
الصور الفائزة في مسابقة 
خطوة الدولية االولى للتصوير الضوئي

رحل وُثلم التأريخ برحيله 



ا َكِريماً }األحزاب/44{  ْم َأْج��راً ُتُه��مْ َيْوَم َيْلَقْوَنُه َس��َ�ٌم َوَأَعدَّ َلُ َتِيَّ
ا }األحزاب/45{  ا َوَنِذيراً اً ا َوُمَبشرِّ َناَك َش��اِهداً ا َأْرَس��لْ بِيُّ إِنَّ ا النَّ َ َيا َأيُّ
 ِ ا }األح��زاب/46{ َوَب��شرِّ نِ��راً ��ا مُّ اجاً بِإِْذنِ��هِ َوِسَ  ِ ��ا إَِل اللَّ َوَداِعياً
ا }األح��زاب/47{ َوَل ُتِطِع  ِ َفْض�اً َكبِراً ��َن اللَّ اْلُْؤِمنِ��نَ بِ��َأنَّ َلُم مرِّ
ِ َوِكي�اً  ِ َوَكَفى بِاللَّ ْل َعَل اللَّ اْلَكاِفِري��َن َواْلَُناِفِقَن َوَدْع َأَذاُهْم َوَت��َوكَّ
ِذيَن آَمُن��وا إَِذا َنَكْحُت��ُم اْلُْؤِمَناِت ُثمَّ  ��ا الَّ َ }األح��زاب/48{ َي��ا َأيُّ
ا  وَنَ ٍة َتْعَتدُّ ��وُهنَّ َفَم َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ ْقُتُموُهنَّ ِمن َقْبِل َأن َتَسُّ َطلَّ
بِيُّ  ا النَّ َ ا َجِي�اً }األحزاب/49{ َيا َأيُّ احاً ُحوُهنَّ َسَ َفَمترُِّعوُه��نَّ َوَسرِّ
ِت آَتْي��تَ ُأُجوَرُهنَّ َوَما َمَلَكْت َيِميُنَك  ��ا َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك ال�َّ إِنَّ
تَِك َوَبَناِت َخالَِك َوَبَناِت  َك َوَبَناِت َعمَّ ُ َعَلْيَك َوَبَناِت َعمرِّ ا َأَفاء اللَّ ِمَّ
بِيرِّ  ْؤِمَنةاً إِن َوَهَبْت َنْفَسَها لِلنَّ ِت َهاَجْرَن َمَعَك َواْمَرَأةاً مُّ َخاَلتَِك ال�َّ
بِيُّ َأن َيْسَتنِكَحَها َخالَِصةاً لََّك ِمن ُدوِن اْلُْؤِمنَِن َقْد َعِلْمَنا  إِْن َأَراَد النَّ
ْم لَِكْيَ� َيُكوَن َعَلْيَك  َما َفَرْضَنا َعَلْيِهْم ِف َأْزَواِجِهْم َوَما َمَلَكْت َأْيَمُنُ

ِحيماً }األحزاب/50{  ا رَّ ُ َغُفوراً َحَرٌج َوَكاَن اللَّ

) 44 ( تيتهم يوم يلقونه س�م قيل هو من إضافة الصدر إل الفعول أي
حييون يوم لقائه بالس�مة من كل مكروه وآفة ف التوحيد عن أمر الؤمنن 
عليه الس���م اللقاء ه��و البعث فافهم جيع ما  ف كت��اب الل من لقائه فإنه 
يعني بذلك البعث كذلك قوله يوم يلقونه س���م يعني أنه ل يزول اإليمن 
ع��ن قلوهبم يوم يبعثون وأعد لم أجرا كريم هي اجلنة ) 45 ( يا أيا النبي 
إنا أرس��لناك ش��اهدا عل من بعثت إليهم بتصديقهم وتكذيبهم ونجاهتم 
وض�لم ومبشا ونذيرا ) 46 ( وداعيا إل الل بإذنه وبتيسره ف العلل عن 
النبي صل الل عليه وآله أنه قال ف جواب نفر من اليهود حن سألوه ألي 
يشء  سميت حممدا  أو أمحد وأبا القاسم وبشرا ونذيرا وداعيا أما الداعي 
ف��إين ادع��وا الناس إل دين ريب ع��ز وجل وأما النذير فاين أن��ذر بالنار من 
عصاين وأما البش��ر فإين ابشرّ باجلنة من أطاعني وساجا منرا يستضاء به 
ع��ن ظلمت اجلهالة ويقتبس من نوره أنوار البصائر ) 47 ( وبشرّ الؤمنن 
بأن لم من الل فض� كبرا عل سائر األمم أو عل أجر أعملم ) 48 ( ول 
تطع الكافرين والنافقن هتييج له عل ما هو عليه من خمالفتهم ودع أذاهم 
إياك وإيذاءك إياهم وتوكل عل الل فإنه يكفيكهم وكفى بالل وكي� موك� 
إليه األمر ف األحوال كلها  ) 49 ( يا أيا الذين آمنوا إذا نكحتم الؤمنات 
ثم طلقتموهن من قبل أن جتامعوهن فم لكم عليهن من عدة أيام يرتبصن 
فيها بأنفس��هن تس��توفون عددها فمتعوهن وسحوهن ساحا جي� من 

غر رضر ول منع حق. 
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ف������ي الثامن من ذي الحجة قبل التروية خرج اإلمام الحس������ين عليه الس������الم من مك������ة قاصدا كربالء وذكرت 
بعض كتب التاريخ احد اس������باب خروجه من مكة ألنه ال يريد أن يكون س������ببًا في انتهاك حرمة هذه المدينة 
وبي������ت اهلل الح������رام، ولهذا أجاب عبد اهلل بن الزبير حين قال له: لو أقمت في الحجاز ثم طلبت هذا األمر لما 
خالفت عليك »إن أبي حدثني أن لها كبش������ًا به تس������تحّل حرمتها وما ُأحب أن أكون أنا ذلك الكبش« )الكامل في 

التاريخ 4 / 381(.
اذا كانت نهضة الحس������ين عليه الس������الم وهي من اجل الرس������الة المحمدية ونصرة االسالم والنهوض باالنسان 
ل الحسين عليه السالم ان يخرج من مكة حتى ال ُتنتهك حرمتها فاي درس عظيم نتعلمه من الحسين عليه  فضَّ
الس������الم بخصوص الحرمة والقداسة وارضه اولى بهذه الحرمة والقداسة ؟ وعليه هنالك بقاع على االرض لها 
حرمتها وقدس������يتها وعلى االنسان مراعاة ذلك شرعا او اخالقيا ، والقرآن الكريم يحّدثنا عن الوادي المقدس 

الذي طلب اهلل عز وجل من موسى ان يخلع نعليه الن هذه االرض مقدسة .

ة خروج احل�سني من مكَة 8 ذو احَلجَّ

المراسلون: حسن نرص- قاسم عبد الادي 
ضياء السدي - حسنن الزكروطي

التصميم:  عيل صالح الشفاوي -حسنن الشاجلي  
التنضيد االلكتروني: حيدر عدنان

االرشيف:   حممد محزة- ليث النرصاوي
 االشراف اللغوي:   عباس الصباغ 

a



• النائب جبار اللعيبي: قانون االنتخابات بصيغته الحالية سيعيدنا للمرّبع األول أخبار
ومتابعات

 وزير الهجرة والمهجرين نوفل يصادق على تعيين 57 موظًفا على مالك الوزارة
 ويؤكد أن وزارته تنسق مع المالية لتعيين كافة العقود

حصدت جمموعة »قنوات كرب�ء الفضائية« عدة جوائز سينمئية وإع�مية بفرتات متقاربة، خ�ل مشاركتها بمهرجانات ُعقدت ف 
داخل العراق وخارجه.

وحازت »قنوات كرب�ء« عل جائزة افضل فيلم متكامل ف مهرجان »عيون« السينمئي بدورته الثالثة، النعقد ف العاصمة بغداد، خ�ل 
مشاركتها ف فيلم »حصة احلليب« للمخرج »فرهاد غليمن«.

وتسلمت سفرة العراق ف األردن صفية السهيل اجلائزة الذهبية الول عن فيلم »البنفسج« الصادر عن »جمموعة كرب�ء« للمخرج 
العراقي باقر الربيعي، ف اول دورة للفيلم السينمئي، ينظمها الهرجان ف الفيلم الروائي القصر.

اتاد  برامج ف مهرجان  برنامج اجتمعي وافضل مقدم  افضل  الفضائية« عل جائزت  كم وحصدت مؤخرااً جمموعة »قنوات كرب�ء 
الذاعات والتلفزيونات العربية ف دورته ال�«20« النعقد ف تونس.

عوائل  لزيارة  العليا  الدينية  الرجعية  وف��ود  تتواصل 
منها  عرفانااً  احتياجاهتم،  ومتابعة  الشعبي  احلشد  شهداء 
ف  األبطال  أبناؤها  مها  قدرّ التي  اجلسيمة  بالتضحيات 

حماربة عصابات داعش اإلرهابية.
وقام وفد من جلنة رعاية عوائل الشهداء التابعة للمرجعية 
صاحبهم  تفقدية  بزيارة  الثنى،  حمافظة  ف  العليا  الدينية 
فيها مندوبون من مؤسسة العن اخلرية، لعدد من عوائل 

الشهداء الغيارى ف مركز الحافظة وأطرافها.
الشهداء،  ل� )53( عائلة من عوائل  الوفد زيارة  وأجرى 
واحتياجاهتم  أح��وال��م  ع��ل  الط����ع  خ���ل  ج��رى 
الرجع  سمحة  ومواساة  س�م  لم  ونقل  كم  الرضورية، 
احلسيني  عيل  السيد  العظمى  الل  آي��ة  األع��ل  الديني 
ه  قدمرّ الذي  ال��دور  عل  وتأكيده  ظله(  )دام  السيستاين 

أبناؤهم ف حماربة اإلرهابين وإبعاد اخلطر عن البلد.

وفد المرجعية العليا يزور عوائل الشهداء بالمثنى

مجموعة »قنوات كربالء الفضائية« تحصد جوائز سينمائية وإعالمية 
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•المرجع الشيخ مكارم الشيرازي: ضرورة االحتفاظ باألجواء التقليدية في الحوزة العلمية

- العراق وإيران يتبادالن رفات 77 عسكريًا ُقتلوا إبان حرب الثمانينيات التي اندلعت بين البلدين

أقام معهد نور احلسن )عليه الس�م( لرعاية الكفوفن وضعاف البرص التابع للعتبة احلسينية القدسة وبالتعاون مع وزارة 
الشباب والرياضة، دورة تدريبية لعلمي الرتبية الرياضية من خمتلف الحافظات العراقية.

التدريبية اشرتك فيها 24 معلماً من 9 حمافظات عراقية، وهتدف إل  العهد، عامر الشمري: ان »الدورة  وقال معاون مدير 
هم ف األندية اخلاصة بألعاب  تدريب معلمي الرتبية الرياضية وتكينهم بتدريس الطلبة الشرتكن ف معاهد الكفوفن وزجرّ

كفيفي البرص«.

العراق لذكرة تفاهم مع األمم التحدة حول الصندوق الئتمين إلعادة اإلعمر  الدليمي  عن توقيع  التخطيط نوري  كشف  وزير 
والتعاف ف العراق.

وبن الدليمي ف بيان أن »الذكرة تأت ضمن التزامات احلكومة العراقية بمقررات مؤتر الكويت ف شباط 2018، ف إدارة الدعم 
د الجتمع الدويل بتقديمه للحكومة العراقية هبدف إعادة اإلعمر والتنمية والص�ح القتصادي«. الذي تعهرّ

التحتية وتقديم اخلدمات األساسية  البنى  الشاريع احليوية ومشاريع  تنفيذ  الصندوق  أنه »سيتم من خ�ل هذا  الدليمي،  وأضاف 
للمواطنن من قبل بعثة األمم التحدة بالتعاون مع اجلهات ذات الع�قة ف احلكومة التادية واحلكومات الحلية«.

كربالء: إقامة دورة تدريبية خاصة بألعاب كفيفي البصر

مذكرة تفاهم جديدة بين العراق واألمم المتحدة
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 2٩/ ذي القعدة الحرام /١440هـ الموافق 20١٩/8/2م 

استشهاد  ذك��رى  تصادف  اليوم  ه��ذا  ف 
الذي  الس�م(  )عليه  اجلواد  حممد  المام 
الناسبة  وهبذه  الكنية  هبذه  وُعرف  ُاشتهر 
جعاء  الس�مية  الم��ة  ونعزي  نعزيكم 
والؤمنن  الِعظام  الدين  مراجع  ونعزي 

والؤمنات هبذه الناسبة األليمة..
هو  فم  التسمية  هبذه  ُعِرَف  الئمة،  جواد 
ذلك  ان  وهل  التسمية؟  هذه  ف  السبب 
يعني ان المام حممد بن عيل الرضا )عليه 
الصفة صفة  تيرّز وُعرف هبذه  قد  الس�م( 
ك�،  الئمة؟  بقية  من  غره  دون  اجل��واد 
مصدر  الئمة  فجميع  كذلك  المر  ليس 

جود وعطاء لإلس�م والسلمن.
نعرف  تعالوا  والخ���وات  الخ���وة  اي��ا 
ف  ش��اَع  ول��اذا  التسمية  ف  السبب  هو  ما 
السلمن  وعند  الكريمة  العلوية  اُلس 
عمر  ِصغر  منذ  هبا  ونبتدئ  التسمية  هذه 
م مهام  المام )عليه الس�م( وقبل ان يتسلرّ

اإلمامة..
كان  حينم  الس�م(  )عليه  اجل��واد  الم��ام 
)عليه  الرضا  المام  ال  بِه  وجيء  صغرااً 
القولة:  هذه  فقال  اصحابه  أمام  الس�م( 
أعظم  مولود  يولد  مل  الذي  الولود  )هذا 

عل شيعتنا بركة منه(.
ما هو الوجه هنا ف ِعَظم الربكة عل المام 

اجلواد )عليه الس�م( ؟
ايا الخوة والخوات نحن حينم ن�حظ 
خصوصية المام اجلواد وهو انُه عل ِصغر 
كان  حيث  المامة  مهام  ت��ولرّ  العمر  من 
عمره قرابة ثمن سنن وتول مهام المامة، 

العقائدية  الشبهات  بكثرة  تيرّز  عرصِه  ف 
ف  الس���م،  هتدد  كانت  التي  والك�مية 
عرصه تيرّز بكثرة الفرق النحرفة ف داخل 
مذهب اهل البيت وف خارج مذهب اهل 
الفكري  الكيان  هتدد  كانت  التي  البيت 

والعقائدي والرتبوي لإلس�م.
وف نفس الوقت كثرة البت�ءات، المام 
لذا  ى  يتصدرّ ان  استطاع  الس�م(  )عليه 
النحراف والفساد الفكري وف الجالت 
الس���م  يصون  ان  واستطاع  الرتبوية، 
والكيان الس�مي من خطر هذه الشبهات 

والفرق التي كانت منحرفة.
اجلواد  صفة  ان  البعض  يتصور  قد  التفتوا 
فقط،  الادي  والكرم  اجلود  صفة  من  تأت 
تفكرنا  ُافق  نحرص  ل  كذلك  األمر  ليس 
ف هذا الجال الضيرّق، كان عطاء المام ف 
الجالت الساسية ف احلياة الس�مية، ف 
الجال الفكري والعقائدي والرتبوي حينم 
هذه  من  الس�م  وحيفظ  المام  يتصدى 
السلمن  الشبهات والنحرافات ويصون 
النحرفة هذا عطاء فكري  الفرق  من هذه 
الس�مية  ة  المرّ حيفظ  وتربوي  واخ�قي 
وحيفظ الكيان الس�مي اضافة ال العطاء 

الايل التعارف.. 
اماما  اخ��واين  لحظوا  عمرِه  ِصغر  مع 
هذا  ويتصدى  سنن  ث��من  العمر  ه��ذا  ف 
وكثرة  ابت�ءات  كثرة  اخلطر..  التصدي 
ان  عمره  ِصغر  مع  يستطيع  منحرفة  فرق 
عطاء  وه��ذا  والسلمن  الس����م  حيفظ 
عظيم مرتبته اعظم هذا العطاء وهذا الكرم 

وكثر من الكرامات التي ظهرت ف المام 
اجلواد )عليه الس�م( ف ذلك الوقت.

تصديه وحفظه للكيان الس�مي مع ِصغر 
عمره وبالتايل ظهرت هذه الصفة بوضوح 
ان  الس�م(  )عليه  الم��ام  استحق  لذلك 
يصفُه وينبرّه المة الس�مية والسلمن ال 

ِعَظم ومكانة هذا الولود..
حينم تقرؤون التاريخ ف فرتة المام اجلواد 
النحرفة  الفرق  من  كم  الس�م(  )عليه 
ل  تشكرّ وكانت  الوقت  ذل��ك  ف  ظهرت 
الفكري  الن��ح��راف  من  كذلك  خطورة 
والعقائدي الذي ُطرح ف اجلانب الساحة 
اجلانب الخ�قي  الفكرية الس�مية وف 
عمره  ِصَغر  مع  المام  استطاع  والرتبوي 

ان يتصدى وحيفظ الكيان الس�مي.. 
م�مح  ببعض  نستنر  ان  يستحسن 
الدرسة الخ�قية والرتبوية لإلمام اجلواد 
احاديثه  من  بعضااً  ونأخذ  الس�م(  )عليه 
التي  والخ�قية  والرتبوية  الص�حية 
لألخذ  هنا  ووجرّ الس�مية  المة  هبا  ه  وجرّ

والعمل هبا منها:
- تأثر البيئة والجواء الجتمعية:

الس�م(:  )عليه  اجل��واد  الم��ام  عن  ورد 
)فساد الخ�ق بمعارشة السفهاء وص�ح 

الخ�ق بمنافسة العق�ء(.
الخ�قية  الرتبية  ف  الهمة  الس��س  من 
والص�ح الرتبوي هو توفر حميط نظيف 
الخ�ق  تلوث  التي  الجواء  من  وسليم 
وتفسد الفطرة.. والعارشة للسفهاء اما ان 
وعقائدهم  افكارهم  ف  بمعارشهتم  تكون 

لماذا ُسمّي اإلمام الجواد بالجواد؟ 

صالة الجمعة 
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وع���اداهت���م  وط��ب��اع��ه��م  اخ���ق��ه��م  او 
يصنعها  الرتبوية  والج��واء  وتقاليدهم.. 
الفرد والدرسة والعائلة والدائرة واجلامعة 

ومؤسسات الدولة ونحو ذلك..
باإلنسان  تيط  التي  الماكن  هذه  كل  ف 
اجواء اآلن ُاضيفت اجواء جديدة وخطرة 
اصبحت  التي  الع�مية  الحطات  وهي 
التي  الماكن  هذه  كل  ف  النسان  ت�زم 
ال  نذكرها الحطات الع�مية الاتف النقرّ
النرتنت  ووسائل  الجتمعي  والتواصل 
ال��وس��ائ��ل احلديثة  وغ��ر ذل��ك م��ن ه��ذه 
خطرااً  آخر  اجتمعيااً  وج��وااً  بيئة  تضيف 
ان  الص�ح  ال  النسان  بيد  يأخذ  ان  إما 
اساء  وان  حذرااً  وكان  استخدامها  احسن 

ت بِه ال الاوية وال�ك.. استخدامها ادرّ
ووسائل  اع�مية  حمطات  نستخدم  حينم 
النقال  الاتف  ونستخدم  ُمفسدة  تواصل 
معارشة  هذه  الخ�ق..  ُتفسد  وسائل  ف 
انم  جامدة  اآللت  ه��ذه  ألن  للسفهاء، 
ُاحسن  ما يطرحُه الخرون وان  تنقل  هي 
لتطبيق  ذلك  يؤدي  ان  امكن  استخدامها 

َص�ح الخ�ق بمناسبة الُعق�ء.
ُتوصل  وسائل  الوسائل  هذه  نجعل  حينم 
الينا افكار وآراء العق�ء واُلصلحن لذلك 
الؤمن  ايا  انت  ينبرّه  الس�م(  المام )عليه 
وج��وااً  بيئة  حولك  من  تصنع  ان  ح��اول 

صاحلااً تكون سببااً لص�ح النسان..
ة  دقرّ ال  ينبهنا  ال��س���م(  )عليه  والم���ام 
الختيار لؤلء الذين نعارشهم خصوصااً 
للشباب ف هذه العمر الصغرة حيث ل 
خربة لم بم ينفعهم او يرضهم او ُيصلحهم 

او ُيفسدهم فنحتاج ان ندقق فيم خيتارونه 
من هذه الجواء التي جيب ان تكون سليمة 

ُتافظ عل ِطباعهم وفطرهتم..
وقد عربرّ المام )عليه الس�م( عن ص�ح 
بالتحرك  أي  للعق�ء  بالنافسة  الخ���ق 
الخالطة  بمجرد  ل  والسعي  والعمل 
اجواء  من  له  لبد  الؤمن  وان  والعارشة 
م  يتقدرّ العقل كي   اهل  مع  منافسة وسباق 
الطباع  ترك  لن  وطباعه  اخ�قه  ف  دائ��ماً 

هكذا سيؤدي هبا ال الرتاجع..
ي الشيطاين: - احلذر من وسائل التلقرّ

قال )عليه الس�م(: ) من أصغى ال ناطق 
الل  عن  ينطق  الناطق  كان  فإن  عبدُه،  فقد 
عن  ينطق  الناطق  كان  وان  الل،  عبد  فقد 

لسان ابليس فقد عبد ابليس(.
الصغاء يمثل حالة من الستمع مع النتباه 
والهتمم وهي احد الوسائل لتغذية العقل 
بالفاهيم  النسان  لدى  والقلب  والدراك 
واح��وال  وال��واق��ف  واآلراء  والف��ك��ار 
وعواطفهم  وعاداهتم  وسرهتم  الخرين 
ونحو ذلك، أي انا وسيلة مهمة للتواصل 

مع الخرين والتأثر هبم..
التغذية  من  حالة  يمثل  فاإلصغاء  وبالتايل 
ان  ام��ا  وه��ي  والقلب  والعقل  ل��ل��روح 
تكون سليمة ونافعة هذه التغذية او مرضة 
ومهلكة، فان كان اخلطاب والك�م الذي 
تعال  الل  ال  يدعو  متكلم  من  اليِه  ُيستمع 
والعلوم  النافعة  والواعظ  النصائح  م  ويقدرّ
ك�مهم  ف  يتثبتون  الذين  وم��ن  الفيدة 
فإن  والفضيلة  والرشد  اخلر  ال  ويدعون 

هنا الصغاء بحد ذاته عبادة..

وان كان الذي تصغون اليه خطابه وك�مه 
وقيم  والفساد  الن��ح��راف  ال  دع��وة  فيه 
الباطل ويدعو ال الفتنة والكراهية والعداء 
ونحو ذلك فهو ينطق عن الشيطان وينوب 
بحد   – هذا  اصغاءكم  فإن  وبالتايل  عنه.. 

ذاته- عبادة للشيطان.. 
ف  ح��ذرااً  يكون  ان  الن��س��ان  عل  لذلك 
ر حينم  كيفية توجيه اهتمماته السمعية وحيذرّ
تنجذب نفسه ال خطيب او متكلم او عندما 
ه ال صاحب مقال وتليل وك�م ف  يتوجرّ
وينجذب  الجتمعي  التواصل  مواقع 
فعل  بمقولته..  ويتأثر  بِه  وُيعجب  اليه 
النسان ان حياول ان يعرف ما ينطق بِه من 
افكار وآراء وتاليل ومقالت ومعلومات 
هل هي مصدرها من منهج الل تعال ام من 

الشيطان..
وقضاء  الجتمعي  بالنشاط  الهتمم   -

حوائج الناس:
ورد عنه )عليه الس�م(: )ما عظمت نعمة 
الل عل عبد ال عظمت عليه مؤونة الناس، 
ض  عررّ فقد  ال��ؤون��ة  تلك  حيتمل  مل  فمن 

النعمة للزوال(.
من  مبدأ  ال  ينبهنا  الس�م(  )عليه  المام 
النِعم  هذه  عل  احلفاظ  ف  الهمة  البادئ 
الناس  من  للبعض  تعال  الل  منحها  التي 
هذه  استحقاق  ي���ؤدون  ه��ل  ليختربهم 
التي مصدرها الل تعال، والقصود  النعمة 
الناس  خ��دم��ة  أي  ال��ن��اس(  )م��ؤون��ة  ب��� 

ومساعدهتم وقضاء حوائجهم..
نسأل الل تعال ان يوفقنا لا فيه خر وص�ح 

الؤمنن واحلمد لل رب العالن.

لماذا ُسمّي اإلمام الجواد بالجواد؟ 
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)محلة  الثانية:  اخلطبة  ف  موضوعنا  والخ���وات..  الخ��وة  ايا 
شهادات  محلة  من  الطلبة  ابنائنا  من  العراق  ف  العليا  الشهادات 

الاجستر والدكتوراه ما بن الطموح واآلمال والواقع األليم(.
تتناقل وسائل الع�م احتجاج واعتصام جع من محلة الشهادات 
العليا من الدكتوراه والاجستر امام بعض الوزارات معربين عن 
ة.. بصفتهم مواطنن ف هذا البلد وذلك بمطالبتهم  مطالبهم الحقرّ

بتوظيفهم ضمن اختصاصاهتم العلمية.
ايا الخوة والخوات.. 

ما حجم هذه الشكلة وما حجم هذه العاناة وما هو الطلوب بإزاء 
السلطات  الشكلة والعاناة واجراءات لبد من اختاذها من  هذه 

العنية..
اخلرجين  هؤلء  ان  والعتبار  الهتمم  بنظر  اخذنا  ما  اذا  نحن 
استثنائية  جهودااً  بذلوا  من  اخلرجين  الطلبة  من  النخبة  يمثلون 
ه هؤلء  اضافية ف جمالت علمية ومهنية ختصصية مهمة.. ولعلرّ
يمثلون الطبقة الكثر إقبالاً وتفوقااً ف رشحية الطلبة وهم قد بذلوا 
جهودااً استثنائية وصعبة خ�ل مدة مديدة حتى بلغوا هذه الرتبة، 
آمال وطموحات لديم  بعد هذه اجلهود وما صاحبها من  وهم 
التي  الواقع  تلك  ال  يصلوا  ان  البلد  هذا  ف  كمواطنن  ولدينا 
موا خدمة متميزة وكبرة ف خمتلف  يستطيعون من خ�لا ان يقدرّ

دوائر الدولة وخمتلف قطاعات اخلدمات..

ُعطلرّت قدراهتم وُضيرّعت جهودهم  قد  انفسهم  واذا هبم جيدون 
ما  شيئااً  ينالوا  ان  يطمحون  وهم  وطموحاهُتم  آمالم  وُخيبرّت 
واذا  الكريمة،  احلياة  ولعوائلهم  لم  وحيقق  رمقهم  بِه  يسدون 
التي  ل�ماكن  واجدين  غر  انفسهم  جيدون  هؤلء  من  اآللف 

تليق بشهاداهتم بحيث ينتفع منهم البلد والشعب انتفاعااً كبرااً..
القدرات  بأن  ع   يتذررّ قد  البعض  ان  نجد  الوقت  نفس  ف  هنا 
ف  التعيينات  ان  منها  ألسباب  هؤلء  بحاجة  َتفي  ل  الوظيفية 
الكثرة  بالتعيينات  كاهله  اثقل  قد  احلكومي  الوظيفي  القطاع 
وكذلك  هؤلء  استيعاب  عل  يساعد  ل  ايضااً  الايل  الوضع  وان 

اخلرجين من الكليات واجلامعات وكثرة العاطلن..
هؤلء  من  الكثر  وشكوى  نعيشُه  الذي  الوضع  امام  هنا  نحن 
ل فيه  بحيث ان البعض حينم يأت يقول ربم انا اعمل بعمل احصرّ
الشهادات  محلة  من  وهو  الشهر  ف  دينار  الف  مئة  او  الفا  ثمنن 
العليا وينتظر طوي� اً كي  يستطيع ان حيقق هذا المل بعد ان بذل 

جهودااً مضنية..
ه ك�منا ال اجلهات احلكومية والنيابية العنية ان  نقول هنا ونوجرّ
القانوين لؤلء وغرهم من  هتتم بصورة جادة وفق الستحقاق 

ان تضع حلول اً تتناسب مع الواقع العراقي والوضع الايل.. 
وهنا ايا الخوة والخوات نلتفت ال هذه التوصيات الهمة وانا 
ااً كي  ل يفوتنا يشء ما هو مذكور ف هذه التوصيات  اقرؤها نصرّ

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام الُجمعة 
الحسيني  الصحن  في  أقيمت  والتي  الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته  في  المقدسة  كربالَء  في 

الشريف في 29/ ذي القعدة الحرام /1440هـ الموافق 2019/8/2م 
تحدث سماحته قائاًل:

الشيُخ الكربالئي يدعو الجهات الحكومية والنيابية
لالهتمام بالخريجين  من حملة الشهادات العليا، ويطالب الجهات المعنية 

بالمحافظة على سالمة المواطنين من حوادث السير 

A h r a r w e e k l y 8



التي نحتاجها ليس فقط اخواين لؤلء اخلرجين فهذا جزء مهم 
ر  من العاناة وجزء مهم لو اعتنينا بِه بصورة جادة نتمكن ان نطورّ
بلدنا ونحل الكثر من الشاكل ننهض بواقعنا الرير الذي نعيشُه 
ة عالية  العنية َسَعت بصورة جادة وهبمرّ لو تكنا واجلهات  اآلن، 
ننهض  ان  ألمكننا  التوصيات  هبذه  تعمل  ان  خالصة  وارادة 
ر بلدنا ال وضع افضل بكثر  بالكثر من الهام والوظائف ونطورّ
من الواقع الذي نعيشُه اآلن.. هذه التوصيات هي متعلقة بالوضع 
يتعلق  ما  الشكلة  من  وجزء  عامة  بصورة  للعراق  القتصادي 

هبؤلء اخلرجين:

التوصية األوىل: 

بصورة  يطرحون  القتصاد  ف  الختصاص  وأه��ل  اخل��رباء  ان 
عمل  ف��رص  لتوفر  وكبر  مهم  مدخل  فتح  رضورة  مستمرة 
ل  ألسباب  العراق  ف  ل  العطرّ اخل��اص  القطاع  ضمن  مناسبة 
الكافية  والتشيعات  اجلادة  الرادة  توفرت  لو  معاجلتها  يصعب 
الذي  القطاع  لتفعيل وتنشيط هذا  الناسبة  والتسهي�ت الدارية 
ُي�حظ للعيان ان دولاً كثرة جماورة واخرى نامية بعضها ومتقدمة 
بعضها قد نضت باقتصادها وعاجلت مشكلة البطالة من خ�لا 
وتقدمت بخطوات واسعة ف جمال التنمية القتصادية ف خمتلف 
القطاعات العلمية والصناعية والزراعية من خ�ل تبنيها لسياسة 
رشيدة ف دعم هذا القطاع ومحايته وتوفر الجواء ال�ئمة ليأخذ 
دوره القتصادي والنساين ف استيعاب اليادي العاملة والعقول 
باألنظمة  القطاع  هذا  تقيرّد  رضورة  – مع  بلدانم  ألبناء  العلمية 
والتعليمت واجلديرّة ف تفعيل الجازات احلاصلة لبعض موارده 

واختصاصاته.
الجواء  توفر  هو  اخلاص  القطاع  تفعيل  مستلزمات  اهم  ومن 
وتعديل  والرتشن  الفاسدين  يد  وق��رصُ  للمستثمرين  اآلمنة 
فيه  التقدم  تقيق  عل  تساعد  ول  العمل  تعرقل  التي  القوانن 

بالقياس ال ما يشاهد ف دول اخرى.
ان  اصحابه  بإمكان  الدولة  خ��ارَج  س�ٌح  هناك  يكون  فعندما 
يددوا من ل يروُق لم من اصحاب الشكات او ل يستجيبون 
مؤسسات  ف  والرشى  الفساد  حجم  يكون  وعندما  لبتزازهم 

الدولة وفق ما تتحدث عنها الرقام والحصاءات احلالية وعندما 
قديمة  الستثمري  بالعمل  الرتبطة  والتعليمت  القوانن  تكون 
وَتوُل  الراهن  العرص  ف  الستثمر  مستلزمات  تناسب  وبالية ل 
دون نوض القطاع الصناعي والزراعي ف� يتوقع احد أيَّ تقدم 

ف هذا الجال. 

