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العدد..

 قال اإلمام احلسني )عليه السالم(: 
للسالم سبعون حسنة، تسع وستون للمبتدئ، 

وواحدة للراّد. )حتف العقول 248 (

ت�سدر  ا�سبوعيا عن ق�سم الإعالم يف العتبة احل�سينية املقد�سة /ديوان الوقف ال�سيعي - ال�سنة ال�سابعة  اخلمي�س / 4/جمادى الآخرة / 1433هـ املوافق  26 / 4 / 2012 

ت المخيم
صحيا

ت المقام
صحيا تصوير: رسول العوادي

 السيد رئيس ديوان الوقف الشيعي يطلع ميدانيًا على مشاريع 
العتبة ويفتتح المجاميع الصحية الكبيرة



لنختِم القرآَن سويًة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

A L - A   H   R   A   R

لقطات من الصحن الحسيني الشريف..

لنختِم القرآَن سويًة..

عن مفضل بن عمر قال: قلت البي عبداهلل عليه السالم: جعلت 
فداك تفوتين صلوة الليل فأصلي الفجر فلي أن أصلي بعد صلوة 
الشمس؟  طلوع  قبل  وأنا يف صلوة  الصلوة  من  فاتين  ما  الفجر 
به أهلك فتتخذه سنة، فيبطل قول اهلل  نعم، ولكن التعلم  فقال: 

عزوجل: واملستغفرين باالسحار.
يف تفسري العياشي عن جابر قال: سألت ابا جعفر عليه السالم 
العلم  واولو  واملالئكة  اال هو  اله  انه ال  االية )شهد اهلل  عن هذه 
قائما بالقسط ال اله اال هو العزيز احلكيم( قال ابو جعفر عليه 
السالم: شهد اهلل انه ال اله اال هو فان اهلل تبارك وتعاىل يشهد 
بها لنفسه، وهو كما قال: فأما قوله: )واملالئكة( فانه اكرم املالئكة 
له بهم، وصدقوا وشهدوا كما شهد لنفسه، واما قوله:  بالتسليم 
واالوصياء  االنبياء  العلم  اوىل  فان  بالقسط(  قائما  العلم  )واولو 
وهم قيام بالقسط، والقسط العدل يف الظاهر، والعدل يف الباطن 

أمرياملؤمنني عليه السالم.
يف بصائر الدرجات عن عبد اهلل بن جعفر عن حممد بن عيسى 
عن احلسن بن علي الوشاء عن أبي احلسن عليه السالم قال: قلت 

)واولو  العلم قائما بالقسط( قال: االمام.
يف كتاب اخلصال عن ابي عبداهلل عليه السالم قال: قال رسول 
ابن آدم عمال أعظم عنداهلل  اهلل صلى اهلل عليه وآله: لن يعمل 
تبارك وتعاىل من رجل قتل نبيا او اماما او هدم الكعبة التى جعلها 

اهلل تعاىل قبلة لعباده، او افرغ ماءه يف امراة حراما.

قال االمام علي )عليه السالم( : 
سلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إال وأنا 

أعلم، بليل نزلت أم بنهار، بسهل أم بجبل
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دبلوماسيوَن وسفراء أملان يفتحون حوارا موسعا عن 
قضايا الساعة يف العراق مع ممثل املرجعية الدينية 

العليا يف كربالء
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الت�سوير
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هيئة التحرير
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حيدر عدنان

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

حممد ال�سامي 
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�سكرتري  التحرير

رئي�س التحرير 
�سامي كاظم عبد الرحمن 

في هذا العدد..

االفتتاحية..

رئي�س التحرير

درس يف اللغة العربية امسه النكرة واملعرفة وتعريف النكرة لغويا ما دلَّ على شيء غري معنّي وغري معروف، مثل: ]كتاب 
ومصباح...[. اي نستطيع ان نقول هو جمهول اهلوية او جمهول التشخيص واملعّرفة بضم امليم وتشديد الراء وهي اسم 
يدل على معنّي، مثل: ]علي [ ومبا معناه انها  معلومة اهلوية او الشخصية وليس من الصحيح قول املعرفة بفتح امليم وكسر 
الراء الن هذا يدل على العلم ، تستخدم هاتان الكلمتان يف جمال اخر فيكون التعريف االصطالحي للنكرة هو كل امر 
او فعل او شخص منبوذ يف اجملتمع اما املعرفة فهي كل شخصية معلومة بالفضل والفضيلة والعلم واالخالق ولتقريب 
املعنى اكثر مثال نقول ان العناصر اليت تهاجم مكاتب املرجعية هي نكرة ومنبوذة واما املرجعية هي معّرفة باملعِرفة 

ورجال املرجعية من وكالء ومعتمدين هم معّرفون بل ويعتربون شواخص اجملتمع .
وحتى تعرف النكرة فعليها االلتصاق باحد ادوات املعرفة وهذا بعينه ما يقوم به بعض االشخاص النكرة حتى يتحدث 
باعمال هجينة حتى  والقيام  ورجاالتها  املرجعية  مثل  واملعرفة  املعرفة  تعابري  افضل  االعالم فرتاهم خيتارون  عنهم 

يتحدث االعالم عنهم . 
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قبسات اميانية..

تقارير..

القرآنية..
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غروُر اإلنسان وغفلُته يف احلياة وانتباهه باملوت

إزالة الستار عن املئذنتني الذهبيتني ملزار السيد حممد )عليه 
السالم( يف مراسيم خاصة

داُر القرآن الكريم تقيم دورة لتعليم كتاب اهلل 
العزيز لطالبات وفدن من 18 دولة
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يف ذكرى استشهاد الصديقة الزهراء 
)عليها السالم( جامعُة بابل تقيم 

األسبوع الفاطمي األول برعاية العتبة 
احلسينية املقدسة

النكرة والمعّرفة



اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

تفجريات  من  حصل  ما  بشأن 
وذهب  املاضي  اخلميس  يوم  يف 
املواطنني  من  العشرات  ضحيتها 
ممثل  أكد  وجريح،  شهيد  بني 
وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية 
املقدسة  كربالء  يف  اجلمعة 
املهدي  عبد  الشيخ  مساحة 
الثانية  اخلطبة  يف  الكربالئي 
أقيمت  اليت  اجلمعة  صالة  من 
يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
األوىل/1433هـ  28/مجادى 
املوافق 2012/4/20م إن تشكيل 
اللجان التحقيقية لوحده ال يكفي، 
جاّدة  معاجلات  اختاذ  من  فالبد 
ومؤثرة يف احلدِّ من هذه األعمال 
إن  مساحته  وأضاف  اإلرهابية، 

تربير ذلك بان هؤالء اإلرهابيني 
يريدون إثبات وجودهم ال ينفع يف 
احلدِّ منها، ووصف ان هذا الكالم 
غري مهين وغري موضوعي، فان 
حتصيل  هو  الوجود  هذا  إثبات 

حاصل من أعماهلم.
وطالب مساحة الشيخ الكربالئي 
األسباب  بتشخيص  املعنيني 
اإلجراءات  واختاذ  احلقيقية 
ونوه  املقّصرين،  ومعاقبة  املهنية 
أن  سبق  كالم  هذا   إن  مساحته 
من  وليس  مرارًا  إليه  تعرضنا 
تفاصيله  يف  اخلوض  املناسب 

مرة أخرى.
ويف جانب آخر من خطبته أشار 
اىل  الكربالئي  الشيخ  مساحة 

وان  الدميقراطية  العملية  إن 
آراء  تفرز  أن  طبيعتها  من  كانت 
بأنها  ووصفها  وخمتلفة  متعددة 
ظاهرة صحية إن كانت يف إطار 
عن  للتعبري  الغري  حق  ممارسة 
اآلراء  تتولد من هذه  رأيه حبيث 
جلميع  ومستوعب  ناضج  رأي 
األبعاد ومبشاركة اجلميع بآرائهم 
ولكنه  للبلد،  املهمة  القضايا  يف 
استدرك بقوله: فإذا انعكس ذلك 
سلبًا على عمل مؤسسات الدولة 
النفسي  والوضع  احلكومة  وأداء 
للمواطن ويكون ذلك حينما تتحول 
مشاحنات  إىل  االختالفات  هذه 
واتهامات  كالمية  ومهاترات 
متبادلة وتسقيط لآلخرين وسوء 

هذه  تكون  وحينئذ  بهم  الظن 
صحية  غري  ظاهرة  االختالفات 

يف العملية الدميقراطية .
إزاء  قلقه  عن  مساحته  وأعرب 
ما يكتنف السياسيني من مشاكل 
بقوله: ال جند شاغالً  للسياسيني 
من  دوامة  يف  دخوهلم  غري 
يف  واالختالفات  التشاحنات 
اآلراء حتى صار املواطن ال يدري 
صحيح  هو  مبا  يتكلم  طرف  أي 
تزده  مل  إنه  وأوضح  وحمق؟! 
يف  التأزم  غري  املشاحنات  هذه 
ما  إىل  يضاف  النفسي  وضعه 
صعب  نفسي  وضع  من  يعانيه 
احتياجاته  تلبية  عدم  من  ناشئ 
سلبًا  ينعكس  ورمبا  األساسية، 

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي  املكان: العتبة احلسينية املقدسة   الزمان:  28 / مجادى األوىل /1433هـ املوافق 2012/4/20م

تقرير : حسن اهلامشي

نداء اجلمعة

سماحة الشيخ الكربالئي يطالب المعنيين بتشخيص األسباب الحقيقية 
للعمليات اإلرهابية واتخاذ اإلجراءات المهنية ومعاقبة المقّصرين

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 4



نداء اجلمعة

حتى على بنائه النفسي والروحي 
والتأزيم  التصعيد  لغة  فتتحول 
إىل مفردة مؤثرة يف حياته بداًل 
والتحدث  اهلادئ  احلوار  لغة  من 
لآلخرين، وتكهن مساحته إنه ال 
جدي  حترك  أي  األفق  يف  يلوح 
للحل، بل الوضع احلالي ما هو إال 
دوامة من املشاحنات واالتهامات 

واملهاترات.
وتوقع مساحته إن بقاء احلال على 
ما هو عليه سيعرض العراق إىل 
خماطر جدية مستقباًل وسيرتك 
جممل  على  السلبية  بصماته 
ويف خمتلف  العراق  األوضاع يف 
واألمنية  السياسية  األصعدة 
واجلميع  والنفسية  واالجتماعية 

يتحّمل املسؤولية يف ذلك.
قيمة  باخنفاض  يتعلق  وفيما 
الدوالر  إزاء  العراق  الدينار 
القوة  اخنفاض  على  ذلك  وتأثري 
الشرائية للمواطن العراقي الذي 
التضخم،  زيادة  إىل  يؤدي  قد 
املركزي  البنك  إن  قال مساحته: 
اإلجراءات  بعض  اختذ  العراقي 
شراء  على  اإلقبال  تقليل  ومنها 
عدم  اجل  من  مزاده  من  الدوالر 
إىل  لتهريبه  الفرصة  إعطاء 

خطوة  وهذه   .. العراق  خارج 
تؤدي  ولكنها  جهة  من  صحيحة 
الدوالر  من  املعروض  قلة  إىل 
إىل  بالنتيجة  سيؤدي  والذي 
من  البد  وبالتالي  سعره  زيادة 
اجلهات  وإدخال  اجلّدي  التفكري 
من  األخرى  واملالية  املصرفية 
أصحاب اخلربة والكفاءة العلمية 

اإلجراءات  اختاذ  يف  للمشاورة 
املالية اليت تكون ذات اثر اجيابي 

أكرب من األثر السليب.
اليت  احلرية  أجواء  ظل  ويف 
الثقايف  واالنفتاح  العراق  يعيشها 
اآلخرين  وثقافات  أفكار  على 
وعاداتهم وتيّسر ذلك للجميع من 
خالل وسائل االتصال املتقدمة .. 
أشار مساحته اىل إن هناك- كما 
يلوح من بعض الظواهر وتوجهات 
هلذه  سلبيا  استغالال  الشباب- 
احلرية وتغلغل الثقافات الدخيلة 
والعادات املنافية لتقاليد جمتمعنا 
الشباب  داخل  إىل  وأخالقياته 
كثرية  ملخاطر  يؤشر  وهذا   ..
من  البد  وبالتالي   .. مستقباًل 

من  ابتداء  اجلميع  جهود  تضافر 
األسرة  واملدرسة والكلية واجلامعة 
واألستاذ واملدرس واملعلم للحد من 
تأثريات هذا االنفتاح والعمل على 
توجيه الشباب ومتابعتهم ومراقبة 

سلوكهم وتوجهاتهم.
كما شدد مساحة الشيخ الكربالئي 
على  تساعد  عملية  معاجلة  على 
مراكز  بناء  دعم  خالل  من  ذلك 
واملوجّهة  هلم  اجلاذبة  الشباب 
الشباب  حتمي  عمل  خطط  وفق 

من هذه الثقافات والتوجهات.
هناك  إن  من  مساحته  وأرجع 

ظاهرة االنتحار اليت تعود بعض 
اجتماعية  أمور  إىل  أسبابها 
اجلانب  إىل  أرجعها  وبطالة 
من  له  وملا  والفكري  األخالقي 
املنتحر  فهم  على  كبري  تأثري 
للحياة وضرورة حتمّله ملصاعبها 
ما  وكذلك  بالصرب،  ومواجهتها 
لدى  ويشاهده  ويقرؤه  جيده 
اجملتمعات األخرى بهذا الصدد، 
قراره  على  تأثري  له  هذا  كل 
وحتمل  باحلياة  استمراره  يف 
منها  التخلص  أم  مصاعبها 

باالنتحار.

إن تبرير العمليات 
اإلرهابية بإثبات الوجود 
لإلرهابيين ال ينفع 
في الحدِّ منها وان هذا 
الكالم غير مهني وغير 
موضوعي، فإثبات 
الوجود هو تحصيل 
حاصل من أعمالهم 
اإلجرامية

ال نجد شاغال ً 
للسياسيين غير 
دخولهم في دوامة من 
التشاحنات واالختالفات 
في اآلراء حتى صار 
المواطن ال يدري أي طرف 
يتكلم بما هو صحيح 
ومحق؟!

