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»إن قوما عبدوا اهلل رغبة فتلك عبادة التجار، 
و إن قوما عبدوا رهبة فتلك عبادة العبيد، 

وإن قوما عبدوا اهلل شكرا فتلك عبادة االحرار«

المصدر : بحار األنوار

a قال اإلمام الحسين

ِذيَن اْس��ُتْضِعُفوا َأَنْحُن َصَدْدَناُكْم َعِن  وا لِلَّ ِذيَن اْس��َتْكَبُ َقاَل الَّ
ِذيَن  ِرِمنَي {سبأ/32} َوَقاَل الَّ ْ اهْلَُدى َبْعَد إِْذ َجاءُكم َبْل ُكنُتم مجُّ
َهاِر إِْذ َتْأُمُروَنَنا  ْيِل َوالنَّ وا َبْل َمْكُر اللَّ ِذيَن اْسَتْكَبُ اْسُتْضِعُفوا لِلَّ
َداَمَة مَلَّا َرَأُوا اْلَعَذاَب  وا النَّ ِ َوَنْجَعَل َلُه َأنَداًدا َوَأَسجُّ َأن نَّْكُفَر بِاللَّ
��َزْوَن إاِلَّ َما  ِذي��َن َكَفُروا َهْل ُيْ ْغ��َ�َل ِف َأْعَناِق الَّ َوَجَعْلَن��ا اْلَ
��ن نَِّذيٍر إاِلَّ  َكاُن��وا َيْعَمُلوَن {س��بأ/33} َوَما َأْرَس��ْلَنا ِف َقْرَيٍة مِّ
ا بَِم ُأْرِسْلُتم بِِه َكاِفُروَن {سبأ/34} َوَقاُلوا َنْحُن  ُفوَها إِنَّ َقاَل ُمْتَ
بنَِي {سبأ/35} ُقْل إِنَّ َربِّ  َأْكَثُر َأْمَوااًل َوَأْواَلًدا َوَما َنْحُن بُِمَعذَّ
��اِس اَل َيْعَلُموَن  ْزَق مِلَن َيَش��اء َوَيْقِدُر َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّ َيْبُس��ُط الرِّ
ُبُكْم ِعنَدَنا  تِي ُتَقرِّ {س��بأ/36} َوَما َأْمَواُلُك��ْم َواَل َأْواَلُدُكم بِالَّ

ْعِف بَِم  ْم َجَزاء الضِّ ا َفُأْوَلئَِك هَلُ ُزْلَفى إاِلَّ َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلً
ِذيَن َيْسَعْوَن ِف  َعِمُلوا َوُهْم ِف اْلُغُرَفاِت آِمُنوَن {سبأ/37} َوالَّ
وَن {سبأ/38} ُقْل إِنَّ  َضُ آَياتَِنا ُمَعاِجِزيَن ُأْوَلئَِك ِف اْلَعَذاِب حُمْ
ن  ْزَق مِلَن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر َلُه َوَما َأنَفْقُتم مِّ َربِّ َيْبُس��طُ الرِّ

اِزِقنَي {سبأ/39}  ِلُفُه َوُهَو َخْيُ الرَّ ٍء َفُهَو ُيْ َشْ

) 32 ( قال الذين اس��تكبوا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن اهلدى اي أنكروا 

أهنم كانوا صادين هلم عن اإليمن وأثبتوا أهنم هم الذين صدوا أنفسهم حيث أعرضوا 
عن اهلدى وآثروا التقليد عليه ) 33 ( وقال الذين استضعفوا للذين استكبوا بل مكر 
اللي��ل والنه��ار أي مل يكن إجرامنا الصاد بل مكركم لنا دائبا لي� وهنارا إذ تأمروننا أن 
نكفر بالل ونجعل له أندادا وأضمر الفريقان الندامة عن الض�لة واإلض�ل وأخفاها 
كل عن صاحبه خمافة التعيي ) 34 ( وما أرس��لنا ف قرية من نذير إال قال متفوها إنا 
بم أرس��لتم به كافرون تس��لية لرسول الل مما مني به من قومه  ) 35 ( وقالوا نحن أكثر 
أم��واال وأوالدا فنحن أوىل بم تدعونه إن أمكن وما نحن بمعذبني إما لن العذاب ال 
يكون أو لنه أكرمنا بذلك ف� هييننا بالعذاب ) 36 ( قل ردا لسباهنم إن ربى يبسط 
الرزق ملن يش��اء و يوسع ملن يشاء ويضيق عىل من يشاء ولكن أكثر الناس ال يعلمون 
إن ذل��ك  )37( وم��ا أموالك��م وال أوالدكم بالت��ي تقربكم عندنا زلف��ى قربة إال من 
آمن وعمل صالا بانفاق ماله ف س��بيل الل وتعليم ولده اخلي والص�ح فأولئك هلم 
ج��زاء الضعف بم عملوا وهم ف الغرف��ات آمنون من املكاره وقرئ بالتوحيد ) 38 ( 
والذين يس��عون ف آياتنا بالرد والطعن معاجزين أولئك ف العذاب حمضون ) 39 ( 
قل إن ربى يبس��ط الرزق ملن يش��اء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شء فهو يلفه 
عوضا إما عاج� أو آج� وهو خي الرازقني فإن غيه وسط ف إيصال رزقه ال حقيقة 
لرازقيته وف الكاف عن أمي املؤمنني عليه الس���م من بس��ط يده باملعروف إذا وجده 
يلف الل له ما أنفق ف دنياه ويضاعف له ف آخرته وعن الرضا عليه الس�م قال ملوىل 

له هل أنفقت اليوم شيئا فقال ال والل فقال عليه الس�م فمن أين يلف الل علينا؟
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احلقوق يقابلها الواجبات 

 حسني نرص- قاسم عبد اهلادي 
                      ضياء االسدي - حسنني الزكروطي

  عيل صالح املرشفاوي -حسنني الشاجلي  
 حيدر عدنان

  حممد محزة- ليث النرصاوي
 عباس الصباغ 

رس������الة الحقوق لالمام الس������جاد عليه السالم هي دستور لحقوق االنسان وطالما انها تتضمن الحقوق فهذا يعني ضمنا ان 
هنال������ك واجبات يكلف بها البش������ر فحق االباء يعني هنالك واجبات على االبناء ، واذا م������ا اراد اي مجتمع ان يعيش حياة 
حرة كريمة نس������يمها التعايش الس������لمي ان يلتفت الى هذه الرس������الة العظيمة هذا من جانب ومن جانب اخر ان االلتزام 
بهذه الرسالة السيما من قبل المسلمين فانها تعكس صورة العقيدة التي يؤمنون بها وتكون صورة صادقة وتثبت حديث 

المعصوم عليه السالم رحم اهلل من احيا امرنا .
رس������الة الحقوق تنظر الى االنس������ان والى الجوارح بعيدا عن متعلقات االنس������ان من اعتقادات واتجاهات اخرى وكم من 
يهودي اعتنق االس������الم في زمان االئمة عليهم الس������الم عندما يرى تصرفاتهم اتجاه معتنقي االديان االخرى التي تعتمد 

االحترام فنراهم يعلنون اسالمهم ويشهدون لهم بالرسالة وحق الوالية . 
واخيرا اذا اردنا ان نغلق المنافذ على المتربصين بالمس������لمين س������وءا فما علينا اال التمسك برسالة الحقوق حت  نضمن 
حقوقنا ويضمن االخرون ايضا حقوقهم وتكون بالتبادل خذ واعطيني وليكن في حساباتنا اذا ما اردنا من اهلل عز وجل 

امر ما فعلينا ان نتذكر واجباتنا اتجاه اهلل عز وجل ونؤديها ومن ثم ندعو لتحقيق حقوقنا .



رئيس مجلس كربالء علي المالكي: شمول كافة موظفي الدولة 

المستحقين في المحافظة بتوزيع قطع االراضي السكنية، وفق 

الضوابط والقوانين النافذة. أخبار
ومتابعات

شعبة الزينة والتشجير في قسم الحرمين الشريفين بكربالء، تجني )7.500( كيلو من ثمار نخيل )تمر( منطقة بين الحرمين 
وسيتم توزيعها على الزائرين مّجانًا.

اىل  الدراسية  الشهادة  اليملكون  ممن  والدفاع  الداخلية  وزاريت  منتسبي  اعادة  قانون  مقتح  عىل  املوافقة  بعدم  النواب،  ملس  صّوت 
ت خ، بعدم املوافقة عىل مقتح قانون اعادة منتسبي  اخلدمة. وقال مصدر برملاين ف حديث لوسائل اع�م حملية، إن »ملس النواب صوَّ

وزاريت الداخلية والدفاع اىل اخلدمة )ممن اليملكون الشهادة الدراسية(«.
من جانبه، اكد النائب عيل بديري أن »بعض االطراف السياسية تقف بالضد من اعادة املفسوخة عقودهم بذريعة عدم امت�كهم شهادات 

متناسني تضحياهتم«، الفتا اىل أن »املعتضني غادروا اجللسة ل�خ�ل بالنصاب وهو امر غي صحيح«.

بارَش قسم الصيانة ف العتبة السينية املقدسة وبالتعاون مع مستشفى 
زين العابدين )عليه الس�م( بأعمل هتيئة موقع للمستشفى اجلديدة 

املؤقتة ف سداب الائر السيني الرشيف من جهة باب القبلة.
امل�كات  ان  االنباري(:  )كريم  الاج  الصيانة  قسم  رئيس  وقال 
)عليه  العابدين  زين  مستشفى  مع  وبالتعاون  القسم  ف  الفنية 
مستشفى  بانشاء  اخلاصة  االع��مل  من  مموعة  نفذت  الس�م( 
وخصوصا  املليونية  للزيارات  مؤقت  وبشكل  متكاملة  للطوارئ 
زيارة اربعينية االمام السني )عليه الس�م( املقبلة. واشار االنباري 
العتبة  تعمل  الذي  واملتكامل  املؤقت  املستشفى  مرشوع  ان  اىل 
السينية املقدسة عىل انشائه خلدمة زائري االمام السني واخيه اب 
الفضل العباس عليهم الس�م ، هيدف إىل معاجلة الاالت الطارئة 

أثناء الزيارة املباركة مثل االختناق والكسور، ال سمح الل تعاىل«.

إنشاء مستشفى للطوارئ داخل الحائر الحسيني

البرلمان يرفض مقترح قانون اعادة منتسبي الداخلية والدفاع للخدمة
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المتحدث باسم وزارة التربية، فراس محمد: نحتاج الكثر من 12 ألف مدرسة 
وتوحيد االقساط بالمدارس االهلية صعب جدًا

 الجهاز المركزي لإلحصاء، في العراق، يعلن ارتفاع انتاج محصول الحنطة لعام 2019 
بنسبة تقارب من 100%، فيما ارتفع إنتاج محصول الشعير بنسبة %696.

هبا  تقوم  التي  اجلهود  تعاضد  عن  املقدسة  العلوية  العتبة  أعلنت 
أقسامها ف موسم زيارة أربعينية اإلمام السني )عليه الس�م(.

ب�  القسم  رفد  »سيتم  انه  اجلد  س�م  النظام  حفظ  مسؤول  وق��ال 
بمتطوعني لتنصب مهمتنا ف موقع )صحن فاطمة( بإدارة املكان أمنيًا 
التفتيش وتوفي انسيابية الدخول واخلروج للزائرين،  والقيام بمهام 
النجف  حمافظة  ف  المنية  الجهزة  قادة  مع  التباحث  تم  انه  مضيفا 
بحركة  اخلاصة  العقبات  مجيع  تذليل  ف  املشتك  للعمل  الرشف 
إىل  تفويهم  وإعادة  الطاهر  الرم  إىل  وصوهلم  حيث  من  الزائرين 

املحافظات بعد اإلتفاق مع الوزارات املعنية.
فيم أكد قسم الشؤون اخلدمية ف العتبة العلوية إعداده خطة متكاملة 
من ث�ث مراحل سيتم العمل عليها خ�ل زيارة الربعني املليونية .

أعلنت وزارة الدفاع عن مدامهة ث�ثة اوكار لداعش وضبط اسلحة واعتدة ف ناحية اب صيدا بقضاء املقدادية ف دياىل، تزامنًا مع حلول 
زيارة أربعينية اإلمام السني )عليه الس�م(.

حيث دامهت قوة من مفارز شعبة االستخبارات العسكرية ف الفرقة اخلامسة وباالشتاك مع لواء املشاة 20 وبالتنسيق مع استخبارات 
املخيسة وبساتني  اوكار ل�سلحة واالعتدة واملتفجرات تعود لعصابات داعش االرهابية ف بساتني قرية  قيادة عمليات دياىل ث�ثة 

الشكايك ف ناحية اب صيدا بقضاء املقدادية بمخافظة دياىل .
وبينت الوزارة أن »املفارز ضبطت بداخل االوكار اسلحة خمتلفة خفيفة ومتوسطة وكمية كبية من عتادها وصواريخ قاذفات ومخسة 

كغم من مادة الC4، وث�ثة كغم من مادة ال TNT، وعددا  من العبوات الناسفة«.

مداهمة 3 أوكار لداعش وضبط أسلحة بديالى تزامنًا مع األربعينية

استعدادات مبكرة للعتبة العلوية المطهرة
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 27/محرم الحرام /1441هـ الموافق 2019/9/27م :

نتعرض ف هذه اخلطبة اىل بعض الفقرات من وصية االمام الصادق 
)عليه الس�م( اىل ابن جندب، يقول االمام )عليه الس�م(: 

َأَطاَع  َمْن  َو  لَِغْيِِه  َمُع  َيْ َم  َفإِنَّ َكْسَبُه  َنْفَسُه  َحَرَم  َمْن  ُجْنَدٍب  ْبَن  )َيا 
َو  ُدْنَياُه  َأْمِر  ِمْن  ُه  َأمَهَّ َما  َيْكِفِه   ِ بِاللَّ َيثِْق  َمْن  ُه،  َعُدوَّ َأَطاَع  َفَقْد  َهَواُه 

َفْظ َلُه َما َغاَب َعْنُه( آِخَرتِِه َو َيْ
قول االمام )عليه الس�م( : ))َيا اْبَن ُجْنَدٍب َمْن َحَرَم َنْفَسُه َكْسَبُه 

َمُع لَِغْيِِه( َم َيْ َفإِنَّ
من املعلوم وفق القواعد الدينية والعق�ئية ان االنسان الذي يتكّبد 
العناء واملشقة فيعمل ويتكسب ويصل عىل املال؛ ف�ُبّد ان يراعي 
وآلخرته،  لدنياه  والنفقات  وامللبس  املأكل  من  حاجاته  ويشبع 
يتاج  ما  حتى  بل  واملستحبة،  الواجبة  املالية  النفقات  ذلك  ومن 
ايضًا  املحّللة، ويراعي  بالمور  نفسه  اليه ف سفره والتويح عن 
الرشعية  الدود  ضمن  ذلك  وكل  املختلفة...  عياله  احتياجات 
 .. املختلفة  اآلخرين  احتياجات  يراعي  أن  عليه  ثم  والعق�ئية، 
فيم يتاج  وينفق  الفقراء وغيهم،  من  احتياجًا  االشد  خصوصًا 

اليه آلخرته..
نتائج كسبه،  من  نفسه  الناس لسباب عديدة يرم  بعض  ان  ااّل 
ف� يعطيها حقها من الرصف.. سواء أكان ف مأكله او ملبسه او 
نفقاته االخرى، أو حتى ف التويح عن نفسه، ويبخل بالرصف 
عىل عياله، ويبخل ف اعطاء القوق الرشعية والنفقات االخرى 

يبخل  من  فمنهم  متعددة،  اصناف  عىل  وهؤالء  وآخرته..  لدنياه 
عىل نفسه وعياله، ومنهم من يبخل عىل نفسه، ومنهم من يبخل 
ال  مقبولة  غي  الترصفات  هذه  ومثل  الرشعية..  القوق  اداء  ف 
رشعًا وال عق�ً  ومذمومة وقبيحة، لن االنسان حينم يكّد ويتعب 
حقها  فيعطيها   ً اوال  نفسه  احتياجات  ي�حظ  ان  ف�بد  ويشقى 
حسب املوازين الرشعية والعق�ئية، ثم ي�حظ احتياجات عائلته 

ومتمعه..
حسنة  صفة  فهذه  نفسه  عىل  املحتاج  غيه  االنسان  يؤثر  قد  نعم 
اعطائها حقها ف  نفسه من  فيمن يرم  الك�م  وممدوحة.. ولكن 
الرصف من كدِّ يده وتعبه وتكسبه، ويرصف نتاج هذا التعب عىل 
غيه فيخرس ف الدنيا واآلخرة، أو ال يرصفه ال عىل نفسه وال عىل 
به غيه ويكون  متّتع  الدنيا  فارق  اذا  املال حتى  فيبقى هذا  عياله، 

وباله عليه..
فمثل هذه الترصفات مذمومة عق� ً ورشعًا.. اذ ال تقبل املوازين 
الرشعية وسية العق�ء ان االنسان يكّد ويتعب ويشقى، ثم يمع 

ثمر عمله وتعبه لغيه.. فهو معّذب وغيه يتنعم بكّده وتعبه..
ُه(. قول االمام )عليه الس�م( : )َو َمْن َأَطاَع َهَواُه َفَقْد َأَطاَع َعُدوَّ

املقصود من اهلوى هو ميل النفس ورغباهتا ومشتهياهتا وأمزجتها 
متفقًا مع  قد يكون  امليل والرغبة  وحبها وتعلقاهتا.. وبعض هذا 
امليل  هو  لإلنسان..  باطني  عدو  هو  ما  ولكن  تعاىل،  الل  طاعة 

المؤمُن وثقُته المطلقة باهلل تعالى

صالة الجمعة 
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تعاىل، والذي ال  يريده الل  ملا  املخالف  والرغبة واملزاج واملشتهى 
من  لإلنسان  باطنيا   عدوا   يعد  فهذا  االهلي..  املنهج  مع  يتطابق 
قبيل حب التسلط عىل اآلخرين بغي حق، وحب الرئاسة واجلاه 
غي  ف  والب  نتائج،  من  عليها  يتتب  وما  حق  بغي  والكراهية 
موقعه رشعًا او عق�ً  واالنفعاالت النفسية وغيها مما متليه النفس 
االّمارة بالسوء وغيه، فإن كل ذلك من اهلوى املذموم الذي ورد 
ذمه ف كثي من اآليات القرآنية واالحاديث الرشيفة، ورد عن النبي 
اتّباع  أمتي  عىل  أخاف  ما  )أخوف   : وسلم(  وآله  عليه  الل  )صىل 
اهلوى وطول المل، فأما اتّباع اهلوى فيصدجُّ عن الق، وأما طول 
الس�م(:  )عليه  املؤمنني  أمي  عن  وورد  اآلخرة(،  فُينيس  المل 

)أشقى الناس من غلبه هواه، فملكته دنياه، وأفسد ُأخراه(.
ُه ِمْن  ِ َيْكِفِه َما َأمَهَّ قول االمام الصادق )عليه الس�م( : )َمْن َيثِْق بِاللَّ

َفْظ َلُه َما َغاَب َعْنُه(. َأْمِر ُدْنَياُه َو آِخَرتِِه َو َيْ
وابت�ءات وحمن  وتشغله، وهناك مشاكل  هتّمه  أمور  انسان  لكل 
وأعداء ولديه خوف وقلق منها، وقد تكون هذه االمور دنيوية او 
أخروية من قبيل الفقر او املرض او االعداء أو خوف الوقوع ف 
املعصية والرام او الضعف امام الدنيا واغراءاهتا.. وقد تكون له 
امايّن دنيوية وأخروية وتطلعات وأهداف وأعمل ونشاطات يب 

ان يققها ولكن تواجهه صعوبات..
او  بجاهه  او  سلطته  او  بمله  أو  البدنية  بقدرته  يثق  انسان  فهناك 

او  ذكاء  او  س�ح  من  ذلك  بغي  أو  بقوته  او  بعشيته  او  بأوالده 
)عليه  السني  االمام  ف  ولنا  تعاىل  بالل  ثقته  املؤمن  ولكن  قوة، 
الس�م( قدوة وأسوة فهو )عليه الس�م( ف تلك الظروف الصعبة 
جدًا يدعو الل تعاىل )اللهم أنت ثقتي ف كل كرب، ورجائي ف كل 

شّدة، وانت يل ف كل أمر نزل ب ثقة وُعّدة(.
يمّر  منكم حينم  أّي واحد  به  وادعو  اخواين  احفظوه  الدعاء  هذا 
السني  لإلمام  الدعاء  هبذا  ادعو  وشدة،  وبكرب  وحمنة  بمشكلة 
)عليه الس�م( وهذا جزء من الدعاء، الحظوا كل املحن واملشاكل 
واالبت�ءات االمام )عليه الس�م( هكذا يقول ف خماطبته مع الل 
منها  واخاف  منها  واقلق  منها  اخشى  التي  االمور  كل  وف  تعاىل 
ف الياة الدنيا )وانت يل ف كل أمر نزل ب ثقة وُعّدة(، انت ثقتي 
انت الذي اتوكل عليك ال أتوكل واثق بالقدرة العسكرية وبقدرة 
الرجال وبقية القدرات املادية والقدرات االخرى، نعم، يأخذ هبا 
وتوكله  ظنه  وحسن  تعاىل  بالل  تبقى  االنسان  ثقة  ولكن  االنسان 
عىل الل تعاىل فإنُه يكفِه عنه ما ياف ويذر من امور الدنيا وأمور 

اآلخرة.
نسأل الل تعاىل ان يوفقنا بان نثق به ونحسن الظن به ونتوكل عليه 
حممد  عىل  الل  وصىل  العاملني  رب  لل  والمد  ويرىض..  يب  كم 

وآله الطيبني الطاهرين.
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استشهاد  ذكرى  عشنا  االسبوع  هذا  ف  واالخ��وات  االخوة  اهيا 
هنا  يسن  املناسبة  وهبذه  الس�م(  )عليه  السجاد  االمام  ورحيل 
الس�م(  )عليه  السجاد  االمام  لنا  تركه  ما  بعض  اىل  نتعرض  ان 
من كنوز املعارف االهلية التي غفلنا عن أمهيتها ودورها املهم ف 
حياتنا الدنيا واآلخرة، أمهلنا ّ ودراستها ونرشها وكذلك تطبيقها 
أال وهي )رسالة القوق( من كنوز املعارف االهلية العظيمة التي 
ليس فقط ينبغي بل يب ان نتعلمها وندرسها ونعتني هبا ونطبّقها 
الشاملة  القوق  رسالة  وهي  تطبيقها  عىل  ونحرص  حياتنا،  ف 
جلميع ما يتعلق بحقوق االنسان واملحيط الذي ييط به، فيحتاج 
ابتداًء من الاكم واملحكوم والراعي والرعية  اليها الفرد البسيط 

وكل ما يتعلق بشؤون االنسان ف خمتلف ماالت حياته..
االمام  رحيل  ذكرى  نعيش  ونحن  هنا  ادعوكم  اخ��واين  لذلك 
الرضا  االمام  دائًم  الديث  هذا  احفظوا  الس�م(  )عليه  السجاد 
الصلت  ابو  امرنا(  أحيا  من  الل  )رح��م  يقول:  الس�م(  )عليه 
أمركم؟  نحيي  وسيلة  بأي  أمركم..  ُنحيي  كيف   : يسأله  اهلروي 
لو علموا حماسن  فاهنم  الناس  وتعلموهنا  تتعلمون علومنا   : قال 

ك�منا التبعونا.
اخواين من الوسائل املهمة ف إحياء ذكرى االئمة عليهم الس�م 
ندرس  نحن  ايضًا  بعلومهم،  والتعريف  للتذكي  املجالس  إقامة 
علومهم ونتعلم علومهم ومعارفهم ونفهم هذه العلوم ونحرص 

عليهم  االئمة  لنا  تركها  التي  العظيمة  الكنوز  من  تطبيقها،  عىل 
الس�م ومنها هنج الب�غة ورسالة القوق.

اليشء االخر اخواين ندّقق قلي� ً ما هي تلك االسباب االساسية 
لو  نحن  الدنيا؟  الياة  ف  وخ�فاتنا  ونزاعاتنا  مشاكلنا  اغلب  ف 
ندّقق ف السباب االساسية واجلوهرية هو امهالنا للحقوق حقوق 
بعضنا عىل بعض، حقوق االنسان مع كل موجود حوله، حقه مع 

الل وحق الل تعاىل عليه وحقوقه مع االخرين.
منا  واحد  كل  عىل  ن�حظ  نحن  اخواين  االساسية  املشاكل  احد 
ويرّتب  االخرين  من  حقوقه  برعاية  يطالب  دائًم  منا  الواحد  ان 
قبل  من  حقوقه  ُت��راَع  مل  اذا  االخ��رى  واالث��ار  والنزاع  املشاكل 
االخرين، ولكن هو هذا االنسان هل يراعي بنفس الدرجة حقوق 

االخرين عليه أم ال ؟
هل  هو  ولكن  شء  كل  يعطيه  ان  تعاىل  الل  من  يطلب  مّنا  الكل 
داخل  ف  منه،  تعاىل  الل  يريدها  التي  بعضها  ولو  االمور  ُيراعي 
االسة الزوج دائًم ُيطالب بجميع حقوقه من الزوجة واذا مل ُتراعي 
بعض القوق ُيرّتب املشاكل والنزاع والكثي من اآلثار، الزوجة 
تطالب الزوج بكل القوق وُترتب املشاكل واآلثار السلبية ان مل 
يراع الزوج هذه القوق ولكن هي البعض هل تراعي كل القوق 

التي للزوج؟ 
الحظوا اخواين القضية مهمة القوق متبادلة ليست عندنا حقوق 

تحّدث 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 27/ محرم الحرام  /1441هـ الموافق 2019/9/27م، تحّدث في ُخطبته قائال:

: )رسالة الحقوق( من كنوز المعارف االلهية الشيُخ الكربالئيُّ
 التي غفلنا عن أهميتها ودورها في حياتنا الدنيا واآلخرة
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متبادلة  هي  القوق  مسألة  ف  ن�حظ  اذا  دائًم  واحد  طرف  من 
بني الطرفني بمعنى آخر كل طرف البد ان ُيراعي حقوق الطرف 

االخر.
بجميع  وامهاهتم  آبائهم  من  يطالبون  االوالد  واالوالد..  اآلباء 
وامهاهتم؟  آبائهم  حقوق  يراعون  االوالد  هل  ولكن  حقوقهم 
املادية  حقوقه  كل  يراعوا  ان  متمعه  ابناء  من  يطلب  مّنا  الواحد 
واملعنوية ولكن هل هو يراعي حقوق االخرين كم هو يطلب من 
اآلخرين ان يراعوا هذه القوق؟ هذه احدى املشاكل االساسية 
وأحد االمور االساسية ف مشاكلنا وف نزاعاتنا وف ختلفنا ف ان 
احد  املعاناة..  ومن  الشقاء  ومن  التعاسة  من  الالة  هذه  نعيش 
االمور االساسية هو ان كل واحد يطلب من االخرين ان يراعوا 
حقوقه بأمجعها لكن هو ال يراعي حقوق االخرين.. لو اننا وازّنا 
حالة التوازن انا ُاطالب اآلخرين هبذه القوق وعليهم ان ُيراعوا 
ُاالحظ  الدرجة  بنفس  ُكنُت  لو  ايضًا  انا  عليهم  يل  التي  القوق 
ف  االمور  هذه  حصلت  ملا  عيلَّ  اآلخرين  حقوق  واطّبق  وُاراعي 

حياتنا الدنيا.
لذلك اخواين ُالفُت نظركم اهتموا ولو بعض اليشء القليل برسالة 
يسيًا  شيئًا  ولو  اقرأوها  الس�م(،  )عليه  السجاد  لإلمام  القوق 
إضافة اىل ذلك علينا حقيقة ان هنتم هبذه الرسالة االهلية للحقوق 
ف  اجلمهيية  الثقافة  ونثّقف  ومؤسساتنا  وجامعاتنا  مدارسنا  ف 
وان  مكان  كل  وف  والدوائر  واجلامعة  واملدرسة  االسة  داخل 
ف  السينية  املجالس  وف  مالسنا  ف  القوق  هذه  ونعّلم  نعّرف 
املجالس حينم ُنحيي ذكرى االمام السجاد )عليه الس�م( نعّرف 
اليه  التي تضمنت مجيع ما يتاج  الناس بجزء من رسالة القوق 
االنسان ف القوق مع حميطه.. نذكر هنا اخواين مثالني من هذه 

القوق املهمة..
التعايش  االمام )عليه الس�م( ف بعض هذه القوق بنّي حقوق 
)عليه  االم��ام  االسة،  داخ��ل  من  ابتداًء  الصحيح  االجتمعي 
عىل  الزوجة  وحقوق  الزوجة  عىل  الزوج  حقوق  يبني  الس�م( 
الزوج وحقوق االبوين، وانا ُالفت نظركم خصوصًا ف هذه االيام 

ن�حظ عدم مراعاة حقوق االبوين حق االب وحق االم.

ماذا يقول االمام )عليه الس�م( وُالفت نظر البناء وطبعًا االبناء 
ليس فقط الشباب احيانًا االبن كبي بلغ االربعني او اخلمسني ال 
ُيراعي حقوق أبيه وحقوق أّمه.. يقول االمام )عليه الس�م(  ف 
بيان حق الب ) وحق ابيك ان تعلم انك لواله مل تكن(، االمام 
)عليه الس�م( ُيلفت نظرنا الل تعاىل جعل االب الواسطة والطريق 
التكويني وفق ارادته ف ان يكون وجودك، الوجود نعمة عظيمة 
لإلنسان انه يكون خملوقا لل تعاىل وتكون له نعمة الوجود، ولوال 

الب انت اص�ً  مل تكن موجودًا ف الياة الدنيا.
ثم يقول االمام )عليه الس�م(: )فمهم رأيت ف نفسك ما يعجبك.. 
فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه، وأمحد الل واشكره عىل قدر 

ذلك، وال قوة إال بالل...(
تربية  فقط  ليست  بالتبية  ونقصد  التبية  ونعمة  الوجود  نعمة 
اجلسدي  النمو  ك��ان  س��واء  النمو  بمعنى  التبية  وان��م  النفس 
والتبوي والتعليمي فالب اصل النعمة وانم هو سببها فإحسانه 

عظيم عليك وانت عليك ان ترّد له شيئا من هذا اإلحسان..
أن  أمك:  )فحق   : الس�م(  )عليه  االم��ام  يقول  االم  حق  ف  ثم 
تعلم أهنا محلتك، حيث ال يمل أحد أحدًا، وأهنا وقتك بسمعها 

وبرصها، ويدها ورجلها وشعرها وبرشها، ومجيع جوارحها..(
االم حتّملت من املعاناة وكابدت من املشاق ما ال يتحمله احد ف 
نفسها  اتعبت  ذلك  بعد  ثم  اشهر  تسعة  فحملتك  بإزائك  الكون 
هذه  اىل  وتصل  وتنمو  تكب  ان  سبيل  ف  كياهنا  وكل  وجوارحها 
املرتبة، ال يكون ف يوم من االيام حتمل شهادة عليا او تكون لك 
سلطة او جاه او منصب او موقع ف املجتمع او مال كثي وابوك 
فقي او اّمك ف حال آخر وتنسى تلك النِعم وتنسى ذلك اإلحسان 

العظيم.
البد ان تلتفت اىل أصل نعمة الوجود ونعمة التبية والنمو اىل ان 
وصلت اىل هذه املرتبة وانت ما فيه انم يعود الفضل فيه اىل االب 
واالم، ال تنس هذا االحسان وال ُتعجبك نفسك ان وصلت اىل 
ما وصلت من منصب وجاه ومال وقوة وسلطة وغي ذلك من 
ابويك بحقوقك عليك  ُتطالب  ابويك.. كم  هذه االمور ال تنس 

ان ت�حظ هذه القوق التي لبويك عليك..