التوصية الثانية:

يعني  ل  اخلرجين  لستيعاب  اخلاص  القطاع  تفعيل  رضورة  ان 
جتاه  مسؤولياهتا  من  الختصة  الدولة  ودوائر  العام  القطاع  اعفاء 
لن  الولوية  اعطت  العنية  اجلهات  ان  فلو  الهمة..  الطبقة  هذه 
والفئوية،  احلزبية  والصالح  الع�قات  عن  بعيدااً  يستحقونا 
مت قسماً من هؤلء عل غرهم من ينالون مواقع ووظائف  وقدرّ
مستوياهتم  ف  بكثر  منهم  ادنى  وهم  احلكومية  الدوائر  ف  مهمة 

العلمية والهنية؛ ألمكن حل جزء مهم من الشكلة..

التوصية الثالثة:

ان من الرضوري وضع برنامج مناسب لتحديد احلقول التعليمية 
الطلبة  وتوجيه  البلد  ف  حاجة  الكثر  العلمية  والختصاصات 
ال اختيارها بمحفزات تشجعهم عل ذلك وما ي�حظ من كثرة 
توظيف  يتم  وبالتايل  اليها  احلاجة  تقل  اختصاصات  ف  اخلرجين 
قسم من خرجييها ف مواقع ل ع�قة لا باختصاصاهتم خطأ لبد 
محلة  بتزايد  اجلاد  الهتمم  من  لبد  بل  فيه،  الستمرار  عدم  من 
الشهادات العليا ف احلقول التعليمية ذات الع�قة بحقيل الزراعة 
الضوابط  الرضوري عدم جتاوز  ان من  كم  والصناعة ونحومها، 
العراقية  التعليمية  الؤسسة  تكم  كانت  التي  الرصينة  والنظمة 
والغ��راض  الصالح  ألصحاب  الجال  فسح  وعدم  مىض  فيم 
النطقة  دول  بن  ميزة  كانت  التي  بمكانتها  ب��اإلرضار  اخلاصة 

وليست كذلك اليوم مع األسف..
ومن الهم ان ل ُيسمح بالتدخل ف مفاصل وزارة التعليم العايل 
الناهج  اختيار  جمال  ف  خصوصااً  البعض  ورغبات  ألهواء  وفقااً 
وارسال البعثات والزمالت وتديد النظم المتحانية ونحوها..
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األمر الثاين:

ما تزال الحصاءات الواردة من وزارة الصحة ودوائر الرور ف 
ب� )طرق  فيم يسمى  احلاصلة  الوفيات والصابات  تسجيل عدد 
الوت..  بطرق  تسمى  الحافظات  بعض  ف  طرق  هناك  الوت( 
هذه  الميتة،  السر  حوادث  ال  فيها  يتعرض  من  لكثرة  ل��اذا؟! 
ازهاق  عل  بالغااً  وأسفااً  كبرااً  قلقااً  تثل  الواقع  ف  الحصاءات 
ارواح اللف من الواطنن وعوق اللف منهم.. لاذا هذا القلق 

واألسف؟!
السر  حوادث  بسبب  نقارنا  حينم  الحصاءات  هذه  الواقع  ف 
بعدد الوفيات من بعض المراض اخلطرة نجد ان العدد يقارب 
عدد هذه الوفيات، عدد الوفيات ف حوادث هذه الطرق يقارب 
مقلق  أمر  وهذا  اخلطرة  الم��راض  بعض  بسبب  الوفيات  عدد 

ومؤسف..
وفلذات  وامهات  آباء  منهم  كثر  يذهبون  الذين  هؤلء  طبعااً 
والرام��ل..،  األيتام  قائمة  ال  اخ��رى  ُتضاف  قائمة  اكبادنا.. 
البعض منهم من محلة الشهادات وبعضهم من أهل العقول ومن 
أهل العلم وتارة عوائل بأكملها تذهب بسبب هذه احلوادث..، 

لبد ان تكون هناك معاجلة واهتمم كاف..

هنا لدينا هذه التوصيات بعضها للجهات العنية وبعضها لكم ايا 
الطرق )طرق  الواقع هناك شكاوى كثرة ف هذه  الواطنون، ف 
الوت( بن حمافظات رئيسية بعضها حيتاج ال الهتمم الكاف ومع 
السف مضت مدة طويلة هناك امهال مل يوجد اهتمم كاف ادى 
العنية  اجلهات  عل  لذلك  تزداد  سنة  بعد  وسنة  النتائج  هذه  ال 
الهتمم  يعطوا  ان  الحافظات عليهم  العنية وجمالس  والوزارات 
الكاف فليس يشء سهل علينا او عليكم ان يذهب هؤلء اللف 
من  ُتضاف  جديدة  وقائمة  اآلن  العوقن  ال  اضافة  سنة  كل  ف 
اليتام والرامل، عل هذه اجلهات العنية ان ُتعطي اهتمما كافيا 
ى ال ان  ن ف هذا الجال ادرّ ة طويلة مضت ومل حيصل تسرّ فهذه مدرّ
يزداد سنة بعد سنة عدد هذه احلالت وايضااً ف نفس الوقت لبد 
ان ُترصد اموال كافية كي نحافظ عل س�مة مواطنينا وف نفس 
ه ومراقبة حسن التنفيذ  الوقت هناك ُجهد هنديس يمكن ان يوجرّ

لذه الشاريع كي نضمن الداء السليم لا..
انسانية  رشعية  وظيفة  هناك  التفتوا  اخواين  الواطنن  ال  ايضااً 

حضارية اآلن..
نبايل هبا  الكثر من اجراءات الس�مة نحن ل نتم هبا ول  هناك 
ازهاق  ال  يؤدي  هبا  العتناء  عدم  ولكن  بسيطا   امرا   ونعتربها 

ارواح اللف..
مسؤول  انا  الطرق  هذه  ف  سيارة  اسوق  حينم  انا  التفتوا  اخواين 
واخ�قية  ووطنية  رشعية  مسؤولية  مسؤول  نفيس  س�مة  عن 

وحضارية ومسؤول عن س�مة الخرين..
النسان حينم ل يعتني ول يتم ول يبايل هذه الجراءات بسيطة 
الخرين..  وحياة  بحياته  جيازف  اآلن  هو  الواقع  ف  مهمة  وغر 
الخرين  س�مة  عن  ومسؤول  نفسه  س�مة  عن  مسؤول  وهو 
ومسؤول عن س�مة اولده ومسؤول عن س�مة بقية الواطنن..

ان  كيف  الخ��رى  ال��دول  بعض  ف  ولحظتم  لحظنا  اخ��واين 
الواطن يعتني وحيرص حرصا شديدا عل اتباع هذه الجراءات 
لس�مته وس�مة الخرين، وبالنتيجة تقلرّ هذه احلوادث ونحافظ 
هذه  مثل  ُيمل  الذي  ان  تتصوروا   ل  ومتلكاتنا..  ارواحنا  عل 
الجراءات سيرض نفسُه فقط، سيرض نفسُه وعائلتُه واولدُه وبقية 

الواطنن..
وطنية  رشعية  مسؤولية  هذه  وصية  هذه  اخ��واين  علينا  لذلك 
ه وُنلفت عناية واهتمم اجلهات العنية  حضارية اخ�قية.. كم نوجرّ
ُنلفت عنايتكم واهتممكم برضورة احلفاظ عل س�متكم وس�مة 

بقية الواطنن..
ف  تتسامح  ول  وتتشدد  هتتم  ان  عليها  معنية  الرور  دوائر  ايضااً 
إلجازات  اعطائها  ف  كذلك  وترص  الج��راءات  هذه  تطبيق 
س�مة  ف  تساهم  التي  الهمة  الج��راءات  من  ذلك  وغر  الرور 

الواطنن..
الخوة  ايا  ولكم  العنية  اجلهات  جلميع  العناية  ه  نوجرّ لذلك 
الواطنون ونسأل الل تعال ان حيفظ وطننا وشعبنا من كل سوء.. 
واحلمد لل رب العالن وصل الل عل حممد وآله الطيبن الطاهرين.
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هو)  الس�م  عليه  عيل  المام  قيادة  عل  العرتض  اإلشكال  ا  وامرّ
ولن جتد ف السرة صحابيا وله النبي )صل الل عليه وآله( سية 

او جيشا فتربم الناس من قيادته واختلفوا معه غر عيل(.
هذا الدعاء بعيد عن الصحة ويعد حجة عل من يدعيها فلو صح 
ان هنالك من خالف او تربم عل المام عيل فهذا يعني انه خالف 

احلق لن احلق مع عيل اينم يدور يدور معه احلق 
وبحسب عقيدة العرتض ان عليا )عليه الس�م( هو رابع اخللفاء 
الراشدين والنبي )صل الل عليه وآله( قال عن اخللفاء الراشدين 
هبا  تسكوا  الهدين  الراشدين  اخللفاء  وسنة  بسنتي  فعليكم   (
وعضوا عليها بالنواجذ( فاين انت من هذه احلقيقة والعقيدة؟!!

فانا  الخرين  والقادة  الناس  بن  ان دعوى عدم وجود خ�ف 
تعود ال سببن:

الول: هو جترب وتكرب الخرين الذين خييفون الناس ول يعطونم 
جمال ل�عرتاض وال القتل والفتك والعقوبة مصرهم فتحصل 

الطاعة والصمت.
عيل  عل  العمى  للحقد  رؤيتها  وعدم  ذلك  حصول  والثاين: 

)عليه الس�م( فمث�: 
- عبد الل بن حذافة النصاري: كم روى البخاري ومسلم قال: 
عليهم  ر  وأمرّ سية  وسلم  واله(  عليه)  الل  صل  النبي  بعث  قال 
رج� من األنصار وأمرهم ان يسمعوا له ويطيعوا قال: فأغضبوه 
ف يشء فقال: اجعوا يل حطبا فجمعوا حطبا ثم قال: أوقدوا نارا 
فأوقدوا له نارا فقال: أمل يأمركم رسول الل صل الل عليه ) واله( 

قال  فادخلوها  قال:  بل  قالوا:  وتطيعوا؟  يل  تسمعوا  ان  وسلم 
فنظر بعضهم إل بعض فقالوا: إنم فررنا إل رسول الل صل الل 
عليه وسلم من أجل النار فكانوا كذلك إذ سكن غضبه وطفئت 
النار قال: فلم قدموا عل النبي صل الل عليه وسلم ذكروا ذلك له 

فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إنم الطاعة ف العروف.
 - خالد بن الوليد ف زمن رسول الل )صل الل عليه وآله( مع بني 
النبي )صل الل عليه وآله( ال بني جذيمة فدعاهم  جذيمة بعثه 
ال الس�م فلم حيسنوا ان يقولوا اسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا 
منا  إل كل رجل  ودفع  قال  وقت�  وجعل خالد هبم أسا  صبأنا 
أسرا حتى إذا أصبح يوما أمر خالد ان يقتل كل رجل منا أسره 
من  رجل  يقتل  ول  أس��ري  أقتل  ل  والل  فقلت  عمر  ابن  قال 
أصحايب أسره قال فقدموا عل النبي صل الل عليه وسلم فذكروا 
له صنيع خالد فقال: النبي صل الل عليه وسلم ورفع يديه اللهم 

إين أبرأ إليك ما صنع خالد مرتن... رواه البخاري ومسلم.
د - خالد بن الوليد بعد رسول الل )صل الل عليه وآله(:وفعلته 
مع مالك بن نويرة حتى فارقه ابو قتادة النصاري وترك جيشه 
الصحايب  ومع  السلمن  مع  فعله  ما  متربئا  هاربا  بادراجه  وعاد 
نوا وصلوا فهم مسلمون ول  مالك بن نويرة حيث شهدوا انم اذرّ

جيوز قتلهم ول سلبهم او نكاح نسائهم.
اخرجه عبد الرزاق ف مصنفه 175/10.

فهل ترى ان هؤلء المراء افضل قيادة من عيل )عليه الس�م( 
وهل ترى سيئاهتم حسنات ف مقابل امر الؤمنن )عليه الس�م( 

هل يتصف االمام علي      بصفات القائد؟ 
)4-4(
a
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نصوص فقهية

 - حممد بن احلسن بإسناده، عن حممد بن أمحد بن حييى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن إسمعيل بن جابر قال: قلت ألبى عبد 
الل عليه الس�م( الاء الذي ل ينجسه يشء؟ قال: ذراعان عمقه ف ذراع وشرب وسعته.

أقول: الراد بالسعة كل واحد من الطول والعرض، ففيه اعتبار أربعة أشبار ف العمق، وث�ثة ف الطول، وث�ثة ف العرض، لا يأت ف 
أحاديث الواقيت من أن الراد بالذراع: القدمان .

- حممد بن عيل بن احلسن ف )الجالس( قال: روى أن الكر هو ما يكون ث�ثة أشبار طول، ف ث�ثة أشبار عرضا، ف ث�ثة أشبار عمقا.
  وتقدم حديث احلسن بن صالح، عن أيب عبد الل عليه الس�م قال: قلت: وكم الكر؟ قال ث�ثة أشبار ونصف عمقها، ف ث�ثة أشبار 

ونصف عرضها.
أقول: ذكر العرض يغني عن ذكر الطول، ألنه لبد أن يساويه أو يزيد عليه.

- حممد بن يعقوب، عن حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن عثمن بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أيب بصر، قال: سألت أبا عبد الل 
عليه الس�م عن الكر من الاء، كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الاء ث�ثة أشبار ونصف ف مثله ث�ثة أشبار ونصف ف عمقة ف األرض 

فذلك الكر من الاء.
- وعن عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الل بن الغرة، عن بعض أصحابنا عن أيب عبد الل عليه الس�م قال: الكر من الاء نحو حبي 

هذا، وأشار إل حب من تلك احلباب التي تكون بالدينة.
 � حممد بن احلسن بإسناده، عن حممد بن عيل بن حمبوب، عن العباس، عن عبد الل بن الغرة، عن بعض أصحابه، عن أيب عبد الل عليه 

الس�م قال: إذا كان الاء قدر قلتن مل ينجسه يشء ، والقلتان جرتان.

باب مقدار الكر باألرطال
 -  عن حممد بن أمحد بن حييى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أيب عمر، عن بعض أصحابنا، عن أيب )عبد الل عليه( الس�م قال: الكر 

من الاء الذي ل ينجسه يشء ألف ومائتا رطل.
 - عن العباس يعنى ابن معروف عن عبد الل بن الغرة، عن أيب أيوب، عن حممد بن مسلم، عن أيب عبد الل عليه الس�م - ف حديث 

- قال: والكر ستمئة رطل.
أقول: الراد باحلديث األول الرطل العراقي، ألنه يقارب اعتبار األشبار، وألنم أفتوا السائل عل عادة بلده، ولذلك اعترب ف الصاع 
رطل العراق، وألنه يوافق حديث الستمئة، فإن الراد به الرطل الكي وهو رط�ن بالعراقي، ول جيوز أن يراد بالستمئة رطل العراقي 

ول الدين، ألنه مرتوك بالجاع، ذكر ذلك كله الشيخ.

باب وجوب اجتناب اإلناءين إذا كان أحدهما نجسا واشتبها
 - قد تقدم حديث سمعة، عن أيب عبد الل عليه الس�م ف رجل معه إناءان، وقع ف أحدمها قذر، ول يدري أيم هو، وليس يقدر عل 

ماء غرمها، قال: يرقيهم ويتيمم

باب مقدار الكر باألشبار
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استفتاءات شرعية

السؤال : هل جيوز لن آجر نفسه للحج ف سنة معينة التأخر او 
التقديم ؟

التأخر  له  جيز  مل  معينة  سنة  ف  للحج  نفسه  آجر  إذا   : اجلواب 
للمستأجر  كان  أخر  ولو   � الستأجر  رضا  مع  إل   � التقديم  ول 
يستحق  مل  فسخ  فلو   ، عنه  النوب  ذمة  برئت  وإن  الفسخ  خيار 
األجر شيئااً إذا كان التعين عل وجه التقييد، وإن كان عل وجه 
تام  الجر  استحق  يفسخ  مل  ولو  الثل،  أجرة  استحق  الشطية 
الجرة السمة، وكان للمستأجر مطالبته بقيمة ما فوته عليه من 

الزمان العن اذا كان التعين عل وجه التقييد.
حجة  قبيل  من  عليه  الستأجر  العمل  كان  فإن  األجر  قدم  ولو 
اإلس�م عن اليت � حيث تفرغ ذمة النوب عنه بم أتى به مسبقااً، 
كان   � العن  وقته  ف  عليه  الستأجر  العمل  استيفاء  يمكن  ول 
حكمه ما تقدم ف التأخر، وإل كم إذا آجره عل احلج الندوب 
عن نفسه ف العام القبل فأتى به ف العام احلايل، فان كان التعين 
عل وجه التقييد مل يستحق الجر عل ما أتى به شيئااً، ووجب 

عليه التيان بالعمل الستأجر عليه ف وقته العن.
وكذا إذا كان التعين عل وجه الشطية ومل يلغ الستأجر رشطه، 

وإن ألغاه استحق تام األجرة السمة .

السؤال : هل حيق لألجر للحج ان يطالب بالجرة قبل التيان 
بالعمل ؟

اجلواب : الظاهر أنه حيق لألجر للحج أن يطالب باألجرة قبل 
اإلتيان بالعمل وإن مل يشرتط التعجيل رصحيااً، من جهة وجود 
حيث  بالتعجيل،  العادة  جريان  وهي  الش��رتاط،  عل  القرينة 
الذهاب إل احلج واإلتيان  يتمكن من  الغالب أن الجر ل  إن 

بالعمل قبل أخذ األجرة .
بعد  الولد  وتكن  عنه  ولده  حيج  ان  الب  اوىص  إذا   : السؤال 
ذلك من اداء احلج مع الستفادة من اسم الب فهل حيق له ان 
يعترب  ابيه ؟ وهل  للحج عن  نفسه ويستنيب غره  حيج هو عن 

حجه هذا حجة الس�م ؟
اجلواب : إذا قبل وصية ابيه فهو أجر وعليه ان حيج عنه وأما إذا 
مل يعن البن للحج وانم طلب منه حجة فيجوز له ان حيج عن 
نفسه مع اذن الورثة ف النتفاع من اسم الب ولو توفرت بقية 

رشائط الستطاعة ُعدرّ حجه حجة الس�م .
السؤال : هل جيب عل النائب ان يبارش احلج الذي استؤجر عليه 

بنفسه ، أم جيوز له أن يستأجر له شخصا آخر ؟
اجلواب : لجيوز ال اذا قامت قرينة عل عدم اعتبار البارشة .

الحج اإلستئجاري   
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مؤسسة علوم نهج البالغة اشراقة فكرية 

لمشروع يسهم في بناء اإلنسان على
 ضوء المبادئ والقيم الدينية

االحرار: حسين النعمة

إحدى المؤسسات التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، ذات التخصص العلمي في فكر اإلمام 
علي )عليه السالم( وعلوم كتاب نهج البالغة، تتخذ منه بوابة فكرية لفهم المشروع العلوي 
في بناء اإلنس���ان على ضوء  المبادئ الصحيحة للدين اإلسالمي، وقد حصلت المؤسسة على 
إج���ازة دائرة المنظمات غي���ر الحكومية ومنحت الش���هادة المرقم���ة B78510(1(، فيما توزعت 

نشاطاتها في أربعة مجاالت هي:
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 1- الجال العلمي: إقامة الؤتر العلمي السنوي، حيث تواصل 
الجتمع  رفد  ف  العلمية  جهودها  الب�غة  نج  علوم  مؤسسة 
العلمية  الؤترات  إقامة  ضمنها  ومن  العلمي  بنتاجها  اإلس�مي 
بالتعاون  مع مركز  السنوي األول  بانعقاد مؤترها  التي تكللت 

دراسات الكوفة.
باحثااً،   180 من   أكثر  ضمت  واسعة،  بمشاركة  الؤتر  وحظي 
وقد ناقش الؤتر حماور عدة سياسية وقانونية وإدارية واقتصادية، 
واألديب  واللغوي  والنفيس  الجتمعي  الحور  أيضا  يتناول  كم 

واألخ�قي وحقوق اإلنسان .
من  سلسلة  ضمن  الشاركة  األب��ح��اث  نش  الؤسسة  وتبنت 
أمر  اإلم��ام  عهد  دراس��ات  »سلسلة  عنوان  تت  اإلص��دارات 
الؤمنن )عليه الس�م( لالك الشرت« لغرض النتفاع منها بأكرب 

قدر مكن.
2- الجال الثقاف: إقامة ندوات عديدة منها: )النبوة والمامة ف 
التي شارك فيها  الت�زم ووحدة السار(  التأسيس رضورة  عرص 
جمموعة من الباحثن الكاديمين من خمتلف اجلامعات العراقية، 

ف قاعة سيد األوصياء )عليه الس�م(.

3- الجال اإلع�مي: قناة اليوتيوب اخلاصة بالؤسسة
الؤمنن )عليه الس�م(، وعلوم كتاب نج  هبدف نش فكر أمر 
الؤلفات ورشح  العديد من  تاليفها منه، وعليه  الذي تم  الب�غة 
انه )دون ك�م اخلالق وفوق ك�م  فيه  بأكثر من رشح حتى قيل 

الخلوق( لا حيمله من العلم والعرفة والفصاحة.
4- الجال البحثي:

خدمة  ف  ال��دؤوب  عملها  الب�غة  نج  علوم  مؤسسة  تواصل 
الناس  بن  الس�م( من خ�ل نش علومهم  )عليهم  البيت  أهل 
الل  )صل  الكريم  الرسول  بنيانه  بنى  الذي  الدين  جوهر  وبيان 
عليه وآله(، واصدرت كوكبة من الؤلفات القيمة التخصصة ف 
كتاب نج الب�غة وسرة اإلمام عيل )عليه الس�م( وفكره ومنها: 
اإلمام عيل )عليه الس�م( ف فكر معتزلة بغداد، رسائل اإلمام عيل 
الب�غة حجاجية، مرويات اإلمام  )عليه الس�م( دراسة ف نج 
والعجم  دللية،  دراس��ة  العرب.  لسان  ف  الس�م(  )عليه  عيل 
اإلقتصادي ف نج الب�غة، والفكر السيايس ف رؤية اإلمام عيل 
عيل  اإلمام  عند  الداري  والفكر  الس�م(،  )عليه  طالب  أيب  بن 
)عليه الس�م( ف نج الب�غة، والعشات من الؤلفات الخرى.

مؤسسة علوم نهج البالغة 

تواصل عملها الدؤوب في 

خدمة أهل البيت )عليهم 

السالم( من خالل نشر 

علومهم بين الناس 

لبيان جوهر  الدين
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افتتاح اعمال تزجيج  قبة االمام الحسين

 في عيد األضحى المبارك 

تقرير:  ضياء االسدي / تصوير : رسول العوادي 

اعلن مس���ؤول وحدة الزجاج والمرايا في قس���م الصيانة التابع للعتبة الحسينية المقدسة، ان 
موعد افتتاح تزجيج القبة الشريفة لحرم االمام الحسين )عليه السالم( بالكامل سيكون في 

عيد األضحى المبارك من العام الجاري1440 ه�«.

a

A h r a r w e e k l y العطاء الحسيني16



افتتاح اعمال تزجيج  قبة االمام الحسين

 في عيد األضحى المبارك 
وقال عيل جاسم حممد مسؤول الوحدة ف ترصيح خص به جملة 
)األحرار(: »بعد تأهيل العمدة الحيطة بالقرب الشيف وتصغر 
قسم  مع  تنسيق  لنا  كان  الشيفة  للقبة  الوجودة  الدعامات 
بأعمل  للمبارشة  القدسة  احلسينية  العتبة  ف  الندسية  الشؤون 

تزجيج العمدة واجلدران والقواس القريبة للقبة الشيفة«.
التي تعلو  الرئيسية  القبة  العمل ف  بداية  واضاف حممد: »كانت 
الرأس  جهة  ثم  ومن  الس�م(،  )عليه  احلسن  الم��ام  رضيح 
وهو  جدااً  قيايس  بوقت  الشوع  »انجاز  ال  مشرا  الشيف«، 
بعدها  الحددة كانت حوايل شهرين  الفرتة  ان  يومااً، علماً   )40(
انتقلنا ال الرحلة الثانية وهي تزجيج جهة جامع الرجال، وقد تم 
انجازها ف فرتة قياسية مل تتجاوز الشهرين ايضااً، حيث تتوسط 

جامع الرجال قبة تتوي القرنصات«.

للقبة  الحيطة  القواس  للعمل ف  التوجه  تم  »بعد ذلك  وتابع: 
عل  الرئييس  والقرنص  اقواس  ث�ثة  عل  تتوي  التي  الشيفة 
جهة باب القبلة، وكانت فرتة العمل فيها حوايل شهرين ووصلنا 
حاليااً ال 90%  من نسب النجاز من العمل، وان شاء الل سيتم 
الرايا  »ان  بالقول  مبينااً  القادمة«،  القليلة  اليام  ف  العمل  اناء 
التي يتم استخدامها هي من منشأ عالي من نوع )كادرينيا( وهي 
افضل ما موجود وفيها لسة جيلة تظل حمتفظةاً بربيقها ول تتأثر 
التي  الخرة  للمرحلة  التزجيج  وان مساحة  اجلوية،  بالظروف 
تشمل القواس والقبة الرئيسية ككل كانت ما يقارب )700-

800( م2«.
: »بأن هناك حافزا كبرا  عند العاملن فهم يبذلون قصارى  لفتااً
ال  باإلضافة  عمل  وافضل  بأحسن  الع��مل  إلنجاز  جهدهم 
احلسن  المام  بربكات  كله  وهذا  قياسية  فرتة  ف  العمل  انجاز 
احلركة  عدا  ما  اس�مية  هي  النقوش  واغلب  الس�م(  )عليه 

السليمية ف القبة الرئيسية وهي نفس احلركة القديمة«.
ويذكر ان العاملن ف مشوع تزجيج القبة ل تتجاوز اعدادهم 
ال� )13( منتسبا، وان اوقات العمل لم تبدأ اعتبارااً من الساعة 
السابعة صباحااً ال الساعة الثالثة ظهرااً من كل يوم وتزيد احيانااً 
بأكثر من ذلك لرغبتهم الكبرة ف انجاز العمل ف أسع وقت«.
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موصيًا إياهم بحفظ االحاديث والوصايا المتعلقة باألئمة االطهار 

الشيخ الكربالئي يلتقي الفائزين 

بمسابقة السبط األكبر 

استضاف مركز الحوراء زينب )عليها السالم( التابع لمكتب االمين العام في العتبة الحسينية المقدسة الوفد اللبناني 

الفائز في مسابقة السبط االكبر الخاصة بحفظ وصايا واحاديث االمام الحسن المجتبى )عليه السالم(. 

وس���جلت المس���ابقة التي أقيمت في العراق ولبنان وس���وريا وايران، مش���اركة ما يقارب )8000( مشارك ومشاركة من 

مختلف الفئات العمرية واالختصاصات العلمية، وقد َحظّي الفائزون من لبنان في المس���ابقة بزيارة العتبات المقدس���ة 

في العراق وكذلك لقاء المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي.

d

تقرير: حسنين الزكروطي/ تصوير: خضير فضالة
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الشيخ الكربالئي يلتقي الفائزين 

بمسابقة السبط األكبر 

 وقال الشيخ الكرب�ئي خ�ل لقائه الفائزين: »نحن سعداء بلقاء 
ة من النساء الؤمنات ال�ئي حققن هذه النتائج الطيبة وانا  هذه الثلرّ
اودرّ ان اتدث عن السباب الداعية إلقامة مثل هذه السابقات، 
حقيقة ورد ف بعض الحاديث عن العصومن )عليهم الس�م( 
ما هي حقيقة اإلحياء ألمر اهل البيت )عليهم الس�م(؟، وانتم 
تقرؤون كثرااً ف احاديثهم »رحم الل من أحيا امرنا«، هبذه الصياغة 
وبصيٍغ اخرى، وعن المام الرضا )عليه الس�م( ف رواية مع ايب 
الصلت الروي يبنرّ لُه ما هو الحياء احلقيقي الذي يرجوه اهل 
ان  بعد  الصلت  ابو  فيسأله  الس�م( من شيعتهم،  البيت )عليهم 
قال المام الرضا )عليه الس�م(: »رحم الل من أحيا أمرنا«، تارة 
)عليهم  البيت  أهل  مظلومية  بذكر  األمر  إحياء  ان  نتصور  نحن 
الس�م( والبكاء عليِه واللطم وغر ذلك من هذه الشعائر وطبعااً 
يبن  الس�م(  )عليه  فالمام  ذكرِه،  ال  سأتعرض  مهم  جزء  هذا 
ليب الصلت، اذ يسأله ابو الصلت كيف نحيي أمركم يا بن رسول 
الل؟ فيجيب )عليه الس�م(: »تتعلمون احاديثنا وتعلمونا الناس 

فإن الناس لو علموا حماسن ك�منا لتبعونا«.
وأكد الشيخ الكرب�ئي عل أمهية مشاركة الفئات العمرية الصغرة 
ف هكذا مسابقات لا لا من تأثرات اجيابية عل الفرد والجتمع 
ف  يزالون  ل  اطفال  هؤلء  ان  وُيسعد  ُيرس  يشء  »حقيقة  بقوله: 
وهذا  بتممها،  الحاديث  هذه  حيفظون  العمر  من  العارشة  السنة 
اطفال  »تقبل  عن  منوها  يرتقي«،  ان  يريد  لن  م  الُسلَّ بداية  يعترب 
لذلك  المور  هذه  لثل  ووعيااً  وحفظااً  قبول  اكثر  الرحلة  هذه 

الهتمم هبم يشء جيد لبناء شخصية النسان ف مرحلة الطفولة«.
ف  الكرب  السبط  مسابقة  ف  مشارك   )1000( من  اكثر  مشاركة 

لبنان
احلوراء  مركز  مسؤولة  حممد  سارة  الهندسة  تدثت  جانبها  من 
ف  الكرب  السبط  مسابقة  »اقيمت  قائلة:  الس�م(  )عليها  زينب 
الس�م(،  )عليه  الجتبى  احلسن  المام  واحاديث  وصايا  حفظ 
وقد سجلت السابقة مشاركة )1008( مشاركن من دولة لبنان 
 )900( و  كاملة،  درجة  بمجموع  فقط  مشاركا   )20( منهم  فاز 
ايران )13( فاز  مشارك من سوريا فاز منهم )48(، بينم جاءت 
فقط من اصل )600( مشارك، والعراق )50( فاز  ، وان جمموع 
اجلنسن  لك�  ال )8000( مشارك  السابقة وصل  الشاركن ف 

وبمختلف الفئات العمرية«.  
وتابعت: »ان اجلوائز التي خصصت للفائزات ف مسابقة السبط 
الكرب ف الدول سوريا وايران ولبنان كانت دعوة من قبل العتبة 

احلسينية القدسة لزيارة العتبات القدسة ف العراق«. 
فيم عربت الشاركة )ايفا حممد( من لبنان احد الفائزات ف مسابقة 
العتبات  بزيارة  والفوز  بالشاركة  سعادهتا  عن  الك��رب  السبط 
القدسة ف العراق من خ�ل قولا: »نتقدم بوافر الشكر والمتنان 
لألمانة العامة ف العتبة احلسينية القدسة لنحها فرصة للمشاركة 
ف مسابقة السبط الكرب، وحقيقة ان زيارة المام احلسن واخيه 
التي ل  الكبرة  اجلائزة  الس�م( هي  )عليهم  العباس  الفضل  ايب 

يمكن ان نصفها او نقدر قيمتها«.
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شعبة البحوث والدراسات لقسم الشؤون الدينية...

 أحد أهم الروافد العلمية الرصينة
 في العتبة الحسينية المقدسة

تعد شعبة البحوث والدراسات التابعة  لقسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة 

الركيزة األس���اس في مجال الدراس���ات الفكري���ة والثقافية و بالخصوص ف���ي مجال مواكبة 

التطور العلمي والمعرفي وتغطية االحتياجات المعرفية في مجال الدراس���ات اإلنسانية لكل 

مرتادي  العلم والمعرفة الدينية والعامة.

االحرار / حسين نصر 
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شعبة البحوث والدراسات لقسم الشؤون الدينية...