أهم ما جاء في الخطبة:

إن بقاء الحال على ما هو عليه 
سيعرض العراق إلى مخاطر جدية 

مستقبال ً وسيترك بصماته السلبية 
على مجمل األوضاع في العراق 

والجميع يتحّمل المسؤولية في ذلك

إن البنك المركزي العراقي اتخذ بعض 
اإلجراءات ومنها تقليل اإلقبال على 

شراء الدوالر من مزاده من اجل عدم 
إعطاء الفرصة لتهريبه إلى خارج العراق

البد من تضافر جهود الجميع ابتداء من 
األسرة والمدرسة والكلية والجامعة 

واألستاذ والمدرس والمعلم للحد 
من تأثيرات هذا االنفتاح والعمل على 
توجيه الشباب ومتابعتهم ومراقبة 

سلوكهم وتوجهاتهم
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غروُر اإلنسان وغفلُته في الحياة 
وانتباهه بالموت

قال اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه الكريم:
قِّ َذِلَك َما ُكْنَت   )َوَجاَءْت َسْكَرُة املَْْوِت ِباحْلَ
وِر َذِلَك َيْوُم  يُد )19( َوُنِفَخ يِف الصُّ ِمْنُه حَتِ
اْلَوِعيِد )20( َوَجاَءْت ُكلُّ َنْفٍس َمَعَها َساِئٌق 
َهَذا  ِمْن  َغْفَلٍة  ُكْنَت يِف  َلَقْد  َوَشِهيٌد )21( 
اْلَيْوَم  َفَبَصُرَك  ِغَطاَءَك  َعْنَك  َفَكَشْفَنا 
َلَديَّ  َما  َهَذا  َقِريُنُه  َوَقاَل   )22( َحِديٌد 
اٍر َعِنيٍد  َعِتيٌد )23( َأْلِقَيا يِف َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّ
)24( َمنَّاٍع ِلْلَخرْيِ ُمْعَتٍد ُمِريٍب )25( الَِّذي 
َجَعَل َمَع اهللَِّ ِإهلًا آَخَر َفَأْلِقَياُه يِف اْلَعَذاِب 
َأْطَغْيُتُه  َما  َربََّنا  َقِريُنُه  َقاَل  ِديِد )26(  الشَّ
ال  َقاَل   )27( َبِعيٍد  َضالٍل  يِف  َكاَن  َوَلِكْن 
ْمُت ِإَلْيُكْم ِباْلَوِعيِد  خَتَْتِصُموا َلَديَّ َوَقْد َقدَّ
ِبَظالٍَّم  َأَنا  َوَما  َلَديَّ  اْلَقْوُل  ُل  ُيَبدَّ َما   )28(
َهنََّم َهْل اْمَتأْلِت  ِللَْعِبيِد )29( َيْوَم َنُقوُل جِلَ
َوَتُقوُل َهْل ِمْن َمِزيٍد )30( ( – سورة ق- .

بال شك إن اإلنسان هو املخاطب يف هذه 
اآلية حينما يعرّب القرآن بـ)سكرة( املوت؟ 
وهي حلظة االنقطاع عن الدنيا، وال يعقل 
فيها اإلنسان ماذا يصنع!، وتصيبه حالة 
من الذهول وعدم الرتكيز، بينما كان يظن 
إنها ستؤخر وستؤجل ويعتقد بأنها بعيدة، 
نتيجة غروره بصحته وماله وجاهه.. فهذه 
الروح اليت جعلها اهلل تعاىل حتل يف هذه 

يفرتقا،  اليت  اللحظة  ستأتي  األجساد، 
يذهب اجلسد إىل الرتاب من حيث جاء، 
والروح تصعد إىل حيث نزلت، فهذه هي 
حالة املوت باالنتقال من حالة إىل حالة 

أخرى.
إن اإلنسان حياول قدر اإلمكان أن يبتعد 
قادر  غري  وهو  يدفعه  املوت،   يدفع  وأن 
على ذلك!، لكن اإلنسان حياول أن يدفعه، 
وتفكريه،  خميلته  عن  حتى  يبعده  وأن 

وبالنتيجة حيل به املوت الذي يفر منه.
 )20( اْلَوِعيِد  َيْوُم  َذِلَك  وِر  الصُّ يِف  )َوُنِفَخ 
َوَجاَءْت ُكلُّ َنْفٍس َمَعَها َساِئٌق َوَشِهيٌد )21(( 
، فالوعد هو املكافأة على عمل الرب، أما 
وهو  ذلك  من  العكس  على  فهو  الوعيد، 
تعاىل  والتخويف..اهلل  التهديد  من  حنو 
موقع،  من  أكثر  يف  الذنوب  إىل  نبّهنا 
وواعدنا عليها وعيدًا شديدًا، وذلك اليوم 
يوم الوعيد قد حل، ثم تبني اآلية إن كل 
نفس جاءت، ومعها سائق وشهيد، فهناك 
وظيفة سائق ووظيفة أخرى، وهي وظيفة 
شهيد وهو يشهد، وظيفة السائق أن يدفع 
بنا، وهو ال يغيب عنا، فهو يسوقنا ومعه 

شهيد.
)َلَقْد ُكْنَت يِف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعْنَك 

قبسات إميانية

إما شاكرا وإما كفورا
حسن اهلامشي

ِبنٌي، َوَأْن  ْيَطاَن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ َأملْ َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َيا َبيِن آَدَم َأن الَّ َتْعُبُدوا الشَّ
ْسَتِقيٌم،  َوَلَقْد َأَضلَّ ِمنُكْم ِجِبالاًّ َكِثرًيا َأَفَلْم َتُكوُنوا  اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط مُّ
َتْعِقُلوَن، َهِذِه َجَهنَُّم الَّيِت ُكنُتْم ُتوَعُدوَن - يس - اآلية – 60– 61– 62- 63

وكرامة  وافر  نعيم  يعقبه من  وما  الرمحن  ثالث هلما طريق  طريقان ال 
وطريق  وأعظم،  أكرب  تعاىل  اهلل  من  ورضوان  وسالم  وسؤدد  وعزة 
الشيطان الذي يوسوس يف قلوب املغرر بهم لكي يركسها يف االحنراف 
والرذيلة والظلم والعدوان والتيه والضالل املبني فتؤدي بهم إىل اخلسران 

املهلك يف الدنيا واآلخرة. 
ال  أن  آدم  بين  يا  وأوصكم  آمركم  أمل  القيامة،  يوم  اإلهلي  النداء  يأتي 
تطيعوا الشيطان، وحذرتكم إنه عدوكم الواضح الذي ال ختفى عداوته لكم 
وإنه يريد جركم إىل النار، ودعوتكم بواسطة الرسل الذين أرسلتهم إليكم 
إىل عبادتي وطاعيت وعمل الصاحلات وبينت لكم إن طاعيت وعبادتي 

هي الطريق املستقيم الوحيد الذي يؤدي إىل السعادة.
كثريا  خلقا  منكم  أضل  قد  إنه  ترون  وانتم  الشيطان  فلماذا مل حتذروا 
يف  وقعوا  حتى  اهلل  عبادة  وترك  السيئات  فعل  هلم  وزين  هلم  ووسوس 
تصريوا  أن  قبل  تفكر  عقول  لكم  تكن  أمل  العذاب،  واستحقوا  املعاصي 
الدنيا فال  بها يف  توعدون  كنتم  اليت  إىل هذا املصري؟! فها هي جهنم 
تصدقون، بل كنتم تكذبون بها، ادخلوها اآلن واحرتقوا بها وقاسوا حرها 

وعذابها األليم جزاء كفركم وعصيانكم.
تتجلى عدالة اهلل تعاىل مبكافأة املؤمنني وبعذاب الكافرين، إذ كل إنسان 
مبا كسب رهني، رهني عمله وقوله وحركاته وسكناته يف احلياة الدنيا، إن 
كان مصدر خري ونفع وحمبة ووئام وبناء وتطور وخدمة للبشرية فهو منعم 
وإذا كن مصدر شر وعدوان وظلم وجترب  اإلهلية،  بالعناية  مكرم معزز 
وتعنت وهدم وخراب فهو معذب مهان قد حاق بالغضب واالنتقام اإلهلي.

لعمري إن ثنائية التنعيم والتعذيب هي اليت تعطي كل صاحب حق حقه 
دون غمط للحقوق وااللتزامات، فاملؤمن الذي كبح مجاح نفسه األمارة 
بالسوء ووساوس الشيطان وارتدع ونهى نفسه عن الغي واهلوى واملفاسد، 
من غري املعقول يساوى بينه وبني من ترك نفسه عرضة لرياح مغريات 
الشيطان العاتية اليت تقذف به يف الدنيا إىل ساحة اخلذالن ويف اآلخرة 
اهلدى  طريق  انتخاب  إن  حيث  عليه،  مأسوف  غري  النريان  حفرة  إىل 
أحد  بانتخاب  مصريه  يقرر  باختياره  فهو  لإلنسان،  يرجع  والضالل 

النجدين إما شاكرا وإما كفورا.   
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ثقافة حسينية.. ِغَطاَءَك َفَبَصُرَك اْلَيْوَم َحِديٌد )22(( حنن 
يف  كنا  انتبهنا  ومهما  حقيقة،  غفلة  يف 
غفلة، فنحن نعلم ولكن حقيقة وواقع هذا 

املعلوم يف غفلة.

)َوَقاَل َقِريُنُه َهَذا َما َلَديَّ َعِتيٌد )23( َأْلِقَيا 
اٍر َعِنيٍد )24( َمنَّاٍع ِلْلَخرْيِ  يِف َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّ

ُمْعَتٍد ُمِريٍب )25((
 والقرين هو الشيطان، وبالنتيجة القرين 
أمري  يقول  يسّوف،  أن  حياول  الذي  هو 
اإلخوان  شّر   (  : السالم(  )عليه  املؤمنني 
من زّين لك معصية اهلل(، وبالنتيجة هذا 
القرين الذي حياول اإلنسان أن يدفع به 

اٍر َعِنيٍد )24(. ..) َأْلِقَيا يِف َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّ
َفَأْلِقَياُه يِف  )الَِّذي َجَعَل َمَع اهللَِّ ِإهلًا آَخَر 
َما  َربََّنا  َقِريُنُه  َقاَل  ِديِد )26(  اْلَعَذاِب الشَّ

َأْطَغْيُتُه َوَلِكْن َكاَن يِف َضالٍل َبِعيٍد )27(..
يف هذه اآلية، ماذا يقول القرين ؟! يقول 
ولكن  أنا،  ليس  والسبب  أطغيته،  ما  ربنا 
من  اآلن  وتربأت  بعيد،  ضالل  يف  كان 
العمل، فكل شيء أنا كنت أقوله، فانا مل 
افعل وهذا الذي حق عليه العذاب هو يف 
ضالل مريب .. وأنا كقرين له مل أتدخل 

وليس لي سلطان عليه!
ْمُت ِإَلْيُكْم  )َقاَل ال خَتَْتِصُموا َلَديَّ َوَقْد َقدَّ
ُل اْلَقْوُل َلَديَّ َوَما َأَنا  ِباْلَوِعيِد )28( َما ُيَبدَّ

ِبَظالٍَّم ِللَْعِبيِد )29( ..
القلوب جتفل  وحقيقة  اإلهلي  النداء  هنا 

له .. اهلل تبارك وتعاىل قال : ال ختتصموا 
بينكم عندي ال  فيما  وأي خصومة  لدّي، 
قيمة هلا عندي .. ملاذا ؟! قال ال ختتصموا 
ومرت  بالوعيد،  إليكم  قدمت  وقد  لدّي 
عليكم تلك اآليات املخيفة، وتلك املواعظ 
القدرة على  بعقول هلا  املخيفة، وزودتكم 
أن تعرف احلق من الباطل، وقدمت إليكم 
القول  : ما يبدل  بالوعيد، ثم قال تعاىل 
لكن  العمل  استثناء  ليس  والقول   ، لدّي 
العمل لوحده ال ينطق فاإلنسان حياول أن 
ينكر وان يعتذر بل حياول أن  يبّدل، وان 
يقسم انه مل يفعل، نتيجة صعوبة املوقف 
شهادة  تنفع  وال  تزوير،  هنا  ينفع  فال   ..
زور، وال إن اهلل تعاىل مل يعلم ثم علم .. 

فكيف يبدل القول عند اهلل تعاىل ؟! 
َهنََّم َهْل اْمَتأْلِت َوَتُقوُل َهْل ِمْن  َيْوَم َنُقوُل جِلَ

َمِزيٍد )30( ..
هذا  تنطق!  جهنم  إن  هي؟!  ما  النتيجة 
ليس مبستبعد، وإن تنطق املالئكة وخزنة 
هذه  والنتيجة  املهم،  ليس  فهذا  جهنم، 
إذا  ؟!  متتلئ  أن  جهنم  ميكن  الصورة 
 ،! حمدود  اهلل  عذاب  فإذن  متتلئ  كانت 
.. وجيب  للعقوبة  تعاىل  اهلل  خلقها  النار 
جنهم  بان  اآلية،  اإلنسان هلذه  يلتفت  أن 
تنطق هل من مزيد ؟! فوظيفيت أن احرق 

الناس ، إذن أين املخرج واملصري؟! 
فهذا  جدًا،  ومرعبة  خميفة  القضية 
وما  اإلنسان  بني  ما  سقناه  الذي  احلوار 
 ، النزاع  يقطع  تعاىل  واهلل  قرينه،  بني 
غري  اخلصومة  فهذه  لدّي  ختتصموا  ال 
تعاىل  واهلل  لدّي  القول  يبدل  وما  نافعة 
غري ظالم للعبيد وهذه جنهم وهي تقول 

هل من مزيد !!.
آية  يقرأ  قد  األحيان  بعض  يف  اإلنسان 
وهذه   .. حياته  تغرّي  قد  وهي  واحدة 
ستكون  وهي  حقيقية  مشاهد  املشاهد 
ال  اليت  الصورة  لنا  يعرض  تعاىل  واهلل 
صورة  هي  وهذه  منها  نتخلص  أن  ميكن 

أهل النار وهي صورة خميفة. 
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الحسين )عليه السالم( 
يعلمنا الدعوة السرية)3-1(
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الباحثون والفقهاء والعلماء ممن متسكوا بالثقلني كتاب اهلل وعرتة 
نبيه حممد )صلى اهلل عليه واله( نراهم عندما يغوصون يف حبور 
علوم واحاديث اهل بيت النبوة )عليهم السالم( نراهم كال يبحث 
عن اختصاصه يف علمه فالفقيه يبحث عن استدالالت فقهية يف 
حديث املعصوم )عليه السالم( واملعين بالتاريخ حياول ان يستكشف 
من احلديث حقائق تارخيية واالخالقي يبحث عن االخالق وهكذا 
واغلب االحيان جند يف احلديث الواحد للمعصوم )عليه السالم(  

اكثر من منحى نستفيد منه اجال او عاجال .
او على  املهم يف حديث املعصوم  )عليه السالم( جند ما يطابقه 
غراره يف الكتاب والسنة وبقية احاديث املعصومني الذين قبله او 

بعده وكأن احدهم يؤكد لالخر . 
للحسني عليه السالم حزمة من االحاديث والروايات اليت الختلو 
الطف  واقعة  ان  وتكرارا  مرارا  قلت  كما  انه  اال  فوائد مجة  من 
ومأساتها هي الطاغية على تاريخ احلسني )عليه السالم( ، لنقف 

عند هذه الرواية :
ملا كان قبل موت معاوية بسنتني حّج احلسني بن علي )عليه السالم( 
وعبد اهلل بن جعفر وعبد اهلل بن عباس معه، وقد مجع احلسني بن 
علي )عليه السالم( بين هاشم رجاله ونساءهم ومواليهم وشيعتهم 
من حّج منهم ومن مل حيّج، ومن باألمصار مّمن يعرفونه وأهل بيته، 
وآله(  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  أصحاب  من  أحدًا  يدع  مل  ثم 
والنسك  بالصالح  املعروفني  األنصار  ومن  والتابعني  أبنائهم  ومن 
واحلسني  رجل،  ألف  من  أكثر  مبنى  عليه  فاجتمع  مجعهم،  إاّل 
)عليه السالم( يف سرادقة عاّمتهم التابعون وأبناء الصحابة، فقام 
ثّم  عليه،  وأثنى  اهلل  فحمد  فيهم خطيبًا  السالم(  )عليه  احلسني 

