغة وهذا ما ساعدين ف كتابة 
الشعر ولل المد، وَمنمْ وهبني نفحة من نفحاته الباركة ف كتابة 

غريه  لنظم  أتطرق  مل  الذي  السيني  الشعر 
الدارمي  بأنواعه  الشعر  ال  اجتهت  وبه  ابدا، 
والقريظ والبوذية والوال حبا وتأسيا ف اهل 

البيت الطهار )عليهم السلم(..
الحرار/ هل كان لقصائدكم حضور خارج 

العراق؟
نعم، فقد تفضل الدكتور هاشم العقايب بقراءة 
مل  قرأها  وحني  أمريكا  ف  الل(  )نور  قصيدة 
لذاك  الول  اجلائزة  ارساله  بعد  إل  خيربين 

الحفل..
الحرار/ هل صحيح ما يقال ان قصيدة )نور 

الل( 
ترمجت ال ثمن لغات؟

وصل  ان  فبعد  مجيلة،  حادثة  ذلك  وف  نعم، 
استاليا  ال  حسينية(  )ولءات  الثاين  ديواين 
العرداوي  حسني  الخ  معي  تواصل  وكندا 
الديوان  فيها  حاز  أدبية  مناظرة  عن  واخربين 
من  واح���دة  فخرية  دك��ت��وراه  ش��ه��اديت  ع��ل 
العالية،  السلم  منظمة  من  وشهادة  السويد، 
أهلتمْ  َم��نمْ  هي  الل(  )ن��ور  قصيدة  وكانت 
فيم حاز ديواين الول  التكريم،  الديوان هلذا 
سابقتني  شهادتني  عل  كربلئية(  )ولءات 
مها شهادة دكتوراه بالعلم وشهادة دكتوراه 

بالنساب فخرية ايضا.
احداث  العمر  للشاعر  كانت  هل  الحرار/ 

ومواقف مؤثرة ف شعراء كبار؟ 
عن  الواحد  عبد  ال��رزاق  عبد  العراقي  الشاعر  لقصيدة  كانت 
المام السني )عليه السلم( التي خلدت عبد الرزاق ومسحت 
ف  كنا  حيث  لوجه  وجهًا  واجهته  وقد  السابقة  الوراق  عنه 
احتفالية ف مدينة الكاظمية بعد ان طلب مني احد اقرباء الشاعر 
ان اجلب له كتابا لقتل المام السني )عليه السلم( بغية اعطاءه 
بنفيس  له  واوصلته  الكتاب  له  فاشتيت  ال��رزاق  عبد  للشاعر 
ووقتها اخربين انه سيكتب قصيدة لإلمام السني )عليه السلم( 
وكتب  منه  الرزاق  عبد  الشاعر  فاقتبس  الكتاب  هذا  ضوء  عل 

قصيدته وكانت جماراة لقصيدة اجلواهري..
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وظفت احلضارة اإلسالمية الفن خلدمة الدين والعلم، فلم تكن 
إنتاجاتها وصناعاتها الفنية عشوائية، بل كانت تعتمد على عناصر 
لتعبر عن معتقداتها وأفكارها بصورة  محددة وأساليب واضحة 
باملواد  اإلسراف  أو  احملرمة  احلدود  جتاوز  دون  وفنية،  جمالية 
اخلامة، فلقد خلقت توازنا فنيا بني قدسية الدين وحداثة الدنيا.

قام الفن اإلسالمي على أكتاف العصر األموي وانتقل تدريجًيا 
ابتكرت جميعها عناصر فنية مختلفة  التي  إلى العصور الالحقة 
أضافت جمااًل ومتيًزا مختلًفا لإلرث الفني الذي تركته احلضارة 
بالهند، وال شك أن  إسبانيا ونهاية  بداية من  للعالم  اإلسالمية 
الفن اإلسالمي ارتبط ارتباًطا وثيًقا بعمارة املساجد التي عكست 
البساطة والتواضع، وهناك  املبنية على  املبادئ اإلسالمية  جوهر 
عناصر أساسية ميزت هذا الفن عن غيره، ومنها: فن التوريق 

والزخارف الهندسية واخلط العربي وتصاميم الفسيفساء..
تبلورت شخصية الفن اإلسالمي في ميدان الطبيعة، وركز على 
الزخارف والرسومات النباتية واهتمت باجزاء معينة من النباتات 
بأشكال  ورسمها  والفروع،  والغصون  الوريقات  مثل  والزهور، 

في  استخدمت  حيث  متناظرة،  أو  ومتشابكة  ومتداخلة  منحنية 
تزيني األبواب واحليطان والسقوف، وكثر استخدامها في سوريا 
عشر  الثالث  القرنني  بني  املماليك،  عصر  في  ومصر  والعراق 

والتاسع امليالديني.
الناقد الفرنسي هنري فوسيون:ما أخال شيئا ميكنه  وبهذا يقول 
أن يجرد احلياة من ثوبها الظاهر، وينقلنا إلى مضمونها الدفني 
هذه  فليست  اإلسالمية،  للزخارف  الهندسية  التشكيالت  مثل 
قد  الدقيق،  احلساب  على  قائم  تفكير  ثمرة  سوى  التشكيالت 
يتحول إلى نوع من الرسوم البيانية ألفكار فلسفية ومعان روحية، 
غير أنه ينبغي أال يفوتنا أنه من خالل هذا اإلطار التجريدي تنطلق 
حياة متدفقة عبر اخلطوط، وجميعها تخفي وتكشف في آن واحد 

عن سر ما تتضمنه من إمكانات وطاقات بال حدود..
اعتنت احلضارة اإلسالمية بحروفها العربية وجمال خطوطها املبتكرة 
واملتنوعة، وجعلت من احلرف العربي عنصرا رئيسيا في زخارفها، 
واهتمت بتطويره حتى أصبح إرًثا ثقافًيا مبفرده، فلقد استعملت 
الكتابة باللغة العربية في نقش كلمات احلمد والتسبيح، واستخدم 

بين حرية الجمال وحدود الدين

الفن اإلسالمي ... 
نور علوان
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بكثرة في كتابة املصاحف والوثائق الرسمية املهمة والذي انتشر 
الفسيفساء  اإلسالمية.واستخدمت  األقطار  جميع  في  بعد  فيما 
بشكل كبير من قبل املسلمني الذين صنعوا منها أشكااًل هندسية 
و تفننوا في تطوير جمال ألوانها وتناسق قطعها املكعبة الزجاجية 
واستخدموها  والقباب،  املآذن  بها  وزينوا  والصدفية،  والرخامية 
في القصور واألحواض املائية، وعثر عليها في املسجد األموي 

بدمشق وقصر هشام في فلسطني مبدينة أريحا.

•خصائص الفن اإلسالمي
ابتكر الفن اإلسالمي اخلزف ذا البريق املعدني بسبب حترمي الشريعة 
اإلسالمية استخدام معدني الفضة والذهب في تزيني املساجد أو 
استخدامها في صناعة األواني واألطباق، ومع هذا التطور ابتكرت 
األشكال  مع  النباتية  األشكال  تداخل  وهي  األرابيسك  زخارف 

الهندسية، وذلك بتصاميم مركبة أو بسيطة، والتي كانت ترسم 
القول  اإلطار ميكن  هذا  داخل  والسيوف.  األسلحة  أيًضا على 
أن الفن اإلسالمي ابتعد عن مظاهر الترف والبهرجة املبالغة بها، 
وارتكز باملقابل على التقشف في أدواته مستخدًما موادا بسيطة 
وحارب  الفنية،  أعماله  في  والصلصال  والزجاج  اخلشب  مثل 
استخدام الفضة والذهب في تزيني املساجد واآلثار اإلسالمية، 
ومع هذا استطاع أن يخلق حتفا فنية قيمة وزخارف بارعة اجلمال 

دون أن يستعمل األحجار الكرمية.
الزاويا  استنباط  في  الدينية  الفنون  أهمية  معرفة  ميكن  وبذلك 
جميع  من  وبالرغم  ودين،  حضارة  لكل  والعقائدية  الثقافية 
اختالفات احلضارة اإلسالمية وموروثاتها الثقافية إال أنها جنحت 
في االنتشار في مناطق شاسعة وبسرعة فائقة متغلبة على جميع 

الفوارق والتآثيرات اخلارجية.
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إِلَّ  ُسنُبِلِه  ِف  َفَذُروُه  ممْ  َحَصدتُّ َفَم  َدَأًبا  ِسننَِي  َسبمَْع  َرُعوَن  َتزمْ }َقاَل 
ُكُلوَن{. ا َتأمْ َّ َقِليًل مِّ

َيُقوُل الُعلمء َأنَّ كلَّ اَلضارات البرشيَّة زراعيٌة ثمَّ تتَّسع لتشِمل 
بقيَّة مناحي اَلياة.

حتَّى الِوليات التَّحدة اَلمريكيَّة، وهي آخر اَلضارات، بدَأت 
م خُمتلف الجالت!. َيومْ زراعيَّة لتتَّسع حتَّى شِملت المْ

إَِلٰ  ِنَساُن  المْ َينُظِر  }َفلمْ بقولِه  ذلك  إِل  الكريم  القرآن  َأشاَر  ولقد 
 O Pا َشقًّ َض  رمْ َ المْ َنا  َشَققمْ ُثمَّ   O Pا َصبًّ َاَء  المْ َنا  َصَببمْ َأنَّا   O Pَطَعاِمِه
لO P َوَحَدائَِق  ُتوًنا َوَنخمْ ًباO P َوَزيمْ اO P َوِعَنًبا َوَقضمْ َنا ِفيَها َحبًّ َفَأنَبتمْ

.} نمَْعاِمُكممْ ُكممْ َوِلَ َتاًعا لَّ ًباO P َوَفاِكَهًة َوَأبًّاO P مَّ ُغلمْ
راعي  وَأنَّ القرآن الكريم قارَن بني الُبلدان عل َأساس إِنتاجها الزِّ
O P ��ِه  َربِّ ِن  بِ��إِذمْ َنَباُتُه  ُج  ��رُ خَيمْ يُِّب  الطَّ َبَلُد  }َوالمْ بقولِه  وطبيعتُه 

ٍم  َياِت لَِقومْ ُف اآلمْ لَِك ُنرَصِّ ُرُج إِلَّ َنِكًداO P َكَذٰ َوالَِّذي َخُبَث َل خَيمْ
ُكُروَن{. َيشمْ

َذا  َهٰ َربَّ  ُبُدوا  َيعمْ }َفلمْ الغذائي[  ]اَلمن  فهو  العبادة  دافع  حتى 
ٍف{. نمْ َخومْ ن ُجوٍع َوآَمَنُهم مِّ َعَمُهم مِّ َبيمِْتO P الَِّذي َأطمْ المْ

راعُة ف َأيِّ بلٍد تعني: فالزِّ
َأحُد  وهو  واِلستقلل،  الوطنيَّة  يادة  والسِّ ايت  الذَّ اِلكتفاُء   -1
اُلمم  تواجهها  التي  يات  التحدِّ بوجِه  مود  الصُّ مات  مقوِّ َأهمِّ 

عوب. والشُّ
ة القاِدرة عل تغذيِة نفِسها تصِمد!. فاُلمَّ

وحُقول  راعة  الزِّ عل  يعتمُد  الذي  اليواين  اِلنتاج  صناعة   -2
عي. الرَّ

يه ]اليواين والنَّبايت[. ناعي بِشقَّ 3- اِلنتاج الصِّ
انات  وخزَّ سُدوٍد  من  با  ق  يتعلَّ ما  وكلُّ  ي  الرَّ وُطُرق  الاء   -4

مكيَِّة. وغرِيها! والذي بَدورِه ُيساعُم ف إِنتاِج الثَّروِة السَّ
عل  والقضاء  العاِملة  اليد  وتوظيُف  العمل  ُف��رص  خلق   -5

رِة. البطالِة اُلدمِّ
ة.  6- التِّجارة وتنشيِط الكمِرك أوالناطق اُلرَّ

رق واجُلسور واَلنفاق. الطُّ 7- تنشيط حركة بناء ومدِّ
8- واَلهمُّ ِمن كلِّ َذلَِك هو َضمن وِحاية اُلستقبل! فكم نعلم فإِنَّ 
بب  حُروب اُلستقبل وَأزماتِه تدوُر َحول الاء والِغذاء، وهلذا السَّ
ولة التي تريُد َأن تضِمن ُمستقبلها تعمُل ليَل هناٍر من  مثًل فإِنَّ الدَّ
دود،  ي وكذلك ُنُظم التَّخزين والسُّ َأجِل تطويِر زراعتِها وُنظم الرَّ

وهذا ما تفعلُه عل َسبِيِل الفرِض الِوليات اُلتَّحدة اَلمريكيَّة.
البرشيَّة  اَلضارات  كلِّ  لتاريِخ  رسيعٍة  مراجعٍة  خ��لِل  وِم��ن 
راعة هي َأساس النُّهوض! وهي  القديمِة والديثِة سنجد َأنَّ الزِّ
حيحة لنابِع  ليمة والصَّ قيق إِلَّ باِلدارة السَّ ق بمعناها الدَّ ل تتحقَّ
وهذا  والتَّسويق،  والتَّخزين  الياه  با  وَأقصد  اَلساسيَّة  راعة  الزِّ
وزارِة  من  الِلك  نُه  مكَّ عندما  )ع(  يوُسف  فعلُه  ما  هو  بط  بالضَّ
ِض { وهي كانت تعتمد  رمْ َ ها }َخَزائِِن المْ الاليَّة ف بلدِه والتي سمَّ

راعة. باَلساس عل الزِّ
والضاراِت  واُلم��مِ  عوِب  للشُّ اَلكرب  ي  التحدِّ هي  راعُة  فالزِّ
لبني  مثًل  ي  التحدِّ كانت  كم  عاِم،  والطَّ الغذاِء  إِل  ترمُز  والتي 
َهلمْ  َيَم  َمرمْ ابمَْن  ِعيَسى  َيا  وَن  َواِريُّ َ المْ َقاَل  إرِسائيَل بقولِه تعال }إِذمْ 
ُقوا  اتَّ َقاَل   O P َمِء   السَّ َن  مِّ َمائَِدًة  َنا  َعَليمْ َل  ُيَنزِّ َأن  َك  َربُّ َتِطيُع  َيسمْ
َمئِنَّ ُقُلوُبَنا  ُكَل ِمنمَْها َوَتطمْ أمْ ِمننَِيO P َقاُلوا ُنِريُد َأن نَّ ؤمْ َ إِن ُكنُتم مُّ اللَّ

اِهِديَن{. َتَنا َوَنُكوَن َعَليمَْها ِمَن الشَّ َلَم َأن َقدمْ َصَدقمْ َوَنعمْ
راعة عندما  مة[ مل تبدأ إِلَّ بالزِّ ة اُلكرَّ حتى الياة ف ُأمِّ الُقرى ]مكَّ
يَّتِي  ُذرِّ ِمن  َكنُت  َأسمْ إيِنِّ  َنا  بَّ }رَّ ُه قائًل  دعا نبيُّ الل إِبراهيم )ع( ربَّ

نـــــــــــــــزار حيدر  اهمي����ة الزراع���ة
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انه  ولحتىص،  لتعد  التي  خلقه  عل  تعال  الباري  نعم  من  ان 
جعل ف كل عبادة من عباداته مفاهيم تربوية اخلقية، مؤداها 
توجهاته  عن  النظر   بغض  كالنسان  أآلخر  بالطرف  ألهتمم 
إل  تدعو  الجتمعية،كماهنا  الالة  من  وماعليه  النفسية، 
البارك،  الفطر  عيد  يوم  تأملنا  الذات،فلو  وحب  نبذألنانية 
يستغني  ل  التي  النسانية  الفاهيم  هذه  من  لخيلو  انه  نجد 
زكاة  الفاهيم  هذه  الدنيوية،ومن  حياته  ف  الؤمن  الفرد  عنها 
الفطرة،التي تتسم با اجلانب العميل اجتاه الفقري وذالك بالسعي 
اجلدي ف بذل شءمن،مال الغني له لكي يشاركه فرحة العيد 
،ويشعر بالهتمم به من قبل اخيه الؤمن حتى وان كان باليشء 
عن  العيد  يوم  أخر،يتميز  جانب  ومن  جانب  من  اليسري،هذا 
اورص  تباعدت  ،وان  وألق��ارب  أله��ل  بزيارة  الي��ام  سائر 
أو  الياة  مشاغل  بسبب  آلخر  أحدهم  ير  ومل  بينهم  القربى  
الفرص  يعدمن   اليوم  ،فهذا  العائلية  اخللفات  بعض  لوجود 
الثمينة بالتقرب إليهم  ،واشعارهم بالحبة والتعاطف ،فهم قبل 
كل شء يبقون  أرحامهم الذين امرالل تعال بصلتهم  وجعلهم 
الكثري من  كم جاءف  فرضها  التي  اخللقية،   البادئ  ف طليعة  
الروايات الواردة عن أهل البيت -ع- منها قول: )المام زين 
العابدين عليه السلم ،من رسه أن يمد الل ف عمره وأن يبسط 
ف رزقه،فليصل رحه ،فإن الرحم هلا لسان يوم القيامة ذلق يقول 
هذا  قطعني()1(-ومع  من  وأقطع  وصلني  من  صل  رب  يا   :
يقوم بعض الناس بزيارة أقاربم ف صبيحة العيد لهنم اعتادوا 
عل ذالك كم كان يفعل اباؤهم وليس من أجل التقرب إل الل 
تعال،وهذا غريصحيح لن فيه مضيعه لاحيمله هذا العمل من 
يكون  لبدان  بل  بالخرة  أو  بالدنيا  كانت  عظيمة،سواء  اثار 
الداعي إل ذالك التقرب إل الل تعال ل ليشء أخر،كمان هذه 
الزيارات تدخل الفرح والرسورعل قلوب ألطفال ،باالضافة 
إل ماحيصلون عليه من اهلدايا والعيدية ،من قبل اجلدو اجلدة 
نقود  اوادخار  أللعاب  بعض  رشاء  من  يمكنهم  وغريهم،ما 
العيدية إل أشياء اخرى ،وف بعض ألحيان ل تقترص العيدية 
عل الصغار بل تتعدى إل الكبار لتتك ف اذهاهنم امجل ذكرى 

من العيد السابق إل العيد  الحق .

