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قال أنس، كنت عند احلسني )عليه السالم( فدخلت عليه جارية 
فحّيته بطاقة رحيان، فقال هلا: أنت حّرة لوجه اهلل.فقلت: حتييك 

بطاقة رحيان ال خطر هلا فتعتقها؟ قال: كذا أّدبنا اهلل، قال 
تعاىل: )وإذا حيّيتم بتحّية فحّيوا بأحسن منها أو رّدوها( وكان 

أحسن منها عتقها. )كشف الغّمة 206/2(.

ت�سدر  ا�سبوعيا عن ق�سم االإعالم يف العتبة احل�سينية املقد�سة /ديوان الوقف ال�سيعي - ال�سنة ال�سابعة  اخلمي�س / 6/جمادى االوىل / 1433هـ املوافق  29 / 3 / 2012 

راية االمام احلسني )عليه السالم( ترتفع فوق أول وأقدم
  ناٍد حسيين يف لبنان



يف تهذيب االحكام سعد بن عبد اهلل عن أمحد بن حممد عن حممد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن 

احلصني عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال سألته عن شهادة النساء يف النكاح بال رجل معهن إذا كانت املرأة منكرة، فقال 

البأس به إىل قوله وكان أمري املؤمنني عليه السالم جييز شهادة امرأتني يف النكاح عند االنكار، والجييز يف الطالق اال شاهدين 

عدلني، قلت فانى ذكراهلل تعاىل قوله )فرجل وامرأتان(؟ فقال ذلك يف الدين إذا مل يكن رجالن فرجل وامرأتان، ورجل واحد 

وميني املدعى إذا مل يكن امرأتان قضى بذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وأمري املؤمنني عليه السالم بعده عندكم.

عدة من اصحابنا عن امحد بن حممد بن عيسى عن احلسني بن سعيد عن حممد بن ألفضيل عن ابي احلسن عليه السالم يف 

قوله عز وجل: )واليأبى الشهداء إذا ما دعوا( فقال إذا دعاك الرجل تشهد له على دين او حق مل ينبغ لك أن تقاعس عنه. علي 

بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمري عن هشام بن سامل عن ابي عبد اهلل عليه السالم يف قول اهلل عز وجل )واليأبى الشهداء 

إذا مادعوا( قال قبل الشهادة.

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

قال االمام علي 

)عليه السالم( : 

سلوني عن كتاب 

الله، فوالله ما من 

آية إال وأنا أعلم، 

بليل نزلت أم 

بنهار، أم بسهل 

أم بجبل



هذا هو درب الشهادة.. يكون عرضة للتنكيل واالبادة
هذا هو طريق األحرار واألباة.. طريق يهز عروش الطغاة

نعوش الشهداء مزينة باألزهار.. كانها الشمس يف وضح النهار
تزف كما يزف األعراس..تسري اىل اجملد رافعة الرأس

ولرتحل أرواح هؤالء الشهداء اىل بارئها..لرتحل كي تشكو من قاتليها
لتشكو له ما يقرتفه أعداء الدين والوطن من جرائم نكراء يندى هلا جبني اإلنسانية..

وتزفها مالئكة الرمحن اىل جنات النعيم..
وهنا تساؤالت تطرح ماذا يهدف اجملرمون من أعماهلم الدنيئة هذه ومن يقف وراءهم؟..وملاذا يستهدفون هؤالء األبرياء العزل؟..وهل من يدافع عن حقوق هؤالء 

الناس؟... والنداء موجه اىل من ينادي ويطالب بالدفاع عن هؤالء اجلناة والقتلة وملن يسعى لتشريع قانون يعفو عن من قد تلطخت يداه بدماء االبرياء.  

 رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني)896(ل�سنة 2010م
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في هذا العدد..
قبسات اميانية..
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تقارير..

العطاء احلسيني..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗدرب الشهادة

اال�سراف اللغوي

التن�سيد الطباعي

الت�سوير

االأر�سيف

الت�سميم واالإخراج

هيئة التحرير

املرا�سلون

عبا�س عبد الرزاق ال�سباغ

حيدر عدنان

عمار اخلالدي - ر�سول العوادي
ح�سنني ال�ساجلي - ح�سني ال�سيخ علي 

حممد ال�سامي 

ح�سني اال�سدي- حممد البخاتي
منتظر التميمي

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

ح�سن الها�سمي

�سفاء ال�سعدي - تي�سري عبد عذاب

�سكرتري  التحرير

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

والوثائق ببغداد
  1216 ل�سنة 2009م

�سعد الدين البناء

اقرتاُن الطاعِة هلِل تعاىل بـــــــــــــــــــربِّ 
الوالديِن واإلحساِن هلما

أكادمييون يتباحثون مع ممثل 
املرجعية الرشيدة

حلل مشاكل وهموم جامعة 
بغداد

سائقوررُر التاكسي: 
نوعية السيارات ومشاريع 
اجملسرات البطيئة ورداءة الطرق 
وقلتها وراء معاناتنا



اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

استنكر ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب 
الشيخ  املقدسة مساحة  كربالء  اجلمعة يف 
الثانية  اخلطبة  يف  الكربالئي  املهدي  عبد 
العتبة  يف  أقيمت  اليت  اجلمعة  صالة  من 
اآلخر/  29/ربيع  يف  املقدسة  احلسينية 
تفجريات  2012/3/23م  املوافق  1433هـ 
شهيدًا   52 ضحيتها  ذهب  واليت  الثالثاء 
 14 طالت  واليت  جرحيا   250 من  وأكثر 
مدينة عراقية، وسبقتها تفجريات اخلميس 
يف 2012/2/23 وذهب ضحيتها 38 شهيدا 

و 250 جريح. 
وقال مساحته: إن تلك العصابات اإلجرامية 
األعمال  يف  جديدًا  أسلوبا  تنتهج  بدأت 
اإلرهابية، موجها كالمه إىل الكتل السياسية 
ألحداث  املتتبع  من  يظهر  الذي  قائال: 
العراق، إن الشعب يف واد والساسة يف واد 
صفحات  نستعرض  حينما  إنه  وأكد  آخر، 
اإلعالم جند – من جهة – مشاهد مأساوية 

القلب  هلا  يتفّطر  للضحايا  دامية  وقصصا 
من قبيل:

أو  أطفال فقدوا أرجلهم وبعض فقد عينيه 
فقد يديه ..

امرأة فقدت يدها اليت كانت حتمل طفلها 
عليها وفقدت طفلها ..

ضحية  ذهبا  واحدة  عائلة  من  وأم  أب 
وأوالدا يصارعون  وتركا أطفاال  التفجريات 

هذه الظروف القاسية ..
عائلة ذهب مخسة أو ستة من أفرادها ..

من  وثالثة  الزوجة  سقطت  أخرى  عائلة 
األب  وبقي  بناتها  من  وثالث  وأختها  بناتها 

وطفلته ذات الثالث سنوات ..
تشاهد أما تلطم على رأسها لفقدها عزيزها 

وفلذة كبدها ..
فّرقته  الذي  الشاب  ولده  على  ينحب  أب 

شظايا التفجري ..
وهكذا .. هذه صور مأساوية ليست من نسج 

خيال كاتب قصصي بل هي من واقع احلياة 
يف العراق.

وتابع مساحة الشيخ الكربالئي: وعلى نفس 
 ً وتبادال  إعالميا  تراشقًا  جتد  الصفحات 
لالتهامات بني الساسة، وأزمة تعقبها أزمة 
بعد أن كان املتوقع حل األزمة السابقة فإذا 
وعقب  وهكذا،  جديدة  أزمة  يف  ندخل  بنا 
على ذلك إن لغة اخلطاب أصبحت وأمست 
وأضحت لغة تشنجية واستفزازية وتصعيدية 
بدالً  من اللغة املهّدئة واملتفهمة لآلخر، مبينا 

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي  املكان: العتبة احلسينية املقدسة       الزمان:  29 / ربيع االخر /1433هـ املوافق 2012/3/23م

تقرير : حسن اهلامشي

إن لغة اخلطاب أصبحت 
وأمست وأضحت لغة تشنجية 
واستفزازية وتصعيدية بداًل من 
اللغة املهّدئة واملتفهمة لآلخر

جملة االحرار اال�سبوعية
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الشيخ الكربالئي موجها خطابه للسياسيني: يفرتض فيهم أن يتحسسوا آالم الناس 
ومعاناتهم وتضحياتهم ويبذلوا الغالي والنفيس يف سبيل خالصهم من هذه املعاناة 



إن شعب العراق يف وادي التضحية واملعاناة 
والرتاشق  التناحر  وادي  يف  والساسة 

والتأزيم للوضع.
وأكد مساحته إنه ال كالم لنا مع اإلرهابيني 
الن هؤالء ال دين هلم ) فهم صٌم بكٌم عميٌّ فهم 
ال يعقلون( وال ضمائر هلم وال أخالق هلم .. 
بل نتكلم مع الساسة الذين يفرتض فيهم أن 
يتحسسوا آالم الناس ومعاناتهم وتضحياتهم 
ويبذلوا الغالي والنفيس يف سبيل خالصهم 

من هذه املعاناة، طارحا التساؤالت التالية:
وقوافل  الدماء  من  السيل  هذا  يكفي  أما  

الضحايا؟!
أما آن األوان إليقاف هذا التناحر والتصارع 

والشكوك وسوء الظن؟! 
إىل متى تستمر رحلة القتل واصطباغ شوارع 
العراق بالدماء واتشاحها بالسواد يف كل يوم 

ويف كل أسبوع؟!
إىل متى يبقى شعب العراق يدفع الضريبة 

باهظة الثمن؟!
هذا  إال  لنا  وليس   – الساسة  من  وطالب 
واهلادئ  البّناء  احلوار  وهو   – الطريق 
املسبقة  النية  مع  الدستور  إىل  والرجوع 
واإلرادة اجلادة للوصول إىل حلول، واعتماد 
اخلطاب  بدل  اخلطاب  يف  اهلادئة  اللغة 

االستفزازي والتشنجي.
ووجه مساحته خطابه إىل األجهزة األمنية 
يتوقف  ال  سوف  املسلسل  هذا  إن  قائال:  
اعتماد  وبعد  الراهنة  الظروف  ظل  يف 
يف  جديد  لتكتيك  اإلرهابية  اجملاميع  هذه 
اخلطط  مراجعة  هو  فاملطلوب  عملياتها، 
األجهزة  ألفراد  املهين  والتأهيل  األمنية 
لألداء  املستمرة  واملراقبة  واملتابعة  األمنية 
اجلهد  وتفعيل  املقّصرين،  وحماسبة 
قلة  من  اآلن  يشكو حلد  الذي  االستخباري 

الدعم واالهتمام به.
مساحته  حتدث  العفو  بقانون  يتعلق  وفيما 
بشأنه من جهتني .. فمن جهة إننا مع إصدار 
عفو عن الذين ندموا على ارتكابهم للجرمية 
صاحلني  أفرادا  وصاروا  أحواهلم  وصلحت 
الوقت  نفس  ولكن يف  للعودة إىل جمتمعهم 
يفرتض أن ال يكون هذا القانون يوجه رسالة 
سلبية وخاطئة إىل اإلرهابيني واملفسدين ..

صياغة  يف  التأني  بضرورة  مطالبته  وكرر 
على  يشتمل  ال  حبيث  القانون  هذا  مواد 
ثغرات تؤدي إىل نفوذ اإلرهابيني واملفسدين 
إذ  العدالة،  قبضة  من  ليفلتوا  خالهلا  من 
مفادها  هؤالء  إىل  رسالة  سيوجه  ذلك  إن 
إن اإلرهابي واملفسد سوف يطمئن إىل انه 
فساد  أو  إرهابية  جرمية  من  ارتكب  مهما 
فانه باإلمكان أن يفلت من العقاب من خالل 
اإلرهابيني  سيشجع  وبالتالي  العفو  قانون 
واملفسدين على املزيد من ارتكاب اجلرمية 
هذه  عن  هلم  رادع  هناك  يكون  ال  وسوف 

اجلرائم مستقبالً .
املرجعية  ممثل  سلط  آخر  سياق  ويف 
املواطنني  معاناة  على  الضوء  العليا  الدينية 
معاناة  ننقل  أن  كل مجعة  بقوله: حناول يف 
فتارة  العراقي  اجملتمع  شرائح  من  شرحية 
واألرامل  واملوظفني  املتقاعدين  عن  نتحدث 
املهندسني  عن  اليوم  ونتحدث  واليتامى، 
الشهادات  أصحاب  من  األشخاص  فهؤالء 
اهلندسية هم رجال االعمار والبناء واإلبداع 
.. ويف كل مشروع خدمي أو طيب أو تعليمي 
من  وافرا  نصيبا  للمهندس  جتد  تربوي  أو 

وبالتالي   .. املشاريع  هذه  الجناز  اجلهود 
ودراستها  مطالبهم  إىل  االستماع  من  البد 
وتشريع القوانني لتحقيق هذه املطالب ومنها 
بسلم  مقارنة  متدٍن  هو  الذي  رواتبهم  سلم 

رواتب الكثري من املوظفني.
البعض  له  يتعرض  ما  واستعرض مساحته 
البعض  من  الكيدية  البالغات  من  منهم 
الذي يتضمن اتهامهم بأمور يثبت فيما بعد 
براءتهم منها، متسائال ال يفهم من ذلك إننا 
نقف ضد حماسبة املفسدين واملقصرين،  بل 
على العكس حنن حنث على حماربة الفساد؟! 
ولكن يظهر يف بعض األحيان بالغات كيدية 
يثبت براءة املهندس منها ولكن على حساب 
تشويه  إىل  ذلك  فيؤدي   .. وأدائه  مسعته 
وينعكس  اجملتمع  نظر  وسقوطه يف  مسعته 
ذلك فيما بعد على أدائه املهين وهروبه من 

املساهمة يف اإلبداع والتطوير.
ظاهرة  الكربالئي  الشيخ  مساحة  وانتقد 
العراق  يف  األخرية  السنني  العطل يف  كثرة 
وبعضها وان كان يستند إىل مربرات أمنية 
وغريها  القمة  انعقاد  بسبب  العطلة  ومنها 
العطل  كثرة  بدراسة  مساحته  وطالب   ..
وتأثريها على عملية التنمية وساعات تقديم 

اخلدمة للمواطنني وفوات فرص التعليم.
أيام  احتسبت  قد  إنه  عن  مساحته  وكشف 
أو  يوما   150 إنها  فظهر  الرمسية  العطل 
أكثر وطالب بتشريع قوانني وتعليمات تعّوض 
هذه العطل للمحافظة على األداء واخلدمة 
واالجناز للمشاريع ومعامالت املواطنني مبا 
الدول  إن  مبينا  العراق،  وظروف  يتناسب 
ولكن  األسبوع  يومني يف  عطلة  هلا  األخرى 
تعّوضها من خالل ساعات العمل اإلضافية 

يف كل يوم من أيام الدوام.

املطلوب هو التأني يف صياغة 
قانون العفو العام حبيث ال 
يشتمل على ثغرات تؤدي إىل 
نفوذ اإلرهابيني واملفسدين من 
خالله ليفلتوا من قبضة العدالة
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م�ستقاٌة من اخُلطبة االأوىل ل�سماحة ال�سيخ عبد املهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي الكربالئي يف /22ربيع االآخر/ 1433هـ املوافق 2012/3/16
ورد التأكيد الشديد على رعاية حقوق األبوين وباخلصوص حقوق األم، إذ إن رضا 
اهلل تعاىل متوقف على رضاهما، فإن اهلل سبحانه وتعاىل أعطانا نعمة الوجود وهي 
من أعاظم النعم اإلهلية بسبب الوالدين، فهما أصل لالبن وهما يتحّمالن كل الصعاب 
واملشاكل واملعاناة من أجله، ولذلك فقد قرن اهلل تعاىل طاعته باإلحسان هلما كما يف 

قوله تعاىل:) وقضى ربك إاّل تعبدوا إاّل إياه وبالوالدين إحسانًا(.
واله  عليه  النيب )صلى اهلل  قول  كما يف  بالكامل  أداء حقوقهم  نقدر على  وحنن ال 
وسلم( حني ُسِئل ما حق الوالدة فقال:« هيهات هيهات، لو اّنه عدَد رمل عاجل، وَقَطر 

املطر أيام الدنيا قاَم بني يديها ، ما َعَدَل ذلك يوم محلته يف بطنها«.
فحقُّ على الولد أن يبذل نفسه وماله والغالي والنفيس للوالدين، وحقُّ عليه أن يربّهما 
ولو كانا كافرين، وباملقابل كان من حق الولد على الوالد، أن حيسن تربيته وموعظته 

ونصيحته، وإرشاده إىل الطريق الصحيح.
إن الوالدين يندفعان بالفطرة إىل التضحية بكل شيء حتى بالذات من اجل رعاية 
هما  فإذا  الوالدين،  من  اهتمام  وكل  جهد  وكل  عافية  كل  األوالد  فيمتص  األوالد، 
شيخوخة فانية .. وحاهلما كالفرخ ميتص كل غذاء يف البيضة فإذا هي قشر..فأما 
الزوجات  إىل  االمام  إىل  بدورهم  ويندفعون  كله،  هذا  ينسون  ما  فسرعان  األوالد 

والذرية.
ويصور االمام )عليه السالم( هناك تلك التضحية النبيلة الكرمية الواهبة اليت تتقّدم 

بها األمومة واليت ال جيزيها أبدًا إحسان من األوالد مهما أحسنوا لالم.
ويكشف لنا علم األجّنة جسامة التضحية ونبلها من قبل األم جتاه جنينها وكيف إن 
فتقوم  أكاّلة  خباصية  مزّودة  وهي  الرحم  جبدار  تلتصق  تلقيحها  مبجرد  البويضة 
بامتصاص دم األم لتحيا وتنمو، واألم املسكينة تأكل وتشرب وتهضم ومتتص لتّصب 
هذا كله دمًا نقيًا غنيًا بهذا اجلنني ثم الوضع وهي عملية شاقة وآالمها هائلة، ولكن 
كل ذلك ال يقف أمام عاطفة األمومة، فتتحمل تلك اآلالم اليت ال تطاق بقلب مسرور 

