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للمحافظة على  اسهامَا منها 
المعالم التراثية في  كربالء...

العتب���ة الحس���ينية المقدس���ة 
تؤّهل سوق الحسين )عليه السالم(

مهٌن تراثي���ٌة ما زالت تنبض 
بالحياة...

والعب���اءة  العق���ال  صناع���ُة 
في كرب���الء ..هوية وتقليد 

عشائري عريق

مش���هدان للحسين وابنه 
السالم  عليهما  المحسن 

في حلب 

اراء مختلف���ة على ق���درة ادارة 
العائلة... فاجتمعت بأن : 

الرجُل مفتاح  االسرة .. والمرأة  
هي القوة المحّركة له
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) 71 ( أو مل يروا أنا خلقنا هلم مما عملت أيدينا قيل يعني مما تولينا إحداثه ومل يقدر عىل إحداثه 

غرينا وذكر األيدي وإسناد العمل إليها استعارة تفيد مبالغة يف االختصاص والتفرد باألحداث 
والقم��ي أي بقوتنا خلقناها أنعام��ا خصها بالذكر ملا فيها من بدايع الفطرة وكثرة املنافع فهم هلا 
مالك��ون يترصفون فيها بتس��خرينا إياها هل��م ) 72 ( فصريناها منقادة هلم ف��إن اإلبل مع قوهتا 
وعظمتها يس��وقها الطفل فمنها ركوهبم مركوهب��م ومنها يأكلون أي يأكلون حلمه ) 73 ( وهلم 
فيها منافع بام يكسبون هبا ومن اجللود واألصواف واألوبار ومشارب من ألباهنا أفال يشكرون 

نعم اهلل يف ذلك ) 74 ( واختذوا من دون اهلل آهلة أرشكوها به يف العبادة لعلهم ينرصون رجاء
أن ينرصوه��م ) 75 ( ال يس��تطيعون نرصه��م وهم هل��م جند حمرضون القمي ع��ن الباقر عليه 
السالم يقول ال يستطيع اآلهلة هلم نرصا وهم لآلهلة جند حمرضون اي حمرضون أثرهم يف النار

) 76 ( ف��ال حيزن��ك قوهل��م يف اهلل بال��رك واإلحلاد أو في��ك بالتكذيب والتهج��ن إنا نعلم ما 

يرسون وما يعلنون فنجازهيم عليه وكفى بذلك تس��لية لك ) 77 ( أو مل ير االنس��ان أنا خلقناه 
م��ن نطفة فإذا هو خصيم مبن القمي أي ناطق عامل بليغ قيل تس��لية ثانية بتهوين ما يقولونه يف 

إنكارهم احلر ) 78 ( ورضب لنا مثال أمرا عجيبا وهو نفي القدرة عىل إحياء املوتى ونيس
خلق��ه خلقنا إي��اه قال من حييى العظ��ام وهي رميم منكرا إياه مس��تبعدا ل��ه والرميم ما بىل من 
العظام ) 79 ( قل حيييها الذي أنشأها أول مرة فإن قدرته كام كانت وهو بكل خلق عليم يعلم 
تفاصيل املخلوقات وكيفية خلقها وأجزائها املتفتتة املتبددة أصوهلا وفصوهلا ومواقعها وطريق 
متيزها وضم بعضها إىل بعض  ) 80 ( الذي جعل لكم من الشجر األخرض نارا قيل بأن يسحق 
املرخ عىل العفار ومها خرضا وان يقطر منهام املاء فتنقدح النار القمي وهو املرخ والعفار يكون 
يف ناحي��ة م��ن بالد العرب فإذا أرادوا أن يس��توقدوا أخذوا من ذلك الش��جر ث��م أخذوا عودا 
فحركوه فيه فيس��توقدون منه النار فإذا أنتم منه توقدون ال تش��كون يف أهنا نار خترج منه ) 81 ( 
أوليس الذي خلق الساموات واألرض مع كرب جرمهام وعظم شأهنام بقادر عىل أن خيلق مثلهم 
يف الصغر واحلقارة وهو اخلالق العليم كثري املخلوقات واملعلومات  ) 82 ( إنام ش��أنه إذا أراد 
شيئا أن يقول له كن تكون فيكون فهو يكون أي حيدث وقرئ بالنصب وهو متثيل لتأثري قدرته 
يف م��راده بأمر املطاع للمطيع يف حصول املأمور من غري امتناع وتوقف وافتقار إىل مزاولة عمل 
واستعامل آلة قطعا ملادة الشبهة  ) 83 ( فسبحان الذي بيده ملكوت كل شئ تنزيه له عام رضبوا 
له وتعجيب عام قالوا فيه وملكوت كل يشء ما يقوم به ذلك اليشء  من عامل األرواح واملالئكة 

وإليه ترجعون وعد ووعيد للمقرين واملنكرين .

��ا َعِمَل��ْت َأْيِديَن��ا َأْنَعاًما َفُه��ْم هَلَا  ��ْم مِمَّ ��ا َخَلْقَن��ا هَلُ َأَومَلْ َي��َرْوا َأنَّ
��ْم َوِمْنَها  ��ْم َفِمْنَه��ا َرُكوهُبُ ْلَناَه��ا هَلُ َمالُِك��وَن {ي��س/71} َوَذلَّ
ْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمَش��اِرُب َأَفاَل َيْشُكُروَن  َيْأُكُلوَن {يس/72} َوهَلُ
وَن  ُه��ْم ُين��رَصُ ��ًة َلَعلَّ آهِلَ  ِ ��ُذوا ِم��ن ُدوِن اهللَّ َ {ي��س/73} َواختَّ
وَن  رَضُ ْ ْم ُجنٌد حمحُّ ُه��ْم َوُهْم هَلُ {يس/74} اَل َيْس��َتِطيُعوَن َنرْصَ
وَن َوَما ُيْعِلُنوَن  ا َنْعَلُم َما ُيرِسحُّ ْم إِنَّ ُزنَك َقْوهُلُ {يس/75} َفاَل حَيْ
ْطَفٍة َفإَِذا ُهَو َخِصيٌم  {يس/76} َأَومَلْ َيَر اإْلِنَساُن َأنَّا َخَلْقَناُه ِمن نحُّ
يِي  َ َخْلَقُه َقاَل َمْن حُيْ َب َلَنا َمَثاًل َوَن��يسِ بِ��نٌ {يس/77} َورَضَ محُّ
َل  يِيَها الَِّذي َأنَش��َأَها َأوَّ اْلِعَظاَم َوِه��َي َرِميٌم {يس/78} ُقْل حُيْ
َن  ��ِذي َجَعَل َلُكم مِّ ٍة َوُهَو بُِكلِّ َخْل��ٍق َعِليٌم {يس/79} الَّ َم��رَّ
ْنُه ُتوِقُدوَن {يس/80} َأَوَلْيَس  ْخرَضِ َناًرا َفإَِذا َأنُتم مِّ َجِر اأْلَ الشَّ
ُلَق ِمْثَلُهم َبىَل  ْرَض بَِقاِدٍر َعىَل َأْن خَيْ َواِت َواأْلَ ��امَ الَِّذي َخَلَق السَّ
اَم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل  ُق اْلَعِليُم {يس/81} إِنَّ الَّ َوُهَو اخْلَ
َل��ُه ُكْن َفَيُكوُن {يس/82} َفُس��ْبَحاَن الَِّذي بَِي��ِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ 

ٍء َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن {يس/83}  يَشْ

تفسير السورةسورة يس

ان الظرَف الذي يمر به العراق ال ُيحسد عليه وبين المطالبات الشرعية والتدّخل التخريبي اصبحت الصورة 
ضبابي������ة وبفعل فاعل وال بد من فاعل خي������ر يّدلنا على الدرب الصحيح وهذا الفاعل ينصحنا لوجه اهلل فعدم 
االلتزام بما يريد ونصّر على التمس������ك به فهنا تكمن المش������كلة والحل اكثر اش������كاال والكل معنيون الطبقة 
السياس������ية والشعب العراقي ، فالعراق سفينة تحملنا والعبث بها بحجة االحتجاجات يؤدي الى غرق الجميع 
اّما تغيير الفاسد من طاقم قيادة السفينة هذا هو المطلوب فالعراق يعاني من ازمة سهلة التشخيص وصعوبة 
التنفيذ والصعوبة تكمن في عدم وحدتنا وااللتزام بالنصائح التي وّجهتها لنا المرجعية والخطوة االولى هو 
انتخاب اعضاء لبرلمان مهني ونزيه يقوم بتغيير وترميم تراكمات الفاس������دين الذين عبثوا بالوضع العراقي 

وبكل مجاالته .
اّما التس������قيط والتنكيل والعناد فيما بين الجميع فان هذه التصرفات ليس������ت حلوال لمش������اكلنا بل تؤدي الى 
توس������يع الفجوة لتصبح هاوية وال سمح اهلل الجميع سيس������قط فيها ، التأني والتعقل وحتى التضحية مؤقتا 
لبعض االمور كيٍ  نثّبت ارجلنا على الطريق الذي رس������مه لنا س������ماحة الس������يد السيس������تاني دام ظله الوارف 

وستتحقق المطالبات جميعها .  

يف بع�ض االحيان احللول تعّقد امل�شكلة

لنختِم القراآن معًا



أقدم  التي  املشينة  الفعلة  كربالء،  حمافظة  ومتظاهرو  ناشطو  استنكَر 
عليها عدد من امللّثمن بحرق املحال التجارية وتدمري ممتلكات الناس 
يف شارع )السناتر( يف املحافظة، مؤكدين ان »هؤالء الرذمة ال يمثلون 

التظاهر السلمي يف كربالء«.
كام وشّدد املتظاهرون وأهايل املدينة عىل رضورة أن تأخذ قيادة رشطة 
كربالء خطواهتا اجلدية لتأمن محاية الناس واملتظاهرين عىل حٍد سواء، 

كون احلامية األمنية تقع عىل عاتقها بالدرجة األوىل.
والتخريب  والعبث  الفوىض  من  حالة  املايض،  األربعاء  يوم  وشهد 
عىل يد ملّثمن اعتدوا عىل املمتلكات العامة والشخصية يف أهّم شارع 
جتاري حيوي يف املحافظة، حيث أقدموا عىل غلق املحالت التجارية 

بالقوة، وحرق بوابة املرصف العراقي للتجارة.

قال الناطق باسم جهاز مكافحة اإلرهاب، صباح النعامن، أن اجلهاز لديه تقييم كامل عن التهديدات املعادية والنشاطات اإلرهابية، 
مبينًا أن العدو ليس له القدرة عىل هتديد األمن الداخيل.

»العمليات االستباقية مستمرة  أن  تتابع نشاطات فلول داعش اإلرهايب«، مضيفًا  ان »قوات جهاز مكافحة اإلرهاب  النعامن،  وبن 
ملالحقته يف املناطق التي حياول أن يشكل فيها مالذًا آمنًا له«.

وتابع القول، »يف هذه املرحلة نعتمد عىل اجلهد االستخباري املتواصل من خالل املتابعة امليدانية املستمرة، إضافة إىل التقنيات احلديثة 
التي حصل عيلها اجلهاز والتي متكّننا من الوصول إىل أبعد نقطة يمكن أن يتواجد فيها العدو«.

وأكد النعامن أن »القوات األمنية وجهاز مكافحة اإلرهاب بمعلوماته االستخبارية ولتقيمه للوضع األمني تستطيع إحباط أي خمطط 
إرهايب ممكن أن حياول العدو القيام به«.

متظاهرو كربالء: أحداث العنف 

والتخريب ال تمثل سلميتنا

مكافحة اإلرهاب: ال قدرة للعدو على تهديد أمننا

أعلن الحش���د الش���عبي تصديه لهجوم ش���نه 
عناص���ر تنظيم داعش اإلرهابي ف���ي قضاء بلد 

بصالح الدين.
وذكر إعالم الحش���د في بي���ان تلقت )األحرار(، ان 
»ق���وات اللواء 88 في الحش���د نجحت بالتصّدي 
لهجوم ش���نه عناصر تنظيم داع���ش اإلرهابي 

في منطقة المعتصم التابعة لقضاء بلد«.

كش���فت منظم���ة الح���ج والزي���ارة اإليرانية، 
ب���أّن قواف���ل ال���زوار المتوجهة إل���ى العتبات 
المقدس���ة في الع���راق تتم حالي���ًا جوًا فقط 
وعبر ثالث���ة مط���ارات هي طهران ومش���هد 

وكرمان. 
وقال���ت المنظم���ة في بي���ان: إن »تس���جيل 
أسماء الراغبين لزيارة العتبات المقدسة في 
العراق ب���دأ منذ أيام وفي حال زيادة الطلبات 
في المحافظات االخرى فإن���ه باالمكان زيادة 
عدد المط���ارات المخصصة لقواف���ل الزائرين 
ان  مضيف���ة  القواف���ل«،  حرك���ة  لتس���هيل 
»ش���ركة ماه���ان للطي���ران توف���د طائراتها 
الى مط���ار النجف االش���رف فق���ط وفي حال 
فتح منفذ مه���ران الحدودي فان عدد الزائرين 

سيرتفع بتسيير القوافل البرية«.

الحشد الشعبي يتصّدى 
لهجوم »داعشي«

قوافل الزائرين اإليرانيين للعراق 

تتجه عبر 3 مطارات فقط

أخبار
ومتابع��ات
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أمني الفتوى بدار اإلفتاء املرصية، الشيخ أمحد ممدوح يف تسجيل فيديوي: جواز قول »مدد يا سيدنا احلسني، ومدد يا رسول اهلل«.
عاصمة إقليم السند »کراتيش«، تشهد طباعة أول مصحف بخّط بريل لفئة املكفوفني بـ )6 جملدات(.

منظمة الالعنف العاملية حتّذر السلطات اهلندية من حرب أهلية بسبب سياساهتا العنرصية، وآخر قانون اجلنسية لغري املسلمني.
إرضاب العاملني بوسائل النقل يف فرنسا، يدخل أسبوعه الرابع، ليفسد مشاريع  اآلالف لإلحتفال بعيد امليالد.

الموسوي: طب األسرة حجر األساس 
بمنظومة الصحة الشاملة ق���ال المهن���دس الزراع���ي، حس���نين جاس���م، 

م���ن مزرعة »ف���دك« للنخي���ل، التابع���ة للعتبة 
الحس���ينية، أن المزرع���ة س���تعمل عل���ى رف���د 
السوق المحلية بمختلف أنواع التمور، مبينًا أّن 
»هناك مرحلة جديدة تتمثل بزراعة )850 دونمًا( 
ب� )33000 فس���يلة( من االصناف الجي���دة والنادرة، 
للتشجيع على المنتوج المحلي ورفد األسواق 

المحلية بالتمور«.

أمهية  عىل  كربالء  صحة  مدير  املوسوي،  صباح  الدكتور  أّك��د 
الصحية  للرعاية  أساسيًا  ركنًا  يمثل  كونه  األرسة  طب  ختصيص 
الدفاع  اللبنة األساسية واألوىل وخط  بإعتبارها  الشاملة لألرسة 

األول عن صحة املجتمع.
وقال املوسوي، خالل املؤمتر العلمي األول ألطباء األرسة: »يعد 
ختصص طب األرسة أحد عنارص نظام اجلودة الشاملة يف املجال 
الصحي يف معظم أنظمة دول العامل؛ ملا يتمتع به من تقديم الرعاية 

الوقائية واألولية وتوعية املجتمع وتثقيفه«.
الالزمة  التوصيات  لتقديم  باملؤمتر  احلارضين  املوسوي  ودعا 
منظومة  يف  األساس  »حجر  كونه  األرسة،  طب  برنامج  لتطوير 
يف  الصحية  احلياة  نمط  تطوير  عىل  قادر  وهو  الشاملة،  الصحة 

املجتمع ».

شهد العراق، األس���بوع الماضي، إقامة فعاليات 
مؤتمر )عراق المس���تقبل(، بمشاركة كل من 
الس���فارة الكندية في بغ���داد والبنك المركزي 
العراق���ي و البنك الدول���ي والمصرف الصناعي 
وش���ركة التأمي���ن الوطنية، فضالً ع���ن أصحاب 

المشاريع الصناعية .
التج���ارة والصناع���ة  المؤتم���ر نظمت���ه غرف���ة 
العراقي���ة الكندي���ة بالتع���اون مع ش���ركة اوال 
لالستشارات إلطالق مش���روع )عراق المستقبل( 
ال���ذي يه���دف إل���ى دع���م المش���اريع الصناعية 
الصغيرة والمتوس���طة للش���باب، باإلضافة إلى 
تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في االقتصاد 

العراقي مما يشكل مكسبًا حقيقيًا لها.

العتبة الحسينية المقدسة  
تدعم المنتج الوطني

إنطالق مشروع »عراق المستقبل«

عين على العالم

*

*

*

*
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 30/ربيع اآلخر/1441هـ الموافق 2019/12/27م :

من كالم ألمري املؤمنن )عليه السالم( من مجلة ما قال:)َواَل َتَضُعوا 
ْنَيا َواَل َتِشيُموا َباِرَقَها َواَل  ْقَوى َواَل َتْرَفُعوا َمْن َرَفَعْتُه الدحُّ َمْن َرَفَعْتُه التَّ

َتْسَمُعوا َناِطَقَها(. 
)َواَل َتَضُعوا َمْن َرَفَعْتُه التَّْقَوى(

اهلل  ُيريض  الذي  التنافس  بيننا؟  التنافس  ما هو وجه  اهلل  نحن عباد 
نتنافس فيه بحيث هذا التنافس فيه مكيال ونزداد من هذ املكيال كلام 

كان الكيل اكثر كلام تقدمنا يف السباق اكثر، ما هي موارد التنافس؟
الحظوا موارد التنافس عندما ُتطرح امام أي جمتمع يعرف ان معنى 
السبق  توّجه  املجتمع  ثقافة هذا  السبق ليشء،  فيه نوع من  التنافس 
وجتد  املال  يف  تتنافس   ً مثال  الناس  اجلهة،  هذه  او  اجلهة  هذه  نحو 
الناس عندما يتنافسون يف املال احدمها يشعر باللذة وبالنزوة ويشعر 
القرآن  واضح  بشكل  مّرت  احلالة  وهذه  اكثر،  مالُه  ألن  بالفخر 
عندما استعرضها يف قضية قارون وقارون كان مملوءًا من املال وكان 
يفتخر ان هذا املال انام أوتيته عىل علم عندي، وقد مّرت علينا بعض 

اخلطب املتعلقة هبذا اجلانب.
تتنافس  وايضًا  وقوهتا  وبعضالهتا  بأجسامها  تتنافس  الناس  بعض 
وتفتخر يف ذلك وامثال هذه التنافس بعضها فيه شائبة وبعضها مباح 
لكن ال ينفع، املنافسة التي تنفع هي مسألة التنافس عىل التقوى ملاذا؟ 
ألن واقعًا التقوى هي عبارة عن منافسة بن بني البر أمام اخلالق، 
نحبُه وهذه  ان  يريدنا  اهلل  منُه،  نقرتب  ان  يريدنا  وتعاىل  تبارك  واهلل 
املحبة التي تنشأ من حب اهلل ايضًا لنا، اهلل تعاىل يريدنا ان نقرتب منُه 
ولذلك االمور العبادية عندما يذكر الفقهاء يقول البد ان تكون فيها 
ُقرب مادي،  يوجد  تعاىل ال  اهلل  تعاىل، وقطعًا مع  اهلل  اىل  الُقربة  نّية 
االنسان يف اجلنة ال يكون أقرب اىل اهلل ماديًا مما هو يف الدنيا ان أهل 

السامء يطلبونه كام تطلبونه أنتم وانام هذا الُقرب هو الُقرب املعنوي 
كلام اقرتب االنسان من اهلل تعاىل او كلام جاء بمقربات اىل اهلل تعاىل 

حتقق القرب، ما هي هذه االشياء التي نقرتب فيها اىل اهلل تعاىل؟
اهلل تعاىل يريدنا ان نتقيه ونكون من املتقن وهذه املفردة اخواين عىل 
ما فيها من اختصار لكنه يف الواقع من االمور التي ال اقول مستحيلة 
ومعنى  للمتقي  احلقيقي  الفوز  الفوز،  وهبا  جماهدة  اىل  حتتاج  لكن 

املتقي هو الذي يرى اهلل تعاىل يف كل شاردة وواردة.
نحن اذا ُكنا ُنحب اهلل تعاىل البد ان ُنحب من أحّبه اهلل، واذا ُكّنا فعال 
ً ُنحب اهلل تعاىل علينا ان نبغض من يبغضه اهلل، ألن مقتىض العالقة 
بن هذا العبد وبن سيده الواقعي هو ان يمتثل مِلا ُيريد وان يمتثل ملا 

يطلب وان يمتثل مِلا يقول.
امري املؤمنن )عليه السالم( يقول هناك جمموعة اقرتبوا اىل اهلل تعاىل 
أال وهم أهل التقوى هؤالء اهلل تعاىل يريدهم، وهذا عنوان التقوى 
ليس لُه عالقة بشكله بزّيِه بمرتبتِه يف الدنيا هبندامِه بمركزِه يف الدنيا 
ليست لُه عالقة بذلك، هذا فاز وتبّوأ مبّوأ صدق وكان من املتقن 
فال حتاولوا ان تضعوهم ال حتاولوا ان تنتقصوا منهم، اهلل تعاىل ُيريد 
يوم  نأيت  عندما  الفوز  هو  وهذا  السبق  هو  هذا  يرتفعوا  ان  هلؤالء 
اليوم العسري وكٌل مّنا يأيت معُه بكتابه يف تلك احلال  القيامة وذلك 
سنعرف  اللحظة  تلك  يف  ُيقال،  كام  تباكى  وممن  الباكي  من  ُيعرف 

مقدار اهتاممنا بأهل اهلل او والعياذ باهلل ُكّنا نستهزئ بأهل اهلل تعاىل.
ابتالء  الظروف  هذه  وبعض  متعددة  ظروف  حياته  يف  متّر  االنسان 
لُه وابتالء االخرين ايضًا لُه، االنسان قد يمر بحالة مرض عليِه ان 
يصرب لعّل تلك الدرجة ال حيصل عليها اال يف حال املرض واملرض 
حيتاج اىل ُشكر وحيتاج اىل صرب فإن احسن العبد ما مطلوب منُه؛ اهلل 

ال تضعوا من رفعه اهلل 

صالة الجمعة 



تبارك وتعاىل اعطاُه منزلة وايضًا يمر بحالة، االخرون كيف ينظرون 
لُه فإن احسنوا النظر لُه اهلل تعاىل اعطاهم هبذا الظن وهذا االحسان 

لُه ايضًا اعطاهم مرتبة.
اهل  التقوى  اهل  تضعوا  ال  يقول  السالم(  )عليه  املؤمنن  امري 
التقوى اهلل تعاىل رفعهم وانتم ال حُيسن منكم ان تضعوا من رفعه 

اهلل تبارك وتعاىل.
َرَفَعْتُه  َمْن  َتْرَفُعوا  )َواَل  السالم(:  )عليه  االمام  قال  ذلك  بعد  ثم 

ْنَيا(. الدحُّ
امليزان ليس ميزان قناعاتنا الدنيوية اخواين، طبعًا الدنيا فيها موقع 
ِرفعة  ُكّلها  وهذه  مميز  ثراء  فيها  والدنيا  مميز  جاه  فيها  والدنيا  مميز 
دنيوية والرفعة  ِرفعة  ِرفعة لكن  ان هذه  ُينكر احد  بمقدار حمدد ال 
تعاىل،  اهلل  يريد  ما  واقع  مع  تتامشى  ال  احلاالت  اغلب  يف  الدنيوية 
اقول هذا  لكن  أقول ذلك  معًا ال  والدنيا  الدين  أقول ال جيتمع  ال 
يغفل  عندما  واالنسان  حرام-  أو  ُشٍح  من  إاّل  مال  زاد  -ما  قليل 
لنا  واملوعظة  بخدمتكم  نكررُه  دائاًم  املوضوع  وهذا  تتبدل  قناعاتُه 
قناعاتُه  ببعض احلاالت..  يمر  االنسان عندما  لكم،  تكون  ان  قبل 
تتبدل وهذه القناعات املتبدلة ليست ناشئة من علم او زيادة معرفة 
ابدًا وانام ناشئة من تبّدل املواقع وهذا َخِطر، ألن االنسان اذا تبّدل 
يتأّذى  لنفسِه ما يفعل، كان مظلومًا  موقعه يف بعض احلاالت يربر 
من الظامل لكن عندما يتبوأ موقعًا قد يظلم واذا ظلم يربر لنفسِه هذا 
الُظلم، هذا ما ناشئ من زيادة معرفة وال ناشئ من ثقافة زائدة وال 
ناشئ من ِعلم وانام ناشئ من تبّدل مواقع وهذه املواقع يراها لذيذة 
فيحاول ان يمرر هذه االمور عىل نفسه ويوهم نفسُه انُه عىل صواب 

وهذا موضوع َخِطر.
بعد  ثم  معينة  بفكرة  يقتنع  بداية شبابه  يكون يف  قد   االنسان  نعم، 

البصرية  يف  وزيادة  املعرفة  يف  زيادة  من  ناشئة  تتبدل  عامًا  عرين 
معرفة  اكتسب  كلام  واالنسان  حسن  أم��ٌر  هذا  العلم  يف  وزي��ادة 
قناعاتُه ايضًا تكون أرسخ وقناعاتُه تكون اثبت، انا ال احتدث عن 
اقول  لكن  معرفة  يزداد  ان  الطبيعي  وضعه  بمقتىض  االنسان  هذا 
القناعات التي تتبدل بحسب املواقع وبحسب الظرف خصوصًا من 
يريد ان يفعل املوبقة وجيد هلا مربرًا، يريد ان يفعل فعالً  عىل خالف 

مبادئه وجيعل لُه مربرًا..
امري املؤمنن )عليه السالم( يضع هذا امليزان أهل التقوى مهام يكن 
يشمله  ال  احلديث  التقوى  عن  جترد  اذا  نعم،  تقوى،  صاحب  هو 

الكالم كالم مع املتقي.
َرَفَعْتُه  َمْن  َتَضُعوا  )َواَل  يقول:  السالم( خياطبنا  املؤمنن )عليه  امري 
التَّْقَوى( ال تضعوا وانام تعاملوا معه وفق ما عنده هذا حمل التنافس، 
ْنَيا( االنسان الذي رفعتُه الدنيا وخال من  )َواَل َتْرَفُعوا َمْن َرَفَعْتُه الدحُّ

التقوى ليس هذا هو امليزان املطلوب يف التعامل.
اعتقد هذا املقدار امري املؤمنن )عليه السالم( يريد ان حيدد وينّظم 
وهيّذب سلوكياتنا العامة، وانتم تعلمون بعض السلوكيات العامة 
اخواين هلا مدخلية يف ردع الناس عن غّيهم وبعض السلوكيات هلا 

مدخلية يف إبقاء الناس عىل غّيهم.
الردع االجتامعي مهم جدًا اذا جمتمع خال من الروادع ال يرى خريًا، 
واذا كان جمتمعًا متامسكًا فيه رادعية ُعرفية دينية ُارسية هذه الروادع 

االجتامعية متنع املجتمع من االنزالق اىل مهاوي ُاخر.
القوَل  يستمعون  الذين  من  نكون  ان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  نسأل 
فيتبعون أحسنه، اخذ اهلل بأيدينا وايديكم ملا فيه خري الدنيا واآلخرة 
وآله  حممد  عىل  اهلل  وصىل  العاملن  رب  هلل  احلمد  ان  دعوانا  واخر 

الطيبن الطاهرين.