A h r a r w e e k l y9



ثم يبني االمام )عليه الس�م( حق خازن العلم وراعي العامل.. 
ونحن نبتدئ السنة الدراسية هلذا العام ف املدارس واجلامعات 
هذا  جعَل  ومّنِه  بفضلِه  تعاىل  الل  الق،  هذا  ُن�حظ  ان  البد 
االستاذ وهذا املعلم وهذا املدرس خازنًا هلذا العلم وحافظًا هلذا 
العلم.. ال يتصور أحد بذكائِه وبشطارتِه وجهدِه وصَل اىل هذه 
املرتبة، الل تعاىل اعطاك الذكاء ووّفر لك االجواء حتى وصلت 
اىل هذا املقام فجعلك خازنًا وحافظًا للعلم وهذا العلم أمانة ف 
عنقك عليَك ان توصل هذا العلم اىل اآلخرين.. االستاذ كان لُه 
استاذ علّمُه واملعلم كان لُه معلم علّمُه واملدرس كان له مدرس 
علمُه وكانت له مدرسة وأسة هذه االجواء التي ُوِفرت لُه الل 
معلمني  بتوفي  عليه  ومن  االجواء  هذه  بتوفي  عليه  مّن  تعاىل 
ومدرسني علّموه ووفروا له هذه االجواء فأنت اآلن خازن هلذا 
اؤمتن  امانة  الطالب  العلم  حّقُه..  ُتعطي هلذا  ان  العلم وعليك 
عندك من ِقبَل استه ومتمعه وبلده ووطنه عليك ان ُتعطي هذه 

االمانة حّقها.. 
االمام  تعليم،  فيِه  مكان  كل  وف  الدرايس  العام  نبتدئ  ونحن 

)عليه الس�م( يبني ث�ثة امور : 
بّينًا،  واضحًا  صحيحًا   ً كام�  العلم  هذا  ُيوصل  ان  االول: 
تاّمة وكاملة  العلوم  فيه من  ما  ُاوصل  الف�ين عيلَّ  الِكتاب  هذا 
العلوم  ُاوصل هذه  ان  بّينة واحرص عىل  ناقصة واضحة  وغي 
واملضامني واضحة بّينة ال لبس فيها وال نقص وال غموض وال 
وحفظوا  فهموا  اهنم  هل  الطلبة  واتابع  احرص  ان  عيلَّ  اشتباه 

واتقنوا هذه املادة العلمية.. هذا الّق االول.
العلم شاّقة  ان اكون رفيقًا ومتأنيًا وصابرًا فرحلة   : الثاين  الّق 
حتتاج اىل  ان ُاوصل هذه املادة العلمية بم ذكرناه من مواصفات 
ف النقطة االوىل ان أوصلها وأجعلها هذا الرفق بالطالب والتأين 

والصب ف رحلة ايصال هذه املادة العلمية اىل الطالب حتى اذا 
قد  أكون  الدراسية  الِرحلة  من  أو  الدراسة  السنة  من  انتهيت 
اطمأننت من خ�ل هذه الوسيلة، اما االساليب االخرى ِخ�ف 

ذلك ال نصل منها اىل نتيجة.
النقطة الثالثة املهمة التي ُنلفت نظر االخوة االساتذة واالدارات 
والعلوم  العلم  واُلس  املدارس  وادارات  اجلامعات  ورئاسات 
نفع  ال  وحكمة  وأخ���ق  وتربية  تأديب  غي  من  التخصصية 
فيها.. تتحول إىل أداة رضر للفرد واملجتمع.. البد ان نحرص 
كم مطلوب ِمّنا ان ُنوصل مادة الرياضيات والفيزياء والكيمياء 
لبس  بّينة ال  تامة واضحة  املواد االخرى كاملة  واالحياء وبقية 
فيها وال غموض اىل عقل الطالب؛ علينا ان هنتم بالتبية وتأديب 
من  را  َق��دَ نعطي  ان  والبد  الميدة  بالخ�ق  وختلّقه  الطالب 
االهتمم والعناية بتأديب الطلبة وترقيهم ف املبادئ االخ�قية كم 
نعطي اهتممًا باملادة العلمية التخصصية وإاّل ان ركزنا فقط عىل 
املادة العلمية من دون ان نعتني بتبية هؤالء االوالد وهتذيبهم 
الرفيع  اخُللق  اصحاب  من  يكونوا  ان  عىل  ونحرص  وختّلقهم 
املخدرات  مزالق  ف  االن��زالق  اىل  الطلبة  من  الكثي  سينحدر 
وربم  الصحيح  االخ���ق��ي  املسار  عن  واخل���روج  والفجور 
يكونون اعضاء ضارين ف املجتمع مستقب� ً، لذلك هنا االمام 
)عليه الس�م( يؤكد ان ف هذه النقطة الثالثة )فإن العلم ِعقالُه 
االخ�ق والكمة( البد ان يكون اعتناؤنا بالمرين معًا، لذلك 
الذي نرجوه من مجيع املؤسسات التبوية عىل اخت�ف مسمياهتا 

ان يكون االهتمم كافيا هباذين املجالني االساسيني.
نسأل الل تعاىل ان يوفقنا لذلك انه سميع ميب والمد لل رب 

العاملني وصىل الل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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)5-1(

لقد نزل القرآن الكريم بلغة العرب وب�غتهم، وقد كانت ب�غته 
العظيم  السفر اإلهلي  التي جاء هبا هذا  أبرز وجوه اإلعجاز  هي 
ماراته  عن  فعجزوا  أنفسهم  العرب  سبحانه  املوىل  به  وحتدى 
سورة  بمثل  حتى  أو  منه  سور  بعرش  أو  مثله  بكتاب  باإلتيان 
لَنا  َنزَّ واحدة كم يشهد هلذا قوله تعاىل : )) َوإن كنتم ف َريب ممَّا 
اللَّ  دون  من  شَهَداَءكم  َوادعوا  مثله  ّمن  بسوَرة  فأتوا  َعبدَنا  َعىَل 
نزول  العرب ف زمان  أن  )البقرة:23(، مع  إن كنتم َصادقنَي (( 
الفوز  ويتبارون عىل  يتفنون ف ك�مهم وأشعارهم  كانوا  القرآن 
باإلتيان بارقى أساليب الب�غة وبياناهتا ف مواسمهم ومالسهم ، 
وقد كان هذا التحدي الذي أعلنه القرآن بوجوههم سهً� يسيًا 
عليهم، إذ هم أهل هذه الصناعة ال يشق هلم ف هذا اجلانب غبار. 
ولكن عندما علمنا أهنم عجزوا عن هذا التحدي ورّصح قائلهم 
ف القرآن بعد أن استمع إليه: )إن له ل�وة وان عليه لط�وة، وان 
أع�ه ملثمر، وإن أسفله ملغدق، وإنه ليعلو وال يعىل عليه()بحار 
النوار 9 : 167(، وف رواية: )وما يقول هذا برش()املصدر نفسه 

17: 212 وتنسب هذه الكلمت للوليد بن املغية(.
نقول: عرفنا بعدها � أي بعد عجز العرب عن ماراة ب�غة القرآن 
الكتاب  � ان أحد أبرز وجوه اإلعجاز ف هذا  الذي نزل بلغتهم 
الكريم هي ب�غته التي أذهلت أهل الفن عن اإلتيان بث�ث آيات 

متواليات فقط ، وهو أقل عدد تشتمل عليه أقرص سورة ف القرآن 
الكريم.

ومن هنا نقول: إن السئلة التي طرحتموها عن القرآن الكريم و 
التكرار الذي امتاز به القرآن الكريم ف موارد متعددة وباخلصوص 
ف قصة نبي الل موسى )عليه الس�م( .. كل هذه المور وغيها 
هي من االساليب الب�غية التي اعتمدها القرآن الكريم، وكانت 
مادة إعجازه وتفننه. وقد تناوهلا املفرسون والباحثون ف دراسات 
تفسي  إىل  العودة  يمكنكم  املثال  سبيل  وعىل  متنوعة،  متعددة 
الزخمرشي )الكشاف( وهو أحد املختصني بعلم الب�غة، لتطلعوا 
آياته،  ف  القرآن  هبا  حفل  التي  الب�غية  الوجوه  من  جانب  عىل 
البستاين  حممود  الدكتور  كتاب  عىل  الط�ع  يمكنكم  وكذلك 
)القواعد الب�غية ف ضوء املنهج اإلس�مي( حيث تناول ف بحوثه 
مجلة من العنارص الب�غية التي اشتمل عليها القرآن الكريم وذكر 
منها قوله ف العنرص الفكري، إذ قال عند بيانه عن املستويات التي 
يضعها هذا العنرص الفكري للنص: الفكرة املعتضة : ويقصد 
هبا كل فكرة تقطع سلسلة املوضوع الذي يتحدث عنه النص، إّما 
من خ�ل قطعه بفكرة متس املوضوع نفسه )ويكون بمثابة تعليق 
ال  طارئة  بفكرة  أو  باملوضوع،  عابرة  صلة  ذات  بفكرة  أو  عليه( 

ع�قة هلا باملوضوع، ولكّن يستهدف التكيز عليها..

السورة الواحدة تتحدث عن عدة مواضيع وبازمان مختلفة

 ما الغاية من ذلك؟ او تكرار قصة في اكثر من سورة ؟ 
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قواعد  فقهية

املعنى: املقصود من االشتاك هنا مشاركة املسلمني ف الحكام 
ف  املكلفني  مجيع  اش��تاك  القاعدة  معنى  فيكون  الرشعية، 
التكليف، وتفيد أن الحكام ال ختتص بجمعة دون مجاعة بل تعم 

الارضين والغائبني والعاملني واجلاهلني أمجعني.
املدرك: يمكن االستدالل عىل اعتبار القاعدة بأمور عىل ما ييل:

1 - الروايات: منها اخلب املشهور: )حكمي عىل الواحد حكمي 
عىل اجلمعة(. دل عىل أن الكم الرشعي ال يتص بفرد خاص 

بل يشمل اجلميع فيشتك كل املكلفني ف الكم.
ومنها صحيحة زرارة عن أب عبد الل عليه الس�م قال: )ح�ل 
حممد صىل الل عليه وآله ح�ل أبدا إىل يوم القيامة، وحرامه حرام 
ال  والرام(  )ال�ل  الكم  أن  عىل  دلت   . القيامة  يوم  إىل  أبدا 
يتص بقوم ف عرص خاص بل يشمل مجيع الطبقات، ف خمتلف 

العصار.
2 - الدلة الولية: إن الدلة التي تبني الكم تكون عىل قسمني:
العام بنحو القضية القيقية: كقوله تعاىل: ولل  )الول( اإلنشاء 
عىل الناس حج البيت من استطاع إليه سبي� . هذا القسم بظهوره 

يشمل اجلميع، لن
مفاده حتقق الكم ف فرض حتقق املوضوع ب� فرق بني الارض 

والغائب.
الص�ة  أقيموا  تعاىل:  قوله  مثل  الشفاهية:  اخلطابات  )الثاين(: 
الارضين  إىل  منرصف  الوىل  بالسلوب  القسم  هذا  وغ��يه، 
ولكن قرر ف الصول عدم اختصاصه بالضور، كم قال املحقق 
صاحب الكفاية: رضورة وضوح عدم اختصاص الكم ف مثل 
)يا أهيا الناس اتقوا، ويا أهيا املؤمنون( بمن حض ملس اخلطاب 
ب� شبهة وال ارتياب، ويشهد ملا ذكرنا صحة النداء بالدوات مع 

إرادة العموم من العام الواقع تلوها ب� عناية .
وال يفى أن الشكال إنم هو عىل القول بأن اخلطاب يتوجه إىل 
النبي  إىل  موجه  اخلطاب  بان  قلنا  إذا  وأما  الارضين،  املكلفني 
صىل الل عليه وآله ف� مال ل�شكال، كم قال: وأما إذا قيل بأنه 
)النبي صىل الل عليه وآله( املخاطب واملوجه إليه الك�م حقيقة 

وحيا أو إهلاما ف� حميص إال عن كون الداة ف مثله )أهيا الناس( 
لتوهم اختصاص  للخطاب اإليقاعي ولو مازا، وعليه ال مال 
فض�  املعدومني  يعم  بل  بالارضين  اخلطاب  له  املتكفل  الكم 

عن الغائبني .
3 - الصل: وهو االستصحاب بمعنى أن الحكام الثابتة جلمعة 
الزمنة  ف  بقاؤها  يستصحب  اإلس���م  صدر  ف  املسلمني  من 
املحقق  قال  كم  االستصحاب،  أرك��ان  ويتم  للجميع  املتأخرة 
هذه  أحكام  من  املتيقن  يكون  أن  بني  فرق  ال  الكفاية:  صاحب 
بنسخه  وارتفاعه  بقائه  ف  شك  إذا  السابقة  الرشيعة  أو  الرشيعة 
أن  املعلوم  ومن   . االستصحاب  أدلة  لعموم  الرشيعة،  هذه  ف 
يكون  السابقة  الرشيعة  أحكام  ف  تاما  كان  إذا  االستصحاب 
تاما - بالولوية – ف الرشيعة املقدسة اإلس�مية، الحتمل تعدد 

املوضوع ف تلك الرشيعة وعدمه ف رشيعتنا.
قاعدة االشتاك كان  اعتبار  الدليل عىل  إن ذكر  4 - الضورة: 
إىل  حتتاج  ال  القاعدة  هذه  وإال  املحققني  بسية  العمل  باب  من 
االستدالل، لهنا من رضوريات الفقه وال يكون فيها أية شبهة 
)دالة(  الكثية  والروايات  فاآليات  املسلمني،  عند  ريب  وأدنى 
عىل اشتاك الحكام الواقعية بني العامل واجلاهل وإن شئت فعب 

)عنها( بقاعدة االشتاك فإهنا من رضوريات املذهب .
فرعان

الول: يب القضاء عىل من فاتته الص�ة عمدا أو جه�، وذلك 
عىل أساس القاعدة. كم قال سيدنا الستاذ: يب قضاء الص�ة 
اليومية التي فاتت ف وقتها عمدا أو سهوا أو جه� لجل النوم 
لفقد  فاسدة  هبا  أتى  إذا  وكذا  ذلك  لغي  أو  للوقت،  املستوعب 

جزء أو رشط يوجب فقده البط�ن .
املرأة  صوم  قضاء  الك��ب(  )الولد  ال��ويل  عىل  يب  هل  الثاين: 
متناسقا لقضاء صوم الرجل أم ال؟ قال املحقق صاحب اجلواهر 

رمحه الل القوى هو ثبوت القضاء:
وفاقا لظاهر املعظم، بل نسب إىل الصحاب، لقاعدة االشتاك .

قاعدة االشتراك
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استفتاءات شرعية

السؤال : هل يوز التبع بأعضاء املحكوم عليهم باالعدام ؟
اجلواب: ال يوز قطع جزء من انسان حي اللاقه بجسم غيه 
اليد  العني وقطع  قلع  بليغًا كم ف  به رضرًا  يلحق  اذا كان قطعه 

والرجل .
 

ببدن   � كقلبه   � اليوان  أعضاء  بعض  الاق  يوز  هل   : السؤال 
املسلم ؟

العني كاخلنزير ويصبح  اجلواب : يوز وان كان اليوان نجس 
وتلحقه  املسلم  بدن  من  جزًءا  فيه  الياة  وحلول  االلاق  بعد 

أحكامه .
 

السؤال : إذا أوىص شخص باخذ بعض اعضاء جسمه السليمة 
ملن  واعطائها  والرئتني،  والكبد  والكليتني  القلب  مثل  الداخلية 
يتاج اليها من مرىض املؤمنني فهل يوز له أن يويص بذلك وهل 

يؤخذ بوصيته ف الالتني التاليتني :
أ � اذا حصلت له حالة مرضية شديدة اصبح فيها يائسًا من البقاء 
عىل قيد الياة، او وصل االطباء إىل حّد الياس من حياته، كبعض 
االصابة  او  شاهق  من  السقوط  او  السيارات  اصطدام  حاالت 
بعض  تلف  يسبب  مما  غيها  او  بالنار  االحتاق  او  ناري  بطلق 
االعضاء بحيث يستحيل معه البقاء عىل قيد الياة، ولكن يمكن 

االستفادة من بقية االعضاء ؟
بعد  الداخلية  اعضائه  من  االستفادة  يمكن  وكان  توف  اذا   � ب 
اذا  خصوصًا  عليها  للدارسة  او  للمرىض  منها  ل�فادة  وفاته 

توقفت عليها حياة انسان مؤمن ؟

� ال يوز قطع اعضائه الياتية ونحوها قبل ان يعّد  أ   : اجلواب 
ميتًا عرفًا � بتوقف قلبه ورئتيه عن العمل � وان كان ذلك لغرض 
الاقها ببدن مسلم اخر انقاذًا لياته، والاثر لوصيته بذلك ابدًا .

ب � يوز ان يقطع منها ما يتوقف عليه حفظ حياة مسلم آخر، 
والتثبت الدية عيل القاطع عىل االظهر، واما القطع ملجرد التعلم 

والدراسة ف� يوز .
 

السؤال : شخص مصاب بغشاوة ف قرنية احدى عينيه، وقد قال 
الطبيب بانه يستطيع رفع قرنية املصاب ويضع مكاهنا قرنية من 

شخص ميت، فهل جتوز هذا العملية ام هي حمرمة ؟
اجلواب : اليوز التسبيب اىل انتزاع القرنية من امليت لزرعها ف 
عني الي، واملبارش لقلعها ضامن للدية ولكن يوز للمريض ان 

يسمح للطبيب بزرع القرنية املنزوعة ف عينه .
 

السؤال : هل يوز للمكلف ان بويص بالتبع بجزء من جسده 
)كالكلية والقلب مثً�( ملريض يتاج اليها بعد وفاته ؟

اجلواب : يشكل صحة الوصية املذكورة فيم إذا مل تتوقف حياة 
مسلم عىل قطع العضو املوىص به والاقه ببدنه، نعم االظهر عدم 

وجوب الدية عىل القاطع مع الوصية بالقطع .
 

السؤال : ما حكم تبع الكافر )سواء امليت او الي( بعضو اىل 
املسلم ؟

اجلواب : يوز ويتتب عىل العضو الذي يتم الاقه ببدن املسلم 
بعد حلول الياة فيه مجيع احكام بدنه النه يصي جزًء ا  منه .

ترقيع األعضاء
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اكثر من عشرة آالف عنوان لـ)85( داَر نشر..

تقرير: حسنين الزكروطي/ تصوير: خضير فضالة

افتتح  المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي 
معرض تراتيل سجادية للكتاب ضمن فعاليات مهرجان تراتيل سجادية السنوي الذي تقيمُه 
العتبة الحس���ينية المقدسة للسنة السادس���ة تواليا في منطقة بين الحرمين الشريفين  

بحضور شخصيات دينية واكاديمية متنوعة.

تشارك في معرض تراتيل سجادية للكتاب بدورته السادسة

A h r a r w e e k l y العطاء الحسيني14



محمد عبد السالم

وجاء املعرض الذي ّضم اكثر )10.000( عنوان كتاب ل�)85( 
دار نرش من )امريكا ولبنان وايران وتونس والعراق( لجل نرش 
هنجهم  عىل  والسي  الس�م(،  )عليهم  البيت  أهل  وثقافة  علوم 
تناوهلا  التي  املوثوقة  واالجتمعية  والثقافية  الدينية  املصادر  عَب 
الكتاب واملؤرخون، وتلوينها بالكتب الفلسفية واالدبية والعلمية 
واالكاديمية، والتي من شأهنا االرتقاء باملجتمع وتطويره، بحسب 
ما اكدُه حممد عبد السالم مسؤول معرض تراتيل سجادية، والذي 
اضاف: »يقام معرض الكتاب ف منطقة بني الرمني الرشيفني ملدة 
عرشة ايام، هبدف نرش علوم وثقافة اهل البيت )عليهم الس�م(، 
والسي عىل هنجهم عب الكتب واملصادر الدينية والثقافية املوثوقة 
النرش  دور  وتوزعها  وتطبعها  واملؤرخون  الُكتاب  يتناوهلا  التي 
الشباب  املرتادين  تشجيع  كذلك  واالجنبية،  والعربية  املحلية 
عىل القراءة الورقية ف وقت بدأت توجهات االغلب منهم تتجه 
نحو املواقع االلكتونية عب شبكات التواصل االجتمعية والتي 
غالبا ما تكون مصادرها غي الدقيقة او املوثوقة بخ�ف املصادر 

الورقية«.   
عىل  يقترص  مل  سجادية  تراتيل  معرض  »ان  الس�م:  عبد  وتابع 
واالدبية  الفلسفية  الكتب  شمَل  بل  فحسب؛  الدينية  العناوين 
اخلاصة  والتوجيه  االرش���اد  وم���ت  واالجتمعية  والثقافية 

بالطفال«. 
تم  حيث  الس�م(  )عليه  االكب  عيل  لواء  »مشاركة  عن  منوها 
عرض صور الشهداء االبرار ف معارك التحرير ضّد العصابات 
االجرامية ف لوحة مجيلة جتسد املواقف االنسانية والبطولية التي 
قدمها هؤالء االبطال ف معركة الق ضد الباطل، كذلك عرض 

بعض الوثائق واملقتنيات الربية التي حصل عليها اللواء خ�ل 
معارك التحرير«. 

يف  املشاركة  والضوابط  واملعايري  نرش  دور  مع  التنسيق  آلية  وعن 
للدور  املعرض  ادارة  توفرها  التي  التسهيالت  اىل  املعرض اضافة 
واملؤسسات  ال��دور  اصحاب  لكل  بيانات  قاعدة  »لدينا  ق��ال: 
معرض  ف  فقط  وليس  تشارك  التي  ال��دول  معظم  ف  الثقافية 
تراتيل سجادية؛ بل ف مجيع نشاطات ومهرجانات العتبة السينية 
املقدسة، ويتم دعوهتم للمشاركة ف املهرجانات او املعارض عن 
املبارش،  اهلاتفي  االتصال  خ�ل  من  او  االلكتوين  البيد  طريق 
وبعد ذلك تعمل العتبة السينية املقدسة من خ�ل إدارة املعرض 
الدور  حتتاجها  التي  والتسهي�ت  اخلدمات  كافة  تقديم  عىل 

املشاركة ف املعرض«.
� بيوت:  لبنان  القارئ من  وذكر هاشم رعد قاري مسؤول دار 
تراتيل  معرض  ف  املشاركة  ال��دور  اوىل  من  القارئ  دار  »ان 
ف  التوسع  اىل  سنة  كل  ف  ونسعى  االوىل،  دورته  منذ  سجادية 
اجلناح وتقديم ما يتاجه الزائر، وف هذه السنة عملنا عىل جلب 
كتب اكاديمية خمتصة ف اجلانب االع�مي والصحفي كذلك ف  

القانون والتفسيات القرآنية وغيها«.
وتابع: »يضُم جناح دار القارئ ما يقارب )850( عنوانا، تنوع ف 
اجلانب الديني والعلمي االكاديمي واالدب واالجتمعي، ونسعى 
من خ�ل هذه العناوين املتنوعة اىل املسامهة ف ا  نجاح املعرض 
وحتقيق غاياته وغايات كل االجنحة املشاركة واملتمثلة ف كسب 
الشباب واملجتمع وحتفيزهم عىل القراءة الورقية والتي ان حتققت 

فاهنا ستكون الركيزة االساسية ف رقّي املجتمع وتطورُه«. 

A h r a r w e e k l y15



من جانبه حتدث حممد حسني الساعدي مسؤول مكتبة احليدرية 
يف قم املقدسة من مجهورية ايران االسالمية قائال: »ف بدء الديث 
معرض  إلدارة  واالمتنان  الشكر  بوافر  نتقدم  ان  ااّل  يسعنا  ما 
تنظيم  انجاح  سبيل  ف  كبيا  جهدا  بذلوا  الذين  سجادية  تراتيل 
هذه املعارض القيمة والثرية باملعلومات، وحقيقة ان اهتمم العتبة 
مدار  عىل  النرش  دور  مع  والتواصل  باملعرض  املقدسة  السنية 
السنة يعطي انطباعا مجي� بأن اجلهات املسؤولة ف العتبة املقدسة 
تعي متاما بان تطور البلدان ورقّيها يأيت من خ�ل البحث والقراءة 
ما يدث ف  والتواصل معهم، وهذا  الثقافات االخرى  ومعرفة 
النرش  دور  من  العرشات  تشاهد  حيث  سجادية  تراتيل  معرض 
من خمتلف الدول العربية واالجنبية تشارك ف املعرض وتعرض 
التمزج  وهذا  الديث  هذا  وبالتايل  الديث،  وتتبادل  مصادرها 

سيوّلد افكارا قد تكون عام� رئيسيا ف تطور املجتمع او القضاء 
عىل ظاهرة معينة«.

وعن مشاركتهم يف املعرض وعدد العناوين املشارك هبا قال: »ان 
ف  تأسست  حيث  سنة،   )95( العمر  من  تبلغ  اليدرية  مكتبة 
النجف االرشف؛ ولكن لظروف البلد ف التسعينيات واالضطهاد 
اىل  االنتقال  عىل  اجبنا  اجلائر  الصدامي  الكم  قبل  من  الكبي 
مدينة قم املقدسة«، مشيا اىل ان »مكتبة اليدرية لدهيا مشاركة ف 
اغلب املعارض التي تقام ف العراق وخصوصا املعارض التابعة 
عنوان،  ال�)3000(  يقارب  ما  متتلك  واملكتبة  املقدسة،  للعتبات 
تناولت  عنوانا،   )350( يقارب  ما  اجلناح  ف  حاليا  واملعروض 

املوضوعات الدينية والفلسفية والثقافية واالدبية«.

 محمد حسين الساعدي
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وكانت لإلع�م الرب ف لواء )11( عيل االكب )عليه الس�م( 
مشاركة كبية وفعالة ف معرض تراتيل سجادية من خ�ل جناحه 
البطولية  وتضحياهتم  االب��رار  اللواء  شهداء  صور  ّضم  ال��ذي 
وبجانبها مقتنيات ووثائق كانت تابعة لعصابات داعش االجرامية 
حصل عليها اللواء بعد تطهي االرايض وإعادة االهايل اىل مناطق 

سكناهم.
احلريب  االعالم  املرشفاوي مسؤول شعبة  امحد  االعالمي  وحتدث 
يف لواء )11( عيل االكرب »عليه السالم« عن طبيعة املشاركة قائال: 
»ف مجيع النشاطات الثقافية التي تقيمها العتبة السينية املقدسة او 
التابعة  الرب  االع�م  شعبة  تسعى  االخرى  الثقافية  املؤسسات 
اىل لواء عيل االكب )عليه الس�م( وبحسب توجيه سمحة املتويل 
خ�ل  من  مشاركة  بصمة  للواء  تكون  بان  اللواء  وآمر  الرشعي 
إقامة جناح يسد هذا اللواء وما حصل عليه ف معارك التحرير 
من مقتنيات ووثائق وعرضها أمام الزائرين الوافدين اىل املعرض 

اذهان  ف  واملقتنيات  الصور  هذه  وترسخ  توضح  ان  أجل  من 
الشهداء  واستذكار  اللواء  بطوالت  عىل  ويطلعوا  الارضين 

االبرار«.
الرب  انتهاء  بعد  اجلميع  عن  يفى  »ال  املرشفاوي:  واض��اف 
نقل  العمل عىل  ضدَّ عصابات داعش االجرامية وأس�فها بدئ 
العامل  اىل  التحرير  معارك  ف  حدثت  التي  والوقائع  االح��داث 
وخصوصا الزائرين الوافدين اىل مدينة كرب�ء من خارج العراق، 
وقد استغلنا املشاركة ف معرض تراتيل سجادية بنسخته السادسة 
من  لعرض جانبني  الرشيفني  الرمني  بني  منطقة  يقام ف  والذي 
الذين  االب��رار  شهدائنا  صور  عرض  ف  يتمثل  االول  اجلناح، 
رسموا بدمائهم الزكية اروع صور التضحيات والفداء، واجلانب 
الثاين متثل ف عرض املقتنيات التي حصل عليها اللواء ف معارك 

التحرير«.   

 االعالمي احمد المشرفاوي
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بمناسبِة العام الدراسي الجديد.. 

االحرار: حسين نصر/  تصوير: صالح السباح 

ش���هدْت مجموعُة مدارس الوارث النموذجية التابعة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة بدء  عامها 
الجديد بمراس���يم رفع العلم العراقي وراية االمام الحس���ين )عليه الس���الم( في مدرس���ة فتية 
ال���وارث، أك���د ذلك الدكت���ور »عالء الصالح���ي« معاون مدير الم���دارس، مضيف���ا ان توجيها من 
المتولي الش���رعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الش���يخ )عبد المهدي الكربالئي( كان 
سببا في تفوق مدارس الوارث النموذجية في كل الجوانب التربوية والتنموية في توفير فرص 

تعليمية فائقة لطلبتها. 

مدارُس الوارِث النموذجيُة 
تستقبل طالبها برفع علم العراق

A h r a r w e e k l y العطاء الحسيني18



 وأوضح الصالي ، ان رؤية كوادر قسم التبية والتعليم التابع 
التبوي  اجلانب  اص�ح  عىل  تعمل  املقدسة  السينية  للعتبة 
اجلانب  يشمل  اص�حي  منهج  اتباع  خ�ل  من  والتعليمي 
القسم حترص عىل  كوادر  ان  مبينا  والهيل،  الكومي  التبوي 
اياد اللول لكل املشاكل التي تعيق تفوق الطالب والعمل عىل 
مناسبة  اجواء  خلق  اجل  من  ومتميزة  متنوعة  خدمات  تقديم 
والتنموي،   والتبوي  والفكر  اجلسدي  اجلانب  منها  للتعليم 

ومجيع هذه االمور حتقق بيئة تعليمية مناسبة.
مشيا اىل ان الطالب منُذ دخوله املدرسة يشعر بالجواء الدراسية 
اضافة اىل حرص املدرسة عليه من خ�ل نقله ف باصات مكيفة  
من املدرسة واىل البيت وبالعكس، وتقديم وجبات غذائية عن 
طريق وحدة التغذية التي تعمل وفق نظام م�ئم للطالب الفتي 
اخر  نشاطات  وهناك  دوري،  بشكل  الصحية  للرقابة  وختضع 
منها قاعات رياضية حديثة وصفوف مكيفة وخمتبات متطورة 
ومرسم حديث. منوها اىل ان ادارة مدارس الوارث النموذجية مل 
تكتف باملناهج الدراسية التقليدية، بل اعتمدت دروسًا إضافية 
تنّمي التلميذ كال� »التنمية البرشية« و »املهارات الفنية والتقنية« 
مهارات  تنّمي  التي  ال���دروس  من  وغيها  »ال��اس��وب«  و 
العلمي  التطور  مع  مواكبة  تكون  ان  عىل  حترص  بل  الطالب 
والتكنولوجي باستخدام سبورات تعليمية ضوئية ) شاشة ذكية 
( متخصصة للتعليم وذات مواصفات عاملية، اضافة اىل املناهج 
التعليمية نفسها ف وزارة التبية واملناهج االثرائية التبوية مثل 

درس  لقيم ، التنمية  ونعمل عىل اضافة مناهج اخرى. 

• مدارس الوارث النموذجية تشهد نسب نجاح 100  %
وتابع الصالي حديثه: ان مدارس الوارث ف عامها اجلديد عملت 
عىل توزيع الكتب وجتهيز الطلبة بالدفاتر املتنوعة والق�م املختلفة  
وتوفي  النقل  خطوط  وتنظيم  ملونة  وأخرى  للكتابة  منها  التي 
مواصفات  ضمن  داخلية  كافتييا  وإعداد  ال�زمة  الغذائية  املواد 
جديدة، اضافة اىل توزيع كتيب صغي لولياء االمور فيه مموعة 
من االرشادات التبوية والتوعوية اعدت من قبل وحدة االرشاد 
التبوي. مضيفًا توجد ف مدارس الوارث النموذجية كوادر طبية 

تراقب صحة الطلبة وتعمل  عىل عنايتهم.
واستطرد قائً�، »تعتمد مدارس الوارث عىل آلية اختبار الذكاء ف 
قبول الط�ب من ناحية مستوى ذكائه وسلوكيات الطلبة وهذا ما 
يص الصفوف االبتدائية ، مضيفا ان ف املراحل )الثاين والثالث 
والرابع( يكون هناك اختبار حتصيل فض� عن معدل السنة السابقة 
. بذلك اجلهد التبوي والتعليمي حققت مموعة مدارس الوارث 
النموذجية للعام السابق نسبة نجاح )100%(  ف وزارة التبية«. 

منوها اىل ان »مدارس الوارث ف قسم التبية والتعليم التابع للعتبة 
عامة  وبصورة  لأليتام   )%25( نسبة  خصصت  املقدسة  السينية 
فض� عن االعفاءات التي يقّدمها املتويل الرشعي للعتبة السينية 
املقدسة للعوائل املتعففة. مضيفًا ان هناك برنامج تطويري خاص 
بالكوادر التعليمية ضمن شعبة التعليم املستمر وتقييم االداء وهي 
حترص عىل تطوير امل�كات باستمرار وفق مناهج وبرنامج حمدد 

وخمصص للم�كات خمتص بالتقييم املستمر«. 

معاون مدير المدارس
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ملف: قاسم عبد الهادي/ تصوير: خضير فضالة

 دولة عربية وأجنبية تجتمع في كربالء إحياًء لذكرى صاحب )رسالة الحقوق(..

العتبة الحسينية المقدسة تقيم 
مهرجان )تراتيل سجادية( الدولي بدورتِه السادسة

انطالقًا من رس���الته النورانية في الحقوق اإلنسانية، وفي حضرِة إمامتِه الربانية، وذكرى شهادتِه 
األليم���ة، اجتمَع رجال دين وأكاديميون وفنانون وباحث���ون وصحفيون، من 14 دولة عربية وأجنبية 
ومن معتقدات وثقافات إنسانية مختلفة، للمشاركة في مهرجان تراتيل سجادية الدولي، الذي 
تقيمه األمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة للسنة السادس���ة على التوالي، إحياًء لإلرث 
الكبي���ر والدور العظيم الذين قام به اإلمام علي بن الحس���ين الس���جاد زي���ن العابدين )عليهما 
السالم(، وتأكيده على تأسيس مجتمع قوامه المحّبة والتسامح والدعوة للتعايش السلمي.