جمال العيد 
ايمـــان صــــاحببجوانبه اإلنسانية 

َعلمْ  َلَة َفاجمْ َنا لُِيِقيُموا الصَّ ِم َربَّ َُحرَّ ٍع ِعنَد َبيمْتَِك المْ ِ ِذي َزرمْ بَِواٍد َغريمْ
ُهممْ  َلَعلَّ َمَراِت  الثَّ َن  مِّ ُهم  ُزقمْ َوارمْ إَِليمِْهممْ  هَتمِْوي  النَّاِس  َن  مِّ ئَِدًة  َأفمْ

ُكُروَن{.  َيشمْ
افَدين[ و ]بلد  َي العراق بَحضارة ]وادي الرَّ وليَس اعتباطًا ُسمِّ
راعة لتتَّسع  واد[ فلقد قامت كلَّ حضاراتِه القديمة عل الزِّ السَّ
لِع  اِلطِّ ولزيٍد من  الياة!  مناحي  بقيَّة  لتشِمل  الوقِت  بمروِر 
بابل  آثار  زيارة  يمكُن  العراق  ف  راعة  بالزِّ ق  يتعلَّ ما  كلِّ  عل 
قي واآلبار وغري  ف عل ُطرق التَّخزين والسَّ ومدينة ُأور للتعرُّ

َذلَِك.
ًل وقبل كلِّ  ون َأن ينهُضوا من جديٍد فعليِهم َأوَّ وإِذا َأراد العراقيُّ
َأيَّ  َأبدًا  ر  نتصوَّ َأن  يمكُن  إِذ ل  البلد،  راعة ف  الزِّ إِحياء  ٍء  َشمْ

هنوٍض للبلِد إِذا كانت تستورد ُلقمة الَعيش من اخلارج.
ًة  افَدين ليس فيها حتَّى مادَّ عام ف بلِد الرَّ هل ُيعقل َأنَّ مائدة الطَّ
من  إِسترياٌد  هو  حتتويه  ما  فجلُّ  الوطني؟!  اِلنتاج  من  واحدًة 

اخلارج؟!.
تُه؟!. ثم تسَألني لاذا ل ينهض البلد؟! ولاذا فقَد إِستقلليَّ

عها  وقَّ التي  الثنائيَّة  اِلتِّفاقات  ُجلَّ  َأنَّ  هو  ًا  حقهّ َلُه  ُيؤَسُف  وما 
س  ُتكرِّ الاضَية  القليلة  اَلشهر  خ��لل  جريانِه  مع  العراق 
تقض  وبالتَّال  الوطني  اُلنَتج  ر  تدمِّ التي  اِلسترياد  سياسات 

راعة!. ي من الزِّ حتَّى عل القليِل التبقِّ
م!. ض للتَّدمري اُلنظَّ كَأنَّ العراق يتعرَّ

قراِر  عل  ال��ايض  يف  الصَّ لعت  اطَّ عندما  حِزنُت  ما  ولشدَّ 
ومنها  الزراعيَّة  الحاصيل  َأهمِّ  من  عدٍد  زراعِة  بمنِع  الكومِة 
ة الياه! فبدًل من  ز ]َمِلك الائِدة العراقيَّة[ بذريعِة اجَلفاف وقلَّ الرُّ
تها وَكثرهتا[ يستسلُمون  الياه ]شحَّ البحِث عن حُلوٍل ُلشكلِة 

ة كم َيُقوُل الثل!.  ني بلَّ هلا فيزيُدون الطِّ
الرق  بعلميَّات  ُكربى  مَؤامرٍة  إِل  راعة  الزِّ ضت  تعرَّ والَيوم 

د للمحُصوِل َقبمَْل َموعد حصادِه بَأيَّام!. اُلتعمَّ
ولطالا اكد اخلطاب الرجعي السبوعي عل رضورة ووجوب 
النهوض بالزراعة لهنا عصب النهوض الضاري وهي التي 
حتقق الكتفاء الذايت الذي يعترب اول اركان الستقلل السيايس 

والسيادة الوطنية .
من  الدولة  وتتحول  عظيمة  عمل  فرص  توفر  الزراعة  ان  كم 
من  يقلل  الزراعي  النهوض  ان  كم   ، انتاجية  ال  استهلكية 

العتمد عل النفط كمصدر اسايس للدخل القومي .
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جمال فالح الساعدي

     انه اكتشاف جديد ف عامل البعاد الخرى والعطيات اجلمة 
للنهضة  الكربى  الصلح  لثورة  والجل  العمق  والصاديق 
الزكية  الدماء  بتلك  الق  راية  طرزت  أن  بعد  الغراء  السينية 
مع  والياة  السعادة  ال  الوت  ف  رأت  ما  التي  البية  والنفوس 
الضمئر  لص��لح  اهليا  مرشوعا  فكانت   !! برما  ال  الظالني 
لنقاذ  نجاة  وسفينة   ، والرواح  والنفوس  والعقول  والقلوب 
الدين  من خمالب الطغاة والظالني  ، والذود عن بيضة السلم  
والدفاع الستميت عن كيانه وحدوده ،فكان هو الطريق الوحد 
الدماء الذي فيه حياة الرشيعة ومصح الخلق و  العبد بأزكى 
تقويم العقيدة حتى نصل ال السلم الحمدي الصيل ،  فكان 
طبا للدين بل طب  لكل الديان اذا رمينا ببرصنا وبصريتنا صوب 
الفاق العالية للرسالة السينية التي هي المتداد الكوين للرسالة 

الحمدية  السمحاء  - وما ارسلناك ال رحة للعالني –
القائد وهو  أعلنه  الذي  للثورة  البيان الول       وهذا ماجاء ف 
ف الحطة الول ف مدينة جده النورة عل صيغة وصية بسم الل 
الرحن الرحيم: هذا ما أوىص به السني بن عيل بن أيب طالب ال 

أخيه حممد العروف بابن النفيهّة...
     انهّ السني يشهد أن ل اله الهّ الل وحده ل رشيك له، و أنهّ 
، والنار  حممدا عبده و رسوله، جاء بالقهّ من عنده، و انهّ اجلنهّة حقهّ

حق، والساعة آتية لريب فيها، و أنهّ الل يبعث من ف القبور.
     اينهّ مل أخرج أرشًا ول بطرًا ول مفسدًا ول ظالًا، و انهّم خرجت 
ي � صل الل عليه وآله � و أريد أن آمر  ة جدهّ لطلب الصلح ف امهّ
ي و أيب عيلهّ بن أيب  بالعروف و أهنى عن النكر، و أسري بسرية جدهّ

طالب عليه السلم، فمن قبلني بقبول الق، فالل أول بالق، و 
القوم بالق،  بيني و بني  من ردهّ عيلهّ هذا، أصرب حتهّي يقض الل 
العلمة الجليس / ج44  و هو خري الاكمني )بحار النوار / 
عليه   � السني  المام  عن  روي   ، آخر  بيان  (..وف  ص239   /
السلم � أنه قال : من لق بنا أستشهد ومن مل يلحق مل يدرك الفتح 

!!!
العاشوري  والغرام  الفريد  الطاهر  السيني  الب  قصة  إنه       
ابو  والتي خط  اخللود  التي سكنت عامل  واللوحة  الوحيد  النادر 
الحرار فيها معامل الياة الرة الكريمة باحرف من دماء وسطور 
اراده  الذي  الفتح  معه  ادرك��وا   , وكهول  رضع  بني  ضحايا  من 
والنرص الذي رسمه بل اصبع والعز الذي حازه بل ذل والوت 
الذي رأى فيه  معراج السعادة والسعادة هي النصهار ف رضا 

العبود وحتى اعتلء منصة الفوز ف لقاء العاشق بالعشوق !!
الدين  العاشق ان حيمل حقيبة اسعافه هلذا       لقد استطاع هذا 
الذي وضع أسسه ومباين رسالة جده الرسول الكرم – صل الل 
قواعده  وتغيري  جدرانه  انحراف  بعد  – ولكن  وسلم  واله  عليه 
الدين من قبل الل تعال  أبيه وهو الؤمتن عل هذا  , كانت حماولة 
ورسوله – صل الل عليه واله – من اعادة الياه ال جماريا ولكن 
الويص – عليه السلم – استشهد وهو ف غمر تلك الحاولة التي 
أكرب  كان  الؤامرة  حجم  ولكن   , نصابه  ال  الق  تعيد  ان  ارادت 
حتى امتدت اثارها ال امامة السبط الول المام السن – عليه 
 . الؤامرة من كل صوب  –حيث تضافرت عليه خيوط  السلم 
ورفع  العداء القيقيون  للرسالة القناع عن وجوههم ، ليعلنوا 

 وفي نهضته طب األديان 

 في تربته طب األبدان  

نعم انه البعد اآلخر لعطاء عاشوراء , فما تضافرت عليه الروايات الشريفة في سفر وفاء السماء لعطاء سيد 
الشهداء ،المولى ابي عبد اهلل – عليه االف التحية والثناء – وفاء الجواد الكريم لسنام  التضحية والفداء .. 
فقد  ورد عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر وجعفر بن محمدـ  عليهما السالمـ  يقوالن : ان اهلل تعالى 
عوض الحسينـ  عليه السالمـ  من قتله ان جعل اإلمامة في ذريته والشفاء في تربته , واجابة الدعاء عند قبره 

, وال تعد أيام زائريه جائيا وراجعا من عمره . ) المحاسن / جلد 2 / ص 500 ( . 
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للمأل  عل لسان أيب سفيان : يابني عبد مناف تلقفوها تلقف 
الكرة ، فوالذي حيلف به أبو سفيان ، مامن عذاب ول حساب 

ولجنة ولنار ول بعث ول قيامة!!
تلك  من  جعلت  التي  عاشوراء  أع��مق  ف  البحار  إنه       
الكبرية  الهداف  تلك  نحو  للعبور  قناطر  الطاهرة  الجساد 
التي خطط هلا أبو الضيم ف ثورته اخلالدة وهو يرمي ببرصه 
صوب تلك اجلثث الزواكي - اهلي إن كان هذا يرضيك فخذ 
بني  الشاسع  البون  ذلك  عمليا  لنا  جيسد  فهو   � ترىض  حتى 
البدأ  النسان  وبني  والعظام  والدم  واللحم  اجلسد  النسان 
والرسالة والقضية  والقيم .. بني النسان الطيني  والنسان 
الذي نفخت فيه روح الل.. أي مابني النظرة البليسية آلدم 
والنظرة الهلية آلدم � عليه السلم � التي  يوثقها ذلك الوار 
الساخن بني رب العزة � جل جلله � وبني إبليس � عليه لعائن 
منه  خري  أنا  قال  أمرتك  إذ  تسجد  أل  مامنعك  قال   {  � الل 

خلقتني من نار وخلقته من طني { )العراف / 12(.
الخلوق  بذا  التفكري  بوصلة  يغري  أن  أراد  العزة  ولكن رب 
العجيب الفريد  وجوهره القيقي التي هي الروح التي سنخ 
روح الل تعال } فإذا سويته ونفخت فيه من روحي  فقعوا له 

ساجدين { )الجر / 29(.
     نعم لو كان ف هذا البدن الادي  النحيف واجلسد الضعيف 
مصري  تابعنا  ولو   ، النسان  من  أرشف  الفيل  لكان  الرشف 
هذا البدن ومآل ذلك اجلسد ، لوجدناه قد أضحى ترابا غاب 
قد  ريب  أمر  من  هي  التي  الروح  ولكن  الثرى!!!  جدث  ف 

فارقت ذلك اجلسد بعد أن أطلق رساحها وفك قيدها!! فم 
يعتل هذا البدن من أمراض أهون بكثري ما يعتل هذه الروح 
الرحال!!  العربات وحتط عندها  أمراض تسكب عندها  من 
الذي  الرسطان  هو   � الل  أجاركم   � البدن  أم��راض  فاخطر 
وأما   !! العليل  اجلسد  لصاحب  القربني  أقرب  عل  ليؤثر 
مايصيب الديان فأخطر من ذلك كله ، فالعاهر تسقط جمتمعا 
!! ومدمن الخدرات خلل ف شباب المة الياة !! والرتيش 
يقتل  والرهايب   !! العباد  قوت  ويرسق  الناس   دماء  يمص 
بأن مرض الديان هو  المة مجعاء!! وعلينا أن ندرك ونعي 
البسيط  الرض  هو  البدان  مرض  كان  إن   ، الركب  الرض 
فرياجع  المل  بعد  بمرضه  يعتف  البدن  مريض  إن  حيث   ،
الختص ،  ،  أما مريض الديان فل يعتف الريض بمرضه 
وعنوانا  كيانه  ف  ومتغلغل  به  مستفحل  ال��رض  كان  وإن 

للكاته!!
إنه البعد اآلخر لشمس عاشوراء التي ختتق بأشعتها القلوب 
وهي حتاكي القرآن الكريم الذي وجه النداء إحدى عرش مرة 
} ف قلوبم مرض { ) البقرة / 10( لتكشف لنا طبا جديدا 

وعلجا شافيا لائة ومخسة واربعني مرضا
) 67 مرضا رشعيا � 66 مرضا أخلقيا � 12 مرضا عقائديا (
سبحانه  الل  جعل  الذي  السني  عبدالل  أبا  يا  عليك  فسلم 
وتعال من تراب مضجعك طبًا لألبدان  بعد أن صنعت من 

هنضتك طبًا لألديان!!!