اخويت اخوايت..
أوّد ان اكون بخدمتكم يف األمر التايل:

سهولة  تتشّعب  قطعًا  احلياتية  االم���ور 
مناحي  مجيع  يف  علينا  وينبغي  وصعوبة، 
وأه��ل  العقل  أه��ل  اىل  نركن  أن  احل��ي��اة 
ألهنا  امل��ش��ورة،  نتجاوز  ال  وان  احلكمة، 

ُتفيض اىل الندامة.
قد أتصّور انني قد احطت بكل يشء؛ فابدأ 
أترصف وفق هذا املنظور.. قد  يكون ذلك 
املجّرد،  عقيل  ًعىل  واتكاال  بنفيس  غ��رورًا 
مع انُه يوجد من هو أفضل مني، ومن هو 

واألمر  حكمة،  اكثر  هو  ومن  مّني،  أعقل 
يعنيني وانا البد من  ان انجح فهذه مسرية 
حيايت عامة.. اقتصاديًا ، اجتامعيًا، سياسيًا، 
كنت  اذا  ولكن  انجح  ان  ُاريد  انا  ُارسي��ًا، 
حيايت  ارّتب  ان  البد  انجح  ان  ُاريد   ً فعال 
وسالمة  القرار،  سالمة  هلا  اضمن  بطريقة 
من  كان  من  ميزة   روّي��ة،  اىل  حتتاج  القرار 
رأي��ًا  يعطي  ال  ان��ه  واحلكمة  العقل  أه��ل 
قد  انفعاالت  مع  يتعامل  ال  وان  ُجزافًا، 
العقل  أهل  ميزة  وان��ام  اإلشكال،  حتّل  ال 
م��ن مجيع  األم���ر  ي��درس��وا  ان  واحل��ك��م��ة 

اطرافه، فإذا قرروا.. قرروا بمقدار يضمن 
لنا سالمة هذا القرار.

وحقيقة اخواين االنسان يف بعض احلاالت 
معّلم،  ع��ن  يبحث  ن��اص��ح،  ع��ن  يبحث 
حكيم،  عن  يبحث  مرشد،  عن  يبحث 
العاقل  ومقصودي  عاقل..  عن  يبحث 
ليس املقصود العقل يف قبال اجلنون، الناس 
، ولكن  ُكلها هبذا املقدار ُعقالء إال َمن ُجنَّ
ُان��اس  هناك  هم  العقل  أه��ل  مقصودي 
املشكلة،  تشخيص  عىل  بقدرهتم  يمتازون 

وإجياد احللول احلقيقية هلا.

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 30/ ربيع اآلخر/1441هـ 

الموافق 2019/12/27م، تحدث سماحته في ُخطبته قائاًل :

صالة الجمعة 

السيُد الصافي يدعو الى الركون الى أهل الحكمة

 وينّبه الى مخاطر الندامة نتيجة تجاوز مشورتهم 



احلكمة  وأهل  الروّية  وأهل  العقل  وأهل 
نوع من الرمحة يف كل جمتمع عىل اختالف 
كي  هلؤالء  يلجأ  االنسان  ان  املجتمعات، 
يوجهوه بمقدار ما جيعل له حالة من االنقاذ 
التاريخ  واقرأوا  فيها،  هو  التي  املشكلة  يف 
كثريًا و تاريخ املجتمعات، املشكلة ليست 
يف أهل احلكمة والعقل، املشكلة يف من ال 
يسمع أهل احلكمة والعقل، املشكلة ايضًا 
واحلكمة  العقل  أهل  من  انُه  يّدعي  فيمن 
أهل  من  جيعلُه  ال  االدع��اء  وه��ذا  يدّعي 
االدع��اء  هذا  بالعكس  واحلكمة،  العقل 
نفسه تغيب عنها احلقائق  سيجعلُه وجيعل 

كثريًا ألنه صّد نفسُه عن الرؤية احلقيقية.
االنسان العاقل عندي مشكلة مرضية اعلم 
ان  اختصاص  من  لسُت  وانا  مريض  اين 
نفيس وبعد  اعرض  ان  اعالج نفيس، البد 
ايضًا  الطبيب  ويوّجهني  نفيس  اعرض  ان 
البد بعد ذلك ان اسمع ما يقول الطبيب، 
مريضًا  سأبقى  أكرتث  ومل  أسمع  مل  اذا  اّما 
وان كنُت اظن عند نفيس انني ُشفيت، ألن 
انا أومهُت  العالج،  العالج مل أحصل عىل 
نفيس اين تعاجلت لكن حقيقة انا مل اتعالج.
مّنا  كٌل  ُاطيل،  ال  كي  اخ��واين  والحظوا 

من  نعم،  اآلخرين،  يشاور  ان  اىل  حيتاج 
يشاورهم البد ان يكونوا من أهل املشورة، 
العمر  يف  ليس  والُكرب  يكرب  ان  حُيّب  وكٌل 
وانام الُكرب بام عندي من معرفة او بام ُاعّرف 
من أهل العقل واحلكمة باملعرفة كي أكون 
وال  املعرفة  هذه  عندي  ال  اذا  اما  كبريًا، 
ما  صغريًا  سأبقى  العقل؛  اهل  عىل  اعتمد 
حييت، وأهل العقل واحلكمة ليس يأتون 
جتربة  من  ُيميَّز  االنسان  اخ��واين،  بقرار 
العقل  أه��ل  من  ه��ذا  ان  وُي��ع��َرف  وُيميَّز 
ال  اين  نفيس  إنصاف  من  فليس  واحلكمة، 
أسمع اهل العقل وأهل احلكمة، ليس من 
كام  نفيس  انصف  ان  البد  نفيس،  إنصاف 
اختار جلسمي الطعام اجليد؛ البد ان اختار 
إن مل أستطع  الفكرة اجليدة،  لعقيل ونفيس 
ان  البد  توّفرت  ف��إذا  هلا،  اسعى  ان  البد 

اعمل هبا.
يراها  املرآة  يف  نفسه  يرى  عندما  االنسان 
عىل حجمها احلقيقي، املرآة تعكس حجمه 
تعكس  ال  املرآة  انواع  بعض  اما  احلقيقي 
مزيفة،  املرآة  هذه  تكون  احلقيقي  حجمه 
توجد بعض انواع  من املرآة تضّخم شكل 
املرآة  هذه  آخر   ً شكال  وتعطيه  االنسان، 

ونِعمة   ، هَي  كام  احلقائق  احلقائق،  تزّيف 
وأهل  العقل  أهل  من  عندُه  االنسان  ان 
ان  اىل  مدعاة  ستكون  هذه  لكن  احلكمة، 
يؤرّش عليِه بالسلب اذا مل يستنر برأي اهل 
املشكلة  قلت  انا  احلكمة،  وأه��ل  العقل 
ليست هنا.. املشكلة فيمن ال يسمع او من 

يسمع وال يطّبق.
كل  موقع  تفاوت  عىل  بحياتِه  يمر  مّنا  كٌل 
مّنا يف مشاكل حيتاج من يستشريُه، وحيتاج 
من ينبهُه، وحيتاج من يستشريه وينبهه عىل 
انُه كيف املخلص من هذه املشكلة التي انا 
اعطوه  اذا  سعيدًا  يكون  واالنسان  فيها، 
حّصل  اذا  سعيدًا  يكون  العاقل  احل��ل.. 
اذا عمل  عىل احلل، ويكون موفقًا وأسعد 
بام قيَل لُه.. عىل كل حال هذا ما يسمح بِه 

الوقت اخواين.
االبدان  سالمة  وتعاىل  سبحانه  اهلل  نسأل   
واالرواح، وان حيفظ بالدنا من كل سوء، 
االحياء  واملؤمنات  للمؤمنن  اغفر  اللهم 
وبينهم  بيننا  اللهم  تابع  واالم��وات  منهم 
ان احلمد هلل رب  باخلريات، وآخر دعوانا 
الطيبن  وآله  حممد  عىل  اهلل  وصىل  العاملن 

الطاهرين.



طالب الظاهر

ال يمكن أن تخلو الحياة من حدوث معاضل ومشاكل، حينئذ ومن دواعي الرحمة اإللهية على الناس كمجتمعات وأفراد، أو حتى 

في السوق والمدرسة والدائرة وغيرها، أقول من دواعي الرحمة اإللهية التي توجب على الناس شكر اهلل عليها، أن يكون بينهم 

رجل حكيم، من أصحاب العقل الراجح، والفهم السديد، والبصيرة .. ليتم اللجوء اليه لمعالجة مثل تلك المعاضل والمشاكل 

بالحق والعدالة، فتطمئن لحكمته ورأيه القلوُب، ويخرج الجميع منها وهو راض.. مطمئن، وقد انطفأت بحكمته نار الفتنة.

الحليُم تكفيه اإلشارة

أهل احلكمة
أمري  قال  كام  املؤمن..«،  ضالة  احلكمة   «
أحد  يف  واحلكيم  السالم،  عليه  املؤمنن 
معاين الكلمة تعني الطبيب، وأهل احلكمة 
وهم   .. كبرية  عقول  أصحاب  أناس  هم 
أهل عدالة  حيكمون بالعدل واحلكمة فيام 
قد  ذلك  قبل  من  وهم  الناس،  بن  شجر 
قبل  البصرية  بموهبة  عليهم  تعاىل  اهلل  َمنَّ 
العقل،  قبل  والعقالنية  والتعّقل  البرص، 
قبل  واهل���دوء  النظر،  قبل  النظرة  وبعد 
املشكلة،  بذات  الرسيع  والتأثر  االنفعال 
أو قرب أو بعد القرابة بن هذا او ذاك من 
يف  الناس  يمر  أن  البد  إذ  املتخاصمن.. 
احلياة بأزمات وحمن وفتن خانقة ومشاكل 
معقدة.. حيتار الناس فيها، بامذا يترصفون؟ 
كيف يواجهون مثل تلك األزمات واملحن 
الصحيح  الترصف  هو  وما  بل  والفتن؟ 

جتاهها؟!
والبد من وجود احلكيم الناصح.

ذخر العراقين 
احلكيم،  دور  يأيت  احلرجة  اللحظات  يف 
فيوّجه الناس صوب ما يكون خريًا لدينهم 
أو  هذا  مع  له  مصلحة  ال  فهو  ودنياهم، 
ذاك من الناس سوى حرصه عىل مصلحة 

يملك  ال  للبالد،  العليا  واملصلحة  العباد 
عىل اآلخرين سلطانا سوى اسداء النصح، 
وبذل املشورة هلم.. فيشري احلكيم اىل احلل 
أو  املعضل  األمر  هذا  مواجهة  يف  األمثل 
ذاك، وطبعًا أقرب مثال عىل هذا هو حرية 
التام..  الدمار  من  للوطن  واإلنقاذ  الناس 
املجرمة  داعش  عصابات  اجتياح  نتيجة 

لثلث العراق.  
مصري  سيكون  كان  كيف  نتخيل  أن  ولنا 
حكيمنا  وج��ود  لوال  والعراقين  العراق 
املرجع  املفدى  الرشيد  وقائدنا  الكبري، 
تعاىل  اهلل  حفظه  السيستاين  السيد  األعىل 

ذخرا للعراق والعراقين  .
أخذ املشورة

أمهية  ي��درك  ال  الناس  من  البعض  لعل 
أخذ املشورة وسامع  النصح من أصحاب 
احلكمة والتعقل، حيدث هذا نتيجة الغرور 
واالعتقاد بأنه أفهم وأعقل من أن يستشري 
يعد  املشورة من أحد، وهذا طبعا  أو أخذ 
إنسان  أي  اإلنسان..  إن  إذ  فادحًا،  خطأ 
العقلية،  اإلدراك��ات  من  معينة  حدود  له 
ضمن  األم��ور  ببعض  ملاّمً  يكون  قد  نعم 
أمور  عنه  تغيب  قطعًا  لكن  االختصاص، 

أخرى ربام كثرية.

ُيمّيز  أن  له  البد  االنسان  إن  هنا  وشاهدنا 
العقل  أهل  ويعَرف  التجربة،  خالل  من 
وإال  م��ش��ورهت��م،  ع��ىل  وي��س��ري  واحلكمة 
فهو  سبيال،  للحق  يدرك  ال  تائهًا  سيبقى 
يظلم نفسه عندما ال ينصف نفسه، ويصّم 
آذانه عن سامع صوت احلكمة، البد له أن 
الباطل،  ومنهج  احلق  منهج  بن  ما  خيتار 
وإذا صعب عليه التمييز يمكنه أن يستشري، 
وإذا  األمر،  هذا  مثل  أحيانًا   سهاًل  فليس 

سمع وتأكد من احلق البد أن يعمل به.   
الندامة أخريًا

بعض  يسمع  ال  إن  حقًا،  له  ُيؤسف  مما 
احلكيم،  من  احلكمة  ونداء  صوت  الناس 
الناس مع وجود  إن  أو يف حاالت أخرى 
يّدعي  من  اىل  يلجؤون  لكنهم   احلكيم، 
وجهاًل  واحلكمة،  العقل  أه��ل  م��ن  إن��ُه 
خلفه،  ويسريون  منه،  املشورة  يأخذون 
مصاحله  حتقيق  أج��ل  م��ن  فيستغفلهم 
وعندما  مصاحلهم،  حساب  عىل  اخلاصة 
يتمكن ويصل ملا يريد؛ يرضب هبم عرض 
الندم، وقد جاء يف  ينفع  احلائط، حينئذ ال 
ِمن  املؤِمُن  ُيْلَدُغ  ال  الريف:)  احلديث 

ُجْحٍر َمّرَتن(.

من وحي الجمعة



عىل  املتفق  األحاديث  مجيع  جلمع  مؤلفن  ليسا  الصحيحان 
هذه  انتقيت  إين  ق��ال  فقد  البخاري  عند  حتى  بل  صحتها 
اجلميع  علم  مع  صحيح,  حديث  ألف  ستامئة  من  األحاديث 
بصعوبة رشوط البخاري واملشددة جدًا يف صحيحه, ومع ذلك 
فالبخاري ميلء باألحاديث املعلقة وغري املسندة مع اختياره هلذه 
فالبخاري  وإسنادها  صحتها  واشرتاطه  وانتخاهبا  األحاديث 
وسنن  ألحاديث  املسند  اجلامع  بالصحيح  صحيحه  سّمى  قد 
رشوطه  خالف  فقد  ذلك  ومع  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  الرسول 
وروى اآلالف من األحاديث من دون أسانيد وروى أيضًا عن 
املرمين  املبتدعة  وعن  املدلسن  وعن  املجاهيل  وعن  الضعفاء 
حاله  هذا  ما  يكون  وكيف  الصحيح  هذا  فأين  الكربى  بالبدعة 

صحيحًا؟!!
أما صحيح مسلم فهو أدنى مرتبة من صحيح البخاري باالتفاق, 
صحتها  يمكن  ال  التي  املتناقضة  األحاديث  عىل  أيضًا  وحيتوي 
كلها, كحديث إسالم أيب سفيان, وحديث زواج النبي )صىل اهلل 
أخرى,  رواية  يف  حمرم  غري  وهو  رواية,  يف  حمرم  وهو  وآله(  عليه 
العلامء  بعض  بالنقد  هلا  تعرض  التي  الروايات  من  ذلك  وغري 
الذين ألفوا يف الصحيح, كابن حبان وابن خزيمة واحلاكم  وأخريًا 
الصحيح  يف  واجتهاداهتم  مبانيهم   بحسب  ألّ�فوا  فقد  األلباين, 
ولكن األمة مل تسّلم لكل هؤالء رأهيم يف صحاحهم فأخضعوا 

كتبهم للجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف.
وطلبوه  الصحيح  يف  ألفوا  الذين  العلامء  من  الكثري  وعندنا 

وحاولوا مجعه وتأليفه يف كتاب يسهل رجوع الناس إليه, كالكايف 
ومن ال حيرضه الفقيه, وتفسري القمي, وجامع الزيارات, ومفاتيح 

اجلنان وما إىل ذلك.
والتعديل  واجلرح  للنقد  كلها  أخضعناها  القاعدة  وعىل  ولكننا 
والتصحيح والتضعيف أما تقليد البخاري ومسلم وقبول قوهلام 
واجتهاداهتام فهو اخلارج عن القاعدة والشاذ عن عموم املوازين 

والقواعد الصحيحة والضوابط املتفق عليها.
املحدث  مثاًل  )وخ��ذ  الصحيحة  األح��ادي��ث  جيمع  من  فكل 
األلباين( فإنه سيجد الكثري من العلامء خيالفه الرأي يف تصحيح 

أو تضعيف هذا احلديث أو ذاك.
فهذا مطلب خاطئ ال يمكن حتقيقه, وال يمكن رمي األحاديث 
الضعيفة ألهنا تصلح كشواهد ومتابعات ويعمل هبا يف فضائل 

األعامل وما إىل ذلك.
الُسنة أصاًل كتاب واحد صحيح جيمع  : ال يوجد عند  أو فقل 
مجيع  حيتويان  ال  الصحيحن  ألن  الصحيحة  األحاديث  مجيع 
األحاديث الصحيحة باإلمجاع ألن هناك صحيحا كثريا يف غري 

الصحيحن.
وعند الشيعة طاملا ان كتب احلديث مجيعها ختضع للنقاش حول 
سندها ومتنها وكل عامل او فقيه حسب مبانيه فال يمكن ان يتم 
ضعيفة  وغري  عامل  عند  ضعيفة  تكون  قد  التي  االحاديث  طرح 

عند عامل اخر 

لماذا ال يوجد كتاب عند الشيعة
 يجمع احاديثهم الصحيحة مثل الصحيحين عند الُسنة؟
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قواعد  فقهية

املعنى: معنى القاعدة هو أنه إذا شك املكلف يف حتقق جزء 
العبادات بعد جتاوز املحل فال يعتنى بشكه وال يرتتب  من 
يف  الشك  هو  الفراغ  قاعدة  وموضوع  أثر،  أي  الشك  عىل 

صحة املركب بعد الفراغ عنه
والتحقيق: أنه ال فرق بينهام من هذه الناحية أصال بل الفرق 
إنام هو من ناحية الصحة والوجود، ففي قاعدة الفراغ يكون 
متعلق الشك هو صحة العمل بعد إحراز أصل العمل، ويف 
فيكون  العمل  أصل  الشك  متعلق  يكون  التجاوز  قاعدة 
جزء  هو  املشكوك  يكون  أن  من  أعم  التحقق،  يف  الشك 

املركب أو نفس املركب.
املدرك: يمكن االستدالل عىل اعتبار القاعدة بام ييل:

1 - الروايات: وهي الواردة يف باب الصالة، منها صحيحة 
السالم: رجل شك يف  اهلل عليه  قال: قلت أليب عبد  زرارة 
السالم:  عليه  قال  كرّب،  وقد  اإلقامة  يف  دخل  وقد  األذان 
)يميض( قلت: رجل شك يف األذان واإلقامة وقد كرّب، قال 
عليه السالم )يميض( قلت: رجل شك يف التكبري وقد قرأ، 
قال: عليه السالم: )يميض( قلت: شك يف القراءة وقد ركع، 
قال عليه السالم: )يميض( قلت: شك يف الركوع وقد سجد، 
قال: )يميض عىل صالته(، ثم قال: )يا زرارة إذا خرجت من 

يشء ثم دخلت يف غريه فشكك ليس بيشء( . إن اإلمام عليه 
املباركة  الصحيحة  هذه  يف  للصغريات  تعرضه  بعد  السالم 
نفس  التي هي  الخ(  )إذا خرجت...  الكربى  ذيلها  ذكر يف 

مدلول القاعدة فيكون الداللة تامة.
عليه  جعفر  أبو  قال  قال:  جابر  بن  إسامعيل  موثقة  ومنها 
وإن  فليمض،  سجد  ما  بعد  الركوع  يف  شك  )إن  السالم: 
شك يف السجود بعد ما قام فليمض، كل يشء شك فيه مما 
دلت عىل عدم   . عليه(  فليمض  قد جاوزه ودخل يف غريه 

اعتبار الشك بعد التجاوز عن املحل.
2 - التسامل: قد حتقق التسامل بن الفقهاء، عىل أنه ال اعتبار 
بالشك الذي يقع يف جزء من العبادات بعد التجاوز عن حمل 
واحلكم  عليه  متسامل  فاألمر  وجوده  املشكوك  اجلزء  ذلك 

مفتى به عندهم.
وهناك خصوصية أخرى لقاعدة التجاوز املستفاد من النص 

وهي بام ييل:
قال سيدنا األستاذ: ثم إنه يعترب يف قاعدة التجاوز الدخول يف 
الغري، لكونه مأخوذا فيها يف صحيحة زرارة وموثقة إسامعيل 
بن جابر املتقدمتن - إىل أن قال: - فاعتبار الدخول يف الغري 

يف قاعدة التجاوز مما ال ينبغي االرتياب .

قاعدة التجاوز



استفتاءات شرعية

األلعاب الرياضّية
السؤال : ما هي االلعاب الرياضية املحللة ؟

اجلواب : جتوز ممارسة األلعاب الرياضية الكروية ، ككرة القدم 
والسلة والطائرة واملنضدة وكرة اليد وغريها ، وجيوز مشاهدهتا 
مع  املختلفة  العرض  شاشات  عىل  أو  الرياضية  املالعب  يف 
دفع مال أو من دونه، برط أن ال يستلزم ذلك حراما كالنظر 
بشهوة ، أو ترك واجب كرتك الصالة. كام جتوز ممارسة املصارعة 

واملالكمة من دون رهان إذا مل تؤد اىل وقوع رضر بدين بليغ .

املالبس  الالعب  الرت��داء  الرعي  املوقف  هو  ما   : السؤال 
الرياضية القصرية )الشورت( ؟

اجلواب : جيوز ذلك يف حّد ذاته لالعبن الرجال .

السؤال : ما هو املوقف الرعي للعاملن يف الصحافة الرياضي�ة 
من حمررين مصورين ؟

كالرتويج  م  حم��رّ عىل  يشتمل  مل  ما  بعملهم  بأس  ال   : اجل��واب 
لاللعاب املحّرمة ونحو ذلك .

السؤال : ما هو املوقف الرعي ملامرسة كرة القدم وبقية األلعاب 
الرياضية يف األندية واملؤسسات الرياضية ؟

اجلواب : ال بأس بكرة القدم ونحوها إذا خلت عن املراهنة بن 
الالعبن وأما مع املراهنة فال جتوز ، كام ال جتوز لعبة الشطرنج 
باآلالت  اللعب   – لزومًا  األحوط  عىل   – وبحكمها   ، والنرد 

األخرى التي يتعارف التقامر هبا وان كان ذلك للتسلية او نحوها 
، وأيضًا ال جيوز من االلعاب الرياضية ما يكون خطرًا عىل حياة 

الالعبن او يعّرضهم لرضر شديد كام يف بعض أنواع املالكمة .

كاملصارعة  القتالية  املباريات  يف  املشاركة  جتوز  هل   : السؤال 
والكاراتيه ونحوها مما يؤدي غالبًا اىل الرضر املعتد به ؟

اجلواب : جتوز مع األمن من الرضر البليغ .

السؤال : ما هو راي سامحة السيد بمامرسة لعبة )البيليارد(و ما 
حكم بيعها ورشائها ؟

قامرية  لعبة  عّدت  إن  وبدونه  بل  الرهان  مع  الجيوز   : اجلواب 
والجيوز بيعها ورشاؤها يف الفرض .

والكبار  والصغار  الشباب  يامرسها  رياضة  القدم  كرة   : السؤال 
وغالبًا ما يتزامن وقت ممارستها مع وقت اذان )فريضتي املغرب 
والعشاء( مع ما هلام من فضل إذا أديتا يف وقتهام ، فهل يرتتب عىل 

تأخريها إثم مضاعف ؟
اجلواب : تأخري الصالة عن أول وقتها وإن مل يكن حرامًا ولكن 
يفّوت املكّلف بذلك فضيلُة أول الوقت وقد عّد ذلك يف بعض 
النصوص املروّية عن أهل البيت عليهم السالم تضييعًا للصالة!.



االحرار: حسين النعمة / حسنين الزكروطي / تصوير: صالح السباح

محمد صادق عماد ذو ال )12( ربيعا استأذن اهله اثناء عودتهم من كربالء المقدسة 
إبان زيارة أربعينية االمام الحسين )عليه السالم( الى بغداد بأن يقضي يومه هذا 

مع اصحابه واصدقائه للخدمة في موكب حسيني على طريق كربالء بغداد، وبعد 
ان أسدلت ليلة ذاك اليوم اتصل اصحابه بوالده ليخبروه بأن )محمدا( تعّرض لحادث 
سير مروري، وقد تم نقله الى مستشفى زين العابدين )عليه السالم( وهو بحالة 

خطرة.. وفي حالة من الذهول التي  خّيمت على والد المصاب قرر السفر الى 
كربالء في تلك الليلة دون ان يخبر احدا بمصاب ولده.

