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) 41 ( وآيللة هلللم انا محلنا ذريتهم يف الفلك اململوء أي فلك نوح عليه السللام كام يف قوله ذرية 

من محلنا مع نوح ومحل اهلل ذريتهم فيها محله آلبائهم األقدمني ويف أصاهبم ذرياهتم وختصيص 
الذرية ألنه أبلغ يف االمتنان وادخل يف التعجب مع االجياز .  ) 42 ( وخلقنا هلم من مثل الفلك 

ما يركبون من االنعام والدواب وال سيام اإلبل فإهنا سفائن الرب أو من السفن والزوارق .
) 43 ( وان نشللأ نغرقهللم فللا رصيخ هلم فا مغيث هلم حيرسللهم من الغللرق وال هم ينقذون 

ينجللون بلله من املوت . ) 44 ( ااّل رمحة منا ومتاعا باحليللاة إىل حني زمان قدر آلجاهلم .) 45 ( 
وإذا قيللل هلم اتقوا ما بني أيديكم وما خلفكم يف املجمع عن الصادق عليه السللام معناه اتقوا 
مللا بني أيديكم من الذنوب وما خلفكم مللن العقوبة لعلكم ترمحون لتكونوا راجني رمحة اهلل  ) 
46 ( ومللا تأتيهم من آية مللن آيات رهبم ااّل كانوا عنها معرضني ألهنم اعتادوه ومتّرنوا عليه . ) 
47 ( وإذا قيل هلم انفقوا مما رزقكم اهلل عىل حماوجيكم قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من 
لو يشللاء اهلل أطعمه إّما هتكم به من اقرارهم باهلل وتعليقهم األمور بمشيئة اهلل وإّما اهيام بأن اهلل 
ملللا كان قادرا عىل أن يطعمهم فلم يطعمهم فنحللن أحق بذلك وهذا من فرط جهالتهم فان اهلل 
يطعم بأسللباب منها حّث األغنياء عىل اطعام الفقللراء وتوفيقهم له ان أنتم ااّل يف ضال مبني . 
) 48 ( ويقولللون متللى هذا الوعللد ان كنتم صادقني يعنون وعد البعللث . ) 49 ( . ما ينظرون 

ااّل صيحللة واحدة هي النفخللة األوىل تأخذهم وهم يتخاصمللون يف متاجرهم ومعاماهتم ال 
خيطر بباهلم أمرها كقوله فأخذهتم السللاعة بغتة . ) 50 ( فا يسللتطيعون توصية وال إىل أهلهم 
يرجعللون . القمي قللال ذلك يف آخر الزمان يصاح فيهم صيحة وهم يف أسللواقهم يتخاصمون 
فيموتللون كلهللم يف مكاهنم ال يرجع أحد إىل منزله وال يللويص بوصية  ) 51 ( ونفخ يف الصور 
اي مرة ثانية كام يأيت يف سورة الزمر فإذا هم من االجداث من القبور إىل رهبم ينسلون يرسعون 
. ) 52 ( قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا . القمي عن الباقر عليه السللام قال فان القوم كانوا 

يف القبور فلام قاموا حسللبوا اهنم كانوا نياما قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قالت املائكة هذا 
مللا وعد الرمحن وصللدق املرسلللون . ) 53 ( ان كانت ااّل صحية واحدة هللي النفخة األخرية 
فللإذا هم مجيع لدينا حمرضون بمجللرد الصيحة ويف ذلك هتوين امر البعث واحلرش واسللتغناؤه 
عللن األسللباب التي ينوط هبا فيللام يشللاهدون .  ) 54 ( فاليوم ال تظلم نفس شلليئا وال جتزون                                           

اال ما كنتم تعلمون .

وِن {يس/41} َوَخَلْقَنا  َتُهْم يِف اْلُفْلِك امْلَْشللحُ يَّ ْلَنا ُذرِّ ْم َأنَّا مَحَ ُ َوآَيللٌة هلَّ
يَخ  ْثِلِه َمللا َيْرَكُبوَن {يس/42} َوإِن نََّشللْأ ُنْغِرْقُهْم َفَا رَصِ ن مِّ للم مِّ هَلُ
ا َوَمَتاًعللا إىَِل ِحنٍي  نَّ للًة مِّ للْم َواَل ُهللْم ُينَقُذوَن {يللس/43} إاِلَّ َرمْحَ هَلُ
ُكْم  ُقوا َما َبنْيَ َأْيِديُكْم َوَما َخْلَفُكْم َلَعلَّ ُم اتَّ {يس/44} َوإَِذا ِقيَل هَلُ
ِللْم إاِلَّ َكاُنوا  ْن آَياِت َرهبِّ ْن آَيٍة مِّ للوَن {يس/45} َوَما َتْأتِيِهللم مِّ ُتْرمَحُ
 ُ للا َرَزَقُكْم اهللَّ للْم َأنِفُقوا مِمَّ َعْنَهللا ُمْعِرِضللنَي {يللس/46} َوإَِذا ِقيَل هَلُ
ُ َأْطَعَمُه إِْن  ْو َيَشللاء اهللَّ ِذيَن آَمُنللوا َأُنْطِعُم َمن لَّ ِذيللَن َكَفُروا لِلَّ َقللاَل الَّ
بنٍِي {يس/47} َوَيُقوُلوَن َمَتللى َهَذا اْلَوْعُد إِن  َأنُتللْم إاِلَّ يِف َضَاٍل مُّ
ُكنُتْم َصاِدِقنَي {يس/48} َما َينُظللُروَن إاِلَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َتْأُخُذُهْم 
ُموَن {يس/49} َفَا َيْسللَتِطيُعوَن َتْوِصَيًة َواَل إىَِل َأْهِلِهْم  َوُهللْم خَيِصِّ
ْجَداِث إىَِل  َن اأْلَ وِر َفإَِذا ُهللم مِّ َيْرِجُعوَن {يللس/50} َوُنِفَخ يِف الصُّ
ْرَقِدَنا َهَذا  وَن {يللس/51} َقاُلوا َيا َوْيَلَنا َمن َبَعَثَنللا ِمن مَّ ِْم َينِسلللُ َرهبِّ
ُن َوَصَدَق امْلُْرَسُلوَن {يس/52} إِن َكاَنْت إاِلَّ َصْيَحًة  مْحَ َما َوَعَد الرَّ
وَن {يللس/53} َفاْلَيْوَم اَل ُتْظَلُم  رَضُ َدْيَنا حُمْ َواِحللَدًة َفإَِذا ُهللْم مَجِيٌع لَّ

َزْوَن إاِلَّ َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن {يس/54}  َنْفٌس َشْيًئا َواَل جُتْ

تفسير السورةسورة يس

ل������م تفقد المرجعيُة االمل بإمكانية االصالح بل لديها العزيمة واالصرار على انهاء هذه الحقبة من الس������نين 
التي تش������بّعت باإلحباط السياس������ي والفس������اد ودفع ثمنها الشعب العراقي بكل مس������مياته ، طريق المظاهرات 
السلمية مع الحفاظ على االمن واحتواء السالح بل كل السالح حتى الخفيف منه بيد الدولة وهذا ما اكدت 

عليه المرجعية مرارا وتكرارا كي تكون هنالك دولة يحكمها القانون والقضاء العادل .
ان االعمال االجرامية التي تحدث هنا وهناك هي من مس������ؤولية الحكومة في احتوائها وتقديم المذنبين أيًا 
كانوا وألي جهة يتبعون الى العدالة للقصاص منهم ، وس������تبقى المظاهرات س������لميًة الى ان تتحقق العدالة 

االنتخابية بإشراف مفوضية مستقلة ونزيهة .
ضب������ط النفس من االمور المهمة الحتواء اية ازمة يثيرها المندس������ون وم������ن الواجب على المتظاهرين رّص 
صفوفهم ومنع الغرباء او اإلخبار عنهم وعلى الحكومة ان تقوم بواجباتها في حفظ المتظاهرين الس������لميين 
وان ال يكون لها ميول ااّل للعراق والعراقيين والحفاظ على العملية السياسية التي تتمّخض عن ارادة الشعب 

العراقي . 

معركُة اال�سالح معركٌة �سلمية

لنختِم القراآن معًا



احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  وّجه 
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربائي الكوادر الطبية يف العتبة احلسينية  
االحتياجات  تضم  قار  ذي  حمافظة  اىل  قافلة  توجيه  برضورة  املقدسة 

الطبية الرضورية.
حيث وّجه الشيخ الكربائي برضورة التواصل مع اجلهات املختصة 
يف حمافظة ذي قار للتعرف عىل أبرز ما حتتاج اليه مستشفيات املحافظة 
وتوفريها بشكل فوري، كام وّجه سامحته الكوادَر الطبية يف مستشفى 
اىل  وارساهلا  الطلبات  بتوفري  السام(  )عليه  العابدين  زين  االمللام 

املحافظة.

العامل  جامعات  مستوى  عىل   )388( تصنيف  عىل  املطهرة،  احلسينية  للعتبة  التابعة  السام«  »عليه  األنبياء  وارث  جامعة  حصلت 
والسادسة عىل مستوى جامعات العراق، يف جودة البيئة اجلامعية، واعتبارها إحدى اجلامعات الصديقة للبيئة.

وقال مساعد رئيس اجلامعة الدكتور عباس الدعمي: »رغم العمر القصري جلامعة وارث األنبياء، إال أهنا نافست كربيات جامعات 
العراق والعامل، يف التصنيفات العاملية، وقد حصلت عىل تصنيف )388( ضمن اجلامعات العاملية يف جمال جودة البيئة اجلامعية، إضافة 

اىل حصوهلا عىل املركز السادس عىل جامعات العراق«.
وأضاف الدعمي، إّن »التصنيف العاملي بخصوص البيئة اجلامعية شمل جودة القاعات واملختربات واالبنية واحلدائق وجودة مواقع 

البحث العلمي«.

إرسال قافلة محّملة باإلحتياجات

 الطبية إلى محافظة ذي قار

جامعة وارث االنبياء »عليه السالم« تحصل على 

مراكز متقدمة في »جودة البيئة الجامعية«

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، عن تحديد موعد 
إلفتتاح منفذ عرعر بين العراق والسعودية.

وقال مدير عام الهيئة كاظم العقابي، إنه »من 
خ���الل المنحة المالية المقّدمة من الس���عودية 
والبالغة )50 مليون دوالر( تمّكنت هيئة المنافذ 
م���ن بن���اء منف���ذ عرع���ر النموذج���ي«، مؤكدًا 
»افتتاحه ي���وم )20 من الش���هر الحالي( ألغراض 

تجارية وكذلك لمرور المسافرين«.

قال وكيل قسم الوقاية بمديرية زراعة كربالء، 
المهن���دس ماج���د حميد البهادل���ي، ان »كوادر 
قس���م وقاي���ة المزروعات ووح���دات الوقاية في 
الش���عب الزراعي���ة وبالتع���اون مع دائ���رة وقاية 
المزروع���ات نّف���ذت حمل���ة مجاني���ة لمكافحة 
أم���راض التفّحم على محص���ول الحنطة وذلك 
بتعفير الب���ذور قب���ل الزراعة باس���تخدام مبيد 
)راكسيل( وبواقع 1.5 كغم لكل طن استعدادًا 

للموسم الزراعي )2020-2019(«.
وأض���اف البهادلي، أن »حمل���ة التعفير المجانية 
التي ب���دأت ي���وم 2019/10/29 وال زالت مس���تمرة 
أس���فرت حتى يوم )4 كان���ون األول الجاري( عن 
تعفير )2046 طنًا و57 كغم( باس���تخدام )3070 

لتر( من مبيد الراكسيل«.

تحديد موعد إفتتاح منفذ عرعر

زراعة كربالء: تعفير )2046 طنًا 
و57 كغم( من الحنطة

أخبار
ومتابع��ات
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قّمة كواالملبور 2019 تناقش قضّية »اإلسالموفوبيا« خالل مؤمترها املنعقد للفرتة )18 – 21 كانون األول(، بمشاركة 50 دولة 
إسالمية و450 عاملًا ومفكرًا إسالميًا.

مدينة لكهنو اهلندية تشهد انعقاد املومتر السنوي لعلامء الشيعة حول حقوق الشيعة يف العامل، بمشاركة أكثر من 700 عامل شيعي. 
دار السيدة رقية )عليها السالم( للقرآن الكريم يف قم املقدسة، تقيم أمسية قرآنية يف حرم السيدة فاطمة املعصومة )عليها السالم(.

 منظمة الالعنف العاملية »املسلم احلر«، تدعو يف اليوم العاملي حلقوق اإلنسان إىل إبعاد ملف احلقوق عن التجاذبات السياسية.

السيد الصافي يتكّفل 
ببناء بيت لعائلة الشهيد المهّنا ن���ت م���الكات مكتب تحقي���ق كربالء في  تمكُّ

هيئة النزاهة م���ن ضبط م���واد غذائية منتهية 
الصالحي���ة من���ذ ع���ام 2011 في مخازن الش���ركة 
العام���ة لتجارة الم���واد الغذائية التابع���ة لوزارة 
التج���ارة ف���ي المحافظة، حي���ث ضبطت كمية 
)256 طنًا(من م���ادة الفاصولي���ا محفوظة في 

مخازن الشركة منذ تسلمها عام 2008.

املتويل  ممّثل  بأن  املقدسة،  العباسية  للعتبة  العامة  األمانة  رّصحْت 
الرشعي للعتبة املطهرة سامحة السيد أمحد الصايف قد تكّفل ببناء 
استشهد  الذي  املهنا(  )أمحد  احلريب  املصور  الشهيد  لعائلة  دار 

خال التظاهرات. 
أيام،  قبل  بغداد  شهدهتا  التي  األحداث  خال  املهّنا  واستشهد 
مقّربون  قال  فيام  الشعبية،  التظاهرات  بتغطية  مشاركته  خال 
بعد  بغداد،  بمحافظة  الكرفانات  أحد  يف  تسكن  املهّنا  عائلة  أن 

هتجريهم من منطقة )أبو غريب(.
كام ووّجه املرشف العام عىل فرقة العباس »عليه السام« القتالية 
الشيخ ميثم الزيدي الذي حرض جملس فاحتة الشهيد، ممثلية الفرقة 
يف بغداد بإسكان العائلة يف بيت يليق هبا خال هذه الفرتة حلني 

اكتامل بيتهم اجلديد.

أعلن���ت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
المنح���ة  )1149 طالب���ًا وطالب���ًة( ضم���ن  قب���ول 

المجانية في الجامعات والكليات األهلية.
وقال���ت دائ���رة التعليم الجامع���ي األهلي، في 
بيان للوزارة، إن »نتائج القبول ضمت )1149 طالبًا 
وطالب���ًة( ف���ي الوجب���ة الثانية واألخي���رة ضمن 
المنحة المجانية للكليات والجامعات االهلية«، 
مضيفة أّن »بإمكان الطلبة المتقدمين االطالع 
عل���ى أس���ماء المقبولين منهم عل���ى البوابة 
اإللكتروني���ة لدائرة التعلي���م الجامعي األهلي 

في الوزارة«.

هيئة النزاهة تضبـط 256 طنًا من 
المـواد الغذائيـة منتهية الصالحية 

قبول اكثر من  )1000 طالب( بالجامعات 
األهلية ضمن المنحة المجانية

عيٌن على العالم

*

*

*

*
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 16/ربيع اآلخر/1441هـ الموافق 2019/12/13م :

بعض حاالت  يستعرض  كتابه وهو  وتعاىل يف حمكم  تبارك  اهلل  قال 
الناس عندما يضيق عليهم اخلناق ثم يلتجئون اىل اهلل تبارك وتعاىل 
وال  مللأوى  وال  ملجأ  ال  انه  ويعتقدون  األسباب  هبم  تنقطع  ألنه 

خاص إال بالرجوع اىل اهلل تعاىل.
اهلل تبارك وتعاىل ينقذهم مّما هم فيه وهم ُيعطون الوعود تلو الوعود 
عىل انه إن انجانا اهلل تعاىل من هذه لنكونن بحالة غري احلالة، ان ُكنا 
يف  ُكّنا  وان  سنؤمن  فإننا  كفر  يف  ُكّنا  وان  سنهتدي  فاننا  ضال  عىل 

إعراض عن النعمة فإننا سنكون من الشاكرين.
ثم بعد ذلك اهلل تعاىل يستجيب الدعاء ثم يقلبون ظهر املِجّن يرجعون 

اىل ما كانوا فيه.
اخواين هذه احلالة كأهنا حالة عامة ال ختتّص بقوم دون قوم وانام هلا 
عاقة بانكباب الناس عىل فتن الدنيا ويثبون عىل الدنيا ُكلام اتيحت 
هلم الفرصة واالنسان عندما يتكلم بكام ، الكام قد يكون سها 
ً عليه لكن عندما ُيمّحص وُيبتىل فإنُه قد ال يتطابق كامُه مع فعله، 
االنسان يعيش حالة الظلم وينقم عىل الظاملني ويتكلم عىل الظاملني 
بمجرد ان تدور الدوائر وتتاح لُه الفرصة كام ُاتيحت للظامل سيكون 
ظاملًا ايضًا وهكذا... هذه الصور البد ان نعي وال بد ان نفهم والبد 

ان نلتفت..
تعاىل  اهلل  علينا  اإلهلية  احلجج  هذه  ظامل،  اىل  يتحول  مظلوم  انسان 
سنقف عندُه قد االنسان اآلن يكون منشغا بالدنيا ومتاعها ومنصبه 
اليوم الذي سيقف  وامكاناته ، منشغا لكن هذا ال يعفيه من ذلك 
امام اهلل تبارك وتعاىل، كم من جريمة يقرتف وكم من فعل يرتكب 
تعاىل،  اهلل  عند  تضيع  ال  االشياء  هذه  سببها  هو  كان  آفة  من  وكم 

املشكلة يف قّلة االعتبار..

ُكْم يِف  ُ الحظوا قال اهلل تبارك وتعاىل يف سورة يونس : )ُهَو الَِّذي ُيَسريِّ
َبٍة َوَفِرُحوا  اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َحتَّى إَِذا ُكْنُتْم يِف اْلُفْلِك َوَجَرْيَن هِبِْم بِِريٍح َطيِّ
ْم  ُ َأهنَّ وا  َوَظنُّ َمَكاٍن  ُكلِّ  ِمْن  امْلَْوُج  َوَجاَءُهْم  َعاِصٌف  ِريٌح  ا  َجاَءهْتَ ا  هِبَ
يَن َلئِْن َأْنَجْيَتَنا ِمْن َهِذِه َلَنُكوَننَّ ِمْن  ِلِصنَي َلُه الدِّ َ ُمْ ُأِحيَط هِبِْم َدَعْوا اهللَّ
َيا  قِّ  بَِغرْيِ احْلَ َيْبُغوَن يِف اأَلْرِض  إَِذا ُهْم  َأْنَجاُهْم  َفَلامَّ  اِكِريَن )22(  الشَّ
ْنَيا ُثمَّ إَِلْيَنا َمْرِجُعُكْم  َياِة الدُّ اَم َبْغُيُكْم َعىَل َأْنُفِسُكْم َمَتاَع احْلَ ا النَّاُس إِنَّ َ َأهيُّ

ُئُكْم باَِم ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن )23( (. َفُنَنبِّ
لعل صورة حماولة الغرق يف البحر من ابدع الصور القرآنية حلالة ضيق 
اخِلناق عىل االنسان، ينقطع االنسان كل ما أدار وجهه يف هذه الزوايا 
واجلهات االربع ال يرى منقذًا اصاً  بل العكس كلها مواطن شارف 
فيها عىل اهلاك وهذه االمواج العاتية واالنسان قدرته وامكاناته ازاء 

هذا املوج العايت والباء امُلستحكم قدرة ضعيفة ال يقوى.
القرآن يبني يقول هذه الريح العاصف وجاءهم املوج من كل مكان 
ْم ُأِحيَط هِبِْم(، الحظوا هذا التعبري القرآين اخواين  ُ وا َأهنَّ ثم قال )َوَظنُّ
أي انتهوا ووصلوا اىل حالة اليأس بينهم وبني الغرق حلظات.. ماذا 
اقل  واملشكلة  الباءات  اكثر  وما  الدنيا  هذه  يف  االنسان  يفعلون؟! 

االعتبار..
واقعًا االنسان ينسى اين كان وأين صار! االنسان يمر بظرف صعب 
يفّرج  تعاىل  اهلل  ان  بمجرد  رحبت،  بام  االرض  عليهم  ضاقت  جدًا 
ان  االنسان  جهالة  ومن  الصعب  ومن  املِجّن  ظهر  يقلب  االنسان 
يبارز اهلل تعاىل، من جهالة االنسان ان جيعل اهلل تعاىل خصمه يبارزُه، 
من  صورة  هذه  تعاىل؟!  اهلل  يبارز  االنسان  كيف  يستغرب  احد  قد 
املبارزة هو ال يرّصح يقول يا اهلي انا احتداك ال جيرؤ ان يقول كذلك 

لكنُه يتامدى يف الغي.

الخالُص بالرجوع الى اهلل تعالى

صالة الجمعة 



َلئِْن  يَن  الدِّ َلُه  ِلِصنَي  ُمْ  َ اهللَّ َدَعْوا  هِبِْم  ُأِحيَط  ْم  ُ َأهنَّ وا  )َوَظنُّ  : تعاىل  قال 
اِكِريَن( َأْنَجْيَتَنا ِمْن َهِذِه َلَنُكوَننَّ ِمْن الشَّ

عىل  اهلل  فضل  نسيان  حالة  لكن  حالة  دون  حالة  عن  احتدث  ال  انا 
قال  اخلريات  هذه  من  اويت  عندما  قارون  سنني  قبل  قرأنا  االنسان، 
)انام اوتيته عىل علم عندي( بشطاريت وبفهمي انا الذي مجعت ذلك، 
حلظات قصرية ما بينه وبني هذا الطغيان اصبح يتوّسل بكل االسباب 
يف سبيل ان ُينقذ ومل حيصل عىل ذلك اصا ً وهذه التجارب القرآن 
الكريم يعرضها وال زلنا اخواين يف كل آن ويف كل يوم ويف كل حلظة 

االنسان يمر..
يَن َلئِْن َأْنَجْيَتَنا ِمْن َهِذِه َلَنُكوَننَّ  ِلِصنَي َلُه الدِّ َ ُمْ قال تعاىل : )َدَعْوا اهللَّ

اِكِريَن( ِمْن الشَّ
يعتقدون  هم  اهلل  اىل  جلأوا  ألهنم  نعمة  ،كافري  كافرين  كانوا  اذن 
بوجود اهلل تعاىل لكنهم كفروا نِعم اهلل مل يستلّذوا بالشكر اىل اهلل تعاىل 
ُيعطيهم  تبارك وتعاىل  ُيقال واهلل  جعلوا اهلل تعاىل خلف ظهرهم كام 
الكريمة  اآلية  ينسى الحظوا  االنسان عندما  املجال.. لكن الحظوا 
هذه  اخواين  واقعًا  اِكِريَن(  الشَّ ِمْن  َلَنُكوَننَّ  َهِذِه  ِمْن  َأْنَجْيَتَنا  )َلئِْن   :
اجلملة يف هذه اآلية وتكررت يف آيات ُاخر تبنّي صافة االنسان يف 
ثم  اهلل  اىل  يلجأ  االمور  عليه  تضيق  عندما  ظرف  من  به  يمّر  ما  كل 
تعاىل  قال  الباء  عنُه حلق  ُتفرج  االمور  تنفتح  ان  بمجرد  ذلك  بعد 
ا النَّاُس إِنَّاَم  َ قِّ َيا َأهيُّ : )َفَلامَّ َأْنَجاُهْم إَِذا ُهْم َيْبُغوَن يِف اأَلْرِض بَِغرْيِ احْلَ
باَِم  ُئُكْم  َفُنَنبِّ َمْرِجُعُكْم  إَِلْيَنا  ُثمَّ  ْنَيا  الدُّ َياِة  احْلَ َمَتاَع  َأْنُفِسُكْم  َعىَل  َبْغُيُكْم 
ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن( والبغي حالة من الظلم، بمجرد ان اهلل تعاىل انجاهم 

يبغون يف االرض بغري احلق.

الحظوا اخواين هناك ثوابت اهلل تعاىل ال يعجل بعجلة العباد، الحظوا 
ْنَيا  َياِة الدُّ اَم َبْغُيُكْم َعىَل َأْنُفِسُكْم َمَتاَع احْلَ ا النَّاُس إِنَّ َ اآلية الرشيفة: )َيا َأهيُّ

ُئُكْم باَِم ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن )23((. ُثمَّ إَِلْيَنا َمْرِجُعُكْم َفُنَنبِّ
التفتوا ان هذه اآليات عىل وجازهتا تستبطن مشاكلة هائلة خصوصًا 
مال حمرتم  نفس حمرتمة سُتقتل وكم من  والبغي.. كم من  الُظلم  يف 
سيؤخذ غيلة ً وكم من مال سُيرسق وكم من عرض سُينتهك وكم 
وكم و تعطيل العباد والباد بسبب الظلم.. وهذه الصورة تتكرر يف 
مشاهد متكررة عند سفهاء القوم عندما يكونون يف حالة هم يف أمّس 
احلاجة إلنقاذ اهلل هلم ُسعان ما تتبدل هذه االحوال ويرجع يكون 

ظاملًا كأشباهه من الظلمة..
القيامة،  يوم  منُه  اليِه سيتربأ  باطل االنسان يسعى  الحظوا كل يشء 
ِغيلة  اخذها  الدنانري  من  بحفنة  اآلن  يلتذ  ظهرِه،  عىل  زائدة  امحال 

وباطاً  وبغري حق وسقة يلتذ هبا سيتربأ منها يوم القيامة.. 
عىل االنسان ان يلتفت الدنيا دوائر االنسان عليه ان يستغل نِعم اهلل 
الناس  لقضاء حوائج  تعاىل  اهلل  نعم  له ويستثمر  الشكر  لزيادة  تعاىل 
املِجّن  نِعم اهلل تعاىل ليكون عبدًا شكورًا ال ان يقلب ظهر  ويستثمر 

ويزداد بغيًا كام كان الظاملون..
ان جيّردنا من  تعاىل  امامه.. نسأل اهلل  تبارك وتعاىل سيوقفنا غدًا  اهلل 
كل بغي ألنفسنا ولآلخرين وان يرصف عنا السوء والفحشاء والظلم 
وقبول الظلم ايضًا من الرذائل ايضًا االنسان عليِه ان ال يقبل الظلم..
ان  دعوانا  وآخر  واآلخرة  الدنيا  يف  واملعافاة  العافية  تعاىل  اهلل  نسأل 

احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.