 وفي نهضته طب األديان 

 في تربته طب األبدان  

جمال فالح الساعدي
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النسان هو الغاية والوسيلة ف كل جمتمعات العامل والتطبيق يشوبه الصح واخلطا والشكال 
هو من يضع الثوابت ومن منحه هذا الق ؟ وهنا نقطة الفتاق القيقية بني الترشيع الهلي 
وبقية الترشيعات بل اليديولوجيات الستحدثة، والبعض منها تستمد قوهتا من الدعم اخلفي 
هلا لغايات غري سليمة او لضعف خطابا، ول ننكر ان الدين ياخذ مداه وصداه ف الروح 
الكثر عمقا ف ترشيعاته  الدين السلمي لنه  البرش هو  تاثريا ف  الديان  واكثر  النسانية 

لريتقي بالنسان .
القائق عل  الشمس وظهور  تتلشى مع رشوق  تارة هي ضبابية  العلمنية كلمة فضفاضة 

حقيقتها دون تشويه وتارة دخان حتجب الرؤيا نتيجة الروب والفتن التي تعمل عليها .
مسالة وضع ترشيع او قانون خيدم النسان ليمكن له ان يكون متكامل ال من يعرف البرش 
بكل حيثياته ، فالشخص الذي يؤسس لصنع ينتج بضاعة او اجهزة ما يكون هو الدرى 
بالنظام الداري والقوانني التي ختدم الصنع ونجاحه وضمن حقوقه بل يرى زوايا ل يستطيع 

الغري ان يصل اليها سواء كان يعمل ف الصنع او من خارجه .
ينظم  قانونا  ان يضع  العظيمة ليمكن لحد  الخلوقات  الرائع وهذه  الكائن  النسان  هذا 
هلم الياة من خلل ضمن القوق وحتديد الواجبات ال خالقها وبالفعل ان الل عز وجل 
بعث بانبيائه ورسله للغاية ذاهتا ، وكل النبياء والرسل يشتكون ف مبدا الدعوة ال التوحيد 
وخيتلفون ف بقية الترشيعات لكل زمان ومكان ظروفهم اخلاصة ، وتدرجييا تزداد الترشيعات 
مع تطور الياة حتى جاءت رسالة السلم وهي اخلامتة والكاملة التي تضمن كل مفاصل 

الياة للنسان .
ان  واستطاعت  سنة؟  ومخسمئة  الف  من  الترشيع  يتطور  ل  لاذا  لتقول  العلمنية  ظهرت 
تفرض افكارها ف الجتمعات التي تؤمن بترشيعات فيها بعض الثغرات لهنا غري كاملة اما 
الجتمعات السلمية فاهنا اصطدمت بامرين الول علقة النسان مع الدين وهي علقة 
روحية ول تقبل اجلدل والثاين رصانة ومتانة الترشيعات السلمية ، ومن هنا بدا العلمنيون 
لتشهر  والعقلء  الفقهاء  لدى  نقد  حمل  هي  التي  والروايات  اخلرافات  بعض  عن  البحث 

بالسلم ، والهم فيها العزف عل وتر الغرائز النفسية التي ل تتورع من الرام .
يتحدثون عن العقل ويستبعدون النطق ، والنطق هو اكرب من العقل لكنه ل خيرج عن حيز 
العقل ، لربم يرى العلمين ترشيعات ليمكن هلا ان حتدث فينتقدها وبشدة وف بعض الحيان 
باستهزاء عل سبيل الثال ينتقدون العمر الطويل للمام الغائب ويرون انه غري مكن، ونحن 

العلمانية 
بين الضباب والدخان 
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قضائية  احكاما  تصدر  الحيان  بعض  ف  ل��اذا  نسال  بدورنا 
ب� )600( سنة سجن، وانتم  اكثر من جريمة  عل جمرم ارتكب 
انه  تربيرهم  عمر،   هكذا  النسان  يعيش  ان  ليمكن  القائلون 
لبد للقضاء ان حيكم، فم فائدة الكم ان كان ل ينفذ؟ والمر 
ذاته يتحدث العلمين عن حق الغائب حتى وان استحال ظهوره، 
عل سبيل الثال ثلثة اشخاص يستقلون عربة ف قطار والثلثة 
يريدون التدخني والتدخني منوع فقالوا للعامل ف القطار اهنم 
يريدون التدخني ثلثتهم وليوجد بينهم من يترضر فهل تسمح 
لنا؟ قال ل منوع التدخني فلربم يصعد شخص يرفض التدخني، 
قالوا له نعم ولكن اقرب جمطة يتوقف عندها القطار بعد ثلث 
ساعات ونحن ل نستغرق بالتدخني سوى ربع ساعة فيستحيل 
انه حق الشخص  قال ولو لاسمح بذلك   ، ان يركب شخص 
الغائب.. ختيلوا حق الشخص الغائب الذي يستحيل ظهوره ال 
هلا  الغائب  المام  فكرة  بينم  يظهر؛  ل  وقد  ساعات  ثلث  بعد 

دللهتا واثباتاهتا عقلية ونقلية.
هذه القوق التي حتفظ هي امر سليم حتى ليعبث بالقانون ول 
حيصل اي تساهل ف منوعاته وهنا عل العلمين ان يفهم امرين او 
حكمني ف الشارع السلمي ال ومها الواجب والرام، وبقية 
يرفض  الثال  ذاهتا، عل سبيل  فيها بحد  النسان خمري  الحكام 
بالربعة،  يسمح  السلم  بينم  امراة،  من  باكثر  الزواج  العلمين 
القدس،  الشارع  حددها  وموافقات  رشوط  وفق  السمح  وهذا 
بينم العلمين يرفض الزواج ويمنح حق التمتع باساليب اخرى 
هلذه  خاصة  اماكن  وهلم  بل  وال��راة  الرجل  حرية  ذريعة  حتت 
يتم  معني  لنصب  مرشح  شخص  عليها  اقدم  ولو  المرسات، 
بالسؤول  تليق  ل  باعتبارها  العمل  هذه  عل  لقدامه  رفضه 
الوسائل  عنها  حتدثت  فضيحة  من  وك��م  بالواطنني  وتليق 

العلمية المريكية ختص رؤسائهم ومسؤوليهم .
البلدان  ف  ج��ذوره��م  العلمين  الفكر  اصحاب  يثبت  حتى 
اسلمي  بغطاء  ارهابية  مجاعات  تاسيس  ال  عمدت  السلمية 
ومن جانب اخر استخدام وسائل العلم بكل اجتاهاهتا للنيل 
خلل  من  القلق  ال��ع��راق  وض��ع  ف  وسامهت  الس���لم،  من 
البعض  جعلت  سلبية  افعال  ردود  ال  ادت  التي  الحاصصة 
ينتقد الكتل السلمية والتي متثل نفسها وليس بالرضورة متثل 

السلم فالتسميات سهلة ولكن واقع الال غري ذلك 
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نظافة   ، العقل  نظافة  مسمياهتا  بكل  والنظافة  اليمن،  من  النظافة 
الفكر، نظافة اجلسد، ولكل نوع ادواهتا اخلاصة ف حتقيقها، ونخص 

بالديث عن نظافة اجلسد وما يستخدم لجل حتقيق ذلك .
لربم  او  اجتهادا  عنها  الديث  يكون  التاريخ  صفحات  ف  الغور 
استنتاج واهم مادة تستخدم للنظافة هي )الصابون ( التي ل يمكن 
بعض  من  العلج  الصح  بل  النظافة،  ينشد  لن  عنه  الستغناء 
اللتهاب  البهاق،  النظافة، ومنها الكزيم،  قبل  المراض اجللدية 

اجللدي، حب الشباب ، الصدفية، وغريها ..
اُبوُن:  الصَّ اللغوية،  العاجم  ف  الصابون  كلمة  عن  اول  لنتحدث 
رغوته  وتستعمل   ، الَقَلِويهّات  وبعض  دهنية  أحاض  من  ب  مركَّ

ابون:  الصَّ صندوق  صابونة،  منه:  والقطعة  ل  والَغسمْ التنظيف  ف 
ابون: كرات تكون  ابون، فقاقيع الصَّ علبة كرتونيَّة يوضع فيها الصَّ
ق ف اجلو، شجرة  مؤلفة من قرشة رقيقة متلئة ماء ويمكنها أن تعلَّ
يَّة  ابون: شجرة من الشجار الستوائيَّة الختلفة ذات فاكهة ُلبِّ الصَّ
ابون : نوع من النباتات البصليهّة  ابون، نبتة الصَّ ، خُترج رغوة كالصهّ
كل ذات الزهار البيض  والبصال ، ُتستخدم عادة كصابون. الشَّ

الصابون تاريخيا 
واستخدام  الصابون  ع��رف  من  اول  عل  ال��ض��ارات  تتنافس 
الصابون ويتضح ان السومريني القوى حجة من غريهم ف ذلك 

طبقا للفتة الزمنية التي عاشوها .

صناعة الصابون وجه حضاري
من االختراع الى التطور
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للوراء  عام   )5000( تعود  التي  السمرية  النقوش  خلل  فمن 
أيام العرص السومري تبني أنه كان يمزج غيل الرماد مع الدهن 
النبايت واليواين لصنع طينة يمكن أن تقوم بعمل مادة التنظيف، 
حوال  قبل  الفراعنة  أيام  الربدي  الورق  صحائف  ذكرت  وكم 
الوصفة  يتم تصنيعه بنفس  اليلد أن الصابون كان  1500 قبل 

من الكونات بخلط الملح القلوية مع الزيت .
السلمون عرفوا الصابون قبل الوربيني

السابع   / اهلجري  الول  القرن  منذ  الصابون  السلمون  عرف 
أنواعه  تعددت  كم  عديدة،  تطويرات  عليه  أدخلوا  اليلدي 
واستخداماته ف تنظيف الثياب، وغسل الواين، والستحمم، إذ 
كان الصابون مادة أساسية ف الممات العامة التي انترشت عرب 
أرجاء الدولة السلمية. وقد ساهم علمء الكيمياء عل حتسني 

نوعيات الصابون بشكل كبري. 

وهنالك قول لمري الؤمنني عيل عليه السلم يقول:
 ) الصالة صابون الخطايا(

صناعة  تتطور  ان  طبيعية  ونتيجة  والشكال،  الن��واع  تعددت 
سائل  اصبح  به  اخلاص  الشكل  وف  له  الكونة  الادة  ف  الصابون 
او  السكر  كحبات  وصابون  كالعجينة،  أي  سائل  وشبه  وصلبا  
يستخدم  الذي  )الشامبو(  نعم  تايد(،   ( مسحوق  يسمى  الطحني 
اليوم بكل ميزاته هو نوع من انواع الصابون ، بل زاد التخصص ف 
صناعة الصابون ليكون هنالك صابون للوجه، صابون للملبس، 
صابون للشعر، صابون للجلد الساس، صابون للدوات النزلية، 
ومن النواع الكثر شهرة هو صابون الغار وهذا الصابون له تاريخ 

وحكاية وقد اشتهرت ف صناعته حلب السورية .
من اين جاءت تسمية )غار(؟

استعملت  التي  الصابون  أنواع  أقدم  من  أنهّه  الغار  صابون  ُيعرف 
الغار،  ورق  زيت  من  اول  يتكون  حيث  العامل،  حول  القدم  منذ 
باسم  ويكمل  الغار  اسم  الصابون  عل  طغى  الغار  ورق  وبسبب 
من صنعه، وزيت الزيتون وهيدروكسيد الصوديوم والاء، وقد يتمهّ 
ناٍت طبيعيٍة أخرى مثل العسل وبعض الزيوت  أحيانًا إضافة مكوهّ
العضوية  الزيوت  وبعض  اليت  البحر  وأملح  النقية  الساسية 
بني  يتاوح  ما  الزيتون  زيت  يشكل  وع��ادًة  الحر،  والصلصال 
الغار  نسبة زيت  وبينم تشكل  الصابون،  نات  60-98% من مكوهّ
فإنهّ  الخرى،  الصابون  أنواع  عكس  وعل   ،%40 إل   %2 بني  ما 

صابون الغار يستطيع أن يطفو عل سطح الاء

يرجع تاريخ صناعة صابون الغار اللبيهّ إل ما قبل )2000( سنة 
تتغريهّ طريقة حتضريه منذ ذلك الني، فل  مل  اليلد، حيث  قبل  ما 
زال ُيصنع بنفس الطريقة التقليديهّة القديمة وشبه اليدويهّة مع القليل 
رات التي حصلت عل طريقة صناعته مع مرور الزمن،  من التطوهّ
صناعتها  مادة  حيث  من  الصابون  ختص  رشعية  اسئلة  وهنالك 
وطهارهتا ومنها هذه السئلة ماخوذة من موقع الرجعية العليا ف 

النجف الرشف.. 

أنها  الصوابين،  أنــواع  بعض  على  تكتب   : ســؤال 
مشتملة على شحوم مأخودة من لحم الخنزير أو 
لحوم حيوانات غير مذكاة، وال ندري ما إذا استحالت 

الى شيء آخر أو ال، فهل نعتبرها طاهرة ؟
جواب : إذا أحرز اشتمالها على ذلك ُحكم بنجاستها، 
إذا تحّققت استحالتها، ولم يثبت تحققها في  إالّ 

صنع الصابون. 
او  النجسة  الــزيــوت والــدهــون والشحوم  الــســؤال: 
وطرأ  الصابون  صناعة  في  دخلت  اذا  المتنجسة 
عليها هذا التغير بحيث اصبحت صابونًا او مسحوقًا 
تطهر  فهل  التايد،  مثل  الصابون  مساحيق  من 
بذلك، وهل يكون هذا التغير نوعًا من االستحالة 

المطهرة ام ال؟
تبدل  اوجــب  ما  المطهرة هي  االستحالة  الــجــواب: 
شيء الي شيء اخر مختلفين في الصورة النوعية 
عرفًا، وصدق هذا بتصنيع المواد الدهنية صابونًا او 

نحوه غير واضح.
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حيدر عاشور

حتى  وساَل  العالية،  الضياء  كأمواج  نفسه  مع  تسامق  بطٌل  إنه 
إنه  عظيم.  أمل  غري  العظمء  من  جيعله  شء  ل  ان  حقيقة  لمس 
واسع اخلربة، كالكتاب الفتوح ، تعشقه من عنوانه ما ان ترشع 
عك  حِه حتى جيذبك ال اغواره، ويشدك ال افعالِه، ويروهّ ف تصفهّ
ف  الوحد  حبيبُه  تعرف  ان  ويرغمك  النسانية،  علقاته  بكل 
وعاشقيه،  ومواليه  خدامه  وخدمة  خلدمته  اسس  وكيف  الياة، 
تأسيس العشق الهلي اجلامع للقلوب النقية..؟!.. بتلقائية صوته 
السيني الشجي، وحسن نوياه وختطيطاته العلنية الفعمة بالمل 
العقائدية  بناء )موكب ومنرب( بجدية مواقفه  والرضا والب ف 
الحساس  من  أكثر  يضايقه  شء  ول  حل،  اينم  ترافقه  التي 
بالظلم.. فهو رجل فقري منغمر بخطوط تطلعاته، ومدار حياته، 

أمري  عيل  ولي��ة  عل  ثابتا  خطا  ليضمن  الياة  غريزيا  يصارع 
يتعامل  حسينيا  وخطابا  عليه،  يستقر  السلم(  الؤمنني)عليه 
المام  بمظلومية  -اليقينية-  حواسه  طريق  عن  حميطه  مع  به 

السني)عليه السلم(..  
كان حياول دون جدوى ان حيمي عشقه السيني من ريح الستقبل 
عالني  بني  به  يربط  ال��ذي  موكبه(  )منرب  خلل  من  الشؤومة 
واسعني )كشاعر وقارئ( كي خيلص لعقيدته ومذهبه.. فالواقع 
الذي يعيشه متلئا بالوامهني  بحلوة الياة الفانية.. فريى الواقع 
يفصل  ل  مبهمني  رمزين  البسيطة  تطلعاته  خلل  من  والوهم 
اعتقاده وعشقه، وتدبهّر  تعمق ف  ال ستار هلمي.. وكلم  بينهم 
بالعرفة طريق معشوقِه، جتل شمسا لن يطفأ ضياؤها، فينزاح عن 

الى روِح الشهيِد مال  )محسن جواد كاظم الزيدي( ابو شهد 

نخلة ذي قار  الشامخة
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يا  اجلهوري: ورعرعُت  يردد بصوته  واهلم، وهو  الوهم  صدرِه 
.. سيدي للرضاعة نخيًل تشامخ... حتى متدهّ الشفاعة يدها الهّ

فوصل ال نتيجة  حتمية، ان العمل هي أعل صوتا من القوال. 
بدأ يقارن افعاله مع التكربين والغالني والتلونني من حوله، وهو 

يقول هلم ف قرارة نفسه:
أنا أعيش ببساطة، وانتم ف برج عال.. فيا للبعد الشاسع   -

بيني وبينكم..
بالسلطة  حتلمون  وانتم   ، لهّ  يشفع  كي  سيدي  برضا  أحلم  أنا 

والتسلط ..
أنا اتكلم باسم ضمريي وانتم تطلقون النا..

