
قال اإلمام احلسني )عليه السالم(: كان رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( يف بيت أم 
سلمة فأتي حبريرة فدعا علّيًا وفاطمة واحلسن واحلسني )عليهم السالم( فأكلوا 
منها، ثّم جّلل عليهم كساء خيربّيًا ثّم قال: )إّنا يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس 

أهل البيت ويطّهركم تطهريًا(. فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول اهلل؟ قال: إّنك 
إىل خري. )تأويل اآليات الظاهرة 449 ـ 450(.
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العدد..

عدُم التوافق النفسي والقليب بني 
الزوجني أزمة حقيقية

حكايُة الصياد وحافظ القرآن املهم أن يصاحب العلوم التخصصية تربية النفس وتهذيبها
وانه ال فائدة من العلوم بدون التهذيب والرتبية

الشيخ الكربالئي خالل لقائه طلبة جامعة املثنى: 

العتبُة احلسينيُة 

حتتفي بتخّرج )500( 

مبّلغة تتطلع إىل

 بناء اجملتمع ورقيه 



عن معاوية بن عمار عن ابي عبد اهلل عليه السالم قال : قلت له : متى ُصرف رسول اهلل صلى اهلل عليه واله 

اىل الكعبة ؟ فقال عليه السالم بعد رجوعه من بدر ـ البحار 199/19

عن ابي بصري عن ابي عبد اهلل عليه السالم قال سالته عن قوله عز وجل :« وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها 

اال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » امره مب ؟ قال نعم ان رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم 

كان يقلب وجهه يف السماء فعلم اهلل عز وجل ما يف نفسه فقال :« قد نرى تقلب وجهك يف السماء فلنولينك 

قبلة ترضاها » الوسائل 215/3

لنختِم �لقر�آَن �سويًة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

إني تارك فيكم 
خليفتني كتاب 
الله ، حبل ممدود 
ما بني السماء 

واالرض  وعترتي 
اهل بيتي ، وإنهما 
لن يفترقا حتى 
يردا علي احلوض

قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله(:



رئي�س التحرير

ما كان هلل ينمو هذا شعار رفعه االخوة العاملون يف العتبة احلسينية املقدسة من اعلى منصب باهلرم متمثال باألمني العام للعتبة احلسينية املقدسة 
مرورا بكل األخوة العاملني يف العتبة وحتى األخوة املشاركني من خارج العتبة قبل ايام ومع ذكرى والدة االمام احلسن اجملتبى عليه السالم افتتحت 
األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة احدث جممع طيب يف العراق أال وهو جممع سفري احلسني عليه السالم الطيب والذي مت جتهيزه بأحدث 
األجهزة الطبية ألول مرة تدخل اىل العراق حيث أصبح بإمكان املرضى الذين يسافرون خارج العراق وإلجراء العمليات اجلراحية املستعصية ان 
يتم إجراؤها يف هذا اجملمع، كما عملت األمانة العامة على استقطاب الكفاءات واخلربات الطبية عراقية كانت ام أجنبية لالستفادة منها يف إجراء 

العمليات وبالفعل بدأ اجملمع عمله وعن قريب سيصل اول وفد طيب هندي متخصص اىل اجملمع بطلب من العتبة احلسينية .
املشروع الطيب الثاني هو مستشفى اإلمام زين العابدين عليه السالم الذي سريى النور عن قريب بعد اجناز مراحل متقدمة منه والذي ال تقل 
امتيازاته عن اجملمع اضافة اىل ختصصه بأمراض وعمليات على غرار ما موجود يف جممع سفري احلسني عليه السالم ، مستشفى اإلمام زين 
العابدين عليه السالم شيد على ارض مساحتها 3000 مرت مربع ومبساحة بنائية 11000 مرت مربع وبستة طوابق ويسع لـ ) 120 (  سريرا ، إذ 
مت ختصيص مخسة طوابق للمرضى،علمًا ان الطابقني العلويني سيكونان لرقود املرضى وسيكونان جمهزين باألجهزة الطبية واملختربات احلديثة 

واملتطورة ،أما الطابق الثالث فسيكون خاصا بالعمليات اجلراحية، لتكون املستشفى ذات مواصفات وأجهزة طبية حديثة ومتطورة.

 رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني)896(ل�سنة 2010م

info@imamhussain.org

 www.imamhussain.tv  

www.imamhussain.org

هاتف: 325194 مبا�سر  - بدالة: 321776 داخلي 171
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في هذا العدد..

مواجهة املصائب والنوائب 
بالصبـر والتحدي والتوكل
 على اهلل تعاىل

قبسات اميانية..

13

18

6

كثرة املؤسسات الرتبوية األهلية 
هل تنبئ عن خلل حكومي أم هي 
حالة صحية ؟

تقارير..

خمتاُر املنطقة نشاط متواصل 
يف متابعة وحل أمور املواطنني 

حتقيقات..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗزيُن العابديَن في االثر

ال�شراف اللغوي

الت�شوير

الأر�شيف

الت�شميم والإخراج

هيئة التحرير

املرا�شلون

عبا�س عبد الرزاق ال�سباغ

عمار اخلالدي - ر�سول العوادي
ح�سنني ال�ساجلي

حممد ال�سامي 

ح�سني اال�سدي

طالب عبا�س - ح�سني النعمة 
علي اجلبوري - عالء ال�سالمي

ح�سن الها�سمي

�سفاء ال�سعدي - تي�سري عبد عذاب

�شكرتري  التحرير

رئي�س التحرير 
رقم  االإيداع يف دار الكتب �سامي كاظم عبد الرحمن

والوثائق ببغداد
  1216 ل�سنة 2009م



الشيخ الكربالئي:

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي     املكان: الصحن احلسيين الشريف       الزمان: 24 شوال 1432هـ املوافق 2011/9/23م

وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  أكد 
الشيخ  مساحة  املقدسة  كربالء  يف  اجلمعة 
الثانية  اخلطبة  يف  الكربالئي  املهدي  عبد 
احلرم  يف  أقيمت  اليت  اجلمعة  صالة  من 
1432هـ   / 24/شوال  يف  املطهر  احلسيين 
املوافق 2011/9/23م  إن ما يتعلق جبرمية 
من  العشرات  بسببها  ذهب  اليت  النخيب 
املواطنني األبرياء اليت هي جرمية بشعة من 
ضمن سلسلة جرائم مستمرة وما زالت تطول 
الكثري من املواطنني األبرياء يف خمتلف مدن 

العراق ..
العشائر  جلميع  بالشكر  مساحته  وتقدم 
العراقية واهليئات احلسينية واملواطنني الذين 
جاؤوا إىل كربالء لتقديم التعازي باستشهاد 
بهذه  يتعلق  وفيما  املواطنني،  من  الثلة  هذه 
املطالب  مساحته  أورد  النكراء  اجلرمية 

التالية: 
إن الدرس الذي جيب أن نتعّلمه من   -1
التداعيات اليت حصلت بسبب هذه اجلرمية 
واليقظة  والصرب  النفس  ضبط  ضرورة  هو 
 .. اجلرائم  هذه  مثل  حصول  بعد  والتنّبه 
فلألسف هناك تصرحيات وتراشقات إعالمية 
صدرت من عدد من األطراف كادت أن تؤدي 
تؤول إىل  وقد  أزمة جديدة  الدخول يف  إىل 
.. ولكن تدخل  حصول فتنة ال حيمد عقباها 
أهل العقل واحلكمة أدى إىل تهدئة األوضاع 
وجتّنب االنزالق إىل أزمة داخلية، ونأمل من 
مجيع اإلخوة احلذر من إطالق التصرحيات 
غري  والكالم  اآلخر  الطرف  تستفز  اليت 
العراق  الذي يعطي الفرصة ألعداء  املسؤول 
لتأزيم األوضاع بني  الظروف  الستغالل هذه 

أبناء البلد الواحد.

العراقيني  املواطنني  عموم  مطالب   -2
هو ضرورة تفعيل األحكام القضائية وتطبيقها 
وتنفيذها وعدم التساهل يف ذلك .. وهو جزء 

من احلل الكلي ملثل هذه األزمات.
هو  األساسية  املطالب  مجلة  من   -3
والرتاشق  السياسي  التناحر  هذا  إيقاف 
فالذي   .. السياسية  الكتل  بني  اإلعالمي 
لقاءات  من  جيري  وما  اإلعالم  وسائل  يتابع 
بني السياسيني وما يعلن من مواقف جيد إن 
والرتاشق  هناك مساحة واسعة من احلديث 
السياسية  باخلالفات  واالهتمام  اإلعالمي 
باملصاحل  يتعلق  ال  الذي  الضّيق  الطابع  ذات 
املساحة  تلك  ال جتد  .. يف حني  للبلد  العليا 
املتعلقة  املواقف  أو  النقاش  أو  احلديث  من 
وحجم  تتناسب  مبا  املهمة  البلد  بأوضاع 
األزمات وخطورتها واليت مير بها العراق، وال 
جند إال مزيدًا من التأزيم لألوضاع يف العراق 
والذي ال يعطي بصيص أمل حبل نهائي هلذه 
فان  وبالتالي  األمنية،  األزمة  ومنها  األزمات 
الكتل  بني  والتأزيم  اخلالفات  هذه  استمرار 
األمين  الوضع  بقاء  إىل  سيؤدي  السياسية 

على ما هو عليه.

اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

التخّبط يف مواقف الكتل السياسية جتاه القضايا املهمة أدى إىل إضعاف 
موقف العراق جتاه الدول اإلقليمية ودول اجلوار

نحذر من إطالق 
التصريحات التي تستفز 
الطرف اآلخر والكالم 
غير املسؤول الذي يعطي 
الفرصة ألعداء العراق 
الستغالل هذه الظروف 
لتأزمي األوضاع بني أبناء 
البلد الواحد

جملة االحرار اال�سبوعية
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مساحة  تناول  خطبته  من  آخر  سياق  ويف 
كبار  بعض  يذكره  فيما  الكربالئي  الشيخ 

مير  اليت  الراهنة  املرحلة  بان  املسؤولني 
اليت  املستمرة  األزمات  ظل  يف  العراق  بها 
البلد حباجة إىل نصح مساحة  يعيشها هذا 
السيد السيستاني – دام ظله الوارف – وقال 
مساحته جوابا عن ذلك: إن النصائح وحدها 
ال تكفي حلل هذه األزمات، نعم .. هي مطلوبة 
حينما  للحل خصوصًا  املقّدمة  ومتثل  ومهمة 
كما  وثاقبة  ومتعقلة  حكيمة  رؤى  عن  تعرب 
نصائح  من  مساحته  يقدمه  فيما  احلال  هو 

وإرشادات يف خمتلف اجملاالت.
الوقت  يف  حنتاجه  الذي  إن  مساحته:  وتابع 
دولة  رجال  هو  العراق  وحيتاجه  احلاضر 
يفكرون ويعملون من اجل مصاحل العراق ككل 
فنحن   – أضيق  العمل ملصاحل  ويبتعدون عن 
– حينما ندقق يف الكثري من الرؤى واملواقف 
جندها  السياسيني  من  الكثري  يتبناها  اليت 
مما  أضيق  مصاحل  على  احلرص  من  نابعة 
متثله مصاحل العراق ككل، سواء أكان حرصًا 
على مصاحل منطقة معينة أو طائفة معينة أو 

كتلة أو حزب معني.
مسؤولني  إىل  حباجة  العراق  إن  وأضاف: 
بعيدًا  وإخالص  جبد  يعملون  دولة  ورجال 
اإلعالمي  والرتاشق  السياسي  التناحر  عن 
خلدمة  يعملون  األجواء،  وتوتري  واملشاحنات 
املالي  الفساد  ومكافحة  األمن  وتوفري  البلد 
إىل  حباجة  إننا  يوم،  بعد  يومًا  يزداد  الذي 

رجال دولة يبنون تفكريهم ورؤاهم ومواقفهم 
على ما تقتضيه مصاحل العراق ككل.

هلم  دولة  رجال  إىل  إننا حباجة  أيضا:  وبني 
عن مصاحل شخصية  يبحثون  ال  ذات  نكران 
فيه صاحل  عما  يبحثون  بل  ذاتية  ومكتسبات 
وطوائفه  وأديانه  قومياته  مبختلف  العراق 
دولة  رجال  إىل  كذلك  وحباجة  وشرائحه، 
اليت  املخاطر  إزاء  موحد  موقف  هلم  يكون 
يتعرض هلا العراق .. موقف جيعل من العراق 
بلدًا قويًا .. ال يستضعفه اآلخرون ويستهينون 
التخّبط يف  الذي جنده هو  إن  .. يف حني  به 
املواقف خصوصًا جتاه القضايا املهمة والذي 
الدول  العراق جتاه  موقف  إضعاف  إىل  أدى 

اإلقليمية ودول اجلوار.
وقال مساحته نقال عما ذكرته اإلحصائيات 
إن عدد األرامل يف العراق قرابة ) 1.593.000 
أرملة ( والعدد يف نو وتزايد بسبب استمرار 
من  وغريها  والتفجريات  اإلرهابية  األعمال 

أسباب املوت كاملرض وحنو ذلك.
إىل  وااللتفات  التوجه  ضرورة  على  وأكد 
وآليات  وحلول  برامج  وضع  عدم  خماطر 
هي  كم  فمعلوم  املشكلة  هذه  وحجم  تتناسب 
وما  األرامل  من  العدد  هذا  وجود  خماطر 
يتبعه من أيتام!! وبالتالي أصبح من الضروري 
النواب  كمجلس  املعنية  اجلهات  مجيع  توجه 
باملرأة  املعنية  واملؤسسات  الوزراء  وجملس 
ومنظمات اجملتمع املدني واملنظمات اخلريية 

حلل هذه املشكلة.
الرعاية  توفري  يكفل  برنامج  بوضع  وطالب 
ذلك  ومن   .. والنفسية  واالجتماعية  املعيشية 
اليت  واملساعدات  املنح  مبقدار  النظر  إعادة 
تقّدم هلذه الشرحية .. ووضع تشريعات توفر 
قدرًا من احلماية هلذه الشرحية حبيث تعينهم 
على حتّمل أعباء احلياة الصعبة .. ومن ذلك 
التعيني  النساء يف  من  تقدميهم على غريهم 
والعمل وتوفري فرص عمل من خالل مشاريع 
الرعاية  ودوائر  مؤسسات  وزيادة   .. صغرية 
.. ومن مجلة ذلك  والنفسية هلّن  االجتماعية 
الدراسة  لأليتام يف  وامتيازات  إعطاء فرص 
املعيشية  وحالتهم  تتناسب  فرص  لتوفري 

واالجتماعية.