أهّيا األخوة واألخوات:
سامحة  مكتب  من  وردنللا  ما  عليكم  نقرأ 

السيد )دام ظّله( يف النجف األرشف:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
الثانية  السنوية  الذكرى  أيللام  قبل  مللّرت 
املنازلة  يف  داعلللش  عللىل  الللنللرص  إلعلللان 
العراقيون  خاضها  التي  الكربى  التارخيية 
وأبلوا فيها باًء حسنًا لتحرير أجزاء غالية 
التنظيم  عليها  استوىل  أن  سبق  وطنهم  من 
الطريق  هللذا  يف  قللّدمللوا  وقللد  االرهللللايب، 
عرشات  أعللوام  ثاثة  عىل  يزيد  ما  طللوال 

من  ذلك  واضعاف  الشهداء  من  اآلالف 
صفحات  وسّطروا  واملصابني،  اجلرحى 
عّز  من  بأحرف  العراق  تاريخ  من  مرشقة 
وإباء، ورسموا خاهلا أمجل صور البطولة 
والِعرض  االرض  عن  دفللاعللًا  والللفللداء، 

واملقدسات.
قلوب  عللىل  الللعللزيللزة  املناسبة  هللذه  ويف 
واكبار  بإجال  نستذكر  مجيعًا  العراقيني 
الوطن  تراب  الذين سقوا  األبرار  الشهداء 
درجات  أعىل  اىل  فارتقوا  الزكية  بدمائهم 
آيات  بأسمى  ونتوّجه  والكرامة،  املجد 
ُأسهم  من  األحبة  اىل  والتقدير  االحرتام 

وعوائلهم، واىل األعزة اجلرحى واملعاقني، 
يللزال  ال  الللذيللن  األبللطللال  املقاتلني  واىل 
احلمى  عن  الذود  يواصلون  منهم  الكثري 
بسالة  بكل  االرهابيني  بقايا  ويواجهون 
متلف  يف  املسترتة  خاياهم  ويتعقبون   ،
مجيعًا  فلهم  ملل،  أو  كلل  غري  من  املناطق 

بالغ الشكر وخالص الدعاء.  
ما  عىل  التأكيد  اليوم  نعيد  أن  من  بد  وال 
سبق ذكره من رضورة أن يكون بناء اجليش 
وسائر القوات املسلحة العراقية وفق أسس 
مهنية رصينة، بحيث يكون والؤها للوطن 
عللدوان  أي  ضللد  عنه  بللالللدفللاع  وتنهض 

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي  خطيب وإمام الُجمعة في كربالَء 

المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف 

في 16/ ربيع اآلخر/1441هـ الموافق 2019/12/13م، تحدث قائال:

السيُد الصافي يقرأ نص ما ورد 

من مكتب سماحة السيد ـ دام ظله ـ في النجف االشرف  

صالة الجمعة 



املنبعث  السيايس  نظامه  وحتمي  خارجي، 
الدستورية  األطر  وفق  الشعب  إرادة  عن 

والقانونية.
عىل  العمل  رضورة  عىل  التأكيد  نعيد  كام 
حتسني الظروف املعيشية يف املناطق املحررة 
واعادة اعامرها ومتكني أهلها النازحني من 

العودة اليها بعز وكرامة.
اهيا العراقيون الكرام

أخرى،  مصريية  معركة  اليوم  أمامكم  إّن 
وهي )معركة اإلصاح( والعمل عىل إهناء 
إدارة  يف  والفشل  الفساد  من  طويلة  حقبة 
البلد، وقد سبق أن أّكدت املرجعية الدينية 
يف ُخطبة النرص قبل عامني )ان هذه املعركة 
ل التي تأخرت طويا ً- ال تقّل رضاوة عن 
وأقسى،  أشد  تكن  مل  إن  االرهاب  معركة 
استبسلوا  الللذيللن  الللرشفللاء  والعراقيون 
اهلل  بعون  ل  قللادرون  االرهللاب  معركة  يف 
املعركة  هللذه  غللامر  عللىل خللوض  ل  تللعللاىل 
ادارهتا(  أحسنوا  إن  أيضًا  فيها  واالنتصار 
السلمية  األساليب  إّتباع  أن  املؤّكد  ومن 
ومّما  فيها،  لانتصار  األساس  الرشط  هو 
املشاركني  معظم  إن  هو  التفاؤل  اىل  يدعو 

اجلارية  واالعتصامات  التظاهرات  يف 
وخلّوها  سلمّيتها  أمهية  مللدى  يدركون 
بمصالح  واإلرضار  والفوىض  العنف  من 
الغالية  الدماء  كل  من  بالرغم  املواطنني، 
وكان  وعللدوانللًا،  ظلاًم  فيها  اريقت  التي 
االسبوع  هذا  بداية  يف  وقع  ما  آخرها  من 
يف  املتظاهرين  األحبة  عىل  آثم  اعتداء  من 
ببغداد حيث ذهب ضحيته  السنك  منطقة 
إن  وجريح.  شهيد  بني  منهم  العرشات 
االيام  خال  تكرر  وما  املؤمل  احلادث  هذا 
املاضية من حوادث االغتيال واالختطاف 
يللؤكللد مللرة أخلللرى أمهلليللة مللا دعللت اليه 
أن  رضورة  من  ملللرارًا  الدينية  املرجعية 
لسلطة  ل  الللسللاح  كللل  ل  الللسللاح  خيضع 
جمموعة  أي  بوجود  السامح  وعدم  الدولة 
أو  اسم  أي  حتت  نطاقها  خللارج  مسلحة 
عىل  واملحافظة  البلد  استقرار  ان  عنوان. 
السلم األهيل فيه رهن بتحقيق هذا األمر، 
وهو ما نأمل أن يتّم يف هناية املطاف نتيجة 
للحركة اإلصاحية اجلارية. اننا إذ نشجب 
بشدة ما جرى من عمليات القتل واخلطف 
اجلريمة  ومنها  ل  أشكاله  بكل  واالعتداء 

أمس  يوم  وقعت  التي  واملرّوعة  البشعة 
اىل  املعنية  اجلهات  ندعو  ل  الوثبة  منطقة  يف 
أن تكون عىل مستوى املسؤولية وتكشف 
عّمن اقرتفوا هذه اجلرائم املوبقة وحتاسبهم 
عليها، ونحّذر من تبعات تكّررها عىل أمن 
املبارش عىل سلمية  البلد وتأثريه  واستقرار 
حيرص  أن  من  بد  ال  التي  االحتجاجات 
أن  رضورة  عىل  نشّدد  كام  اجلميع،  عليها 
كل  يف  املرجع  هو  العادل  القضاء  يكون 
ما يقع من جرائم ومالفات، وعدم جواز 
ااّل  مستحقيها  عىل  حتى  العقوبة  ايقاع 
والتمثيل  السحل  وأّما  القانونية،  بالسبل 
جتب  جللرائللم  ذاهتللا  بحد  فهي  والتعليق 
لوحظ  ما  املحزن  ومن  فاعليها،  حماسبة 
من اجتامع عدد كبري من االشخاص ملتابعة 
مشاهدها الفظيعة يوم أمس، وال حول وال 
تعاىل  اهلل  العظيم. نسأل  العيل  باهلل  اال  قوة 
واياكم  جينّبنا  وان  والباد  العباد  حيفظ  ان 
ان  دعوانا  وآخللر  وآللله  بمحمد  سوء  كل 
احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد 

وآله الطيبني الطاهرين.



طالب الظاهر

معركة اإلصالح كما هي معركة التحرير، تتطلب مزيدًا من التكاتف والتآزر والتآخي، وتحقيق النصر المؤزر فيها إن شاء اهلل 

من خالل انتهاج الطريق السلمي والسلمي فقط. 

معركُة اإلصالح

ذكرى وتذكري
بفتوى  العظيم..  التحرير  ذكللرى  مللّرت 
اجلهاد الكفائي اخلالدة، مفخرة العراقيني، 
بل وأحرار العامل، ومقضة مضاجع األرشار 
من األعداء واحلاقدين عىل اإلنسانية، وإال 
السوداء  الغاممة  تلك  إن  يتصور  كان  فمن 
ببشاعتها ودمويتها واجرامها  التي خيمت 
العراق(  ثلث  العراق)  مدن  من  عدد  عىل 

تقريبًا.
تلك  انقشعت  يتصورها  كللان  من  أقللول 
املتوقع  غري  القيايس،  الزمن  هبذا  الغاممة 
فقد  غري،  ال  أعوام  بثاثة  املقاييس..  بكل 
أن   - األمللد  طويل   - له  التخطيط  كللان 
للعراق  األسللود  االجتياح  ذلللك  يستمر 
يقل  ماال  بقائه  واحتامل  برمتها  وللمنطقة 
الرشق  خارطة  ليغرّي  سنة..  ثاثني  عن 
قوى  مصالح  وحسب  برمته،  األوسللط  
الدينية  املرجعية  إن  إال  اخلبيثة،  األطللامع 
العليا كان هلا كلمة فصل .. فصلت رأس 
األفعى الداعيش، واحبطت من وراء ذلك 

مططات األرشار.
أسس مهنية

عىل  سابقة  ُخطب  يف  التأكيد   جرى  لقد 
والقوات  اجليش  بناء  يكون  أن  رضورة 
مهنيًا  بناًء  العراقية بصورة عامة..  املسلحة 
خالصًا،  وطنيًا  بناؤه  يكون  أي  رصينًا.. 
ولكي تبقى هذه املؤسسة الوطنية املهمة.. 
بعيدة عن آفة التسييس؛ أي ال تكون سياسة 
أكثر من كوهنا  مؤسسة عسكرية، وكذلك 

التي  والفئوية  الطائفية  عن  بعيدًا  تكون 
تنحاز ويكون والؤها األويل هلذه اجلهة أو 
أو ذاك، ويأيت والؤها  تلك، وهلذا احلزب 
املخاطر  أكرب  احدى  وتلك  ثانويًا،  للوطن 

التي هتدد هذه املؤسسة العريقة.
هذا  ألمهية  جاء  انام  التأكيد  هذا  وطبعًا   
والعراقيني  العراق  حفظ  أجل  من  األمر 
من ماطر املؤامرات واألطامع واألحقاد.. 
ارضلله  عللىل  عللزيللزا  وشعبه  البلد  وليظل 
حمدقة  األخطار  وإن  السيام  سامئه،  وحتت 
بالعراق من كل جانب منها الداخلية ومنها 

اخلارجية. 
الذكرى الثانية

النرص  ذكللرى  يف  نستحرض  أن  رضورة 
العراقيني،  للمجاهدين  كللان  ما  الثانية 
وامللبني لنداء املرجعية الدينية العليا باجلهاد 
نستذكر  داعش،  منازلة  أجل  من  الكفائي 
ما كان هلم من مواقف عظيمة  ونستحرض 
فحسب..  للعراقيني  ليس  مفخرة  ستبقى 
ملا  العامل..  يف  واألحرار  اخلريين  جلميع  بل 
انطوت عليه من قيم سامية، واحتوته تلك 
امللحة اخلالدة من مواقف انسانية من طراز 
فريد، وشجاعة وتضحية بطولية يعجز عن 
اسرتخصوا  قد  فهم  وصف،  كل  وصفها 
يمتلكه  ان  يمكن  ما  أغىل  وهي  األرواح 
اإلنللسللان، وهللذا األمللر كللان أحللد أسباب 
اضافة  القيايس،  الزمن  بذاك  النرص  حتقق 
اخلرية  بالعقيدة  والتمسك  اإليامن  قوة  اىل 
جديد  من  مدعوون  اليوم  وهم  والبطولة، 

النرص  بعد معركة  املبادرة -  زمام  أخذ  اىل 
وأخذ  القيام  اىل  مدعوون  داعللش-   عىل 
اإلصللاح،  معركة  يف  املطلوب  دورهللم 
وهي طبعًا أهم وأرشس من معركة داعش، 

للقضاء عىل الفساد واملفسدين.   
سلطة الدولة

كانت وماتزال املرجعية الدينية العليا تؤكد 
حرص  بللرضورة  ُخطبها  يف  التأكيد  وتعيد 
البلد  ينزف  لكيا  الللدولللة،  بيد  الساح 
املزيد من دمائه، فمام الشك فيه إن الساح 
وسلطتها  الللدولللة  سيطرة  عن  خللرج  إن 
منفا..  جمنونًا..  ساحًا  سيكون  املركزية، 
أن  ويمكن  والقانون،  العقل  خللارج  أي 
والصبيان  األطفال  به  ويعبث  يستخدمه 

دون أي ضوابط. 
اخلارج  الساح  هذا  ملثل  يمكن  ولذلك 
عن القانون أن يعبث بأية حلظة بأمن البلد، 
الناس  مصالح  ويعّطل  األزمللات  وخيلق 
يف  هتديده  واألمر  اليومي،  رزقهم  ويقطع 
كل حني حلياة الناس األبرياء حتى يف حمال 
الدماء  هللدره  ثم  ومللن  وبيوهتم،  أعامهلم 
الربيئة با وازع من رمحة أو ضمري.. حيث 
إنه سيكون با ضوابط وال أسس معقولة 
النفسية  األهللواء  به  تتحكم  بل  مقبولة  أو 
املعقدة، وتقوده األحقاد الشخصية املريضة 
اخلطر  وهذا  القديمة،  احلسابات  لتصفية 
مهددة..  حياة  الناس..  حياة  من  سيجعل 

قلقة ألهنا ستتحكم فيها قوانني الغاب.

من وحي الجمعة



ورد مضمون هذا اخلرب أو ما يقاربه يف عدة من الروايات منها:
األربعامئة  حديث  من  ))اخلصال((  يف  الّصدوق  رواه  ما   -1
املعروف, قال أمري املؤمنني )عليه السام(: ))إّياكم والغلّو فينا. 

قولوا: إّنا عبيد مربوبون, وقولوا يف فضلنا ما شئتم((.
وهذه الرواية أيضًا معتربة.

اهلداة((,  ))إثبات  كتابه  يف  ))الوسائل((  صاحب  رواه  ما   -2
عن ))خرائج الراوندي((, عن خالد بن نجيح, قال: دخلت عىل 
أيب عبد اهلل )عليه السام(, وعنده خلق, فجلست ناحية, وقلت 
يف نفيس: ما أغفلهم عند من يتكلمون, فناداين: ))إّنا واهلل عباد 
ملوقون, يل رّب أعبده. إن مل أعبده عّذبني بالنار((. قلت: ال 
أقول فيك إاّل قولك يف نفسك. قال: ))اجعلونا عبيدًا مربوبني, 

وقولوا فينا ما شئتم إاّل النبّوة((.
))الوسائل((  طريق  ألّن  وذلك  أيضًا؛  معترب  الطريق  وهذا 
إىل  الشيخ  وطريق  ورواياته,  كتبه  مجيع  إىل  صحيح  الشيخ  إىل 

))خرائج الراوندي(( صحيح أيضًا إىل مجيع كتبه ورواياته.
فبالرتكيب بني طريق الشيخ إىل صاحب ))اخلرائج(( وطريق 

صاحب ))الوسائل(( إىل الشيخ حيكم بصحة الطريق.

3- ما نقله صاحب ))كشف الغّمة(( من كتاب ))الدالئل(( 
ُأجلبت  حني  باملدينة  كّنا  قال:  اجلهني,  مالك  عن  للحمريي, 
الشيعة وصاروا فرقًا, فتنحينا عن املدينة ناحية, ثّم خلونا فجعلنا 
نذكر فضائلهم وما قالت الشيعة, إىل أن خطر ببالنا الربوبية. فام 

السام( واقف عىل  )عليه  اهلل  بأيب عبد  إذا نحن  شعرنا بيشء, 
متى  خالد,  ويا  مالك  ))يا  فقال:  جاء.  أين  من  ندِر  فلم  محار, 
أحدثتام الكام يف الربوبية؟(( فقلنا: ما خطر ببالنا إاّل الساعة. 
فقال: ))إعلام: أّن لنا رّبًا يكألنا بالليل والنهار نعبده. يا مالك 
فكّررها   . ملوقني((  واجعلونا  شئتم,  ما  فينا  قولوا  خالد,  ويا 

علينا مرارًا, وهو واقف عىل محاره.
ويؤّيده ما رواه الكليني, عن عبد العزيز بن مسلم, قال: كّنا مع 
الّرضا )عليه السام( ... ثّم ساق حديثًا طويًا عنه يف اإلمامة, 
قدرًا, وأعظم شأنًا, وأعىل مكانًا, وأمنع  أجّل  اإلمامة  إّن  وفيها: 
ينالوها  أو  بعقوهلم  الناس  يبلغها  أن  من  غورًا  وأبعد  جانبًا, 
بآرائهم ... اإلمام كالشمس الطالعة املجّللة بنورها للعامل, وهي 
يف اأُلفق بحيث ال تناهلا األيدي واألبصار .. فمن اّلذي يعرف 
معرفة اإلمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات, ضّلت العقول, 
وتاهت احللوم, وحارت األلباب, وخسئت العيون, وتصاغرت 
العظامء, وحترّيت احلكامء, وتقارصت احللامء, وحرصت اخلطباء, 
وعييت  األدبللاء,  وعجزت  الشعراء,  وكّلت  األلّباء,  وجهلت 
البلغاء, عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله, وأقّرت 
بالعجز والتقصري. وكيف يوصف بكله, أو ينعت بكنه, أو يفهم 
مقامه ويغني غناه. ال, كيف  يقوم  يوجد من  أو  أمره,  يشء من 
الواصفني.  ووصف  املتناولني  يد  عن  النجم  ُبعد  وهو  وأّنى؟ 

فأين االختيار من هذا, وأين العقول عن هذا.

ما صحة هذا الحديث 
)) نزّلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم ((  )2-1(
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قواعد  فقهية

األسايس  الضابط  إعطاء  هو  القاعدة  من  املراد  املعنى: 
ألن  االسم،  هبذا  وسميت  املتخاصمني،  بني  للمحاكمة 
الطرفني عند التخاصم عىل األغلب عبارة عن املدعي )من 
يدعي شيئا عىل االخر( واملنكر )من أنكر ادعاء الطرف(، 
فإذا حتقق الرتافع بينهام فللحاكم الرشعي أن يطالب من 
املدعي إثبات ما ادعاه بواسطة إحضار الشهود )البينة(، 
عدم  بعد  احللف  املنكر  من  يطالب  أن  أيضا  وللحاكم 
البينة  إقامة  وحمصلها:  املدعي،  قبل  من  الدعوى  اثبات 
عىل من ادعى شيئا من األموال واحلقوق عىل االخر عند 

املحاكمة، واحللف عىل من أنكر ادعاء املدعي.
وال خيفى أن املراد من املدعي واملنكر هو املعنى اللغوي 

وليس هلام معنى رشعي خاص بنحو احلقيقة الرشعية.
املدرك: يمكن االستدالل عىل اعتبار القاعدة بام ييل:

1 - الروايات: وهي النصوص الواردة يف باب القضاء 
وعدهتا كثرية جدا.

املدعي  عىل  )البينة  الفريقني  بني  املشهور  النبوي  منها: 
واليمني عىل من أنكر( . فهذه العبارة هي القاعدة نفسها.
ومنها صحيحة هشام عن أيب عبد اهلل عليه السام قال: 

)قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: البينة عىل من ادعى 
البينة  أن  تدل عىل  . وهي  عليه(  ادعي  من  واليمني عىل 

تكون عىل املدعي واليمني عىل املنكر يف مقام املحاكمة.
وال  القاعدة  مدلول  عىل  التسامل  حتقق  قد  التسامل:   -  2

خاف فيه بني الفريقني فاألمر متسامل عليه عند اجلميع.
قد يقال بورود التخصيص بالنسبة إىل مدلول القاعدة يف 
موارد متعددة مثل سامع قول املدعي با معارض، وقول 

ذي اليد، وادعاء األمني تلف األمانة، وغريها.
والتحقيق: أن هذه املوارد مجيعها من باب التخصص ال 
باب  ليس احلكم من  املوارد  التخصيص، يف بعض هذه 
باحلجة،  األمرمقرونا  كان  االخر  بعض  ويف  املحاكمة، 
كام قال املحقق العراقي رمحه اهلل: أن ظاهر كلامهتم سامع 
الدعوى يف كثري من املقامات بيمينه والظاهر أن ذلك ليس 
ختصيص  يستلزم  كي  املدعي  من  اليمني  سامع  جهة  من 
املدعي يف  الوجه أن سامع قول  الوظائف بل عمدة  أدلة 
هذه املقامات بعد ما كان يف نفسه حجة، فصارت دعواه 
مقرونة باحلجة نظري دعوى ذي اليد . وال خيفى أن األمر 

عىل هذا النمط يف غري مسألة الدماء.

قاعدة البّينة على المدعي

 واليمين على من أنكر



استفتاءات شرعية

السؤال : متى حترم قطيعة الرحم ؟
اجلواب : حترم قطيعة الرحم ، حتى لو كان ذلك الرحم قاطعا للصلة 
تاركا للصاة ، أو شاربا للخمر ، أو مستهينا ببعض أحكام الدين، 
الوعظ واإلرشاد  معه  بحيث ال جيدي  كخلع احلجاب وغري ذلك 
فعل  عىل  لتأييده  موجبة  الصلة  تلك  تكون  ال  أن  برشط   ، والتنبيه 

احلرام.
نبينا الكريم حممد )صىل اهلل عليه وآله(: »أفضل الفضائل: أن  قال 

تصل من قطعك ،وتعطي من حرمك ،وتعفو عمن ظلمك«.
وقال )صىل اهلل عليه وآله (: »ال تقطع رمحك وان قطعك« .

السؤال : هل ُيعّد السؤال عن شخص ما من خال شخص آخر من 
مصاديق صلة الرحم ؟

اجلواب : نعم يعترب منه .

صلة األرحام

السؤال : كيف تكون صلة الرحم ؟
اجلواب : يكفي ان تسأل عن حاهلم ولو باهلاتف وتعودهم 

اذا مرضوا ونحو ذلك وال جيب ان تزورهم .

السؤال : هل تعّد ابنة العم أو العّمة أو اخلال أو اخلالة من 
األرحام؟ وهل األرحام يف رأيكم هم خصوص من يرثون 

بالقرابة، ما عدا الزوجة ؟

العم  وابنة  العريف،  بالصدق  الرحم  يف  العربة   : اجلواب 
ونحوها من أبرز مصاديق الرحم .

أرحامها  صلة  من  زوجته  يمنع  الزوج  كان  إذا   : السؤال 
فهل جيوز هلا اخلروج لصلة األرحام من دون إذنه ؟

»إنَّ  وسلم(:  وآله  عليه  اهلل  )صىل  حممد  الكريم  نبينا  قال 
أعجل اخلري ثوابا صلة الرحم «.

السام(: »صلوا أرحامكم ولو  املؤمنني )عليه  وقال أمري 
الذي  اهلل  )واتقوا  وتعاىل:  سبحانه  اهلل  يقول   ، بالتسليم 

تساءلون به واألرحام إنَّ اهلل كان عليكم رقيبا(«.
وعن اإلمام الصادق )عليه السام(: »إن صلة الرحم والربِّ 
ليهّونان احلساب ويعصامن من الذنوب ، فصلوا أرحامكم 

وبّروا باخوانكم ، ولو بحسن السام ورد اجلواب«.

اجلواب : جيوز هلا اخلروج إذا توّقف صدق صلة الرحم عليه عرفًا .

اذا  الكبائر املسقطة للعدالة، فهل جتوز  السؤال : قطيعة الرحم من 
ترتب عىل الصلة رضر ديني او دنيوي معتد به لدى العقاء ؟

اجلواب : نعم جتوز ولكن القدر االدنى من الصلة ال يتسبب عادة 
يف الرضر املعتد به .



00

تقرير: حسين النعمة 

ابوية المرجعية العليا التي جعلت منها خيمة للعراقيين أجمع دون استثناء، ذلك ألنها 
تعمل بمنهج أهل البيت )عليهم السالم( المنهج الرصين الذي يعالج قضايا األمة بحكمة 

عالية تستند إلى ركائز مهمة ومقومات ال يمتلكها أحد دونهم، ليتشكل بتقادم األيام 
خط المرجعية الدينية في زمن الغيبة الكبرى، لذا نجدها تبذل ما بوسعها للحفاظ عليه 

واالجتهاد والحرص على أن ال يصدر منها من أحكام شرعية أو تدّخل في شأن من الشؤون 
التي تهم الناس إال ضمن هذه األطر ووفق ما تمليه عليها مسؤوليتها في الحفاظ على 

أصالة هذا الخط، ومرجعية السيد السيستاني )دام ظله( تحمل هموم المجتمع العراقي 
الكريم وترشده إلى ما فيه خيره وصالحه وقد أشارت إلى ذلك في مواطن عدة نذكر 
منها: أّنها »لم ولن ُتداهن أحدًا أو جهًة فيما يمّس المصالح العاّمة للشعب العراقّي، 

وهي تراقُب األداء الحكومّي وتشير الى مكامن الخلل فيه متى اقتضت الضرورُة ذلك، 
وسيبقى صوُتها مع أصوات المظلومين والمحرومين من أبناء هذا الشعب أينما كانوا 

بال تفريٍق بين انتماءاتهم وطوائفهم وأعراقهم«.
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وكانت هلا تأكيدات يف ُخطبها وبياناهتا دائام ما تكررها كسلمية املتظاهرين، 
إال  األزمة  حتل  أن  يمكن  فا  اإلصاح  ومنهجية  والعنف  الصدام  وجتّنب 
من خال التزام اجلميع بمنهج اإلصاح.. قواًل، وعمًا، ونية، ومن خال 
تعاوهنم وحرصهم، وتكاتفهم فيام بينهم عىل اعتامد هذا املنهج.. سواء كانوا 

من املتظاهرين، أو من القوات األمنية.. 
وكان اخلطاب يشري لوجود جهات مشبوهة، وبالفعل قد أذاقت العراقيني 
الويات واملصائب سابقًا.. وبعض ذيوهلم ممن أطاح به وبمصاحله التغيرُي 
الكبري يف البلد، وبغضِّ النظر عن أسامئهم وانتامءاهتم املشبوهة، لكن الشك 
املتظاهرين،  أوساط  بني  عقارب-  وأذناب  محائم  بوجوه   - زالوا  ال  اهنم 
حياولون نفث سموم احقادهم الدفينة، بشتى طرائق اخلبث أن يركبوا موجة 
بعودة  املريضة..  لتمرير أحامهم  باطل(،  يراد هبا  بل)كلمة حٍق  املظاهرات 
الزمن اىل الوراء، تنفيذا لتوجيهات اسيادهم وممّوليهم يف اخلارج، ممن حيزنه 

اخلري للعراق وأهله ويفرحه خرابه.
الشعب(،  )مصلحة  هو  املرجعية  خطاب  يف  تذكر  التي  التأكيدات  ومن 
هي  العليا  الشعب  مصلحة  إن  به  والتذكري  عليه،  التأكيد  من  لنا  البد  مما 
املصدر واألساس مما جيب أن تقوم من أجله عملية اقرتاح الترشيعات، أو 
سن القوانني، ومن ثم حتديد نظام الدولة السيايس واإلداري، وإن اإلرادة 
أو  عليهام،  االعرتاض  أو  رفضهام،  يف  الفصل  القول  صاحبة  هي  الشعبية 
استفتاء عام، من أجل  اجراء  الازمة عليهام، من خال  التعديات  اجراء 

إحداث االصاح املنشود.
سامحة  فيعرّب  وأعزة(  )أحبة  مفردتني  يتضمن  كان  املرجعية  خطاب  ان  كام 
عن  )أحبة(  بكلمة:   – ظله  دام   - نفسه  السيستاين  السيد  األعىل  املرجع 
ما  إن  أي  األمنية،  القوات  )أعزة( عن  بكلمة:  الوقت  وبذات  املتظاهرين، 
حصل وحيصل من تصادم بينهام كان تصادمًا مع أحبة املرجع األعىل املفدى 
ولتلكم  واملهضوم،  املضيع  حقهم  األحبة  هلؤالء  بأن  يعرف  ألنه  وأعزته، 
األعزة حقهم أيضًا ومسؤوليتهم  يف اداء الواجب، ورضورة بذل اإلجال 

هلم.
وهبذا بعد نظر.. فا ريب إن بعد نظر املرجعية الدينية العليا يأخذ بحساباته 
ليس اآلثار اآلنية حلدث العنف والعنف املضاد، ورضورة جتنبهام واتصاف 
احلكومية  واملؤسسات  األرواح  عىل  حفاظًا  بالسلمية..  املظاهرات 
بل  طبعًا،  وغالية  مهمة  هذه  تكن  وإن  فقط،  واخلاصة  العامة  واملمتلكات 
إن املرجعية تنظر اىل التداعيات املستقبلية اخلطرية.. ملثل هذا العنف وهذه 
الباد  تضع  وربام  التعقيد،  من  املزيد  نحو  باألمور  ُتدفع  إهنا  إذ  الدموية، 
والعباد عىل حافة منزلق خطر جدًا ال سمح اهلل، اال وهو السقوط يف هوة 
االنفات األمني والقانوين والسقوط يف قعر الفوىض، فيكون املأزق حينئذ 
سيفتح  مما  اآلن..  عليه  هو  مما  وأبعد  أصعب  منه  اخلاص  وطريق  أعقد، 
أمام  املجال  ويفسح  املعقد،  وضعنا  عىل  التعقيدات  من  املزيد  اىل  األبواب 
املزيد من التدخات اخلارجية التي ال تريد اخلري للعراق وأهله، بل تسعى 

جاهدة لتحقيق مآرهبا القذرة، وأحامها املريضة.
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أخبارنا

اســـتقبل ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم بن محمد ال ثـــاين رئيس غرفة قطـــر يف مقر 
، ســـعادة الســـيد يوســـف بـــن محمد العثامن  الغرفة يوم االحد املوافق  ديســـمرب 

فخرو وزيـــر التنمية اإلداريـــة والعمل والشـــؤون االجتامعية.