 عباس الشوك

لعالج حاالت مرضية لشرائح مختلفة

 من المواطنين كان اكثرها بالمجان 

مساعدات انسانية تتعدى 

)سبعة مليارات( دينار
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مرسعا  توجه  للمستشفى  وصوله  وعند 
اىل االستعالمات للسؤال عن ابنه، ولكن 
مل يتم التعرف عىل احد يرقد يف املستشفى 
)حممد  باسم  حينها  يف  عملية  جي��ري  او 
صادق(.. اال حالة واحدة كانت يف غرفة 
احلالة  هذه  ان  بعد  فيام  اتضح  العمليات 
االطباء  احد  بكفالة  للعمليات  دخلت 
اخراج  وعند  املصاب..  حياة  انقاذ  بغية 
عىل  صادق  تعرف  العمليات  من  احلالة 
ابنه واستفهم عن احلالة الصحية له وَعِلم 
برضورة بقائه يف املستشفى لتلقي العالج 
تستغرق  قد  فيها  سريقد  التي  الفرتة  وان 
قرابة  امل��ص��اب  بقي  وبالفعل  ش��ه��ورا، 

أربعة اشهر وصلت خالهلا تكلفة العملية 
وكلفة  الطبية  والفحوصات  والعالجات 
االدوية اىل قرابة )90( مليون دينار، وقد 

اعفي املريض من تسديدها.
فهو  ربيعا   )15( ذو  فاضل(  )عباس  اما 
شاب اخر كان قد تعرض حلادث مروري 
وقد  كربالء  حمافظة  سكنة  من  لكنه  ايضا 
تم نقله اىل مستشفى زين العابدين )عليه 
دعا  ما  ج��دا،  خطرية  وحالته  ال��س��الم( 
تطلب  العمليات  يف  عاجل  طبي  لتدخل 
اعضائه  ومعاجلة  الطحال  استئصال 
حدثت  التي  الكسور  وجتبري  امل��ت��رضرة 
العملية  تكلفة  وكانت  احل��ادث،  ج��راء 

من  اكثر  املستشفى  يف  الطبية  واخلدمات 
منها  اعفاؤه  تم  وقد  دينار  مليون   )30(

ايضا فيام بعد.
شعبة  مسؤول  الشوك  عباس  وحت��دث 
اخلدمات واملتابعة الطبية يف قسم الشؤون 
الطبية التابع للعتبة احلسينية املقدسة ملجلة 
)االحرار(: »دأبت العتبة احلسينية املقدسة 
الناس  مساعدة  عىل  املجاالت  كافة  يف 
الفقراء  طبقة  وحتديدا  بجانبهم  والوقوف 
واملرىض، ومن بن هذه االقسام والُشعب 
التي   الطبية(،  واملتابعة  اخلدمات  )شعبة 
حيث  والطبية  الصحية  ب��األم��ور  تعنى 
احلوائج  اصحاب  مساعدة  عىل   تعمل 
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والعالجات،  االدوي��ة  حيث  من  املرضية 
ف��ض��ال ع��ن إح��ال��ة ب��ع��ض احل����االت اىل 

املستشفيات داخل او خارج البالد«. 
صحة  دائ��رة  مع  تعاون  »لدينا  واض��اف: 
احلكومية  ومستشفياهتا  املقدسة  كربالء 
االهلية،  املستشفيات  بعض  اىل  اضافة 
زين  االم��ام  مستشفى  مع  تعاوننا  ومنها 
السيدة  ومركز  السالم(،  )عليه  العابدين 
وايضا  للعيون  ال��س��الم(  )عليها  زينب 
)عليه  احلسن  االم��ام  سفري  مستشفى  مع 
واجراء  الطبية  اخلدمات  لتقديم  السالم( 

بعض العمليات«.

ونوه الشوك عن »توصيات سامحة الشيخ 
عبد املهدي الكربالئي للعاملن يف الشعبة 
احلشد  وجرحى  املتعففة  العوائل  ملساعدة 
االجور  ختفيض  يتم  حيث  والتظاهرات 

كالعمليات  ذلك،  من  اكثر  او  الثلث  اىل 
اجلراحية بمختلف انواعها ومنها عمليات 
حتت  جترى  التي  لألطفال،  املفتوح  القلب 
ارشاف كوادر طبية اجنبية«، مشريا اىل »ما 
اوعزه سامحة الشيخ الكربالئي بخصوص 
عمليات القلب املفتوح بأن يتم اخذ نصف 
اجور العملية، وموضحا ان تكلفة العملية 
ستة  مبلغ  استقطاع  يتم  دينار(  )12مليون 

العوائل  بعض  وهناك  فقط،  دينار  مالين 
فيتم  املبالغ  ه��ذه  لتوفري  تفتقر  املتعففة 
ختفيض املبلغ املتبقي اىل الثلث او اكثر من 
رقود  اىل  حتتاج  حاالت  توجد  كام  ذلك، 
لفرتة طويلة، وتصل مع تكلفة العملية اىل 
من  توجيه  يأيت  وبالتايل  املالين،  عرات 
العملية  اج��ور  بتخفيض  الرعي  املتويل 
االحيان  بعض  يف  االج��ور  كافة  اعفاء  او 
التي  العمليات  اح��دى  مع  احل��ال  هو  كام 

وصلت كلفتها اىل  )23 مليون دينار(«.
وضعته  خ��اص  برنامج  »هناك  واردف: 
الشعبي  احلشد  جرحى  بخصوص  الشعبة 
وآلية  عامة  واالي��ت��ام  الشهداء  وع��وائ��ل 
مع  تعاون  لدينا  حيث   طبيا،  رعايتهم 
مؤسسات خريية من خارج العراق الجراء 
داخل  اجراؤها  يصعب  التي  العمليات 
البالد سواء يف دولة ايران او اهلند او تركيا 
نمتلك  كام  العملية،  نوع  حسب  لبنان  او 
اي��ران  يف  املستشفيات  بعض  مع  تعاونا 
الجراء عمليات العيون وبتخفيض تكلفة 

العملية اىل %30«.
شهريا  تستقبل  الشعبة  ان  بالذكر  وجدير 
ما يقارب )20( ملفا طبيا حلاالت مرضية 

متنوعة«.
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خدمات طبية.. وتنسيق 
خارجي عالي المستوى 

لتوفير ادوية نادرة
اهلل(  االستاذ )سهيل نجم عبد  فيام حتدث 
واملتابعة  اخل��دم��ات  شعبة  منتسبي  اح��د 
»نعمل  قائال:  هبا  املوكل  املهام  عن  الطبية 
عىل  تقديم اقىص ما يمكن ملساعدة املرىض 
داخل  املستشفيات  يف  س��واء  وعالجهم 
املؤسسات  م��ع  التنسيق  ع��رب  او  ال��ب��الد 
ال��ع��راق،  خ��ارج  واملستشفيات  اخل��ريي��ة 
طاقتنا  تفوق  احلاالت  بعض  هناك  ولكن 
حالة  يناسب  حل  عىل  احلصول  ويصعب 

كان  التي  احلالة  ذل��ك  ومثال  امل��ري��ض، 
وراث��ي،  م��رض  م��ن  طفالن  منها  يعاين 
مليون   240( وي��ف��وق  ن��ادر  وعالجهم 
العالج  دينار(، واالغرب من ذلك نوعية 
يف  وايضا  ال��ع��راق  يف  متوفرة  غري  فهي  
اىل  اللجوء  تطلب  مما  االوس��ط،  ال��رق 
مع  والتواصل  االجنبية  الركات  بعض 
رشكة امريكية لتوفري العالج، وقد استمر 
التواصل اىل ما يقارب السنة والنصف اىل 

ان تم استالم العالج وبشكل جماين«. 
بعض  مع  تواصلنا  خالل  »من  واض��اف: 
االفراد اخلريين يف اهلند وامريكا وبريطانيا 
بغية توفري الدواء النادر، الذي يكون تارة 

باهظة  بتكلفة  ُيرسل  وتارة  جماين،  بشكل 
ملساعدة  منها  بجزء  املقدسة  العتبة  تتكفل 
تتطلب  ح���االت  ت��وج��د  ك��ام  امل��ري��ض، 
تدخال جراحيا يتطلب التنسيق مع احدى 
الجراء  العراق  خ��ارج  من  املستشفيات 

العملية وختفيض اجور التكلفة«.

اكثر من سبعة مليارات 
دينار تكلفة العمليات 

المجانية والعالجات المرضية 
في مستشفى االمام زين 

العابدين )عليه السالم( 

سهيل نجم عبد اهلل
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الشعبة  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  وع��ن 
بالتنسيق مع مستشفى االمام زين العابدين 
االح��رار  ملجلة  كانت  ال��س��الم(   )عليه 
عىل   كثب  عن  للتعرف  املرىض  بن  جولة 
لقاؤنا  فكان  هلم  قدمت  التي  اخلدمات 
بالدكتور )ماجد العامري( مدير مستشفى 
االمام زين العابدين )عليه السالم( حيث 
زين  االم��ام  مستشفى  افتتاح  »منذ  ق��ال: 
عام  اواخ��ر  يف  السالم(  )عليه  العابدين 
املساعدة  بلغت  اللحظة  ولغاية  2016م 
ملرىض  املستشفى  قدمتها  التي  االنسانية 
الرعي  املتويل  بتوجيه  الدخل  حم��دودي 
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد 
املهدي الكربالئي اكثر من »سبعة مليارات 
اىل  منه  الكبري  اجل��زء  قسم  وق��د  دي��ن��ار«، 
يف  تتمثل  والتي  للحياة  املنقذة  العمليات 
عمليات جراحة القلب املفتوح لألطفال، 

يف  سواء  البالد  خارج  دائام  جترى  والتي 
عن  يقل  ال  ما  وتكلف  تركيا،  او  اهلند 
)20 - 15 الف دوالر(، اما يف مستشفى 

االمام زين العابدين )عليه السالم( فتصل 
اي  دينار(  مليون   12( اىل  العملية  تكلف 
بقيمة تقل عن )10( آالف دوالر، اضافة 
بتخفيض نصف  تتكفل  املستشفى  ان   اىل 
توجيه  بحسب  دينار(  مالين   6( املبلغ 
املقدسة،  احلسينية  للعتبة  الرعي  املتويل 
ختفيض  عمل  يتم  كثرية  ح��االت  وهناك 
املرضية  احلالة  لكون  وذلك  ثانية  مرة  هلا 
اخرى  حاالت  توجد  كام  متعففة،  لعائلة 

جترى هلم العمليات بشكل جماين«.
يف  اج��رت  قد  »املستشفى  ان  اىل  مشريا 
من  يعانون  ملرىض  عمليات  سابق  وقت 
عدد  وكان  الفقري،  العمود  يف  اعوجاج 
تكلفة  وكانت  اشخاص،   )10( املرىض 

تم  دينار(  مليون   150( العمليات  هذه 
نوه  كام  التكاليف«.  كافة  من  اعفاؤهم 
العامري عن »استقبال املستشفى يف وقٍت 
سابق حلالة مصاب من اهايل بغداد اصيَب 
االربعن  زي���ارة  خ��الل  س��ري  ح��ادث  يف 
امل��ب��ارك��ة، وه��ذه احل��ال��ة بقيت راق���دة يف 
اشهر،  مخسة  اىل  االربعة  قرابة  املستشفى 
دخول  منذ  املريض  تكلفة  وصلت  وقد 
ما  كامل  بشكل  شفائِه  وحلن  املستشفى 
وّجه  وقد  دينار(،  مليون   90( ال�  يقارب 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
االجتامعية  املريض  اطالعه عىل حالة  بعد 
التكاليف  كافة  من  بإعفائه  والصحية 
خدمات  جم��اين«.  بشكل  العملية  لتصبح 
جمانية وختفيضات خيالية تقدمها املستشفى 

خالل شهري حمرم وصفر
ختفيضات  »ه��ن��اك  ال��ع��ام��ري:  واض���اف 
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مبارش  بتوجيه  املستشفى  ادارة  وضعتها 
الزيارات  خالل  الرعي  املتويل  قبل  من 
يوم  من  التخفيضات  تبدأ  حيث  املليونية، 
)10( حمرم اىل يوم )10( صفر بنسبة %50، 

صفر  شهر  من   )10�20( ي��وم  من  بينام 
املستشفى  يف  اخلدمات  مجيع  تقدم  اخلري 
جماين،  بشكل  واملراجعات(  )العمليات 
استقبلت  املاضية  االربعن  زيارة  وخالل 
املستشفى حالة لطفل يبلغ من العمر )15( 
بكسور  اصيب  كربالء  حمافظة  من  سنة 
مروري،  حادث  نتيجة  الطحال  يف  ومتزق 
يف  املجازفة  الطبي  الكادر  من  تطلب  وقد 
كون  عدمها  من  العملية  اجراء  قرار  اختاذ 
اهلل  وبفضل  احد،  يرافقه  يكن  مل  املريض 
عملية  له  اجريت  الطبية  الكوادر  وجهود 
قد  وكانت  بنجاح،  الطحال  استئصال 

مليون   30( من  اكثر  العملية  هذه  كلفت 
جماين  بشكل  اجريت  وكسابقها  دينار(، 

حسب توجيه سامحة الشيخ الكربالئي«.
جلرحى  ُق��دم��ت  ان��س��ان��ي��ة  م��س��اع��دات 

التظاهرات والقوات االمنية
وحتديدا   املاضية  االسابيع  »خالل  وتابع: 
بعد انطالق التظاهرات يف عموم املحافظات 
اوعز سامحة املتويل الرعي باستقبال مجيع 
االمنية  والقوات  املتظاهرين  من  اجلرحى 
وهذه  جم��اين،  بشكل  هلم  العالج  وتقديم 
اخلدمات ال تقدم ملحافظة كربالء املقدسة 
حمافظة  يف  اجلرحى  شملت  بل  فحسب؛ 
واخر  وغريها،  اخلالين  وساحة  النارصية 
من  هو  املستشفى  استقبلته  قد  كان  جريح 
حمافظة النارصية وقد بلغت تكلفة عالجه 
تعاون  وعن  دينار(«.   مليون   23( قرابة 

)عليه  العابدين  زي��ن  االم���ام  مستشفى 
احلكومية  املستشفيات  باقي  مع  السالم( 
تعاون  »هناك  قال:  الصحة  لدائرة  التابعة 
كربالء  صحة  دائ��رة  مع  مستمر  وتنسيق 
)عليه  احلسن  االم���ام  ومدينة  املقدسة 
املرضية  احلالة  استقبال  يف  الطبية  السالم( 
االي��ام  شهدت  حيث  العملية،  واج���راء 
حلالة  املستشفى  استقبال  املاضية  القليلة 
شخص اصيَب بأداة كهربائية لقطع احلديد 
)كورسة( اثناء اداء عمله اليومي، كان من 
املفرتض ان حتول هذه احلالة اىل مستشفى 
ورضورة  الوقت  لضيق  لكن  الواسطي، 
ولكي  ممكن  وقت  بأرسع  العملية  اج��راء 
ال يفقد املريض يده، تبنت مستشفى االمام 
احلالة  هذه  السالم(  )عليه  العابدين  زين 

واجريت العملية له بنجاح«.        
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قال املهندس )ثائر عذاب( مسؤول القسم:  
احلسينية  للعتبة  الرعي  املتويل  بتوجيه 
امل��ق��دس��ة س��امح��ة ال��ش��ي��خ )ع��ب��د امل��ه��دي 
الكربالئي( برضورة اعادة وتأهيل االسواق 
الريف  احلسيني  احل��ائ��ر  م��ن  القريبة 
بصورة  وإظهارها  القديمة  املدينة  وشوارع 
التطور احلاصل  حضارية مجيلةتتناسب مع 
ان  »ع��ذاب«،   وأضاف  املقدسة.  العتبة  يف 

السوق يعد من االسواق القديمة يف املدينة 
احلرمن   بن  منطقة  جهة  من  يربط  والذي 
عج  ال��زم��ان  صاحب  وش���ارع  الريفن 
القسم  ك��وادر   فبارشت  اخ��رى،  جهة  من 
السوق وتنظيم  التجاوزات، وتوسيع  برفع 
املحالت التجارية بشكل حضاري ومتطور 

مع احلفاظ عىل تراث املدينة القديم. 

العتبة الحسينية المقدسة تؤّهل 

سوق الحسين      بشكل حضاري

باشرت الكوادر الفنية والهندسية لقسم رعاية وحماية الصحن الخارجي ومداخله والتابع للعتبة 
الحسينية المقدسة بإعادة وتأهيل سوق الحسين )عليه السالم(، وذلك من أجل تنظيم المحالت 

التجارية بشكل حضاري وعصري يليق به مع المحافظة على المعالم التراثية للسوق. 

a

المهندس ثائر عذاب

اسهامَا منها للمحافظة على المعالم التراثية في  كربالء...

االحرار: / حسين نصر - تصوير / صالح السباح
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* مراحل تأهيل السوق 

السالم(  )عليه  احلسن  سوق  أن  موضحا 
أمتار  وع��رض)5(  مرتا   )60( طوله  يبلغ 
وفق  تأهيله  عىل  العمل  يف  املبارشة  متت 
عدة  مراحل: االوىل العمل عىل  ازالة مجيع 
باملحالت  اخلاصة  واملظالت  التجاوزات 
السوق  تغليف  الثانية،  واملرحلة  التجارية  
التطور  يالئم  بام  ومتطورة  حديثة  بطرائق 
ال��ري��ف.  احلسيني  احل��ائ��ر  يف  احل��اص��ل 
الكهربائية  الشبكة  اع��ادة  الثالثة  املرحلة 
والنرات الضوئية احلديثة فضال عن اعادة 
الصحي   الترصيف  وشبكات  امل��اء  شبكة 
االخرية  املرحلة  أما  السوق.  امتداد  عىل 
هي اكساء ارضية السوق بامدة املرمر اخلام. 
مع  بالتعاون  ينفذ  امل��روع  ان  اىل  مشريا 
منه ستتوجه  االنتهاء  وبعد  السوق  )كسبة( 
كوادر العتبة املقدسة اىل سوق باب السالملة 
لتأهيله بام يليق بمكانه قرب احلرم الريف.
السالم(  احلسن)عليه  سوق  ان  اىل  منوها، 
حمافظة  يف  القديمة  الرتاثية  االس��واق  من 
كربالء املقدسة، لكونه يتوسط بن احلرمن 
احلسيني  احلائر  من  وهوقريب  الريفن 
باملزدحم  ال��س��وق  يتصف  ك��ام  ال��ري��ف، 
الطريق  ولضيق  عليه  امل��رت��ادي��ن  بسبب 
اص��ح��اب  ب��ع��ض  جت����اوزات  بسبب  ف��ي��ه 

تسليك  وعشوائية  التجارية،  املحالت 
والنفايات  والسقوف  الكهربائية،  الطاقة 
طريقا  كونه  اىل  اضافة  الطابوق.  وخملفات 
خمترصا  للزائرين من شارع االمام صاحب 
الزمان)عج( اىل الصحن احلسيني الريف.
من جانبهم عرّب اصحاب املحالت التجارية 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  شكرهم  ع��ن 
لتأهيلهم سوق  واهلندسية  الفنية  وكوادرها 
بُحلة  ليكون  السالم(  احلسن)عليه  االمام 
كربالء  مدينة  تصبح  ان  اجل  من  عرصية 
باستمرارية  ودع��واهت��م  االمج��ل  املقدسة 
والتأهيل  التطوير  مروع  إلنجاح  العمل 

كربالء  اس��واق  مجيع  يف  التجربة  وتعميم 
املقدسة. 

بارشت  املقدسة  احلسينية  العتبة  أّن  وُيذكر 
القريبة  واألزق��ة  األس��واق  تأهيل  بإعادة 
الفرتة  خالل  الريف  احلسيني  احلائر  من 
امل��ح��الت  تنظيم  ع��ن  ف��ض��ال  امل��اض��ي��ة، 
هذه  ومن  املدينة،  يناسب  حضاري  بشكل 
األسواق التي اعيد تأهيلها )سوق اخلفافن 
، وسوق العرب ،وسوق شارع اإلمام عيل 
من  تعد  والتي  (وغ���ريه،  ال��س��الم(  )عليه 
املدينة وتقع بن احلرمن  أقدم األسواق يف 

الريفن واحلائر احلسيني املقدس .
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العتبة الحسينية المقدسة تحتفي
 باليوم العالمي للغة الضاد

تحت شعار )لغتنا هوية وطن وحضارة(...  

أقامت جامعة الزهراء )عليها السالم( التابعة للعتبة الحسينية 
المقدسة ندوًة علميًة تحت عنوان )لغتنا هوية وطن وحضارة( وذلك 

بمناسبة اليوم العالمّي لّلغة العربّية على قاعة المؤتمرات والندوات 
الخاصة بالجامعة، وسط حضوٍر أكاديمّي غفير وشخصيات علمية من 

مختلف الجامعات العراقية.

قسم   رئيس  الشامي(  )افضل  السيد  وقال 
من  وسيلة  هي  اللغة  ان   : العايل   التعليم 
وهي  الفكر،  خيتزله  مما  التعبري  وسائل 
وهي  الكريم،  القرآن  فيها  نزل  التي  اللغة 
لغة أهل اجلنة؛ لذلك اصبحت لغة عاملية 
ويف مثل هذا اليوم الثامن عر من كانون 
العربية  اللغة  املتحدة  االمم  اقرت  االول 

»الشامي«،  وأضاف  العاملية.  اللغات  من 
هبا  لالحتفال  عام  كل  من  يوم  حتديد  أن 
عرب  العربية  اللغة  تطوير  يف  استثامره  جيب 
أن  يمكن  ومقرتحات  دراس���ات  تقديم 
اللغة  تقريب  هبدف  عميل  بشكل  ترتجم 

من نفوس الطلبة .
احلسن(  عبد  )زينب  الدكتورة  بينت  فيام 

رئيسة اجلامعة : ان جامعة الزهراء )عليها 
احلسينية  العتبة  برعاية  تقيم  ال��س��الم( 
بيوم  باالحتفاء   االول  ملتقاها  املقدسة 
لغة  العربية(  للغة  العاملي  اليوم   ( الضاد 
العربية  اللغة  أن  موضحة  الكريم.  القرآن 
قريبة  ألهنا  سليمة،  لغة  كانت  بداياهتا  يف  
من القرآن الكريم، فمن هذا اليوم العاملي 

االحرار: / حسين نصر - تصوير / صالح السباح
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التعمق  اىل  والشابات  الشباب  أدعو  املهم 
عن  واالب��ت��ع��اد  االم،  باللغة  والتبحر 
هي  اصبحت  التي  -السوقية-  املفردات 
رئيسة  وشددت  االي��ام،  هذه  يف  املتسلطة 
للحفاظ  اجلاد  العمل  احقية  عىل  اجلامعة  

عىل اللغة العربية السليمة .
القصاب(  )لطيف  الدكتور  قال  جهته  من 
حيتفي   : ال��ت��ح��ض��ريي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ض��و 
مشارهبم  خمتلف  ع��ىل  االختصاصيون 
منذ  تارخييا  العربية  للغة  العاملي  باليوم 
ال��ذي  ال��ي��وم   )1972-12-12( ي��وم 
السادسة  املرتبة  يف  العربية  اللغة  اق��رت 

من  حاهلا  وأصبحت  املتحدة،  االم��م  يف 
والفرنسية  واالسبانية  )االنكليزية  حال 
بكل  نسعى  ل��ذا  والصينية(،  والروسية 
اجلهود اىل ادامة اللغة العربية  وزرع حبها 
أن  مبينا  فيها.  واالهتامم  الطلبة  نفوس  يف 
ُعرى  شّد  يف  األق��وى  اآلرصة  هي  اللغة 
األبرز  العنوان  وهي  اإلنسانية،  العواطف 
يتعلق  ما  وبقدر  العامة  االجتامعية  للهوية 
اللغات  أكثر  فإهنا  العربية  باللغة  األم��ر 
وهي  اهلوية،  بجوهر  ارتباطًا  اإلنسانية 
من  أكثر  منذ  تزال  ال  التي  الوحيدة  اللغة 
والعافية  باحليوية  عامرة  قرنًا  عر  مخسة 
دقيق  منطقي  توازن  من  متتلكه  ما  بفضل 
اللغوية،  املستجّدات  استيعاب  ومرونة يف 
ناهيك عن وجود القرآن الكريم صاحب 
املعامري،  هيكلها  حفظ  يف  األكرب  الفضل 
اىل  العربية  اللغة  تتعّرض  ذل��ك  وم��ع 

هجامت مستمّرة .
 وأوضح »القصاب« ان السبب يف تسمية 
كوهنا  إىل  يرجع  الضاد  بلغة  العربية  اللغة 

صوت  عىل  حتتوي  التي  الوحيدة  اللغة 
الضاد، ألنه حرف يتميز بصعوبة نطقه عند 
القبائل  بعض  ان  اىل  مشريا  العرب،  غري 
العربية ال تستطيع النطق به، كام أن بعض 
إجياد  عن  يعجزون  العربية  بغري  املتكلمن 

صوت بديل له يف لغاهتم.
العربية  اللغة  دار  إن  أن   بالذكر  واجلدير 
أطلقت  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة 
قاعة  عىل  األول  العلمي  املؤمتر  فعاليات 
األنبياء )صىل اهلل عليه واله وسلم(  خاتم 
يف الصحن احلسيني الريف حتت عنوان 
والتحديات(  اهل��وي��ة  ب��ن  ال��ض��اد  لغة   (
وذلك يف مطلع ربيع األول عام 1435ه�، 

واملوافق 7 كانون الثاين عام 2014م.
لألمم  التابعة  اليونسكو  منظمة  أن  ويذكر 
املتحدة حددت يوم الثامن عر من كانون 
باللغة  لالحتفال  يومًا  عام  كل  من  االول 
العربية، ما يؤكد أمهية هذه اللغة بن لغات 

العامل .

 الدكتورة زينب عبد الحسين
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واوضح الطائي: »ان بناء هذه املدرسة جاء بعد ان تربعنا بقطعة 
لتوفري مدرسة  تاريخ 2014  املقدسة يف  للعتبة احلسينية  االرض 
قرآنية متخصصة، وهلل احلمد انشئت بعد عام كامل وحتديدًا يف عام 
2015 وعىل طابقن، صار الطابق االريض هلا حيتوى عىل مصىل 
وقاعة للدروس فضاًل عن الصحيات، اما الطابق الثاين فأحتوى 
مع  صحيات  وايضًا  صغري  ومطبخ  وإدارة  صفوف  أربعة  عىل 
صالة، وهي مل تقترص عىل كوهنا مدرسة قرآنية فقط؛ بل احتوت 
علوم  يف  دروسًا  ايضًا  وشملت  املختلفة  القرآنية  االنشطة  عىل 
القرآن وكذلك دروسًا حوزوية شاركت فيها املدارس الدينية يف 
العتبة احلسينية املقدسة وايضًا تقام فيها النشاطات يف املناسبات 

الدينية والوفيات«.
ومن  املقدسة  احلسينية  العتبة  »ان  قائاًل:  حديثه  الطائي  وتابع 
املدرسة  جتهز  ان  ع��ىل  حرصت  الكريم  ال��ق��رآن  دار  خ��الل 
باألثاث الكامل من املقاعد النظامية املخصصة للدراسة وايضًا 
الراحة  يتطلب من وسائل  للكتابة اضافة اىل كل ما  السبورات 
ومنها اجهزة تربيد املكان وهي مل تقترص يف نشاطاهتا عىل الذكور 
يف  احلافظات  عدد  وصل  حيث  ايضًا  االناث  تشمل  بل  فقط؛ 
ثالث  من  واكثر  حافظة   )17( الكريم  القرآن  لكل  املدرسة 
وثالثن طالبة يف حفظ القرآن الكريم ترتاوح مستويات احلفظ 

املدرسة  ان  التاسع والعرين، كذلك  اجلزء  اىل  اجزاء  ثالثة  من 

تقيم دورتن للحفظ للذكور واالناث حيث تكون دراسة الطلبة 
الذكور يف الطابق العلوي واما االناث تكون القاعة املخصصة هلن 
هي قاعة الدروس وهي منفصلة عن االوالد، كام ان املستويات 

بين سلسلة المشاريع القرآنية المهمة التي 
دأبت دار القرآن الكريم التابعة لألمانة العامة 

للعتبة الحسينية المقدسة على إقامتها هو 
مشروع مدرسة االمام علي )عليه السالم( 

القرآنية الذي يقع في قضاء الحر الصغير 
بكربالء المقدسة وتحديدًا بمنطقة )الجرعة( 

والتي انشئت على مساحة )385م2(، شاملة 
لموقع المدرسة والباحة االمامية، بهدف تعليم 
العلوم القرآنية فضالً عن الدورات الخاصة بقراءة 

وحفظ القرآن الكريم، بحسب المقرئ علي 
عبود سلمان الطائي مسؤول مركز التعليم 
القرآني  في دار القرآن الكريم والمشرف على 

مدرسة االمام علي )عليه السالم(.