 ادرك بعد مراحل عديدة من ذلك الوهم والطواف اهللمي ان 
خادمه  يكون  ان  وعليهّه  اجلنة،  طريق  هو  اجلليل،  سيده  طريق 

الطيع، يسري عل خطاه. 
وبالرغم من كل ما اسسُه مع ذاته وروحه العاشقة وجعله شيئا 
ملموسا بالياة، ل جديد يفرحه منتظرا أية اشارة يطمئن با قلبه 
شهيدا  يكون  ان  مشهد  ذهنه،  ف  الشهد  ر  فصوهّ سيدِه..  برضا 
به ف جنات  يلتقي  ان  الوحيدة  الوسيلة  فالشهادة ف سبيله هي 

اخللد.
فجأة جاءت أحلمه رسيعة، حني انطلق صوت اجلهاد الكفائي 
، صوت دافئ قوي لدرجة أنه غطى كل الصوات الخرى ف 
العامل.. جاء الصوت من مدينة الشهداء وامتد فوق العراق وفوق 
واطفأ  وعلنا،  مهسا  الديث  عل  الربع  اجلهات  ارغم  العامل، 
اخلبيثة  الؤامرات  كل  دارهم  عقر  ف  واجهض  الستعرة  نارهم 
لرض  الغتصبة  الرهاب  قوى  وحجم  العراق  مقدسات  عن 
وورثة  العامل  ف  الوت  صناع  ينساه  لن  درسا  اعطى  بل  العراق 

قطع الرؤوس من برابرة )داعش(..
قال )مل حمسن( مع نفسه : بدأ عرص الشهادة من جديد، وتوزع 

الشهداء عل الدن وتوزعت الدن عل الشهادة.. امسك بقوة يا 
»حمسن« بالضوء وكن من اوائل شهداء الفتوى القدسة.

وتطوع ملتحفا بعاله الستشهادي الذي نسجه عرب خياله، حمققا 
احلمه الرتعشة منذ اطلق شعار )عزاؤنا قائم حتى ظهور القائم( 
عل موكب أهل البيت)عليهم السلم( الذي اسسه وسط مدينته 
النارصية.. مومنا ان )داعش( بربرية العتقاد، خطوات الرش ف 
دمها. هم بقايا ورثة قتلة المام السني )عليه السلم( حيومون 
حول كربلء منذ طفها الول يتصدون بواباهتا ويتنصتون عل 

خفقات قلبها.
وتدريب  السيني،  موكبه  منتسبي  تدريب  يوى  كان  بداية 
أهال منطقته عل فنون السلح حتي يكونوا مستعدين عسكريا 
ومعنويا للجهاد، مستحرضا مشهدا حساسا من مشاهد الشهادة 
حتى  فأكثر  أكثر  بالتدريبات  فيغرق  الرام  حمرم  من  العارش  ف 
اشار اليه الجاهدون بالكمة ف ملحمِه واجلدية ف كل ما يطرحه 
ف  والبساطة  النية  حسن  حوله  من  م  يعلهّ ..ك��ان  تعليمت  من 
العمل، مرددا معهم: أنا خملوق بسيط، ل أملك ول اريد من هذه 
الياة أكثر من رقعة صغرية ف مقربة – وادي السلم- مكتوب 
الشهيد )حمسن -ابو  السلم(  عليها خادم المام السني )عليه 

شهد- الزيدي( 
يقارع ظلم ارهاب )داعش(، متنقل  بالشهادة وهو   فبقي حيلم 
من مدينة ال اخرى حتى خاض معركة رشسة ف منطقة العظيم، 
فأصيب اصابة بليغة، نقل عل اثرها للعلج، وحني روحه كانت 
تلعب رأسه الذي اختقته رصاصة قناص غادر كانت وصيته) 
حسني  يا  لبيك  كلمه  فختم  خريا(  السيني  بالوكب  أوصيكم 
ولسان  مبتسم،  ورحل  الشهادتني  ببلغة  لينطق  قليل  وسكت 
حاله يقول : »ياعيد ل توكف عل الباب  تره العيد وأهل العيد 

غياب«...

بطاقة الشهيد : 

اسم الشهيد : )محسن جواد كاظم الزيدي( ابو شهد

مكان وتاريخ تولد الشهيد : ذي قار - الحي العسكري

مكان وتاريخ  االستشهاد : قاطع العظيم – 10 / 1 / 2015

انتماء الشهيد : فصائل الحشد الشعبي المقدس 
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العلمي الناجح هو الذي يتابع الدث وينتقي الدث وخيلق 
تكون  وقد  العلمي  با  يؤمن  ثابتة  معايري  وفق  وكلها  الدث 
حسب  معايريه  يغري  انه  او  سليمة  غري  او  سليمة  العايري  هذه 
الثمن ، نتحدث عن السليم والصادق ف العلم ، وهنالك من 
يتعب  من  العلمي وهنالك  يتبع  من  العلمي وهنالك  يتابع 

العلمي وكلها هلا ايضا اسبابا .
قد يطلب من اعلمي ما تغطية حدث يراه غري مهم مثل تغطية 
يكون  وقد  مهم  غري  الدث  يكون  قد   ، مؤمتر  او  ندوة  احداث 
منه  جيعل  ان  يستطيع  فانه  العلمي  براعة  تظهر  هنا   ، العكس 
مادة اعلمية مهمة ومن خلل خلق مفارقات جتلب انتباه التلقي.

بداية عل العلمي ان ليظهر توجهاته اذا كان يبحث عن مجهور 
واما اذا كان يعمل بمؤسسة معروفة الجتاه فيكون عمله طوعا 
هلذا الجتاه وهنا صنفان من العلميني يعمل وغايته الال وهذا 
عبء عل الؤسسة لنه من يدفع اكثر يعمل عنده وصنف يعمل 

لنه يؤمن بذا الجتاه .
يبحث عن  ان  عليه  يتابعها  ان  العلمي  من  ُطلب  التي  الندوة 
التعريفية  اهلوية  ثم  ومن   ، الضور  هم  ومن  الندوة  من  الغاية 
تاثريها  ما  الندوة  عقدت  اجلها  من  التي  والغاية   ، للحضور 
جماملة  او  اللقاءات  باجراء  ملزما  العلمي  ليس   ، الجتمع  ف 

القائمني عل هذه الندوة .
نقل  هي  بالتلقي  تؤثر  ل  اصبحت  التي  الكلسيكية  الكتابة 
واكد  واض��اف  فيها  وجاء  كلمة  القى   ... الندوة  رئيس  كلمة 
لو  بينم  رتيب  اداء  هذا  كلمته...  ختام  ف  وجاء  وحذر  وشدد 

الندوة ويتك  الغاية من  فيم خيص  الكلمة  اهم ما جاء ف  انتقى 
كلمت الثناء والعجاب، ومن ثم يتابع الضور وكيفية تفاعلهم 
مع الندوة، نعم هنالك بعض الندوات رتيبة بل حتى قد ينام ف 
ان  العلمي  عل  هنا   ، معدوم  والتفاعل  منهم  البعض  القاعة 
يستفز الخوة القائمني عل الندوة باخذ رايم عن مدى تفاعل 
رئيس  الندوة واسال  قرارات  تابع  ، واخريا  الندوة  الضور مع 
الندوة عن هذه القرارات هل هلا سقف زمني للتطبيق؟ فان قال 
اسال  نعم  قال  وان   ، وتسويف  تسويق  قرارات  اهنا  فاعلم  كل 
انتهاء  بعد  معه  ستلتقي  بانك  له  واكد  الزمني  السقف  هذا  عن 
الزمني لعرفة التحقق منها من عدمه ، كل هذا يسجل  السقف 
لكي  امامه  التاريخ  انت  وتذكر  اسمه  التحدث  ويذكر  بصوت 

يكون دليلك عند اللقاء به مرة ثانية .
اللقاء  وهي  ال  العلمي  بذهلا  يستطيع  اكثر  جهود  هنالك 
بالؤسسات التي هلا علقة بذه القرارات ومعرفة مدى تفاعلها 
العناوين  ينتقي  ان  عليه  جاهزة  ال��ادة  تكون  ان  وبعد  معها، 
تكون  ل  وان  للمتلقي  الساس  الوتر  عل  يرضب  باسلوب 
كلسيكية ، وف هناية التقرير اكد بانه سيكون لك تقرير عن نفس 

الوضوع ومع نفس السؤول بعد انتهاء السقف الزمني .
لك  سيكون  كذلك  كنت  فان  الدث  نقل  ف  وصادقا  امينا  كن 
الصدق  نقيض  فهم  يتعبونك  الذي  واما   ، ومتبعون  متابعون 
ايا  كنت  واذا   ، القيقة  لكشفك  باعلمك  يتاثرون  اهنم  او 
العلمي غري صادق فالذين يتبعونك عل شاكلتك ومن يتعبك 

هو الصادق الذي يتبص بمدتك العلمية ليظهر عدم دقتها . 

االعالمي الناجح

من هي البلدان العربية التي بدات فيها الطباعة؟
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ف منتصف القرن اخلامس عرش متكن جوتنربج ىف الانيا من صناعة حروف متفرقة من سبيكة معدنية مكونة من الرصاص والقصدير 
والنتيمون ومتكن با من طبع الكتاب القدس 1456 وهو اول كتاب مطبوع ف التاريخ ثم تطورت الطباعة باستخدام اللواح 
العدنية الصنوعة من الزنك بدل من الجر وقد تم طبع بعض الطبوعات العربية ف أوربا مثل النجيل والتوراة ثم القرآن الكريم 
ف ايطاليا وقد كان لبنان هو اول بلد عريب يعرف الطباعة ومل تكن بحروف عربية اول المر عندما طبع كتاب ) مزامري قزحيا ( 
عام  الزامري(   ( كتاب  عندما طبع  العربية  بالروف  الطباعة  يعرف  بلد عريب  اول  كانت سوريا  ثم   1610 عام  بحروف رسيانية 
1733ثم عرفت مرص الطباعة ابان الملة الفرنسية عل مرص عام 1798 وانشئت اول مطبعة ف العامل العريب عام 1819 عل يد 

حممد عل باشا وال مرص وقد صدر اول كتاب مطبوع ف الطبعة الجرية بمرص عام 1824

البحث سيظهر  معرفته عل حمرك  يرغب  ما  يكتب  التلقي  ان  بحيث  بكثرة  منترشة  اصبحت  اللكتونية  العلم  ظاهرة وسائل 
اخلرب ف عرشات وسائل العلم ، واغلبها تكتب اخلرب وتنسبه لنفسها او البعض منها تضع عبارة وكالت ،وهذه الوسائل يديرها 

شخص واحد ، وهي ف كل الحوال جهود غريها بعض الحيان تكون رسقة وف بعض الحيان احتيال .
الراسل هو من يايت باخلرب للوسيلة العلمية التي يعمل با فاذا كان الراسل يعمل حبا لهنته ومهنيا ل يرىض لنفسه التقاط اخبار 

من بعض الواقع وتغيري الصيغة التحريرية هلا وتزويد موقعه با عل اهنا من جهوده .
هنالك مراسل يعمل بنظام القطعة وهذا يكون اداة لبيع ما يملك من مهنية لن يدفع وقد يتضمن اخلرب او التقرير معلومات غري 

دقيقة او معلومات ل يصح هلا ان تنرش ومثل هذه الالة تقع الوسيلة العلمية ف حرج .
التلقي ف بعض الحيان ل جيهد نفسه للتاكد من اخلرب قد يصدقه وقد يكذبه وهنا عل الوسيلة العلمية ان تتوخى الذر ف صحة 

العلومة وعدم رسقتها من الخرين وكسب ثقة التلقي .
الوسيلة العلمية الناجحة ف اخبارها هي التي يكون الوقت بني الدث ونرشه اقرص من غريها من الوسائل 

من هي البلدان العربية التي بدات فيها الطباعة؟

وسائل اعالم بال مراسل

سليم  بشكل  تستخدم  ان  يمكن  الة  أي  حال  حاله  الربنامج  هذا 
هنالك  ان  من  وبالرغم   ، سليم  غري  بشكل  تستخدم  ان  ويمكن 
بعض الواقع التي تكشف الصور التي عوجلت بالفوتوشوب لعرفة 
 ، الربنامج  يستخدمون هذا  التلقني ل  الغلب من  ان  ال  حقيقتها 
لذا فالكثري من القائق الصورية تشوه عند استخدام هذا الربنامج 

استخداما سيئا .
واما الستخدام السليم هو انه يوضح تفاصيل الصورة التي يراد هلا 
ان تكون بارزة او يصمم صورة تتفق والقال النشور او حتى صورة 
يمكن  وانه  كم   ، اخلرب  قراءة  من  القارئ  تغني  لعلومة  توضيحية 

معاجلة الصور القديمة وحتديثها دون تغيري حقيقتها او معالها .

الفوتوشوب في االعالم
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هنل العلوم والعرفة كان ول يزال وسيلة 
وسبيل  وازده���اره���ا،  الم���م  لرت��ق��اء 
الصعدة  خمتلف  عل  النساين  لتطورها 
ابتداء من الجتمع والقتصاد  النسانية، 
تلك  من  وسواها  والعسكرة  والسياسة 
الشؤون التي برقيها ترتقي المم وبتدنيها 

الم��م  ان  نجد  السبب  وهل��ذا  تنحدر، 
بذلت  سواء  حد  عل  والغابرة  ال��ارضة 
الغال  ومعارفها  علومها  تنمية  سبيل  ف 

والنفيس لضمن ديمومتها.
وهلذا شدد رسول الل صل الل عليه وآله 
رضورة  عل  اليامني  بيته  وأه��ل  وسلم 

بحثا  وت��ط��وي��ره��ا  ب��ال��ع��رف��ة  التحصن 
لذلك  نتيجة  وك��ان  وج��دا،  واستقصاء 
اسايس  النهضة السلمية كمفصل  بروز 
انواعها،  بكافة  النسانية  العلوم  لتطور 
يدين  الال  وقتنا  حتى  الغرب  يزال  ول 
عل  بفضلها  ويعتف  السلمية  للعلوم 

ظاهرة تسّطح عقول طلبتنا

التلقين... 
محمــد حميد  الصــواف
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البرشية مجعاء.
ذلك  يتجاوز  ان  منصف  يستطيع  ول 
وال���داين  ال��ق��ايص  اق���ره  ال���ذي  الفضل 
باخلدمات جليلة  الرور  للمسلمني، دون 
حممد  بن  جعفر  المام  قدمها  التي  القدر 
الصادق عليه السلم للحضارة النسانية 
القائمة، خصوصا انه عليه السلم وضع 
ابتداء  الالية،  النسانية  العلوم  أسس 
والكيمياء  والفسلجة،  الطب  علوم  من 
عل  وتتلمذ  والطبيعيات،  والرياضيات 
يديه ابرز العلمء، كجابر بن حيان وغريه.