وفرح ليعطي احلياة ملولود جديد والذي قد يؤدي إىل موتها.
ثم الرضاعة والرعاية وما تتحمّله من عناء وسهر لياٍل فتعطي األم عصارة حلمها 
رعايته  يف  وأعصابها  قلبها  وعصارة  الطفل،  يرتضعه  حليب  يف  ودمها  وعظمها 

بر الوالدين جنة
حسن اهلامشي

بر الوالدين واإلحسان هلما وإسداء املعروف حياهلما وخفض اجلناح 
هذه  معهما،  التحدث  عند  الكالم  والتأدب يف  أيديهما  بني  والتذلل 
األمور وغريها من ضروب االحرتام والتقدير والتبجيل ينبغي على 
املرء إذا ما أراد التوفيق والنجاة والربكة والرمحة عليه االلتزام بها 
من صميم قلبه دومنا تكلف أو رياء أو ملل، فإن حق الوالدين والسيما 

األم عظيم، ال يعرف عظم هذا احلق إال املؤمنون حقا. 
يقول اإلمام السجاد عليه السالم، وهو يوصي باألم، معددًا جهودها 
وفضلها على األبناء، بأسلوب عاطفي أّخاذ: وأما حق أمك: أن تعلم 
قلبها  مثرة  من  وأعطتك  أحدًا،  أحد  حيتمل  ال  حيث  محلتك  أنها 
ما ال يعطي أحد أحدًا، ووقتك جبميع جوارحها، ومل تبال أن جتوع 
وتظلك،  وتضحى  وتكسوك،  وتعري  وتسقيك،  وتعطش  وتطعمك، 
وتهجر النوم ألجلك، ووقتك احلّر والربد لتكون هلا، فإنك ال تطيق 

شكرها إال بعون اهلّل وتوفيقه. 
ال يزال مكان األم ومقامها ومنزلتها وشأنها والتبجيل يف احرتامها 
ومسؤولياتها  وحنانها  وعناءها  حتملها  ألن  األب  من  وأعظم  أكرب 
املؤمن  ريثما يصل  إليها  املبالغة يف اإلحسان  النتيجة  فكانت  أعظم 
إىل حق طلقة من طلقات احلمل أو زفرة من زفرات التوجع كما جاء 

يف بعض الروايات ليس إال!.
بّر الوالدين على كل حال، وان كان له طيبته ووقعه اجلميل يف نفس 
وشدة  عجزهما  عند  حسنًا  ووقعًا  طيبة  يزداد  انه  بيد  الوالدين، 
واىل  والشيخوخة،  املرض  كحاالت  والرب،  الرعاية  إىل  احتياجهما 
هذا أشار القرآن الكريم: إّما يبلغن عندك الكرب أحدهما أو كالهما، 
فال تقل هلما ُافٍّ وال تنهرهما، وقل هلما قواًل كرميا، واخفض هلما 

جناح الذل من الرمحة، وقل ربي ارمحهما كما ربياني صغريًا.
وقد ورد أن رجاًل جاء إىل النيب صلى اهلّل عليه وآله، فقال: يا رسول 
اهلّل ، إّن أَبوّي بلغا ِمن الِكرَب أّنى ألي منهما ما ولياني يف الصغر، 
فهل قضيتهما حّقهما ؟ قال: ال ، فإّنهما كانا يفعالن ذلك وُهما حيّبان 

بقاءك، وأنت تفعل ذلك وتريد موتهما.
إن  السالم:  عليه  اهلّل  عبد  ألبي  قلت  قال:  بن شعيب  إبراهيم  وعن 
أبي قد كرب جدًا وضعف، فنحن حنمله إذا أراد احلاجة، فقال: إن 

استطعت أن تلي ذلك منه فافعل، ولّقمه بيدك، فانه جّنة لك غدًا.
خدمتهما  يف  والتملل  التضجر  وعدم  إليهما  واإلحسان  برهما  نعم 
والسيما يف الكرب هو جنة ووقاية من الباليا الدنيوية واألخروية فهل 

من مدكر؟!. 

اقرتاُن الطاعِة هلِل تعاىل بـــــــــــــــــــربِّ الوالديِن واالإح�ساِن لهما

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 6

قبسات إميانية



م�ستقاٌة من اخُلطبة االأوىل ل�سماحة ال�سيخ عبد املهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي الكربالئي يف /22ربيع االآخر/ 1433هـ املوافق 2012/3/16
وحضانته، وهي مع ذلك فرحة سعيدة رحيمة ودوٌد، وهي ال تتمنى أكثر من أن ينمو 

ويسلم هذا الطفل.
وصدق رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( وقد جاءه رجل كان يف الطواف حامال 

ً أمه يطوف بها فسأله هل أدّيت حقها ؟ فأجابه : ال ، وال بزفرة واحدة.
وجاءه رجل آخر قائالً  : يا رسول اهلل من أحق الناس حبسن صحابيت ؟ قال )صلى 
اهلل عليه واله وسلم( : أمك ، قال الرجل : ثم َمْن ؟ قال )صلى اهلل عليه واله وسلم( 
: أمك ، قال : ثم َمْن ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال )صلى اهلل عليه واله وسلم( 

: أبوك .
وشكا رجل إىل رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( سوء خلق أمه فقال )صلى 
اهلل عليه واله وسلم(: مل تكن سيئة اخُلُلق حني محلتك تسعة أشهر، وحني أرضعتك 
حولني، وحني سهرت لك ليلها وأظمأت نهارها، فقال الرجل : إني جازيتها وحججت 
بها على عاتقي، فقال )صلى اهلل عليه واله وسلم(: ما جازيتها وال َطلقة. وعن االمام 
الباقر)عليه السالم(:إن موسى بن عمران قال: يا رب أوصين، قال: أوصيك بي، قال 
: يا رب أوصين، قال : أوصيك بي، قال: يا رب أوصين، قال: أوصيك بأمك، قال: يا 

رب أوصين، قال: أوصيك بأمك، قال: يا رب أوصين، قال: أوصيك بأبيك.
إن رضاها رضاي وسخطها  أال  يا موسى  له:  قال  تعاىل  إن اهلل  رواية أخرى  ويف 
سخطي، فكان يقال: ألجل ذلك إن لألم ثلثي الرب ولألب الثلث، وورد التأكيد على 
رعاية حقوق األبوين مرارًا يف القرآن اجمليد، إال إن التوصية باألوالد قليلة، وذلك 
أوالدهما  يهملون  قّلما  ورمحتهما  ورقتهما  القوية  عواطفهما  وحبكم  الوالدين  الن 
الكرب  عند  وخاّصة  األبوين،  ينسون  األوالد  إن  بكثرة  يالحظ  حني  يف  بالنسيان، 

والعجز وتعد هذه آمَل حالة هلما، وأسوأ صور الكفران بالنعمة بالنسبة لألوالد.
)واْن جاهداَك على أن تشرَك بي ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما يف 
الدنيا معروفًا(، فاملطلوب من االبن املعاشرة باحلسنى واحملبة واالحرتام لألبوين 
ألفكارهما  االستسالم  يصح  ال  فحينئذ  باهلل،  الكفر  على  محله  حاوال  وان  حتى 
ومطالبهما من الناحية العقائدية، ولكن مع ذلك البد من مداراتهما والرمحة بهما 

واإلحسان إليهما.

ثقافة حسينية
احلسني )عليه السالم( 

يف األندلس )2-1(

يرتبع اإلمام احلسني )عليه السالم( على قلب كل مسلم، بل وكل 
حر من أحرار البشرية ناهيك عن جنسه ومعتقده، ولذلك كثرت 
الرايات اليت ترفع اإلمام احلسني )عليه السالم( شعارا يف حركتها 
التحررية أو الثورية أو التصحيحية، سلمية كانت أو مسلحة، بغض 
النظر عن النوايا واألهداف املضمرة، ومل تكن األندلس ببعيدة عن 
هذه الرايات، ولذلك فان الدكتور كاظم مشهود طاهر يؤيد رأي 
التشيع  معه  ودخل  األندلس  دخل  اإلسالم  ان  الكرباسي  احملقق 
عرب  أهمها  عدة،  طرق  من  السالم(  )عليهم  البيت  ألهل  والوالء 
اجليش اإلسالمي الفاتح، الذي كان فيه: »عدد كبري من العوائل 
العراق  البيت، وكان معظمها من  العربية اليت تدين بنصرة أهل 
الصنعاني  حنظلة  بن  اهلل  عبد  بن  القائد حسني  منهم  واليمن«، 
بن  اهلل  عبد  والقائد  هـ(،   100 )ت  الصنعاني  حبنش  املشهور 
سعد بن عمار بن ياسر )ت 143 هـ(، والقائد احلسني بن حييى 
اخلزرجي )كان حيا عام 165 هـ(، فضال عن أن موسى  بن نصري 
الوالء  هذا  وكان  السالم(،  )عليهم  البيت  ألهل  املوالني  من  كان 
أحد أسباب خلعه يف العام 96 هـ من قبل سليمان بن عبد امللك 
األموي )ت 99 هـ(، ثم اعتقاله والتنكيل به وتعذيبه وجتريده من 
كل ممتلكاته املنقولة وغري املنقولة.  ويرى املعد إن قبائل الرببر 
يف مشال أفريقيا واألندلس كانت حمال خصبا للتشيع، خباصة 
وان بعض القبائل العربية وخباصة السلطات األموية مارست معها 
على  والثورة  املعارضة  اىل  دفعها  والقومية مما  القبلية  العصبية 
الواقع السيئ، ولذلك: »تردد ألول مرة صدى التشيع يف األندلس 
بني صفوف الرببر، وكانت املناطق الرببرية ميدانا جلميع الثورات 
الذي  للتشيع  اهلائل  الطوفان  ذلك  ميدها  األندلس،  يف  الشيعية 
مشل مجيع مشال أفريقيا خاصة بعد تأسيس أول دولة علوية يف 
املغرب اإلسالمي وهي دولة األدارسة سنة 173 هـ، وقد اعتنقت 
التشيع قبائل بربرية كبرية معروفة كان هلا امتداد واسع يف املغرب 
واألندلس، منها بنو محاد وبنو زيري وقبيلة الصنهاجيني وقبائل 
كتامة«.  وبتقدير املؤلف فان اإلسالم الشيعي دخل اىل األندلس 

من طريقني: 
اإلسالمي  املشرق  اىل  رحلوا  الذين  األندلسيني  عرب  األول:   
بثقافة  متأثرين  ثم عادوا  واملغرب  العراق ومصر  وباألخص اىل 
أهل البيت )عليهم السالم(، وكان يف مقدمتهم حممد بن عيسى 

القرطيب الذي كان حيا يف العام 221 هـ.  
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باُب م�سائل متنوعة
استفتاءات متنوعة

الكاتب : العالمة الدكتور عبد اهلادي الفضلي
على  بصماتهم  تركوا  الذين  منهم  قليلني  ولكّن  الفكر  مسرية  انتظمتهم  الذي  العلماء  أولئك  كثريون 

صفحاته تغيرًيا وتطويًرا .
و من هؤالء القّلة كان أستاذنا املغفور له الفقيه اخلوئي .

ترّبع العاّلمة املرحوم على كرسي الدرس يف النجف األشرف مدة تزيد على نصف قرن ، حاضر يف 
التفسري ، و يف الفقه ، و يف أصول الفقه .

و اختذ من بيته صومعة علم ، خيلو فيها للكتاب والقلم ، يؤلف يف العلم ، و يتفرغ لثلة من طلبته املقّربني 
إليه ، يراجع ما يدّونونه من حماضراته يف الفقه و أصوله ، وما يكتبونه من حبوث رأوا ضرورة الكتابة 
فيها ، أو رغبوا يف الكتابة فيها ، وآلخرين بلغوا مرتبة االجتهاد يعقد هلم ما يعرف يف عرف احلوزات 
العلمية بـ » جملس الفتوى » ، يرتأسه ويديره حواًرا و نقاًشا ، ويف االنتهاء إىل النتيجة احلامسة ، ليعّمق 

و يوّسع من خالله قدرة هؤالء احلضور على » االستنباط » يف جماليه استقراًء و استنتاًجا .
و جملس الفتوى من الظواهر الرتبوية اليت مل يقّدر هلا أن درست أو كتب عنها ، غري أننا سنتبنّي فحواها 

من هذا العرض جمللس فتوى أستاذنا السيد اخلوئي ) طاب ثراه ( .
كان رمحه اهلل يعقد هذا اجمللس يف بيته لياًل ، وحيضره عدد قليل قد ال يتجاوز اآلحاد .

و كان يدير احلوار و النقاش فيه حول فتاوى الفقيه السيد أبي احلسن األصفهاني من خالل كتابه » 
وسيلة النجاة » ، يقرأ املسألة ، و يرتك للحاضرين طرح ما يرونه يصلح دلياًل للمسألة ، ثم يعاجلون 
و  ملحوظاته  يبدي   ، اجلميع  وينتهي   ، طروحاته  من  منهم  كل  يفرغ  أن  وبعد   ، ونقًدا  حتلياًل  الدليل 

مالحظاته على كل ما دار يف اجمللس ، ثم يقول القولة الفاصلة يف املسألة .
وجملس الفتوى هو املرحلة اخلاصة يف الدرس الفقهي ، يستهدف منه أن يقوم اجملتهد باملمارسة الفعلية 
وجتاربه  الفنية  من ممارساته  أفادها   ، أعلى  مرتبة  ذي  بإشراف جمتهد  لالجتهاد  العملي  والتطبيق 

العملية يف تطبيقاته االجتهادية .
و من هنا يبني اجلانب الرتبوي املهم يف هذه الظاهرة .

و إىل جانب جملس الفتوى املشار إليه آنفا  كان حياضر يف الفقه مبسجده الذي كان يقيم فيه صالة 
اجلماعة ، و املعروف بـ » مسجد اخلضراء » ، صباًحا بعد الشروق بساعة ، و حيضره العدد الكبري من 

الطالب الذين يعدون باملئات.
و يطلق على هذا النوع من الدرس يف لغة احلوزة العلمية ـ البحث اخلارج ـ ، ألن األستاذ احملاضر يرقى 
فيه إىل مستوى البحث العلمي بكل متطلبات االستدالل ، ويلقيه خارج عبارة الكتاب مبا خيتلف فيه 

ودرس املقدمات و السطوح .
و ابتدأ العاّلمة اخلوئي درسه هذا من خالل كتاب » املكاسب » للشيخ األنصاري ، يتخذ منه مثاًرا للبحث 

و مداًرا للدرس.
الدرس حضرت  و  البحث  اليزدي حمور  للسيد   « الوثقى  العروة   « انتهى منه اختذ من كتاب  أن  وبعد 
درسه الشريف منذ بدئه بالكتاب األخري ، فرأيته ذا قدرة بيانية متفّوقة ألنه كان ميتلك وسائل التعبري 
العربي الفصيح دومنا تكّلف أو تردد ، و ذا قدرة وافية يف العرض ، حيث كان يلم مبوضوع البحث جبميع 
وتعّمقه يف اإلحاطة  ينبئ عن تضلعه  بدوره  ، وهذا  ترتيًبا عضوًيا  ، ويسلسله مرتًبا  وأبعاده  عناصره 

مبادة الدرس .
و بعد أن يوضح املوضوع ، وحيرر املسألة ـ كما يقال يف لغة الفقهاء ـ يذكر األدلة ، حيلل و يعلل ، ويوازن 
ويقارن ، ويناقش وحياكم ، منتهًيا إىل ما يراه أو خيتاره من دليل يف هدي ما يسلمه إليه البحث . و كان 
يف كل هذا يتحّرك داخل إطار املسألة ، فال يستطرد إال إذا دعته طبيعة البحث إىل ذلك ، فيخرج و 

لكن بالقدر الذي يستجيب فيه ملقتضى البحث .

هذه جمموعة من الفتاوى املهمة واجلديدة واملقتبسة يف غالبيتها من أجوبة 
ما ورد يف املواقع املنتسبة ملكتب آية اهلل العظمى السيد علي احلسيين 

السيستاني دام ظله الوارف. )شبكة السراج يف الطريق إىل اهلل(.

46 /السؤال: الرجاء ، إعطائي معلومات عن مصحف فاطمَة الزهراء عليها 
السالم ، وما يتضمن؟

اهلل  رسول  بعد  مكثت  عليها  اهلل  إنها سالم  معتربة:  رواية  ورد يف  الفتوى: 
) صلى اهلل عليه وآله وسلم ( مخسة وسبعني يومًا، وكان قد  دخلها حزن 
شديد على أبيها، وكان جربائيل يأتيها، فيحسن عزاءها على أبيها، ويطيب 
ذريتها.  يف  بعدها  يكون  مبا  وخيربها  ومكانه،  أبيها  عن  وخيربها  نفسها، 
السالم.  ، مصحف فاطمَة عليها  ذلك. فهذا  يكتب  السالم  وكان علي عليه 

وورد يف حديث آخر:
 واهلِل مصحف فاطمَة عليها السالم، ما فيه آية من كتاب اهلل، وانه إلمالء 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله. وخطه عليٌّ بيده . وبني هذين احلديثني تناٍف، 
ولكن األول ، معترب سندًا دون الثاني . وحيتمل أن يكون اإلمام عليه السالم 
، قال ) وانه إلمالء الرسول وخطه عليٌّ بيده( ويقصد بالرسول ، جربائيل 
عليه السالم ، واشتبه األمر على الراوي، فظنه يقصد رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله. ويدل عليه ، ما ورد يف حديث آخر : ما فيه شيء من كتاب اهلل ، 
وإمنا هو شيء القي عليها بعد موت أبيها صلوات اهلل عليهما . ويف حديث : 
إن فيه وصية فاطمة . ويف بعض األحاديث : انه ليس فيه من احلالل واحلرام 

، ولكن فيه علم ما يكون.
أو  قرآَن  يسمى  مصحف  أو   ، قرآن  الشيعة  لدى  يوجد  هل  /السؤال:   47

مصحف فاطمة )عليها السالم( ، غري القرآن الذي بني أيدينا ؟
الفتوى: مصحف فاطمَة )عليها السالم ( ليس قرآنًا ، وال كتابًا منزاًل على 
الناس من اهلل تعاىل . وقد ورد يف أحاديث أهل البيت )عليهم السالم( : إن 
جربائيل كان ينزل على فاطمة )عليها السالم( بعد وفاة أبيها )صلى اهلل عليه 
وآله وسلم( وحيسن عزاءها ، وخيربها مبكان أبيها ، ومبا يكون بعدها يف 
ذريتها ، وميليه أمري املؤمنني )عليه السالم( . فسمي اجملموع مصحف فاطمة 

، وورثتها األئمة )عليهم السالم( .
48 /السؤال: ما هو احلديث القدسي؟

الفتوى: يطلق اصطالحًا على ما ورد عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( من 
كالم اهلل سبحانه وتعاىل ، ما ليس من القرآن .