للوقوف عل امهية الشعبة التقت جملة »الحرار« مسؤولا الشيخ 
ف  الشعبة  هذه  تأسست   ، قائ�اً تدث  حيث  الربيعي(  مقداد   (
عل  لتأسيسها  التصدين  ح��رص  منطلق  من  2014(م  ع��ام) 
خاص  بشكل  العقائدية  باألمور  ُتعنى  لؤسسة  قدم  موطئ  إجياد 
عل  النفتاح  ثم  وم��ن  عقائدية  ختصصية  أبحاث  خ���ل  من 
البحوث  مثل  والباحث  القارئ  تنفع  التي  اجلانبية  األمور  بعض 
حمط  تكون  التي  البت�ئية  السائل  ألهم  واألخ�قية  التارخيية 
أنظار الكتاب والباحثن واخلطباء والتنورين بنور العرفة. لذلك 
القدسة  احلسينية  للعتبة  الشعي  التويل  من  مبارشا  توجيها  كان 
سمحة الشيخ )عبد الهدي الكرب�ئي( بالشاركة ف كتابة بحوث 
ف  النجاح  وحققت  الهرجانات  من  عدد  ف  وإلقائها  ختصصية 
جيع الشاركات واعتمدنا عل استقطاب خرة الكتاب والعتمد 
ظواهر  لعاجلة  احلايل  الواقع  تس  التي  العقائدية  بحوثهم  عل 
اإلحلاد ودراسة لا يعمرّ العامل من احلداثة والعولة واإلرهاب وردرّ 
الشبهات ف بعض السائل العقائدية التي ختص القضية الهدوية، 
كم عمدت إل ترجة عدد من الكتب لكتاب غربين كبار تنكر عل 
مدعي إنكار وجود اخلالق من اللغة اإلنكليزية إل اللغة العربية، 
ضمن  ومن   ، قائ�اً الخرى..وتابع  اإلص��دارات  من  وغرها 
بمختلف  تعنى  الكرتونية  مواقع  انشاء جمموعة  الشعبة  نشاطات 
مسائل العلم والعرفة) كموقع الئمة الثني عش( عليهم الس�م 
خياطب  الس�م.  الهدي(عليه  احلسن  ابن  حممد  )المام  وموقع 
اجلمهر بأسلوب حديث جيلب القارئ للمطالعة والستفادة ما 
ينش فيه يتضمن بطياته أيضااً أقساما عقائدية وإرشادية لعرفة اهم 
السائل التعلقة بالدين وقسم ثقافيا وجمتمعيا  ومكتبة تتوي عل 

ما تصدره يد الكتاب ف الشعبة.

م��ب��دأ  ع��ل��ى  ت��ق��وم  ال��ش��ع��ب��ة  •أهداف   

الشراكة المعرفية الفاعلة

وبن الربيعي ، ان أهداف الشعبة تقوم عل مبدأ الشاكة العرفية 
الفاعلة  و السعي لواكبة عجلة التطور العلمي و العرف ومن جلة 
الثقاف  الوعي  اآلتية نش  أن نجمله ف األمور  ما يمكن  أهدافها 
بن طبقات  و  بشكل خاص  العرفة  و  العلم  بن طبقات ط�ب 
الجالت  ف  احلديثة  الدراسات  ومواكبة  عام  بشكل  الجتمع 
العرفية  و باخلصوص ما يتواءم مع أسس ومبتنيات الشعبة  وما 
الؤسسات  مع  والتواصل  الصحيحة  العرفية  النط�قة  حيقق 
و  العلمية  والهرجانات  الناسبات  جيع  ف  واألكاديمية  الدينية 
الوحدات  من  جمموعة  من   تتألف  الشعبة  ان  .موضحا  الثقافية 

التخصصة ف الجالت الهمة  ولعرفة هذه الوحدات التية:
وحدة الرتجة: قامت برتجة عدد من اهم الكتب والصادر التي 
سطرهتا اق�م كتاب مشهورين عل مستوى العامل والتي تكلفت 
بالرد عل اهم هذه الشكالت الثارة وقد تم ترجة وطبع كتاب) 
اكس  دوغ���س  العروف  البيوجلي  لؤلفه  ل�نكار(  قابل  غر 
وكتاب ) العلم السوخ ( لؤلفه خبر البيولوجية اجلزئية العروف 
ال  الداروينية  من  عامل  رحلة  )الهرطق(  وكتاب  ويلز،  جوثان 
يقاوم(  )ل  وكتاب  وجوناثانويت  ماتيليسول  لؤلفه  التصميم 
 : الرصد  وح��دة  ال��رت.  ادم  لؤلفه  الدم��ان  تكنولوجيا  صعود 
وتقديم  الفقهية  الكتب  تأليف  ال  نشاطاهتا  تنقسم  والتابعة 
الربامج التلفزيونية والذاعية بالضافة ال كتابة القالت ف  جملة 
الب�غ والوقع ، وحدة الطباعة مهمتها طباعة الكتب التي تصدر 

الشيخ  مقداد الربيعي
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الفولدرات  ال  بالضافة  وتصميم  اخراجا  التأليف  وحدة  من 
والكتب والصور التي يصدرها القسم والشعب الرتبطة بالقسم.

وحدة منتدى الوارث : مهمتها اط�ق ادارة جمموعة من الواقع 
الدينية والصفحات الجتمعية  وتديث تصميم الواقع وإضافة 
فاريس  انكليزي  لغات  وانجاز مخس  اجلديدة  القسام  عشات 
اوردو اسباين وفرنيس، تسويق بعض الصدارات التابعة للشعبة 

عرب وكالت النباء ووسائل الع�م الختلفة.

•أهم اصدارات الشعبة ..حديثا

واستطرد ف قوله، ان شعبة البحوث والدراسات التابعة لقسم 
بإصدارات  قامت  القدسة  احلسينية  العتبة  ف  الدينية  الشؤون 
حديثة منها كتاب )أجوبة السائل األزهرية حول مصادر التشيع 
عند اإلمامية(  للشيخ أمحد السلمن )حفظه الل( . يتضمن الكتاب 
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جمموعة من السائل حول مصادر التشيع ف مذهب أهل البيت 
عليهم الس�م قاصدا بذلك رفع الغشاوة، وإزالة الغممة حول 
ما اثر سابقا ويثار اليوم عن الطائفة المامية أعل الل برهانا.  
ها الشيخ أمحد كريمة  مضيفا ان الكتاب هو باألصل أسئلة وجهرّ
الشيعة  إل  الشيف  باألزهر  والشيعة  القارن  الفقه  أستاذ 
اإلمامية ضمن مشوعه للتقريب بن الذاهب اإلس�مية حول 
مصادر التشيع عند الشيعة اإلمامية وقد كلفت الشعبة سمحة 
الثارة  اإلشكالت  ودفع  عنها  باإلجابة  سلمن  أمحد  الشيخ 

فكانت النتيجة هذا الكتاب القيم.
عند  علمئنا  من  السلف  لسرة  استمرار  الكتاب  ان  وأضاف، 
توجيه السائل اخل�فية ككتاب )الراجعات( للسيد عبد احلسن 
رشف الدين وإمام الزهر وكذلك الراس�ت التي كانت بن 

السيد الربوجردي والشيخ حممد شلتوت.

مشرا ال ان الكتاب هو اجابة عل السائل طبقا لقواعد مذهب 
أهل البيت عليهم الس�م ف الستدلل والستنباط والتعاطي 
القرآنية والروائية والتارخيية بحيث ندفع بذلك  النصوص  مع 
مرمى  زالت  ل  التي  الفرقة  هذه  ال  توجه  ان  يمكن  هتمة  كل 
ل�س�م  خرا  يريدون  ل  الذين  والعاندين  احلاقدين  لسهام 

وأهله.
لقسم  التابعة  وال��دراس��ات  البحوث  شعبة  ان   : قوله  وخيتم 
حققت  قد  تكون  القدسة  احلسينية  العتبة  ف  الدينية  الشؤون 
ذات  الثقافة  ونش  الس�مية  الوحدة  طريق  ف  جديدة  خطوة 

الضمون النافع والساهم ف اص�ح ما تعيشه.
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استثمارًا للعطلة الصيفية..
الصحن الحسيني الشريف يشهد تزاحم المشاركين 

في الدورات الصيفية لتعلم وحفظ القرآن الكريم

اقامت دار القرآن الكريم التابعة لألمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة  في س���رداب 
الحائر الحس���يني والصحن الحسيني الشريف، برنامج الدورات الصيفية الحادي عشر لتالميذ 
وطلب���ة الم���دارس والذي يخت���ص بالجان���ب الديني والتوعوي له���م اضافة لتعلي���م القراءة 
الصحيح���ة للقرآن الكريم ويس���تمر لمدة 45 يومًا للذكور واالن���اث وبواقع فترتين صباحية 

ومسائية وبمختلف الفئات العمرية، بحسب المسؤول االعالمي للدار )صفاء السيالوي(.   

تقرير: ضياء األسدي / تصوير: خضير فضالة ، احمد القريشي
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والذي اضاف: »ان برنامج الدورات الصيفية يقام للعام احلادي 
عش عل التوايل ويستهدف طلبة الدارس من عمر سِت سنوات 
تقام دورة  الذكور والناث، حيث  ولفئتي   الثانوية  ال مرحلة 
الساعة  ال  عرصااً  الثالثة  الساعة  عند  يوم  كل  مساء  الذكور 
اخلامسة عرصااً، وتقدم فيها مواد دراسية دينية وتعلم فيها قراءة 
القرآن الكريم وتعليم الوضوء وتعليم الخ�قيات من خ�ل 

منهج )القرآن العلم(«.
خطوط  توفر  عاتقها  عل  تأخذ  الدار  »ان  السي�وي:  وتابع 
الدورات  التغذية وهذه  الت�ميذ وكذلك  الجانية لؤلء  النقل 
ل تقترص عل حمافظة كرب�ء فقط؛ بل تشمل فروع دار القرآن 
الكريم ف )18( حمافظة عراقية، ومدة هذه الدورات تقارب ال� 
)45( يومااً، ولل احلمد ان ف هذا الفرتة من يتميز ويقوم بحفظ 
)5 – 7( اجزاء من القرآن الكريم، وهؤلء يستمرون مع الدار 
حافظ  الل��ف  بمشوع  ليلتحقوا  لم  مكثفة  دورات  ضمن 

للقرآن الكريم الذي تقيمه الدار من كل عام«.

 واوضح: »ان الدار تأخذ عل عاتقها ايضااً من يتميز بالختبار من 
لديه صوت قرآين جيل للتجويد والرتتيل وكذلك توجد لديم 
مواهب مثل الرسم واخلطابة فإن دار القرآن الكريم ترعى مثل 
هكذا طاقات وتنميها وتقيم لا دورات بارشاف اساتذة خمتصن 
واما بالنسبة ألساتذة الدورات احلالية فيشارك فيها قرابة )70( 
استاذااً ف صحن المام احلسن )عليه الس�م( وكذلك قرابة ال� 
)50( استاذة لإلناث«، مبينااً ان »اعداد الستفيدين من الدورات 
الحافظات  ف  واما  لإلناث   )1200( و  للذكور   )1500( هو 

فتتفاوت اعدادهم من حمافظة ال اخرى« .
يقيمها  الن��اث  ختص  التي  ال��دورات  ان  ال  الش��ارة  وجت��در 
الركز النسوي التابع لدار القرآن الكريم وبأرشاف تدريسيات 
خمتصات، وتكون هذه الدورات صباحية ف احلائر احلسيني من 
جهة باب الكرامة من الساعة الثامنة صباحااً ال الساعة احلادية 

عشة صباحااً«.
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كوادر العتبة الحسينية المقدسة  

تواصل انجاز سرداب باب القبلة الكبير

بطاقات فنية وهندسية عالية .. 

تواص���ل الكوادر الهندس���ية والفنية لقس���م المش���اريع الهندس���ية في العتبة الحس���ينية 

المقدس���ة عملها الدؤوب  إلنشاء )س���رداب باب القبلة الكبير( الس���رداب الرابع واألخير داخل 

الصحن الشريف، بمساحة ) 1800 م2(  والذي يمتد من باب الزينبية مرورا بباب القبلة إلى باب 

الرجاء وذلك ليستوعب أعدادا كبيرة من الزائرين.

 المهندس )سالم سعدون(

االحرار / حسين نصر - تصوير صالح السباح 
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ان   : ال��شوع  عل  ال��شف  س��ع��دون(  )س���م  الهندس  وق��ال 
قبل  من  عالية  كفاءة  ذات  عراقية  بايٍد  ومصمم  منفذ  ال��شوع 
رشكة ارض القدس، وبإرشاف قسم الشاريع الندسية ف العتبة 
الخرة  الرحلة  يمثل  ال��شوع  ان  مضيفا  القدسة،  احلسينية 
من  النتهاء  بعد  الشيف،  احلسيني  الصحن  ساديب  لشاريع 
مرحلتن،  عل  فيها  العمل  تقسيم  تم  التي  احلفريات  مرحلة 
األول والمتدة بن باب الزينبية وباب القبلة، وقد تم العمل عل 
حفريات الرسداب وصب األسس واجلدران والسقف وحسب 
الزمن القرر تم إكمل اجلزء األول منه قبل الزيارة الشعبانية حيث 

اضاف مساحة واضحة  ال الصحن احلسيني الشيف. 
القبلة ال باب  التي تتد من باب  الثانية  من الشوع  اما الرحلة 
الرجاء وتم تقسيم العمل فيها ال قسمن ، يشمل القسم الول 
الطوارئ  وأس���ك  التربيد  كمنظومات  اخلدمات  نفق  انجاز 
انجاز  يشمل  الثاين  القسم  اما  البكر،  النذار  وأجهزة  واحلرائق 
حمرم. شهر  حلول  قبل  الرسداب  ف  الكونكريتية  العمل  جيع 

مؤكدا ان العمل مستمر وبوترة متسارعة وبطاقة فنية عالية إلتام 

الشوع ف الوقت الحدد ليتم افتتاحه امام الزائرين ف شهر حمرم 
احلرام.

تسليمه  يتم  ال��شوع  من  الثاين  اجل��زء  ان  ال   سعدون،  واش��ار 
حسب اجلداول القررة له قبل شهر حمرم احلرام وبجهود استثنائية 
إلناء  ميزة  فنية  وبطاقة  يوميااً  ساعة   )21( مدار  وعل  لكوادرنا 
ويعترب  احليوية  النطقة  امهية هذه  بسبب  الحدد  بالوقت  الشوع 
الشيف  الصحن  سادي��ب  كل  ف  األج��زاء  أهم  من  اجلزء  هذا 
ألنه يشهد عادة مرور ال�ين من الشاركن ف )ركضة طويريج( 
بعد صب  الرسداب  تسليم  ظهرة عاشوراء من كلرّ سنة وسيتم 
السقف وإدماجه مع الصحن احلسيني الشيف قبل  شهر حمرم 

احلرام القادم.
منوها ال ان الرحلة التي ستعقب انجاز سداب باب القبلة تتمثل 
بربط جيع الرساديب داخل الصحن احلسيني الشيف والتمثلة 
برسداب باب الراس الشيف وسداب باب الشهداء وصول ال 
سداب احلجة ليكون هنالك صحن اخر تت الرض، اضافة ال 

ربطه بشكل مبارش مع احلائر احلسيني الشيف.
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عمل  لنهجية  ن��ؤس��س  كيف 
بخطاب  نفكر  كيف  ؟  سليمة 
عرصي سليم ؟ وكيف وكيف 
فاننا  تققت  ان  فيها  واله��م 
نلتزم  ك��ي��ف  نعلم  ان  جي��ب 

بثوابتنا العقائدية ؟
لنا  وجل  عز  الل  اختار  عندما 
فكانه  الرض  ع��ل  حججه 

اختار لنا السس الثابتة ل�لتزام 
لنا  تضمن  سليمة  بمنهجية 
الكريم  والرفاه  السليم  العيش 
وال��ن��ه��ج ال��ق��وي��م ل��ت��ؤدي ال 

رصاط مستقيم .
البيت  اه���ل  ي��ؤك��د  م��ا  ك��ث��را 
اح��ي��اء  ع��ل  ال��س���م  عليهم 
عدة  امرهم  ولحياء   ، امرهم 
ومنها  الشعائر  منها  وس��ائ��ل 
سيدها  واخلطابات  اخلطابات 
نعيش  ولن��ن��ا  احلسيني  النرب 
عرص التكنلوجيا وثورة وسائل 

فهذا   ، اشكالا  بكل  الع���م 
يعني ان ل�ع�مي كم للخطيب 
ف  وخ��ط��رة  مهمة  مسؤولية 
كيفية توظيف تراث اهل البيت 
الفاهيم  وف��ق  الس�م  عليهم 
العرصية كي  يتم احياء امرهم ، 
وما احوجنا ال خطاب عرصي 

من  وال��ب��ادئ  القيم  يستنهض 
تراث اهل البيت عليهم الس�م 
 ، امرهم  احياء  ومنها حديث   ،
اكثر  ف  احلديث  هذا  ورد  فقد 
الصادق  ل�مام  منها  رواية  من 
مع  حديث  بعد  الس�م  عليه 
فقال:  يده  رفع  ثم  اتباعه  احد 

رحم الل من أحيا أمرنا .
وف مورد ثان قال عليه الس�م 
:حدثوا عنا ول حرج رحم الل 
ثالث،  ومورد  أمرنا،  أحيا  من 
حارض  أن��ا  و  ألصحابه  يقول 
بررة  إخوة  كونوا  و  الل،  اتقوا 
متواصلن  الل،  ف  متحابن 
و  ت�قوا  و  ت��زاوروا  مرتامحن، 

تذاكروا وأحيوا أمرنا.
ومورد رابع ل�مام الرضا عليه 
ساتوقف  ال��ذي  وه��و  الس�م 
عنده عندما قال: رحم الل عبدا 
كيف  و  فسالوه:   أمرنا،  أحيا 
الس�م  عليه  قال  أمركم،  حييي 
: يتعلم علومنا و يعلمها الناس 
لو علموا حماسن  الناس  فإن    ،

ك�منا لتبعونا .
التي  الكيفية  عند  اتوقف  وهنا 
ال��رض��ا عليه  الم���ام  ي��ري��ده��ا 
عليه  الرضا  فالمام   ، الس�م 
علموا  لو  الناس  يقول  الس�م 
وهذا   ، لتبعونا  ك�منا  حماسن 
بل  شيعته  من  ليسوا  انم  يعني 
ان  ايضا  ويعني  الناس  عامة 
العباسية  الدولة  اع�م  وسائل 

لو علموا محاسن كالمنا…

�سامي الكاظمي

انتبه ايها 
االعالمي
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لدرجة  الناس  ثقافة  عل  طغت 
البيت  اه���ل  ب���رتاث  جهلهم 
وسائل  واليوم  الس�م  عليهم 
والوجهة  اللكرتونية  الع�م 
بنفس  تعمل  الس�����م  ض��د 

النهجية .
وانا اقول والك�م مردود عيل، 
ان القصد من حماسن الك�م هو 
كل ما له ع�قة بحقوق النسان 
ال  ي��ؤدي  ما  وليس  وكرامته 
والحاسن   ، الطائفية  النعرات 
ل تعني ابدا ان هنالك مساوئ 
عرص  ف  الناس  ان  لربم  ولكن 
الدولة العباسية تتجنب كل ما له 
ع�قة بعقائد اهل البيت عليهم 
خوفهم  او  جلهلهم  اما  الس�م 
من الرقابة العباسية او حلقدهم 
، ومن الؤكد فان هنالك افكارا 
عقولم  ف  ترسخت  مشوهة 
عن  يبتعدون  جتعلهم  لدرجة 
ولكن   ، واتباعهم  البيت  اهل 
احلسن  بالك�م  احلديث  عند 
الخ�قية  ال��ش��رتك��ات  وه��و 
ب��ن ب��ن��ي ال��ب��ش ) وج��ادل��م 
فالحاسن  احسن(  هي  بالتي 
عليهم  البيت  اه��ل  عند  التي 
نعدها  ان  لنا  يمكن  ل  الس�م 
الطلوبة من  نتجاوزها وهي  او 
تسليط  ف  واخلطيب  الع�مي 
الناس  يعلم  الضوء عليها حتى 
أي ليسوا الشيعة بل كل الناس 

والذاهب  الديان  خمتلف  ومن 
التي  البيت  اهل  حماسن  ماهية 

تعرب عن اخ�قهم الفذة .
وال��رواي��ات والح��داث كثرة 
الس�م  عليهم  البيت  له��ل 
وبالنتيجة  اخ�قهم  اظهار  ف 
الناس فكم من شخص  هتتدي 
يضع  حيث  اعلم  الل  ان   : قال 
رسالته ، واخر انكم حقا حجج 
وغ��ره��ا   ، الرض  ع��ل  الل 

الكثر .
ايا  هنا تكون مسؤوليتك  فمن 
هذه  لك  تتاح  وانت  الع�مي 
وسائل  من  احلديثة  التقنيات 
الضوء  تسلط  ب��ان  الت��ص��ال 
عليهم  البيت  اهل  حماسن  عل 
الس�م ونتيجتها سيتبعون اهل 
اهل  ع�قة  عن  تدث   ، البيت 

البيت بالناس من غر السلمن 
البيت  ، تدث عن وصايا اهل 
اح��رتام  رضورة  ف  لتباعهم 
عن  ت��دث   ، الخ��ري��ن  عقائد 
عدالة اهل البيت التي ل تلتفت 
دين  او  مذهب  او  جنس  ال 
بن  ج��دا  كثرة  فالشرتكات   ،

البش ونتائجها وحدة البش .
خطر  دور  ل���ه  واخل��ط��ي��ب 
الع���داء  م��ن  م��رص��ود  فالنرب 
له  اص�  فالنرب  الصدقاء  قبل 
الريادة والسيادة ف نش اخلطاب 
الس�مي فكيف اذا اتيحت له 
تقنيات العرص احلديث لتجعله 
ف  الناس  ومسمع  م��راى  عل 

شتى اصقاع الرض .
ويؤكد سمحة السيد السيستاين 
ع����ل اخل����ط����اب ال���ع���رصي 

عل  اخلطيب  يطلع  ان  والهم 
الثقافة وان يستعن  مستجدات 
ب��اص��ح��اب الخ��ت��ص��اص ف 
ماهية  ومعرفة  احللول  وض��ع 
يرتفع  وان   ، الخ��ري��ن  افكار 
بالح�م  الستعانة  عن  النرب 
التي  اخل��ي��ال��ي��ة  وب��ال��ق��ص��ص 
احلسيني  النرب  سمعة  ال  تيسء 
اع�مية  وسيلة  ان��ه  وتظهره 
تتناسب  ول  تنسجم  ل  هزيلة 
والثقاف  الذهني  الستوى  مع 
التاثر  وجوهر   ، للمستمعن 
بالقول  سمحته  له  اشار  الكيد 
الدينية  العارف  يطرح من  )ف� 
الستويات  مع  ينسجم  ما  ال 
ان  أي  للمستمعن(،  الذهنية 
ل  واحاديث  رواي��ات  هنالك 
يصح ذكرها من عل النرب وانت 
ايا الع�مي تذكر ذلك كذلك 
لنا فوق مستويات عقول من 

ختاطبونم
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المرورية مسؤوليات مشتركة  الحوادث 
يتحّملها الجميع

المواطُن جزٌء من المشكلة..

تحقيق/ قاسم عبد الهادي - تصوير/ صالح السباح
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قرابة ثالثة أعواٍم قد مرت على فقد المواطن سالم حمزة لولده البكر )مرتجى( الذي ذهب ضحيًة لحادث 
سيٍر عندما كان خارجًا من مدرسته فرحًا باستالم نتيجة االمتحان النهائي، حيث صدمه سائق سيارة كان 

يسير   بسرعة جنونية فألقاه على األرض صريعًا.
ولم يكْن )أبو مرتجى( هو الوحيد الذي فقد عزيزًا عليِه بسبب حوادث السير التي أصبحت ظاهرة خطيرة 
في شوارع مدينة كربالء، والتي تعود ألسباٍب عّدة أبرزها التهّور والسرعة في قيادة السيارة، واستخدام 
الهاتف أثناء القيادة، ناهيك عن الشوارع غير النظامية والحفريات الكثيرة، وتزايد اعدد السيارات والدراجات 
النارية في الشارع، إلى حّد أن أصبح مربكًا جدًا، فال تشعر بأمان وأنت تقود سيارَتَك أو تقضي أعمالك 

مشيًا على األقدام، وبالتالي أصبح الجميع مشتركًا في وقوع الحوادث المرورية سواء من المواطنين .
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جملة )األحرار( سلرّطت الضوء بشكل واسع عل هذا الوضوع، 
ث  تدرّ حيث  الظاهرة،  عل  للوقوف  العنين  من  عددا  والتقت 
مدير الع�قات واإلع�م ف مديرية مرور كرب�ءالرائد احلقوقي 
العراقية  أنرّ »مدينة كرب�ء والدن   : قائ�اً رياض عبيس احلمداين 
بصورة عامة تشهد حوادث مرورية كثرة تسببت بفقدان أرواح 
بشية بأعداد كبرة جدااً خ�ل السنوات التي مضت، ويعود ذلك 
ث هنا عن الرقعة اجلغرافية اخلاصة بمدينة  لعدة اسباب، وأنا أتدرّ
وبالتحديد  الرورية  احلوادث  كثرة  تشهد  التي  القدسة  كرب�ء 
الشاكل  من  الكثر  تشوبه  والذي  النجف(   � )كرب�ء  طريق  ف 
بالطريق نفسه، وهذه الشاكل متعددة؛ أما السؤولية فهي تضامنية 
عل كل الدوائر اخلدمية الوجودة«، مضيفااً ان »هذا الشارع وهو 
عبارة عن )طريق خارجي( لكنرّه ل حيتوي عل أسيجة واقية تقي 
سائق الركبة من دخول الجسام الغريبة واحليوانات، باإلضافة 
ال اجلزرات الوسطية والستدارات الوجودة غر النظامية والتي 
فهي  فيها،  ال��رور  مديرية  واستشارة  الرجوع  دون  وضعها  تم 

مديرية  ف  والوجود  هبا،  اخلاص  القانوين  بالشكل  نظامية  غر 
أو  منحٍن  شكل  عل  يكون  ان  إما  فهو  حاليااً  واجلسور  الطرق 
عل شكل حرف )L( ويعد ضمن هندسة الرور الشكل القانوين 
فتحات وسطية  الوقت احلارض هي جمرد  والتي ف  ل�ستدارات 
القسم األكرب منها زائد وغر رضوري، وقد طالبنا مرارااً بغلقها 
منذ أكثر من سنة كم طالبنا مديرية الطرق واجلسور بتغير مرتسم 

هذه اجلزرات«.

سلبية األشجار المنتشرة على الطرق

ويبن احلمداين أنرّ »لألشجار العالية ف اجلزرات الوسطية رضارااً 
كبرااً، فهي تعيق الرؤية وتسبب احلوادث ف الكثر من األحيان، 
خصوصااً عند الستدارة )غر النظامية بالتحديد(؛ وبالتايل تؤدي 
إل حوادث عن استدارة السائق باإلضافة ال وجود بعض الناطق 

التي تفتقر لإلنارة الكافية«.

رياض عبيس الحمداني
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المطالبة بالرادارات
ايضااً عدم وجود رادارات )احلديث ل يزال للحمداين( »لتحديد 
بنظام  تعمل  واسط  حمافظة  فمث�اً  اخلارجية،  الطرق  ف  الرسعة 
الرادار اإللكرتوين أشبه بم موجود ف إقليم كردستان، وقد طلبنا 
رادارات  بوضع  واجلسور  الطرق  ومديرية  الحافظة  جملس  من 
السابق  النظام  ففي  جدوى،  دون  من  ولكن  اخلارجية  للطرق 
الرور وهي من تتحكم  تابعة لديرية  الرور  كانت شعبة هندسة 
وتطويرها  صيانتها  وإعادة  وزيادهتا  الرورية  الع�مات  بوضع 
البلدية  مديرية  ال  نقلها  تم  الشعبة  الوقت احلارض هذه  لكن ف 
ومديرية الطرق واجلسور حسب الختصاص والرقعة الكانية«.

إهمال السائق والسرعة القصوى

حصول  ف  جزءااً  »للمواطن  ان  احلمداين  رياض  النقيب  ويرى 
 : قائ�اً منهم  الكثر  ب��أرواح  تودي  ربم  التي  الرورية  احل��وادث 
ل جزءااً من السؤولية ف  »بالنسبة للمواطن )السائق( فهو يتحمرّ

احلوادث حيث هناك فقرة ختص الواطن وهي عدم اللتزام من 
اللتزام  وعدم  الرورية  والسبقية  الس�مة  بعوامل  السائق  قبل 
فادحة،  مرورية  حل��وادث  ي��ؤدي  ما  وهو  الرورية  بالتعليمت 
»هناك  أن  مضيفااً  القصوى«،  للرسعة  السائق  بتجاوز  خصوصااً 
رادارات  بوضع  ال��رور  هندسة  قبل  من  معن  بجانب  تقصرااً 
ولكن الل سبحانه وتعال ميزنا بالعقل وإمكانية اإلنسان بتدارك 
السائق  فتجد  اخلطر،  اآلخرين  وجتنيب  الخاطر  وجتنب  األمور 
باحلوادث  يتسبب  وبالتايل  الطلوبة  القصوى  الرسعة  يتجاوز 
حيث ان السبب األكرب للحوادث لعام 2018 هو الرسعة عند 
اجتاه  عكس  القيادة  هي  األخرى  األسباب  ومن  السيارة،  قيادة 

السر وهذه يتحملها السائق«.

محاسبة المواطن بالحبس

احلالت  مع  التعامل  كيفية  عن  حديثه  ف  احلمداين  ويفصل  كم 
اخلاطئة لقيادة السيارة، مبينااً أنه »بعد حصول احلادث يتم حجز 

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



الركبة التي يقودها سائق ل يمتلك إجازة سوق لدة شهر بعدها 
حُيال إل القضاء ف جيع الحوال وحياكم من شهر ال ستة اشهر 
وهذه النسبة تقديرية تعود إل القايض نفسه، اما اذا كان الواطن 
حدثا فيحال إل مديرية األحداث ويتم إكمل اإلجراءات القانونية 

بحقه«.

المسافة بين سيارة وأخرى

القادم من اخللف هو  السائق  لاذا يكون  له:  وف معرض سؤالنا 
اإلدارية  العواقب  يتحمل  من  وهو  احلادث  ف  الرئيس  السبب 

والقانونية؟
: ان »هناك ما نسميها بمسافة األمان وهي مهمة  جييب احلمداين قائ�اً
جدااً خ�ل قيادة السيارة ونعني السافة ال�زمة بن سيارة وأخرى 
بالساعة  100كم  الرسعة  كانت  إذا  فمث�اً  واحد،  خط  ف  تسر 
 )2/100( اثنن  عل  الرسعة  بتقسيم  السافة  احتساب  فيمكن 
التي  واألخرى  الركبة  بن  مرتااً   50 حوايل  السافة  تكون  حيث 
أمامها، وإذا كانت الرسعة 50 كم بالساعة فالسافة تكون حوايل 
25 مرتااً بن الركبة والخرى ا                                             لتي 
أمامها، وهكذا، وهذه السافة تكون كافية لتقليل نسبة الصطدام 
من  كثرااً  ولكن  الطارئة  للظروف  أمان  مسافة  وهي  اخللف  من 

األخوة السائقن ل يعرون لسافة األمان أي أمهية«.

حلول مناسبة

تقليل  او  الرضر  المكن هبا ت�ف  من  التي  الناسبة  احللول  وعن 
نسب احلوادث بشكل عام، جييب احلمداين: »شخصيااً طلبت من 
اخلاصة  والرتسمت  العمل  خطة  تغير  واجلسور  الطرق  مديرية 
تت  انه  ردهم  وكان  مالية  سيولة  وجود  عدم  إل  فتطرقوا  هبم 
ونحن  حديثة،  بأخرى  الرتسمت  هذا  بتغير  وزارهت��م  مفاتة 
ر النسبة احيانااً حيث تقع النسبة عل الطرفن  كمديرية مرور نقدرّ

واحيانااً جزء منها عل الدائرة العنية، إذا كان هناك خلل باجلزرات 
الوسطية، وقدمنا مقرتحنا لديرية الطرق واجلسور ف حمور النجف 

مث�اً بغلق أكثر من 12 استدارة من أصل 34«.

مسؤوليات مشتركة

الهندس  الفنية  للشؤون  البلدية  مدير  معاون  تدث  جانبه  ومن 
الرورية  احل��وادث  موضوع  أن  »حقيقة   : قائ�اً النرصاوي  حممد 
مسؤوليتها  والواطنن  النارية  والدراجات  السيارات  وحوادث 
وتقع  والتصميمية  الفنية  اجلهات  تتحملها  منها  فجزء  مشرتكة، 
التي  الرقابية  اجلهات  عل  تقع  منها  وج��زء  البلدية  عاتق  عل 

تاسب السيارات والدراجات وهي دائرة الرور«. 
البلدية، يضيف، »واجبها تنظيم التقاطعات الرورية  وفيم خيص 
التصاميم  وضع  وكذلك  الرسعة  د  تدرّ مرورية  ع�مات  ووضع 
هي  المور  هذه  وجلة  وإكسائها  وتطويرها  بالشوارع  اخلاصة 
التي ِتْد وتقلرّل من احلوادث؛ لكنرّها ل تعمل بشكل منفرد، فمث�اً 
جهة  فهناك  معن؛  لشارع  كم(   40( السر  سعة  د  نحدرّ عندما 
القررة  من  اكرب  برسعة  يسر  الذي  السائق  حماسبة  تتبنى  اخرى 
فنحن واجبنا تصميم الشوارع ووقع مكان الستدارات وغرها 

وواجب اجلهات التنفيذية ف الرور هو حماسبة الخالفن«.