1 4
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املهرجان الذي انطلق عرص يوم االثنني 23 حمرم الرام 1441 
للهجرة واملوافق ل� 23 أيلول 2019 للمي�د، وأختتم عرص يوم 
فعاليات  تضمن  واجل��مل،  العطاء  من  أيام  ث�ثة  بعد  الربعاء، 
الضور  عىل  مجيعها  أك��ّدت  بحثية  وجلسات  وثقافية  فكرية 
اإلنساين والعطاء الفكري الذي جتّسد ف شخصية اإلمام السجاد 
ملهرجان  عنوانًا  كانت  التي  القوق  ف  ورسالته  الس�م(،  )عليه 
هذا العام: )العدالة االجتمعية ف رسالة القوق لإلمام السجاد 

� عليه الس�م �(.
مثل  أمهية  عىل  أك��دا  املهرجان،  ف  العاملية  واملشاركة  الضور 
الصيل  املحمدي  باإلس�م  التعريف  ف  الثقافية  التظاهرة  هذه 
الذي مىض عليه أهل بيت النبوة )صلوات الل وس�مه عليهم(، 
اإلهلي  االصطفاء  هذا  ملثل  اليوم  البرشية  حاجة  عىل  والتأكيد 
القضايا  ومعاجلة  املحيطة  الظروف  لتحدي  املحّمدي  والفكر 
الرساالت  كفلتها  التي  اإلنسانية  بالقوق  املرتبطة  العرصية 

السموية وأّكدت عليها القوانني واملواثيُق الدولية.
الوقف  دي��وان  رئيس  امل��وس��وي،  ع���ء  السيد  سمحة  هو  وه��ا 
ان  قائً�:  املهرجان  فعاليات  باختتام  كلمته  ف  يرّصح  الشيعي، 
»هذا التاث االخ�قي العقائدي والفكري الذي يستند اىل منبع 
الوحي تراث مسند معنعن )عن � عن( وهو يتصل بأفضل منابع 
ال  كمسلمني  به  نفتخر  الذي  »التاث  ان  مبينًا  اإلهلية«،  املعرفة 
اىل  والوار  والتفاهم  املحبة  من  طبق  عىل  مقّدم  هو  بل  نحتكره 

مجيع االديان واصناف البرش االخرى«.

معرفة احلقائق
وأضاف املوسوي: »نحن بمثل هذه البامج واملهرجانات نشعر 
املختلفة  الديانات  من  الرة  العقول  اصحاب  بانفتاح  بالسعادة 
عىل برامج أهل البيت )عليهم الس�م(، وعىل كتبهم وعىل اثرهم 
حتض  خمتلفة  طوائف  لوجود  ونفرح  كثيا  نستأنس  كم  ايضا، 
هذه املهرجانات التي تقيمها العتبة السينية املقدسة وحتتم هذه 
االصيل  املحمدي  ال��تاث  عىل  وتنفتح  وال��تاث  الشخصيات 

انفتاح علم ومعرفة وتعارف«. 
فكره  ف  وال��ر  االصيل  »االنسان  ان  مبينًا  حديثه  ف  ويميض 
عليها  يصل  ان  اراد  ملن  موجودة  والقيقة  القيقة،  عن  يبحث 
والباحث عنها بإخ�ص؛ الن الل سبحانه وتعاىل منصف وعادل 
ومل يجب القيقة عن احد، بل انه كم مّكن املسلمني من معرفة 
القائق ومكن منها أتباع اهل البيت )عليهم الس�م(؛ فقد مّكن 
مجيع الناس منها، ومل يعل القيقة حكرا عىل احد بل عرضها عىل 

اجلميع وجعلها ف متناول اجلميع«.
ويتابع حديثه، »خ�ل هذا املهرجان الذي نجتمع من اجله اليوم 
اثار  واحد  اخلالد،  الس�م«  »عليه  السجاد  االمام  بأثر  لإلشادة 
االمام الصحيفة السجادية التي جتمع ادعيته التي دونت واما التي 
وهي  معارف  من  احتوت  وما  بمقدارها  اعلم  الل  فان  تدّون،  مل 
احد منابع املعرفة االهلية، ومن اراد ان يتصل هبا ويسمو بروحه 
االدعية  هذه  ف  نظره  يسّبح  ان  عليه  العامل  هذا  من  شء  ملعرفة 
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تسكني  ف  منها  ويستفيد  ربه  وبني  بينه  باملناجاة  منها  ويستفيد 
االالم التي يتعرض هلا من خ�ل هذه الصحيفة التي تعد احدى 

االثار العظيمة آلل البيت )عليهم الس�م(«.

حماربة الفساد
منوهًا يف الوقت ذاته عىل رضورة حماربة الفساد الذي يرضب 

مجيع بلدان العامل عامة وبشكل علني، قائاًل: 
»البد للمؤمنني من  ان يتسلحوا باهلدى والعمل الصالح ملواجهة 
املقام  هذا  ومن  ونطاق،  وشكل  زمن  كل  ف  اليهم  املقبلة  الفتن 
الرشيف علينا التحدث من منطلق انساين عام بان الفساد ال يدم 
االوالد  ف  فانه  ذلك،  غي  او  مسلم  كان  سواء  الناس  من  احدا 
والبنات والذرية واالجيال اجلديدة ال يدم احدًا ابدًا، وان الفساد 
اقتصادية  مكونات  قبل  من  العامل  اىل  يتوجه  ال��ذي  الخ�قي 
ابنائها وهذه  تدمي اخ�ق  اىل  توجه جهودها  وخمابراتية ضخمة 
ف الواقع تعمل ضد االنسانية مجعاء ال ضد املسلمني او املسيح او 
اليهود فقط انم تعمل لتهديم عوامل الرجولة ف عموم االنسانية 
وهتديم عوامل االستقامة ف االنسان وحجز عوامل البناء وحتمل 
برامج  تكررت  اذا  الشباب  فم حال  ايضا،  االنسان  املسؤولية ف 

الفساد التي اصبحت علنية وبدورها تؤدي اىل ميلهم اىل الكسل 
حول  بينهم  فيم  التشاجر  اىل  وتقودهم  العمل،  عن  وبعدهم 
مصالح الدنيا وتفاهاهتا وبذلك مل نحصل عىل جيل جدي وجاد 

ف بناء املجتمع سواء كنا ف ب�د املسلمني او غيها من البلدان«.

االهتامم باملحافل العلمية
من جهته حتدث رئيس اللجنة التحضريية للمهرجان الدكتور

 طالل الكاميل قائاًل:
 ان »العتبة السينية املقدسة أخذت عىل عاتقها االهتمم باملحافل 
العلمية املتمثلة باملؤمترات واملهرجانات واجللسات الوارية التي 
ومدرسة  عام  بشكل  اإلس�مية  املنظومة  اثر  إظهار  منها  يرجتى 
بم  وادارهت��ا  االمة  تنظيم  ف  خاصة  الس�م(  )عليهم  البيت  اهل 
املتتب عىل  وتناغمها  الرؤى  الفكري وتقارب  الت�قح  ف ذلك 
هذه املحافل من اجل الوصول اىل كلمة الق التي توحد البرشية 
عىل خمتلف مكوناهتا واطيافها«، مضيفًا، »ال يفى علينا ان السعي 
وراء املعرفة والوقوف عليها هو فضل بحد ذاته الن السعي لطلب 
القيقة هو سعي للوقوف عىل اليشء املستقر ف حمله والثابت قطعًا 

ويقينًا«.

الدكتور طالل الكمالي
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اقامة مهرجانات ومؤمترات متعددة
املقدسة سعت  للعتبة السينية  العامة  الكميل: ان« االمانة  ويتابع 
كل  من  االستفادة  اجل  من  خمتلفة  وحمافل  مؤمترات  تبني  اىل 
فجاء  املعرفية  التجمعات  هذه  ف  تعرض  التي  واآلراء  االفكار 
عىل سبيل املثال )مهرجان ربيع الرسالة، مهرجان ربيع الشهادة، 
عن  مؤمتر  بالطفال،  خاص  مؤمتر  السينمئي،  النهج  مهرجان 
فتوى الدفاع املقدس( وغيها من املؤمترات واملحافل التي تصب 
)تراتيل  مهرجان  وايضا  واملجتمعية،  الفكرية  املنظومة  بناء  ف 
عىل  املقدسة  السينية  العتبة  ادارة  حرصت  حيث  سجادية(، 
اقامة هذه املحافل واالهتمم بالضيوف الذين استأنست بدعوهتم 
املهرجان  او  املؤمتر  نوع  ضوء  ف  وآراءه��م  افكارهم  لتشاركهم 
اليه، فكانوا يملون صفة االنصاف واالعتدال ف  الذي يدعون 
الرؤى واالفكار وكانوا بحق خي رسل للرشائع واملذاهب التي 
ينتمون اليها، ونعتقد اهنم سيكونون خي رسل ملدرسة اهل البيت 
)عليهم الس�م( وال سيم صاحب الذكرى االمام السجاد )عليه 

الس�م(«.

احلديث عن السجاد هو احلديث عن العرتة الطاهرة
القاها  التي  املقدسة  السينية  للعتبة  العامة  االمانة  كلمة  وخ�ل 
أن  بنّي  حيث  املهرجان،  افتتاح  حفل  ف  اليدري،  رائد  الشيخ 

حديث  هو  الس�م(   )عليه  العابدين  زين  االمام  عن  »الديث 
عن العتة الطاهرة ومشكاة االنوار الزاهرة والقيم الباهرة، وهو 
حديث عن الكرامة والتقوى والورع والزهد والعبادة، ومن اراد 
وسمو  مدهم  يبلغ  مل  فانه  ع�  مهم  انه  فليعلم  عنهم  يتكلم  ان 
منزلتهم، ولكن له ان يسعى لرحاب منازهلم عله يستيضء بقبس 

من حضة انوارهم الزاكية املباركة«.
قد  الس�م(  )عليه  العابدين  زين  »االمام  أن  إىل  اليدري  ويشي 
رضب اروع االمثلة بتجسيد اخللق املحمدي العظيم، عب التزاماته 
اخلاصة وسيته مع الناس، بل مع كل ما حوله من املوجودات، 
مجع  الذي  املحّنك  االس�مي  القائد  شخصية  فيه  تتبلور  فكانت 
ومواجهة  السامي  والرشف  والفضل  الراقية  العلمية  القابلية  بني 
املشاكل والوقوف لصدها بكل صب وهدوء، فالب الذي حتىل به 
اىل  مما ال يتاج  عليه ف كرب�ء وف االس  ما جرى  بتحمله عىل 

برهان وذكر«.

طرح الفكرة من قبل االمام بطريقة الدعاء
كم ويلفت اليدري إىل أنه »مل يرد عن معصوم عدد من االدعية 
كم ورد عن االمام السجاد )عليه الس�م( وما ورد ف الصحيفة 
ما  العلمء  استدرج  فقد  االمام  ادعية  من  انموذج  هو  السجادية 
منها )صحيفة  السجادية ف مخس صحف اخرى  الصحيفة  فات 
كتبها  السيد االمني، وصحيفة  كتبها  العاميل، صحيفة  الر  كتبها 

الشيخ رائد الحيدري
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املحقق الطبيس(، باإلضافة اىل االدعية التي تركت ومل جتمع ف 
صحيفة كدعاء اب محزة الثميل، وان االمام السجاد )عليه الس�م( 
ف بعض االحيان كان يرى ان الظرف السيايس او االع�مي او 
يطرحها  فكان  عادية  بصيغة  الفكرة  بطرح  يسمح  ال  االجتمعي 
استخدمه  التبية  اساليب  من  اسلوب  هو  وهذا  الدعاء  بطريقة 

االمام )عليه الس�م( لتوجيه االمة نحو الرشاد والس�م«.

استتباب الوضع االمني يف العراق
مراسل  كوكبن،  باتريك  البيطاين  الصحفي  حتدث  جهته  من 
وأح��د  الوس���ط،  ال��رشق  ف  البيطانية  إندبندنت  صحيفة 
»أنا  قائً�:  سجادية  تراتيل  مهرجان  ف  الارضة  الشخصيات 
يقام  انه  وخصوصا  العاملي،  املهرجان  هذا  بحضور  جدًا  سعيد 
التضحيات  من  الزاخر  التاريخ  يمل  والذي  مقدس  مكان  ف 
االنسانية اخلالدة، كم اتقدم بوافر الشكر واالمتنان للقائمني عىل 
المانة العامة للعتبة السينية املقدسة عىل توجيه الدعوة يل هبدف 
املشاركة ف هذا املهرجان، ومن خ�ل زيارايت املتكررة اىل العراق 
بتحسن  االمني  الوضع  ان  ملست  خاص  بشكل  وكرب�ء  عامة 
مستمر وخاصة خ�ل السنتني السابقتني وعىل العكس متاما عم 

كان عليه ف السنوات السابقة«.

تناول االعالم الغريب انتصارات اجليش واحلشد الشعبي عىل 
عنارص داعش

والشد  اجليش  ق��وات  خاضتها  التي  الضارية  املعارك  وعن 
املقدس مع زمر داعش االرهابية واالنتصارات اخلالدة  الشعبي 
التي سجلتها مع تقديم عدد كبي من الشهداء واجلرحى العراقيني 
حتدث كوكبن قائً�: »من الواضح ان داعش تم دحره ومل يتبق 
تقوم  التي  وهناك  هنا  اجلبانة  اجليوب  بعض  سوى  شء  منه 
باالعتداءات الظاملة عىل الشعب العراقي واملدنيني بشكل خاص 
وهذا ليس بالثر الكبي عىل استتباب االمن واالمان ف العراق 
عامة، وان الشعب الغرب يفهم خطورة داعش عىل املنطقة ويتابع 
االخبار وكيفية تم االنتصار عليه من قبل قوات اجليش والشد 
واجلرحى،  الشهداء  من  كبي  عدد  تقديم  رغم  العراقي  الشعبي 
املعارك  عن  اع�مية  تغطيات  بعمل  قام  الغرب  اإلع���م  وان 
الضاربة ضد عنارص داعش االرهابية وكذلك اهلزيمة التي تلقاها 

عىل ايدي اجليش والشد الشعبي«.
الربيطانيني  والكتاب  الصحفيني  اه��م  اح��د  كوكربن  باترك  ويعد 
العراق ومن خالل ذلك  املهتمني بشؤون الرشق االوسط وخصوصا 
بشكل  وكربالء  عامة  العراق  زار  وقد  الكتب،  من  مؤلفات  عدة  له 
خاص ثالث مرات سابقة عمل من خالل كل زيارة له تغطية اعالمية 

تم نرشها بعدد من الصحف الربيطانية والعاملية.

الصحفي البريطاني باتريك كوكبرن
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م��ن ج��ه��ت��ِه، أع���رب األب ال��ق��س ال��دك��ت��ور )م��االخ��اس 
عن  جورجيا  يف  السالم  كاتدرائية  رئيس  سونغالشيفييل( 
املقدس  احلرم  اىل  الول  دخوله  عند  هبا  احس  التي  مشاعره 

لالمام احلسني عليه السالم.
وقال سونغ�شيفييل ف كلمته التي ألقاها نيابة عن الوفود املشاركة 
رضيح  ف  هنا  اليوم  »أقف  الدويل:  سجادية  تراتيل  مهرجان  ف 

الشهيد واتباعه الذين قتلوا ف هذا املكان قرب هنر الفرات«.
وطرح سونغ�شيفييل سؤالني )من نحن وماذا نفعل هنا؟( و)وما 
هو اهلدف القيقي ف الياة؟(،  مبينًا ان السؤالني يعدان من اهم 
التي يب عىل االنسان ان يكون رصيا معهم، الفتا ف  االسئلة 
الس�م  عليه  السجاد  ل�مام  القوق  رسالة  »امكانية  اىل  حديثه 

االجابة عىل ذلك«.
العابدين  بزين  املعروف  السني  بن  عيل  »االم��ام  ان  اىل  واشار 
وهو  الشيعة،  للمسلمني  الرابع  االم��ام  هو  السجاد  واالم��ام 
كرب�ء  ف  جرت  التي  املذبحة  عىل  شاهدا  كان  الذي  الشخص 

وكاتب رسالة القوق«.
وبني ان »االمام السجاد قّدم عمً� هيدف اىل تأسيس ملجتمع قائم 
الل  بني  االنسجام  حتقيق  لغرض  واملحبة  االجتمعية  العدالة  عىل 
وكيف  واالنسان،  االنسان  بني  االنسجام  عن  فض�  واالنسان 
يتعامل بع�قته بروح الفرد مع خالقه وعائلته ومتمعه وحكومته 

ومعلمه«.
إهليًا  حقًا   )51( حدد  الس�م(  )عليه  »االمام  ان  كلمته  ف  وجاء 
واعضاء  الروح  وحقوق  الل  حقوق  هي  عامة  فئات  سبع  حتت 

اجلسم وحقوق طقوس العبادة وحقوق الاكم والشعب وحقوق 
افراد االسة واالقارب وحقوق خمتلفة من الناس والقوق املالية، 
مبينا ان كل حق تم تقديمه بشكل مكتوب وبلغة بليغة وبعضها 
احتوى عىل اللفظ الشعري واالناقة«، مستشهدًا بحق االم، معتبًا 

إياه »من أمجل القوق التي تم طرحها عن المومة«.

حفل االفتتاح وتكريم رواد املنرب احلسيني
فقد شهد  املهرجان،  والثقافية ف  الفكرية  الفعاليات  وإىل جانب 
قبل  السيني من  املنب  تكريم مموعة من خطباء  االفتتاح  حفل 
املتويل الرشعي للعتبة السينية املقدسة سمحة الشيخ عبد املهدي 
التكريم  املوسوي وشمل  السيد جعفر  العام  واالمني  الكرب�ئي 
الطويرجاوي،  جاسم  السيد  القزويني،  مرتىض  )السيد  من  ك� 

الشيخ مرتىض الشاهرودي، الشيخ باقر املقديس(.
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فعاليات متعددة
وتضمنت فعاليات املهرجان االخرى الذي استمر لث�ثة ايام 
جلستني بحثيتني اقيمتا ف اليوم الثاين منه عىل  قاعة خاتم االنبياء 
حول  مرسحية  عرض  وكذلك  املقدس  السيني  الصحن  ف 
بمدينة  الثقاف  القرص   ف  الس�م«  »عليه  السجاد  االمام  حياة 
للوفود  جولة  واالخي  الثالث  اليوم  وشهد  املقدسة،  كرب�ء 
املشاركة ملعرض الكتاب بمنطقة بني الرمني الرشيفني وزيارة 
السيني  الصحن  ف  الس�م«  »عليه  السني  االم��ام  متحف 
حفل  عن  فض�  املقدسة  السنية  العتبة  ومشاريع  املقدس 
اخلتام الذي احتضنته قاعة خاتم االنبياء ف الصحن السيني 
الفقرات والكلمت وقصائد  املقدس والذي تضمن عددًا من 
الشعر بحق اهل البيت »عليهم الس�م« من قبل املشاركني، بم 
ف ذلك تكريم الباحثني والوفود االجنبية وبعض الشخصيات 

الارضة لفعاليات املهرجان.

انسانية  اخالقية  رسالة  هي  الحقوق  رسالة  ان 

التعايش  م��ع��ال��م  ت��رس��م  اج��ت��م��اع��ي��ة  ت��رب��وي��ة 

تؤكد  ألنها  البشرية  لكل  االجتماعي  السلمي 

على منظومة اخالقية ال يمكن الحد ان يرفضها 

اال انحرافًا نحو الباطل
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إقامة معرٍض لتجهيز مواكب
  االربعين االول في كربالء 

ألول مرة في العر اق..

األحرار: ضياء األسدي / تصوير : خضير فضالة 
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املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  ال��دويل  كربالء  معرض  اق��ام 
العراق والعامل  الشعائر واملواكب احلسينية يف  وبالتعاون مع قسم 
االسالمي مهرجان جتهيز مواكب االربعني االول يف كربالء، ومن 
يف  احلسينية  املواكب  ختدم  التي  باملنتجات  معرض  اقامة  فعالياته 
زيارة االربعني املباركة شارك فيه )31( رشكة من العراق وإيران.
املعرض، يف حديث خصه  أكرم احلكيم مدير  السيد ميرس  وذكر 
تنوعت يف  املعرض  املشاركة يف  الرشكات   « ان  )االحرار(  ملجلة 
معروضاهتا ومنتجاهتا بام خيدم املواكب احلسينية وبأسعار خمفضة 
املواد  عن  فضاًل  النوع   عشبية  للطاقة  ومرشوبات  غذائية  كمواد 

التي  البارتشنات  عن  فضاًل  واملساحيق  )املواعني(  البالستيكية 
حتتوي عىل معروضات لأللبان والعصائر واملساحيق واملفروشات 

واخليامت املتنقلة«.
واضاف الكيم: »ان فعاليات املعرض استمرت ملدة ستة ايام بدءا 
من 2019/9/22 بينم فعاليات املهرجان تستمر لغاية العرشين 

من شهر صفر اخلي«.
وتابع الكيم »ان املهرجان مل يقترص عىل عرض املنتجات التي من 
فقراته  ضمن  يمل  بل  وحسب؛  السينية  املواكب  خدمة  شأهنا 
العديد من املهام من بينها االجتمع مع مسؤويل املواكب من داخل 

 السيد ميسر الحكيم
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وتقليل  التبذير  من  الد  حول  والديث  وخارجها  املحافظة 
للتحلل  القابلة  املواعني  واستخدام  الكهربائية  الطاقة  رصف 
وان ال تزيد مدة حتللها عن ستة اشهر فضً� عن استخدام  املادة 

الصحية وتقليل االسعار«.
الكيم: دعوة املعامل اىل العراق أم� ف تشغيل 

االيادي العاملة
واوضح الكيم: »ان هذه السنة حاولنا ان نأيت بالنمذج البسيطة 
وعرضها أمام اصحاب املواكب، واما ف السنني القادمة  ان شاء 

وغيها  كالبسكويت  العراق  اىل  املعامل  استقطاب  سيتم  الل 
للمسامهة ف تشغيل االيدي العاملة، فضً� عن استخدام املنتوج 
الرشكات  ضمن  »من  ان  مبينًا  عراقية«،  عاملة  وبأيدي  املحيل 
اإللكتوين  التطبيق  للزائر  ُتتيح  رشكة  هي  املعرض  ف  املشاركة 
ليوفر للزائر من خ�ل االنتنت معرفة مواقع املواكب ف املحافظة 
خ�ل الزيارات املليونية فضً� عن تطبيقات للمعلومات الدينية 

وكذلك يوفر بيانات الزائرين القادمني واعدادهم«.
واشار الكيم: »ان اكثر من )31( رشكة تعرض نتاجها املوافق 
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املواكب  لفائدة  ايضًا  ثم  ومن  العراقية  القياسية  للمواصفات 
اصحاب  حضور  ايضًا  اهدافه  ومن  كرب�ء  مدينة  ف  السينية 
ما  وتنظيم  تعديل  عىل  والتشجيع  الرأي  إلبداء  السينية  املواكب 
املقدسة، وباعتبار  املواكب السينية ف مدينة كرب�ء  بأمور  يتعلق 
االن  من  سنسعى  لذلك  واالضخم  االكب  هي  الفعالية  هذه  ان 
ان  اكب،  بشكل  املهرجان  هذا  وتوسيع  تفعيل  اىل  قادمة  لسنوات 
شاء الل ايضًا من خ�ل املؤمترات العلمية التي ستقام عىل هامش 
هذا املهرجان وكذلك التفاصيل التي حتتاجها املواكب السينية«. 

املواكب  السلمن رئيس قسم  نعمة  ف سياق متصل حتدث رياض 
االنشطة  بقية  اىل  يضاف  املعارض  »نشاط  السينية:  والشعائر 
كم  املقدسة،  كرب�ء  اىل  القادمني  الزائرين  خدمة  اىل  هتدف  التي 
تعلمون نحن عىل ابواب زيارة عزيزة اال وهي زيارة اربعينية االمام 
السني )عليه الس�م( واحدى مشاركات العتبة السينية املقدسة  
مجيع  اخواننا  من  نأمل  الذي  املعرض  هذا  اقامة  هي  املناسبة  هبذه 
اصحاب املواكب ان يقوموا بزيارته ليطلعوا عىل املعروضات التي 

يوفرها املعرض«.
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في مسيرة عزاء شهداء ركضة طويريج 

اكثر من) 400 ( عنصر كشفي يشاركون 

أقام���ت جمعية كش���افة ال���وارث التابع���ة للعتبة تقرير: حبيب باشي / تصوير: عباس الشريفي
الحس���ينية المقدس���ة, ومن محافظت���ي كربالء 
المقدسة وبابل بكل كوادرها الكشفية, مسيرة 
تأبينية للذين استشهدوا في عزاء ركضة طويريج 
ظهر يوم العاشر من شهر محرم الحرام في باب 

الرجاء احد ابواب العتبة الحسينية المقدسة.
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وحتدث القائد عيل نضال فليح مفوض التدريب واعداد البامج 
الفضل  اب  قبلة  باب  من  انطلقت  السينية  »املسية  ان  قائً�: 
الزن  وشموع  العزاء  راي��ات  حاملني  الس�م(  )عليه  العباس 
حتت شعار )ملبون...لندائك يا سيد الشهداء( عىل ارواح شهداء 
ركضة طويريج وزوار اب عبد الل السني )عليه الس�م( ومرورًا 
اىل  ودخولنًا  الرشيفني,  الرمني  بني  ومنطقة  العشية,  قمر  بحرم 

الرم املطهر ليقيموا ملس عزاء ترمحًا عىل ارواح الشهداء«.
اكثر من 400  املسي السيني  املشاركني ف  ان »عدد  فليح  وبنّي 
عنرص كشفي ما بني قائد ومساعد قائد كشفي وكل كوادر مجعية 

كشافة الوارث«.
ومن جهته اوضح القائد كاظم جواد، إن »اجلمعية كان هلا  الدور 
الفاعل ف نقل املصابني من داخل الرم ومن باب الرجاء حتديدًا 
الاالت  لنقل  الكشفية  كوادرهم  بكل  مستعدين  كانوا  الهنم 
الطارئة اىل اقرب مفرزة طبية, وبني جواد ان نقل املصابني داخل 
وخارج الرم الرشيف ومنها مستشفى السفي اخلدمي, وبعدها تم 

نقلهم اىل مستشفى السني الكومي«.
املسي  ف  املشاركة  الكراديس  احد  »وجود  اىل  جواد،  وأضاف 
وهم فرق املسعفني الذين ترشفوا باخلدمة خ�ل العارش من حمرم 

الرام«.
جدير بالذكر ان العتبة السينية املقدسة اقامت ملس عزاء ترمحا                    
الرام  حمرم  من  العارش  يوم  سقطوا  الذين  االبرار  الشهداء  عىل 

1441 ه� بحضور ذوي الشهداء وبعدها اصدرت العتبة السينية 
املقدسة قرارا بمنح ذوي الشهداء مبالغ مالية وامتيازات تعليمية 
باب  ف  الشهداء  بأسمء  جدارية  وعمل  وجامعاهتا  مدارسها  ف 

الرجاء مكان سقوطهم.
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في كربالَء .. 
الدولي  المجّسمات  )معرض  تفتتح  الحسينية  العتبُة 

لواقعة الطف االليمة( الثالث

برعايِة االمانِة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وبالتعاون مع مؤسسة )مهديون( الثقافية الدينية 
من جمهورية ايران اإلس���المية افتتح أمينها العام الس���يد )جعفر الموس���وي( معرض )المجّسمات 
لواقعة الطف االليمة( الثالث في منطقة بين الحرمين الش���ريفين وس���ط  مدينة كربالء المقدسة، 

تزامنا مع الذكرى االليمة لمصاب االمام الحسين )عليه السالم(.

االحرار: حسين نصر/ تصوير: صالح السباح 
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املجّسمت  من  العديد  ايام  عرشة  استمر  الذي  املعرض  وضم   
واملخططات واللوحات الفنية. هذا وشهدت  االفتتاحية مشاركة 
نخبة من منتسبي العتبة املقدسة وأعضاء مؤسسة )مهديون( ومجع 

غفي من زوار العتبات املقدسة.
وقال السيد )افضل الشامي( معاون االمني العام للعتبة السينية 
ادارة  الثقافية والفكرية : من اولويات واجبات  املقدسة للشؤون 
السني  االمام  وحق  مظلومية  نوصل  كيف  هي  املقدسة  العتبة 
)عليه الس�م( وإع�م الزائرين وعموم القادمني اىل كرب�ء  عن 
ما جرى ف واقعة كرب�ء بكل الوسائل املتاحة، ومن هذه الوسائل 
هو افتتاح معرض ملجّسمت واقعة الطف االليمة بالوسائل الفنية 

إليصال الرسالة اىل رشائح خمتلفة من املجتمع.
املستويات  ان املجّسمت هي لغة مفهومة لكل  الشامي،  وأوضح 
وإبداع  حداثة  فيها  ولكن  جديدة،  وسيلة  ليست  وهي  وللجميع 
بالثقافة، فمن خ�ل هذه املجسمت واللوحات هناك  وفكر عال 
)عليه  السني  االم��ام  حياة  حتكي  التي  بالصورة  منطوق  ك�م 
اىل  الروايات  بعض  حتويل  اىل  اضافة  استشهاده  واىل  الس�م( 

القضية  ايصال  ف  ومبتكرة  جديدة  طريقة  وهي  فنية  لوحات 
السينية اىل مجيع الناس ، مؤكدا ان ادارة العتبة السينية املقدسة 
عىل  والعمل  النشاطات  ه��ذه  مثل  اقامة  عىل  وتشّجع  تساعد 

انجاحها .
من جهته بنّي )حممود شفيق( مدير مؤسسة كرج الثقافية والدينية 
واقعة  ليّمثل  التوايل  عىل  الثالث  للعام  املجسمت  معرض  يقام   :
الطف االليمة بشكل مؤثر جدا لي متلٍق يتخيل ان معركة الطف 
السني  االمام  قضية  اعداء  قبل  من  والظلم  العنف  هبذا  كانت 
ف  تنوع  العام  هلذا  املعرض  ان  مبينا  اإلص�حية،  الس�م(  )عليه 
عطائه للمسية السينية حيث تضمن عرض مموعة من مشاهد 
الس�م(  )عليه  االكب  عيل  حياة  يسد  بيق  منها  الطف  واقعة 
ولوحات رسوم وصور ملونة وتوضيحات بشان الواقعة، مشيا 
اىل ان العمل انجز بمشاركة  ما يزيد عىل )100( شخص ولفتة 
اربعة اشهر متواصلة حتى خرجوا بمشاهد مسمة ترمز للحقيقة 

كواقعة مؤملة جدا، وكأن املعركة ما زالت قائمة. 

محمود شفيق  السيد افضل الشامي
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» فلسفة الزنجاني«

الزنجاين) 1304- الكريم  الشيخ عبد  بلغت شهرة اإلمام  لقد 
من  نال  فقد  الفضول،  من  به  التعريف  أصبح  ح��ّدًا   )1388
عظمة العلم، ودّقة الفكر، وب�غة اخلطاب وسمو الغاية ما محل 
املفتي الكب وشيخ االزهر والدكتور طه حسني وفريد وجدي 
ينوا   ان  عىل  ه��ؤالء  وأمثال  عيل  وك��رد  والت��ايس  والغ�ئيني 

رؤوسهم له إج�اًل وتعظيًم.
وحمارضاته  العرب  ب�د  إىل  رحلته  منذ  الزنجاين  شهرة  إتسعت 
االيتام  ودار  بدمشق،  السورية  واجلامعة  الم��وي  اجلامع  ف 
وكلّية  والزهر  بفلسطني  القىص  واملسجد  ببيوت  االس�مية 
اآلداب وغيها من املؤسسات واملجتمعات بمرص، ومجع طرف 

من هذه اخلطب واملحاورات ف كتاب خاص وضع له اسم 
» صفحة من رحلة اإلمام الزنجاين« .