49 /السؤال: ما هو احلكم يف أمساء كمحمد، علي أو باقي أمساء املعصومني 
)عليهم السالم( اليت تكتب على أكياس احملالت أو البضائع التجارية ، ولكن 

قصد به أمساء أصحاب هذه احملالت ، ثم ترمى يف القمامة أو تهمل ؟
الفتوى: كسائر األمساء ال مانع من إلقائها.

الفقيُه اخلوئي  وجتديده العلمي)2-1(
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لو سألوك

اّن رواياتنا تقول عن مالك بانه جاء اىل 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( يف أواخر 

حياته ، فأخربه رسول اهلل )صلى اهلل 
عليه وآله( بأن اخلليفة بعده أمري املؤمنني 
)عليه السالم(، فولي االمر الشرعي بنظر 

مالك وأتباعه كان أمري املؤمنني )عليه 
السالم(، والصدقات ال تعطى إىل أحد إاّل 

لولي األمر ، وإاّل فله أن يصرفها حسب 
الضوابط املقررة .

ملاذا قال الشيخ املفيد ان مالكا من املرتدين يف كتاب 
االفصاح ؟

إذا كان املقصود ما ذكره املفيد )رمحه اهلل( يف أول 
أيضًا  الصحبة  كانت  )ولو  قوله:  من  األفصاح  كتاب 
مانعة من اخلطأ يف الدين واآلثام لكانت مانعة ملالك 
بن نويرة وهو صاحب رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( 
على الصدقات(, فهو من باب التسليم وتنزيل اخلصم 
يتضح ذلك من  ولكي  باحلجة,  له  ألزامًا  على مدعاه 

كالمه لتعرف مرامه ننقل له ما قاله من أوله:
)عليه  املؤمنني  أمري  كان  فإذا  قائل:  قال  فإن  قال: 
وآله(  عليه  النيب )صلى اهلل  بعد  اإلمام  السالم( هو 
بكر  أبو  عليه  تقدم  وجه  أي  فعلى  الناس  سائر  دون 
وعمر وعثمان وادعوا اإلمامة دونه وأظهروا أنهم أحق 

بها على كل حال؟
)عليه  له  الدفع  وجه  على  ذلك  كان  لقد  له:  قيل 
السالم( عن حقه واخلالف عليه يف مستحقه وليس 
ذلك مبستحيل ممن ارتفعت عنه العصمة وإن كان يف 

ظاهر األمر على أحسن الصفات.
وجوه  وهم  ذلك ممن مسيناه  فيكف جيوز  قال:  فأن 
واملهاجرين  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  النيب  أصحاب 

والسابقني إىل اإلسالم؟
قيل له: أما وجوه الصحابة ورؤساء املهاجرين وأعيان 
الربهان  وبنّي  الدليل  بواضح  اإلميان  إىل  السابقني 
فهو أمري املؤمنني علي بن أبي طالب أخو رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله( ووزيره وناصره ووصيه وسيد 
األوصياء, وعم رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( محزة 
بن عبد املطلب أسد اهلل وأسد رسوله سيد الشهداء 
اهلل  )صلى  اهلل  رسول  عم  وابن  عليه(  اهلل  )رضوان 
املالئكة  مع  الطيار  طالب  أبي  بن  جعفر  وآله(  عليه 
اهلل  رسول  عم  وأبن  عليه(  اهلل  )رضوان  اجلنان  يف 
أيضًا عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب )رضوان اهلل 
الذين سبقوا من مسيت إىل اإلميان وخرجوا  عليه( 
الديار  عن  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  النيب  مواساة  يف 
واألوطان وأثنى اهلل عليهم يف حمكم القرآن وأبلوا دون 
أصحابه يف اجلهاد وبارزوا األقران وكافحوا الشجعان 

وقتلوا األبطال وأقاموا عمود الدين وشيدوا اإلسالم.
ثم الطبقة اليت تليهم كخباب وعمار وأبي ذر واملقداد 
األثر  االجتهاد وحسن  ونظرائهم يف  حارثة  بن  وزيد 
والبالء واإلخالص هلل ولرسوله )صلى اهلل عليه وآله( 

يف السر واألعالن.
هلم  الفضل  ادعيت  ملن  دعواك  لك  سلمنا  فلو  وبعد: 
يوجب  ال  ألنه  ذكرناه,  مما  مينع  مل  متنيت  ما  على 
هلم العصمة من الضالل وال يرفع عنهم جواز الغلط 
وقد  وعناد.  تعمد  منهم  حييل  وال  والنسيان  والسهو 
رأيت ما صنع شركاؤهم يف الصحبة واهلجرة والسبق 
إىل اإلسالم حني رجع األمر إىل أمري املؤمنني )عليه 
فنكث  واالجتماع  منهم  اجلمهور  باختيار  السالم( 
الطوع  على  بايعاه  كانا  وقد  والزبري  طلحة  ببيعته 
منهما  أجل  والزبري  بكر,  أبي  نظري  وطلحة  واإليثار 

على كل حال, وفارقه سعد بن أبي وقاص وهو أقدم 
وأكرم  النسب  يف  منه  واشرف  بكر  أبي  من  اسالمًا 
الثالثة يف اجلهاد  آثارًا من  وأحسن  منه يف احلسب 
وتبعه على فراقه وخذالنه حممد بن مسلمة وهو من 
عليهما  وزاد  ذلك  آثارهم يف  واقتفى  األنصار  رؤساء 
الصحبة  كانت  فلو  حسان  منه  والرباءة  سّبه  بإظهار 
أبي  بن  ومعاوية  ذكرناه  من  ملنعت  الضالل  من  مانعة 
سفيان وأبا موسى األشعري وله من الصحبة والسبق 
ما ال جيهل وقد علمتم عداوتهم ألمري املؤمنني )عليه 
السالم( وإظهارهم الرباءة منه والقنوت عليه وهو ابن 
عم رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( وأمريه على بن 

أبي بكر وعمر وعثمان.
الدين  من اخلطأ يف  مانعة  أيضًا  الصحبة  كانت  ولو 
نويرة  بن  ملالك  مانعة  لكانت  تدعون  كما  واآلثام 
على  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  وهو صاحب 
الصدقات ومن تبعه من وجوه املسلمني من الردة عن 
مزاعمكم  حسب  على  هذا  )اإلفصاح/39(ـ  اإلسالم 
بان ابن نويرة ارتد فاستحق القتل فقوله )فلو سلمنا 
لك( واضح يف التنزل واإللزام حتى أنه سلم بالصحبة 

ملعاوية وهو ما ال تقوله الشيعة بإمجاعها.
على أنه فيما بعد من كالمه أبان عن مراِمه حيث قال 
يف معرض رده على املخالفني يف املقارنة بني من خرج 
على أمري املؤمنني )عليه السالم( ومن خرج على أبي 
بكر: ألن أهل اليمامة مل جيحدوا فرض الزكاة وإمنا 
أنكروا فرض محلها إىل أبي بكر وقالوا: حنن نأخذها 
من أغنيائنا ونضعها يف فقرائنا وال نوجب على أنفسنا 
كتاب  وال  بسنة  علينا  له  يفرتض  مل  من  إىل  محلها 

)اإلفصاح/121(.

هل ُيعدُّ مالُك بُن نويرَة من املرتديَن ؟

اعداد: سامي جواد كاظم
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طوارئ  خطة  تقر  العراقية  احلكومة   .1
لتصدير النفط حتسبا إلغالق مضيق هرمز 
، مؤكدة أن إغالق املضيق سيؤدى إىل إيقاف 
صادرات العراق النفطية من املناطق اجلنوبية 

بشكل كامل. 
االشرف  النجف  حمافظة  جملس  عضو   .2
املرحلة  بتشغيل  البدء  عن  يعلن  زيين  جميد 
يف  االلكرتونية  احلكومة  مشروع  من  األوىل 
دوائر  مجيع  ستشمل  أنها  مؤكدا  احملافظة، 

الدولة يف احملافظة..
3. وزارة املوارد املائية تتفق مع وزارة الزراعة 
على خطة زراعية تستهدف زراعة أكثر من 3 
ماليني دومن من األراضي باحملاصيل الزراعية 
إىل  بساتني، مشرية  اىل  منها  قسم  وحتويل 
العام  خالل  العراقية  املائية  الواردات  ارتفاع 

احلالي باملقارنة مع العام املاضي.

حصاد »األحرار« األسبوعي 

موجز »األحرار« 

سماحة الشيخ الكربالئي يتقدم مشيعي 
شهداء تفجير كربالء االرهابي

العثور على نصب تذكاري ألسماء إرهابيين 
في مقر جماعة خلق اإلرهابية السابق

عودة )4003(  مهجرين من خارج البالد 
إلى مناطق سكناهم األصلية 

ندوة علمية عن اآلثار االقتصادية والصحية 
لألدوية الزائفة

ممثل  يتقدمهم  املقدسة  كربالء  أهالي  شيع 
عبد  الشيخ  مساحة  العليا  الدينية  املرجعية 
اإلرهابي  العمل  شهداء   ، الكربالئي  املهدي 
اجلبان الذي وقع يف منطقة باب بغداد خارج 
املصادف  الثالثاء  صباح  املروري  القطع 
استشهاد  عن  أسفر  الذي   2012/3/20
أقيمت  وحيث   ، األبرياء  من  عدد  وإصابة 

بإمامة  الشهداء  جثامني  على  امليت  صالة 
مساحة الشيخ الكربالئي يف العتبة احلسينية 
املدينة  شوارع  املشيعون  بهم  طاف  املقدسة 
وذلك  املقدسة  العباسية  العتبة  زيارة  بعد 
قبل أن يوارى الشهداء الثرى يف مقربة وادي 

كربالء. 

خميم  يف  دياىل  يف  األمنية  القوات  عثرت 
خلق  جلماعة  السابق  املقر  اجلديد  العراق 
حيوي  تذكاري  نصب  على  عثرت  االرهابية 
االرهابي  القاعدة  بتنظيم  قياديني  أمساء 
قضاء  قائممقام  وقال   ، املقبور  والنظام 
النصب  هذا  اعترب  اخلدران  عدي  اخلالص 

بني  وثيق  تعاون  وجود  على  آخر  دليال 
املقبور  للنظام  املؤيدة  االرهابية  التنظيمات 
املستمر  سعيها  إطار  يف  املنظمة  هذه  مع 
يف  الداخلي  واالستقرار  األمن  لزعزعة 

البلد.

عودة  عن  واملهجرين  اهلجرة  وزارة  أعلنت 
مناطق  إىل  اخلارج  من  مهجرين    )4003(
 , املقدسة  سكناهم األصلية يف مدينة كربالء 
فضال عن عودة )2646( عائلة من احملافظة 

الوزارة  إىل حمافظاتهم األصلية بعد تشجيع 
للعودة الطوعية ورفع منحة العودة إىل أربعة 

ماليني دينار لكل عائلة عائدة..

عقدت كلية الصيدلة يف جامعة كربالء ندوة علمية 
الزائفة  لألدوية  والصحية  االقتصادية  اآلثار  عن 
وأطباء  الصيدلة  كلية  أساتذة  من  عدد  مبشاركة 
متخصصني ، الندوة محلت عنوان )األدوية الزائفة 

هذه  انتشار  تناولت  والصحية(  االقتصادية  أثارها 
قدمت  فيما   ، العراق  يف  السيما  عامليا  الظاهرة 
خالهلا عدة مقرتحات وتوصيات أكدت على ضرورة 

شراء األدوية من الصيدليات وبوصفة طبية ..

جامعة بغداد تقيم ندوتها العلمية 
الجيولوجية األولى بمشاركة خبراء

العلمية  الندوة  بغداد  جامعة  يف  نظمت 
عدد  مبشاركة  العلوم  لكلية  األوىل  اجليولوجية 
العتبة احلسينية  من األساتذة واخلرباء ووفد من 
عشرين  مناقشة حنو  الندوة  وتضمنت   ، املقدسة 
التعمق  إىل  هدفت  األرض  علم  دراسة  يف  حبثا 
أجهزة  باستخدام  اجليولوجية  الظواهر  ببعض 
متطورة واالعتماد على اخلربات العراقية ، فيما 
بغداد  مدينة  دراسة  أهمية  على  القائمون  أكد 
جيولوجيا وحبث مؤهالتها إلقامة املنشآت الكبرية 
فضال عن التنقيب على اآلثار يف العاصمة وعدد 

من احملافظات ..
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موجز »األحرار« 

تقارير

أكاديميون يتباحثون مع ممثل المرجعية الرشيدة
لحل مشاكل وهموم جامعة بغداد

تقرير / حسني النعمة

تبدأ  العلمية  اجلامعة  حياة  هامة  تعتلي  عديدة  مشاكل 
بهموم األساتذة القضية املعقدة واملركبة لسببني أوهلما 
هموم  عن  اجلامعة  أساتذة  هموم  فصل  ميكن  ال  أنه 
منهما  كل  وينعكس  يتداخالن  وألنهما  ذاتها،  اجلامعة 
اهلائلة  األعداد  واقع  ظل  يف  كبري  بشكل  اآلخر  على 
العملية  فيها  تتم  اليت  الصعبة  والظروف  الطالب  من 

التعليمية.
أساتذة جامعة بغداد جاؤوا بوفد ضم 25 أستاذا جامعيا 
من كلية اهلندسة بينهم لفيف من محلة شهادة الدكتوراه 
يف جماالت اهلندسة وطلبة املاجستري والدكتوراه، نقلوا 
يف  الرشيدة  املرجعية  ممثل  اىل  ومعاناتهم  همومهم 
كربالء مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي ليتباحثوا 

معه يف إجياد السبل الكفيلة هلا.
بعد استماع مساحته إىل هموم ومشاكل األساتذة واملعنيني 
قال »لقد أكدنا حتى يف خطب اجلمعة عن مدى ما تتمتع 
به شرحية األساتذة واملهندسني من أهمية وطنية وعلمية 
فهي شرحية وطنية مهمة«، مضيفا إن »احلاجة واجبة 
اىل التطور يف اجملاالت التقنية واملضي حنو األفضل«، 
مبينا إن »الدين حيث اىل التطور واالزدهار، ويشري اىل 
إن التخلف العلمي جير اجملتمع اىل الويالت اليت تعسر 
على  سببا  الدين  إليه  يشري  متخذا مما  احلياة«،  عليه 
التعلم  على  احلرص  اىل  تدعونا  اليت  األسباب  رأس 

والتقدم  والتطور  الدول األخرى  واالستفادة من جتارب 
واللحاق بركب االزدهار خلدمة البلد والشعب.

مع أنشداد الوفد الضيف ملا يوضحه مساحته يف غمار 
احلديث كما بدا ذلك على حميى الضيوف أشار ممثل 
املرجعية الدينية الرشيدة يف كربالء اىل »احلاجة اىل 
ضرورة استشعار املسؤولية والبحث عن النظام املتكامل 
واالزدهار  التقدم  عتبات  لبلوغ  إنسان  كل  ينشده  الذي 

والرقي«. 
وبني الكربالئي للوفد »وجوب التواصل مع التطور العلمي 
ملواكبة وموازاة امليدان العلمي«، عازيا سبب »تأخر طالب 
العلم اىل احلرمان الذي شهده العراق ملواصلة التطورات 
خمتلف  على  الشعوب  باقي  يف  حدثت  الذي  العلمية 
اجملاالت واالختصاصات«، مشريا اىل »ضرورة االنفتاح 
اىل  تطورها  رصيد  ونقل  املتطورة،  الشعوب  هذه  على 

امليادين العلمية املختلفة يف بلدنا«.
بأن  الضيف  الوفد  على  الكربالئي  الشيخ  وأشار 
ويعملوا  الطلبة  عن  الغائبة  واملبادئ  القيم  »يشخصوا 
على تربية الطلبة على تلك املبادئ وينبهوهم على أهمية 
االلتزام باملبادئ للنهوض حبياة جمتمعنا والرقي به اىل 
عليها  من  هي  »اجلامعة  إن  موضحا  راقية«،  مستويات 
أن تربي علميا وتربويا وأن ترعى الطالب رعاية أبوية، 

وتعلمه احرتام الوقت وقدسية العمل«.    
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األلفاُظ املشتركُة اشتراكا لفظيا لكلمة في القرآن الكرمي )الصالة( 

الرمحُة

الثقافة القرآنية

إعداد عبد الستار جابر الكعيب             
                                                                                                                              

1 ـ يطلق لفظ )الصالة ( ويراد 
منه الصلوات املفروضة مثل : ـ                                                                                   
اِكِعنَي   َكاَة َواْرَكُعواْ َمَع الرَّ اَلَة َوآُتواْ الزَّ َوَأِقيُمواْ الصَّ

- البقرة - اآلية - 43 .
2 ـ يطلق لفظ الصالة ويراد منها 

صالة العصر ، كما يف قوله تعاىل : ـ                                               
اَلِة - املائدة - اآلية -  حَتِْبُسوَنُهَما ِمن َبْعِد الصَّ

. 106
3 ـ يطلق لفظ الصالة ويراد منه 

صالة اجلنازة ، كما يف قوله تعاىل : ـ                                                                      
اَت َأَبًدا - التوبة -  ْنُهم مَّ َواَل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد مِّ

اآلية - 84 .
4 ـ يطلق لفظ الصالة ويراد منه 

الدعاء ، كما يف قوله تعاىل : ـ                                                                   
َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن هلَُّْم َواهلّلُ 

يٌع َعِليٌم  - التوبة - اآلية - 103 .                                                                                          مَسِ

5 ـ يطلق لفظ الصالة ويراد منه 
الدين  ، كما يف قوله تعاىل : ـ                                                                                            

َأَصاَلُتَك َتْأُمُرَك َأن نَّرْتَُك َما 
َيْعُبُد آَباُؤَنا - هود - اآلية - 87 .                                                                                                      

6 ـ يطلق لفظ الصالة ويراد 
منه القراءة ، مثل قوله تعاىل : ـ                                                                                                                                                

اِفْت ِبَها - اإلسراء -  َواَل جَتَْهْر ِبَصاَلِتَك َواَل خُتَ
اآلية - 110 .