استمرار العمل في مكان والتوقف في آخر..

: »لدينا مقاطع عرضية للشوارع  النرصاوي حديثه قائ�اً ويكمل 
الشاريع  وع��ادة  الس��ت��دارات،  وفتحات  الشارع  عرض  تدد 
للدخول  والستدارات  العبور  مناطق  تديد  فيها  يتم  ُتال  التي 
تت  فقد  اخلارجية،  للطرق  وبالنسبة  آم��ن،  بشكل  واخل��روج 
البارشة بالعمل ف طريق )كرب�ء � النجف( بدايةاً من جمرسرّ اإلمام 
عيل )عليه الس�م( وصولاً إل مقر شبكة اإلع�م العراقي، رغم 
واكساء  نظامية  استدارات  تنفيذ  سيتم  ولكن  بطيءة  عمله  أن 

محمد النصراوي
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الدينة  تنظيمه، ومركز  بابل( تم   � للشارع، فمث� طريق )كرب�ء 
تم إكساء أغلب شوارعها، وسنبقى مستمرين بإكسائها وتنظيمها 
مروريااً وصبغ األرصفة، سوى أنرّ هناك بعض األحياء مثل حي 
الوظفن أو حي العامل التي تشكو من تأخر إنجاز بعض الشاريع 
اخلدمية فيها، وقد تم حفر بعض شوارعها منذ عام 2011 ومل يتم 

إكملا إل اآلن، وهذا ما يؤخر عملنا«.

المطبات وفوائدها

وعن سؤالنا له: هل ان الطبات ظاهرة حضارية أم ل؟
البلدان  أغلب  ف  موجودة  ظاهرة  الطبات  النرصاوي:  أجاب 
ولكن ليست هبذه الكثرة والكيفية الوجودة، وقد تم تشكيل جلنة 
ان تكون مدروسة  فالطبات جيب  بنصبه،  ه  الطب وتوجرّ تدرس 
وكثرة الطلب عليها بسبب زيادة الرسعة ويمكن وضعها بالقرب 
من الدارس أو الطرق الفرعية ولكن ل يمكن وضع الطبات ف 

الطرق اخلارجية والتي ب� شك فأنا تتسبرّب باحلوادث«.

تحديد السرعة يحد من الحوادث

الطرق  ف  تكون  احل��وادث  »أكثر  أن  إل  النرصاوي  ويلفت  كم 

الداخلية  للطرق  وبالنسبة  العالية،  الرسعة  بسبب  اخلارجية 
متابعة  هو  المثل  واحل��ل  العالية  الرسعة  تتحمل  ل  فأكثرها 
طريق  عن  وحماسبة  للرسعة  تديد  هناك  والفروض  الخالفن 
ف  خصوصااً  الرسعة  لتحديد  والكامرات  ال���رادارات  وضع 
من  القريبة  ومنها  كثرة  وح��وادث  مشاكل  فيها  التي  الناطق 
الجرسات ومداخل الدن والطرق اخلارجية كم هو معمول به ف 

أغلب دول العامل«.
ومن خ�ل ما تقدم حاولنا تسليط الضوء عل الشاكل الرورية 
بريئة  أرواح  بخسارة  تنتهي  وبعضها  يومي  بشكل  تدث  التي 
ما  وهو  الرئييس؟  السبب  عن  وتساءلنا  كبرة،  مادية  وارضار 

نعتقده أن اجلميع يتحمل هذه السؤولية!!! 
فهناك عدة اسباب لذلك ومنها )شوارع تفتقر ألبسط مستلزماهتا 
من تبليط جيد وع�مات مرورية تذيرية وارشادية وارصفة وما 
ال ذلك، ناهيك عن سائقي سيارات غر مؤهلن بصورة كافية 
العالية،  للرسعة  الغرية  احلديثة  السيارات  وخصوصا  للقيادة 
وعدم وجود رجال مرور بالعدد الكاف وقانون عقوبات رادع حيد 
السيارات  لوقوف  إل عدم وجود مواقف  من احلوادث، إضافة 
الطرق  السيارات إليقاف سياراهتم ف جوانب  ما يضطر سائقو 
العامة وأحيانااً اشغال مرين وإبقاء مر واحد فقط لسر السيارات 

ما يؤدي ال إزدحامات كبرة(.. فهل يوجد حل؟!

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



عندما يسرق الكاتب افكار غيره…
عابد الجابري انموذجا

الكاتب الفكر هو الذي يستنتج افكارا من خ�ل قرائته لكتب معينة وفق 
التخصص الذي يرغبه ، فعليه ان ل يبني الفكرة قبل ان يستنتج، اما تطويع 
الصادر لراي يريد ان يتبناه عاطفيا ل عقليا فهذا يقود الكاتب ال دهاليز 
ضيقة سعان ما تتشتت رؤيته للموضوع ، ومثل هذا الكاتب يفقد قرائه 
عندما  وحقيقة   ، ما  يوم  ف  تظهر  ان  لا  لبد  احلقائق  لن  اج�  ام  عاج� 
اطالع كتابا  واتابع معلومة معينة من الصادر التي اعتمدها الكاتب فاجد 
انا غر دقيقة او مبتورة او ت�عب هبا فاين اترك الكتاب بل كل مؤلفاته ول 

اعتمدها لنا تقودين ال معلومات غر صحيحة .
والساحة التي يشغلها الرتاث الس�مي تعترب اكرب مساحة فكرية وتراثية 
ولا اكرب عدد من الصادر الخطوطة واحلجرية والطباعية واخرا اللكرتونية 
، وف الونة الخرة اصبح من هب ودب يقتحم الجال الس�مي ليديل 

برايه .
لفت  هاين  ادريس  الغريب  للكاتب  الخر  الرتاث  حمنة  كتاب  اطالع  وانا 
، وكان موضوع  البحث  انتباهي لوضوع رائع خيص الرسقات واخلطا ف 
البحث الكاتب الغريب الرحوم حممد عابد اجلابري ، وحقيقة لنا كثر من 
الؤاخذات عليه ، ولنه ابن بلدته فانه اشار لفكاره السلبية التي بناها عن 
الشيعة دون الرجوع ال كتب الشيعة الوثقة او رجال الشيعة الع�م حتى 
يبني رايه عل اساس متن بل اعتمد هواه ، وهذا ديدن من يؤمن بالعلمنية 

لن الفكر المامي حجر عثرة امام نش افكارهم الواهنة .
ال  طرابييش  جورج  الرحوم  الكاتب  اشار  عندما  اجلميل  اليشء  ولكن 
كتاب نقد العقل العريب للجابري والبحث عن مصادره وافكاره تبن له ان 
اجلابري غر دقيق ف نقل العلومة وتثبيت الصدر بل حتى اهتمه بالرسقة 
واخرا يشكره لنه بسببه جعله يكتب للرد عل كل من ينتقد العقل العريب .
فيشر  غره  اعتمده  مصدر  عل  يعتمد  عندما  الكتاب  بعض  عند  الشكلة 
له ف كتاباته دون اط�عه عليه من غر ان يشر ال الكتاب الذي اشار ال 
امرهم  فضح  منهم  والبعض  جهود  ومصادرة  خمفية  سقة  وهذه  الصدر 
فيقع  فيها  اخطا  الول  السارق  ان  تبن  مرسوقة  معلومة  اعتمدوا  عندما 

سامي جواد كاظم
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السارق الثاين ف نفس اخلطا .
نعود ال اجلابري الذي ينتقد العقل العريب ويرى ان عقلية 
،فان  قول  هكذا  عل  للهول  فيا  سليمة  عقلية  تيمية  ابن 
ان  نفى  فانه  العريب  العقل  نقد  كتابه  قراءة  عند  طرابييش 
يكون التعريف الذي اعتمده اجلابري للعقل الكون)بكرس 
الواو( من خ�ل للند ان يكون التعريف قد صدر من 
اللغة  للند، بل صدر من )بول فوكييه( مؤلف)معجم 
اساس  عل  اجلابري  اعتمده  الذي  فالتعريف  الفلسفية( 
ان  انسان  كل  هبا  يستطيع  التي  اللكة  هو  للند:  ل�  انه 
كلية  مبادئ  الشياء  بن  الع�قات  ادراك  من  يستخرج 
فحسب   ) الناس  جيع  عند  واح��دة  وهي   ، ورضوري��ة 
التعريف ف كتب للند ول ف  لذا  طرابييش ل وجود 

كتابه “العقل والعاير” الذي اعتمده اجلابري أص�.
وهنالك مؤاخذات كثرة ثبتها طرابييش بالدليل والصادر 
عل كتابات اجلابري ، واجلابري معذور فانه ركب الوجة 
التي ركبها اقرانه قبله وبعده ومنهم عبد الواحد بن عرضا 
 ، والقمني  زيد  وابو  الخرض  والعفيفي  نبي  بن  ومالك 
وجيعهم خاضوا ف افكار ليست من ختصصهم وختبطوا 

كثرا ف افكارهم .
ولكن هنالك نقطة مهمة جيب الوقوف عندها ، ال وهي 
شمل  ف  الثقفن  بن  كثرا  رواجا  لقت  الكتب  هذه  ان 
افريقيا ، وهنا لبد لنا من الوقوف عل السبب لذا القبال 
للخطاب  التصدين  بعض  ان  السباب  اهم  واعتقد   ،
الطموح  بمستوى  يكونوا  مل  افريقيا  شمِل  ف  الس�مي 
الس�مية،  الثقافة  تغزو  التي  الستحدثة  الفكار  لواكبة 
والبعض ل يقبل النقاش اط�قا حول اخلطاب الس�مي 
مستمسك  فتصبح  الحرفة  الروايات  عن  يدافع  انه  بل 
م�ئم  غر  وجعله  الس�مي  باخلطاب  للطعن  لديم 

لثقافة اليوم

A h r a r w e e k l y37



السادة الخرسان هم من أسرة موسوّية عريقة، ضاربة في قدم التاريخ النجفّي، فهي )عريقة في المجد والخطر، زاهية بالشرف 

النبوّي الطائل، والفخر العلوّي الكامل، وقد زاد في سؤددها المنيع أّن لها الحظوة بخدمة الحرم العلوّي، وتلّقي وّفاده بحسن 

الحفاوة وإكرام الرفادة( ) المصدر مجّلة الموسم التي تصدر في هولندا 79-80 السنة 2009، ص509(.

هذه األسرة كانت لها السيادة في العلم والمعرفة وخدمة تراث آل البيت عليهم السالم, فأّول ما يذكر اسمها الكريم يتبادر 

إلى األذهان علمان: علم الحديث الشريف، وتحقيق التراث, لما قّدمته من خدمات جليلة للمكتبة اإلسالمّية ونستشهد بهذا 

البيت للدكتور محّمد كاظم البّكاء في مدح سماحة  العّلامة السّيد محّمد صادق الخرسان.

فاقصد بِه السادة الخرسان واذا أردت مع الحديث درايةً 

آية اهلل السّيد محّمد رضا ابن السّيد حسن الخرسان)قدس( ... 
تاريخ عريق بالجد والجهاد واالجتهاد

رحل وُثِلم التأريخ برحيله 
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نعم، هم سادة أرشاف, ف جباههم غرر الفخر واضحة، وعل شمئلهم آثار الكارم لئحة، تبدو عليهم سمت أجدادهم الكرام 
ة والنجابة، ينتسبون إل أيب الفتح األخرس من أولد أيب احلسن بركة. من العفرّ

وحمور  س,  القدرّ العلويرّ  احلرم  خدمة  ف  وشطر  اإلس�ميرّة,  والعارف  العلم  طلب  ف  شطر  شطرين:  إل  األسة  هذه  انشطرت 
موضوعنا هو اية الل العظمى السيد حممد رضا اخلرسان قدس سه ونبدا باسمه ونسبه فنقول

د رضا ابن السيرّد حسن )ت1405ه�( ابن السيرّد عبد الادي ابن السيرّد موسى ابن السيرّد حسن ابن السيرّد عيلرّ بن  هو السيرّد حممرّ
د بن  د بن أمحد بن حممرّ ب بعيش � ابن إبراهيم بن حسن بن رشف الدين بن مرتىض بن زين العابدين بن حممرّ شكر بن مسعود � اللقرّ
د  د بن أيب الفتح األخرس � عنوان األسة � ابن أيب حممرّ د بن أمحد بن عيلرّ ابن حممرّ د بن أمحد ابن الفقيه شمس الدين حممرّ أمحد بن حممرّ
ابن إبراهيم بن أيب الغنائم بن عبد الل بن أيب احلسن بركة بن أيب احلسن معصوم بن أيب الطيرّب أمحد األكرب بن أيب عيلرّ احلسن بن 

د العابد ابن اإلمام موسى الكاظم عليه الس�م. د احلائريرّ ابن إبراهيم الجاب ابن حممرّ حممرّ
ولد ف النجف ف 14 جادي الول سنة 1350ه�.

A h r a r w e e k l y39



اساتذته :

ل بن اساتذة عرصه، وهم  ماته األدبيرّة والشعيرّة، وكذلك سطوحه الدراسية، ثم تنقرّ نشأ عل أبيه آية الل السيد حسن، فقرأ مقدرّ
، ثم حرض األبحاث العالية عل السيرّد عبد الادي الشرازي والرزا حسن  د تقيرّ اليرواينرّ ، والشيخ حممرّ الشيخ جمتبى اللنكراينرّ

. اليزدي والسيرّد حمسن احلكيم والسيد ابو القاسم اخلوئيرّ
ثم استقلرّ بالبحث والتدريس ف�زمه جلة من الفاضل وتتلمذوا عل يديه، وكانت حلقات دروسه مشهورة مكتظة، وآخرها 

بحثاه ف اخلارج فقهااً وحديثااً.

 آية اهلل أبو القاسم الخوئي آية اهلل السيد محسن الحكيم آية اهلل السيد حسن الخرسسان

من اليمين س���يد محمد صادق الس���يد احمد السيد محمد رضا  السيد حسين 
السيد محمد هادي وهم من ال السادة الخرسان

السيد محمد رضا في شبابه
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صفاته :

اً  ث إلرّ بيانااً، ول يفيض إلرّ حكمة  رك بالصفوة الصاحلة من اصحاب الئمة )عليهم الس�م( ل ينطق إلرّ فصاحة، ول يتحدرّ يذكرّ
ا قرآن او شعر او نثر. وشعرااً، فك�مه إمرّ

دة، لعل  متفررّ أنيق ف مظهره، مهيب ف شخصيرّته، صاحب مدرسة  اللحن ف حرضته،  سه احرتامااً، وتتجنرّب  ، وتقدرّ هتابه إج�لاً
مة كأنا بنيان مرصوص  مته لكتاب )النتصار( للسيرّد الرتىض تنبئك بالكثر عن موسوعيرّته، وتيطك خربااً بثقافته، فهي مقدرّ مقدرّ
ة العنى، يستمع ال احلارضين بإنصات، ويستمع احلارضون إليه بشوق  ة البنى ودقرّ من العبارات والكلمت واأللفاظ، تدل عل قورّ
نافذ  الذات، قوُي الرادة،  الطبع، وديع  ، هادئ  ، وهو ف نفسه مرهف احلسرّ تقويم دنيويرّ او  ُاخروي  ا توجيه  إمرّ غريب، حديثه 

البصرة، لنرّ العريكة.
الشعبانية سنة  النتفاضة  إبرّان  البلد  إدارة شؤون  التي أرشفت عل  اللجنة  اخلوئي قدس سه ف  المام  لدى  العتمدين  احد  كان 

اء ذلك هو وولداه العلمن السيرّد حممد هادي والسيرّد حممد صادق. 1991م، وقد اعتقل من جررّ

مع شقيقه السيد محمد مهدي الخرسان
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شيوخه في الحديث والرواية:

1-السيد عبد احلسن رشف الدين )ت 1377ه�(.

)ت1386ه���(. الشهرستاين  الدين  هبة  2-السيد 
3-ال������ش������ي������خ ح�����س�����ن اب���������ن ال���ش���ي���خ 
1387ه��������������( )ت  ال�����ق�����دحي�����ي  ع�������يل 
4-ال��ش��ي��خ آغ��ا ب��زرك ال��ط��ه��راين )ت 1389ه����(
1395ه����(. )ت  ال��ب��ج��ن��وردي  حسن  5-ال����رزا 
6-السيد ابو القاسم الوسوي اخلوئي )ت 1413ه�(.
1414ه�(. )ت  السبزواري  األعل  عبد  7-السيد 

الراوون عنه :

ط��ع��م��ة. آل  س����ل����من  امح������د  1-ال����س����ي����د 

2-ال���ش���ي���خ امح�����د ع���ب���د ال����رض����ا ال���ص���اف.

3-ال��س��ي��د ج��ع��ف��ر ال��س��ي��د امح���د الش���ك���وري.

4-ال������س������ي������د ح����س����ن ال��������ربوج��������ردي.

5-ال������س������ي������د ح����س����ن اب��������و س����ع����ي����دة.

6-ال�������س�������ي�������د س������ام������ي ال��������ب��������دري.

ط��ع��م��ة. آل  ه�������ادي  س����ل����من  7-ال����س����ي����د 

8-ال����ش����ي����خ ع���ب���د اجل�����ب�����ار ال����س����اع����دي.

9-ال�����س�����ي�����د ع����ب����د ال����س����ت����ار احل���س���ن���ي.

. 10-ال�����ش�����ي�����خ ع����ب����د ال����ن����ع����م ال����ص����يلرّ

ال��واع��ظ. تقيرّ  حممد  الشيخ  قاسم  11-ال��ش��ي��خ 

)ت1431ه�����(. الفت�وي  كاظم  12-الس��ت��اذ 

13-الس������ت������اذ ك���ام���ل س���ل���من اجل����ب����وري.

14-ال��س��ي��د حم��م��د اب���ن ال��رض��ا اخل��وان��س��اري.

15-ال�����س�����ي�����د حم���م���د رض������ا ال���غ���ري���ف���ي.

16-الس������ت������اذ حم���م���د س��ع��ي��د ال���ط���رحي���ي.

17-ال��س��ي��د حم��م��د ص����ادق اخل���رس���ان، ول���ده.

18-ال���س���ي���د حم��م��د ه����ادي اخل���رس���ان، ول���ده.

ال��ص��در.. ال��دي��ن  رشف  مصطفى  19-ال��س��ي��د 
وغرهم..
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من آثاره :

القضيرّة والأساة. 1-المام احلسن )عليه الس�م( 
ث�����ث����ة  ت����ق����ي����ق  ف  2-الش�������������������رتاك 
م�����ن ال����ك����ت����ب احل����دي����ث����ي����ة الرب�����ع�����ة.
اخلوئي. السيرّد  بحث  من  الص��ول  3-تقريرات 
اخلوئي. السيد  بحث  م��ن  الفقه  4-ت��ق��ري��رات 
5-تعليقة عل الرسائل ف الصول للشيخ النصاري.
6-ت������ع������ل������ي������ق������ات ع��������ل )م����ع����ج����م 
رس����ائ����ل احل�����دي�����ث( ل��ل��س��ي��د اخل����وئ����ي.
7-ت��ع��ل��ي��ق��ات ع���ل )وس����ائ����ل ال��ش��ي��ع��ة(.

8-ت�����وث�����ي�����ق )م�������واه�������ب ال������رمح������ن ف 
ت��ف��س��ر ال�����ق�����رآن( ل��ل��س��ي��د ال����س����ب����زواري.
9-اجل���ام���ع الص��غ��ر ألح��ادي��ث س��ي��د ال��ب��ش.
ال�����س�����ائ�����ل. ال  10-ال������������دلئ������������ل 
ل����ن���ص���اري. رس����ائ����ل  مخ����س  11-رشح 
ل���ن��ص��اري. )ال���ت���اج���ر(  ك��ت��اب  12-رشح 
ل���ن��ص��اري. )ال��ك��اس��ب(  ك��ت��اب  13-رشح 
الط��ب��اء(. ادب��اء  )معجم  عل  14-مستدركات 
وال��روض��ة. وف��روع��ه  اصوله  ف  الكاف  15-م��ع 
16-م�������ع ك���ت���اب )ال����ح����اس����ن( ل��ل��ربق��ي.
17-م�������ع ال���ع���ص���وم���ن، ارب����ع����ة اج������زاء.
حممد  للسيد  )الي�����من(  ك��ت��اب  18-م��ق��دم��ة 
ب��ن ع��ق��ي��ل احل���رضم���ي، وق���د ص���ادرهت���ا رق��اب��ة 
يشء. ل��ه  ي��ط��ب��ع  ان  م��ن��ع��ت  ث��م  ال��ط��ب��وع��ات، 
الرتىض. للسيد  )النتصار(  كتاب  19-مقدمة 
20-م�������ق�������دم�������ة ك������ت������اب )م����ن����اق����ب 
ام��������ر ال�����ؤم�����ن�����ن( ل�����ل�����خ�����وارزم�����ي.

21-م�����ق�����دم�����ة ك�����ت�����اب )ال����ن����ص����ائ����ح( 
ل��ل��س��ي��د حم���م���د ب����ن ع���ق���ي���ل احل����رضم����ي.
��دات. 22-م��وس��وع��ة ف ال���دع���اء، أرب��ع��ة جم��لرّ

A h r a r w e e k l y43



حنكٌة وإيمان
من كتاب )ظالمة أبي طالب( للعاّلمة السيد جعفر مرتضى العاملي

ولسيم إذ استطاع أن ينتزع منهم وعدااً بم يريد، ويضعهم أمام 
رشف الكلمة، وعل حمك قواعد النبل واحرتام الذات، حسب 

العاير التي كانوا يتعاملون عل أساسها..
وقد نجح ف ذلك إل حد بعيد، حتى ليصيح الناس: أنصفتنا يا 

أبا طالب.
ثم تربز لنا من النصوص ما ظهر من عمق ثقة أيب طالب )عليه 
وبسداد  وآله(،  عليه  الل  )صل  األعظم  النبي  بصدق  الس�م( 
أمره، وواقعية وحقانية ما جاء به، حتى ان كان يتأمل جدااً من اهتام 
ابن أخيه بالسحر والكهانة، ويعترب ذلك افرتاءاً ظاهرااً بحق ابن 
وسفه  رأيم،  خطر  عن  للتعبر  السانحة  الفرصة  ويغتنم  اخيه، 

أح�مهم، فيقول لم:
»أتبن لكم: أينا أول بالسحر والكهانة«؟.

أيضااً  له  اهتام  والكهانة  بالسحر،  النبي  اهتام  يعترب  أنه  وُي�حظ: 
بذلك، حيث قال: »أينا«.

وكانت النتيجة: هي أن أسلم بسبب هذه العجزة يومئذ، وبسبب 
حكمة أيب طالب وحنكته، عامل من الناس.

إن أبا طالب شيخ األبطح )عليه الس�م( هو الذي حامى ونارص 

النبي حممدااً )صل الل عليه وآله( بيده ولسانه، وحدب عليه منذ 
سبيل  ف  العظيمة،  والشاق  الكبرة،  الصاعب  وواجه  طفولته، 
الدين  هذا  بذلك  ومنح  ورسالته،  دينه  عن  والذود  عنه،  الدفع 

. الفرصة للتوسع والنتشار، ما وجد إل ذلك سبي�اً
م النبي )صل الل عليه وآله( عل أولده  وكان )عليه الس�م( يقدرِّ
، وقد أرجعه بنفسه من برصى إل مكة عندما حذره بحرا  جيعااً

من مكر اليهود.
نعم، وهو الذي ريض بعداء قريش له، وبمعاناة اجلوع والفقر، 
والنبذ الجتمعي، ورأى الطفال يتضاغون جوعااً، حتى اقتاتوا 
ورق الشجر، بل لقد أعلن برصاحة: أنه مستعد ألن خيوض حربااً 
م النبي حممدااً )صل الل  طاحنة، تأكل األخرض واليابس، ول يسلرِّ
عليه وآله( لم، ول يمنعه من الدعوة إل الل، بل هو ل يطلب منه 
ذلك عل األقل، و هو الذي أمرَّ السل عل حلى جبابرة قريش، 
وف الشعب كان حيرس النبي األعظم صل الل عليه وآله بنفسه 
وينقله من مكان إل آخر، وهو الذي كان ينيم ولده اإلمام عليااً 
الل  )صل  الل  لرسول  فداء  ولده  ليكون  مكانه،  الس�م(  )عليه 

عليه وآله(، ويصاب به دونه.

م���ن يطالع أح���داث ما قب���ل الهج���رة النبوية الش���ريفة يجد 
الش���واهد الكثيرة الدالة على حنكة أب���ي طالب وحكمته 
)عليه الس���الم(، وخير شاهد نسوقه هنا على ذلك،  من أنه 
طلب  إحضار الصحيفة )الصحيفة التي وضعتها قريش(، ومزج 
ذل���ك بالتعريض بإمكان أن يكون ثم���ة صلح في ما بينهم 
وبينه. وذلك من أجل أن ال تفتح الصحيفة إال علنًا، بحيث يراها 
كل أحد، وأيض���ًا، حتى يهّيئهم للمفاج���أة الكبرى، ويمّهد 
السبيل أمام طرح الخيار المنطقي عليهم، ليسّهل عليهم 

تقّبله، ثم االلتزام به.
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ليقرأه  الكتاب  هذا  موريسون(  )كرييس  األمريكي  العامل  وضع 
اجلميع، وبينم يعالج مسائل علمية جديدة تراه يطلعك عل غرائب 

ف الكون ما كانت ختطر لك ببال.
وهو كتاب علمي قبل كل يشء، وترجه للعربية )الدكتور حممود 
واجليولوجيا  بالفلك  ختتص  مسائل  ويعالج  مكي(،  صالح 
والطبيعة والكيمياء والطب وعلم األحياء ونحوها، ولكنه بسط 
ومن  ق��ارئ،  كل  ذهن  إل  تقرهبا  لدرجة  العلمية  السائل  هذه 
يعرضها  وأن  الصغر،  احليز  هذا  ف  كلها  يستوعبها  أن  العجب 

بشكل جذاب.
يقول )مكي(  الكتاب من حقائق كم  الؤلف ف هذا  ما كشفه  إن 
إليها  انتهى  التي  النتائج  أن  غر  اإلنسان،  خيال  يثر  بأن  »جدير 
الطبيعة بشكل ظاهر، كم  ي�ئم  اإلنسان كل  )تكييف(  ثمرة  هي 
إل  ادعى  خفي  بشكل  اإلنسان  لت�ئم  الطبيعة  تكييف  ثمرة  هي 

الدهشة«.
جيع  من  التقدير  موضع  سيكون  الكتاب  ه��ذا  أن  ري��ب  ول 

الفكرين الذين يروقهم أن جيمعوا التأمل والتفكر إل حقيقة  ما 
برهن الؤلف بالرباهن القاطعة عل أن عجائب ع�قات اإلنسان 
اخلالق  وجود  عل  كلها  تتوقرّف  نفسها،  احلياة  ووجود  بالطبيعة، 
سبحانه وتعال، وعل وجود قصد من خلق الكون، ويتمثل هذا 

القصد ف إعداد روح اإلنسان للخلود.
ول  ريب،  ب�  جليلة  غاية  هي  الؤلف  توخاها  التي  الغاية  وهذه 
العكس  عل  إنا  بل  اخت�فها،  عل  األدي��ان  وبن  بينها  تعارض 
ومن  دين،  كل  أساس  هو  الذي  بالل  اإلي��من  يثبت  إذ  تؤيدها، 
والواعظ  الديني،  والعامل  العرصي،  للعامل  الكتاب  هذا  يروق  ثم 

ويريض التدين كم يقنع الذي ف نفسه شك.
ول ريب أن الوضوع الذي عاجله هذا الكتاب هو موضوع اليوم، 
اللحدون  وزعم  البلدان،  من  كثر  ف  اإلحلاد  فكرة  انتشت  فقد 
ذا عامل  العلم، ولكن ها هو  اإليمن عل أساس من  ينكرون  أنم 

يؤيد اإليمن برباهن من أحدث العلوم.

هو حممد بن العباس بن عيل بن مروان بن الاهيار، أبو عبد الل، 
الجري،  الرابع  القرن  أع�م  اجُلحام، من  بابن  العروف  از،  البزرّ

ومن علمء الشيعة اإلمامية الذي ُعرف بجهوده التأليفية القيمة.
مروان  بن  عيل  بن  العباس  بن  )حممد  أنه  أخرى  مصادر  وتقول 

العروف بابن اجلحام يكنرّى أبا عبد الل(.
ونقل القهبائي عن رجال الشيخ قوله: )حممد بن العباس بن عيل 
بن مروان العروف بابن احلجام من باب الطاق(، وباب الطاق 

ف بغداد، ويقال أنه نشأ ف بغداد، أو قىض شطرااً من حياته فيها.
كثر  وكان  القرآن،  ف  التأليف  ف  الكثرين  من  اجُلحام  ابن  كان 

احلديث، لذا انصبت جهوده ف التأليف ف هذين الجالن.
ومن كتبه )األصول، األوائل، تأويل ما نزل ف شيعتهم، تأويل 
النبي  ف  الكريم  القرآن  من  نزل  ما  تأويل  أعدائهم،  ف  نزل  ما 
وآله، التفسر الكبر، القنع ف الفقه، قراءة أهل البيت، قراءة أمر 

الؤمنن، الناسخ والنسوخ(.