تفعيل اللجنة املشرتكة بني غرفة 
قطر ووزارة التنمية االدارية

فخرو يزور الغرفة ويلتقي الشيخ خليفة بن جاسم واعضاء مجلس االدارة

وزير التنمية: حريصون على االستماع آلراء ومقترحات رجال االعمال

رئيس الغرفة: بحث كافة قضايا القطاع الخاص المتعلقة بعمل وزارة التنمية

اير
ين

 / 
دد

لع
ا

تستعد العتبة الحسينية المقدسة 
الفتتاح معملها التشغيلي الخاص 

بإنتاج مادة البلوك في محافظة كربالء 
المقدسة، حيث وصلت نسبة انجاز 

المعمل الى اكثر 90% ومن المؤمل 
افتتاحه خالل الفترة القادمة. 

معمل خاص إلنتاج البلوك 
تقرير: حسنين الزكروطي/ تصوير: محمد القرعاوي

العتبة الحسينية المقدسة تستعّد  الفتتاح
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أخبارنا

اســـتقبل ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم بن محمد ال ثـــاين رئيس غرفة قطـــر يف مقر 
، ســـعادة الســـيد يوســـف بـــن محمد العثامن  الغرفة يوم االحد املوافق  ديســـمرب 

فخرو وزيـــر التنمية اإلداريـــة والعمل والشـــؤون االجتامعية.

تفعيل اللجنة املشرتكة بني غرفة 
قطر ووزارة التنمية االدارية

فخرو يزور الغرفة ويلتقي الشيخ خليفة بن جاسم واعضاء مجلس االدارة

وزير التنمية: حريصون على االستماع آلراء ومقترحات رجال االعمال

رئيس الغرفة: بحث كافة قضايا القطاع الخاص المتعلقة بعمل وزارة التنمية

اير
ين

 / 
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موقع  مدير  جللواد  كللرار  املهندس  وقللال 
اهلندسية  املشاريع  قسم  »بارشاف  املعمل: 
يف العتبة احلسينية املقدسة وبمباركة سامحة 
املهدي  الشيخ عبد  املتويل الرشعي سامحة 
الكربائي تم تنفيذ املخطط اخلاص بانشاء 
بواقع  بلوك  بللامدة  خاص  تشغييل  معمل 
رشكة  مع  التعاقد  وجاء  انتاجيني،  خطني 
الرشكات  )احلللدى  الرتكية  )نللامللتللاش( 
الرصينة( بعد االطاع عىل السرية  العاملية 

الذاتية للرشكة لتنفيذ انشاء املرشوع.
املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  اىل  مشريا 
البلوك  معمل  مللرشوع  خال  من  هتدف 
مشاريعها،  زخللم  ادامللة  يف  املساعدة  اىل 
اخلاصة  االنسانية  املشاريع  ذلك  ومثال 
كون  الللفللقللراء،  إلسللكللان  جممعات  ببناء 
انشاء مثل هكذا  مشاريع حيتاج اىل الكثري 
ومادة  بلوك  من  للبناء  االولية  املللواد  من 
املعمل  فللان  وبالتايل  وغريها،  املقرنص 

واستمرار  ادامة  يف  كبري  بشكل  سيساعد 
رفد  يف  املساعدة  كذلك  املشاريع،  هللذه 
السوق املحيل باإلنتاج الوطني، واحلد من 
حجم البطالة املوجودة يف املحافظة والباد 
االيادي  تشغيل  خال  من  العموم  بوجه 

العاملة«. 
واضاف: »ان املعمل تم تنفيذه بواقع خطني 
تقارب  وبمساحة  )مجلونني(  انتاجيني 
امامية  ساحة  اىل  اضافة  )4000م2(، 

الطاقة االنتاجية  املواد، وان  وخلفية خلزن 
بمعنى  ثابتة،  الواحد غري  االنتاجي  للخط 
البلوك مثا  االنتاجية متثل  املادة  اذا كانت 
فسيكون اخلط االنتاجي الواحد ما يقارب 
ثامن  خال  البلوك  من  قطعة   )16000(

االنتاجي  اخلللط  كللان  اذا  فيام  سللاعللات، 
يقارب  ما  فستنتج  املقرنص  مللادة  يمثل 
ايضا،  ساعات  ثامن  وخال  )1350م2( 

فهي  الكربستون  ملللادة  بالنسبة  وكذلك 
ايضا تكون غري ثابتة كوهنا تعتمد بالدرجة 
الكربستون،  قطعة  حجم  عىل  االسللاس 

وترتاوح بني )4800( قطعة فام دون«.
واكلللد  جلللواد: »متللت املللبللارش بللاألعللامل 
تاريخ  يف  البلوك  معمل  ملللرشوع  املدنية 
املكائن  تنصيب  وجللاء  2019/5/1م، 
)اخلط  اجلملونات  اعامل  من  االنتهاء  بعد 
منوها  كامل،  بشكل  وتشييدها  االنتاجي( 

اىل ان نسبة انجاز املعمل وصلت اىل اكثر 
من 90%, ومن املتوقع ان يتم تشغيل املعمل 
وانتاج املواد خال االيام القليلة القادمة«.   
فرقان  املللرشف  املهندس  َبللنَيَّ  جهته  من 
رضا جاسم من قسم املشاريع اهلندسية يف 
العتبة احلسينية املقدسة: »ان االعامل املدنية 
ومن   ،%90 قرابة  اىل  وصلت  املعمل  يف 
االيام  يف  وتشغيله  املعمل  افتتاح  املؤمل 

القليلة القادمة. 
تزويد  يف  سيساهم  املعمل  »ان  واضللاف: 
مشاريع العتبة احلسينية املقدسة )االنسانية 
اضافة  االسللاس  بالدرجة  واالستثامرية( 
التي  البنائية  باملواد  املحلية  السوق  اىل رفد 
حيتاج املواطن، كام سيساهم بشكل كبري يف 
عرب  باملحافظة  املوجودة  البطالة  من  احلد 

تشغيل االيادي العاملة«.
مترب  سيضم  البلوك  »معمل  ان  اىل  منوها 

فحص املواد االولية الداخلة يف االنتاج«.
احلسينية  العتبة  ان  اىل  االشلللارة  وجتللدر 
مشاريعها  خللال  مللن  تسعى  املللقللدسللة 
اجلللودة  تطابق  مللواد  انتاج  اىل  الصناعية 
العاملية وتساعد عىل دعم االقتصاد الوطني 

وتشغيل االيادي العاملة. 

المهندس كرار جواد
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عشائُر كربالَء تساند القوات االمنية على مداخل 
المدينة وتدعو لسلمية التظاهرات وحمايتها

تحت شعار سلمية ال تخريبية ...

األحرار / حسين نصر - تصوير / صالح السباح
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العباس  عبد  احلمزة  عبد   ( الشيخ  ويقول 
كيم  ال  عشرية  رئيس  الفتاوي(  غيدان 
أجل  من  خرجنا  فتلة  ال  عشرية  نحن    :
املقدسة  كللربللاء  مدينة  عللىل  نحافظ  أن 
التظاهرات،  يف  واملندّسني  املخّربني  من 
ولنكون قوة داعمة وساندة للقوات االمنية 
له  يد كل من تسّول  املحافظة ،ولنقطع  يف 
العزيزة،  كرباء  مدينة  يف  بالعبث  نفسه 
املرجعية  اشللارة  وحتت  جاهزة  وعشائرنا 
العليا يف النجف االرشف  ونعمل  الدينية 
التظاهرات  عىل  للحفاظ  نستطيع  ما  بكل 

السليمة.
القرييش(  جاسم  حمسن  )الشيخ  قال  فيام 
العليا   الدينية  املرجعية  توجيهات  ان«   :
واملتظاهرين  االمنية  القوات  مساندة  يف 
حرف  يريد  مندّس  اي  ومنع  السلميني 
هذه التظاهرات او بطريق بآخر حسب ما 
ونحن  االجتامعي  التواصل  بمواقع  ينرش 
السام  عليه  احلسني  اإلمللام  زوار  محللاة 
وفتحنا  كللربللاء  يف  املقدسة  والعتبات 

مضايفنا وحسينياتنا يف خدمة زوار اإلمام 
احلسني عليه السام وهذا واجبنا الرشعي 
ساهرة  عيون  نحن  مضيفا   ، واألخاقي 
ومن مجيع وجهاء وسادات وشيوخ كرباء 
للحفاظ عليها واحلضور بشكل مستمر مع 

القوات االمنية .
طاعة  حتت  املقدسة  كرباء  عشائر  كل 

املرجعية الدينية
شيخ  السعيدي(  نعيم  ابو  )الشيخ  وأكد 
العراقية  العشائر  أن  السعيدات،   عشرية 
املرجعية  طاعة  عللىل  تللعللّودت  االصيلة 
املتمثلة  االرشف  النجف  يف  العليا  الدينية 
عيل  السيد  العظمى  اهلل  آيللة  سامحة  يف 
وذراعها  ظله(    )دام  السيستاين  احلسيني 
يف احلفاظ عىل السام والسلمية. مبينا أن 
)داعش(  عصابات  قاتل  العراقي  الشعب 
نجحت  التي  الكفائي  اجلهاد  فتوى  ملبيا 
وشباب  ابناء  خال  من  عليه  القضاء  يف 
وأبناء  شيوخ  واليوم  العراقية،  العشائر 
العشائر يقفون مؤيدين توجيهات املرجعية 

املتظاهرين  عللن  للدفاع  العليا  الدينية 
مواطن  لكل  مرشوع  حق  وهو  السلميني 
الدولة  اهنك  الللذي  الفساد  ضد  يتظاهر 
اليوم  ونحن  مفاصلها،  مجيع  يف  العراقية 
نقف ضد املندسني الذين يريدون انحراف 
السلمي  طريقها  عن  السلمية  التظاهرات 
املواطنني،  احلللقللوق  نيل  يف  والصحيح 
مؤكدا أن مجيع ابناء العشائر خلف املرجعية 

الدينية العليا دائام.
فيام اشار )احلاج حيدر عطية البهاديل ( اىل 
ان من واجب كل مواطن يف كرباء املقدسة 
املتظاهرين من كل  بواجب محاية  يقوم  ان 
التظاهرات  يف  حتصل  التي  الشغب  اعامل 
مع  يتضامن  وأن  سلميتها،  أجللل  مللن 
توجيهات املرجعية الدينية العليا يف احلفاظ 
قانون  اقرار  حتى  التظاهرات  سلمية  عىل 
انتخابات منصف وعادل وقانون املفوضية 

العليا املستقلة لانتخابات.

استجابًة وطاعًة لفتوى للمرجعية الدينية العليا في النجف االشرف التي أطلقها سماحة المرجع الديني 
األعلى آية اهلل العظمى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( من أجل فرز وطرد المخّربين 

والحفاظ على سلمية التظاهرات خرج وجهاء وسادات وشيوخ عشائر مدينة كربالء المقدسة لمساندة 
القوات االمنية على مداخل محافظة كربالء المقدسة على طريق) كربالء -النجف االشرف ( وطريق ) كربالء 

– بابل ( وطريق ) كربالء- بغداد( وترفع شعار سلمية ال تخريبية .

محسن جاسم القريشي ابو نعيم السعيديعبد الحمزة الفتالوي
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وجهاُء وشيوُخ العشائر 
وتربويون ولجان شعبية يتعّهدون 

بحماية المدارس في كربالء

شهدْت قاعُة خاتم األنبياء »صلى اهلل عليه وآله«  في الصحن الحسيني الشريف 
عقد اجتماع موسع ضم عددا كبيرا من وجهاء وشيوخ عشائر مدينة كربالء 
المقدسة وممثال عن وزارة التربية ومدير التربية ومدراء المدارس وعددا من 

اولياء امور الطلبة، وذلك لمناقشة موضوعة استئناف الدوام في مدارس 
المحافظة فضال عن تشكيل لجان شعبية لحماية المناطق السكنية في 

كربالء المقدسة.. وأثمر االجتماع عن  مناقشة الوضع الراهن في مدينة كربالء 
المقدسة وما أصابها من توقف التعليم في المدارس وقطع طرق المحافظة 

صباحًا ومساء ، مما اصاب  الحياة االقتصادية والتجارية بالشلل .

األحرار / حسين نصر - تصوير / رسول العوادي 
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املسؤول  املوسوي(  حممد  الدكتور   ( فقال 
لتجمع  العام  واألمللني  الرتبية  وزارة  يف 
وزارة  ان«   : االجتامع  (، خال  )تربويون 
بتأجيل  قللرار  اي  لدهيا  يوجد  ال  الرتبية 
 )2020  -2019  ( احلايل  الدرايس  العام 
ذلك  أكد  فيام  عليه.  الزحف  او  الغائه  او 
الدكتور )موسى املوسوي( مستشار وزير 
قائا  العلمي   والبحث  العايل  التعليم 
قرار  اي  لدهيا  يوجد  ال  ايضًا  »اللللوزارة 
استمر  اذا  وأضاف  احلايل.  العام  بتأجيل 
الطبية  كليات  يف  الللدوام  عن  اإلرضاب 
خاصة.  بمعدالت  حتدد  التي  واهلندسية 
الدراسية  مقاعدها  ستفرغ  الكليات  هذه 
من طلبة املحافظات املرضبة عن الدوام.. 
الللدوام  اىل  الرجوع  طابتنا  من  هنيب  لذا 

والتظاهر يف اوقات الفراغ.

موقف تربية كربالء من التظاهرات
مدير   ) عللودة  )عللبللاس  االسللتللاذ  وكلمة 
تصّب  كانت  املقدسة،  كرباء  تربية  عام 
ف  املللرشّ وموقفها  الرتبية  توجهات  يف 
ان«  خاهلا  من  فبنّي  التظاهرات،  ازاء 
اذ كان للرتبويني  التظاهرات منُذ بداياهتا  
هلم  وكللان  وكبري  ومللرّشف  رائللع  موقف 

الضغط  ويف  املطالبات  يف  الكبري  الزخم 
املطالب  حتقيق  اجللل  من  احلكومة  عىل 
املرشوعة، موضحا ان«هذا الضغط كانت 
هي  ملستموها  التي  نتائجه  ومن  نتائج  له 
ترشيع عدد من القرارات او القوانني التي 
ُاقّرت يف هذه الفرتة، وطالب مدير الرتبية 
بالتظاهر  باالستمرار  الرتبوية  الكوادر 

»االحرار » تابعت احداث االجتماع عن كثب وسجلت ما قالته بعض 
الشخصيات المؤثرة في القرار التعليمي في المحافظة،
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الوقت  وبنفس  التظاهر،  زخم  وإدامللة 
ضياع  ألبنائنا  تريد  ال  الرتبية   ان  مؤكدا 
سنة كاملة من عمرهم، وهذا معناه ضياع 
والتطّور  والتعّلم  التعليم  من  كاملة  سنة 
الطالب.  عمر  من  كاملة  سنة  وضياع 
من  كبريا  تعاونا  هناك  ان  اىل  منوها 
رؤساء العشائر ومن االخوان يف ادارات 
بكل  املجتمع  فئات  كل  ومن  املللدارس، 
الدوام،  اىل  الطلبة  عودة  باجتاه  توجهاته 
وندعو  اليشء  هذا  اىل  »نسعى  اننا  مبينا 
ابنائهم  بدعوة  وأخواتنا  وإخواننا  ابناءنا 
الفرتة  هذه  خال  بالدوام  باالستمرار 
فاهتم  الللذي  كل  نعّوض  ان  وبإمكاننا 
هذا  سبيل  يف  الكثرية  الطرائق  ولدينا 

التعويض.
كرباء  »مدينة  ان  اىل   « »عللودة  وأشللار 
وُعطل  مليونية  بزيارات  مرت  املقدسة 
كثرية ومناسبات كثرية ، ومع ذلك متكّنا 
فاتت،  التي  االيللام  هذه  نعّوض  ان  من 
والرتبية تعطي عهدا لكل ابنائها، وباسم 

ساحة  يف  سقطوا  الللذيللن  الشهداء  دم 
واملواظبة  بالتدريس  التظاهر سنعّوضهم 
اىل  »الللعللودة  ان  موضحا  التعليم،  عىل 
التظاهر  عن  االنقطاع  تعني  ال  الللدوام 
هلذه  تنظيم  هنالك  سيكون  بالعكس  بل 
كوادرها  مع  املللدارس  وخروج  العملية 
اىل ساحات التظاهر وممكن ان يكون عىل 
ال  نحن  باخلروج،  معنّي  جللدول  شكل 
نريد ان نقّلل الزخم يف ساحات التظاهر 
الرتبوية  كوادرنا  دائاًم  ندعو  ونحن  ابدًا 
وطابنا للمشاركة، لكن يف نفس الوقت 
دواملله  يللؤدي  الللذي  الطالب  بإمكان 
وأوقات التدريس يف الصباح بإمكانه ان 
بالعكس  او  باملساء،  التظاهرة  يشارك يف 
يشارك  ان  يمكن  عرصيا  دوامه  كان  اذا 
بعض  من  تعّهد  الصباح«.وهنالك  يف 
اخواننا شيوخ العشائر واللجان الشعبية 

بحامية املدارس.
جواد(  )حسنني  املواطن  قال  جهته  من 
عىل  اخذنا   : املقدسة  كرباء  اهللايل  من 

الطرق  عاتقنا تشكيل جلان شعبية حلامية 
يف  املندّسني  وعزل  العامة  واملمتلكات 
التظاهرات السلمية وتقسم هذه اللجان  
اعادة  اجل  من  السكنية  املناطق  حسب 
ملدارسنا  االمان  وتوفري  الطبيعية  احلياة 
هناك  مبينا  الللدوام،  ألبنائنا  يتسنى  كي 
تفاعل من مجيع االهايل املناطق واجلميع 
اذ هّب للحفاظ عىل مدينة كرباء املقدسة 
. من جانبه قال الشيخ  )عيل عبد الرضا 
الوزين( احد شيوخ مدينة كرباء املقدسة 
املنطقة  أهللايل  ان   : اخلللان  بللاب  ،منطقة 
القديمة شّكلوا جلانا من اجل محاية مدينة 
وتكون  السام(  )عليه  احلسني  اإلمللام 
هذه اللجان الشعبية حسب املناطق  نحن 
التامر  يف منطقة باب اخلان  وشارع ميثم 
شباب  من  ميامت  ثاثة  عىل  وحيتوي 
والعنارص  التخريب  من  حلاميتها  املنطقة 

املندسة يف التظاهرات.
قوال  العبيدي  ابراهيم  للشيخ  وكللان 
فقال:  التعليم،  عودة  مفهوم  يف  فاصا 

22
A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y



التعليم  التعليم بكل مراحله خرج عن  ان 
وجامدة  ساكنة  صورة  اصبح  بل  والتعلم 
وإسقاط فرض يف الدوام والتواصل، الهنا 
وتساوى  التعليمي  الفساد  هبا  تفشى  ايضا 
والللردئ،  واجليد  والناجح  الفاشل  هبا 
تقبل  الذي  الصف  قائد  بسبب  ذلك  كل 
لذلك  الفاشل.  نجاح  أجل  من  املعلوم 
خيطئون  اجلامعات  دخلوا  من  الكثري  نجد 
متأخرين  اجليدون  بينام  اسامئهم  يف  حنى 
وتوفري  بالنجاح  الطموح  بني  ما  جيمعون 
أجل  من   . لعوائلهم  رشيفة  عيش  لقمة 
يف  الطلبة  من  العراق  اعام  رفعت  ذلك 
التعليمي  املستوى  لرفع  التظاهر  ساحات 
وحماسبة من يقوم بالغش الرتبوي، يضغط 
عىل طابه من أجل دروس خارجية فمن 
عىل  ينجح  او  راسبا  اما  يكون  يطيعه  ال 
عىل  بمعى)  النجاح  من  االدنللى  حللدود 
عىل  الضغط  يف  نجتهد  ان  ..علينا  احلافة( 
ملصة  كوادر  ختتار  بان  التعليمة  املؤسسة 

للوطن وللتعليم.
رضا  )سيد  املواطن  قال  شاركنا  كذلك 
ان  كرباء..  من  االعرجي(  الواحد  عبد 

من  خللاصللة  برعاية  سيحض  االجللتللامع 
شيوخ وسادة العشائر اضافة اىل الرتبويني 
املستوى  رفللع  يف  واملهتمني  التحقيقني 
مقاعد  اىل  فعودة رجوع طابنا  التعليمي. 
أجل  مللن  التغري  هبللذا  مللرهللون  الللدراسللة 

مستقبل العراق التعليمي.
توصيات عامة خرج منها االجتامع

ويف ختام االجتامع تم أعان عن توصيات 

خاص  بشكل  كرباء  يف  الطلبة  هتم  عامة 
توجد  ال  ان  أمهها  عام،  بشكل  والعراقي 
دراسية،  سنة  تأجيل  او  رسوب  عدم  سنة 
او كتاب رسمي  وليس هنالك أي مقرتح 
ما  حسب  زحفها،  او  سنة  تأجيل  يعلن 
سيتم  لذا  واملديرية.  الرتبية  الوزارة  أعلنته 
وان  االسبوع  هللذا  من  بللالللدوام  املبارشة 

تواجد يف الصف الواحد مخسة طاب. 

ان العودة الى الدوام ال تعني االنقطاع عن التظاهر بل بالعكس 
سيكون هنالك تنظيم مسبق لها
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االدبية

الشهيد السّيد حمّمد مهدي ابن السّيد هداية 
بالشهيد  املعروف  املوسوي  اخلراساين  اهلل 

الثالث.
ولد عام 1152ه بمدينة مشهد املقّدسة يف 

إيران.
من أقوال العلامء فيه

سه(  اخلوئي)قدس  حسن  السّيد  قال  1ل 
ثقة  عادل  كامل  »فاضل  اجلّنة:  رياض  يف 
تقي مدّقق حمّقق حكيم متكّلم فقيه، جليل 
واملكان،  املنزلة  عظيم  والللشللأن،  املرتبة 
واملعارف،  املفاخر  ذو  العارف  اأُلسللتللاذ 
والنقلية،  العقلية  للعلوم  البحرين  جممع 
العلمية  للحكمة  الشمسني  وملللرشق 
عرصه،  ووحيد  دهللره  عّامة  والعملية، 
القمقام، صاحب اجلاه  املوىل اهلامم والبحر 

واملقام املنيع«.
سه(  املراغي)قدس  حسن  حمّمد  قال  2ل 
جمتهدي  أكابر  »مللن  الشمس:  مطلع  يف 

خراسان، وأجّلة رجال إيران«.
البسطامي)قدس سه( يف  الفاضل  قال  3ل 
فردوس التواريخ: »السّيد الفاضل اهلادي، 
الشهيد  املهتدي،  الكامل  العامل  والللعللامل 
مهدي  مللريزا  مللوالنللا  األوحلللد،  السعيد 
املعروف بالشهيد الثالث، من مشاهري علامء 
إيران،  فضاء  معاريف  من  بل  خراسان، 
والفقه  واملنقول  املعقول  يف  تاّمة  مهارة  له 
واأُلصول يف أعىل درجات العلم والعمل«.