7 ـ يطلق لفظ الصالة ويراد منه 
مواضع الصالة ، مثل قوله تعاىل : ـ                                                                                                                  

َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها اْسُم اهللَِّ َكِثرًيا - 
احلج - اآلية - 40 .

8 ـ يطلق لفظ الصالة ويراد منه 
الرمحة ، مثل قوله تعاىل : ـ                                                                                                          

َن  ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعَلْيُكْم َوَماَلِئَكُتُه ِلُيْخِرَجُكم مِّ
ُلَماِت ِإىَل النُّوِر - األحزاب - اآلية - 43 . الظُّ
9 ـ يطلق لفظ الصالة ويراد منه االستغفار 

والرمحة من اهلل والتزكية من املالئكة، 

والدعاء على النيب وآله من مجيع املؤمنني 
مثل قوله تعاىل : ـ ِإنَّ اهللََّ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن 

َعَلى النَّيِبِّ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه 
َوَسلُِّموا َتْسِليًما  - األحزاب - اآلية - 56 

، اللهم صلي على حممد وآل حممد.                                                                          
10 ـ يطلق لفظ الصالة ويراد 

منه الطواف ، مثل قوله تعاىل : ـ                                                                                                                                 
َوَما َكاَن َصاَلُتُهْم ِعنَد اْلَبْيِت ِإالَّ ُمَكاء 

َوَتْصِدَيًة - األنفال - اآلية - 35 .                                                                                                  
11 ـ يطلق لفظ الصالة ويراد 

منه صالة اجلمعة ، مثل قوله : ـ                                                              
اَلِة ِمن َيْوِم  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ

ُمَعِة - اجلمعة - اآلية - 9  . اجْلُ
12 ـ يطلق لفظ الصالة ويراد 

منه التوحيد ، مثل قوله تعاىل : ـ                                                                                         
َقاُلوا ملْ َنُك ِمَن املَُْصلِّنَي  - املدثر - اآلية - 43.                                                                      

 املصدر : اخترب معلوماتك : عبد املنان 
الطييب من علماء األزهر 

احلاج بدري الغزالي احللي
منها  فاملراد  اإلنسان  إىل  نسبت  إذا  الرمحة: 
رقة القلب واإلشفاق والتأثري النفسي، أما إذا 
العطاء  منها  فاملراد  سبحانه  اهلل  إىل  نسبت 
سبحانه  عنده  من  النازلة  اإلهلية  والفيوضات 
استعداده  حسب  كل  اخلالئق  حاجة  لسد 

للتلقي.
والرمحة اإلهلية قسمان :

1- رمحة خاصة: وهذه تشمل اإلنسان السائر 
منه  القرب  املتوجه إىل سعادة  يف طريق اهلل 
دون  باملؤمن  خمتصة  الرمحة  وهذه  سبحانه 
غريه وتكون باملقابلة لقاء إميانه وعمله وسعيه 
فينال اإلشراق الروحي والنور الباطين ورضوان 

الدنيا واآلخرة 2- رمحة عامة  اهلل تعاىل يف 
لتكميل  واملوجودات  اخلالئق  جلميع  شاملة 
مسريتها االرتقائية إىل اهلل وسد حاجته وهذه 
والفاجر  والرب  والكافر  املؤمن  تشمل  الرمحة 

وذا الشعور وغريه ..
بل  عام  عذاب  فيه  فليس  اإلهلي  العذاب  أما 
هو عذاب خاص باخلارجني عن خط التوحيد 
سوء  من  اإلنسان  ُيصيب  السعادة مما  وسبيل 
وابتالء وضنك يف املعيشة فان كفر فهذه نتيجة 

حتمية واثر لإلعراض عن ذكر اهلل .
منازل الرمحة :

1- منزل الفقر واحلاجة .
2- منزل السؤال والدعاء.

وعامل  القداسة  ساحة  إىل  صاعد  دعاء   -3
الكمال.

4- إجابة نازلة باخلري 

5- إجابة مرتبطة بالسعي والعمل .
) من عمل صاحلًا من ذكر وأنثى  قال تعاىل: 

وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة(.
وعن اإلمام علي )عليه السالم(: ) ال تكن ممن 

يرجو اآلخرة بغري عمل(.
يا   ( السالم(:  )عليه  الصادق  اإلمام  وعن 
إال  اهلل  عند  ما  ينال  ال  انه  شيعتنا  ابلغ  فالن 

بالعمل(.
كنتم  وان   ( القدسي:  احلديث  يف  تعاىل  قال 

تريدون رمحيت فارمحوا(.
وعن النيب األعظم )صلى اهلل عليه واله وسلم( 
كل  حِيبُّ  رحيم  وجل  عز  اهلل  إن   ( قال:  انه 

رحيم(.
وقال )صلى اهلل عليه واله وسلم(: ) الرامحون 
) ارمحوا من يف األرض   ،) الرمحن  يرمحهم 

يرمحكم من يف السماء(.
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الطائفُة اخلامسة
على  املسلمني  حتث  اآليات  من  طائفة  هناك  إّن      
أو  قيد  دون  من  دعوته  وقبول  األكرم  بالنيب  االقتداء 
شرط، وهذا النوع من اآليات يشهد على عصمته )صلى 
اآليات  هذه  نذكر  حنن  وها   ، وسلم(  وآله  عليه  اهلل 
اهلّلَ  بُّوَن  حُتِ ُكْنُتْم  ِإْن  ُقْل   ( تعاىل:  قال  داللتها  ونوضح 
َغُفوٌر  َواهلّلُ  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َوَيْغِفْر  اهلّلُ  حُيِْبْبُكُم  َفاتَِّبُعوِني 

َرحيم ( .) ]10[(
اهلّلَ...  َأطاَع  َفَقْد  ُسوَل  الرَّ ُيِطِع  َمْن   ( ويقول سبحانه:   

)]11[ (. )
    ويقول يف آية ُأخرى: ) َوَمْن ُيِطِع اهلّلَ َوَرُسوَلُه َوخَيَْش 

اهلّلَ َوَيتَّقِه َفُأولِئَك ُهُم الفاِئزوَن ( .) ]12[(
    كما أّنه سبحانه ُيندد مبن يتصّور إن على النيب أن 
يقتفي أثر الرأي العام بقوله: ) َواْعَلُموا َأنَّ فيُكْم َرُسوَل 
 )]13[  (.  ) َلَعِنتُّْم...  اأَلْمِر  ِمَن  َكثري  ُيطيُعُكْم يف  َلْو  اهلّل 
إّن هذه اآليات تدعو إىل طاعة النيب واالقتداء به بال 

قيد وشرط.
    بل هناك آيات ُأخرى تصرح إن طاعة الرسول فرع 
األنبياء  عصمة  على  يدّل  وهذا  سبحانه،  اهلل  لطاعة 

من وجهني:
    1. إن مجيع دعواته وأوامره القولية مرضية من قبل 

اهلّل وإنها واجبة اإلطاعة واالنقياد إليها.
واخلطأ  الذنب  من  أّنه غري معصوم  فإذا فرضنا      
يف القول ففي مثل هذه احلالة ال ميكن أن تكون مجيع 
أّنه  ومبا  العباد،  على  التنفيذ  الزمة  ودعوته  أوامره 
سبحانه قد أمر باّتباعه واالقتداء به يف مجيع أقواله، 
األوامر  خيالف  ولن  مل  النيب  أّن  يكشف  األمر  فهذا 
اإلهلية ومل خيرج عّما يرضي اهلّل قيد شعرة، وإّن ما 

يقوله هو عني احلقيقة دائمًا.
أقوى  من  والفعل  العمل  طريق  عن  الدعوة  اّن   .2     
وأرسخها،  والتعليم  الرتبية  جمال  يف  تأثريًا  العوامل 
وكّل عمل يصدر من الرسل فالناس يتلّقونه دعوة عملية 
يف  النبوة  مقام  فإّن  اجملال.  ذلك  يف  أثره  اقتفاء  إىل 
اجملتمع مقام حّساس ودقيق جدًا حيث ختضع أقواهلم 
وحينئذ  اجملتمع،  قبل  من  الدقيقة  للمراقبة  وأعماهلم 
كان  فإذا  له،  وقدوة  ُأسوة  حياتهم  من  اجملتمع  يّتخذ 
هؤالء األنبياء غري معصومني ومنّزهني فمن املستحيل 

أن يأمر اهلّل بإطاعتهم من دون قيد وال شرط وخاصة 
اجملتمع  وأمر  »ُأسوة«  بكونه  عّرفه  قد  القرآن  اّن 
باالهتداء بنوره قواًل وعماًل واخّتاذه ُأسوة هلم حيث قال 

سبحانه:
    ) َلَقْد كاَن َلُكْم يف َرُسوِل اهلّلِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ملَِْن كاَن 

َيرُجو اهلّل َوالَيوَم اآلِخَر َوَذَكَر اهلّلَ َكثريًا ( .) ]14[(
    إّن اعتبار الرسول ُأسوة وقدوة يدّل داللة واضحة 
على أّن مجيع ما يصدر من الرسول من قول أو فعل، 
يصدر  ما  مجيع  واّن  قّل  مهما  اخلطأ  عن  منّزه  فإّنه 
عنه )صلى اهلل عليه وآله وسلم( مطابق لرضاه سبحانه 

وموافق حلكمه واّنه عني احلقيقة.
الطائفُة السادسة

    هناك طائفة من اآليات حتكي لنا قول الشيطان 
ِتَك  ...َفِبِعزَّ  ( اهلّل تعاىل حيث قال:  بعد طرده من قبل 
 (.  ) املُْْخَلصنَي  ِمْنُهُم  ِعباَدَك  ِإاّل   * عنَي  َأمْجَ أُلْغِوَينَُّهْم 

)]15[
    وقد ورد هذا املضمون يف اآليتني 39 و40 من سورة 
ِإاّل   * عنَي  َأمْجَ ...َوأُلْغِوَينَُّهْم   ( قال:  حيث  احُلجرات 

ِعباَدَك ِمْنُهُم امُلْخَلصنَي ( .
    فهذه اآليات ونظائرها حتكي عن نزاهة املخلصني 
عن إغواء الشيطان وجّرهم إىل جادة االحنراف، وال 
ريب اّن النزاهة عن اإلغواء واالحنراف تعين العصمة 
املطلقة، ألّن كّل فرد إذا اقرتف ذنبًا مهما كان صغريًا، 
فهذا يعين اّنه قد وقع حتت إغواء الشيطان ومصائده 
عمل  إّن  حيث  الذنب  هذا  يف  سهمًا  للشيطان  واّن 
الشيطان هو الوسوسة يف الصدور ال غري، وتنّزه الفرد 
على  والتمرد  املعصية  عن  التنّزه  يالزم  الغواية  عن 
الشيطان، كما أّن ارتكاب الذنب واملخالفة مهما صغرت 
وعلى  وحتريكه.  ودعوته  الشيطان  إغواء  عن  تنفك  ال 
هذا األساس كّلما تنّزه عباد اهلّل املخلصون عن إغواء 

الشيطان، فبالطبع هذا جيّر إىل تنّزههم عن الذنب.
    هذه طائفة من اآليات اليت دّلت على أّن املخلصني 
معصومون ومنّزهون عن الذنب، ويف هذا اجملال هناك 
املخلصني  هؤالء  على  تثين  اآليات  من  ُأخرى  طائفة 

ومتدحهم.) ]16[(
إىل  أشارت  آيات  هناك  اآليات  هذه  جنب  وإىل      

مصاديق وجزئيات»املخلصني« منها قوله تعاىل:

ُأولي  َوَيْعُقوَب  َوِإْسحاَق  ِإْبراهيَم  ِعباَدنا  َواْذُكْر   (     
ِذْكَرى  خِباِلَصة  َأْخَلْصناُهْم  ِإّنا   * َواأَلْبصاِر  اأَلْيدي 
َواْذُكْر  اأَلْخيار *  املُْْصَطَفنْيَ  ملََِن  ِعْنَدنا  َوِإنَُّهْم  الّداِر * 
ِإمْساِعيَل َوالَيَسَع َوذا الِكْفِل َوُكلٌّ ِمَن اأَلْخياِر ( .) ]17[(

الذين ورد ذكرهم يف اآلية وحبكم      فهؤالء األنبياء 
املخلصني  من  كّلهم   ) خِباِلَصة  َأْخَلْصناُهْم  ِإّنا   ( قوله: 
الذين شهدت اآليات على نزاهتهم، وبضّم هذه الطائفة 
إىل  املخلصني  من  املصاديق  حّددت  اليت  اآليات  من 
منّزهون  »املخلصني«  أّن  أثبتت  اليت  اأُلخرى  الطائفة 
عن إغواء الشيطان،وأّنهم معصومون من الذنب، يّتضح 
جليًا اّن هذه الطائفة من األنبياء الذين ذكرت أمساؤهم 
يف اآلية السالفة معصومون ومنّزهون من الذنب قطعًا.

    و اجلديُر بالذكر أّن هناك أصاًل مسلمًا بني العلماء 
وهو: القوُل بعدم الفصل بني األنبياء من ناحية العصمة 
حيث إّن اجلميع مّتفقون إّما على القول بعصمة األنبياء 
أو عدم عصمتهم، وال يوجد هناك من يفصل بني نيبٍّ 
دون نيبٍّ بأن يثبت العصمة هلذا دون ذاك. فإذا أخذنا 
العصمة  إثبات  إن  يثبت  االعتبار  بعني  األصل  هذا 
لطائفة من األنبياء يستلزم إثباتها جلميع األنبياء وإن 

مل يرْد امسهم يف اآليات احملّددة للمصاديق.
    هذا بعض ما ميكن االستدالل به على عصمة األنبياء 
العصمة  على  بها  االستدالل  آيات ميكن  هناك  وبقيت 
ِإىل  َوَهَدْيناُهْم  ...َواْجَتَبْيناُهْم  سبحانه:)  قوله  مثل 
ِصراط ُمْسَتقيم ( .) ]18[( إذ ميكن القوُل: إّن املقصود 
اْجَتَبْينا ( هو إفاضة العصمة   ( من االجتباء يف قوله: 

عليهم بال فصَل بني نيبٍّ ونيبٍّ آخر.) ]19[(
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ]10[ . آل عمران: 31.
    ]11[ . النساء: 80.

    ]12[ . النور: 52.
    ]13[ . احلجرات: 7.
    ]14[ . األحزاب: 21.

    ]15[ . ص:82ـ 83.
    ]16[ . انظر الصافات:40، 74، 128، 160، 169.

    ]17[ . ص:45ـ 48.

    ]18[ . األنعام: 87.
    ]19[ . منشور جاويد:37/5ـ 48.

األدلة العقلية على نظرية عصمة األنبياء)4-4(
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حتقيقات

يف احتفال مهيب خشعت فيه القلوب والًء ألبي 
االحرار، وسيد الشهداء، جرى عصر يوم االحد 
11 آذار 2012، وعلى وقع انشودة العتبة احلسينية 
، )نداء العقيدة(، وانشودة النادي احلسيين يف 
عدد  وحبضور  الوالء(،  )ترنيمة  النبطية  مدينة 
واالجتماعية  والعلمية  الدينية  الشخصيات  من 
عليه  احلسني  االمام  راية  ارتفعت  والثقافية 
السالم عالية ترفرف يف باحة أول ناد حسيين 
يف لبنان ، أال وهو النادي احلسيين ملدينة النبطية 
واليت يطلق عليها تسمية مدينة االمام احلسني 
أنها  حيث  العطرة  بذكراه  تيمنا  السالم،  عليه 
حتتضن الكثري من الفعاليات واملراسم املرتبطة 

بعاشوراء احلسني عليه السالم.
فيها  تأسست  مدينة  اول  كونها  اىل  فباالضافة 
منها  وانطلقت  احلسينية  الشعائر  من  الكثري 
مواجهة  أول  شهدت  فإنها  واملدن  القرى  لتعم 
قوات  مع  بالسيوف  الرصاص  واجهت  شعبية 

االحتالل االسرائيلي يف العام 1983 .
وكان إمام مدينة النبطية، مساحة العالمة الشيخ 
عبد احلسني آل صادق قد تسلم الراية من وفد 
مكتب  مبدير  ممثال  املقدسة،  احلسينية  العتبة 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  االمني  مساحة 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي، السيد سعد الدين 

البناء، والشيخ مصطفى العاملي.
على  وضعت   اليت  الراية  رفع  مراسم  وجرت 
على  املطلة  الباحة  يف  خصيصا  نصبت  سارية 
مراسم  عام  كل  يف  تشهد  اليت  املسرح  ساحة 
يا  لبيك  بهتافات  مصحوبة  عاشوراء  متثيلية 

حسني..
كما ألقيت يف املناسبة كلمة شكر وترحيب بوفد 

تلك  فيها  قدمت  اليت  املبادرة  هذه  على  العتبة 
رمزية  من  هلا  مبا  النبطية  مدينة  اىل  اهلدية 

خاصة يف املسرية العاشورائية، 

النبطية عند  البناء يف  الدين  السيد سعد  كلمة 
تسليمه الراية لسماحة الشيخ عبد احلسني آل 

صادق:
جئناكم من جوار املرقد املقدس البي   
االحرار وسيد الشهداء ومن ترعة من ترع اجلنة 
ومن موضع استجابة الدعاء، حاملني معنا احلب 
والوالء لشعب لبنان العروبة بشكل عام، وألبناء 
الراية  هذه  ونقدم   ، اجملاهد  الصامد  اجلنوب 
وتدخل   ، الطيبة  ارضكم  مساء  يف  لرتفرف 
الوالء  فيكم  وجدنا  حيث  قلوبكم  على  السرور 
البيت  آل  وخطى  نهج  على  وسريكم   ، املطلق 

االطهار عليهم السالم .
 