لعرفة  رسي��ع  وتقص  بسيط  متعن  وف 
انطلقت عل  التي  العلمية  النهضة  ارسار 
ان  السلم، نجد  الصادق عليه  المام  يد 
التطبيق العميل يقف وراءها بشكل كبري، 
الال  الوقت  ف  يعرف  ما  ال  عمد  اذ 
لتعليم تلمذته  العملية  التطبيقية  بالعلوم 
التعليم  جانب  ال  ال��ع��روف��ني  العلمء 

النظري التمثل بالرشح والتلقني.
ال��ض��ارة  ع��م��دت  النطلق  ه��ذا  وم��ن 
بعد  التعاقبة  وال��ض��ارات  السلمية 
والختبارات  التطبيق  اعتمد  ال  ذل��ك 
لتطوير علومها بمختلف عناوينها، حتى 
الاصل  العلمي  التطور  البرشية  شهدت 
تعتمد  ت��زال  ول  ال��ج��الت،  خمتلف  ف 
التطبيق  ع��ل  الستند  العلمي  البحث 
العميل كوسيلة اساسية للتطوير، فل جتربة 
تنفذ دون حماولت عملية دقيقة وشاملة، 
تعنى  التي  والراكز  الختربات  فأنشئت 
بذلك لتدريب طلبة العلوم اول ومعايشة 

التجارب العلمية عمليا ثانيا.
ولتسيخ تلك الوسيلة وتقريبها ال نفوس 
البتدائية  ال��دارس  ان  نلحظ  الناشئة، 
انشاء  ايضا مل تغفل  والثانوية واجلامعات 
مستلزماهتا،  وتوفري  العلمية  الختربات 
البحث  حب  عل  الطلبة  تدريب  بدف 
ابرز  ال  وتعريفهم  وتشويقهم  والتحقيق 

ما ينتج من اداء التجارب العلمية.
انعكس  انه  وهذا المر دون شك نلحظ 
اجيايب، وحرك  بشكل  الدارس  عل طلبة 

والتقيص  البحث  غ��ري��زة  داخلهم  ف 
الكثري  عل  كثب  عن  والط��لع  العلمي 
الخرى  والعلوم  الطبيعية  الظواهر  من 
التاح جتربتها ف تلك الختربات البسيطة 
الرصينة  العلمية  بالختربات  مقارنة 
العلمي  البحث  مؤسسات  ف  التوفرة 

التقدمة.
الؤسسات  ابتعدت  آخ��ر  جانب  وم��ن 
التلقني  التحرضة عن  البلدان  التبوية ف 
ف  والطلبة  التلميذ  تعليم  ف  ال��ج��رد 
الوسيلة  تلك  عقم  مدركة  مدارسها، 
الضحل،  العلمي  مداها  التعليمية وقرص 
سلبية  سلوكيات  من  عليها  يتتب  وما 
تقدمهم  مع  حتى  للتلمذة  ملزمة  تبقى 

ف العمر.
ف  ق��ارصة  اداة  ي��زال  ول  ك��ان  فالتلقني 
ف  العلمية  الفاهيم  ترسخ  ول  التعليم 
ذهن الطلبة من جانب، وتقتل ف نفوسهم 
من  والبحث  والتجربة  الط��لع  حب 
جانب آخر، المر الذي يفض دون ادنى 
شك ال قرص الفهم اول والتكالية ثانيا 
والفشل التمي ف حتمل مسؤولية التغيري 
من  كثري  جانب  ال  ثالثا،  الذايت  والتطور 

التداعيات السلبية.
ف  يلحظ  السف  شديد  مع  المر  وهذا 
تعدى  اذ  الس��ف،  مع  العراق  م��دارس 
مديات  التبوية  الؤسسات  ف  القصور 

غري مسبوقة ف مستوى التعليم منذ بداية 
العرص  العراقية الول ف  الدولة  تأسيس 
الديث، اذ ركنت الدارس خصوصا ف 
والعدادية  والتوسطة  البتدائية  الراحل 
ال اسلوب التلقني الجرد لتعليم الطلبة، 
التي  الفتضة  اليضاح  وسائل  وغيبت 
توجد  فل  التعليم،  اساسيات  من  تعد 
ميدانية  جتارب  ول  فيها  علمية  خمتربات 
واللغويات  الطبيعيات  علوم  تدريس  ف 
عل  انعكس  م��ا  اي��ض��ا،  وال��ري��اض��ي��ات 
خطري،  بشكل  التعليمي  الطلبة  مستوى 
بدرجات  حيظون  الذين  طلبتنا  فحتى 
علمية متفوقة يفتقرون ال العلمية العملية 
التدين  نلحظ  ذلك  عن  فضل  الطلوبة، 

مدارسنا  ف  التعليمي  الستوى  ف  الكبري 
اآلخذ بالنحدار يوما بعد يوم.

هذا امر ينذر بخطر كبري دون شك فيم لو 
التبوية  العملية  عل  القائمون  يتدارك  مل 
نصنع  بذلك  فنحن  العراق،  ف  والعلمية 
اجلامعية  للدراسات  الطلبة  من  اجيال 
التفوق  او  الطلع  ف  رغبة  بل  التقدمة 
التجربة  اجلدي، ونقتل ف نفوسهم حب 
نقدم  وبذلك  والستقصاء،  والبحث 
لإلنسانية جيل ل يتقن سوى نقل جتارب 
الشعوب الخرى وتطبيقها، بل رغبة ف 

التطوير الذايت او البداع.

محمــد حميد  الصــواف
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مع اطاللة عامها الخامس عشر تستطلع
 آراء جمهورها العريق

في عيون قرائها

اربع عش���رة س���نة زاهرة في بس���تان الكلمة الحرة وها هي مجلة )االحرار( ما ان يحلُّ ش���هر 
شوال المعظم حتى توقُد شمعتها الخامسة عشرة، وتحتفل مع جمهورها بهذه المناسبة 
الجميلة، ولتكن على تواصل حول ما يرتقبه منها جمهورها س���نة بس���نة في توثيق خطب 
الجمعة وتنوع ابوابها وتفنن اخراجها وتش���ويق مادتها، فكان لها هذا االستطاع مع متلقيها 
بمناس���بة ايقاد الش���معة الخامس���ة عش���رة من عمرها، وتواصلنا مع نخٍب منهم تفضلوا 

بآرائهم بين تهنئة وإطراء وانتقاٍد بناء، وكان السؤال:

تصوير: رسول العوادياعده : حسين النعمة / عيسى الخفاجي / 
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في عيون قرائها

هو  وم��ا  )الح����رار(؟  اص��دار  جتد  كيف 
الصدار  هذا  تصنف  وكيف  فيه؟  الشيق 
العراقية  الص�����دارات  ب��ني  الصحفي 

الخرى؟.  

األحرار قبس من نور المعرفة واسم 
على مسمى في الكفاح الصحفي

كانت البداية مع الديب عباس خلف رئيس 
حترير جملة )الرقيم( الفصلية الثقافية، قال: 
»قيل قديم الكلم صفة التكلم، فهو البيان 
القصد  وتكوين  طبيعة  منه  يكتشف  الذي 
ودللته ومراميه، فإذن عندما تتكلم اعرف 
من أنت، ومن هذا العنى بالذات نستطيع 
أن نطبق هذا الستهلل الفتض  عل أي 
ذاك  أو  الطبوع  هذا  فنقول:  ثقاف  إصدار 
هو قيمة ما يعكسه هذا النجاز من رؤى 
ثقافية و فكرية وإنسانية، فهل انه قادر عل 
الدراسات  فأغلب  ل؟  أم  والتأثر  التأثري 
القائمة اآلن التي هتتم بفحص النشورات 
والصدارات الديثة، تأخذ بنظر العتبار 
عاملني أساسيني، مها احتام ذائقة القارئ 
النقطتني  هاتني  ومن  بتفاعله،  والهتمم 
)الح��رار(  جملة  استمرار  فهم  إل  ندخل 
وعطائها خلل مخسة عرش عاما من العمل 

الصحفي الضني«.
أعدادها  منذ  حرصت  الجلة  »هذه  وتابع 
الول عل أن تكون مرآة ساطعة للحقيقة، 
والرأة  والعامل  الثقف  يراها  التي  القيقة 

ذلك  كان  وإن  الجتمع،  رشائح  واغلب 
مل يكن بالمر اهلني أو السهل ولكن تبقى 
اجلاد  الطبوع  عليها  حيرص  التي  الوسيلة 
الناس  مشاعر  إل  الوصول  ف  والرصني 
والخلقية  والدينية  الفكرية  ومهومها 
هو  والم��ن��ي��ة  والصحية  والج��ت��مع��ي��ة 
الوعي  وتغذية  التنوير  ف  الساسية  الغاية 
أرى  ولذا  العرفة،  ينابيع  من  الجتمعي 
– هي اسم عل  – الحرار  ف هذه الجلة 
مسمى ف الكفاح الصحفي، فالكفاح من 
الجتمع  ف  والسامية  الفاضلة  القيم  أجل 
يمكن  وال����داين ل  ال��ق��ايص  ي��ع��رف  ك��م 
اخلربة  عل  العتمد  دون  من  تتحقق  أن 
تكريس  ف  والتجربة   والثقافة  والمرسة 
النهضوي  الفكر  إشاعة  لن  ال��دور  هذا 
البناء هو تقرب ما تباعد ف الفاهيم، ومن 
هذا النطلق أخذت التجربة الهنية ف جملة 
حقول  تنوع  ف  ثقافتها  تكرس  الح��رار 
والختصاصات  اليادين  شتى  وف  أبوابا 
فاعل  هلا حضور  يكون  أن  تريد  إهنا  يعني 

اجتمعي وعل خمتلف الستويات«.
ونوه خلف عن »ادراكه مدى الصعوبة ف 
خماطبة كل الذواق من خلل إصدار جيمع 
كل الفئات ويعرب عن شؤوهنا عرب حماورها 
التحدي  أيضا عملية  تكمن  فهنا  التنوعة، 
الصحفي وراهنيته ف القناع، فالجلة التي 
استمرت مخسة عرش عاما ف خضم العمل 
الجابة  ف  الكفيلة  هي  اعتقد  الضني 
مقنعا  دوره��ا   كان  أن  السئلة  هذه  عن 
جملة   - ان  التواضع  اعتقادي  وف  ل،  أو 
استمرت  التي  الثابرة  هذه  ف  الح��رار-  
تقليدية  غري  كانت  ونصف  عقد  ط��وال 
والجلت،  الصحف  لبقية  واستنساخيه 
شخصيتها  ترسم  زال��ت  وم��ا  كانت  ان��م 
إهنا  ندعي  ول  بذاهتا  الستقلة  الصحفية 
إهنا تسعى  بل  الكمل؛  لدرجة  قد وصلت 
بني   من  متنورة  ثقافية  بصمة  هلا  تكون  أن 

أن  العراقية،  عدد واسع من  الصدارات 
أهم ما تتصف به هذه  الجلة ونعتربه شيقا 
الواضح  ف جتسيد  فيها هو ذلك الرص 
واجتمعيا   فكريا  التنوعة  الحاور  رؤى 
انفتحت  كلم  عددها  ازداد  فكلم  وثقافيا، 
يمكننا  هنا  وم��ن  للمعرفة  جديدة  آف��اق 
القول أن هذه الحاور هو الدالة  الهنية ف 
استقطاب اكرب عدد مكن من القراء إليها.. 
العنرص  هذا  دائم  بشكل  تطور  أن  فعليها 
حتافظ  لكي  القارئ   وبني  بينها  التفاعيل 
عل هذه اليزة التي انطلقت منها وجعلت 
وتواصله  القارئ  باهتمم  حتظى  جملة  منها 
معها... وأخريا نزف لجلة الحرار أمجل 
التهاين والتربيكات بمناسبة إيقاد شمعتها 
الرفعة  دوام  هلا  متمنني  ع��رشة،  اخلامسة 
والعطاء الدائم ف مسرية الصحافة اجلادة«. 

)االحرار( مجلة العائلة العراقية

نقيب  البال  غالب  توفيق  للسيد  وك��ان 
رأي  كربلء  ف��رع  العرافيني  الصحفيني 
افصح عنه قائل: »ف البداية نتقدم بأسمى 
إيقاد  بمناسبة  والتربيكات  التهاين  آيات 
شمعة جملتكم الغراء )15(.. متمنني لكم 
الشهداء  سيد  مدينة  خلدمة  التوفيق  دوام 
العظيمة  رسالته  إيصال  ف  السلم(  )عليه 

التي قدَم من أجلها كل شء«.
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أجدها  الحرار  أن جملة  »بالفعل  واضاف 
ف  تضمن  من  فهي  العراقية  العائلة  جملة 
التي  الهمة  الواضيع  من  الكثري  طياهتا 
حتتاجها كل الرس.. واقتح أن يتم إضافة 
اعلمييكم  اق��لم  تناسب  أخ��رى  أب��واب 
تضيف رونقا مزدهرا للمجلة، وف اخلتام 
الكبرية  التقدير جلهودكم  فائق  تقبلوا مني 

اللتزم  لألدب  القيقية  البادئ  إرساء  ف 
والثقافة والعمل الصحفي الهني اليادي 

الوضوعي«.
اهل���ادي  ع��ب��د  عقيل  الس��ت��اذ  وارس����ل 
كربلء  حمافظة  ضيافة  دار  مدير  الفتلوي 
من  »امتنى   : فيها  وقال  مباركته،  القدسة 
الربعة  طيلة  جتربتها  تكون  ان  قلبي  كل 
تتوسع  ان  وامتنى  اكلها  اتت  عاما  عرشة 
بشكل  والتواصل  الناس  مع  الداخلة  ف 
اليف  رفع  ابواب  من  بابا  لتكون  مكثف 
بني  متينا  جرسا  تكون   وكذلك  والظلم 
السوؤل وافراد الجتمع ناهيك عن رصد 
والد  الول  والجيابية  السلبية  الظواهر 
تكون  والثانية  الطرائق  بكل  وردعها  منها 
امتنى  وختاما  با..  يقتدى  وحافزا  مثال 
الشارع  فئات  بني  تداول  الكثر  تكون  ان 

الكربلئي من خلل طرق التويج والادة 
عل  الغالية  لجلتكم  وشكرا  فيها  النوعة 
القلب وامتنى هلا الدوام والنجاح والتوفيق 

والسداد بعيد ميلدها اخلامس عرش«.