استمرار اخلالفات 
والتأزمي بني الكتل 
السياسية سيؤدي إلى 
بقاء الوضع األمني 
على ما هو عليه

أهم ما جاء يف 
اخلطبة

         نصائح املرجعية وحدها ال تكفي 
ومهمة  مطلوبة  هي   .. نعم  األزمات،  حلل 
ومتثل املقّدمة للحل خصوصًا حينما تعرب 
هو  كما  وثاقبة  ومتعقلة  حكيمة  رؤى  عن 
احلال فيما يقدمه مساحة املرجع األعلى 
من نصائح وإرشادات يف خمتلف اجملاالت

        العراق حباجة إىل مسؤولني ورجال 
عن  بعيدًا  وإخالص  جبد  يعملون  دولة 
اإلعالمي  والرتاشق  السياسي  التناحر 

واملشاحنات وتوتري األجواء

هلم  دولة  رجال  إىل  حباجة  إننا         
نكران ذات ال يبحثون عن مصاحل شخصية 
ومكتسبات ذاتية بل يبحثون عما فيه صاحل 
وطوائفه  وأديانه  قومياته  العراق مبختلف 

وشرائحه

توجه مجيع  الضروري  من  أصبح         
وجملس  النواب  كمجلس  املعنية  اجلهات 
الوزراء واملؤسسات املعنية باملرأة ومنظمات 
حلل  اخلريية  واملنظمات  املدني  اجملتمع 
يف  املستفحلة  واأليتام  األرامل  مشكلة 

العراق.
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لعل من مجلة اآليات اليت تساعدنا يف استيعاب مفهوم االبتالءات واملصائب اليت متر علينا يف 
احلياة الدنيا هذه اآلية: )الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإنَّا هللَِّ َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجُعوَن )156( ُأْوَلِئَك 

ٌة َوُأْوَلِئَك ُهْم املُْْهَتُدوَن )157(( – البقرة- َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرمْحَ
هذا املقطع الشريف من اآلية املباركة يعد حنوا من التأديب للعبد الذي تنزل به املصيبة، ومن 
املعلوم إن هناك مصيبة يف مال يتأذى اإلنسان منها، وهناك مصيبة يف اجلسد يتأذى اإلنسان 
منها وهناك مصيبة يف فقد عزيز يتأذى اإلنسان منها، هذه النوائب اليت ترتى على اإلنسان 
تقتضي تفاعله مع احلياة دون أن ينهار ويقع يف شراك اليأس والقنوط، فاهلل تعاىل يرأف بالعبد 
املؤمن ويريد أن يربيه وان جيعله يف مواطن االبتالء والشدة خاصة ال خيرج عن رسم العبودية 
وهذه مرتبة عالية جدًا، ويستحب شرعًا أن يقوم اإلنسان بتعزية أخيه املنكوب بفقد عزيز له 
حتى نقوي اللحمة االجتماعية بعد املصيبة، فاإلنسان حيتاج إىل هذه اللحمة ولو حتققت فال 

يشعر اإلنسان انه لوحده يكابد هذه املصيبة.
والواقع يؤكد لنا إنه قّلما خيلو  فردا من أن تقع عليه مصيبة فإذا حّلت به فليتعامل معها بكل أدب، 
وما نلك من أموال وما ينفصل عنا من أوالد إنا بامللك االعتباري واملدخلية يف الوجود، حيث إن 
اهلل تبارك وتعاىل هو املالك واملوجد احلقيقي للوجود، وعالقتنا مع اهلل تعاىل عالقة مملوك مع 

مالك، مملوك حقيقي مع مالك حقيقي، وان كّنا نلك يف الدنيا فهذه ملكية اعتبارية.
اآلية الشريفة يف هذا املوطن تقول إن اإلنسان قد يغفل عن هذا اجلانب فعلى املؤمن أن يكون 
يقظًا وذاكرا هلل تعاىل يف الشدة والرخاء ال أن يكون يف حالة الرخاء من العّباد والذاكرين وإذا 

حّلت به مصيبة يكون من القانطني واآليسني.
واملوت ال نعلم متى حيل بنا، فاملؤمن عليه أن يوّطن نفسه دائمًا إىل أن يكون يف خانة الرضا 
بقضاء اهلل وقدره والعبادة واالنصياع ألوامره ونواهيه، قطعًا املعاد رجوع قهري على مجيع العباد 

شاء اإلنسان أم أبى هو ذاهب إىل اهلل تعاىل ليس باختياره. 
وعمليًا  وعقائديًا  نفسيًا  يتهيأ  أي  باالختيار  هنا  واملقصود  باالختيار  إليه  يذهب  اإلنسان  تارة 
هلذه اللحظة ولذلك اإلنسان عندما متر به هذه املسائل فمن باب يذّكر نفسه )ِإنَّا هللَِّ َوِإنَّا ِإَلْيِه 
َراِجُعوَن( .. وهذا القول مهم جدًا لوصول اإلنسان إىل مرتبة الرضا بقضاء اهلل وقدره .. )ُأْوَلِئَك 

ٌة َوُأْوَلِئَك ُهْم املُْْهَتُدوَن( .. َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرمْحَ
وميكن مالحظة ثالثة جزاءات بإزاء هذا الفعل .. اجلزاء األول: أولئك عليهم صلوات من ربهم، 
واعتقد هذا املعنى إن اهلل تعاىل يصّلي عليهم ومل يقل صلوات من مالئكته أو رسله .. ملزيد عناية 

ِر الصابريَن وبشِّ
حسن الهاشمي

إىل كل إنسان يواجه نوائب الدنيا ومرارتها، وإىل كل قلٍب يشكو 
مرارة األمل وُحرقته، وإىل كل عني أعياها القذى وأضناها الدمع، 
بغري  أجرهم  الصابرون  يوّفى  )إنا  تعاىل:  قال  صربًا  صربًا 

حساب(.
امليامني  واألئمة  األعظم  الرسول  حتى  ألحد  تكتمل  مل  الدنيا 
مرارتها  وكابدوا  للظاها  تعرضوا  أمجعني  عليهم  اهلل  صلوات 
فكان  البيضاء  احملجة  على  واستقاموا  صربوا  ولكنهم  وأذاها، 

النصر والفتح قرينهم ونصيبهم يف الدنيا واآلخرة. 
ما عرّب أحد عن الدنيا كما عرّب أمري املؤمنني عليه السالم بقوله: 
)دار بالبالء حمفوفة، وبالغدر معروفة، ال تدوم أحواهلا، وال تسلم 
نّزاهلا، العيش فيها مذموم، واألمان فيها معدوم، وإنا أهلها فيها 

أغراض مستهدفة، ترميهم بسهامها وتفنيهم حبمامها(.
هكذا الدنيا ال تبقى على حال فرح وحزن، دمع وابتسام، بل إنها 
خادع  وخمدعها  خشن  وخمبأها  ناعم  ملمسها  ومتحولة،  متقلبة 
إال  بعد الضيق  املؤمن فما  يهون على  الذي  وبريقها زائف، ولكن 
الفرج وما بعد العسر إال اليسر )فإن مع العسر يسرًا * إن مع 

العسر يسرا(.
سُتشرق الشمس وحتمل بني ثناياها أماًل لقلوب بات يطوقها اليأس 
!! وأضحت الُدنيا يف عينها ظالمًا دامسًا !! علينا أن نعلم بأن ما 
جرى بقضاء اهلل وقدره، فليس بيدنا سبيل لتغيريه، واحلمد هلل 
علينا  لتنهال  البالء  أن نصرب على  إال  فما عسانا  كل حال،  على 
الرمحة والعطف والرضوان اإلهلي، ذلك هو الفوز العظيم ال يناله 

إال املهتدون العابدون الزاهدون.
تأمل نعم اهلل اليت بني يديك وال ُتفّكر باملفقود واملصيبة وامحد 
اهلل فأنت يف خري عظيم، ال تستسلم للضيق واألمل واهلم والغم، 
فالتفكري قد يزيدك حزنًا وأملًا، فقط اجلأ إىل رب األرض والسماء، 
أخربه بأسرارك وال ُتسِمع أحدًا سواه، بح بآالمك وحزنك إليه فهو 
من سيكشف الُضر عنك ) أّمن جُييب املضطر إذا دعاه ويكشف 
من ضيقِك،  فذاك سيزيد  البشر  لبين  الشكوى  ُتكثر  ال  السوء( 
ابعث الشكوى خلالقِك )إّنا أشكوا بّثي وُحزني إىل اهلل( واسأله 

أن يزيح عنك ما أصابك واستغفره وحده ال شريك له.
بذكر  )أال  القلب  وسعادة  الصدر  انشراح  فبه  الذكر  من  وأكثر 
اهلل تطمئن القلوب( توجه خلالقك فقد يكون اهلل قد ابتالك ألنه 
اشتاق لسماع صوتك خاضعا متذلال إليه سبحانه، اسأله الفرج 
واحتسب  اصرب  بل  بالتسخط  أجرك  تضيع  ال  واألجر،  والصرب 

)واهللُ  حُيُب الصابرين(.
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بهؤالء الذين يسرتجعون عند املصيبة .. باعتبار إن هذا حنو من اختبار اهلل تعاىل للعبد إذا 
حّلت به املصيبة، ماذا يفعل العبد هل خيرج عن املوازين الطبيعية أم يبقى صابرًا حمتسبًا؟!.

بالعكس يف بعض احلاالت إن اهلل تعاىل يعطي هلذا العبد مرتبة ال حيصل عليها إال بالصرب 
على هذه املصيبة، وال اعتقد إن أحدا منا ال يريد أن تكون عليه صلوات من ربه، بل بالعكس 
هذه الصالة اهلل تعاىل قرنها بالصالة على النيب صلى اهلل عليه وآله يف اآلية الكرمية ) يا 
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا(.. والصلوات هي التحية والثناء والربكة... كل هذه 

األمور يدخل يف عنوان الصالة.
اجلزاء الثاني: هو الرمحة والرمحة هي مطلق النعمة سواء كانت نعمة عاجلة أم آجلة. 

اجلزاء الثالث: )َوُأْوَلِئَك ُهْم املُْْهَتُدوَن ( : هذه إعادة اسم اإلشارة ملزيد عناية بهؤالء العباد الذين 
كانت عليهم صلوات من ربهم ورمحة والقرآن يشهد هلم بأنهم هم املهتدون، كيف هم املهتدون 

؟!!
واهتزاز  النفسي  االهتزاز  حاالت  أعلى  إىل  يتعرض  ولعله  مصيبة  به  متر  عندما  اإلنسان 
اجلانب العاطفي، واإلنسان السوي يف هذه احلالة يبقى على ما هو عليه، وعندما نقرأ عن 
األئمة األطهار ) عليهم السالم( فإنهم ويف أحلك املصائب اليت مّتر عليهم لكنهم حيافظون 
على الوقار املطلوب، كونهم عباد اهلل تعاىل فال يغفل اإلمام عن هذه اآلية وال ميكن أن يتناسى 

هذا التأكيد من الصرب على البالء.
حاالت  من  حالة  عليه  االبتالء  سيكون  بانتظاره  واهلداية  الرمحة  إن  يعلم  كان  إذا  اإلنسان 
التسلية وليس حالة من حاالت الضجر، احلالة النفسية اليت يعيشها وينتظرها جتعل وقع هذا 
االبتالء عليه خفيفًا وهذا ال يشعر به أي احد بل يشعر به املؤمن الذي يعلم إن هذا البالء قد 
مّس أعظم الناس وهم األنبياء، فإذن هذا البالء فيه رفعة واهتمام وعناية من اهلل تعاىل حيال 

عباده املؤمنني.
اهلل تعاىل يربينا وتربية اهلل تعاىل لنا حبسب ما يرى ال حبسب ما حنن نرى، حنن فريسة 
واملوت يطلبنا وال تقوى قوة على منعه من اإلمساك بنا .. فاملؤمن عليه أن يلتفت هلذه احلقيقة 
.. فاملؤمن عليه أن يوّطن نفسه مع االبتالءات والنوائب، وهذه اآليات الشريفة تبني إن هناك 
أجرا كبريا وعناية تنتظر أولئك الذين أصيبوا بهذه املصائب وواجهوها ولكن بالصرب والتوكل 

واألناة.

دراسة حول ادعية 

االمام احلسني يف يوم الطف

9- دعاُؤه على ابن أبي جويرية املزني، وُروي أّنه أقبل 
رجل من عسكر عمر بن سعد على فرس يقال له: ابن 
تّتقد، صّفق  النار  فلما نظر إىل  املزني،  أبي جويرية 
أبشروا  احلسني،  أصحاب  ويا  حسني  يا  ونادى:  بيده 
بالنار، فقد تعجّلتموها يف الدنيا، فقال احلسني )عليه 
السالم( : »اللهّم أذقه عذاب الّنار يف الدنيا« فنفر به 

فرسه وألقاه يف تلك النار فاحرتق.
10- دعاُؤه على زرعة الدارمي ُروي أّن رجاًل من بين 
أبان بن دارم، يقال له زرعة، شهد قتل احلسني )عليه 
السالم(   فرمى احلسني بسهم فأصاب حنكه، وذلك أّن 
احلسني )عليه السالم(   دعا مباء ليشرب فرماه فحال 
بينه و بني املاء، فقال:»اللهّم أظمئه« قال: فحدثين من 
شهد موته وهو يصيح من احلّر يف بطنه ومن الربد يف 
هو  و  الكانون  وخلفه  واملراوح  الثلج  يديه  وبني  ظهره، 
يقول: أسقوني أهلكين العطش ويف رواية:»اللهّم اقتله 

عطشا وال تغفر له«. 
أّن  رواية  يف  جاء  احلتوف  أبي  على  دعاؤه   -11
احلتوف  أبو  رماه  حينما  السالم(    احلسني)عليه 
اجلعفى بسهم فوقع السهم يف جبهته، نزعه من جبهته، 
إّنك  فقال:»اللهّم  وحليته،  وجهه  على  الدماء  فسالت 
ترى ما أنا فيه من عبادك هؤالء العصاة، اللهّم أحصهم 
منهم  األرض  وجه  على  تذر  وال  بددا،  واقتلهم  عددا، 

أحدا، وال تغفر هلم أبدا«  
أّن  ُروى  التميمي،  ُنري  بن  حصني  على  دعاؤه   -12
احلسني)عليه السالم( ملّا اشتّد عليه العطش، دنا من 
الفرات ليشرب، فرماه حصني بن نري بسهم، فوقع 
يف فمه، فجعل يتلقى الدم بيده، ورمى به إىل السماء، 
ثّم محد اهلّل وأثنى عليه، ثم قال:»اللهّم إني أشكو إليك 
ما ُيصنع بابن بنت نبيك! أللهّم أحصهم عددا، واقتلهم 
أحصهم  رواية:»اللهّم  وفى  أحدا«.  منهم  تبِق  وال  بددا، 
عددا، واقتلهم بددا، وال تذر على األرض منهم أحدا«. 
بن متيم  كان امسه حصني  الرامى  أّن  إىل  باإلضافة 

بدل حصني بن نري التميمي. 
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السؤاُل:
ما رأي مساحتكم برياضة كمال األجسام كرياضة فقط ؟

اجلواب :
جتوز يف حد ذاتها ورمبا حترم جلهات اخرى كما لو كان فيها خماطرة باحلياة 
او باألعضاء وجيب مراعاة السرت الواجب وجيوز كشف ما عدا العورة ان مل يكن 

أمام النساء وبهدف إلقاء املرأة يف النظر احملرم.
السؤال :

ما هي األلعاب الرياضية احملللة؟
اجلواب :

جتوز ممارسة األلعاب الرياضية الكروية ، ككرة القدم والسلة والطائرة واملنضدة 
أو على شاشات  الرياضية  املالعب  ، وجيوز مشاهدتها يف  اليد وغريها  وكرة 
العرض املختلفة بدفع مال أو بدونه ، شرط أن ال يستلزم ذلك حراما كالنظر 
بشهوة ، أو ترك واجب كرتك الصالة. جتوز ممارسة املصارعة واملالكمة بدون 

رهان إذا مل تؤد اىل وقوع ضرر بدني بليغ.
السؤال :

ما هو املوقف الشرعي الرتداء الالعب املالبس الرياضية القصرية )الشورت( ؟
اجلواب :

جيوز ذلك يف حّد ذاته لالعبني الرجال .
السؤال :

ما هو املوقف الشرعي للعاملني يف الصحافة الرياضيـة ) حمررين مصورين ( ؟
اجلواب :

ال بأس بعملهم ما مل يشتمل على حمّرم كالرتويج لأللعاب احملّرمة وحنو ذلك.
السؤال :

ما هو املوقف الشرعي ملمارسة كرة القدم وبقية األلعاب الرياضية يف األندية 
واملؤسسات الرياضية ؟

اجلواب :
ال بأس بكرة القدم وحنوها إذا خلت عن املراهنة بني الالعبني وأما مع املراهنة 
فال جتوز ، كما ال جتوز لعبة الشطرنج والنرد ، وحبكمها – على األحوط لزومًا 
– اللعب باآلالت األخرى اليت يتعارف التقامر بها وان كان ذلك للتسلية او حنوها 
، وأيضًا ال جيوز من األلعاب الرياضية ما تكون خطرة على حياة الالعبني او 

تعّرضهم لضرر شديد كما يف بعض أنواع املالكمة .