دعا الدكتور طه حسني بك عميد كلّية االداب باجلامعة املرصية 
فيلسوفنا الكبي اىل إلقاء حمارضة عن دراسة الفلسفة ف النجف 
وإيران فلّبى الدعوة، وتكّلم ساعتني، وقد شغلت هذه املحارضة 
اكثر من اربعني صفحة، ومن قرأها أدرك ما محل صاحب كتاب 
الزهر  من  وسخر  والشيوخ،  بالعمئم  عبث  ال��ذي  )الي��ام( 
والزهريني عىل تقبيل يد هذا االمام اجلليل، إن املحارضة خي 

فقد  العرص الديث،  الفلسفة ف  اساتذة  من ألف كتاب وضعه 
أفهم فيها املرصيني اهّنم ال يعلمون شيئًا من الفلسفة االس�مية، 
ادراكها  عن  الناس  أبعد  وه��م  ويدرسوهنا  يدرسوهنا  واهن��م 
هي  وايران  النجف  ف  االمامية  الشيعة  مدارس  وان  ومعرفتها 

التي تقرر هذه القائق عىل وجهها الكمل.
الذي  الطبيعي  التتيب  حسب  جاء  فقد  اخلطاب  اسلوب  أّما 
يفرض االذعان عىل السامع ويقوده اىل االستس�م خمتارًا او غي 

خمتار.
إفتتح اخلطاب بإقامة الدّلة والباهني عىل وجود فلسفة إس�مّية 
ابتكار ف  ان عهد االس�م عهد  أنفسهم، وعىل  املسلمني  ختّص 
نواة  إاّل  اليونانية  الفلسفة  وليست  جديدة،  ونظرّيات  الفلسفة 
أّنه ال فضل للعرب  القائلني:  للفلسفة االس�مية، ثّم دفع وهم 
ال  املسلمني  واّن  اوربا،  اىل  وتسليمها  اليونانية  الثقافة  نقل  إال 
نصيب هلم من العلم اال ترمجة ك�م اليونانيني وتقليدهم ف اآلراء 
واالفكار. أبطل هذا الزعم بم اورده من الشواهد عىل النظريات 
التي ابتدعها عظمء االس�م منهم نصي الدين الطويس وهو الذي 
نقض النظرية اليونانية القائلة ان الواحد ال يصدر عنه إاّل واحد، 
وبفساد هذه النظرية ذهب كّل ما تفّرع عليها من مباحث اهليئة 

بقلم فضيلة الشيخ محّمد جواد مغنية

الدكتور طه حسينالشيخ عبد الكريم الزنجاني الشيخ محمد جواد مغنية 
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وثمنية وعرشون  مائة  له  الذي  الفاراب  ومنهم  الفلسفة  وقواعد 
ارسطو  رأي  بني  اجلمع  حاول  من  اّول  وهو  الفلسفة،  ف  كتابًا 
ورأي اف�طون، وهبذا الفيلسوف املسلم يبتدئ تاريخ التطور ف 

الفلسفة االس�مية.
الفلسفية  للمشك�ت  النقدي  التحليل  خمتع  سينا  ابن  ومنهم 
والقانون واالشارات، فكيف ال يكون  الشفاء  وصاحب كتاب 
وفيهم  والنقل.  التمجة  فضل  إاّل  هذه-  والالة   – للمسلمني 

امثال هؤالء الذين ملؤوا الدنيا تأليفًا وتصنيفًا؟
ثم عّدد عّ�متنا كتب الفلسفة ومنهاج دراستها ف مدارس الشيعة 
وانتقل اىل الفلسفة ف االزهر واجلامعة املرصية ودار العلوم فأثبت 
يفهموا  مل  الذين  املسترشقني  لتقليدهم  بالفلسفة  املرصيني  جهل 
شيئًا عن االس�م ورجاله وفلسفته بالشواهد الواضحة، والدّلة 
الساطعة. وبرهن عىل جهل املرصيني بنسبة املذاهب الفلسفية اىل 
غي اصحاهبا. وعىل عدم فهمهم مقاصد الف�سفة بم يبعث سوء 
هذه  وارجع  ومؤلفيها.  والكتب  وحامليها،  بالشهادات  الظن 
وكيف  املسترشقني  اىل  الركون  وهو  واحد،  مصدر  اىل  الخطاء 
والوطن  اللسان  غرباء  قوم  اىل  وديننا  ثقافتنا  معرفة  ف  نستند 

والدين؟ وهل هناك باعث سوى اجلهل والتعصب البغيض.
سخر شيخنا من املرصيني وفلسفتهم ومصادرهم التي يعتمدون 
عليها وأقام الدنيا وأقعدها لنبذهم القرآن وكتب عظمء االس�م، 
وقد أجاد وأفاد اذ جعل السبب ملروق املارقني من الدين وانشاء 
تثبتهم  وعدم  املرصيني  جهل  هو  الناشئة  بني  والزندقة  اإللاد 
فيم يرسلونه من القضايا واالحكام، هذا وهم حمّل ثقة الشباب 
فهو  الداء  هلذا  الع�ج  أّما  وإعجاهبم،  إكبارهم  وموضع  املثقف 
املعاهد  الدفينة، ونرشها ف  الثمني، واخراج كنوزنا  إحياء تراثنا 

واملنتديات بالتدريس وإلقاء املحارضات.
وال يدعو مصلحنا املفّكر اىل نبذ الفلسفة الديثة واالختصار عىل 
الفلسفة القديمة فحسب، بل يقول: يب ان نضم نفائس الفلسفة 
الديثة الغربية اىل حقائق الفلسفة الرشقية القديمة وندرسهم معًا 
عىل ضوء العقل ثم نستنتج منهم ثمرات فلسفية صحيحة تصلح 

للحياة والبقاء.
والذي يعجبك ف خطابه هذا اكثر من كّل شء عىل الرغم من 
الواسع-  الغزير  وإط�عه  املتوّثب،  الدقيق  وفكره  املّتقد،  ذكائه 
ان العجب املدهش هو ختّلصه الغريب وانتقاله من موضوع اىل 

موضوع مع إهيام السامع اهّنم موضوع واحد، ختّلص من جهل 
املرصيني بالفلسفة اىل جهلهم بدين االس�م وخصائصه ومزاياه، 
ومن ذلك اىل جهلهم بم عند اخواهنم الشيعة االمامية، وخطأهم 

فيم نسبوه اليهم من السخافة واجلهل.
جرح ولكن تلّطف ف اجلرح حيث أرجع سبب هذه اجلهاالت 
بمثال  رًا  خم��دّ هلم  استعمل  اجل��رح  وبعد  املسترشقني،  اىل  كّلها 
ايران،  مضحك رضبه جلهل املسترشقني، وهو ان مسترشقًا زار 
ايرانيًا  عريسًا  ان  فيه:  ذكر  االيرانيني،  عادات  ف  كتابًا  ووضع 
يضب  مساًء  الشارع  ف  شاهده  ثم  صباحًا  بعروسه  اق��تن 
عروسه، ومنشأ قوله هذا ان املسترشق قد رأى ف الصباح جهاز 
ماذا   – فُأجيب  العريس  إسم  عن  فسأل  الّملون  ينقله  عروس 
الشارع، فسأل  امرأته مساء  ف  ً يضب  ثم رأى رج�  هيمك- 
عن اسم الزوج فُاجيب – ماذا هيّمك- فاستنتج من ذلك اّن هذا 

هو اسم العريس الذي إقتن قبل ساعات بعروسه.
ما  الرشقيني  عن  ينقل  الكذب  يتعّمد  مل  مسترشق  حال  هذه 
شاهده بنفسه ورآه بعينه، فّم ظّنك باخلائن الذي يتعّمد التحريف 
الرشقية  الفلسفة  ويقّرر  الغامضة  النظرّيات  وينقل  واالف��تاء؟ 

والعقائد الدينية.
ثم ختم خطابه بم هو أحسن أريًا من املسك، وأطيب طعًم من 
الشهد، وأسطع نورًا من الشمس، تساءل اإلمام مستغربًا – وحّق 
له ولكّل منصف االستغراب- كيف تنسب اخلرافات اىل عقيدة 
أمثال الطويس، وابن سينا واليّل وامل� صدرا والسّيد  يدين هبا 

الداماد والسبزواري؟ وكيف يقال:
إّن كّل أحاديث الكاف حّجة عند أرباب هذه العقيدة وهم الشيعة 
االمامية، واّن الكاف عندهم كصحيح البخاري عند السّنة، وهم 

يقولون بفتح باب اإلجتهاد؟
اىل  بك  حسني  طه  بالدكتور  دفع  الذي  اليتيم  اخلطاب  هذا  اّن 
عامل  كل  ويقرأه  املعاهد،  ف  يدرس  ان  يب  صاحبه  يد  تقبيل 
وأديب، فقد حوى من رضوب الفلسفة أنواعًا، ومن الساليب 
النجفية  املعاهد  عظمة  عىل  الدّلة  ومن  ألوانًا،  القيقة  تقرير  ف 
وااليرانية ما ينعش الّق ويميت الباطل، أكثر الل ف االّمة أمثال 
املوضوع  هذا  ف  الكتابة  ملتابعة  ووفقني  العظيم،  املصلح  هذا 

اجلليل، إّنُه خي مسؤول.
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وقفة مع كتاب )أبو ذر الغفاري الثائر المنتفض(.. 

إصدار: مؤسسة علوم نهج البالغة

وهتدف هذه السلسلة إىل تعريف املسلمني باجلهة التي مال معها 
أغلب صحابة رسول الل )صىل الل عليه وآله( املتقدمني من ذوي 
السبق واجلهاد، وهي حتًم جهة أمي املؤمنني عيل بن أب طالب 

)عليه الس�م(.
ذر  أب  شخصية  تناول  السلسلة  هذه  من  كتاب  أول  صدر  وقد 
تاريية  دراسة  املنتفض  الثائر  الغفاري  ذر  )أبو  بعنوان  الغفاري 
موضوعية( تأليف الدكتور حيدر حسني, والذي تناول فيه جانبًا 
مهًم من شخصية هذا الصحاب البدري الشجري ف انتفاضته ليً� 
وهنارًا, سًا وجهارًا, ف وجه الظلم والبدع واملحدثات, ال تأخذه ف 
ثأره للحكم الرشعي والسنة املحمدية لومة الئم, وال عذل عاذل, 
وهو بذاك يسد جدلية اخلوف بني رموز املجتمع الذي عارصه 

وشهده وعايشه, فكان يافهم عىل دينه ويافونه عىل دنياهم.
اجلانب  طابع  الول  الفصل  تناول  فصلني؛  من  الكتاب  يتكون 
وهجرته  وكنيته  ونسبه  اسمه  من  الغفاري  ذر  لب  االجتمعي 
وإس�مه، وم�حمه وخلقته، وغزواته، من معركة بدر وفتح بيت 
مرص،  ف  ذر  أبو  وكذلك  تبوك،  وغزوة  حنني  وغزوة  املقدس 
وبعدها،  البعثة  قبل  حياته  كانت  وكيف  الشخصية،  وصفاته 

ومنزلته عند رسول الل )صىل الل عليه وآله(، وغيبيات رسول الل 
عنه، ومناقبه وكراماته ووضعه املعاش ووفاته، أما الفصل الثاين 
فقد تناول اجلانب الفكري لب ذر الغفاري، من ذلك كونه حمدثًا 
بشيوخه وت�مذته، وكذلك موقف حكومة  والتعريف  وفقيهًا، 
عثمن من الفقهاء، وتضمن بعض أقوال أب ذر ف بيان فضل أهل 
البيت )عليهم الس�م(، وال سيم اإلمام عيل )عليه الس�م(، ثم 

مناظراته العلمية.
وقد يرى بعض الباحثني أّن هناك زيادًة تاريية ف ذكر غزواته مع 
م�مح شكله, وأهنا ضمن املوضوع السيايس له, وللحقيقة نقول 
نعم صحيح لكن ما تم الصول عليه من معلومات تاريية ف ما 

يص غزواته من أهنا نتف بسيطة مل يذكرها املؤرخون 
من بني مؤلفات الكاتب املطبوعة:

حتليلية،  تاريية  دراسة  الفكري،  ودوره  اليل  فهد  بن  أمحد   .1
كتاب طبع ف مركز تراث اللة التابع للعتبة العباسية.

2.  السة القزوينية ف مدينة اللة وأطرافها ودورها ف رثاء أهل 
البيت )عليهم الس�م(، كتاب طبع ف العتبة العباسية املقدسة.

موضوعية.  تاريية  دراسة  الغفاري  ذر  أبو  املنتفض  الثائر   .3

ُتواصل مؤسسة علوم نهج البالغة التابعة للعتبة الحسينية 
المقدسة، السيَر الحثيَث نحو تحقيق أهدافها في مشاريعها 
ة أمير المؤمنين علي  الفكرية التي من ضمنها بي���ان أحقيَّ
ة بعد رس���ول اهلل  بن أبي طالب )عليه الس���الم( في قيادة األمَّ
)صل���ى اهلل عليه وآله(، وذلك بافتتاح سلس���لة بحثية علمية 
جديدة، وهي )سلس���لة صحابة اإلمام علي - عليه الس���الم-( 

حيث كانت البداية بالبدريين من أصحابه.
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في صفات وخصوصيات

عجل اهلل فرجُه الشريف اإلمام المهدي 

مؤسسة علوم هنج الب�غة / العتبة السينية املقدسة. 
النخعي،  االشت  ملالك  الس�م(  )عليه  عيل  اإلم��ام  عهد   .4
دراسة تاريية موضوعية، مؤسسة علوم هنج الب�غة/ العتبة 

السينية املقدسة. 
5. أثر علمء اللة الفيحاء عىل ب�د الشام، دراسة تاريية .

6. علمء وأع�م ما بني اللة وقزوين، كتاب ف مطبعة الكفيل 
التابعة للعتبة العباسية. 

البيت  أهل  ذك��روا  الذين  الفيحاء  اللية  شعراء  معجم   .7
التابعة  الكفيل  مطبعة  ف  كتاب  الس�م(،  )عليهم  النجباء 

للعتبة العباسية املقدسة.
تسجل  لذا  السلطة  أمراء  من  أميًا  ليس  لنه  مفّصل,  بشكل 
ذكر  لذا  الفصول,  صفحات  تساوي  بعدم  املنهج  عىل  نقطة 
حقيقة  لبيان  للصحابة  اخللقي  الشكل  مع  الغزوات  الباحث 
أّن من يقرأ صفحات شكله قد يتبادر إليه أنه ضعيف الشكل 

والقوى والعقل. 
اهلدف من البحث:

إنَّ دراسة شخصية من أشهر شخصيات الصحابة ف التاريخ 
اإلس�مي تستدعي مجع ما ذكره بحقه من نصوص سواء ف 
كتب السية أو التاجم أو الطبقات, ليتسنى للباحث إخراجها 
لدى  معروفة  غي  تكون  تكاد  تاريية  حقائق  من  ذك��ر  بم 
الثائر  الغفاري  ذر  دراسة)أبو  اختيار  سبب  كان  لذا  بعضهم, 
بيته الكرام صلوات  الفذ من الرسول وأهل  املنتفض( ملوقفه 
قبلهم من ك�م يوضح  الل عليهم أمجعني, وما جاء بحقه من 
من  غيه  ف  جاء  وما  وعرفانًا,  وتقديرًا,  حبًا,  عندهم,  منزلته 
الكتب التاريية املتاحة بني أيدينا, فضً� عن أن الباحث مل يد 
هناك دراسة أو بحثًا بحقه, لذا قرر دراسته لبيان أنه الصحاب 
الثائر املنتفض ضد الظلم والطغيان ف مدة من التاريخ حينم 

انفرد بعض رجال السلطة ف قراراهتم.
نبذة عن الكاتب:

* د. حيدر حسني محزة سلمن الرشيفي
* من مواليد حمافظة بابل، 1964 م.

* بكالوريوس تاريخ، كلية التبية، جامعة بابل، 2006م.
بابل،  جامعة  التبية،  كلية  إس�مي،  تاريخ  ماجستي   *

2009م.
* دكتوراه من جامعة البرصة، كلية التبية، 2011م.

* نرشت له مؤلفات وبحوث عديدة، فضً� عن حصوله عىل 
شهادات شكر وتقدير إلسهاماته املعرفية والفكرية.

ورَد تعن ظهور اإلمام صاحب العرص والزمان )عجل الل تعاىل 
فرجه رشيف(، صفات وخصوصيات، بينها ما ورد ف )الكاف( 
الثاقب(، ومن  الدين( و)املحجة( و)البحار( و)النجم  و)كمل 

بينها: 
* أّن خروج صاحب المر وقيامه عجل الل تعاىل فرجه للجهاد 
سيكون من )مكة املعظمة(، وذلك الظهور علنّي كي  يّطلع عليه 

كّل أحد. 
 * يقتن ظهوره )عليه الس�م( بمناٍد ينادي من السمء باسمه 
)عليه  الشهداء  سّيد  اسم  إىل  وأج��داده  أبيه  واس��م  الرشيف 
الس�م(  بشكل يسمعه كل اخل�ئق كّل بلسانه، ويستيقظ لقّوته 
وهيبته كل نائم، ويقعد كل قائم، ويقوم كل قاعد، وذلك نداء 

جبئيل )عليه الس�م(.
ويرج صوت  عليه،  الل  اجّته س�م  أينم  بيضاء  تظلّله غممة   *
منها يقول: )هذا هو املهدي خليفة الل فاّتبعوه(، وهذه الرواية 

أوردها علمء السّنة أيضًا. 
نور  العامل عن  يمأل  الذي  نور مجاله  ببكة  يستغنون  الناس  أّن   

الشمس والقمر. 
* يرج معه )عليه الس�م( الجر الذي كان مع موسى )عليه 
فينادي  عينًا،  عرشة  اثنتا  منه  فنبعت  بعصاه  ورضبه  الس�م( 
مناديه )عليه الس�م( عندما يريد التحّرك بأصحابه من مكة: أال 
ال يملّن رجل منكم طعامًا وال رشابًا وال علفًا، فيحمل الجر 
فتنبع منه عيون، فمن كان  إاّل نصبه  ينزل منزاًل  البعي ف�  عىل 
جائعًا شبع، ومن كان ظمآنًا روي، ويسقون ويطعمون دواهّبم 

منه.
* يرج معه )عليه الس�م( عصا موسى )عليه الس�م( فيخيف 
هبا العداء وتبتلع خيوهلم، وكل عمل كان يقوم به موسى )عليه 
فرجه  تعاىل  الل  عجل  المر  صاحب  به  يقوم  بعصاه  الس�م( 

الرشيف.
* ف صباح الليلة التي يظهر فيها )عليه الس�م( ف مكة يستيقظ 
املؤمن أينم كان من الرض فيجد حتت رأسه ورقة مكتوب فيها 

)طاعة معروفة(.
* يراه املؤمنون وهم بعيدون عنه ف بقاع الرض وهو ف مكانه 

كأّنه عندهم.
* ترتفع ف ظهوره كّل عّلة ومرض ف املؤمنني واملؤمنات.
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االدبية

َم�ْن ال ُيحب�َك يا ُحس�يُن 
حسيب س����لمان الشريفي
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م�������������اذا ع��������ن الأم���������������������سِ ال������ق������ري������ب امل����ف����ع����م

وال���������ِع���������دى امل������ط������ه������ر  والآل  ان������������ت  اذ 

م�����وف�����ق�����ًا ال��������غ��������م��������اَر  ُخ���������������ض�������َت  ث���������ّل���������ٍة  يف 

ال�����������ّردى اىل  وال�����������ض�����ح�����اب  ب��������اآل��������َك  مت���������ض����ي 

ج�������وق�������ة ً ت���������������ض�������اأُل  ت�����ن�����ف�����كَّ  ل  ذل�������������َك  يف 

ال���ت���ق���ي اىل  ال�����ب�����غ�����اة َ  احل����������اين  ي�����������ض�����األ  م������ا 

ب�����ج�����ّن�����ةٍ  احل�������ي�������اة َ  ي�����������ض�����ري  م����ث����ل����ه����م  َم�����������ْن 

ي����ع����ت����ا�����ض����ه����ا ������ض�����وي�����ع�����ة ُ  احل���������ي���������اة َ  ان 

ت���������������دري ب�����������اأن�����������َك ل������ل������خ������ل������وِد ُم������ه������اج������ُر

م�������راده�������م احل�������������ض������ن  ق������ت������ل  يف  ك��������������اَن  ل��������و 

ل������ك������ن������ه������م ف���������ي���������ِه اأن��������������اخ��������������وا مب�������وط�������ٍن

ق������اب������ي������ُل ُن������������������ّوَل م��������ن اأخ���������ي���������ِه ُم����������������رادُه

م��������ن ق�������������اَل ق�����اب�����ي�����ل اح�����ت�����ف�����ى ب�����������ض�����ال�����ةٍ 

ف������ل������ول������ُه وال����������ع����������ت����������اة  ي�������������زي�������������دًا  اّل 

�����ض����ل����ب����وا ال�����������������ّرداَء وق�����������رَط ط����ف����ل����ِة ُم�����َه�����ٍد

ف����ي����ال����ه����م احل�����������ض�����ن  َج�������������ض������ِد  اىل  م��������ال��������وا 

ق������ط������ع������وا اأن��������ام��������ل��������ُه ال�������ت�������ي ق��������د ُزي��������ّن��������ْت

وث��������ّل��������ٌة احل���������������ض�������ُن  زال  م���������ا  ف����������ل����������ذاَك 

ب����دي����ن����ن����ا  ح�����������ض�����ن  ي���������ا  ي������ح������ب������َك  ل  م���������ن 

ن������ح������ي������ي م�������������اآث�������������رُه ل�������������دى ع�����ر������ض�����ات�����ن�����ا

ج���م���ي���ع���ه���ا ال����������ع����������راق  اأر������������������س  يف  مي���������ت���������ُدّ 

ن������ح������ي������ا ع������������ذاب������������ات احل���������������ض�������ن واآل��������������ه

ل���������ك���������ّن ه����������ّم����������ُه ع���������ن���������َد �������ض������ه������ر حم����������ّرم

ول�����������ه ل������دي������ن������ا ُم��������������ْذ ن�������ع�������وم�������ِة ا�������ض������ف������رٍ 

ف����������ي����������ِه ل��������ن��������ا ع��������������������وٌد ع��������ل��������ى ت����������������رةٍ 

ن�����������ض�����ع�����ى ل��������ب��������ذل ال����������������������ّزاد ع����������ن ث�������ق�������ةٍ 

ي����������ب����������ارك����������ُه ب�������������������ذل  يف  لَم  م��������������ن 

ي���������ا �������ض������ي������دي م���������ن خ���������ر ع��������������رٍق ب���������ال���������ّدِم

ت������رمت������ي ه������������������وٍل  م��������ث��������ل  ع�������������ادي�������������ات  يف 

الأجن��������������ِم َع������������د  الآلف  م���������ن  وه����������م����������ُوا 

������ض�����ه�����م�����ًا اأم���������اط���������ت���������ُه اأن������������ام������������ُل ُم�����ل�����ه�����ِم

َع�����م�����ي ��������ض�������ال�������ت�������ِه  يف  ب��������غ��������يٍّ  واأم����������������������َر 

وامل�����������������وت م������ن������ك اأ��������������ض�������������اوٌر م���������ن م����ع���������ض����ِم

م����غ����ن����ِم ق�����ب�����اح�����ة ِ  يف  ال����غ����ن����ي����م����ة  ب�����ئ�����������س 

ُم������ع������َدم ب�����اأخ�����م�����������س  ُرِك���������ل���������ت  وان  ���������ض��������اٍر 

ب����ج����ن����ه����ِم وّط�����������ن�����������وا  م���������ا  اىل  وه�����������م�����������ُوا 

م����������رِم ج����������رمي����������ِة  يف  ح��������زن��������ا  ل������ك������ف������ان������ا 

ي���������ت���������ذمِم ومل  ي���������ب���������ق  مل  ل���������ل���������ع���������ار 

مب�����ع�����ل�����ِم ال�������������������������ُ�اَب  واراُه  ث����������م  م����������ن 

ي�������ن�������دِم مل  ع�������ت�������ى  ف������ع������ل������ت������ِه  ب�������ع�������د  م����������ن 

دِم م������ن  ا�����ض����ت����ط����اع����وا  م������ا  ف�����غ�����ال�����وا  َم���������������َردوا 

ق�������ت�������ل�������وُه ف�����ي�����م�����ا ق���������د َج�����������َن�����������وُه مب�������اأث�������ِم

حَم���������������َرِم م������ث������اب������ة  يف  م��������ن��������ُه  واجل���������������ض�������م 

ب�������ت�������وّه�������ِم اأغ�������������راه�������������م�������������وُا  خ��������������امت  يف 

ت������ه������رِم مْل  ف������ي������ه������م������وُا  دن�������ي�������ا  اأق�����������م�����������اَر 

م���������ا ن���������������اَل م���������ن ب������������رٍّ ف������ل������ي�������������سَ مب���������ض����ل����ِم

م������������اأمِت يف  ن���������ال���������ُه  م���������ا  ع������ل������ى  ُح�����������زن�����������ًا 

ه���م���ي ت��������داف��������ع��������ِه  يف  ب�������ح�������ٌر  ام���������ت���������دَّ  م���������ا 

حم��������������ّرِم ��������ض�������ه�������ِر  غ�����������ر  او  مب������������ح������������ّرٍم 

احُل�������������������ّرِم الأ����������ض���������ه���������ر  يف  ال����������������ذي  غ����������ر 

ق�������������دِم ع���������ل���������ى  ن���������واط���������ئ���������ه���������ا  ل  م�������������ذ 

ب�����ال�����ف�����ِم ُي�����������ج����������ُم  مل  م���������ا  ب������ه������ا  ن�����ل�����ق�����ى 

ال�������ن�������ع�������ِم م������������ن  ف�������ي���������������سٍ   يف  ب����������������اهلل 

واحَل�������������������������رِم ال����������ب����������ي����������ِت  رُب  اهلُل 
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االدبية

�ضيدي، اريُد اأن اأترك دمي يعانق �ضوتك، ف�ضورة احلزن الزينبي ن�ضرت، 
وبداأ زمن النواح يرتل اآياتها بوجع. وها اأنا اأعُدّ موكبي منتظرًا و�ضرت 
روحي م�ضعا لي�ضتقبل ح�ضود املوا�ضن، فجبل ال�ضرب قطعت ال�ضحراء 

اىل كرباء...�ضوتها مياأ العامل اآهات.
دع �ضوتها يلج حياتك كاملوج وا�ضغ اليه دومنا كلل. دعه يرجع �ضداه يف 
القلوب، ويتغلغل بقوة اىل داخلك، وا�ضغ اليه بجزع الروح، وامل القلب، 
الدامية، حتمل  امللكوتي  العروج  يئّن من ملحمة  انه �ضوت زينب، جاء 
را�س ال�ضوء بن يديها:افجع لدى �ضماعك �ضوتها وابك بجزع، دع ا�ضمها 
يدخل قلبك باأمل، املرة تلو املرة وا�ضرخ : زينب ..زينب.. زينب، وكرر 
�ضبيله  ف�ضيجد  ت�ضتقبله،  ان  ارت�ضيت  وان  فيك  ي�ضكن  كي  ا�ضتطعت  ما 
اىل قلبك، فتتحرر، واعر�س نف�ضك عليها، فنورها كفيل بان يطّهرك، 
وت�ضقيك  اخيها  ب�بة  تعلم  ل  حيث  من  وتدهنك  بركاتها  و�ضتمنحك 
فالرحلة  اهلل  اىل  الطريق  وتر�ضدك  خطاك  وت�ضّهل  كافلها  ِقربة  من 
طويلة اليه والبحث عنه مغامرة، ولديك وبن يديك )احل�ضن وزينب، 
وزينب والعبا�س( بهما تعرف �ضاتك، وتتح�ض�س قبول اهلل عليك، فينرث 
كراماتهم  من  واملجربات  ال�ضماء،  جميع  فوق  ويرفعك  حولك،  نعمه 
لتعد ول حت�ضى..وايامنا العا�ضورائية بربكات زينب واآلمها املحّلقة 
يرنو  العامل  كل  لألأئها  مثل  تتاألأ  الزائرين،  م�ضابيح  كرباء  ب�ضماء 
اىل  قادمة  ال�ضرب،  جبل  زينب  يروها..انها  ان  يقدرون  ل  لكنهم  اليها 
الفجر،  ت�ضق  ا�ضطحها،  على  ترتع�س  ايام،  وع�ضرة  �ضهر  بعد  كرباء، 
اىل  النور  را�س  تعيد  وهي  الواهن،  �ضدرها  اعماق  من  �ضيحات  تطلق 
منبعه، وحدها... وحدها، نعم وحدها بجوار جدث ريحانة امل�ضطفى، 
وحدها عند منابع الدم وفوق الر�س املوهوبة للنور، حن خّيم الظام 
واأظلمت كرباء، مل يرن فيها اإل �ضربك �ضيدتي، وراأ�س مولي احل�ضن، 
�ضنتعلم من مرثيتها ما تّطهر به النفو�س، و�ضيبقى �ضوتها يهز عرو�س 
الغادرين، ا�ضتقبلوها على ار�س ال�ضهادة موا�ضن موجوعن، انها عليمة 
باملكان الذي غدا قبلة الوالهن، وحمّج املتاألهن، ومو�ضع حمبة اهلل...

�ضيدتي العظيمة يا جبل ال�ضرب �ضيبقى القلم ي�ضجل على �ضطور الزمان 
اأ�ضطورة العظمة وملحمة الإباء، ويبحث  ماآثرك، ومن بحر كراماتك 
الأحزان  وغور  ال�ضلوع،  وخفايا  الدموع،  موجات  بن  �ضربك  عمق  عن 

ووجع القلب.. 

أريُد أْن أترَك دمي 
حيدرعاشوريعانق صوتك
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ع�������ل�������ى اأم�����������������ل ال�����������������ض��������ه��������ادة ب�����������������اَت ج�����م�����ٌع 
ب�������ح���������������ض�������رة �������ض������ي������د ال�����������������ض��������ه��������داء ت������رن������و
ح�������بٍّ ب������ف������ي�������������س ِ  ي��������غ��������رق��������ون  ف������������راح������������وا 
رع�����������اه�����������م خ�����������ال�����������ُق الأك���������������������������������واِن ت���������ى
ت�������زه�������و الإمي�����������������������������ان  غ�����������م�����������رة  يف  ف���������ه���������م 
ب��������ف��������وز ����������ره����������م  ب���������������������ضَّ اهلل  ك�����������������������������اأنَّ 
ال��������ن��������واي��������ا واخ��������������ا���������������س ِ  ب�������ت�������ل�������ب�������ي�������ٍة 
اأح��������������ّب��������������اُء احل���������������ض�������ن م���������������ض�������وا ��������ض�������راع�������ًا

م�����������ن الأط���������������ه���������������ار ي���������ح���������ف���������ُزُه���������م وف���������������اُء
ن��������ف��������و���������ض��������ُه��������ُم ف������ي������ن������ت������ف�������������س ال��������������������ولُء
ت���������������ض�������ام�������ى ل������ل�������������ض������م������اء ك��������م��������ا ت���������������ض�������اُء
م�����������واه�����������ب�����������ُه وي���������������ض�������ح�������ُب�������ه�������ا ال��������ث��������ن��������اُء
��������ه��������ُم وق����������������د ح����������������لَّ ال��������ه��������ن��������اُء ن��������ف��������و���������ضُ
ب���������ج���������ن���������ت���������ِه ف�������������ه�������������َي ل����������ه����������م ج��������������������زاُء
م�����������������ض��������وا غ����������������������ررًا ُي�������ج�������ل�������ل�������ُه�������م ب��������ه��������اُء
ال�������ل�������ق�������اُء ع�������ظ�������م   .. ل��������ق��������ائ��������ِه  ب���������������ض�������وق 

مضر رؤوف هادي الحّبوبي

َنقَل إنَّ بعض َمن عملوا على انقاذ الجرحى واس���تخراج جثامين الش���هداء الذين س���قطوا 
خالل ركضة طويريج عند )باب الرجاء(، أّنهم الحظوا االبتس���امة تعلو وجوههم وقد ُعرضت 

صور بعضهم على هذه الحالة، رحمهم اهلل وأسكنهم فسيح جناته. فُقلت :

يموتوَن مبتسميَن
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خادمة السيد زينب

وهل يخاُف 
من كان معك يا سيدي؟

كلَّما كتبنا عن عا�ضوراء كلما ازداد القلم تعّط�ضا للكتابة مرة 
اخرى عنه

يخبو،  ل  ونورًا  ينتهي،  ل  ونب�ضًا  ينق�ضي،  ل  �ضحرًا  فيه  وكاأّن 
ومددًا ل ينتهي ....!

ايُّ �ضحر فيك يا عا�ضوراء ؟
واأيُّ تربٍة انت يا كرباء؟

وايُّ ح�ضن اأنت يا �ضيد ال�ضهداء ؟
و�ضعرنا  �ضرور  ول��د  ح��رف  كل  وم��ع  ن��ور  �ضطع  �ضطر  كل  وم��ن 

بالق�ضور
متناق�ضاٌت حقًا غريبة بل عجيبة ...!

فللكلمات �ضعور وللنفو�س طاقة وللقلم قدرة اأكرب
رمبا لأنه عا�ضق ومتّيم، وحان بُث وقت احلنن وتباريح ال�ضوق،

بل لن عمق الفاجعة اجرب احلرب على الكتابة �ضواء �ضاء اأم 
اأبى

ين�ضب  ل  الذي  وعطاءه  ال�ضام  عليه  احل�ضن  خلود  لأنه  ام  
يجعل حتى القلم ال�ضامت جنديا ومدافعًا عنه

ام لن الزمن له عبق  اآخر ل يت�ضوع  اّل بعا�ضورائك  يا �ضيدي 
حارت ال�ضئلة ووجم العقل عن الجابة، وبقي القلم يكتب.. 

ويكتب.. ويكتب
وكاأنه يريُد ان ُيثبت الولء قبل ان تنتهي اأيام العزاء

وحتى هو اأراد اأن ينُزف بكل ما عنده
ثرى  ُلقّبل  اخرى  مرة  يبقى  لن  ولعله  عا�ضوراء  اأواخر  فلعلها 

كرباء
فبات يتو�ضُل ويت�ضرع ويبكي حربًا .. من�ضكبًا على وجه الورق 
مل  اذ  كتب  مبا  وتبذيره  ق�ضوره  عن  بذلك  مّكفرا  يكون  عّله 

يكتبه لكم يا اآل بيت امل�ضطفى
كلماته  وان  ين�ضاه،  لن  �ضفيعه  اأن  يعلم  وهو  العزاء  وي�ضتمر 

�ضُتخّلد ذكراه، وان اأجرها جزيل عند الكرمي وابن الكرام
ل  وبات  اخ�اقا،  يخ�قها  بل  املعاين  ن�ضوب  يخاف  ل  فبات 

يخاف ال�ضعاب بل ميت�ضقها امت�ضاقًا
فهو معك يا ح�ضن

وهل يخاف من كان معك �ضيدي ؟
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في كربالء الحس���ين »عليه 
أروع  تجس���دت  الس���م«  
قص���ص الوفاء لتش���يي د 
مدرس���ة للوفاء الرسالي، 
وعبرة لكل إنس���ان نبيل، 
وإدانة لكل من يتراجع عن 
الرس���الة،  مواصل���ة تبليغ 
المس���ؤولية  وتحم���ل 
الرسالية، وتعرية لكل من 
يتخلى عن القيادة الربانية 

ونهجها.