العلُم يدعو إلى اإليمان

الماهيار البّزاز )ابن الُجحام(
من أعالم القرن الرابع الهجري
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االدبية

خاطبُت االإمام احل�سني )         ( بهذه الق�سيدة عندما كان زواره ُيطاَردون من قبل ال�سلطات اجلائرة بكل االجتاهات لغر�ض منعهم من زيارته )         (

ت�����ب�����ق�����ى وي������ف������ن������ى ال����������ظ����������امُل امل����ت����ج����ر
ت������ب������ق������ى الأن����������������ك رو�����������س����������ة ف����������ّواح����������ٌة
ن�����ا ال�����دُّ ك������ل  يف  َي�����������س�����وع  اخل�������ل�������وِد  ع�����ط�����ُر 
اأن������������ت احل�����������س�����ني ف�����م�����ا ي������ك������ون م����ع����ار�����ض
ن���������ور ال�������ه�������دى م�����ن�����ك ا�����س����ت����ت����م ������س�����ي�����اَءُه
ن����ا�����س����ب ذك�������������رك  حم��������و  يف  ي����ج����ت����ه����د  م��������ا 
ت������زده������ي ذك�����������ر  اأيُّ  ال����������ع����������وامل  م������������أ 
ك����������ُل ال�������ط�������غ�������اِة ت������دك������دك������ت اأرك������ان������ه������م
������س�����اأن�����ك�����م واأع����������ل����������ى  �������س������ّرف������ك������م  اهلل 
������واك������ُم اأن�������ت�������م ع�����ل�����ى ن�����ه�����ج ال��������ُه��������دى و�������سِ
ف����������������اهلل ط��������ه��������رك��������م ب�������ن���������������ض ث������اب������ت
اأن���������س����اب����ه����م يف  �������كَّ  ُي���������������سَ ال��������ذي��������ن  ك��������ل 

ِح����ق����ده����م  يف  ت�����������س�����اف�����ل�����وا  احل����������اق����������دون 
ب���������س����ف����ي����ن����ة االمي���������������ان ق��������د رك��������ب��������وا ف����
ب���������س����ف����اع����ة م�����ن�����ك ا������س�����ت�����ق�����ام �����س����راط����ه����م
ع������ظ������م ال����������������والء ت����غ����ل����غ����ل����ت ب����ق����ل����وب����ه����م
ق����������وم ج����������رت ب�����دم�����ائ�����ه�����م اأن�������������������واُر ح���ب����
ال���ن���ف���و اأزك��������������ى  ت���������س����اب����ق����ت  ك�������رب��������ء  يف 
ال��������ورى يف  جم����������ُدك  االأح���������������رار  �����س����ي����َد  ي������ا 
ال����ت���������س����ح����ي����اُت ال�������غ�������رُّ اأ����������س���������رَق ن������وُره������ا
ال�������ورى يف  ال������ك������راِم������ة  ����ن����ع  �����سُ يف  اب������دع������َت 
ور��������س�������م�������ت ل����������آت���������ني ن��������ه��������َج ِه���������داي���������ٍة
ب����ح����م����ي����ة اال�����������س�����������م ق�������م�������َت جم�������اه�������دًا
و���������س��������دح��������َت ب��������احل��������ق امل��������ب��������ني واّن������������ا
ي�������س���ت���ق���م( مل  حم������م������ٍد  دي���������ن  ك���������ان  )اإن 
ُب�����غ�����ات�����ه�����م ك�����������لَّ  اهلل  ب�����������س�����ه�����م  ي�������رم�������ي 
اأاأب����������������ا ال�����ر������س�����ي�����ع وك������������لُّ ف������������رٍد م���ن���ُك���م
دي������������َن االإل����������������ِه وب�����ال�����������س�����ه�����ادة ي���ب���ت���ن���وا
����������ُه �������س������وُت احل���������س����ني م���������أ ال��������وج��������وَد دويُّ
حم�����م�����ٍد اآل  ح�����������ّق  م���������������س�������رُة  وج��������������رت 
ال�����ُع������ ربُّ  ب����ن����ف����و�����س����ه����م  ��������س�������اأى  ق������������وٌم 

ومَي�������������������وُت َوغ����������������ٌد ط�������ائ���������������ضٌ م����ت����ن����ّم����ُر
����������واك ِم�������������س������ٌخ ب������ال������ن������ذال������ة ُي�����ق�����ُر و�����������سِ
وال��������ع��������ر���������ضُ ي��������رف��������ُد ف����ي���������س����ه وي��������وؤم��������ُر
ذك�������������ر اخل����������ل����������ود ب�������ك�������ل ح����������ني ي����ن���������س����ر
وب���������ك ا������س�����ت�����ق�����ام ال�������دي�������ن خ�����������رًا ُي���ظ���ه���ر
ي����ك����ر ِذك���������������رَك  و�������س������ن������اُء  ان�������ط�������وى  اإاَل 
ف�������ي�������ه ال�������������ع�������������وامُل ث����������������ّرة ف�����ت�����ع�����ط�����ُر؟
ت���ق���ه���ر ال  ال��������ف��������دى  ن��������را���������ض  وب������ق������ي������ت 
م�������ا ع������ا�������ض م�������ن ِح������ق������د ب�����ك�����م ي�������س���ت�������س���غ���ُر
ي������ت������ع������ّ�ُ غ��������������دا  اب������ل������ي�������������ض  ن�������ه�������ج  يف 
ُي�����ن�����ك�����روا اأن  الآي��������������ِه  ال���������س����ب����ي����ُل  ك�����ي�����ف 
واأح������ق������ُر اأذلُّ  ف����ه����م  ال���������َع���������داَء  ن���������س����ب����وا 
وامل�����خ�����ل�����������س�����ون ب�����ح�����ّب�����ك�����م ق�������د اأزه��������������روا
َي������ع������ُ� َم�����������ن  وال  َوج����������������ٌل  وال  خ��������������وُف 
اأوف������������ُر ح����������ٌظ  وذاك  ال�������ن�������ج�������اِة  ن�����ح�����و 
اأن�����������������������واُرُه وزه������������ا ال������رب������ي������ُع االأخ�����������س�����ر
��������ٍل ي�����ت�����ف�����ّج�����ُر �������������ٍب ث���������اب���������ٍت ُم��������ت��������اأ���������سّ
االأك��������ُر ال������ف������داُء  ع����ُظ����م  ال������وغ������ى،  اىل  �������ضِ 
م������������أ ال�����������وج�����������وَد ن�������������������س���������ارًة، ي�����ت�����ن�����ّور
��������ح ال������ط������ري������ُق ال������ن������ّرُ وب������زه������وه������ا َو���������سَ
ُي���������س����ف����ُر اأب��������ل��������َج  اهلل  دي������������َن  واأع�������������������دَت 
ي�����زخ�����ُر ط�������������ودًا  اهلل  ��������س�������رَع  وَح�������ِف�������ظ�������َت 
�������س������َن ال�������ظ��������م ف�����م�����ا ا��������س�������ت�������داَم امل����ن����ك����ُر
اأج�����������دُر ه���������َو  االأع����������������زَّ  احل�����������قَّ  الزم  م�������ن 
ُي�����ق�����ه�����ُر ال  داِف�����������������ٌق  ال�������������س������ه������ادة  ف�������������دُم 
�����ُر وُي������ع������ي������د ن�������ه�������َج احل�������������قِّ وه�����������و م�����ظ�����فَّ
َي���ن�������س���روا ك������ي  و����س���ي���ل���ة ً  ال�������ف�������داَء  ت�����خ�����َذ 
ط�����������وَد اخل��������ل��������ود، وب������ال������ك������رام������ة َي�������ه�������ُدُر
اأع�������ظ�������م ب���������ِه ف������ب������ِه ال�����������َع�����������وامِلُ ُت����ب����ه����ُر
امل�����ظ�����ه�����ُر ف�������ج�������لَّ  ن�����ا������س�����ع�����ة ً  ب�����ي�����������س�����اَء 
ال������ك������وث������ُر وراَق  م������ن������ازُل������ه������م  ف�����ع�����ل�����ت 

aa

َتبقى
م�سر روؤوف هادي احلّبوبي
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عادل الكاظمي

سكَب الحزُن
بمناسبة ذكرى استشهاد االمام الباقر )      (

ن������اظ������ري يف  دم���������������ًا  احل������������������زُن  ������س�����ك�����ب 
ال������ب������اق������ر االم�������������������ام  رزَء  ح����������ام����������ً� 
*****************************

*****************************

*****************************

*****************************

ك������������ان ل������ل������ب������اق������ر م���������ن ب���������ني ال�����ع�����ه�����ود
ي����ن���������س����ر ال������ع������ل������َم ع�����ل�����ى ك����������ّل ال������وج������ود
ف��������وف��������ى ف�������ام�������ت�������از ل������ل������ف������ج������ِر ع�����م�����ود
م������اح������ق������ًا ج�������ه�������َل ال�����������زم�����������اِن ال�����ع�����اث�����ر

ب�����ان احل������������قَّ  اأّن  ال������ط������غ������ي������اُن  ف��������������راأى 
ه���������وان ك������������ّل  ال�����������������ورى  ذاق  ب������ع������دم������ا 
ه�������ا ه�������و ال�������ب�������اق�������ُر ف�����������������ازدان ال������زم������ان
ي����������دف����������ع ال������������غ������������ّي ب��������ع��������ل��������ٍم ب������اه������ر

ال������ظ�������م ع������ي�������������ضَ  ق�����ت�����ل�����ه  يف  ف������������������راأوا 
ف���������اأت���������وا ب�����ال�����������س�����مِّ ف�����ت�����ك�����ًا ب��������االإم��������ام
ف������������������اإذا ال�������ق�������ل�������ُب ل������ه������ي������ٌب و���������س��������رام
ف�����ق�����������س�����ى �����������س����������رًا ب�������ق�������ل�������ٍب ������س�����اب�����ر

ق�������د ������س�����ق�����اه ال�������������س������مَّ ق������������وٌم جم�����رم�����ون
ج�������������دد  ال����������غ����������دَر ط��������غ��������اٌة م���������س����رك����ون
ي�����ج�����ت�����م�����ع�����ون ���������س��������ق��������ٍر  يف  ف�����������غ�����������دًا 
االآخ���������������ر ف��������ع��������ل  االأوُل  ي������ل������ع������ن 

a

دمًا في ناظري
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حيدرعاشور

متصٌل بَك كجرٍح  
اسمُع انينُه وال أراه

بجوارك،  وع�سق  حب  تظاهرة  يف  كله  بكياين  فجاأة  االأ�سواُء  اأن��ارِت 
فكل دقيقة يف ح�سرتك لها يف راأ�سي توّهج نحو طيفك، فيختلط دمي 
بدمعي اأترّقب نظرة منك تزيح االكمة املغلقة وعقلي ميزّقها. وروحي 
حيثما اجتمع القلب عندك ت�ساأل بهم�ض ال�سفاه حتى تغرق على ادمي 
تربتك تاأخذين امواج اليم من زوارك اىل عظيم م�ساهد طفك، القف 
كنوٍر  وجودك  فاأحت�س�ض  مرام،  كل  حتتها  ُي�ستجاب  التي  قبتك  حتت 
قويًا  فاأنه�ض  واالأمرا�ض.  الذنوب  ثقل  ج�سدي  عن  ويزيح  قلبي  يبهج 
بك ،واأتقّوى بني رحاب دفئك واطوي بقايا ذنوبي بني جموع مواليك، 
واأتزّين بالعافية مب�سهد ح�سرتك، واطّهر ما تبقى بي من �سوائب دمي 

بكا�ض ماء من �سبيل يحمل ا�سمك واذكر عط�سك كلما ا�ستّد الظماأ.. 
فاعتدت اأن ابت�سم اأمام الكوارث ويف عيني دمعة حارة اأمازج بها دمعة 
ال�سعادة الباردة بلغة احلزن، وتاأبى اأن تخرج من �سفتي حلظة عتاب، 
ويلوح يف عقلي ب�سي�ض النجاة كلما زرت وتعمقت يف حرمك، فتنه�ض 
روحي من جديد على اأر�سك، وتخلخلت عروقي دماء جديدة من في�ض 
فاأم�سي   .. حل�سرتك  امل�زم  احل�سيني  الع�سق  مبرحلة  فمررت  ا�سمك، 
التوفيق  اأتلّم�ض   . اراه  وال  انينُه  ا�سمع  بك  كجرح  مت�س�  نورك،  على 
الي�سر ينعك�ض يف انفا�سي. اأقول : �سباح اخلر لك واأنا ابت�سم ، واالأمل 
يحيطني يف كل �سيء، ومل اياأ�ض من اأي �سيء، دمعٌة فّزت بها بح�سرتك، 
وتوّقف عندي كل �سيء، وتبقى كل ما قلته عن نف�سي اأمامك واأنا ذليل 
قرب جدثك، وقد رفعت راأ�سي با�سمك، ف� اأهاب اأ�سابع كل البغاة واأن 

جنحوا بو�سع امللح على اجلرح...
ب  خم�سّ واأن��ا   ، تو�س�تي  ب�سوت  يوم  كل  �ساأوقظك  ال�سهداء  �سيد  يا 
يلوح  و�سما  اأورث  ك��ي   اأت��راج��ع  وال  تب�سرين،  كي  امل�ستدمي  بوجعي 
�سيدي  للقلب،  اأبدية  للروح، وعا�سمة  روحا  فاأجتّلى بك  على ج�سدي 
ذاكرتي �سَطْت على بقايا عهدي القدمي معك حني كنت اتعلم اأبجدية 
احلزن واالأمل والوجع واجلزع يف جمال�ض تعزيتك فاختمرت بج�سدي 
�سفات حتر�سني من حمطات االأفاعي، وت�سفيني من العلل، ودوائي يف 

ترابك كان �سافيا يل و�سعته مرهما دائما على جراحاتي.
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التاريخ اإلنساين الطويل ميلء بقصص الفداء والتضحية، ومنها ما 
ختلرّدت وأصبحْت مث�اً ودْرسااً لألجيال اإلنسانية، وجاء ذكرها 
البش،  وثقافات  الشعبية  األساطر  وحترّى  السموية  الكتب  ف 
ة  ها صورةاً حقيقية لعنى التضحية، وهو ما نجدُه مث�اً ف قصرّ بعدرّ
التضحية اخلالدة لنبيرّ الل إبراهيم )عليه الس�م(، حينم أمرُه الل 
تعال بذبح ولده إسمعيل، فلم خيْف أو يرتاجع عن تلبية أوامرِه.

لقد كاَن إبراهيم هذا الرجل الشق باإليمن، قريبااً من الل )سبحانه 
ق قلبه بحبرِّه وج�لِه، ليحظى بمرتبة سموية عظمى  وتعال( وتعلرّ
والحبرّة،  اإلي��من  رائحة  منُه  تضوُع  صادقااً  خلي�اً  أصبَح  بأن 
وعندما امتحنه الل ف قضية إنسانية وهي العاطفة األبوية، فألن 
امتثل  حيث  إسمعيل،  وولده  إبراهيم  نبيرّه  قيمة  يعرف  تعال  الل 
الثنان لشيئة الل تعال، وعندما أراد امتحانم ل ألجل أن يعلم 
حقيقة  الأل  أمام  ليكشف  بل  ذلك؛  عن  غني  ألنه  بإيمنم؛  هو 
العظيم  مغزاها  ويبقى  للناس  كرامتهم  تظهر  أن  وألجل  إيمنم، 
خالدااً مع الدهر حيث أمره أن يذبح ابنه، وقد أدرك إبراهيم حن 
ه األمر إليه أن هذا األمر صادر إليه من الول العظيم الذي ل  توجرّ
ينبغي ألحد خمالفته، ف� ينبغي أن تقف عاطفة األبوة حائ�اً دون 
امتثال أمر الل، فإن هذه العاطفة والولد الذبوح نفسه ليسا إل من 

نفحات فضله ونعمة من نعمئه.
ف أحد األيام نام إبراهيم )عليه الس�م( فرأى ف النام أنه يذبح 
ابنه، ذلك الولد القريب إل قلبه، وكان من قبُل قد دعا الل تعال 
أن يرزقه ولدااً صاحلااً فرزقه بإسمعيل، فيجلس إبراهيم فزعااً من 

ابنه،  بذبح  إليه  ه  موجرّ إلي  أمر  أمام  نفسه  فيجد  ر  يفكرّ ثم  منامه، 
وألن روحه يقظة دائماً كسائر األنبياء واألولياء العصومن، فلم 
خل الشيطان فيها، بل هو أمر إلي صدر،  تكن رؤياه كاذبة أو تدرّ
فه األمر ويدفعه نحو التضحية، فيذهب  ق، مهم كلرّ ولبدرّ أن يتحقرّ
يتعلرّق  فاألمر  يرى..؟  ماذا  لينظر  اخلرب،  إليه  حام�اً  ابنه  صوب 
به أكثر من أي شخص آخر، ومل يفاجئه بأمر الذبح وإنم شاوره 
واستأنس برأيه أمام حكم الل تعال، حن قال له: )... َيا ُبَنيَّ إيِنرِّ 
َأَرٰى ِف اْلََناِم َأينرِّ َأْذَبُحَك َفانُظْر َماَذا َتَرٰى َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر 
ابِِريَن(، وف هذه اآلية الكريمة درٌس  ُ ِمَن الصَّ َسَتِجُديِن إِن َشاَء اللَّ
الرتبية وع�قة األب  إيمن اإلنسان وعل أروع صور  عظيم عل 
الس�م(  )عليه  إسمعيل  م  سلرّ حيث  بأبيه  الولد  وع�قة  بابنه، 
األمر إل الل تعال، وعندما أخذ إبراهيم بيده ومعه السكن وأراد 
ذبحه تنفيذااً ألمر الل تعال، ففي تلك اللحظة الرهيبة، سمع نداء 
ُه لِْلَجبِِن * َوَناَدْيَناُه َأن َيا إِْبَراِهيُم * َقْد  الل تعال: )َفَلمَّ َأْسَلَم َوَتلَّ
اْلَبَ�ُء  َو  َلُ َذا  َهٰ إِنَّ   * اْلُْحِسنَِن  َنْجِزي  لَِك  َكَذٰ ا  إِنَّ ْؤَيا  الرُّ ْقَت  َصدَّ

اْلُبُِن * َوَفَدْيَناُه بِِذْبٍح َعِظيٍم(.
لقد وردت هذه القصة العظيمة من قصص التضحية اإلنسانية، 
ف القرآن الكريم، ليبخرنا كيف يكون اإليمن احلقيقي، وهو حن 
يقصرّ القصص ويذكر حوادث التاريخ، نراه خيتار احلوادث التي 
تتوي عل العربة والوعظة البالغة، وهو يرضب األمثال التعددة 
كلرّف  مهم  تعال  الل  إطاعة  الدللة، ف وجوب  والعميقة  الؤثرة 

األمر.

إبراهيم 
الخليل 
والتضحية 
الخالدة

نور الهدى الربيعي
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 زواج المام عيل )عليه الس�م( من فاطمة الزهراء )عليها الس�م( سنة 2 ه�  
ط لعيل عند النبي، وعندما سأله سعد عن السبب الذي  أن سعد بن معاذ قد توسرّ
أن أخطب  »أنا أجرتئ  ابنته، أجابه مستنكرا:  الل  منعه )ع( أن خيطب من رسول 
إل رسول الل صل الل عليه وآله وسلم«؟ والل لو كانت أمة له ما اجرتأت عليه،  

فحكی سعد مقالته لرسول الل فقال له رسول الل : قل له يفعل فإين سأفعل.
النبي بأن  ابنته فاطمة، فقال له  أنه أتى الرسوَل فطلب يد  ونق�اً عنه عليه الس�م 
رجالاً قد أقدموا عل خطبتها، كم أخربه عن الكراهة التي شاهدها )ص( ف وجه 
مها ابن عمه قائ�اً لا :  فاطمة عند إط�عها بطلبهم، ثم طرح عليها اخلطبة التي قدرّ
إن عيل بن أيب طالب من قد عرفت قرابته وفضله وإس�مه وإين قد سألت ريبرّ أن 
يزوجك خر خلقه وأحبرّهم إليه، فسكتت ومل تولرِّ وجهها، كم مل يَر رسول الل فيها 
. ثم أتى جربئيل وأيرّد العقد.) الطويس، األمايل، ص 39 – 40(  كراهة فقام وكربرّ

السيدة  يد  فيه  طلب  الذي  الجلس  نفس  ف  عليااً  الل  رسول  بشرّ  أنه  أيضااً  ونقل 
الزهراء )ع(، بأن الل عز وجل. قد زوجهم ف السمء من قبل أن يزوجهم ف األرض

املنا�سبات التي �ساء اهلل عز وجل ان يجمعها يف هذا ال�سهر العظيم وكاأنها �سمن االوتاد التي تثبت الر�سالة اال�س�مية ولكل منا�سبة ابعادها العقائدية 
واالخ�قية والتاريخية التي ال ميكن الي باحث او قارئ من�سف ان مير عليها مرور الكرام لذا �سنوردها هنا مع موجز خمت�سر لها على ان ن�سلط ال�سوء 

عليها جميعا يف اعداد جملة االحرار التي �ست�سدر خ�ل هذا ال�سهر وهذه املنا�سبات هي :

الثامن منه... خروج اإلمام احلسن )عليه الس�م( من مكة إل العراق سنة 60 ه�  

 وفاة اإلمام حممد الباقر )عليه الس�م( سنة 114 ه� 
ة سنة 114 ه�.  ارتل اإلمام الباقرعليه الس�م ف اليوم السابع من شهر ذي احلجرّ
وقيل 117 ه� وهناك آراء أخرى عن سنة شهادته ، وقد دفن ف الدينة النورة ف 

مقربة البقيع.
وقد اختلف الؤرخون ف َمن بارش بقتل اإلمام عليه الس�م أو ساهم فيه، فبعض 
الصادر ترى أن شهادته كانت عل يد هشام بن عبد اللك نفسه. والبعض اآلخر 

يرى أن إبراهيم بن الوليد هو السؤول عن سمرّ اإلمام

االول من ذي الحجة..... 

السابع منه... 

شهر تزدحم فيه مناسبات 
من صلب العقائد االسالمية
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أمر رسول الل )صل الل عليه وآله( بغلق جيع األبواب عل السجد ال باب عيل )عليه الس�م( 
وف رواية للطرباين ف األوسط رجالا ثقات من الزيادة ، فقالوا : يا رسول الل سددت أبوابنا ، فقال : ما أنا سددهتا ولكن الل سدها ، 
وعن زيد بن أرقم ، قال : كان لنفر من الصحابة أبواب شارعة ف السجد ، فقال رسول الل )ص( : سدوا هذه األبواب ال باب عيل 
، فتكلم ناس ف ذلك ، فقال رسول الل )ص( : أين والل ما سددت شيئا ول فتحته ولكن أمرت بيشء فاتبعته ، أخرجه أمحد والنسائي 

واحلاكم ورجاله ثقات.

استشهاد مسلم بن عقيل و هاين بن عروة سنة 60ه� 
وف الصباح عرف ابن زياد مكان مسلم)عليه الس�م(، فأرسل 
قتال  يقاتلهم  أخذ  مسلم  ولكنرّ  عليه،  القبض  إللقاء  جاعة 
وأخذوه  القبض  عليه  فألقوا  باجلراحات،  ُأثخن  حترّى  األبطال 

أسرااً إل ابن زياد.
ُأدخل)عليه الس�م( عل ابن زياد، فأخذ ابن زياد يشتمه ويشتم 

مه. ، ومسلم)عليه الس�م( ل يكلرّ احلسن وعليااً وعقي�اً
ثمرّ قال ابن زياد: اصعدوا به فوق القرص وارضبوا عنقه ثمرّ أتبعوه 
جسده. فأخذه بكر بن محران األمحري ليقتله، ومسلم يكربرّ الل 
بيننا  احكم  هم  »اللرّ ويقول:  وآله  النبي  عل  ويصيلرّ  ويستغفره، 

ونا وخذلونا«. وبن قوم غررّ
جثرّتامها  ت  وُج��ررّ فُقتل،  عروة  بن  هاين  بقتل  زياد  ابن  أمر  ثمرّ 

بحبلن ف األسواق.

غ اإلمام عيل )عليه الس�م( الشكن سورة براءة )سنة 9 ه�(    بلرّ
د)صل الل عليه وآله(، أعطاها  لرّا نزلت اآليات اأُلول من سورة التوبة عل النبي حممرّ

ة يوم النحر. أليب بكر لكي يقرأها عل مشكي مكرّ
أبو بكر، نزل جربائيل)عليه الس�م( عل رسول الل)صل الل عليه وآله(  فلمرّ خرج 

ي عنَك إلرّ أنت أو رجٌل منك«. د، ل يؤدرِّ فقال: »يا حُممرّ
فبعث رسول الل)صل الل عليه وآله( اإلمام عليا)عليه الس�م( ف طلب أيب بكر عل 
يده،  ِمن  براءَة  َفُخذ  بكر،  أبا  »واحَِلْق  له:  وآله(  عليه  الل  وقال)صل  العضباء،  ناقته 
ة، فانبذ عهد الشكن إليهم، وَخررِّ أَبا بكٍر بن أن يسَر مع ِرَكابك  وامض هبا إل مكرّ

.» أو يرجع إيلرّ
فركب أمر الؤمنن)عليه الس�م( ناقة رسول الل)صل الل عليه وآله(، وسار حترّى 
أبا احلسن؟  يا  فيم جئت  فقال:  واستقبله  به،  فزع من حلوقه  رآه  فلمرّ  بكر،  بأيب  حلق 

أسائٌِر معي أنت أم لغر ذلك؟
فقال)عليه الس�م(: »إنرّ رسول الل أمرين أن أحلقك فأقبض منك اآليات من براءة، 
إليه«،  ك بن أن تسر معي أو ترجع  إليهم، وأمرين أن أخررِّ وأنبذ هبا عهد الشكن 

فقال: بل أرجع إليه.

التاسع منه... 

وفيه ايضًا

العاشر منه... 
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عيد الغدير األغر سنة  10 هـ 
بالؤمنن  أول  »ألست   : خم  غدير  يوم  وآله(  عليه  الل  النبي)صل  قال 
من أنفسهم وأزواجي أمهاهتم؟ فقلنا بل يارسول الل . قال : فمن كنت 
موله فعيلرّ موله اللهم واِل من واله وعاِد من عاداه«)مسند أمحد ، رقم 

احلديث 915(
ااً ف الرحبة ، وهو ينشد الناس :  وعن زاذان أيب عمر قال : سمعت عليرّ
من شهد رسول الل)صل الل عليه وآله( يوم غدير خم وهو يقول ما قال 
عليه  الل  الل)صل  رسول  سمعوا  أنم  فشهدوا  رج�  عش  ث�ثة  فقام 
رقم   ، أمحد  مسند   (» موله  فعيل  موله  كنت  من   : يقول  وهو  وآل��ه( 

احلديث 906(.

بايع الناس المام عليا عليه الس�م بعد مقتل عثمن سنة 35 ه� 

الثامن عشر منه... 

وفيه ايضًا

استشهاد ميثم التامر رضوان اهلل تعاىل عليه سنة 60هـ 
امر ابن زياد بميثم أن يصلب، فلم رفع عل اخلشبة اجتمع الناس حوله عل باب عمرو بن حريث، قال عمرو: قد كان والل يقول اين 

جماورك، فأمر جاريته بكنس تت خشبته ورشه وجتمره.
ث بفضائل أهل البيت عليهم الس�م ومثالب بني أمية وما سيصيبهم من القتل والنقراض، فقيل لبن زياد، قد فضحكم  فجعل ميثم حيدرّ
امااً  هذا العبد فقال: أجلموه، فأجلموه كي ل يتكلم فجاءه ف اليوم الثالث لعن بيده حربتان وهو يقول: أما والل لقد كنت ما علمتك ل قورّ
، ثم طعنه ف خارصته فأجافه ثم انبعث منخراه دمااً ف آخر النهار، فخضب حليته بالدماء وذهب طائر روحه ال رياض اجلنان وقد  امااً صورّ

استشهد قبل قدوم المام احلسن عليه الس�م ال العراق بعشة ايام.

يوم املباهلة مع نصارى نجران سنة 10 هـ 
وقد  نجران،  نصارى  وسلم(  وآله  عليه  الل  )صل  الل  رسول  فيه  باهل 
واحلسن  واحلسن  وفاطمة  ااً  عليرّ الكساء  تت  معه  وأدخل  بعباءة،  اكتسى 
أهل  األنبياء  من  نبيرّ  لكلرّ  كان  قد  إنرّه   ..! »اللهمرّ وقال:  الس�م(  )عليهم 
عنهم  فأذهب  بيتي،  أهل  وهؤلِء   ..! اللهمرّ إليه،  اخللق  أخصرّ  هم  بيت، 
رهم تطهرااً« فهبط جربائيل بآية الترّطهر ف شأنم، ثمرّ خرج  جس َوطهرّ الررِّ
النرّبيرّ )صل الل عليه وآله وسلم( هبم )عليهم الس�م( للمباهلة، فلمرّ برص 
دق، وشاهدوا أمارات العذاب؛ مل جيرؤوا  هبم النرّصارى، ورأوا منهم الصرّ

عل الباهلة.. فطلبوا الصاحلة، وقبلوا اجلزية عليهم(.

الثالث والعشرون منه... 

الرابع والعشرون منه... 
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... تصدق أمري املؤمنني )عليه السالم( باخلاتم ) انام وليكم اهلل و رسوله 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون(

قال اإلمام الباقر )عليه الس�م( : إنرّ رهطااً من اليهود أسلموا ، منهم : 
عبد الل بن س�م ، وأسد ، وثعلبة ، وابن يامن ، وابن صوريا ، فأتوا 
النبي ) صل الل عليه وآله ( فقالوا : يا نبيَّ الل ، إنرّ موسى أوىص إل 

يوشع بن نون ، فمن وصيُّك يا رسول الل ؟ ومن وليرّنا بعدك ؟
ِذيَن ُيِقيُموَن  ِذيَن آَمُنوْا الَّ ُكُم الُل َوَرُسوُلُه َوالَّ َم َولِيُّ فنزلت هذه اآلية : )إِنَّ

َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن(. َ�َة َوُيْؤُتوَن الزَّ الصَّ
، فقاموا فأتوا  : ) قوموا (  ثم قال رسول الل ) صل الل عليه وآله ( 
السجد ، فإذا َسائٌل خارج ، فقال : ) يا سائل ، أما أعطاَك أحد شيئااً ( 

؟ قال : نعم ، هذا اخلاتم .
ذلك  أعطانيه   : قال  ؟   ) أعَطاك  َمْن   (  :  ) وآله  عليه  الل  صل   ( قال 
الرجل الذي يصيلرِّ ، قال : ) َعل أيرِّ َحاٍل أعطاك ( ؟ قال : كان راكعااً 

، فكربَّ النبيُّ ) صل الل عليه وآله ( ، وكربَّ أهل السجد.
فقال ) صل الل عليه وآله ( : ) عيلٌّ وليُّكم بعدي ( ، قالوا : رضينا 
ٍد نبيااً ، وبعيلٍّ بن أيب طالب وليااً ، فأنزل الل عزَّ وجلَّ  ااً ، وبِمحمَّ بالل ربَّ

ِذيَن آَمُنوْا َفإِنَّ ِحْزَب اللِ ُهُم اْلَغالُِبوَن ( : ) َوَمن َيَتَولَّ الَل َوَرُسوَلُه َوالَّ

الثامن والعشرون منه...  حدثت واقعة احلرة التي اباح فيها يزيد املدينة جليشه سنة 63هـ .  

وفيه ايضًا

نزول اآليات الثامن عرشة من سورة الدهر يف فضل أهل البيت )عليه السالم( من 
) ان األبرار يرشبون ..... إىل قوله تعإىل : ان سعيكم كان مشكورا( 

ة النذر روي أنرّ اإلمامن احلسن واحلسن)عليهم الس�م( مرضا، فعادمها رسول الل)صل الل عليه وآله( ف ناٍس معه، فقالوا: يا  قصرّ
ة، إن برئ احلسن واحلسن مرّا هبم أن يصوموا ث�ثة  أبا احلسن، لو نذرت لولديك، فنذر عيل وفاطمة)عليهم الس�م( وجاريتهم فضرّ

أيرّام قربةاً إل الل تعال.
ث�ثة  الس�م(  فاستقرض عيل)عليه  ما كان معهم يشء،  لنذرهم،  وفاء  أن يصوموا  أرادوا  فلمرّ  الرض،  الس�م( من  فشفيا)عليهم 
، واختبزت مخسة أقراص عل عددهم، فلمرّ وضعوها بن أيديم ليفطروا،  أصوع من شعر، فطحنت فاطمة)عليها الس�م( صاعااً

د، مسكن من مساكن السلمن، أطعموين أطعمكم الل من موائد اجلنرّة. : الس�م عليكم أهل بيت حممرّ جاءهم سائل قائ�اً
الثالث كذلك، وقد قىض الل عليهم  الثاين كذلك واليوم  اليوم  ، وف  الاء، وأصبحوا صيامااً فأعطوه طعامهم، وباتوا مل يذوقوا إلرّ 
نذرهم، فلمرّ أصبحوا أخذ عيل)عليه الس�م( بيد احلسن واحلسن)عليهم الس�م( وأقبلوا إل رسول الل)صل الل عليه وآله(، فلمرّ 
منزل  إل  فانطلق معهم  بم حصل،  فأخربوه  بكم«،  أرى  ما  يسوؤين  ما  أشدرّ  »ما  قال:   � اجلوع  ة  يرتعشان من شدرّ � ومها  إليهم  نظر 
فاطمة)عليها الس�م(، فلمرّ نظر إليها رسول الل)صل الل عليه وآله( وقد تغررّ لونا والتصق بطنها بظهرها وغارت عيناها، فساءه 
د هنرّأك الل ف أهل  يا حممرّ الس�م( وقال: »خذها  د«، فهبط جربائيل)عليه  همرّ أشبع آل حممرّ »اللرّ  : قائ�اً السمء  إل  ذلك، فرفع رأسه 

بيتك«، وقرأ عليه السورة .

 الخامس والعشرون منه... 
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حاوره: حسين النعمة

المسيحي سركيس الدويهي: 

جلجل الحق في المسيحي 
حتى صار من فرط عشقِه حسينيًا

في الزيارة التي  كانت االولى له للعراق عاش خاللها 

)س���ركيس الش���يخي الدويهي( لحظات الدهشة 

واالنبهار وهو في حضرة ائمة اهل البيت )عليهم 

السالم( وكان يتنقل طيلَة زيارته بشغٍف مولعا 

بترجمة ما كان يق���رؤه، وباحثا عن المعرفة في 

عتباتهم المقدسة، فبين كربالء والنجف االشرف 

وس���امراء القداسة الى المقدسة الكاظمية 

كان يت���ردد كثيرا عند اضرح���ة أئمة اهل 

البيت )عليهم السالم( فشعشع 

النور في قلبه وزاده بهاًء.
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حاوره: حسين النعمة

جلجل الحق في المسيحي 
حتى صار من فرط عشقِه حسينيًا

كان جمللة )االحرار( لقاء صحفي معه ليحدثها عن الرحلة الكبرى 
بحسبه فهو يقول: »كنت متيقنا اني راحل الى اجلنان«، وسركيس 
شمال  في  زغرته  بلدة  في  يقطن  لبناني  اعالمي  عاما،   )30(
لبنان، كان مذيع اخبار سابقا في تلفزيون لبنان، وكان دائمًا ما 
يتناول مواضيع اهل البيت )عليهم السالم( ويشارك في مجالس 
العزاء احلسينية مستزيدا منها فكرا ومعرفة في االمام احلسني )عليه 
السالم( وهكذا بدأ بحثه فانطلق الى مطالعة ما دّونه املسيحيون 
عن اإلمام احلسني )عليه السالم( في الفكر املسيحي وكذلك ما 

يتعلق باألئمة )عليهم السالم(.