من أساتذته
املعروف  اإلصفهاين  باقر  حمّمد  الشيخ 
البيد  حمّمد  الشيخ  البهبهاين،  بالوحيد 

آبادي، الشيخ حسني املشهدي.
تدريسه

العقلية  دراسللتلله  سه(  أكللمللل)قللدس  ملّللا 
مدينتي  يف  واأُلصلللول  والفقه  والنقلية 
مرتقيًا  األرشف  والنجف  املقّدسة  كرباء 
أعىل درجات العلم والعمل، عاد إىل مشهد 
فأقام هبا سنني، يفيض من علومه عىل طلبة 
بُأسلوبه  التحصيل  عىل  وحيّثهم  العلم، 
كللاألب  فكان  األبلللوي،  وحنانه  الللبللارع 
ويوّجههم  يشّوقهم  ولللده،  عىل  الللرؤوف 
ماهرًا  كان  حيث  واحلكمة،  العلم  لطلب 
بإفاضة  دائاًم  ومشغواًل  الفنون،  معظم  يف 
علومه وآدابه عىل طّابه، وله جملس بحث 

خاّص حيرضه خواّص تامذته.
كتاب  يف  النقوي  عيل  دلللدار  السّيد  يقول 
زيللارة  بعد  يللوم  كللّل  »وكنت  اإلجلللازات: 
يف  أحللرض  الللسللام(  الرضا)عليه  اإلمللام 
العلوم  بإفادة  يشتغل  كان  حينام  خدمته، 
التحقيقات  ُدّر  من  فكم  تاميذه،  خلواّص 
تلّقيت، وكم من أزهار الفوائد اقتطفتها من 

حدائق جمالسه«.
من تامذته

دلدار  السّيد  اجلزائري،  الكريم  عبد  السّيد 
عيل النقوي، السّيد حسن اخلوئي.

من مؤّلفاته
رشح كفاية الشيخ حمّمد باقر اخلراساين، رّد 
اخلواجوئي،  إسامعيل  الشيخ  نوروزية  عىل 
رّد  يف  رسالة  الللنللريوز،  حتقيق  يف  رسالة 
الرسالة املحاباتية للشيخ الوحيد البهبهاين.

شهادته

أمر  الللرسدار  خان  حسني  حمّمد  أّن  روي 
ل  مللريزا  نللادر  فتحّصن  خللراسللان،  بفتح 
شاه  نللادر  سبط  حينه،  يف  خراسان  حاكم 
ووقللع  العيش،  وضللاق  احلللصللار  فطال  ل 
رؤساء  فتعاقد  الناس،  واضطرب  الغاء 
الللرسدار  عسكر  هجم  متى  أّنلله  عىل  البلد 
احلرم  إىل  ويلتجئون  ينهزمون  البلد  عىل 
فلاّم  بذلك،  الللرسدار  وأعلموا  الرضوي، 
علم نادر مريزا بذلك، وأّن هذا كان بإشارة 
نادر مريزا مع  توّجه  اخلراساين،  السّيد  من 
كامل استعداده نحو احلرم الرضوي املطّهر 

لانتقام من امللتجئني إىل احلرم الرشيف.
وأرشافللله،  البلد  علللللامء  احللللرم  يف  وكلللان 
حرمة  هُتتك  أن  اخلراساين  السّيد  فخاف 
احلرم الرضوي امُلطّهر بسببه، وُتقتل مجاعة 
جهة  إىل  احلرم  خارج  بنفسه  فتوّجه  معه، 
باملواعظ  رأيه  عن  يرجع  لعّله  مريزا  نادر 
والنصائح، فلاّم وصل إىل حماذاة دار الضيافة 
أتباعه  بعض  نللادر  فأمر  نللادر،  مع  تاقى 
املسّمى تيمور برضبه والقبض عليه، فرفسه 
فُتويّف  مرارًا،  وخارصته  صدره  عىل  برجله 
رضبه  وقيل:  ذلك،  من  متأّثرًا  يومني  بعد 

بالسيف فقتله.
احلللادي  يف  سه(  شهادته)قدس  كانت 
وُدفللن  1218ه،  رمضان  شهر  من  عرش 
السام(  الرضا)عليه  اإلمام  مرقد  بجوار 
بعد  ُعللرف  كللام  املللقللّدسللة،  مشهد  بمدينة 
العلامء  أوساط  بني  سه(  استشهاده)قدس 

بالشهيد الثالث.
أعيان الشيعة 10 /75.

 المعروف بالشهيد الثالث

سيرة علماء

الشهيد السيد محمد مهدي الخراساني   
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فهو  االنسان،  به  يتحىل  ما  وأعز  املزايا،  وأرشف  الفضائل،  أجلُّ  العلم.. 
أساس احلضارة، ومصدر أجماد األمم، وعنوان سموها وتفوقها يف احلياة، 

ورائدها إىل السعادة األبدية، ورشف الدارين.
الدين،  العلم، ودعاة احلق، وأنصار  ان  األنبياء، وخزَّ والعلامء.. هم ورثة 

هيدون الناس إىل معرفة اهلل وطاعته، ويوجهوهنم وجهة اخلري والصاح.
قال تعاىل: )قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون( )الزمر/9(، 

وقوله تعاىل: )إنام خيشى اهلَل من عباده العلامُء( )فاطر/28(.
وقال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: »من سلك طريقًا يطلب فيه علاًم، 
العلم  لطالب  أجنحتها  لتضع  املائكة  وإّن  اجلنة،  إىل  طريقًا  به  اهلل  سلك 
السامء ومن يف األرض، حتى  العلم من يف  لطالب  يستغفر  وانه  به،  رضًا 
احلوت يف البحر. وفضل العامل عىل العابد، كفضل القمر عىل سائر النجوم 
ليلة البدر. وإن العلامء ورثة األنبياء، إن األنبياء مل يورثوا دينارًا وال درمهًا، 

ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر«.
وال غرابة أن حيظى العلامء بتلك اخلصائص اجلليلة، واملزايا الغر. فهم محاة 
حيملون  املدخور.  وتراثه  اخلالدة،  اثاره  وحفظة  اإلسام،  وأعام  الدين، 
للناس عرب القرون، مبادىء الرشيعة وأحكامها واداهبا، فتستهدي األجيال 

بأنوار علومهم، ويستنريون بتوجيههم اهلادف البنَّاء.
بالعلم  لتحّليهم  هبم؛  االهتداء  هو  املرشوعة  حقوقهم  طليعة  يف  وينبغي 
والفضل، وجهادهم يف صيانة الرشيعة اإلسامية وتعزيزها، ودأهبم عىل 

إصاح املجتمع اإلسامي وإرشاده.
ورضورة  العلامء،  جالة  عن  السام(  )عليهم  البيت  أهل  أعرب  وقد 
تبجيلهم وتوقريهم، قواًل وعمًا، حتى قرروا أن النظر إليهم عبادة، وأن 

بغضهم مدعاة للهاك، كام شهد بذلك احلديث الرشيف:
السام( قال: »قال )صىل اهلل عليه  آبائه )عليه  فعن موسى بن جعفر عن 

وآله(: النظر يف وجه العامل حبًا له عبادة«.
املصدر/ املوقع اإللكرتوين )أعام الشيعة اإلمامية(.

حقوُق العلماء
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فضيلة  كتاب  عىل  بللرصي،  وقللع  وحللني 
)احلللداثللويللة  الللديللن  حميي  نللزيلله  الشيخ 
املنهج  إشكاليات  ل  املهدوية  والقضّية 
يف  أجللَد  أْن  فعًا  متّنيت  واخلللطللاب(، 
الكتاب خطابًا جديدًا يطرح فكرة ساموية 
املهدوية(،  )القضية  وهللي  أال  ُعظمى 
هو  بالقراءة  شغفي  من  زاد  مما  وكللان 
مقّدمة الكتاب التي خّطها )سامحة السيد 
الدراسات  )مركز  مدير  القبانجي(  حممد 
الذي  املللهللدي(  اإلمللام  يف  التخّصصية 
ذات  وكللان  املهم،  الكتاب  هذا  أصللدر 
الشغف بني صفحاته التي أضاءها الشيخ 

حميي الدين بطرحه املائز واجلميل.
كل  القبانجي  السيد  وضعني  البداية  يف 
أمللاَم  املقّدمة،  يف  كتبه  ما  عرب  )قللارئ( 
القضية، وقد  طرح مغاير فيام خيّص هذه 
خّلصها برباعة ممتعة عندما أوضح أّن كل 
قضّية هلا )مبدأ ومآل( ومن خاهلام نعرف 
حجم وعظمة هذه القضية، وهذا لعمري 

يدخل يف الكتابات واملتون احلداثوية.
القضية  هذه  مبدأ  يف  حتّققنا  »لو  قال:  ثّم 
النبي  أّن  لوجدنا  وأصلها  )املهدوية( 
األعظم )صىل اهلل عليه وآله( يعادل بينها 
املباركة  السامء  رسللاالت  جمموعة  وبني 

فقد ورد  البرشية،  إىل  التي محلها  اخلالدة 
القائم من ولدي  أنكر  أنه قال: )من  عنه 
بحاجة  أنفسنا  نجد  وال  أنكرين(،  فقد 
يعّد  فكرة  ألمهية  التوضيح  من  مزيد  إىل 
واملرسلني  األنبياء  خلاتم  إنكارًا  إنكارها 

)عليه أفضل الصاة والسام(«.
ويتابع حديثه، »بل يمكن القول بأن عدم 
اإليامن  عدم  يوازي  العقيدة  هبذه  اإليامن 
بكل رساالت  األنبياء )عليهم السام(، 
وهو الذي عرّب عنه بالضالة عن الدين، 
العاقة  نللوع  أن  الواضحات  من  فللإن 
وبني  احلّجة  معرفة  عدم  بني  واالرتباط 

الُحسينّية والمهدوّية  
القضّيتان العظيمتان عالميًا..

الشيخ نزيه محيي الدين يبحث موضوع »القضية المهدوّية« وفق طرح حداثوّي )2-1(

حديقة الكتب

عندما تسمُع أو تقرأ كلمة )الحداثوية( أو )الحداثة( التي 
ترافق عناوي���ن الكتب والمؤلفات، س���تقدُح في ذهنك 
قضّية واحدة وهي أن هذا المؤلف طامح فعالً في طرحه 
إل���ى مواكبة العص���ر، فم���اذا إذا كان الحديث عن الدين 
والعقائ���د، ُهنا يصبح األمر مهّم���ًا، فهي دعوة إلى قراءة 
األديان قراءة جديدة تت���الءم وأفكار المجتمع ومتبّنياته 
الفكرية، لكن بش���رط أن يكون الطرُح فعالً متوازنًا مع 
ه���ذه الكلم���ة أو العبارة الفضفاض���ة )الحداثوية(، وما ال 

يخرج عن الثوابت الدينية اإللهية.

قراءة/ علي الشاهر
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ثوابت  هناك  أن  إذ  الدين؛  عن  الضالة 
من  بحال  تنفّك  أن  يمكن  ال  ورواسللخ 
العقائدي  الفكر  قاموس  عن  األحللوال 

الشيعي«.
أما مآل هذه الفكرة، كام يوضّح القبانجي 
بيته  وأهللل  األكللرم  النبيُّ  حللرص  »فقد 
أفكار  صميم  يف  غرسها  عىل  األطللهللار 
أو  إللليلله(  )تلللؤول  مللا  إىل  املسلم  الللفللرد 
حتقيَق  فيها  فإّن  تنتجها؛  التي  )الثمرة( 
مّر  عىل  ألجله  سعوا  الذين  األنبياء  حلم 
العقل  رافقت  التي  واألمنية  العصور، 
ألن  لرتعرعه،  األول  اليوم  منذ  البرشي 
عن  سينزع  الذي  هو  املؤّمل  القائد  هذا 
البرشية قيود الظلم والعبودية، وهو الذي 

سيخلع عليها حّلة العدل واإلنصاف«.
املنقذ  »ظهور  إّن  أيضًا،  القبانجي  وكتب 
املهدي  اإلمللام  األكللرب  واألمللل  العظيم 
املنتظر )عليه السام( هو احللم الرسمدي 
مّر  عىل  به  حاملًة  البرشية  نامت  الللذي 
األكرب  األمل  هو  كان  والللذي  العصور، 
السام(  األنبياء )عليهم  إليه  الذي سعى 

كافة«.

القليلة،  السطور  هلذه  قللراءيت  وبمجّرد 
)حميي  كتبه  ما  أقرأ  أْن  جدًا  شغفي  ازداد 

الدين(، وإْذ يب أجُد األمجل واألمجل.
مبينًا  لكتابه  الدين  حميي  الشيخ  قّدم  وقد 
 ،1994 سنة  من  حزيران،  شهر  »يف  أنه 
دار بيني وبني من التبس عليه احلق حوار 
أن  وبعد  مشهورة،  خافية  مسائل  حول 
فجأة،  حمللاوري  قفز  التحاور،  بنا  طللال 
باإلسام  مرّضة  خرافة  أهم  إن  ليقول: 
وهذا  الشيعة،  عند  املهدي  فكرة  هللي: 
ال  حيث  حمللاوريللنللا،  ديللدن  ل  لألسف  ل 
يثبتون عىل موضوع واحد يف حماوراهتم، 
الدينية  االستحقاقات  عللىل  ويقفزون 
يريدون  التي  التهم  من  بسيل  والعقلية، 
سامع اجلواب عنها وحل ما التبس منها«.

مّر  بحثه،  الللديللن  حميي  كتب  أن  وبعد 
عليه أكثر من )12 عامًا(، ليكون يف هذا 
الكتاب الذي نعرضه أمام القّراء ألمهيته.

النهائية البّد  النتيجة  أن  ويوضح فضيلته 
فمثل  سليمة،  مقدمات  بعد  تكون  وأن 

هذه املقدمات حتتاج إىل أمرين أساسيني:
األّول: هو إلزام العقل التجريبي بالنتائج، 

وحللرصه بللزاويللة كللون املللوضللوع خارج 
حقل العقل السطحي واحليّس.

املابسات،  كللل  توضيح  هللو  والللثللاين: 
التي  والتشوهيات،  التشويشات  كل  ورّد 
حلقت باملوضوع، سواء بشكل متعمد أو 

غري متعمد.
والعقل  الغيبة  )مشكلة  األول  الفصل  يف 
حمي  الشيخ  أوضللح  التجريبي(،  احللليسّ 
املهدي  اإلمللام  مسألة  طللرح  أن  يالدين 
املجتمعات  عىل  وغريها  السام(  )عليه 
يكّلم  حيث  نسبيًا،  معقدة  قضية  احلسية، 
املنهج  عىل  تربيته  متت  جمتمعًا،  الللعللامِلُ 
هذه  أن  الظن  فيه  يللزرع  الللذي   ، احللليسّ
يقال  أو  العقل،  منهج  ضد  هي  القضية 
يف  منهجك  إن  مللبللارشة:  أو  إحيلللاًء،  ل  له 
ومنسجم  رائع  علمي  منهج  هو  التفكري 
ويعتمد الوسطية بخاف الفكر املتطرف 
ذلك  أشبه  وما  غيبية،  بأمور  يؤمن  الذي 
من اإلهيامات التي يومهون هبا جمتمعاتنا، 
الثبات  يستطيع  ال  الوقت  نفس  يف  بينام 
فقد  احلقيقة،  لتلمس  رأي،  عىل  الفكري 
عىل  الثبات  عدم  عىل  الناس  تربية  مّتت 
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للخطأ،  احلقيقي  التمييز  عدم  وعىل  فكرة، 
فكل  واملفسدة،  وللمصلحة،  والصواب، 
كان  ما  عكس  إىل  ينقلب  أن  يمكن  ساعة 

يعتمده، ويدافع عنه.
الدين  حميي  يضعنا  يللطللول،  سٍد  وبعد 
أن  انه »يف سبيل  يقول  إذ  مهم،  أمام طرح 
نحاور ذاتنا، حوارًا داخليًا مقنعًا، علينا أن 
نواجه قضايا مهمة يف طبيعة التفكري، فأّول 
الغيبة  به، هل  أنفسنا  أن نسأل  سؤال جيب 
والسؤال  ممكنة؟،  هي  أم  عقًا،  مستحيلة 
به: هل  أنفسنا  أن نسأل  الذي جيب  الثاين، 
هناك غيبة حدثت فعًا؟ وهل هناك قناعة 
خارج حدود التمذهب الضّيق لوجود غيبة 

فعلية؟
احلقيقية  القيمة  نللدرس  أن  نللحللاول  ثللم 
للنصوص الدالة عىل التبشري بالغيبة، ابتداًء 
قبل وقوعها، ثم عىل النصوص الدالة عىل 

وقوع الغيبة، انتهاًء.
من  نتحّرر  أن  »علينا  فضيلته:  ويللقللول 
ونرّكز  والسطحية،  االستخفاف  مرض 
عىل احلقيقة القرآنية، وعىل أن الغيبة مل تكن 
الواقعي  وجودها  يف  مفاجئة  طارئة  عملية 
لتحّول  أريض  تفسري  إىل  فتحتاج  للبرش، 
احلالة، وإنام هي عملية مدروسة، منصوص 
عليها قبل حدوثها، وهي من قبل اهلل، ألمر 
القدرة  نطاق  تعاىل، وهو خارج  اهلل  يعلمه 

نطاق  خارج  ألهنا  نمتلكها،  التي  العقلية، 
املألوف، فهي ليست ذات مصلحة مرتبطة 
عاقة  ذات  حقيقة،  هي  وإنللام  فقط،  بنا 

كونية، مرتبطة بإرادة اهلل تعاىل.
من  الغيبة  )هللل  داخللليل  عللنللوان  وحتللت 

املرفوض عقًا؟(:
ما  هنالك  أن  الللديللن  حميي  الشيخ  يللرى 
إىل  باإلضافة   ، احللليسّ باالختفاء  يسمى 
الصعب  باألمر  ليسا  وإهنام  العمر،  طول 
أو  قدياًم  سللواء  عاملنا،  يف  املتحقق  غري  أو 
وهذا  اهلوية،  اختفاء  تارة  فهنالك  حديثًا، 
ال يمكن تصّور عدم إمكانه وإنام هو طبيعة 
الطريقة هو  التخفي هبذه  كل جمهول، وإن 
وأن هذا  أعدائه،  يتخفى من  دأب كل من 
فعًا ونعيشه سواء يف اإلنسان  األمر واقع 

واحليوان والنبات.

اجلسد  بإختفاء  االختفاء،  يكون  وتللارة 
)اخلللفللاء الللبللرصي(، وهللذه هي األخللرى 
الظاهرة  كانت  إذا  خصوصًا  فعًا،  واقعة 
هي حالة تكوينية متعلقة بإرادة اهلل ل تبارك 
غري  حّتى  ثم  للمؤمنني،  بالنسبة  ل  وتعاىل 
إىل  الرجوع  هلم  يمكن  بالقضية  املؤمنني 

حقائق ووقائع مشاهبة لإلختفاء اجلسدي.
وما خيّص هذه القضية يبنّي املؤلف أنه »ال 
عىل  قادر  غري  تعاىل  اهلل  بأن  القول  يمكن 
تصوّرنا  عىل  بناًء  عباده،  من  عبد  إخفاء 
الظاهرة،  الفيزيائية  الطبيعة  فإن  البرشي، 
كانت  فقد  للجسم،  املرئية  الصورة  تقتيض 
إبراهيم  إحراق  تقتيض  الفيزيائية،  الطبيعة 
ذلك  ولكن  اهلائلة،  بالنار  السام(  )عليه 
وسامًأ..  بللردًا  عليه  وكانت  يتحقق،  مل 
انتقال  عللدم  تقتيض  الفيزيائية  والطبيعة 
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مكان  مللن  االخللتللفللاء،  بطريقة  األشلليللاء 
والظهور يف مكان آخر، يقع عىل بعد مئات 
عرش  لنقل  حدث  كام  األميال،  آالف  أو 
سليامن  جملس  إىل  عني  طرفة  يف  بلقيس، 
ال  الفيزيائية  والطبيعة   . السام(.  )عليه 
طريقًا  إسائيل  لبني  البحر  ينشّق  أن  تقبل 
صلبة،  أرض  عللىل  فيه،  ليعربوا  يابسًا، 
الفيزياء  قوانني  وتغرّيت  ذلك  حدث  وقد 
ال  احلياتية  القوانني  أن  كام  والطبيعة.. 
تقتيض أن تتكلم احليوانات، ولكن اهلدهد 
اهلل  نبي  وسمعها  حتّدثت  والنملة  تكّلم، 
القوانني  وكذلك  السام(،  )عليه  سليامن 
عن  مستور  ألنه  ُيرى؛  ال  اجلن  أن  تقتيض 
أنظار وأبصار البرش، وهو من خلقة ومادة 
رسول  ولكن  بالعني،  ُترى  ال  مادتنا،  غري 
ومن  هبم،  إلتقى  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل 

يف  مردهتم  حبَس  الذي  وهو  سليامن  قبله 
قوارير«.

أطللروحللات  مللع  يتّفق  مللا  أو  علميًا  أمللا 
ال  »العلامء  أن  املؤلف  يبنّي  )احلداثوية(، 
زالوا يدرسون تفسري ظواهر كثرية، ُسّميت 
اخلارقة،  الظواهر  أو  بالظواهرالروحية، 
ومن بينها ظواهر التخفي، واالختفاء الكيل 
الدراسات  وقد عرّبوا عن هذه  لألجسام، 
أسامء  أو  )الباراسيكولوجي(،  علم  باسم 
يف  الفيزيائي،  غري  بالتأثري  ترتبط  أخللرى، 
الباحثون،  أيقن  وقد  الفيزيائي..  الكون 
أو من  الللتللخللّفللي،  مللن  بللوقللوع حلللاالت 
متفية  قوى  أو  أجسام،  قبل  من  التأثريات 
تصوير  إىل  احلال  وصل  وقد  علينًا،  متامًا 
وقد  لدراستها،  املتحركة،  بالصور  بعضها 
صّورت ايضًا باألشعة املختلفة مثل األشعة 
أشعة  أو  جاما،  أشعة  أو  احلللمللراء،  حتت 
أكس، وما شابه ذلك، وتبني وجود وقائع 
بطريقة  ليس  العلامء  انطلق  وهنا  وحقائق، 
عن  يتساءلوا  مل  ألهنللم  متسلسلة؛  تفكري 
إخبار  صدق  عن  تساءلوا  وإنام  اإلمكان، 
من خيرب عن هذه الظواهر، وحني ثبتت هذه 
الظواهر، بدأوا يف إجياد تفسري هلا، بعيدًا عن 
التفكري البيزنطي يف التشكيك بالواقع؛ ألن 
متثل  معلوماتية،  معطيات  من  عندهم  ما 
مع                 يتوافق  بشكل  تفسريه،  جيب  واقللعللًا 

وقوع الظاهرة«.
ويللضلليللف امللللؤللللف: »هلللنلللاك علللرشات 
من  ابتداًء  الظواهر،  هذه  ملثل  التفسريات 
أو  لألجسام،  واخللرتاقلله  الضوء،  فلسفة 
بعضهم  افللرتض  حيث  عنها،  انعكاسه 
تكون  أن  إمللا  املختفية  األجسام  هللذه  أن 
أهّنا  أو  الضوء،  امتصاص  عىل  القابلية  هلا 
الللذري  الللفللراغ  إىل  الضوء  بنفاذ  تسمح 
داخلها، أو أهّنا تسّيل وتشتت الضوء حول 
دون  من  اجتاهه،  نفس  يف  ليذهب  اجلسم، 
ينحني  كام  قليًا،  انحنى  لو  كام  انعكاس، 
التيار،  وسط  الواقف  اجلسد  عن  املاء  تيار 
حماوالت  النظريات  هذه  من  تفّرعت  وقد 
وتم  احلديثة،  التقنية  التطبيقات  يف  جتريبية 
اعتامدها يف بناء الطائرات التي ال يكتشفها 

الرادار«.
إّن هذِه املعطيات العلمية، مل تكن مبنيًة عىل 
فراغ، ولكن يف املجال اإلنساين الفعيل، فإن 
عليها،  املصادقة  ثبتت  حقيقة،  االختفاء 
علميًا ودينيًا، كام حصل مع بعض الرهبان 
والكهنة اليهود واهلنود، وايضًا وقوع ذلك 
اهلل  )صىل  حممد  لنبّينا  البرصي(  )االختفاء 

عليه وآله( يف ساعة هجرته!.
ال��ق��ادم  ال��ع��دد  ف��ي  انتظرونا 

ب��ذات  للكتاب،  عرضنا  إلك��م��ال 

الشغف الذي تحّدثت لكم عنه.
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لماذا يلجأ األهل إلى وضع أطفالهم في الحضانة أو الروضة؟

حضانات ورياض األطفال هل نستعيض بها 
عن مهّمتنا برعاية أطفالنا؟

دعاني صديٌق يومًا إلى دارِه، وأخبرني أّن زوجته قد طلبْت منه أْن يضَع ولدهما 
الرضيع في دار حضانة؛ كونها ال تستطيع التوفيَق بين الوظيفة والبيت، وهو اآلن في 

حيرة من أمرِه، وبينما كنُت أصغي لكالم صديقي، تساءلُت مع نفسي، ماذا عن 
الحاالت المشابهة، وهل يضمن األهل سالمة أطفالهم عند تسجيلهم في حضانات 
ورياض األطفال خصوصًا مع األعمار الصغيرة التي ال تتعّدى األربعة أعوام، ثّم ما هي 

المواصفات الالزمة الفتتاح هذه الدور؟
فورًا، ومن واجبي وما تضعه علّي مهنتي من مسؤولية، طرحُت األمر على 

مختصين ومعنيين، لننظر والقارئ معًا في هذا الموضوع.