الشهيد النمر 
يخاطب سيد الشهداء عليه السالم

إن املواقف التي جتلت في كربالء غرزت في عمق الزمن دروسًا 
ونهجها، فحني يخطب  القيادة  مع  والوفاء  الصمود  في  وعبرًا 
اإلمام احلسني )عليه السالم( محمصًا أصحابه »إال وأني أذنت 
لكم فانطلقوا جميعًا في حل ليس عليكم مني ذمام .. هذا 
الليل قد غشيكم فاتخذوا جماًل .. فإن القوم إمنا يطلبوني ولو 
قد أصابوني لهوا عن طلب غيري« ال يكون جواب األصحاب 
لن  إنا  موسى  يا  }قالوا  إسرائيل  بني  جواب  اخلذالن  موقف 
ندخلها أبدًا ما داموا فيها فأذهب أنت وربك فقاتال إنا ها هنا 
قاعدون{ أو املنافقني }ما وعدنا الله ورسوله إال غرورًا{، }إن 

بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إال فرارًا{.
بل كان جواب أهل الرسالة »ملا تفعل ذلك؟ النبقى بعدك؟!! 

الأرادالله ذلك أبدًا«.
وأهلينا  وأموالنا  بأنفسنا  نفديك  ولكننا  نفعل..  ما  والله  »ال 

ونقاتل معك حتى نرد موردك فقبح الله العيش بعدك«.
»أنحن نتخلى عنك.. أما والله حتى أكسر في صدورهم رمحي 

وأضربهم بسيفي وال أفارقك حتى أموت دونك«.
أذري  ثم  حيًا  أحرق  ثم  أحيا  ثم  أقتل  أني  علمت  لو  »والله 
ويفعل ذلك بي سبعني مرة ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك 

وكيف ال أفعل ذلك وإمنا هي قتلة واحدة ثم هي الكرامة التي 
ال انقضاء لها أبدًا«.

»والله وددت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى أقتل هكذا 
ألف قتلة وأن الله عز وجل يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن 

أنفس هؤالء الفتيان من أهل بيتك«.
»والله ال نفارقك ولكن أنفسنا لك الفداء نقيك بنحورنا وجباهنا 

وأيدينا«.
إنها القمة في الوفاء والصدق والصمود ولذلك قال عنهم احلسني 
عليه السالم: »فإني ال أعلم أصحابًا أوفى وال خيرًا من أصحابي 

.. فجزاكم الله عني خيرًا«.
من كلماتهم صواعق حترق تبريرات املتراجعني وفلسفات املتخاذلني 

وشعارات اخلائرين ووساوس املثبطني.
إنها كلمات جتسد الوفاء واالستقامة مع احلركة الرسالية للعمل 
الرسالي  العمل  عن  تخلوا  الذين  املنهزمني  كل  تلجم  الرسالي 
بتبريرات زائفة حني بدلوا النهج واملنهج خالفًا للصدق والصادقني 
الذين قال تعالى عنهم }ِمَن اْلُمْؤِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا 
ُلوا  َبدَّ َوَما  َينَتِظُر  ن  مَّ َوِمْنُهم  َنْحَبُه  َقَضى  ن  مَّ َفِمْنُهم  َعَلْيِه  َه  اللَّ

َتْبِدياًل{.

املصدر : موقع الشهيد منر باقر النمر
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للكاتب : عاطف الصالحي    

الحسيُن »عليه السالم«   

ثورٌة تالمس الروح

مترُّ ذكرى امللحمة الروحية سنة بعد أخرى وفي مرورها تخّلف معاني سامية في الوجدان،حترك أشجانًا 
في الصدر ، ُتراكم حبُا فوق حب في القلب ، وما زادها تعاقب القرون ُمذ وقعت فوق تراب الطف 
امُلطهرة ذراته من عبق تلك اجلسوم املُقدسة إال رسوخًا في سويداء املؤمنني بانتصار احلق واملُقدرين لِسمو 
تلك املظلومية التي رفع لواءها حفيد من نزلت الرسالة السماوية اخلامتة عليه ،فكانت ُمظلومية أنارت 

للمظلومني طريق حقهم وللظاملني مآل سواد الليل أنصع منه بياضًا . 
إن عظمة الثورة احلسينية تكمن في ثبات ُمفجرها على مبدأ املثالية في أخذ العقيدة ومتثلها والعمل 
مبقتضاها ولعل سحر جاذبية توجهها يتجلى في تلك العبارة البليغة التي قالها االمام احلسني عليه السالم 
في ُمستهل ثورته » إمنا خرجت لطلب االصالح في أمة جدي رسول الله ... أريد أن آمر باملعروف 
وأنهى عن املنكر فمن قبلني بقبول احلق فالله أولى باحلق ومن رد علّي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني 
وبني القوم باحلق وهو خير احلاكمني« ، وهنا نرى تلك عبارة جامعة ألسس الوثبة احلسينية التي أقدم 
عليها الشهيد ُمصطحبًا أهل بيته الكرام ليكون دمهم املُزكى شاهدًا على سمو الهدف الذي أريقت ألجله 

، هدف شّكل ُمنعطفًا روحيًا خطير األثر في مسيرة العقيدة االسالمية .
نعم لقد كانت قوة على قوة بِضعفها العسكري ومضاء على مضاء بِمظلومية ُمفجرها ومضت أزمان 
أما من ُمجير  يغيثنا ....  ُمغيث  أما من  املظلوم في فالء كربالء »  وتعاقبت دهور وظلت صرخة 
يجيرنا » دعوة لِمحبي احلق وكارهي الظلم كّي يقفوا بِصالبة أمام الظاملني والفاسدين على مدى األزمنة 
والدهور،وإن استذكارنا للثورة احلسينية بعد كل هذه القرون التي تعاقبت بعدها فأننا نستذكر صرخة 
استقراء للمستقبل الذي غدا مرهونًا لذكر آل محمد ، وغدت العظمة لرجاله موقوفة ،والعلو ألعتابهم 

يزداد ، والوالء لهم وحدهم يتعمق كلما كّرت القرون وتعاقبت األجيال.
إنها فعاًل ُمعجزة من ُمعجزات الشهادة في كربالء، فقد اندرست آثار أولئك الظلمة وامنحى ذكرهم إال 
ألجل لعنهم والدعاء عليهم ، بينما ظل ذكر احلسني وآله منارا للبشرية وطوق جناة،وصارت قبورهم 
َمحّجة لكل الناس يقصدونها للتبرك واملغفرة والشفاعة عند الله تعالى ، لذا حينما نقول إن اإلسالم بدؤه 
محمدي واستمراره حسيني فلن نكون ُمجافني حلقيقة جتلت في شواهد دينية وتاريخية ، فعلى املستوى 
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الديني كانت ملحمة كربالء عنوانًا صريحًا لقيمة الثبات على 
املبدأ،ولعظمة املثالية في أخذ العقيدة ومتثلها،حيث أوجدت 
ذاك  بتشكيلها  خالل مسيرة اإلسالم كدين حركة وجدانية 
املنعطف الروحي خطير األثر في الضمائر والتي لوالها لكان 
اإلسالم مذهبًا باهتًا يركن في ظاهر الرؤوس ، ال كما غدا 

بعدها عقيدة راسخة تستوطن أعماق الصدور وإميانًا ُمترعًا 
فكانت  عقائدية،  روحية  وحركة  مسلم  كل  وجدان  في 
وروحًا  العصور  مر  على  األديان  لضمير  رمزًا  عاشوراء 
الثبات  لقيم  الطاهرة وعنوانا صريحا  المست كل األرواح 

على مبدأ املثالية في أخذ العقيدة ومتثلها .  
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حاوره:  قاسم عبد الهادي
 تصوير: صالح السباح

المراسل الحربي الكفيف األول بالعالم

 )حيدر البصير( في حوار خاص

تعدُّ شريحة المكفوفين واحدة من أهم شرائح المجتمع من الناحية 
العلمية واألكاديمية، وبرزت من بينها شخصيات فاعلة في مجاالت علمية 

وثقافية، إال أّنها في ذات الوقت قد تعّرضت لإلهمال أو اإلقصاء في أوقات 
كثيرة خالل الحكومات المتعاقبة على العراق، وجعلت منهم إنسانًا ذا 

)درجة ثانية( ناهيك عن نظرة بعض أفراد المجتمع السلبية لهم وما أنتجته 
وسائل اإلعالمية من برامج نالت منهم بطريقة او بأخرى. 

مجلة )األحرار( ضّيفت أحد رموز هذه الشريحة والذي يعّد طاقة عراقية 
ودولية يشار اليها بالبنان، وهو المدرب واإلعالمي الكفيف )حيدر البصير( 

الذي أفصح عن الكثير من الخفايا من خالل الحوار التالي:
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العتبة  الحسينية المقدسة 

قّدمت للمكفوفين ما لم تقدمه دولة بأكملها

* البطاقة الشخصية؟
العمر )32 عامًا(، مدرب دويل ف  أبلغ من  البصي  اسمي حيدر 
اإلنسان،  حقوق  مال  ف  وناشط  وإع�مي  البرشية  التنمية  مال 
اآلن،  ولغاية  عام 2004  منذ  إع�مية خمتلفة  وسائل  ف  وعملت 
كانت  التي  الس�م(  )رسل  لملة  املؤسسني  العضاء  أحد  وأنا 
تدخل املساجد والكنائس واملعابد الدينية اخلاصة بأقليات العراق 

من أجل ترسيخ ثقافة السلم والمن االجتمعي. 
كم حصلت عىل شهادة الدكتوراه الكندية ف حقوق اإلنسان وهي 
البامج  وتقديم  إعداد  مال  ف  خبات  وأمتلك  فخرية،  شهادة 
وكذلك اإلخراج واملونتاج اإلذاعي، وأنا املخرج اإلذاعي الكفيف 
قبل  من  اختياري  وج��رى  العراق،  ف  الوحيد  اآلن  لد  تقريبّا 
بحقوق  بريطانيا خاصة  تدريبية ف  بدورة  للدخول   )BBC( قناة 
صحفيني  سبعة  أفضل  بني  من  آسيا  لعرب  ممثً�  وكنت  اإلنسان 
من الرشق الوسط وشمل افريقيا من ذوي االحتياجات اخلاصة، 
فأنا  حربيًا؛  مراسً�  عملت  حتى  اإلع�مي  العمل  ف  وتدرجت 
املراسل الرب الكفيف الول ف العامل بجبهات القتال وبشهادة ال� 
)CNN( وهيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية )NKG( وبشهادة ال� 

)BBC( وموسوعة غينز لألرقام القياسية، حيث شاركت بمعارك 

وتلعفر  املوصل  ف  املقدس  الشعبي  والشد  اجليش  مع  ع��دة 
بالرب ضد عصابات داعش اإلجرامية، وحاليًا أعمل ناشطًا ف 
مال حقوق اإلنسان ومدربًا دوليًا ف مال التنمية البرشية والتأهيل 
مدربًا  ايضًا  أعمل  كم  البرصية وعوائلهم،  اإلعاقة  لذوي  النفيس 
الصوت  تقطيع  برامج  عىل  البرصية  اإلعاقة  لذوي  تكنولوجيًا 
والفيديو عىل اآليفون، واتكلم عددًا من اللغات هي )االنكليزية 
االنكليزية  البيطانية،  االنكليزية  االمريكية،  االنكليزية  الشعبية، 
اإلسبانية  االيطالية،  التكية،  الفارسية،  الفرنسية،  االستالية، 

والبتغالية(.

* كيف شاركت مع قوات اجليش واحلشد الشعبي يف احلرب 
ضد عصابات داعش اإلجرامية وانت فاقد للبرص؟

هبا  اترّنم  ما  دائًم  والتي  املشهورة  مجلتي  أرّدد  كنت  القيقة  ف   -
يتعذر  ال  ولكن  القتال  جبهات  ف  اجلهاد  عيّل  تعذر  )لقد  ونّصها 
عيّل أن أكون بني املجاهدين لقوم بجهاد الكلمة(، فكنت أذهب 

يعودون  أيام  عدة  وبعد  القتال  جلبهات  املقاتلني  من  مموعة  مع 
لهلهم، بينم أبقى هناك بصحبة الشخص املرافق يل لقوم ببعض 

التغطيات اإلع�مية.

* كم هي املدة التي استغرقت هبا اجلهاد يف ساحات القتال؟
- واصلت تواجدي ف جبهات القتال ل� )ث�ث سنوات( متتالية 
من عام 2014 لغاية عام 2017 وكانت فتة رائعة بالنسبة يل؛ عىل 
الرغم من المل والزن ولكّنها جتعلك تشعر بالفخر لنك بالفعل 
املجاهدين  صوت  ونقل  املقدس  الديني  الواجب  بأداء  تشارك 
الذين قال يل أحدهم خ�ل تواجدنا ف جبهات القتال ف املوصل 
النارصية  ف  االهل  لزيارة  اذهب  مل  يوما   25 ال�  يقارب  ما  )منذ 
وعند مقابلتي له قام بتمزيق كتاب النموذج اخلاص باإلجازة اسوة 
بتواجدي معهم وبالصفوف االمامية ووصف ذلك ب »العيب« 
شخص  وهناك  الهل  إىل  النزول  لغرض  إجازة  بطلب  يقوم  ان 
بإن  يشعرك  اليشء  وهذا  اإلمامية(  الصفوف  ف  يقاتل  مكفوف 

وجودك بينهم له دافع معنوي بني املقاتلني.

املقدم لكم  الدعم  * وفيام خيص رشحية املكفوفني كيف ترى 
من قبل احلكومات املركزية واملحلية املتعاقبة؟

- هذه الرشية املهمة من املجتمع »رشية املكفوفني« يوجد فيها 
املجتمع؛ لكنها مل  املهمة ف  الكثي من الكاديميني والشخصيات 
حتصل عىل أّي دعم من قبل الكومات املركزية واملحلية املتعاقبة. 
رشية  به  تطالب  الذي  املقصود  الدعم  هو  ما  سائل  يسأل  وقد 

املكفوفني؟ 
بمّنة وفضل؛  التي تعطى  املادية  باملعونات  حقيقة نحن ال نطالب 
بل نطالب ان ُنرشك ف املنافسة لن املكفوفني هم طاقات إبداعية 
واملهندس  اجليد  الطالب  ضمنهم  ومن  اجلامعي  الدكتور  فبينهم 
ُأستاذًا  هناك  أن  أحد  يصدق  ومل  مهمة،  خمتلفة  واختصاصات 
ال  الرياضيات  مادة  ان  الرغم  عىل  الرياضيات  علم  ف  مكفوفًا 
معاهد  ف  تدرس  اهنا  بل  العراق  ف  املكفوفني  بمعاهد  ُت��دّرس 
الفيزياء فأهنا ال تدرس ف  املكفوفني ف الدول االخرى، وكذلك 

العراق بل ف باقي بلدان العامل الخرى.
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ما  السابقة،  السنوات  خالل  بريطانيا  إىل  رحلة  لك  كانت   *
اهلدف منها وما هي الفائدة الفنية التي اكتسبتها ؟

وقع   )BBC( ال�  مؤسسة  أن  بريطانيا،  اىل  سفري  سبب  كان   -
الوسط  الرشق  ف  صحفيني  سبعة  أفضل  ضمن  عيّل  اختيارها 
مسؤويل  من  احد  هيتم  ومل  آسيا  ولعرب  للعراق  ممثً�  وذهبت 
العراق هلذا االمر اط�قًا، وان السبب الذي من أجله تم استدعائي 
من قبل ال� )BBC( هو نفس السبب الذي به أهنت شبكة اإلع�م 
ف  حرب  كمراسل  وعملت  ذهبت  انني  وهو  خدمايت،  العراقي 
ساحات  اىل  نذهب  ومل  نبرص  )إننا  قوهلم  حسب  القتال  جبهات 
كامل  وفد  مع  أذهب  كنت  حني  ف  تذهب؟(،  انت  ملاذا  القتال 
بنفسه  وخاطر  ذهب  بأنه  القول  أرادوا  لو  والرشطة  الضباط  من 

لوحده.

* وماذا فعلت حينذاك؟
الذهاب  واصلت  بل  املجحف،  القرار  هذا  إزاء  شيئًا  أفعل  مل   -
لإلذاعات  اخلاصة  اإلع�مية  امل��واد  وإرس��ال  القتال  جلبهات 
االخرى، وعند عوديت من الدورة التي أقامتها ال� )BBC( التقيت 
يل  وقالت  العراقية  اإلع�م  شبكة  من  خدمايت  أهنت  التي  باملرأة 
بالرف الواحد )ال يوز ان تشتك ف املنافسة عىل تقديم البامج 
او  بعرشين  منك  أقدم  هم  ومذيعني  مقدمني  مع  الخبار  وإذاعة 
ث�ثني سنة وقد تتفوق ف ذلك وانا ال يمكنني تفضيلك عليهم، 
وقالت بالرف الواحد انت شخص مبدع وممتع ولكنني ال أقتنع 

بمقدم برنامج كفيف(.

ناحية  من  األجنبية  والبلدان  العراق  بني  الفرق  هو  وما   *
التعامل مع رشحية املكفوفني؟

بني  والشاسع  الكبي  الفرق  ملست  بريطانيا  ف  تواجدي  عند   -
مؤسسات املكفوفني هناك وال مال للمقارنة بينها وبني مؤسسات 

املكفوفني ف العراق من مجيع النواحي وامهها من الناحية االجتمعية 
لفاقد  ينظرون  العراق  ففي  املكفوف،  مع  املجتمع  تعامل  وكيفية 
البرص عىل أنه إنسان من )الدرجة الثانية( ف مجيع مفاصل الياة، 
فإذا تقّدم املكفوف خلطبة فتاة ف العراق فلم يكن مفضً� عىل غيه 
الق  له  ليس  لذلك  يرى  بانه ال  االختبار  اط�قا ويسقط ف هذا 
ضمن  ف  حتى  للتعيني  املكفوف  يتقدم  عندما  وكذلك  بالزواج، 
هؤالء  فان  االعاقة  لذوي  القانون  يكفلها  التي   )%  5( ال�  حدود 
االعاقة  عن  بعيدا  االخرى  االعاقات  من  يتواجدون   )%  5( ال� 
االعاقة اجلسدية  يقرن بني  املجتمع  ان  والسبب ف ذلك  البرصية 
واالعاقة الذهنية, بينم نجد التعامل ف بريطانيا مثً� مع الشخص 
الكفيف يبدأ من الكلمة الطيبة واالستقبال، إضافة اىل  االهتمم به 
حتى ف الشارع باعتباره فردًا سويًا  فتجد هنالك قد وضعوا إشارة 
مرور صوتية تنبه املكفوف بإمكانه العبور او الوقوف وهذه التقنية 
موجودة ف بريطانيا ومعظم دول العامل املتطورة، اضافة اىل انصاف 
باختصاص  يدد  ال  املكفوف  الطالب  أن  كم  قانونيًا،  املكفوف 
يلم  أو  يفضله  ال��ذي  االختصاص  بدراسة  له  ويسمح  معني 
مكفوف،  طبيب  فعً�  يوجد  سألت  وعندما  )الطب(،  حتى  به، 
ومدرسا  عاملًا  سيكون  االق��ل  عىل  ولكن  )ال(   اجل��واب  فكان 
بينم ف العراق فلألسف نجد أن  يعطي الدروس ف كلية الطب، 
جعله  عن  ناهيك  معينة،  باختصاصات  حمدد  املكفوف  الشخص 
مثااًل للسخرية واالستهزاء ف برامج تعد ثقافية أو فنية أو ترفيهية 

ولكّنها  ليست كذلك؛ فهي تنال لألسف من رشية املكفوفني.

* كيف تستقبلون هذه األفعال وما هي ردة فعلكم إزاء ذلك؟
- عىل املستوى العام ردة الفعل تكون معاكسة من قبل املكفوفني 
الذين ف نفس الوقت أوّجه اللوم هلم؛ لهنم مل يستطيعوا ان يعّرفوا 
الفعل  ردة  تكون  لذلك  الصحيح،  بالشكل  بأنفسهم  املجتمع 
الفعل  لردة  بالنسبة  اما  املكفوفني،  قبل  من  قاسية  االستهزاء  عىل 
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الشخصية فإنني استخدم الرّد املفاجئ واملتضمن باالبتسامة حماواًل 
أفضل  يكون  قد  منه  تسخر  الذي  الشخص  هذا  ان  املقابل  إفهام 
منك حاليًا أو قد تصبح مثله ف يوم من اليام، فهل يأمن أحدكم 

رش الدهر؟ 
تثقيفية  املكفوفني  رشية  نحن  فعلنا  ردة  تكون  ان  نأمل  لذلك 
للمجتمع أكثر مما تكون ناقمة عليه، ولذلك وبالتعاون مع منظمت 
لتأهيل  تدريبية  دورات  إنشاء  عىل  جاهدًا  أعمل  دولية  حقوقية 
بغداد  العاصمة  ف  ُأقيمت  ال��دورات  وهذه  وذوهي��م،  املكفوفني 
وبعض حمافظات اجلنوب ومنها اللة والديوانية وف شمل العراق 
البرصية  اإلعاقة  أصحاب  بتأهيل  تتلخص  والتي  املوصل  ومنها 
والذي  وال��وادث  واإلره��اب  ال��روب  ضحايا  أمثال  املتأخرة 
يكون تأهيلهم اصعب من فاقدي البرص منذ الوالدة، لن هؤالء 
ال يعرفون اصً� ما هو البرص، فقد حصلت حاالت انتحار من قبل 
اصحاب اإلعاقة املتأخرة لنه متعلم عىل شء وفجأة حصل له شء 
آخر، وبدورنا نساعد اجلزء الكبي منهم بكيفية تعّلم التكنولوجيا 
واستخدام املوبايل عىل وجه اخلصوص وايضا الكومبيوتر وكذلك 
ف  بم  البيضاء  العصا  باستخدام  الشارع  ف  والتجول  السي  كيفية 

ذلك إزالة التأثي النفيس.

للجهات  تقدموهنا  مناشدات  لكم  هل  ذلك  خالل  ومن   *
املعنية؟

نفعًا، وشخصيًا  نطالب لن ذلك ال يدي  نناشد وال  - نحن ال 
حول  االجتمعية  والشؤون  العمل  ل��وزارة  دراسة  بتقديم  قمت 
ف  شهادته  ُتقبل  ال  البرص  فاقد  أّن  إذ  قانونيًا،  الكفيف  انصاف 
معظم املحاكم العراقية مع العلم ال توجد مادة ف القانون متنع ذلك 
ولكنه اجتهاد شخيص من قبل القضاة، وكذلك ال ُيسمح لُه بإنشاء 
هذا  من  املغزى  فم  ويص،  حضور  ف  اال  البنك  ف  مايل  حساب 
القانون؟ امتنى من احد االشخاص املسؤولني اجلواب عىل سؤايل 

هذا، وربم يقولون ان البطاقة اخلاصة بالبنك ربم تتعرض للفقدان 
معرضة  ربم  نفسه  الوقت  وف  نعم،  املكفوف،  الشخص  قبل  من 
للفقدان ايضا من الشخص السليم الذي ربم يفقد بطاقته، أو أنه ال 
يستطيع التوقيع فاإلمكان استخدام بصمة اإلهبام أو صناعة ختم 
خاص به وما رأيك أن الكفيف الذي تعرض لادث أفقده البرص 
ال ُيسمح له بسحب جزء من رصيده املايل إال بوجود اربعة شهود 
!!!.. لذلك يب ترشيع قوانني ووضع آليات ملساواة الكفيف مع 
الشخص السليم وسّد مجيع الثغرات القانونية أسوة بباقي الدول 

االخرى.

* ماذا عن زيارتك ملدينة كربالء، ومعهد نور اإلمام احلسني 
للعتبة  التابع  البرص  وضعاف  للمكفوفني  السالم(  )عليه 
احلسينية املقدسة، كيف وجدته بشكل عام وتعامله مع رشحية 

املكفوفني؟
- هذه الزيارة الوىل يل ملعهد نور اإلمام السني )عليه الس�م(، 
املكفوفني  باستقطاب  الكبي  ودوره  عنه  الكثي  اعرف  ولكنني 
متمثلة  التدريس  املجاالت ومنها  وتقديم اخلدمات هلم بمختلف 
الكفيف  للطالب  النفيس  التأهيل  وكذلك  يقيمها  التي  بالدورات 
الكبية من  املبالغ  وإنفاق  املنزل  اجل حياة سليمة ف  ولذويه من 
بالكتابة  خاصة  أجهزة  رشاء  عىل  املقدسة  السينية  العتبة  قبل 
املقدسة   السينية  للعتبة  العامة  االمانة  دور  وبفضل  للمكفوفني، 
وضعه  ومراقبة  باملكفوف  االهتمم  ناحية  من  آخر  شيئًا  اصبح 
االجتمعي والسلوكي، وإقامة الدورات املكثفة للطلبة املكفوفني، 
اإلعاقة  لصحاب  برايل  بلغة  اخلاصة  المية  حمو  دورة  بينها 
املتأخرة، ولذلك فإن العتبة السينية املقدسة قد قدمت للمكفوف 
وابدعت  ومؤسساهتا  قياداهتا  بمختلف  كاملة  دولة  تقدمه  مل  ما 

بدورها الكبي ف ذلك.

تعذر علّي الجهاد 

في جبهات القتال

 ولم يتعذر علّي أن أكون 

بين المجاهدين

 ألقوم بجهاد الكلمة
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تجري استبيانًا خاصًا 
عن مشروع )البطاقة الوطنية الموّحدة(

»األحرار«

واثقة  شبَه  العراقية  الكومة  كانت   ،2016 شباط   22 بتاريخ 
الوطنية  )البطاقة  ب�  املتمّثل  اجلديد  الوطني  مرشوعها  تطبيق  من 
لوحات  لتوحيد  الوطني  املرشوع  معه  تزامَن  والذي  املوّحدة(، 
املركبات بعد أن كانت عشوائية وغي أصولية، فضً� عن املرشوع 
أخذ  مرشوع  أكثَر  أّن  إال  اإللكتونية،  السوق  إلجازات  الوطني 
صدى واسعًا وربم رافقه اجلدل واالستياء من الكثيين هو مرشوع 
الل  هي  )البطاقة(  هذه  كانت  وإن  املوّحدة(،  الوطنية  )البطاقة 

اجلذري ل�نتهاء من كابوس وروتني )املستمسكات الربعة(.
وعىل الرغم من املبارشة بتسليم املواطن العراقي )بطاقته الوطنية(، 
تطلب  ت��زال  ال  ابرازها  وحني  الكومية  الدوائر  بعض  أن  إال 
مستمسكًا آخر أو مضبطة سكن خمتومة من خمتار املنطقة، بالرغم 
الوزراء بخصوص است�م تلك  التعميم الذي أصدره رئيس  من 
البطاقة الوطنية والتعامل معها واعتمدها ف املعام�ت اىل جانب 
ان بعض الدوائر ال متتلك القارئ االلكتوين لقراءة املعلومات ف 
رشية البطاقة واالقتصار عىل إدراج رقمها فقط، مما يعل املواطن 

يتساءل ما اجلدوى من إصدارها؟!.
النرش  شعبة  ف  االستط�ع  لوحدة  كان  وغيها  السباب  هلذه 

وإجراء  وقفة  املقدسة،  السينية  بالعتبة  اإلع���م  لقسم  التابعة 
استبيان خاص حول املرشوع الوطني للبطاقة الوطنية املوحدة.

حرص  خ�ل  من  وحاولنا  أسئلة(   10( عىل  االستبيان  واحتوى 
الكثي من التساؤالت التي تشغل ذهن املواطن من لظة التفكي 

بإصدار البطاقة ولني است�مها.
فقد كان السؤال الول من استبياننا، حول الصعوبات التي تواجه 
فكانت  اإللكتوين  والجز  االستمرة  عىل  بالصول  املواطن 

)40%  نعم(  و )32%  ك�(  و)28%  نوعا ما(.

هلوية  ناجحًا  بديً�  تعّد  الوطنية  البطاقة  أن  هل  حول  السؤال  أما 
االحوال املدنية وشهادة اجلنسية، فقد ذهب )80% نعم( و)%20 
فكان  الول  الشق  شقني،  ذا  الثالث  التساؤل  كان  فيم  ك�(، 
ما  فكان  البطاقة  ف  املسميات  ونقص  الثغرات  حول  التساؤل 
نسبته )29% نعم(  و)38%  ك�( و) 33%  بنسبة معينة(، أما الشّق 
اآلخر، فكان حول عدم صحة ادراج اسم  الزوجة ملا يسببه ذلك 

من مشاكل خصوصًا عند اخلروج معها او السفر  واملبيت 
)ف فندق مثً�( فكانت اإلجابات )35% نعم(  و)65 % ك�(.

سامهت  فهل  باملقدمة  ذكرنا  وكم  اخلامس  السؤال  إىل  باالنتقال 

أجرى االستبيان: عيسى الخفاجي
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60% مساهمة البطاقة الوطنية 

في دعم االجراءات االمنية .

دوائر  ف  وترسيعها  املعام�ت  ترويج  تسهيل  ف  الوطنية  البطاقة 
ذهب  حني  ف  ال(  أكد  و)%23  بنعم(  أكد   %58( فنسبة  الدولة 

)19% بنسبة معينة(. 

أما ف املجال المني فكان هنالك سؤالني، الول هل أن البطاقة 
واالرهابيني  املجرمني  ضد  اإلجراءات  دعم  ف  سامهت  الوطنية 

من خ�ل الرشفة اإللكتونية؟
أّن  حني  ف  ك�(،  و)%18  نعم(   %60( بني  اإلجابات  فتباينت 

)22% اعتقدوا اىل حد ما(.

ذلك  وامكانية  البطاقة  ف  والتزوير  الت�عب  حول  السؤال  أما 
بعدم   )% و)27  ك�(   و)%25  نعم(   %48( اإلجابات  فكانت 

علمه هبذا املجال.   
املواطنني  من  الكثي  فإن  اهلام،  املوضوع  هذا  حيثّيات  بني  ومن 

سنوات(    10( والبالغة  الوطنية  البطاقة  ص�حية  من  يتذّمرون 
السابقة، فكان  املدنية  خ�فًا ملا كان معموال به ف هوية الحوال 
لتثبيت  كافية  هي  وهل  املحددة  الص�حية  فتة  حول  السؤال 
و)%26  نعم(    %51( النسب:  فكانت  حاملها؟،  عىل  املتغيات 

ك�( و)23% ال أعلم(.
وف سياق متصل تساءل االستبيان حول إمكانية مسامهة مرشوع 
ف  العراق  لعموم  السكاين«  »التعداد  عملية  ف  الوطنية  البطاقة 
رأهيم  كان   %62( فكانت:  وفاعل؟،  مؤثر  وبشكل  املستقبل 
االستبيان  واختتم  ما(،  حد  اىل   % و)20  ك�(،  و)%18  نعم(،  
بسؤال حول امت�ك املواطن ملعلومات حول إصدار البدل التالف 
بأهنم  أجابوا   %34( فكانت:  به  اخلاصة  واإلج��راءات  والضائع 

يمتلكون(، ف حني كان )66% ال يمتلكون اي معلومة(.
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أما بالنسبة ألهّم اآلراء واملقرتحات التي وردت:
1. مطالبات بفتح مكتب إلصدار البطاقة الوطنية، لربع أو مخس 

مناطق جتّنبًا لصول الزخم واالزدحام وسهولة الصول عليها. 
2. الضورة القصوى بإدراج اسم الزوج والزوجة لتجنب الكثي 

من املشاكل وامل�بسات.
3. تفعيل البطاقة املوحدة بشكل أعم واكب من قبل دوائر الدولة 
البطاقة، للحيلولة دون استفحال  وتزويدها بجهاز قارئ رشية 

روتني املستمسكات الربعة.
4. كتابة اسم املواطن الرباعي وكذلك االم ف البطاقة للحد من 
ف  الكثيون  منها  يعاين  كبية  مشكلة  متثل  والتي  السمء،  تشابه 
القبض ومنع  إلقاء  وأوامر  باجلرائم  يتعّلق  ما  العراق وخصوصًا 

السفر وغيها. 
تعمل  أن  إحداها،  الداخلية  تعّد  والتي  الدولة  وزارات  عىل   .5

لغايات   ومنتسبيها  موظفيها  وتوعية  خدماهتا  تطوير  عىل  جاهدة 
منها رضا املواطن وخدمة العراق.

جاءت  قد  املقدسة،  كرب�ء  حمافظة  فإن  إليه،  اإلشارة  يدر  ومما 
البطاقة  مركز  افتتاح  ناحية  من  للمحافظات  اخلامس  بالتتيب 
الوطنية، بعد مراكز جرس دياىل ف بغداد )افتتح أواخر 2015م( 

والسيبة ف البرصة  والعمرة والنجف وحسب التايل:
* افتتاح مركز مدينة كرب�ء، بتاريخ 22 – 2 – 2016م. 

* افتتاح مركز اجلدول الغرب، بتاريخ 9 – 8 – 2016م.    
* افتتاح مركز قضاء السينية، بتاريخ 12- 1 – 2017م.      
 –  12 –  21 بتاريخ  اخل��يات،  – ناحية  الر  مركّزي  افتتاح   *

2016م. 
* افتتاح مركّزي قضائي عني التمر واهلندية، بتاريخ 30 – 1 – 

2017م.

التالعب   امكانية  بعدم  اي��ّدوا   %25

والتزوير في البطاقة الوطنية 
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المقرنصاُت... 
بوصفها خطابا زخرفيا تشكيليا اسالميا

رتَب المعماُر المسلم اغلب 
اعماله الفنية االبداعية 
على المساحات المسطحة 
من العمائر االسالمية 
وقد شملت انواع الزخارف 
والنقوش بنوعيها 
النباتي والهندسي 
وبعض العناصر االنشائية 
االخرى كالزخارف الكتابية 
والمقرنصات بأشكالها 
الرائعة التي شغلت 
سقوف الحنيات والمداخل 
والمحاريب وغيرها من 
مفاصل العمائر االسالمية..