ا�شتفتاءاٌت خا�شٌة
 لبع�س الألعاب الريا�شية 

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين السيستاني »دام ظله«
W  W  W  .S  I  S  T  A  N  I  .  O  R  G ƞøøøƽƴøøøǢøøøǮøøøǩƗ Ǭøøøøøøǡ ǔøøøøøǡǸøøøøøǭ

استفتاءات متنوعة

ثامر هاشم حبيب العميدي

هو احملدث أبو جعفر حممد بن يعقوب بن اسحاق الكليين الرازي علم من أعالم القرن الثالث 
اهلجري مؤلف كتاب »الكايف«  ولد هذا العامل النحرير يف قرية كلني وهي معروفة اليوم تقع 
قم مخسة  إىل  املؤدي  الطريق  وبني  وبينها  احلالية  الري  بلدة  غربي  جنوب  38كم  بعد  على 

كيلومرتات .
عاش ثقة اإلسالم الكليين يف قريته ثم كان يرتدد بينها وبني الري حتى اشتهر أمره بني الشيعة 
ثم هاجر إىل بغداد وصار مرجعها األكرب . أما تاريخ والدته فليس مبؤرخ بشكل دقيق ولكن 
وفاته على أقوال ثالثة : قيل إنها كانت سنة 328 أو329 أو330 هـ . وكان من حظ شيخنا املقدس 
أنه عاصر النواب األربعة إلمامنا القائم ) عجل اهلل فرجه (. واملرجح أنه فرغ من تأليف كتابه 
»الكايف« يف عصر النواب األربعة ويظهر أنهم قد عرضوا هذا الكتاب على اإلمام احلجة ) عجل 
اهلل فرجه ( وانه قال فيه : الكايف كاف لشيعتنا . أما السنة اليت مت فيها الفراغ من تأليف هذا 
الكتاب فليست مبعلومة ولكن القدر املتيقن أنه ألفه يف عشرين سنة . أما قرب شيخنا الكليين 

فهو ببغداد على باب الكوفة من اجلانب الغربي من نهر دجلة وهو مزار اليوم .
وللشيخ مؤلفات عديدة وكذا تتلمذ على يديه الكثري من العلماء األعالم وقد لقب الشيخ الكليين 

بأمني اإلسالم ومالذ العلماء وسابقهم .
قال العالمة حممد تقي اجمللسي : واحلق إنه مل يكن مثله فيما رأينا من علمائنا وكل يتدبر يف 

أخباره وترتيب كتابه يعرف أنه كان مؤيدا من عند اهلل تبارك وتعاىل .
وكذلك قال ابن األثري وهو من علماء العامة ) من جمددي االمامية على رأس املائة الثالثة وهو 

اإلمام.
يعد كتاب الكايف أكثر كتب الشيعة مكانة وقيمة وفائدة، وقد ألف العامل املعتمد، احملدث الثقة، 
املنقطعة  اجلليلة  وجمموعته  العظيم  كتابه  الكليين،  يعقوب  بن  حممد  القدر،  اجلليل  الفقيه 
النظري »الكايف«، على إثر طلب أحد إخوته يف الدين وشكواه من عدم وجود كتاب جامع لألصول 

والفروع.
وقد اجتهد الشيخ الكليين رضي اهلل عنه عشرين عامًا يف مجعه وتدوينه وكان كلما مسع بوجود 
عامل من مشايخ احلديث هب مسرعًا إليه كي يتلقى منه احلديث. ويعترب »الكايف« جمموعة 
الثقافية وغريها  املعيشية،  االجتماعية،  املواضيع األخالقية،  والفروع ويضم  شاملة لألصول 
وقد عد العامل الفاضل واحملقق األمني والدقيق علي أكرب الغفاري، جمموعة أحاديث »الكايف« 
بدقة، وميز بشكل مستقل الطرق املختلفة اليت نقلها الشيخ الكليين لبعض األحاديث، حيث بلغ 
جمموعها 15176حديثًا. وقد حظي »الكايف« منذ القدم باهتمام العلماء ومراجعاتهم واعترب 
مستندًا قيمًا وعمليًا ملعرفة املعارف اإلسالمية، وقد أبديت منذ القدم أقوال كثرية حول كيفية 
ندرك  أن  واحملققني، حيث ميكن  قبل احملدثني  من  اعتبارها  وحدود  »الكايف«  روايات  تدوين 
بوضوح من خالل النظر يف تلك الدراسات ووجهات النظر أن »الكايف« هو من أوثق اجملاميع 

احلديثية وأكثرها قيمة ومتانة.

شيُخنا الكليينُّ )قدس سره( 
من جمددي اإلمامية على رأس املائة الثالثة
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لو سألوك

جاء يف )االحتجاج( للطربسي: ))وروي عن الباقر )عليه 
السالم( أن عمر بن اخلطاب قال ألبي بكر: اكتب اىل 
أسامة بن زيد يقدم عليك، فإّن يف قدومه قطع الشنعة 
عّنا، فكتب أبو بكر إليه: من أبي بكر خليفة رسول اهلل 

)صلى اهلل عليه وآله( إىل أسامة بن زيد.
ومن  أنت  إليَّ  فأقبل  كتابي  أتاك  إذا  فانظر  بعد:  أّما 
معك، فإّن املسلمني قد اجتمعوا عليَّ وولوني أمرهم فال 

تتخلفّن فتعصي ويأتيك مين ما تكره والسالم.
إليه جواب كتابه: من أسامة بن زيد  قال: فكتب أسامة 
غزوة  على  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  عامل 

الشام.
أما بعد: فقد أتاني منك كتاب ينقض أوله آخره، ذكرت يف 
أوله أنك خليفة رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( وذكرت 
يف آخره أن املسلمني قد اجتمعوا عليك فولوك أمرهم 
املسلمني  من مجاعة  معي  ومن  أني  فاعلم  بك،  ورضوا 
واملهاجرين، فال واهلل ما رضينا بك وال وليناك أمرنا، 
وانظر أن تدفع احلق إىل أهله وختليهم وأياه، فإنهم أحق 
به منك، فقد علمت ما كان من قول رسول اهلل )صلى اهلل 
عليه وآله( علي )عليه السالم( يوم الغدير، فما طال العهد 
فتنسى. أنظر مبركزك وال ختالف فتعصي اهلل ورسوله 
وتعصي من استخلفه رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( 
عليك وعلى صاحبك، ومل يعزلين حتى قبض رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله( وإنك وصاحبك رجعتما وعصيتما 
فأقمتما يف املدينة بغري إذني. فأراد أبو بكر أن خيلعها 
تفعل، قميص قّمصك  له عمر: ال  فقال  قال:  من عنقه 
اهلل. ال ختلعه فتندم، ولكن احل عليه بالكتب )والرسائل( 
ال  أن  أسامة  إىل  يكتبوا  أن  )وفالنًا(  وفالنًا  فالنًا  ومر 
صنعوا.  فيما  معهم  يدخل  وأن  املسلمني،  يفرق مجاعة 
املنافقني:  اليه أناس من  أبو بكر وكتب  اليه  قال: فكتب 
أن أرض مبا اجتمعنا، وإياك أن تشمل املسلمني فتنة من 
قبلك فإنهم حديثو عهد بالكفر. قال: فلّما وردت الكتب 
فلما  املدينة  دخل  حتى  معه  انصرف مبن  أسامة،  على 
تداعيات  عن  بكر، ومسع  أبي  على  اخللق  اجتماع  رأى 
له: السالم  أبي بكر وقال  ، دخل على  والبيعة  السقيفة 

عليك يا خليفة املسلمني. قال: فرّد عليه أبو بكر وقال : 
السالم عليك أيها األمري(( )االحتجاج 1: 224(.

ولكنه بعد ذلك ختلف عن القتال مع أمري املؤمنني )عليه 
السالم( واعتذر لذلك عذرًا .

المري  أسامة   ))قال  )اجلمل(:  كتاب  يف  املفيد  ذكره 
ولكين  علي  اخللق  أعز  أنت   : السالم   عليه  املؤمنني 
عاهدت اهلل أن ال أقاتل أهل ال إله إال اهلل وكان أسامة 
عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  عهد  يف  برحمه  أهوى  قد 
وآله( اىل رجل يف احلرب من املشركني، فخافه الرجل 

فقال: ال إله إال اهلل.
فشجره بالرمح فقتله وبلغ النيب )صلى اهلل عليه وآله( 
خربه فقال: ) يا أسامة، أقتلت رجاًل يشهد أن ال اله إال 
اهلل؟( فقال: يا رسول اهلل، إنا قاهلا تعوذًا فقال )صلى 
أن  أسامة  فزعم  قلبه(  شققت  )أال  له:  وآله(  عليه  اهلل 
النيب )صلى اهلل عليه وآله( أمره ان يقاتل بالسيف ما 
قاتل املشركني، فإذا قاتل املسلمني ضرب بسيفه احلجر 
فكسره فقال أمري املؤمنني عليه السالم السامة وملن معه 
ممن ختلفوا عن بيعتهم: )ليس كل مفتون معاتب ألستم 
: )انصرفوا فسيغين اهلل  بلى. قال  على بيعيت؟( قالوا: 

تعاىل عنكم(.
وقد ذكر بعض العلماء: أن أسباب القوم يف تأخرهم عن 
نصرة أمري املؤمنني عليه السالم بعد البيعة له معروفة، 
وفيما خيص اسامة بن زيد فإن النيب )صلى اهلل عليه 
وآله( كان واله - يف مرضه الذي تويف فيه - على أبي 
اهلل  )صلى  اهلل  رسول  مضى  فلما  وعثمان  وعمر  بكر 
عليه وآله( لسبيله، انصرف القوم عن معسكره وخدعوه 
عليه  تقدمهم  مع  باإلمرة  له  حياتهم  مدة  بتسميته 
السمع  من  فيه  خالفوه  مبا  بذلك  وصانعوه  باخلالفة، 
منهم  وتقبل  واغرت خبداعهم  والطاعة،  معه  واملسري  له 
مصانعتهم، وكان يعلم أن أمري املؤمنني عليه السالم ال 
يسمح له باخلداع، وال يصانعه مصانعة القوم، وحيذفه 
الكفر  اال  منه  كان  فما  له،  جعلوها  اليت  التسمية  من 
نفسه  ملواله، فحمل  واخلالف  لسيده،  واملباينة  بالنعمة، 

على ذلك ملا ذكرناه. )اجلمل: 95ـ 99(.

ما هو موقُف أسامَة بن زيد من 
اإلمام علي عليه السالم بعد وفاة 

الرسول األكرم  

كتاب الصالة
بدري الغزالي احللي

)قدس سره(  السبزواري  األعلى  عبد  السيد  يقول 
يف مهذب األحكام ج5ص6-3 :

اإلهلية  الشرائع  يف  العبادات  أقدم  من  الصالة 
، نزلت حني  السماوية  وأعظمها يف مجيع األديان 
انقراض  إىل  وستبقى  السالم(  )عليه  آدم  هبوط 
االصطفاء  مقام  إىل  آدم  أبونا  وصل  بها   ، العامل 
وهي   ، املقامات اخلاصة  إىل  واألولياء  واألنبياء   ،
اإلقرار  الصالة  يف  ألن   « وأساسه  اإلسالم  أصل 
بالربوبية وهو صالح عام ، الن فيه خلع األنداد ، 

والقيام بني يدي اجلبار«
وهي أوثق رابطة بني اهلل تعاىل وبني عباده ، وماذا 
يقال يف فضلها بعد قول أبي عبد اهلل )عليه السالم( 
: حّجة أفضل من الدنيا وما فيها ، وصالة فريضة 

أفضل من ألف حجة«.
إىل  املصلي  قام  إذا   : أيضا  السالم(  )عليه  وقوله 
الصالة نزلت عليه الرمحة من أعنان السماء إىل 
األرض وحّفت به املالئكة وناداه ملك : لو يعلم هذا 

املصلي ما يف الصالة ما انفتل«.
وقول أبي جعفر )عليه السالم( يف صحيح أبان : إن 
اهلل جالل جالله قال : ما تقرب إلي عبد من عبادي 
بشيء أحب إلي مما افرتضت عليه، وانه ليتقرب 
إلي بالنافلة حتى أحبه ، فإذا أحببته، وان سألين 

أعطيته » حديث قدسي.
ما  ُقبل  قبلت  إذا   ، الدين  عمود  الصالة  إن  وورد 
سواها ، وان ُرّدت ُردَّ ما سواها وهي أول ما ُينظر 
فيه من عمل ابن آدم فان صّحت ُنظر يف عمله ، وان 
مل تصح مل ُينظر يف بقية عمله ، ومثلها كمثل النهر 
مخس  يوم  كل  يف  نية  اغتسل  إن  فكما   ، اجلاري 
مرات مل يبق يف بدنه شيء من الدرن ، كذلك كّلما 
ما  وليس  الذنوب،  من  بينهما  ما  كّفر  صلى صالة 
بني املسلم وبني أن يكفر إال أن يرتك الصالة ، وإذا 
كان يوم القيامة ُيدعى بالعبد فأول شيء ُيسأل عنه 

الصالة، فإذا جاء بها تاّمة وإال ُزجَّ يف النار.

A L A H R A R  M A G A Z I N9 جملة االحرار اال�سبوعية

فقه وفقهاء



حصاد »األحرار« األسبوعي 

موجز »األحرار« 

المطالبُة بالمصادقة على جميع أحكام اإلعدام بحق اإلرهابيين

قسٌم من منفذي جريمة النخيب من جنسيات عربية

قواُت االحتالل األميركية 
تسلم 50 قاعدة عسكرية 

الى العراق

خطٌط عسكرية لتأمين طرق حجاج بيت اهلل الحرام 

انتماُء المطلق سراحهم 
بجريمة النخيب إلى تنظيم 

القاعدة اإلرهابي
حبق  اإلعدام  أحكام  مجيع  على  باملصادقة  اجلمهورية  رئيس  الربملانية  الشهداء  جلنة  طالبت 
النخيب  ، دعا إىل إجراء حتقيق دقيق يف جرمية  اللجنة حممد اهلنداوي  ، رئيس  اإلرهابيني 
، على أن ال يكون حتقيقا إعالميا ، وإلقاء القبض على املتهمني وتقدميهم إىل حماكمة علنية 

وإعدامهم.. 

أكد مدير مكتب القائد العام للقوات املسلحة الفريق أول فاروق االعرجي  أن قسما من منفذي 
جرمية النخيب من جنسيات عربية وليسوا عراقيني، مبينا أن التخطيط لتلك اجلرمية كان دقيقا 
وشاركت فيه جهات عدة من خارج البالد ، مضيفا إن هذه املعلومات مت االستدالل عليها من خالل 

اعرتافات بعض املتهمني....

قاعدة   50 األمريكية  االحتالل  قوات  سلمت 

تسليم  انتظار  وهي يف  العراق،  اىل  عسكرية 

40 أخرى خالل 3 شهور. وأكد مصدر مطلع 

عدم وجود أي مؤشرات إىل البقاء يف العراق 

العام احلالي حتى اآلن. مضيفا إن  بعد نهاية 

عديد قوات االحتالل األمريكية اآلن يف البالد 

ومت  مستمر  تناقص  يف  العدد  وهذا  الفًا   40

سحب أكثر من 100 ألف عسكري منذ العام 

املاضي.

بني وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إن هناك 
اليت  الطرق  لتأمني  وضعها  مت  عسكرية  خططا 
يسلكها احلجاج أثناء رحلتهم صوب الديار املقدسة 

أو عودتهم منها ، على صعيد متصل أعلن جملس 
أربعة  من  أكثر  ختصيص  عن  األنبار،  حمافظة 
مليارات دينار لتأهيل طريق النخيب الدولي، فيما 

سيكون  الطريق  ان  احملافظة  باسم  املتحدث  أكد 
باألعوام  مقارنة  احلالي  العام  خالل  األفضل 

املاضية من الناحيتني اخلدمية واألمنية..

عن  الربملانية،  والدفاع  األمن  جلنة  كشفت 
إىل  النخيب  جبرمية  سراحهم  املطلق  انتماء 
بقضايا  وتورطهم  اإلرهابي  القاعدة  تنظيم 
إن  بني  األعرجي  قاسم  اللجنة  عضو  أخرى، 
القوات  لدى  سابقًا  حمتجزين  كانوا  املتهمني 
معتربًا  أخرى،  قضايا  خلفية  على  األمنية 

إطالق سراحهم سياسيا وليس قضائيا..

تدوير  صالحيات  حتيل  املركزية  احلكومة   •
املشاريع إىل احلكومات احمللية ..

العراق  استعداد  تعلن  التخطيط  وزارة   •
بعد  املاحنني  من  املمولة  باملشاريع  للمشاركة 

إيفائه بالتزاماته الدولية. 
بالرغم من وجوده يف العراق وزارة الصحة   •
متخصصة  صحية  مراكز  وجود  عدم  تؤكد 
عدم  عن  فضاًل  الزهامير،  مرضى  برعاية 
املصابني  عدد  تثبت  رمسية  إحصائية  وجود 

بهذا املرض ..
يف  غابة  أكرب  إنشاء  مشروع  تقر  دياىل   •
الشرق األوسط بكلفة تتجاوز 30 مليار دينار..

العام  بدء  مع  املدرسية  املواد  أسعار  ارتفاع   •
الدراسي اجلديد.

عشائُر البصرة تطالب بموقف حكومي 
حازم بشأن بناء ميناء مبارك الكويتي

العراُق مصمم على إغالق معسكر أشرف

مدة  املركزية  احلكومة  البصرة  عشائر  أمهلت 
زمنية قدرها شهر الختاذ موقف حازم بشأن بناء 
ميناء مبارك الكوييت عضو الربملان عدي عواد اكد 
يف  مناسبا  تراه  مبا  موقفها  ستتخذ  العشائر  إن 

حال عدم اختاذ موقف حكومي بهذا اخلصوص .