األحرار: ضياء األسدي/ تصوير : رسول العوادي 
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األسدي،  أنصار  الشيخ  الدين  رجل  يرى 
يتم  أن  عىل  حّثت  اإلسامية  »الرشيعة  أن 
احتضان األبوين ألطفاهلم وان يقّدموا هلم 
املراحلة  يف  وخصوصًا  الكاملة،  الرعاية 
العمرية األوىل، فرعايتهام هلم واجب ومهم 
من الناحية الرشعية، حّتى يأمنا عليهم من 

أي رضر يصيبهم ال سمَح اهلل«.
يعمان  األبوان  كان  »إذا  حديثه،  ويكمل 
وحتّتم عليهم الوظيفة ترك الطفل يف حضانة 
يتم  أن  رشط  باألمر  بأس  فا  روضة،  أو 
اختيار احلضانة املناسبة للطفل وخصوصًا 
ننسى  ال  أن  عىل  والسنتني،  السنة  عمر  يف 
يف  رضوريتان  األولييني  السنتني  هاتني  أن 
رعاية الطفل الرعاية الكاملة، بل أن رعايته 
واألم،  األب  بني  ومشرتك  واجللب  أمللر 
والعمل قدر اإلمكان عىل أْن حتتضن األم 
تضعه  كرَب  إذا  ثم  ومن  البيت،  يف  طفلها 

مستطردًا  الللروضللة«،  أو  احلضانة  دار  يف 
األم  تضطر  كثرية  أحيان  يف  »نعم  بالقول، 
مرّبية  عند  طفلها  ترك  إىل  وظيفتها  بسبب 
نأمل احلفاظ  أن  أو حاضنة، ولكن برشط 
عليه من أي خطر، خصوصًا ونحن نستمع 
بني فرتة وأخرى أن هنالَك حاالت سلبية 
وريللاض  احلضانات  بعض  عمل  ترافق 
للطفل،  منّوم  دواء  إعطاء  عرب  األطفال 

وهذا ما ال جيوز رشعًا«.
من جهتِه، يبنّي الباحث االجتامعي القدير 
مشكلة  »هنالك  أن  نايف(،  كاظم  )عزيز 
يف  األطفال  ريللاض  أغلب  لدى  أساسية 
العراق، وتكمن يف اعتامدها عىل التعليامت 
تسّهل  والتي  الرتبية،  وزارة  عن  الصادرة 
بلللدون ضللوابللط،  ريلللاض األطللفللال  فتح 
حمدودة  التعليامت  يف  املوجودة  فالضوابط 
وليست ذات أثر كبري عىل األطفال بحيث 

اهنا تسمح ألي شخص كأن يكون تربويًا 
عن  النظر  بغض  الرتبية  كلية  خريج  أي 
اختصاصه يستطيع فتح روضة أو حضانة 
»من  مضيفًا  صحيح«،  غري  األمللر  وهللذا 
فتح  عللىل  يقبل  مللن  يكون  أن  املللفللرتض 
شهادة  حيمل  أطفال  حضانة  أو  روضللة 
وعلم  الرتبية  اختصاص  يف  بكالوريوس 
بمواضيع  كاٍف  وله صلة واطاع  النفس، 
او  احلضانة  فرتة  يف  وخاصة  الطفل  تربية 

الروضة او التمهيدي«. 
ويتابع حديثه، »ما وجدته يف التعليامت فإن 
فإّن  وبالتايل  مفقودة،  الللرشوط  هذه  مثل 
أطفال،  رياض  فتح  يستطيع  شخص  أي 
حتى حتّولت هذه القضية من افتتاح روضة 
إىل  األطللفللال  واحتضان  تعليم  مهمتها 

مشاريع استثامرية ال أكثر«.

الشيخ أنصار األسدي
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»هنالك  فإّن  األستاذ عزيز،  وبحسب رأي 
عندما  يتمثل  نظره،  وجهة  من  آخر  خطأ 
الروضات  بعض  ووظيفة  عمل  يصبح 
اللغة  تعليم  بينها  ومللن  املللدرسللة،  حمللل 
اإلنكليزية، فهو خطأ، وال يمكن أن تكون 
الروضة بديًا عن املدرسة، فمهّمة رياض 
األطفال تعليم األطفال قبل مرحلة املدرسة 
)رياض  اسمها  أن  ثّم  احلياة،  أساسيات 
أطفال( يعني هي رياضا من رياض اجلنة، 
فينبغي أن يأيت الطفل إليها ليجد مكانًا آمنًا 

وبيئة حتتية فيها املواصفات املطلوبة«.
أطفااًل  نللريّب  أْن  هو  نريده  »ما  ويضيف، 
تعتمُد  السلوكية  والرتبية  سلوكيًا،  أسوياء 
فتح  يف  اجلودة  معايري  نسميها  معايري  عىل 
لألسف  املعايري  وهللذه  االطفال،  ريللاض 
غري متبعة يف التعليامت الصادرة من وزارة 
الوزارة  أناشد  خالكم  ومن  ولذا  الرتبية، 
لفتح  تصدر  التي  بالتعليامت  النظر  بإعادة 
معايري  فيها  ُنطّبق  وأن  األطفال،  ري��اض 
الرياض  بحيث نضمن هذه  العاملية  اجلودة 
وهناك  سليمة  وتربية  مائاًم  مكانًا  توّفر 

لرتبية  اجتامعية  تربوية  متكاملة  مناهج 
ان  لوجدنا  عامليًا  اطلعنا  ولللو  االطللفللال، 
االجتامعية  بالرتبية  هتتم  االطفال  رياض 
أطفالنا  أغلب  ان  لذلك  ونأسف  السليمة 
وحتى  االطفال  رياض  من  خترجهم  حال 
احلياة  اسس  اليعرفون  هم  االبتدائية  من 
االجتامعية او اسس االخاق اليعرفوهنا يف 

حني اهنا تعّد األساس«.
كام ويشري األستاذ عزيز إىل موضوع مهم، 
األطفال  ريللاض  بعض  أن  »نجد  قللائللًا: 
 200 مساحتها  بيوت  او  شقق  عن  عبارة 
م2 أو أقل، وهذا أمر غري صحيح، فهنالك 
العاملية  اجلودة  معايري  يف  مقررة  مساحات 
االطفال  ريللاض  تكون  ان  االقللل  وعللىل 
بعيني  شاهدت  وقد  م2،   900 مساحتها 
ال  حضانات(  أو  )رياض  تسمى  مما  عددًا 
احيانًا  عبارة  هي  بل  االطاق  عىل  تصلح 
اىل  يللأيت  الطفل  ان  فمجرد  سجون،  عن 
ان  فرصة  المه  نوفر  ان  سبيل  يف  الروضة 
تعمل بوظيفة، لذلك يرجى اعادة النظر من 
قبل وزارة الرتبية والدوائر ذات العاقة هبذا 

يف  النظر  واعادة  واحلساس  املهم  املوضوع 
تنطبق عليها معايري  تعليامت جديدة  اعداد 
االطفال  ريللاض  فتح  يف  العاملية  اجلللودة 
واحلضانات،وأيضًا من ناحية اختيار املربية 
املناسبة وإمكاناهتا ومهاراهتا يف هذا املجال، 

فضًا عن أخاقها وسلوكها السوي«.
جدًا  مهمة  األمللور  »هللذه  حديثه،  وخيتتم 
وجيب توفرها يف احلضانات والرياض، ألهنا 
تؤثر عىل نفسية الطفل وسلوكياته يف احلياة 
عىل  سلبًا  ستنعكس  مهيأة  تكن  مل  اذ  كوهنا 
التعنيف  ظاهرة  عن  ناهيك  نفسه،  الطفل 
التي نشاهدها من خال الفيديوهات التي 
تنرش بني فرتة واخرى عىل االنرتنت والتي 
حدثت يف متلف املحافظات العراقية وهذا 
ضوابط  بدون  الدور  هذه  فتح  نتيجة  يأيت 
تفعيل  رضورة  ننسى  أن  دون  صحيحة، 
الرسمية  اجلهات  قبل  من  الرقايب  الللدور 

املعنية أو املانحة لإلجازات«.

الباحث عزيز كاظم نايف
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االستاذ قحطان الكرعاوي

هنالك عدد 
م��ن ري����اض األط��ف��ال 
تتوفر  ال  أو  مجازة  غير 

المواصفات  فيها 
المطلوبة.

قحطان  األستاذ  مع  كانت  التالية،  حمّطتنا 
التعليم  شعبة  مسؤول  الكرعاوي،  كاطع 
والذي  كرباء،  تربية  مديرية  يف  األهلليل 
بالرتبية ملنح  قال: »هنالك ضوابط خاصة 
واحلضانات،  االطفال  لرياض  االجللازة 
افتتاح  يف  اإلجلللازة  متنح  أن  جيب  حيث 
عىل  مؤسسني،  لثاثة  االطفال(  )رياض 
عىل  حاصا  أي  تربويا  احدهم  يكون  ان 
ناحية  من  اما  تربية،  بكالوريوس  شهادة 
مرت   200 عن  مساحتها  تقل  ال  ان  البناية 
واحد  طابق  من  البناية  تكون  وان  مربع 
ُيستغل وعىل  الثاين جيب ان ال  الطابق  أي 
كانت  واذا  زراعية  االرض  تكون  ال  ان 
زراعية جيب استحصال موافقة الزراعة او 
موافقة املحافظ حرصًا باإلضافة اىل بعض 

الضوابط االخرى«.
للبناء  خاصة  كشف  جلان  »هناك  ويتابع، 
صحية  وجلللان  بللاألثللاث  خاصة  وجلللان 
منح  قبل  وهللذا  املللدين  الدفاع  من  وجلللان 
االجازة وبعد منحها، وهذا من اختصاص 
لدينا  يوجد  حيث  الللرتبللوي،  اإلرشاف 
البنايات  عىل  ويطلعون  يتابعون  مرشفون 

قبل منح اإلجازة«.
حديثه،  خللال  الللكللرعللاوي  خيفي  وال 
من  ختلو  ال  املللوضللوعللات  هللذه  مثل  أن 
السلبيات، حيث يبني أن »هنالك عددًا من 
رياض األطفال غري جمازة أو ال تتوفر فيها 
املواصفات املطلوبة، ومتت مفاحتة املحافظ 
معاهد  بعض  بخصوص  رسمي  بكتاب 
غري  االطللفللال  وريلللاض  التقوية  دروس 

األهايل  من  شكاوى  ورود  بعد  املجازة، 
بعدم جّديتها وما يرافق عملها من سلبيات 

كثرية، أما بالنسبة للدور املجازة فهي 
ومعهدا  مدارس(   110( و  روضة(   52(

تقوية يف كربالء«.
اإلجازة  »منح  أن  إىل  الكرعاوي  ويلفُت 
وانام  اختصاصنا،  من  ليس  احلضانة  لدور 
عندما  ونحن  االجتامعي  بالضامن  خاص 
هناك  تكون  ال  ان  جيب  للكشف  نذهب 
ان  جيب  االريض  الطابق  ان  أي  حضانة 
ان  حيث  االطفال،  برياض  خاصا  يكون 
صاحياتنا  من  ليَس  احلضانة  إجازة  منح 
وال جيللوز اجلللمللع بللني ريلللاض األطللفللال 
واحلضانة، وهنالك تبعات قانونية وحماسبة 

عىل هذا الفعل«.
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دور  ومؤسيس  أصحاب  مستوى  عىل  أما 
احلضانة ورياض األطفال، تؤّكد الست وفاء 
صالح احلسيني، املرشفة الرتبوية يف إحدى 
أن  رضورة  عىل  بكرباء،  األطفال  رياض 
املطلوبة  املواصفات  املؤسسات  هذه  تضّم 
تعليمها،  وآلية عملها وطرائق  افتتاحها  يف 
الروضة  تأسيس  فكرة  منذ  »عملنا  قائلًة: 
عىل ختصيص مساحة )1250 مرتا مرّبعا( 
والفوقية  التحتية  الُبنى  ثم  البناية،  لتشييد 
واملقاعد  الصفوف  حيث  من  الللازمللة، 
وأماكن لعب األطفال واحلاممات واملطبخ، 
توفري  املراقبة، فضًا عن  ووضع كامريات 

معّلامت متّصات هلذه املهمة«.
تربية  عىل  روضتنا  يف  »نعمل  وتضيف، 
رفدهم  ثم  الصحيحة،  الرتبية  األطفال 
تعليم  قبيل  التي حيتاجوهنا من  باملعلومات 

والرياضيات،  واإلنكليزية،  العربية  اللغة 
كام أن هنالك فعاليات متعددة هلم من قبيل 
إقامة السفرات الرتفيهية، وبعض األنشطة 
التي  والدينية  الوطنية  باملناسبات  اخلاصة 
ومعرفة  الوطن  األطفال حّب  لدى  ترّسخ 

النشء الصغري عىل الدين احلنيف«.
»جلانا          هنالك  أّن  احلسيني،  تنفي  وال 
فرتة  بني  روضتهم  تزور  وتفتيشية  رقابية 
ومراقبة  كثب  عن  عليها  لإلطاع  وأخرى 
عملها، فضًا عن اللجان الطبية«، مضيفًة 
خاصة  مرشفة  توافر  الللرضوري  »من  أّن 
السلوكية  احلللاالت  ملعاجلة  النفس  بعلم 
وتقديم  الروضة،  أطفال  لدى  والنفسية 

اإلرشادات الازمة هلم«. 
عبد  صفاء  الست  للللرأي،  استمعنا  كللام 
األطفال،  ريللاض  إحللدى  مديرة  احلسني، 

احلضانة  مللن  »لكل  أن  عللىل  أكللّد  حيث 
التعامل  يف  خللاصللة،  طللرائللق  والللروضللة 
وقابلياهتم  أعامرهم  حسب  األطفال  مع 
التعليمية«، مشريًة إىل »رضورة اإلملام التام 
الفئات  املعلمني واحلاضنني، هبذه  قبل  من 
العمرية الصغرية، إىل حد التعامل معهم إىل 
احلاضنة  لتصبح  الطفل،  من  أدنى مستوى 
الرعاية  له  تقّدم  للطفل  ثانية  أم  كأهّنا  مثًا 

الازمة من النظافة والصحة وغريها«.
يستهوي  مثًا  احلضانة  »يف  وتضيف، 
الللطللفللل الللصللغللري األللللعلللاب اهلللنللدسلليللة 
احلاضنة  رعاية  مدى  وكذلك  والرتفيهية، 
له واالهتامم به خللق انسجام تام يصبح فيه 
توفري  وكذلك  هلا،  كارهًا  ال  للحضانة  حمّبًا 
املناسبة هلم، خللق  الصحية  البيئية  األجواء 
من  ذلك  يرافق  وما  مناسب،  صحي  جو 
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تعليمية وسفرات وألعاب خاصة  دروس 
بالنسبة ألطفال الروضة«.

العمل  وزارة  وضللعللْت  فقد  وأخللللريًا، 
خاصة  ضوابط  االجتامعية،  والللشللؤون 
األطفال،  وريللاض  احلضانة  دور  لفتح 
نرشته عىل موقعها الرسمي عىل اإلنرتنت، 
ويمكن الرجوع إليه يف أي وقت، عىل أهّنا 
أوضحْت بأن »دور احلضانة هتدف إىل هتيئة 
الظروف واألجواء املناسبة لتنشئة األطفال 
بام يكفل نموهم نموًا طبيعيًا وسلياًم يقيهم 
كام  واالجتامعية  النفسية  االنللحللرافللات 
وعاداهتم  سلوكهم  اجتاهات  بتقويم  تقوم 
الرتبوية  الربامج  تطبيق  طريق  عن  وذلك 
جماالت  يف  املناسبة  احلديثة  واالجتامعية 

الرتويح والعاج والثقافة«.

ل����ك����ل م��ن 
والروضة  الحضانة 

ط��رائ��ق خ��اص��ة، في 
األطفال  مع  التعامل 

ح��س��ب أع��م��اره��م 
وقابلياتهم 
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االدبية

البحرين مملكة   / النجم  حيدر 

����دح����ْك  �����سَ ث�����ن�����اي�����اه  يف  ال����ل����ي����ل  خ�����ّب�����������اأ  
ح�����م�����ل�����ت�����َك ال���������������س�������م�������اُء دمي��������������َة خ���ر 
ل����ف����ّن���������ا اجل�������������دُب ف�����امل�����������س�����اف�����اُت �����س����وك 
م���������������رَّ ل�������ي�������ٌل م��������ن ال�������ع�������وي�������ل ط������وي������ٌل  
ج�������َب�������ٌل اأن��������������َت ك�����ّ����ل���������ل��������������ت����َك ����س���م���ان���ا 
َّ�����ة  اأن������������َت واجل������م������ي������ع  ح�����س��ي�����ض   ِق�����م������������
ج������ئ������ُت م������ّن������ي ال�������ي�������َك اأح��������م��������ل  ق���ل���ب���ا  
ى م������������اء ل������ت�������������س������رَب م�����ّن�����ي  اأت���������ل�������������������وَّ
َع�����ط�����������ضٌ اأن�������������َت ك���������ُل ِج�����������س�����ِم�����َك ِم����ل����ح 
م��������اٌء  الأن������������������ّ��������َك  ب�����ال�����ظ�����م�����ا  ت��������ُب��������ْح  ال 
ُم�����ع�����ٌن  ������س�����دي�����ٌق  ال  االآن   َوح���������������دَك 
ُق����ط����ٌب  ل�����ل�����ك�����ون   اأن�����������َت  االآَن  وح�����������دَك 
ج�������ئ�������ُت وح��������������دي ول��������ك��������نَّ اأوج��������اع��������ي 
وج���ه���ي  ����ح����َك  �����سِ َت������ُل������ْم  وال  اأب�����ك�����ي  ج����ئ����ُت 
ج����ئ����ُت اأب�����ك�����ي وغ�������������ادرت  ُع���������س����َب روح�����ي 
ان���ت���ه���ي���ن���ا  ال�������ك�������الُم  ي����ب����ت����دي  اأْن  ق�����ب�����َل 
ُح���������س����ٌن   ... امل������ح������م������ّرت������اِن  �����س����ف����ت����اَي 
ِّ����ْم ِج�����راح�����ي  ي������ا ر�������س������وَل ال�����ب�����ق�����اِء ع����ل����������
امل�����ت�����ديل  ُج���������رُح���������َك  ج�����������اَع  واإْن  ه�������ا 
ال يف  مي�������ت�������ّد   االأن���������������َن  �����س����م����ع����َت  ه���������ْل 
ي����ج����ري   َدم����������ُع����������َك  ال����������ع����������راَق  اأالإَن 
ِرم��������اح��������ًا   ���������س��������اَر  ال����������ع����������راَق  اأالإنَّ 
ِخ�����������س�����ئ�����وا.. اأن�����������ت  ب������ام������ت������دادك ����س���ي���ٌف 
اأح�����������������ُريف ُك������لُّ������ه������ا اأم����������ام����������ك  َخ����ج����ل����ى 
ك����������اَن م�����دح�����ي اإّن�����������������ي ذك��������رُت��������َك ح����ّي����ًا 

���ب���َح���ْك ����سُ  – امل��������وت  ����س���اع���ة   – ف��ت��ن��ف�����س��ت 
مَل����َح����ْك ي���ق���ط���ف���َن   – ِج�����ع�����َن  اإن   - ل���ع���ي���ون 
م��������������رَّ م������ا م�����������رَّ وه��������ي ت������ن������دُب َق����م����َح����ْك
ب����������اَت و������س�����ن�����ان وه��������و ي������رق������ُب َف����ت����َح����ْك
���ف���ح���ْك ����سَ ت�����ع�����ُد  ومل   ب����ان����ح����ن����اءات����ه����ا 
ول�������ه�������ذا ح�������ف�������رَت ب�������ال�������راأ��������ضِ ُرحَم�����������ْك
ُب�����ل�����ب�����اًل ت������اِئ������ه������ًا واأب���������������س�������َر دوَح�����������ْك
روح��������ْك  روح������������َي  مّت�������������ضَ  اأْن  َع����ل����������ّ����ه����ا 
ِم����ل����َح����ْك اأح�����������س�����ُد  ج����ئ����ت  االآن   واأن�����������ا 
ب����وَح����ْك ال�����ك�����ون   ُت�������س���ِم���َع  ان  اأخ�������س���ى  اأن�������ا 
����ل����َح����ْك �����سُ ف����ي����ط����ل����ب   ن������������اٍج  ع������������دوٌّ  ال 
وي����َح����ْك ق����ل����َت  ق����د  واأن��������ت   – –ويحًا  داَر 
�����ف�����َح�����ْك ذن���������������وٌب وت��������ل��������ك  ت�����ن�����ط�����ُر ������سَ
اإّن�������ن�������ي الح����ت���������س����اد ُح����������زين اأ������س�����َح�����ْك
����ُد َف�������رَح�������ْك ُل�����غ�����ت�����ي اإّن��������ه��������ا �����س����ت����ح���������سِ
َق����رُح����ه����ا ال����ن����ا�����ضُ ل���ي�������ض  ي�������س���ب���ُه ق���رح���ْك
وان����ت����ح����اب����ي ي������ا اأن�����������َت ي����ع���������س����ُق ن�����وَح�����ْك
ُرحَم���������ْك اأُ��������س�������اِف�������ُح  ع�����ّل�����ي   .. ت����ت����ه����ّج����ى 
ُج����رَح����ْك ����س���ُت���ط���ِع���ُم   – –اأنا  ي����ا  ال������ذي  م����ا 

������رَح������َك  �������������َح �������سَ ِدم����������������اًء ح�����ت�����ى ي������و�������سِّ
– َم���ن���َح���ْك ���ب���ُط  ����سِ ي����ا   - ل���ل���ن�������س���وِب  ق��������ّرروا 
ل��������َك رام������������وا ب����غ����ر ُك������ن������ِه������َك ف�������س���َح���ْك
ت�����ت�����ح�����ّدى ُرغ������������َم امل������ري������دي������َن َق������دَح������ْك
����رَح����ْك ف����ه����ي ج������وف������اُء ل����ي���������ضَ ت����ب����ل����ُغ �����سَ
اإمن�����������ا اأن�������������َت ك�����������اَن م��������وُت��������َك َم������دح������ْك

وقفٌة مع الحسين 
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ب��ش��ائ��ر ام��ي��ر ال��ف��ت��الويهمزُة )ألف( الوصل ، و همزة القطع 

الهمزة يف اأول الكلمة نوعان :
)اأ( همزة و�سل :

وهي همزة تنطق يف ابتداء الكالم وال تنطق عند و�سله مبا قبلها ، 
وال ير�سم عليها اأو حتتها همزة وتكتب هكذا )ا(.

موا�سع همزة الو�سل :
)1( يف االأفعال :

اأمر الثالثي املبدوء بهمزة مثل : ا�سرْب، اجل�ْض ، العْب
ما�سي واأمر وم�سدر اخلما�سي مثل : انطلَق، انطلْق، انطالق

ما�سي واأمر وم�سدر ال�سدا�سي مثل : ا�ستقبَل ، ا�ستقبْل ، ا�ستقبال
)2( يف االأ�سماء:

" ابن ، ابنة ، ابنم ، ابنان ، ابنتان ، اثنان ، اثنتان ، امروؤ ، امراأة 
، ا�سم ، ا�ست ، امراآن ، امراأتان ، ا�سمان ، امين " .

)3( يف احلروف :
ال التعريف ، مثل : القا�سي ، املدر�سة .

وللهمزة الو�سطى اأربع هيئات هي :
1- تكتب على االألف :

اأ- اإذا كانت �ساكنة وقبلها فتحة ) حرف مفتوح ( مثال :
َفاأُل ..

ب- اإذا كانت مفتوحة وقبلها �ساكن مثال :
ي�ْزاأَر .

ج- اإذا كانت مفتوحة وقبلها حرف مفتوح اأي�سا نحو :
َل . �َساأَ

2- وتكتب على الياء " النربة "
اأ-اإذا كانت مك�سورة .
مثل : ُ�سِئلت ُ.. َِيئ�َض

حركتها  عن  النظر  بغ�ض  مك�سورا  قبلها  الذي  احلرف  كان  ب-اإذا 
هي :

مثل : الِذْئب ..الِبْئر .. ) همزة �ساكنة وقبلها حرف مك�سور (
ل�َِئال .. ِل�َئام .. )همزة مفتوحة وقبلها حرف مك�سور (

وقبلها  م�سمومة  همزة   ( مبتدئون  ...�سنرِبُئكم...  �سنقِرُئك 
مك�سور (

3-تكتب على االألف اإذا كانت :
اأ- �ساكنة وقبلها مفتوح ... مثل :الَفاأل ... َكاأْداء .

ر . ر ..يْث�اأَ ب- مفتوحة وقبلها �ساكن .. مثل : ي�ْزاأَ
4-تكتب على الواو اإذا كانت :

?- �ساكنة وقبلها م�سموم .. مثال : ُم�وؤمْل .. الُف�وؤْاد . اأ
ب?- م�سمومة وقبلها �ساكن .. مثل : ي�س�ْوؤُل ..

ت?- م�سمومة وقبلها مفتوح ..مثل :َروؤُف .
كانت مفتوحة  اإذا  ال�سطر  الو�سطى على  الهمزة  5-تكتب 

وقبلها �ساكن ..مثل : نداَءنا .. �سماَءنا ..مروَءة .. و�سوَءكم .
)ب(همزة القطع :

ابتداء  يف  بها  وينطق   ، الكلمة  اأول  يف  تقع  متحركة  همزة  وهي 
اأو  مفتوحًة  ج��اءت  اإذا  )اأَُ(  هكذا:  وتكتب   ، و�سطه  ويف  الكالم 

م�سمومة ، و )اإِ( اإذا كانت مك�سورة.
موا�سع همزة القطع :

)1( يف االأفعال :
ما�سي الثالثي وم�سدره مثل : اأكل ، اأكال- اأخذ ، اأخذا

ما�سي الرباعي واأمره م�سدره مثل : اأ�سرَب ، اأ�سِرْب ، اإ�سراب
كل م�سارع مبدوء بهمزة مثل : اأكتُب ، اأ�سرُب ، اأ�ستعمُل

)2( يف االأ�سماء:
يف جميع االأ�سماء عدا �سواذ االأ�سماء املذكورة يف همزة الو�سل .