قال:
أّما بعد فإّن الطاغية قد صنع بنا وبشيعتنا ما قد علمتم، ورأيتم 
صدقت  فإن  أشياء  عن  أسألكم  أن  اريد  وإّني  وبلغكم،  وشهدمت 
قولي،  واكتموا  مقاليت  فكّذبوني، امسعوا  كذبت  وإن  فصّدقوني، 
ثم ارجعوا إىل أمصاركم وقبائلكم، من أمنتموه ووثقتم به فادعوهم 
إىل ما تعلمون، فإّني أخاف أن يندرس هذا احلّق ويذهب، واهلل 

متّم نوره ولو كره الكافرون.
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لو سألوك

هذه جمموعة من الروايات واحلقائق 
من مصادر القوم تدل على مظلومية 
رواية  ولكل  السالم  عليها  الزهراء 
سنكتفي  ولكننا  تعقيب  اىل  حتتاج 
بذكر النصوص مع مصادرها وهذه 

بعض الروايات : 
1ـ عن علي )عليه السالم( : )بينا رسول اهلل 
آخذ بيدي و حنن منشي يف بعض سكك 
... فلّما خال لي الطريق اعتنقين  املدينة 
ثم أجهش باكيًا ، قلت : يا رسول اهلل ما 
يبكيك؟ قال : ضغائن يف صدور أقوام ال 
يبدونها لك اال من بعدي ، قال : قلت : يا 
 : قال  ؟  ديين  من  اهلل يف سالمة  رسول 
يف سالمة من دينك( )جممع الزوائد 9/ 
118 عن أبي يعلى والبزار بسند صححه 
احلاكم والذهيب وابن حبان ، وراجع نفس 

السند يف املستدرك 3 / 13(.
بن  عمر  ))أتى   : بسنده  الطربي  عن  2ـ 
والزبري  وفيه طلحة  منزل علي  اخلطاب 
واهلل   : فقال   ، املهاجرين  من  ورجال 
ألحّرقن عليكم أو لتخرجن إىل البيعة ... 
منه  وقريب   ،  202/3 الطربي  (()تاريخ 
يف  البخاري  مشايخ  من  شيبه  أبي  ابن 

املصنف 432/7( .
بكر  أبا  إن   ((  : بسنده  البالذري  عن  3ـ 
يبايع  فلم   ، البيعة  يريد  علي  إىل  أرسل 
، فجاء عمر ومعه فتيلة ، فتلقته فاطمة 
بن  يا   : فاطمة  فقالت   ، الباب  على 
اخلطاب أتراك حمّرقًا علّي بابي ؟! قال 
 ، (()أنساب األشراف 1/ 586   ... نعم   :
وقريب منه ابن عبد ربه يف العقد الفريد 
13/5 وأبو الفداء يف املختصر يف أخبار 

البشر 156/1( .

4ـ عن عروة بن الزبري : )) أنه كان يعذر 
يف  هاشم  بين  اهلل يف حصر  عبد  أخاه 
قال   ، ليحرقهم  احلطب  ومجعه  الشعب 
عروة يف مقام العذر واالعتذار ألخيه عبد 
اهلل بن الزبري : بأن عمر أحضر احلطب 
البيعة  عن  ختّلف  من  على  الدار  ليحرق 
ألبي بكر (( )مروج الذهب 86/3 ، شرح 

ابن أبي احلديد 147/20( .
)عليه  الصادق  حممد  بن  جعفر  عن  5ـ 
رأى  حتى  علي  بايع  ما  )واهلل   : السالم( 
بن  إبراهيم  )رواه  بيته(  الدخان قد دخل 
حممد الثقفي يف كتاب أخبار السقيفة ، 

وعنه يف الشايف يف اإلمامة( .
و  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  قال  6ـ 
ما  يؤذيين  مين  بضعة  فاطمة  آله(:)إمنا 

آذاها(
)إمنا فاطمة بضعة مين يؤذيين ما آذاها 

وينصبين ما انصبها(
)فاطمة بضعة مين يقبضين ما يقبضها 

ويبسطين ما يبسطها(
 ، فاطمة  مناقب  باب   : مسلم  )صحيح 
 323/3 املستدرك   ،  5/4 أمحد  مسند 

وقال : صحيح على شرط الشيخني( .
الثقفي  روايات  صحة  على  يدل  ومما 
هذا ما قاله ابن حجر يف )لسان امليزان 
املناقب  كتاب  صنف  ملا  أنه   :  )102/1
واملثالب أشار عليه أهل الكوفة أن خيفيه 
عن  أبعد  البالد  أي   : فقال   ، يظهره  وال 
التشيع ؟ فقالوا له : إصفهان ، فحلف أن 
خيفيه وال حيدث به إال يف إصفهان ، ثقة 
منه بصحة ما أخرجه فيه ، فتحول إىل 

إصفهان وحدث فيها .
7ـ قال ابن أبي دارم املتوفى سنة 352هـ : 

مظلوميُة الزهراء)علـــيها السالم(
من مصادر السلفية

فقه وفقهاء

الفتاوى  من  مجموعة  هذه 
والمقتبسة  والجديدة  المهمة 
ورد  ما  أجوبة  من  غالبيتها  في 
في المواقع المنتسبة لمكتب 
علي  السيد  العظمى  اهلل  آية 
دام  السيستاني  الحسيني 
ظله الوارف. )شبكة السراج في 

الطريق إلى اهلل(.

استفتاءات متنوعة

58 /السؤال: من هم البهري او البهارية الذين يقولون إنهم شيعة 

؟.. وهل جيوز السماح لعامل يعمل لدي يف املتجر، أو لشريك فيه 

، أن يضع صورة سلطان البهرة أو زعيمهم ؟

بإمامة  يعتقدون   ، االمساعيلية  من  طائفة  البهرة  الفتوى: 

إمساعيل ابن اإلمام الصادق عليه السالم ، مع انه مات يف حياة 

أبيه، فيقولون: انه مل ميت ، ثم اعتقدوا بأئمة بعده إىل زماننا 

إمام  منهم  ولكل   ، والبهرة  خانية  اآلغا   : طائفتان  وهم   ، هذا 

األئمة  لسائر  العداء  يظهر  من  منهم  وهناك   ، العصر  هذا  يف 

فال  وإال   ، نصاب جنسون  فهم   ، أظهروا  فإن   . السالم  عليهم 

حيكم بنجاستهم ، وال تسمح له بوضع صورة امامه ، فهذا دعاية 

للضالل .

59 /السؤال: نود معرفة رأي مساحتكم دام ظلكم ، عن رأيكم 

يف الرواة التالني :

حممد بن سنان

حممد بن عيسى العبيدي

عنبسة بن مصعب

الفتوى: حممد بن سنان ضعيف ، وحممد بن عيسى ثقة . وأما 

عنبسة ، فلم نسمع من مساحته شيئًا حوله ، ولكنه غري موثق 

على مبانيه ، مبعنى عدم وجود دليل على وثاقته .

60 /السؤال: )عمار بن موسى الساباطي (أو )اسحاق بن عمار 

بن حيان الصرييف( هل يرى مساحتكم الوحدة يف هذا الراوي 

أم التعدد؟

الفتوى: مل نسمع بأحد قال باحتادهما ، ولو كان توهم ، فهو بني 

عمار وأبي إسحاق ، وهما أيضا متعددان .
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مظلوميُة الزهراء)علـــيها السالم(
والدته ونشأتهمن مصادر السلفية

الكاظمّية سنة  مدينة  الدين يف  السّيد شرف  ُوِلد 
نسبهما  يّتصل  َعَلوّيني  أبَوين  ِمن  هجرّية،   1290
باإلمام موسى بن جعفر الكاظم عليه الّسالم. الَزَم 
العلوم  من  إليه  حيتاج  ما  يديه  على  ودرس  والَده 
األّولّية، فُعِرف بتقّدمه على أقرانه يف سّن مبّكرة. 
إليه  ُيشار  السّيد  أصبح  معدودة  سنواٍت  وخالل 
بالَبنان يف االجتهاد والدّقة وقّوة احُلّجة يف امُلناَظرة 
الفقهّية  الدروس  تقرير  يف  واشتهر  وامُلذاَكرة، 
واأُلصولّية؛ من حيث العمق وحضور الذهن وسرعة 

االستنباط وحّل معضالت املسائل بأقرب طريق.
َنَهل ِمن منري أعالم  الدين قد  السّيد شرف  وكان 
العراق، أمثال: اآلُخوْند حمّمد كاظم اخُلراسانّي، 
وشيخ الشريعة اإلصفهانّي، والسّيد كاظم اليزدّي، 
الصدر.  حسن  والسّيد  الصدر،  إمساعيل  والسّيد 
وكان رمحه اهلل كثرَي السؤال واملذاكرة واالستفسار 
عن مشاكل املسائل، حمّبًا للمناظرة واإلفادة، كارهًا 
للجدل العميق، وإمنا كان يعرض املسألة لُيفيد أو 
امُلتناِظر معه أو  يستفيد، ِمن غري أن يتعاىل على 
الذي  هو  وهذا  النزاع..  احتدم  إذا  شعوره  جيرح 
كّلما  القلوب  وُحرمًة يف  النفوس  َهيبًة يف  له  جعل 

َي وطيُس املذاكرات العلمّية. مَحِ
من  أصبح  حّتى  والثالثني  الثانية  سنُّه  بلغت  وما 
اجملتهدين املرموقني، وأصبح معروفًا يف األوساط 
العلمّية بصورٍة قّلما َحِظي مِبثلها عامٌل قبَله يف مثل 
يف  العلمّي  حتصيله  يواصل  كان  ذلك،  ومع  سّنه. 
بينه  واآلخر  احلني  بني  متنّقاًل  األشرف،  النجف 
بأعالم  يّتصل  وكربالء،  وسامّراء  الكاظمية  وبني 
هذه البالد ومراجعها، حّتى أصبح امسه يرتّدد يف 
كّل ُمنتدًى علمّي، أو جَممع أدبّي.. فقد كان السّيد 
شرف الدين ـ باإلضافة إىل علمه الغزير ـ شاعرًا 
من الطراز الفاخر، ُتقَرأ يف شعره الرّقة واجلزالة 
وبداعة  اللفظ  وفصاحة  املعنى  دّقة  مع  واملتانة، 

األسلوب.
إىل  الدين  شرف  السّيد  عاد  طويلة..  سنني  وبعد 
وطنه يف لبنان، وكانت عودته يومًا مشهودًا يف تاريخ 
جبل عاِمل، فقد استقبله العلماء والزعماء وعاّمة 
الشام،  طريق  على  عامل  جبل  حدود  من  الشعب 
ت  وجتّمعت الُقرى العاملّية ِمن كّل مكان حّتى َغصَّ
السّيد شرف  ورود  وكان  باملستقِبلني.  ُصور  مدينة 
الدين إىل ُصور َمْدعاًة لالجتماعات الكثرية لكاّفة 
الناس، وحافزًا لزيارة إخوانه العلماء األعالم الذين 
املاضية،  العلمّية  أّيامهم  السّيد  بعوّدة  استعادوا 

فاستعّدوا ِمن جديد للمذاكرة واملناقشات املفيدة.
تبحره يف احلديث

ُعيَن العلماء يف كاّفة العصور باألحاديث الواردة عن 
النيّب صّلى اهلل عليه وآله، وأضاف علماء الشيعة 
العرتة  أحاديَث  الشريفة  النبوّية  األحاديث  إىل 
الطاهرة؛ ألّنها ِمن أحاديث جّدهم، كما أّنهم سالم 

اهلل عليهم صورة عنه صّلى اهلل عليه وآله.
مقتصرًا  اهلل  رمحه  الدين  السّيد شرف  يكن  ومل 
الّسالم،  عليهم  األئّمة  أحاديث  يف  التبّحر  على 
الواردة عن طريق  األحاديث  على  اّطالعه  كان  بل 
أهل السّنة واسعًا، وهذا كان ينفعه يف احتجاجاته 
العلمّية معهم. وآخر ما خرج من قلمه ـ وقد جتاوز 
سنَّ الثمانني ـ كتابه القّيم » النّص واالجتهاد «، وهو 

كاشف عن تبّحره يف البحث والتنقيب واملناظرة.
نثره

ُمشرَق  اللفظ،  فصيَح  الدين  شرف  السّيد  كان 
بك، مُيسك بعضه بعضًا، وكان  الديباجة، متَقن السَّ
رمحه اهلل يعرض اجلملة على حّسه املرهف قبل 
أن ُيفرغها على األوراق. وفصاحته يف نثره تظهر 
بوضوح على كّل ما أّلف وصّنف وحّرر ِمن حبوث، 
الدقيقة  العلمّية  معانيه  يتقّمص  األدبّي  وُأسلوبه 

فيزيدها رونقًا وبهاًء، وقّوًة ومضاًء.

فقه وفقهاء

)) إن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت مبحسن 
(( )ميزان االعتدال 139/1( .

8 ـ قال إبراهيم ابن سيار النظام املتوفى سنة 
يوم  فاطمة  بطن  إن عمر ضرب   ((  : 231هـ 
وكان   ، بطنها  من  اجلنني  ألقت  حتى  البيعة 
 ، فيها  مبن  دارها  أحرقوا   : عمر  يصيح 
واحلسن  فاطمة  و  علي  غري  بالدار  كان  وما 
الوايف   ،  59/1 والنحل  )امللل   )) واحلسني 

بالوفيات 17/6( .
9ـ عن شيخ ابن أبي احلديد : )) ملا ألقت زينب 
ما يف بطنها أهدر رسول اهلل دم هبار ، ألنه 
رّوع زينب فألقت ما يف بطنها ، فكان البد أنه 
لو حضر ترويع القوم فاطمة الزهراء وإسقاط 
ما يف بطنها حلكم باهدار دم من فعل ذلك ... 
فقال له ابن أبي احلديد : أروي عنك ما يرويه 
فألقت  روعت  فاطمة  أن  من  الناس  بعض 
عين  ترو  وال  عين  تروه  ال   : ؟فقال  حمسنًا 
بطالنه (( )شرح ابن أبي احلديد 192/14( .

10ـ عن أبي بكر : )) أنه قال قبيل وفاته : إني 
ثالث  على  إال  الدنيا  من  شيء  على  آسى  ال 
مل  أني  وددت   ... تركتهن  أني  ووددت  فعلتهن 
قد  كانوا  وإن  شيء  عن  فاطمة  بيت  أكشف 
غلقوه على احلرب ...(()تاريخ الطربي 430/3 
العقد الفريد 254/2 ، كتاب األموال البن   ،

سالم ، مروج الذهب ، اإلمامة والسياسة( .
 ((  : عائشة  عن  ومسلم  البخاري  أخرج  11ـ 
إن فاطمة بنت النيب أرسلت إىل أبي بكر ... 
، فلم  أبي بكر فهجرته  فوجدت فاطمة على 
النيب ستة  ، وعاشت بعد  تكّلمه حتى توفيت 
أشهر ، فلما توفيت دفنها زوجها علي لياًل ، 
ومل يؤذن بها أبا بكر ... (()صحيح البخاري : 
باب غزوة خيرب ، صحيح مسلم : كتاب اجلهاد 

والسري( .