اعيش  ألني  عارمة  فرحة  اعيش  اليوم  سركيس: 

في حضرة بطل كتاباتي 

كنت احاول دائمًا ان اعطي صورة ناجتة عن جتربة حقيقية، وقد  
تعرفت الى االمام احلسني )عليه السالم( واليوم اتّوج هذه التجربة 
بانني التقيت ببطل كتاباتي وأعيش في حضرته فرحة عارمة، فقد 
حتقق احللم، وبقي لي رجاء عند الرب ان اعود حلضرة هذا املكان 

البهي بشكل دائم.. هكذا بدأ سركيس احلديث.
ويقول: عشت جتربة مع االمام احلسني )عليه السالم( ألني لم 
اقرأ شيئًا عن الشيعة الى ان سكنت بالصدفة في حي للشيعة في 
بيروت وهناك دعاني احد االصدقاء للمشاركة في مجلس عزاء 
وسمعت  ذهبت  عندما  ولكن  البداية  في  مضض  على  فذهبت 

احلسني  االمام  وعظمة  كربالء  عظمة  اكتشفت  احلسينية  السيرة 
هي  الشيعية  الطائفة  ابناء  اخالق  ان  واكتشفت  السالم(  )عليه 
مستمدة من هذه املدرسة التي تسمى كربالء عندها تعرفت الى 
احلسني )عليه السالم( ووجدت ان هناك تشابها كبيرا بني االمام 
البذل  في  السالم(  )عليه  املسيح  والسيد  السالم(  )عليه  احلسني 
املسيح تعذَب وتألَم وُجِلَد  فالسيد  والفداء فاالثنان قتال ظلمًا، 
تلقى  السالم(  )عليه  احلسني  واالمام  بالشوك..  جبينه  وُظفَر 
ضربات الرماح والسيوف وتألم واستشهد عطشانًا مظلومًا فكل 

هذه االمور جتمع هاتني الشخصيتني..
السالم(  )عليه  احلسني  االمام  الى  تعرفت  عندما  البداية  في 
وجذبتني شخصية هذا االمام العظيم فهو ليس امامًا للشيعة او 
للمسلمني بل إمام للبشرية جمعاء وميكن القول انه اعظم انسان 
شهدته البشرية ملا قّدم في سبيل الدين واحقاق احلق ونحن نلمس 

بركات عاشوراء لهذا اليوم..
احلسني  االمام  ذكَر  من  املسيحيني  من  بيننا  )سركيس(:  ويتابع 
بارا(  )انطوان  الدكتور  واملفكر  الباحث  ومنهم  السالم(  )عليه 
حيث قال: »لو كان احلسني مّنا لُكنا رفعنا لُه في كل ارض راية 
وجعلنا لُه في كل ارض منبرا«, وهناك مسيحيون ُكثيرون كتبوا 
عن االمام علي )عليه السالم( وتأثروا بِه وبينهم من تناول الفداء 
والدماء في السيرة العلوية، مثل الكاتب املسيحي )بولص سالمة( 
الذي قال: »جلجل احلق في املسيحي حتى صار من فرط حبه 
علويًا«، وانا اقول: »جلجل احلق في املسيحي حتى صار من 

فرط عشقِه حسينيًا«.
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سركيس: عندما نناصر الحق يجدر بنا ان نكون حسينيين

ويتحدث سركيس عن نصرة احلق فيقول: »عندما نناصر احلق يجدر بنا ان نكون حسينيني«،  لذلك انا ادافع 
دائمًا عن احلق وعن املظلومني، لذلك عملُت ناشطا حقوقيا ألدافع عن املظلومني واسعى في نصرة املستضعفني 

وهذا ما يجب جميعًا ان نفعله.
وزاد سركيس: انه دائما كان يحاول في كتاباته ان يسّلط الضوء على الصفات والقيم التي قدمتها لنا كربالء 
والتي كانت موجودة في االمام احلسني )عليه السالم( وفي اهل بيتِه وانصاره، فيقول: كنت احاول دائمًا تسليط 
الضوء على واقعة كربالء جلذب املسيحيني وتعريفهم بشخصية اإلمام احلسني )عليه السالم( العظيمة واهل بيته، 
فهناك الكثير من املسيحيني لم يعرفوا شيئًا عن احلسني واهل بيته )عليهم السالم( اال ما قد سمعوه من التلفزيون 

او ما قرؤوه..
ويفتخُر سركيس بانه من مجتمع عاش البطولة وحقق االنتصارات على الكيان الصهيوني ورسم حدود بالده بفكر 
قيادي سليم ودماء الشهداء االبرار وما كان ليتحقق هذا النصر العظيم والظفر بالعدو اال بـ)هيهات منا الذلة( 
التي هزت عروش الطغاة.. ويستطرد القول »ان اجملتمع الذي يتسم بالبطولة والتضحية ومقارعة الباطل وبالتالي 
مقارعة الطاغوت الذي ينخر في جسد العروبة واملسلمني؟ كيف يوصف بكلمات جهاد اللبنانيني، ووجهة تقارب 
هذا اجلهاد مع مسيرة االمام احلسني )عليه السالم(؟.. وكم من فئة كبيرة في لبنان اختارت ان تناصر احلق وان 
ُتناصر املستضعفني وكانت وجهتها فلسطني لتحارب وتقاتل العدو الصهيوني وتقف دائمًا الى جانب احلق في أي 
منطقة من هذا العالم فهؤالء الشّبان ألنهم حسينيون يبحثون عن نصرة املظلوم، هكذا علمتنا كربالء وجعلت 
من قيم التضحية وااليثار ما يعلمنا  الصبر والثبات، فكل شخص تعلم من هذه املدرسة يكتسب هذه الصفات 

ويطبقها من خالل نصرة احلق واملستضعفني وازهاق الباطل..
في البداية عندما نشأت املقاومة في لبنان كانت افواج املقاومة اللبنانية نابعة من الفكر احلسيني ومن كربالء.. 
وتربوا على هذا الفكر تربية قوية فكان بينهم شّبان مضحون جاهزون للقتال حتى صاروا  قوة اقليمية في املنطقة 
كلها، وكل هذه االنتصارات في لبنان يعزوها جمهور املقاومة الى كربالء وهي عاشوراء.. وشعارنا )هيهات مّنا 

الذلة(.
اشكر الشعب العراقي اللطيف واحملب واشكر كل العاملني في العتبة احلسينية املقدسة و اشكر الشعب العراقي على 
لطفه ومحبته وذوقه وترحيبه بالزائرين وامر جميل جدًا ان جند شعبا  بهذا اللطف ويقدم كل شيء من اجل اهل 
البيت واالمام احلسني )عليه السالم(.. وامتنى ان اعود الى لبنان حامالً  بركات كثيرة اوّزعها على اللبنانيني.. 
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واغتناء  الثقافات  وتنوع  االسالمية  احلضارة  ازدهار  انعكس 
اجلماليات  على  والشروح  بالدراسات  االسالمي  الفكر 
اإلسالمية فازداد الوعي اجلمالي واغتنى وتنوع، وكان البد 
من  انواع  فظهرت  التطور  هذا  يواكب  ان  العربي  للحرف 
اخلطوط لها اليد الطولى في تطور الفنون االسالمية،  فقد 
امتاز بعضها بهيأته الهندسية وزواياه مثل اخلط الكوفي، وامتاز 
آخر باجلمال الرصني كخط الثلث أو السهولة كخط النسخ 
والرقعة، أو الليونة كاخلط الديواني أو الشكل الفني املبدع 
كاجللي ديواني والطغراء وغيرها من انواع اخلطوط االخرى.
من املؤكد ان احلرف العربي كعنصر فني زخرفي يساعد على 
ايجاد جو اسالمي بحت.. اال انه ليس بالضرورة ان يكون 
محتواه اسالميًا،  فكثير من تلك النقوش احلروفية ليست ذات 
معنى بل تكون على شكل نقوش عربية بهيئة اسالمية أو قد 
تكون على شكل تكرار لكلمات مألوفة تعبر عن مسميات ما 

او حكمة جميلة أو امثال دنيوية.
ومن هنا اجته احلرف العربي من شكله البدائي الى شكله الفني 

الزخرفي.. ولم يعد له حد في التفنن واالبداع ولم  يتخل 
في بعض املواطن عن وظيفته اصبح فيها صيغة فنية مجردة 
ال ترتبط باملعنى بذاته بل بصفته القدسية التي اصبحت جمالية 
خالصة تبعًا جلمالية احلرف العربي ذاته، ومن املفارقات الرائعة 
في احلروف الفنية مكانته تزداد كلما ازداد بعده عن وظيفته 
البيانية.. فتصبح بعض صيغه اجملردة التي هي من نوابع اخلط 

مستقلة بذاتها وحتيطه باملزيد من التزويق فضاًل عن املعنى.
ان حروفنا العربية تستمد زخرفتها عادة من تناسق احلروف 
الوسطى  القرون  في  العرب  اخلطاطون  اتخذ  وقد  وحدها، 
احلروف العربية ما يصلح الن يكون اساسًا لزخرفتهم فوظفوا 
عناصر زخرفية جميلة من رؤوس احلروف وسيقانها ، وجعلوا 
للحرف العربي اشكااًل متنوعة وبديعة سواء بشكلها الهندسي 

أو الزخرفي.
قيمة الشكل والمضمون في سمو الحرف العربي

ومنها  هندسية  منها  متنوعة  اشكال  على  احلروف  فكتبوا 
اغراقًا  ليس  وهذا  معينة،  حيوانية  بأشكال  حتى  او  نباتية 

00

الحرف العربي ... 
مكنون ذهني وعمق وجودي

اعداد / سامر القيسي
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تأخذ  كي  اخلطاط  من  اهتمام  هو  ما  بقدر  الشكالنية  في 
كتابته شكاًل خارجًا عن املألوف ومحققًا جماليات اضافية في 
بقيمة  الشكل  قيمة  فيه  تسمو  العربي  فاحلرف  نفسه.  الوقت 
املضمون وال ميكننا ان نفصل الشكل عن املضمون في الفكر 
االسالمي، بل ان هذه الثنائية غير قائمة اصاًل فيه ان صح 
القول.. حيث يكتسب الشكل في التكوين الفني قيمته املتعالية 
التي اجته احلرف العربي  واملتناهية من تعالي وسمو املضامني 
في التعبير البصري عنها عبر خط وجتويد رسم اآليات القرآنية 
الكرمية واألحاديث الشريفة واحلكم واألمثال اخلالدة واملقوالت 
السديدة وروائع االعمال األدبية، أي ان املسلم في متتعه بالنظر 
الشكل  فيها جمال  يرى  وقراءتها  واألقوال  اآليات  هذه  الى 
واملضمون معًا، مما يدفعه للشعور بالسرور والرضا وال يستطيع 
مضمونه  جمالية  عن  الفني  الشكل  جمالية  بني  يفصل  ان 
الروحي. لقد خدمت احلرف العربي والكلمات املنقوشة على 
وظيفة  لها  اصبح  ان  املقدسة  واملشاهد  واألضرحة  املساجد 

الوظيفة  تلك  وكانت  وروحانيته،  االسالم  قوة  تؤكد  رمزية 
الرمزية هي اجلانب االجتماعي للفن العربي االسالمي بشكل 
عام، مؤكدًا قدرته على اضفاء املسحة الفنية الى جانب العطاء 
الى  والدعوة  النفوس  لراحة  االسالم  يقدمه  الذي  الروحي 

الروحانية اخلالصة .
الزخرفة  نحو  باحلروف  املسلم  الفنان  اجته  املنطلق  هذا  ومن 
بأنواعها التي متتاز بالتجريد حيث وظف احلروف زخرفيًا  بداًل 
من توظيف االشكال األخرى- االدمية او احليوانية التي كانت 
واألوربية  العربية  البلدان  في  االسالم  قبل  االستخدام  شائعة 
-،   فأصبحت حروفه هي الصفة املميزة والطابع التشكيلي 
اخملتار ألعماله مبا يتميز من تراكيب فنية وقوانني رياضية قامت 
عليها اشكاله ذات احليوية والتوافق واإليقاع الزخرفي.. والتي 
يظهر من خاللها التأثير املباشر في نفس املتلقي مبا توحي به 
الالنهائية   الى  احملدود  احليز  من  باخلروج  الالمتناهية  تراكيبها 

ومنها الرجوع الى الله اخلالق املبدع .
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عبدالل  ايب  ال��ول  ع��ل  البكاء 
التي  الستحبات  من  احلسن 
بيته  وال  )ص(  نبينا  عليها  اكد 
من  له  لا  الطاهرون،  الطيبون 
اثر عل شخص النسان السلم 
و التذكر بفاجعة كرب�ء وهول 

ما صاب ال البيت فيها.
احلسن درس عظيم وشاخص 
ال��ث��ائ��رون  ل��ه  يتطلع  ك��ري��م 
فهو  العتربون  منه  ويستلهم 
قطرة  كل  تولت  ال��ذي  الثائر 
الظالن  بوجه  رصخة  ال  منه  

عل مر السنن..
بكائك  من  ال��وايل  اي��ا  اصنع 
حياتك  م��س��ار  ي��غ��ر   ، ه��دف��ا 
قضية  معطيات  من  بالعتبار 

الشهيد ف كرب�ء ..

ل جتعل ايا العترب بكاءك جمرد 
تعاطف انساين عابر – رغم إنه 
بحد ذاته يشء رائع -  انم اجعل 
اخلاطئ  للسلوك  تغيرااً  منه 
وهتذيبااً للنفس من براثن الذنب 

..
يمكن  احل��س��ن  ع��ل  بالبكاء 
منيعا  سدا  له  يبني  ان  للمحب 
 ، اخلطايا  اق���رتاف  ع��ن  يمنعه 
الخرين  بحق  اخلطايا  وامهها 
قضيته  و  احلسن  فمدرسة   ،
فكر  لتغير  جاءت  إلجتمعية 

الجتمع باسه.
العشق احلسيني حيتاج ال عمل 
الشخصية  تكامل  ف  دؤوب 
قدمه  ما  والعتبار   ، النسانية 
إنجاح  سبيل  ف  البيت  أه��ل 

الشوع النساين بإنقاذ الجتمع 
من ضغط وجور الظالن ..

 ل جتعل ايام عاشوراء تر مرور 
ما  ثمر  تصد  ان  دون  الكرام 
فالبكاء   ، احلسن  م��ع  قدمته 
العربة التي تثر الِعربة بداخلك 
سيدك  وحيتاجه  يريده  ما  وهذا 
احلسن منك بالدرجة الول ..

اجلميع  احل��س��ن  م��درس��ة  ف   
من  وجي��ع��ل  حي���رض  ان  لب���د 
فَتغيُر  حضوره حضورااً مؤثرااً، 
الثر  هو  اخلاطئة  السلوكيات 
بمصلحة  يصب  الذي  الطيب 
ويعطي  خ��اص  بشكل  ال��ف��رد 
الجتمع  عل  واضحة  نتاجات 
، لكون احلسن شخصا واحدا  
نفسه  جيعل  ان  عل  ارص  لكنه 

اسوة وقدوة لن يريد ان يعيش 
اخ��رة  ويكسب  كريمة  ح��ي��اة 
حسنة يفتخر يوم اليزان بأعمله 
فرصة  ع��اش��وراء  فأيام  الطيبة 
الِعربة  منها  نستلهم  ان  علينا 

إلنقاذ انفسنا وتغر اطباعنا  ..

فلسفة 
البكاء على 

الحسين 
»عليه 

السالم« 

ح�سني مناتي 
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قال الرضا )      (: لا حرضت احلسن بن عيل )      ( الوفاة بكى، 
)       ( الل   رسول  من  ومكانك  أتبكي  الل!  رسول  بن  يا  فقيل: 

قال،  ما   )       ( الل  رسول  فيك  قال  وقد  به،  أنت  الذي  مكانك 
ةاً ماشيااً، وقد قاسمت ربك مالك ث�ث  وقد حججت عشين حجرّ
مرات حتى النعل والنعل؟ فقال )      (: إنم أبكي خلصلتن: لول 

لع، وفراق األحبة. الطرّ
فم هو هول الطلع؟

اعل  من  يسقط  الذي  النسان  ان  العلمية  الدراسات  تؤكد  بداية 
يراه  ما  لول  األرض  عل  يسقط  ان  قبل  احلياة  يفارق  فأنه  بناية 
عند سقوطه وهذا المر ليس ال قطرة من بحر اهوال يوم القيامة 
َوَلِكنَّ  بُِسَكاَرى  ُهم  َوَما  ُسَكاَرى  النَّاَس  »َوَتَرى  الوقف  وفجاعة 

ِ َشِديٌد« )2( سورة احل�ج َعَذاَب اللَّ
امِلُ  وسمي يوم القيامة بيوم احلرسة لتحرس العايص »َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّ
ُسوِل َسبِي�اً * َيا َوْيَلَتى َلْيَتنِي  ْذُت َمَع الرَّ َ َعَل َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْيَتنِي اختَّ
ِْذ ُفَ�ناًا َخِلي�اً )27( » ،28( (  مَلْ َأختَّ

سورة الفرقان
وسمي أيضا بيوم الطامة ألنا تطمُّ 

اليوم  عل كل أمر هائل مفظع، لعظم شدائدها وكربتها ففي هذا 
فتبيض  وجوه  وتسود  وجوه  وتبيض  والنساب  األسباب  تتقطع 
وجوه الؤمنن والوالن وتسود وجوه النافقن والشكن ففي هذا 

اليوم تندك األرض وتسر اجلبال وتشتد األمور وتعظم األهوال 
ولعل استخدام كلمة هول يدل عل اخلوف او الفزع الشديد او هو 
اخلوف من أمر ل يدري ما يجم عليه منه ومثال ذلك هول البحر 

او هول الليل
وهناك رواية عن عيل بن إبراهيم رفعه قال: لا مات ذر بن أيب ذر 
مسح أبو ذر القرب بيده ثم قال: )رمحك الل يا ذر والل ان كنت يب 
بارا ولقد قبضت وإين عنك لراض، أما والل ما يب فقدك وما عيل 
من غضاضة ومايل إل أحد سوى الل من حاجة ولول هول الطلع 

لرسين أن أكون مكانك(
ف� احد يشكك بمكانة وايمن ايب ذر باإلضافة ال حزنه بفقده ولده 

ومع كل هذا فهو ل يريد ان يكون مع ابنه لول الطلع ,
نسأل الل العفو والغفرة والرمحة ونعوذ بالل من اهوال يوم القيامة 

وحرساته وان يظلنا بظله يوم ل ظل ال ظله.

هول 
المطلع

اعداد : �سراج الدين عليان

ac

j

j

j
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حيدر عاشور

ان  تستطيع  ول  فيها،  تكلمه  طريقة  جتد  ل  حرى  اماَمه  وقفْت 
ل عينيها عن عينيه، طافت ف مشاعرها وذابت ببحر وجوده  تورّ
اطرافها  جيع  وتوقفت  جسدها  بارتعاش  امومتها  وأظهرت   ،
الرخامي  بالتمثال  شبيهة  كالصنم  امامه  فكانت  احلركة،  عن 
الفاغر فمه اجاد صنعه فنان ماهر. حاول ان خيرجها من صمتها 
من هذيانا من ال�شعور التي تعيشه من هوس جنون اشتياقها 
بعد... مل حين  مقدر وقدره  بقدر  إل  يموت  بأنه حي ل  وإيمنا 

وهو يرسل لا سلفي معركته الدامية ف ترير مدينة تكريت قبل 
ان يدخل البيت اللغوم: »يمه تشوفن الوت ي�حقني اينم اروح 

اكون  ان  ايب  امنية  احقق  ان  ال  الشهيد  باحلسن  اقسمت  ولكن 
شهيدا«.

- امي.. حبيبتي الغالية : ها انا امامك من جديد ... ها هو ابنك 
وسامي  اخذت  ولكن  تنته  مل  العركة  امي..  يديك..  بن  الطيع 
حلظة  اصابتي  اثناء  رايته  فقد  معي  تعال  الل  ان  وضمنت  منها 
اهاب  اعد  فلم  الطويل  النوم  طيلة  معي  كان  الوعي  عن  غيايب 
شيئا وأوصاين بك وقال : ان اشتقت اليه بعد صحوتك انظر ال 
حبيبتك .. أمك.. امي هي حلظة كاد العدو يزهق روح رفاقيش 
دماء  يعيشون عل  متأسلمن  تم تريرها من خفافيش  بيوت  ف 

الى روح الشهيد السعيد )مسلم حميد راجي(

حلُم أبي .. ان أكون شهيدا مخضبا بدمي
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الؤمنن، كان البيت ملغوما من جيع اجلهات وكان بذات الوقت 
عائقا عن تكملة مسر البطال فاخلربة واحلس العسكري يقولن 
انه اما ملغوم او فيه جمموعة من اجلرذان... هنا يا امي تذكرتك 
وأنا اقنع رفاقي ف احلشد القدس بأنني افضلهم لهمة القتحام 
والتضحية وعندما ارتفعت الساجلة بيننا... كان اجلميع متحمسا 
للتضحية بنفسه ولكن خرج اغلبهم عن الفضلية بسبب اطفالم 

وزوجاهتم وكنت الرشح الول بينهم ...
عندها خابرتك يا امي قلت لك اذكريني بخر ول تبكيني وكوين 
وأنت  الس�م(  احلسن)عليه  مولي  باب  عند  زفاف  بمقدمة 
أكون  ان  استشهاده،  قبل  ايب  عليها  نك  امرّ التي  المانة  تسلميه 

شهيدا ذاهبا ال الل خمضبا بدمي ...
 اتذكرين ماذا قلت:

لن توت يا قرة عيني إل مضحيا عن ارضك وعرضك ومقدساتك 
وسأنتظر جثمنك بدموع الفرح... وبكينا معا عرب الثر واستمر 
نحيبنا حتى ازف وقت التنفيذ، ونفذت عملية اجلهاد بقلٍب من 
اسد. روحي تسبقني من امامي، وحويل هواء بارد ونسيم عطره 
جنة، مل اشمرّ مثله ابدا من قبل، احسست بوجود شخص يرافقني 
ويرسع من حركات قدمي ويطويني طويا كيفم يشاء فكل طوية 
اخرتقت  وأنفذ من موت حمتم حتى  احتمي من رصاصة  كنت 
البيت والنفجارات من كل حدب وصوب، وأصوات  مقدمة 
فتحت  ان  وما  يا حسن(،  وياك عيل...  رفاقي تأل رايس )عيل 
الباب بقنبلة يدوية حتى انال عيلرّ الرصاص، فلم اعد اتسس 
قنبلتي  مل اسقط حتى رميت  قوة وص�بة،  ازداد  قدمي ولكنني 
الثانية ال بطن الدار وأمحيت نفيس باألرض ومل اشعر بعدها بأي 
 .. أمل .. وكأنني ليس براحل يا أمي بل احلياة هي من اقبلت ايلرّ
استفيقي واوقفي دمعك الراق من مقلتيك انني اشاهده وأتأمل ..

 استفاقت من غيبوبتها وهي ختاطب جدثه الطري وتشم عطره 
الزهي، هتمس فوق رأسه : ابني الشهيد الذي مىض بط� وعاد 
ف كفن السعداء فغرس اجلرح فوق الدمع فنبت للدين والوطن 
واألرض رشفا وتضحية ووفاء.. وعادت ال غفوهتا قريرة العن 
لتسمع  جديد  من  بحلمها  ت�قيه  ها  علرّ  ، )مسلم(    فراش  عل 
صوته وتعيش حلظات طيفه الذي مل يفارقها من يوم استشهاده 
ريعان  ف  وهو  العراق  شمل  تكريت  مدينة  ف   2015/4/2

شبابه،  ومل يغادرها منذ ان وقفت عل جثمنه الهشم  الذي مل يبق 
منه ال بقايا جسد.

فصدمة استشهاده ف مدينة النجف الرشف كانت اشبه  بزلزال 
يبتل  التي  البدية  الزمن  بحكمة  المتلئة  النسانية  العواطف 
نزل  استشهاده  ف�أمل  دينه ومذهبه..  الؤمن من اجل  النسان  هبا 
عل كل حمبيه كأثقل من تراب احلفرة البدية..جاء )مسلم محيد 
راجي( ال منطقته كم قال فامتأل الكان  بحشود مل ار مثلها وزفرّ 
كالعريس ف ليلة حناء بشوارع النجف الرشف ودفن ف وادي 

الس�م بثياب احلشد القدس كم اوىص اجلميع.. 
يا مسلم لقد شاء الل ان  حيقق قربان ابيك ان تكون شهيدا خمضبا 

بدمك الطاهر.  

الى روح الشهيد السعيد )مسلم حميد راجي(
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مل نجْد تعريفااً عامااً جامعااً يتفق 
عليه العلمء التخصصون بحيث 
الخدرة  ال��واد  مفهوم  يوضح 
كانت  وإن  وج���ء،  بوضوح 
التعريفات  من  جمموعة  هناك 
للمخدرات،  الص��ط���ح��ي��ة 
بأنا:  الخدرات  فت  ُعررّ حيث 
إل  تعاطيها  ي��ؤدي  التي  ال��ادة 
مع  جزئي  أو  كيل  ختدير  حالة 
وتعطي  دون��ه،  أو  الوعي  فقد 
هذه الادة شعورااً كاذبااً بالنشوة 
الروب من عامل  والسعادة، مع 

الواقع إل عامل اخليال. 
أو  خ���ام  م����ادة  ك���ل  ه���ي  أو 
جواهر  عل  تتوي  مستحرضة 
إذا  شأنا  من  مسكنة  أو  منبهة 
األغ��راض  غر  ف  استخدمت 
الوجهة  والصناعية  الطبية 
التعود  من  حالة  إل  ي  ت��ؤدرّ أن 
بالفرد  يرض  ما  عليها  واإلدمان 
ونفسيااً  جسميااً  وال��ج��ت��م��ع 

واجتمعيااً. 
م��ادة  ك��ل  بأنه  أي��ض��ااً  ف  وي��ع��ررّ

تؤدي إل افتقاد قدرة اإلحساس 
لا يدور حول الشخص التناول 
ال��ن��ع��اس،  إل  أو  ال����ادة  ل���ذه 
هذه  لحتواء  النوم  إل  وأحيانااً 
أو  مضعفة  جواهر  عل  ال��ادة 
تعاطاها  وإذا  منبهة،  أو  مسكنة 

الشخص بغر استشارة الطبيب 
الختص أرضته جسميااً ونفسيااً 

واجتمعيااً.
من  الظاهرة  هذه  مكافحة  إن 
وتصفيته  الجتمع  بناء  أج��ل 
الشك�ت  م��ن  واح���دة  ه��ي  

والتي  الجتمعات  ف  احل���ادة 
أعاقت نموها وتقدمها وسعادة 
وأخرت   ، طوي�اً زمنااً  افرادها 
بلوغنا للصحة النفسية والبدنية 
يعد  تعاطيها  وأن  والجتمعية، 
من  الكثر  ختص  عامة  ظاهرة 

سيكولوجيا تعاطي 

المخدرات
د. خالد عبدالغني
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الناسبات  الكثر من  األفراد ف 
وإْن  خمتلفة..  قطاعات  وف 

تفاوتت ف درجات النتشار. 
أب��ع��اد  ذات  الشكلة  وه���ذه 
وان  فهي  اجل��وان��ب  م��ت��ع��ددة 
فردية  بمشكلة  ت��ب��دأ  ك��ان��ت 
أو  نفسية  أو  جسمية  شخصية 

أبعاد  اجتمعية فهي تفصح عن 
متعددة:

1- مشكلة ذات بعد قانوين:
مشكلة  الخدرات  تعاطي  إن 
قانونية وذلك ألن األفراد سواء 

التجار  أو  التعاطن  من  كانوا 
إنم يصطدمون من وقت آلخر 
مستهينن  الجتمع  ب��ق��وان��ن 
القوانن  هذه  عليه  تنطوي  بم 
هبم  تلقي  رادع��ة  أساليب  من 
ضياع  ذل��ك  وف  السجون  ف 
وتعطيل  البشية  القوى  لبعض 

فيم  الدولة  لقوى  وتعطيل  لا 
سبيل  ف  ومال  جهد  من  تنفقه 
الختلفة  القانونية  اإلج��راءات 

للمكافحة والعقاب. 
جسمي  بعد  ذات  مشكلة   -2

ونفيس:
أصبح تعاطي الخدرات مشكلة 
صحية تتعلق باجلانب اجلسمي 
من  النفيس  وباجلانب  ناحة  من 
عل  سلبااً  يؤثر  و  أخرى  ناحية 
من  الختلفة  اجل��س��م  أج��ه��زة 
حيث القوة واحليوية والنشاط، 
السيكولوجي  اجل��ان��ب  وف 
الضطرابات  من  لعديد  يؤدي 
النفسية والنفعالية كم يؤثر عل 
إل  وي��ؤدي  العقلية  الوظائف 
والتكيف  النفيس  التوافق  سوء 

الجتمعي.
3- مشكلة ذات بعد اقتصادي:

الخدرات  تعاطي  ظاهرة  تعد 
عل  وهو  اقتصادي  بعد  ذات 
بالنسبة  األمهية  من  كرب  ق��در 
وبالنسبة  ن��اح��ي��ة  م��ن  ل��ل��ف��رد 
أخ��رى،  ناحية  من  للمجتمع 
ينفقها  التي  الطائلة  فاألموال 
وك��ذل��ك  عليها  ال��ت��ع��اط��ون 
الكافحة  ف  ال��دول��ة  تنفقه  ما 
ف  تساهم  ان  يمكن  والعقاب 
لألفراد  ورخ���اء  تنمية  تقيق 

وللمجتمع، والتعاطون خسارة 
عل الجتمع وعل أنفسهم  من 
حيث كونم قوة معطلة انتاجيااً 
من  أنواع  انتشار  إل  يؤدي  كم 
احلاجة  لتلبية  كالرسقة  اجلرائم 

لطلب الخدر كمثال.
4- مشكلة ذات بعد سيايس:

الدراسات  من  العديد  كشفت 
الجتمعية والتارخيية إن انتشار 
ظ��اه��رة ت��ع��اط��ي ال��خ��درات 
ل��ا ع���ق��ة ب��ال��ق��وى ال��ع��ادي��ة 
والستعمرية وأساليبهم اخلبيثة 
كم يتضح من تاريخ الكثر من 
براثنه  تت  وقعت  التي  الدول 
والرض  الضعف  انتشار  بغية 
بن  وال���م��ب��الة  والستكانة 
قواه الفاعلة والؤثرة ف احلراك 
ومن  الشباب،  وه��م  الشعبي 
عندهم   السؤولية  روح  قتل  ثم 
تلك  ل��ث��ل  يسمح  ل  بحيث 
والقاومة  بالتحرر  الشعوب 
الشوعة  باحلقوق  والطالبة 

وبخاصة الجتمعات العربية.
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هنالك عط�ت ف السيارة ل تعيق تشغيلها وحركتها ، والبعض من هذه العط�ت 
التي يكون تاثرها عل الخرين اكثر من السائق هي جمموعة النارة ، ول�سف 
يسارا  او  يمينا  الستدارة  باشارات  عط�  فيها  جتد  السيارات  من  الكثر  الشديد 
السيارات  لبقية  حوادث  وحتى  ارباك  تسبب  يسارا  او  يمينا  استدارته  فان  ولذا 

التي خلفها او امامها .
انارة واحدة بحيث يعتقد  انارهتا المامية عاطلة فيستخدم  بعض السيارات احد 
من يراه بانه دراجة نارية ، والبعض النارة الواطئة عاطلة فيستخدم النارة العالية 

التي تؤثر عل رؤية السيارات القادمة نحوها .
وهنا نامل من رجال الرور والخوة السائقن التعاون عل جتاوز هذه السلبيات ، 
اتذكر سابقا يقوم رشطي الرور بايقاف السيارة والستفسار عن انارهتا وماسحتها 

ومنبهها كي  يتاكد من س�متها وبخ�فه يتخذ الجراء القانون بحق السائق .