)3( يف احلروف:
جميعها عدا ]ال[ التعريف ، مثل : اإىل - اأو - اأم - اإن - اأن
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ان�������ط�������واِء يف  ل���������ِك  م�������ا  ن�����ف�����������ضُ  ي�������ا  اأال 
وح�����������زٍن  اأمل  يف  ال�����ن�����ف�����������ض  جت�������ي�������ُب 
ت�����������س�����ّف�����ى ف����ي����ه����م االأوغ����������������������اُد ح�����ق�����دًا
ف����ك����م ������س�����ّن�����وا ع����ل����ى ال����ط����غ����ي����ان ح����رب����ًا
ل�����ق�����د ��������س�������ّط�������روا م�������واق�������ف خ�������ال�������داٍت
ي���ب���ق���ى ال������ط������ف  يف  م�����وق�����ف�����ًا  و����������س���������ادوا 
دم��������وع��������ًا ذرف���������������ت  ل������ه������م  اأٍم  ف������ك������م 
ف������ق������د ن�������اح�������ت وق�����������د ن�������دب�������ت ب���ن���ي���ه���ا
اإل�����ي�����ه�����م ُم����������������ّدت  ي�����������ٌد  �������ّل�������ت  ��������سُ اأال 
وت�����ب�����ق�����ى ال�����ت�����������س�����ح�����ي�����اُت ل�����ن�����ا م������ن������ارًا
وي�����ب�����ق�����ى ال��������ع��������اُر ي������و�������س������ُم ك�������ل وغ�������ٍد
وت�������ل�������ك دم�����������اوؤن�����������ا اأب������������������دًا ����س���ت���ب���ق���ى
�����س����ري����ح����ك ي������ا اأب����������ا ال�����������س�����ه�����داء اأب����ك����ى
اأت������ي������ُت������ك زائ����������������رًا وال������ق������ل������ُب م�����دم�����ًى
ح���ت���ى االأرج���������������������اء  يف  ح�����������ّل  خ����������������راٌب 
ع�������الُم�������ك ي�������ا اأب������������ا ال����ف���������س����ل امل�����ف�����دى
ف����ق����ب����ت����ك ال�����������س�����ري�����ف�����ة ق��������د اأب�����ي�����ح�����ت
 اأب����������ا ال�����������س�����ه�����داء ي������ا در�����������ض ال���������س����م����اِء

اأت�������ب�������ق�������ي ب�������ال�������ك�������اآب�������ة وال�����������ع�����������زاِء
و����������س���������وت ق���������د ت������ق������ّط������ع ب�����ال�����ب�����ك�����اِء
داِء ك��������ل  اأع���������ظ���������ُم  احل��������ق��������ِد  وداُء 
ب��������اأر���������ض ال�������ط�������ِف م�������ع�������رِك االإب��������������اِء
ك�������س���ح���ب ال���������س����ب����ط اأ������س�����ح�����اب ال������وف������اِء
ك��������ي��������وم ال��������ط��������ف ي��������زه��������و ب������ال������دم������اء
ون���������������اِء داٍن  حل�����ن�����ي�����ن�����ه�����ا  ب��������ك��������ى 
ك���������ح���������ال ال���������ث���������اك���������الت ب�������ك�������رب�������الِء
ي�������ظ�������ُل ُي���������س����ي����ن����ه����ا اأث����������������ُر ال�������دم�������اء
ت��������ن��������ُر دروب������������ن������������ا ن�������ح�������و ال��������ع��������الِء
ل��������ه االأج�����������ي�����������ال ت������ن������ظ������ُر ب������������������ازدراِء
ال���������������س�������م�������اِء ج���������ب���������ار  اهلل  ب��������ع��������ن 
ق���������ل���������وب امل���������وؤم���������ن���������ن االأوف������������ي������������اء
ب�����ال�����ب�����ك�����اِء جت�����ه�����������ضُ  ال�����������������زوار  اأرى 
ع����������زاِء ذا  ب������������اٍك  ال������ع������ب������ا�������ضَ  اأرى 
ت�����غ�����������ضُّ ال�������ط�������رف ع�������ن زم���������ر اخل������ن������اِء
ب����ق���������س����ف ط����������ال م��������ن اأه�������������ل اجل�������ف�������اِء
ال������ب������الِء ه���������ذا  يف  ال�������������س������رَب  اأع��������رن��������ا   

وتبقى التضحياُت لنا منارًا
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بها  اأهيم  كنت  خا�سة،  روحية  لذة  لها  كانت  حمرابك  يف  ال�سالُة 
يف ملكوت اهلل واأنا ا�سبح يف �سماء حبك خائفا من �سيء ال اعرفه 
ذاتي  يف  را�سخا  اإميانا  خفية  يغّذيني  ح��ويل  وج��وده  اأحت�ّس�سه 
�ساطئه  اإىل  ا�سل  ال  الذي  العميق  البحر  هذا  يف  الهائمة  وروحي 
ونهلت  �سريحك  عند  التهجد  هذا  على  ترعرعت  حاولت..  مهما 
..روحي ت�سبق ج�سدي نحو �سباكك املطهر وهي تطوف كاأنها مالك 
اأينما يقف ب�سري نحو �سريحك املقد�ض، وكان  تر�سدين بالهم�ض 
ا�سمك  كان  ا�سمك..  بذكر  خوفا  بدين  ويق�سعّر  هلعا  يفّز  قلبي 
عنوان العدل واالإن�ساف ي�سعى اإليه كل اخلائفن وجميع العا�سقن 
اأيديهم  تلطخت  الذين  املذنبون  منه  ويرجتف  �سواء  حد  على 
باإذن اهلل  اأن يق�سموا با�سمك كذبا ... ف�سارتك  باأطماع احلياة.. 

باليد تخيب الكاذب وتفرح ال�سادق.
اأو  وليال كثرة رك�ست كربالء ل�سريحك تنظر غ�سبك على �سال 
فا�سد اأو باغ وهو ي�سرخ باأعلى �سوته:دخيلك �سيدي العفو �سيدي 
اأنا مذنب �سيدي.. فتت�سابك عليه االأيدي الأخذ اأي جزء من ملب�سه 
�سيدي  لك  كرامة  ..اأي  الكرمية  يدك  بالتاأكيد  م�ّسته  قد  الأن��ه 
،حن تثور غ�سبا يت�ساعد الدخان من قبتك وتلك الليلة التي كان 
�سريحك  مالذهم  فكان  قتلهم  ويروم  كربالء  اأبناء  يحا�سر  هدام 
ال�سريف وهم متو�سلون هلل بك اأن حتفظهم من �سر طاغية وجي�ض 
يف  وج��وده  يعلن  غ�سبك  فكان  وال�سرف،  الغرة  يعرف  ال  نا�سبي 
وقنابل  �سواريخ  تعيق  كانت  ب�سموخها  ،ومنارتك  ال�سريف  قربك 
ال�سر لتحمي اأن�سارك واأن�سار اأخيك واأن�سار اأختك العقيلة وبنات 

اأخيك... يا هول امل�سيبة وما اأعظمها كانت كربالء وطفا ثانيا.. 
اجزم خرباء القتل اإن كمية ال�سواريخ والقنابل تنهي �سعوبا كاملة 
اهلل.  عند  وكرامتك  عظمتك  من  فهذه   .. مدينة  و�سط  مرقد  ال 
احلاقدون  وتذكر    . �سيعتك  لكل  مالذا  ومازلت  واأ�سبحت  فكنت 
هناك تاريخا اأخر لالأتراك وكيف اأدبتهم والزال اأحفاد اأحفادهم 

يتو�سمون بك اأن تر�سى عليهم ويرتعبون من ا�سمك 
�سيدي اأي �سيء ال يعرفه مريدوك وهم يحتمون فيك.. ي�ساهدونك 
يف كل �سيء واأنت موجود يف كل مكان.. ي�سبق ا�سمك كرمك ،وحلمك 
غ�سبك ..حينها كنت ا�سّلي بباب قبلتك وحتت من�سة زيارتك حن 
واأعلنت  النا�ض  وجتمهر  �سورتك  ي�ساهدن  وهن  ال�سيدات  �سرخت 
كل  تعتقل  ،وبداأت  طوارئ  حالة  الفانية  القا�سية  الدولة   حينها 
من يحبك خوفا من  اأن تخرج واأمامك اأن�سارك .. فكانت ليلة رعب 
ودر�ض لظلم الدولة على اأبنائها وحقدها على �سرة وعقيدة ثورة 
اأخيك واأنت خر نا�سر له، فنعم االأخ املدافع عن اأخيه ونعم البطل 
الذي حمل لواء الطف بال خوف و�سقى مبا ا�ستطاع من الها�سميات 
وال�سيوخ  ال�سادة  من  بك  تّيقن  من  �سوت  ال��ف��رات...وع��ال  مب��اء 
االأفا�سل وهم يعلنون من ي�ساهد ال�سورة يطلب ما تع�سره عليه اأن 
يتحّقق وكنت احدهم وزال عني مر�سي الذي طال اأمده يف ج�سدي.
�سيدي يا قمر بني ها�سم اإنهم اليوم يح�سون كم �سللت من اأياد التي 
 .. البطولية وكراماتك  �سرتك  ويقروؤون  ب�سريحك كذبا  ق�سمت 

فهم ال يفقهون 

ح��������ي��������درع��������اش��������ورحامُل لوائك  قمر   تهابه  النجوم
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حيدر عاشور

استجاَب اهلُل لنداك فبنى لك المولى دارا

الى روح الشهيد )ناصر عبد الحر مشعان عبد العويدي(

حي���رى الدموُع لمن تس���كب، فق���د احرقت وجناتي الت���ي كنت تّقّبلهم���ا كل صباح وأن���ت ترّدد اهلل 
والحس���ين)عليه السالم( لن ينس���انا طالما نحن على العهد س���ائرون وبالوالية مؤمنون، كلماتك يا 
أب���ي كانت توقد بي احس���اس الرجولة وأنا ل���م أبلغ الُحلم بعد. وحين تصحبن���ي معك في مجالس 
الحس���ين)عليه الس���الم( أكبر أكثر، وأتوهج في العقل والقلب. فقد زرعت في روحي ونفسي وذاتي 
حب الحسين اإلمام الذي ضّحى من أجل الدين والعقيدة بروحه وعائلته التي هي أنقى عوائل الكون 

الذين طّهرهم اهلل تطهيرا، وأبعد عنهم الرجس وجعلهم قادة وسادة للعالمين. 

شهداؤنا
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الفرح  ملاذا  فأسلك  الفضول  يثريين  تبتسم  كنت  حني  أيب  يا  واهلل 
كانت  حسيني..  جملس  كل  يف  وجهك  عىل  يظهران  واحلللزن 
اجابتك : احلزن عىل الدماء الزاكيات والفرح هو روح التمني ان 
أكون مع شهداء احلسني وأنصاره عليه وعليهم سام اهلل. أقول 
فلم  مفقود  املال  ولكن  والنفس،  املال  باجلهاد يف  كيف؟. جتيبني 
بحلوها  ومصاعبها  احلياة  عىل  نصرب  حني  النفس،  جهاد  ااّل  يبق 
ومّرها نجعلها كلها هلل وحده با منافس. فالشهادة كانت ترسي 
اشعر  كنت  االرض.  ينابيع  من  الصايف  املاء  كسريان  روحك  يف 
وبالصاة  وأخللويت  بأمي  توصيني  وأنللت  هبا،  الدائم  بِحلمك 
والصوم وحب احلسني)عليه السام(  وطاعة امام العرص والزمان 
عندها   . ظله(  )مّد   السيستاين  لإلمام  طاعايت  خال  من  )عج( 
كنت أكرب، وأكرب، وأكرب وأنت تغّذيني هبذا احلب اإليامين الذي 
عىل  اإلهلي  النداء  وجاء  الساعة  أزفت  حتى  قلبي.  يف  استشعرته 
لسان املرجع االعىل باجلهاد الكفائي من أجل االرض والعرض 
ويل  لوالديت  البيت  ترك  أحد  يسأل  ومل  تفكري،  با  واملقدسات، 
الفانية، ولبس ملبس الشهداء االوفياء ليرتك  ونفض غبار احلياة 
أبطال  مع  جماهدا  ليكون  كرباء،  صوب  لريكب  بابل  مدينته 
التي  ، منطلقا نحو حترير االرض  السام(  لواء عيل االكرب)عليه 
وأغتصب  وشيوخها  وشباهبا  اطفاهلا  وذبح  )داعش(  اغتصبها 
نساءها بكل عنجهية وظلم. كانت أخبار أيب تأيت قبل ان يزورنا. 
شهدت له سواتر اجلهاد يف صوالت قتالية بطولية قلّ نظريها، كان 
يعشق الشهادة ويبحث عنها يف كل معركة خيوضها حتررت عىل 
يديه سامراء وجرف الصخر وصاح الدين ونواحيها واقضيتها، 
حتى وصل اىل جبال مكحول.. كان نزوله اىل البيت غريبا وعفويا 
أن  وصيته  ويكّرر  لينفرد يب  متنزه  اقرب  اىل  وأخويت  انا   أخذين  
قلبي  فأخذ  يوّدعني  أيب  ان  بعده..احسست  البيت   رّب  أكون 
يدّق، خفت أن أقول أي يشء له سوى أن اقّبله باستمرار كأنني 

لن أراه بعد اليوم، ومن شدة خويف قلت:
اهلل..ماذا  اىل  رحيلك  يكون  وقد  اجلهاد  اىل  سرتحل  أنت  أيب   -
نفعل بعدك ونحن ال حال والمال وال راتب وال بيت متكامل 
أياما،  نعيش  ان  أجل  من  البيت  سقف  حديد  بعت  فقد  يأوينا.. 

فكيف بالباقيات..هنا احتضنني  وبكى وقال:
- ال ختف بني ان اإلمام احلسني)عليه السام( سيبني لنا بيتَا ان 

شاء اهلل.
  هذه هي آخر كلامت اسمعها من أيب الذي ذهب مع لوائه لتحرير 
جبال مكحول يف صاح الدين، وقد شاهدنا كيف نقلت فضائية 
يطاردون  وهم  السام(   االكرب)عليه  عيل  لواء  رجال   ، كرباء 

الدينية  املرجعية  ابناء  وصابة  قوة  امام  املنهزمة  الدواعش  فلول 
مشعان  احلر  عبد  )نارص  الشجاع  البطل  بينهم  من  كان  العليا، 
وينقل سامه  والفرح  بالنرص  يلّوح  أيب  العويدي(، هذا هو  عبد 
اىل كل ابناء بابل الفيحاء ويوصيني عرب الشاشة الفضية ان أكون 
رجل البيت يف املستقبل .. رغم فرحي برؤيته لكن قلبي انقبض، 
ال  الذي  البيت  يف  وتوّتر  انقباض  فرتة  واملساء  الصباح   بني  وما 
سقف له أمي تبكي عىل ال يشء أخويت يواسوهنا ايضا بالبكاء.. 
قلبها  أمي، ال جتيب وكأهنا خرساء تؤرش عىل  يا  بك  ماذا  نسأهلا 
يؤملها فانفجرت باكية بصوت عاٍل قلبي انجرح وروحي تتعذب 
أن اباكم قد قابل ربه شهيدًا مؤمنا حمتسبًا.. ساد الصمت يف بيتنا 
البيت  باحة  اىل  تنزل  كأهنا  السامء  اىل  نظرت  السقف  من  اخلايل 
توايس رصخات أمي.. أختي الصغرية تقول هلا أمي من أخربك 
ان أيب شهيد؟ .. اليس هذا الذي يؤرّش مبتسام اشارات النرص عرب 
شعور  لكن  بيتنا؟..  حول  التزاماته  عن  أخي  حيّدث  أمل  الشاشة 
أمي املحب لزوجها، وإحساسها بآالمه وأوجاعه، رغم بعده يف 
ساحات الوغى ..لقد أنبأها قلبها ان حبيبها وأبا ولدها قد سّلم 
روحه لبارئها بعد أن لّقن الدواعش دروسا يف الصرب والشجاعة 
الغروب  أفق  والح  الشمس  غربت  أن  ما  واالنتامء..  والللوالء 
الدامي حتى وقفت سيارة نعشه حيمله اسود لواء عيل االكرب)عليه 
السام( ، باكني مواسني ففزعت البيوت من حوله وزّف )نارص(  
اىل مثواه األخري بجوار من أحبب لقاءه ومتنى أن يكون كأنصار 
رصاصة  اخرتقت  ان  بعد  طلبه  اهلل  فلّبى  السام(   احلسني)عليه 
يف  مكحول  بتال   -  2015  /  11  /  22 يف  النقي  صدره  غدر 
صاح الدين املحررة من عصابات االجرام )داعش(. هبذا الوفاء 

اإلمامي قّدم) نارص العويدي( روحه للدين والوطن. 
العتبة  منتسبي  من  كوكبة  زارت  الشهيد  فاحتة  يف  ضوء:  نقطة 
عبد  مشعان  احلللر  عبد  )نللارص  الشهيد  بيت  املقدسة  احلسينية 
العويدي(، وحني وجدوا البيت با سقف وحديد سألوا ابنه ملاذا 
)عليه  الشهيد  احلسني   : يقول  ايب  هلم  قال  بناؤه  يكتمل  مل  بيتكم 
العتبة من  قسم  البيت.. فكان جواب رجال  لنا  السام( سيبني 
السام  الشهداء واجلرحى: نعم االمام احلسني عليه  رعاية ذوي 
سيبني لكم الدار وجيّهز بكل املستلزمات االخرى وستكون العتبة 
احلسينية املقدسة كأبيكم الشهيد فنحن اقرب اليكم من انفسكم 

كي تبقى روح ابيكم خالدة يف بيته اجلديد.
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المستبصرة ارشاد كوسر: 

اإلمام الحسين ِمْسرَجة البصر والبصيرة..

لقاءات

بين اروقة الصحن 
الحسيني الشريف  التي 

تتجلى ببهاء المكين 
وتدرجا الى حرم المولى 

ابي عبد اهلل الحسين 
)عليه السالم( كانت 

خطواتها آزفة نحو اإليمان 
وتشخص انظارها صوب 
باب ما ان تلج منه حتى 

تصير تحت القبة التي 
يستجاب تحتها الدعاء، 
لتتلمس اناملها ضريح 
الطهر الذبيح، وليعانق 

شغاف قلبها المتلهَف 
نفحات االيمان وسط 

البهاء الحسيني ولتعلن 
انها تابعًة له ومبايعة له 

ومتبرئة من اعدائه ومن 
نصابه العداء.   

حوار/ ألفت الفتالوي 

a
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إرادة  وكأن  اهنارا،  الدموع  تذرف  كانت   
ذلك  يف  النور،  اىل  خترج  ان  هبا  تريد  نقية 
كوس(  )ارشاد  الزائرة  هبا،  التقينا  املشهد 
اعلنت  التي  الباكستانية،  ملتان  مدينة  من 
يف  الرشيف  احلسيني  الصحن  يف  تشيعها 
أيام عاشوراء بعد أن أسجى حديثها اهنامر 
اهلل  إال  اله  ال  أن  اشهد  بل«  متلفظة  الدموع 
واشهد أن حممدًا رسول اهلل وأشهد أن عليًا 

ويل اهلل«.
وما  التشيع  قبل  قصتها  كللوس  وسدت 
»كنت  قائلة:  كرباء  إىل  هبا  أتللى  الللذي 
أفكر ما هي كرباء؟ وَمْن هو اإلمام  دائاًم 
الوقت  ذات  يف  السام(؟،  )عليه  احلسني 
أدعو اهلل تعاىل بأن هُييئ يل أمر زيارته، ولو 
ملرة واحدة عسى ان تكون كفيلة بمعرفتي 

لإلمام احلسني )عليه السام(«.
حمبة  كنت  السابق  »منذ  كوس:  وواصلت 
أن  دون  الللسللام(  )عليه  احلسني  لإلمام 
أعرف ما هي فاجعة كرباء، ولكن بعد أن 
رأيت الشعائر التي تقام يف كرباء عن يوم 
عاشوراء، وبعد أن استمعت للمحارضات 

جعفري(  )معصومة  الدكتورة  ألقتها  التي 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  األوردو  بلغة 
االيللام  طيلة  مازمتها  نفيس  يف  قللررت 
املللحللارضات؛  هللذه  فيها  املقامة  األربللعللة 
ملعرفة ما جئت أبحث عنه، وحني رشعت 
وما  الطف  واقعة  حول  باحلديث  جعفري 
اإلمللام  ع  رُصِ وكيف  كللربللاء  يف   حللدث 
وأهل بيته الكرام )عليهم السام(؟ بدأت 

دموعي تنهمر با شعور«. 
ارشاد كوس : من جنة اهلل يف أرضه أعلنُت 

تشيعي
ويف معرض ردها عىل تساؤلنا عن أثر زيارة 
نفسية  يف  السام(  )عليه  احلسني  اإلمللام 
الزائر قالت كوس بكلامٍت ناجتة من عمق 
االحاسيس إن »الزيارة تغري حياة اإلنسان 
البيت  ألهل  احلقيقي  العشق  إىل  وتوصله 
)عليهم السام( والتحول الذي هو سبيل 
النجاة، فلو كان أهل األرض يسريون وفق 
دم  سقط  ملا  احلسينية  النهضة  مقتضيات 
قط؛  جرٍم  با  أحد  قتل  وملا  األرض،  عىل 
ألن اإلمام احلسني )عليه السام( هو وتني 

احلياة وأهبرها«. 
الذي  بشكرها هلل  متقدمة  وتابعت حديثها 
واإلمللام  املقدسة،  كرباء  زيللارة  هلا  هيأ 
بأن  هلا  َأِذَن  الذي  السام(  )عليه  احلسني 
حترض عنده هذه األيام التي وصفتها بأروع 
األيام عىل حد تعبريها، ولوصفها ال تدانيها 
كلمة مؤكدة »بعد زياريت األوىل هذه أشعر 
كنٍز  عن  االبتعاد  سيعاود  جسدي  وكللأن 
قوله  استطيع  ما  وكل  وجدته،  للتو  عظيم 
قبل  الزيارة  هبذه  َعيَلَّ  َمنَّ  تعاىل  اهلل  أن  هو 
ممايت؛ كي أقول حني عوديت إىل باكستان، أنا 

كنت يف جنة اهلل«.  
وفق  االستبصار  ان  كللوس  واختتمت 
إىل  الرجوع  يعني  االصطاحي  مفهومه 
عليه،  تعاىل  اهلل  فطرها  التي  اإلنسان  فطرة 
املحمدي  اإلسام  متثل  التي  الفطرة  وهذه 
السام(  )عليه  احلسني  فاإلمام  األصيل، 
هو ِمرَسجة النور التي تشق احلياة يف البرص 
من  التي  الكبرية  النافذة  وهو  والبصرية 

خاهلا يلج اإلنسان معامل االستبصار.

ارشاد كوسر : 

من جنة اهلل في أرضه أعلنُت تشيعي
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احاديث االئمة           في تربية االبناء

- عن النبي حممد )صىل اهلل عليه واله وسلم( : )الولد َسّيٌد سبع سنني، وَعْبٌد سبع سنني، 
ووزير سبع سنني(. )احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج15، ص194 – 195(

- عن اإلمام الصادق عليه السام: )أكرموا أوالدكم، وأحسنوا آداهبم ُيغفْر 
لكم(. )احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج15، ص195(.

ولده  أحدكم  ب  يؤدِّ )لئن   : السام  عليه  الصادق  االمام  وعن   -
خري له من أن يتصّدق بنصف صاٍع كّل يوم(. )احلر العاميل، 

وسائل الشيعة، ج15، ص195(.
ما  الكريم صىل اهلل عليه وآله وسلم - يف  قال رسولنا   -
ورد عنه -: )أحّبوا الصبيان وارمحوهم، وإذا وعدمتوهم 
شيئًا ففوا هلم؛ فإهّنم ال يرون إاّل أّنكم ترزقوهنم(.) احلر 

العاميل، وسائل الشيعة، ج15، ص201(
- عن النبّي صىل اهلل عليه وآله وسلم: )من كان له أنثى، 
فلم يبدها ومل هُيِْنها، ومل ُيْؤثِّر ولده عليها أدخله اهلل اجلّنة(. 

)الطربيس، مستدرك الوسائل، ج15، ص118(
-عن النبّي صىل اهلل عليه وآله وسلم: )من دخل السوق، 
فاشرتى حتفة، فحملها إىل عياله، كان كحامل صدقة إىل 
قوٍم حماويج، وليبدأ باإلناث قبل الذكور(. ))الطربيس، 

مستدرك الوسائل، ج15، ص118(

اعداد: ليث النصراوي

d

تراث الشيعة
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املسجد  بناء  للهجرة  األوىل  السنة  1/ع1 
بجنب دار للنبّي )صىّل اهلل عليه وآله(.

السنة السابعة: توسع النبي )صىّل اهلل عليه 
بالدار،  امللصق  املسجد  مساحة  يف  وآللله( 
ويف حدود 247 هل أمر املتوكل العبايس أن 

يبدل احلجر بالرخام.
الللديللن  مجلللال  عللمللل  هللل   548 سللنللة  ويف 
من  الرشيفة  للحجرة  مشبكًا  األصفهاين 

خشب الصندل واآلبنوس.
وسقوف  املنرب  احللرتق  هل   654 سنة  ويف 
ابتداء  وكللان  املنرب  بدل  عمل  ثم  املسجد 
الغربية من الشامل وكان  الزاوية  احلريق يف 
نار  ومعه  خزانته  إىل  دخل  قد  القومة  أحد 
حلقت  ثللم  اآلالت  بعض  بلله  واحللرتقللت 

بالسقف.
امللك  السلطان  أرسللل  هل   668 سنة  ويف 
الظاهر بيربس الصاحلي مقصورة للحجرة 

الرشيفة وعمل هلا أبوابًا وكانت نحو قامتني 
فزاد عليها امللك زين الدين كتغناه 694 هل 
بسقف  أوصلها  حتى  عليها  دائللرًا  شباكًا 
تعرف  املقصورة  هللذه  وصللارت  املسجد 

باحلجرة الرشيفة.
الزرقاء وهي  القّبة  ويف سنة 678 هل علت 
فوقها  يف  مثمنة  أسفلها  من  مرّبعة  قبة  أوىل 
ألواح رصاص من أعاها أخشاب يف زمن 

امللك املنصور قاوون الصاحلي.
من  احلجرة  بناء  ُأعيد  هل   881 سنة  ويف 
امللك  زمللن  يف  حريق  إثللر  عللىل  األسلللاس 

األرشف قايتباي.
ويف سنة 887 هل ُأعيد بناء احلجرة واملسجد 
من األساس عىل أثر حريق ثاٍن وبنيت أوىل 
السلطان  باهتامم  احلجرة  عىل  بيضاء  قبة 
مظفر امللك األرشف قايتباي وقد جهز معه 

أكثر من مأيت مجل وثاثامئة صائغ.

التاريخ ويف سنة 1080  حتتاج إىل مراجعة 
هل توىل جتديد العامرة اخلليفة العثامين السليم 

الثاين.
ويف سنة 1233 هل أعاد السلطان حممد بناء 

القبة باللون األخرض.
عبد  السلطان  جللّدد  هل   1265 سنة  ويف 
املجيد عامرة املسجد والقّبة النبوّية واستمّر 
إثني عرش عامًا حّتى 1277 هل كام أمر ببناء 
)عليهم  البيت  أهل  من  البقيع  أئّمة  قبور 

ام(. السَّ
ويف سنة 1346 هل يف الثامن من شّوال هدم 
الوهابيون مجيع القباب املوجودة يف احلجاز 
بام فيها قبور أهل بيت النبّي )صىّل اهلل عليه 
قرب  تظم  التي  اخلرضاء  القبة  عدا  ما  وآله( 
النبّي )صىّل اهلل عليه وآله( وأيب بكر وعمر 
يف  حرام  القرب  عىل  القّبة  جعل  أن  باعتقاد 

اإلسام.