كلمة مساحة الشيخ عبد احلسني آل صادق
آل  احلسني  عبد  الشيخ  مساحة  استقبال  لدى 
العتبة احلسينية املقدسة يف مدينة  صادق وفد 
النبطية الذي زاره لتسليمه راية االمام احلسني 
عليه السالم كي ترفع يف باحة النادي احلسيين 

اليت  اخلطوة  بهذه  مشيدا  مساحته  حتدث 
وصفها بأنها مباركة واليت اقدمت عليها العتبة 

احلسينية حيث قال:
قلوبنا  على  السرور  ادخلتم  لقد   
بقدومكم املبارك وشرفتمونا بهذه املبادرة  لرفع 
راية االمام احلسني عليه السالم يف مدينة االمام 

احلسني مدينة النبطية.
 دعونا نتلمس بركات االمام احلسني عليه السالم 
منكم، فأنتم مشبعون بفيوضات االمام احلسني 

عليه السالم كونكم جبواره ومن خدمته.
انتم حتظون بهذا الشرف العظيم ونهنئكم بذلك 
ونسأل اهلل ان حيشرنا واياكم حتت لواء احلسني 

عليه السالم 
باملتابعة  تستمروا  ان  لكم  تعاىل  اهلل  نسأل 
على  تعاىل  شكره  من  ميكنكم  وأن  والثبات 
وان  العظيمة  الشخصية  هذه  خلدمة  توفيقكم 
عليه  احلسني  االمام  شفاعة  وايانا  يرزقكم 

السالم يوم الورود. 
الشريفة  قبته  حتت  الدعاء  منكم  نرجو  وحنن 
املقدس  اجلليل  الشيخ  اىل  واكبارنا  سالمنا 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي وكذلك اىل مجيع 

املنتسبني فردا فردا.

راية االمام احلسني )عليه السالم( ترتفع فوق أول وأقدم  ناٍد 
حسيين يف لبنان
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العطاء احلسيين

جامعة واسط تبرم مذكرتي تفاهم مع جامعتي
تولين ونيو اورليانز األمريكيتين

وضمن  املالكي  نوري  األستاذ  الوزراء  رئيس  دولة  من  بتخويل 
علي  األستاذ  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  توجيهات 
األمريكية  املتحدة  الواليات  اىل  األخرية  زيارته  ونتائج  األديب 
أبرمت جامعة واسط مذكرتي تفاهم مع جامعيت )تولني ونيو 
رئيس  السيد  اجلامعة  وفد  ترأس  وقد  األمريكيتني(  اورليانز 
اجلامعة األستاذ الدكتور جواد مطر املوسوي وعضوية األستاذ 
املساعد الدكتور حسام جميد محيد التدريسي يف كلية الطب 

واملنسق مع جامعة تولني.
وقال األستاذ )عالء زوير العتابي( مدير إعالم جامعة واسط يف 
تصريح خصه جمللة )األحرار( »لقد تضمنت االتفاقية األوىل 
اليت أبرمت مع جامعة تولني األمريكية استحداث كلية للصحة 
العامة يف جامعة واسط على غرار كلية الصحة العامة يف جامعة 
تولني«، مشريا اىل »تبادل اخلربات العلمية وتدريب تدريسيي 
يف  يدرسون  الذين  السيما  االتفاق  غرار  على  واسط  جامعة 
واشرتاك  املشرتكة  البحوث  إقامة  كذلك  العامة،  الصحة  كلية 
جامعة تولني يف املؤمترات الدولية اليت تعقد يف جامعة واسط، 
والسيما طلبة حمافظة  العراقيني  الطلبة  قبول  مهمة  وتسهيل 
بني  ما  املباشر  االتصال  على  االتفاقية  أكدت  كما  واسط، 
تدريسيي اجلامعتني إلجراء البحوث املشرتكة واحتضان جامعة 

تولني جلامعة واسط يف خمتلف جماالت العلم واملعرفة«.
نيو  جامعة  مع  توقيعها  مت  الثانية  »املذكرة  بأن  العتابي  وتابع 
اورليانز ومكتب األمم املتحدة )UNO( على التعاون يف جماالت 

وتقديم  واهلندسة  والعلوم  الطب 
تسهيالت كبرية للطلبة العراقيني 

بصورة عامة وطلبة حمافظة واسط 
بصورة خاصة تتضمن القبول وتدريب الطالب العراقي ملدة سنة 
البحوث  أجراء  كذلك  واحلاسوب،  اللغة  تعليم  فيها  مبا  كاملة 
تكنولوجي  النانو  السيما يف جماالت  اجلامعتني  بني  املشرتكة 
وصناعة التوربينات واهلندسة امليكانيكية«، مضيفا أن »االتفاق 
مع مكتب األمم املتحدة يف والية نيو اورليانز مشل إدخال الطلبة 

العراقيني لربنامج مكثف يف اللغة االنكليزية«.
ولفت العتابي اىل  إن »وفد جامعة واسط قد جتول يف خمتربات 
البحوث يف كليات اهلندسة والعلوم يف جامعة نيو اورليانز واطلع 
واهلندسة  املختربات  جمال  يف  العلمية  املستجدات  آخر  على 

امليكانيكية السيما التصاميم اهلندسية لصناعة التوربينات«.
األمريكية  اجلامعات  كربيات  من  تعد  تولني  جامعة  أن  يذكر 
نيو  والية  يف  نرباسكا  مدينة  يف  وتقع   1830 سنة  تأسست 
متخصصة  كلية  وهي  العامة  الصحة  بكلية  وتشتهر  اورليانز 
والكوارث  الظواهر  بدراسة  وتهتم  اإلنسان  على  باحملافظة 
الطبيعية وخمتلف التخصصات العلمية واإلنسانية األخرى. كما 
الرصينة  الرمسية  اجلامعات  من  تعد  اورليانز  نيو  جامعة  أن 
يف الواليات املتحدة اليت تستخدم نظام النانو تكنولوجي بشكل 
متقدم وتشتهر بإعداد التصاميم اهلندسية لصناعة التوربينات 

اليت تغذي وكالة ناسا الفضائية بالطاقة.

تقرير / حسني النعمة

مدير اعالم اجلامعة
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تيسري عبد عذاب

ما يزال قسم اهليئات واملواكب 

احلسينية يف العراق والعامل 

للعتبتني  التابع  اإلسالمي 

والعباسية(  )احلسينية 

يقدم خدماته  املقدستني 

واليت  املختلفة  وفعالياته 

تهدف اىل تنظيم عمل 

)العزائية  احلسينية  املواكب 

واخلدمية( السيما خالل 

اليت تشهدها  املليونية  الزيارات 

املقدسة. العراقية  املدن 
شكل  فقد  القسم  هذا  نشاطات  ضمن  ومن 
مؤخرا وفدا يضم عددا من مسؤولي العتبتني 
من  وتقدير  شكر  كتاب  اليصال  املقدستني 
مساحة األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة 
اىل  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  مساحة 

حمافظات مشال العراق ووسطه وجنوبه.
ومت إيصال هذه الكتب اىل املسؤولني األمنيني 

يف  واملواكب  واهليئات  اجملالس  ورؤساء 
وواسط  وبغداد  ودياىل  )كركوك  حمافظات 
وبابل(،  والديوانية  واملثنى  والبصرة  وميسان 
جهود  من  قدموه  ملا  وتثمينا  تكرميا  وذلك 
أربعينية  زائري  خدمة  يف  ومباركة  عظيمة 

اإلمام احلسني )عليه السالم(. 
وأكد مساحته يف هذه الرسائل إنه ومن املؤكد 
واخلدمي  األمين  النجاح  اجلهود  هلذه  كان 
والتنظيمي الذي حققته هذه الزيارة املليونية 
 )15( أكثر من  اليت وصلت إحصائياتها إىل 
حلني  اخلدمات  بكافة  مشلوا  زائر  مليون 

الزيارة. انتهاء 
الوفد  ومسؤول  القسم  رئيس  معاون  وقال 
)مازن الوزني( كان هلذه الزيارة اثر كبري على 

مسؤولي احملافظات ورؤساء جمالسها وكذلك 
وممثليات  فيها  واخلدمية  األمنية  القيادات 
اهليئات واملواكب يف تلك احملافظات، ويعترب 
قبل  من  املوجه  والتقدير  الشكر  كتاب 
املقدسة  احلسينية  العتبة  عام  أمني  مساحة 
إىل  ومعنون  بامسه  موقع  كتاب  أول  هلم 
ملسته  ملا  وذلك  واملواكب  اهليئات  ممثليات 
للزائرين  وخدمة  تنظيم  من  املقدسة  العتبة 
أيام  طيلة  واملواكب  اهليئات  مسرية  خالل 
هذه  لتعاون  وكذلك  األخرية  املليونية  الزيارة 
والعباسية(  )احلسينية  العتبتني  مع  املمثليات 

املقدستني يف سبيل خدمة الزائر.
اإلشراف  الزيارة  خالل  أيضا  ومت  وأضاف 
على عملية سري االنتخابات يف ممثليات هذه 
اىل  حمافظة  كل  تقسيم  مت  إذ  احملافظات، 
وحدات إدارية تابعة للممثلية حسب االقضية 
لكل حمافظة  املدينة  والنواحي، وقسم مركز 
هنالك  وتكون  هلا  اجلغرايف  الواقع  حسب 
من  النتخاب  الوحدات  ألصحاب  انتخابات 
املسؤول  يكون  والذي  املمثلية  يف  ميثلهم 
وكفالة  وتسجيل  تنظيم  عملية  عن  املباشر 

املواكب يف حمافظته.

شكر وتقدير من أمني عام العتبة احلسينية املقدسة لكل من شارك خبدمة 
زائري اإلمام احلسني )عليه السالم( يف زيارة األربعني
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العطاء احلسيين 

الكوادر الطبية يف دائرة صحة دياىل تعاود العمل من اجل 
تطوير الواقع الصحي يف احملافظة

تيسري عبد عذاب
زار العتبة احلسينية وفد ضم )25( طبيبا من دائرة صحة 
أمينها  والتقى  الطبية  االختصاصات  خمتلف  ومن  دياىل 
حيث  الشريف  احلسيين  الصحن  ضيافة  دار  يف  العام 
األطباء رغم اخلالفات  احد  الزيارة حبسب  حتققت هذه 
حمافظني  بقينا  إننا  إال  دياىل،  حمافظة  يف  السياسية 
على األواصر والروابط اليت جتمعنا وقد جئنا هذا اليوم 
عام  أمني  ولقاء  السالم(  )عليه  احلسني  إمامنا  لزيارة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية  العتبة 
احملافظة،  يف  واألمين  الصحي  الواقع  عن  صورة  لنقل 
يف  ممثلها  خالل  من  املرجعية  توجيهات  إىل  واالستماع 
بالعمل  إخواننا  بها  ونوصي  لنا،  دروسا  تكون  كي  كربالء 

من الذين مل تسنح هلم فرصة الزيارة معنا.
من جانبه أشار الشيخ الكربالئي أثناء لقائه الوفد الزائر 
إىل إن الوفد يضم شرحية أطباء من خمتلف االنتماءات 
املهمة  املسائل  من  املسألة  هذه  فلعل  والعرقية،  املذهبية 
مأمول  اجلمعة،وهذا  صالة  خطب  يف  عليها  نؤكد  اليت 
املسؤولية،  مواقع  فرد عراقي، خاصة من هو يف  كل  من 
حيث  اإلنسانية(،  اخلدمة  )مواقع  مواقعكم  يف  وبالذات 
للوطن  االنتماء  هوية  ظل  يف  تذوب  االنتماءات  هذه  إن 
الواحد، وحنن مجيعا مسؤولون جتاه هذا البلد وكل واحد 
أبناء هذا  من موقع املسؤولية عليه أن يؤدي اخلدمة لكل 
يف  متعدد  انتماءاتهم..فالعراق  عن  النظر  بقطع  البلد 
ولكننا مجيعًا  واملذهبية  والعرقية  الدينية  شعبه  انتماءات 
نستظل بفيء بلدنا إذا أصابه اخلري؛ أصاب اجلميع، وان 

أصابه الشر؛ عم هذا الشر على اجلميع.
الرتبوية  مبؤسساتها  العراقية  الدولة  إن  وأضاف، 
مجيعها  وغريها  والصحية  واالجتماعية  والتعليمية 
ساهمت يف تربية اإلنسان العراقي ونشوئه ومنوه ووصوله 
هذا  نقابل  أن  يقتضي  لذا  إليها،  وصل  اليت  املواقع  إىل 
طوائفه  جبميع  بلدنا  خندم  أن  وعلينا  باإلحسان،  الشيء 
عن  ونتعصب  املذاهب  أو  للطوائف  ننظر  أن  ينبغي  وال 
البعض اآلخر،إذ إن املرجعية الرشيدة ترفض هذا األمر 
وخصوصا  منا  واملطلوب  ومبادئنا،  أخالقنا  وكذلك  بشدة 
يف الوقت احلاضر الذي منر به، فإن املسؤولية تضامنية، 
هذا  خدمة  اجل  من  ونتعاون  نتكاتف  أن  مجيعا  وعلينا 

وازدهاره. وأمنه  باستقراره  ننعم  البلد..وكي 
مهنة  إن  الواضحة  األمور  من  إن  الكربالئي،  وأوضح 
على  باحلفاظ  وتتعلق  عظيمة،  إنسانية  مهنة  هي  الطب 
صحيحا  جتعله  وبالنتيجة  صحته،  وعلى  اإلنسان  حياة 
وجمتمعه،  أسرته  خلدمة  يعمل  أن  على  قادرا  معافى 
وطبيعة هذا العمل تقتضي جمموعة من األسس واملعايري 
املسؤولية  وحجم  عظم  تدركون  انتم  واألخالقية،  املهنية 
اخلريات  من  ميتلك  مبا  البلد  الن  احلاضر  الوقت  يف 
بلدا  يكون  أن  استحقاقه  احلضاري  والرصيد  والعقول 
إننا  الشديد  لألسف  ولكن  اجملاالت،  مجيع  يف  متقدما 
مل نلحق بركب التطور، وما نزال متخلفني يف أمور كثرية 
مسؤولية  احلاضر  الوقت  ويف  العراق،  بها  مر  لظروف 
مجيع  يف  ونتطور  بالعراق  نرتقي  لكي  ننهض  أن  اجلميع 
حينما  نعلم  حنن  الطبية،  اجملاالت  يف  وبالذات  اجملاالت 
اليت هي  البلدان  تلك  إن  العراق وجند  نذهب إىل خارج 
حيث  ومن  الثروات  حيث  من  العراق  من  أدنى  مبرتبة 
بلغوا من  ذلك  مع  والرصيد احلضاري  والعقول  اخلريات 
عنهم.. متخلفني  مازلنا  وحنن  متعددة  التقدم يف جماالت 

وإن الضمري الوطين ينبغي منا أن نتحرك وان نعمل ليل 
ونهار من اجل النهوض باملستوى العلمي )الطب واهلندسة 

األخرى(.  والعلوم  والصيدلة 
وأكد، إن مسؤوليتكم ليست مسؤولية وطنية فقط بل هي 
مسؤولية دينية أيضا، الن هذا املريض أودع لديكم أمانة 
الطيب  والكادر  الطبيب  يبذل  أن  فينبغي  وصحته  حبياته 
عموما كل ما لديه من خربة وقدرة يف سبيل معاجلة هذا 
املريض.. حيث إن اجلميع حيتاج اآلن إىل تعميق جمموعة 

الشعور  هي  الثقافات  هذه  ضمن  ومن  الثقافات،  من 
باملسؤولية، وثقافة الشعور بقداسة العمل وقيمته، وأيضا 
إنسان  كل  حياول  أن  وجيب  العقل،  بقيمة  الشعور  ثقافة 
وعلمية وخربة  عقلية  قدرات  من  لديه  ما  كل  يستفرغ  أن 
يف سبيل خدمة املواطن، إذ جيب أن نستشعر بان هنالك 
يستشعر  إنسان  كل  إن  فلو  عاتقنا،  على  ملقاة  مسؤولية 

باملسؤولية ملا كان وضعنا هذا الذي نعيشه اآلن.
الوفد  ورئيس  دياىل  صحة  مدير  قال  جانبه  من 
الزيارة هو  إن اهلدف من  التميمي(   الدكتور)علي حسني 
أبي  وأخيه  احلسني  ملوالنا  العهد  وجتديد  روحانية  زيارة 
العامني  لألمينني  صورة  ونقل  السالم(  )عليهما  الفضل 
تسوده  الذي  اجلديد  دياىل  واقع  عن  املقدستني  للعتبتني 
األلفة واإلخوة، فرغم الظروف اليت مرت بها دياىل، لكن 
أصعب  يف  واستمر  العمل  فيها  يتوقف  مل  مستشفياتها 
)29( طبيبا  بلغت  إذ  كثرية  قدمنا ضحايا  وقد  الظروف، 
حيملون  كانوا  بعضهم  صحة  منتسب   )435( و  شهيدا 
ويقتلوهم،  خيطفوهم  جتواهلم  أثناء  اللقاحات  صناديق 
ومراكز  كامال،  تدمريا  عدد)2(  مستشفيات  دمرت  كما 
كثرية  خطف  حاالت  هنالك  وأيضا  عدد)5(،  صحية 
لألطباء واألخصائيني، والبعض منهم تهجر وترك دياىل.. 
أن  هدفه  كان  بل  وآخر  شخص  بني  يفرق  مل  فاإلرهاب 
كل  رغم  ولكن  باجملتمع،  واملنتجة  العلمية  الطبقة  حيطم 
حركة  وبدأت  األطباء  من  العديد  رجع  الظروف  هذه 
التسلسل  إىل  وصلنا  حيث  دياىل،  يف  الطبية  اخلدمة 
الطبية  اخلدمات  تقديم  يف  العراق  مستوى  على  الثاني 

حسب إحصائية وزارة الصحة.
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تقرير: تيسري عبد عذاب

انتشرت يف شوارعنا ومنذ أعوام سيارات ذات 
مناشئ رديئة إيرانية أو صينية، فضلها البعض 
الخنفاض مثنها وسهولة احلصول عليها بنظام 
التقسيط، لكن هذه النوعيات قليلة املتانة ناهيك 
عن ضيق الطرق وكثرة  احلفريات وسوء إكساء 