سيرٌة حافلٌة في بناء جيٍل قرانٍي واعد
مدرسة اإلمام علي )عليه السالم( في كربالء.. 

تقرير: ضياء االسدي / تصوير: صالح السباح
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لدى احلفاظ من الذكور ترتاوح بن  ثالثة 
اجزاء وعرين جزءَا«.

اخر  نشاطا  هناك  »ان  بالقوًل:  مضيفًا 
املحفل  وه��و  امل��درس��ة  تقيمه  واساسيا 
يوم  كل  يقام  ال��ذي  االسبوعي  القرآين 
صالة  بعد  وحت��دي��دًا  لياًل  ومجعة  ثالثاء 
املحفل  يف  وت���درس  وال��ع��ش��اء،  امل��غ��رب 
الكثري  منه  خت��رج  وق��د  التجويد  قواعد 
املدرسة  ادارة  ان  اىل  اضافة  القراء؛  من 
ان  عىل  مجعة   يوم  كل  يف  ايضًا  حريصة 
تقيم درسًا يف مادة الصوت والنغم يلقيها 
القارئ )صالح حبيب( واهلدف منه تعلم 
االداء القرآين يف الصوت والنغم وكذلك 
بإدارة سيد  القرآن  علوم  دورتن يف  اقامة 
)مرتىض مجال الدين( وخترج منها العديد 
الذين استمرت دراستهم  من االشخاص 
ملدة سنة كاملة بواقع يوم واحد يف االسبوع 

لدراسة علوم القرآن الكريم«.
حرصنا  امل��درس��ة  ادارة  يف  »ان��ن��ا  مبينًا: 
العتبة  وبرعاية  افتتاحها  منذ  ولعامن 
احلسينية املقدسة عىل  استضافة احد القراء 

من مجهورية مرص العربية وحتديدَا يف شهر 
يف  جتارهبم  اىل  ليستمعوا  املبارك  رمضان 
للقرآن  الصحيحة  القراءة  التعلم  كيفية 
القرآنية،  العلوم  تعلم  عن  فضاًل  الكريم 
اخلتمة  هذه  تكون  الوقت  نفس  يف  وايضًا 
هي عبارة عن مسابقة بن القراء املشاركن 

اخلمسة  وي��ك��ّرم   درج��اهت��م  جتمع  حيث 
كل  يكّرم  كام  عينية  هبدايا  منهم  االوائ��ل 
النوعية  متساوية  هبدايا  ايضًا  املشاركن 
رمضان  ايام  من  يوم  اخر  يف  تكون  وهذه 
املبارك وهي مستمرة بإذنه تعاىل«.              
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 عام 2020أمنيات. . 
به،  منا م�ن حيتفل  عام جديد يدخل يف حسابات عرصنا، 
وهو  مىض،  عمره  من  عاما  الن  به،  يكرتث  ال  من  ومنا 
وال  مستحيال،  ليس  فيه  طموحنا  جديد  عام  يعلم.   ال 
املروع،  من  اقل  طموح  وإنام  احلروب،  تكلفه  ما  يكلف 
واملوضوعية، طموح حيمل أرواحنا عىل أجنحة الفراشات 
نعيش  ان  طموح  حدائقنا،  يف  تطري  وهي  احلاملة،  امللونة 
مثل باقي الناس، ويف أية بقعة أمنة من ارض اهلل الواسعة، 
واملنترة يف القارات السبع، فوق املاء، أو اليابسة، وليس 
نسمع دوي  وأمان، وان ال  القمر، يف سالم  فوق  بالتأكيد 
انفجار حتى لو كان يف باكستان، وان ال نرى طفال يتيمنا 
وألمه  له  ظهرها  احلكومة  وأدارت  غ��درًا،  وال��ده  مات 
األرملة.  وان نتنقل عىل هوانا مرفوعن الرأس يف أي مكان 
وبناتنا  اوالدنا  ويذهب  ومترنا  ماءنا  نتذوق  ان  بلدنا.   من 
السالم والوئام  باريج  اىل مدارسهم وجامعاهتم، معطرين 
حيب  شعب  اننا  للجميع  وأثبتنا  فات،  ما  كفانا  واحل��ب.  
احده االخر، بعيدا عن نظرة الساسة ونظرياهتم )التعبانة( 
ينشد  الغربة،  لنفسه، جلذوره، حتى وهو يف  ينتمي  شعب 

لبلده بدموع سخية. 

لن أنسى ما قاله صديقي يف إحدى جلساتنا عن صديق له 
يعيش يف الغربة، عندما أمنه أمانة وهي وصية عند رجوعه 
السعدون  شارع  يف  حجارة  كل  عنه  يقبل  ان  العراق،  اىل 
والرشيد، وان يغتسل نيابة عنه يف دجلة اخلري والذكريات 
بغداد وكربالء  االطهار يف  باإلنابة عنه ارضحة  يزور  وأن 
عانى  من  غري  معناه  يعرف  ال  وهذا  وسامراء،  والنجف 
الغربة وكابد فيها رغام عنه وهو حيب وطنه وغادره لسالمته 

نتيجة ظرف ما.
رضيبة  الغربة(  يف  واملاكثون  هنا  )الباقون  مجيعا  دفعنا  لقد 
وبقي  منة،  ليست  وه��ذه  الوطن  هل��ذا  واحل��ب،  االنتامء 
ليست  وه��ذه  والثامر  واحل��ب  االنتامء  هذا  ثامر  نجني  ان 
بالنهار  الليل  يوصل  من  جلهد  نتيجة  هي  وإنام  مستحيلة، 

من اجل امن مستتب وعراق خال من املوت الزؤم. 
نفتخر  وان  بالقادم،  أوال  نتفاءل  ان  يدفعنا  جديد  عام 
بصربنا وجلدنا يف مواجهة صعاب ال يتحملها غري العراقي 
ورابعًا،  ثالثًا،  اما  ثانيا.   وتارخيه  العراق  بطينة  املجبول 

وعارشَا هي أن نعيش بسالم. ...!

 حيدرعاشور
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أمنيات. . 

وأبلغ  أمجل  ألنه  االلباب  ألويل  ورجاحة  العظامء  لغة  الصمُت 
ليس من  الكالم  بعلم  مقارنة  أنه علم صعب  الكالم كام  لغة  من 
السهل تفسريه ويعد لغة األقوياء ألنه مؤرش واضح عىل النضوج 
العقيل واحلكمة واخلربة احلياتية اذ يمنح الشخص الطاقة اإلجيابية 
والقوة العقلية وخيلق االحرتام واملودة ويمحو الكراهية كام يعلم 
يعد  حيث  املشاكل  حدة  من  يقلل  الذي  واإلصغاء  االستامع  فن 
الصمت فنا من فنون التعامل مع اآلخرين ال يتقنه الكثريون وحيتاج 
إىل جهد ووقت لتعلمه ويمكن تعريفه عىل أنه قدرة األشخاص 
عىل التحكم يف أفكارهم إجيابيا بدال من أن تكون سلبية ليتعامل 
قد  التي  املختلفة  والظروف  للمواقف  تعرضه  عند  اإلنسان  هبا 
تتطلب منه الترصف بحكمة والتحيل بالصمت إال أنه مهارة وفن 
ال يستطيع اجلميع امتالكها وإتقاهنا بل يعدها البعض مهارة صعبة 
التعلم وحتتاج إىل الكثري من التدريب املستمر أن الصمت بشكل 
الردود  أنواع  أقوى  بل يكون من  الضعف  دليال عىل  يعد  عام ال 
هلا  يتعرض  أن  املمكن  التي من  املواقف  مناسبة ألغلب  وأكثرها 
الفرد واملقصود هنا بالصمت احلميد الذي جيّنب صاحبه الرضر 

والوقوع يف األخطاء وجينبه –سفاسف- األمور ويكون الصمت 
من  أي  فيها  التكلم  اإلنسان  عىل  جيب  التي  األوقات  يف  مذموما 
الرضورية  واألم��ور  احلقائق  عن  الفرد  صمت  الصحيح  غري 
يتكلم  ومل  الكالم وسكت  أنه كّف عن  أي  املصدر  لغة من  ألهنا 
واالنطواء  اخلوف  عىل  يدل  الصمت  أن  الناس  أغلب  ويعتقد 
طياته  يف  حيمل  أنه  إال  املختلفة  املواقف  يف  صاحبه  يعرتي  الذي 
العديد من الرسائل واملعاين احلقيقية كام يعود عىل صاحبه بالعديد 
الذي  فالفرد  واالجتامعي  الشخيص  الصعيدين  عىل  الفوائد  من 
يتسم بالصمت واهلدوء يتميز بجاذبية فريدة من قبل األشخاص 
املحيطن به ألهنم حياولون دائام معرفة السبب وراء صمته لذلك 
الذي  الشخص  من  الصادر  للكالم  كبرية  أمهية  الصمت  يمنح 
اعتاد الناس عىل صمته كام يمنح الصمت فرصة للتدبر والتفكري 
لتبقى  اآلخرين  مع  التنفس  يستطيع    اإلنسان  يصمت  فعندما 
سيدي بالقلب مرساك وبالريان جمراك ويبقى صمتك فن لغتك 

ألنك من بعد اهلل عظيم.

ب����ق����ل����م: خ����ال����د ب���اق���ر  الصمُت لغة العظماء
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أن  املؤلف  يوّضح  الكتاب،  مقّدمة  ومنذ 
السؤال األول الذي خيطر يف ذهن اإلنسان 
عند احلديث حول الدين هو أنه )هل جيب 
شأنه؟  يف  ونتثّبت  بالدين  هنتّم  أن  علينا 

وملاذا؟(.
قد يكون اجلواب اإلمجايل عىل هذا السؤال 
أمرًا واضحًا، وهو أن »مسألة الدين مسألة 
ما  إىل  ينظر  وأنه  مصريية لإلنسان، السيام 
بل  باملامت،  اإلنسان  فناء  من عدم  تضّمنه 
مستوى  فيها  يقّدر  أخرى،  نشأة  له  يكون 
اخلري  اجت��اه  يف  وجهده  وفضيلته  معرفته 
خريًا  إن  أعامله  عىل  وجي��ازى  والصالح، 

وإْن رشًا«.
وقد اعتمد املؤلف يف طرحه هذا عىل ثالثة 

مباحث:
النظرية  ح��ول  )ع���ام(  األول/  املبحث 
باألشياء  العميل  االهتامم  ملوجبات  العامة 
هيتم  أن  ينبغي  فلامذا  الفطرية،  وقواعده 
وما  بعض؟  دون  األشياء  ببعض  اإلنسان 

هو املقياس السليم لذلك؟
النظرية  الثاين/ )عام أيضًا( حول  املبحث 
باألشياء،  املعريف  العامة ملوجبات االهتامم 
ف��ام ال���ذي جي��ب ع��ىل اإلن��س��ان االه��ت��امم 

يف  السليم  املقياس  ه��و  وم��ا  بمعرفته؟ 
االهتامم املعريف باألشياء؟

شأن  يف  تطبيقي  )بحث  الثالث/  املبحث 
عىل  جيب  هل  أنه  حول  الدينية(  املعرفة 
االهتامم  العامة  القواعد  وف��ق  اإلن��س��ان 

بالدين والسعي إىل معرفته؟
الوقوف  ارتأينا  فقد  للكتاب،  عرضنا  ويف 
االهتامم  رضورة  )يف  الثالث  املبحث  عىل 

السلوكي واملعريف بالدين(:
القواعد  »تطبيق  أن  املؤلف  يبن  حيث 
العميل  االهتامم  ح��ول  املتقدمة  الفطرية 
التي  احلقائق  شأن  يف  باألشياء  واملعريف 
بّلغها الدين يقتيض لزوم بذل هذا االهتامم 
بنوعيه جتاه تلك احلقائق من ِقبل كل إنسان 
وذلك  شقائه،  من  وحّذر  بسعادته  معني 

بالنظر إىل جمموع أمرين:
1. إّن حقانية الدين أمر وارد عىل اإلمجال، 
بشكل  بانتفائه  البت  يمكن  أم��رًا  وليس 
ثابتة  تكون  أن  من  ختلو  ال  فإهنا  يقيني، 
إما  احتامهلا،  من  أق��ل  ال  أو  هبا  يستيقن 
تلك  عن  الفحص  قبل  موجودًا  احتاماًل 
عن  الفحص  بعد  باقيًا  احتاماًل  أو  احلجج 
البت  توجب  أن  غري  من  حّقانيتها  حجج 

هبا.
2. إن كل واحد من التقادير الثالثة يقتيض 

االهتامم بالدين.
التي  الثالثة  التقادير  ع��ىل  وب��االع��ت��امد 
الدين  التحقق يف أمر  خّلصها املؤلف، فإن 
واالعتبار به يمثل إلزامًا فطريًا لكل إنسان 
يعمل  التي  الفطرية  املقاييس  بمقتىض   �
هناك  وليس   � حياته  جماالت  سائر  يف  هبا 
ترك  يصّحح  ذلك  عن  معقول  خمرج  من 
االهتامم به وبتعاليمه إال من حالة واحدة، 
بعدم حّقانيته  القاطع  العلم  وهي حصول 
احلالة مما  لكّن هذه  به،  الالئق  التّثبت  بعد 

يصعب حصوهلا عىل وجهها حقيقة.
البت  صّحة  )ع��دم  داخ��يل  عنوان  وحتت 
أن  املؤلف  يبن  ال��دي��ن(،  حقانية  بعدم 
ومنطقيًا  موضوعيًا  حّقانية  بعدم  »البت 
حيصل  مل  إن  ألنه  وذلك  واردًا؛  أمرًا  ليس 
البّت بحّقانيته فال أقّل من احتامهلا، إْذ ليس 

هناك دليل قاطع ناف هلا«.
وعليه ال يصّح للمرء أن يقّدر أنه يف فسحة 
املرسومة  والغايات  باحلقائق  االعتبار  عن 
يف الدين، وهو معذور جتاهها عىل أساس 
ألن  وذلك  الدين؛  حّقانية  بعدم  اعتقاده 

ضرورُة المعرفة الدينية
 وحّقانية الدين

حديقة الكتب

م���َع وجود الفطرة اإلنس���انية وميلها للدين، ف���إن هنالك أدلة عقلية كثيرة تؤّكد على التمّس���ك بالدين 
أو ما يمكن التعبير عنه ب� )حّقانية الدين(، والتي وقف عندها )العالمة الس���يد محمد باقر السيس���تاني( 
عب���ر مؤلف���ه القّيم )ضرورة المعرفة الدينية(، الذي صدر عام 2018 عن سلس���لة )منه���ج التثّبت بالدين/ 3( 
بواق���ع )132 صفحة(، وقد رأى المؤلف أن من الضروري لإلنس���ان بعد تصّور حقيقة الدين وفهم اتجاهه في 
مناحي الحياة أن يتحّقق من حقانية الدين على ما تقتضيه القواعد الفطرية والعقلية لالهتمام باألشياء، 
فقد تضمن كتابه شرح قواعد االهتمام العملي والمعرفي باألشياء، ثّم بيان ضرورة االهتمام بالمعرفة 

الدينية على ضوئها.

يعدها: علي الشاهر
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يوجب  إنام  الدين  حقانية  بعدم  االعتقاد 
معذورية املكلف يف حال توّفر رشطن:

االعتقاد  ه��ذا  يكون  أن  األول/  ال��رط 
يقرتن  وال  حّقًا،  وقطعيًا  جازمًا  اعتقادًا 
وال   � قليلة  بنسبة  ولو   � اخل��الف  باحتامل 
ملا  األك��رب،  االحتامل  هو  يكون  أن  يكفي 
سوف  خمالف  احتامل  أي  أن  من  سيأيت 

يكون فاعاًل؛ بالنظر إىل خطورة املحتمل.
الرط الثاين: أن يكون هذا االعتقاد ناشئًا 
من مناشئ عقالئية مقبولة والئقة بخطورة 
باالعتقاد  عنه  يعرّب  ما  وهو  احلقائق،  تلك 
مآخذ  إىل  استناده  عن  تعبريًا   � املوضوي 
موضوعية � يف مقابل االعتقاد الذايت، وهو 
والتكاسل  التساهل  عن  الناشئ  االعتقاد 
يليق  العاجلة، مما ال  الرغبات  االندفاع إىل 
القانون  بحسب  اخلطري  املحتمل  هب��ذا 

الفطري.
هذه  أن  املؤلف  يعتقد  ذلك  إىل  وبالنظر 
احلالة � وهي اجلزم بعدم حّقانية الدين � ال 
إال  اللهم  وبرطيها،  وجهها  عىل  تتحقق 

للقليل النادر من الناس وذلك لسببن:
جازم  علمي  مأخذ  أي  هناك  ليس  أواًل/ 
لنفي احلقائق التي يثبتها الدين، وقد رّصح 
العديد من علامء الغرب أنه ليس من شأن 
العلم أن يبّت يف نفي ما يبلغه الدين، ويتنبأ 
به؛ ومن ثّم فإن من مل يثق بدليل يثبته اقترص 
ب�  عنه  املعرّب  وهو   � بذلك  العلم  نفي  عىل 
اجلزم يف  ادعى  َفمن   � أدري(  الال  )االجتاه 
أمر  وه��ذا  علمي.  غري  اّدع��اؤه  كان  ذلك 

واضح وفق أوصل املنهج 
العلمي احلديث.

جزم  حصول  إن  ثانيًا/ 
ناشئ  الدين  حقانية  عدم 
موضوعية  م��ب��ادئ  م��ن 

إىل  بالنسبة  حتققه  يصعب  أم��ر  واضحة 
عامة الناس، باإللتفات إىل املرياث العظيم 
به،  الناس  مالين  وإيامن  وتارخيه،  للدين، 
التعّقل  غاية  يف  نخبة  قبل  من  له  والتسليم 
اإلم���ام ع��يل )عليه  ك��إذع��ان  وال��ت��ب��رّص، 
السالم( به يف اإلسالم، فإن اجلزم ببطالن 
 � كلها  الشواهد  وه��ذه  كله  امل��رياث  ه��ذا 
قيمة احتاملية لصدق  أية  بحيث ال يوجب 
الناس؛  عامة  من  حمتمل  غري  أمر   � الدين 
سائر  يف  الفكري  ومنطقهم  مداركهم  ألن 
أمورهم يف احلياة ال جتري عىل اجلزم بمثل 
ذلك، فلو اّدعى أحدهم اجلزم به كان عىل 
أو كان جزمه غري  لنفسه،  مغالطًا  األغلب 

موضوعي.
إىل  بالنظر  تزداد  الصعوبة  هذه  إن  ثالثًا/ 
رضورة إحراز املرء اجلازم أن جزمه بذلك 
وال  فعاًل،  موضوعية  مناشئ  عن  ينشأ 
اخللود  مثل  أخ��رى،  نفسية  لعوامل  تأثري 
هذه  يف  ممارسته  يف  والتحرر  الراحة،  إىل 
بترّصف  مشاعره  يف  الدين  ووهن  احلياة، 
الكنيسة  رجال  من  عليه  املحسوبن  بعض 
املتشددين  بعض  أو  الوسطى،  العصور  يف 
يف العرص احلارض، أو غري ذلك من املناشئ 
غ��ري امل��وض��وع��ي��ة. وت��أث��ري ال��ع��وام��ل غري 

اإلنسان  ورغبات  كمشاعر   � املوضوعية 
دّلت  واضحة  ظاهرة   � لألشياء  إدراكه  يف 
عليها شواهد جتربية ُذكرت يف علم النفس 

احلديث.
املرء  يّدعي  أن  املعقول  غري  من  إن  رابعًا/ 
يسَع  مل  حال  يف  الدين  حقانية  بعدم  اجلزم 
يف البحث اجلاد بنفسه، وال اهتّم باالطالع 
عىل املؤرشات املثبتة ومدى إمكان دحضها 
تتلّقى  الدعوى  هذه  مثل  بل  قطعي،  بنحو 
الثقافية  املناهج  وف��ق  عىل  منهجية  غري 
ومن  العرص،  هذا  يف  السائدة  واألكاديمية 
البعيد صدورها من باحث منصف ومثقف 
اجلزم  فدعوى  العلمية،  باملناهج  مأنوس 
الصدق  حمتملة  غري  الدينية  الرؤية  بكون 

بعيدة حقًا.
بمكان  الصعوبة  من  ف��إن  اإلمج��ال  وع��ىل 
أن  احلياة  ينفي وجود حقائق كربى يف  ملن 
ينفي واقعًا وجود احتامل خمالف بأي درجة 
العظيمة واخلطرية مع عدم  املسألة  يف هذه 
الدين،  حّقانية  ينفي  ملموس  دليل  وجود 
أن  مع  لذلك  اجل��ازم  النفي  يتأّتى  وكيف 
االعتقاد باالمور املحسوسة ال خيلو أحيانًا � 
بحسب العلم � عن نسبة من احتامل اخلطأ، 
فكيف هبذا النظر املبنّي عىل احلدس املحض 

دون احلّس واالختبار والتجربة؟!
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أّلف  قد  أنه  اإلدري��يس  الريف  ويقول 
� ملك  الثاين  للملك )راجار  الكتاب  هذا 
ما  كل  وضمنه  طلبه،  عىل  بناًء  صقلية( 
سليمة،  معلومات  من  األقدمون  عرفه 
رآه  وم��ا  ه��و  اكتسبه  م��ا  إليها  وأض���اف 
ظل  وقد  واختباراتِه،  رحالتِه  يف  ورصده 
مدة  أوروب��ا  لعلامء  مرجعًا  الكتاب  هذا 
زادت عىل 300 سنة، وحيتوي عىل حوايل 

)1070 خريطة( وقام بتحقيقه املسترق 

أومربتو ريتستانو.
كروية  إىل  كتابه  يف  اإلدري��يس  أش��ار  وقد 
وجغرافية  فلكية  معلومات  وإىل  األرض 
العلمية  النهضة  عرص  يف  توظيفها  جرى 
والكشوفات اجلغرافية األوربية واكتشاف 

األمريكيتن عىل يد كريستوفر كوملبس.
تكمن  الكتاب  أمهية  أّن  من  الرغم  وعىل 

إسالمي  نتاج  أّن��ه  يف  حمتواه،  إىل  إضافة 
كيف  ع��رف��وا  األورب��ي��ن  أّن  إال  ه��ائ��ل، 
يستفيدون منه أكثر من العرب واملسلمن، 
حيث عملت أوربا بجهد كبري عىل إخراج 
املسلمن من األندلس، عرب االستيالء عىل 
مدهنا الواحدة تلو األخرى، وكان آخرها 
وتزامن   ،1492 ع��ام  غرناطة  سقوط 
بيد  كانت  التي  التجار  طرق  اخرتاق  معه 

سبقوا األوربيين في االكتشاف »الجغرافي«

المسلمون 

يعدُّ كتاب )نزهُة المش���تاِق في اختراِق اآلفاِق(، من الكتب الجغرافية المهمة لدى المس���لمين والغربيين 
عل���ى حٍد س���واء، ويقع في )1112 صفح���ة( من تأليف )أبي عبد اهلل، محمد بن محم���د بن عبد اهلل بن إدريس 
الحس���يني � المعروف بالشريف اإلدريس���ي � ت 1165 م( من علماء القرن السادس الهجري، وهو أحد كبار 
الجغرافيين في التاريخ وأحد مؤسس���ي علم الجغرافية، ويلّقب أيض���ًا ب� )أبي الجغرافيين العرب( وصاحب 

أول مجّسم للكرة األرضية، ويعدُّ كتابه موسوعة جغرافية للعاَلم في القرن الثاني عشر.

 اإلدريسي في قاعة راجار الثاني مع حشد من الوجهاء واألمراء وهو يشرح لهم كروية األرض.
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إحدى الخرائط التي وضعها الشريف اإلدريسي

أن  إىل  املصادر  بعض  وتشري  املسلمن، 
باالستعانة  تم  قد  األمريكيتن  اكتشاف 
اجلغرافية  وباملعلومات  البحارة  ببعض 
ما  وأمّهها  املسلمون  إليها  توصل  التي 

وضعه الريف اإلدرييس يف كتابه هذا.
وقد قّسم اإلدرييس كتابه إىل )سبعة أقاليم � 
CLIMA( ووصَف كل إقليم عرب أجزاء 

وافية الرح والتفصيل عن املدن والدول 
املوجودة يف كل إقليم وجغرافيتها وجباهلا 
وسهوهلا وأهنارها وبحارها، ونقتطع جزءًا 
بسيطًا مما ورد يف كتابه الذي يمكن الرجوع 

إليه:
الفالسفة  كالم  من  حتّصل  »الذي  »إّن   *
اهليئة  علم  يف  النظر  وأهل  العلامء  وجّلة 
واملاء  الكرة  كتدوير  م��دّورة  األرض  أن 
ال  طبيعيًا  رك��ودًا  عليها  وراكد  هبا  الصق 
يفارقها واألرض واملاء مستقّران يف جوف 
البيضة ووضعهام  الفلك كاملحة يف جوف 
وضع متوسط والنسيم حميط هبام من مجيع 
جهاهتام وهو هلام جاذب إىل جهة الفلك أو 

دافع هلام«.
ولكنها  مستديرة  ذاهتا  »يف  األرض  أن   *
منخفض  فمنها  االس��ت��دارة،  صادقة  غري 
إىل  أرفعها  من  فيها  جيري  وامل��اء  ومرتفع 
بنصف  حييط  املحيط  والبحر  أخفضها 
ال  كاملنطقة  دائرة  متصلة  إحاطة  األرض 
الصفة  عند  فأكنها  نصفها،  إال  منها  يظهر 
طست،  يف  وامل��اء  امل��اء،  يف  مغرقة  بيضة 
البحر  يف  مغرق  نصفها  األرض  فكذلك 
به اهلواء واهلواء دافع هلام أو  والبحر حييط 

جاذب«.
* الربع املسكون من األرض قسمته العلامء 
سبعة أقاليم، كل إقليم منها مار من املغرب 
إىل املرق عىل خط االستواء وليست هذه 
خطوط  لكنها  طبيعية  بخطوط  االقاليم 
النجومي  بالعلم  موجودة  حمدودة  ومهية 
وحصون  مدن  عدة  منها  إقليم  كل  ويف 
وقرى وأمم ال يشبه بعضهم بعضًا، وأيضًا 
فإن يف كل إقليم منها جبااًل شاخمة ووهادًا 
متصلة وعيونًا وأهنارًا جارية وبركًا راكدة 

ومعادن ونباتات وحيوانات خمتلفة«.
سبعة  السبعة،  األقاليم  ه��ذه  خت��رتق   *
متصلة  منها  ستة  خلجانًا  تسمى  أبحر 
من  بيشء  يتصل  ال  منفصل  واحد  وبحر 
التي  البحور  هذه  وأحد  املذكورة  البحور 
يف األرض املعمورة هو بحر الصن واهلند 
املرق  جهة  من  ومبدؤه  واليمن  والسند 
درجة  عرة  بثالث  االستواء  خط  فوق 
ممتد مع خط االستواء إىل جهة املغرب فيمر 
بالصن أواًل ثم باهلند ثم بالسند ثم باليمن 
عىل جنوهبا وينتهي إىل باب املندب وهناك 
املسافات  ه��ذه  عىل  وطوله  طوله  مبلغ 
والبحريون  املسافرون  الثقات  حكاه  فيام 
اخلائضون فيه املقلعون من بلد إىل بلد من 
مبدأ بحر القلزم إىل الواق واق أربعة آالف 
فرسخ ومخس مائة فرسخ وفيه من اجلزائر 
مائة جزيرة بن عامرة وخالية  نحو ثالث 
علمه  بنا  اتصل  ما  هذا  بعد  منها  وسنذكر 

وصّحت األخبار عنه.