الدينة ول توجد وسائط نقل  بعيدة عن مركز  البلدية ف مناطق  اراضيها من قبل  التي وزعت  الحياء اجلديدة 
عمومية لا باستثناء سيارات الجرة التي تكلف من يعتمدها للتنقل ، والنتيجة ان الساكنن ف هذه الحياء اما 
نامل من  ، لذا  العاناة  فيها او تمل  لديم سيارهتم اخلاصة فينجزون اعملم وبخ�ف ذلك ف� يمكن السكن 
لذه  نقل  خطوط   وضع  النقل(  هيئة   ( الحياء  ف  السيارات  خطوط  ترقيم  عل  السؤولن  مثل  العنية  اجلهات 

الحياء وفق التعليمت التي تضمن للجميع حقوقهم وختدم هذه الحياء البعيدة ، انه جمرد اقرتاح  

ثقافة مرورية

احياء سكنية بال وسائط نقل عمومية
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الفرد  رغبة  وتقق  العام  الذوق  تراعي  التي  هي  الصحيحة  احلرية 
السليمة  والتقاليد  العادات  به  والقصود  العام  الذوق  جتاهل  وعند 

الرائجة ف اي جمتمع فانا تثل هوية الجتمع تصبح ظاهرة سلبية .
عموم  ف  حيزها  اخ��ذت  ظاهرة  هنالك  الشديد  ول�سف  نقولا 
بلدنا ان البعض من شبابنا العزاء والبعض منهم رياضيون يرتدون 
العامة  الماكن  ف  والتجول  والفانيلة(  الشورت   ( الرياضة  م�بس 
) اسواق وشوارع( من غر ان يراعوا الذوق العام ، والبعض منهم 
انه يرى شكله  بل  يعنيه  يقود دراجته وسيقانه عارية وكان المر ل 

خيصه .
والبعض الخر يقف امام باب داره بال�بس الداخلية وهو يرش الاء 

دون مراعاة الناس الارين   من امامه رجال او نساء 
لكل مقام ضوابطه ، ولكل مهنة زيا ، ولكل ثقافة معايرها ، وسيدة 

كل هذه المور هي الخ�ق وجوهر الخ�ق احرتام الخرين .

طبيعية  اصبحت  التي  الزعجة  الظاهر  من  الشديد  ل�سف 
حسب راي من تصدر منه وهي بعض من يقود سيارته يقوم 
باستخدام الذياع او السجل بصوت عال بحيث ان اصوات 
العايل  صوهتا  بسبب  جنبه  من  السيارة  تر  من  تزعج  الغناء 
يقود  التي تصدر من  ال�ئقة  احلركات غر  ناهيكم عن  هذا 
به  فالغناء اص� حرام والجاهرة   ، يركب معه  السيارة ومن 

هبذه الطريقة هي غر سليمة رشعا واخ�قيا .
هنا الع�م واولياء المور تقع عل عاتقهم مسؤولية تصحيح 

الفاهيم وتثقيف الشباب ومنع الترصفات السلبية .

ثقافة مرورية

 مالبس ال تليق في االماكن العامة

احياء سكنية بال وسائط نقل عمومية

اصوات مزعجة
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عند  السليمة  اأُلسس  إل  الزوجن  يرشد  اإلس�م  بأنرّ  خيفى  ل 
الختيار، ويكشف عن الواصفات التي جيب مراعاهتا، فهو حيث 
التعرف  بغية  الوسع واستنفاد اجلهد  بذل  الزوجن عل  ك� من 
عل أوصاف رشيك العمر والشورة مع األقارب وغرهم لكون 
عل  آثارها  تنعكس  بل  سعادهتم  عل  تقترص  ل  حيوية  القضية 
الل  من  والعون  الدد  يطلبون  الصاحلون  الل  عباد  وكان  النسل. 
تعال لكي يوفقهم حلسن الختيار، وأن يب لم الزوجة والذرية 
َة  ُقرَّ ِمْن أزواِجَنا وُذِرياتَِنا  َيُقوُلوَن ربَّنا َهب لنا  ِذيَن  الصاحلة )والَّ

أعُنٍ واجَعلَنا لِلُمتَّقَن إَماَمااً( .
وسوف نستعرض بإجياز الواصفات الثالية التي حددها اإلس�م 

لكلرِّ من الزوجن.
1 � مواصفات الزوجة الصاحلة:

ف ضوء قراءتنا الفاحصة للنصوص الواردة ف هذا الشأن، نجد 
اختيار  وأسس  للزوج  الناسبة  الرش��ادات  م  يقدرّ الس���م  أن 
الوقاية خٌر  أنرّ  إنَّ اإلس�م يرى  الزوجة فبضوء معاير سليمة. 
من الع�ج، لذلك ُيسدي نصائحه بسخاء للزوج حيثه فيها عل 
التثبت والتأين عند الختيار حتى ل يكون كحاطب ليل ل يدري 
األحادية  النظرة  خطأ  عن  له  كشف  وقد  حزمته،  ف  جيمع  ما 
ز عل اجلمل أو الال فحسب، مؤكدا عل النظرة  اجلانب التي تركرّ
العمق  نحو  تغوص  بل  الادية،  الظواهر  تتجاوز  التي  الشمولية 

لتبحث عن الواصفات العنوية من دين وأخ�ق وما إل ذلك.
الرأة  »إنرّم  الس�م:  عليه  الصادق  اإلمام  يقول  الصدد  هذا  وف 
ول  لصاحلتهنَّ  ل  خطر،  للمرأة  وليس  د،  تتقلرّ ما  فانظر  ق�دة 
هي  والفضة،  هب  الذرّ خطرها  فليس  صاحلتهنَّ  فأما   : لطاحلتهنَّ

خر من الذهب والفضة، وأما طاحلتهن فليس خطرها الرتاب، 
الرتاب خر منها«] وسائل الشيعة 14: 17 كتاب النكاح.[.

الس�م عناية خاصة  وقد أول األئمة من عرتة الصطفى عليهم 
لسألة اختيار الزوجة، وكانوا مع سمورّ مقامهم ورجاحة عقلهم 
ومن  ال��ش��أن،  ه��ذا  ف  اآلخ��ري��ن  يستشرون  جت��ارهب��م،  وكثرة 
الشواهد الدالة عل ذلك، أنرّ أمر الؤمنن عليه الس�م بعد وفاة 
ج قال ألخيه عقيل: »انظر  فاطمة عليها الس�م: )لا أراد أن يتزورّ
يل  فتلُد  جها  ألتزوَّ العرب  بني  من  الفحولة  أولدهتا  قد  امرأة  يل 
ر عقيل قلي�اً ثم قال ألخيه: تزوج أمُّ البنن  غ�مااً فارسااً«. وفكَّ
من  أشجع  اإلط���ق  وجه  عل  العرب  ف  ليس  فإنه  الك�بية، 
د أجماد أعمم وأخوال أمُّ البنن، فخطبها  آبائها.. وصار عقيل ُيعدرِّ
ذكور..  أربعة  اإلمام  من  البنن  أمُّ  وأنجبت  جها..  وتزوَّ اإلمام 

هم: العبرّاُس وعبد الل، وجعفر، وعثمن.
وكان أهل البيت عليهم الس�م يسدون النصيحة الخلصة لكلرِّ 
الكرخي  داود  استشار  فعندما  الشأن،  هذا  ف  استشارهم  من 
اإلمام الصادق عليه الس�م قائ�اً له: إنَّ صاحبتي هلكت وكانت 
يل موافقة وقد مهمت أن أتزوج، قال اإلمام عليه الس�م: »ُانظر 
ك،  أين تضع نفسك ومن تشكه ف مالك وتطلعه عل دينك وسرّ
وأمانتك فإن كنت لبدرّ فاع�اً فبكرااً تنسب إل اخلر وإل حسن 

اخللق«.
وسلم  وآله  عليه  الل  صل  الرسول  أن  ل�هتمم  مثرااً  يبدو  وما 
العرفية  رؤيتهم  يقدمون  الس�م  عليهم  األطهار  بيته  وأه��ل 
نسلط  النساء، وسوف  النقاب عن طبائع  التي تكشف  للشباب 

الضوء عل هذا الطلب.

تختار كيف
شريكة 
؟حياتك     عبا�ض الذهبي
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الدعاء هو حالة وجدانية خاصة عند النسان ترتبط بالل عز وجل 
وهي حالة الحساس باحلاجة لُه سبحانه وتعال حالة الشعور بأن 
الل معنا يسمع ويرى ويسدد ويدي خطوات النسان ال الطريق 
واألباطيل  التاهات  ومن  الظلمت  من  النجاة  سبيل  وهو  احلق، 
وخصوصااً ف زمننا هذا لكثرة الفتن ولحاولة البعض بخلط احلق 
اخلفيرّة وان نسعى  العبادة  ال هذه  نلتفت  ان  فلذلك علينا  بالباطل 
فبالدعاء  لُه من أمهية عظيمة  لا  الدعاء  ثقافة  ال بث  بكل جهودنا 
يصل النسان ال مراتب القرب اللي ليتزود من الرمحة واللطف 
اللي، فاإلنسان الؤمن الرتبط بالل عز وجل عليه ان يتصل بكل 

كيانِه ويطلب من الل كل يشء ف حياتِه.
ومن هنا نعرض عليكم أدلة عل أمهية الدعاء حيث ُذكر الدعاء ف 
موارد عديدة بالقرآن وعرض جيع أدعية النبياء فيِه فم ورد بشكل 
ِذيَن  الَّ إِنَّ  َلُكْم  َأْسَتِجْب  اْدُعويِن  ُكْم  َربُّ )َوَقاَل  تعال:  قوله  رصيح 
سورة   –  )60( َداِخِريَن  َم  َجَهنَّ َسَيْدُخُلوَن  ِعَباَدِت  َعْن  وَن  َيْسَتْكرِبُ

غافر- .
ِ َقِريٌب ِمْن اْلُْحِسنَِن  َة اللَّ وقال تعال : )َواْدُعوُه َخْوفااً َوَطَمعااً إِنَّ َرمْحَ

)56( – سورة العراف- .
حيث يتضح ان الدعاء هو امر الي وهو فضل من الل تعال وباب 
من ابواب اللطف اللي الذي غمر بِه عباده وهو الرمحن الرحيم، 
فمن كرم الل ونعمِه عل عبادِه انُه فتح لم ابوابااً من الرمحة والغفرة 
ف  وعنايتِه  لطفِه  من  ويبهم  جنتِه  دخول  عل  ليعينهم  والحسان 

الدنيا والخرة وهو اللطيف هبم أبدااً.
ول  واسطة  ب��دون  الل  مع  البارش  التصال  وسيلة  هو  والدعاء 

حجاب ول موعد خمصوص ف زمان او مكان حيث جعل للداعي 
خصوصية الختيار ف الدعاء مع امتياز الجابة لدعائه ف الدنيا او 
عوضه ف الخرة، ألنه امتثل ألمر موله ومل يستغن عنُه ومل يكن من 
الستكربين فاجلدير بنا ان نستغل هذا الباب العظيم وان نطلب من 
الذي  اللوك  الذي يطلب من ملك  بذل واحتياجا كالستعطي  الل 
هو بيدِه كل يشء وعل الداعي ان يستحرض حالة الشعور بأن الل 
الية  حلكمة  فهذا  يتحقق  مل  وان  بالستجابة  ويتيقن  ويرى  يسمع 

وهو أعلم بأمور عبادِه.
الل عليه وآله  للنبي )صل  الشيفة  الدعاء ف الحاديث  أما فضل 
وسلم( واهل البيت الطهار عليهم الس�م كثرة نذكر جزءا بسيطا  
منها حيث قال الرسول )صل الل عليه وآله وسلم( : )افضل العبادة 
الدعاء(، وعن امر الؤمنن )عليه الس�م( : )احب العمل ال الل 

عز وجل ف الرض الدعاء(.
تقربون  فإنكم ل  بالدعاء  )عليكم   : الس�م(  )عليه  الصادق  وعن 

بمثلِه(.
ولبد من الشارة ف طلب الحلاح عل الدعاء التي تثل الدرجة 
وبدون  ملل  ول  كلل  ب�  الواصلة  او  الحلاح  درجة  أي  األرفع 
يستجاب  ل  او  بالداعي  لطفااً  الجابة  تتأخر  فقد  ضجر،  أو  يأس 
لصالح الية اعظم وأشمل ولكن مع ذلك ينبغي عل العبد الؤمن 
انم  الدعاء ف هذه احلالة  انقطاع ويأس ألن  الدعاء ب�  ان يواصل 
الثقة بالل والرجاء لكرمِه من قبل الداعي ولذا  يكشف عن عظيم 
تتوال الروايات عل مثل هذا الؤمن والدعاء لُه وحث الؤمنن عل 

التحيل هبذه الصفة اليمنية الصاحلة.

ِرماح اجلبوري
الخفّية

العبادة
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ما المقصود بالحجة البالغة ؟

شهيد بالحمى

َروى الشيخ الطويس )رمحه الل( ف كتابه اُلسمى ب� » األمايل » َعْن من روى، َعْن َمْسَعَدَة ْبِن ِزَياٍد، َقاَل: َسِمْعُت َجْعَفَر 
ُة اْلَبالَِغُة ... ﴾  ؟. جَّ ِه احْلُ َ�ُم( َو َقْد ُسئَِل َعْن َقْولِِه )َتَعاَل(: ﴿ ... َفِللَّ ٍد )َعَلْيِهَم السَّ مَّ ْبَن حُمَ

َ َتَعاَل َيُقوُل لِْلَعْبِد َيْوَم اْلِقَياَمِة: َعْبِدي َأ ُكْنَت َعاِلااً ؟ َفَقاَل: »إِنَّ اللَّ
َفإِْن َقاَل: َنَعْم، َقاَل َلُه: َأ َفَ� َعِمْلَت بَِم َعِلْمَت !

ُة اْلَبالَِغُة« جَّ ْمَت َحتَّى  َتْعَمَل َفَيْخِصُمُه، َفتِْلَك احْلُ ، َقاَل َلُه: َأ َفَ� َتَعلَّ َو إِْن َقاَل: ُكْنُت َجاِه�اً
الفائدة 

ان الل عز وجل بعث النبياء والرسل وكلف الوصياء والولياء وجعل ف كل زمان حجة ، وف زماننا وهو الغيبة 
الكربى جعل لنا علمء اج�ء يروون لنا روايات اهل البيت عليهم الس�م وجيدون وجيتهدون ف استنباط الحكام 
الشعية حتى نتجنب الثم والشبهات ونعمل بم نعلم وان كنا ل نعلم فوجود هؤلء الع�م يقطع احلجة علينا 

ويلزمنا ان نتعلم .
ولكن الويل لن يعلم هبم وينكرهم بل وحتى يتهجم عليهم فان مثل هذا مع احلجة البالغة التي تدينه فانه جحد احلق 

واجلاحدون ف الدرك السفل من نار جهنم

ُرِوَي َأنَّ َذا اْلبَِجاَدْينِ  )هو عبد الل بن عبد هبم بن عفيف ذو البجادين، و هو صحايب جليل مات شهيدااً ف غزوة 
َم اْلُقْرآَن َخَرَج َمَعُه صل الل عليه و آله إَِل َتُبوَك. تبوك( َلَّا َأْسَلَم َو َلبَِث َزَمانااً َو َتَعلَّ

َهاَدِة؟ َ يِل بِالشَّ ِ صل الل عليه و آله: اْدُع اللَّ َفَلمَّ َحَصَل بَِتُبوَك َقاَل َيا َرُسوَل اللَّ
َفَقاَل: »اْئتِنِي بِِلَحاِء)حِلاء كل شجرة قشها، مدود(  َسُمَرٍة )ضم اليم : شجر الطلح(«.

اِر«. ْم َدَمُه َعَل اْلُكفَّ ُهمَّ َحررِّ ِ صل الل عليه و آله َعَل َعُضِدِه، َو َقاَل: »اللَّ َفَأَتاُه بِِه، َفَرَبَطُه َرُسوُل اللَّ
ِ َما َهَذا َأَرْدُت؟ َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَّ

ى َو َقَتَلْتَك َفَأْنَت َشِهيٌد«. مَّ ِ َفَأَخَذْتَك احْلُ بِيُّ صل الل عليه و آله: »إِنََّك إِْذ َخَرَجْت َغاِزيااً ِف َسبِيِل اللَّ َفَقاَل النَّ
َ ى  َفُتُوفرِّ مَّ َفَلمَّ َأَقاُموا بَِتُبوَك َأيَّامااً َأَخَذْتهُ  احْلُ

الفائدة 
من هذه الرواية يثبت لنا ان الشهادة ليست فقط هي القتل ف معركة الدفاع عن العقائد الس�مية بل ان الثبات عل 
العقائد والنية الطلقة للدفاع عنها وعدم التنازل عنها ف أي موقف كان هي بحد ذاهتا معركة وانت الجاهد فيها 
، فكم من شهيد لتباع اهل البيت استهدفتهم قوى الش والظ�م والرهاب ف احلسينيات او ف طريقهم ال سيد 
الشهداء عليه الس�م قاموا بتفجرهم والبعض منهم كانوا جرحى فارقوا احلياة بسبب اجلراح حتى ولو بعد سنة 

فانم شهداء ف سبيل عقائد الس�م 
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من آثار رضا األم

�م ( : اْعُتِقَل لَِساُن َرُجٍل )إعتقل لسان ف�ن: إذا ُحبَِس و ُمنَِع من الك�م( ِمْن َأْهِل اْلَِديَنِة  اِدُق ) عليه السَّ َقاَل الصَّ
ِ ) صل الل عليه و آله (  ِ ) صل الل عليه و آله ( ِف َمَرِضِه الَِّذي َماَت ِفيِه، َفَدَخَل َعَلْيِه َرُسوُل اللَّ َعَل َعْهِد َرُسوِل اللَّ
ِ ) صل الل عليه و آله ( َفَلْم َيْقِدْر َعَلْيِه، َو ِعْنَد َرْأِس  « َفَلْم َيْقِدْر َعَلْيِه، َفَأَعاَد َعَلْيِه َرُسوُل اللَّ ُ َفَقاَل َلُه: »ُقْل َل إَِلَه إِلَّ اللَّ

ُجِل اْمَرَأٌة. الرَّ
«؟ ُجِل ُأمٌّ َفَقاَل َلَا: »َهْل ِلََذا الرَّ

ُه. ِ، َأَنا ُأمُّ َفَقاَلْت: َنَعْم َيا َرُسوَل اللَّ
َفَقاَل َلَا: »َأ َفَراِضَيٌة َأْنِت َعْنُه َأْم َل«؟

َفَقاَلْت: َل، َبْل َساِخَطٌة.
ِ ) صل الل عليه و آله (: »َفإيِنرِّ ُأِحبُّ َأْن َتْريَضْ َعْنُه«. َفَقاَل َلَا َرُسوُل اللَّ

.ِ َفَقاَلْت: َقْد َرِضيُت َعْنُه لِِرَضاَك َيا َرُسوَل اللَّ
.» ُ َفَقاَل  َلُه: »ُقْل َل إَِلَه إِلَّ اللَّ

. ُ َفَقاَل: َل إَِلَه إِلَّ اللَّ
َفَقاَل: »ُقْل، َيا َمْن َيْقَبُل اْلَيِسَر َو َيْعُفو َعِن اْلَكثِِر، اْقَبْل ِمنرِّي اْلَيِسَر َو اْعُف َعنرِّي اْلَكثَِر، إِنََّك َأْنَت اْلَعُفوُّ اْلَغُفوُر«. 

َفَقاَلَا.
َفَقاَل َلُه: »َما َذا َتَرى«؟

. َفَقاَل: َأَرى َأْسَوَدْيِن َقْد َدَخَ� َعيَلَّ
َقاَل:«َأِعْدَها«  . َفَأَعاَدَها.

َفَقاَل: »َما َذا َتَرى«؟
ْبَيَضاِن ِمنرِّي، اآْلَن َيْأُخَذاِن بَِنْفيِس، َفَمَت  ا، َو َدَنا اأْلَ ْسَوَداِن َفَم َأَرامُهَ َفَقاَل: َقْد َتَباَعَدا َعنرِّي، َو َدَخَل َأْبَيَضاِن، َو َخَرَج اأْلَ

ِمْن َساَعتِِه  .
الفائدة:

هي نصيحة لن امه عل قيد احلياة فليسارع لرضاها وحتى من ارضاها فليغدق عليها بالحبة واحلنن وتلبية ما تريد 
فان  والصدقات  بالعطايا  احبائها  وليذكر  لجلها  فليتصدق  احلياة  امه  فارقت  ومن   ، اجلنة  فرص  من  فرصة  فانا 

اعملك احلسنة جتعلها ف عيش رغيد. 
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تاريخ مشرف للصناعات المحلية العراقية... 

بضائع صناعة عراقية نافست االجنبية 

التي  هي  اقتصاديا  الناجحة  البلدان 
تتعدد مواردها المالية وتستغل ثرواتها 
وافضل  باكمل  والبشرية  الطبيعية 
مشرف  صناعي  تاريخ  وللعراق   ، وجه 
العربي  الوطن  على  ليس  السبق  له 
بل حتى اسيا والحديث عن هذا التاريخ 
الصناعي وكيفية التعامل مع القطاع 
ومن   ، شجون  ذو  الــخــاص  الصناعي 
هذه المشاريع الصناعية العمالقة التي 
اخذت صداها ومداها في العراق وخارجه 
النسيج  معمل   ، باشا  فتاح  معمل 
القطني في الكوت، معمل السكر في 
الصناعات  معمل  والموصل،  ميسان 
الكهربائية في ديالى، معمل التعليب 
والتمور في كربالء، معمل الخياطة في 

النجف، وغيرها الكثير من المعامل .

التاسيس  كيفية  عن  للحديث  باشا  فتاح  معمل  ناخذ  وهنا 
والنجاح 

البغدادية العروفة عائلة فتاح پاشا ف منطقة  العائلة  فقد أسسته 
الكاظمية ف بغداد ويعترب نوري فتاح باشا ملك صناعة النسيج 
دينار  الف   )12  ( براسمل  العمل  افتتح   ، لسنوات  بغداد  ف 
وليصل ال ما يقارب الث�ثة م�ين دينار ناية اخلمسينات وكان 
نوري فتاح باشا مديرا لذا العمل طيلة هذه الفرتة ابرم العمل 
اتفاقية مع وزارت الداخلية والدفاع ف جتهيزهم بم حيتاجونه من 
منتوجات نسيجية  واستفادت العائلة من مساعدة اللك فيصل 
الف  عش  احد  من  اكثر  مبلغ  فتاح  نوري  اقراض  تم  حيث  لا 
الصناعة  العراقية وهي  نوري ف رشكة السمنت  دينار واسهم 
الوطنية الثانية بعد مصانع فتاح باشا واستمر مشوع فتاح باشا 
التاسيس  وقصة  النسوجات  لنتاج  بغداد  ف  وحيد  كمصنع 
ابراهيم صهر فتاح باشا كان يعمل مديرا لعمل  هي  ان صالح 
وقد  بغداد  رصافة  ف  العبخانة  منطقة  ف  العثمين  اجليش  نسيج 
بغداد  من  العثمين  اجليش  انسحاب  عند  الوام��ر  اليه  صدرت 

سنة 1917 بتفكيك العمل وتدمره غر انه مل يدمر الكائن وبعد 
استقرار الوضاع ف بغداد توجه ال نوري فتاح واقنعه بتأسيس 
مشوع وطني للغزل والنسيج وراي اخر يقول ان صالح باشا 
العراق   ال  وشحنها  مستعملة  مكائن  واشرتى  الانيا  ال  سافر 
الوطني  للمعمل  موقعا  بغداد  ف  الكاظمية  منطقة  اختيار  وتم 
ذات  العاملة  والي��دي  اليدوي  النسيج  معامل  اغلب  لتواجد 
اخلربة السابقة بالصناعة الصوفية وبدأ انتاج العمل سنة 1926 
حيث تول نوري فتاح العمل الدارية والتجارية والالية وتول 
صالح ابراهيم الدارة الفنية وف بدايته كان ينتج الغزل الصوف 
تم  عام�   65 العاملن  عدد  وبلغ  اليدوية  للمشاغل  وجيهزها 
نول   40 عل  احتوى  حيث  للمعمل  ال�زمة  العدات  استكمل 
لتوليد  وجهاز  حصان   75 بخاري  وحمرك  برلندز  من  مستوردا 
الكهرباء وف عام 1929 وبإرشاف الفنين البولندين واكثر من 
تراوحت  وقد  فلسا   250 ال  فلسا   50 من  بإجرة  عامل   300
ث�ثة  بحدود  اي  فلسا   750 ال  فلسا   450 بن  البطانية  قيمة 
البطانيات  يفضلون هذه  بغداد  اهل  اعل وكان  دولرات كحد 
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ايران  ال  النتجات  تصدير  تم  حتى  الجنبية  البطانيات  عل 
العريب وحازت عل جوائز وبلغت  ومرص وسوريا واخلليج 
تول  حرب  طلعت  الرصي  القتصاد  رجل  ان  حتى  شهرته 
الرضيبي  بالعفاء  احلكومة  اقرت  وقد   1936 سنة  زيارته 
الرسوم  من  واعفاءه  فوائد  غر  من  قرضا  ومنحه  للمعمل 
گلربت  الربيطاين  السامي  الندوب  أن  يذكر  وما  الكمركية  
عل  باشا  فتاح  معمل  إل  سلفة  منح  عل  اعرتض  ك�يتون 
أساس أنا خمالفة للقانون األسايس العراقي ألن البلغ يتطلب 
موافقة الربلان، لكن اللك فيصل أبلغ الندوب السامي بأن 
البلغ ليس سلفة بقدر ما هو استثمر مبلغ ُيودع لدى العمل 
جملس  وافق  ذلك  عل  وبناء  حم��ددة.   وفائدة  ضمنة  مقابل 
الوزراء عل منح العمل سلفة من ختصيصات وزارة الدفاع 

ف اليزانية العامة لقاء تزويد الوزارة باحتياجاهتا .
بلغت  حديثة  مكائن  بإدخال  الشكة  قامت   1950 عام  ف   
سعتها اإلنتاجية نصف مليون مرت من النسوجات الصوفية، 
والنسوجات  مانشسرت  بضائع  منافسة  العمل  واستطاع 

اليابانية الرخيصة.  
ف  اجلمعة  منرب  عل  من  القيت  خطبة  من  اكثر  وف  واليوم 
العتبة احلسينية القدسة تؤكد الرجعية فيها  عل تنوع مصادر 
والزراعة  الصناعة  عل  والتاكيد  العراقية  للميزانية  التمويل 
لشبابنا  عمل  فرصة  الشاريع  هذه  تعترب  الوقت  نفس  وف   ،
ثقافيا  النهوض  وحتى  البلد  تطوير  ف  وتساهم  العاطلن 

بالجتمع .
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شهد العقدان األخران من القرن العشين 
توافق اآلراء باإلجاع عل رضورة الهتمم 
ازداد  وق��د  العامل،  أنحاء  جيع  ف  بالبيئة 
من  الناتج  ال��رضر  وق��وع  منذ  هبا  الهتمم 
النفايات  تعد  التي  الختلفة  ال��ل��وث��ات 
تستنزف  كانت  والتي  أمهها،  الصناعية 
بعض  انتشار  وكذلك  الطبيعية،  ال��وارد 
البيئية،  كالشاكل  اليومية  احلياة  ف  الفاهيم 
فرضت  والتنمية  التكنولوجيا،  والتغرات 
ان  والف���راد  ال��ع��ارصة  الجتمعات  ع��ل 
تواجه هذه التغرات العالية بواسطة الوارد 
فيها،  أس��اس��ا  عنرصا  تعد  التي  البشية 
وبعبارة اخرى من اجل تسن الداء البيئي 
ينبغي ان تؤخذ ف العتبار كل مهام إدارة 
توظيف،  من  ترتاوح  التي  البشية  الوارد 
ال  الداء  وتقييم  ال��وظ��ف��ن،  وت��دري��ب 

مكافأهتم.
وف سنة 1990 تكثفت الدراسات التعلقة 
بالتوجه نحو الهتمم بالبيئة ونتيجة لذلك 
عل  ركزت  التي  الدراسات  من  عدد  ظهر 
البيئي،  اجلانب  ف  اإلدارة  وظائف  دمج 
والنتقال من التصور اخلاطئ الذي ل يويل 

الطبيعية  الوارد  لستخدام  الكبر  الهتمم 
دون  البيئة  ال  وتصديرها  النفايات  وإنتاج 
أي ع�ج ال زيادة الوعي بالوارد الطبيعية 
الحدودة واحلفاظ عليها لتحقيق الستدامة 
 Renwick et( دراس��ة  وكانت  البيئية، 
الوارد  إدارة  دمج  ف  األبرز   )2008,.al
البشية بالبيئة وصياغة مفهوم إدارة الوارد 
باألخرض  هنا  ونقصد  اخل��رضاء،  البشية 
يشر  ال��ذي  العامل  ف  ج��ال  األكثر  اللون 
محاية  مثل  األذه��ان  ف  معنى  من  اكثر  ال 
البيئة، والسؤولية الجتمعية، والتوجه غر 
الادف للربحية، ومحاية الستهلك والتنمية 
من  خ��اٍل  مثل  التعابر  وإن  الستدامة. 
الفوسفات، وقابل للتدوير، وصديق للبيئة 
هي بعض من جمموعة أشياء يراها الجتمع 

غر ضارة  بالبيئة.
اخل��رضاء  البشية  ال��وارد  ب��إدارة  ونقصد 
يقوم  وظيفة  كل  جتعل  التي  اإلدارة  هي 
فهم  خ�ل  من  للبيئة  صديقة  الوظف  هبا 
ف  مسامهتها  وإمكانية  ل��ا  البيئي  األث��ر 
للحد  للبيئة  مراعاة  األكثر  القتصاديات 
اشكال  جيع  وتقليل  الطاقة  استه�ك  من 

التكاليف كل  والتلوث وختفيض  النفايات 
التي  هذا يمكن ان يتم من خ�ل وظائفها 
والواجبات  الوظيفة  بتصميم وتليل  تبدأ  
التي  البيئة  بحمية  التعلقة  والسؤوليات 
رشكات  مثل  الوظف  هبا  يقوم  ان  جيب 
اذ  الكهربائية  او  الجينة  السيارات  تصنيع 
مواصفات  بتحديد  الشكات  هذه  تقوم 
القدرة ف طرح أفكار  بالوظفن يكون لم 
وظيفة  وتوفر  البيئة.  عل  باحلفاظ  تقوم 
ك��ف��اءات،  ه��ذه  مثل  األخ��رض  التوظيف 
تكنولوجيا  وس��ائ��ل  استخدام  وك��ذل��ك 
عن  اإلع����ن  ف  )الن��رتن��ت  العلومات 
 / الصوت  القاب�ت  واج��راء  الوظائف، 
عملية  ف  اإلل��ك��رتوين(  والربيد  الفيديو، 
من  تد  التي  اجل��دد  الوظفن  استقطاب 
عن  ال��ورق  استه�ك  وختفيض  التلوث 
طريق تويل الوثائق الرسمية الهمة وغرها 
وتقليل  اآليل،  ال  الورقي  األسلوب  من 
والتخزين،  والطباعة  النسخ،  تكاليف 
عملية  ف  ال��س��ت��خ��دم  ال��وق��ت  وتقليل 
الوظفن  تدفع  عملية  وهنالك  التوظيف. 
نحو تعزيز وتقويم أدائهم لتحقيق األهداف 

دور إدارة 
الموارد 

البشرية 
حممد فليح حمزة

الخضراء 
بالحفاظ 
على البيئة
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إن حديث الذات من األمور الهمة ف تطويرها؛ كوننا نختيل بأنفسنا ف وحدتنا 
م ذاتنا ونستعيد ما مررنا به من جتارب وأحداث، ونلوم أنفسنا بعض األحيان،  نكلرّ
اً بحسب الظرف الذي  ونعتب عليها أحيانااً ُأخر ما نحن عليه، ونتعاطف معها ك�رّ
يمر به، وحينم نكون مكتئبن ضعفاء نستعيد األسباب ما نحن فيه ليأخذ موقعه 
من النفس، فنعيش احلزن والضعف والكتئاب بيننا وبن أنفسنا، ثم نرتكه لبعض 
الروح وبعد مراجعة األسباب وتليل األمور  فينا وريثم ترتاح  الزمن قابعااً  من 

نخرج أقوى وأمتن. 
بالقوة  متسماً  حديثااً  ذاتنا،  مع  حديثنا  يكون  أن  جيب  احلديث  هذا  بأن  لشك 
مع  صادقن  نكون  أن  هي  الذات  مع  احلديث  أثناء  النقاط  أهم  وإن  والنجاح 
أنفسنا إل درجة حقيقية ونعرتف بيننا وبن أنفسنا بم ل نقوله ول نقوله أمام أحد، 

وبذلك سنخرج بنتيجة إجيابية.
والسلوك  العواطف  ه  يوجرّ الذات  مع  »الك�م  ميخومبون:  دونالند  العامل  يقول 
ثقتنا  وزيادة  الذات  تطوير  ف  إجيابيااً  احلالة  هذه  ف  احلديث  فيكون  وحيددمها«، 
ثقتنا  ويزعزع  والكتئاب،  القلق  فيولرّد  الذات  مع  السلبي  احلديث  أما  بأنفسنا، 
ل  بم  ذواهتم  مع  الناس  من  كثر  م  يتكلرّ حيث  لا،  تقديرنا  من  ويقلل  بأنفسنا، 
لذلك هو  السبب  يكون  لذواهتم، وقد  احرتامهم وتقديريم  يثريم، ويدين من 
ف  زم�ئه  أو  العلمن  أو  األصدقاء  أو  الوالدين  نقد  مثل  بالفرد  الحيطة  البيئة 
الدرسة وغرهم، ما جيعلهم أي من هؤلء الناس يؤمنون بوجود سلبيات كثرة 

ف شخصياهتم ما حيول دون تطوير ذواهتم عل جيع الستويات.
أنجزت  التي  تتكلم مع ذاتك عن مايض نجاحاتك، وعن األوقات  أن  فحاول 

فيها أشياء، وعن الرات التي تغلبت فيها عل الصعوبات.