ال�سّيُد عبد احل�سني �سرف الدين املو�سوّي...)2-1( 
العالمُة الذي ُيشار إليه بالَبنان يف االجتهاد والدّقة وقّوة 

احُلّجة يف امُلناَظرة وامُلذاَكرة
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اإلعداُم بحق 8 إرهابيين متهمين بتفجيرات في كربالء

قانوٌن للفصل العشائري للحد من المطالبات غير 
المعقولة في مبالغ الفصول

افتتاُح أول معرض للسالح في العراق
 منذ عام 2003

الموارُد المائية : سد »السو« التركي 
يضر بنهر دجلة بشكل كبير

المولداُت االهلية والحكومية تستهلك 
8 ماليين لتر يوميا

حصاد »األحرار« األسبوعي 

حكما  كربالء  جنايات  حمكمة  أصدرت 
اعماال  الرتكابهم  ارهابيني   8 حبق   باإلعدام 

وقال   ، باحملافظة  املواطنني  حبق  ارهابية 
املتحدث االعالمي باسم شرطة كربالء املقدم 

حكمت  اجلنائية  احملكمة  ان  الغامني  عالء 
باالعدام على منفذي تفجريات كربالء الذين 

بالتعاون  عليهم  القبض  الشرطة  قوات  القت 
استخبارات احملافظة. مع مديرية 

اخلربية

موجز األحرار
الدولي  االشرف  النجف  مطار   •
على  كويتية  طائرة  أول  يستقبل 
بالكويت  العراقي  السفريان  متنها 
دام  انقطاع  بعد  بالعراق  والكوييت 

21 سنة.
 

سعيها  عن  تعلن  النفط  وزارة   •
بعد  النفط  مصايف  خلصخصة 
تنامي الطلب احمللي على املشتقات 
يف  استثمارات  واجتذاب  النفطية، 
املصايف  إنتاجية  لرفع  القطاع  هذا 
العراقية اىل 750 الف برميل يوميًا 

خالل عام 2013.

عن  تكشف  بغداد  حمافظة   •
اجملاني  الوقود  بتوزيع  العمل  بدء 
للمولدات اعتبارا من 6/1/ ولغاية 
مؤكدة  احلالي,  العام  من   9/30
فرض غرامات مالية حبق اصحاب 
لضوابط  املخالفني  املولدات 

التشغيل. 

الرائد  العشائر  شؤون  مدير  أعلن 
عن  احلسناوي  سلمان  احلقوقي 
العشائري  للفصل  قانون  إعداد 
كربالء  حمافظة  بعشائر  خاص 
غري  املطالبات  من  احلد  ألجل 

يف  الفصول  مبالغ  يف  املعقولة 
ان  مبينا   ، العشائرية  املنازعات 
القانون وضع بالتنسيق والتشاور مع 
العشائر يف جملس حمافظة  جلنة 
مايعرف  وضع  الجل  كربالء 

بـ)السانية( اخلاصة بطلب الفصول 
يف املنازعات العشائرية ، الفتا إىل 
إنها أشبه ما تكون بدستور لعشائر 
اإلنسان  حقوق  مع  تتالءم  كربالء 

واجلانب الشرعي واملهين.

افتتحت وزارة التجارة أول معرض 
للسالح منذ عام 2003 مبشاركة 
دولة   13 متثل  شركة  أربعني 

والصني  اجلنوبية  كوريا  أبرزها 
عدت  وفيما  وبلغاريا،  وتركيا 
نوعية  نقلة  املعرض  هذا  الوزارة 

بعض  أعربت  للعراق  بالنسبة 
الشركات عن رغبتها ببيع أسلحة 

وطائرات متطورة للبالد. 

أن  املائية   املوارد  وزارة  أعلنت 
سد )السو( الذي تعمل تركيا على 
إنشائه حاليا سيضر بشكل كبري 
الواردة  املياه  وكميات  دجلة  بنهر 

البالد  أن  أكدت  فيما  للعراق، 
دول  مع  اتفاقيات  ألي  تفتقر 
اجلوار حتدد حصتها املائية.وكان 
السفري الرتكي يف بغداد قد اشار 

)ألسو( على  ان مشروع سد  اىل 
يؤثر  ولن  بالنهر  يضر  لن  دجلة 
إىل  الواصلة  املياه  كميات  على 

العراق » حبسب قوله«

كشفت وزارة النفط عن ان املولدات 
حنو  تستهلك  واحلكومية  األهلية 
الوقود  من  لرت  ماليني  مثانية 
شركة  عام  مدير  وذكر  يوميًا، 
التابعة  النفطية  املنتجات  توزيع 

اىل وزارة النفط زهري مصطفى 
شاكر ان ما جيهز من مادة زيت 
يف  االهلية  املولدات  اىل  الغاز 
النتاج  يكفي  السكنية  املناطق 
حنو سبعة آالف ميغاواط، فضاًل 

احلكومية  املولدات  تنتجه  عما 
تزود  اليت  اخلاص  والقطاع 
واملستشفيات  التجارية  املناطق 

األهلية وغريها.
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تقارير 

تقرير : حسني النعمة
والسرور  البهجة  حتفها  أجواء  وسط 
وحبضور ديين وبرملاني ولفيف من احلكومة 
احمللية حملافظة صالح الدين وشيوخ ووجهاء 
جتشمت  غفرية  ومجاهري  احملافظة  أبناء 
اخلاصة  األمانة  حفل  السفر حلضور  عناء 
اهلادي  علي  اإلمام  ابن  حممد  السيد  ملزار 
األوىل  املرحلة  بافتتاح  السالم(  )عليهما 
للمزار املشرف، يف  النور  من تذهيب مآذن 
مراسيم خاصة شارك فيه كردوس عسكري 
فعالية  أداء  على  املدربني  الوطن  من خدمة 
االفتتاح بالسالم اخلاص آلل البيت )عليهم 
السالم( عسكريا، كما جرى تكريم العاملني 
مآذن  درع  بتسليمهم  املشروع   إجناح  على 

النور.
علي  األستاذ  بقصيدة  احلفل  أختتم  فيما 
الصفار اليت أرخ فيها افتتاح هذا املشروع، 
الصحن  إىل  احلاضرين  مجيع  وتوجه 
الشريف إلزالة الستار عن الكتيبة القرآنية 
النور،  سورة  من  جزء  عليها  خط  واليت 
وبعض املقرنصات والبالطات الذهبية اليت 
العباسية  العتبة  ورش  داخل  صناعتها  مت 

املقدسة.
عباس(  يوسف  )مسري  املهندس  بني  فيما 
األمني اخلاص للمزار الشريف أن »مشروع 
أجنزته  النور  ملآذن  األوىل  املرحلة  تذهيب 
لقسم  املشرتكة  والفنية  اهلندسية  الكوادر 
العباسية  للعتبة  التابع  اهلندسية  املشاريع 
اهلندسية  القدس  أرض  وشركة  املقدسة 
التذهيب  »مشروع  أن  مضيفا  العراقية«، 
يتم  املشرفة  املزارات  يف  مشروع  أول  هو 
تذهيب  مشروع  بعد  عراقية  بكوادر  اجنازه 

املطهرة«،  العباسية  العتبة  منائر 
على  يدل  املشروع  »اجناز  أن  مؤكدا 
الشيعي  الوقف  ديوان  دعم  تواصل 
)عليه  حممد  السيد  مزار  اىل 

فكرة  »أصل  أن  اىل  الفتا  السالم(«، 
العامة  األمانة  مع  بالتنسيق  كانت  التذهيب 
العمل لتحقيق فكرة  الشيعية ومت  للمزارات 
التذهيب مع العتبة العباسية املقدسة واليت 
للعتبة  العام  األمني  برعاية مساحة  حظيت 
الصايف،  أمحد  السيد  املقدسة  العباسية 
الوقف  ديوان  رئيس  برعاية  حظيت  كما 
دعا  الذي  احليدري  صاحل  السيد  الشيعي 
املزارات  مع  املقدسة  العتبات  تعاون  اىل 
أفضل  لتقديم  العراق  يف  املشرفة  الشيعية 
املزارات  اعمار  يف  تصب  اليت  اخلدمات 

وبدء اخلدمات اىل زائريها«.
استهلتها  بكلمات  االفتتاح  حفل  تكلل  فيما 
ثم  املشرف  للمزار  اخلاصة  األمانة  كلمة 
تلخصت  اليت  الشيعي  الوقف  ديوان  كلمة 
اخلاصة  واألمانة  بلد  مدينة  أهالي  مبباركة 
األوىل  املرحلة  اجناز  على  املشرف  باملزار 
باقي  وحث  املآذن  تذهيب  مشروع  من 
اثر  اقتفاء  العراق من  املزارات املشرفة يف 
العامة  األمانة  كلمة  تلتها  والعمارة،  التطور 
أكد خالهلا  واليت  املقدسة  العباسية  للعتبة 
مساحة السيد امحد الصايف على أن »العمل 
خلدمة العراق واجب شرعي على كل مواطن، 
وألن العراق يستحق منا مجيعا أن خندمه ملا 
وألنه  البالد  بني  متعددة  مزايا  من  به  متيز 
فهنيئا  والصاحلني  واألوصياء  األنبياء  بلد 

لكل من خيدم فيه«.
ونساعد  ندعم  أننا  الصايف«  السيد  وتابع 

واملزارات  املقدسة  العتبات  القائمني يف  كل 
الشريفة وضمن اإلمكانات املتاحة، على كل 
فكرة أو عمل يساهم يف عمليات تطويرها، 
هلذه  والقاصد  الكريم  للزائر  شعور  لتوليد 
به  مهتمة  جهة  هناك  أن  الشريفة  األماكن 
وساهرة على توفري كافة مستلزمات الراحة 
واليت من شأنها أن ختلق عامال روحيا بينه 

وبني صاحب املرقد«.
انشاء  إىل  اهلل  »وفقنا  مساحته  وأضاف 
وإضافة العديد من الورش واملعامل اخلاصة 
ورشة  ومنها  املقدسة  العباسية  بالعتبة 
الصياغة وصناعة البالطات الذهبية واليت 
تعد من أول الورش اليت قامت بعمليات صنع 
خالص،  عراقي  وبكادر  البالطات  وتذهيب 
أبي  مرقد  مآذن  بتذهيب  العمل  هذا  وتوج 
وعمليات  السالم،  عليه  العباس  الفضل 
)عليه  حممد  السيد  مرقد  مآذن  تذهيب 

السالم(«.
فيما بنّي املهندس ضياء جميد الصائغ رئيس 
قسم املشاريع اهلندسية يف العتبة العباسية 
املطهرة »أنيط عمل التذهيب وبتقنية الطرق 
على جلد الغزال إىل شعبة التذهيب واملينا 
للعتبة  اهلندسية  املشاريع  لقسم  التابعة 
بناء  أما األعمال األخرى كأعمال  املقدسة، 
فقد  النحاس  وأعمال  اهلندسية  القياسات 
تكفلت بإجنازها شركة أرض القدس«، مبينًا 
» لقد مشلت املرحلة األوىل للعمل املتعاقد 
عليه مع األمانة اخلاصة ملرقد السيد حممد 

من  العلوي  اجلزء  تذهيب  السالم(  )عليه 
املآذن والشمعة والتاج وغرفة املؤذن مع ما 
فيها من آيات قرآنية لسورة النور عملت من 

الذهب واملينا«.
استغرقت  اليت  العمل  فرتة  »إن  مضيفًا 
لكال  يوما   120 كانت  املشروع  هذا  إلجناز 
فهي  املستعملة  الذهب  كمية  أما  املئذنتني، 

)53( كيلو غراما من الذهب اخلالص«.
عمليات  يف  أستخدم   « الصائغ  وأضاف 
بنقاوة  النحاس  من  طنًا   12 التذهيب 
 )24( عيار  الذهب  من  كغم  و20   )99،99(
)10(غرامات  وبوزن  )18×18(سم  وبقياس 
ذهب خالص لكل بالطة ذهبية, وباستخدام 
أفضل التقنيات، وهي تقنية الَطرْق على جلد 
الغزال ومت اجناز هذا املشروع بوقت قياسي 
عمليات  من  بدءا  عليه،  املتفق  من  وبأقل 

تصنيع البالطات إىل مراحل تركيبها ».
مضيفا« أن عمليات تصنيع البالطات)الطابوق 
وإكسائها   )Golden Blocksالذهيب
التذهيب  شعبة  داخل  متت  بالذهب 
العباسية  العتبة  يف  املذكور  للقسم  التابعة 
 Article املقدسة واستخدمت مادة املينا ) 
enamel( يف تطعيم اآلية القرآنية املذهبة 
التذهيب  عمليات  ومشلت  املآذن،  أعلى  يف 
العلوي  اجلزء   )Operations gilding  (
تبلغ  والذي  الشريف،  املرقد  مئذنيت  من 
يف  املقرنص  اجلزء  عدا  مساحتة160م2 

املئذنتني ».

إزالة الستار عن المئذنتين 
الذهبيتين لمزار السيد محمد 

)عليه السالم( في مراسيم خاصة

تصوير: رسول العواديالذهب يعانق مآذن النور
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ُخِلَق اإلنسان حفنة من الرتاب 
وجل،  عز  اهلل  روح  من  ونفحة 
املادة  مبطالب  ينشغل  وحينما 
إلشباع غرائزه وشهواته وينسى 
يف  يعيش  فإنه  الروح  غذاء 
قوله  يف  كما  وضنك  عذاب 
ِذْكِري  َعن  َأْعَرَض  )َوَمْن  تعاىل 
َوحَنُْشُرُه  َضنًكا  َمِعيَشًة  َلُه  َفِإنَّ 
 - طه  َأْعَمى(   اْلِقَياَمِة  َيْوَم 
أنه  سيشعر   ،  124  – اآلية 
ومتاع  نعم  من  ميلك  ما  برغم 
كل  حقق  ورمبا  وحزين،  تعيس 
جيد  لكنه  احلياة  يف  أهدافه 
وحينما  فارغا.  ناقصا،  نفسه 
يربط أهدافه وحياته باهلل عز 
وجل اهلدف األعلى املطلق فإنه 
مطمئن  ألنه  بالسعادة  سيشعر 
ما  على  يسري  يفعله  ما  كل  أن 
مسع  حتت  كان  طاملا  يرام 
وعليه  املدبر،  اخلالق  وبصر 
الطقوس  بعض  ممارسة  فإن 
زمخًا  لإلنسان  تعين  الدينية 
ويغذي  نشاطه  جيدد  روحيًا 
دوافعه يف اجتاه الكمال املطلق.

فساعات التهجد وقت السحر، 
الدعاء،  فجرًا،  القرآن  قراءة 
غذاء  اهلل،  خلق  يف  التأمل 
حتتاج الروح لرتفل يف ملكوت 
عن  منسلخة  نقية   السماء 
شوائب النفس ونزعتها املادية.

املتدينوَن 
أسعد الناس

وما  كان  إليه فاإلسالم  تهوي  العامل  أفئدة من خمتلف أصقاع  أن  السالم(  )عليه  االمام احلسني  بركات  من 
. ومن بركات نور هدايته اىل طريق اهلل القويم أن وفد اىل حضرته  يزال حممدي الوجود حسيين البقاء 
الشريفة أكثر من عشرين طالبة ميثلن 18 دولة من الشرق والغرب . حيث أقيمت هلن دورة قرآنية لتعليم 
أحكام التالوة والتحفيظ أطلق على الدورة اسم فاطمة الزهراء لتعليم القرآن الكريم . تبنى اإلشراف عليها 
أساتذة وأستاذات متخصصني من كوادر دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة . ومتثل تلك الطالبات 
دول.. تونس وجزر الُقمر ونيجرييا وأوغندا والكونغو وتركيا واندونيسيا وماليزيا واهلند وباكستان وطاجكستان 

وأفغانستان وبنغالدش وميامنار وتنزانيا وإيران ومدغشقر وتايلند.
وتعد هذه الدورة هي الثانية للطلبة الوافدين من خارج العراق بعد الدورة اليت أقيمت للطلبة االندونيسيني 
واليت جاءت تفعيال لالتفاقية القرآنية اليت وقعت مع جملس العلماء االندونيسي . وتبدي دار القرآن الكريم 
يف العتبة احلسينية املقدسة على الدوام استعدادها الحتضان ودعم الراغبني بتعلم كتاب اهلل عز وجل أيًا 

كانت جنسياتهم.