معظمها جعلتهم يعانون من كثرة عطالتها.
سيارات رديئة الصنع تغص بها الطرق 

التاكسي املوجودة   جاسم ســوادي: كل سيارات 
نوعياتها بائسة، واعتقد إن عمرها ال يزيد يف 
العمل عن عشر سنوات، فهي ال متانة فيها وال 
أمان، وعن نفسي فقد نصحين احد األصدقاء 
بالتاكسي فهي مهنة حرة وال التزام فيها، حيث 
إن اغلب ممتهنيها من الشباب،  أما حممد محيد 
للسيارات  العامة  بالشركة  األجــدر  كان  فيقول: 
واحلــكــومــة احملــلــيــة أن تــســتــورد ســيــارات ذات 

مناشئ جيدة كي يقوا املواطن من احلوادث.
متقاعدون وموظفون: الرواتب ال تكفي واألسعار 

بارتفاع مستمر 
ولغاية   2003 عــام  منذ  متقاعد:  ستار   حسني 
اآلن وحنن نسمع بني فرتة وأخــرى بان الشهر 

القادم ستكون هنالك زيادة يف رواتب املتقاعدين 
لألسف  لكن  األسعار  غالء  مواكبة  ليستطيعوا 
هذه  املتقاعدين  اغلب  امتهان  فما  فائدة  بدون 
املهنة الن هنالك عائلة جيب أن تأكل وتشرتي 
ماء )آرو( صاحل للشرب، وإجيار منزل ومولدة، 
والراتب ال يكفي ملعيشة أسبوع من الشهر لكثرة 

االحتياجات.
ووصف امحد )مدرس فيزياء( سياقة التاكسي 
ــــام العشرة  ــاملــالذ الــــذي الــتــجــئ إلــيــه يف األي ب
اليت توصلين  األواخــر من كل شهر، وسيارتي 
تبقى  مــا  املــصــدر ملعيشيت  إىل مــدرســيت هــي 
ميلكون  الذين  املدرسني  اغلب  وان  الشهر،  من 
ال  الراتب  الــدوام الن  بعد  بها  يعملون  سيارات 

يكفي فانا تعيني جديد وجيب أن أخدم مخس 
لذلك  وأريــاف(  )قــرى  نائية  سنوات يف مناطق 
اســتــدنــت مبلغا مــن املـــال وبــعــت ذهــب زوجيت 

وغرفة النوم كي اشرتي )سايبة(. 
خرجيون خلف املقود:

اإلدارة  كلية  مــن  بــعــد ختــرجــه  عــلــي  يــتــوقــع  مل 
واالقتصاد أن يعمل سائق تاكسي بدال من إحدى 
الكثريون  بها  يعني  الــيت  احلكومية  الــوظــائــف 
حسب عالقاتهم وأمواهلم اليت يدفعونها مقابل 

تعيينهم حسب قوله.
وقال )امحد ناصر( قضيت سنتني بعد خترجي 
من كلية الرتبية قسم التاريخ أراجع دوائر الدولة 
مل  احلــظ  لسوء  لكن  األهلية  الــشــركــات  وحتى 
يكن لي نصيب بفرصة تعيني حكومية أو أهلية 
فامتهنت هذه املهنة كي احصل على قوتي وأعيل 
معيلهم  أصبحت  ألني  الصغار  وإخوتي  والدتي 

بعد وفاة والدي منذ مخس سنوات.
سيارات تقف بالطابور وتنتظر املستأجر 

خالد الفتالوي قال: إن السيارات تصطف قرب 
املوحد  الكراج  وكذلك  والساحات  املستشفيات 
الطابور  بنظام  تعمل  ألنــهــا  املــركــزيــة  واملكتبة 
الدخول معهم ألنهم  )السرة( وال أحد يستطيع 

تقارير

سائقو التاكسي: 
نوعية السيارات ومشاريع اجملسرات البطيئة ورداءة 

الطرق وقلتها وراء معاناتنا
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تقارير

بعدة  ويضايقونه  الطابور  يف  مكانًا  يعطونه  ال 
وسائل ملنعه من الوقوف معهم.

ــنــا احـــد الــواقــفــني قـــرب سيارته  ــد ســؤال وعــن
املركونة يف هذا الطابور قال إن اللقاء هنا يأتي 
لعدة أسباب منها إن سيارات التاكسي املوجودة 
حاليا يف طرقنا ال تستطيع العمل بشكل مستمر 
والـــكـــراون وغريها(  كــالـــ)الــكــرونــة  ومــتــواصــل 
باإلضافة لكثرة االزدحامات والسيطرات اليت 
البانزين  بسببها  ويهدر  السونار  تفحص جبهاز 
الذي يعد سعره مشكلة أخرى لسواق التاكسي.

كثرة السيطرات واالزدحامات تقطع أرزاقنا 
لــه  إال إن  رغــم إن التاكسي  مهنة من ال مهنة 
هنالك العديد من املشاكل سواء كانت العمليات 
تالحقهم  اليت  املرورية  الغرامات  أو  اإلرهابية 
باستمرار لكن تبقى أهم املشاكل بالنسبة هلم هي 
كثرة الزحامات املرورية بسبب الطرق املقطوعة 

والسيطرات يقول  حسن كاظم )طالب جامعي( 
: يف بعض األحيان اتاخر عن احملاضرات مما 
سكين  منطقة  مــن  تكسي  اخــذ  إىل  يضطرني 
التاكسي يصل يف  إىل اجلامعة، لكين أجد إن 
نفس الوقت الذي أصل فيه عندما اركب »الكيا 
التاكسي ميتلكون  بسبب الزحام رغم إن سواق 

فن املراوغة وإتباع أكثر من طريق.
مطالب بفتح طرق جديدة باحملافظة 

اغلب السائقني الذين التقينا بهم كان هلم نفس 
وافتتاح  اجملسرات  مبشروع  باإلسراع  الرغبة 
قال:  علي(  )حسني  باحملافظة،  جــديــدة  طــرق 
تستوعب  أن  يعقل  فهل  القدمية،  طرقنا  نفس 
منذ  املستوردة  السيارات  من  اهلائل  العدد  هذا 
سيستفيد  بالتأكيد  اآلن،  ولــغــايــة  احلــني  ذلــك 
اجلميع من مشروع اجملاري ولكن هنالك إهمال 

كبري وتباطؤ بتنفيذ املشاريع اخلدمية.

ــع احلكومة  مــشــاري يـــوســـف( وصـــف  )خمــلــص 
فرتة  اســتــغــالل  يتم  مل  فلم  بــالــبــطــيء،  احمللية 
الليل لتقليص مدة االجناز وكذلك املار بالقرب 
من هذه املشاريع جيد األيدي العاملة قليلة وال 
تناسب حجم املشروع . من جانبه قال )حسنني 
من  التصرحيات  من  العديد  الــعــوادي(، مسعنا 
فتح  خبــصــوص  حمافظتنا  يف  املــســؤولــني  قبل 
طرق حولية وطرق جديدة يف احملافظة وكوني 
بوعودهم  بــاإليــفــاء  مسؤولينا  أطــالــب  مــواطــنــا 
واالعتناء بكربالء احلسني )عليه السالم( ألنها 
من خمتلف  األجانب  وللزائرين  للسكان  جاذبة 
الدول فهل يعقل أن تفتقد الطرق النظامية من 
النظافة  فــإن  وكذلك  باإلسفلت  اإلكــســاء  حيث 
ماليني  يدخلها  اليت  املدينة  بهذه  متوفرة  غري 

الزوار يف السنة.

حظي جناح األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة 
نظمته  الذي  اخلامس  الدولي  الكتاب  معرض  يف 
االشرف  النجف  مدينة  يف  املقدسة  العلوية  العتبة 
واألكادمييني  املثقفني  من  املعرض  رواد  باهتمام 
الفكرية  بالنتاجات  إعجابهم  ابدوا  حيث  واملنظمني 

واإلصدارات املتنوعة اخلاصة بالعتبة املطهرة  .
النجف  حمافظة  جملس  يف  األوقاف  جلنة  رئيس 
ان  لـ)االحرار(  اكد  مريزا  علي  الشيخ  االشرف 
العتبات املقدسة يف العراق مل تعد كما كانت مكانًا 
للزيارة والعبادة فقط بل حتولت اىل مؤسسات علمية 
تشّع فكرًا وحضارة للمثقفني يف خمتلف دول العامل. 
بدوره أشاد مسؤول قسم الشؤون الفكرية يف العتبة 
هاشم  املعرض  على  واملشرف  املقدسة  العلوية 
وباقي  املقدسة  احلسينية  العتبة  جبناح  الباججي 
العتبات املطهرة ملا تضفيه من روحانية وقدسية وقال 
يف هذا اخلصوص » جناح العتبة احلسينية املقدسة 
بالتأكيد تضفي  املقدسة هي  العتبات  أجنحة  وكافة 

جوا من القدسية على املعرض وعلى زواره«. 

املقدسة  العلوية  العتبة  إدارة  كما مثن عضو جملس 
يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  مشاركة  جهاد   علي 
لـ)األحرار(«  وقال  اخلامس  الدولي  الكتاب  معرض 
من  صدرت  اليت  والفكرية  الثقافية  اإلصدارات 
قّيمة جدًا خصوصًا يف  مكانة  هلا  العتبة احلسينية 
احلديث وسند احلديث اخلاص بأهل البيت ) عليهم 

السالم(.
هذا وتنوع جناح العتبة احلسينية املقدسة يف نتاجاته 
من حتقيق وتاريخ وقسم خاص لألطفال وغري ذلك 

من اإلصدارات اليت جتاوزت أكثر من 50 عنوانا.
ويشار إىل إن أكثر من مئة دار نشر أجنبية وعربية 
يف  شاركت  املقدسة  العتبات  ضمنها  من  وحملية 
أعمال املعرض الدولي اخلامس للكتاب الذي نظمته 
شهد  حيث  املقدسة  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة 
املعرض حضورا واسعا ملثقفني وأكادمييني ومواطنني 
ولبنان  دول  من  املشاركة  العناوين  على  لالطالع 

وسوريا وهولندا وأملانيا واململكة املتحدة وإيران .

اهتمام واسع جبناح العتبة احلسينية املقدسة املشارك مبعرض الكتاب 
الدولي اخلامس للكتاب يف النجف االشرف
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يا قلُم الشعر من ذا اجلوِد  قم واسكب 

بقافيٍة ف���ل���ريِو  ال��ش��ع��ر  واس���ك���ب  ق���ْم 

جامعُه اجل�����ود  وك����ل  أع����ين  ع���ب���اس 

ال��غ��ي��ث ك��ل ال��ع��م��ر ِ ميطره  ِ ��ه  م��ن ك��فِّ

أم يده   ِ س��ّي��ان ع��ن��دي س��خ��اء اجل����ود 

إس����الم����ًا وم���ك���رم���ةً  ال���ن���اس  م���ن أول 

���ب���ةٌ  ف���ض���ل ٌ وع�������زٌم واخ�������الق م���ذهَّ

زل���زل���ة ك���ّف���ي���ه  ويف  ب������أس  ع���ي���ن���اه 

.. ت��ق��واه ُ راي��ت��هُ   ٍ ح��ّي��اه م��ن ف����ارس 

كصاعقة ٍ لّبى  إن   ِ العزم   ِ صهوة  من 

ام���رأةٌ  ٌ وال  م��ا ض��ام يف جنحه ِ طفل 

أمسكه  َ ح��ني  ل��ك��ن   ..  ُ امل����اء  ��ه  ك��فِّ يف 

ع��ب��اس ه���ذا وف����اء ٌ ص��ي��َغ يف رج���لٍ  

ك������ّل ال���ب���ن���ني رآه�������م حت�����ت ن���اظ���ره 

الب���ن ال��ب��ت��ول ت��ف��ان��وا حت��تَ  إم��رت��هِ 

قائدهم الفضل  حنو  ك��ان  من   ُ عباس 

فاطمةٍ   َ بنت  وواف���ى  احل��س��ني  واف���ى 

م��ن ج��اد ب��ال��روح ِ ج���ادت ك��لُّ جثتهِ 

م��ه��ّش��م��ة ٌ  ٌ وأض������الع   ٌ وحن����ر   ٌ رأس 

ل��ف��ح ُ غربته ال�����رتاُب وح��ت��ى  ح��ت��ى 

إال ال����ف����رات  ت������وارى خ��ل��ف س���وأت���ِه

وج��ان��ب��ه ُ حي��ي��ا  ان   ِ ال��ع��ار  منتهى  يف 

عتبته ُ  ِ اخل���ري  ل��ك��ّل   ٌ ب���اب   ُ ع��ب��اس 

يقصدُه ب���احل���قِّ  ال����ذي  ل��ك��ل ِّ  ط��وب��ى 

علُم املُ��رجت��ى  إن   َ ال��ق��ول   ِ واس��ت��ج��ود 

وُتتتُم ُتسَتبدا  الفضل  ذي   ِ حبر  من 

يلتئُم ث���م  ُف������رداى   ِ ال��س��ح��اب  م��ث��ل 

يزدحُم  ِ ال��غ��ي��ث  ك��ل  ال��ط��ف ِّ  ل��ك��ن يف 

ك���رمُ  وذا   ٌ ج���ود  ذا  ِص���ن���وان  ف��ال��ك��ل 

ُينتظُم ل���ل���ع���ب���اس   ِ امل�����ك�����ارم  ع���ق���د 

تقتسُم األق��م��ار   ُ ن���وره  م��ن  يف وج���ه 

تنفصُم واالط����واد  االرض  ه��وهل��ا  م��ن 

��ه ِ ح��ق ٌ وم��ع��ت��ص��مُ  وال��س��ي��ف يف ك��فِّ

ينهزُم  ِ احل��ال  إن ص��اح يف جحفل يف 

ُ حنوهم الغوث   ُ .. يطري  إن يستغيثوا 

تنحرمُ  واالط��ف��ال   َ ال��ش��رب  يقبل  مل 

يف وق��ع��ة ال��ط��ف ه��ذا ال��ص��وُغ حيتدم

ي��س��ت��ش��ه��دون وق��ب��ل امل����وت ه��م خدُم

اخليَُّم تسلم  حتى  العمر  واسرتخصوا 

ينعدُم الطّف  ي��وم   ُ الفضل  مثله  عن 

دونهم  َ م����ات  ح��ت��ى  ال��ع��ه��د  م��س��ت��ويف 

ك���ي ي��ك��م��ل  اجل�����ود ك���ل ف��ي��ه يلتزم

كل على الفضل يوَم الفضلِ  قد عزموا

فيعتصم  ً ف��ض��ال  ُي��ع��ت��ل��ى  ل���و  ودَّ  ك���م 

ِ عن عباس حيتشم وانسل يف اجلرف 

ينكتُم  ِ ال��ع��ب��اس  يف   ِ ال��ب��س��ال��ة  ص���وت 

وي���غ���ت���ن���ُم إال   ٌ س�����ائ�����ل  ُه  م�����������رَّ م������ا 

يستلم   َ س��وف  حتمًا   ِ الشفاعة  ص��ك 

إنِّي َوقفُت على ضرحِيِك  فانبـرْت
دا ُسُحُب ُترشُّ على الفـؤاِد  فغـرَّ
الُكلُّ قـد نظـروا لقبـِرِك  ُترَبـًة
إال فؤادَي كـان ينظـُر  عسَجـدا
َقَسمًا أقوُل : أيا منـارَة  أضُلعـي
ـدا إنِّي أعيُش علـى ُهـداِك مُمجِّ

أمَّ البنيـن أيـا مـزاَر  ُدموِعنـا
الَم ، وصافحي حرفًا  َشدا ُردِّي السَّ

ذي َجنٌَّة ، يا روَضًة َحَوت اهُلـدى
أْم أنَّهـا ِنَعـٌم ُتصـبُّ تـودُّدا  ؟

عوُر : أباَب حاَجِتنا  الـذي قاَل الشُّ
يف ُكلِّ آٍن َطْرُقـُه خُيـزي  الِعـدا
ي الوروَد على ِجـراِح تلهُّفـي ُرشِّ
ُهزِّي الُفؤاَد لُيجتنى منـه اهُلـدى
ُمدِّي بأفِق النُّوِر ما أِلـَف اجلـوى
واستعذبي امَلدَّ امُلزخَرَف إْن َحدا
و استعطفي ما قد تبقَّى من ضيـًا

إنَّ الضياَء مفاِتٌن تهـُب  الِفـدا
أْو ما تبقَّى من رحيِق احُلبِّ و هـ
ـو سواِسنًا عَبَقْت فكانْت ُمنتـدى
مخٌس من األقماِر يف عينيـِك قـد
ـدا َبَزَغْت ، بها ُجلُّ اجَلـالِل جَتسَّ

فاَق احُلسيـُن بنيَنهـا و بقلِبهـا
ْت هواُه و ترمجتُه على  املدى ضمَّ

ًا رؤومـًا يـا عظيَمـَة حيـَدٍر ُأمَّ
ـدا ماُن براَحتيـِك و َوحَّ َسَجَد الزَّ

لو لـْم يُكـْن إال سـؤال  حَمبَّـٍة
ُسدت ِنساَء الكوِن فضـاًل أوَحـدا

أيَن احُلسنُي ؟؟ أراَك تسلُب أضُلعي
شوقًا إليِه ، حُتيُل ُحزِنَي  َسرمـدا
أيَن احُلسنُي ؟؟ ِفداُؤُه ُكلُّ  الـورى

أيَن احُلسنُي ؟؟ و ال ُحسنٌي قد  بدا
فُيجيبها نبـُض الُفـؤاِد  بدمعـٍة:
كلُّ القلوِب ضرحُيـُه عنـد الفـدا

عقيل اللواتي

الجـــــوُد
محمد الموسوي

وقفٌة على قرب أم 
البنني ) عليها السالم(
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هو احلاج حممد حسن بن محادي بن حمسن آل علي الكربالئي، كان احد مشاهري شعراء كربالء يف عصره، ولد يف كربالء سنة 1293هـ وتويف بها سنة 1344هـ، أشرتك يف الثورة 
العراقية الكربى املعروفة بثورة العشرين واعتقل يف سجن احلّلة مع أحرار كربالء، وتوىل وزارة املعارف يف احلكومة الوطنية.