إن  إىل  عباوي  لبيد  اخلارجية  وزارة  وكيل  اشار 
يف  أشرف  معسكر  إغالق  على  مصمم  العراق 
نهاية هذا العام وإعادة توطني سكانه من عناصر 
منظمة خلق اإلرهابية . موضحا ان هذه املنظمة 
قبل  من  تصنيفها  مت  كما  إرهابية  منظمة  تعد 
جرائم  ارتكبت  وأنها  وأوروبا،  املتحدة  الواليات 
مع  تعاونها  العراقي من خالل  الشعب  أبناء  ضد 

النظام البائد . 
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موجز »األحرار« 

بقلم: ح�شني النعمة
شيء طبيعي إن اجملتمعات اليت وصلت اليوم اىل مرحلة 
متقدمة من العلم والتطور واإلبداع يف شتى اجملاالت، ما 
كانت لتصل اىل هذه املرحلة لو مل تضع حكوماتها على 
رأس أولوياتها قيمة البشر..أي إنها وعت مبكرا إن عملية 
مدربة  أساسها عقوال  يكون  أن  تتطلب  االجيابية،  البناء 
تقود عملية تنفيذ التنمية، وبناء ضمائر عامرة باإلميان 

حبق الوطن، وعاملة عليها مببدأ املواطنة واالنتماء.
يف بلدنا لألسف وبفضل سياسة الطمع واجلشع، كانت 
واليت  البشر!  قبل  اخلاصة  الشخصية  للمآرب  األولوية 
استغلت الكراسي ألجل ذلك دون االلتفات إىل املواطن، 
ومعاناته ومشاكله، أو توفري أجواء املعيشة اليت على أقل 
تقدير حتفظ كرامة اإلنسان بشكل يؤمن له حقه كإنسان، 
فشغلته بالسعي وراء توفري لقمة العيش كاملفرتس الذي 
يتسابق منقضا على قوت يومه دون أن يلتفت اىل ما له 
من حقوق، كونه منتميا اىل أرض أينما غرب عنها يقال 
له أنت عراقي، وبالتالي فأن مشروع التنمية معطل قلما 

تسمع له جمرد همس هنا أو هناك. 
واليوم حينما نسمع إن احلكومة تعد العدة لتنفيذ خطط 
ووفق  املليارات،  عشرات  عن  كلفتها  تتحدث  عمالقة، 
يوجد  ال  فانه  للخطة،  الورق  على  املرسومة  املخططات 
شركات  هلا  استأجَرت  عمالقة  مشاريع  للبشر!..  ذكر 
وعمالة أجنبية من دون أن يوفَر هلا الكادر الوطين املتمكن 
لرعايتها وصيانتها يف حال تقادم الزمن، ووصوهلا اىل 
مرحلة الشيخوخة، لتبدأ بالتالي يف التآكل شيئا فشيئا.. 

كما هي حال الكهرباء لدينا اليوم. 
إن البلد اليوم ليس حباجة إىل أي مشروع بقدر ما هو 
حباجة ماسة إىل تنمية البشر وإحساسه باألمان وتوفري 
مستحقاته، وكذلك قبل التعمري البد من عالج املفاهيم 
السائدة يف إدارة أية مؤسسة حكومية أو غري حكومية، 
وعلى  القوانني،  خرق  مبادئ  على  قائمة  ألنها  لنسفها 
يتعرض  الذي  الوقت  يف  واحملسوبية،  الواسطة  فساد 
فيه البلد اىل اعتى موجة فساد ونهب للمال العام وقتل 

األبرياء!. 

وطن المشاريع يعطل 
مشروع التنمية!

حتقيق: تيسري عذاب

أصبحت كربالء من املناطق اجلاذبة للسكن، وهذا يستلزم زيادة مطردة يف 
مؤسسات التعليم والتنمية والتخطيط السليم لوضع اخلطط الناجعة يف مسرية 

البناء واإلصالح، ويف تصرحيات كثرية ملسؤولني يف احلكومة احمللية ومنها 
حمافظ كربالء إن احملافظة حباجة إىل أكثر من )600( بناية مدرسية جديدة 

باإلضافة إىل كون التعليم يف املدارس احلكومية ينطوي على وسائل  تدريس 
قدمية ال تواكب االنفتاح والتطور الذي يعيشه العراق حاليا.

إن زيادة أعداد التالميذ يف الصف إىل أكثر من 40 طالبا ومع بداية العام الدراسي 
أطفاهلم  بتعليم  منهم  رغبة  احلال  ميسوري  األمور  أولياء  بعض  جعل  اجلديد 
واالهتمام بهم بالتوجه للمؤسسات الرتبوية األهلية، وكل هذه األسباب دفعت إىل 

افتتاح أكثر من 42 مؤسسة تربوية أهلية وهي بازدياد مستمر.
تربية  مديرية  يف  واملسؤولني  األمور  أولياء  من  عدد  مع  لقاء  لـ)األحرار(  كان 
املؤسسات  يف  بالطلبة  واالهتمام  التعليم  اختالف  مدى  على  للتعرف  احملافظة 
منها  األهلية  العوائل  اغلب  تفضل  وملاذا  األهلية،  عن  مقارنة  احلكومية  الرتبوية 

عن احلكومية؟.
احد أولياء األمور )بهاء إبراهيم (، اعترب إن املؤسسات الرتبوية احلكومية حتوي 
الكثري من األمور السلبية وخاصة يف مسألة التأثيث والنظافة واملناهج الدراسية 
فهي ضعيفة ورتيبة والبعض اآلخر منها ال يتناسب مع عقلية وذهن الطالب السيما 

يف املراحل االبتدائية واملتوسطة.
مشريا إىل إن ما مييز املدارس األهلية هو إنها تكون جمهزة بأحدث وسائل الراحة 
بكثري  التدريسية أفضل  فان موادها  ذلك  للتالميذ إضافة إىل  بالنسبة  والتعليم 
احلاسبات  درس  هناك  إن  فتجد  احلكومية  املدارس  تدرس يف  اليت  املناهج  من 
واللغة الفرنسية واالنكليزية بشكل سلس ومبسط، والغريب يف هذا كله إن هذه 
املناهج واملواد الدراسية متت املوافقة عليها من قبل وزارة الرتبية نفسها وهذا ما 
جيعلنا نتساءل عن اخللل املوجود يف الوزارة وعدم اعتمادها هذه املناهج والوسائل 

احلديثة يف املدارس احلكومية.
وعن الفرق املوجود بني رياض األطفال احلكومية واألهلية بينت املوظفة )زينة عبد 
بالرغم من  أكثر من احلكومية  تلجأ إىل رياض األطفال األهلية  إنها  الرمحن(، 
ارتفاع أسعارها إال أنها تتعامل مع األم حسب أوقات دوامها وهو خالف ما ملسناه 

من رياض األطفال احلكومية اليت ينتهي دوامها عند الساعة الـ)12( ظهرا.
سرعة  على  تساعده  بالطفل  اخلاصة  احلديثة  التعليمية  الوسائل  إن  وأضافت: 
اآلن  العامل  يشهدها  اليت  واحلداثة  والتطور  للمواكبة  أكثر  مهيأ  وجتعله  التعلم 
ومنها العراق وهذا موجود يف عدد من رياض األطفال ذات األجر املدفوع مسبقا، 

كثرُة املؤسسات الرتبوية األهلية هل تنبئ 
عن خلل حكومي أم هي حالة صحية ؟
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من  باألطفال  العالي  االهتمام  إىل  باإلضافة 
الناحية الصحية واألمنية مما جيعلين يف حالة 
يف  ألنهم  أطفالي  سالمة  على  كبري  اطمئنان 

أيٍد أمينة.
واألهلي  املسائي  التعليم  قال مدير  من جانبه 
محزة(،  هادي  )غازي  الرتبية  مديرية  يف 
املادة  واستنادا ألحكام  الرتبية  وزارة  أصدرت 
)37( لنظام التعليم األهلي واألجنيب رقم )1( 
لسنة 2004 التعليمات اخلاصة مبنح اإلجازات 
األطفال  ورياض  واملدارس  املعاهد  لتأسيس 
األهلية، حيث توجد يف وزارة الرتبية مديرية 
عامة حتمل اسم )املديرية العامة للتعليم األهلي 
واملسائي واألجنيب( تتكفل هذه املديرية بفتح 
األجنبية  واملعاهد  األطفال  ورياض  املدارس 

ومنحها اإلجازة الرمسية اليت جتدد سنويا.
وأضاف: إن اهلدف من إنشاء هذه املدارس هو 
املساعدة للمدارس احلكومية يف قبول الطلبة 
واألطفال خاصة بسبب الزخم الشديد الواقع 
إذ  احلكومية  األطفال  ورياض  املدارس  على 
عن  احلكومية  للمدارس  كربالء  احتياج  يزيد 
وزارة  سعت  لذا  املدرسية  األبنية  من   %50
بفتح  اخلاص  القطاع  من  لالستفادة  الرتبية 

رياض األطفال واملدارس واملعاهد األهلية.
األهلية  األطفال  رياض  يف  الطالب  يقبل 
إلدارة  تدفع  أجور  لقاء  واملتوسطة  واالبتدائية 
املدرسة وتكون عملية اختيار املعلم أو املدرس 
من قبل املدرسة والروضة )اإلدارة( وهي عملية 
اختيارية ال تتدخل مديرية الرتبية فيها ولكن 

اهليئة  قبل  دقيق من  وإشراف  ضمن ضوابط 
إن  مؤكدا   ، املدرسة  أو  للروضة  التأسيسية 
واإلعدادية  األهلية  املدارس  العاملني يف  أكثر 
من املعلمني واملدرسني من ذوي اخلربة العالية 
التقاعد هم من كبار  والذين مت إحالتهم على 
الـ)40(  تتجاوز  كبرية  خربة  وميلكون  السن 
عاما يف جمال التدريس، وان املدارس األهلية 
حتقق نسب جناح عالية أسوة ببعض املدارس 
احلكومية، بل بعضها تفوقت يف نسب النجاح 

فيها عن املدارس احلكومية.
يوجد  ال  احلكومية  املدارس  إن  ووضح محزة 
املدارس  إن  إال  التدريس  يف  تقصري  فيها 
قبل  من  املستمرة  املتابعة  بسبب  األهلية 
القليلة  الطالب  وأعداد  التأسيسية  اهليئات 
 – بالنسبة للصف الواحد، إذ ترتاوح بني 18 
20 طالبا يف الصف الواحد بينما يتجاوز عدد 
طالب املدارس احلكومية على الـ 40 طالبا يف 

اغلب املدارس.
أثبتت  األهلية  املدارس  بعض  إن  اىل  وأشار 

يتم  أن  أرى  لذا  والتعليم  بالتدريس  جدارتها 
التواصل بفتح املدارس األهلية ورياض األطفال 
ملساعدة املدارس احلكومية باستيعاب األعداد 
بعض  وكذلك  واألطفال  الطلبة  من  اهلائلة 
املكثفة  الدورات  بإعداد  تقوم  اليت  املعاهد 
باإلضافة إىل مساهمتها  اجر،  لقاء  للدروس 

يف احلد من الدروس اخلصوصية.
إمساعيل(  )فليحة  الرتبوية  املشرفة  أما 
وزارة  مبوافقة  املدارس  هذه  افتتحت  فقالت: 
ونشرف  املدارس  هذه  نتابع  وحنن  الرتبية 
حيث  هلا  املكثفة  الزيارات  خالل  من  عليها 
تكون  إثرها  على  سنوية  نصف  خطة  لدينا 
الزيارات، ونالحظ جهودا كبرية مبذولة  هذه 
من قبل مؤسسيها من حيث توفري كافة وسائل 

الراحة للطلبة.
ويف نهاية حتقيقنا هذا يتضح إن هنالك رؤية 
مفاصل  اجلاد يف  التغيري  على  تعمل  حقيقية 
التعليمية ويف األخص منها مسألة  مؤسساتنا 
املناهج  ووضع  احلديث  والتجهيز  البناء 
تالئم  اليت  واملتطورة  احلديثة  التدريسية 
الطالب كال حبسب عمره ومرحلته الدراسية، 
ومن الواجب أيضا أن تتميز املدارس احلكومية 
هي  احلكومية  كون  األهلية  نظرياتها  على 
صاحبة الدعم األكرب والفكر والطاقات األكثر 
واليت جيب أن تستغل بشكل صحيح وان تضع 
انتم  كونكم  األمر  ولكم  نصابها،  يف  األمور 

أصحاب القرار يا مسؤولي وزارة الرتبية!.

مدرسة حكومية

روضة ومدرسة اهلية 
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كل  العلم أصل  نور،  ،العلم  الدنيا  كنز  العلم 
مساحة  أطلقها  للعلم  مهمة  عناوين  خري، 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي خالل حماضرة 
إرشادية ركزت حول العلم والعلماء وأهميته 
ألقاها مساحته على جمموعة  يف اجملتمع، 
والتدريسيني   واملعاهد  الكليات  طلبة  من 
يف حمافظة املثنى أثناء لقائه معهم يف دار 

الضيافة يف الصحن احلسيين الشريف.  
بني مساحته من خالهلا أهمية العلم والعلماء 
الشباب  على  يرتكز  وما  اجملتمع  بناء  يف 
كونهم صّناع املستقبل وأمل األمة، والذي من 
خالله يتم معرفة األمل الذي تنشده األمة، 
أن تصنعه من  تريد  الذي  املستقبل  وماهية 

خالل بناء جيل الشباب الواعد.«
وقال »عندما نريد أن نقيم الوضع يف العراق 
قد  العراق  يف  بنى  حتتية  هناك  ان   جند 
أو  العلمية  اجملاالت  يف  كانت  سواء  هدمت 
أو حتى يف اجملاالت  الثقافية  أو  األخالقية 
وهذا  عليه،  الكل  يتفق  ما  وهو  العمرانية 
حيتم علينا أن ندرك ما هو املطلوب منا ومن 
البناء الصحيح ولنجعل  لنعيد  الشباب  جيل 
من مقولة الشباب أمل األمة وصناع املستقبل 
حقيقة، كون األمل واملستقبل يتجسد بهم وهو 

يوفر العزة والكرامة واألمن واالستقرار.«  

يعيشونها،  اليت  املرحلة  أهمية  إىل  ولفت 
اليت  العظيمة  والنعم  الفرص  مجلة  فمن 
الشباب،  مرحلة  هي  استغالهلا  ينبغي 
وتقدير قيمة هذه املرحلة اليت يتميز فيها 
وعدم  والذكاء  والنشاط  بالقوة  الشباب 
مرحلة  ووجود  واهلموم  املشاغل  وجود 
الشاب،  اإلنسان  عند  واألمل  التطلعات 
وانه حينما يتقدم بالعمر يفقد معظم هذه 

األمور.«
 مشريًا إىل ضرورة أن نستثمر هذه املرحلة 
يف أحسن استثمار أال وهو التعّلم فاإلنسان 
تارة يتعلم ويتخصص يف علوم الدين وتارة 
وكال  التخصصية  األكادميية  العلوم  يف 
أن  استطعنا  إذا  فنحن  مطلوبان،  األمرين 

إذن  العلوم  هذه  من خالل  احتياجاتنا  نليب 
تكون  وال  أنفسنا  على  نعتمد  أن  نستطيع 
إن  تالحظون  فكما  لآلخرين  حاجة  هناك 
تستغل  أن  االستعمارية حتاول  الدول  بعض 
استعبادها  اجل  من  الشعوب  حاجات 
العزة  قضية  أيضا  لذلك  واسرتقاقها، 
مرتبطة  ورفعتها  لألمة  والسيادة  والكرامة 
مبدى حتقيق هذه الغاية وهي تعلم الشباب 

وخترجهم مبستويات علمية كفوءة.«

مضيفًا انه من املهم  أن يصاحب هذه العلوم 
ال  وانه  وتهذيبها  النفس  تربية  التخصصية 
فائدة من العلوم بدون التهذيب والرتبية ألنه 
نعمل  أن  املطلوب منا  وباال،  حينها ستنقلب 
بطريقني متوازيني، وهي حتصيل هذه العلوم 
وثانياً  تهذيب النفوس، ألننا حباجة للطبيب 
العلوم  املختصني يف  واملهندس وغريهم من 
باألخالق  يتخلّقوا  أن  أيضا  ولكن حنتاجهم 
العمل  واحرتام  الوقت  واحرتام  الفاضلة 
وإعطاء العمل حقه وأداء املهام األخرى جتاه 

شعبهم فنحن حنتاج لألمرين معًا.«

الشيخ الكربالئي خالل لقائه طلبة جامعة املثنى: 

املهم أن يصاحب العلوم التخصصية تربية النفس وتهذيبها
وانه ال فائدة من العلوم بدون التهذيب والرتبية

قضية العزة والكرامة 
والسيادة لألمة 
مرتبطة بتعلم الشباب 
وخترجهم مبستويات 
علمية كفوءة

لنجعل من مقولة 
الشباب أمل األمة 
وصناع املستقبل 
حقيقة، كون األمل 
واملستقبل يتجسد 
بهم وهو يوفر العزة 
والكرامة واألمن 
واالستقرار

،،
،،

تقرير : صفاء السعدي
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تقرير:صفاء السعدي

املتحف  يف  جولة  املقامة  االحتفالية  تضمنت   
احلسيين وما حيتويه من نفائس وحتفيات وآثار 
اليت  الزمنية  الفرتة  خالهلا  من  أرشفت  قيمة 
املقدسة ومت خالهلا  العتبة احلسينية  بها  مرت 
األمور  وألولياء  للمتفوقني  اهلدايا  توزيع  كذلك 
أبناؤهم  ينال  أن  سبيل  يف  جهد  من  قدموه  ملا 
أمسية  اقامة  مت  كما  والتفوق،  النجاح  فخر 
ترفيهية هلم وجولة على حدائق فضائية كربالء 
والذي  اإلعالمي  النجاح  أهمية  على  وتعريفهم 
الذين  واملتميزين  الشابة  الطاقات  على  يرتكز 

هم ميثلون النخب السيما وان كربالء قد متيزت 
هذا العام بنتائج طيبة حيث نالت املراتب األوىل 
املراحل  من   العديد  يف  العراق  مستوى  على 

الدراسية.
احلسينية  للعتبة  العام  االمني  ألقاها  كلمة  ويف 
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي عرب فيها 
الذين  املتفوقني  بالطلبة  وفخره  اعتزازه  عن 
االبتدائية  االمتحانات  يف  األوىل  املراتب  نالوا 
واملتوسطة واإلعدادية واملهنية، وان هذا االحتفال 
هو جزء يسري مما جيب أن نفعله مع طلبتنا من 
أصحاب العقول والكفاءات العلمية الذين نفخر 

بهم ليكونوا دعامة للمستقبل وأمل هذا الشعب 
يف النهوض باملستوى العلمي وبقية األمور اليت 

حنن حباجة إليها.«
وأضاف،« لقد شهد العراق سنني عجاف من عدم 
واملفكرين  واألساتذة   والعلماء  بالعلم  االهتمام 
وتفريغه  البلد  اهلجرة من هذا  أدت إىل  واليت 
والطاقات  والكفاءات  واملهندسني  األطباء  من 
العلمية اليت حنن اليوم بأمس احلاجة إليها، وان 
تقدم وازدهار العراق ال يتم إال من خالل العلم 

والرتبية وتهذيب النفوس.«
إىل ذلك خاطب مساحته املسؤولني يف احلكومة 

ضرورة االهتمام والرعاية للمتفوقني من الطلبة للنهوض باملستوى العلمي للبلد

األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة 
 تكرم الطلبة األوائل على العراق 

دعمًا منها لشرحية الطالب 

واملتفوقني أقامت األمانة العامة 

للعتبة احلسينية املقدسة احتفااًل 

بهيجًا للطلبة املتفوقني األوائل 

احلاصلني على املراتب األوىل على 

العراق وحمافظة كربالء بالدراسة 

االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية، 

حيث حضر االحتفال مساحة األمني 

العام للعتبة احلسينية املقدسة 

الشيخ عبد املهدي الكربالئي والسيد 

مدير تربية كربالء وعدد  آخر من 

مسؤولي العتبة املقدسة ومديرية 

الرتبية وأولياء األمور.