داُر القرآن الكريم تقيم دورة لتعليم كتاب اهلل 
العزيز لطالبات وفدن من 18 دولة

احلسينية  العتبة  يف  الكريم  القرآن  دار  اقرتحت 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  على  املقدسة 
إضافة مادة القرآن الكريم إىل منهج الوزارة للجامعات 
جاء   . كافة  وللمراحل  هلا  التابعة  واملعاهد  والكليات 
ذلك خالل احلفل الذي أقامته الدار مبناسبة اختتام 
لطلبة اجلامعات  القرآني  باملشروع  دوراتها اخلاصة 
العراقية والذي حضره ممثل عن وزارة التعليم العالي 
دار  »تتقدم   : املقرتح  نص  وجاء   . العلمي  والبحث 
العتبة احلسينية املقدسة بإدارتها  القرآن الكريم يف 
من  لكل  واالمتنان  الشكر  ببالغ  التعليمية  وكوادرها 
اجلامعات  يف  القرآنية  الدورات  إجناح  يف  ساهم 
لكي   ، طيبة  بداية  هذه  تكون  أن  آملني  العراقية. 
القرآن وعلومه ومبا  الطلبة األعزاء من معني  يتزود 

لعراق  وحضاري  فكري  بناء  يف  أساس  من  ميثلونه 
يسوده اخلري واحملبة واالزدهار ...ومن خالل انطالق 
من  مباركة  برعاية  اجلامعات  يف  القرآني  املشروع 
ملسناه  وما  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة 
من  واسعة  لدى شرحية  والرغبة  الكبري  التوجه  من 
طلبة وأساتذة اجلامعات لتعلم القرآن الكريم )حفظًا 
العالي  التعليم  وزارة  إىل  نتقدم   .  ) وتفسريًا  وتالوة 
كمنهج  الكريم  القرآن  درس  إدخال  مبقرتح  املوقرة 
جيل  إعداد  يف  يسهم  مبا  واملعاهد  الكليات  جلميع 
احلديثة  العلوم  إىل  إضافة  القرآن  ثقافة  حيمل 
مبختلف االختصاصات .. نسأل اهلل القدير أن يوفق 
البيت  وأهل  الكريم  القرآن  املخلصني خلدمة  مجيع 

)عليهم السالم(«.

داُر القرآن الكريم تقترح على وزارة التعليم العالي 
إضافة مادة القرآن الكريم لمنهج الوزارة
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اّن حبث اهلداية والضالل من      
من  الكريم  القرآن  نظر  وجهة 
النطاق  والواسعة  املعّمقة  البحوث 
دراستها  إّن  حبيث  واملفّصلة، 
أن  تستدعي  وشاملة  كاملة  دراسة 
نأتي جبميع اآليات الواردة يف هذا 
اجملال وتسليط الضوء على مجيع 
أسرارها  وبيان  اآليات  تلك  زوايا 
لنستخلص  فيها  الكامنة  والنكات 
اجملال،  هذا  يف  القرآنية  النظرية 
ومبا أّن ذلك يستدعي حبثًا مفصاًل 
الكتاب،  هذا  هدف  مع  ينسجم  ال 
لذلك سوف نرّكز البحث على نوع 
واحد من اآليات وهي اآليات اليت 
يهدي  و  يشاء  من  فيضل   ( تقول: 

من يشاء ( .
بهذا  االستدالل  اّن  احلقيقة      
الطيف من اآليات القرآنية إلثبات 
عن  غفلة  ُيعّد  »اجلرب«  نظرية 
والسبب  املذكورة،  اآليات  هدف 
بني  اخللط  هو  الغفلة  هذه  يف 
التفكيك  وعدم  اهلداية  من  نوعني 
العامة«  »اهلداية  وهما:  بينهما، 
فإذا  اخلاصة«،  واأُلخرى»اهلداية 
النوعني  الضوء على هذين  سّلطنا 
مفهوم  وجبالء  يّتضح  اهلداية  من 
تلك اآليات واملراد منها، وستنتفي 

حينئذ فكرة اجلرب بالكامل.
اهلداية العاّمة واخلاّصة

سبحانه  اهلّل  أّن  املعلوم  من      
اأُلمور  ومن  شيء  كّل  مفيض  هو 
واّن  اهلداية«  »فيض  يفيضها  اليت 
اإلرشاد  من  نوعني  سبحانه  له 

وشامل  عام  إحداهما  واهلداية، 
مجيع  ويشمل  يستوعب  حبيث 
أفراد اإلنسان، واآلخر هو الفيض 
واإلرشاد اخلاص وهو الذي يشمل 
من  استفادوا  الذين  األفراد  بعض 
وجه  أحسن  على  العامة  اهلداية 
من  الفئة  هذه  اّن  لو  إذ  وأكمله، 
العامة  اهلداية  تستغل  مل  الناس 
والفيض الشامل بصورة صحيحة، 
فحينئذ ال تصل النوبة إىل مرحلة 
هذا  يشملها  وال  اخلاصة  اهلداية 

الفيض أبدًا.
يف  تتلّخص  العاّمة  فاهلداية 

نوعني من اهلداية، هما:
    أ : اهلداية العامة التكوينية

    واملقصود هنا اّن اهلّل سبحانه 
لكّل  وبنّي  املوجودات  مجيع  خلق 
اليت  والوظائف  مهمته  خملوق 
ينبغي عليه القيام بها واملسؤوليات 
اليت البّد من حتّملها. يقول سبحانه 

يف هذا اخلصوص:
...َربَُّنا الَِّذي َأْعطى ُكلَّ َشْيء   (    

َخْلَقُه ُثمَّ َهدى ( .) ]1[(
    ومن الواضح أّن يف هذا النوع 
استثناء  أدنى  يوجد  ال  اهلداية  من 
األفعال  حّتى  بل  وتفاضل،  ومتييز 
الغريزية  احلالة  من  تنطلق  اليت 
لبعض احليوانات واألعمال املنظمة 
معلولة  منها  تصدر  اليت  واملوزونة 
لذلك النوع من اهلداية، فضاًل عن 
اهلداية الفطرية لإلنسان، ففطرة 
كّل إنسان تهديه إىل التوحيد ونبذ 
املوهوب  العقل  وكذلك  الشرك، 

اخلري  معامل  إىل  املرشد  له 
والصالح.

    ب: اهلداية العامة التشريعية
    إّن املراد من اهلداية التكوينية هو 
ذلك النوع من اإلرشاد واهلداية اليت 
تنبع من داخل اإلنسان وكيانه،وأّما 
اهلداية  فهي  التشريعية  اهلداية 
اليت ترد على اإلنسان من اخلارج 
واليت تأخذ بيده يف مواطن اخلطر 
وترشده إىل ساحل األمان وتوصله 
إىل ما يريده بيسر وطمأنينة، ويف 
يوجد  ال  ـ  اهلداية  من  النوع  هذا 
حال  حاهلا  ـ  وتفاضل  متييز  أدنى 
حيث  ـ  قلنا  كما  التكوينية  اهلداية 
وسائل  كّل  لإلنسان  السماء  توفر 
واليت  والصالح  والرشاد  اهلداية 

تتمّثل مبا يلي:
والرسل)عليهم  األنبياء   .1     

السالم( .
    2. األولياء.

    3. الكتب السماوية.
    4. األئّمة والقادة)عليهم السالم( 

.    5. العلماء واملفّكرون.
اليت  الوسائل  من  ذلك  وغري      
اختيار  حتت  سبحانه  اهلّل  وضعها 
للجميع  يتسّنى  بنحو  اجلميع 
من  ينهلوا  وأن  منها  االستفادة 
بال  العذب على حد سواء  منريها 

فرق وبال متايز.
    وبسبب مشولية وعمومية هداية 
يصف  نراه سبحانه  اجملاميع  هذه 
بأّنهما  »القرآن«  و  األكرم«  »النيب 
وخياطب  لأُلّمة  ومرشدان  هاديان 

النيب 
األكرم وبصراحة:

ِإىل  َلَتْهِدي  ...َوِإنََّك   (     
ِصراط ُمْسَتقيم ( .) ]2[(

القرآن      ويقول سبحانه واصفًا 
الكريم:

    ) ِإنَّ هذا اْلُقرآَن َيْهِدي ِللَّيِت ِهَي 
َأْقَوُم... ( .) ]3[(

أن  يقتضي  اإلهلي  العدل  إّن      
مجيع  كاّفة،  للناس  السماء  توّفر 
هلم  وتسّهل  والرشاد  اهلداية  سبل 
أّن  كما  وفهمها،  إليها،  الوصول 
تقتضي  ومهمتهم  العباد  وظيفة 
من خالل  و  ـ  اإلنسان  يستفيد  أن 
احلرية اليت منحت له ـ من مجيع 
يرام  ما  أحسن  على  السبل  تلك 
وجنوده  الشيطان  أنف  يرغم  وأن 
اهلّل  حنو  يتوّجه  وأن  بالرتاب، 
النعم  تلك  بكّل  مستعينًا  سبحانه 
أّن  املعلوم  ومن  له،  توفرت  اليت 
االستفادة من تلك الطرق والوسائل 
لتحصيل هذا النوع من اهلداية غري 
واّن  قيد،  أو  شرط  بأي  مشروط 
اإلرادة واملشيئة اإلهلية تعّلقت بأن 
تضع كّل تلك الوسائل حتت تصرف 

مجيع أفراد اإلنسان واختيارهم.
       ]1[ . طه: 50.
    ]2[ . الشورى: 2.
    ]3[ . اإلسراء: 9.

اختياُر اإلنسان للهداية والضالل)2-1(
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تقرير: صفاء السعدي 

للعتبة احلسينية  العامة  األمانة  أعلنت 
ورؤاها  تطلعاتها  حجم  عن  املقدسة 
ملدينة  الزائرين  خدمة  يف  املستقبلية 
لرئيس  دعوتها  عرب  املقدسة  كربالء 
صاحل  السيد  الشيعي  الوقف  ديوان 
ميدانية على  للقيام جبوالت  احليدري 
واليت  واملستقبلية  املنجزة  املشاريع 
اتسمت  أجواء  االجناز وسط  قيد  هي 
يف  نظريها  قّل  ودميقراطية  بشفافية 
العراق، فقد متت دعوة رئيس الديوان 
من اجل االطالع على املشاريع السيما 
زيارات  سبقتها  قد  الزيارة  هذه  وان 
العراقي  الربملان  من  ألعضاء  عديدة 
ما  وهو  كربالء،  احمللية يف  واحلكومة 
يؤكد جّدية العاملني يف املرقد املقدس 
املشاريع  أضخم  إدارة  من  ومتكنهم 
اجملاالت  يف  كانت  سواء  العمرانية 
العامة  واخلدمية  الـطبية،الصحية 
مدراء  قبل  من  واسع  حضور  وسط 
ببغداد  الشيعي  الوقف  ديوان  أقسام 
جوالت  عرب  متتاليني  يومني  وملدة 
صباحية ومسائية منظمة قادها األمني 
الشيخ  املقدسة  للعتبة احلسينية  العام 
عبد املهدي الكربالئي وعدد من رؤساء 
األقسام فيها، وحبضور عدد من وسائل 

فيها  ،وليتم  واملقروءة  املرئية  اإلعالم 
الصحية  اجملمعات  اكرب  افتتاح  كذلك 
جمانًا  خدماتها  تقدم  اليت  باملنطقة 

للزائرين.
فقد بدأت جولة اليوم األول بزيارة السيد 
رئيس الديوان ملشروع مدينة الزائرين 
العصرية الواقعة على طريق)كربالء – 
بابل( واليت تبلغ مساحتها )50000م2( 
ومبساحة فعلية للبناء بلغت) 35000م2 
قبل  من  ميدانية  ومتابعة  وبإشراف   )
العتبة  يف  اهلندسية  املشاريع  قسم 
املشروع  املقدسة،حيث ضم  احلسينية 
)35( بناية خدمية قسمت إىل  مضيف 
خمصصة  وقاعات  ومسجد  للزائرين 
وأماكن  صحية  وجماميع  لالسرتاحة 
وضوء ومستوصف صحي وبنسب اجناز 
بلغت 80% ، كما وتضمنت اجلولة زيارة 
مدينة الزائرين على طريق )كربالء – 
 43750  ( مساحتها  والبالغة  بغداد( 
منام  قاعة   )11( املشروع  إذ ضم  م2( 
وجماميع صحية واسعة مقسمة للرجال 
والنساء ومركزا صحيا باالضافة إىل 
خضر  ومساحات  ومسجد  مضيف 
ومبدة   %25 االجناز  ونسبة  واسعة، 

زمنية قصرية.
الديوان  رئيس  السيد  ابدى  وقد  هذا 
واليت تصب  املقامة  باملشاريع  إعجابه 

املدينة  وأهالي  الزائرين  خدمة  يف 
حيث قال احليدري يف تصريح خصه 
الزائرين  »مدن  إن  )األحرار(  جمللة 
الرائعة جدًا من  املقامة هي من املدن 
حيث التصميم وملا تضمه من مشتمالت 
ستقدم  اليت  اخلدمات  فيها  تنوعت 
للزائرين الذين يفدون إىل املدينة من 
مقرًا  ستكون  وإنها  احللة  مدينة  جهة 
أيام  يف  فيها  االستقرار  يرغب  ملن 
املليونية كونها ستوفر خدمات  الزيارة 
إلقامة  ومقرًا  ومضيف  وطبية  صحية 

الوفود الرمسية«.
الفرتة  يف  إىل«انه  احليدري  وأشار 
املدن  هذه  يف  سنرى  القادمة  القريبة 
من  توفره  ملا  مجيعًا  بها  نعتز  مالمح 
وسائل راحة لكل زائري األئمة )عليهم 

السالم(.«
مبينًا » إننا نرى أعماال تفوق الطموح 
وهذا من خالل ما شاهدناه وهو اجناز 
مل تتمكن أي وزارة من وزارات الدولة 
الناس.«  مجيع  خلدمة  وهو  اجنازه 
يعد  املشروع  »هذا  إن  إىل  مشريًا 
واحدا من أضخم املشاريع الثالثة اليت 
يتم العمل بها وإنها حمل فخر واعتزاز 

لدينا.«
وقال خماطبًا املسؤولني العراقيني إىل 
العراقيني  خبدمة  االهتمام  ضرورة 

وزوار العتبات املقدسة كافة ومن خالل 
كافة مرافق الدولة.«

من جانبه قال أمني عام العتبة احلسينية 
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
هي  الديوان  رئيس  السيد  »جولة  إن 
لالطالع على مشاريع العتبة احلسينية 
مشروعًا   )50 من)  أكثر  بلغت  واليت 
مدن  وإن  الضخمة  املشاريع  من  وهي 
للزائرين  خدماتها  ستقدم  الزائرين 
والزيارات  السنة  أيام  مدار  وعلى 
كافة  أمام  مفتوحة  وتكون  املليونية 
بالتواصل  الراغبة  اجملتمع  شرائح 
إن  مبينًا:  السالم(،  )عليهم  األئمة  مع 
استيعاب  بإمكانها  الواحدة  »املدينة 
وسط  يوميًا  الزائرين  من  اآلالف 
خدمات متنوعة تقدم للزائرين وبشكل 