نظم قصائد عصماء وأبدى فيها براعة يف التصوير ومجال األسلوب ورصانة يف تركيب الكلمات وقوة التعبري، وقد مجعت قصائده وأشعاره يف ديوان مطبوع حققه تلميذه الشيخ 
حممد علي اليعقوبي وطبع سنة 1964م، واصدر األديب الكربالئي الراحل خضر عباس الصاحلي كتابًا عنه باسم )شاعرية أبي احملاسن( سنة 1965م، كما اصدر املؤرخ الكربالئي 

السيد سلمان آل طعمه كتابًا عن حياته باسم )أبو احملاسن الشاعر الوطين اخلالد( سنة 1962م.
ومن شعره يف احلسني )عليه السالم( ما يلي:

من أدباِء كربالَء
األديب حممد حسن أبو احملاسن

إبائهم ال���ث���ن���اء  رك�����ب  هل����م  ح�����دا 
صنيعكم ال��ع��راق  أه��ل  يا  اهلل  حلى 
تزل ومل  ل��ل��ع��راق  حسينًا  دع���ومت 
إل��ي��ن��ا ي��ا ب��ن ب��ن��ت حممد أن أق���دم 
غ���درمت إذ  م��ن��ك��م  أش���ق���ى  أَر  ف��ل��م 
ف��ل��ّل��ه أج���س���ام م���ن ال���ن���ور ك����ّورت

وس����ار مب��غ��ب��وط ال��ث��ن��اء هل���م ركب
العرب بكم  هاماتها  ط��أط��أت  فقد 
والكتب ال��رس��ل  منكم  إل��ي��ه  تسري 
الشعب ي��ل��ت��ئ��م  واف���ي���ت  إن  ف��إن��ك 
ب����آل ع��ل��ي ك���ي ت���س���ود ب��ك��م حرب
والضرب الطعن  أعضائها  يف  حتّكم 

باسُم فرات يف جمموعته الشعرية »بلوغ النهر« 
د. علي ناصر كنانة 

أن  الشعرية  الكتابة  أشكال  أصعب  من  لعّل 
نشعر تارخيًا ليس تارخينا ومكانًا ليس مكاننا 
والشاعر  اآلخر..  وأحالم  وأحاسيس  وآالم 
باسم فرات قد فعل يف تقّمص مذهل لآلخر 
وأحاسيسه  وآالمه  ومكانه  تارخيه  أعماق  يف 

وأحالمه.
حني وصلين ديوان )بلوغ النهر( قصدُت أن ال 
أسأله شخصيًا عن ظروف كتابة هذا الديوان، 
القصيدة  بأن  إمياني  من  انطلقت  وبذلك 
ينبغي أن ال ُتقرأ من خارجها وال باإلحالة إىل 

إيضاحات أو شروح.
كنُت غالبًا ما أتوّجس االفتعال والتلفيق والربود 
يف ما يبدو لي شعرًا سياحيًا ُيكتب عرب رجلة 
بلدان خمتلفة، وال أخفي أن قلقًا من هذا  يف 
النوع انتابين وأن أشرع يف قراءة ديوان )بلوغ 
ومن  أخرى  إىل  صفحة  من  أني  َبْيَد  النهر( 
أقرأ  أنين  أقتنع  رحُت  أخرى  إىل  قصيدة 
شاعرًا يكتب نفَسُه، حتى أن براعته بلغت حّدًا 
كادت أن تدفعين للتخّيل كما لو أنين أقرأ تارًة 

وأخرى  كمبوديًا  شاعرًا  وتارًة  يابانيًا  شاعرًا 
تايلنديًا ورابعًة نيوزلنديًا. ولوال أنه كان يتسلل 
أحيانًا  عراقّيته  بأوجاع  النصوص  بعض  إىل 
الديوان  هذا  على  اّطلع  لو  قارئ  ألي  كان  ما 
مرتمجًا إىل لغته، أن يظن أن الشاعر مل يولد 
يف شرق آسيا أو األقيانوس ومل يرضع ثقافتها 

وتارخيها وهمومها وأحالمها.
كما كتبت يف دراسيت القصرية )أطياف قصيدة 
املنفى( عام 2001 مبا مفاده أن الشاعر العراقي 
يقيم وجوديًا يف املنفى ولكن قصيدته ما برحت 
سوى  نشهد،  أن  النادر  ومن  العراق.  يف  تقيم 
استثناءات هنا وهناك، نكهة املكان يف الشعر 
العراقي باملنفى ولكن الشاعر باسم فرات يف 
)بلوغ النهر( أجنز فتحًا يف هذا اجملال يف هذا 
الديوان تقيم قصيدته يف املكان الذي ُقيَِّض هلا 

أن تكون فيه.. والعراق ذاكرة.
لقد شعرَن باسم ما أِلفنا أن ُيروى.. وفعل ذلك 
بلغٍة شفيفة.. خالية من االفتعال يف النصوص.. 
مشرقًا  منوذجًا  النهر(  )بلوغ  ديوان  وجتربة 

حوارًا  تقيم  أن  عليها  اليت  املنفى  لقصيدة 
املغامرة  إىل  أقرب  فهي  املكان  مع  تفاعليًا 
ولكن حرّيًا بالشعراء أن يغامروا.. وقد أحسَن 

الشاعر مبغامرته.
أن  لو  كما  لي  بدا  اللحظات  من  حلظة  يف 
يف  أرى  كما  شاعرًا  »فضالن«  ابن  هو  فرات 
اليابان  لشعوب  الثقافية  الذاكرة  مستقبل 
وتايالند وكمبوديا ونيوزلندا سُينظر إىل ديوان 
اإلجالل  من  بكثري  ترمجته،  بعد  هذا،  فرات 
تتجّلى يف  والتخليد، ألن خصاصته  واالحتفاء 

أنه ُفعَل بقلٍم فراتي عذب.
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حتت
 اجملهر

كتاب من تاليف 
املالكي  فرحان  حسن 
ردا  الكتاب  هذا  جاء 
ماجستري  رسالة  على 
علي  احلميد  عبد  للكاتب 
خالفة   ( عنوان  حتت  الفقيهي  ناصر 
من  عليها  (حصل  طالب  ابي  بن  علي 
اجلامعة االسالمية ووقع يف اخطاء 
كثرية ، كتاب االستاذ املالكي قامت 
على  بطباعته  الرياض  جريدة 
نفقتها اخلاصة ضمن برناجمها 
للطبعة  حيث مسح  الشهر  كتاب 
االوىل بالنشر ولكن الطبعة الثانية ال زالت يف الكمارك ال يسمح هلا 

بالبيع والتوزيع .
وللفقيهي حتقيق واخراج لكتاب فضائل معاوية الحد نواصب احلنابلة 

حشر 
من  كثريا  فيه 

عن  قيلت  اليت  املوضوعة  االحاديث 
اجلوامع  يف  جمانا  توزيعه  يتم  الكتاب  هذا  معاوية 

واالسواق واملكتبات السعودية ويف اجلامعات على طلبة العلوم االسالمية 
كي تستقيم عقيدتهم حسب ما يبغي الفكر الوهابي معللني الكبائر اليت 

ارتكبها معاوية بانها اجتهاد وكلما تعددت الكبائر تعدد االجتهاد 
كما وقام سلمان العودة بالرد على حسن املالكي خبصوص كتابه حنو 
على  وكيال  نفسه  جعل  املالكي  ان  عنه  قائال  االسالمي  التاريخ  انقاذ 
التاريخ ويريد انقاذه ، وهذا القول ينم عن جهل العودة حيث ان الكتاب 
هو نداء الصحاب االختصاص للبحث يف التاريخ حتى يتم تنقيته من 
الدخيل واحملرف .ويذكر ان احد دور النشر يف بريوت قامت بطباعة 
منعها ومصادرتها يف اجلمارك  وقد مت  السعودية  الكريم اىل  القران 
السعودية حيث اليسمح الحد بطباعة وتداول وقراءة القران الكريم اال 

سامي جواد كاظمالنسخة اليت تطبعها جامعة فهد.

كتاب حنو انقاذ التاريخ االسالمي

 ، زائل  نعيم  من  فيها  وما  الدنيا  عرفوا  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  ذكرهم  الذين  األبرار  إن 
وأسلوب  ملبسهم  و  مأكلهم  يف  تعاىل  اهلل  رضوان  والتمسوا  بقلوبهم،  عنها  فأعرضوا 
حياتهم فامرأة مثل الزهراء )عليها السالم ( وجاللة قدرها وعظم منزلتها، كانت مشلتها 
اليت تلتف بها َخِلقة، قد خيطت يف اثين عشر مكانًا بسعف النخل، نظر إليها سلمان 
يومًا فبكى، وقال: واحزناه إن )بنات( قيصر وكسرى لفي السندس واحلرير، وابنة حممد 

)صلى اهلل عليه وآله وسلم ( عليها مشلة صوف خلقة قد خيطت يف اثين عشر مكانا. 
القشريي عن  وتفسري   ،) السالم  عليه   ( بن حممد  الثعليب عن جعفر  تفسري  جاء يف 
جابر األنصاري، قال: ) رأى النيب ) صلى اهلل عليه وآله وسلم ( فاطمة، وعليها كساء 
من أجّلة اإلبل، وهي تطحن بيديها، وترضع ولدها ، فدمعت عينا رسول اهلل ) صلى اهلل 
عليه وآله وسلم (، فقال: يا بنتاه تعجلي مرارة الدنيا حبالوة اآلخرة، فقالت: يا رسول 
اهلل احلمد هلل على نعمائه والشكر هلل على آالئه، فانزل اهلل تعاىل، ولسوف يعطيك 

ربك فرتضى (. 
قال ابن شاهني يف مناقب فاطمة: ) كان النيب ) صلى اهلل عليه وآله وسلم (، يبدأ يف 
سفره بفاطمة، وخيتم بها ، فجعلت وقتًا سرتًا من كساء خيربية لقدوم أبيها وزوجها، 
فلما رآه النيب ) صلى اهلل عليه وآله وسلم (، جتاوز عنها، وقد ُعِرف الغضب يف وجهه، 
حتى جلس على املنرب، فنزعت قالدتها وقرطيها ومسكتيها، ونزعت السرت، فبعثت به 

إىل أبيها، وقالت: اجعل هذا يف سبيل اهلل فلما أتاه، قال )عليه السالم (، قد فعلت فداها 
أبوها ثالث مرات ما آلل حممد وللدنيا، فإنهم خلقوا لآلخرة، وخلقت الدنيا هلم(. ويف 

رواية امحد: ) فإن هؤالء أهل بييت، وال أحب أن يأكلوا طيباتهم يف حياتهم الدنيا(. 
ولعل يف قصة العقد املبارك، الذي قدمته الزهراء روحي فداها إىل الفقري الذي جاء 
إىل أبيها )صلى اهلل عليه و آله (، فأرشده النيب إىل دار فاطمة خري شاهد على زهد 
الزهراء بأبي هي وأمي بكل ما هو موجود ويفتنت به الناس قدمته يف سبيل اهلل تعاىل، 

لتضرب )عليها السالم ( أروع األمثلة يف اإلحسان واإليثار واملواساة.

زهُد فاطمَة الزهراء ) عليها السالم ( 
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لو
م/ إيضاٌح

نوعان من الـ ) لو ( هنالك لو سلبية واخرى اجيابية فالسلبية اليت كثريا ما يلجأ اليها املتكلم بشكل إما عفوي او لقلة االميان ومنها على سبيل املثال عندما 
حيدث القدر فيقول من يتاثر بالقدر لو كنا فعلنا كذا ملا وقع القدر يف احلسابات النظرية يكون الكالم صحيحا ولكن كيف لنا ان نعلم ان ما حصل هو قضاء وقدر 
او نتيجة خطئنا مثال ذلك مينع شخص ما من ركوب السيارة لعلة ما وشاء القدر ان حتدث حادثة له فقول من يسمع بذلك لو مسع كالم فالن ملا حدث له هذا 
، اكثر االحيان تستخدم الـ لو  عندما يكون هنالك حادث يودي حبياة االنسان متناسني ان املوت يكون بامر اهلل عز وجل والجيوز اجلزع والتذمر مما حدث .

اما ) لو ( االجيابية هي عندما حيدث احلدث فيقال لو كنا تصرفنا هكذا لكان افضل من باب النصيحة وعليه جيب التعلم من هذه احلادثة ، او تستخدم يف 
حالة الدراسة والفرضيات قبل الشروع بالعمل كأن تقول لو قمنا بكذا ماذا سيحدث سيحدث كذا وكذا وعليه اما العمل او الرتك .

قلمي املتوا�سع

الــعــدد:
التاريخ: 

 78
326

6/ جمادى االوىل/ 1433هـ 
املوافق 29/ 3/ 2012م

إىل / القارِئ الكريِم

كتاب حنو انقاذ التاريخ االسالمي

ليس ُكل ما يلمع ذهبا
أركان فاضل عباس

 خيدعنا أحيانًا بريق أشياء كثرية من حولنا فنلهث وراءها اعتقادًا 
منا أنها من النفائس .. وبعد أن نقرتب منها جندها ال شيء .. فقط 
قطعة معدنية خبسة الثمن ..طليت بلون براق خيدع النظر .. زماننا 
هذا هو زمن املظاهر الكذابة .. جتد اإلنسان يف أبهى صورة ..يف 
.وقد  متامًا  خاٍو  الداخل  من  ولكنه  األناقة..  قمة   .. هندام  أمجل 
يف  الفئة  هذه  على  ينطبق  أن  ميكن  الكريم  بالقرآن  وصف  ورد 
قوله تعاىل: }َوِإَذا َرَأْيَتُهْم ُتْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم َوِإن َيُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوهلِْم 

َسنََّدٌة{. َكَأنَُّهْم ُخُشٌب مُّ
الطيبة  تقاس  ال  باملظاهر،  االخنداع  من  اآلية حتذر  وأن  خاصة 
ببشاشة الوجه..  فهناك قلوب تصطنع البياض..  فهناك من جييد 
يقاس اجلمال  وريبة.. ال  زواياه خبثًا  الطيبة..  وخيبئ بني  تصنع 

باملظهر
املظهر  يكون خلف مجال  .فقد  فقط  عليه  االعتماد  اخلطأ  ومن 
من  فكم  اللسان..  حبالوة  اإلنسان  حالوة  تقاس  وال  جوهر  قبح 
كلمات لطاف حسان ..يكمن بني حروفه اسم ثعبان. فنحن يف زمن 

اختلط احلابل بالنابل..  يف زمن صرنا خناف الصدق ونصعد على 
أكتاف الكذب ال يقاس احلنان باألحضان..  هناك من يضمك بني 

أحضانه.. 
ومدفون..  شاسع  والفرق  اخليانة..   خبنجر  اخللف  من  ويطعنك 
بني املعلن واملكنون وال تقاس السعادة بكثرة الضحك.. هناك من 
يلبس قناع االبتسامة..  وحتت القناع حزن دفني وغصات األنني.. ال 
يقاس البياض بالنقاء وال السواد باخلبث..  فالكفن أبيض والكحل 

لونه اسود..
وبينهما يسكن الفرق، ال تقاس العقول باألعمار..

فكم من صغري عقله بارع..  
             وكم من كبري عقله خاٍو فارغ!!..
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المدارس ومحو االمية 
يف الوقت الذي يفكر االخوة املسؤولون عن التعليم والثقافة يف العراق يف استحداث وتفعيل برنامج حمو االمية للكبار نشاهد 

ان املدارس للطالب ما زال البعض منها غري صاحل للتدريس والبعض االخر مت هدمه واستبدل بكرفانات او خيم والبعض 

االخر من االبنية احلديثة فيها الدوام ثالثي ، هذه املشكلة مازالت قائمة ويعاني منها الطلبة واملدرسون منذ السقوط وحلد 

االن ، فاذا كان الطالب مل يتم تلبية حاجاتهم من املدارس فأين سيتم تدريس الكبار للقضاء على االمية ؟ 

مشاكُل املراهقة

سامي جواد كاظم

حسنني الشاجلي

إن املراهقة ختتلف من فرد إىل آخر، ومن بيئة جغرافية 
إىل أخرى، ومن ساللة إىل أخرى، كذلك ختتلف باختالف 
األمناط احلضارية اليت يرتبى يف وسطها املراهق، فهي يف 
اجملتمع البدائي ختتلف عنها يف اجملتمع املتحضر، وكذلك 
كما  الريفي،  اجملتمع  يف  عنها  املدينة  جمتمع  يف  ختتلف 
ختتلف من اجملتمع امللتزم الذي جعل الكثري من النشاطات 
االجيابية اليت يستطيع املراهق القيام بها واالستفادة منها 
، وعكسه   اجملتمع املتحلل الذي جيعل املراهق يغرق يف 
حبر ال يستطيع اخلروج منه من خالل تصرفاته الصبيانية، 
كذلك فإن مرحلة املراهقة ليست مستقلة بذاتها استقالاًل 
من خربات يف  الطفل  به  تتأثر مبا مير  هي  وإمنا  تامًا، 

املرحلة السابقة، والنمو عملية مستمرة ومتصلة«. 
وهناك أشكال خمتلفة للمراهقة، منها: 

مراهقة عدوانية:
 حيث يتسم سلوك املراهق فيها بالعدوان على نفسه وعلى 
غريه من الناس واألشياء. والصراع لدى املراهق ينشأ من 
التغريات البيولوجية، اجلسدية والنفسية اليت تطرأ عليه 
أعضاء  يف  سريع  بنمو  يشعر  فجسديًا  املرحلة،  هذه  يف 
إحساسه  عنه  وينتج  وإرباكًا،  قلقًا  له  يسبب  قد  جسمه 
النمو  سرعة  تؤدي  كذلك  والرتاخي،  والكسل  باخلمول 

إىل جعل املهارات احلركية عند املراهق غري دقيقة، وقد 
ال  اليت  واألمل  واحلزن  اليأس  من  املراهق حاالت  يعرتي 
يعرف هلا سببًا، ونفسيا يبدأ بالتحرر من سلطة الوالدين 
ليشعر باالستقاللية واالعتماد على النفس، وبناء املسؤولية 
االجتماعية، وهو يف الوقت نفسه ال يستطيع أن يبتعد عن 
اجلانب  ومنبع  والطمأنينة  األمن  مصدر  ألنهما  الوالدين؛ 
االستقالل  إىل  احلاجة  بني  التعارض  وهذا  لديه،  املادي 
والتحرر واحلاجة إىل االعتماد على الوالدين، وعدم فهم 
األهل لطبيعة املرحلة وكيفية التعامل مع سلوكيات املراهق، 
الكبار  جمتمع  طريد  املراهق  جتعل  التغريات  وهذه 
والصغار، إذا تصرف كطفل سخر منه الكبار، وإذا تصرف 
التوازن  خلخلة  إىل  يؤدي  مما  الرجال،  انتقده  كرجل 

النفسي للمراهق، ويزيد من حدة املرحلة ومشاكلها. 