هيأة التحرير

عادة  يصنع  وزخ��رف  إنشائي  عنرص  معلوم  هو  كم  واملقرنص 
بارزة  التي تنحت وجتمع ف أشكال ذات نتوءات  من الحجار 
ومتدلية، تؤلف باجتمعها حليات معمرية تتكون من صواعد و 
هوابط تشبه خ�يا النحل تتدىل ف طبقات مصفوفة بعضها فوق 
بعض ف أماكن خمتلفة من العمئر اإلس�مية مثل أركان القباب 
والزوايا واملداخل  والنوافذ والعقود والعمدة  املآذن  ورشفات 
العنرص  لقبول هذا  التي تكون مطواعة  وغي ذلك من االجزاء 

املعمري .
ُشكلت املقرنصات عىل شكل صفوف يتألف كل منها ف تكرار 
عن  خمتلفًا  شكله  يكون  بحيث  م��رات،  ع��دة  واح��د  مقرنص 

الشكال الخرى ف باقي الصفوف ، المر الذي خلق تواصً� 
تدرييًا ينتج عنه تتابع ترتيبي.. مما جعلها تتجىل دائًم أمام الناظر 
هذه  وتقوم   ، النحل  خ�يا  تشبه  ومتزامحة  مكثفة  مموعات  ف 
بوظيفة  والزخرفية  اإلنشائية  وظيفتها  عىل  ع�وة  املجموعات 

دينية ترتبط ف غالب الظن بفلسفة الظاهر والباطن.
االس�مية  الزخارف  مع  جنب  اىل  جنبًا  املقرنص  الفنان  ادخل 
من  انه  او  الزخرفية  التكوينات  مع  ينسجم  تكوينه  أن  باعتبار 
جنسها.. فضً� عن وظيفته املعمرية من كونه يسهم ف تأسيس 
قاعدة يرتكز عليها السقف املقوس أو القبة، وهو هبذا يكون قد 
ساهم مع اجلدران ف امتصاص ثقل القبة ، أو القوس ، أو السقف ، 
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وبالنتيجة يكون الفنان املسلم قد حقق معادلة يتمع فيها اجلميل 
واملفيد فكان من خ�ل هذا الوصف خي مطبق لقوله تعاىل الذي 
ا  نَّ َزيَّ َوَلَقْد   )) تعاىل:  الزينة والوظيفة كم جاء ف قوله  يمع بني 
فالزينة  َياِطنِي((،  لِّلشَّ ُرُجومًا  َوَجَعْلَناَها  بَِمَصابِيَح  ْنَيا  الدجُّ َمء  السَّ
، بل جاءت حتمل خاصيتني  الفائدة  جاءت هنا غي مردة عن 

مل  املزخرف  والفنان  الشياطني،  والثانية هي رجم  الوىل مجالية 
ذلك  يتضح  و  الزخرفية..  مقرنصاته  اخلاصية من  يستبعد هذه 
من خ�ل التأمل واإلحالة، فإن الذي يتأمل االشكال املقرنصة 
فانه حتًم يال إىل اخلطابني اإلهلي والديني.. فيحصل لديه نوع 
العبد  تقريب  اللذين من شأهنا  اخلطابني  املرابطة مع هذين  من 
من املعبود من خ�ل املعرفة، فاملشاهد املتذوق هنا مأخوذ من 
نفسه بدهشة اجلمل وج�ل اجلمل الذي اشاعه املكان فهي تشي 
نفسه..  الوقت  ف  مشبهة  ومنزهة   ، مهولة  معروفة  داللة  إىل 
ويعزى سبب ذلك كون الق تعاىل منزها عن املثال إذ ال يوجد 

وجود مماثل لوجوده وال جتل مثل جتليه وال ظاهر مثل ظاهره، 
وال يوجد باطن مثل باطنه فهو الول واآلخر وهو كم هو عليه 

دائم الوجود والتجيل.
ف  جديدًا  يكن  مل  اإلهلية  بالقيقة  يرتبط  الذي  الوعي  هذا  إن 
واملذاهب  إنساين  أول وجود  قدم  قديم  بل هو  الفنان..  ضمي 
فالطاوية*ف  القائق..  هبذه  رصحت  قد  القديمة  والديانات 
وإن   ) طاو   ( تعريف  املحال  من  أن  تعتقد  كانت  مثً�  الصني 
اإلحاطة  يمكنها  ال  ال��ارض  الزمن  ف  والعبارات  الكلمت 
ومع  أزلية  إهلية  أسار  وراء  خمفي  لنه   ) طاو   ( الزيل  بالقديم 
وهو   ، الكونية  املوجودات  مجيع  ف  وجود  له   ) فالطاو   ( ذلك 
، وقاطعة ومهمة ولكنه أصيل وثابت  دائًم يظهر بصورة حمية 
يريدون  والذين   ، املوجودات  بجميع  حميط  لكنه  خفي  فهو   ،
مشاهدته ال يستطيعون ، لذلك يقولون إنه موجود غي موجود 

فهو يسمعهم ولكنه غي مسموع.
إن املقرنصات بوصفها خطابا زخرفيا تشكيليا لفنان مسلم البد 
له أن ييل إىل إشارات تعّب عن اقتاحات الفنان من جهة وحتيل 
الذائق إىل حقائق مكتشفة من جهة أخرى، فاملقرنصات وجود 
حيس غي مدرك ، أي بمعنى اخر إن العقل ليس بمقدوره قراءة 
هذا النص، لكنه يستطيع من خ�ل التفكي والتأمل واستدعاء 
اخلطابني اإلهلي والديني أن يزاوج بني اإلشارة واخلزين املعرف 
الكامن فيه ومن خ�هلا يستطيع فك بعض الرموز واإلشارات، 
فعىل سبيل املثال إن املقرنصات وإن كان هلا دور مهم ف العمرة 
باعتبارها تأسيسا لقوس ، أو قبة إال أن زخرفتها وتزيينها ال بد 
أن تكون له وظيفة أخرى سواء كانت هذه الوظيفة جرت هبدي 
العقل ، أو جرت هبدي الروح ، أو ما يطلق عليه ) ال�وعي ( ، 
وملا كان الفنان املعمر املزخرف متبنيا لعقيدة اإلس�م وإن املكان 
الذي يرشف عليه بالبناء والزخرفة له مواصفات من كونه مكان 
دراسة دينية إىل جانب كونه مكانا للعبادة أيضا فإن شعوره بكل 
ما يمتلكه من متكينات البد له أن يأخذ بالسبان طبيعة املكان 
المور  وهذه   ، النهاية  ف  املكان  أمر  اليه  يؤول  وما  ووظيفته 
مجيعها مضافًا اليها رهافة الس البد أن يتناسل عنها إبداع يمل 

مجيع هذه اخلصائص .
*الطاوية: هي فكرة أساسية ف معظم املدارس الفلسفية الصينية 
شء  كل  ومضمون  ونمط  مصدر  هو  الذي  املبدأ  ومعناها   ،

موجود ف الياة.
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مرقدان لزينة ابيها الحوراء
الخالفات اإلسالمية كثيرة وشملت 

مجاالت ال يمكن لها أن تكون موضع 

خالف ألنها من البديهيات وبالرغم 

من ذلك اختلفوا فيها ولكن األهم 

من هذا إن النتائج المترتبة على 

الموضوع المختلف فيه تكون 

مداليلها واحدة  فان قيل الموضع 

األول صحيح تكون نتيجته هي 

بعينها للموضع الثاني لو قيل عنه 

صحيح ومثل هكذا مواضيع تثبت 

متانة وصحة النتيجة .

واجلدل حجة عىل املتجادلني عندما يكون سببه تنسيب شخصية 
او موضع حدث لقوم دون قوم أخر جادل فيه بتنسيبه له وهذا 

هو عني حديثنا ف مقالنا هذا .
وهنا  والتسليم  الصلوات  أفضل  عليهم  عيل  اإلمام  بنت  زينب 
المم  بني  اخل�ف  فموضع  ماهيتها  عن  الديث  بصدد  لسنا 
املخالفون  بسوء  هلا  يتعرض  مل  انه  فخرا  ويكفينا  عظمتها  يثبت 

قبل املحبني ، فالشام تدعي مرقدها عندها ومرص كذلك .
مكان  عن  حتدثت  التي  ال��رواي��ات  عجالة  عىل  ولنستعرض 
بجثمهنا  حظيت  التي  البقعة  ف  املؤرخون  اختلف  حيث  دفنها 
بقيع  ف  ودفنت  يثرب،  ف  توّفيت  أهّنا  قال  من  فمنهم  املعظم 
الغرقد،ومنهم من قال اهنا دفنت ف الشام حيث مرقدها الشامخ 
اليوم بقبته الذهبية ومقصد حمبيها وحمبي جدها وابيها واخوهيا ، 
يقة  الصدِّ قب  أّن  إىل  املؤرخني  من  اليه مجهرة  ثالث ذهب  وقول 
الطاهرة زينب )عليها الّس�م( ف مرص، وهذا هو املشهور عند 
كاّفة املرصيني . ونقل عن النسابة العبيديل ف )أخبار الزينبيات( 
الس�م  عليها  أهنا  يزيد،  بأمر  املدينة  من  تبعيدها  قصة  ذكر  بعد 
اختارت مرص، وتوفيت هبا عشية يوم الحد خلمسة عرش يومًا 
مضت من رجب سنة اثنتني وستني هجرية، ودفنت ف دار الوايل 

املوافقة له ف الدفن الرشيف  مسلمة بن خملد النصاري. ونقل 
ان  ونجد   ، املؤرخني  من  عدة  عن  )الزينبيات(  كتاب  نارش 
املرصيني دأبوا عىل زيارة الوراء كل يوم احد تيمنا بيوم الحد 

الذي توفيت فيه .
هنا ال نريد البحث عن أدلة كل مدع وسبب الوجود عىل أرضهم 
مرقد السيد زينب عليها الس�م ولكن الهم أهم أن نتطرق إليه .
كل المم تتفاخر بعظمئها بل حتى تاريها بمساوئه هنالك من 
منه  واالستفادة  التوثيق  لجل  بل  التفاخر  لجل  ال  به  يتمسك 
التاريخ  معرفة  ذلك  ويتطلب  تستحدث  قد  لدراسات  مستقب� 

بكل جوانبه وحديثنا دليل صدق قولنا.
الدولة  بؤرة  هي  التي  مث�  الشام  ارض  قلت  كم  الهم  ولكن 
اليوم  هلم  نجد  مل  الب�د  فيها  المويون  حكم  والتي  الموية 
يدل  فإنم  شء  عىل  هذا  دل  فان  خلفائهم  من  واحد  ملدفن  اثرا 
االهتمم  من  بقليل  حظيت  لو  والتي  التاريخ  عب  مكانتهم  عىل 
بعض  أبقت  القبور   هدمت  التي  والوهابية  بآثارهم  الحتفظوا 
الثر لصحاب القبور أما أن جتد ال اثر لقب يزيد فهذا له داللة 
عظيمة عىل خسة يزيد عب التاريخ وهذا ينطبق عىل بقية اخللفاء 

المويني .

مرقد السيدة زينب في سوريا

b
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اما مرص وما يدل عليه املرقد الرشيف فان هذا يعد تاريا ملاهية 
دلي�  يعد  والذي  الكنانة  ارض  سكان  معتقد  كان  وكيف  مرص 
عىل جلم أفواه من ينعق اليوم بالتمدد الشيعي وان مرص بلد سني 
وما اىل ذلك من سفاسف تنسفها زينب عليها الس�م بمرقدها .

إلغاء  عىل  جترأوا  ما  فأهنم  مرص  حكموا  الذين  الطواغيت  كثرة 
الثر وبعيدا عن الشك حول الصحة والوهم فهنالك قلوب واهلة 
ومتيمة ببنت اإلمام عيل عليه الس�م مما منع هذه الطواغيت من 
هدم املرقد ، هذه القلوب املحبة لهل البيت والتي احد دالئلها 
حبهم لزينب يثبت ان معقل التشيع كان ف مرص هذا ناهيك عن 

بقية االدلة الصارخة بذلك .
واما البقيع والذي هنالك من قال هبذا االدعاء فان هذا يثبت ان 
املنقبة وتنسيبها اىل  العربية حمبني يرومون كسب هذه  ف اجلزيرة 

أرضهم كي يترشفوا هبذه السيدة الطاهرة وان هذا خلي دليل عىل 
مدى انتشار الشيعة ف كثي من الواليات اإلس�مية .

كلمة » زينب « هلا معنيان 
    الول : إن » زينب « كلمة مركبة من : » زين « و » أب «. 

    الثاين : إن » زينب « كلمة بسيط�ة وليست مركبة ، وهي إسم 
لشجرة أو وردة.  

كم احتمل ذلك الفيوز آبادي ف كتابه » القاموس املحيط «.
و جاء ف كتاب ) لسان العرب ( : » الزينب شجر حسن املنظر 
 :  ) املرأة «. وف كتاب ) الروس  ، وبه سميت  الرائحة  ، طيب 
» الزينب : نبات عشبي بصيل معمر ، من فصيلة النرجسيات ، 

ازهاره مجيلة بيضاء اللون فواحة العرف «.

مرقد السيدة زينب في مصر
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التاجر 
والتفقه بالدين 

مسالة تفقه التاجر بالدين امر مفروغ منه الن التفقه بالدين جتنبه 
االشكاالت  هذه  ف  يقع  ال  تاجر  واليوجد  وال��رام  الشبهات 
التجارة  وحتى  التجارة  طرائق  فيه  تعددت  الذي  اليوم  السيم 
والربح  الغش  عىل  اغلبه  ينصب  والرام  وال�ل   ، االلكتونية 
الفاحش واالستغ�ل واحتكار البضاعة االساسية لياة االنسان .
ولكن هنالك تفقه باالخ�ق اي هنالك نصيحة اخ�قية يتمتع هبا 
البعض من التجار والبعض كأن املوضوع ال يعنيه بالرغم من انه مل 
يرتكب حراما ، مث� يستورد بضاعة رديئة او بكفاءة قليلة او تكاد 
بل وحتى  اهنا صناعة عادية  تكون معدومة ويكتب عىل بضاعته 
استياد  نسال  وهنا   ، ثالثة  او  ثانية  درجة  اهنا  يقول  يبيعها  عندما 
مثل هكذا بضائع وبعمر زمني قليل تتناسب املنفعة املرجوة منها 

مع املال املرصوف عليها ؟
كم وان هنالك نصائح عند االستخدام اليشي هلا التاجر وهو يعلم 

انه لو مل يلتزم بالنصائح ستتلف البضاعة .

والرخيصة  الرخيصة  بالبضاعة  يرغب  املواطن  ان  يرى  البعض 
بضائع  باستياد  التاجر  يقوم  وهنا  اجل��ودة  حساب  عىل  تكون 
مصنوعة وفق مواصفاته بشكل يتناسب وزهد سعرها ويستخدم 
العاملية وليست عاملية بحيث ينخدع من ال يلتفت  ماركات تشبه 
حرف  مكرر  باالنكليزي  يكتبها  ناشيونل  ع�مة  مث�  بدقة  اليها 
ال�م فتختلف عن الع�مة االصلية العاملية ولكن من يراها يعتقد 
اهنا العاملية او يغي حرف اي بحرف يو وهكذا ، ظاهرا هو مل يغش 

ولكنه ضمنا يعلم بان هذه الع�مة ستخدع املواطنني .
قال أمي املؤمنني صلوات الل عليه من اجتر بغي علم ارتطم ف الربا 
ثم ارتطم قال وكان أمي املؤمنني عليه الس�م يقول ال يقعدن ف 

السوق اال من يعقل الرشاء والبيع
يومئذ  وكانوا  بالتجارة  مر  انه  وآله  عليه  الل  صىل  الل  رسول  عن 
ولكن  السمسة  أسميكم  ال  انى  اما  هلم  فقال  السمسة  يسمون 

أسميكم التجار والتاجر فاجر والفاجر ف النار فغلقوا أبواهبم

سامي جواد كاظم
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د. حسنين جابر الحلو. 

                 جتلس اليوم مع شاب ف مقتبل العمر ، وتتحدث معه 
،قطعا  السنني  عرشات  بل  السنني  مئات  النقل  ماضية  احداث  ف 
سيصيبه امللل ، حتى وان مل تقل ، لكن تلحظ ذلك من خ�ل عينيه 
،فيبقى  ال��وار  ف  الية  له  ليست  ولألسف  املتحدثني  من  بعض   ،
مستس� بالديث مما يصيب املتلقي بامللل ، والسيم اذا مل يأخذ عىل 
صاحب  او  متحدث  باي  املفتض  ،كان  اجلمهور  طبقة  فهم  عاتقه 
فكرة ان يبني ماال متكام� من اخلياالت وتسليطها عىل الواقع ، كي 
قاعدة جديدة متظهرت  ، وكذلك فهم  يتسنى فهم متطلبات االمور 
ف السنوات الخية ، اال وهي قاعدة الفكر االفتايض ، والذي هو 
بدوره اسس اىل خلق جيل جديد الياخذ بمفردات املايض ولألسف 
الشديد ال ك�ما والفع� ، فجعل التفاوت بني االجيال واضح ،قيمة 
االخ�ق تبدلت من وضع معمول به ، اىل ترف  فكري كم يقولون، 
بنيت  االمور  الفائدة ؟ وكانم  ما  ، ييب  باملايض  وعندما حتاججهم 
حدث  ما  نقرأ  كيف  واال   ، املايض  ابناء  اهنم  متغافلني   ، عىل عجالة 
سابقا لنستفيد من التجربة عىل اقل التقادير ، وكم قيل )سل  مرب 
وال تسل حكيم (، بمعنى ان من كانت له جتربة قطعا مر بمراحلها ، 
وهذا بدوره اعطاه اهلية لفهم مدخ�ت املشكلة وخمرجاهتا ، فبدال ما 
ان تبقى حائرا لديك البديل ،ففرضا لو تعطلت سيارتك الشخصية 
قطعا ستذهب اىل صاحب اخلبة ، ال ان كثرة االحداث للسيارات 
اعطته تفاصيل جعلته يفهم طبيعتها ، والتعامل معها واياد اللول 
لكل عطل ، والفكرة التي نادى هبا بعض من العاطلني وهي تعديل 
املايض ، اعتقد هي فكرة خاطئة، اليوم هناك فكرة افضل منها وهي 
وخمرجات  مدخ�ت  لفهم  ماال  ستعطينا   ، امل��ايض  ق��راءة  تعديل 
القائق،  عىل  ستوقفك   ، والصحيحة  الواعية  القراءة  الن  الالة، 
كان  هنا  ومن    ، القائق  عن  ستبعدك  قطعا  الواعية  غي  والقراءة 
البد ان نظهر عملية اإلندماج  بني ماض يعطينا جتربة ، وحارض له 
قيمة  الن  تتسع  الدائرة  بدأت  هنا  ومن   ، الفعلية  ومرتكزاته  طبيعته 
املتلقي اصبحت ف تنازل ، وقيمة امللقي اصبحت بميزان ايدلوجي، 
 ، متكام�  يؤسسوا متمعا  ان  الواحدة  النظرة  يمكن الصحاب  ف� 
بل اصحاب روح الفريق الواحد ،هم من يدون الياة ف متمعات 
خنقتها عبة االزدواجية واللعب عىل  البال، فالشاب املعارص اصبح 
العامل  بيده قرية صغية ، فهو يرى بعني واحدة ، مما يعطيه تراجعا ف 
اختاذ بعض القرارات والقراءات والتحليل هلا ، ومن هنا  كان البد 
ان نضع النقاط عىل الروف ، وان نبني ان الطرائق ختتلف باخت�ف 
االوضاع التفكيية ، فالسلبي ال ينتج نجاحا ، واالياب ال ينتج فش�  

، يب قلب القاعدة لنحصل عىل اهدف .

االول من صفر ... دخول قافلة السبايا و الرؤوس إىل 
الشام  سنة 6ه�  

كذلك ...واقعة صفني  سنة 37ه�   
السابع منه ... وفاة اإلمام السن املجتبى )عليه الس�م( 

سنة 50ه�   
الس�م(  )عليه  الكاظم  موسى  اإلمام  مي�د  كذلك... 

سنة 128ه�    
الثامن منه... وفاة سلمن املحمدي )الفاريس(  

سنة 35 ه�  
كذلك... توف آية الل العظمى السيد اخلوئي 1413 ه�   

التاسع منه توف الصحاب عمر بن ياس ف صفني 
)عن عمر 93سنة( سنة 37ه�  

كذلك... معركة النهروان  سنة 38 ه�  
الرضا  موسى  بن  عيل  اإلمام  وفاة   ... منه  عرش  السابع 

)عليهم الس�م( سنة  203ه�  
العرشون منه... رجوع حرم سيدنا وموالنا أبى عبد الل 
السني من الشام إىل مدينة الرسول )ص( واملسمى بيوم 

الربعني  سنة 61 ه�  
عمران  بنت  مريم  السيدة  وفاة  والعرشون...  اخلامس 

والدة السيد املسيح )عليه الس�م(    
السادس والعرشون... وفاة النبي ييى )عليه الس�م(  

الثامن والعرشون... وفاة رسول الل )صىل الل عليه و آله 
و سلم(  سنة 11 ه�  

)عليهم  الرضا  بن موسى  اإلمام عيل  وفاة   ... الث�ثون 
الس�م(   سنة 203 ه� )عىل رواية(  

الشاب المعاصر
مناسبات بين الفكر االفتراضي وتعديل الماضي .

شهر صفر عندما
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حيدر عاشور

بكل  كلمته  تسمع  أمامها،  صورته  ظهرت  ان��ذار  سابِق  دوَن 
خوذة  حتت  مُضنيا  ووجه  البنية،  ضعيف  اصبح  لقد  وضوح. 
القتال، وم�بس الشد الشعبي كانت تزيد من ابراز نحافته، ما 
تقفز من مكاهنا.  ان  تريد  الشاشة  بقوة ف  فأخذت حتّدق  اقلقها 
فيه  فتثي  التي تدهش بارصها،  السحرية  املرئية شفرهتا  للصورة 
بأمل  يبكي  واخرى  يبتسم  مرة  الداخلية.  االنفعاالت  عواصف 
وجزع دون الشعور بالسبب. تشاهد تلك االم املفجوعة ولدها 
الذي طواه الثرى  وصعد اىل ملك السمء خمضبا بالدماء.. فتدد 

مع نفسها ب� شعور : 
ولدي سيد حيدر عمود بيتي، بطيل ،ملاذا مل تأكل جيدا لقد تغي 
وهي  الثواين  بتلك  ضحكاته  تسمع  حني  يلتهب  قلبها  شكلك. 
بشجن  املنشد  لينشد  صوته،  يذهب  فجأة  كام�.  عمرا  تعّدها 
صورهم(..  بس  )بقت  االحبة  لفقدان  امللتاعة  الروح  يسحق 
يتضن  وهو  املبتسم  الضاحك  ولدها  وصور  هزهتا،  الكلمت 
مدرارا  عينيها  من  جعلت  وال��رشف،  العز  سواتر  عىل  االبطال 
للدموع واآلهات. فكلم رأت صورة لولدها تعلو وهتبط دقات 

الى روح الشهيد السعيد السيد )حيدر عباس علوان المنصوري الموسوي( 

ابني ال يهاُب الموَت ..ذهب بنفسه للشهادة
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قلبها حسب وجهته، تصاحبها تنهدات جزعه حد االمل.
حيدر  أم  يا  أنا  وها  بط�  كان  لقد  مضيفها:  صوت  عىل  فاقت 
أحض بدال عنه ،أمحل معي تلك العينني اللتني رأت فيهم بسالته، 
وسأمنحك عينيي لتي هبم ما فعلُه سيد حيدر بداعش االرهاب 

من م�حم وبطوالت تفتخرين هبا.
كنت  بوالديه.  باٌر  ابن  انه  يتعثر،  ولسان  خافت  بصوت  اجابت 
قلت  الضمي.  عديمي  مع  قاسيا  صلبا  شاخما  البقاء  عىل  اشجعُه 
اجل  من  ختوضها  معركة  كل  ف  صويت  ستسمع  :انك  يوما  له 
املقدسات والوطن واالرض. سأكون قريبة منك، ستجد صوت 
الكرب�ئية  السينية  التبية  من  لك  عملته  بم  يذكرك  ذكريايت 

اخلالصة. 
ملحُت ف ملعان عينيه وداعا غريبا ارهق قلبي ف اخر اجازة، قلت 
لُه حيدر اعرُف اين لن اراك بعد االن . اذهْب يا ولدي ووجهك 
وانت  وصيتك  تكرر  وال  اذهْب  الوطن.  بتاب  مرشب  ابيض 

تبتسم ، فقد حفظتها عىل ظاهر قلبي ولن انساها ما حييت.
 شهقت وبكت بحرقة ومن ثم نطقت الس�م عليك يا إمامي يا 
حسني ما اعظم مصيبتك..! وبدون ان اتوقف عن سمعها اخذت 
اوجاعها صبا وحتسبا. كي  زينبية هتضم  امرأة  كانت  اليها  انظر 
اخرجها من لظة الوجع. قلت ام حيدر ملاذا حيدر وحيد اوالدك 

كان مع الشد املقدس؟.
وعظمة،  بكبياء  راسها  ورفعت  عميقا  نفسا  وسحبت  تنهدت 
فورا  القلب  هبا  يشعر  ورنني  صدى  هلا  واثقة  بكلمت  ونطقت 
بصدق كل حرف فيها : ابني حيدر رباُه والده عىل حب السني 
من  ما  عليه،  نغبطه  بإيمن  الطريق  هذا  ف  وسار  الس�م«  »عليه 
فاطلق  يدم،  او  مستمعا  إما  فيه،  مكان  وله  ااّل  حسيني  ملس 
يكون  املوكب  يكون  اينم  السينية(  املواكب  )ابن  لقلب  عليه 
سيد حيدر خادما فيه. درس العلوم الدينية ف اللة وتواصل مع 
حضور  له  واصبح  االرشف،  النجف  ف  العليا  الدينية  املرجعية 
كان  اجلهاد  املرجعية  اطلقت  وحني  والنجف..  اللة  حوزة  ف 
اقنع  ان حيدرا  اال  املجاهدين  االلتحاق مع ركب  اىل  كلُه  البيت 
والده ان اجلهاد كفائي وانه ابن املرجعية وكبي البيت وعليه يقع 
اختيار االلتحاق.. جلست حينها العائلة بأفرادها لتقرر أي جهة 
سيقاتل فيها سيد حيدر وباإلمجاع كاد االتفاق يكون ضمن لواء 
السينية  العتبة  تشكي�ت  احد  النه  الس�م(  )عليه  االكب  عيل 

املقدسة، اجلهة االكثر اخ�صا ف الدفاع عن االنسانية.. فتدّرب 
تدريبا خاصا. وكان اول واجب له محاية العتبة الكاظمية املقدسة. 

ومحاية العسكريني ف سامراء.
لوائه  جانب  اىل  بثبات  يقف  سنني،  اربع  طيلة  معركة  يتك  مل 
والكرنة  ومكحول  وبيجي  وتكريت  الصخر  جرف  ف  .قاتل 
وتلعفر والرمادي وكل شب حرره لواء عيل االكب »عليه الس�م« 
مهة  ويشحذ  بالشهادة  هيزج  املقاتلني،  طليعة  ف  حيدر  سيد  كان 
وينّفذ  يقتحم  املجاهدين ويتغلغل ف  اصعب االماكن خطورة، 
القذائف  لوائِه، ال فرق عنده بني  ابطال  بنفسه فداء عن  مضحيا 
اهلمم  يشحذ  املعركة  ن��يان  اوج  ف  والعبوات،  وال��رص��اص 
للشهادة، ويّشد اعىل درجات الغيظ والقوة  ورصخته تتصادى 
ف االفق وهو يواصل رشقات الرصاص من س�حه، كي تنكفئ 
اجلهاد،  ف  اخوته  وشهادات  كلمت  هي  هذه  )داعش(.  اسلحة 
 .. املوت  املنازلة..ابني ال هياب  ميدان  ممن عرفوا سيد حيدر ف 

ذهب بنفسه كي يكون..شه�������دا...!؟ 
اطرقت رأسها، كأهنا هترب من لظة الوداع، ترفع عينيها اهلوينا 
نحو الشاشة عسى املخرج يعيد صور حيدر من جديد. فالصور 
واالخ�ص  الصدق  وزر  حتمل  التي  الذاكرة  هي  عنها  معروفة 
اىل االبد.. الصور هي رسائل شاهدة ملا فيها من واقع فوتوغراف 
او مرئي، هي نافذة متنحك طواعية س حقيقتها إن مل تدهشك.. 
فكانت الصدمة التي اخرست االلسن واغرقت العيون بالدموع 
حني اظهرت الشاشة جثمنه يطوف رضيح االمام، حتمله االيادي 

الوالئية بالصلوات واالهازيج السينية...
تساءلت نفيس التي انحرص هبا االمل حد البكاء، كيف تكون هبذا 
الفاقدات  االمهات  الذي حتمله  االيمن  ؟.ما  القوة  وهذه  الصب 
لفلذات اكبادهن؟. مللمت اوراقي وقررت ان ابحث ف بطوالت 
الشهداء تلك البطوالت التي قدموها عىل ارض املعارك ومل يرش 
هلا أي مؤرش رغم اهنا صنعت النرص وطّهرت االرض من رجس 

اوغاد العرص، وكتبت تاريا جديدا بالدماء.   
• نقطة ضوء:

الشهيد من ابطال  لواء عيل االكب)عليه الس�م( ومن مواليد بابل 
1977- استشهد ف - فلوجة االنبار- بتاريخ 25 / 6 / 2016  

.
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َوِلهُؤالِء الُجَلساِء ِفيِهنَّ َأجٌر َوَثواٌب{.
دمُها اإِلمام عيلجُّ  طني فقط، والَذيِن حدَّ    لو َأنَّنا نلتزم هبَذين الرشَّ
ف  ]إِسُتشِهَد  الس�م(  )عليه  العابِدين  زين  اد  السجَّ اُلسني  بن 
اغية يزيد  م الرام عام 95 للِهجرة[ عندما طلَب من الطَّ 25 حمرَّ
ٍء عىل مواقع  م مهمنا بنرِش َشْ ام، كلَّ َأن يعتيل املِنب ف ملسِه بالشَّ
وعقولنا  َأنفسنا  مَحينا  وقد  بخٍي  اْلَيْوم  ا  لكنَّ اإِلجتمعي  التَّواصل 
وذاكرتنا من الغش والتَّضليل، ف� مترجُّ علينا َأكاذيب وال ختدعنا 
بة َأو ُمتزَأة. ق بصوٍر وفيديوهات ُمركَّ مقاالت ُمفبكة وال نصدِّ

طان يمعُهم َجوهٌر واحٌد هو املنفعة، منفعُة اإِلنسان {َأنَزَل  والرشَّ
ابًِيا   رَّ َزَبًدا  ْيُل  السَّ َفاْحَتَمَل  بَِقَدِرَها  َأْوِدَيٌة  َفَساَلْت  َماًء  َمِء  السَّ ِمَن 
لَِك  َكَذٰ ْثُلُه   مِّ َزَبٌد  َمَتاٍع  َأْو  ِحْلَيٍة  اْبتَِغاَء  اِر  النَّ َعَلْيِه ِف  ُيوِقُدوَن  َومِمَّا 
ا َما َينَفُع  َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء  َوَأمَّ ا الزَّ قَّ َواْلَباِطَل  َفَأمَّ ُ اْلَ ُب اللَّ َيْضِ
ْمَثاَل} فرضا الل  ُ اْلَ ُب اللَّ لَِك َيْضِ ْرِض  َكَذٰ النَّاَس َفَيْمُكُث ِف اْلَ
يف  الرشَّ الديِث  ف  ورَد  ولذلَك  خلقُه  ينفع  ما  بكلِّ  ق  يتحقَّ
وَأنا  َلهلِه،  َخُيُكم  {َخُيُكم  و  النَّاس[  نَّفَع  من  النَّاِس  ]خُي 
َخُيُكم َلهيل} واَلجُر والثَّواب الذي يصل عليِه اخَللق عندما 
َتُكوُن املعلومة ُمفيدة وصالة لإِلستعمل، ُتزيُد من ِعلمِه مثً� َأو 

س نجاحاتِه َأو حتميِه من خطٍر. ن من عملِه وإِنجازِه َأو ُتكرِّ حُتسِّ
تُكن  مل  إِذا  حتَّى  اَلكاذيب  بنرِش  بالتَّأكيد،  ق،  يتحقَّ ال  الل  رضا 
]هكذا  عنوان  حتت  ونرِشها  باستنساِخها  عت  وترسَّ هبا  تعرف 
وردين[ َأو ]منقول[ َأو ما َأشبه من َهِذِه العناوين التي ال ُتسقط 
اَلشكال  بَأيِّ َشكٍل من  الدينيَّة واَلخ�قيَّة والوطنيَّة  املسُؤوليَّة 
بِِه  َلَك  َلْيَس  َما  َتْقُف  َلنَّ اآلية الكريمة واضحٌة جّدًا بقوهِلا {َواَل 

ئَِك َكاَن َعْنُه َمْسُئوًل}. ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكلجُّ ُأوَلٰ ِعْلٌم  إِنَّ السَّ
ثمَّ  تُه  مسُؤوليَّ َأنت  ل  تتحمَّ مل  بمنشوٍر  ق  تتحقَّ ال  تعاىل  الل  رضا 

ُتبادر الستنساخِه ونرشِه.
النَّاس  ي  يغذِّ عندما  وث��واٍب  َأج��رٍ  عىل  يصل  ال  امل��رء  َأنَّ  كم 
ي سوَف ال يصل  بمعلوماٍت ُمفبكِة تضجُّ وال تنفع، كم َأنَّ امُلتلقِّ
لة هتوي بِه  ٍء من اَلجر والثَّواب إِذا تابَع منشوراٍت ُمضلِّ عىل َشْ

ف واٍد سحيٍق.
املعياُر هو املنفعة فحسب.