جماني.«
سيطلع  الديوان  رئيس  إن  إىل  مشريًا 
على املشاريع الصحية والطبية املتنوعة 
ودعم  برعاية  حتظى  مشاريع  وهي 

السيد صاحل احليدري.«
موقع  تفقد  اجلولة  خالل  ومت  كما 
للعتبة  التابع  الكريم  القرآن  دار  عمل 
نسب  بلغت  والذي  املقدسة  احلسينية 
اجنازه 60% باالضافة إىل ذلك مت زيارة 
العابدين)عليه  زين  االمام  مستشفى 
امحد  شارع  عند  الواقع  السالم( 

رئيس ديوان الوقف الشيعي يطلع ميدانيًا على مشاريع العتبة 
ويفتتح المجاميع الصحية الكبيرة
 سماحة السيد الحيدري: شاهدنا 

انجازات لم تتمكن أي وزارة من 

وزارات الدولة من انجازها وهي 

لخدمة جميع الناس
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الوائلي ومبساحة مقدارها) 3000 م2 
( وبواقع) 6( طوابق حيث بلغت مساحة 
الطابق الواحد) 2000 م2( ليضم )4( 
وصالتني  الكربى،  للعمليات  صاالت 
خارجية  وعيادة  الصغرى،  للعمليات 
املركّزة،  للعناية  وصالة  واستشارية، 
والعيون،  األسنان  لطب  وعيادات 
والدة،  وصاالت  نسائية،  وعيادة 
وخمتربات  القلب،  لفحص  وقاعات 
ومفراس،  ورنني  السونار  وأجهزة 
 )130( الـ  تفوق  استيعابية  وبسعة 
سريرا، حيث بلغت نسب االجناز فيها 

مراحل متقدمة.
كما زار جممع سيد الشهداء اخلدمي 
ومبساحة)  اخلان  باب  مبنطقة  الواقع 
2500 م2 ( واملتكون من )4( طوابق، مع 
سردابني حتت األرض، حيث ضم بني 
مبساحة)  خدمات  مع  مصلى  طوابقه 
متطورا،  صحيا  ومستوصفا  600م2( 
عمليات  وصالة  والدة،  وصاالت 
لـ  تسعان  بصالتني  ومضيف  صغرى، 
)1700(زائر، ومدرسة دينية مكونة من 
ومكاتب  ومرافق  دراسية،  قاعة   )14(
وصلت  عالية  اجناز  وبنسب  أخرى، 
كهربائية  مبصاعد  مزودة   %99 إىل 
األجهزة  وأحدث  متطورة  وسالمل 
عاملية  مناشئ  ومن  واخلدمية،  الطبية 

رصينة.
ووصف السيد صاحل احليدري املشاريع 
الطبية املقامة من قبل العتبة احلسينية 
توجه صحيح خلدمة   « بأنها  املقدسة 
الناس مجيعًا دون متييز وهي الدعوة 
اليت نسمعها من األئمة األطهار، وقد 
إدارة  قبل  من  الدعوة  هذه  جسدت 
العتبة احلسينية املقدسة عرب تقدميها 
دون  اإلنسان  الطبية لصحة  اخلدمات 
سؤاهلا عن انتمائه وهويته، يكفي إنها 

حتمل اسم احلسني )عليه السالم(«.
األعمال  يقّيم هذه  الكل   « إن  وأضاف 

مصلحة  يف  تصب  كونها  ويثمنها 
اإلنسان« وبدوره قّدم السيد احليدري 
»شكره وتقديره لكل من ساهم بإجناح 
العتبة  تنفذها  واليت  الكبرية  املشاريع 

احلسينية املقدسة.«
مضيفًا، إن »إدارة الديوان ستعمل على 
اىل  والتوجهات  األفكار  هذه  تعميم 
للعمل  املقدسة  واملراقد  العتبات  باقي 

بها«، كما وتفقد السيد رئيس الديوان 
احلسيين  احلائر  توسعة  مشروع 
وبواقع  م2(   6000 مساحته)  والبالغة 
)4( طوابق وتكون املساحة الكلية للبناء 
اغلبها  خصصت  قد  م2(   24000(
للزائرين  خاصة  ومساجد  كقاعات 
للتقليل من الزخم احلاصل يف احلرم 
متكامال  اليوم  أصبح  والذي  املقدس 
التسقيف  عملية  إمتام  بعد  السيما   ،ً
احلرم  أرضية  إكساء  عملية  واجناز 

باملرمر الفاخر«.
»أعمال  إن  إىل  احليدري  وأشار 
فرضت  قد  املقدس  للحرم  التوسعة 
ما  وانه  والسعادة  االستحسان  علينا 
من احد يستطيع أن يقف وقفة سلبية 
ضد هذا التطور والعمل الكبري اهلادف 

خلدمة الزائرين.«
زيارة  مت  فقد  ذلك  إىل  باالضافة 
املقدسة،  العتبة  خمازن  مشروع 

املكونة  األوفسيت  مطبعة  ومشروع 
واآلخر  إداري  احدهما  جزءين  من 
الفنية  واملعدات  للمكائن  خمصص 
اهلندسية يف  املشاريع  وبإشراف قسم 

العتبة املقدسة.«
العتبة  مرأب  موقع  زيارة  ومتت  كما 
على  ُشيد  الذي  العصري  احلسينية 

مساحتها)  ارض 

نسب  بلغت  والذي   ) م2   40000
اجنازه 60% وهو عبارة عن كراج مغلق 
باصات  من  مركبة   )225 يستوعب) 
وشاحنات محل ومبساحة) 10000 م2 
تستوعب  مفتوحة  مسقفات  وكذلك   )
لـ )60( مركبة، وورش صيانة لآلليات 
ورش  تشمل  م2(   4000  ( مبساحة 
للغسل،  ومنظومات  وصيانة،  صباغة 
)الكازولني  الوقود  لتزويد  وحمطة 

والبانزين(.
كما مت زيارة مدينة الزائرين العصرية 
الواقعة على طريق )كربالء – النجف( 
ومبساحة) 55000 م2 ( وبواقع طابقني 
تضم  حيث   %50 بلغت  اجناز  وبنسب 
)8( قاعات منام مساحة الواحدة منها) 
ومقسمة  طابقني  وبواقع   ) م2   300
صحية  وجماميع  والنساء،  للرجال 
 ) م2   1165 مساحته)  ومضيفا  كبرية 
اخلدمات  كافة  على  حيتوي  ومسجدا 

( ومركزا  م2  الصحية مبساحة) 730 
 ً فضال   ) م2   375 مبساحة)  صحيا 
الواسعة  اخلضر  املساحات  وجود  عن 
والساحات املخصصة لوقوف سيارات 

الزائرين.
مت  عام  قبل   « احليدري  السيد  وقال 
نالحظ  واليوم  األساس،  حجر  وضع 

بناًء شاخمًا، وفنًا معماريًا اخذ يتوسع 
ملدن الزائرين، وسط حالة من االرتياح 
والفخر باألعمال املنجزة اليت توفرت 
واخلدمات  الراحة  سبل  كافة  فيها 
على  يدل  جيد  أمر  وهو  للزائرين، 
يهدفون  املشروع  هذا  يف  العاملني  إن 
خلدمة الزائر بالشكل احلقيقي والعمل 

على راحته من كافة اجلهات«.
االطالع  مت  لقد  احليدري  وأضاف 
خالل هذه اجلوالت امليدانية على عدد 
للعتبة  العصري  كاملرأب  املشاريع  من 
ومبواصفات  جدًا  كبري  وهو  املقدسة 
األمان،  النقل  لوسائط  تؤمن  واسعة 
وورش العمل من تصليح وصيانة وتضم 
جدًا  متفائلون  وحنن  األجهزة،  احدث 

بهذه النتائج.«
ديوان  رئيس  افتتح  جولته  ختام  ويف 
الصحية  اجملمعات  الشيعي  الوقف 
الشيعي  الوقف  لديوان  التابعة 
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اليت  اإلعالمية  الدورة  اخُتتمت 
أقامتها دار القرآن الكريم لكوادرها 
للعتبة  ، وحضر حفل اخلتام األمني 
الشيخ  مساحة  املقدسة  احلسينية 
التقى   الذي  الكربالئي  املهدي  عبد 
على  وحثهم  الدورة  يف  باملشاركني 
ضرورة االهتمام بالكوادر اإلعالمية 
املثمرة  الدورات   تكثيف  خالل  من 
فرتة  وخالل  الدار  أن  مؤكدًا   ،
العديد  تبين  أن  استطاعت  قصرية 
 ، الواعدة  القرآنية  الطاقات  تفعيل من  إىل   الدورات  هذه  رفد وتهدف  خالل  من  اإلعالمي  اجلانب 

اليت  التخصصية  بالدروس  الكوادر 
لتقديم  املشاركني  تأهيل  شأنها  من 
على  ،والتدريب  التلفزيونية  الربامج 
وتقديم  احملافل  عرافة  بدور  القيام 
تقيمها  اليت  واألمسيات  االحتفاالت 
الدار بني احلني واآلخر. يذكر أن حفل 
اخلتام افتتح بآي من الذكر احلكيم 
 ، املنصوري  منتظر  احلافظ  تالها 
التقديرية  اجلوائز  بتوزيع  واختتم 
بني املشاركني من قبل مساحة األمني 

العام للعتبة احلسينية.     

في ختام الدورة اإلعالمية.. 
األمين العام للعتبة الحسينية المقدسة يوزع الشهادات على المشاركين

اهلندسية يف  املشاريع  وبإشراف قسم 
يف  أوالها  والواقعة  احلسينية  العتبة 
منطقة  عند  واألخرى  املخيم  منطقة 
املشروع  مساحة  بلغت  حيث  املقام، 
األول) 2500 م2 ( وهو عبارة عن طابق 
حتت األرض حيتوي على )300( وحدة 
الرجال  من  لكل  ومحامات  صحية 
والنساء، إضافة إىل أماكن خمصصة 
نظام  اعتماد  فيها  مت  واليت  للوضوء، 
خاص لسحب الروائح والتهوية، فضاًل 
اإليطالي  باملرمر  اجلدران  إكساء  عن 
بسالمل  املشروع  تزويد  ومت  ».كما 
طرف  كل  عند   )2( عدد  كهربائية 
للرجال  مقسمة  واخلروج  للدخول 
والنساء، باإلضافة إىل السالمل الثابتة 
الدخول  عملية  لتسهل  فيه  املوجودة 

واخلروج أثناء الزيارات املليونية«.
خاص  حديدي  سياج  نصب  ومت 
بالطابق األرضي املخصص السرتاحة 
الزائرين ومبساحة )2500 م2( لتكون 
من األماكن املناسبة إليواء الزائرين يف 
احلرم  من  لقربها  املليونية  الزيارات 
على  حتتوي  واليت  املطهر  احلسيين 

مساحات خضر ونافورات ماء صممت 
ضمت  كما  التصاميم،  أحدث  وفق 
مقاعد جللوس الزائرين بلغت عددها 
الـ)100( مقعد من الشكل املزدوج حيث 
تسع الواحدة منها لـ شخصني أو أكثر 

من ذلك«.
الواقعة  الصحية  أما مشروع اجملاميع 
اإلمام  مقام  قرب  احلسينية  نهر  على 
مساحة  على  شيد  فقد  )عج(  املهدي 
طابقني  وبواقع  م2(   800( مقدارها 
 )  90 لتضم)  علوي(  وطابق  )سرداب 
)16( محاما  وكذلك   ، مرافقا صحيا 

الرجال  من  لكل  مقسمة  صحيا 
مت  قد  ذلك  إىل  باإلضافة  والنساء، 
ختصيص مقاعد خاصة للمعوقني من 
الرجال والنساء، كما مت تغليف أرضية 
بالكرانيت  الصحية  اجملاميع  جدران 
بالسرياميك  احلمامات  وأرضية 
والتربيد  التهوية  نظام  استخدام  مع 

احلديث يف املشروع«.
من  األرضي  الطابق  خصص  بينما 
الحتوائه  الزائرين  املشروع السرتاحة 
حديثة  ومظالت  للجلوس  أماكن  على 
بزائري  تليق  ومساحات خضر مجيلة 

مت  وقد  السالم(،  الشهداء)عليه  سيد 
األرضي  للطابق  حديدي  سياج  وضع 
وبطول )127م(، مت تغليفه بالكرانيت».

ُيذكر إن األمانة العامة للعتبة احلسينية 
مركز  يف  صحية  جماميع  أقامت  قد 
عن  فضاًل  الطيب  احلسني  سفري 
اجملاميع الصحية يف حدائق باب قبلة 
اإلمام احلسني )عليه السالم(، إضافة 
إىل اجملاميع الصحية املتنقلة اليت يتم 
اليت  املليونية  الزيارات  خالل  نصبها 

تشهدها مدينة كربالء املقدسة. 
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تقرير: علي اجلبوري

يقدمها  اليت  اخلدمات  تنحصر  مل 
والالسلكية  السلكية  االتصاالت  قسم 
على  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
األجهزة  وتركيب  الصيانة  جماالت 
يساهم  وإمنا  فحسب،  االتصالية 
اليت  اللوازم  صناعة  يف  اآلخر  هو 
األجهزة  من  املقدسة  العتبة  حتتاجها 
يصعب  اليت  واإللكرتونية  الكهربائية 
التصنيع  شركات  من  عليها  احلصول 

أو غالء أسعارها.
وبعد تضافر اجلهود املبذولة من قبل 
القسم ومن أجل احلفاظ  العاملني يف 
على املنظومات الكهربائية واالتصالية 
يف العتبة املقدسة، فقد مت تصنيع فيوز 
جديد يضاهي ما موجود يف األسواق 
حيث  العاملية،  الشركات  تصنعه  وما 
العاملون يف قسم االتصاالت  استطاع 
اجلديد  الفيوز  هذا  خالل  من 
اليت  االتصال  بداالت  على  احلفاظ 
والعطب  للتلف  دائمًا  تتعرض  كانت 
مصادر  لتداخل  نتيجة  الكهربائي 
وتسبب  اهلاتف  أسالك  مع  للكهرباء 

حبرق األجهزة االتصالية.
وقال مسؤول قسم االتصاالت يف العتبة 
املقدسة السيد هشام العميدي: »نتيجة 
وتذبذبه  الكهربائي  التيار  النقطاع 
ذلك مبشاكل  تسبب  وأخرى  فرتة  يف 
يف  السلكي  االتصال  لشعبة  عديدة 
البدالة  وخصوصًا  احلسينية  العتبة 
إىل  االضطرار  عن  ناهيك  السلكية، 
تسليك أسالك اهلاتف اخلاصة بالعتبة 
األهلية  املولدات  أسالك  مع  املقدسة 
مبقدار  كبري  تيار  بعبور  يتسبب  مما 

اليت  اهلاتف  ألسالك  فولت(   220(
كهربائي  تيار  فولتية  أقصى  تتحمل 
)36 فولت( مما يتسبب حبرقها وتلفها 
بالرغم من احتوائها على أنظمة محاية 

ولكنها ال تكفي«.
تعاىل،  »بفضل من اهلل  وتابع حديثه، 
والفنية  الصيانة  شعبة  منتسبو  قام 
مع  وبالتعاون  اإللكرتونية  والربجمة 
صيانة  يف  العاملني  املنتسبني  أحد 
اخلطوط السلكية، بتصنيع فيوز جديد 
من  أقل  أي  فولت(   25( يعمل مبقدار 
حتمل األجهزة االتصالية )36 فولت(، 
حبيث إذا اخرتق التيار الكهربائي هذا 
الفيوز )نظام محاية( فإنه يتوقف عنده 
وبالتالي مينع وصول التيار الكهربائي 
البدالة  إىل  األسالك  عرب  العابر 

الرئيسية وحيافظ عليها من التلف«.
)نظام  الفيوز  »هذا  بأّن  وأضاف، 
األفكار  من  اجلديد(  احلماية 
والتصنيع اخلاص بالعتبة املقدسة، وال 
يوجد ما يضاهيه يف األسواق احمللية 
ما  تطرح  مل  العاملية  الشركات  وحتى 
عدم  إىل  إضافة  اآلن،  حتى  يشابهه 
احتواء دوائر الدولة مثل دائرة الربيد 
يشابهه  ما  كربالء  يف  واالتصاالت 
وهذا جناح نسجله للعاملني يف العتبة 

احلسينية«.
قام  »القسم  إّن  إىل  العميدي  ولفت 
ملدة  اجلديد  الفيوز  هذا  بتجربة 
وقدرة  متانته  ملعرفة  كاملني  شهرين 
حتمله، وقد سّجل جناحًا كبريًا وميكن 
الوقت احلاضر يف  عليه يف  االعتماد 
محاية األجهزة الكهربائية واالتصالية 
من العطب الكهربائي، خصوصًا وأننا 
الوقت  يف  فيوز   )800( بتصنيع  قمنا 

استخدامها  وبإمكان  احلاضر 
واالستفادة منها«.