جملة االحرار اال�سبوعية
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ورعاية  متابعة  بضرورة  واحمللية  املركزية 
املتفوقني من خالل وضع برنامج أو خطة عمل 
الطلبة  باقي  من  واملتفوقني  األوائل  الحتضان 
ومتابعة  العلمي  البحث  يف  دافعًا  هلم  ليكون 
يف  عليا  مواقع  ليتسنموا  وتأهيلهم  دراستهم 
إنسان  لكل  حباجة  كوننا  البلد  وقيادة  الدراسة 
ناجح ومتفوق لبناء البلد على كافة الصعد.«         

األستاذ  كربالء  تربية  مدير  مثن  جهته  من 
من  املبذولة  اجلهود  الصفار(«  احلميد  )عبد 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  قبل 
ودعمها املتواصل للعملية الرتبوية يف احملافظة 
والتعليم  العلم  باجتاه  السري  على  وحتفيزهم 
األنبياء  بعمل  أشبه  بأنه  الرتبوي  العمل  واصفًا 
العراق  عموم  على  متيزت  كربالء  مدينة  وان 
اإلمام  من  والعزم  القوة  استمدت  قد  كونها 
املعلم  إن  مضيفًا،«  السالم(.«  )عليه  احلسني 
واملدرس يف كربالء ال يعتمد على مبدأ التوقيت 
الرمسي بل جتده يعطي الكثري من وقته من اجل 
إكمال املناهج الدراسية املطلوبة، وهذا ما يؤكد 
الذي  ومتيزه  كربالء  الرتبوي يف  القطاع  جدية 
ومسؤوليها  املدينة  أبناء  وحرص  دعم  من  جاء 

لنيل درجات عالية.«
االحتفال  خالل  ألقيت  كلمة  املتفوقني  وللطلبة 
يف  العراق  على  األوىل  الطالبة  فيها  تناولت 
عبيد(  )مروه  األدبي  الفرع  اإلعدادية  الدراسة 
بكل  اجتيازها  مت  اليت  الصعبة  النجاح  مسرية 
أناة وحتد وصرب، وأكدت إن هذا النجاح مل يأت 
إال من خالل جهود مضنية قدمت من قبل األهل 
واملدرسة ذاتها  اليت حنن مدينون هلا، ولكل من 
واألصدقاء  واألقرباء  األهل  من  وآزرنا  ساندنا 
العون  لنحصد املراتب األوىل والذين كانوا نعم 

والسند املشجع لنا يف فرتة الدراسة .«
للعتبة  العامة  األمانة  نفسه  الوقت  يف  شاكرة 
يف  للطلبة  تقدمه  ما  لكل  املقدسة  احلسينية 
حمافظة كربالء السيما املتفوقني منهم وعملها 
على تذليل العقبات اليت تقف أمامهم وتشجيعهم 
وإصرار  عزمية  بكل  النجاح  طريق  شق  على 

وتفاؤل.«  

تقرير: حسني النعمة ـ علي اجلبوري

أهمية التبليغ الديين ومقومات املبّلغني 
الذين أنيطت بهم هذه املهمة اليت تعد 
امتدادا لرسالة األنبياء واملرسلني، كانت أهم 
النقاط اليت أشار إليها مساحة األمني العام 
للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي خالل حفل االحتفاء الذي أقيم 
على قاعة خامت األنبياء بالصحن احلسيين 
الشريف وذلك مبناسبة ختّرج )500( امرأة 
شاركن يف الدورات اليت أقامتها شعبة املبلغات 
التابعة إىل قسم الشؤون الدينية يف العتبة 
احلسينية املقدسة.

معرض  يف  الكربالئي  الشيخ  مساحة  وقال 
حديثه مع النساء املبلغات بأنه »من مجلة املهام 
العتبات  من  تنطلق  أن  جيب  اليت  األساسية 
والعلمي  الفكري  لإلشعاع  مركز  انها  املقدسة 

الدورات  الديين، ومن هنا جاءت هذه  والتبليغ 
كربالء  مدينة  من  عديدة  مناطق  مشلت  اليت 
بأعباء  والنهوض  التبليغي  بالدور  لالضطالع 
هذه األمة على أفضل وجه، وأصبح على عاتق 
ونشر  التبليغ  بدور  القيام  املتخّرجات  النساء 
البيت )عليهم السالم( والعمل  فكر وعلوم أهل 

على بناء اجملتمع ورقيه«.
وأضاف مساحته إن »على املرأة املبّلغة أن تعي 
واستشعار  عاتقها،  على  امللقاة  املهمة  طبيعة 
تبين  أن  تستطيع  حتى  ومالحمها،  أهميتها 
واألخالقي  والرتبوي  العلمي  بالبناء  نفسها 
مهمتها  أداء  يف  النجاح  وبالتالي  الصحيح، 

التبليغية«. 
اآليات  خالل  من  »يتضح  الكربالئي،  وتابع 
القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة بأّن وظيفة 
وإن  واملرسلني  األنبياء  ملهمة  امتداد  هي  املبّلغ 
وهي  تعاىل  اهلل  آيات  بتبليغ  يتعلق  طبيعتها 
املنهج اإلسالمي يف خمتلف اجملاالت احلياتية 

املتكاملة«. 
وقد أشارت األحاديث الشريفة إىل »أهمية دور 
املبّلغ يف نهوض اجملتمع ورقيه، ويتضح لنا مدى 
املبّلغني من اهلل تعاىل بقيامهم باألعمال  قرب 
بنّي  كما  تعاىل«  عنه  بابتعادهم  أو  الصاحلة 
املبّلغات  أو  املبّلغني  »دور  بأّن  الكربالئي  الشيخ 

العتبُة احلسينيُة حتتفي بتخّرج )500( مبّلغة
 تتطّلع إىل بناء اجملتمع ورقيه 

الشيخ الكربالئي: 
حتتاج املبّلغة إىل البناء 
العلمي واألخالقي ألداء 
،،رسالتها على أمت وجه
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يضطلع بإخراج الناس من الظلمات إىل النور«. 
وأوضح مساحته أيضًا بأنه »جيب توافر ركنني 
حتى  املبّلغة  أو  املبّلغ  شخصية  يف  أساسيني 
الصحيح  العلمي  البناء  وهما  النجاح،  يتحقق 
والبناء الرتبوي، وعليها يف البناء األول أن تأخذ 
ما هو مورد احلاجة يف العلوم اليت تبلغها للناس 
لشؤون  الشامل  اإلسالمي  باملنهج  تتعلق  وهي 

احلياة«. 
االهتمام  إىل  فيه  »فنحتاج  الثاني،  البناء  أما 
يف  يدخل  الذي  واألخالقي  الرتبوي  بالبناء 
خمتلف جماالت احلياة، وأن يكون االهتمام به 
وحنن  وخصوصًا  الفقهي  باملنهج  االهتمام  مثل 

نعيش يف جمتمع حتّطمت فيه منظومة املبادئ 
والقيم«. 

وأكمَل الكربالئي حديثه بأنه »ال ميكن لإلنسان 
أن يرّبي اجملتمع ويهديه إال وهو قد تربى الرتبية 
الصحيحة، وعلى املبلغة أن تكون مهذبة بالقيم 
األحكام  تطبيق  يف  النفس  ومراقبة  الصحيحة 
تهذب  لكي  هلا  تدعو  اليت  واملبادئ  الشرعية 
وتهدي النساء وتؤدي مهمتها بالصورة الكاملة«.

ختام  يف  احلسينية  للعتبة  العام  األمني  ولفَت 
لنجاح  األساسية  العناصر  »من  إّن  إىل  حديثه 
عمل املبّلغ هو اإلخالص هلل تعاىل ألداء املهمة 
سببًا  يعد  الذي  الصرب  هو  وثانيًا  به،  املناطة 

كلما  أعظم  ويكون  التوفيق،  أبواب  لفتح  مهمًا 
ابتلي اإلنسان باملشاكل واملصاعب الكثرية اليت 

يواجهها يف حياته«.
من جهتها قالت السيدة خدجية عباس؛ مسؤولة 
الدينية:  الشؤون  لقسم  التابعة  املبلغات  شعبة 
بأن »العتبة احلسينية تضطلع إىل بناء اجملتمع 
خالل  من  الصحيح،  اإلسالمي  البناء  العراقي 
تأهيل العديد من املبّلغني واملبلغات لنشر علوم 
ببناء  والنهوض  السالم(  )عليهم  البيت  أهل 

اجملتمع ورقيه«.
اليوم  حتتفي  املقدسة  »العتبة  بأّن  وأضافت 
بتخّرج )500( امرأة من خمتلف أحناء ومناطق 
ملمارسة  تأهيلهّن  مت  املقدسة؛  كربالء  مدينة 

العمل التبليغي«.
سنوات  ثالث  مدى  »على  بأنه  عباس،  وتابعت 
تقيم شعبة املبّلغات دورات خاصة للنساء تضّم 
والقرآن  واألخالق  والعقائد  الفقه  يف  دروسًا 
أداء  ختّرجها  بعد  املبّلغة  وتستطيع  الكريم، 
التبليغية يف سعي دؤوب إىل  مهمتها ورسالتها 
بناء شخصية املرأة املؤمنة وبالتالي تقوم بتطوير 
اجملتمع والوقوف بوجه التحديات الصعبة اليت 

تواجهنا يف حياتنا اليومية«.
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تقرير: علي اجلبوري

عادت االنتقادات اجلماهريية يف 
مدينة كربالء املقدسة إزاء الثغرات 

اليت يستخدمها اإلرهابيون يف 
السجون العراقية للهرب والعودة 

إىل أعماهلم اإلجرامية اليت يذهب 
ضحيتها الكثري من الشهداء يوميًا، 

ليأتي بعدها قانون العفو العام الذي 
ينتظر جملس النواب العراقي املوافقة 

عليه وما سيتسبب به من خروج 
القتلة واجملرمني القابعني يف السجون 

العراقية وعودة العراق إىل مربع 
الدم.

مبدينة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  وقال 
املهدي  عبد  الشيخ  مساحة  املقدسة  كربالء 
يشري  للبالد  احلالي  »الوضع  إّن  الكربالئي: 
وهنالك  اإلجرامية،  األعمال  استمرار  إىل 
ثغرات مستمرة لتهريب اجملرمني املدانني من 
السجون العراقية، وهو ما سيتسبب به قانون 
العفو الذي سيطلق سراح الكثري من اجملرمني 
أعماهلم  سيعاودون  الذين  واإلرهابيني 

اإلجرامية البشعة«.
جاء ذلك خالل لقائه وفدا نسويا من مؤسسة 
الوفود  بنات اهلدى من حمافظة بغداد ضمن 
كربالء  ألهالي  تعازيها  لتقديم  جاءت  اليت 
الذي راح ضحيته 22  إثر احلادث اإلجرامي 

شخصًا من أبنائها املؤمنني مبنطقة النخيب.

للوفد  حديثه  يف  الكربالئي  الشيخ  وأضاف 
من  اجملرمني  هروب  »حالة  إّن  الزائر، 
السجون أصبحت ظاهرة خطرية تعّم البالد، 
خصوصًا وإن معظم هؤالء اجملرمني القابعني 
يف السجون تصدر حبقهم عقوبات تصل إىل 
اإلعدام وال يتم تنفيذها«، مبينًا بأّن »اخلروج 
من الوضع احلالي حبكمة؛ ال يكفي لردع هؤالء 

اجملرمني«. 
ينالون  ال  واجملرمني  القتلة  »هؤالء  إّن  وتابع، 
إن  حتى  يردعهم،  الذي  العادل  القصاص 
وتوجد  السجون  يف  يودعون  منهم  الكثري 
خلفهم  تقف  سياسية  وجهات  ثغرات  هنالك 
لتهريبهم وعودتهم من جديد ملمارسة أعماهلم 

اإلجرامية«.
»اليوم  بأّننا  الدنية  املرجعية  ممثل  وأّكد 
والكتل  الدولة  حباجة إىل ضغط شعيب على 
السياسية، من قبل الشعب العراقي واملرجعية 
الدم  نزيف  إيقاف  أجل  من  الرشيدة  الدينية 
العراقي، واجملازر اليت حتدث حبق العراقيني 

أهالي  البشعة حبق  اجملزرة  وآخرها  األبرياء 
كربالء مبنطقة النخيب«. 

وقال إّن »سفك الدم يف العراق ال يزال مستمرًا 
وهنالك اليوم اآلالف من األرامل واأليتام نتيجة 
هلا  يتعرض  اليت  البشعة  اإلرهابية  لألعمال 
»عتاة  إّن  إىل  العراقي«، مشريًا  الشعب  أبناء 
اجملرمني الذين يتم القبض عليهم يهّربون بعد 

فرتة قبل أن ينالوا جزاءهم العادل«.
ويف جانب آخر أشار مساحة الشيخ الكربالئي 
اهتمام  »ضرورة  إىل  حديثه  معرض  يف 
واالجتماعية  الثقافية  واملنظمات  املؤسسات 
الصحيح  البناء  وبنائها  العراقية  باملرأة 
اجملتمع  ختدم  فاعلة  أجيال  لرتبية  وتأهيلها 

العراقي وتعمل على رقيه وتقدّمه«.
كما شّدد مساحته على »أهمية تفعيل التكافل 
واملعنوية  املادية  املساعدة  وتقديم  االجتماعي 
أمام  الطريق  وسد  الضعيفة  اجملتمع  لشرائح 
خططهم  لتنفيذ  استغالهلا  حياولون  الذين 

اإلجرامية اليت تهدف اىل تهديم اجملتمع«.