السيد محمد حسين الحسيني الجالليمن تاريخ الحضرة النبوّية:
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حيدر عاشور

المثّقف
ٌل لضمير الشعب  ممثِّ

اختلفللْت مواقللف املثقفللني العراقيني عىل 
وجلله اخلصللوص  يف بنللاء جيللل مثقف يف 
الدولللة املعللارصة التللي تشللكلت أطيافها 
من ثقافللات متعددة، وأخللرى متخصصة  
مللن القضايللا واإلشللكاالت التي يعيشللها 
املجتمع احلللايل، فمنهم من يسللعى للربوز 
من أجل الشللهرة او التواجد عىل السللاحة 
بشللكل ملفت للنظر، من خال الدفاع عن 
املوضوعية والقيم احلقيقية أو القيم املفتقدة 
يف املجتمللع، ومنهم من هيرب مللن الواقع 
إيثارًا للسامة أو عدم القدرة عىل املواجهة 
التي قد جتعل بعضهم هياجر أو ينفي نفسلله 
داخليللًا أو خارجيللًا، ومنهللم مللن إلتحللق 
بسلللطة أيًا كانت هذه السلللطة، ومنهم من 
التللزم بالثقافة وما حتمل مللن قيم وضحى 
باملال والشللهرة واملنصللب واملكانة واجلاه 

والعمر واألهل من أجل هذا االلتزام.
هنللاك عاقللات غللري طبيعيللة بللني املثقف 
والسلليايس يف العراق،  هللذه العاقة ليس 
فيها أي نوع من التللوازن الفكري فاملثقف 
يسللعى لبنللاء بنيللة حتتيللة للثقافللة »عراقية 
رصينة« مكملة لثقافللة حافظ عليها الرواد 
مللن املثقفللني رغللم أنللف حكومللة الثقافة 
املربجمة واملخططة ملسرية املجتمع والشعب 
وألجل حتللول العاقة من غللري طبيعية إىل 
طبيعية، ومن ثم إىل عاقة تفاعل إجيايب بني  
املثقف والسلليايس، سيسللهم بكل تأكيد يف 

حتقيق جزء مهم من عملية التغيري يف عراقنا 
وثللم النهللوض باملجتمللع، وصنللع تاريخ  
مثقف معارص؛ بإعتبار املثقف ممثًِّا لضمري 
الشللعب ورفللض جتنيللد الثقافللة يف ميدان 

الرصاعات احلزبية. 
 يف هذا  املجللال حتديدًا حيتاج جمتمعنا لعدد 
من املفاهيللم الثقافية املهمة التي تسللهم يف 
تغيللري الواقللع العراقي البائس كاإلنسللانية 
والتسامح واالحرتام والتعددية، وعدد آخر 
من املفاهيم التي يمكن للثقافة أن تؤثر فيها 
كالعقانية والعدالة والديمقراطية وحقوق 
اإلنسللان، فمن خللال هذه املفاهيللم التي 
ترتكز عليها الثقافة بصورة عامة تسللهم يف 
حتقيللق التطور والتقدم ما جيعل دور املثقف 
يف حياة السلليايس القائد للعللراق دورًا مهاًم 
باإلسهام ترسيخ تلك املفاهيم اجلوهرية يف 
حيللاة أي جمتمع متحرض، لكللون املثقف له 
عاقة وطيدة باملجتمع بشكل عام كالوعي 
والنقللد، وهللذا من شللأنه ترسلليخ املبادئ 
السللامية يف الدين والدنيللا، وتكون معرفية 
الشللخص اجتاه بلللده معرفة وطنيللة تبعده 
عن االنتامءات غري الرشعية واهلدامة وهي 
العمل ضد الوطن، هذا نتيجة عدم الوعي 
الكايف، الكثري من ضعاف النفوس استغلوا 
وطنيتهللم  يف  وجلهلهللم  األمنللي  الفللراغ 
وحبهم للعللراق أصبحوا لصوصًا ومن ثم 
مسللاعدين لإلرهاب اخلارجي، هنا يكمن 

بيت القصيللد يف التوعيللة والثقافة وهذا ال 
يمكن حتقيقه ما أن تكون عاقة حقيقية بني 

السيايس واملثقف. 
مللن هنللا ندعو احلكومللة اىل  أن تللربز دور 
املثقللف ال أن هتّمشلله وان تدخللله العملية 
السياسللية ال ان جتهضلله، وان متنحه الدور 
الريادي يف كل أوجه السياسة؛ الن املثقف 
ومن خال النقد يربز الكثري من املنحنيات 
اخلاطئللة لبعض ممللن دأهبم الربللح الرسيع 
من خللال السلللطة واسللتغال مناصبهم 
وحتويل السياسللة يف بناء الوطن اىل سياسة 
جتارية جلني املال فقط وال غرية عىل العراق 
والعراقيللني؛ فاملثقف ذو تأثللري مبارش عىل 
السلللطة احلاكمللة يف حالة عدم اسللتطاعته 
السللطوة  سلللطة  لكللّن  إليهللا،  الوصللول 
السياسللية وضعت لنفسللها مثقفني حسب 
الطلب يتامشون وسياق أهدافهم إن كانت 
تصب يف صالح املجتمع أو خارجه وتركت 
ومهشت املثقف احلقيقي، فكانت وال تزال 
هللي من حتّدد وضعية املثقف وليس املثقف 
مللن حيللدد وضعيتلله، واملهرجانللات التللي 
يقيمهللا البعض هي إسللقاط فرض لوجود 
ثقافة رمزية تسللتذكر رموزهللا البناة وهذه 
سللتنتهي رويدًا طاملا املثقللف خيضع لطرق 
شتى كي ينفي نفسه أو يموت عىل الطريقة 

السياسة احلديثة.
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علي الشاهر

(1)
أبدًا خوفًا عليها من أن تضيع،  الكتب  إعارة  لسُت مع فكرة 
استعارهتا من أصدقائي،  فيام سبق كنُت أعمل عىل  أنني  عىل 
كوين أما ال أجُد نسخة ثانية لكتاب مهم أجده عند أحدهم، 
أو ال أمتلك ثمنه، لكن عىل العموم فإّن إعارة الُكتب هي ثقافة 
بحّد ذاهِتا برشط أن من يستعري كتابًا عليه أن يقّدر الشخص 

الذي ُيعريه أعّز ما يملكه.. أليَس الكتاب عزيزًا هو اآلخر..

(4)
يف أّول ختصٍص درايس يل )اجلامعة(، كان عيّل لزامًا عن أقرأ بام 
خيص جمال دراستي )علوم احلياة(، لكّن أصدقائي يف كل يوم 
جيدوين متحّلقًا يف مكتبة اجلامعة لقراءة ديوان شعري أو كتاب 
يف التاريخ والفلسفة، ويقولون يل: ماذا دهاك؟.. ما شأُن هذه 

الُكتب بتخّصصنا )العلمي(!!.

(5)
أذكر مدّرسنا يف منهج )التاريخ( بمرحلة اإلعدادية )األستاذ 
يف  يرد  ما  أّن  خشية،  دون  العبارة  برصيح  يقول  كان  حاتم(، 
فهذا  متامًا،  صحيحًا  ليس  املدريس(  )الكتاب  التاريخ  كتب 
النزهيون،  املؤرخون  أو  األفراد  وليس  السلطة  تكتبه  التاريخ 
للواقع  ومغايرًا  كاذبًا  تارخيًا  العباس  وبنو  أمية  بنو  يكتب  أمل 
البشع الذي كان يعيشه املسلمون؟!، ولذلك فهو كان يدفعنا 

للقراءة.. ثم إىل تصحيح معلوماتنا عن التاريخ.

(6)
قراءة الكتب اإللكرتونية عرب احلاسوب أو اآليباد، كانت حمّطة 
ويتعب  جدًا  جمهد  األمر  أن  من  الرغم  عىل  حيايت،  يف  مهمة 
متلفة  كتب  بقراءة  ستحظى  أّنللك  األقللل  عىل  لكن  العني، 
الورقية،  نسختها  عىل  احلصول  عليك  يصعب  رّبام  وجديدة، 
ثم أنني استفدت من حتميلها وقراءهتا حيث بإمكاين االطاع 
عىل أي كتاب يعجبني فأطالعه مطالعة سيعة، وإذا ما تأكدت 
املكتبة لرشائه  فورًا صوب  أهرع  قراءته  وعيّل  مهم  كتاب  أّنه 

وضّمه إىل مكتبتي اخلاصة.

( 2)
ملاذا خيشى احلّكام الظلمُة من الُكتب؟

لقد مّر عىل العراقيني فرتة )35 عامًا( من احلكم الدموي الذي 
صادر حياهتم وأحامهم، وحرم عليهم استنشاق هواء نقي، 
وإىل درجة أنه كان يقتل كّل من كان يقرأ كتابًا كان يعد أفكاره 
أكثرهم  عمد  ولذلك  إليه،  موّجهة  برصاصة  أشبه  وسطوره 
أو حتت  قلوهبم خلف اجلدران  العزيزة عىل  كتبهم  إخفاء  إىل 
األرض، لسببني أوهلام: للنجاة من بطش احلاكم يف أي حلظة، 
فلّذات  بأبنائهم  تكون  ما  أشبُه  هي  الكتب  هذه  ألّن  وثانيًا: 

أكبادهم، لذلك هم )املثقفون( حيرصون عليها .

(3)
عيّل  منع  أّنه  درجة  إىل  أقللرأ،  ألن  دائللاًم  يدفعني  أيب  كان  لقد 
مثًا لعب كرة القدم مع أطفال حّينا، وكنُت مع حبي للقراءة 
أمتعض جدًا لكنني عندما كربُت عرفت أمهية معنى أن تقرأ، 
لقد كان خيربين يف كل مّرة أنه التقى األستاذ الفاين أو الكاتب 
الفاين، تشجيعًا يل بأّن أقرأ وأقرأ كي أكون مثلهم، وكثريًا ما 
كان يقول يل: فقد اطلب الكتاب الذي تريده وسأجلبه لْك.. 

هكذا جيب علينا أيضًا.. أن ندفَع أبناءنا للقراءة.

 الُكتب
في محّبة
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مل تغللب تلللك املشللاهد املؤملللة عللن انظاِر 
فّضة اخلادمة، ومل يغادر سللمعها أننَي ضلع 
مكسللور وهو يسللتغيث )يا فّضة َسّنديني( 
بعدمللا كوت جراحللُه النَّار، ثَّم َسللقَط عىل 
رماِد احلطِب وبذاك السللقوط أنكرَس قلب 
زينللب عليهللا السللام  - حينهللا ال تدري 
أهيام تسندُه قلب الصغرية أم ضلع السيدة، 
وال تللدري أتَصللرب احَلسللَننِي بامَّ جللرى أم 
جتَلللس للنحيللِب والبكاء، فقد أدهشللها َما 
حّصللل ملوالهتللا اَلزهللراء _عليها السللَام 
-وكيللَف ال تندهش ومل َتللر منَّها ااّل احلَب 
واحلنللان فمنُذ اليللوِم األول الللذي َدَخلت 
ا خادمة  فيِه بيتها املتواضع، مّل تشللعرها بأهنَّ
بل كفرد ِمللن أفراِد أسهتللا الطاهرة، رغمَّ 
َشللظِف العيللش  وشللحة املللال، ولكنَّ مع 
هللذا مَتسللكت بمخدوِميهللا عللىل كِل حاٍل 
للى يف أحلك  من األحللوال،وملَّ ترتكهم حتَّ

الظللروف وباخلصللوص  دورها الشللجاع 
اجتللاَه القوم ملَّللا أرادوا اقَتحللام  الدار حيُث 
بذلللت اجلهد الكبللري لردعهم عللن توجيه 
عليلله  اهلل  املختار_صللىل  لرحيانللة  األذى 
َح بِه عمر بن  ا هللذا  )َما رَصَ واللله  ويؤكد لنَّ
اخلطللاب إىل معاويللة إذ قال:وعندما جئت 
إىل بيِت عيل خرجت أوال خادمتهم املسامة 
فّضة وبدأت معللي احلديث بلهجة صارمة 
وبفورة احتجللاج ثَّم أغلقت الباب (-)1(
وبعد إغاقه  اعادت املخاوف تراودها من 
جديللد ملا سللمعتُه عن رسللوِل اهلل صىل اهلل 
عليه وآله حيث قال:)إنَّللك أول أهل بيتي 
نها  حلاقًا يب ( حاولت أنَّ تسللتبعد هذا ولكَّ
ال تسللتطيع ملَّللا رأت تلللك اجلهللود مل جتللد  
نفعا،فقللد أحرقوا البللاب وعرصو البضعة 
حتللى أسللقط جنينها حمسللن، ومللن يومها 
والدموع تنهمر من عينيهللا كاملزن وآهات 

اللوم ترمتي عىل شفتيها، كلام تذكرت كلمة 
وإن -فراحت تدامهها بني احلني واألخر.

رأيللت  مللا  أر    ومل  عميللاء  كنللت  ليتنللي 
،ليتنللي كنللت َصللامء ومل أسللمَع كبريهللم 
وهللو يقول:احرقللوا هللذا البيللت، ليتنللي 
وليتنللي0000 وبينام هي: كذلك شللعرت 
وكأن روح الزهراء عليها السام تنادهيا:يا 
خادمتي املطيعة كّفللي عن البكاء وادخري 
دموع احلزن ليوم عاشللوراء،ملّا ينادي احد 
نللار،  األرشار أحرقللوا بيللوت الظاملللني بالَّ
حينهللا تفر األيتللام بالبيداء ومل يبق سللواك 
للا تفقللد كل يشء ااّل  يللوايس احلوراء ،ألهنَّ

الصرب تراه مجيا كام رايته.
---------

)1(اخلصائص الفاطمية-351

خادمة الزهراء المطيعة 
)السيدة فضة(

ايمان صاحب
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4 ل ويتحدث القرآن عللن الظواهر الكونية 
، واآليات السللاموية وجيعل من ذلك منارًا 
ألويل النهللىٰ ، وحديثللًا للتدبللر والتفكللر 
والتبرص واالعتبار لذوي األلباب والعقول 
ِذيللَن َيْذُكللُروَن اهلَل ِقَياًما  :قللال تعللاىل : ) الَّ
ُروَن يِف َخْلِق  َوُقُعوًدا َوَعىَلٰ ُجُنوهِبِللمْ َوَيَتَفكَّ
َذا  َنللا َما َخَلْقللَت َهٰ َواِت َواأَلْرِض َربَّ للامَ السَّ
اِر )191( (  َباِطًا ُسللْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّ
آل عمران / 191. وقال تعاىل : ) اهلُل الَِّذي 
ا ُثمَّ اْسَتَوٰى  اَمَواِت بَِغرْيِ َعَمٍد َتَرْوهَنَ َرَفَع السَّ
للْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ  َر الشَّ َعللىَل اْلَعْرِش َوَسللخَّ
ى ( الرعللد / 2. وقال  َسللمًّ للِري أَلَجٍل مُّ جَيْ
تعاىل : ) َوُهَو الَِّذي َمدَّ اأَلْرَض َوَجَعَل ِفيَها 
َمللَراِت َجَعَل  للاًرا َوِمللن ُكلِّ الثَّ َرَوايِسَ َوَأهْنَ
َهاَر إِنَّ يِف  ْيَل النَّ ِ ُيْغيِش اللَّ ِفيَها َزْوَجنْيِ اْثَنللنيْ
ُروَن )3( ( الرعد /  َقْوٍم َيَتَفكَّ لَِك آلَياٍت لِّ َذٰ
َق  للِذي ُيِريُكُم اْلرَبْ 3. وقال تعللاىل : ) ُهَو الَّ
َقاَل  للَحاَب الثِّ َخْوًفللا َوَطَمًعللا َوُينِشللُئ السَّ

ْعللُد بَِحْمللِدِه َواملَائَِكللُة  )12( َوُيَسللبُِّح الرَّ

ا  َواِعللَق َفُيِصيُب هِبَ ِمْن ِخيَفتِِه َوُيْرِسللُل الصَّ
يُد  اِدُلوَن يِف اهللِ َوُهَو َشللدِ َمن َيَشللاُء َوُهْم جُيَ
املَِحللاِل )13( ( الرعللد / 12 ل 13. وقللال 
للاَمَواِت  تعللاىل : ) ُقللِل انُظللُروا َمللاَذا يِف السَّ
ُذُر َعن َقْوٍم  َواأَلْرِض َوَما ُتْغنِي اآلَياُت َوالنُّ
الَّ ُيْؤِمُنللوَن )101( ( يونس / 101. وقال 
َهاَر  ُخ ِمْنللُه النَّ ْيُل َنْسلللَ ُم اللَّ ُ تعللاىل : ) َوآَيٌة هلَّ
ِري  للْمُس جَتْ ْظِلُموَن )37( َوالشَّ َفإَِذا ُهللم مُّ
لَِك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم )38(  َا َذٰ مِلُْسللَتَقرٍّ هلَّ
ٰى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن  ْرَناُه َمَناِزَل َحتَّ َواْلَقَمللَر َقدَّ
للا َأن  للْمُس َينَبِغللي هَلَ اْلَقِديللِم )39( ال الشَّ
َهاِر َوُكلٌّ يِف  ْيُل َسابُِق النَّ ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوال اللَّ
َفَلللٍك َيْسللَبُحوَن )40( ( يللس / 37 ل 40. 
ِة ُقْل ِهَي  قال تعاىل : ) َيْسللَأُلوَنَك َعِن اأَلِهلَّ

َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواحَلجِّ ( البقرة / 189.
إن هللذه اإلرهاصللات يف عللامل السللموات 
والقمللر  والشللمس  والعللرش  واألرض 

ومللّد األرض وخلق الللروايس واصطفاق 
األهنا وزوجيللة الكائنات والثمرات وحياة 
الشللمس والقمللر واألهلللة ، كل أولئللك 
ما سللخره اهلل للنللاس بعامللة ، وللمؤمنني 

بخاصة بقصد االعتبار واالستبصار.
5 ل وأخريًا أمر القرآن الناس بدرء الفسللاد 
واملكللر يف األرض ، ونعللى جريمة القتل ، 
فعّد قتللل النفس قتًا للنللاس ، وعّد إحياء 
الفرد االنساين إحياء للناس أيضًا ، وبذلك 
تتكامل الصللورة العاملية للقرآن يف أرسللخ 
حدودهللا األفقية : قال تعللاىل : ) ِمْن َأْجِل 
للُه َمن َقَتَل  ائِيَل َأنَّ لِللَك َكَتْبَنا َعىَلٰ َبنِللي إِْسَ َذٰ
اَم  َنْفًسا بَِغرْيِ َنْفٍس َأْو َفَسللاٍد يِف اأَلْرِض َفَكَأنَّ
اَم َأْحَيا  للاَس مَجِيًعا َوَمْن َأْحَياَهللا َفَكَأنَّ َقَتَل النَّ
للاَس مَجِيًعللا ( املائللدة / 32. وقد يكون  النَّ
هذا القتللل وذلك اإلحياء ماديللًا أو معنويًا 
 ، التفصيللل  مقللام  يف  واردان  وكامهللا   ،

والتعليل ليس هذا موقعه.

البعد العالمي

 في القرآن

تتمة

الكريم

 د.محمد حسين الصغير

49
A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y



الفيلسوف احلكيم االملاين لل ماربني لل قال يف 
كتابه ) السياسللة االسامية (ان احلسني قد 
احيا بقتله دين جده وقوانني االسللام ولو 
مل تقع تلك الواقعة ومل تظهر تلك احلسيات 
الصادقللة بللني املسلللمني الجل احلسللني مل 

يكن االسام عىل ماهو عليه االن قطعا .
جعلللت هللذه العبللارات مقدمللة حلديثللي 
عن واقعللة يمكن لنللا ان نصّنف االسللئلة 
التي اثللريت حوهلا اىل ثاثللة اصناف منها 
العلمية حتى وان كان ظاهرها تشللكيكا يف 
بعض مواقف احلسللني عليه السام حيث 
االحللرى بنللا توضيحها كللي ال تكن متكأ 
يتكئ عليها اجلاهلون واسللئلة فوضوية ال 
فائدة ترجى منها جمرد اللغو واسئلة غايتها 
الطعللن واثللارة الشللبهة بواقعللة الطف او 

بشخص احلسني )عليه السام( .

ومن هنللا اصبح احلسللني )عليه السللام(
)ملتقللى كل يشء فالللذي يريللد ان يعرف 
الشيعة فانه سيقرأ عن احلسني والذي يريد 
ان يتهّجم عىل الشلليعة فانه يبتدئ باحلسني 
والللذي يريللد ادانللة الشلليعة فدليللل ادانة 
الشلليعة هو حفاظهللم ومزاولتهللم بالرغم 
من الظروف القاسية عىل الشعائر احلسينية 
، وهلذا نرى ان احلرب فتحت عىل الشلليعة 

من عدة جهات مرورا بالبوابة احلسينية .
ولعل اول شللبهة ترددها الوهابية كثريا هو 
اذا كان احلسني يعلم بموته اذن اصبح امرا 
كتبلله اهلل عىل يزيد وهذا هللو اجلرب الذي ال 
نؤمن بلله نحن الشلليعة االماميللة بل نؤمن 
بالوسللطية بني اجلرب والتفويللض وعليه ال 

حياسب يزيد عىل امر الزمه اهلل بتنفيذه !!
املسللالة االوىل املتعلقللة بان احلسللني يعلم 

بمقتللله حيللث اتضللح ذلللك مللن خللال 
استدعاء وايل املدينة االموي الوليد بن عتبة 
طالبا من احلسللني وبمحرض من مروان ان 
يبايع  وبعد نجاح احلسني)عليه السام( يف 
احتواء املسالة من خال طلبه من الوليد ان 
تكون البيعة امام املسلمني وموافقة االخري 
عللىل ذلك جللاء اعللرتاض مروان وبشللدة 
عىل هذا الطلب الللذي يظهر ان هنالك نية 
مبيتللة عىل قتل احلسللني حيث ان احلسللني 
عندما تم استدعاؤه من قبل الوايل االموي 
اسللتصحب معه مجعا مللن صحابته واتفق 
معهم عىل اشللارة معينللة اذا حصل مكروه 
له ان يقتحمللوا املكان وهذا يعني حتّسللب 

احلسني المر قتله يف أي حلظة .
وبطبيعللة املرء الللذي يعيش املبللادئ احلقة 
وانلله يعلللم بللان هنالللك مللن حيللاول قتله 

وسيلة الحسين
في إصالح أمة جّده

بقلم : سامي جواد كاظم

a
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بسللبب مبادئه نجده دائام يتوقللع القتل مع 
أي خطللوة يقدم عليها وكم من سللجني يف 
سجن طاغية العراق ُطلب منه التنازل عن 
مبادئلله او االعللرتاف عللىل مجاعتلله عىل ان 
يعفى عنه ويطلق ساحلله وبعد تنازله يتم 
اعدامه ومثالنا عدو احلسني املقبور حسني 
كامل امل يعللف عنه عملله الطاغية ومن ثم 

ارسل من قتله . 
وسعيد احلظ الذي يرفض ذلك كام رفضها 
السلليد الشللهيد حممللد باقر الصللدر عندما 
عرض عليه الطاغية مخسللة خيارات تافهة 

عىل ان يوافق عللىل احداها ويطلق ساحه 
فرفضها كلها النه يعلم بانه سيعدم .

 ولعللل عبارة هيهات منا الذلة التي اطلقها 
احلسللني )عليه السام( قبل استشهاده هلي 
خري دليل وشللعار عىل رفض االستسللام 

واخلضوع للطواغيت .
املسالة الثانية التي تستحق توضيحا هي ان 
سبب خروج احلسللني هو اخاقي رصف 
كام ذكرت كثري من املؤلفات واملوسوعات 
ذلك حسب مقولة احلسني )عليه السام( 
لللل انام خرجللت لطلللب االصللاح يف امة 

جدي لل .
هللذه العبارة هلللا وجهان من التفسللري غري 
تاب الوجه  املتعارف عليلله بني اغلللب الُكً
االول وهللو الذي اسللتطيع ان اعّده تاكيدا 
ملللا اعتقده انا وهو ان احد اسللباب خروج 
احلسللني عليه السللام هللو املطالبللة بحقه 
وطبقللا لوثيقللة الصلللح املوقعة بللني اخيه 
احلسن عليه السام والطليق معاوية والتي 

احللدى بنودهللا ان تعود اخلافة للحسللن 
)عليه السام( بعد هاك معاوية واذا تويف 
احلسللن )عليلله السللام(  تكون للحسللني 
)عليه السام( وعليه فاذا ما طلب احلسني 
عليلله السللام اخلافة فهذا حقلله فيها وان 
كانت إهلية ال تقبللل اجلدل اال ان احلصول 
عليهللا يف هذه احلالة جاءت حسللب وثيقة 
الصلللح، وهللو القائللل عندمللا طلللب منه 
مبايعللة يزيد بان مثللله ال يبايع يزيد اضف 
اىل ذلك ايفاد مسلم بن عقيل عليه السام 
اىل الكوفللة الخللذ مبايعة القوم للحسللني 

)عليلله السللام( والثاين ان طلب احلسللني 
عليه السللام اصاح امة جده ال يمكن له 
ان يكللون بشللكل مؤثر وقللوي اال اذا متتع 
بصاحيللات احلاكم وهللذا االمر ال يمكن 
للله اال اذا كانللت له اخلافللة واال ان يرتكه 
يزيللد لنرش ديللن جده هللذا امر مسللتحيل 
الوقوع الن دين جد احلسني يرفض وجود 
يزيد عىل االرض من غري قصاص  واعتقد 
ان هللذا مل يغللب عللن بللال احلسللني )عليه 

السام( .
ولللو اكملنللا مقولة احلسللني عليه السللام 
فقللد قال )اريد ان آمر باملعروف واهنى عن 
املنكر واسري بسللرية جدي حممد )صىل اهلل 
عليلله وآله( وسللرية ايب عيل بللن ايب طالب 
)عليه السام( فمن قبلني بقبول احلق .... 
اىل اخللر حديثلله( حيث ارادة احلسللني هي 
االمر باملعروف والنهي عن املنكر حسللب 
سللرية جده وابيه هذا يعني انه طلب ماكان 
لللدى النبللي والللويص عليهام السللام من 

سلطة تنفيذية سمحت له ان يامر باملعروف 
وينهى عن املنكر بشللكل اوسع وافضل مما 
لو مل تكن هلم القيادة الترشيعية والتنفيذية  

والوجه الثاين ملقولة احلسني)عليه السام( 
ل طلللب االصاح ....... هللو ان خروجه 
هبذا الشللكل من مكة اىل كرباء والصورة 
التللي انتهللت عليها املاسللاة هللذه الصورة 
هي التي تعللد املقود واملحرك ملن يعيشللها 
يف طلب االصاح ألمة جد احلسللني عليه 
السللام يف يومنا هذا اىل قيام الساعة ، فاذا 
عشنا مأسللاة احلسني سنجد مقولة احلسني 
ترتدد عىل السللنتنا وسللنعمل عللىل حتقيقها 
مللن خال االصاح ورفللض  احلرام ، بل 
حتى ان الشعائر احلسينية سيكون هلا طعم 
خاص وصورة طبق االصل من املأساة اذا 
عشللنا مبادئ احلسني واهداف احلسني وما 
يريض احلسللني قبل إحيائنا شعائر احلسني 

)عليه السام( .
شللعائر احلسللني تعد احد االسللباب التي 
جعلللت كثريا مللن الذين جيهلون احلسللني 
يعرفونه وسللعيد احلظ هو الذي من خال 
شللعائر احلسللني بللدأ يبحللث عللن ماهيللة 
احلسللني )عليه السللام( وعند ذلك تكون 
الشللعائر قللد اضافللت اىل مللا حققللت من 
اهداف وهو االروع ، والفيلسوف االملاين 
خللري دليل لنللا فاحلسلليات الصادقللة التي 

قصدها الفيلسوف هي الشعائر احلسينية.
وجللود احلسللني يف ضامئللر الذيللن حييللون 
الشعائر احلسينية ومن يتعايش مع الشعائر 
احلسللينية  امر ال شللك فيلله وامتنى كام متنى 
الشللهيد باقر الصللدر ان نرتقللي باملواكب 
احلسينية بشكل افضل بحيث تكون املعرّبة 
عن مبادئ احلسللني بنفس القللوة التي تّعرب 

هبا عن ماساة احلسني عليه السام .  