واألفكار  اإلبداعات  تتوقف  ومل 
السلكية  االتصاالت  لقسم  اخلالقة 
والالسلكية يف العتبة احلسينية عند 
هذا احلد فقط، حيث باشر القسم 
وفريد  جديد  جهاز  بصناعة  ذاته 
مبهمة  يقوم  العامل  يف  نوعه  من 
املتفجرات  كشف  جهاز  فحص 
يف  املستخدمة   )ADE651( الـ 

محاية السيطرات واملداخل األمنية يف 
حمافظة كربالء.

اجلهاز  »حامل  بأّن  العميدي  وأوضح 
اجلهاز  يف  خلل  حبدوث  يعلم  ال 
احلقائب  فحص  يف  يستخدمه  الذي 
إىل  الوافدين  واملواطنني  والعربات 
الضرورة  من  كان  وبالتالي  املدينة، 
صناعة مثل هذا اجلهاز الذي يفحص 
مدى عمل اجلهاز وعدم حدوث خلل أو 
فصل بني كبل اجلهاز وقارئة الكروت 

اخلاصة به«.
القسم  منتسبو  »قام  حديثه،  وأكمل 
بتطوير اجلهاز الذي أصبح باستطاعة 
فحصها  األمنية  األجهزة  حاملي 
املوجود  العطل  ومعرفة  بالكامل 
إشارة  اجلهاز  يصدر  حيث  بداخله، 
وقد  لدقته،  تشري  وصوتية  ضوئية 
بأيادي  املصنع  اجلهاز  هذا  أثبت 

أن   %100 احلسينية  العتبة  منتسيب 
يثبت كفاءته فضاًل عن صناعة كبالت 
تكلفة  بأقل   )ADE651( الـ  ألجهزة 

وأجود عماًل«.
السلكية  االتصاالت  قسم  قام  كما 
مستمر  واحلديث  والالسلكية؛ 
للعميدي، »بنشر هذا اجلهاز اجلديد 
يف  وكفاءته  جناحه  من  التأكد  بعد 
بالعتبة  اخلاصة  األمنية  املفارز 
توزيعه  عن  فضاًل  املقدسة  احلسينية 
على كل من )العتبة العباسية املقدسة، 
قسم بني احلرمني الشريفني، الدورية 
احلسيين،  املخيم  املشرتكة،  األمنية 
مديرية  املرقدين،  محاية  مديرية 
السيد  مرقد  األمين،  الطوق  محاية 
قضاء  يف  السالم(  )عليه  حممد 
والعسكرية  العلوية  والعتبتني  بلد، 

املقدستني(«.

قسم االتصاالت في العتبة الحسينية المقدسة..
يكشف عن صناعة جهازين جديدين يضاهيان المنتجات العالمية
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دبلوماسيوَن وسفراء ألمان يفتحون حوارا موسعا عن قضايا الساعة 
في العراق مع ممثل المرجعية الدينية العليا في كربالء

تقرير: حسني النعمة

مــنــهــج الــعــنــف، وثــقــافــة اإلرهــــــاب، وحوار 
األديان، وراية اإلمام احلسني )عليه السالم( 
احلـــمـــراء، ومــوقــف املــرجــعــيــة مــن قضايا 
الطائفة  أبناء  ونظرة  الــعــراق،  يف  الساعة 
اإلمامية لباقي األديان والقوميات واألعراق 
واألطياف األخــرى، وملاذا مل ينتقم املذهب 
اجلعفري من البعثيني الصداميني ملا القوه 
من ويالت وحيف وقمع بعد أن سنحت هلم 
الفرصة، مجيع هذه احملاور أمجلتها أسئلة 
احلسينية  العتبة  زار  الــذي  األملــانــي  الوفد 
للعراق،  زيـــارتـــه  بــرنــامــج  املــقــدســة ضــمــن 
ممثل  فّصلها  وافية  أجوبة  ألسئلتهم  وكــان 
كربالء مساحة  العليا يف  الدينية  املرجعية 
لقائه  خالل  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
الــوفــد الـــذي ضــم احـــدى عــشــرة شخصية 
رفيعة املستوى بينهم سفري أملانيا األسبق يف 
اجلمعية  رئيس  )دوشــودر(  السيد  سويسرا 
العربية األملانية وناشطون يف حوار األديان 
بينهم رئيس منظمة حــوار األديـــان يف  كــان 
ــدرا شــايــن( عضو  ــســان أملــانــيــا والــســيــدة )ل
الــربملــان األوربــــي وعــضــو احلــلــف اللربالي 
األملاني، والسيد )دانيال هالدا( رئيس جملة 
األوسط  بالشرق  املهتمة   )Altenheim(
)مــاتــلــدا هوندا(  الــســيــدة  والــدبــلــومــاســيــان 
)هاتولدا  والسيدة  هوندا(  )ألكيهن  والسيد 
السعودية،  يف  ــة  ــي ــان األمل الــســفــرية  هـــانـــا( 
والسيدة )بربرا بروس شاين( عضو منظمة 
املنظمات  إحـــدى  الكاثوليكية  يـــو(  )لــيــنــك 
ملكافحة  أملــانــيــا  يف  الفاتيكان  مــع  العاملة 
كاشف  حسن  والدكتور  واألمـــراض،  الفقر 
يف  املغرتبني  األطباء  منظمة  رئيس  الغطاء 
أوربـــا والــســيــدة )قــرطــبــة عــدنــان الطاهر( 

والعضو  األملانية  العراقية  العالقات  رئيس 
األديـــــان يف جمال  حـــوار  ملنظمة  املــؤســس 
)دست  الربوفيسور  والسيد  اإلنسان  حقوق 
الوطنية  اجلمعية  رئــيــس  سيناتور(  وفيتو 
بقضايا  ومهتم  ثــقــايف  ومستشار  األملــانــيــة 

الشرق الوسط.
كــان لــقــاء الــوفــد أشــبــه بــاملــؤمتــر الصحفي 
املرجعية  ممثل  على  أسئلته  تناثرت  حيث 
سؤال  تلو  ســؤاال  كربالء  يف  العليا  الدينية 
ساعتني  استمرت  جللسٍة  مسرتسل  بشكل 
العتبة  يف  الضيافة  دار  قاعة  على  كاملتني 
احلسينية املقدسة، فيما كانت للوفد جولة 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمـــام  متحف  يف 

عقب جلسة اللقاء.
ال��ش��ي��ُخ ال��ك��رب��الئ��ي: االن��ف��ت��اح على 
بني  للتقارب  قناة  األدي���ان  ثقافات 

الشعوب 
الربوفيسور  استهلها  الــلــقــاء  أســئــلــة  أول 
بشفافية  مــتــحــدثــا  ســيــنــاتــور(  )دســتــوفــيــتــو 
األديـــان  ونظرة اإلسالم  عن مسألة حــوار 
والــشــيــعــة لــبــاقــي األديـــــان كــمــا حتـــدث عن 
العنف يف العراق وكيف أن العامل ينظر اىل 
جمريات أحداثه، وقال يف هذا اخلصوص: 
»حنن نبحث عن أطر جديدة إليقاف العنف 
أن هنالك  ِعلم  الــعــراق، وحنــن على  داخــل 
تدخالت عديدة بهذا البلد من الدول اجلوار، 
وأن التطورات واألحداث اجلارية يف اخلليج 
األحداث  جمريات  اىل  باإلضافة  العربي 
الــعــراق، من  تأثري على  كــان هلا  يف سوريا 
هذا  من  التحرر  العراق  يستطيع  كيف  هنا 

املعرتك ويتحرك حبريته يف املنطقة؟
ــشــيــخ عــبــد املـــهـــدي الــكــربــالئــي أجـــاب  ال
حبوار  يتعلق  فيما  سؤاله  عن  الربوفيسور 
املتسائل عن قضية حوار  أن »على  األديــان 

ثقافات  على  االنفتاح  أوال  يعي  أن  ــان  األدي
ــاح عــلــى ثــقــافــة اإلسالم  ــت ــف الــشــعــوب واالن
حبقيقة اإلســالم«، مؤكدا إن »التعرف على 
وليس من  احلقيقية  مــصــادره  من  اإلســالم 
عن  تكتب  حينما  الـــيت  األخــــرى  املـــصـــادر 
بد  ال  ــذا  ل حقيقته،  عــن  تكتب  ال  اإلســـالم 
من الرجوع اىل مصادره احلقيقية للتعرف 
على حقيقة اإلسالم كما هو«، وتابع الشيخ 
اإلسالم  مبادئ  على  »املطلع  ان  الكربالئي 
سيجد مشرتكات بني ثقافات وقيم اإلسالم 
مشرتكة مع باقي األديــان«، مشريا اىل ان 
بها  جاء  اليت  اإلسالمية  واألســس  »املبادئ 
وسلم(  وآلــه  عليه  اهلل  )صلى  النيب حممد 
ومـــن هــم امــتــداد لــه وهـــم األئــمــة األطهار 
أمجعني(  عــلــيــهــم  وســـالمـــه  اهلل  )صـــلـــوات 
اإلسالم  على  من خالهلم  ُيتعرف  من  وهــم 
حممد  الــرســول  أوصــيــاء  كونهم  احلقيقي 
االثــين عشر  وآلــه وسلم(  عليه  )صلى اهلل 
كــمــا كـــان لــنــيب اهلل الــســيــد املــســيــح )عليه 

السالم( أثنا عشر وصيا«. 
الفتا اىل أن االنفتاح على ثقافات اإلسالم 
احلقيقية »هو قناة للتقارب بني الشعوب وهو 
هدف جيب أن يعمل عليه اجلميع لرتسيخ 
املبادئ احلقيقية سواء كانت لإلسالم أو ملا 
جاء به السيد املسيح )عليه السالم(« مؤكدا 
الشعوب  تستدرك  املبادئ  هذه  »ترسيخ  أن 
مجلة  من  أن  موضحا  كافة«،  األخطار  من 
»احـــرتام معتقد وفكر اآلخر  املــبــادئ  هــذه 
تسود  وأن  الفكري  اإلرهـــاب  عن  واالبتعاد 
احملبة والتسامح والعدل واالبتعاد عن الظلم 
أبعادها  وإعطاء احلقوق اىل اآلخرين بكل 

السياسية والفكرية واالقتصادية«.
عــقــب إجــابــتــه عــن الــشــق األول مــن سؤال 
األديان  حـــوار  مــن  كــان  فيما  الــربوفــيــســور 
تعرض مساحته باإلجابة على الشق اآلخر 
يف  املوجود  بالعنف  تعلق  فيما  السؤال  من 
نهضة  مــعــرض حديثه  مــتــنــاوال يف  الــعــراق 
اإلمام احلسني )عليه السالم( وأسباب قتله 
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النفوس  مهوى  الشريف  قربه  أصبح  وكيف 
الزائرين  وقبلة األحــرار ومالذ املاليني من 
لذا البد من الرجوع اىل تاريخ ثورة اإلمام 
الشهيد )عليه السالم( ليقرؤوا قصة اإلمام 

أكثر  قــبــل  هـــذه األرض  عــلــى  قــتــل  وكــيــف 
مــن 1370ســنــة لتكون هــذه الــقــداســة اليت 
البشر من مجيع أحناء  ينشد زيارتها كافة 

العامل«.
مطالبا الوفد »بقراءة سرية اإلمام احلسني 
استشهد؟«  ملـــاذا  ليعرفوا  الــســالم(  )عليه 
متخذا من ذلك السبيل لربط قضية اإلمام 
فــكــريــا وثقافيا  الـــســـالم(  )عــلــيــه  احلــســني 
ــذي ميــر بــه منذ  ومنهجيا بــواقــع الــعــراق ال
أعــوام فقال: ان »الصراع ال زال قائما بني 
منهجني هما اخلط األموي الذي مثله يزيد 
وما أنتهجه من إرهاب وثقافة الظلم وفكر 
يعمل على إقصاء وتهميش اآلخرين ويرعى 
مجيع مناحي الظلم اإلنساني، ومنهج آخر 
والوئام  احملــبــة  ويــدعــو اىل  احلـــق  يــقــدس 
والــســالم واحــــرتام اآلخــريــن وهــو مــا مثله 
مستدركا  السالم(«،  )عليه  احلسني  اإلمــام 
العنف  على  حمــصــورا  ليس  »اإلرهــــاب  أن 
والقتل إمنا له جذور أعمق، فأصحاب منهج 

اإلرهـــاب والــشــر يــريــدون إقــصــاء أصحاب 
والرتهيب  والــقــتــل  بالسجن  اخلـــري  منهج 
عني  وهــي  والتفجري  والتشريد  والتعذيب 

املشكلة«.