)االحرار( إنجاز صحفي كبير 
السدي  اسمعيل  ف��راس  للشاعر  وك��ان 
خضم  »ف  قائل:  فيه  شاركنا  مجيل  رأي 
والنوعة، وبني  العديدة  العراقية  الصحف 
)الصحيفة  الصحفية  الص��دارات  تنوع 
ف  واض��ح��ًا  ضعفًا  هناك  نجد  والجلة( 
التحرير  مستوى  ع��ل  وذل���ك  أغلبها 
حوهلا،  يدور  وما  والستمرارية  والطباعة 
ولكن ما تتميز به جملة الحرار عن أخواهتا 
عل  السنوات  ه��ذه  بكل  استمرت  بأهنا 
إصدارها بشكل منتظم وهذا بحد ذاته هو 
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وللقائمني  هلا  حُيسب  كبري  صحفي  إنجاز 
الجلة  ه��ذه  يتفحص  من  أن  ثم  عليها، 
غري  أهنا  أي  ومتنوعة،  منوعة  جملة  جيدها 
متقوقعة ف جانب معني عل الرغم من أن 
اجلهة الراعية هلا هي جهة دينية ومع ذلك 
الرشعية  السائل  بني  متفرعة  أبوابا  نجد 
الجتمعية  والقضايا  والثقافة  الدب  إل 
العتبتني  م��ش��اري��ع  وأخ��ب��ار  والرسي����ة 
وكربلء القدسة«، مضيفا »أما بخصوص 
الشيق ف هذا الصدار فأنه يستهدف كافة 

لهتممي  ولكن  لتنوعِه،  الجتمع  رشائح 
هذا  أن  أجد  فأين  والديب  الثقاف  باجلانب 
الباب هو من يستفزين لتابعته باستمرار لا 

فيه من مواضيع هتم الدب والثقافة«.
ُي��ص��ن��ف الص�����دار ب��ال��رائ��ع وال��ش��ي��ق 
لستمراريته ومستوى اجلودة الفنية العالية 
الختارة  الواضيع  عن  فضًل  طباعتِه  ف 

والنوعة فيه«.
بقوله:  هتنئته  بتقديم  الس��دي  وانتهى 
التي  الجلة  هلذه  أقدمها  كبرية  »مباركات 
ي��دل عل حرية  ال��ذي  الس��م  ه��ذا  حتمل 
ورمزهم  الحرار  بسيد  ومتسكه  الجتمع 

المام السني )عليه السلم(«.
عن  ال��ك��رادي  كاظم  رضغ��ام  وي��ش��ارك 
منسقية العتبات لحافظة بابل لا تفضل به 
والحتام  الب  »كل  فأضاف:  السدي 
لآلن  تأسيسها  منذ  الح��رار  جملة  لكوادر 
به من معلومات خمتلفة ومنوعة  تتحفنا  لا 
نبارك  كم  العالية  مهنيتهم  عل  يدل  وهذا 
توقدون  وانتم  الفكري  النجاز  هذا  لكم 

ف عقول قارئيها العلم والعرفة«.
اعلم  مدير  ناجي  ماجد  السيد  تقدم  فيم 
وتربيكاته  هتانيه  كربلء  بلدية  مديرية 
الجلة  حترير  لرسة  »اتقدم  ايضا:  وكتب 
ليقادها  والتربيكات  التهاين  بأطيب 
الشمعة اخلامسة عرشة  من عمرها الافل 
من  فيها  يكتب  لا  والوضوعية  بالرصانة 
نالت  والهنية  باليادية  اتسمت  مواضيع 
الواكبة  ع��ل  وق��درهت��ا  متابعيها  اح���تام 

والعطاء للساحة الثقافية والفكرية«.  
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الدراجة النارية ذات العجلتني من يقودها يستخدم 
لي  او  التوقف  مثل  ال��الت  بعض  ف  رجليه 
طارئ ف الطريق ، العجيب والغريب ان بعض من 
يقود هذه الدراجة يضع امامه عكازاته ليدل عل انه 
البعض  بالعكازات بل رايت  ال  السري  ل يستطيع 
 ، العجلتني  ذات  الدرجة  يقود  وهو  الساق  مبتور 
وهذه الظاهرة هي خماطرة حقيقية تعرض صاحبها 
لقدر نسال الل ان يبعده عنه ولكن لاذا هذا الترصف 
اخلطري ؟ وف نفس الوقت لاذا ل يوجد قانون ينظم 
قيادة  ضوابط  وماهي  الدراجة  يقود  من  وحي��دد 
متفشية ل  التي اصبحت ظاهرة   ، النارية  الدراجة 
الرسعة  عن  ناهيكم  هذا   ، كربلء  حمافظة  ف  سيم 
اجلنونية او التوقف ف اي مكان يشاء دون مراعاة 

الق العام .

ازده���رت ف الون���ة الخ���رية ف 
البالت  سوق  العراقية  السواق 
كانت  بعدما  البضائع  ولختلف 
من  بالرغم  اللبس  عل  مقترصة 

ان هلا خماطر صحية .
دراسة  ال  بحاجة  الظاهرة  هذه 
قد  البضائع  من  البعض   ، ورقابة 
ف  مكدسة  ولكنها  جديدة  تكون 
ترصيفها  لعدم  الوربية  الخازن 
فيشتيا التاجر العراقي والبعض 

الذي يغري  الثمن هو  تاثريات صحية ، زهد  منها قد يكون هلا 
التي  الاسبات  ضمنها  ومن   ، رشائها  ال  والستهلك  التاجر 
استخدامها  اصحابا  يدعي  وكلها  اللكتونيات  سوق  غزت 
نظر  كوجهة  الخر  والمر  ؟  الستخدام  نوع  يعلم  فهل  قليل 
لاذا ل يكون التعامل مع الرشكات والصانع النتجة هلا مبارشة 

او  العراقي  القتصاد  ان  هل   ، والديث  اجلديد  واس��ت��رياد 
ناهيكم  هذا  بذلك؟  يسمح  ل  العراقية  للحكومة  الال  الوضع 
الكمرك  ف  للستخدام  صالة  غري  الواد  من  الكثري  ضبط  عن 
العلمية،  الجهزة  عنها  وتعلن  للبلد  ادخاهلا  اصحابا  حياول 
وحتى شهادة صحة منشا مل حتد من هذه الظاهرة التي نسمع عنها 

قصص جتعلنا ف حرية من امرنا بني التصديق والتكذيب .

معوق يقود دراجة نارية 

سوق الباالت
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اصبح  الجج  ولختلف  البساتني  جتريف 
واقع  اهنا  اصحابا  عنها  يتحدث  ظاهرة 
الواقع ، يستخدمون  حال ، واي حال هذا 
تشفع  مل  بينم  القوق  لضمن  قايض  اق��رار 
هلم ف بعض الحياء بسبب جنس وعائدية 

العقار .
عل  للحصول  الحياء  هلذه  يلجا  الواطن 
ضيق  او  الجي��ار  من  هربا   ويستقر  سكن 
وحدات  الكومة  توفر  ومل  اهله  مع  الكان 

سكنية بم يتناسب والزمة .
هذه  جيهز  منهم  فالبعض  وذاك  هذا  وبني 
كهرباء  ماء   ( التجارية  باخلدمات  الحياء 

تبليط جماري( وحتى ان البعض حيصل عل مقياس كهربائي بينم 
ف واقع الال ل يوجد سند باسمه .

عن  فالتعويض  الواطن  يامله  ال��ذي  التعويض  عن  الديث 
تم  التي  العقارات  عن  وليس  الزراعية  الرض  عل  الغروس 
بناؤها من غري اجازة بناء ، بل حتى اسمء الحياء وترقيم الدور 

عشوائي وغري نظامي .

ومن جانب اخر يتم تعيني خمتار هلا لن بقائها من غري خمتار قد 
يؤثر عل الوضع المني ، والنتيجة تبقى احياء البستنة عرضة لا 
يستجد من قرار ، ونحن نعلم بان هنالك طريق حول يمر  وسط 
هذه الحياء الذي يستلزم رفع هذه الدور ومن الطبيعي ستكون 

هنالك مشاكل واعتاضات وارضار .
الفضل معاجلة هذه الحياء اليوم قبل غدا لهنا ف زيادة كبرية .

الرصيف مساحة خاصة للمشاة ويعترب الطريق المن للمواطن 
ولكنه مل يسلم من العبث ومن عدم النجاز ، فالبعض يستخدم 
الدور  وبعض  للمحلت  بالنسبة  لبضاعته  معرضا  الرصيف 
ل  الطرق  وبعض   ، با  خاصا  سيارة  مراب  او  حديقة  تستغلها 
يوجد فيها رصيف اصل بحيث ان الواطن عند الطر يسري عل 
اصبحت  الرصفة  وبعض  والوحل،  الطني  ليتجنب  الشارع 

طريقا لصحاب الدراجات النارية بل وحتى موقفا هلم .
والذي  يؤسف له ان بعض الرصفة تكون نظامية ومجيلة وتبذل 
اجلهات الكومية الختصة جهدا لظهارها بذا الشكل اجلميل 
يتم  ل  او  با  يعبث  الشديد  وللسف  الواطنني  بعض  ان  ال 

للمزروعات التي فيها .

من  وشعبية  حكومية  توعية  ال  بحاجة  نحن  الكلم  وملخص 
للجميع وجتنب  القوق  بامجل صورة وضبط  بلدنا  اظهار  اجل 

الوادث .

عودة الى احياء البستنة 

الرصيف مهم جدا 
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ويربز علمء الغرب كرواد ف هذا الضمر، مسامهني اساسيني ف 
وضع قواعده ومنطلقاته وفنونه وطرائقه، حتى بات شبه حمصور 
الشأن  هذا  ف  التكيز  كفتهم  ترجح  بأقواهلم،  ومناطا  برؤاهم 
النساين البحت واستباق سواهم من الباحثني ف خمتلف ارجاء 

العمورة.
كيف ل وقد افردت الؤسسات الرسمية والنظمت الدنية العديد 
من التخصيصات الادية والعنوية لرعاية الفاعلني ف التنمية، بل 
الراكز  من  الكثري  أسست  الغرب  ف  التجارية  الرشكات  حتى 

لتنمية مهارات موظفيها وعمهلا بعد ان ادركت   البحثية اخلاصة 
امهيتها عل صعيد النتاج والعلقات الجتمعية عل حد سواء، 

مبدية دعم غري حمدود هلذا العلم النساين الهم.
يتلقفون  مهاراهتم  بتنمية  مهتمون  فنرى شبابنا وطلبتنا من هم  
اصدارات هؤلء العلمء والباحثني بشغف شديد، ويتطلعون ال 
كل ما هو جديد ينفع او حديث يتبع، حتى باتت حكم مفكري 
وعلمء الغرب تتداول ف نواديم واجتمعاهتم وترصحياهتم اكثر 

ما تتداول الكم والمثلة والروايات السلمية ذات الصلة.

وحي���اة ك���ارينغي

aبين يومي علي 

سبر علماء االجتماع 
والنفس واألنثروبولوجيا 

غور العلوم بحثا وتدقيقا 
في السبل الكفيلة 

لالرتقاء بقدرات االنسان 
وتنميتها، مسترشدين 

بتجارب االفراد والشعوب 
الحاضرة او دراسة التاريخ 

االنساني وسلوكيات من 
عاصره، ليقدموا في سياق 
جهودهم خالصة افكارهم 

وبحوثهم ككتب ورؤى 
وحكم باتت تتداول بين 

الناس نهال وفهما.

محمــد حميد  الصــواف
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فعل الرغم من ثراء تراثنا السلمي بالكثري من التعاليم التنموية 
الحلية،  الوساط  لدى  تسويقها  نرى فشل ف  والجتمع  للفرد 
دون  الكتب  بواطن  ف  وتغط  مندثرة  معظمها  ف  باتت  حتى 
الشباب  من  اقرانه  با  وينفع  امهيتها  ويربز  ينتشلها  من  جتد  ان 

والطلبة وافراد الجتمع بشكل عام.
التعاليم  م��ن  اآللف  ب��ل  ل  بالئات  كتبنا  طيات  تزخر  اذ 
والرشادات التنموية النسانية التي حث با الرسول واهل بيته 
من الئمة الطهار صلوات الل وسلمه عليهم امجعني السلمني 

شؤون  من  وسواها  وعمل  وسلوكا  هتذيبا  انفسهم،  لتطوير 
بأكثر من  امريكا  او  بال علمء اوروبا  التنمية، قبل ان خيطر عل 

الف واربعمئة عام خل.
فابسط مقارنة بني كتب كبار علمء التنمية ومنظريا الغرب وبني 
احاديثنا النبوية ومرويات أئمتنا الطهار نلحظ السبق الواضح 
مدرسة  كانت  وكيف  الضمر،  هذا  ف  كعبهم  وعلو  للمسلمني 
وهنج  مبسط  بشكل  العلم  هذا  قواعد  وضعت  قد  البيت  اهل 

واضح يتداوله التعلم واجلاهل ويستفيدان منه بكل يرس.

 How to Stop( الياة..  وابدأ  القلق  دع  الشهري  الكتاب  ف 
كارنيغي،  ديل  للكاتب   )Worrying and Start Living
النسان  يواجهه  الذي  والفشل  الحباط  مواجهة  كيفية  يتناول 
ف مسريته اليومية، الذي طبع منه اكثر من مخسني مليون نسخة 
وترجم لعظم اللغات النسانية حتى بات الكتاب الول عاليا 
عل صعيد التنمية البرشية، ساق الكاتب فكرة بسيطة مفادها ان 
كل مشكلة كبرية تقع تنتهي صغرية، مهم كان حجمها ف بادئ 

المر.
ول ينكر احد ان مهارة الكاتب واسلوبه ف سوق افكاره اسهمت 
بشكل كبري وفاعل ف انتشار كتابه، ال اهنا جاءت لتلبي أمزجة 
ثقافاهتم  تنمية  ال  بحاجة  كانوا  من  البرش  من  الليني  عرشات 
تقدير  بكل  حيظى  واصبح  الساسية،  ومداركهم  وسلوكياهتم 
التنمية  فضاء  ف  كارينغي  ديل  خلله  من  وانطلق  قرائه،  لدى 
المريكية  الوليات  حكومة  من  مدعوم  رفيعا  مركزا  مؤسسا 
التحدة، ومرجعا بحثيا هلا للشؤون الجتمعية، وانقذت مؤلفاته 
من  وأخذ  اليأس  وحط  آماهلم  حتطمت  من  البرش  من  الكثري 
وينخرطوا  الطبيعية  حيواهتم  يستعيدوا  ان  قبل  مكمنا  انفسهم 

جمددا كأعضاء فاعلني ف جمتمعهم.
البرشية  التنمية  لعلم  منطلقات  قواعد  كارينغي  اسس  لقد 
اصبحت ف الوقت الارض معايري أساسيا للموظفني والعاملني 
التجارية، وعلم ل يستغنى  ف الؤسسات الكومية والرشكات 
عنه ف اختبار مستوى التقدم للعمل ف الراكز الهمة والساسة 

داخل الوليات التحدة.
الشخصيات  من  وس��واه  لديل  القبعة  نرفع  الذي  الوقت  وف 
الناس  اوض��اع  حتسني  ف  اجيايب  بشكل  اسهمت  التي  الفكرية 
ومد يد العون هلم عرب صنع المل والتفاؤل، يعترص المل قلوبنا 
البيت عليهم السلم ف هذا الشأن  ونحن نرى تراث أئمة اهل 
بشكل  الضواء  عليه  تسلط  ول  الطلوب،  بالهتمم  حيظى  ل 
منهم  ننهل  كم  النسانية  تعاليمهم  عظمة  من  لننهل  مناسب، 
تعاليمنا الدينية، فلو ترجم احدنا قول أمري البلغاء وسيد البيان 
المام عيل عليه السلم )الدهر يومان.. يوم لك ويوم عليك ، 
فإن كان لك فل تبطر، وإن كان عليك فاصرب فكلمها سينحر(، 
لوجدنا من الفصاحة والتسديد ابلغ من مقولة )دع القلق وابدأ 

الياة(.
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أتساءُل، ترى ما نسبُة التفاؤل التوقعة لنجاح جهود اآلباء ف تربية 
البناء ف ظل هبوب رياح الرشق والغرب وحماولهتا الستمرة ف 
ثقافة مستوردة ل صلة  القيم، وإحلل  الثوابت، وتبديل  اقتلع 
اآلباء  يترصف  وكيف  ؟!  بيننا  جيمع  مشتكا  شء  ول  با،  لنا 
أخلقية  مناعًة  أبنائهم  إكساب  عل  الريصون  وهم  والمهات 
ما  إذا  العامل  ثقافات  عل  العشوائي  النفتاح  آفات  من  حتميهم 
أبناءهم ف القابل عل هويتهم  وجدوا قوة ف الريح التي جتذب 

من التشويه أو النقلع؟ 
الجابة،  عل  عسرًيا  يبدو  ولغز  الل،  صعبة  تبدو  مشكلة  إهنا 

ومعضلة حتتاج إل متخصص ليفك طلسمها ورموزها! فكيف 
يعيد البناء ترتيب أوراقهم من جديد؟! وكيف يتمثلون الصورة 
الناجحة  الشخصية  الوالدان عن  التي رسمها هلم  الرائعة  الثالية 
دامت  ما  اهتممهم،  عل  وتستحوذ  الناس،  إعجاب  تثري  التي 
أمامهم  الثل اجلميل يتحطم  بالبادئ والقيم، وهم يرون  ملتزمة 
أو  يعتني بمشاعره  أن  ناهيك عن  الياة،  إغراءات  أمام  يوم  كل 