َطني ف كلِّ ما ننرشُه، خبًا كان َأو  ق هَذين الرشَّ تعاُلوا، إِذن، نحقِّ
ٍء آخر، فنتساءل مع َأنفِسنا؛ تقريرًا َأو فيديو َأو صورة َأو َأيِّ َشْ

   ن���������������زار حيدر
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*هل َأنَّ الذي سَأستنسخُه وَأنرشُه ُيريض الل تعاىل؟! عىل اعتبار 
كاَن  فإِن  َعَبَدُه،  َفَقد  ناِطٍق  إىِل  َأصغى  {َمن  و  عبادٌة  النَّرش  َأنَّ 
إِبليَس، فقد  الّناِطُق عن  الّل َ، وإِن كاَن  َعَبَد  الّل ِ، فقد  َعِن  الّناِطُق 

َعَبَد إِبليَس}.
طبعًا ليس كلَّ ما صحيٌح ُيريض الل تعاىل، وليَس كلَّ ما هو َغي 
ي إىِل  حيُح يشيُع فاحشًة َأو يَؤدِّ صحيح ُيسخطُه، فقد َيُكوُن الصَّ
ٍة َأو يسبِّب بإِشاعة اليأس ف نفوِس النَّاس،  ٍة عامَّ اغتياِل شخصيَّ
قادَة  يويص  واله(  عليه  الل  )صىل  الل  َرُسوُل  كاَن  فلقد  ولذلَك 
س عىل العدوِّ َأن ينقُلوا َأخبارُه إِليِه  ايا الذين يبعثُهم للتجسجُّ الرسَّ
ٍة وُكتمن لُيعالج اخلب قبل نرشِه عىل َأصحابِه، فكم ُقلنا ليس  برسيَّ
ُه ليس كلَّ خطأٍ ُيسخط  كلَّ صحيٍح ينفُع وفيه رضا الل تعاىل، كم َأنَّ
، فقد َيُكوُن ف إِطار الرب النفسيَّة التي نشنَّها ضدَّ  الل عزَّ وجلَّ
َأعدائنا، ف� {الرُب ُخدعة} كم ف قوِل َرُسوِل الل )صىل الل عليه 

واله(.
مواقع  وعىل  القروبات  ف  وَأنرشُه  سَأستنسخُه  الذي  َأنَّ  *هل 
مل  فإِذا  ي؟!  امُلتلقِّ َقْبَل  يل  وثواٌب  َأجٌر  ِفيِه  اإِلجتمعي،  التَّواصل 
يكن كذلك َأرضبُه َعرض الائِط حتى إِذا كان املنشوُر صحيحًا 

.] %100[
م  كلَّ َأمامنا  شاخصًا  يقفز  َأن  يب  الذي  َؤال  السجُّ فإِنَّ  باملجمِل 

ٍء هو؛  هل ِفيِه خٌي ومنفعٌة ومصلحٌة؟ سواء عىل  مهمنا بنرِش َشْ
سيكوُن  بَأنَُّه  د  فتَأكَّ كذلك  كاَن  فإِذا  العام،  َأو  الفردي  امُلستوى 

ني َأجٌر وثواٌب، وهو املطلوب. بنرشِه لل ِفيِه رضًا وللمتلقِّ
امُلجتمِع  وبَأمِن  العام  الِح  والصَّ النَّاس  بعقوِل  تعبث  َأن  اَك  وإِيَّ

باإِلستنساِخ والنَّرش!. 
ط  لقد بِتنا اْلَيْوم َأدوات بيِد اجلُيوش اإِلليكتونيَّة، فهي التي خُتطِّ
ا  َأمَّ ني،  املتلقِّ طبيعة  د  حُتدِّ التي  وهي  اَله��داف  د  حُتدِّ التي  وهي 
اْلَيْوم  َأصبحنا  َنْحُن  وبالتَّايل  فقط،  والنَّرش  النَّسخ  تنا  فمهمَّ َنْحُن 
ع الذي  هر الذي يركبُه قادة اجلُيوش اإِلليكتونيَّة والضَّ هذا الظَّ

يلبونُه من حيُث نشعر َأو ال نشعر.
اْلَيْوم  ف  وينرش  يستنِسخ  ٍة  م��رَّ كم  ليى  نفسُه  َأحدنا  لُياقب 
اهلدف  يفهم  ٍة  مرَّ ينرش؟! وكم  َأن  قبل  يقرأ  ٍة  مرَّ الواحد؟! وكم 
ٍة توقَّف عن النَّرش إِذا ما شعَر  اخلفيِّ وراَء هذا املنُشور؟! وكم مرَّ

َأنَّ وراءُه هدفا خفيا  يقصد تدمينا؟!.
ف  العبُة  وإِنَّم  وتنرشُه،  تستنسخُه  ما  عدِد  ف  ليست  الِعبَة  إِنَّ 
املذُكوران، ف عدِد  طان  ينطبق عليها الرشَّ التي  املنشوراِت  عدِد 
يطان َأكثرنا  ق نفعًا من نوٍع ما، وإاِلَّ فإِنَّ الشَّ املنشورات التي حُتقِّ
َأَنا  اجْلِنِّ  ِمَن  ِعْفِريٌت  {َقاَل  للمنُشورات  ونرشًا  نسخًا  وَأسعنا 

آتِيَك بِِه َقْبَل َأْن َتُقوَم ِمْن َمَقاِمَك َوإيِنِّ َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِمنٌي}.
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االمنية  ل�جهزة  مكملة  تعد  امهيتها  هلا  مهنة 
املرشف  وكذلك  املحلة  ف  االم��ن  استتباب  ف 
ول�سف  منهم  البعض   ، املحلة  خدمات  عىل 
الشديد ال يعلم ماذا يري ف املحلة التي هي من 
مسؤوليته من حيث الساكنون فيها اوال واالعتداء 
عىل الق العام ف املحلة مث� حجز شارع او غلق 
بل   ، الشارع حديقة  من  استخدام جزء  او  شارع 
مهمته تقترص عىل منح تاييد سكن والبعض منهم 

ياخذ عليها اجرة .
من هي اجلهة الرقابية عىل اداء املختار ؟

والنطق  الركة  امكانية  املرورية  للع�مات  كانت  لو 
مديريات  من  بحقوقها  تطالب  مظاهرات  ف   خلرجت 
يتجاوز عىل  تقّدم شكوى عىل من  ان  امكن  املرور وان 
تتكلم  العامل  ف  السي  نظام  لغة  املرور  ع�مات   ، حقها 
بصمت فتؤدي اىل نظام مروري رائع وجتنبنا الكوارث .
م��رور  ع���م��ات  استحداث  امتنى  ال��وق��ت  نفس  وف 
للدراجات النارية التي ال يضبطها ال شارع وال رشطي 
الشديد  ل�سف  منهم  والبعض  اخ�قهم  اال  م��رور 
ب�  يصادفه  من  وكل  والسيارات  الناس  عىل  يتجاوز 

احتام ومنها صوت حمرك الدراجة املزعج 
نرجو ونامل ان تكون هنالك حلول هلذه الظاهرة املؤسفة 

مختار المحلة 

عالمات مرورية 
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ايات  من  ختلو  ال  كتب  وحتى  م���ت  او  صحف  مطبوعات  هنالك 
اماكن غي  برميها ف  نبوية واسمء قدسية يقوم من ال يتاجها  واحاديث 
سليمة وال يلتفت اىل هذه االسمء املقدسة وهنا يكمن السخط االهلي عىل 
من اليتم هذه االسمء ، تذكرون برش الاف الذي تفوح منه عطور طيبة 
وسببها انه وجد ورقة مكتوب عليها ايات قرانية مرمية مع النفايات فقام 
برفعها وتنظيفها وتعطيها وحفظها فاكرمه الل عز وجل بان جعل جسمه 

يفوح منه العطر .
ومن هنا البد لنا من االلتفات اىل هذه الظاهرة التي تثي غضب الل عز وجل 
علينا بان هنتم لكل شء عليه اسمء مقدسة وف نفس الوقت عىل االخوة 
الكتب  السيم  باستمرار  املقدسة  االسمء  استخدام  يتجنبوا  ان  الكتاب 
واملج�ت  الصحف  مث�  االخر ال يتفظ هبا  بان  يعلم  التي  االوراق  او 
فيها  الصحيفة  بان  للقراء  الصفحة االوىل  كتابة حتذير   عىل  والباس ف  

اسمء مقدسة فيجى االعتناء هبا او رميها ف النهر .

الذي  للبيع  بالنسبة  شفهية  تكون  وبيع  رشاء  عمليات  هنالك 
يكون التسليم واالست�م آنيا الباس ف اجرائها وان كان تدوينها 
بيع  ولكن   ، باللحظة  ويشتي  يبيع  العطار  مث�  ولكن  افضل 
سيارة  او  بيت  او  ارض  مث�  ثبوتية  باوراق  اال  تثبت  ال  ام�ك 
وما شابه ذلك يكون البيع مرد ك�م ويستلم البائع الثمن دون 

حتويل امللكية قانونا هنا تكمن املشكلة .
واسوأ مشكلة حتدث عند وفاة البائع ويستحوذ الورثة عىل ام�كه 
بم فيها التي باعها الن اوراق امللكية تثبت ملكيته وليست بيعه ، 
فيايت البائع ليقسم يمينا انه اشتى وهنا عندما يكون الورثة ب� 
البيع وياخذون االم�ك بالكامل ، وهنالك  دين فاهنم ينكرون 
قد  وهنا  املكاتبة  امتام  دون  والرشاء  البيع  عملية  عىل  يشهد  من 

يقتنع الورثة بالشهادة وقد ينكروهنا ، ومثل هذه املشاكل حدثت 
وحدث  بل  بالقتل  هتديد  حتى  او  حقوق  اغتصاب  بني  كثيا 

القتل .
فالقران  املسؤولية  من  جزءا  يتحمل  فانه  حقه  اغتصب  ومن 
اسلم  ليكون  البيع  المت��ام  والشهود  املكاتبة  عىل  اكد  الكريم 
فاهنا جيدة بحد ذاهتا عندما  الثقة  للطرفني واما مسالة  واضمن 

تعلم الطرف االخر ولكن الورثة ال تعلمهم وهنا الكارثة .
ف بعض االحيان يصل العكس اي املشتي هو من يتوىف فاما 
اليعلم الورثة برشاء متوفيهم او يعلمون وال دليل لدهيم وعند 
فانه يسلمهم  تقيا وورعا   فاذا كان رج�  البائع بالقوق  مطالة 

حقوقهم بالكامل ولكن اذا كان طمع فانه ينكر البيع .
هذه االموال املغصوبة تولد الرام بل وتنميه ف عائلة الغاصب 

والنتيجة سلبية عىل نفسه اوال وعىل املجتمع ثانيا .

قبل اكثر من مخس سنوات صدر قرار باستبدال اللوحات 
السود الرقام السيارات وحددوا مدة زمنية وبعد انتهائها 
ف  السي  من  االرق��ام  هذه  حتمل  التي  السيارات  متنع 
الشوارع ، ولكننا اىل اليوم ن�حظ هنالك سيارات برقم 
اسود قديم هل هنالك استثناءات عويصة ال يمكن اياد 

حلول قانونية هلا ام اهنا خارج نطاق التغطية؟!!!!

حافظ على قدسية االسماء المقدسة 

عقد البيع الشفهي 

سيارات برقم اسود
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 ، اآلب��اء  حكومة  وضع  إىل  السة  ف  الف��راد  نفسياُت  ختضُع 
التهديد والعقاب فقط ،  أبنائه بلسان  فالب الذي يتحدث إىل 
حب  ينعدم   ، منه  اخلوف  أساس  عىل  قائمة  له  إطاعته  وتكون 
استعداداهتم  تظهر  وال  الطفال،  نفوس  من  والتقي  التعايل 
الكفاءات لنفسهم. وبصورة  يفكرون ف حتصيل  ، وال  اخلفيَّة 
أساسية ، فإن الطفال ف أمثال هذه اُلَس ال يدركون أنفسهم ، 
وال يلتفتون إىل وجودهم بني ظهراين املجتمع . لهنم مل يسمعوا 
كان  لنه   ، شخصياهتم  إظهار  حول  السة  رب  من  ك�مًا 

يتحدث معهم بُِلغة السوط والعصا فقط .
وُحّب   ، النفيس  الرقي  أس��اس  عىل  تقوم  التي  الس  ف  أما 
 ، الكفاءة والفضيلة  التبية فيها إىل إياد  الكمل ، والتي هتدف 
والص�حية ف نفوس الفراد ، تنعدم لغة التهديد والعقوبة . بل 
غريزة  من  ويستفيد   ، الطفال  شخصية  إىل  حينئذ  امُلربِّ  يستند 

حبهم للكمل ف تشجيعهم عىل العمل املثمر اُلر .
والرية،  العدل  عىل  تقوم  اإلس�مي  النظام  ظل  ف  التبية  إن 
وتنمية حب الرقي والتكامل ف نفوس الطفال . يقول اإلمام 
عيل ) عليه الس�م ( لولده السن : ) وال تكن َعبَد غيك وقد 
جعلك الل حرًا ( هنج الب�غة الكتاب 87/31.   هبذه اجلملة 
القصية يزرع الب العظيم أعظم ثروة للشخصية ف نفس ولده 

، ويعّوده عىل الرية الفكرية .
غريزة  من  يستفيد  الذي  هو  القدير  املرب  إن   : ضوء  •نقطة 
حب الكمل والرقي عند الطفل ، ويقيم قسًم كبيًا من أساليبه 

التبوية عىل هذا الساس .

واإلنتاج  والكسب  العمل  من  يعاين  السة  اقتصاَد  إّن 
النفقة  وتنظيم  السة  لوض��اع  الكاف  امل��ال  وحتصيل 
فاإلتِّكالية والبطالة وال�مباالة   .. واالدخار واالحتياط 
باملستوى املعاش لألسة من ِقَبل بعض اآلباء والزواج 
والبناء، ينعكس سلبًا عىل وضع السة املعاش والنفيس 
الكسب  اإلس�مية  الرشيعة  أوجبت  لذا  والسلوكي.. 
الكريم،  العيش  توفي  أجل  من  زق  الرِّ وطلب  والعمل 
غار والزوجة والبوين  كم أوجبت الّنفقة عىل البناء الصِّ
العاجزين.. فأّواًل، البّد من أن يعمل كّل قادر عىل العمل 
ف السة، ف� يكتفي البناء بعمل الب، ويصبح املعيل 
تعمل  أن  بإمكاهنا  التي  الزوجة  أّن  كم  لألسة،  الوحيد 
جة  متزوِّ كانت  إن  زوجها،  مع  وبالتوافق  مناسبًا،  عمً� 
زق، وتنمية مورد السة..  أن تعمل من أجل توسعة الرِّ
أبسط  يسّد  يكاد  ال  الذي  التقاعدي  املرّتب  وصاحب 
متطّلبات السة، من الضوري له، إن كان مستطيعًا أن 
يعمل عمً� إضافيًا.. فالقيم اإلس�مية تعد  التوسعة عىل 
زق  االسة أفضل من الّصدقة.. وتعد الكسب وطلب الرِّ

جهادًا وعبادة..

تصنع الحرية والرقي النفسي 

اإلنفاُق األسري
 بعيدًا عن اإلسراف

حكومُة اآلباء
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الحياُة واألمُل

الطموح والرسوب معاناة االب  لذة  االمُل هو الياة والنجاح 
واالم حيث اقتبت االمتحانات وستعاد املعاناة من جديد عند 
من  هم  وكأهنم  يشعرون  حيث  من  االمتحانات  فتة  ف  االهل 
يؤدون املهمة وخاصة  االم التي تعيش رصاع اجلبابرة ف تدريس 

االبناء
وارتفاع  البيوت  من  يتطاير  رصاخ  النوافذ  من  تنتحر  كتب 
واحد  واملشاهدات  السباب  تعددت  والسكري  بالضغط 
تدريس االوالد ف املايض مل تكن من مهمة المهات هذا العناء 
كانت  والياة  والقلق  النان واالطعام  وانحرصت مهمتهن ف 
تبدو أسهل واليوم زادت التعقيدات وزادت العباء لكن دون 
راحة بال وال توافق أو محامة س�م ترقد عىل نوافذ البيوت الن 
الم ليست معلمة بأي حال من الحوال وان كانت متارس التبية 
وهي نوع من التعليم لكنه تعليم معاش ف� تتخيل ايتها الم عن 
هذا الدور العظيم لتدخيل ف رصاع مع ابنك أنت اخلاس الكب 
التعلم والتقدم  فيه ان مهمة الم تنحرص ف حتفيز الوالد نحو 
ومطاردة أح�مهم وشحن دافعيتهم جتاه الياه بأسها والتأكيد 
واالكاديمية  االجتمعية  املهارات  واحراز  اليومي  االنجاز  عىل 
تنهك  فهي  وواردة  شاردة  وكل  ع�مة  كل  الم  ت�حق  ان  أما 
نفسها شجعي وارتاحي او فلتبقي هترولني وراءهم دون جدوى 
الوىل  الث�ثة  الصفوف  اي ف  الدنيا  املراحل  فقط ف  التدريس 
اي  يواجه  كان  ان  وت�حظني  الساسية  املهارات  يتقن  حتى 

تبدئني  ثم  لتتابعي حلها مع معلمته ومدرسته  أكاديمية  صعوبة 
بنفسه  أعمله  انجاز  عىل  طفلك  ليتعود  فشيئا  شيئا  باالنسحاب 
لكن اهم درس ف الياه ان مل أقم بأعميل فلن يقم هبا احد عني 
مسلسل  وتبدئني  سيئ  مزاج  ف  وانت  الدروس  له  تذاكري  ال 
بينك  اجلميلة  الع�قة  خترسي  وال  توقفي  والشتائم  الغضب 
وبينه من أجل درس رياضيات او علوم سيتعلمه عىل أية حال 
وتذكري جيدا ما تقوله الدراسات ان ) الدماغ اخلائف ال يتعلم 
جو  أحيطي  بل  نفعا  جتدي  فلن  والوعيد  التهديد  عن  توقفي   )
اتقن  فكلم  واالحتفال  والتشجيع  بالبهجة  والتدريس  التعلم 
فكلم  وهكذا  عنها  العائلة  وحدثي  الث�جة  عىل  علقيها  مهارة 
رائعة  نتائج  واعطى  ثبت  كلم  س��ارة  بخبات  التعلم  ارتبط 
استخدمي طرائق متعددة تناسب نمط شخصية طفلك فان كان 
حركيا استخدمت بعض االلعاب معه وجزأت اوقات الدراسة 
شجعيه  ضجيج  دون  واجباته  وينجز  وسه�  هادئا  كان  وان 
التعلم  ربط  ليتميز  املعلومات  بعض  له  واضيفي  الركة  عىل 
وتقدمهم فيه بأح�مهم املستقبلية واعطاءهم االلقاب الدكتور 
نفسك  قّوي  الرائعة  االم  أيتها  ح�  واملتمجة  زيد  والطيار  امحد 
وقتا  التدريس  سيغدو  اخلطة  هذه  شجعت  وان  بالل  واستعيني 
تعمقني فيه صلتك وع�قتك بأوالدك وتتعرفني عليهم أكثر وقتا 
للحب والفرح ف� تبخيل عليهم بكلمتك اهلادئة وملساتك الانية 

فهي أفضل املسكنات ودمت رائعة لعائلتك.

 بين النجاح والرسوب 
في األسر العراقية

خالد باقر النجار 
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مرقد الشهيدين ولدي مسلم بن عقيل »عليهم السالم«

البراءة المذبوحة
 تتحّول إلى شاخٍص عظيم يجذب القلوب إليه

رغَم عناِء الطريق ونتيجة للشوارع المتعّرجة وغير المؤهلة التي تؤدي صوب مرقد 
الشهيدين الحيين ولدي مسلم بن عقيل بن أبي طالب )عليهم السالم( في قضاء 
المسّيب الواقع على الضّفة الشرقية من نهر الفرات، إال أن انهمار الزائرين نحوُه يبدأ 

وال ينتهي، وتحديدًا في يومي الخميس والجمعة، وخالل المناسبات الدينية وموسم 
الحزن العاشورائي.

األحرار/ علي الشاهر

تصوير/ رسول العّوادي � محمد القرعاوي
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الطاهر  للمرقد  زيارة  فريق إع�مي من ملة )الحرار(  وأجرى 
كرب�ء  مدينة  من  برحلتنا  بدأنا  وفعً�  عليه،  الضوء  لتسليط 
املقدسة، وتوّجهنا صباحًا بعد أن استقلنا سيارة سارت بناء عىل 
طريق )كرب�ء � بغداد(، ووصلنا بعد نصف ساعة تقريبًا إىل جرس 
املسّيب الذي عبنا عليه ومنُه مبارشًة استخدمنا الطريق الفرعي 
)املتعّرج( الذي يؤّدي للمرقد الرشيف، بمسافة ث�ثة كيلومتات 
والتواّقون  املحّبون  سيجد  نحُن؛  شاهدناه  كم  وهناك  تقريبًا، 
فعً�  الطاهر، وقد وصلنا  للمرقد  توصلهم  دالة  للزيارة الفتاٍت 
حيُث وجْدنا أنفسنا داخل قرية آهلة بالنخيل والسكان عىل حٍد 
سواء وتشبه أكثَر الُقرى العراقية ببساطة عيِشها وأخ�ق سكاهِنا 
وإبراهيم  حممد  اليني  الشهيدين  باسم  تسّمْت  والتي  الرائعني، 

ولدي مسلم بن عقيل )عليهم الس�م(.
الفريق اإلع�مي اللتقاط الصور  وفور وصولنا، تسابَق مصّورا 
الفوتوغرافية، ابتداًء من فرٍع ضّيق حتّول إىل سوق بسيط تناثرت 
عىل جانبيه حمال لبيِع املواد الغذائية واهلدايا أو ما تسّمى باللهجة 
الدارجة )الصوغات( التي يقتنيها الزائرون، وهذا الفرع الضّيق 
العابق  الطاهر  الرم  يتوسطه  الذي  الرشيف  املرقد  إىل  يؤدي 
كبية  بمساحة  صحن  ييطه  فيم  الشهيدين،  ق��بي  بأنفاس 
عليِه  امل�حظ  أن  إال  العزاء،  طقوس  وإقامة  الزائرين  الحتضان 
بناؤه القديم وحركة اإلعمر البطيئة جدًا، وليس كم أضحت عليه 
)عليهم  البيت  لهل  الرشيفة  واملزارات  املراقد  من  العديد  اآلن 
إىل  اليوم  كبية  بحاجة  الطاهر  املرقد  فإن  وبالتايل  الس�م(، 
هنضة إعمرية بخطوات سيعة وبم يلُق أجواًء مناسبًة للزائرين 

وخصوصًا ف فصل الصيف وطقِسِه الار.
الزائرين، أما املنظر العام  ويوجد للمرقد الرشيف بابان لدخول 
واخلارجي فهو بسيط جدًا، إال أّن القبتني الذهبيتني اللتني تعلوان 

املرقد الطاهر واملنارتني الشاخمتني املكسوتني بالقاشان والقلوب 
الطيبة للقائمني عليه وخدمة زائريه ختّففان عنَك كّل تعب، حيُث 
وسط  أنفسهم  ليجدوا  صدر  رحابة  بكّل  الزائرين  استقبال  يتم 
روضٍة من رياض اجلنان التي أكرم الل تعاىل هبا أهل الرض من 

حمّبي حمّمد وآله )عليهم أفضل الص�ة والس�م(.
نفسها،  القرية  أهايل  من  فهم  الرشيف  املرقد  لسدنة  بالنسبة  أما 
من  يتفرعون  الذين  البجيي(  أو  )البكيي  سادة  من  وحتديدًا 
السني  عبد  عيل  السيد  الراحل  جّدهم  وكان  البدري،  السادة 
ثم  ابنه  بعده  وتواىل  الطاهر  للمرقد  الّول  السادن  هو  البكيي 
ال�زمة  اخلدمة  وتقديم  به  واالهتمم  املرقد  سدانة  ف  حفيده 

للزائرين.
أما من الناحية اإلدارية املرقد الرشيف فهو أحد المانات اخلاصة 
إال  العراق،  الرشيفة ف  الشيعية  للمزارات  العامة  التابعة لألمانة 
خدمته  عىل  توالوا  الذيَن  )البكيي(،  السادة  بسدانة  يزال  ال  أّنه 
والدينية  الثقافية  والنشطة  الفعاليات  إقامة  إىل  دائًم  ويسعون 
والقرآنية التي ختدم زائري املرقد الرشيف وتؤّكد عىل أمهية مثل 

هذه املراقد الطاهرة ف إشاعة الثقافة والفكر بني أفراد املجتمع.
املرقد  هذا  صّحة  الع���م،  الشيعة  علمء  من  بالعض  أكد  وقد 
الرشيف، فقد نقل الشيخ الصدوق قّصَتهم، وخ�صتها أّن حمّمدا 
الصغر وإبراهيم َوَلدي مسلم بن عقيل )عليهم الس�م( قد فّرا 
بن  عمر  خيل  هجمت  حني  كرب�ء،  بطّف  عاشوراء  واقعة  بعد 
يوم  غروب  عند  الّس�م(  )عليه  السني  اإلمام  خمّيم  عىل  سعد 
وُأوِدع��ا  ُأِسا  حّتى  طريقهم  َفَضّ�  هجرّية،   61 سنة  عاشوراء 
معهم  وتكّررت  امرأة،  إىل  فالتجآ  السّجان،  هّرهبم  ثّم  السجن، 
عىل  وقتلهم  الطائي،  عروة  بن  حارث  عليهم  فقبض  أبيهم  قّصة 

شّط الفرات.
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وإبراهيم  هجرّي،   52 عام  ُول��ِد  قد  الصغر  حمّمدا  أّن  وُذك��ر 
 62 عام  بريَئني  مظلوَمني  شهيَدين  وُقتِ�  هجرّي،   53 عام  ُولد 
سنوات  تسع  والثاين  سنوات  عرش  الّول  عمر  فيكون  هجري، 

)رضوان الل عليهم(.
العاملني  أحّد  ينقل  وكم  اليني،  بالشهيدين  تسميتهم  عن  أما 
السنوات، حيث كاَن  أهّنا تسمية تعود لعرشات  الطاهر،  باملرقد 
للشهيدين، مما  الطاهر  القب  الزائرون يستمعون لنني يرج من 
اضطرهم للجوء إىل الوزة العلمية بالنجف الرشف، ل�ستفهام 
عن هذه الظاهرة العجيبة، وقد أخبهم أحد مراجع الدين آنذاك 
بأّن هذين الولدين قد تعّرضا للمظلومية والذى مثلم جرى عىل 
أهل البيت )عليهم الس�م(، وأبلغهم بأن يكتبوا ف مطلع الزيارة 

املخصوصة للشهيدين )الس�م عليكم أهّيا الشهيدان الّيان(..
واملكان املنسوب إىل َوَلدي مسلم أّنه قبمها، هو مكان مقتلهم، 
ويذهب الظنجُّ القوي أّنه موضع دفنهم أيضًا، وإن كان جسدامها 
قد ُرميا بعد القتل ف هنر الفرات ومُحل رأسامها إىل عبيد الل بن 

املوضع  ُدفنا ف  فإهنم  أيضًا،  زياد، وكان هنالك موضع سجنهم 
ذاته بعد أن الُتِقطا من املاء.

يقول السّيد عبدالرّزاق املقّرم لدى ِذكره هذا املرقد: إّن »السية 
بني الشيعة عىل امُلثول بمشهدمها الواقع بالقرب من املسّيب تفيد 
القطَع به، وبناًء عىل ما أفادته الرواية )رواية الصدوق( ِمن إلقاء 
بدَنيهم ف الفرات، يكون هذا املوضع: إّما حملَّ القتل، وإّما أهّنم 

ُأخِرجا فُدِفنا هناك«.
حُتّقق  بينهم،  الشيعة، والشهرة  إّن »سية  املقّرم:  السّيد  ويضيف 
يصل  ومل  اإلمج��ال،  عىل  مسلم  لوَلَدي  املعروف  املشهد  كوَن 
حّتى  السلف،  طريقة  عىل  للخلف  اّتباعًا  أدواره��م  ف  الشّك 

كثرت ُزرافات الزائرين هلم تقّربًا إىل الل تعاىل«.
وكم وصل إلينا تارييًا فإن املرقد الرشيف كان عامرًا منذ القرون 
تطّور  حّتى  به،  للتّبك  إليه  َيِفدون  املؤمنون  كان  حيث  الوىل، 
الوقف  من  إهّنا  قيل  التي  النخيل  ببساتني  حُماطًا  وأصبح  البناء 
اخلاّص باملرقد، فيم ُينسب بناء حرم أوالد مسلم إىل السيد حمّمد 

السّيد المقّرم: إّن »سيرة الشيعة، والشهرة بينهم، ُتحّقق كوَن المشهد المعروف 

لوَلَدي مسلم على اإلجمال، ولم يحصل الشّك في أدوارهم اّتباعًا للخلف على طريقة 

السلف، حّتى كثرت ُزرافات الزائرين لهما تقّربًا إلى اهلل تعالى«.
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بعدها  توالت  ثم  1220ه���،  عام  ف  وذلك  الصدر   حسني 
حركات البناء وإضافة الواويني وتوسيع الصحن اخلارجي، 
تزويده  عن  فضً�  إليه،  والكهرباء  املاء  خدمات  وإيصال 
املرقد  عند  املكوث  للزائرين  يتيح  ملا  واملفروشات  بالسّجاد 

الرشيف وأداء الزيارة املباركة فيه.
ويشهد املرقد الطاهر لولدي مسلم بن عقيل )عليهم الس�م( 
ف بتاريخ استشهادمها املوافق 23 ذي الجة، إقامة مراسيم 
خدمة  عىل  السينية  املواكب  تتوافد  حيث  العزاء،  وطقوس 
الزائرين وإقامة الشعائر الدينية، باإلضافة إىل ما يشهده خ�ل 
شهري حمرم وصفر من توافد كثيف من الزائرين لزيارة املرقد 
عىل  واملصاب  العزاء  طقوس  وإقامة  به،  والتّبك  الطاهر 
سيد الشهداء اإلمام السني )عليه الس�م(، كم ويتم تقديم 
املفجعة  الذكرى  لتخليد  )تشابيه حسينية(  عروض مرسحية 
من  وجعل  تعاىل  الل  أكرمهم  اللذين  الطفلني  هذين  ملقتل 

قبهيم قبلة للمحّبني.

المرحوم الحاج علي الحاج حسين،

 السادن السابق للمرقد الشريف
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القفل والمفتاح الزال 
ينافس البصمة واالرقام...

 صناعة لم تسجل 

براءة اختراع لمكتشفها

االلة  هذه  من  يلو  بيت  اليوجد  انواعه  بكل  القفل  او  املفتاح 
املنزلية  واالجهزة  والسيارة  للباب  يستخدم  انواعه  بكل  فاملفتاح 

واخلزائن والصناديق بمختلف استخاماهتا وغيها .
صناعة القفل واملفتاح هلا تاريخ حافل بالتطور واالبداع وحسب 
القفل  صناعة  فان  االلكتونية  واملواقع  االختصاص  اصحاب 
بدات ف العراق ب�د بني النهرين حيث يعود تاريخ القفل البدائي 
بني  ما  بب�د  »آش��ور«  منطقة  ف  املي�د  قبل  عام  آالف  أربعة  إىل 
بدائي  الدبوس« وهو قفل  باسم »قفل  النهرين، وكانت معروفة 
خشبي يقوم عىل آلية وجود دبابيس داخلية متفاوتة الطول، حيث 

يقوم املفتاح امل�ئم بتحريكها وبالتايل فتح القفل.
وراي اخر يقول اكتشف املؤرخون دليً� عىل بعض القفال التي 
استخدمها امللك الفرعوين خفرع خ�ل فتة حكمه 2500 عام 
قبل املي�د لمية مقابره، وايضا بعض الهرامات ف اجليزة. أول 
تعتمد عىل  كانت   ، ُمستخدمة كانت مرصية الصل  ِقفل  طريقة 
. هذه  العراق  الفريات ف  إكتشفها علمء   ، فخ  او  تثبيت حفرة 
بأوتاد خشبية ملنع  ُمثبتٍة  الطريقة اعتمدت عىل وضع حفر فارغة 

اللصوص من فتح البواب.