أهم ما يعاني اآلباء منه خالل هذه املرحلة 
مع أبنائهم: 

1-اخلوف الزائد على األبناء من أصدقاء السوء. 
والصواب  اخلطأ  بني  التمييز  على  قدرتهم  2-عدم 

باعتبارهم قليلي اخلربة يف احلياة ومتهورين.
أو حتى  الوصايا  نوع من  أي  ويرفضون  3-إنهم متمردون 

النصح. 
4-أنهم يطالبون مبزيد من احلرية واالستقالل. 

االنفصال  وحياولون  اخلاص،  عاملهم  يف  يعيشون  5-أنهم 

عن اآلباء بشتى الطرق.
* أبرز املشكالت والتحديات السلوكية يف حياة املراهق: 

مراهقة التمرد:
 فاملراهق يشكو من أن والديه ال يفهمانه، ولذلك حياول 
كوسيلة  الوالدين  ورغبات  وثوابت  مواقف  عن  االنسالخ 
معارضة  يستلزم  وهذا  ومتايزه،  تفرده  وإثبات  لتأكيد 
سلطة األهل؛ ألنه يعد أي سلطة فوقية أو أي توجيه إمنا 
أصبحت  اليت  العقلية  بقدراته  يطاق  ال  استخفاف  هو 
موازية جوهريًا لقدرات الراشد، واستهانة بالروح النقدية 
كافة،  األمور  متحيص  إىل  تدفعه  واليت  لديه،  املتيقظة 
وفقا ملقاييس املنطق، وبالتالي تظهر لديه سلوكيات التمرد 

واملكابرة والعناد والتعصب والعدوانية.

مراهقة العصبية ووحدة الطباع:
أن  يريد  وعناده،  عصبيته  خالل  من  يتصرف  فاملراهق   
حيقق مطالبه بالقوة والعنف الزائد، ويكون متوترًا بشكل 
يسبب إزعاجًا كبريًا للمحيطني به. وجتدر اإلشارة إىل أن 
كثريًا من الدراسات العلمية تشري إىل وجود عالقة قوية 
عند  العاطفي  والتفاعل  اجلنسية  اهلرمونات  وظيفة  بني 
املراهقني، مبعنى أن املستويات اهلرمونية املرتفعة خالل 
هذه املرحلة تؤدي إىل تفاعالت مزاجية كبرية على شكل 
غضب وإثارة وحدة طبع عند الذكور، وغضب واكتئاب عند 

اإلناث.
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تربيُة فاطمَة ) عليها السالم ( ألوالدها
واملهام  احلّساسة  الوظائف  من  اأُلمومة  إّن 
 ( الزهراء  عاتق  على  ُألقيت  اليت  الثقيلة، 
عليها السالم (، حيث أجنبت مخسة أطفال 
يف  كلثوم  وُأّم  وزينب  واحلسني  احلسن  هم: 

حني ُأسقط جنينها احملسن قبل والدته.
وقد قّدر اهلل تعاىل، أن يكون نسل رسول اهلل 
) صلى اهلل عليه وآله ( وذّريته من فاطمة ) 
عليها السالم (، كما أخرب رسول اهلل ) صلى 
اهلل عليه وآله ( بقوله: ) إّن اهلل جعل ذّرية كّل 
نيّب يف صلبه، وجعل ذّرييت يف صلب علي بن 

أبي طالب (.
ربيبة  وهي  ـ   ) السالم  عليها   ( الزهراء  إّن 
الرتبية  مناهج  جّيدًا  َتعِرف  ـ  والنبّوة  الوحي 
ملثل  تربيتها  يف  جتّلت  واليت  اإلسالمية، 
الذي   ،  ) السالم  عليه   ( احلسن  اإلمام 
املسلمني،  قيادة  مسؤولية  ليتحّمل  أعّدته 
من  اللحظات  أحرج  يف  الغصص  ويتجّرع 
تأريخ الرسالة، ويصاحل معاوية على مضض 
والفئة  اإلسالمي  الدين  على سالمة  حفاظًا 
دين  وهو  اإلسالم،  أّن  للعامل  ويعلن  املؤمنة، 

باستغالل مشاكله  يسمح ألعدائه  ال  السالم 
يف  ما  فُيسقط  وإضعافه،  لضربه  الداخلية 
يد معاوية، وُيفشل خططه ومؤامراته إلحياء 
ولو  الناس  لعاّمة  اجلاهلية، ويكشف تضليله 
أراد  اليت  اللعبة،  على  ويقضي  برهة،  بعد 

معاوية أن ميّررها على املسلمني.
مثل  رّبت  قد   ) السالم  عليها   ( والزهراء 
الذي   ،) السالم  عليه   ( احلسني  اإلمام 
وأعّز  أهله  ومجيع  بنفسه  التضحية  اختار 
مقارعة  أجل  ومن  اهلل،  سبيل  يف  أصحابه 
الظلم والظاملني، لرُيّوي بدمه شجرة اإلسالم 

الباسقة.
زينب  مثل   ) السالم  عليها   ( الزهراء  وربَّت 
وُأّم كلثوم، وعّلمتهّن دروس التضحية والفداء 
وال  يذعّن،  ال  الظاملني، حتى  أمام  والصمود 
أمام  احلّق  ويقلن  وقّوته،  للظامل  خيضعن 
وصراحة،  جرأة  بكّل  ُأمّية  بين  جربوت 
لتّتضح خطورة املؤامرة على الدين وعلى ُأّمة 

سّيد املرسلني.

قد يندهش القارئ من عنواني هذا!
ويتساءل ماذا أعين بالبيت الداخلي؟ وهل هو غري البيت 
الذي يسكنه؟ نعم إنه خمتلف من حيث املعنى واملضمون، 
فالبيت الداخلي هو كيانك روحك ذاتك غري املرئية اليت 
فيه  الذي يسكن  بيتك  البيت اخلارجي هو  بينما  تسكنك 
جسدك املادي... وهلذين البيتني حكاية ينبغي أن أبسطها 
باألمل،  باحلزن،  بالضيق،  أشعر  ملا  أحيانًا  تتساءل  لك.. 
وظروفك  وأنيقًا  فارهًا  بيتًا  تعيش  أنك  رغم  باإلحباط؟! 
املعيشية جيدة، وحياتك ناجحة لكنك ليس سعيدًا، ترمم 
دومًا جدران بيتك، حيطانك، وتشرتي أفخم األثاث وأجود 
والرضا..  بالسعادة  اإلحساس  فارغ  أنت  بينما  األشياء 
السبب وبكل بساطة أنك ترمم القشور وتنسى األساس.. 
تنسى أن يف داخلك بيتًا له باب ونوافذ وجدران وسقف، قد 
يكون بيتك الداخلي متهرئا، فوضويًا، مظلمًا، حيتاج إىل 
نور ليضيء، حيتاج إىل تطهري، حيتاج إىل ترميم، حيتاج 
إىل تأثيث باجلذبات الروحية وامللكات الباطنية احملفزة 
خضم  يف  ننسى  إننا  والتفاؤل.  واحليوية  النشاط  على 
احلياة املادية احتياجاتنا الروحية والنفسية، فقلوبنا أشبه 
ضوءه  يعكس  شفاف  نوراني،  ناصع  قلب  هناك  بالبيت، 
واإلميان  واحلنان  الطيبة  من  بهالة  مضيئًا  اإلنسان  على 
ألنه يقظ ألفعاله، يقظ هلفواته، يقظ ملشاعره ومكوناته 
وهلذا لن جتد يف هذا القلب أمراضًا باطنية ألن صاحبه 
جياهد نفسه يكافح آفاته املرضية حتى ال يتسربل قلبه يف 
العتمة... فهذا اإلنسان سعيد، راضي، مطمئن هو صاحب 
بالنفس املطمئنة على الدوام حتى لو عاش يف بيت مقفر، 
يف ظروف معيشية طاحنة أو يف حاالت اجتماعية قاسية 
فبيته الداخلي واسع، مضيء، أنيق. وعلى العكس من كان 
قلبه مضطربا، تزعزعه مشاعر الكره واحلقد والضغينة 
قلب مرتاب، قلب مريض، قلب يطلب الدنيا وال يشبع قلب 
منطفئ، مظلم، ضيق، يعيش صاحبه يف ضنك وغم وهم.

ألنه ترك ذاته تنحدر حنو الرذائل دون مالمة أو حساب 
فتكومت القاذورات واخلبائث يف قلبه حتى طبع اهلل عليه 
فانتكس فرتاه ضيق النفس، متكدرا وإن عاش يف قصر 
مقفر،  حمطم  الداخلي  بيته  فإن  بالنعيم  وتقلب  مهيب 
موحش. فهل فكرنا أن نرمم بيتنا الداخلي قبل أن نعمر 

القصور اليت سنرتكها يف يوم ما حيث دار اخللود.

ْم بيتك الداخلي رمِّ

زينب البهبهاني

أمي.. كنت كاملطر الذي يعيد احلياة لألرض اجلافة من جديد..
وابتسامتك العذبة تروي الفؤاد..

أتذكرين حني مرضت.. فقد كنت لي أغلى طبيب..
متسحني على رأسي وأنت تقرئني القرآن..

تطبعني قبلة يف وجنيّت قبل النوم.. حبب وعنفوان..
ويف وقت املرح مجيلة.. ودارت األيام وجاء الزمان..

ألرد اجلميل..
أمي .. يا أغلى واعز إنسان

تدعيين للرسم معا.. فرتمسني لي وتلّوين أحلى األشكال مع األلوان..
ويا هلا من ذكريات.. 

أّمي يا أغلى إنسان
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

لزوم 
اإلحساس 
بالغرية 

إن على املرء أن يعيش شيئًا من الغرية 
عامل  يف   ) مكتسباته   ( على  واحلمية 
فإذا  وعليه  املتعال..  احلق  من  القرب 
له  إقبااًل يف نفسه على ما يوجب  رأي 
مبا  أحّس  العلوي،  عامله  من  اهلبوط 
املرأة  نفس  يف  املـنقدحة  الغرية  يشبه 
جتاه ضرتها.. فهو ال يرضى من نفسه 
الضرتني،  مَثَلهما كمثل  التنقل بني من 
فإن االلتفات إىل إحداهما ملن موجبات 
سخط األخرى كما هو واضح.. فلو عاش 
العبد هذه احلقيقة بوضوح، وآثر عامل 
شعوٌر  النتباه  اهلوى،  عامل  على  اهلدى 
النفس  جتاه  الشديدة   ) بالكراهة   (
( يف  االسرتسال   ( عند  تشتهيها،  وما 
الشهوات، وهذا من أفضل الروادع اليت 

توجب استقامة العبد يف احلياة. 

أم رفاه

الصعاب  على  للتغلب  أساسيان  منطلقان  مثة 
خارجي.  واآلخر  داخلي  احدهما  واملشاكل: 
رْبِ  ِبالصَّ َواْسَتِعيُنواْ  الكريم:  كتابه  يف  تعاىل  قال 
اِشِعنَي  - البقرة  اَلِة َوِإنََّها َلَكِبرَيٌة ِإالَّ َعَلى اخْلَ َوالصَّ

- اآلية - 45.
املنطقني  هذين  إىل  املباركة  اآلية  هذه  أشارت 
بعبارة : ) الصرب( و ) الصالة( فالصرب هو حالة 

الصمود واالستقامة والثبات يف مواجهة املشاكل 
، والصالة هي وسيلة االرتباط باهلل حيث السند 
روايات  يف  فسرت  الصرب  كلمة   .. املكني  القوي 
كثرية )بالصوم( .روى بعض املفسرين يف تفسري 
هذه اآلية : إن النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( 
 – والصوم  بالصالة  استعان  أمر  أحزنه  إذا  كان 
. وعن  البيان وتفسري روح املعاني  تفسري جممع 
السالم(  )عليه  الصادق  حممد  بن  جعفر  اإلمام 
َفَزَع  أمر  هاله  إذا  السالم(  )عليه  عليٌّ  كان   (  :

إىل الصالة ثم تال هذه اآلية ) واستعينوا بالصرب 
نعم  الكايف ج3 ص480 ح1.  أصول   – والصالة( 
والبارزة  الواضحة  املصاديق  احد  هو  فالصوم 
العبادة  هذه  اإلنسان حيصل يف ظل  الن  للصرب 
الراسخ  واإلميان  القوية  اإلرادة  على  الكربى 
والرغبات.  امليول  يف  التحكم  على  والقدرة 
والصالة تربط اإلنسان بالقدرة الالمتناهية اليت 
ال يقهرها شيء وهذا اإلحساس يبعث يف اإلنسان 

قّوة وشهامة على حتدي املشاكل والصعاب.

سبُل التغلب على الصعاب

ما الذي أفزعَ مَلكَ الموت؟!
سأل اهلل تعاىل ملك املوت: امل تبِك مرة وأنت تقبض 

روح بين آدم؟

فأجابه ضحكت مرة وبكيت مرة وفزعت مرة.

فقال اهلل تعاىل: وما الذي أضحكك؟!

يقول  وجدته  رجل  استعد ألقبض  كنت  فقال: 

من  ليكفى  احلذاء  صنع  أتقن  احذية  لصانع 

اللبس سنة، فضحكت وقبضته قبل ان يلبسه .

فقال له اهلل: وما أبكاك؟!

جرداء فقال: بكيت عندما أمرتين أن اقبض روح امرأة وذهبت إليها وهى يف  صحراء 

وكانت تضع مولودها، فانتظرت حتى وضعت طفلها يف الصحراء اجلرداء وقبضتها وأنا ابكي 

لصراخ طفلها وحيدا دون ان يدري به احد .

فقال له اهلل: وما الذي أفزعك؟!

فقال: فزعت عندما أمرتين أن اقبض روح رجل عامل من علمائك وجدت نورا خيرج من غرفته 

كلما اقرتبت من غرفته فج النور لريجعين وفزعت من نوره وانا اقبضه .

فقال له اهلل: أتدري من هو الرجل، انه ذاك الطفل الذي قبضت روح أمه وتركته يف الصحراء 

تكفلت به ومل اتركه ألحد..
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ماأ�ساة الطفولة..

1-  األطفال : 
 *  الطفل املولود مبكرا ) أقل من 37 أسبوعا( 

أو ناقصي الوزن ) اقل من 2,5 كغم ( . 
الدم  بفقر  مصابة  ألم  املولود  الطفل    *  

الغذائي . 
 *  الرضيع الذي يتغذى على األلبان واألبقار 

ولديه حساسية منها . 
متوازن  غري  غذاء  يتناول  الذي  الطفل    *  
قليل احملتوى من احلديد واملغذيات األساسية 

األخرى . 
 * الطفل  املصاب بالديدان املعوية كاإلسكارس 
  Ankylostoma واالنكيالستوما Ascaris

 . Taenia والديدان الشريطية
لألطفال  التكميلية  األغذية  إضافة  عدم 
بعد  املطلقة  الثدي  رضاعة  على  املعتمدين 
باإلصابة  يتسبب  العمر  من  السادس  الشهر 
احلديد  كمية  كفاية  لعدم  الغذائي  الدم  بفقر 
اجلسم  بسدحاجات  األم  حليب  يف  املتواجد 
اليت متتاز بالنمو السريع أثناء هذه الفرتة من 

حياة الطفل . 
 

2- البالغون : 
تعرضا لإلصابة  أكثر  املرأة  تعترب   : املرأة   -  

بفقر الدم الغذائي من الرجل خاصة .  
 *  البنات يف سن  البلوغ واملراهقة وخاصة 
فقد  بسبب   ( التغذية  سوء  من  يعانني  اللواتي 
يف  البنت  فتحتاج  الشهرية  الدورة  أثناء  الدم 
الفرتة إىل تغذية جيدة لتعويض هذا الدم ( . 

• احلوامل لتغذية اجلنني الستدامة حياته . 
املرضعات اللواتي يرضعن أوالدهن رضاعة   •
مطلقة من الثدي وخاصة خالل األشهر الستة 

األوىل من حياة الطفل . 
النساء يف سن اإلجناب عامة بسبب النزف   •

أثناء  أحيانا  الذي قد حيصل  املرضي  املتكرر 
حياتهن . 

• تكرار احلمل والوالدة مع تقارب فرتة احلمل 
فيفضل أن تكون الفرتة بني محل وآخر سنتني 

على األقل .  
البالغني  لدى  للحديد  اجلسم  حاجة  زيادة   •
 ( الطفيلية  كما يف حاالت اإلصابة باألمراض 
وباخلصوص اإلصابة باملالريا والديدان املعوية 

كاإلسكارس وغريها ( .  

دائرة صحة كربالء املقدسة 
شعبة تعزيز الصحة 

الفئاُت األكثُر تعرضا ملرض فقر الدم الغذائي 

طابع وذكريات
عالء امحد ضياء الدين 

يف عام 1959م قررت احلكومة العراقية يوم 21/آذار عطلة 
رمسية مبناسبة عيد الشجرة واليت أمرت يف حينها حبملة 
غرز اكرب عدد من الشتالت يف مجيع أحناء البالد وأصدرت 
طابعًا بذكرى هذا العيد الذي يعترب من األعياد الشعبية وهو 
الربيع ويسمى ) عيد نوروز( ولإلخوة األكراد  بداية فصل 
يف مشال العراق له أهمية كربى، أما يف املناطق اجلنوبية 
فيسمى ) دورة السنة( وله طقوس خاصة يف هذا اليوم، هذا 
ظرف بريدي حيمل صورة جملموعة من النخيل وهي رمز 
وهو  عام 1959م  اصدر يف  وعليه طابع  العراقية  للشجرة 

أول إصدار لعيد الشجرة.
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تصميم: عقيل اخلزاعي

)الواثبني لظلم آل حممد     وحممد ملقى بال تكفني(  