يلتفت إل ما أحدثته من خراب وتدمري ف نفسه؟!!
وقتل  والتخويف  والرهاب  القمع  عل  القائمة  التبيُة  تعدُّ  هل 
الصارمة  اجلافة  الشخصية  وصياغة  والحساسات  الشاعر 

التربيُة االسريُة الصحيحة 
في ظل ثقافة االنفتاح العشوائي 

أسرة و مجتمع

بقلم : جمال مسعود
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الجتمع - السلوَب المثل لتبية هذا اجليل؟ هل  الناقمة عل 
عبارات وتوجيهات )اسكت يا ولد.. ل جتلس مع الكبار.. أنت 
ل يعتمد عليك.. أنت فاشل.. فلن أحسن منك.. عيب عليك.. 
سودت وجوهنا.. ما فيك خري... والتعامل معهم بفوقية وفرض 
الطاعة الطلقة عليهم - أساليُب وطرائُق تتوافق مع طبيعة عرصنا 

الارض؟
وكلم  أحد،  كل  به  القيام  يستطيع  ل  معقًدا  أمًرا  تعد  التبية  إن 
اتسع نطاق البيئة التي تتم فيها هذه الهمة ازدادت صعوبتها وبرز 
فيها خطر التأثر ف زمن النفتاح والتغريات، ومع كثرة التقنيات 
والفضائيات وكثرة الثقافات والشبهات أصبح الشباب يعيشون 
أهنا  شك  ول  التغريات  هذه  تأثري  وحتت  طرق  مفتق  ف  اليوم 

تسبب هلم كثرًيا من الشكلت التبوية والخلقية.
• الفضائيات والشبكة العنكبوتية )النتنت(

تغرًيا  )النتنت(  العنكبوتية  والشبكة  الفضائيات  أحدثت  لقد 
جعلت  للتصالت،  وسائل  من  قدمته  بم  الجتمعات  ف  مهًم 
العامل ينساب بعضه عل بعض، فل حدود ول قيود تقف ف وجه 
انتقال العلومات، والتبية بحكم عملها وطبيعتها أكثر جوانب 
التي  الادة  فالتغريات  ذلك  عل  وبناء  للتغيري؛  عرضة  الجتمع 
العلومات وعرص النفتاح، ستحدث تغرًيا  ينطوي عليها عرُص 
التبية؛ مناهجها وأساليبها وأثرها, ولذا أصبح  كبرًيا ف منظومة 
من الهم مراجعة منظومة التبية لتتوافق مع الثر الذي ستؤديه 

ف زمن النفتاح.
ًم لربيه،  ه فقط, ومل يعد التيب رجل ِسلمْ مل يعد الريب هو من يوجهّ
أو  إغواء  تبثه من  الفضائية وما  فالقنوات  فيه رشكاء آخرون,  بل 
إغراء ختالف قيم الجتمع السلمي وتدعو إل الفحش والرذيلة, 
ومقالت  مواقع  من  طياهتا  ف  حتمله  وما  العنكبوتية  والشبكة 
فكرية  خيارات  طرح  القابل  وف  الخ��لق,  مساوئ  إل  تدعو 
الزكية,  وقيمه  مبادئه  وحتارب  الصافية  السلمية  الفكار  تشوه 
وتنوع جمالت النفتاح وازديادها بحيث ل يمكن حجبها يزيد 
أفكار  نستقبل  أصبحنا  لقد  النفتاح,  زمن  ف  التبية  صعوبة  من 
المم وثقافتهم وما يبث من سموم. مل يعد من السهل عل أبنائنا 
وشبابنا الوقوُف أمام هذه الغريات دون أن يكون هناك من يمد 
هلم يد العون والساعدة من الربني, ومل يعد من السهل عل الربني 
ف  التبية  يفقهوا  مل  ما  الجيال  تربية  ف  مهمتهم  ف  ينجحوا  أن 

زمن النفتاح.
من  جتعل  التي  التحديات  من  العديد  كمربني  أمامنا  أصبح  لقد 
متحيصها  يلزم  إشكالية  الرسية  وغري  الرسية  التبية  موضوع 

أهم  وتتمثل  السليم.  القرار  اختاُذ  لنا  يتسنى  حتى  فيها  والتفكر 
التحديات ف النفجار العرف الذهل الذي حيتاج مواكبًة رسيعًة 
التي  اخلطرية  السياسية  والتناقضات  القادمة،  الجيال  قبل  من 
يعيشها جمتمعنا العريب والسلمي وما وصل إليه هذا الجتمع من 
ضعف شديد وما حيمله هذا الوهن من مضمون سيئ يستشعره 

الشاب فيزلزل كيانه ويوهن عزيمته وثقته.
لنا  هتا  يرسَّ غريبة  ثقافات  عل  العهود  غري  النفتاح  عرص  ف  إننا 
هذا  كان  فبالمس  وانتنت.  دش  من  الديثة  العلم  وسائُل 
حتت  الثقافات  هذه  عل  البناء  اطلع  وكان  حم��دوًدا  النفتاح 
ا. أما اآلن فإننا نعيش مشكلة كبرية تتمثل  إرشاف الوالدين نسبيًّ
ف هذا الفيض اجلارف من الفاهيم والقيم الجنبية الوافدة إلينا 
فيم نشهده من مشاكل مل  تبدو جلية  الدمرة  آثارها  بدأت  والتي 

تعهدها جمتمعاتنا سابًقا.
داخل  ونسجنهم  أبنائنا  أمام  الفتوحة  السموات  هذه  نغلق  هل 
عباءتنا أم أن هذا مستحيل والجدى بنا أن نمعن التفكري ف بديل 

لا نتبعه من تربية حالية. بديل ثوري يغري كثرًيا ما ألفناه؟
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التدبري امر يساهم ف ان يكون الوضع 
نفس  وف  جيدا  للعائلة  القتصادي 
الوقت جينبها التبذير الذي قد يعرضها 
للمساءلة يوم الساب ، ومن هنا عل 
كمية  حساباهتا  ف  تضع  ان  الزوجة 
هتيئ  ل  ان  وعليها  الطلوبة  الطعام 
خيزن  بحيث  الاجة  من  اكثر  طعاما 
التبقي  مصري  يكون  او  الثلجة  ف 
الثلجة  ف  خيزن  وال��ذي   ، النفايات 
يفقد ذوقه بعد تسخينه ولربم ل احد 
ياكله ، نعم ف بعض الحيان قد يكون 

هنالك طارئ فيتبقى بعض الطعام وهنا عليها ان تتذكر جارها 
وتقدمه له لسيم ان كانت تعلم بفقر حال البعض منهم بل عليها 
عدم  عل  البناء  ُتعلم  ان  الوقت  نفس  وف   ، دائم  تتذكرهم  ان 
منها  تعاين  ما  كثريا  الظاهرة  هذه  فان  الطعام  نوعية  ف  الزاجية 

بعض المهات عندما يتمرد البناء عل نوعية الطعام فتلجا الم 
ال اعداد نوعية اخرى او يلجا ال الطعم .

ميزان  استخدام  وحتى  الطعمة  لنواع  برنامج  وضع  الفضل 
الستخدمة  القادير  وحتى  بل  الطلوبة  الكمية  لتحدد  الطبخ  ف 

لعداد طعام لذيذ .

ف بعض الحيان قد يتفاجا الباء بان لدى ابنائهم مثل 
يتجاوز  حتى  بل  اللف  مئات  سعره  موبايل  جهاز 
الليون وانت تعلم ان دخله الشهري هو الرصوف الذي 
تعطيه اياه وهنا تسال نفسك وتسال العائلة وتساله من 

اين لك هذا ؟
قد يكون ان البن يدخر مرصوفه اليومي ليسدده قسط 
تكون  وقد   ، بالقساط  اشتاه  الذي  اجلهاز  قيمة  عن 
الم ساعدته عل رشاء اجلهاز ، وقد يكون حصل عليه 
بطريقة غري رشعية وهنا جيب ان يمنع الب البن من 
كل هذه الالت التي استطاع با رشاء اجلهاز لذا كان 
عمره دون سن التكليف ، وال عليه التابعة والراقبة له 
، وف  اداة هلدم الخلق  لن هذا اجلهاز اصبح اخطر 
نفس الوقت تقديم النصائح والتحذير ف نفس الوقت 
من الستخدام اليسء بل ومتابعة المر حتى مع الدرسة 

لن العلوم انه يمنع استصحاب الوبايل ال الدرسة كم والتاكيد 
عل الم ف متابعة المر كذلك .

النصيحة ليست بعدم الستخدام بل الستخدام السليم لن النع 
اصبح امرا صعبا .

التدبي��ر في الطع�����ام

حدد مصروف ابنك تسيطر عليه

A h r a r w e e k l yأسرة و مجتمع 90



يملن  اطفال  ثلثة  او  طفلني  يلدن  ان  بعد  النساء  من  البعض 
يسمح  ل  العمر  ان  باعتبار  للرجل  التزين  حيث  من  انفسهن 
حيث  من  الس��اس  هو  ال��روح  مجال  نعم   ، خطا  وهذا  لذلك، 
البتسامة والكلم الطيب ولكن اجلمل هو امر رضوري للمراة 
برنامج  ضمن  يكون  ان  هلا  والفضل  لذلك  تلتفت  ان  وعليها 
حياهتا حتى البناء يرون امهم مجيلة ويعتادون عل ذلك وليس 
من الصحيح ان تتك نفسها الم وتتزين مرة كل شهر وحسب 

وقت فراغها .
ومجال  بمظهرك  فالهتمم  النصائح  نفس  لك  الرجل  ايا  وانت 
ل  الزوجة  ان  تعتقد  ول  مطلوب  امر  كلمك  ولطف  روحك 
تلتفت ال ذلك مع تقادم العمر فهذه المور هي التي تؤدي ال 
عل  اجيابا  تؤثر  العائلة  ف  سليمة  اجواء  وخلق  السعادة  ديمومة 

سلوك البناء. 

عن  يبحث  ان��ه  طالا  صديقي  مع  علقتي  قطع  ق��ررت 
اهني  ثم  وم��ن  اواجهه  بل  شء  كل  قبل  خصوصيايت، 
هو  بينم  الغضب  امتلكني  وقد  به  التقيت   ، به  علقتي 
صاحب  تسال  ل��اذا  وبعصبية  له  فقلت  بوجهي  يبتسم 
السواق عن ديوين ؟ انت ميسور الال ولكن الفقر ليس 
وقال  اخرى  مرة  ...ابتسم  لذلك  ارخصك  مل  وانا  بعيب 
ل ان الوضوع ليس كم تعتقد.... ان العامل ف السواق 
ديوين   عن  السواق  صاحب  من  تستفرس  وانت  سمعك 
هذا  عن  الديث  ارغ��ب  ل  انا  وق��ال  اخ��رى  مرة  ابتسم 
انا ارص عل  بل  بقرارك  ان ل تستعجل  الوضوع وارجو 
الديث عن هذا الوضوع فهل تريد ان تنتقصني لين فقري 
يا  تاخرت بعض اليشء  ، كم واين اسدد ديوين كلها وان 
 ، ، ولنك ترص عل ذلك  تعتقد  المر كم  ليس  صديقي 
فان صاحب السواق هو من اشتكى ل عن ديونك فسالته 
كم تبلغ ، فسددت بعض منها وقلت له ليكن المر بيني 

وبينك ولكنك طالا اعتقدت غري هذا فاين ل اود جرح مشاعرك 
لنك صديقي عزيز عيل ولك كرامة وعفة نفس ورصيح  فتلعثم 

لساين وما عدت اعرف كيف اجيب .

الجمال ال يحدده عمر

تأنَّ في الحكم
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خرج سليمن بن جعفر اجلعفري مع المام الرضا عليه السلم لنجاز بعض العمل، فلم انقىض النهار وجرت الشمس 
أذياهلا نحو الغروب، أراد سليمن أن يذهب إل منزله فقال له المام عليه السلم: تعال معي وبت عندي الليلة، فلبى 

سليمن رغبة المام عليه السلم وذهب معه إل بيته.
قال سليمن، فلم دخل المام عليه السلم إل البيت وجد غلمنه يبنون بالطني وفضلت الدواب ومعهم رجل أسود 

فسأهلم: من هذا الرجل الذي معكم: فقالوا: يعاوننا ونعطيه شيئا.
قال عليه السلم: قاطعتموه عل أجره؟

-ل، هو يرىض منا بم نعطيه.
فغضب المام عليه السلم غضبا شديدا .

قال سليمن فتقدمت نحوه وقلت له: جعلت فداك مل تدخل عل نفسك الذى وتزعجها.
فقال عليه السلم: إين قد هنيتهم عن مثل هذا غري مرة، وهو أن ل يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه أجرته، واعلم أنه ما 
من أحد يعمل لك شيئا بدون مقاطعة، ثم زدته ثلثة أضعاف عل أجرته إل ظن انك قد نقصته أجرته، وإذا قاطعته ثم 

أعطيته أجرته حدك عل الوفاء فإن زدته جبة عرف ذلك لك ورأى انك قد زدته
العربة من القصة ف حياتنا 

كثريا ما يصادفنا نفس الوقف عندما نستاجر شخصا للقيام ببعض العمل فنساله كم اجرتك فيقول ماذا تعطوين اقبل 
، وعند انتهاء العمل حيصل اخللف ، كم وحيدث دائم عند الستفسار من الخر كم الجرة فيقول لك ل نختلف وعند 

انتهاء العمل يذكر لك رقم كبريا فيحدث اخللف او تعطيه ما يريد رغم عنك .
التفاق عل الجرة اول افضل للطرفني 

في ظلة بني ساعدة
كان الظلم قد خيهّم عل الدينة بجناحيه السوداوين، والطر قد بلهّل وجه الرض بدموعه النهمرة، فانتهز المام الصادق 
عليه السلم ظلمة الليل وهدوءه فخرج من بيته قاصدا ظلة بني ساعدة. وشاء القدر أن يشاهده ف تلك الساعة معلهّ 
بن خنيس وكان من أصحابه وحمبيه فتساءل ف نفسه: أين يريد المام ف هذا الليل يا ترى؟والل ل أدعه وحده ف ظلمة 
الليل الوحشة، فمشى خلف المام يراقبه والمام عليه السلم ل يعلم به. وبينم هو يقتفي أثر المام إذ سمع فجأة أن 

ه إلينا. شيئا سقط من كتف المام عليه السلم وتبعثر عل الرض، وسمع المام يقول: بسم الل اللهم ردهّ
م عليه فعرفه الصادق عليه السلم من صوته فقال له: أمعلهّ أنت؟ فتقدم من المام وسلهّ

- نعم جعلت فداك. وحانت منه التفاتة ال الرض، فإذا هو بخبز كثري قد تناثر عليها.
فقال المام عليه السلم: إلتمس بيدك الرض فم وجدت من شء فهاته.

تراث اهل البيت

االتفاق على األجرة قبل العمل
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وبعد أن مجع معلهّ اخلبز من عل الرض وناوله إل المام، علم أن المام عجز عن حل جراب اخلبز فسقط منه عل 
الرض، لذلك استأذن من المام أن حيمل اجلراب بدل عنه.