الرومان  استحدث  حيث  القفل  صناعة  تتطور  بدات  ثم  ومن 
العصور  وف  خزائنهم  لتحمي  مصغرة  أقفاال  الدبوس  قفل  من 
حمكم  معدين  قفل  أول  اإلنجليز  الرفيني  أحد  صنع  الوسطى 
صحيحة،  غي  مفاتيح  إدخ��ال  متنع  داخلية  عوائق  عىل  يتوي 
»جوزيف  وحماولة  1778م  عام  ب��ارون«  »روب��رت  تعتبحماولة 
براما« عام 1784م أشهر حماولتني، وما زالت أقفال »براما« تباع 

حتى اليوم ف لندن.
وتطورت شيئا فشيئا لتصبح الكتونية او ذكية ف القرن العرشين  
يفتح  قفل  أول  اخ��تاع  ب��راءة  عىل  سورتنز«  »لور  حصل  حيث 
القفال  عامل  باب  هبذا  فاحتا  1975م  عام  االلكتونية  بالبطاقة 

املبمة.
ومعايي  ضوابط  احدثت  عرش  الثامن  القرن  ف  الصناعية  الثورة 
جودة من اجل هندسة وصناعة مكونات القفال. ف خ�ل هذه 

الفتة، تعرضت مهنة صناعة القفال لتغي جذري.
القفل  إلاقة عبقرية، بخاصة قطع  كانت  للمفتاح  الَسنََّن  إضافة 
يال جونيور( االختيار  بشكل معني وهذا ما جعل قفل )ليونس 
المثل. إدخال املفتاح املحّزز اخلاطئ لن يدفع بالدبابيس ف مكان 
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القفل، مما سيؤدي لعدم فتحه، وأيًضا لن يستطيع أي مفتاح آخر 
أن يدخل ف القفل بسهولة.. مما يعل قفل )ليونس يال جونيور( 
حممًيا بشكل عاٍل. قفل )ليونس يال( منترش بشدة هذه اليام- ربم 

أنت استخدمت هذا القفل ف أحِد أبوابِك أيًضا!
لقفل  والتعدي�ت  التحسينات  من  العديد  شهد  العرشين  القرن 
)ليونس يال(، ف عام 1909 رأى )وولت ش�ج( آلية إغ�ق من 
املمكن أن تفتح وتغلق حتى النوار. )وولت ش�ج( اختع قفل 
تامبلر ذا الشكل اإلسطواين الذي تقدم عىل قفل )ليونس يال( ف 

تقنية زر الدفع. 
من  له  يىص  ال  ع��دًدا  أظهرت  والعرشين  الواحد  القرن  بداية 
خمتلفة  توثيق  طرق  تستخدم  التي  اإللكتونية  المية  أشكال 
ككلمت املرور، وفحص البصمت، والتعرف عىل الوجه، وإلخ.. 
التعريفية  الراديو  موجات  ت��رددات  حيث  عامل  ف  نعيش  نحن 
يمكنها متكني عدد ال حرص له من البواب اإللكتونية باستخدام 
اآلشعة حتت المراء أو الكواد الثنائية. صناعة القفال حتنست 
بواسطة املميزات التكنولوجية والفكار اإلبداعية ، وحتولت إىل 
نظام هيدف إىل أن يبتعد عن املفتاح التقليدي الذي من السهل أن 

ُيَقلد أو يضيع.
https://www.locksmithcourses.com/ar :املصدر 

من أنواع األقفال
قفل حافة قديم: هو قفل يتكون من مزالج آيل ييط به إطار ويتم 
تثبيته عىل الواجهة الداخلية للباب. تتيح أقفال الافة أمانًا إضافيًا 
الخرى.  القفال  من  أكثر  أو  بقفل  تزويدها  تم  التي  لألبواب 
ولقفل الافة أسطوانة دائرية مثبتة ف الباب ويمتد قضيب توصيل 
من خ�ل الباب، ويصل السطوانة باملزالج املثبت. ويمكن فتح 
بإدارة  الداخل  من  فتحه  ويتم  اخلارج،  من  بمفتاح  الافة  أقفال 

مقبض أو مفتاح خاص به.
وآخر  ثابت  م��زالج  ول��ه  الباب  ف  له  يفر  املتساطح:   القفل 
زنبكي. يعمل القفل املتساطح بنظام إغ�ق متساطح ف الباب، 
وتدور مقابض الباب بطريقة لولبية داخل آلية اإلغ�ق. والقفل 
املتساطح إما أن يكون ذا مزاليج ثابتة أو زنبيكة أو االثنني معًا. 
ويتيح املزالج الثابت الذي يبلغ طوله 2,5 سم درجة أمان عالية. 
يقوم املفتاح بفتح قفل الباب من اخلارج، ف حني َيْفَتح الباب من 
اخل مقبٌض صغٌي أو مفتاح. يعتب القفل املتساطح قويًا للغاية  الدَّ

إذا ما ثبت ف باب متني.
ثابت  م��زالج  له  ال��االت  أكثر  وف  م��زالج  له  النبوب:  القفل 
الثابتة  املزاليج  توفر  إغ�ق.  بآلية  متصل  أنبوب  داخل  موضوع 

أمانًا إضافيًا لألبواب التي تكون مزودة كذلك بقفل أسطواين.
آلية  له  السطواين  القفل  هو  الذي  الباب  مقبض  املقبض:  قفل 
القفل السطواين عىل  ُيثّبت  الباب.  إغ�ق هي جزء من مقبض 

القفال  من  النوع  هذا  يسمى  ول.  ال��دّ من  عدد  ف  املنزل  باب 
جزء  السطواين  اإلغ�ق  نظام  لن  وذلك  املقبض  قفل  أحيانًا 
للمفتاح  ثقب  اإلسطواين  القفل  ف  ويتوفر  الباب.  مقبض  من 
زنبكٌي،  مزالٌج  هلا  السطوانيِة  القفاِل  أكثُر  الباب.  مقبض  ف 
مزاليج  عىل  حتتوي  وهي  النَّشل،  مقاومة  بأقفال  يدعى  وبعضها 
ثابتة. يمكن فتح القفل السطواين بمفتاح من اخلارج، وفتحه من 

الداخل بمقبض صغي أو باملفتاح الداخيل.
قفل املشبك: هو قفل نقال ذ و غ�ف فوالذي يتوي بداخله آلية 
املشبك  ى  ُيسمَّ ار  دوَّ نصف  منحن  معدين  قضيب  يرج  إغ�ق. 
يقوم  القفل،  من  ول�ستفادة  اجلسم.  حول  ويثبت  الغ�ف  من 
القفال  وحتتاج  الغ�ف.  ف  ثقب  عب  القضيب  برفع  الشخص 
املشبك  إلط�ق  مفتاح  إىل  أو  الرقام  ضبط  إىل  إما  منه  العادية 
شيئني  لربط  املشبك  أقفال  عادة  الناس  ويستخدم  القفل.  وفتح 

راجات. معًا، أو لمية بعض املمتلكات مثل الصناديق والدَّ
القفل التوافقي يتكوُن من قرص دائري مرقم يمكن فتحه بإدارة 
القرص للوصول إىل رقم أو أرقام معينة ختتلف من قفل آلخر إذ 
يعرف صاحب كل قفل أرقام قفله وأحيانًا يعرفها غيه. وقرصه 
القرص  يدار  وحني  القفل.  غطاء  داخل  بالريش  متصل  مدرج 
ملوافقة الرقام الصحيحة، تصطف الريش الدوارة بانتظام ويفتح 

املزالج.
وتعتب كل من الرقام، واجتاه دوران القرص املجموعة التوافقية 
عادة  يدث  الوائط  وخزائن  الرضية  اخلزائن  تأمني  للقفل. 
بالقفال التوافقية. إال أن القفال التوافقية الرخيصة ليست عالية 

المان لن اللصوص يمكن أن يفتحوها بسهولة.
َفْتُحه  املمكن  التوافقية. من غي  نوع من القفال  املوقوت  القفل 
قبل حلول التوقيت التي يضبط عليه. وهو ف الغالب ذو مزالج 

أو مزاليج إغ�ق آلية تعمل بجهاز توقيت.
هناك نوعان من القفال املوقوتة:

    الول ُيستخدم غالبًا ف املصارف وخاصة أقبيتها ويتم ضبطه 
قبل  ال��رسي  الرقم  بوساطة  فتحه  يمكن  وال  حم��دد.  وقت  عىل 

الوقت املحدد مسبقًا.
    الثاين ُيدعى بقفل تسجيل الوقت. له عدد من املفاتيح. ويقوم 

ذاتيًا عند فتحه بتسجيل رقم املفتاح ووقت الفتح.
القفل الكهربائي يمكن تشغيل القفل الكهربائي، بواسطة مفتاح 
فتح وقفل كهربائي. يبدأ ف العمل عندما يدار داخله مفتاح. مثً�، 
عند إدارة املفتاح ف قفل إشعال السيارة، يتدفق تيار كهربائي من 

البطارية إىل بادئ التشغيل.
طح  السَّ من  بكل  ُتربط  معدنية،  سلسلة  به  السلسلة:   ذو  القفل 

الداخيل للباب وإطاره.
بطاقة  توضع  عندما  فتحه  يمكن  لألبواب:  اإللكتوين  القفل 

رة ف شق عىل سطح القفل. ب�ستيكية ُمَشفَّ

A h r a r w e e k l y75



صحافة وإعالم

زيد الكفلي 

اإلشاعاُت و أثُرها 
في تدمير 

المجتمعات 

                                                                     املغرضُة واإلع�م الكاذب 
ألغام مؤقتة وقنابل فتاكة ورصاصات طائشة قد تؤدي بأصحاهبا 
اىل مقتل... فكم  دمرت من متمعات و هدمت من أس وفرقت 
بني أحبة، وكم أثارت فتنًا وب�يا وحروبًا ال يمد عقباها، فهزمت 
جيوشا جرارة ، وقتلت البرياء وحطمت العظمء وأشعلت نار 
الفتنة بني الصفياء....ومثال ذلك ما حصل النصار مسلم بن 
وال  جرار  بجيش  جاءكم  قد  يزيد  إن  بينهم  أشيع  عندما  عقيل 

يبقي لكم باقية فتخىل اجلميع عن مسلم وتركوه وحيدا... 
واليوم نفس السلوب متبع من قبل أحفاد يزيد وأذناهبم حيث 
والرشقية  )كالرة  التحريضية  قنواهتم  عب  سمومهم  يبثون 

اجلمعة  تلك  ف  العمل  عىل  بالقائمني  وغيها(وتطعن  والعربية 
أقنعتهم...  وتسقط  تنكشف  ال  كي  املخفيني  عم�ئها  عب 
وآخرها أشاعوا بتقصي العتبات وفسادهم وتسببوا بقتل الناس 
ووو... ول�سف الشديد فقد ست االشاعة ف مجيع املحافظات 
هذه  مصداق  نكون  أن  من   فحذاري  اهلشيم؟!  ف  النار  سيان 
املقولة )اإلشاعة يؤلفها الاقد وينرشها المحق ويصدقها الغبي( 
وعلينا أن نتمحص القص واللصق ف املنشورات وال نسارع إىل 
تداوهلا قبل أن نتحقق منها فع�... علينا أن نستعيد ثقتنا بأنفسنا 
بحسبه،  كل  مسؤولياتنا  حتُمل  ف  الل  عىل  ونتوكل  وبمرجعيتنا  

فالفتوى ال يدفع رضيبتها إال أصحاهبا .

اإلشاعــــاُت
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كيف نؤّثر بالمتلقي ؟0000
ثالثة امور يب ان تكون من اولويات االع�مي الذي يريد 
ان يكون ناجحا ومؤثرا وهي ما يشغل الشارع ، املستوى الثقاف ، 
الالة النفسية للرشية املستهدفة ، وبعد هذا يستخدم االسلوب 

الذي يوصل اخلب ويؤثر باكب عدد ممكن .
واقعهم  عن  يكتب  ان  يريد  فمن  الشباب  واقع  املثال  سبيل  عىل 
عليه ان يفكر بم يشغلهم اوال وشغلهم الشاغل هي فرصة العمل 
ومن هنا يكون اللقاء مع االطراف املعنية بفرصة العمل وهلا تاثي 
عىل اقرار فرصة العمل ، فليس من الصحيح الديث عن املثاليات 
يكن  مل  ان  العيش  بلقمة  مشغول  وهو  عليه  يكون  ان  ومايب 
حمروما منها ، واالمر الثاين املستوى الثقاف للشباب فمنهم رشية 
بمستوى  املعلومة  تكون  وهنا  الدراسة  ترك  من  ومنهم  اخلريني 
ثقافتهم وليست باسلوب معقد او خارج نطاق التحقيق، واخيا 
النفيس ، هل الشاب مستعد ملطالعة االع�م واي وسيلة  العامل 
من  والولوج  الشباب  يشغل  ما  عن  البحث  يكون  وهنا  كانت 
خ�هلا حتى ولو تطلب االمر اعداد برامج يرغب هلا الشباب ومن 

خ�هلا بث االخبار واملعلومات التي يراد هلا ان تؤثر فيهم .

االخبار

حيزا  اخ��ذا  االلكتوين  و  الرقمي  االعالم 
بكل  االع���م��ي��ة  الساحة  م��ن  ك��ب��ية  ومساحة 
قبل  من  متابعة  االكثر  اهنا  فيه  شك  وال  اشكاهلا، 
بمذا  الكثرة  ان هذه  املهم  السؤال  اجلمهور ولكن 
ان  الكل  يعتقد  ؟  االع�مية  املواضيع  من  تاثرت 
وهذا  اخلب  لتاثي  القيقي  املعيار  هو  القراء  عدد 
يدل  القراء  عدد  كثرة  نعم   ، كليا  اعتمده  اليمكن 
عىل كثرة املطالعة وليس التاثي ، الن التاثي يعني 
التاثي ف القرار او الترصف هذا اوال وثانيا عندما 
هذا  اخلب  تتناقل  متعددة  اع�م  وسائل  ان  نرى 

ايضا داللة عىل امهية اخلب .

االعالم المؤثر كيف نعلم انه مؤثر
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،،

الخطاب االسالمي هو معجزة بحد ذاته من خالل 
مفرداته سواء كانت مفاهيم فقهية او روحية او تشريعية 

، كيف يكون معجزة ؟ الخطاب االسالمي بكل مفاهيمه هو 
سالح بيد المسلم عندما يحسن استخدامه  ليس للدفاع عن 

االسالم فقط بل القناع االخرين كذلك .

عجُز  العلمانيين 
أمام إعجاز الخطاب االسالمي

سامي جواد كاظم،،
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االس�م  خدمة  ف  واجتهدوا  اج��ادوا  رجال  هنالك  نعم 
من اجل نرشه ولكن هنالك وسائل اخرى سامهت وبقوة 
اهنا فندت عبارة نرش االس�م  بل  وتاثي، ف نرش االس�م 
العسكرية  القوة  فاليوم  قالوا سابقا  فان كان كم   ، بالسيف 
متمعاهتم  وسط  ف  طريقه  شق  االس���م  ولكن  للغرب 
االس�م  انتشار  عىل  اك��دوا  مفكرهيم  ان  بل  ثابتة  بخطى 

وسيكون له السطوة عىل ثقافات العامل .
ليتحدث  االس���م  جهلة  يتصدى  عندما  النفس  ف  ويز 
االهلي  االعجاز  ان  اال  باالس�م  ينكلون  او  االس�م  عن 
للخطاب االس�مي جعل منه اخلطاب االرقى واخلالد اىل 
للحد من  اساليب  العلمنيون من  ابتكر  ، ومهم  الدين  يوم 
انتشار االس�م اال ان العظمة ف االس�م  الذييتصدى هلم 

ممن هم من ابناء جلدهتم ليقروا بالثقافة االس�مية .
حاول الفكر املادي الغاء اجلانب الروحي ول�سف انخدع 
اىل  ينظر  وب��دا  املسلم  شبابنا  السيم  الفكرة  هبذه  الكثي 
وكأن  العامل  ف  الرهيب  التطور  امام  ختلف  نظرة   االس�م 

الياة فقط تطور .
 كم ان اهلجمت االرهابية واالع�مية ضد االس�م انقلبت 
الغربيني  من  الكثي  جعل  بحيث  معكوس  بشكل  عليهم 
الصحف  ذك��رت  وق��د  مبادئه  ملعرفة  االس���م  يبحثون 
االمريكية انه بعد احداث ايلول اصبح هنالك طلب قوي 

عىل اقتناء القرآن وقراءته .
فاملسلم  كثيا  االس�م  خدمت  املدنية  االحوال  ترشيعات 
ف  املسلمني  جعل  وهذا  واحدة  من  باكثر  ال��زواج  له  يق 
املسلمة  غي  يتزوج  ان  للمسلم  االس�م  وسمح  كم  تزايد 
ليزيد من املسلمني بينم يرفض زواج املسلمة من غي املسلم.
هنالك جانب روحي اكد عليه االس�م كي يكون االنسان 
غرائز  تلبية  او  جنسية  اداة  او  مصنعا  او  الة  وليس  حيا 
وربه  نفسه  مع  خلوة  ف  يكون  عندما  خصوصا   ، االنسان 
ابى  ام  شاء  السعادة  عن  وتبحث  وتتامل  تتعب  فالروح 
املاديون ، العامل االرجنتيني ارنستو سابوتو يرى ان االنسان 

العرشين حول  القرن  الذي حصل ف  العلمي  التطور  بعد 
النظرية  اصحاب  ان  قائ�:  االنسان  عند  ال��روح  سقوط 
انتشار  ف  متساو  بشكل  سامهوا  قد  واملاركسية  الراسملية 
فيها  يذوب  التي  املستهجنة  الرؤية  هذه  عن  الناجتة  االالم 
الفرد ف املجتمع والتي اخذت قيمة الروح تسقط فيها اىل 

مستوى قابلية قياسها اشعاعيا باجهزة القياس املادية
العامل  شؤون  ف  املحقق  هربرت  حليم  الفرنيس  املفكر  اما 
”العلوم االجتمعية واالنسانية ف الغرب ال  الثالث يقول: 
تساهم اال ف تعاريف مقللة من شان االنسان بشكل مريع 
فتارة تنزل االنسان اىل مستوى االلة وتارة اخرى اىل مستوى 
االقتصاد وتارة اىل مستوى اجلنس وتارة اىل مستوى اللغة 

والك�م وتارة اىل مستوى التخيل “ .
اكثر  الة  املسلم  االنسان  من  جعل  الرائع  التشخيص  هذا 
املسلم  الشديد  ول�سف  فتجد  االديان  بقية  من  غيه  من 
 ، حليم  شخصها  التي  االالت  من  االن��واع  هبذه  املشغول 
او  التجارة  يتحدث عن  اما  الشباب  من  فكثي  واقع  وهذا 
اجلنس او يكون الة تنفذ ما يطلب منها او يعيش ف اخليال 
التي  النفسية  وهو ال يدم دينه بل وحتى بلده، بل غرائزه 

امدها قصي تزول قبل ان يموت او ال ختلده بعد املوت .
بان  الغرب  مفكرو  ويتوقع  يذر  هذا  كل  من  وبالرغم 
االس�م سيكون الدين االول ف العامل واالن هو الثاين بعد 
االس�م  اعتناق  الغربيني  من  افواج  بدت   وقد  املسيحية 
بسبب ما يمل من افكار ومبادئ جتسد قيمة االنسان وهذا 
هو الذي جعل الغرب يؤكد عىل نرش ثقافة العلمنية والعزف 
 ، اجلنيس  وحتى  واالقتصادي  العلمي  التطور  وتر  عىل 
ويقابله ف اجلانب االخر الدخ�ء عىل اخلطاب االس�مي 
باسم االس�م وترصفاهتم املشبوهة والسلبية جعلت افكار 
ان  من  بالرغم   ، الشباب  عقول  ف  اكثر  تتسخ  العلمنيني 
وهيزم  بالفكر  العامل  سيتسيد  االس�م  بان  حمسومة  النتيجة 
الصواريخ والنووي، لكننا نتامل عىل واقع شبابنا الذي نريد 

له ان يكون جزءا  من هنضة االمة االس�مية.
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)دوالي الساق(.. 

المرض األكثر شيوعًا 

وأشّدها ألمًا

دي
ها

 ال
بد

 ع
م

س
قا

ر/ 
ري

تق

)الساق(  منطقة  ف  اجللد  حتت  تظهر  التي  االنتفاخات  بعض 
والتي تسببها جتمع شعيات دموية صغية ذات لون أمحر أو مائل 
الساقني  ف  آالمًا  تسبب  التي  )ال��دوايل(،  ب�  طبيًا  تسمى  للزرقة، 
بالشبكة  يسمى  ما  تشكل  عن  ناهيك  الليل،  فتة  ف  وخصوصًا 
العنكوبتية ف منطقة الفخذ لدى الرجال والنساء، فإىل جانب المل 

املرافق هلا فكذلك يؤثر عىل شكل الساق ومظهرها اخلارجي.
صممات  فشل  إىل  بالدوايل،  اإلصابة  أسباب  الطباء  ويعزو 
الوردة ف عملها فيحصل ارجتاع للدم بسبب اجلاذبية الرضية، 

مما يتسبب بحدوث احتقان )الدوايل(. 
)الدكتور صفاء حسني العيل( الخصائي جراحة الصدر والقلب 
)دوايل  مرض  عىل  للتعّرف  رحلة  ف  يصحبنا  الدموية  واالوعية 

الساق( مبينًا: 

أسباب حدوث املرض
يربط  الذي  الصمم  فشل  منها  املرض  لدوث  أساب  عدة  هناك 
وهو  الفخذ  اعىل  عند  العميق  الفخذ  وريد  مع  الصافن  الوريد 
اكثر االسباب شيوعا, او وجود سبب وراثي لظهور دوايل الساق, 
وكذلك عند المل وحصول التغيات اهلرمونية وضغط الرحم 
النساء,  عند  تكثر  لذلك  بالدوايل  يتسبب  االوردة  عىل  الامل 
السمنة  ايضا  الشهرية,  الدورة  اثناء  اهلرمونية  التغيات  وكذلك 
وتقدم العمر, اضافة اىل  الوظائف التي تتطلب الوقوف لساعات 
واصحاب  واملعلمني  واملدرسني  وال�قني  كالطباء  العمل  ف 

االفران.

تشخيص املرض
والفحص  امل��ريض  التاريخ  خ���ل  من  امل��رض  تشخيص  يتم 
الرجل  أوردة  فحص  وايضا  ال��دوايل,  درج��ة  وتقييم  الرسيري 

والفخذ بالشعة الصوتية »الدوبلر«.

الوقاية من املرض
للوقاية من هذا املرض يب جتنب الوقوف او اجللوس ملدة طويلة 
رياضة  وممارسة  الزائد,  الوزن  من  التخلص  وكذلك  حركة,  دون 

امليش, ولبس اجلواريب الضاغطة.

طريقة العالج
ومنها  الساق  دوايل  مرض  لع�ج  اختاذها  يب  امور  عدة  هناك 
القن  النوم,  قبل  وتنزع  الصباح  ف  الضاغطة  اجلواريب  لبس 
بسيطة  شعيات  فقط  ال��دوايل  كانت  اذا   »sclera therapy«
وال يوجد ارجتاع ف الوريد الصافن الذي يتم ع�جها عن طريق 
القن فقط »التصليب«, وكذلك تناول القن حتت ارشاد االشعة 
الشعيات  او  للدوايل  املسببة  االوردة  بعض  ان  بحيث  الصوتية 
املجردة  بالعني  ترى  وال  اجللد  حتت  تكون  قد  الظاهرة  الدموية 
بإدخال  جراحي  شق  وبدون  التداخل  االشعة  طبيب  ويستطيع 
ابرة اىل االوردة حتت ارشاد االشعة الصوتية ومن ثم حقن الوردة, 
وايضا النزع باخلطاف » »am bulatory ph lebectog بحيث 
يقوم الطبيب من خ�ل هذه العملية بإزالة الدوايل الظاهرة التي 
اجلراحي  الع�ج  يعتمد  بحيث  ملم,  اكب من 3  يتجاوز حجمها 
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نصائح أخرى..

ثم سحبه  الفخذ ومن  اعىل  منطقة  الوريد وقطعه من  ربط  عىل 
ويتاج  النصفي  التخدير  حتت  الساق  اسفل  من  جراحية  بآلة 
وهي  للع�ج  مهمة  طريقة  وهناك  اسبوعني,  ملدة  راحة  املريض 
الديثة  الطريقة  فان  اجلراحة  عكس   »evlt« الليزر  قسطرة 
عام  ختدير  بدون  جتري  والتي  سنوات  مخس  منذ  برزت  التي 
طريقة  وهي  جراحي  اقت�ع  غي  من  كليًا  الوريد  بإغ�ق  تقوم 
معتمدة من ادارة الدواء والغذاء ف الواليات املتحدة االمريكية 
وال يتاج املريض حينها من الدخول اىل املستشفى او التخدير 
العام بل هو اجراء يتم ف العمليات الصغرى ويستغرق اقل من 
ساعة واحدة، وقد انترشت هذه الطريقة ف الغرب حيث اثبتت 
القسطرة نجاحًا كبيًا ومستمرًا إذ بلغت النسبة 97% ف دراسة 
لكثر من 2000 مريض ومن دون عودة املرض بعد 4 سنوات 
لكثر  يتجه  كم  التقليدية,  اجلراحة  من  اكثر  نجاح  وهو  باملتابعة 
الفعالة  الطريقة  هذه  نحو  مرضاهم  لتوجيه  الغرب  ف  االطباء 
حتتاج  وال  اجللد  ف  القسطرة  تتك  ال  خ�هلا  ومن  والبسيطة 
واردة وقد  العصب غي  اصابة  اية خيوط جراحية, واحتمل  اىل 
يكون هناك أمل خفيف بعد القسطرة ولكن يمكن السيطرة عليه 

باملسكنات. 

مّجة  فوائد  عامة،  بصورة  والنباتات  العشاب  ف  أّن  شّك  ال 
ينصح  ولذا  اإلنسان،  تصيب  التي  المراض  من  الكثي  لع�ج 
لع�ج  النباتات  من  مموعة  باستخدام  واملعاجلني  اخلباء  بعض 

)الدوايل( ومن بينها:
* الزنجبيل: حيث من املعروف أن له فوائد مجة ف التخليل من 
الكثي من المراض، وما نحتاج لع�جل الدوايل، هو ربع كوٍب 
من مسحوق الزنجبيل، وربع كوٍب من خل التفاح، وربع كوٍب 
من الشوفان، وث�ث م�عق كبية من زيت الزنجبيل، حيث نضع 
الشوفان ف كوٍب من املاء املغيل مّدة 15 دقيقة، ثّم نرفع الشوفان، 
وُنضيف إليه املكّونات، ونخلطها جيدًا، ثّم ندهن الساقني )منطقة 

الدوايل( باخلليط.
* خل التفاح: وهو من أشهر الع�جات لدوايل الساقني، حيث 
التورم  وُيقلل  الدموية،  ال��دورة  تدفق  وُيسن  اجلسم،  ُيطهر 
برفق  وتدليكه  اإلصابة،  مكان  اخلل  وضع  يتّم  حيث  والثقل، 

صباحًا ومساًء. 

عن  الناجم  االلتهاب  الزيتون  زيت  ُيفف  الزيتون:  زيت   *
يتّم خلط كمياٍت  الدورة الدموية، حيث  ُينشط سي  الدوايل، كم 
متساوية من زيت الزيتون، وزيت فيتامني E، وتدليك الدوايل به 

مرتني ف اليوم. 
الف�فونويد،  مركبات  عىل  العنب  أوراق  حتتوي  العنب:  أوراق 
ومضادات الكسدة املهمة لصحة الوردة، حيث يتّم غيل أربعة 
دقيقة،  عرشة  مخس  م��ّدة  تركها  ثّم  العنب،  أوراق  من  أك��واب 
وندعها لتبد قليً�، ثّم وضعها ف دلو، ونقع القدام هبا ملدة مخس 

دقائق. 
عىل  ُيساعد  كم  الكوالجني،  إنتاج  البقدونس  ُيعزز  البقدونس: 
تكاثر اخل�يا، حيث يتّم غيل كوٍب من املاء امُلضاف إليه القليل من 
ثّم تركه ليبد قليً�، ونضع  املفروم مّدة مخس دقائق،  البقدونس 

املزيج مكان اإلصابة.
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- اول سلطان دفن ف كرب�ء عام 957 ه� هو 
طاهر شاه من امراء اهلند وملوكها، حيث نقل 
الروضة  ف  ودفن  كرب�ء  اىل  اهلند  من  جثمنه 
السينية املباركة وكان مع ما ارسل مع جثمنه 
ذلك  وروى  مذهبة  وس��ي��وف  ثمينة  هديا 
)عليه  السني  وحائر  كرب�ء  تاريخ  صاحب 

الس�م( ص 210 وما يليها.
وبنى  الرياحي  الر  قب  شيد  من  أول  أن   -
علم  البوهيي  الدولة  عضد  هو  عليه  سقيفة 
370 ه� ولبعد مكان قب الر رضوان الل عليه 
اندرست  عىل بعد فرسخ غرب مدينة كرب�ء 
اسمعيل  الشاه  فقام  البناء  واهندم  اآلثار  تلك 

الصفوي بإعادة تشييد القب سنة 914 ه�.

ف  الس�م  كاتدرائية  رئيس  سونغ�شيفييل(،  )ماالخاس  الدكتور  القس  يقول 
جورجيا: »اتيت اىل كرب�ء أول مرة ف عاشوراء عام )2014( مع قس من جورجيا، 
وان اللحظة التي دخلت فيها للضيح املقدس لإلمام السني )عليه الس�م( شعرت 
بان هنالك ع�قة بني املسيحيني واملسلمني، وزياريت االخرى اتيت فيها لتعرف عىل 
هوية الشهيد الذي قتل بجنب الفرات والذي اشي اليه ف الكتاب املقدس )االنجيل(.
املقدسة  الفرات ومل نعرف من هو حتى زرُت كرب�ء  إن اإلنجيل يذكر ذبيح  وقال 
الفرات هو اإلمام السني بن  وبعد أن قرأت وطالعت عرفت ان املقصود ف ذبيح 

عيل )عليهم الس�م(.

صورة ارش���يفية تجمع )اعالم الفكر واالدب والهندس���ة( في العتبة الحسينية 
المقدسة  كل من  المفكر حسين علي  محفوظ من اليمين

 و السيد محمد علي الشهرستاني  

اشياؤنا الجميلة؟

يتغير  ال  من  هو   .. إنسان  أروع 
ظروفك..  كانت  مهما  عليك 
ويبقى معك روحًا وقلبًا وصدقًا 

وشعورًا واخالصًا ودعاًء..
فكلما كان عطاؤه كثيرًا، إياك 
من خذالنه فأنه أشد إيالمًا، فهو 
روحه، ولم يسألك ماذا  أهداك 

أعطيتني؟.. 

من هو ذبيح الفرات في األنجيل؟    

الواحة

االوائل
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يقول السيد عبد السني الرشع )رمحه الل( صاحب كتاب )منهل 
الوفاة،  تاريخ  من  أيام  ث�ثة  قبل  وفاته  بوقت  َعِلَم  بأنه  الرشع( 
رأيت  قال:  ُسئل،  وملا  السفر  لذلك  ويهز  الهل  يودع  فصار 
شأن،  له  كل  اآلخرة  وف  اآلخ��رة،  ف  كأين  »رأيت  وهو:  طيفًا 
إذا  أنا كذلك  بينم  القيامة وأهواهلا، ثم قال:  وصار يرشح رهبة 
أنا برسادق - )الرسادق كل ما أحاط باليشء من حائط أو خباء( 
ذلك  ف  كانوا  الذين  املراجع  بأحد  أنا  فإذا  فقصدته  بعيد،  من 
الوقت، فسألته: مل ال تدخل ف ذلك الرسادق، فقال: بأين أردت 
خلدمة  فقط  خاص  املكان  هذا  إن  يل:  وقالوا  فمنعوين  الدخول 
السني )عليه الس�م(، وقال: ثم التفت إىل ذلك املرجع وكان 
من آل بحر العلوم، فقال يل: يا سيد عبد السني الرشع، اذهب 
يقول:  الس�م(  أكيد ستدخل لنك خادم السني )عليه  وأنت 
فأقبلت إىل ذلك الرسادق فمنعوين من الدخول، فقلت: ملاذا؟ أنا 
خادم السني )عليه الس�م(، فقالوا: بىل، نعرفك، فأنت السيد 
عبد السني الرشع، وأنت خادم السني )عليه الس�م(، ثم قالوا 
يل: انظر إىل مكانك جاهز وفارغ ينتظرك، لكنك ال تأتيه إال بعد 

ث�ثة أيام«.
أيام،  ث�ث  بعد  سيموت  بأنه  وأخب  نومه،  من  السيد  انتبه  وملا 
الل(  )رمحه  انظم  الثالث  اليوم  عرص  ف  املنية  توافيه  ان  وقبل 

قصيدته الشهية:
شلون بيه وثكل وزن حساب * وانتس من املعايص كتاب موكب العظمء وهيبة ابطال ذادوا شغفا عن الوطن

اشلون بيه وثكل وزن حسابي
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الّت�ضاف بح�ضن اخللق، فاإّنه جامع للف�ضائل الكثرة من احلكمة وال�ّوي والرفق والتوا�ضع والتدبر واحللم 
�ضبحانه  اهلل  اإىل  النا�س  واأقرب  والآخ��رة،  الدنيا  يف  ال�ضعادة  اأ�ضباب  اأهّم  من  بذلك  وهو  وغرها،  وال�ضرب 
واأهله  اأبويه  مع  اأخاقه  اأحدكم  فلُيح�ّضن  اأخاقًا،  اأح�ضنهم  املوازين هو  فيه  يومٍ  تخّف  ميزانًا يف  واأثقلهم 
واأولده واأ�ضدقائه وعاّمة النا�س، فاإن وجد من نف�ضه ق�ضورًا فا يهملّن نف�ضه بل يحا�ضبها وي�ضوقها باحلكمة 
اإّل كان  اإىل غايته، فاإن وجد متّنعًا منها فا يياأ�س بل يتكّلف اخللق احل�ضن، فاإّنه ما تكّلف امروؤٌ طباع قوم 

منهم، وهو يف م�ضعاه هذا اأكرث ثوابًا عند اهلل �ضبحانه مّمن يجد ذلك بطبعه.

2الن�ضيحة الثانية