31
A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y



ولم يحَظ أيُّ جزء من أجزاء الزي التقليدي العراقي بما يحظى به )العقال والعباءة( حيث يعرف رجال هذا 
الزي  بنوعية مالبسهم وأشكالها التي اصبحت زيا تقليديا عشائريا  يحظى باالحترام والتقدير بين عامة 
الناس.   فاشتهرت مدينة كربالء المقدسة بصناعة )العقال والعباءة(، وما تزال إلى يومنا هذا تحتل هذه 
المهنة مكانة مهمة بين المهن اليدوية التي تشكل لحرفييها والعاملين فيها مصدر دخل يدّر عليهم 

مكاسب مادية جيدة بالرغم كثرة المستورد منها.

االحرار/ حسين نصر  -  تصوير / صالح السباح   

مهنٌ تراثيٌة ما زالت تنبض بالحياة... 
صناعُة العق���ال والعباءة في كربالء 

..هوية وتقليد عشائري عريق
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معرفة  عمق  يف  جتولت  )االح���رار(  جملة 
تنبض  ت��زال  ما  التي  الرتاثية  املهنة  ه��ذه 
عشائريا  وتقليدا  ه��وي��ة  وت��ع��ّد  باحلياة 
عنها  قال  حوهلا  املزيد  وملعرفة  عريقا.. 
املحل  صاحب   ) نجاح  العابدين  زين   (
وسط  العالوي  سوق  يف  العقال  صناعة 
كربالء: ان العقال هو هوية عربية عريقة.. 
وكربالء بأصالة رجاهلا توارثت هذا املهنة 
الروايات  عنها   وتضاربت  حتدثت  الذي 
واألحاديث بأهنا جاءت من بالد االندلس 
تعقل  حبل  جمرد  كوهنا  من  الزمن  عرب  او 
عىل  بوضعه  العرب  فتوارثها   ، الناقة  به 
رأس، وبمرور الزمن حتّول العقال اىل زي 
عريب، بكون العرب اكثر  الناس ارتداًء لُه، 
فكانت صناعته ايضا موروثا عربيا بشكل 

خاص. فتعددت أنواعه واختلفت أشكاله 
عرب السنن لكنه ال يزال يمّثل قيام خاصة 

عند املهتمن به كالكربياء والكرامة. 
العقال  صناعة  ان  »ن��ج��اح«،  ويضيف 
من  عراقية  حملية  منها  خيوط  من  تتكون 
منطقة  يف  يتكاثر  ال��ذي  العراقي  املرعز 
احليوان  من  الطبيعي  املرعز  وهو  سنجار 
وغزله  الشعر  غسل  يتم  حيث  )الرخل( 
مما  م��س��ت��وردة  خ��ي��وط   وه��ن��اك  وعمله، 
 . السوري(   ، االنكليزي   ( باخليط  يعرف 
بمراحل  يمر  العقال  عمل  ان   ، موضحا 
يبدأ من البطن الداخلية التي هي من خيط 
او  غشاء  عملية  الثانية  واملرحلة  الصوف 
او اخليط  املرعز  إما من خيط  العقال  وجه 
يبقى  وهذا  السوري  اخليط  او  االنكليزي 

حسب رغبة الزبون يريد به )شعر( او يريد 
)برم( وهذا حسب الطلب وحسب املنطقة 
اخرى  عن  ختتلف  منطقة  فكل  السكنية 
تبدأ  العقال  كرس  وبعد  العقال،  لبس  يف 
والقالب  واحلباس  واخلياطة  الشد  مرحلة 
وأكد  للبس.  مهيأ  ويكون  والكركوشة 
»نجاح«، ان العقال الواحد يستغرق عمله 
يكون  وهذا  بقليل  اكثر  او  ساعتن  حوايل 
العقال  حجم  كان  فإذا  حجمه..  حسب 
حيث  هنار  نصف  ح��وايل  يستغرق  كبريا 
متعبا  وطويه  وغزله  كبريا  حجمه  يكون 

فيستغرق وقتا اطول.
وأشار اىل ان جمتمع العشائر العراقية يكون 
يرتديه  الشعر  العقال  مثاًل  خاصا  لبسهم 
العراق  يف  غريه  يصنع  وال  فقط   العراقي 

زين العابدين نجاح

صناعة العقال المحلي
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ويطلق  رضوري،  بشكل  اليدوي  العمل  فيه  يدخل  الن 
عليه يف اسواقنا ) عقال الشعر صناعة يدوية عراقية(. وهو 
خيتلف يف طبيعة اللبس واحلجم  مثال  حمافظة العامرة تلبس 
 ) والشعر  )الربم  بن  خليطا  يكون  يكون  الذي  العقال  نوع 
عليه  نطلق  الذي  وهو  واحدا  عقاهلا  قياس  يكون  ما  وعادة 
)الربع( وهو يكون صغريا ومتينا، بالنسبة اىل عشائر الفرات 
يتجاوز  ال  وسمكه  متشاهبا  القياس  العقال  يكون  االوسط 
نوعية  يرتدون  الغربية  العشائر  وأبناء  سنتمرتات،   )  6 ال)� 
العقال الربم اخلليجي. منوها اىل ان انواع العقال هي األسود 
واملصنوع من الصوف املاعز واألبيض والزري ويتم ارتداؤه 
يف املناسبات واالحتفاالت الوطنية والوبر وهو املصنوع من 

وبر اجلامل ) ويكون لونه بنيا فاحتا او ابيض (

 صناعة العباءة الرجالية  العراقية

العباءة  العباجيي( احد خياطي  ابو عيل  بّن )ستار  من جهته 
صناعة  عملية  ان   : كربالء  يف  الصفارين  سوق  يف  الرجالية 
اىل  يعطى  ثم  اخليط  وهو  الغزل  يف  تبدأ  الرجالية  العباءة 
يأيت  القامش  جيّهز  وبعدما  القامش(  حيوك   ( الذي  احلائك 
الزبون كيف تكون  اىل مرحلة اخلياطة وتكون حسب ذوق 
عىل  تكون  الرجالية  العباءة  ان  ويضيف،  اخلياطة.  نوعية 
يف  خاصة  ماكينة  منهام  ولكل  والشتوية(   )الصيفية،  نوعن 
خياطتها  ومغزل او حياكة يدوية ، مبينا ان العباءة الشتوية 
الغنم،  صوف  من  الصيفية  والعباءة  البعري  وبر  من  تصنع 
حيث يتم غزل الوبر او الصوف وحياكته وتصل اىل مرحلة 

اخلياطة . 
مؤكدا، ان هذه املهنة ال تنقرض ابدًا ألن بلدنا بلد عشائري 
ان  وخصوصًا  يزداد  الرجالية  العباءة  لبس  فإن  وبالعكس 
البعض من الشباب يف اعامر عرين عاما او ثالثن عاما بدأ 
يلبس العباءة الرجالية ويأيت لرائها، مضيفا هناك اربعة او 
مخسة نوعيات منها خياط الكلبدون اصفر فيه خيوط فرنسية 
العباءة  خياطة  تكثر  قائاَل،  واستطرد  عراقية.  او  يابانية  او 
وحمافظة  الشيوخ  وسوق  الكوت  ويف  النجف  يف  الرجالية 
بابل وكل حمافظة هلا نوعية من اخلياطة فمثال  خياطة النجف 
خياطهم  يسمى  احللة  واهل  النجف،  اهل  خياطة  تسمى 

ستار ابو علي العبايجي

34
A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y



يسّمونه  الشيوخ  وس��وق  واحل��ي  الكوت  وأه��ل  كرماين، 
حياوي، ومن جهة بغداد فام فوق يلبسون عباءة الكلبدون 
هو  الرجالية  العباءة  من  املشهور  ان  اىل  مشريا،  األصفر. 
اللون االسود واالصفر واملشميش واجلوزي اضافة  مغزل 
اىل عباءة قامش نوع هربد ونوع بوشهري وهناك وبر سوري 
منوها  البوشهري.  عباءة  وأفضل  بريم  وبر  عباءة  وهنالك 
ونوع  دينار  املليون  يتجاوز  سعرها  الرجالية  العباءة  ان  اىل 
عباءة بوشهرية سعرها حوايل 250 الف دينار وهناك عباءة 
بوشهرية ب� 400 الف دينار وهناك عباءة بوشهرية ب� 600 
الف دينار ويكون السعر حسب انواع الغزل واخلياطة وقد 

يصل السعر اىل مخسة مالين دينار لعباءة مغزل صيفية.
ويذكر ان )العقال والعباءة( من االزياء العربية التي يرتدهيا 
الرجال يف اجلزيرة العربية، األحواز والعراق و بالد الشام 
يوجد  وال  للرجل،  الشعبي  اللباس  من  جزء  وهو  ومرص 
احلالية، مع  العقال بصورته  نشوء  تاريخ  اتفاق علمي عىل 
أن أقدم اإلشارات املكتوبة عن ارتداء العقال تظهر بأهنا من 
شامل اجلزيرة العربية يف أوائل القرن الثامن عر )1700 م 

/1100 ه�(.
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السلطان  إىل  االمتياز  أصحاب  فاجتمع 
واستغاثوا به فوعدهم بالعالج 

علامء  مشاهري  فيها  دعا  عظيمة  حفلة  فعقد 
واملوىل  اآلشتياين  املريزا  منهم  اخلالفة  دار 
فضل  والشيخ  التفريش  أك��رب  عيل  السّيد 
اجلمعة  إم��ام  م��دار  ورشيعت  النوري  اهلل 
ورشيعت مدار السّيد حمّمد رضا واآلخوند 
ماّل حمّمد تقي الكاشاين ، ومن طرف الدولة 
ونائب  البهبهاين  اهلل  عبد  السّيد  أح��رض 
الدولة  وأم��ن  السلطان  وأم��ن  السلطنة 
الدولة  وخمرب  الدولة  وقوام  الدولة  ومشري 
ما  صورة  السلطان  أحرض  اجتمعوا  فلاّم   ،
وخاطب  االمتياز  أصحاب  وبن  بينه  قّرر 
الدولة وبن  قّرر بن  العلامء وقال : هذا ما 
فيه  كان  فام  فيه  فانظروا  االمتياز  أصحاب 
 ، بتغيريه  نأمر  املطاع  ال��رع  حلكم  خمالفا 
فلاّم قرأوا   ، فإبطاله حمال  املسألة  وأّما أصل 
فسأل  )مينويل(  كلمة  الدفرت  صدر  يف  فإذا 
أّن  العلامء عن تفسري هذه الكلمة فقيل هلم 
االمتياز  باالنكليزّية  معناها  الكلمة  هذه 
بيعه  جيوز  ال  التنباك  أّن  يعني  واالنحصار 
 ، االمتياز  أصحاب  بإجازة  إاّل  رشاؤه  وال 

وهذا حّق خيتّص به فقط.
تغيريه  جيب  ما  أّول  ه��ذا   : العلامء  فقال 
رشيعة  يف  قّرر  ما  خالف  ألّنه  إسقاطه  أو 

رسول اهلل صىل  اهلل  عليه  وآله ومن األصول 
عىل  مسّلطون  )الناس  قاعدة  الثابتة  املقّررة 
من  واحد  كّل  األصل  هذا  فعىل  أمواهلم( 
يشاء  ما  فيه  يفعل  ماله  عىل  مسّلط  الناس 
بأّي نحو كان  بيعه وإّدخاره  فهو خمتار عىل 
، وقاعدتكم هذه خمالفة حلكم الرع املطاع 
إاّل  تبيع  ال  الرعّية  بأّن  أمرتم  أّنكم  حيث 
معّن  وقت  يف  معّن  بثمن  معّن  لشخص 
يف مكان معّن وهو جمبور مسلوب االختيار 
يف مجيع ذلك والشارع ال يرىض بذلك أبدا 
أركان  من  واحد  وكّل   ، وأفحموا  فبهتوا   ،

الدولة مل حير جوابا.
فقال الوزير لآلشتياين أّن السّيد مريزا حمّمد 
حسن الشريازي جمتهد وجنابك أيضا جمتهد 
أفتى  أّن��ه  كام  باإلباحة  تفتي  أن  فيمكنك 
قارصة  بكلامت  فأجابه اآلشتياين   ، باحلرمة 

وقال : إّن موالنا املريزا الكبري سّيد الريعة 
 ، األئّمة  نائب  األّمة  مالذ   ، الشيعة  وإمام 
ونحن   ، االتباع  الزم  وأمره  مطاع  حكمه 
عبيده ومطيعوه يف كّل ما يقول ؛ ألّن الراّد 
عليه عىل حّد الرك ، فيئس الوزير األعظم 
االمتياز.  برفع  ووعدهم  العلامء  إقناع  من 
املشار  املجلس  عقد  عىل  أسبوع  مىض  فلاّم 
إليه عقدوا جملسا آخر وأحرضوا املذكورين 
 : وق��ال��وا  الدين  ن��ارص  السلطان  وح��رض 
فآحاد  إيران  داخل  عن  االمتياز  أبطلنا  قد 
يريد  وجه  بأّي  التنباك  بيع  يف  خمتار  الرعّية 
إجبار يف  يشاء ال  أّي وقت  ثمن ويف  وبأّي 
خارج  يف  بحاله  باق  االمتياز  أّن  غري  البيع 
اململكة والتنباك من إيران حيمل إىل اململكة 
اختيار  أّن  عندكم  ومعلوم  فقط  العثامنّية 
اخلارج ليس بأيدينا فنستدعى من العلامء أن 

المسألة الدخانّية التي طار صيتها في اآلفاق..

تفاصيُل لمواقف تجّلت فيها 
قوة مراجع الشيعة

تأريخ واحداث

فتوى التنباك

2 -2
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الميرزا محمد حسن االشتياني

يصعدوا املنابر ويعلنوا باإلباحة.
فقالوا : ما أفتينا بتحريمه حّتى نفتي بإباحته 
قول  القول  إّن��ام   ، املسألة  يف  لنا  رب��ط  وال 
األمر  منه  الشريازي  امل��ريزا  الكبري  السّيد 
يف  أنتم  فراجعوه  واالنقياد  اإلطاعة  ومّنا 
املسألة حّتى يتبّن لكم األمر ، كتبوا صورة 
العلامء وأرسلوها  برقّية وختموها بخواتيم 
إىل سامّراء وكانوا يف انتظار احلكم باإلباحة 
فإذا باجلواب من سامّراء مفاّده التشّكر من 
السلطان والرجاء بقطع أيدي األجانب من 
إيران ، فلم يبق جمال للسلطان عىل علامء دار 

اخلالفة فبقي حكم احلرمة بحاله.
صبيحة  يف  الناس  رأى  أسبوع  مىض  فلاّم 
يوم االثنن إعالنا عىل حائط شمس العامرة 
مأمورون  نحن  اآليت  االثنن  يوم  أّن  مفاّده 
باجلهاد فمن كان مسلام فيجب عليه اجلهاد 
فولول   ، ظّله  مّد  الشريازي  اإلمام  بفتوى 
إىل  اخلرب  وانتر  وماجوا  فهاجوا  الناس 
مت��ام دار اخل��الف��ة وخ��اف األج��ان��ب عىل 
أّن  حّتى  خفية  ينهزمون  فجعلوا  أنفسهم 
ثياب  إيران ال بيس  كثريا منهم خرجوا من 
من  رعبا  مملوءة  قلوهبم  وكانت  النساء 
احلكم بحرمة الدخان وقالوا : إّن املسلمن 

لو  الديني  رئيسهم  أّن  ون��رى  مستميتون 
يتخّلفون  ال  بالنار  أنفسهم  بإحراق  أمرهم 
خطر  فيها  إي���ران  يف  ف��اإلق��ام��ة  أم��ره  ع��ن 
إىل  فلجئوا  االمتياز  أصحاب  وأّما  عظيم. 
نارص  بالسلطان  واستغاثوا  العامرة  شمس 
اآلشتياين  إىل  السلطان  فأرسل  شاه  الدين 
أّنه ال علم له بذلك  واستخرب منه ، فحلفه 

، ووعد السلطان بتسكن الناس.
األسلحة  يبتاعون  الناس  من  كثري  وك��ان 
أصوات  وعلت  والوصّية  العهد  وجيّددون 
البكاء من دورهم وكانوا يوّدعون نساءهم 
وصبياهنم ، فلم تزل هذه األمور تتضاعف 
وي��ش��ت��ّد خ���وف األج���ان���ب وأص��ح��اب 
املنابر  أصحاب  اآلشتياين  فدعا   ، االمتياز 
وأّن  الناس  بتسكيت  وأمرهم  واملحاريب 
فورة  فهدأت   ، له  أصل  ال  اإلع��الن  هذا 
عاقبة  خافوا  أورب��ا  سفراء  أّن  غري  الناس 
املسلمن  من  اهلدنة  هذه  أّن  وزعموا  األمر 
قبل  فاحتفلوا  للخصم  وإغ��ف��ال  سياسة 
االمتياز  أصحاب  وأحرضوا  أسبوع  ميض 
من  وكثريا  ش��اه  الدين  ن��ارص  والسلطان 
السفري  املتكّلم  وك��ان  واألرشاف  األكابر 
الرويس وخاطب احلّضار وقال : »زنده باد 

اتفاق مسلامن ها« أي اتفاق كلمة اإلسالم 
هذه  من  السفراء  فتعّجب  السالمة.  عىل 
الكلمة ، فلاّم رأس السفري الرويس تعّجبهم 
قال : أحرضت هذه احلفلة حّتى أقول لكم 
الكلمة وإن شئتم أرشح لكم؟ قيل له : قل.
رؤوس  من  ألف  مائتي  مقدار  اليوم   : قال 
مّما  وغريمها  للغليان  البلور  وكيزان  الغليان 
روسيا  عن  جتارهتا  وقفت  بالدخان  يتعّلق 
وال يدرى إىل ما يصري مآهلا وكان السبب يف 
االمتياز  أصحاب  رئيس  »آرسن«  أّن  ذلك 
قوانينهم  خيالف  إي���ران  يف  حكام  وض��ع 
بحرمة  املطاع  رئيسهم  فأفتى  اإلسالمّية 
عادة  وتركوا  فأطاعوه  الدخان  استعامل 
سنة  مخسامئة  منذ  عليها  متعّودين  كانوا 
رئيس  آرسن  إاّل  ليس  اخلسائر  هذه  ومنشأ 
االمتياز ، أليس من الواجب عليه رفع يده 
أكرب  حادثة  حدوث  قبل  املعاملة  هذه  عن 

من هذه؟ قالوا بأمجعهم : نعم.
ثّم قال : هذا سهل يمكن حتّمله ، ولو فرضنا 
هذه  عن  ي��ده  يرفع  مل  االمتياز  رئيس  أّن 
احلكم  يف  يشّدد  اإلس��الم  ورئيس  املعاملة 
رشب  بحرمة  ويفتي  األجنبي  يد  لقطع 
قلوب  يف  تأثريه  أّن  املعلوم  ومن  »الشاي« 
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املسلمن ليس بأقّل من تأثري حرمة الدخان 
ترد  التي  اخلسائر  إحصاء  يمكن  فعنده هل 
يعّطل  أوربا ألّن ذلك  إلينا وإىل سائر دول 
اآلالت  مجيع  وجتارة  بأنواعه  السّكر  جتارة 
وقد  »الشاي«  استعامل  عليها  يتوّقف  التي 
يكون ذلك سهال لو فرض ولكن لو أصدر 
مجيع  استعامل  بحرمة  فتوى  املطاع  سّيدهم 
ما يرد من البالد اخلارجّية إىل إيران لعّمت 
اخلسائر واألرضار مجيع الدول ، ولو فرضنا 
مع ذلك سهولة هذه اخلسائر العظيمة ولكن 
لو أصدر فتواه احلاسمة بوجوب قتل مجيع 
املسيحن الذين هم منترون يف بالد إيران 
فقالوا  تفعلون؟  فام  األجانب  عن  وتنزهيها 
بأمجعهم : ال شبهة أّنه لو أفتى بذلك لقتلونا 
ومن  عليهم  واج��ب��ا  اجل��ه��اد  ي��رون  ألهّن��م 
نكون  ذلك  فعند  شهيدا  يكون  منهم  قتل 
اخلارجّية  التبعة  ألّن  صاحبنا  جتاه  مسئولن 

كثرية يف بالد إيران وتلك داهية عظيمة.
عندئذ  فانظروا   : هلم  الرويس  السفري  فقال 
ما  احلّق   : بأمجعهم  فقالوا  املسألة.  عواقب 
االمتياز  رئيس  »آرس��ن«  عىل  وجيب  تقول 

فسخ املعاملة وإبطاهلا.
فقال آرسن : كيف أفسخ هذه املعاملة وإيّن 
منذ دخلت إيران إىل يومي هذا أنفقت أربعة 

كرور من اللريات يف الرسومات والعامرات 
واآلالت والوظائف وغريها؟!

التي  اخلسائر  هذا   : ال��رويس  السفري  فقال 
عليها  أق��دم��ت  ق��د  كنت  عليك  وردت 
لعلمك بأّن ذلك خالف القوانن اإلسالمّية 

ورؤساؤهم الدينّيون مل يرضوا بذلك.
استمهل  ث��ّم  جوابا  حير  ومل  آرس��ن  فبهت 
فّكر  كّلام  فكان   ، أمره  يف  لينظروا  السفراء 
 ، املعاملة  ترك  إىل  نفسه  تطب  مل  األم��ر  يف 
أو  إيران  تقم يف  بأن ال  السفراء  إليه  فكتب 
علامء  من  الدخان  باستعامل  اإلجازة  تأخذ 

اإلسالم.
يسأل عن أحوال علامء  آرسن جعل  إّن  ثّم 

دار اخلالفة ومراتب زهدهم
يطلبه  كان  من  فيهم  وجد  أن  إىل  وتقواهم 
آالف  بثالثة  ورش��اه  خفية  داره  فدخل   ،
فقبل   ، لكاتبه  تومان  ومخسامئة  له  تومان 
أنا   : االمتياز  لرئيس  فقال   ، الرشوة  تلك 
والساعة  اقتضت  جلهات  باحلرمة  أفتيت 
أفتي باإلباحة ، فرب يف الوقت الدخان ، 
أّنه  فلاّم رأى ذلك آرسن فرح بذلك وزعم 
فقال   ، املتهّتك  الفاسق  هذا  من  مرامه  نال 
االمتياز  معاملة  بإبقاء  متعّهد  أنا   : املرتيش 
عىل حاهلا واستعامل الشعب الدخان ولكن 

وتستدعي  السلطان  تواجه  أن  عليك  جيب 
منه إخراج من هو معارض لنا من طهران.