األداء  تقييم  وظيفة  وهي  الرسومة  والغايات 
البيئية  السياسات  بدمج  تقوم  التي  األخرض 
مع ادارة األداء لتقليل احلوادث البيئية واجراء 
السلوك  ب��ن  والتدقيق  ال��ق��ارن��ة  عمليات 
الطلوب،  البيئي  السلوك  معاير  وبن  الفعيل 
ف  األخرض  والتطوير  التدريب  وظيفة  وتربز 
وتثقيفهم  الناسبة  بالهارات  الوظفن  تزويد 
من  تد  التي  للبيئة  الصديقة  بالمرسات 
الكاربون  وخملفات  احل���راري،  الحتباس 
وكذلك  بالبيئة  الضارة  النشطة  من  وغرها 
لتقليل  الن��رتن��ت  عرب  التدريب  استخدام 
اجل  من  الطبوعة  النشات  وتوفر  السفر 
أكثر  ليكون  للموظف  الفردي  السلوك  تغير 
الصحة  إدارة  وتوفر  البيئة،  مع  للع�قة  وعيا 
الرفاهية  نحو  شام�  نجا  الهنية  والس�مة 
الكاملة للموظفن ف العمل من خ�ل ضمن 
بيئة عمل صحية ترفع من معنويات الوظفن 
باألشجار  ملوءة  خرض  مساحات  بوجود 
الباين  ف  التدخن  منع  عن  فض�  والنباتات، 
وال��ك��ات��ب وت��وف��ر ال��ف��واك��ه واخل���رضوات 
كل  البشية  ال��وارد  اجتمعات  عل  الطبيعية 
وكم  صحية،  عمل  بيئة  خيلق  أن  يمكن  هذا 
الناسبة  والض���اءة  التهوية  وج��ود  تشجع 
الوظفن،  كفاءة  زي��ادة  عل  العمل  بيئة  ف 
البشية  الوارد  إدارة  أمهية  تتمثل  اخلتام  وف 

اخلرضاء بالنقاط التية:
تبسيط  خ�ل  من  التكاليف  تقليل   .1

اإلجراءات اإلدارية.
تقليل التلوث بالعتمد عل الوسائل   .2

اللكرتونية ف وظائف إدارة الوارد البشية.
منتجات  تقديم  ف  النظمت  تساعد   .3

صديقة للبيئة.
تثقيف وتدريب الوظفن وتفيزهم   .4

عل السلوكيات غر الضارة بالبيئة.

التحّدث مع الذات

عادل كاظم العكيلي
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اخلرسان/  آل  السادة  »خمطوطات  بحث  من  النص  هذا  اقتبسنا 
ي . نفائس وأعيان« للدكتور عيلرّ خضررّ حجرّ

خزائن الكتب عنوان أيرّ بلد, تكي تراثه, وتكشف نقابه, وهي جزء 
أصيل من كيانه ووجوده.

والنجف جامعة اإلس�م الكربى, والدرسة العظمى, كان لا احلظرّ 
من  الشيف  العلويرّ  احلرم  خزانة  ولعلرّ  اخلزائن,  هذه  من  األوفر 
ا أنشئت منذ عهد بعيد,  أقدم خزائن الكتب القديمة ف العراق, فإنرّ
غر  الثمينة  يرّة  اخلطرّ بالكتب  وإمدادها  اخلزانة  هذه  بأمر  ُعني  وقد 
واحد من الس�طن, واألمراء, والوزراء, والعلمء, وذوي اليسار, ومن 
أشهرهم عضد الدولة البوييرّ )ت 372ه�(, وقد ذكرها غر واحد 
)ت  طاووس  ابن  السيرّد  منهم:  واألماثل,  واألفاضل  العلمء  من 
حسن  والشيخ  905ه�(,  )ت  الكفعميرّ  إبراهيم  والشيخ  664ه�(, 
1110ه�(,  )ت  الجليسرّ  والشيخ  1011ه���(,  )ت  العامل  صاحب 
ث النوريرّ )ت 1320 ه�(,  وصاحب رياض العلمء )ق12(, والحدرّ
يرّ )ت 1359 ه�(, والسيرّد حمسن األمن العاميلرّ  والشيخ عبرّاس القمرّ
والشيخ  1377ه���(,  )ت  حمبوبه  جعفر  والشيخ  ه�(,   1371 )ت 

د رضا الشبيبيرّ )ت 1385م(, والشيخ آغا بزرك الطهراينرّ )ت  حممرّ
ل  فصرّ الذي  1390ه�(  )ت  الدجييلرّ  كاظم  والباحث  1389ه�(, 
القول ف خمطوطاهتا, وأعطى لا الشيخ جعفر حمبوبه صورة تارخييرّة 
ف كتابه, فإنرّ فيه من العلومات ما ل يستغنى عنه, وكتابه من أعيان 
الثمينة  الكتب  من  )فيها  الل:  يقول رمحه  الصادر,  ونفائس  الكتب 
نادرة الوجود ما مل يوجد ف غرها, وأغلبها بخطرّ مصنرّفيها, أو عليها 
العصور  ف  خمطوطة  ثمن  ورق  عل  متقن  جيرّد  بخطرّ  خطوطهم 
ها ما  القديمة, ومل يوجد فيها ما هو خمطوط ف القرن العارش, بل كلرّ

قبله, فهي من النفائس التي ل يوجد لا نظر(.
وهذا النص يكشف عن قدم هذه اخلزانة ونفائسها.

ف  األلفيرّة  الخطوطات  عن  زي��دان  يوسف  الدكتور  نشه  وما   
تتلك  التي  الدول  وذكر  خمطوطة,  وعددها)280(  العامل  مكتبات 
هذه الخطوطات, وذكر العراق وعدد خمطوطاته األلفية )10(فقط, 

نصفها ف خزانة العتبة العلويرّة.
ينبئك هذا النصرّ عن قدم اخلزانة وأمهيرّتها ف العامل.

هذه اخلزانة جعلت الكثر من األس العلميرّة ف النجف األرشف 

النجف 
االشرف 
خزينة 
خزائن 

الكتب 
تاريخ النجف العريق يعانق تاريخها الكتبي لما تحتفظ 
به من خزائن لكتب ومخطوطات عريقة وثمينة تحكي 
اعالم لهم مكانتهم  ايدي  العريق على  االسالم  تراث 

في خدمة تراث اهل البيت )عليهم السالم(.
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يترّجهون  الكثرين  وجعلت  بيوهتا,  ف  ة  اخلاصرّ الكتبات  ُتنشئ 
بالفعل  جعلهم  مرّا  الخطوطات  من  والنفائس  الكتب  اقتناء  إل 

)رصعى الكتب والكتبات(.
عددااً  الزمان  من  قرن  قبل  الشبيبيرّ  رضا  د  حممرّ الشيخ  حكى  فقد 
الفاضلة, وعن  الدينة  أبناء هذه  تنبئك عن  من احلكايات والصور 

شغفهم الكبر وولعهم الكثر بالخطوطات والحتفاظ هبا.
1329ه�(,  )ت  التسرتيرّ  باقر  م�رّ  الشيخ  هو  فها  األول:  احلكاية 
وكان  غره,  ف  تعهدها  أن  قلرّ  فتنة  الكتب  بجمع  مفتونااً  كان  فإنرّه 
النفس  بذل  كتاب خمطوط  النجف  الكتب ف  إل معرض  قدم  إذا 
ق لن ينافسه ف الكتاب  ة ذات يده, وربرّم تلرّ والنفيس ف سبيله عل قلرّ
ق به  قااً ل مزيد عليه حن الناداة عل بيعه, وقد يقبرّل النافَس ويتعلرّ تلرّ

ليرتك طلبته, قال بعضهم: 
نافسته يومااً ف كتاب والنادي ينادي عليه, فسألني تركه, فم كان منه 

ة. : أما ختشى الل!, وله نوادر جرّ إلرّ أن أمسكني بيده قائ�اً وقد تغررّ
سنة  بيعت  عندما  التسرتيرّ  مكتبة  أنرّ  الشبيبيرّ  الشيخ  وحيكي 
ة  عدرّ عليها  نودي  خمطوط  د  جملرّ ألف  من  أكثر  فيها  كان  1329ه� 

أسابيع.

اقتناء الكتب  الثانية: ومرّن ُعرف ف النجف من الغ�ة ف  احلكاية 
قااً بجمع  ث الرزا النوريرّ )ت1320ه�(, فقد كان متعلرّ العامل الحدرّ
الخطوطات, متفانيااً ف إحراز نفائس اآلثار, وله نوادر غريبة ف هذا 
السبيل تدلرّ عل شديد افتتانه, وعظيم ب�ئه هبا, منها أنرّه وجد يومااً 
ف سوق من أسواق كرب�ء كتابااً كان ينشده عند امرأة, فاستباعها 
عل  نبهااً  لعثوره  ذاه�اً  كان  أنرّه  ويظهر  فأرضاها,  عليه  وساومها 
, ولكنرّه بادر  ته, فإنرّه لرّا أراد إيفاءها ثمن الكتاب مل جيد عنده شيئااً ضالرّ
ة ثمينة كانت عل متنه, وباعها ف سوق كاسدة بثمن تافه  بخلع ُحلرّ

وأخذ الكتاب من صاحبته هبذه اللجاجة الغريبة.
د  وتفقرّ الكتب  حبرّ  عل  الطبوعن  العلمء  ومن  الثالثة:  احلكاية 
الغريب الصرب  القدر،  الرفيع  الفاضل  اآلثار, واجلامعن لا الشيخ 
الشيخ عيلرّ كاشف الغطاء )ت1350ه�( صاحب كتاب احلصون 
أو  النسخ والتأليف,  ااً ف  الذي ل يرى إلرّ جمدرّ الرجل  النيعة، وهو 
ااً عل الطالعة, أو لجااً بجمع الكتب وذكرها, فهو يصف مظانرّ  مكبرّ
نفسه  كانت  وقد  اعها,  وُجرّ رصعاها  أحوال  لك  ويرتجم  وجودها, 
وب�د  الرتك  وب�د  فارس  ب�د  فجاب  الرحلة,  عل  محلته  الكبرة 
ه, ل بل  مرص وسوريا واحلجاز, ومل تكن رحلته رحلة تسلية وتفكرّ
كانت أشبه برح�ت منتجعي العلم والرواية من السلف الصالح, 
ه إل زيارة معاهده العلميرّة  ه مهرّ فإنرّه كان إذا حطرّ رحله ف بلد وجرّ
ة, هكذا كان ف مرص والشام واألستانة,  والوقوف عل دور كتبه الهمرّ
وقد أتقن اللغة الرتكيرّة, فشافه كبار ساستها وعلمئها, ومل ُيبِق بيتااً من 
بيوت الكتب إلرّ زاره واستفاد منه, وكان إذا أعجبه كتاب مل يكرب 

عليه اكتتابه.
أيرّوب,  بصرب  بث�ثة:  إلرّ  جتمع  ل  الكتب  إنرّ  قوله:  مأثوراته  ومن 

وعمر نوح, وملك قارون.
 ومن مناقبه أيضااً أنرّه قال: يوم كنت ف األستانة, وكان عندي عيال, 
ربع  غر  الدراهم  من  شيئااً  أملك  ومل  ��ام  األيرّ من  يومااً  فأصبحت 
, فخرجت من الدار صدر النهار ألشرتي لعيايل غذاء بذلك  جميديرّ
البلغ, فمررت ف سوق من أسواقها فرأيت كتابااً وكنت حمتاجااً إليه 
اليوم جيعااً ب�  بم كان عندي وأتيت إل أهيل وبقينا ذلك  فشيته 

غذاء! 
أنرّ  اخلرسان  صادق  د  حممرّ السيرّد  مة  الع�رّ سمحة  أستاذنا  ثني  وحدرّ
ه األعل آية الل العظمى السيرّد حسنااً )ت 1265ه�(� صاحب  جدَّ
وهو  الكتب  مزاد  يومااً  دخل  إذا  كان   � البحث  موضوعة  اخلزانة 
إنفاقه  لكثرة  النافسون  ينسحب  النقود,  من  زرق��اء  ة  رصرّ حيمل 

وعطائه وعجز منافسيه عن دفع البالغ .
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الرتبوية  بالعلومات  الجتمع  رفد  ف  تساهم  بناءة  اخ�قية  معاير  للرتبية 
يمس  ما  وبكل  الجتمع  بثقافة  الرتقاء  عل  تساعد  التي  والخ�قية 
بلد  لي  الرتبوية  النظومة  وتساعد  وتساهم  اخ�قية  معاير  من  الواطن 
ف تربية البناء وتعليمهم عل الصحيح والبتعاد عن السيئات والهم ان 
يفهم الواطن ماهي حقوقه وماهي واجباته ومثل هكذا اع�م هو الع�م 

ه توجيها سلبيا . الثايل الذي يعاين من زمحة الع�م الومهي او الوجرّ
ُيعنى ويتم  أنه  الغاية األول والرئيسية من اإلع�م، لعرفنا  ولو عدنا إل 
العرفية  التلقي  حاجات  تغني  التي  والعلومات  اإلجيابية  الرسائل  بنش 
والثقافية، وبالتايل هو بأمسرّ احلاجة إل إع�م صادق ومثايل، أو ما نستطيع 
تسميته باإلع�م اللتزم، الذي أصبحنا اليوم أحوج إليه، ف ظل التغرات 
العرصية وتنوع وسائل اإلع�م والتصال، وما تصلنا من أفكار وثقافات 

غريبة عل جمتمعاتنا.

 هو اع�م يعتمد عل مواقع الويب والقاطع الفيديوية 

مثل  وم��رك��ز  موجز  وبشكل  الرقمية  والنصوص 

برسوم  تارخيية  مراحل  خيترص  الذي  النفوجرافيك 

توضيحية او صور معربة عن ذلك 

ف  التقليدي  اإلع���م  بن  الشرتك  القاسم  هو 
ووسائل  واأله���داف  العامة  وال��ب��ادئ  الفهوم 
وسائل  ك��ل  ب��ن  ال��دم��ج  اي  احلديثة  اإلع����م 
التصال التقليدية كي توصل العلومة لكرب عدد 
التصال  اجهزة  يستخدمون  الذين  التلقن  من 

احلديثة لتابعة مواقع التواصل الجتمعي 

التواصل  مواقع  اع�م  او  الجتمعي  او اإلع�م 
سوى  معاير  لي  خيضع  ل  ال��ذي  الجتمعي 
ليس  الع���م  وه��ذا   ، الستخدم  اخ�قية  ال 
او  فوضوي  عنه  يقال  ان  يصح  بل  بتخصيص 
اقامة  عن  خربا  تقرأ  التي  اللحظة  ففي  تشتتي 
وفاة  خرب  يعقبها  دواء  عل  دعاية  تعقبها  ن��دوة 
بالنتيجة  ولكن  وهكذا  عائلية  ص��ور  تعقبها 
 اجتاح هذا الع�م منظومة النرتنيت بل جلأت

والقروءة  السموعة  الع�م  وسائل  اغلب  اليه   
والرئية لتثبت لا صفحات عل هذه الواقع

التربية االعالمية  السوشيال ميديا

االعالم الرقمي   اإلعالم االلكتروني
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مهنية  منها  الناجح  الع�مي  اخلطاب  تدد  عوامل  جمموعة 
 ، عرضها  واسلوب  الع�مية  للمدة  واختياره  الع�مية 
الكثر  فهنالك  الع�مي  العمل  روح  هو  ل�سلوب  بالنسبة 
التاثري  حيزها  لتاخذ  جدا  الهمة  والتقارير  الخبار  من 
تقارير  او  اخبار  وهنالك   ، الضعيف  عرضها  اسلوب  بسبب 
ل تستحق اي تسليط اع�مي تصبح مؤثرة بسبب السلوب 
الذي تعرض به والهم ف السلوب هو ان يكون هنالك اكرب 

عدد من التلقن التاثرين باخلرب.
خ�ل  تاثرها  احدثت  اع�مية  نظريات  هنالك  ان  ننكر  ل 
نظريات  وليست  اع�مية  جتارب  هي  والصح  معن  ظرف 
فاعلة ف اي زمان ومكان وهذا ل حيدث  النظرية تكون  لن 
ف الع�م ، نعم هنالك ادوات مهنية اكاديمية اع�مية جيب 
يكون  الدوات  هذه  ف  الترصف  ولكن  الع�مي  يتقنها  ان 
البناء  العنى مث� مواد  وفق خربة وابداع الع�مي ولتقريب 

ف  لخر  واحد  من  ختتلف  الهندس  خربة  ولكن  واحدة  هي 
كيفية تصميم هذه الواد وفق شكل هنديس رائع ، فالفردات 

الع�مية هي هي ولكن الهنية هي الهم .
الظرف  ودراس���ة  الؤثر  اخل��رب  انتقاء  كيفية  هو  الس��ل��وب 
خياطبها  التي  للشحية  النفسية  واحلالة  للمجتمع  الجتمعي 
الع�مي والستوى الثقاف كي  يستخدم مفردات ب�غية تتفق 
واختيار  الستدراج  هو  الفضل  والسلوب  التلقي  وثقافة 
وشغوفة  متاهبة  التلقي  عقلية  جتعل  بحيث  الهم  قبل  الهم 

لستقبال اخلرب والنتيجة يصبح الع�م مؤثرا .
بعمله  ميزا  الع�مي  يصبح  الناجح  السلوب  نتائج  ومن 
بحيث مستقب� يكون له متابعون لشهرته دون النظر ال ماهية 

مادته الع�مية .
هذه المور تتحقق عندما يكون الع�مي حمبا لعمله  

 في العمل االعالمي
االسلوب هو المهم 
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وظائف الكلية وأمراضها... 
للوقاية منها تجنب التدخين 

وتعاطي المخدرات

دي
ها

 ال
بد

 ع
م

س
قا

ر/ 
قري

ت

تقوم )الكلية( بتنقية الدم والتخلص من الواد السامة نتيجة عملية 
م  تسمرّ التي  الواد  تراكم  ال  تؤدي  الغذائية  الواد  وتثيل  الضم 
اجلسم مثل مادة اليوريا )urea( إذ تعمل الكلية عل إفرازها مذابة 
ف البول, للحفاظ عل كون الدم متعادل بن احلموضة والقلوية، 
حيث ان الكلية تقوم بإفراز الواد احلامضية ف البول عند زيادهتا 
, كم تفرز هورمون الرنن الذي يتحكم بمواد  لتبقي الدم متعادلاً
موجودة ف الدم فيحولا ال النوع النشط وذلك بزيادة ضغط الدم 
ضغط  ختفض  التي  ج�ندين  الروستا  مواد  تفرز  انا  كم  قل,  اذا 
فيتامن  ال  اخلامل   )D( فيتامن  تول  مادة  وتفرز  زاد،  اذا  الدم 
وعدم  العظام  ف  الكالسيوم  برتسب  امهية  له  الذي  النشط   )D(
لينااً ف العظام وكذلك تفرز مادة الريثرو بيوتن  وجوده يسبب 
التي لا دور هام ف تنشيط نخاع العظم ليقوم بتكوين الزيد من 
كريات الدم احلمر, ولعرفة الزيد عن وظائف الكل وأمراضها.. 
التقينا الدكتور الصيدلين رضغام كاظم صالح صيديل خمتربات 
ما  لنا  بن  والذي  الطبية  الس�م(  )عليه  احلسن  اإلمام  مدينة  ف 

يأت:

ما هي اسباب امراض الكلى المزمنة؟

*العيوب اخللقية التي تصيب اجلهاز البويل مثل )الكل التكيسة، 
انخفاض احدى الكليتن، وجود اختناقات خلقية ف احلالب(.

لذلك  النسان  منها  يشكو  ل  التي  وهي  الصامتة  *اللتهابات 
ترتاكم مضاعفاهتا حتى تتلف الكل.

*البلهارسيا.
*الورام التي ل يشعر الريض بأعراضها مبكرا.

*امراض عامة تصيب اجلسم ومن بينها اصابة الكل مثل )امراض 
الروماتويد، السكر، ضغط الدم الرتفع، بعض امراض الغدد(.

الوقاية من امراض الكلى
*الع�ج اجليد التكامل ألي مرض حاد.

*الكشف الدوري الستمر وفحص البول دوريا.
حادة  اعراض  واي  واللوزتن  احللق  التهابات  بع�ج  *البادرة 

تصيب اجلسم.
*ع�ج امراض السكر وارتفاع ضغط الدم والروماتيد.

*معاجلة البلهارسيا وجتنب الصابة هبا.
فصل  ف  خاصة  والياه  الخففة  السوائل  تناول  من  *الكثار 

الصيف.
*مراعاة النظافة والغتسال بالاء.

باللوثات  الطعام  وتلوث  البيئة  تلوث  من  احلد  عل  *العمل 
العضوية، وكذلك اللوثات الكيميائية مثل البيدات احلشية.

*احلد من تناول الطعمة والشوبات التي تتوي عل مكسبات 
اللون والطعم.

*جتنب التدخن وتعاطي الخدرات.

ما هو الفشل الكلوي ؟
تقوم  ل  انا  اي  الكل  وظائف  ف  فش�  يعني  الكلوي  الفشل 
الواد  من  اجلسم  وختليص  ال��دم  ترشيح  ف  جيب  كم  بوظائفها 

الضارة لذلك ترتاكم ف الدم هذه الواد والم�ح الزائدة.

اسباب الفشل الكلوي
*ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري: ان اصابة النسان بارتفاع 
ضغط الدم والسكري مع مرور الزمن يؤدي ال ضيق الشاين 
الغذية للكلية وبالتايل حيصل ضمور ف منطقة القشة للكلية ما 

يؤدي ال اصابة الكليتن بالفشل الكلوي الزمن.
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السكنات  مثل  الدوي��ة  لبعض  والفرط  الزمن  *الستعمل 
نخاع  إلصابة  يؤدي  عالية(  وجرعة  طويلة  لفرتة  )استخدامها 
مثل  موهتا  ال  ي��ؤدي  ما  الكلية  ح��وض  يصيب  ال��ذي  الكلية 
مثل  الروماتيزم  ادوي��ة  وكذلك  السربين(،  )الباراسيتامول، 
مثل  احلياتية  الضادات  وبعض  الندوميتاسن(،  )الفينوبروفن، 

)المينوج�يكونايد(.

ما هو عالج الفشل الكلوي المزمن ؟
الدوية,  الغذائية,  )الكمية  يتضمن  الزمن  الكلوي  الفشل  ع�ج 
هو  الغذائية  الكمية  ف  مال  واهم  الكل(,  زرع  الكلوي,  الغسل 
حفظ كمية الربوتينات والتعويض عنها بالسكريات والنشويات، 
وكذلك خفض كمية ملح الطعام والبوتاسيوم واعطاء ادوية مثل 
)فيتامن »د« لتعويض نقصه, رشاب هيدروكسيد اللنيوم وذلك 
مرض  عند  عالية  نسبته  تكون  الذي  الفوسفات  امتصاص  لنع 

ضغط الدم, حقن الريرتوبيوتن لع�ج فقر الدم(.
فحص الكلى

يتم فحص الكل من خ�ل تاليل عدة:
اول/قياس اليوريا: اليوريا هي الناتج الرئيس لعمليات التمثيل 
ف  وتدخل  الكل،  ال  الدم  ف  تر  ثم  الكبد  ف  وتتكون  الغذائي 
تركيب اليوريا مادة المونيا السامة التي تتكون من هدم المحاض 
 40  �  20( من  ترتاوح  البالغن  ف  اليوريا  مستوى  وان  المينية, 
ملغ/100 ملغ(, وف الطفال الرضع)5 � 15 ملغ/100 ملغ(، 

وف الولد )5 � 20 ملغ/100 ملغ(.
والزمن,  احلاد  الكلوي  )اللتهاب  اليوريا  ارتفاع  اسباب  *وان 
الفشل الكلوي, النسداد البويل, النزيف العدي العوي, الصدمات 

العصبية, حالت اجلفاف, التسمم بالزئبق(.
*اسباب انخفاض اليوريا )امراض الكبد التقدمة، حيث تتكون 
مادة المونيا ويفشل الكبد ف تويلها ال يوريا ولن المونيا مادة 
سامة جدا يكون تأثرها شديدا عل الخ حيث يؤدي ال شلل تام 
الكلوي,  الغسل  معدل  زيادة  غيبوبة,  الريض ف حالة  له ودخول 

الزال مثل امراض السل وسوء التغذية والجاعة(.

اليوريا عل س�مة  من  اكثر صدما  يعد  الكرياتينن:  ثانيا/قياس 
حجم  مع  طرديا  والبول  بالدم  تركيزه  ويتناسب  الكل  وطبيعة 
 24 ال  خ�ل  ثابت  وتركيزه  بالطعام,  يتأثر  ول  اجلسم  عض�ت 

ساعة.
ثالثا/تصفية الكرياتينن: يعد من ادق التحاليل اخلاصة بوظائف 
بن  ايضا  ويربط  ساعة   24 ال  ف  وظيفتها  عن  ويكشف  الكل 
نسبة الكرياتينن ف كل من الدم والبول خ�ل ال 24 ساعة ايضا, 
وترتاوح نسبته ف الذكور من )90 � 140 مل/دقيقة(، وف الناث 
انخفاض  ال  يؤدي  ما  مل/دقيقة(،   125  �  80( بن  ما  ترتاوح 
تصفية الكرياتينن ف بعض احلالت مثل )استنزاف الاء، هبوط 

الضغط، ضيق الشيان الكلوي(.
النهائي  الناتج  هو  اسر  اليوريك  البول:  حامض  رابعا/قياس 
ف  يدخل  والذي  النسان  ف  للبيورين  الغذائي  التمثيل  لعملية 
تركيب بعض المحاض المينية مثل )الدينن، اجلوانن( ويتغر 
مستوى حامض البول ف الدم من ساعة ال اخرى ومن يوم ال 
نوعية  الطويل،  )الصيام  مثل  اخرى  بعوامل  يتأخر  اخر وكذلك 
 �  3( من  يرتاوح  الدم  ف  اليوريك  حامض  مستوى  وان  الكل(, 
7 ملغ/100 مل( للذكور، وف الناث )2 � 6 ملغ/100 مل(، 
وان )80%( من حامض البول خيرج مع البول واجلزء التبقي خيرج 
مع الادة الصفراء، حيث ترتاوح كمية حامض البول اخلارجة مع 
الكمية  هذه  ونصف  ساعة(،  ملغ/24   700  �  300( من  البول 
تأت من البيورين اخلارجي )الكل( والنصف الخر من البيورين 
البول  حامض  قياس  عند  جيب  لذلك  اجلسم(  )خ�يا  الداخيل 
بتجمع  اخلاصة  ساعة   24 ال  وخ�ل  قبل  البيورين  من  خاليا 

البول.
*يزداد مستوى حامض البول ف الدم من خ�ل )مرض النقرس, 
حالت تسمم احلمل وما قبلها, سطان الدم, عقاقر ع�ج سطان 
الدم, الفشل الكلوي, النوع الول من مرض ختزين الكليكوجن, 

فرط نشاط الغدة الدرقية(.
*يقل مستوى حامض البول بالدم ف حالت )اللتهاب الكبدي 

احلاد, تناول عقار اللوبيورنول والربوبينيسيد(.
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- أول من أمر بتحنيك الطفل برتبة اإلمام 
ف  ورد  حسبم  ال��س���م(  )عليه  احلسن 
الع�  ايب  بن  حسن  ان  الروائية  الجامع 
الس�م(  )عليه  الل  عبد  ابا  سمعُت  قال 
احلسن  برتبة  أولدك��م  »حنكوا  يقول: 
)التهذيب   – أمان«  فأنا  الس�م(  )عليه 

ج6، ص74(.
الرتبة  بوضع  ال��ن��اس  ح��ث  م��ن  أول   -
كان  اليت  مع  ودفنها  القرب  ف  القدسة 
)عليه  الصادق  جعفر  الل  عبد  ابو  اإلمام 
مة احليل )قدس  الس�م( وروى ذلك الع�رّ
سه( ف منتهى الطلب ف تقيق الذهب 

)ج1/ص461(.
- اول من كتب عن الرتبة احلسينية وعن 
هو  الستشقن  من  الص�ة  ف  استعملا 
الرحالة اللاين »كارستن ينبور« حينم زار 
كرب�ء سنة 1765م، )موسوعة العتبات 

القدسة/ج8/ص368(

ان الذين ل يملكون نظرة واقعية، وتراهم حيلقون عل أجنحة اخليال ويتعللون باآلمال 
بعيدة التحقق، فهم مصابون باإلفراط والتفريط، واحكامهم اخلاطئة تفقدهم قيمتهم 
ينبغي لإلنسان أن يدرك احلقائق  ف الجتمع وتط من منزلتهم بن أصدقائهم، لذا 
بمعونة العقل والنظرة الصائبة، وان يقتلع اآلمال السلبية من قلبه، ألن اآلمال السلبية 
)عليه  الؤمنن عيل  أمر  ويقول  اإلنسان،  لدى  والتفكر  التعقل  القدرة عل  تضعف 
الس�م(: ».. واعلموا أن األمل ُيسهي العقل«، كم يقول )عليه الس�م( ف موضع 
آخر: »من أطال األمل أساء العمل«، )نج الب�غة/ احِلِكم / احلكمة 36(، وطول 

األَمل معناه الثقة بحصول األماين بدون عمل لا..

يعود تاريخ هذه الصورة لس���بعينيات القرن الماضي لش���ارع باب 
قبلة اإلمام الحسين )عليه السالم(

اشياؤنا الجميلة؟

ُكن على يقين بأن اهلل ال يترك 

عبدًا صابرًا دون ان يجازيه.. 

س��ي��أت��ي��ك ال��ع��وض م��ن اهلل 

كمية  عن  مضاعف  بشكل 

الصبر لينسيك ما قد عشت 

من ألم..

ِذيَن آَمُنوْا اْسَتِعيُنوْا  َها الَّ }َيا َأيُّ

َمَع  الّلَه  ِإنَّ  ��اَلِة  َوال��صَّ ْبِر  ِبالصَّ

اِبِريَن )البقرة/153({. الصَّ

النظرة الواقعية وترك األماني

الواحة

االوائل 
aفي تربة اإلمام الحسين
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حمارضاته  اح��دى  ف  سه(  )ق��دس  اخلوئي  السيد  يقول 
مدينة  هناك  أن  افرتضنا  لو  الشيفة:  احلوزة  ف  ودروس��ه 
تعيش ف ظ�م دامس ويكثر فيها التصادم والفوىض بسبب 
الظ�م، وكان حاكم الدينة رج� حكيم، واكتشف للناس 
مصباحا ُييضء الدينة بأكملها، فوضع الصباح ليستيضء به 

الناس وينر درهبم ففرح الناس به.
باحلجارة  الصباح  برمي  الناس  بعض  ق��ام  م��دة  وبعد 
مصباحا  وضع  لشعبه  حمب  الدينة  حاكم  وألن  فكرسوه، 
حتى  فكرسوه  آخر  مصباحا  وجعل  الناس،  فكرسه  آخر 
وضع  احد  عش مصباحا والناس ُتكرس تلك الصابيح تلو 

الخر، ومل يبق عنده سوى مصباح واحد.
سيكرسونه،  للناس  أخ��رج��ه  إن  احل��اك��م؟  يفعل  ف��مذا 

ويعيشون هم وذراريم ف ظلمت وجور.
واحلكمة تقول والعقل يقول: ان الحافظة عل هذا الصباح 
احلكيم،  احلاكم  أخفاه  وفع�  الصواب،  عن  وهو  أفضل 
حتى يأت يوم يعي الناس أمهية هذا الصباح وكي يستطيعوا 

الستضاءة بنوره والدفاع عنه ومحايته!.
مصابيح  هم  إماما  عش  اثني    نبيه  بعد  الل  جعل  هكذا 
فأخفى  واحد،  بعد  واحدا  قتلوهم  الناس  ولكن  الدجى؛ 
الل خاتم الصابيح خوفا عليه وحبا بالناس؛ لكي يتدوا به 

حن تتوفر الظروف لذلك.

00

خاتم مصابيح الدجى

00

مل تثنه شيخوخته عن اجلهاد

ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َوَل َتْعَتُدوْا  ِ الَّ ﴿َوَقاتُِلوْا ِف َسبِيِل اللرّ
َ َل حُيِبُّ اْلُْعَتِديَن﴾ إِنَّ اللرّ
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