 نرى ان الحرب فتحت على الشيعة من عدة 
جهات مرورا بالبوابة الحسينية 

اذا عشنا مأساة الحسين سنجد مقولته تتردد على ألسنتنا وسنعمل 
على تحقيقها من خالل االصالح ورفض  الحرام

،

،

،

،

،

،

،

،
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تجارُب ووجهاُت نظر 
في اختيار الزوجة العاملة أو ربة البيت...

وجهاُت تنظر ختتلف من شخص اىل أخر عن دور اختيار رشيكة 
املشاركة  أن  الغالبية  فتظن  احلالية  املعيشية  الظروف  وفق  احلياة 
هنا تعني تساوي األدوار التي يقوم هبا كا الطرفني مهام كانت، 
بمعنى أن ُتشارك الزوجة يف العمل خارج املنزل إلعالة أسهتا، 
بني  قائمة  هي  احلياة  أن  وبام  املنزل.  أعامل  يف  الرجل  وُيشارك 
احلياة  شؤون  تدبري  عن  مسؤول  هو  منهام  فكل  واملرأة،  الرجل 
البعض  يكّمل بعضهام  احلياة  منهام دور هام يف  األسية، ولكل 
جيب  فبالتايل  املجتمع،  نصف  هي  املرأة  ان  املؤكد  ومن  االخر. 
األمام.   ويف  بعجلته نحو  املجتمع وتدفع  تطوير  تساهم يف  أن 
آراء متلفة مأخوذة من املجتمع تشري اىل أن الرجل الذي ُيفّضل 
ربة املنزل فهو يعتقد أن هذا أفضل حلياته األسية وألبنائه، ألن 
أبنائه ومتابعة دروسهم وتوفري  زوجته لن يشغلها أي يشء عن 
ساعدها  ومهام  العاملة  املرأة  فعلت  فمهام  هلم،  الكاملة  الرعاية 

من  واملنزل  العمل  متطلبات  بني  املوازنة  تستطيع  لن  زوجها 
وجهة نظر الرجل.

* هل الزوج ُيب أن تتفوق عليه زوجته يف جمال العمل..؟
 ونقلت دراسات يف علم النفس االجتامعي مزاعم البعض قائلة: 
إهنا طبيعة آدم التي ال ُيمكن أن ُينكرها أحد، هو أنه لن حُيب أبدًا 
أن تتفوق عليه زوجته خاصة يف جمال العمل، وربام يشعر البعض 
لن  الزوجة  راتب  أن  إال  إضافة  رجولته،  من  انتقاص  هذا  أن 
ُيساعد كثريًا يف النفقات املنزلية حسب رأيه، ألن معظمه سيذهب 
للمصاريف اإلضافية التي يفرضها عملها، كدار رعاية األطفال، 
بالعمل!. وأغلب األحيان  الشخصية اخلاصة  إضافة ملصاريفها 
يف  ووجباهتا  وزوجة  كأم  واجباهتا  بني  املوازنة  املرأة  تستطيع  ال 
احلياة  تعقيدات  مع  كبري.  بشكل  الللزواج  يتأثر  بالتايل  العمل، 
وازدياد متطلباهتا جعل الكثري من الرجال يلجؤون يف االرتباط 

أسرة ومجتمع

المرأُة تساعد زوجها في بناء أسرة بمستوى معيشي كبير
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الزوجي مع من يساعده يف حتّمل أعباء احلياة.
مردود  التي حتصل عىل  العاملة  او  املوظفة  املرأة  تكون  وهنا 
مادي إزاء قيامها باالنخراط يف جمال معنّي من العمل. فريى 
اجيابية  بامرأة موظفة هي حالة  الزوجي  االقرتان  أن  البعض 
ان  أيضا  يرى  من  هناك  ولكن  الزوجية،  احلياة  مشاركة  يف 
من  الزواج  أن  البعض  ويعتقد  األمر.  هذا  يف  سلبيات  هناك 
ربة بيت أفضل من الزواج من عاملة بسبب رواسب النظرة 
التقليدية يف املجتمع العريب والرشقي عموما، وان املرأة جمرد 
تابع او حاضنة لألطفال يف حماولة لتحجيم دورها يف األسة 
البعض   هناك  وباملقابل  االختاف.  يكمن  وهنا  واملجتمع، 
وشخصيتها،  ثقافتها  عىل  كثريًا  يؤثر  املرأة  عمل  أن  يرى  من 
املجتمع،  يف  واإلنخراط  التطورات  مواكبة  عىل  فُيساعدها 
ربة  أن  يرون  وبالتايل  احلياتية،  املتغريات  آخر  عىل  والتعرف 
الشخصية  مشاكلها  وعىل  نفسها  عىل  منغلقة  ُتصبح  املنزل 
وال هتتم بتطوير شخصيتها، فتتحول إىل شخصية سطحية مع 

الوقت.
* جتارب وجهات النظر من عمق احلياة العملية :

التي  )ممرضة ( ترى أن املرأة سواء العاملة أو ربة املنزل هي 
الغالب،  ولكن  وألوالدها،  لزوجها  بنفسها  السعادة  تصنع 
وسعيدة،  عاملة  امرأة  أهنا  مع  تعمل  ال  التي  املرأة  األسعد 
البيت  بني  توّفق  أن  من  تتمكن  كي   كثريا  تشقى  ولكنها 
وخربات  وصداقات  مهارات  يكسبها  فالعمل  والعمل، 
من  حيرمها  ولكن  امللللادي،  اجلانب  إىل  باإلضافة  جديدة 
وجودها لساعات مع أسهتا. تقول: انا أحب اجلو األسي، 
وأبنائي  زوجي  أعللّوض  أن  أحللاول  البيت  إىل  رجعت  وإذا 
زوجي  هلل  واحلمد  معهم،  واجللوس  احتياجاهتم  بمراعاة 
يساعدين يف أعامل البيت، ومتفّهم لطبيعة عميل، ولوال عميل 
ملا استطعت أن أوفر لعائلتي هذا املستوى املناسب من حيث 

السكن املريح وحتسني املستوى التعليمي ألبنائي. 
العمل،  الشمري( جتربتها يف  )املعلمة اخاص  لنا  فيام ترسد 
 : وتقول  األربعني،  هناية  يقارب  وعمرها  عاملة  امرأة  فهي 
لو استطيع أن ارجع عرشين سنة لبقيت مع زوجي وأبنائي، 

لتامني  أحللارب  عمري  قضيت  انا  احلللزن:  من  بنوع  وتقول 
من  طويا  وقتا  خرست  باين  اشعر  ولكني  أبنائي،  مستقبل 
دوهنم، ومل أكن بجنبهم مدة طويلة، وهذا يشعرين بالنقص، 
من  يشء  يتبقَّ  مل  ولكن  حضني،  إىل  أرجعهم  أن  وأحللاول 

الوقت.
يفّضل  الطائي(، فهو  الرأي )املوظف ارشد حممد  ويشاركها 
أن تكون زوجته ربة منزل، فمن وجهة نظره أن من الطبيعي 
ان الزوج واألبناء حيتاجون إىل رعاية مستمرة، وبجانب آخر 
ال يريد زوجته أن ختتلط مع الرجال، وال أن تتعب من اجل 
أن يكدح ويعمل من  الذي يستوجب عليه  ان  املال، ويؤكد 

اجل مستقبل أسته هو الرجل.
وباملقابل، تؤكد )املرشدة الدينية أم عيل - 40 سنة( تعمل يف 
مؤسسة دينية: أن من ميزة املرأة العاملة أن هلا متنفسا خارج 
عىل  العمل  ساعدها  وقد  صللح...(،  الدنيا  و)تشوف  املنزل 
تطوير شخصيتها، فكانت يف السابق خجولة ألقىص درجة، 
تغريت  اآلن  ولكن  أغراب،  أناس  مع  التعامل  تستطيع  وال 
املال  أجل  من  ليس  إليها  بالنسبة  فالعمل  متاًما،  شخصيتها 
مساعدهتا  لوال  إذ  مهم،  يشء  املال  أن  من  الرغم  عىل  فقط 
لزوجها ملا استطاعا أن يكّونا هلام بيتا مستقا. فهي ترى فضا 
عن ذلك أن الزوج حيب املرأة املتطورة واملثقفة واملؤمنة وذات 
العقل الكبري، التي تكون اهتامماهتا غري سطحية، فاالختاط 
والزوجان  اخلاصة،  حياهتا  يثري  مستمر  بشكل  الناس  مع 
امللل  يسود  ال  لكي  اللليشء  بعض  يفرتقا  أن  إىل  حيتاجان 

والروتني حياهتام.
جانبه:  من  يقول  االعرجي(  سعيد  أجمد   ( احلاقة  عامل  أما 
إن املرأة سواء كانت ربة منزل أم عاملة باستطاعتها أن تبعث 
ربة  بأن  يشعر  ولكنه  بامللل،  تسوده  أن  أو  البيت  يف  البهجة 
بل  وممّلة،  روتينية  تكون  البيت  يف  أوقاهتا  أكثر  بكون  املنزل 
وختتلق املشكات، فيصبح العيش معها بمثابة املحكوم عليه 
متطلبة  تكون  آخر  أعامل شاقة، وبجانب  املؤبد مع  بالسجن 

مادية، فليس هلا متنفس غري ذهاهبا إىل السوق. 

*
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أظهرْت دراسة عاملية جديدة أن غالبية األطفال يف سن السنتني 
وثاث سنوات يتجاوزون الوقت املوىص به أمام الشاشات 
وهو  اال  بذلك   مرتبط  هو   آخر  عاما  وثمة  األسبوع  يف 
وشملت  أيضا.  الشاشات  أمام  أمهاهتم  متضيه  الذي  الوقت 
الدراسة حوايل 3600 طفل تكشف فيه األمهات عن الوقت 
العوامل  فأكثر  الشاشات.  أمللام  وأطفاهلن  يمضينه  الللذي 
أمام  األمهات  متضيه  الذي  الوقت  هو  الظاهرة  هبذه  املرتبطة 
وقت  يليه  التلفزيون  أو  الذكية  واهلواتف  اللوحية  األجهزة 
حضانة األطفال يف املنزل بدال من إرساهلم إىل دور احلضانة. 
بعض  يف  اختافات  هناك  أن  الدراسة  عىل  املرشفون  وذكر 
مناطق الدماغ لدى األطفال الذين يمضون وقتا طويا أمام 
تؤّثر بشكل خاص عىل  الفوارق  أن هذه  الشاشات. وأكدوا 
تطور القدرات اللغوية. ونّبهت الدراسة إىل أن بقاء األطفال 

فرتة طويلة أمام الشاشات أدى إىل عدم توافر الكثري من الفرص للتحدث بشكل مبارش مع الوالدين وتوسيع القدرات اللغوية 
اخلاصة هبم. وتويص منظمة الصحة العاملية بساعة واحدة كحد أقىص يف اليوم.

احلديث  يف  تلخيصها  يمكن  زوجها؛  جتاه  كبرية  مسؤوليات  املرأة  حتمُل 
املرأة  جهاد  فيه:  يقول  حيث  السام  عليه  عيل  املؤمنني  أمري  عن  املروي 
واسعة،  معان  عىل  تنطوي  اختصارها  عىل  العبارة  وهذه  التبّعل.  حسن 
الرجل ومساندته يف ذلك لتكون له  حيث يتجىّل فيها االعرتاف بقيمومة 
هيبة بني أبنائه، فا تقطع أمرًا دون رضاه، وتطيعه عند أمره هلا. وإذا كان 
وهي  بذلك،  له  سّلمت  أحيانًا  املنزل  من  خروجها  عدم  يف  صاحًا  يرى 
خال كل ذلك تعارشه بالتي أحسن وتدخل الفرحة يف قلبه. فاملرأة هي 
مصدر الدفء العائيل، بام أودعه اهلل يف فطرهتا من مزون العواطف ونبل 
املشاعر. تتطّيب وتتزّين له ومتّكنه من نفسها إذا أراد، تعتني بأبنائها وتربّيهم 
عىل احرتامه وحّبه، ويف مثل هذه احلالة تكون املرأة مصداقًا للحديث يف 
)عليه  الباقر  اإلمام  وعن  احلقيقي.  املرأة  جهاد  يعّد  الذي  الّتبعل  حسن 
السام( قال: جاءت امرأة إىل النبي )صىل اهلل عليه وآله( فقالت: يا رسول 
اهلل ما حّق الّزوج عىل املرأة؟ فقال: أن تطيعه وال تعصيه، وال تتصدق من 
بيته إاّل بإذنه، وال تصوم تطّوعًا إاّل بإذنه، وال متنعه نفسها وإن كانت عىل 

ظهر قتب، وال خترج من بيتها إاّل بإذنه.

الطفولة نحو االنقراض..!

جهاُد المرأة الحقيقي
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قْل وال تقْل .. نصائُح للتعامل مع طفلك

بدايتها  يف  الزوجية  احللليللاة  إنَّ 
واجلللامل  باحليوية  مليئة  تكون 
الرتفيهية،  األنشطة  ومللزاولللة 
ولكن فور أن ينشغل الزوجان يف 
اليومية، وخاصة بعد أن  مهامهام 
األم يف  وتبدأ  األول  الطفل  يولد 
القيام  وتنسى  بطفلها  االنشغال 
التي  البسيطة  األملللور  ببعض 
حيتاجها الزوج.. وبعد أن ينشغل 
وينسى  أعامله  يف  ويغرق  الزوج 
الروتني  يبدأ  زوجته  اجتاه  دوره 
 . الزوجية  مشاعر  وقتل  املمّل 

يؤكد  خرباء العاقات االجتامعية: يمكن إنقاذ الوضع وتغيري روتني احلياة الزوجية من خال تبادل اهلدايا بني الزوجني ولو 
من دون مناسبة. عدم التوقف عن اإلفصاح عن مشاعر الزوجية واخلروج اىل الزيارات اخلاصة والعامة. وال تنسى الزوجة 
االهتامم بأناقتها ومجاهلا أمام زوجها اضافة اىل تنظيم منزهلا، بحيث جيب عليها تنظيم أوقات األكل وموعد نوم أطفاهلا وأن 

يكون البيت نظيفًا ومرّتبًا طوال الوقت.

تأثرًيا  عليه  يؤّثر  الطفل،  جتاه  األم  من  يصدر  وفعل  لفظ  لكلِّ 
لك  انعكاس  هو  طفلك  أن  األم  ولتعلم  ومللبللارًشا،  كبرًيا 
ولصورتك، لذلك يقّدم علم النفس نصائح هامة للتعامل مع 

الطفل، وهي:
احلائط؛  عىل  ترسم  ال  لطفلك  تقل  ال   •
تنتهي  وعندما  الللورق  عىل  ارسللم  قل  بل 
سأعّلق الرسومات عىل احلائط أو الثاجة 

أو السبورة.
• ال تقل لطفلك قم ورّتب غرفتك؛ بل قل 
غرفتك؟  ترتيب  يف  للمساعدة  حتتاج  هل 

ألنك دائاًم حتب النظافة والرتتيب.
أسنانك؛  ونظف  قم  لطفلك  تقل  ال   •
تنّظف  دائللامً  ألنك  منك  راٍض  أنا  قل  بل 

أسنانك من غري ما أقول لك.

أهم؛  فالدراسة  اللعب  واترك  وادرس  قم  لطفلك  تقل  ال   •
أي  أو  اللعب  يف  سأشاركك  باكًرا  دروسك  أهنيت  إذا  قل  بل 

نشاط حتبه.

طرائُق القضاء على المشاكل الزوجية
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هل واجهتكم يومًامثل هذه الحالة؟

كسر  أسفل عظم العضد عند األطفال.. 

يعرف هذا الكسر بانه كسر على بعد 2 سم من مفصل المرفق في اسفل العضد، وينقسم 
الى ثالثة اقســـام رئيســـة هي )كسر عنيد كامل في اســـفل العضد، كسر عنيد كامل في 
اسفل العضد ويحتاج هذا الكسر الى تعديل فوري بيد شخص مختص، كسر كامل متباعد 
ألسفل العضد مع تباعد الحزء البعيد من العظم ودورانه نحو الداخل او الخارج( ... وفي هذا 
الســـياق التقينا بـ )الدكتور حسين عبد راضي( أخصائي جراحة العظام والكسور في مدينه 

اإلمام الحسين »عليه السالم« الطبية والذي بّين اقسام الكسر في هذه المنطقة قائالً:

طبيبك انا

إعداد/ قاسم عبد الهادي
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ينقسم الكرس اىل ثاثة اقسام رئيسة هي:
* كرس عنيد كامل يف اسفل العضد ويمكن عاجه يف الطوارئ 
او العيادات االختصاصية بالسللاب اخللفي فللوق املرفق ملدة 
ترتاوح بني )5 _ 7( ايام  حلني زوال الورم واستبداله بتجبيس 
كامل فللوق املرفق ويكللون جمموع فرتة اجلبللس جمتمعة )ثاثة 
اسللابيع(، وبعدهللا يتم ازالللة اجلبس والبدء بالعللاج الطبيعي 

للمفصل وذلك لرفع التحدب البسيط الذي حيدث باجلبس. 
* كللرس عنيد كامل يف اسللفل العضللد وحيتاج هللذا الكرس اىل 
تعديللل فوري بيد شللخص متللص ووضع الكرس يف سللاب 
خلفي فوق املرفق ملدة عرشة ايام ومتابعته باالشللعة لتشخيص 
اي انحللراف يف العظم وتبديله خال االيام العرشة االوىل بعد 
الكللرس ثم ابداله اىل جتبيس كامل ملدة شللهر ومتابعته باالشللعة 
لرفع اجلبس والبداية بالعاج الطبيعي وقد يتحول هذا الكرس 

اىل الصنف الثالث الذي نتكلم عنه تباعا.
* كللرس كامللل متباعد ألسللفل العضد مع تباعد احلللزء البعيد 
مللن العظم ودورانه نحو الداخللل او اخلارج وقد يرافق الكرس 
جرح يف اجللد يسللبب رضر يف العضلللة او رضر يف الرشيان او 
االعصللاب املحيطللة واملريللض يراجع الطوارئ فللورا لغرض 
تعديللل الكرس بصورة يسللمح ملللرور الدم بالرشيللان ووضعه 
بسللاب حلني اجللراء عمليللة تثبيللت داخيل للكللرس وختتلف 

عمليات تثبيت الكرس كام ييل:
1ل اذا كان مرافقللا لرضر رشياين وهو نللادرا ما حيدث، ويمكن 

تعديللل الكرس والنظللر اىل الرشيان واحضللار طبيب الرشايني 
والصللدر الكامل عللاج الرشيان مع طبيب الكسللور املختص 

وقد يكون الدخول اىل الكرس يف هذه احلالة من امام العضد. 
2ل يف حالة كرس مغلق يمكن ان يسللحب حتت االشللعة ويعدل 
ويثبت بوايرات خارجية بدون فتح اجللد، اما العملية الصغرى 
فتتضمن الدخول اىل الكرس من اخللف ويكون العمل هبا عادة 
عنللد تاخري إجراء العملية او صعوبللة تعديل الكرس بدون فتح 
وهنللا يتم تنظيف النزف بني العظمني ورفع االنسللجة وتعديل 
الكللرس وتثبيتلله بالوايرات ووضعه بسللاب خلفللي ملدة ثاثة 
اسابيع حيث يتم رفع اخليوط بعد اسبوعني وعاج طبيعي بعد 

ثاثة اسابيع ورفع الوايرات بعد شهر. 
مضاعفات الكرس: 

*حتدد مفصل املرفق ويمكن التغلب عليه بالعاج الطبيعي. 
*رضر االعصللاب وخاصة العصب الزنللدي ويمكن التغلب 
عليلله باعطاء العللاج الازم مللن خال مقويللات االعصاب 
ورفللع الرضر عنه عن طريق رفع الواير الذي يمكن ان يعرضه 

اىل ضغط عنيد ال يتحمله العصب. 
*تكلللس يف العضللات وتعظم داخللل العضلللة ويمكن رفع 
هللذا التكلس بعد حني من التطام العظللم بعد نضوج وتكلس 

التعظيم.
امللا يف احلالللة احلللادة يمكللن اعطللاؤه عللاج indo cid ملنع 

التعظيم.

فض���اًل ع���ن رائحته الزكّية، فإّن لنبات )القرنفل( فوائد جّمة وهائلة، هذا ما كانت تقوله لنا )جّداتنا( فهن 
ال يمّر عليهّن يوم إال وتعّطرن به أو حّضرن من خالله وصفة عالجية ألحدهم.

ويؤّك���د مختصون وخبراء في مجال )طّب األعش���اب(، على أهمية )القرنف���ل( في معالجة العديد من 
األمراض التي تصيب اإلنس���ان، وعلى رأس���ها آالم األس���نان وعالج )البلغم( الذي يصاب به كثيرون خالل 
فصل الشتاء، ولهذا النبات العجيب فوائد مهمة في مكافحة االلتهابات وتقوية المناعة، إْذ ثُبت أن زيت 
القرنفل قد يساعد في عالج العديد من التهابات المفاصل والروماتيزم، ويكون استخدامه كالتالي:

1. تعزيز صحة الجهاز التنفسي.
2. عالج وتسكين االم االسنان واللثة.

3. تعزيز صحة الجهاز الهضمي.
4. تعزيز الصحة الجنسية.

5. تنظيم سّكر الدم.

نصيحة الجّدات.. عليَك بالقرنفل دائمًا
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0000

الواحة

كانت  النهرين(  )بللاد  تسمية  اول   -
لكرباء يف العراق ألول مرة لقرى ظهرت 
التي كانت منحرصة  يف كرباء واراضيها 
بني هنري الفرات العلقمي و كري سعدة.

مركز  املللؤرخللني  عللنللد  كللربللاء  تللعللد   -
والقبائل  للجامعات  البرشي  االستيطان 
السامية والعربية التي قدمت اليها من باد 

الشام واجلزيرة العربية قبل االسام.
من  كرباء  يف  كانت  عراقية  دولة  اول   -
واقيمت  االسللام  قبل  الطوائف  ملوك 
االنبار  قبل  وذلك  كرباء  ضواحي  عىل 
قرص  منطقة  يف  وبالتحديد  واحلللللرية، 

االخيرض رشق هنر الفرات.
ادبيا اول شعر ذكرت فيه كرباء ملعن    -
اجلاهلية  مرضمي  مللن  املللزين  اوس  بللن 
واالسام، وعّمَر حتى ادرك عرص عبد اهلل 

بن الزبري. 

ادرجت اليونسكو، يوم اخلميس 2019/12/12، عنرص الضيافة وتوفري 
اخلدمات خال زيارة االربعني يف القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي 

للبرشية.
وذكرت اليونسكو يف تغريدة عىل حساهبا يف تويرت وتابعتها جملة )االحرار(، »هتانينا 

للعراق.. إدراج عنرص الضيافة وتوفري اخلدمات خال زيارة االربعني يف القائمة 
التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبرشية«.

وتعترب زيارة اربعينية االمام احلسني )عليه السام( من اكرب التجمعات البرشية يف 
العراق والعامل، حيث يصل مدينة كرباء املقدسة مايني املسلمني وغري املسلمني 

يف العرشين من صفر اخلري يف كل عام لزيارة االمام احلسني )عليه السام( يف 
ذكرى مرور اربعني يوما عىل واقعة الطف االليمة.

00

أشياؤنا الجميلة؟

جاور من يشبهك، وحاور من 
يحترمك، وشاور من يحبك، 

واتخذ من الطيبين خالنا 
يجازونك اإلحسان باإلحسان، وال 

تخسر الشخص الذي يتحمل 
زعلك، ويتحمل نفسيتك ألن 

الحياة لن تكّرره لك كثيرا، وال 
تحزن على ما فات، واستبشر 

بما هو آٍت.
عطاء اهلل رحمة، ومنعه ِحكمة، 

فك��ن مع اهلل يكن معك في 
كل شيء..

قائمة األوائل  في  االربعين  ــارة  زي ضيافة  تــدرج 
التراث الثقافي غير المادي للبشرية

اليونسكو 
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تطبيق  مستخدمي  إىل  حتذيرا  مؤخرا،  فيسبوك،  موقع  وّجه 
الرتاسل الفوري »واتساب«، كي  حيموا أنفسهم من اخرتاق 

أمني هيدد بكشف البيانات املوجودة عىل هواتفهم.
قراصنة  فللإن  التقني،  »مشابل«  موقع  ذكللر  ما  وبحسب 
اإلرسللال  خال  من  اهلاتف  باخرتاق  يقومون  اإلنرتنت 
حمادثة  ضمن  ملفات،  شكل  عىل  خبيثة  فيديو  بمقاطع 

واتساب.
ويبدو هذا امللف اخلبيث مثل أي ملف عادي، ويتم إرساله 
من قبل رقم جمهول إىل املستخدم، وحيصل االخرتاق حني 

يقوم الشخص املستقبل بفتح امللف.
ويتمكن القراصنة بعد فتح املستخدم للملف من احلصول 
عىل »كود« رضوري، ثم يصلون بسهولة إىل حمتوى اهلاتف.

يعرف  جتللسللس  بللرنللامللج  عللىل  االخللللرتاق  هلللذا  ويعتمد 
واتساب  تطبيق  أن  تقارير  كشفت  حيث  بل«بيغاسوس«، 
ليخربهم  اآلن،  إىل )1400( مستخدم حتى  برسائل  بعث 

بالتعرض هلذا االخرتاق.
احلل:

لتفادي هذه املخاطر، يقول اخلرباء التقنيون إن احلل بسيط 
جدا، وال يتطلب من املستخدم سوى ترقية تطبيق واتساب 
مستخدمو  أما   ،)2.19.274( أي  األخري  التحديث  إىل 

أجهزة »أبل« فبوسعهم أن ينتقلوا إىل )2.19.100(.
وإذا كنت من مستخدمي أجهزة »أبل« وأردت أن تعرف ما 
التطبيق، فيتوجب  النسخة األحدث من  إذا كنت تستخدم 
عليك أن تقصد قسم اإلعدادات، وعندئذ، ادخل إىل زاوية 

»مساعدة«، وسرتى إصدار نسختك من واتساب.

فيسبوك يحّذر؟
اعداد : زيد الجنابي
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