ما   : وقال  السلطان  إىل  وأتى  آرسن  فقام 
جئنا إىل إيران إاّل معتمدين عليك لتزيل عّنا 
خسائر  أصابتنا  واليوم   ، حدثت  غائلة  كّل 
فادحة وفيها مسئولّية عند السفراء فنسدعي 
خسائرنا  تتحّمل  أن  إّم��ا  حرضتكم  من 
من  اإلجازة  لنا  تأخذ  أو  بالدنا  إىل  لنرجع 
العلامء. وملّا كان األّول غري ممكن للسلطان 
بالقّصة  حّدثه  ثّم   ، اضطرارا  بالثاين  وعده 
املذكور  املرتيش  مع  عليه  االتفاق  وقع  وما 
، فبقي السلطان متحرّيا فكتب إىل اآلشتياين 
تعلن  أن  بن  خمرّي  جنابك  أّن  مضمونه  بام 
بإباحة استعامل الدخان أو تسافر مّدة قليلة 
من طهران فإّن األمر كذا وكذا ، فكتب إليه 
اآلشتياين : أّما نقض حكم اإلمام الشريازي 
الغد إن  فمحال ، وأّما املسافرة فأسافر من 

شاء اهلل.
برسعة  البلدة  متام  يف  املسافرة  نبأ  فانتر 
العلامء  عند  األم���ر  ذل��ك  فعظم  هائلة 
دار  وق��ص��دوا  حم��ّل��ة  ك��ّل  م��ن  فاجتمعوا 
الناس خلق  اآلشتياين واجتمع من طبقات 
ورفعوا  واألس��واق  الشوارع  فملئت  كثري 
مستنكرين  والنحيب  بالبكاء  أص��واهت��م 

السيد المجدد الشيرازي
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كذلك  األمر  وكان   ، اإلستنكار  أشّد  ذلك 
إذا  كذلك  هم  فبينام   ، الظهر  من  قريب  إىل 
هيرعن  باكيات  صارخات  النساء  بأفواج 
مفتوحا  دّكانا  رأي��ن  فكّلام   ، األس��واق  إىل 
وملئت  األس��واق  فعّطلت   ، بسّده  أم��رن 
 ، والنساء  الرجال  من  والسكك  الشوارع 
وجعلوا يسّبون أصحاب االمتياز وكّل من 
ينرصهم ويعينهم ، وتارة يرّصحون بأسامء 
الدولة  أركان  خاف  بحيث  الكبار  الوزراء 
العامرة  شمس  أبواب  فسّدوا  أنفسهم  عىل 
وأم��روا  سطوحها  ع��ىل  امل��داف��ع  ونصبوا 
فخالف   ، بنادقهم  ن��ريان  بإطالق  اجليش 
لبكاء  يبكون  وكانوا  الضّباط  أوامر  اجليش 
حرم  من  البكاء  أص��وات  وعلت   ، النساء 
بعض  يشتمن  وك��ّن  وج��وارهي��ا  السلطان 
وهتفن  االمتياز  ببقاء  تعّهد  الذي  ال��وزراء 
فأرسل   ، الفظيع  والشتم  الشنيع  بالسّب 
الناس  ليسّكت  السلطنة  نائب  السلطان 
وجهه  يف  ص��اح��وا  ال��ن��اس  ص��ادف  فلاّم   ،
ورضبوه رضبا مربحا فأطلق بعض حوايش 
الرجال  من  نفرا  فقتل  بندقّيته  السلطان 
فكثر الضجيج ، فسّكتهم اآلشتياين وقال : 
السلطان استدعى مّني أن ال أخرج مّني دار 

اخلالفة فامضوا إىل مساكنكم.
الدولة  عضد  فدخل  الناس  فورة  فهدأت 
مجاعة  مع  الناس  تفّرق  بعد  اآلشتياين  دار 
الدولة واعتذر منه بكّل  من وجوه حوايش 
لسان وقال له : رفعنا االمتياز عن اخلارجّية 
فضال عن الداخلّية وقطعنا أيدي األجانب 
فضلكم  من  فنرجوا   ، إي��ران  من  بالكّلّية 
اآلن أن تربقوا إىل سامّراء وترحوا لإلمام 
فتواه  ليصدروا  األم��ر  حقيقة  ال��ش��ريازي 
اآلشتياين  فأجابه   ، الدخان  استعامل  بجواز 

امتياز  أّن  م��ف��اّده��ا  برقّية  ف��أب��رق  لذلك 
ومساعيكم  بركاتكم  بيمن  رفع  الدخانّية 
اجلميلة من داخل إيران وخارجها وبطلت 
املعاملة اجلائرة وعاد األمر كام كان وقطعت 
فالناس   ، إي����ران  م��ن  األج��ان��ب  أي���دي 
منتظرون أمركم يف جواز استعامل الدخان ، 
وهبذا املضمون أرسل سائر العلامء برقّيات 
إىل سامّراء ، فجاء اجلواب لآلشتياين مفاّده 
أشكر  وأنا  إيّل  وصلت  العلامء  برقّيات  أّن 
ال  أيّن  غري  أقوالكم  وأص��ّدق  مساعيكم 
أعتمد عىل طريق الوصول وهي الربقّية فإن 
يد  بقطع  الربقّيات  يف  ما  تفصيل  إيّل  كتبتم 
األجنبي عن إيران بتاتا وعود أمر الدخانية 
إىل ما كان سابقا فالرتخيص جييئكم إن شاء 

اهلل.
اجل��واب  فجاء   ، ق��دس  رسه  إليه  فكتبوا 
من  االمتياز  أصحاب  فخرج   ، بالرتخيص 
بخفّي  أورب��ا  إىل  راجعن  خارسين  إي��ران 
يوما  الرتخيص  وصول  يوم  وكان   ، حنن 

مشهودا
إّن املريزا  الدين شاه:  السلطان نارص  وقال 
القاجارّية وكان قدره  الشريازي أحيا دولة 
هذا  منزلة  عرفنا  اليوم   ، عندنا  جمهوال 
واستنسخوا   ، بقاءه  اهلل  أدام  الكبري  الرجل 

الشريازي  اإلم��ام  كتاب  من  ص��ورة  ألف 
وأرسلوها إىل سائر بالد إيران ، فعاد األمر 
كام كان ، وانتر اخلرب إىل سائر آسيا وبالد 
يف  ذل��ك  ون��ر  وأمريكا  وأفريقيا  أورب���ا 
إىل  األمريكان  وأرسل   ، اخلارجّية  اجلرائد 
الرجل  هذا  عن  سائلن  بغداد  يف  سفريهم 
قبال  يف  ق��ام  ال��ذي  الديني  املطاع  الكبري 
عليهم  وغلب  مرامه  ونال  كبار  دول  أربع 
بمسافرته  بغداد  يف  سفريه  الروس  وأمر   ،
فامتثل  إخالصه  ليظهر  رأى  من  رّس  إىل 
يسألون  جانب  كّل  من  األجانب  وكان   ،
اليد  من  عليه  خيف  حّتى  قدس رسه  حاله 
وكتب  أيدهيم.  فوق  اهلل  يد  ولكن  العادية 
مفّصلة  عريضة  شاه  الدين  نارص  السلطان 
وكذا   ، الصميم  إخالصه  فيها  أظهر  بديعة 
الوزراء واحلّكام حّتى اشتهر قدس  رسه بآية 

اهلل املجّدد ألّنه جّدد الدولة واملّلة.
السّيد  البارع  املهّذب  العاّلمة  سّيدنا  وقال 
فيام  وج��وده  دام  العلوم  بحر  آل  ص��ادق 
أّنه قد أورد  إلينا من النجف األرشف  كتبه 
مجعة  لطفي  حمّمد  الشهري  الكاتب  األستاذ 
الدخانّية  املسألة  املرصي صورة إمجالّية من 

يف كتابه »حياة الرق« املطبوع بمرص.
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م�����ن�����ي ال�������������ش������ام ع�����ل�����ي�����ِك ي�������ا ح�����������وراُء

واب�������������و حم������م������د واحل���������������ش�������ن ك����اه����م����ا

ح����ت����ى اب��������ن م�����رج�����ان�����ة ع����ل����ى اع����ج����اب����ه

م�������ن غ������ره������ا وق������ف������ت ام������������ام ع������دّوه������ا

وخ������ط������اب������ُه ق�������د ه���������ّز ه����ي����ب����ة ع����ر�����ش����ِه

اأم������������ا ي������زي������د ف�����ق�����د ت���������ش����ظ����ى غ����ي����ظ����ُه

ن�����ح�����وُه ت������ق������رب  ق�������د  ب�������ش���خ�������ض  واإذا 

ووالُء حت�������ي�������ة  اأب����������ي����������ك  وع��������ل��������ى 

م�������ن دوح�����������ة ن����ب����ع����ت ب�����ه�����ا ال�������زه�������راء

مل��������ا غ�������زت�������ه اخل������ط������ب������ة ال����ع���������ش����م����اء

ووراءه����������������ا ال���������ش����ج����اد ك����ي����ف ي���������ش����اُء

وت�������داف�������ع�������ت ك�����ل�����م�����ات�����ه اخل������ر�������ش������اُء

م�������ن خ����ط����ب����ة اأب�������ل�������ت ب�����ه�����ا احل�����������وراء

جن��������اُء �������ش������رب������ة  ه�����������ذي  ق�����������ال  اإذ 

Bبطلُة كربالَء

حميد كريم الكلكاوي

االدبية
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في رحاِب فكِرك .. 
كأنك تمنحنا عالم من القيم

ور
ش

عا
در 

حي

يا عيني التي اأح�شرتني مبر�شوم الق�شا�ض، واأنا اأحيا بالقلب 
القلب  واتبع  حتزن  ال  بنغم  واأط��ع  ا�شتجب  بالرتاب،  املعّمد 

وا�شت�شر مئذنته ،وال تكن �شامتا..! 
التي  ال�شيدة  وتلك  قّومني  الذي  احللم  ذلك  حويل  ملن  اق��راأ 
�شقتني من ماء نهر ح�شرته، فانب�شطت ار�ض، وان�شقت اأخرى، 
واخرتت البقاء حتت ظال فكره و�شفح عقيدته، واطماأن قلبي 
ورمى �شهادته على اأدمي قربه ال�شريف واأالم�ض اأقدامه �شباحا 
وقربك  �شهود،  والنا�ض  �شاهد   وقلبي  حيا،  بقيت  ما  وم�شاء، 

معلوم و�شوتك ترّبع و�شما ور�شا يف العيون منذ عام الذبح.
تقاليد  على  �شمتي  فاأفتقد  ع�شقي،  �شر  يف�شح  حريف  انحياز 
ع�شقي  وار�شم  ملكوته،  يف  وج��ودي  من  تبقى  ما  لبوح  الكام 
عند تربته بباطن عن لها �شهقة الوالء و�شعت الذهول...هذا 
بع�ض من ي�شر ما يحمل ال�شدر باجتاه قبلة كرباء التي فيها 
ارجت هواي وزاد يقيني ،فانت�شفت من بعيد جلفون ثقب جوف 
بكائي، ن�شف للحزن واجلزع واحلياة واالمل، ون�شف جل�شدي 
وهو ينحني لرعد ال�شماء يف ف�شاء املظلوم ،فكانت �شباحاتي 
على  �شفينته  رحم  يف  وت�شافر  ليا  النجوم  تعد  وهي  �شخية 
رقعة ال�شوء، حتّلق مع امل�شافرين انت�شاًء باحلب، حاما اأ�شاء 
�شاة ،متزودا بفكر ما اأمنت، وعقيدة ما رجوت، موؤمنا اإن املاء 
الذي حّرم عليه يرفع حجبه علّي �شعادة مطلقة، ويندلق ثروة 
به وحتيا امة الفقراء، كي يتهيج طق�ض العهد اليومي ليحييه 

ونتعبه، ونعرف �شر العط�ض ال�شري، رغم الفرات واليقن ؟!. 
بالدم  ال�شحراء  ،وو�ّشحت  الفاجعة  تلك  االأر�ض  كتبت  وملاذا 
مو�ّشحا  و�شوب   حدب  كل  من  يتقدم  اإليه  العامل  ومل��اذا  ؟... 
�شرختها  بعد  ت�شرخ  مل  كلمات  ف�شائه  يف  وينرث  بال�شواد..؟ 
الف�شاد  اأ�شياء  مدمرة  تتعهد  اأ�شابعهم  املنتظرة!.  احلقيقية 
والظلم حتت �شرع �شلطة العقيدة، فتوقد اأ�شئلة الواقع اليومي 
على  متكئا  قليا  وانه�ض  ال�شبات  من  اأفيق  دمك.  ثورة  لتفعل 
ع�شقي له، متعلقا بكل اأطيافه، ويتجدد معدين عنده واأحترر 
اإنها  حلظات  لعيني  ب��دت  التي   املحّرمة  املعرفة  �شرانق  من 

جميلة، فتوحدت نظراتي، واأنت متنحني عاملا من القيم.

حريق  ع�شر  عن  يعلن  منبعه  ،و�شوت  له  نوم  ال  باٌب  يخُطفني 
يحاول  امة،  لي�شبح  حت�شى  ال  باأعداد  وي�شتمر  �شهيد  بدم  بداأ 
ف�شل املحنة، ونحن ننتظر عنفا قائما، ياأتي من قرا�شنة �شارقي 
وحفرت  الطهر،  ار�ض  رحاله  وطئت  اأن  منذ  الروؤو�ض  وقاطعي 
املفتونون  ال�شهود  واأنا والعاملون جميعا  واأنت  ثبوت جرم قتلته، 

بالعقيدة والفكر... 
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الحاج موسى جعفر المعمار الكربالئي

�����ل ال���������ش����ع����ر ا����ش���ت���ن���ه�������ض ال���ه���م���م���ا ا������ش�����رَت������شَ
ال���ُع���ظ���م���ا اق�������م�������ارُه  اأم  ال�����ط�����ف  اأ�����ش����ت����ذك����ر 
راأي�������ت�������م�������وا ك�������رب�������اء امل������ج������د زاك�����������ي دم�������ًا
م���ف���خ���رة ال�������ل�������وح  يف  ي�����وم�����ك�����م  اأرخ�������ت�������م�������وا 
ُي�����������������ش��������ُيء ك�����وك�����ب�����ن�����ا ُح����������م����������رًا الآل������ئ������ه
ُه�������دى دار  اخل������ل������د  ج������ن������ان  اأورث������ت������م������ون������ا 
اآث�������رمت�������ون�������ا ب����ف����ي���������ض ال�����ن�����ح�����ر اأط�������ه�������رُه
اأ�����ش����ت����ح���������ش����ر ال������ده������ر واالأي���������������ام ت��ف��ج��ع��ن��ي
اأ�����ش����ت����ل����ه����م ال����ع����ل����م ِم�������ن َن�����ه�����ج ال���������وال ع���ب���ق���ًا
اأُرت�������������������ل ال��������ذك��������ر واالآي���������������������ات ُم����ب����ت����ه����ا
ُت����ن����ازع����ن����ي ن���ف�������ضٍ   م������ن  اهلل  اأ�����ش����ت����ع���������ش����ُم 
ي����ج����رج����رين ذن����������ب  م��������ن  اهلل  اأ������ش�����ت�����غ�����ف�����ر 
اأج���������������وُد ب����ال����ن����ف���������ضِ وال����������ث����������ارات ُم���ع���ل���ن���ة 
اأه������ي������م ب��������ال��������روِح وال������غ������اي������ات ُم�������ش���ت���ن���دي
م�����������ش�����ت�����ب�����������ش�����رًا ب�����ي�����ق�����ن ج�����������اد ن�������اظ�������رُه
ن���������ش����ت����ن����ظ����ر ال�������ق�������ائ�������م امل���������ه���������دي ط���ل���ت���ه
ُي������ط������ال������ب ال��������ث��������اأر واالن���������������ش�������ار ع������ازم������ٌة
ي�������رّت�������ل احل������م������د واالخ���������ا����������ض م���������ش����ن����دُه
ُب�������������ش������راك ي������ا ك������رب������اء امل�����ج�����د وال����ك����رم����ا
غ�����������دًا ����ش���ت���ن�������ش���ر راي��������������ات ال�������ف�������دا األ�����ق�����ا
غ����������دًا ُي�����������ش�����يء ل����������واء احل�����م�����د اأ�����ش����رح����ة
وا�����ش����ت����ب���������ش����رت ك�������رب�������اُء ط��������اب م�����ش��ك��ن��ه��ا

ال���ق���ل���م���ا ا����ش���ت���ن���ط���ق  اأم  ال�������ش���ي���ف  ا������ش�����ت�����اأزر 
ظ���م���ا ك���������رب���������اء  يف  ازه�����������������رت  ب��������������������وارٌق 
ي��������ن وال�������ت�������اري�������خ واالأمم������������ا ن��������������ّورمت ال��������دِّ
م���ن���ح�������ش���م���ا اخل������ل������ق  يف  ن�����������ش�����رك�����م  وك������������ان 
َو����ش���م���ا ق�����د  ال����ق����ل����ِب  وُج�����رُح�����ك�����م يف ح����ن����اي����ا 
������راط احل������ق م�����ا ا���ش��ت��ق��م��ا ي�������ُن ل������وال �������شِ وال�������دِّ
اأن�������ق�������ذمت�������ون�������ا وك�������������ان امل�������������وج م���ل���ت���ط���م���ا
ف���ي���ك���م ج����ن����ا ال�����ده�����ر واالأرج��������ا���������ض وال���ل���ئ���م���ا
ط����ي����ب ال�����ق�����واف�����ى ون�����ظ�����م ال���������ش����ع����ر م��ل��ت��ه��م��ا
م���������ش����رتج����ع����ا ب���������ش����ط����ور ال�������ل�������وح حُم���ت���ك���م���ا
ُم����ع����ت���������ش����م����ا اهلل  ب�����ح�����ب�����ل  واأ��������ش�������ت�������ع�������ُن 
ِح����م����ى خ��������ر  اهلل  وك������������ان  ال�����������ش�����ع�����ر  اىل 
ك����م����ن ي�����ط�����وف وي���������ش����ع����ى ق������ا�������ش������دًا ح���رم���ا
ن�����ح�����و اجل�������ه�������اد وك�����������ان احل�����������ش�����د ُم���ل���ت���ح���م���ا
م���ن���ف���ط���م���ا ال������ن�������������ش������ُل  وك�������������ان  ويل  اىل 
ي���ج���ل���ي ه�����م�����وم ال������ُه������دى وال����ن���������ش����ُر م���ق���ت���دم���ا
ُي�����������ش�����ّم�����ُد اجل����������رح واال�������ش������ق������ام واحل����م����م����ا
وال��������ده��������ر وال��������ن��������ور اإمي��������ان��������ا ل�����ن�����ا ر����ش���م���ا
ي������ا ق����ب����ل����ة ال������ك������ون واال���������ش��������ام وال����ُع����ظ����م����ا
اأمل�������ا ال�����ت�����ق�����ى  روح  يف  ك�������ال�������دم  ح�������م�������راء 
ال����ُن����ج����م����ا ع������ان������ق  ب������امل������ث������اين  ُم����ب���������ش����م����ا ً 
ت�����������ش�����ّرف�����ت ب�����ل�����ي�����وث ال�������ط�������ف واحُل�����ك�����م�����ا

ن��ف��ح��اٌت ك��رب��الئ��ي��ٌة
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ح�����ن�����ان ال�����زي�����رج�����اوي

اأناملي الأرى ماذا �شيبوح للورق  اأم�شكته باأطراف 
هذه املرة!

 .. متناثرة  دم��وع��ًا  تت�شاقط  احل��روف  اأخ��ذت 
اأح��زان،  ودم��وع  جراحات  دم��اء  �شودا،  حمرا.. 
به  واإذا  بال�شبط؛  يقول  اأن  يريد  م��اذا  اح��رتت 

ي�شّطر اأحرفه ليكتب.
تبقى  متى  اىل  املجروح..  العراق  اأيها  يا  اأبتاه: 

جريحًا؟ متى ت�شفى؟!
غطاه  وقد  بحزنه  وتنّهد  بعربته،  قلمي  اختنق 
بداأ..  ما  يكمل  اأن  رجوته  القلق،  وو�شحه  االأمل 

فقد راقني ما نزف من حرب!.
قمع،  �شهداء،  حرية،  احزان،  دمع،  دماء،  كتب: 
ا�شطهاد.. مل اأعرف مق�شده، خطَّ حربه كلمات 

مبعرثة، ختمها بوطن م�شتباح.  
حدث  م��ا  يل  ودّون  قليا  ايل  ان�شت  ل��ه:  قلت 
معي  ومن  من؟  يقتل  من  اأعرف  اأعد  مل  ويحدث، 

ومن �شدي؟ تاهت علّي االأمور.
وّلت؛  لعقود  الظلم  �شاده  كيف  ي�شتذكر  وجدته 
راأ�شه،  فوق  �شبت  وي��ات  وحم��ن،  وتعذيب  قتل 
نهراه  فغ�ضَّ  هولها،  من  الر�شيع  راأ�ض  �شاب  حتى 
الطاغية..  �شلطة  من  عاناه  وما  اأبنائه،  بدماء 
الرافدين  باأر�ض  عاث  الذي  ع�شرنا  هذا  يزيد 
ف�شادًا، دّمر ال�شعب وجعله يت�شور جوعا، اأما جور 
جاوزته الذين مل يرحموا �شغًرا اأو كبًرا فلي�ض 

له ورق يكفي.. الأنهم ما زلوا على ذات املنهج. 
االحتال،  غزاه  يتحرر،  ان  العراق  اأراد  عندما 
وبداأت مرحلة �شراع جديد، اأفا�ض عليه الدمار 

من حيث ال يعلم، اأ�شبح يدفن زهور حياته يوميا 
باملئات، ا�شتهدف املوت يف بلدي الطبيب والعامل 
والطالب .. مل ي�شتثن اأحدا، مل يرتكوا بيتا ااّل 

�شارت اآالم الفقد بن جدرانه...
تكالبت عليه ذئاب االإخوة االأعداء من كل جانب 
تنه�ض حلمه وت�شرب من دمه، فتقطعت اأو�شاله... 
تركته يئّن اأملًا.. طعنات توزعت ج�شده... قاوم 
االحتال واأذنابه بف�شل توجيهات اأب روحي كان 
ويف�شلها؛  املوؤامرات  لكل  باملر�شاد  بحكمته  يقف 
حتى �شاق ال�شر من حكمته ذرعًا.. جعل العراق 
و  االحتال  ويطرد  وينتف�ض،  يقاوم،  ينه�ض، 

يكاد يقف من جديد على رجليه.
اأخرى..  مرة  وتعرّث  عاد  ثم  وعّمر،  واأ�ش�ض  بنى 
اأر���ش��ه..  لتغزو  ال��ظ��ام  خفافي�ض  ل��ه  لر�شلوا 
ع�شابات وح�شية جاءت با�شم ال�شريعة ال تعرف 
اإال للجرمية طريقًا.. فخّربت .. ودّن�شت اأر�شه! 

اأبنائه  ج��راح��ات  حاما  ث��ائ��را..  جنوبه  ه��بَّ 
الزاكي  اأريجها  تريق  حينما  اليانعة  كالزهور 
بل  ويتطهر،  ليطيب  احلبيب  الوطن  تراب  فوق 
بعد  الغاليتن  لعينيه  هدية  اأرواح��ه��ا  وت��ق��ّدم 
العراق  روح  اأطلقها  التي  اجلهاد  فتوى  انطاق 
با  العراقين  جلميع  باملحبة  الناب�ض  وقلبه 

ا�شتثناء. 
اع��داء  بكن�ض  التحرير  فاأعلن  العراق  انت�شر 
الداخل  اع���داء  كن�ض  ب�شدد  ه��و  وه��ا  اخل���ارج، 

قريبًا اإن �شاء اهلل.
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حيدر عاشور

العطافي نورٌس من نوارِس الحشد المقدس 

الى روح الشهيد السعيد )حسن منصور العطافي(

تصاعدت رغبة »العطافي« مع تصاعد الموت، بان اهلل س���يكرمه هذه الليلة بالشهادة، توقا الى والدة 
جديدة غير آبه بالمنية وما حولها.. فبعث احساس���ه مبعث رضا وس���عادة عميقتين، وهو يبرئ عمره 
المقبل على االربعين من اثام الماضي وصعوبة الحياة التي يخلقها قادة يجمعون بين الدين والدولة 
ويحافظ���ون على التمييز بين المظهر والواقع، فيضعون القوانين حس���ب طلباتهم ورغباتهم فيقع 
المواطن مجبورا في شبهة التعاليم االلهية منهم من ينحرف ومنهم من يتقي وآخر يتشبه بالوضع 
حسب مصلحته، فال هو من الدين وال هو من الفاسدين، ومن الصعوبة معرفته لكثرة اقنعته. »ابتسم 
العطافي«  محدثا نفس���ه: في هذه االوقات المش���تعلة ال يس���تطيع أي انسان ان يفلت من قبضة اهلل 
اال بارادة اهلل، وال ياخذ ش���يئا معه اال اعماله، في���ارب انا عبدك المجاهد خذني مخضبا بدمي. فدمي هو 

طهارة بدني من ذنوبي. 

شهداؤنا
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لكنه أدرك بيقن وهو منهمك يف قتل خفافيش الظالم، ان العقيدة 
من  فيها  وما  بسنّيه  العمر  كل  من  اسمى  واملقدسات  والوطن 
يصبح  ان  جيب  حرا  مستقبال  االنسان  يرسم  لكي  واثام.  حماسن 
كربالء  بشهيد  يقتدي  ان  جيب  الغرية  يعرف  ولكي  وطنا،  قلبه 

فيغرق نفسه يف حبه واتباع منهجه وعقيدته.  
مل ينتبه »العطايف« اىل مدى الوقت الذي مىض عليه يف صد هجوم 
ظل  فقد   ،) راى  من  )رس  مدينة  عىل  املتوحشة  )داعش(  جرذان 
سالحه يطلق رصاصه عىل رؤوسهم العفنة يف ذلك الليل البطيء 
والعدو  القصوى..  ذروت��ه  اىل  القتال  هليب  منه  تصاعد  ال��ذي 
الداعيش يتوافد كاجلراد االسود بعدده الكبري. يبدون متشاهبن، 
احلقد  رشارات  تقدح  عيون  معركة.  كل  يف  تتكرر  الوجوه  نفس 
الدفن وافواهم نصف مفتوحة للرصاخ بتكبري ال حيبه اهلل ورسله. 
يتحركون يمينا ويسارا وصعودا عىل بعض خطوط وسواتر الصد، 
كأهنم رسب هائل  من الوحوش اجلائعة لدم االنسان العراقي عىل 
وحلقت  صفوفها  رصدْت  احلشد  نوارس  لكن  عقائده.  خمتلف 
فوق سواترها بخفة ورشاقة، بعيون عراقية - حسينية – عباسية- 
عامرة بااليامن فكّونوا برصاصهم وشجاعتهم وصمودهم- حمرقة 

جثث – لكل من يتجرأ عىل مدينة العسكري.
هاون  يف  احلبوب  طحن  يشبه  الذي  القتايل  العنف  هذا  كل  رغم 
من شدة املواجهة بكل انواع االسلحة، كان »العطايف«  يضحك 
ويلّوح بسالحه ويشد من ازر املجاهدين عىل الثبات والصرب. النه 
يمتلك روحا مرحة، وصاحب نخوة عرفها كل من حوله. هذه 
السمة تالزمه يف كل مكان مع صفة حزم بارزة هي عدم املساومة 
الراسخ  عشقه  من  استلهمها  التي  وعقيدته  االمامي  مذهبه  عىل 
يف القلب للحسن )عليه السالم(، ولعل اليشء الوحيد الذي ال 
ينقطع عنها، ويرص عىل اداء مناسكها هي زيارة االمام كل مخيس. 
ربام من يراه يوحي اليه ذلك من مظهره املمتلئ باحلياء، النه كان 
مواضبا عىل اجللوس   بن احلرمن الريفن -ببرته التي لوحتها 
الشمس وابتسامته اهلادئة – خافضا برصه واذا ما رفعه راسه اىل 
بالبكاء وكأن الطف قائمة يف هذا الوقت فيكرر  قبة االمام غرق 
أمانيه  غاية  الشهادة  كانت  حسن«..  يا  معك موالي  كنا  »ياليتنا 

كي يتطهر من دنس هذه احلياة الفانية..
هو  برز  الكفائي  اجلهاد  )السيستاين(  املقدس  املوىل  اعلن  وحن   
من بن اخوته فهو يتوسط اخوين وثالث أخوات بلطف ومرح 
للعقيدة  شهيدا  يكون  ان  حياته  حلم  ان  اقنعهم  الدعابة  وبروح 

وامريه  »احلسن«  وسيده  »عيل«  كمواله  بدمه  خمضبا  يقتل  وان 
والعراق..  احلسن  برايتي  ملفوفا  مدينته  يدخل  وان  »العباس«، 
فلبس كفن العقيدة كصدرية للشهادة، تاركا كل يشء خلف ظهره 
وهو  بالزواج.  احلديثة(،حلمه  النقالة  باهلواتف  املمتلئ  )حمله 
يتنقل من معركة اىل اخرى باحثا عن الشهادة حتى استقر املطاف 
اهلدف  كانت  فسامراء  سامراء..   وغرب  االسحاقي  بمعارك  به 
االول للدواعش ومرتزقتهم، لبّث االمل والوجع واجلزع يف نفوس 

املوالن من العراقين والعامل.
الوقت ما زال ليال ، هكذا كان احلال ضوءا  وظالما ، نورا  وظال 
، جنة وجحيام. و«حسن العطايف« كالشجرة تتأرجح وتنتفض. ما 
املوت  زال صامدا شجاعا واللحظات متر، كل حلظة منها وسط 
السنن..!  تعادل آالف   بل  تعادل عمره كله،  منه  وعدم اخلوف 
وحاقد  ب��اغ  كل  رشاشه  فوهة  من  طلقة  كل  يف  جيندل  وه��و 
ومتوحش من جرذان )داعش( حتى فاق عددهم  مائة ومخسن 
قتيال داعشيا، بعد ان خرس عرة  من املجاهدين كشهداء.. وهو 

يبكي ويقاتل حيدث نفسه :
-  انت املرح ال تبِك، انت الشهيد القادم ال تذرف الدموع 
العظيم  احلرى، جيب ان ال يشغلك احلزن واجلزع، من قدرة اهلل 
بدمائهم  اليه  يقدموا  ان  الصاحلن  عباده  اهلل  حيب  مل��اذا  نجهل 
خمضبن..؟ اذن سيكون اليوم للشيطان فوزا قصريا بدمائي وفوزا 
عظيام يل بُغسل جسدي بدمائي.. وجيب عيّل ان استمر يف قتلهم 
اكّر  ان  املهم  استشهادي،  اخلطة  املهم يف  ليس  اخلاصة،  بطريقتي 
يف  اجلبابرة  الدواعش  هؤالء  اح��ّول  كي  اجلهات  كل  من  وأف��ّر 
قتلهم  يف  نجحت  ما  واذا  اعقايب؛  يف  تركض  كالب  اىل  قسوهتم 
مجيعا، فهذا ثأر وانتصار ليس يل فقد بل لكل شهيد سقط دفاعا 
اجل  من  الكفائي  اجلهاد  شهداء  لكل  بل  الغالية،  سامرائنا  عن 

الوطن واملقدسات.
حارقة  باطالقات  اصابته  ومت��ت  »العطايف«  رص��اص  انتهى 
املتوحشة، ومع  خارقة شلت حركته متاما، فتمكنت منه اخلنازير 
ليوم-  مرق  غري  صباٍح  من  اخلامسة  الساعة  ويف  الفجر  اذان 
العطايف  مهاوش  منصور  )حسن  استشهد   –  2016/1/22
الركايب( متوضئا بدمائه الطاهرة بعد ان اطلق عليه أكثر من مخسن 
طلقة يف راسه الشامخ ويف كل خلية عقائدية يف جسمه والتمثيل 
باجساد  ويمّثلون  يقتلون  هند  ابناء  دأب  فهذا  الطاهر  بجسده 

خلقها اهلل لتكون عنوانا لالنسانية والدين القيم.      
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تراث الشيعة

وضاءة  عالمة  الهنا  وقفة  تستحق  التي  احلسينية  املشاهد  ومن   
تثبت ما للحسن وعياله من منزلة عظيمة عند اهلل عز وجل تكون 
تكون حجتها  واحلكام كي   السالطن  هنالك معجزات شاهدها 
اقوى لدى العامة هذان املشهدان مها مشهد راس احلسن ومشهد 

املحسن فام هي حكايتهام ؟
مشهد راس احلسن او مشهد احلسن او مشهد القطرة  ولكل اسم 
تاريخ اال ان املقصود هو راس احلسن حيث وضع يف مكان عىل 
صخرة  عىل  الدم  من  قطرة  فسقطت  القافلة  اسرتاحة  عند  اجلبل 
مكان  اىل  نقلت  الصخرة  ولكن  اندثر  انه  اال  مسجدا  عليها  وبنوا 
مسجد  سمي  مسجد  عليها  وبني  القديم  مكاهنا  من  بالقرب  اخر 

راس احلسن )عليه السالم( .