فقال المام عليه السلم: ل، أنا أول به منك، ولكن تعال معي.
سارا معا والمام حيمل اجلراب عل كتفه حتى بلغا ظلة بني ساعدة، فإذا هم بقوم فقراء نيام، لن الظلة كانت ملجأ 
. الفقراء ومأوى الساكني والضعفاء. فجعل المام يدس الرغيف والرغيفني حتى أتى عل آخرهم فانرصف هو ومعلهّ

: صدقة الليل تطفئ غضب الرب ومتحو الذنب وهتون الساب قال المام عليه السلم لعلهّ
العربة من القصة 

اليوم نرى اغلب وسائل العلم الملوكة جلهات معينة تقوم بتصوير العوائل الفقرية وهي تاخذ الساعدات من تلك 
اجلهات المولة هلذه الوسائل العلمية بل يزيدون عل ذلك اجراء اللقاءات مع العوائل الفقرية ليحصلوا عل كلمت 
الثناء منهم ول يعلمون اهنم فضحوهم امام الليني الذين يتابعون وسائل العلم بل ان هذه الركة تكون عل قوهتا 

خلل فتة النتخابات 

الصداقة التي قطعت
ائني،) المام الصادق عليه السلم واحد اصدقائه(  وكان بمعيهّتهم غلم رفيق  وذات يوم دخل الصديقان سوق الذهّ
المام، كان يميش خلفهم وفجأة التفت رفيق المام إل الوراء فلم ير غلمه, فمشى عدة خطوات ثم التفت ثانية فلم 
جيد غلمه أيضا، ونظر خلفه للمرة الثالثة فلم يعثر عل الغلم، فلقد كان مشغول بالنظر إل ما ف السوق، ولا أعاد 
الكرة وقع نظره عل غلمه فقال له: يا ابن الفاعلة أين كنت؟ فلم سمع المام الصادق عليه السلم هذا الكلم منه 

استهجنه ورفع يده وحزب با جبهته وقال: سبحان الل تقذف أمه. كنت أرى أن لك ورعا فإذا ليس لك ورع.
فقال: جعلت فداك يا ابن رسول الل إن أمه سندية مرشكة.

فقال عليه السلم: فلتكن أمه كافرة، أما علمت بأن لكل أمة نكاحا، وأن أبنائهم ليسوا بأولدنا ثم قال له إليك عني.
ومل يشاهد المام عليه السلم بعد ذلك ماشيا مع رفيقه حتى فرق الوت بينهم

العربة من القصة 
الدللة الرائعة ف هذه القصة هي التعددية واحتام الخر مهم كان فان المام عليه السلم اهنى صداقته بسبب هذا 

التجاوز الفاحش 
السلم دين العدالة والتعددية واحتام النسان

االتفاق على األجرة قبل العمل
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التاريخ،  زخر تراثنا السلمي بالكثري من الحطات الضيئة عرب 
متجسدة تارة بالشخوص والقامات العلمية والدبية والعسكرية 
والسياسية، وتارة بالدول من مالك وإمارات وحكومات رشيدة، 

استطاعت ان ختلف بصمت انسانية رفيعة القدر ف التاريخ.
تارخينا  ف  الشعة  الحطات  تلك  احدى  المدانية  الدولة  وتعد 
السلمي التي ل يمكن لحب او معاد جتاهلها او نكران فضلها، 
وتتيح  العادلة،  الدولة  لقيم  تؤسس  ان  استطاعت  اهنا  خصوصا 
الرية ف  التقدم ف حينها هامشا كبريا من  التنور والعلم  للفكر 

الخذ والعطاء التبادل.
حممد  ايب  يد  عل  تأسست  الدولة  فان  الؤرخني  معظم  وبحسب 
الوصل  مدينة  ف  الدولة  بنارص  اللقب  اهليجاء  ايب  بني  السن 
العراقية، عام 293 وحتى 392 للهجرة، وامتدت من شمل غرب 
ما  ارايض  متضمنة  سوريا،  شمل  حتى  القليمي  وحميطه  العراق 
تعرف الن جنوب رشق تركيا، متخذة من مدينة الوصل العريقة 
مناطق  المدانيني  حكم  ظلل  ف  ازدان��ت  حيث  هلا،  عاصمة 
والعلمي  القتصادي  الراك  وتنامي  والزدهار  بالسعة  الدولة 

الدولة الحمدانية... 
                  تجٍل مضيء في تاريخ                 

العالم االسالمي

حضارة وتراث

محمــد حميد  الصــواف
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العالم االسالمي

مشفوعني باستقرار امني وسلم اجتمعي يشار اليه بالبنان.
وتعترب الدولة المدانية بداية تول قبائل ربيعة ف العهد السلمي للحكم والسلطة، 
سيطرة  مع  تزامنا  واركاهنا،  العباسية  الدولة  قلب  ف  دب  الذي  الضعف  ساد  ان  بعد 

التك عل مقاليد امور اخللفة العباسية بعد مقتل التوكل.
التعايش السلمي والزدهار

انتهج المدانيون اسلوبا رشيدا ف ادارة شؤون دولتهم، مستشدين بتعاليم مدرسة 
واتباع  الل  رسول  ذرية  حمبي  من  كانوا  اهنم  لسيم  بذلك،  السلم  عليهم  البيت  أهل 

لئمة اهلدى صلوات الل وسلمه عليهم امجعني.
فربزت سياسة الدولة المدانية بالتسامح الديني والنفتاح ما جنبهم وقوع الرصاعات 
الدينية او الذهبية التي انترشت ف تلك القبة، اذ مل يقترص تسامح جمتمع الدولة المدانية 
عل السلمني، بل شمل ذلك اتباع الديانات الخرى كالسيحية و اليهودية، إذ عاش 
أولئك بكل أمان وطمأنينة، ومتتعوا بكل حقوقهم ولغتهم و تقاليدهم وثقافتهم، فقد 
نعموا باستقرار واطمئنان ملحوظ عل الرغم من اندلع الروب التعاقبة مع الصليبني 

وما جتسد من هجمت متتالية من قبل الدولة البيزنطينية عل حدود الدولة المدانية.

ونتيجة للسياسات الداخلية الراشدة للدولة باتت مقصدا للمفكرين والؤلفني والعلمء 
انواع  اذ ازدهرت عل اراضيها كافة  العامل السلمي،  العلوم من شتى اصقاع  وطلبة 
الشعر،  بمباريات  الدوام  عل  تعج  المراء  جمالس  وكانت  والعلوم،  والفنون  اآلداب 
ويذكر أبو منصور الثعالبي النيسابوري انه مل جيتمع بباب أحد من اللوك بعد اخللفاء 
ما اجتمع بباب سيف الدولة من شيوخ الشعر ونجوم الدهر، ومنهم خطيبه ابن نباتة 
والصنوبري،  اخلالدي  كتبه  ان  وخزهّ كشاجم،  وطباخه  خالويه،  ابن  ومعلمه  الفارقي، 
ومداحه التنبي والسلمي والواء واء الدمشقي والببغاء والنامي و ابن نباتة السعدي و 
غريهم، فيم رأى الغزال أن الكثري من علمء العرص قد خترجوا من ندوة دار سيف الدولة 

و كذا بالنسبة للشعراء و الدباء و تلك الندوة كانت بحق مدرسة العلم و الدب.
المارة  انقسام  طليعتها  ف  تقف  عوامل،  لعدة  نتيجة  المدانية  الدولة  هناية  وكانت 
بني الوصل والشام واندلع حرب داخلية بينهم، وايضا تغري موازيني القوى ف بغداد 
ومرص، فعندما بسط البوييون سلطاهنم عل اخللفة العباسية ف بغداد، زحف اجليش 
البويي ال الوصل ما دفع بآخر امرائها للهرب ال الرملة بفلسطني حيث وقع بأرس 
الفاطميني ورضبت عنقه وأرسل رأسه إل مرص، وبذلك ليسدل الستار عل حقبة دولة 

المدانيني ف الوصل سنة 367ه�.
ت المارة المدانيَّة ف حلب قائمة إل أن ُتوف سعيد الدولة سنة 392ه�،  فيم استمرَّ
ام. فانقضَّ الفاطميُّون عل حلب ودخلوها فاحتني، لِتزول بِذلك الدولة المدانيَّة ف الشَّ

المصادر:
-ويكبيديا

-تاريخ الرسل والملوك للطبري
-2- تاريخ ابن االثير

-5- مقال بعنوان )حلب زمن سيف الدولة( للمحامي عالء السيد
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داء السكري.. 

اعراضه كثرة التبول 
والشعور بالعطش والجوع

دي
ها

 ال
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م

س
قا

ر/ 
قري

ت

تعجز  عندما  حتدث  التي  الزمنة  المراض  من  السكري  داء  يعد 
البنكرياس عن انتاج مادة النسولني بكميات كافية او عندما يعجز 
جسم النسان عن استخدام تلك الادة بشكل فعال، والنسولني 
هو هورمون ينظم مستوى السكر ف الدم.. لعرفة الزيد عن هذا 
وانتشارا وخاصة ف  اكثر المراض شيوعا  يعد من  الذي  الرض 
اخلفاجي  السني  عبد  بالدكتور  »الح��رار«  جملة  التقت  العراق 
الطبية  السلم«  »عليه  السني  المام  مدينة  ف  باطنية  اختصاص 

والذي بني لنا ما ييل:
انواع داء السكري

جدا  كبرية  بصورة  ومنترشان  الرض  هلذا  اساسيان  نوعان  هناك 
ف العراق مها )السكري العتمد عل النسولني او السكري الذي 
يظهر ف الطفولة: وفيه يقل انتاج مادة النسولني ويقتض تعاطيها 
للمرض  الثاين  النوع  اما  منه،  الوقاية  يمكن  ل  النوع  وهذا  يوميا 
فهو السكري الغري معتمد عل النسولني او السكري الذي يظهر 
لادة  اجلسم  استخدام  فعالية  بعدم  النوع  هذا  يتميز  الكهولة:  ف 
فرط  خلل  ويظهر  السكري  انواع  من   %90 يمثل  وهو  انسولني 

الوزن الزائد وقلة النشاط الريايض(.
اعراض داء السكري

هلذا الرض اعراض كثرية ويمكن تلخيص البعض منها وهي فرط 
التبول والشعور بالعطش واجلوع بشكل متواصل وكذلك فقدان 
النهار،  بالتعب خلل  الشعور  وايضا  البرص  وتغيري حاسة  الوزن 
وتظهر هذه العراض فجأة ف النوع الول )العتمد عل النسولني 
او الذي يظهر ف الطفولة( ولكن ف النوع الثاين )الغري معتمد عل 
او الذي يظهر ف الكهولة( ل تظهر بشكل واضح ال  النسولني 

بعد ظهور الضاعفات اي بعد فتة طويلة من الصابة به.

مضاعفات داء السكري
بالرض عدد كبري من الضاعفات منها )زيادة داء  تؤدي الصابة 
الدماغية،  والسكتة  القلب  بأمراض  الصابة  خماطر  من  السكري 
الدم  جريان  ضعف  القدمني،  يعيب  ال��ذي  العصبي  العتلل 
ال  القدم ويؤدي غالبا  بقرحات  يزيد فرص الصابة  للقدمني ما 
يؤدي  ما  السكرية  الشبكة  اعتلل  الطاف،  هناية  ف  الطراف  بت 
بداء  الصابون  الكلوي،  الفشل  ايضا  مضاعفاته  ومن  العمى،  ال 
مقارنة  الضعف  عن  تقل  ل  بنسبة  للوفاة  معرضون  السكري 

بالشخاص الغري مصابني به(.
طرق الوقاية من داء السكري

منها  ام��ور  بعدة  اللتزام  جيب  الزمن  ال��رض  هذا  من  للوقاية 
)الفاظ عل الوزن الثال، مارسة النشاط الريايض والبدين بشكل 
مستمر، اتباع نظام غذائي بطرق مثالية وكذلك التقليل من تناول 
السكريات والدهون الشبعة، البتعاد عن التدخني وهو امر مهم 

جدا للوقاية(.
احصائيات عامة عن المرض

جتاوز عدد الصابني بداء السكري 347 مليون نسمة ف مجيع انحاء 
شهدت  2004م  عام  وف  الاضية،  القليلة  السنوات  خلل  العامل 
مجيع  ف  بالرض  الصابني  من  نسمة  مليون  ال3  يقارب  ما  وفاة 
الوفيات  من   %80 من  اكثر  ان  الحصاءات  ذكرت  العامل،  انحاء 
التوسطة  البلدان  وكذلك  الدخل  النخفضة  البلدان  ف  حتدث 
الدخل، تم تسجيل نصف وفيات داء السكري حتت سن 70 عاما 

و 55% منهم من النساء.
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االوائل 
من واقعة الطف 

- أول من دخل كربلء بجيش كبري هو 
لعائن الل، ويذكر  عمر بن سعد - عليه 
ف  القزويني  كاظم  حممد  السيد  ذل��ك 

)فاجعة كربلء(.
- أول من التحق بعمر بن سعد وجيشه 
لعائن  عليه  اجلوشن-  ذي  بن  شمر  هو 
حرب  عل  الناس  حث  من  وه��و  الل، 

المام السني )عليه السلم(.
- أول يوم وصل المام السني كربلء 
الحرم  شهر  من  الثاين  اخلميس  يوم  هو 

سنة 61 ه�.
المام  ال  سعد  ابن  ارسله  من  أول   -
هو  كربلء  ف  السلم(،  )عليه  السني 
بن  قرة  وبعده  الشعبي  الل  عبد  بن  كثري 

قيس النظيل. 

من  العديد  هناك  إنهّ  بل  لستمراريتها،  كافيا  ليس  سعادته  عل  الفرد  حصول  إنهّ 
ق له ما  إليها من المكن أن تتحقهّ الفرد حتقيقها والوصول  إذا استطاع  التي  العوامل 

ى بالسعادة، ومن أبرز هذه العوامل ما ييل:  ُيسمهّ
. الثقة بالنفس وتقدير الذات

. الحساس بإمكانية السيطرة والتحكم بحالة الياة النفسية والذاتية للفرد
. النجاز والقيام بالعمل اجليدة والفيدة باستمرار

. الهتمم باجلانب التفيهي الذي ُيدِخل البهجة والرسور عل النفس البرشية
. الهتمم بالعلقات الجتمعية الودودة والدافئة

باب قبلة الحسين. عليه السام عام 1924

اشياؤنا الجميلة؟

يمكنها  ال  البحر  مياه    كل 
لم  ما  السفينة..  تغرق  أن 
بداخلها..  ال��م��اء  يتسلل 
يستطيع  ال  الفشل  كذلك 
لم  م��ا  عليك  يسيطر  أن 
لداخلك،  التشاؤم  يتسلل 
وع����ن ذل����ك ق����ال اإلم����ام 
ع��ل��ي )ع��ل��ي��ه ال��س��ام( »ال 
الحق  طريق  تستوحشوا 
لقلة سالكيه«، فبصمودك 
الصعاب تتمكن من  امام 

تحقيق االهداف.   

الوصول إلى السعادة

كلمها 
يصل الوطن لرب المان
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يقول الفكر الشهيد مرتىض الطهري )قدس رسه(:
أولئك  كالشهد،  بل هو حلو  ًا  ُمرهّ ليس صربًا  الشاكرين  إنهّ صرب 
يواجهوهنا  ل  النسان  نفس  تريبهّ  الشدائد  أنهّ  يعلمون  الذين 
بارتياح ويستقبلوهنا بصدر رحب فحسب، بل قد يرمون أنفسهم 
من  جًا  جُلَ لنفسهم  فيخلقون  اخلطر،  ويركبون  البلء  خمالب  ف 

البلء خيوضون فيها ويربهّون أنفسهم.
...................

يقول العلمة الطهراين »قدس رسه«: 
البوين هم مقدمة وجود النسان و لتصل الرحة إل النسان 
آله  النبي و  إل أن تصل هلم أوًل ... عل النسان أن يصيل عل 
نيابة عنهم ، ثم يدعوا الل هلم و بعد ذلك يدعوا لنفسه ... لهنم 

الصل و هو الفرع و ل جيوز له أن ينساهم ...
ف رشح جزء من دعاء أبوحزة الثمل، ج1 ، ص270

......................
يقول آية الل النصاري اهلمداين )قدس رسه(: 

من  أفضل  عمٌل،  ليس  الحرمات  وترك  بالواجبات  العمل  بعد 
تأثري  فأنه ذو  الؤمنني وادخال الرسور ف قلوبم،  قضاء حوائج 

عميق ف النسان...
.....................

يقول السيد عبدالسني رشف الدين )قدس رسه(:
ل تذكروا إساءة واحٍد مهّن أساء إليكم وإن استطعتم أن ل ختطر 

ف بالكم فافعلوا

00

من خواطر العلماء

00
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