خالل لقائه وفدا من مؤسسة بنات الهدى..
ممثل المرجعية الدينية في كربالء:

 سجون العراق مليئة بإرهابيين مدانين مع وقف التنفيذ
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اخملتار حلقة وصل بني 
املواطن واملسؤول

 
حي  منطقة  خمتار  علي  حممد  حممود  يقول 
)األحرار(  لـ  السالم  عليه  علي  اإلمام  شهداء 
» تطوعنا مع ثلة من أهالي كربالء هلذا العمل 
عام  الدينية  املرجعية  ممثل  قبل  من  وكلفنا 
أوضاع  كون  املواطنني  أمور  لتمشية   2003
احملافظة اإلدارية كانت غري مستقرة آنذاك ، 
مضيفا إن عمل املختار فيه عدة تفرعات منها  
يتمثل يف  فاالول  االجتماعي  واآلخر  الرمسي 
املعنية  للدوائر  تأييد  بكتب  املواطنني  تزويد 
إضافة اىل كونه ميثل حلقة وصل بني املواطن 
واملسؤول من خالل نقل مشاكل أهالي املنطقة 
من  وذلك  اخلدمية  الدوائر  اىل  خدمات  من 
األجهزة  مساعدة  هو  املختار  عمل  أولويات 
بهم  واملشتبه  اجلناة  على  القبض  على  األمنية 
بالسرقات وغريها من االمور اجلنائية واالمنية 
مذكرات  ان  اىل  اخلصوص  هذا  يف  الفتا   ،
االعتقال تتم بعضها حبضور املختار خاصة تلك 
اليت تنفذ نهارا .. وتابع حممد علي لـ)األحرار( 
دورا  للمختار  فان  االجتماعي  دوره  عن  اما   «

كبريا باعتباره احد وجوه املنطقة فرتاه يسهم 
يف حل النزاعات العشائرية واملنزلية وغريها ، 
اضف اىل ذلك فان للمختار دورا يف النشاطات 
الثقافية والدينية والرياضية ، حيث نقوم على 
مدار السنة بإقامة اجملالس احلسينية لتثقيف 
عن  فضال   ، حسينية  ثقافة  املنطقة  شباب 
يف  مشريا   ، والرياضية  الثقافية  النشاطات 
يف  حديثة  تقنيات  إدخال  إىل  نفسه  الوقت 
عملهم من خالل إدخال املعلومات عن املنطقة 
االمر ساعد  وهذا   ، واملواطنني يف احلاسوب 
عمل  عن  فضال  كثريا  إجراءاتنا  تسهيل  يف 
فلكسات ختطيطية عن املنطقة لتوضيح املعامل 
كلها  تلك األعمال  إن  اإلدارية فيها، الفتا اىل 
تتم  بالتعاون مع اجمللس احمللي للمنطقة والذي 
متابعة  خالل  من  املواطنني  خدمة  يف  يصب 

مشاكلهم أوال بأول مع الدوائر اخلدمية ..
من جهته قال علي جاسم السعدي خمتار منطقة 
العباسية الغربية /2 ، » كان للمخاتري دور كبري 
خالل االنتخابات الربملانية وانتخابات جمالس 
على  التصويت  يف  وايضا  املاضية  احملافظات 
على  وتثقيفهم  الناس  الدستور من خالل حث 
حيث  الدميقراطية  احملافل  تلك  يف  املشاركة 

خبصوص  املنطقة  ألهالي  الندوات  أقمنا  
ذلك»  

فيما اشار فاضل عبد الزهرة خمتار حي اإلمام 
الرضا عليه السالم ، اىل ضرورة دعم شرحية 
عملهم  ينظم  قانون  سن  خالل  من  املخاتري 
ويوفر هلم مكافأة مادية معينة ميكن ان تساهم 
يف دعم هذه الشرحية الواسعة اليت تلعب دورا 
مهما يف حل مشاكل االهالي مع الدوائر وايضا 

يف استتباب األمن داخل املنطقة الواحدة..

انتخاب اخملتار واختياره يتم وفق 
معايير واليات معينة  

التقت  املختار  انتخاب  آلية  على  وللتعرف 
حمافظة  يف  املخاتري  شعبة  رئيس  )األحرار( 
كربالء املقدسة منري عباس حيث اوضح قائال 
إجراء  يف  عليها  نستند  معايري  عدة  هناك   «
خمتار  تنصيب  تريد  منطقة  إي  يف  انتخابات 
قبل  من  مقدما  الطلب  يكون  أن  أهمها  عليها 
يكون عمر  وان   ، دار  ما اليقل عن مخسمائة 
أربعني  عن  اليقل  املنصب  هلذا  املرشحني 
وان حيملوا  املنطقة  تلك  بيتا يف  سنة وميلكوا 

بعدما كاَن عينا للسلطة على الشعب  

مختاُر المنطقة نشاط متواصل
 في متابعة وحل أمور المواطنين   

حتقيق / عالء السالمي 

بعدما كان عينا للسلطة على الشعب تراقبه في كل حتركاته ، أصبح مختار املنطقة بعد سقوط النظام البائد 

العني الساهرة على رعاية مصالح املواطنني وحلقة الوصل بينهم وبني املسئولني لينقل مطالبهم ويسعى حلل 

مشاكلهم وهو ما دعا احلكومة العراقية إلى وضع مشروع قانون اخملتارين بني يدي البرملان لغرض مناقشته سعيا 

منها إلى إعادة تفعيل دور اخملتار بشكل حضاري ينسجم ومتطلبات الوضع اجلديد في البالد ،ومن اجل متكينه 

من تقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني ضمن منطقة عمله..
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يكونوا  ال  وان   املتوسطة  شهادة  االقل  على 
العهد  يف  القمعية  االجهزة  اىل  املنتمني  من 
بعد   « ،وأضاف  املعايري  من  وغريها  البائد   
ذلك يتم إجراء عملية االقرتاع يف املنطقة اليت 
األول  النائب  موافقة  عقب  بالطلب  تقدمت 
حملافظ كربالء عباس املوسوي حبضور شعبة 
 « عباس  وتابع   ، املركز  وقائممقام  املختارين 
يتحمل املختار عبئا ثقيال خصوصا يف كربالء 
التجاوز حيث  مع تزايد اعداد املهجرين ودور 
يف  ماجيري  كل  عن  مسؤوال  املختار  يكون 
إليها  والغرباء  الوافدين  دخول  من  املنطقة 
امور  وتسهيل  األهلية  املولدات  تشغيل  وكذلك 
، وعن مشروع  املواطنني االخرى من خدمات 
اللحظة  هلذه   ، عباس  قال  املختارين  قانون 
يتداول هذا املوضوع فقط عرب وسائل االعالم 
للمختارين مع أهميته كونه  قانونا  ومل نشاهد 
هلم  ويوفر  الكبرية  الشرحية  هذه  عمل  ينظم 
مكافأة مادية معينة تتناسب وحجم املسؤوليات 
يف  يعتمد  املختار  الن  عاتقهم،  على  امللقاة 
قبل  من  املقدمة  املكافأة  على  الراهن  الوقت 
املواطن لقاء طلبه تأييدا معينا واليت التتجاوز 
الف دينار وهذه اختيارية وليست جربية ، نافيا 
أن يفرض بعض املختارين أمواال اكثر من هذا 
املبلغ على املواطنني يف هذا اخلصوص ومطالبا 
إياهم مبراجعة مكتبه يف مقر احملافظة عند 
مشاهدة هكذا تصرف من اي خمتار كي نقوم 

مبحاسبته«         
    

اخملتار مع مجلس املنطقة احمللي 
فريق عمل واحد في خدمة املواطن 

اجمللس  رئيس  سلمان  هاشم  طارق  اما 
السالم  عليه  علي  اإلمام  شهداء  حلي  احمللي 
كفريق  املختار  مع  نعمل   « )األحرار(  لـ  فقال 
توزيع  املنطقة ، من خالل  امور  لتمشية  واحد 
املواطنني  أمور  متابعة  وكذلك  والنفط  الغاز 
مع  الدورية  باجتماعاتنا  ونقلها  ومشاكلهم 
حمافظة  يف  احمللية  اجملالس  شعبة  مسئول 
جملس  رئيس  املوسوي  حممد  السيد  كربالء 
احملافظة ، عدد أعضاء اجمللس احمللي سبعة 
، وهؤالء  باالنتخاب  اختيارهم  يتم   ، أشخاص 
للمجلس  رئيسا  بينهم  فيما  ينتخبون  األعضاء 
ونائبا له » ، ويضيف سلمان ان هناك مشاكل 
عديدة يواجهونها يف عملهم لعل أبرزها إحلاح 
املواطن على متشية أموره باسرع وقت ، مطالبا 
حبمالت توعوية للمواطنني حول عمل املختارين 
واجملالس احمللية للتعرف على الصعوبات اليت 
تعرتي عملنا   إضافة إىل سن قانون ينصف 
املختارين وأعضاء اجملالس احمللية كون عملهم 

االن عمال طوعيا. 

مطالبات بسن قانون اخملتارين لدعم 
هذه الشريحة الواسعة من اجملتمع 

اكد  جهته  من  عباس  حسني  ناصر  املواطن 
واعضاء  املختارين  عمل  اهمية  )االحرار(  لـ 

املواطنني يف  امور  اجملالس احمللية يف متشية 
اخلدمية  الدوائر  مع  مشاكلهم  ومتابعة  احلي 
او  للشرب  الصاحلة  املياه  انقطاع  حال  يف 
اجلهات  مطالبا   ، الكهربائية  احملوالت  عطل 
املعنية بتسهيل عمل املختارين كي حتل مشاكل 
األهالي خصوصا فيما يتعلق باملسائل اخلدمية 
اجتماعيا  دورا  للمختار  ان  اىل  مشريا   ،
اىل  الفتا   ، املنطقة  وجوه  من  وجها  باعتباره 
اجملتمع  من  الفقرية  الشرائح  دعم  يف  دوره 
من  عليهم  املعونات  بعض  توزيع  خالل  من 
بتلك  علم  على  كونه  االنسانية  املؤسسات  قبل 

العوائل يف منطقته ..
فيما عرب الرادود احلسيين املال حسنني قاسم 
يقوم  اليت  احلسينية  للخدمات  امتنانه  عن 
كربالء  مدينة  يف  املناطق  بعض  خمتارو   بها 
املقدسة من خالل اقامة جمالس العزاء خالل 
وكذلك  املظفر  وصفر  احلرام  حمرم  شهري 
ان  اىل  مشريا   ، االطهار  األئمة  وفيات  يف 
الثقافة  إشاعة  يف  ساهمت  النشاطات  تلك 
ان األمر ال  الشباب ،الفتا اىل  احلسينية بني 
يف  تعداه  بل  املهم  النشاط  هذا  على  يقتصر 
منطقة حي شهداء االمام علي عليه السالم اىل 
دعم النشاطات الثقافية والرياضية كما أشار 
عمل  أهمية  اىل  يوسف  اخلالق  عبد  املواطن 
املختار يف تنظيم ومتابعة عمل املولدات األهلية 
داخل األحياء السكينة ، الفتا اىل ضرورة دعم 
شرحية املخاتري كونها تساهم يف تذليل الكثري 

من العقبات واملشاكل امام املواطنني .

مواطناملال حسنني قاسمحممود حممد عليطارق هاشم سلمانمنري عباس
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حيكى إن رجال أعمى جلس على إحدى عتبات الطريق واضعًا شاال له بني قدميه وجبانبه لوحة مكتوب عليها: »أنا أعمى أرجوكم ساعدوني« فمر رجل إعـــــــــــــــــــــــــــــالنات باألعمى ووقف لريى أن شاله ال حيوي سوى 
دنانري قليلة فوضع املزيد فيها دون أن يستأذن الرجل األعمى وأخذ لوحته وكتب عليها عبارة أخرى وأعادها مكانها ومضى يف طريقه وأحس األعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أن شاله قد امتألت بالدنانري واألوراق النقدية 

فعرف أن شيئًا قد تغري وأدرك أن ما مسعه من الكتابة هو ذلك التغيري فسأل أحد املارة عما هو مكتوب عليها فكانت اآلتي »حنن يف فصل الربيع لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكنين ال أستطيع رؤية مجاله«.. 
غرّي وسائلك عندما ال تسري األمور كما جيب.

وقصيدته هذه كان يطلب فيها الشفاء من مرضه، فشفي بأمر اهلل تعاىل من مرضه قبل أن يرسلها 
إىل مرقد اإلمام )عليه السالم( يف مشهد املقدسة 

س��ي��دي ي��ا أب���ا اجل����واد وي���ا بن

ي����ا م��ق��ي��م��ا ب���ق���ل���ب ك����ل محب

ي��ا ب��ن بيت ب��ه مهابط جبريل

ي��ا إم��ام��ًا م��ن األئ��م��ة ف��ي عقد

أرجو ن��ح��وك  اآلم����ال  حملتني 

أل�����حَّ ج����دب عليه وال����ث����رى إن 

س���ي���دي إن���ن���ي اب���ن���ك ول����و أني

يعدموا ل���ن  األب����ن����اء  أن  ب��ي��د 

مد كفيك يا بن فاطم وامسح

ول���ت���ك���ن ه������ذه ي������دا م�����ن أياد

م���������زاج تالقى إن�����ك�����م  س�����ي�����دي 

ف��ت��س��ام��ى اإلب��������داع ف����ي نطفة

إليهم وال��������ذي��������ن  امل������ي������ام������ني 

احلبر موسى ويا مناط الرجاء

نائي ب���ع���ي���د  امل�������دى  أن  رغ������م 

األنبياء س�����ي�����د  وم���������ح���������راب 

عصماء ف������رائ������د  ف������ي  زه��������ى 

بالسراء ال�����ض�����راء  ن�������ذاد  أن 

ال���وج���ه ض���ارع���ًا للسماء �����ه  وجَّ

االنتماء مل��س��ت��وى  أرق�����ى  ل��س��ت 

ال��ع��ط��ف ب��رغ��م ال��ع��ق��وق لآلباء

ع��ن��ق��ي ب��ال��ش��ف��اء م���ن ش���ر داء

واآلالء ب���ال���ف���ض���ل  غ���م���رت���ن���ي 

باألوصياء األن�����ب�����ي�����اء  ع����ن����ده 

أمشاج أهدت الكون أهل الكساء

وابتدائي ن����ه����اي����ت����ي  ت������ت������أدى 

اإلعالُن واألعمى.. 

الدكتوُر الشيخ امحد الوائلي )رمحه اهلل( متوسال  باإلمام الرضا )عليه السالم( 
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حيكى إن رجال أعمى جلس على إحدى عتبات الطريق واضعًا شاال له بني قدميه وجبانبه لوحة مكتوب عليها: »أنا أعمى أرجوكم ساعدوني« فمر رجل إعـــــــــــــــــــــــــــــالنات باألعمى ووقف لريى أن شاله ال حيوي سوى 
دنانري قليلة فوضع املزيد فيها دون أن يستأذن الرجل األعمى وأخذ لوحته وكتب عليها عبارة أخرى وأعادها مكانها ومضى يف طريقه وأحس األعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أن شاله قد امتألت بالدنانري واألوراق النقدية 

فعرف أن شيئًا قد تغري وأدرك أن ما مسعه من الكتابة هو ذلك التغيري فسأل أحد املارة عما هو مكتوب عليها فكانت اآلتي »حنن يف فصل الربيع لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكنين ال أستطيع رؤية مجاله«.. 
غرّي وسائلك عندما ال تسري األمور كما جيب.

وراح  نهر،  ضفة  على  حكيم  عجوز  جلس 
يتأمل يف اجلمال احمليط به ويتمتم بكلمات 
.. وفجأة ملح عقربًا وقد وقع يف املاء .. وأخذ 

يتخبط حماواًل أن ينقذ نفسه من الغرق ؟!
فلسعه  يده  له  مد   .. ينقذه  أن  الرجل  قرر 
من  صارخًا  يده  الرجل  سحب   .. العقرب 
دقيقة  سوى  متض  مل  ولكن   .. األمل  شدة 
فلسعه   .. لينقذه  ثانية  يده  مد  حتى  واحدة 
العقرب .. سحب يده مرة أخرى صارخًا من 
للمرة  راح حياول  دقيقة  وبعد   .. األمل  شدة 

الثالثة ..
)ستقولون ما هذا الغباء الذي يتمتع به هذا 

احلكيم .. يعين حكيم وغيب!!(
على مقربة منه كان جيلس رجل آخر ويراقب 

ما حيدث ؟؟
فصرخ به الرجل: أيها احلكيم مل تتعظ من 
املرة األوىل وال من املرة الثانية .. وها أنت 

حتاول إنقاذه للمرة الثالثة؟
مل يأبه احلكيم لتوبيخ الرجل .. وظل حياول 
حتى جنح يف إنقاذ العقرب .. ثم مشى باجتاه 

ذلك الرجل وربت على كتفه قائاًل:
ومن  »يلسع«  أن  العقرب  .. من طبع  يا بين 
طبعي أن »ُأحب وأعطف« فلماذا تريدني أن 

أمسح لطبعه أن يتغلب على طبعي !!!

علي  حممد  السيد  ابن  حسني  السيد  هو 
املعروف  احلائري  املوسوي  جواد  السيد  ابن 
بالعلوي، كان أحد شعراء كربالء املطبوعني وله 
بسالسة  متيزت  والعامية  بالفصحى  قصائد 
وقوة  الفنية  واألصالة  املعاني  وعمق  األلفاظ 

التعبري.
وأشعاره  قصائده  من  منسقة  جمموعة  توجد 
يف بعض مكتبات كربالء، وقد تويف سنة 1364 
هـ ونعاه الشعراء واألدباء ممن عرفوه شاعرا 
قديرا خصص معظم أشعاره يف مديح ورثاء آل 

خدمة  شرف  له  وكان  السالم(  )عليهم  البيت 
روضة أبي الفضل العباس )عليه السالم(.