وسبب  خراب  اليوم  وهو  كثريا  احلمدانيون  به  اهتم  املشهد  هذا 
املشهد  هذا  استعمل  الثانية  العاملية  احل��رب  اي��ام  يف   هو  تدمريه 
اليوم يف العراق  كمستودع لالسلحة كام هو عليه حال االرهابين 
ه�   1337 عام  ويف   ، عسكرية  كثكنة  املساجد  استخدموا  عندما 
انسحب االنكليز من املشهد وتركوه عرضة للسلب والنهب وشاء 
من  البارود  تفريغ  حياول  كان  السالبة  من  اجلهلة  احد  ان  القدر 
قنبلة فاذا برارة نار ادت اىل االنفجار وتدمري املشهد وقتل ثالثن 

شخص تقريبا .
ما  واهم  عاشوراء  ذكرى  فيه  تقام  كانت  تدمريه  قبل  املشهد  هذا 
يقومون به هو اطعام املساكن وكانوا ينشدون للحسن عليه السالم 

االشعار واالناشيد فمطلع احدى القصائد هو :

مشهدان للحسين وابنه المحسن         في حلب 
ونحن نت�شفح التاريخ 

ونطلع على احداث 
وق�ش�ض وننظر اليها 
بان�شاف فاننا نن�شد 

اليها ونقول ياليتنا لو 
كنا معهم ، واعظم حدث 

بن �شفحات التاريخ 
هو واقعة الطف وما 

متخ�ض من احداث قبلها 
واثناءها وبعدها واالهم 
هو املعجزات التي ترافق 

هذه الق�ش�ض جمرد 
ذكرها تكون دليا وا�شحا  

على ما�شاأة احل�شن عليه 
ال�شام وعيال احل�شن 

وا�شحاب احل�شن عليهم 
ال�شام .

C
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النبي  فاز من صىل عىل تاج العىل       طه 
املصطفى جد احلسن 

وكان السنة يوسعون باالكل يف هذا اليوم 
يف  وتكون  السالم  عليه  للحسن  ختليدا 
الوايل وتنشد مرثية  املشهد وليمة حيرضها 
يف  السالم  عليه  احلسن  بحق  معتوق  ابن 
من  االخرية  قبل  والليلة  استشهاده  ذكرى 
صفر حييون فيها ذكر النبي )صىل اهلل عليه 
تعد  اشغاهلا حيث  احلكومة  واله( وتعطل 
عطلة رسمية وهذا اليوم كام يف هنر الذهب 
يف تاريخ حلب ج 2 ص 282 هو يوم وفاة 

رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله( .
االع��ج��از  اىل  انتباهكم  وال��ف��ت  اق���ول 
يتهمنا  ممن  الكثري  هنالك  ان   ، احلسيني 
)عليه  احلسن  معاجز  ذك��ر  يف  باملغاالة 
السالم( وهنا التاريخ يذكر لنا ان قطرة دم 
سقطت من راس احلسن الريف فكيف 
يكون ذلك واملعلوم ان الدم يتخثر وجيف 
قل  او  دقائق  خالل  للهواء  تعرض  ما  اذا 
ساعة فكيف براس احلسن يقطر دما بعد 
شهر  من  باكثر  الطاهر  اجلسد  عن  فصله 
احلسن  راس  ان  قلنا  فلو  ؟  يقطر  وال��دم 
القرآن فهل نغايل ؟ واذا قلنا ان نورا  يقرأ 
فهل  السامء  اىل  احلسن  راس  من  خ��رج 

نغايل ؟. .
ان  التاريخ  ه��ذا  يف  املهم  االخ��ر  واالم��ر 
اخواننا السنة هم حيتفلون بوفاة رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه واله( قبل هناية صفر بيومن 
او يوم ويعترب عطلة رسمية للحكومة وهذا 

طبقا ملصادرهم ، يبقى التاريخ شاهدا .
النقطة الثالثة انظروا اىل العادات والتقاليد 
يدعون  وال  الشيعة  ت��آزر  التي  السنية 
الطعام واقامة  اليوم بل توزيع  صوم ذلك 
الوالئم وهذا ما حيدث اليوم ، اهنا االخّوة 

بن السنة والشيعة .
او  السقط  مشهد  او  املحسن  مشهد  ام��ا 
مشهد الدكة ، فهذه االسامء هلا داللتها التي 
بالفطرة يستدل هبا املحب لفاطمة الزهراء 
ابن  هو  املحسن  هذا  ولكن  السالم  عليها 
حمسنان  لدينا  اذن  اخ��اه   وليس  احلسن 

عليهام السالم .
املشهد ظهر يف عام 351 ه� وسبب   هذا 
ظهوره هو سيف الدولة حيث كان يف احد 

مناظره التي بداره خارج املدينة فراى نورا 
وتكرر  معن  مكان  عىل  السامء  من  ينزل 
ذلك  اىل  بنفسه  فذهب  مرة  من  اكثر  ذلك 
املكان وامر بحفره فوجد حجرا كتب عليه 
))هذا قرب املحسن ابن احلسن بن عيل بن 
ايب طالب عليهم السالم (( فجمع السادة 
ولد  للحسن  كان  هل  وساهلم  العلوين 
سبيت  عندما  نعم  له  فقيل  املحسن  اسمه 
هبذا  م��روا  ملا  السالم  عليه  احلسن  نساء 
احلسن  زوج��ات  اح��دى  طرحت  املكان 

عليه السالم هبذا الولد ودفن ههنا .
فامر بعامرته وقال ان اهلل اذن يل يف عامرته 
بن  املحسن  ملوالنا  اليه  وقربة  اهلل  لوجه 
احلسن بن عيل بن ايب طالب عليه السالم 
بن  عيل  احلسن  ابو  الدولة  سيف  االمري   �
وهو  بنائه  تاريخ  وذكر  محدان  بن  اهلل  عبد 
سنة 351 ه� ويعرف اليوم باجلوشن ، اال 
من حقنا ان نقول ان للزهراء سقطا اسمه 

املحسن عليهم السالم ؟
مشهد السقط يبعد عن مشهد الراس تقريبا 
عىل  ينزلن  النساء  كانت  حيث  مرت  مائتي 
السجاد  وكان  الرجال  عن  مرت  مائتي  بعد 
وكانت  مريض  النه  معهن  السالم  عليه 

عمته احلوراء عليها السالم تداويه
انف  رغ��م  ح��ق  شاهد  ال��ت��اري��خ  ويبقى 

احلاقدين  .
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من اقوال اهل البيت 

في الخير والشر

D

- عن النبي حممد )صىل اهلل عليه واله وسلم(: خريكم من اطعم الطعام وافشى السالم وصىل 
بالليل والناس نيام . )الوسائل ج24ص306ح30620( 

- عن االمام عيل )عليه السالم( : ما خري بخري بعده النار وما رش بر بعده اجلنة وكل نعيم 
دون اجلنة حمقور وكل بالء دون النار عافية . (هنج البالغة ج4ص92ح 387(

- عن النبي حممد )صىل اهلل عليه واله وسلم(: اطلبوا اخلري دهركم ،واهربوا من النار جهدكم 
فان اجلنة ال ينام طالبها وان النار ال ينام هارهبا.)كنز العامل ج15ص931ح43597(

- عن اإلمام الصادق )عليه السالم(: ان اردت ان تقر عينك وتنال خري الدنيا واالخرة فاقطع 
الطمع عام يف ايدي الناس ، وعد نفسك يف املوتى وال حتدثن نفسك انك فوق احد من الناس 

واخزن لسانك كام ختزن مالك . )البحار ج70ص168ح3( 

- عن االمام الصادق )عليه السالم( : ثالث من مل يكن فيه فال يرجى خريه ابدًا :
)البحار   . العيب  عند  يستِح  ومل   ، الشيب  عند  يرعو  ومل   ، الغيب  يف  اهلل  خيش  مل  من 

ج69ص193ح10(

- عن االمام عيل )عليه السالم ( : افعلوا اخلري وال حتقروا منه شيئًا فإن صغريه كبري وقليله 
كثري. )البحارج68ص190ح56(

اعداد: ليث النصراوي

احل�شنات وال�شيئات اأو اخلر وال�شر هي من االأعمال اخلرة وال�شريرة ودائمًا ما يقرن 
ا�شمهما بال�شراع الدائم بن طيبة القلب وق�شوته، وبن النا�ض وبع�شهم واأحياًنا بن بني 
الب�شر وال�شياطن، ودائًما ما كان مو�شوع االأعمال اخلرة وال�شريرة هي حمور عقيدة كل 

دين، وتدعو كل االأديان والفل�شفات اإىل االبتعاد عن العمل ال�شيئ وتوجه االإن�شان نحو 
االأفعال اخلرة للخا�ض.

ويعتقد امل�شلمون اأن احل�شنات تغفر ال�شيئات ومتحوها جميًعا، فيقول اهلل تعاىل يف القراآن 
َئاِت  َذِلَك ِذْكَرى  ِيّ �َشَناِت ُيْذِهْبَ ال�َشّ َن الَلّْيِل  اإَِنّ احْلَ َهاِر َوُزَلًفا ِمّ َاَة َطَريَفِ الَنّ {َواأَِقِم ال�شَّ

اِكِريَن} - )�شورة هود اآية: 114(، ويعتقد امل�شلمون اأن اخلر يف اطعام الطعام واف�شاء  ِللَذّ
ال�شام والرب ومقاطعة الطمع وكل ذلك يف حمبة اهلل وخ�شيته، ففعل اخلر عقيدة امل�شلم 

�شغرا كان ام كبر، قليا كان ام كثر.
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البعد العالمي

 في القرآن

تتمة

الكريم

 د.محمد حسين الصغير

يف قول��ه تع��اىٰل : ) َلَق��ْد َخَلْقَنا اإِلنَس��اَن يِف 
َأْحَس��ِن َتْقِويٍم )4( ُثمَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِلَن 
)5( ( الت��ن / 4 � 5. وه��ذا أيض��ًا طري��ق 

إعج��ازي حمض أن خيلق من هذه املادة امليتة 
إنس��انًا متكاماًل يف أحس��ن تقوي��م فكان ذا 
هيئة حس��نة ، وصورة مرتفة ، وروعة نادرة 
، حتى عاد مستويًا أيام شبابه ونضارته مثاًل 
، ثم رّد إىل اهلرم والشيخوخة ، وورد مورد 
العجز والكرب ، فتسافل يف خلقه من قوة إىل 
ضعف ، ومن نضارة إىل إهندام ، ومن مجال 
الفتوة إىل تاليش القوة ، فبعد أن كان ذا هيئة 
مرقة وضاءة إس��تبدهلا بالك��رب واالنحناء 

واخلور.
هذا الطرح املوضوعي ملعنى اآلية هو الذي 
يالئم االس��تثناء املنقطع بعد اآليتن يف قوله 
اِت  احِلَ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ تعاىل : ) إاِلَّ الَّ
َفَلُهْم َأْجٌر َغرْيُ مَمُْنوٍن )6( ( التن / 6. بدليل 

أن حكم اخللق الرتكيبي لالنسان يستوي فيه 
املؤمن والكافر ، املوحد وامللحد ، الصادق 
ْرُه  َعمِّ واملنافق ، بدليل قوله تع��اىل : ) َوَمن نحُّ
ْس��ُه يِف اخَلْلِق َأَف��ال َيْعِقُلوَن )68( ( يس  ُنَنكِّ
/ 68. و » م��ن « من أدوات العموم ، فكل 

معّمر من الناس ينتكس يف اخللق.
هذه هي احلقيقة األوىل ؛ واحلقيقة الثانية أن 
هلل خلق��اً آخ��ر من الناس ليس م��ن الطن ، 
وليس من طريق التزاوج التلقيحي ، ولكنه 
خلق إعجازي آخر بإرادته التكوينية املطلقة 
، ونموذج هذا اخللق هو عيس��ى بن مريم ، 
ق��ال تعاىل : ) إِنَّ َمَثَل ِعيَس��ٰى ِعنَد اهللِ َكَمَثِل 
آَدَم َخَلَقُه ِم��ن ُتَراٍب ُثمَّ َقاَل َل��ُه ُكن َفَيُكوُن 
)59( ( آل عم��ران / 59. ق��ال ابن عباس 

واحلس��ن وقت��ادة : » ه��ذه اآلي��ة نزل��ت يف 
وفد نجران : الس��يد والعاق��ب ، قاال للنبي 
6 : ه��ل رأيت ولدًا من غ��ري ذكر ؟ « )1(. 

فب��دأ بيان ذل��ك بالرد عىل ه��ؤالء باألصل 
الرتكيبي لألنس��ان وهو ال��رتاب ، وباألب 
األك��رب للبر وه��و آدم ، فخاط��ب القرآن 
الذائقة الفطرية باملنطق الفطري ، واس��تنزل 
احلج��ة الصغرى باحلجة الكربى ، وأبان أن 
منط��ق األعجاز يف اخللق خيتلف عن املنطق 
الطبيعي يف التكوين لدى التزاوج والتالقح 
والتناس��ل ، فاألص��ل الرتكيب��ي للبر هو 
ال��رتاب ، وه��ذا ما يق��اس عليه عيس��ى يف 
التكوي��ن ، فآدم : نش��أته وتكوينه مبارشان 
مل يس��بقا بقان��ون طبيعي وكذلك عيس��ى ، 
وكالمه��ا خاضع��ان ل��الرادة التكوينية من 
قب��ل اهلل تع��اىل » ك��ن فيك��ون « ، وهذا رس 
احلي��اة ال��ذي ال يعلم��ه إال اهلل ، دون التقاء 
ذكر بأنثى ، أو تالق��ح خلية ببيضة ، وذلك 

طريق األخصاب ، وسنن االنجاب )2(.
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تندثر  ان  يمكن  ال  اخالقية  اصول  هنالك 
الهنا  والتقاليد  العادات  بتغيري  تتغري  او 
باخالقه  والقى  املجتمع  متاسك  اس��اس 
اهل  اح��ادي��ث  م��ن  وكثري  االف��ض��ل  نحو 
ال��دروس  من  فيها  السالم  عليهم  البيت 
وهذه  هذا  يومنا  يف  هلا  نفتقد  التي  والعرب 
الدروس ال ختص رشحية معينة يف املجتمع 
وكل  الرائح  كل  ختص  بل  اخ��رى  دون 
اخذ  الذي  االعالم  وامهها  العمل  جماالت 
الناس  عقول  عىل  التاثري  يف  وصداه  مداه 
يعتمدها  خلقية  اعتبارات  من  الب��د  ل��ذا 

دقيقا  يكون  كي  املجال  هذا  يف  يعمل  من 
وحريصا يف انتقاء اخلرب الذي يستحق نر 
ولكي  يتجنب هتك سرت االخرين وخلق 
الرواية  وااليثار وهذه  التسامح  من  اجواء 
ان  جيب  ما  عن  تتحدث  التي  هي  التي 
الرواية مع الرح  يكون عليه واقعنا نص 

عليها من كتاب رشح الكايف للكليني 
احلسن  أيب  ع��ن  الفضيل،  ب��ن  حممد  ع��ن 
األول )عليه السالم( قال: قلت له: جعلت 
فداك الرجل من إخواين يبلغني عنه اليشء 
ذلك  فينكر  ذلك  عن  فأسأله  أكرهه  الذي 

وقد أخربين عنه قوم ثقات فقال يل: يا حممد 
فإن  أخيك  عن  وب��رصك  سمعك  ب  ك��ذِّ
شهد عندك مخسون قسامة وقال لك قوال 
فصدقه وكذهبم، ال تذيعن عليه شيئا تشينه 
به، وهتدم به مروءته فتكون من الذين قال 
تشيع  أن  حيبون  الذين  )إن  كتابه  يف  اهلل 

الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم(.
* الرح:

وبرصك  سمعك  ب  كذِّ حممد  أبا  )يا  قوله 
عن أخيك( نظريه ما روي من طريق العامة 
قال »رأى  وآله(  اهلل عليه  النبي )صىل  عن 

اخالق اعالمية 
من صلب االخالق االجتماعية 

من تراث اهل البيت عليهم السالم....
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عيسى بن مريم )عليه السالم( رجال يرسق 
والذي ال  قال كال  له عيسى رسقت  فقال 
إله إال هو فقال عيسى آمنت باهلل وكذبت 
قسامة  مخسون  عندك  شهد  )ف��إن  نفيس« 
القسامة  وكذهبم(  فصدقه  قوال  لك  وقال 
بالفتح األيامن، وهؤالء الذين يقسمون عىل 
دعواهم يسمون قسامة أيضا، واملقصود أنه 
حلفهم  مع  رجال  مخسون  عندك  شهد  إن 
باهلل أن مؤمنا فعل كذا وقال كذا وقال لك 
قه  أقله فصدِّ مل  أو  أفعله  مل  إين  املؤمن  ذلك 
تصديقه  بتصديقه  امل��راد  ولعل  هبم،  وكذِّ

املؤاخذة  وع��دم  عنه  واإلغ���امض  ظاهرا 
يف  صادق  بأنه  احلكم  ال  عليه  واإلذاعة  به 
بخالف  العلم  حيصل  قد  ألنه  األمر  نفس 
ذلك بتلك الشهود خصوصا مع إيامهنم أو 
أنه  واحلاصل  منه،  باالستامع  أو  باإلبصار 
مثال  إليك  بالنسبة  املؤمن  من  صدرت  إن 
زالت واغتياب أو غري ذلك مما تكرهه ثم 
قه،  فصدِّ انكر  أو  عذره  فاقبل  إليك  اعتذر 
وإن شهد لك شهود ثقات مع إيامن مغلظة 
شفقة له وتقربا من اهلل وأما إن صدرت منه 
بالنسبة إىل اهلل تعاىل أو إىل أحد غريك فربام 
وجب عليك أداء الشهادة عليه عند احلاكم 
بن  عثراته  وإذاع��ة  تغيريه  لك  جيز  مل  وإن 
فارجع  توضيح  زيادة  شئت  وإن  الناس، 
إىل ما ذكرنا يف باب الغيبة وباب من طلب 
وباب  عليه  الرواية  وباب  املؤمن  عثرات 
التعبري من كتاب الكفر واإليامن )ال تذيعن 
مروءته(  به  وهت��دم  به  تشينه  شيئا  عليه 
الزين،  خالف  والشن  اإلفشاء  اإلذاع��ة: 
واإلذاعة  ه،  وع��ريَّ عابه  باع  باب  من  شأنه 

حرام اال ما استثنى.
)إن  كتابه  يف  اهلل  قال  الذين  من  )فيكون 
الذين  يف  الفاحشة  تشيع  أن  حيبون  الذين 

وقع  ما  الفاحشة  أليم((  عذاب  هلم  آمنوا 
النهي عنه مطلقا وقد ختص بام يشتد قبحه.

إذاع��ة  يف  الوعيد  املحققن:  بعض  ق��ال 
يف  فساد  وال  بأذاية  يعرف  مل  من  فاحشة 
فوجبت  احل��ارضة  املعصية  وأما  األرض. 
منها  واملنع  واإلنكار  النصيحة  إىل  املبادرة 
وجيوز  إذاع��ة.  ه��ذا  وليس  عليه  ق��در  ملن 
كشف معصية املولع هبا إذا سرتت غري مرة 

فلم ينزجر ألن سرتها معاونة عليها.
أيضا  املعلن  غري  بل  هبا  املعلن  ومعصية 
العيوب  وذكر  الشهادة  أداء  إىل  احتيج  إذا 
ونحومها  وال��ع��رج  كالعمى  ال��ظ��اه��رة 
الشاهدين  وج��رح  للتعيري،  ال  للتعريف 
والرواة واألمناء عىل األوقات والصدقات 
بذكر معاصيهم عند احلاجة إليه ألنه يرتتب 
عليه أحكام رشعية وجيوز رفعه إىل احلاكم 
إذا كان القصد رفع املعصية ال كشف السرت 

واإلذاعة، واهلل أعلم.
ان  االنسان  اخي  يا  فاعلم  اق��ول  واخ��ريا 
يف  منه  يقتص  من  العبد  عىل  يسلط  اهلل 
االخرين  حرمة  يراع  مل  اذا  واالخرة  الدنيا 
والشواهد كثري يف تارخينا املايض واحلارض 
فاحذر كل احلذر من هتك سرت االخرين .

ب سمعك وبصرك عن  يا محمد كذِّ
أخيك فإن شهد عندك خمسون 

قسامة وقال لك قوال فصدقه 
بهم، ال تذيعن عليه شيئا تشينه  وكذِّ

به، وتهدم به مروءته فتكون من 
الذين قال اهلل في كتابه )إن الذين 

يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا لهم عذاب أليم(.
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املتأمل يف واقع االرسة يؤكد سلطة الرجل 
اح��داث  احلياة  تطورات  ولكن  املطلقة، 
مفهوم  اىل  السلطة  مفهوم  غ��ريت  ق��د 
املكونات  حسب  وذلك   االرسي،  املفتاح 
فتعددت  احلديثة،  واملتغريات  واألدوار 
االرسة  داخ��ل  وال��ق��وة  السلطة  م��ص��ادر 
واالقتصادية  االجتامعية  التحوالت  بعد 
وعجز  والنفسية؛  والثقافية  والفكرية 
والتزاماهتا  بواجباهتا  القيام  عن  االرسة 
بقيت   افراد ارسهتا. ولكن  وتلبية حاجات 
اخلالق  يبعثها  وخفية  مضيئة  ق��وة  هناك 
أول  هبا  لريسام  وامل��رأة(  )الرجل  ذايت  يف 
يتوهم  وغالبا  االجتامعية،  االرسة  خطوط 
وفكره  ارادته  حمض  يف  جيدها  أنه  االنسان 
احلياة  فتوازن  السعادة،  عن  الدائم  وبحثه 
يف بناء االرسة هو مقدر من عند اهلل تعاىل، 
وما عىل االنسان إال التوازن الفكري العقيل 

باختالفه البيني بن الرجل واملرأة... يف حياة 
باألمن  الشعور  عن  الزوجة  تبحث  االرسة 
احلقيقي  املصدر  وه��و  الزوجية،  بحياهتا 
لسعادهتا ك�)زوجة وربة أرسة(. هذا الشعور 
رغم خطورة أمهيته يف احلياة االرسية بالنسبة 
هلا، إال أهنا ال متلك مفتاحه، املفتاح دائام يف 
يد الرجل.. لذلك جتد الزوجات يف أغلب 
القلق  وه��ذا  القلق،  منتهى  يف  االح��ي��ان 
باألمن  شعورها  انعدام  أع��راض  أول  هو 
والسعادة.. أغلب االرس احلالية يف املجتمع، 
شتى،  وأل��وان  عديدة  بوجوه  مشاكل  فيها 
وصحبتهام  إال  صدفة  لونان  فيها  جيتمع  ال 
حرب رضوس بن الزوجن يستعمالن فيها 
العقلية، وكالمها حيارب من  كافة االسلحة 
االخر  ويوهم  يرتضيه،  الذي  العقيل  موقعه 
االخر  الوجه  حتمل  التي  االساليب  بشتى 

للحقيقة.

وشكوکها  الــزوجــيــة  الــغــرية   *
املستمرة ..؟!