من قصائده احلسينية ما نظمه:
نهضت وما للدين حام ومنجد  

                     فأنقذته بالسيف واهلل يشهُد
فشدت له صرحا مدى الدهر ثابتا 

                 اىل احلق يدعو كل حني ويرشُد
وما هو إال ذاك قربك قد مسا   

                إىل الفلك الدوار صرحا يشيُد
يظن ابن هند حان بالدين فتكه 

                      وليس لديه يف الربية منجُد  
وللطف حرٌب أقبلت عدد احلصى  

                  وللحرب من كل اجلهات حتشُد
ونادتك أخضع لألمري وحكمه 

                   وإال ستلقى اليوم ما لي حيمُد
فقلت هلا مقالك واخسئي    

                      أبالقتل مثلي والقتال يهدد؟
فو اهلل ال يلوي على الضيم جيدنا   

                         وليس على ذل متد له يد

احلُب والعطف..
           من طبع احلكيم

من سري أدباء كربالء
الشاعُر السيد حسني العلوي

        يعلمنا احلسني
بسمان املوسوي

يعلمنا احلسني كيف نشي فوق األرض واملروج
من دون أن نؤذي عشبة

يعلم الصبار كيف خيفي أشواكه
لكي ال يوخزنا دون قصد

* * *
يعلمنا احلسني أن سقوطنا على أديم األرض

الذي يدمي أنوفنا سيجذبنا بقوة غامضة
سيعرفنا معنى كروية األرض سيجعلنا نضع ثقتنا بوطننا

سيشد قوانا .. سيؤكد وجودنا
* * *

يعلمنا احلسني حكمة احلكماء
يعلمنا كيف نؤسس البناء يف الرؤية والفعل

كيف نتحدى الرياح اهلوجاء
كيف نكشف بواطن أرواحنا

كيف نؤمن بأن املفتاح احلقيقي بيد اهلل
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مرتضى علي احللي 

السالم( الصادق)عليه  اإلمام  اّن  تأرخييًا  املعلوم  من 
عاصر أشرس نظام حكم وهو النظام األموي قرابة 
)40( سنة ورأى بأم عينيه صور الظلم األموي وإرهابه 
عامة  املسلمني  رقاب  على  الظلمة  الوالة  وتسلط 

والعلويني وشيعتهم خاصة.
ومن أهم األحداث اليت عاصرها اإلمام الصادق)عليه 
السالم( هي ثورة عمه زيد بن علي بن احلسني)عليه 
امللك  عبد  بن  هشام  األموي  احلاكم  ضد  السالم( 
بن مروان الذي بلغ يف زمنه الظلم والفساد حبد ال 
يطاق، حيث فرض األمويون يف زمنه ضرائب قاسية 
على الناس واعتربوا الناس عبيدا هلم. )انظر/سرية 

األئمة األثين عشر/احلسين/ج235/2(.
عابدا  كان  عليه(  تعاىل  اهلل  هذا)رضوان  وزيٌد 
شجاعا ومالزما للقرآن، وثورته اليت قامت بالعراق 
سنة121/للهجرة،  امللك يف  عبد  بن  هشام  عهد  يف 
كانت أهم أهدافها هي الدعوة إىل كتاب اهلل وسنة 
 ، والدفاع عن املستضعفني   ، الظاملني  ، وجهاد  نبيه 
بالسواء  الفيء بني أهله  ، وقسم  وإعطاء احملرومني 
من نصب  على  البيت  أهل  ونصرة   ، الظاملني  ورد   ،

هلم العداء وجهل حقهم، ودعا إىل البدع أن تطفأ ، 
ولألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، والطلب بثارات 
الرسل  )انظر/تاريخ   .) السالم  عليه   ( احلسني 

وامللوك/الطربي/ج7/ص172(.
الناس  حيث   ) السالم  عليه   ( الصادق  اإلمام  وكان 
ضد  ثورته  يف  معه  والوقوف  زيد  لنصرة  ويدفعهم 
اهلل  رحم  السالم(:  يقول)عليه  وكان  األموي،  احلكم 
ولو   ، آل حممد  من  الرضا  إىل  دعا  إنه  زيدا  عمي 
ظفر لوفى مبا دعا إليه ، لقد استشارني يف خروجه 
فقلت : إن رضيت أن تكون املقتول املصلوب بالكناسة 
فشأنك، وعندما بلغه مقتل زيد بكى عليه حتى أبكى 
النساء من خلف الستور وفرق من ماله على عيال من 
أصيب مع زيد من أصحابه ألف دينار.  )انظر/وسائل 

الشيعة/احلر العاملي/ج11/ص39(.
اإلمام  عاصره  والذي  جدا  املهم  الثاني  واحلدث 
الصادق)عليه السالم( بوعي واستثمار علمي ومعريف 
وهو سقوط دولة بين أمية رمسيا سنة132 للهجرة، 
متثل  كانت  الفرتة  وهذه  العباسيني  دولة  قيام  وبدء 
لإلمام الصادق )عليه السالم( فرتة انتقال وتغيري يف 
شكل احلكم وجغرافيته وسياسته نسبيا، ففيها نشر 
علومه ومعارفه وثقافة اإلسالم احلقة وذاع صيته يف 

العامل أمجع آنذاك وكثر طالبه .مع أنه )عليه السالم( 
وارحتل  أينما حل  والفقهي  العلمي  دوره  مُيارس  كان 
دون خوف من أحد ولكن التغيريات اليت طرأت على 
نطاق  توسيع  من  له  مسحت  وقته  يف  احلكم  نظام 

نشاطه املعريف بصورة أكرب.
واحلدث األخري واخلطري الذي عاصره اإلمام جعفر 
الصادق)عليه السالم( هو ثورة حممد بن عبد اهلل بن 
احلسن)عليه السالم() ذو النفس الزكية( سنة 145/
على  والشديد  العدو  العباسي  املنصور  ضد  للهجرة 
أهل البيت)عليه السالم( وشيعتهم، وحممد هذا ثار 
يف املدينة وُقِتَل فيها وثار أخوه أيضا يف البصرة وُقِتَل 

أيضا قرب الكوفة.
وبعد هذا احلدث اخلطري ازداد اإلرهاب ضد اإلمام 
الصادق)عليه السالم( وأتباعه وشيعته، إاّل إّن اإلمام 
مل  التأريخ  نقوالت  وحبسب  السالم(  الصادق)عليه 
بل  املنصور  وطاغيتهم  العباس  بين  لظلم  يستسلم 
على  والشيعة خاصة  العلماء  ُيربي  راح  العكس  على 
نشر  طريق  عن  ومقاومتهم  الظلمة  احلكام  مقاطعة 
يف  والتفقه  والشرعي  والسياسي  العقدي  الوعي 
الدين، وكان)عليه السالم( يوجه خطاباته علنا برفض 

الظلم والتعامل معه بقبول قليب أو عملي.

املناخاُت السياسيُة اليت عاشها اإلمام جعفر الصادق)عليه السالم(وقدرته يف التعاطي معها

ثم   ، اليونانية  اللغة  من  مأخوذ  »القانون«  كلمة  اصل 
الكلمة عن طريق االتصال  العربية هذه  اللغة  إستعارت 
مع اللغة اليونانية. ويقال انها استعملت يف األصل مبعنى 

»املسطرة« أي العصا املستقيمة.
القانون يف اللغة تعين »القاعدة«، والقاعدة تعين النظام 
أو  فالقاعدة  ومطرد؛  رئيسي  نط  على  واالستقرار 
القانون هي كل عالقة تنتج ظاهرتني حبيث إذا حتققت 
إحداهما حتققت األخرى بالتبعية؛وهذا التعريف تعريف 
األرض«  جاذبية  »قانون  يقال  املعنى  هلذا  فوفقا  علمي 
يف  إلقائه  بفعل  جسم  أي  سقوط  ظاهرة  على  للداللة 

الفضاء، 
اما املعنى اإلصطالحي للقانون فهو أحد املعاني التالية:

أواًل: »جمموعة القواعد العامة واجملردة وامللزمة واليت 
على  االجتماعي مصحوبة جبزاء  اإلنسان  سلوك  تنظم 
العقوبة ملن ينفذها أو خيالفها من قبل  حنو املكافأة أو 

السلطة العامة كفيلة باحرتامها«،
القواعد  جمموعة  على  »القانون«  لفظ  يطلق  ثانيا:   
»القانون  له  ويقال  معينني،  وزمن  دولة  يف  القانونية 
السلطة  بإرادة  ونافذا  موضوعا  لكونه  نظرا  الوضعي« 
املهيمنة، ومتييزًا له عن اإلحكام األخرى اليت ليست هلا 
مراجع تنفيذ أو تطبيق معينة، كمبادئ األخالق والشرف 

والكرامة وما إليها. 
اليت  والقواعد  األحكام  جمموعة  مبعنى  القانون  ثالثًا: 
القانون مدونا  تصدرها السلطة التشريعية، وهنا يكون 

دائما، وهو مبعنى »التشريع«، وال يبعد أن يكون القانون 
بهذا املعنى مرادفا ملصطلح »الفقه« يف اإلسالم. 

رابعًا: القانون مبعنى علم القانون بفروعه املتنوعة والذي 
يدرس يف كليات القانون، ويقال له باللغة العربية »علم 

احلقوق« أيضًا، لكن إستعمال القانون أكثر شيوعًا، 
يف  »القانون«  من  املعنى  هذا  يعادل  الذي  واملصطلح 

القاموس اإلسالمي هو »علم الفقه«.
ونستطيع ان نقول ان القانون بطبيعة مفرداته يكون على 
شكلني : الشكل االول هو تنظيمي ، مثال قانون العقارات 
جنائي  قانون  الثاني  والشكل   ، ذلك  اىل  وما  والرواتب 
خيالف  ما  كثريا  القانون  وهذا  العقوبات  خيص  الذي 

الشريعة االسالمية حتى يف البلدان االسالمية .

حتت اجملهر
ق��ان��ون
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بعد االستخدام

التكرب والتواضع

م/ إيضاٌح

جودة الشيء ومتانته تظهر بعد استخدامه وااللتزام بالتعليمات املرفقة مع اجلهاز ، فعلى سبيل املثال عندما تقول هذا اجلهاز الكهربائي جيد 

جدا النه ال يعطل عندما يتعرض لعوارض خارجية او لكثرة استعماله وهذا االمر ينطبق حبذافريه على ما نعتقده من افكار واقوال للمعصومني 

عليهم السالم فاذا ما قلنا ان احلديث الفالني يدل على مسو املنزلة ورفعة اخللق فال ميكن لنا ان نثبت ذلك اال اذا ترمجناه على ارض الواقع 

وبشكل سليم حسب التعليمات املرفقة مع احلديث ـ منها النية اخلالصة والطرف الثاني صاحب العالقة واتقان التصرف ـ ويظهر قوة احلديث 

مع متسكنا به اذا ما ظهر لنا عارض واصابنا مبكروه نتيجة استخدامنا هلذه االحاديث فيجب ان ال نتخلى عن ما اعتقدناه حتى نثبت للغري قوة 

الفكر الذي جاء به االئمة املعصومون عليهم السالم ، اما ذكر االحاديث وحفظها عن ظهر قلب او تزيني املكتبة مبوسوعة نهج البالغة من غري 

قراءتها وااللتزام مبضامينها واستخدامها يف واقع حياتنا فانها تعترب هباًء منثورا وكالذي يستمتع بصور املناظر اخلالبة وهو الميلكها.  

قلمي املتوا�شع

الــعــدد:
التاريخ: 

 52
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إىل / القارِئ الكريِم

عدنان آل حييى املوسوي 

فان   ، تتكرب  ال  أن  جهدك  ابذل  اإلنسان  أيها 
املتكربين حيشرون يوم القيامة على هيئة صغار 
الناس ألنهم ال قيمة  ، فيدوسهم مجيع  النمل 
وال قدر هلم عند اهلل ، قال تعاىل : ) فسجد 
املالئكة كلُّهم أمجعون  إال إبليس استكرب وكان 

من الكافرين ( – )سورة ص- آية74-73(.
وروي عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( 
قول  اهلل عز وجل يف احلديث القدسي   : ) 
نازعين  إزاري  فمن  والعظمة  ردائي  الكربياء 
الرتغيب   -  ) النار  يف  القيته  منهما  واحدا 

والرتهيب 3 / 593 .
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  عن  وروي 

وأألم  الذنوب  أعظم  فانه  والكرب  قوله:)إياك 

العيوب ، وهو حلية إبليس( و ) شر آفات العقل 
الكرب( و ) أقبح اخللق الكرب ( و ) احذر الكرب 
: فانه رأس الطغيان ومعصية الرمحن( – غرر 

احلكم-.
وروي عن السجاد )عليه السالم( قوله :  ) من 
فليس مبستكرب  إليه  وأتوب  اهلل  استغفر  قال 

وال جبار(. 
قد  الذي  الذنب  على  ُيصرُّ  من  املستكرب  إن 
غلبه هواه فيه ، وآثر دنياه على آخرته. – حبار 

األنوار ج93ص277-
وروي عن اإلمام الصادق )عليه السالم( قوله 
)الكرب أن تغمض الناس بعينك ، وتسفه احلق ، 
وجيهل احلق ويطعن على أهله(. – حبار األنوار 

 ( أيضا  السالم(  )عليه  الصادق  ج73-.  وعن 
إن يف جهنم لواديا للمتكربين يقال له سقر ، 
شكى إىل اهلل عز وجل شدة حّره ، وسأله أن 
يأذن له أن يتنفس : فتنفس فأحرق جهنم( – 
استطعت  ما  اسَع  الكرب.إذن  باب  الكايف ج2- 
أن تكون  متواضعًا واعلم إن التواضع ال ينقص 
بك  يصل  انه  بل   ، شيئًا  وجاللك  شانك  من 
من  فانه   : التكرب  أما  الرفيعة.  املراتب  إىل 
الساعني  والساقطني  الناقصني  خصائص 
إىل الِكرب لسّد نقصهم ، لكنهم بكربهم هذا 
نسأله  عيوبهم،  ويوضحون  بقبائحهم  يلّوحون 
وعدم  التواضع  إىل  مجيعًا  يهدينا  أن  تعاىل 

التكرب .. انه مسيع جميب ..
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اعلمونا قبَل غلق الشارع
إن اإلعمار الذي تقوم به احلكومة احمللية يف كربالء أمر ممدوح ولكننا نالحظ هنالك امورا جانبية ال يلتفت اليها فتجعل املواطن متذمرا بعض الشيء ، هذه 

االمور اليت رصدناها هي :
اوال : ياحبذا لو يعلم املواطن قبل غلق الشارع مثال لغرض ترميمه او إعادة تعبيده حتى يهيئ أمره لذلك 

ثانيا : ملاذا ال يفتح طريق بديل او مواز للطريق الذي اغلق .
ثالثا : واالمر املهم هو االلتزام بالسقف الزمين احملدد إلعادة إعمار الشارع وعدم التأخري والتباطؤ يف اجناز العمل .  