التي )تغار( عىل زوجها حتاول أن  الزوجة 
حتيطه بسياج رهيب من الشك..تبحث يف 
 – –موبايلُه  كتبُه   - )دفاترُه  يملكه  ما  كل 
دوري  بشكل    )  ... اصدقاؤُه   - مالبسُه 
وبال ملل أو كلل، وتعد عليه حتى أنفاسه، 
بحذر  ترقب  وآذان���ا  عيونا  كلها  تصبح 
التفسري  وسكناته..  حركاته  كل  ويقظة 
اىل  االق��رب  دائ��ام  شكوكها،  يريض  ال��ذي 
احلقيقة يف نظرها لسلوك زوجها وما تعيشه 
والسعادة،  باألمن  تشعر  ال  اهنا  قلق،  من 
الن زوجها مل حياول ان يستخدم مفتاح هذا 
الزوج  كان  اذا  خاصة  داخلها،  يف  الشعور 
قيادي  شأن  وذا  وفكرية  ثقافية  مكانة  له 
حتافظ  كيف  مهها  كل  فيكون  جمتمعه،  يف 
يملك  الذي  املثقف  )الرجل(  زوجها  عىل 

اراء مختلفة على قدرة ادارة العائلة...

الرجُل مفتاح  االسرة .. 
والمرأة  هي القوة المحّركة له

أسرة ومجتمع

يعدها: حيدر عاشور
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خارج  الشخصية  احلرية  من  كبرية  فسحة 
قلقة  فتصبح  كزوجة.  عنها  وبعيدا  ارسته 
ختاف ان تفقده، وتظل ختاف وختاف حتى 
تفقده فعال، ويف حاالت كثرية تلجأ بعض 
الزوجات اىل التحايل عىل الرجل وإرغامه 
عىل تسليم املفتاح لتخلق هي شعورا خاصا 
وبعض  الزوجية.   حياهتا  به  تدعم  باألمن 
هو  االطفال  انجاب  أن  يعتقدن  الزوجات 
الزوجية  حياهتن  الستمرار  ض��امن  خري 
الذي  احلديدي  القيد  نظرهن  يف  فاألوالد 
نجحت  وإذا  األب��د.  اىل  الرجل  به  يكبلن 
اىل  مطمئنة  عاشت  االنجاب  يف  الزوجة 
ان زوجها سيظل هلا حتى املامت. اما اذا مل 
اهلسترييا  من  نوعا  فأن  االنجاب  يف  تنجح 
قدر  عىل  تكن  مل  ان  يدفعها  وقد  يصيبها 
كاف من العلم والوعي اىل اللجوء اىل كافة 
للعلم  املنافية  والطرائق  الشعوذة  وسائل 
والتقاليد، سعيا وراء االمل يف االنجاب...

وهذه حقيقة ومشكلة خطرية وحتدث كثريا 
وال يمكن جتاهلها او انكارها...
* قوة ادارة العائلة ملن ؟

تتباين آراء الناس بشأن من هو األقدر عىل 
أن  يرى  فبعضهم  األرسة،  ميزانية  إدارة 
الرجل هو املؤهل أكثر إلدارة أموال البيت، 

الزوجة  بقدرة  قناعة  عىل  يبدون  وآخرون 
حن  يف  أكرب،  بدقة  املهام  هبذا  القيام  عىل 
يرى آخرون أن إدارة ميزانية البيت جيب أن 
برأي  األهم  لكن  تشاركية.  بطريقة  تكون 
والزوجة  ال��زوج  وع��ي  هو  املتخصصن 
بأمهية التخطيط مليزانية األرسة أيا كان من 
يقي  الواعي  فالتخطيط  بزمامها،  يمسك 
من األزمات املالية وجينب احلياة الصدمات 
النفسية واالجتامعية. ويف استطالعه خاص 
استاذ  قال االستاذ ) رضا سامل االعرجي( 
شهر  مل��دة  امل���رصوف  مسكت   : جامعي 
هي  الزوجة  وأض��اف  امليزانية،  وخربت 
)هب��اء  االس��ت��اذ  وق��ال  وال��ت��دب��ري.  التوفري 
أن  أفضل  مدرس:  احلصمويت(  احلسناوي 
البيت  أم��ور  تدير  من  هي  الزوجة  تكون 
وقال  األم��وال.  ترصف  أين  تعرف  ألهنا 
السيد )حممد مظلوم( سلمت مفاتيح إدارة 
مرتاح  وأنا  بعيد  زمن  منذ  للزوجة  البيت 
الزوجة  األحسن   : إحداهن  وقالت  اآلن. 
وال  تبذر  فال  املسؤولية  معنى  تعرف  ألهنا 
أخرى  وأضافت  بالطلبات.  الزوج  تتعب 
أدرى  أقدر ألهنا  الزوجة تكون  الغالب  يف 
بشؤون البيت واألبناء ومتطلباهتم. يف قابل 
املرأة عاطفية بطبعها  الباحثن ان  قال أحد 

فال تصلح إلدارة لذلك يكون الرجل دائام 
مفتاحا لألرسة واملرأة القوة املتحركة هلا.

* شعور الزوجة باألمن والسعادة 
يف يد الرجل

لذلك اذا كان املفتاح شعور الزوجة باألمن 
هي  فاملرأة  حقيقة،  الرجل  يد  يف  والسعادة 
املفتاح  ه��ذا  يستخدم  الرجل  جتعل  التي 
وعطاء،  أخذ  واحلياة  ضدها.  أو  لصاحلها 
عىل  احل��ص��ول  اىل  تسعى  التي  وال��زوج��ة 
بالطرائق  والسعادة  باألمن  الشعور  نعمة 
امللتوية، بكل تأكيد هي جتهل عنوان الطريق 
احساس  اىل  الصحيح  والطريق  الصحيح، 
هو  واالستقرار  والسعادة  باألمن  امل��رأة 
سلوك املرأة مع زوجها. فالتضحية هي أول 
ثمن جيب ان تدفعه الزوجة للشعور باألمن 
كزوجة  واجبها  تأدية  خالل  من  والسعادة 
الذي  واعية نحو زوجها وأرسهتا؛ والزوج 
والسعادة  باألمن  الشعور  زوجته  يمنح 
واالستقرار يف حياهتا االرسية والزوجية هو 
حياته،  يف  اوال  باألمن  يشعر  الذي  الرجل 
وهو موضع ثقتها واحرتامها وتقديرها ومن 
بذلك ضمنت  التضحيات،  كل  أجله هتون 

فوزها بمفتاح السعادة واألمن.
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الرتبية  عىل  يرّكزون  واألمهات  اآلباء  أكثُر 
اللفظية من خالل التوجيه الكالمي، بينام هم 
يرّبون أبناءهم بتأثري أكثر وأكرب من حيث ال 
يشعرون من خالل الرتبية غري اللفظية، وهو 
النظر  خالل  من  اجلسد(  )بلغة  عنه  يعرّب  ما 
واإلشارة. فاجلسد يتكلم ويوجه ويريّب أكثر 
اآلباء  من  كثريا  أن  نجد  وهلذا  اللسان،  من 
أبنائهم  سلوكيات  من  يستغربون  واألمهات 
ويقولون إهنم ال يعرفون أين تلّقوا هذه الرتبية 

اخلاطئة، بينام لو راجعوا أنفسهم وسلوكهم ولغة أجسادهم الكتشفوا أهنم هم السبب؛ فالرتبية غري اللفظية تؤّثر بالقيم والسلوك 
أكثر من الرتبية اللفظية. علينا أن ننتبه لسلوكنا ونرّكز عليه أكثر من تركيزنا عىل كالمنا، فاألب الذي خيرب ابنه بأنه ذاهب للطبيب 
بينام هو ذاهب للسوق أو عند أصدقائه، فإن طفله يستطيع أن يقرأ وجهه ويعرف أنه يكذب عليه وبالتايل يفقد الثقة به. فالطفل مثل 
اإلسفنجة يلتقط كل يشء، ويتشّكل سلوكه بام يشاهد. فلو نشأ يف بيت يشاهد كل يوم والده يدّخن أمامه ففي هذه احلالة مهام عّلمناه 
بلساننا بأن التدخن مرٌض يبقى تأثري لسان احلال واملقال والسلوك أكرب. إننا نريّب أبناءنا بسلوكنا أكثر منها بلساننا، فالرتبية كام قيل 
باالحتكاك واملشاهدة وليست بالكالم فقط، بمعنى ان الطفل يتعّلمه من خالل احلوار غري اللفظي أكثر مما يتعّلمه من احلوار اللفظي.

يدركون  األطفال  أن  حديثة  دراس��ة  أثبتت 
كيف حيكم عليهم اآلخرون قبل جتاوز عمر 
مجل  نطق  يتعلموا  أن  قبل  وحتى  السنتن، 
كاملة. وعادة ما حيدث ذلك عندما يكون عمر 
ولكن   ، و36  شهرا   30 بن  يرتاوح  الطفل 
األصغر،  األطفال  عىل  ينطبق  األمر  أن  تبن 
وأوضحت  النفسية.  ال��دراس��ات  حسب 
الدراسة أن هذا السلوك، الذي يكشف عن 
املعقدة،  إدراك متقدم لإلشارات االجتامعية 
يظهر يف البداية لدى األطفال الذين ترتاوح 
العلامء  وأكد  بن 4 -5  سنوات.   أعامرهم 
أن نتائج الدراسة احلديثة كشفت أن األطفال 
بام  مقارنة  بمحيطهم  وعيا  أكثر  هم  الصغار 

كان يعتقد يف السابق.

االبناء بين التربية بالقول  والتربية بالقدوة

األطفال أكثر وعيا في عمر سنتين
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قواعُد استخدام االجهزة الذكية بين افراد العائلة

يف برنامج سمعته مؤخرا يف إذاعة )مونت كارلو( عن املرأة واملطبخ 
ونفسيتها  امل��رأة  مزاج  إن  النفسيات  العاملات  إحدى  فيه  تقول 
نفسيتها  فإن كانت  تقدمه وما تطبخه من طعام،  ما  تنعكس عىل 
مرتاحة وهي تدخل املطبخ، فإن الطعام الذي تطهيه يكون لذيذا 
شهيا، بعكس لو دخلت املطبخ وهي غاضبة أو )متنرفزة( وغري 
مرتاحة نفسيا، فإن الطعام قدويؤدي إىل لوعة الكبد. فالطبخ فن 

من الفنون الراقية، وال يمكن أن تنجح فيه املرأة ما مل تكن أثناءه 
الرجال  من  الكثري  وهناك  طبيعي.  مزاج  وذات  نفسيا  مرتاحة 
الذين حياولون أن يدخلوا املطبخ يف بيوهتم لكسب مودة الزوجة 
وحبها، فاملقولة السابقة التي تقول ان أقرص الطرق لكسب مودة 
الرجل هي معدته تغريت اآلن وخاصة يف العرص احلديث بعد أن 
واملركز  فالوسامة  املطبخ.  من  يبدأ  املرأة  قلب  إىل  الطريق  أصبح 
بل  اليوم،  كافية  ليست  الرجل  قلب  وطيبة  املرموق  االجتامعي 
اهتاممات  الطهي ويتفنن يف طرقه وأشكاله جلذب  جيب أن جييد 
بأنواعها.  الطبخات  عن  فكرة  عنده  تكون  أن  وجيب  امل��رأة، 
بل  املطبخ،  عىل  والرجل  املرأة  تنافس  يف  ليست  اليوم  واملشكلة 
بنفسها  املرأة  اجلاهز، واهتامم  الطعام  اعتامد األرس عىل  تكمن يف 
املطاعم.. وهذه  نأكل مما تطبخه  للطبخ حتى أصبحنا  وهجراهنا 
املطبخ  تدخل  عندما  الزمان  سالف  يف  الزوجة  ألن  كربى  طامة 
تدخل معها بناهتا فيتعلمن منها الطبخ ، وتصبح البنت ربة بيت، 
فإذا ما كربت وتزوجت فإهنا تصبح سيدة املطبخ واملهيمنة عليه 

وال ترتك ذلك األمر لغريها.

يساعُد اجلهاز االبوين بشكل خاص عىل فهم كيفية استخدام 
أطفاهلم من خمتلف األعامر لإلنرتنت، ويساعدهم أيًضا عىل 
إدارة احلسابات واألجهزة املتوافقة التي يستخدمها أطفاهلم. 
من خالل التحّكم بكيفية استخدام اإلنرتنت عىل نحو يناسب 

ومراقبة  األرسة،  أفراد 
الطفل  استخدام  م��ّدة 
وقت  وحتديد  للجهاز 
ال��ن��وم ع��ل��ي��ه. اض��اف��ة 
املستمرة  املتابعة  اىل 
الطفل  استخدام  مل��دة 
ل��ل��ج��ه��از. ف���األب���وان 
مه��ا م��ن ي��ق��رران امل��دة 
امل��ن��اس��ب��ة الس��ت��خ��دام 
وقد  للجهاز.  الطفل 

يعتمد ذلك عىل ما إذا كان طفلك يستخدم اجلهاز للقراءة أو 
مشاهدة الفيديوهات أو ممارسة األلعاب. وحتديد مدة يومية 
اجلهاز  لقفل  النوم  وقت  بضبط  وذلك  األجهزة،  الستخدام 

عندما حين وقت الدراسة أو النوم.

ال����م����رأة وال��م��ط��ب��خ
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أطباء يؤكدون: يمكن الكشف عنها خالل فترة الحمل 

شق الشفة واللهاة الوالدي

شق الشفة( عند المولودين الجدد وهو  تشوهات خلقية واردة في الكثير من االحيان ومتواجدة 
بكث���رة في المجتمع العراقي خاصة والعالمي بش���كل عام، يتم عالجها عن طريق اجراء عدد 
م���ن التداخالت الجراحية وبأعمار مختلفة وصوالً الى س���ن الثامنة عش���ر، ولمعرفة الكثير عن 
ه���ذه الحالة المرضية ضيفنا في ه���ذه الحلقة الدكتور )رضوان عب���د الكريم( أخصائي جراحة 

الوجه والفكين في مدينة اإلمام الحسين )عليه السالم( الطبية والذي بين لنا ما يأتي:

طبيبك انا

إعداد/ قاسم عبد الهادي
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أسباب المرض
نقص  للمرض عدة عوامل مسّببة ومنها 
تشوهات  أو  اسد(  )الفورك  حامض  يف 
االم  او  االب  عند  جن  هناك  او  خلقية 
ممكن ان يؤدي اىل هذه التشوهات، ويتم 
الكشف عنها بواسطة الفحص بالسونار 
خالل الشهر اخلامس او السادس من فرتة 
احلمل )قبل الوالدة( وذلك لتدارك االمر 
والذي  املتكامل  الطبي  الفريق  وحتضري 
النسائية  الطبيبة  األخصائية  من  يتكون 
وكذلك  االطفال  واخصائيي  والتوليد 
بأّن  األهل  لطمأنة  النفسين  االخصائين 
هذه احلالة من املمكن عالجها وتداركها 
واألخذ بجميع االحتياطات واحلذر عند 
عملية الوالدة ألهنا من املمكن ان تسبب 
التنفس  جمرى  يف  انسدادا  أو  االختناق 
لدى األطفال لذلك فأهنا حتتاج أيضًا اىل 

تداخل طبيب التخدير.

طرائق العالج
ان عالج شق الشفة واللهاة الوالدي يأيت 
من خالل عدة عمليات جراحية تبدأ من 
اىل  املحتمل  من  وتصل  أشهر  ثالثة  عمر 
ما يقارب )16 او 18( سنة، ألهّنا سلسلة 
اجلراحية  وغري  اجلراحية  التداخالت  من 
جت��م��ع ب��ن ج��راج��ه ال��وج��ه وال��ف��ّك��ن 
األنف  وجراحة  التجميلية  واجل��راح��ة 
األط��ف��ال  وطبيب  واحل��ن��ج��رة  واألذن 
إختصاص  وطبيب  النفيس  والطبيب 
تقويم األسنان فضاًل عن الطبيب اخلاص 

بالتغذية.

تداخالت جراحية عديدة
يف  العمليات  ه��ذه  إج���راء  املمكن  م��ن 
وإعطاء  الشفة  بغلق  أشهر  الثالثة  عمر 
الوقت الكايف لنمو الفك االعىل بدون اية 
موجودًا  اللهاة  شق  كان  واذا  تشوهات، 

اجلراحي من  التداخل  إجراء  يفضل  فإّنه 
وهي  ونصف  سنة  اىل  اشهر  تسعة  عمر 
املرحلة قبل النطق لدى االطفال حتى يتم 
نطق  عىل  تساعد  التي  العضالت  ارجاع 
احلروف بصورة صحيحة، وبعد وصول 
ثالث  او  ونصف  سنتن  عمر  اىل  الطفل 
تقويم  طبيب  بإستشارة  يقوم  سنوات، 
األسنان ومن املمكن ان حيتاج اىل تداخل 
جراحي بسيط لتعديل او تقويم األسنان 
بصورة صحيحة وان تكون أسنانه لبنية، 
وخمارج  نطق  عن  الكشف  يتم  وبعدها 
عن  اللهاة  عضالت  وحركة  احل��روف 
طريق طبيب األنف واألذن واحلنجرة او 
الكشف  ليتم  والسمع  التخاطب  طبيب 
باألعصاب  ت��رضر  او  نقص  هناك  هل 
اللهاة، وبعد ذلك وبعمر من  التي حترك 
)5 اىل 6( سنوات وهي الفرتة التي تكون 

والدائمة  اللبنية  بن  خمتلطة  االسنان  فيها 
تداخل طبيب  اىل  نحتاج  احلالة  ويف هذه 
بدون  معها  التعامل  يتم  حتى  االسنان 
انكامش الفك االعىل، واذا كان نقص يف 
اجلراحي  التداخل  اجراء  فيفضل  العظم 
سنوات  ثامين  اىل  سنوات  سبع  عمر  من 
الناب  نمو  قبل  تكون  التي  املرحلة  وهي 
الن زاوية الفم وتعابري الوجه تعتمد عىل 
اجلراحي  التداخل  ويكون  الوقت  هذا 
يف هذه احلالة بزراعة عظم يتم اخذه من 
الورك للطفل الذي يعاين من شق الشفة 
طبيب  يبدا  وبعدها  ال��والدي،  اللهاة  او 
وهي  االخ��رى  باملرحلة  االسنان  تقويم 
الفك  او  االعىل  للفك  النهائي  التعديل 
االسفل، ويف عمر من )12 اىل 13( سنة 
تقويم االسنان، وان  اكتامل عملية  يكون 
 14( عمر  يف  االن��اث  عند  النمو  اكتامل 
يوجد  هل  التقييم  يتم  وبعدها  سنة(، 
نقص بنمو الفك االعىل او الفك االسفل 
تداخل  اج��راء  بعدها  ويمكن  ؟  ال  ام 

حراجي يسمى )اجلراحة التقويمية لعظام 
الوجه( بعد اكتامل النمو، اما عند الذكور 
تصل اىل عمر )16 سنة( وبعد اكتامل تلك 
تقييم  يتم  اجلراحي(  )التداخل  العملية 
تلك احلالة عىل مدى ستة اشهر، والعملية 
اكتامل  بعد  االنف  تشمل جتميل  االخرية 
التناسق بن الفك االعىل والفك االسفل 
نلجأ  الوجه، ويف بعض احلاالت  وعظام 
اىل اجراء التداخل اجلراحي إلزالة االثار 
يف  او  العليا  الشفة  يف  خصوصا  املوجود 
بعض احلاالت للتلّيفات املوجودة، ومن 
اجلراحية  العمليات  تلك  إجراء  املمكن 
املستشفيات  مجيع  يف  او  العراق  خ��ارج 
وبنتائج  العامة  او  اخلاصة  سواء  العراقية 

عالية جدًا.

مواعيد مح���ددة ونصائح 
طبية

اجلراحية  التداخالت  السلسلة من  وهذه 
تكون  خاصة  واعامر  بتواريخ  تثبيتها  يتم 
ودراي��ة  علم  عىل  املصاب  الطفل  عائلة 
الدورية وجيب  للمتابعة  كاملة هبا وذلك 
عىل الفريق الطبي وعائلة الطفل املصاب 
تكون  ذل��ك  خ��الف  الن  هب��ا  االل��ت��زام 
ويكون  لكالمها،  مرضية  غري  النتائج 
للمريض كارت خاص به حيمل اجلداول 
التداخل  اج��راء  يمكن  التي  واالوق��ات 
الطارئة  الظروف  لتجنب  له  اجلراحي 
التغذية  مسالة  ان  كام  حتصل،  ربام  التي 
مع  التعامل  وفق  تكون  بالطفل  اخلاصة 
بعض  لتجنب  اخل��اص  التغذية  طبيب 
التداخالت  اجراء  عىل  تؤثر  التي  االمور 
الرضاعة  مرحلة  يف  والطفل  اجلراحية، 
الغذاء  بتناول  خاصة  قناين  ل��ه  تكون 
بصورة  التغذية  عىل  للحفاظ  )املميات( 
التداخل  واج��راء  املثايل  وال��وزن  طبيعية 

اجلراحي بدون اية تأثري.      
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الواحة

كربالء  كانت يف  اسالمية  اول مدرسة    -
عضد  اسسها  التي  العضدية  املدرسة  هي 
اول  وتعد  369ه���   سنة  البوهيي  الدين 

مدرسة اسالمية يف العراق.
للشيخ  كانت  كربالء  يف  مرجعية  اول   -
امحد يب فهد االسدي احليل، وقد جتاوزت 
حدود  العلمية  وزعامته  الدينية  مرجعيته 
كربالء والعراق بل انرت يف بالد الشام 
العربية  واجلزيرة  الفاريس  واخلليج  غربا 

جنوبا وسائر بلدان الشيعة يف العامل.
للطلبة  )الراتب(  الشهرية  اول من سنَّ   -
السيد  العظمى  اهلل  آي��ة  ه��و  ك��رب��الء  يف 
حسن ابن السيد حممود الطباطبائي القمي 
احلائري )قدس رسه( اول من قرر الراتب 
سنة  كربالء  يف  العلمية  احلوزة  يف  للطلبة 

1354ه�.

ن َضلَّ  ُكم مَّ ِذيَن آَمُنوْا َعَلْيُكْم َأنُفَسُكْم اَل َيرُضحُّ ا الَّ َ يقول تعاىل يف حمكم التنزيل { َيا َأهيحُّ
ُئُكم باَِم ُكنُتْم َتْعَمُلوَن )املائدة/105(}، ويبن  َمْرِجُعُكْم مَجِيًعا َفُيَنبِّ إَِذا اْهَتَدْيُتْم إىَِل اهلّلِ 
وعرين  نيفا  يبلغ  ما  قصار  كلامت  يف  النفس  معرفة  يف  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام 
حديثا، منها: »من عرف نفسه كان لغريه اعرف« ويقول ايضا: »من عرف قدر نفسه 
من  الناجتة  واملعرفة  استبطان،  نوع  هو  للنفس  الذايت  والتحليل  بالفانيات«،  هينها  مل 
معرفة  ألن  السالم(،  )عليه  املعصوم  قول  من  املقصودة  هي  ليست  االستبطان  هذا 
النفس بمجرد االستبطان مل يعرف حقيقة  الرب، فمن يعرف  آية معرفة  النفس هي 
إال  النفس  حقيقة  يدرك  أن  لإلنسان  يتسنى  وال  صفاهتا،  بعض  يعرف  بل  نفسه، 
بسعيه إلصالحها وإزالة احلجب عنها كحجاب احلسد وحجاب العجب وحجاب 
الكرب وحجاب اجلهل، وهكذا فالنفس قد تتكاثر عليها احلجب فتمنعها عن املعرفة 

احلقيقية...
ومتى جتردت النفس عن تلك احلجب كلام زادت قابليتها الدراك ما هو غائب عن 
احلواس من املعارف الربوبية، وارشقت يف الفؤاد نورا يكشف لإلنسان احلقائق التي 
ال يناهلا بأية حاسة من حواسه الظاهرة أو الباطنة، وبكشف مجيع احلجب جيد االنسان 
نفسه شيئا ليس كاألشياء، فيعرف هبا ربه الذي ليس كمثله يشء فتصري النفس يف تلك 

احلالة آية ملعرفة الرب.

00

أشياؤنا الجميلة؟

العطاء في الظروف الخانقة، 
يهدي النور لمن حولكم، وإن 

كانت خفاياكم هالكة جدًا، 
فمجرد أن تهبوا ألحبتكم 

ابتسامة وإن كنتم تبكون 
، سيمسح ثوابه متاعبكم، 

ويخبئ لكم فرجًا من حيث ال 
تحتسبون ف�صانع المعروف ال 

يقع، وإن وقع ال ينكسر

األوائل 

من عرف نفسه
 كان لغيره اعرف 

صورة ارشيفيه لباب قبلة اإلمام الحسين ع في سبعينات القرن الماضي
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االخرتاعات  من  العديد  للعامل  اإلسالمية  احلضارة  قدمت 
إن  رغم  كبرية،  فائدة  ذات  تزال  وال  كانت  التي  واالبتكارات 
العامل اإلسالمي يعيش اآلن يف فرتة عصيبة من التاريخ، حيث 
ريادة  له  كانت  أنه  إال  املجاالت،  شتى  يف  كبريًا  تراجعًا  يشهد 

كبرية، وكان من تلك االخرتاعات.
1( القهوة

يف  العريب  اليمن  يف  أواًل  اكُتشف  العامل،  يف  األشهر  املروب 
القرن التاسع امليالدي، وكان يساعد الصوفين عىل االستذكار 
جتار  طريق  عن  والغرب  أوروبا  ودخل  الليل،  طوال  والتعبد 

البندقية.
2( اجلراحة

األندليس  الطبيب  هو  اجلراحية  العمليات  طور  من  أول  كان 
ووضع  ال��زه��راوي«،  عباس  بن  خلف  القاسم  »أب��و  املسلم 
موسوعة تتشكل من 1500 ورقة استخدمت كمرجع ألطباء 

العامل ملدة 500 عام، كام أنه طور العديد من أدوات اجلراحة.
3( أسلوب الدفع بالشيك

فقد  هذا،  الدفع  أسلوب  وراء  الناس  أول  هم  املسلمون  كان 
جيب  الذي  باملبلغ  إقرار  بكتابة  األموال  لدفع  وسيلة  ابتكروا 
والتي  املناطق اخلطرية  مبالغ كبرية يف  دفعه، وذلك جتنبًا حلمل 

قد تتعرض فيها القوافل للرسقة.
4( املدافع

يف  واستخدمته  البارود  اخرتع  من  أول  كانت  الصن  إن  رغم 
البارود  النارية، إال أن املسلمن هم أول من استخدموا  ألعاهبا 
إلطالق  وسيلة  إىل  حيولوه  أن  واستطاعوا  عسكري  كسالح 

النريان عىل األعداء، ودحروا هبذه املدافع احلمالت الصليبية.
5( الدروع

العامل  يف  م��رة  أول  ظهرت  للرصاص  امل��ض��اد  ال���درع  فكرة 
من  دروعًا  اإلسالمية  اجليوش  استخدمت  حيث  اإلسالمي، 
احلديد ارتدهتا لتقيها من رضبات السيوف، وتعرف األوروبيون 

عىل هذه الدروع عن طريق احلمالت الصليبية.

اخ���ت���راع���ات ق��ّدم��ه��ا 
اإلسالم للبشرية ...

اعداد : زيد الجنابي
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