توفيق مالك عبد الباري 

الناس يرددها  اجلار قبل الدار هذه املقولة اليت اغلب 
والرسول حممد  بلد مسلم  بها وحنن يف  يعمل  ولكن ال 
وذكر  جار  بسابع  أوصى  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى 
يف األحاديث اجلمة باجلار وحقوقه، حيث قال رسولنا 
الكريم )صلى اهلل عليه واله وسلم( : حق اجلار أن يبدأ 
يكثر عن حاله  الكالم وال  بالسالم وال يطيل معه  جاره 
السؤال ويصفح عن زالته وال يتطلع من السطح لعوراته 
وال يضيق طرقه إىل الدار وال يتبعه النظر فيما حيمل 
إىل بيته ويسرت ما ينكشف من عوراته وال يسمع عليه 

كالمًا.
لقد فقدت املوازنة أيام النظام املقبور وأصبح اجلار ال 
الشواذ  من  البعض  هناك  بل  الكل  وليس  جاره  حيرتم 
حيث اخذ بعضهم يكتب التقارير على جاره ويرفعها إىل 

الفرقة احلزبية ودائرة األمن إرضاء للمسؤول ..
الذي  العامل  بالذات  هو  اإلسالمية  اجلرية  عامل  إن 
خيتلف  وانه  إال،  ليس  اإلسالمي  الرتاث  كتب  تضمنته 
متامًا عن عامل اجلرية الذي نعيشه اليوم بعدما سيطر 
النفاق وحب املظاهر على عامل عالقاتنا كلها، فمثالً  إذا 
كان اجلار مديرا بالدولة فان زوجته حتتقر كل اجلريان 
للناس  وينظرون  زوجها  ملنصب  املالئمة  الطبقة  سوى 
باحتقار وبنفس الوقت تراهم يتكلمون باإلميان والتقوى.
إن التعاليم اإلسالمية حتسم اجلدل يف هذا األمر خاصة 
إذا ما كانت قد وردت على لسان النيب حممد )صلى اهلل 
عليه واله وسلم( يف خطبه فلم ال تكون مواعظه وخطبه 

هي احلكم؟ 

هل أصول اجلرية تنطبق على الفقراء فقط دون األغنياء 
واملناصب العليا الدنيوية وأحيانا نرى حتى يف املناسبات 
إذا كان جاره فقريا ال يدعوه وإنا يدعو األغنياء حتى 
ولو كانوا غري جريانه وحنن يف كربالء احلسني والشهادة 
نتحلى  حنن  هل  سؤاال  نسأل  ولكن  واملواعظ  واملنابر 
بأخالق احلسني وآداب احلسني وسرية احلسني ومبادئ 
ننتسب  أم فقط  احلسني وثورة احلسني )عليه السالم( 

إليه باالسم واإلدعاء ؟!! 
اجلريان  وسلم(:  واله  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  قال 
ثالثة: جار له حق وجار له حقان وجار له ثالثة حقوق، 
أما اجلار الذي له ثالثة حقوق اجلار املسلم ذي الرحم 
إذ له حق اجلوار وحق اإلسالم وحق الرحم، وأما الذي 
له حقان فاجلار املسلم إذ له حق اجلوار وحق اإلسالم، 
وأما الذي له حق واحد اجلار الكافر، حتى الكافر وضع 
له رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( حقا وحنن وهلل 
بعضنا  تنعدم يف  ولكن مع األسف  كلنا مسلمون  احلمد 

روابط اجلرية الصحيحة! 
وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  يؤكد  كذلك 
يكون مسلمًا ما مل تربطه جبريانه عالقة  املسلم ال  إن 
طيبة وهنا يقول رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( 
الدين  إن  مسلمًا،  تكن  جياورك  من  جماورة  أحسن   :
اإلسالمي يضرب األمثال تلو األمثال يف أصول اجلرية 
آن  يف  والتعجب  اإلعجاب  إىل  يدعو  مما  وصالحيتها 
واحد، اإلعجاب مبفاهيم اإلسالم للجرية والتعجب من 

ممارستها وتطبيقها؟!.
ويف حديث للرسول )صلى اهلل عليه واله وسلم( أتدرون 
استنصرك  وان  أعنته،  بك  استعان  إن  اجلار؟  حق  ما 

نصرته، وان 
ضك  ستقر ا

وان  أقرضته، 
افتقر عدت عليه،

 وان مرض عدته، وان مات تبعت جنازته، وان إصابته 
مصيبة عزيته، وان أصابه خري هنأته، وال تستعل عليه 
بالبناء فتحجب عنه الريح إال بإذنه، وإذا اشرتيت فاكهة 
ولدك  وال خيرج  فادخلها سرًا  تفعل  فان مل  له   ِ فأهد 
حتى ليغيظ ولده، ونرى رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله 
وسلم( مل يكتف بذلك كله وإنا أضاف به ما اعتربه حق 
اجلار على جاره وكأنه يضع بذلك قواعد اجلرية بشكل 
عام، يذهب رسول اهلل إىل ابعد من ذلك حيث يعترب إن 
اجلار الصاحل يشكل سعادة جلاره ويف هذا قوله )صلى 
اهلل عليه واله وسلم( إن من سعادة املسلم املسكن الواسع 

واجلار الصاحل واملركب اهلينء.
والعتبار اجلار الصاحل عنصر سعادة مربرة إذ ميكنك 
أن تعيش سعيدًا مع جار سعيد فإن اجلار الطاحل يكون 
عليك  يتلصص  النظرة  حسود  واألخالق  الطباع  سيئ 
والكثري من النساء من هذه الشرحية تدخل بيت اجلريان 
ما  معممة  تنقلها إىل اخلارج،  ثم  أخبارهم  وتستكشف 
عرض  ضاربة  اجلريان  سائر  على  مسعته  أو  رأته 
الرسول  وأحاديث  اجملالس،  أمانة  يدعى  مبا  احلائط 
)صلى اهلل عليه واله وسلم( كثرية عن اجلار حتى قال 
زال جربيل  ما  واله وسلم(  رسول اهلل )صلى اهلل عليه 

يوصيين باجلار حتى ظننت انه سيورثه!. 
علينا أن نتمسك جبذور املاضي وجذور اإلسالم باجلرية 
واليوم وحنن بأمس احلاجة هلا خاصة يف هذه الظروف 
التهجري يف بعض احملافظات من اجلريان  اليت أصبح 
بسبب الطائفية املقيتة اليت مل نكن نعرفها يف ديننا وال 

يف تقاليدنا وأعرافنا االجتماعية.

اجلاُر قبَل الدار 
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إّن العالقة بني الرجل وزوجته جيب أن تكون 
بينهما  املتبادل  والعاطفة  احلب  معيار  وفق 
فأحيانا أو لرمبا دائما أّن الرجل إذا مل جيد 
ال  زوجته فسوف  قبل  من  له  والقبول  احلب 
يستقيم معها يقينًا ألّن احلب والتحابب عامل 
حمرك حنو البذل واالستمرار بالتحابب وإذا 
بالفراغ  زوجته  أو  الرجل  أحدهما  أحس  ما 
العالقة  تصبح  فسوف  العاطفي  العوز  أو 
يف  لالنهيار  عرضة  جوفاء  عالقة  الزوجية 

أّي حلظة.
أثبتت  فقد  ذلك،  جيهل  الناس  من  والكثري 
الزوجة  أّن  النفسية بصورة عامة  الدراسات 
الرجل  من  كبري  مغذ  إىل  حتتاج  ما  كثريا 
بالسلوك،  برتمجته  وحنانا  حبا  ُيشبعها 
حتتاج  األنثوية  طبيعتها  وحبكم  فاملرأة 
املشروعة  وبرغباتها  بها  االهتمام  إىل 
رغبتها  وإشباع  كالميا  معها  التالطف  من 
اجلنسية عمليا، والرجل أيضا حبكم ذكوريته 
له رغباته اخلاصة ودائما يبحث عن إشباعها 
أو حتقق  ونفسيا، ففي حالة حرمانه  عمليا 
النقص عنده يف هذا اجلانب فطبيعيا تتفاقم 
قد  تكن  إن مل  لذلك  تباعا  الزوجية  املشكلة 
االرتباط  يف  األمر  أول  من  أصال  نشأت 
بينهما برباط الزواج، فعدم التوافق النفسي 
والقليب بني الطرفني من أول األمر ال ميكن 

معه االستمرار زوجيا.
يف  جدا  مهم  األثنيين  والتكافؤ  فالتوافق 
لذا  وزوجته،  الرجل  بني  االرتباط  اختيار 
النفسية  احلقيقة  هذه  العزيز  اإلسالم  أكد 
الروايات  يف  األخالقية،فجاء  تشريعاته  يف 
واملؤمن  املسلمة  كفء  ))املسلم  الصحيحة 

كفء املؤمنة(( 
انظر/جواهر الكالم/اجلواهري/ج3/

ص107.
واللياقة  الكفاءة  أي  هنا  بالكفء  واملقصود 
ودينيا  وأخالقيا  اجتماعيا  البعض  لبعضهما 
ورمبا حتى نفسيا، فإذن تبني أّن عدم التوافق 
الرجل  بني  والقليب  النفسي  واالنسجام 
اللجوء إىل خيار  وزوجته قد يكون سببا يف 
يف  الوقوع  نتالفى  حتى  هنا  ومن  الطالق، 
أزمة احلياة الزوجية ننصح بضبط االختيار 
من أول وهلة لتأسيس حياة طيبة قائمة على 

التفاهم والقبول والرضا من الطرفني.

أمام  حيدث  ما  لكل  حساسًا  ميزانًا  الطفل  يعترب 
عينيه يرصد أي تغيري حيدث يف العالقة بني أبويه، 
ومن يقول عن االبن ال يدرك هذا أو ذاك فهو خمطئ، 
ولكن رمبا يتأخر ظهور رد الفعل رمبا لسنوات، ومن 
حتديد  بإمكاننا  أن  أعتقد  أعاجلها  اليت  احلاالت 

نتائج اهلجر على األطفال يف:
1-الشعور باخلوف:

عدم األمان، فأي خلل يف وضع األسرة جيعل االبن 
يتوقع أن األب سريحل يف يوم ما، أما إن يرتك األب 
املنزل نهائيًا فهو يتوقع انهيار املنزل ورمبا يتخيل أنه 
سيتشرد هو وإخوته وما إىل ذلك، فاألب يعين للطفل 
األمان واختفاؤه يعين اخلوف والضياع، ويرتجم هذا 
التبول  التأتأة-   ( مثل  سلوكيات  شكل  على  اخلوف 

الالإرادي- قضم األظافر- شد الشعر-السرقة(.
2-الشعور بالغضب املكبوت:

شعور الطفل بالغضب من والده الذي هجر األسرة أو 
كال من الوالدين ألنهما مل يوفرا له األسرة اليت حيلم 
بها كغريه من األطفال، وكبت هذا الغضب خيلق لديه 
كراهية ورغبة يف االنتقام ترتجم يف أبسط صورها 

بأن يشعر بالسعادة ألي سوء يصيبها.
3-سلوك اهلرب:

يف هذه احلالة يعتاد االبن اهلرب من مواجهة واقعه 
ومشاكله.

4-االنعكاس الوظيفي:
مبا أن وظيفة الطفل الرئيسية هي الدراسة فإن أي 
مشكلة تؤثر سلبًا على حتصيله الدراسي، ويف دراسة 
قرأتها يف إحدى الكتب ثبت أن عدم االستقرار يف 
وهي  متفاقمة  ملشكلة  الرئيسي  السبب  هو  املنزل 

مشكلة عدم القدرة على الرتكيز.
5-قلة التحسن اللغوي:

ثبت علميًا أن األسر يف - البيوت الصامتة - أي اليت 
انقطع احلوار فيها بني األب واألم يقل فيها التحسن 

اللغوي.

عدُم التوافق النفسي
       والقليب بني الزوجني

ة حقيقية
نتائُج هجر األزواجأزم

 لزوجاتهم على األبناء 

أعداد حسنني الشاجلي
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

احلب
 اخلالص 

إن من أشق املراحل لطاليب لقاء احلق املتعال، 
هو الوصول إىل مرحلة احلب)اخلالص ( له 
نفسه  يلقن  الطريق  أول  يف  السائر  فإن   ..
احلب ) تلقينًا (، ويتصوره يف نفسه تصورًا، 
يف  واقعًا   ) ليستشعره   ( بعده  يتعاىل  ثم 
نفسه، مبتغيًا بذلك القرب من ذلك احملبوب، 
الطمأنينة  من  القرب  ذلك  بلوازم  فيستمتع 
يف الدنيا، واألنس يف اآلخرة .. ولكن العبد 
يرتقى إىل مرحلة ال يكون حبه للحق مقدمة 
عطاء  واستجالب  القرب،  مزايا  حليازة 
احملبوب إىل نفسه، بل ألجل أنه ال يرى حماًل 
يف قلبه لغري ذكر احملبوب وحّبـه .. فإن القلب 
شأنه شأن باقي عناصر هذا الوجود خملوق 
للحق املتعال، ومن أوىل - بهذا الظرف - من 
خالقه ليحل حّبه وذكره فيه ؟! .. فلغة احملب 
للحب  ( احلق  استحقاق   ( لغة  الواصل هي 
العبد  استحقاق  لغة  ال  العبد،  من  املنحصر 

للمزايا املنحصرة يف حب احلق. 

يذكُر إن آية اهلل العظمى املريزا مهدي الشريازي ) قدس سره( ويف بداية القرن العشرين نقل إن صيادًا 
يف الصحراء من مدينة سامراء املقدسة قد رأى شبحًا من بعيد فظنه صيدًا ووّجه حنوه بندقيته ليصيده 

! فلّما هّم برميه تعّجب من عدم انطالق الرصاصة من فوهة البندقية . وملّا حاول مرة أخرى وجدها كذلك 
فانتابه حينها العجب الشديد ! فصار يف فكره أن جيرب بندقيته يف اجلهة األخرى ففعل وإذا بالرصاصة تنطلق 

من بندقيته، وفعل األمر أيضا باجتاه الشبح، فلم تنطلق رصاصة بندقيته فسقط يف خلده أن يتقدم حنو هذا الشبح لريى األمر عن كثب 
فلما وصل إليه وجده رجالً  فزاد تعّجبه ! فسأله الصياد بعد أن حكى له ما جرى عليه من أمر بندقيته وامتناعها عن تصويبه !! وقال له 
: كيف ذلك وملاذا ؟ فقال له الرجل: وكان شخصًا عاديًا – انه كان يقرأ القرآن فضاًل عن حفظه له – وبذلك حفظه القرآن من اإلصابة 

ببندقية هذا الصّياد !!. )من كتاب على نهج القرآن – هيئة القرآن احلكيم ص45(.

حكايُة الصياد وحافظ القرآن

اىل جملة االحرار مع احلب الدائم
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

جزاكم اهلل خريا على جهودكم املبذولة جمللة االحرار جعلها اهلل 
يف ميزان حسناتكم

وامسحوا لي ان اعتب عليكم ألنكم مل جتيبوا على رسائلي يف بريد االحرار على 
االقل بوصوهلا

وهذه رسالة استفسار ان وصلتكم سأتواصل معكم ان شاء اهلل اليكم قصيدة عتب واملثل 
يقول )اليحب يعتب(

قالوا قدميًا من حُيب ُيعاتب               وبالوصال دائمًا ُيطالب
وقد بعثُت مهجيت اليكم                 عّل احلروُف شوقنا تغطي
لكنين صدًا وجدت منكم                على نقيض ماعهدنا عنكم
فأورث الصُد فؤادي صدا               لكن وضعُت للصدود حدا
وبددت مشسكُم غيومي                وعاد يف اجملرى هديُر املاء
وعاد قليب واحة غناء                  ينبض باحلب كما عهدمت
يدعو لكم أحبيت أن ُدمتم             تقبلوا مين ختامًا حيب

ونلتقي دومًا بنفس الدرب             عنواُن ما جيمعنا صداقة
 صادقة اكرم بها عالقة

..................................
صديق اجمللة صادق شّنان العارضي
النجف االشرف - ناحية احليرة

عت����������اب ..؟؟؟
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الكاظمية املقد�شة 1909

 حبيب وهيل 

• اول الشيء : الوخت

• اول النوم : النعاس 

• اول االمر : احلافرة

• اول الشباب : الشرخ  

• اول النهار : الصبح 

• اول الليل : الغسق 

• اول املطر : الوسمي

• اول النبت : البارض

• اول اللنب : اللباء 

• اول العصير : السالف

• اول الفاكهة : الباكورة

• اول الولد : البكر

• اول اجليش : الطليعة

• اول الشرب : النهل

يف كتاب جممع البحرين لشيخنا الطرحيي النجفي قال ومن مجلة 

شعر الكميت اليت انشدها يف حضرة أبي جعفر الباقر عليه السالم.. 

ان املصرين على ذنبيهما   واملخفيا الفتنة يف قلبيهما

واخلالعا العقدة من عنقيهما   و احلامال الوزر على ظهريهما

كاجلبت والطاغوت يف مثليهما    فلعنة اهلل على روحيهما  

قال فضحك الباقر عليه السالم  هلذه األبيات

حكي أن  رجال تكالبت عليه املشاكل وأصبح مهموما 
مغموما ، ومل جيد حال ملا هو فيه .

فقرر أن يذهب إىل أحد احلكماء لعله يدله على 
سبيل للخروج من اهلم الذي هو فيه .

احلكيم  أيها   : له  قائال  احلكماء  احد  إىل  فذهب 
اهلم  من  فيه  أنا  مما  حيلة  لي  وما  أتيتك  لقد 

فأرشدني؟
فقال له احلكيم بعد أن نظر يف وجه الرجل : أيها 

الرجل سأسألك سؤالني أريدك منك إجابتهما .
أجئت   : احلكيم  فقال  ؟  هما  وما   : الرجل  فقال 
الرجل  قال  ؟  املشاكل  تلك  ومعك  الدنيا  إىل هذه 

: اللهم ال .
وتأخذ  الدنيا  هذه  أتراك سترتك   : احلكيم  فقال 

معك تلك املشاكل ؟ قال الرجل : اللهم ال .
معك  يذهب  ولن  به  تأت  مل  أمر   : احلكيم  فقال 

حقيق أال يأخذ منك كل هذا اهلم .
إىل  نظرك  وليكن   ، الدنيا  أمر  على  صبورا  كن 
ما  لك  يكن  األرض  إىل  نظرك  من  أطول  السماء 

أردت .
اخلاطر  مسرور  الصدر  منشرح  الرجل  خرج 
مرددا:” أمر مل تأت به ولن يذهب معك حقيق إال 

يأخذ منك كل هذا اهلم “

االوائل.. الكميُت يقول شعرا فاضحك الباقر عليه السالم 

الرجل المهموم

A L A H R A R  M A G A Z I N27 جملة االحرار اال�سبوعية

واحة األحرار