يريدون  ال  إنهم  آخر  »مبعنى  ذلك  موضحا 
كان  ويــزيــد  األرض،  على  لغريهم  الــوجــود 
يسودا  أن  هلما  أراد  واملنهج  الفكر  هــذا  له 
)عليه  اإلمــام  يف األرض على خــالف منهج 
لذلك  بالعقل،  له  يدعو  كان  الــذي  السالم( 
احلسني  اإلمــــام  لقتل  جيشا  يــزيــد  جــيــش 
بالطرق  الــســالم(  )عليه  بقتله  يكتفوا  ومل 
حتى  أوالده  قتلوا  بل  اتبعوها  اليت  البشعة 
بعد  أشهر،  ستة  يبلغ  الــذي  الرضيع  طفله 
أن حرموا عليهم املاء أليام بعد أن سقاهم 
اإلمـــــام )عــلــيــه الـــســـالم( وخــيــوهلــم حينما 
على  زادوا  ثم  الواقعة،  من  بأيام  عسكروا 
اإلمــام )ســالم اهلل  ليقتادوا نساء  إجرامهم 
الشام  اىل  أســرى  احلديد  بسالسل  عليه( 
مشيا ملئات الكيلومرتات وهذا هو فكر يزيد 
وأتباعه الذي جير اىل الشر واجلرمية وهو 
ذاتــه ما موجود يف العراق وذاتــه ما يعانيه 
زوار اإلمام احلسني )سالم اهلل عليه( الذين 
يــفــدون عــلــيــه مــشــيــا مــن شــتــى حمافظات 

العراق«. 
الكربالئي داللًة على ما تقدم  الشيخ  وأكد 
به أن »اإلمام احلسني )عليه السالم( بفكره 
ومنهجه وثقافته، له أتباع استمروا على مر 
التاريخ اىل يومنا هذا، ويزيد أيضا بثقافته 
وفكره ومنهجه له أتباع ال زالوا ليومنا هذا، 
لذا الصراع قائم بني منهجني األول إرهاب 
الذين  وزواره  اإلمـــام  ألتــبــاع  يتعرض  وقتل 
يــفــدون لــزيــارتــه بــالــرغــم مــن إنــهــم عــزل ال 
حيملون أي سالح أو عداء أو حقد، فيالقون 
الــتــفــجــريات يف وســـط مجــوعــهــم لتحصد 
والشباب  واألطــفــال  والكهول  النساء  منهم 
فيسقط منهم املئات، وهي ذاتها التفجريات 
اليت تكون يف املدارس واملساجد والشوارع 
ناتج عن منهج  العمال، وهذا  ويف جتمعات 
وثقافة  ملنهج  ــدادا  امــت ميثل  ثــقــايف  فــكــري 
احلقد األمــوي وهــو الــذي يغذي العنف يف 

العراق«.
الفكري  »الــصــراع  أن  اىل  مساحته  الفــتــا 
العراق،  السياسي يف  الــصــراع  مــع  امــتــزج 
حــيــث تــوجــد جمــامــيــع مـــن أصـــحـــاب هذا 
ولو  الشعب  على  التسلط  يــريــدون  الفكر 
بغري احلق باستخدام القوة والعنف لذا فأن 
إقصاء  على  يعمل  سياسي  طابع  له  العنف 
اآلخرين من املواقع السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية«.
والــفــكــري يف  النفسي  الــصــراع  عــن قضية 
وفيتو(  )دســت  الربوفيسور  حتــدث  العراق 
متسائال: »هل تعتقدون بان املعرتك احلالي 
يف العراق سيعيد قضية الصراع الذي دار 
بني يزيد واإلمــام احلسني عليه السالم يف 

هذا العصر؟«. 
التساؤل  هــذا  على  الشيخ  مساحة  جــواب 
كان منطلقا من قضايا العنف اليت يالقيها 
يف  املوجود  »العنف  فقال:  العراقي  الشعب 
الكبري  الشيخ  يعرف  ال  فهو  أعمى  العراق 
النساء،  من  الطفل  من  املقعد  اإلنسان  من 
ذاتــه موجود يف عصر اإلمام  كــان  وهــو ما 
القتل  بشاعة  حيث  الــســالم  عليه  احلسني 

اليت مل متيز بني الصغري والكبري«.    
السيدة )بربرا بروس شاين( عضو منظمة 
)لينك يو( الكاثوليكية تساءلت »عن أوضاع 
هنالك  أن  وادعـــت  ــعــراق  ال يف  املسيحيني 
عنفا ميارس ضدهم، وطالبت الشيخ بتقييم 

الوضع احلالي للمسيحيني يف العراق؟«.
الشيخ الكربالئي قال: »بالرغم من اختالف 
وتــفــاوت ضــحــايــا الــعــنــف إال أن الــعــنــف مل 
الشيعة  طــال  فهو  املسيحيني  على  يقتصر 
واملرجعية  الــعــراقــيــني،  ومجــيــع  والــُســنــة 
املسيحيني  حبماية  املسؤولني  طالبت  العليا 
ــــدت أن  يف عــمــوم حمــافــظــات الـــعـــراق وأك
والُسنة  للشيعة  كــمــا  حــقــوقــا  للمسيحيني 

والكرد وغريهم يف العراق«. 
كــان للسيدة بربرا ســؤال آخــر حــول نظرة 
اإلسالم لباقي األديان فقالت: »هل تعتقدون 
نظرة  مــع  مــتــفــاوتــة  املسيحيني  نــظــرة  بـــأن 

اإلسالم اجتاه العقيدة اإلهلية؟«.
للديانات  أن  ــنــظــُر  »ن ــا  ــن أن بـــني  مســاحــتــه 
التوحيد  نظرة  هي  واحــدة  نظرة  بأصوهلا 
الــيت دعــا هلــا مــوســى وعيسى )ســـالم اهلل 
عليه  اهلل  )صــلــى  حمــمــد  والــنــيب  عليهما( 
وآله وسلم( ومجيع الديانات تلتقي بأصوهلا 

للتوحيد هلل عّز وجل«.
دور املرجعية العليا يف قرارات العراق

األشرف  النجف  يف  العليا  للمرجعية  »كــان 
العراق  بــارز يف استتباب األوضــاع يف  دور 
والنجاح بإطفاء فتيل االقتتال الطائفي، لكن 
مثة مستجدات يف العراق مل يكن للمرجعية 
وقائع  من  تقلل  لكي  فيها  تدخل  أي  العليا 
ـــعـــراق، حــيــث إن  األحـــــداث األخــــرية يف ال
والتوجيه  اإلرشــاد  يف  يتمثل  املرجعية  دور 
والنصح يف األمور اليت تصب يف املصلحة 
للكتل  واجلزئيات  التفاصيل  تاركة  العامة 

السياسية الرئيسة يف البالد؟«.  
كان هلذا السؤال الذي توجه به الربوفيسور 
على  للتعرف  تسعى  إرادة  وفــيــتــو(  )دســـت 
علي  السيد  العظمى  اهلل  آيــة  مساحة  دور 
الوارف(  ظله  )دام  السيستاني  احلسيين 
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اليت  السلطة  ونوعية  الــعــراق  قـــرارات  يف 
يشغلها؟

مســاحــة ممــثــل املــرجــعــيــة الــرشــيــدة أجاب 
مساحة  ميثلها  الــيت  »السلطة  ان  الضيف 
روحية  إال سلطة  هــي  مــا  الــديــين  املــرجــع 
وليست بسلطة تنفيذية أو قانونية«، مشريا 
اىل ان »سلطة القانون والتنفيذ ليست بني 
يدي املرجع الديين، وإن مساحته متكن من 
ميثل  الــذي  الرباني  احلكيم  منهجه  خــالل 
منهج النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم( أن 
حيمي العراق من االجنرار اىل حرب أهلية 

طائفية«.
ولفت الكربالئي اىل أن »العنف يف العراق 
جماميع  إرادة  ميثل  ألنــه  كالطائفية،  ليس 
إرهــابــيــة بقتل أبــنــاء الــعــراق لــلــوصــول اىل 
أهــداف سياسية، وهو على خالف احلرب 
الــطــائــفــيــة الـــيت اســتــطــاع مســاحــة املرجع 
الديين إمخادها وعدم االجنرار إليها وهو 

فرق عن العنف احلالي يف العراق«.
وإلرســـــاء املـــســـاواة والــعــدالــة بــني أطياف 
الشعب العراقي أشار الشيخ الكربالئي اىل 
أن »مساحة املرجع الديين وخالل السنوات 
واملسيحيني  الُسنة  يستقبل  كــان  املنصرمة 
الفئات  ومجيع  الصابئة  وأبناء  وااليزيديني 
األخرى يف العراق وجلميعهم كانت وصيته: 
تــعــامــلــوا مــع اجلــمــيــع دون اســتــثــنــاء على   (
متساوية(،  بنظرة  عراقيون  مواطنون  أنهم 
الـــــوارف( كثري  )دام ظــلــه  وكــــان مســاحــتــه 
اإلمامية  الطائفة  ألبناء  خصوصا  الوصايا 
أن حيافظوا على مصاحل الُسنة وحقوقهم، 
بالرغم من االعتداء على مساجد وحسينيات 
كان  لكنه  اإلرهابيني  قبل  من  املذهب  أبناء 
يطالب الشيعة بالصرب«، مبينا أن »مساحة 
لكن  للعراق  حكيما  منهجا  أعطى  املــرجــع 
العراق  يف  السياسيني  أن  لــه  يــؤســف  ممــا 
مــا يدعو  مــن األحــيــان ال يطبقون  يف كثري 
النسيج  على  احملافظة  مــن  مساحته  إلــيــه 
لذا  الــعــراقــي،  الشعب  ألبــنــاء  االجــتــمــاعــي 
نستقبل  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  حنن 

كافة الوافدين لزيارة اإلمام احلسني )عليه 
السالم( ومن مجيع الشرائح«. 

الــســيــدة )لــســانــدرا شــايــن( عــضــو الربملان 
األوربي كان هلا سؤال حول الوضع السياسي 
يف العراق ومدى تدخل املرجعية فيه فقالت: 
»حنن نبادر يف الربملان األوربي حلل املشاكل 
السياسية العالقة يف العراق لذا كان هنالك 
مقرتح يف الربملان األوربي خللق حوار يقرب 
بني كافة األحزاب العراقية ألننا نعتقد بأن 
النظام السياسي احلالي يف العراق ال يرغب 
به الغرب وعلى السيد املالكي تعيني الوزراء 
املمكن  من  هل  نتساءل  لــذا حنن  األمنيني، 
الوزراء  رئيس  احلكيمة  املرجعية  تدعو  أن 
السيد املالكي حلل األزمة السياسية العالقة 

يف العراق؟«.
»يتعرض  أنــه  للوفد  بني  الكربالئي  الشيخ 
خالل خطب اجلمعة اىل الوضع السياسي 
أنهم  السياسيني  مشكلة  أمــا  ــعــراق،  ال يف 
الديين  املــرجــع  مســاحــة  اىل  يستمعون  ال 
لقاء  مساحته  قاطع  لــذا  تطبيق،  اســتــمــاَع 
احد«،  أي  يستقبل  فــال  السياسيني  كــافــة 
الديين  املــرجــع  »مســاحــة  أن  اىل  مــشــريا 
كثريا ما أعطى السياسيني حلوال لكنهم مل 

يطبقوها«.
يف  األســبــق  األملــانــي  والسفري  الدبلوماسي 
سويسرا أعرب عن »عدم تفهمه لكثري من 
تظاهرات  فمثال هل  الــعــراق  األحـــداث يف 

الشيعة اليت خرجت يف البصرة كانت مبنية 
على أسس متبناة من قبل حكومة إيران؟«.

أجابته  قــبــل  أوضـــــح  الــكــربــالئــي  الــشــيــخ 
»الــدولــة يف  على ســؤال السفري األملاني أن 
العراق ليست شيعية وإمنا الشيعة جزء من 
احلكومة  يف  والتمثيل  العراقية  احلكومة 
والتشريعية  والقضائية  التنفيذية  والسلطة 
العراقية جلميع مكونات اجملتمع العراقي«، 
مستقلون  العراق  »شيعة  أن  وأكــد مساحته 
العراقيني  والء  وأن  بــإيــران  هلم  عالقة  وال 
أن  مبينا  آخــــر«،  بــلــد  ولــيــس ألي  لــبــلــدهــم 
الشوارع  يف  ختــــرج  الــــيت  »الـــتـــظـــاهـــرات 

العراقية للمطالبة باخلدمات«.
ــة اإلمام     الــوفــد األملــانــي: مبــاذا تعين راي

احلسني احلمراء )عليه السالم( ؟
السيد  الضيف  الــوفــد  شخصيات  بــني  مــن 
 )Altenheim( رئيس جملة )دانيال هالدا(
املهتمة بالشرق األوسط كان لديه تساؤل عن 
سبب »رفع الراية احلمراء على قبة اإلمام 
الطائفة  أبناء  ثــأر  لطلب  هي  هل  احلسني 
والتشريد وحاربهم  بالقتل  ممن تسبب هلم 

سنني طواال؟«.
»أبناء  أن  لــلــوفــد  الــكــربــالئــي  الــشــيــخ  بــني 
من  لالنتقام  يسعوا  لــن  اإلمــامــيــة  الطائفة 
أوهلما  بدليلني  ذلك  مؤكدا  كانت«  أية جهة 
»من التاريخ يؤكد أن اإلمام علي بن احلسني 
وأخوته  والـــده  قتلوا  الــذي  الــســالم  عليهما 

وعشريته أمامه وأخــذوه أسريا من كربالء 
اىل يزيد يف الشام والقى ما القى من الظلم 
وحينما  سنني  بعد  لكنه  األمـــوي،  واحلــيــف 
حصلت ثورة يف املدينة املنورة وثار أهلوها 
على حكام بين أمية فخاف أتباع يزيد والذوا 
منه  وطلبوا  السالم(  )عليه  السجاد  باإلمام 
األمــان ومنحهم إيــاه، ودليل آخر يف الوقت 
احلاضر بعد ما القاه الشيعة من ظلم وقتل 
شاهدة  اجلماعية  واملقابر  وتعذيب  وسجن 
وبالرغم  حيف  مــن  أبــنــاؤنــا  شهده  مــا  على 
باالنتقام  للشيعة  سنحت  الفرصة  أن  مــن 
أن مساحة  منعهم  الــذي  لكن  البعثيني؛  من 
مبنع  فتوى  أصــدر  السيستاني  علي  السيد 
وطالب  هلــم  التعرض  وعـــدم  البعثيني  قتل 
باللجوء اىل احملاكم والقانون ألخذ حقوقهم 
اإلمامي  الفكر  على  دليالن  وهما  املستلبة 

الذي يتسامح مع اآلخرين«.
للوفد  العليا  الدينية  املرجعية  وأوجز ممثل 
قبة  فوق  املتواجدة  احلمراء  الراية  مسألة 
اإلمام احلسني )عليه السالم( والغاية منها 
قائال: أن »هنالك حقا وباطال والبد للقانون 
اإلهلي العادل أن حيمي اجملتمع من الباطل 
وأهل الشر لذا كانت الراية احلمراء، وسبب 
آخر لنستذكر حق دم اإلمام احلسني )عليه 
الشيعة  لــذا  بغري حق  ُسلب  الــذي  السالم( 

دائما ما تبذل دماءها يف سبيل احلق«.
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األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تكّرم طلبة 
وتدريسيي مدرسة الموهوبين في البصرة

تقرير: علي اجلبوري

للعتبة  الـــعـــامـــة  األمــــانــــة  كــــّرمــــت 
كــــادر وطلبة  املــقــدســة  احلــســيــنــيــة 
حمافظة  يف  املـــوهـــوبـــني  مـــدرســـة 
املبذولة  باجلهود  عرفانًا  البصرة، 
من قبل إدارتها وكوادرها التعليمية 
البشرية  بالطاقات  البالد  رفد  يف 
البناء  يف  ومــســاهــمــتــهــا  املــبــدعــة 

مستقباًل.
وتعّد مدرسة املوهوبني اليت تأسست 
عام 2007 إحدى مخس مدارس يف 
عــمــوم حمــافــظــات الـــعـــراق، واليت 
ترعى شرحية من الطلبة املوهوبني 
ومبدعني  عــلــمــاء  مــنــهــم  ــصــنــع  وت

يرفدون البالد بعطائهم العلمي.
بعد  املقدسة،  العتبة  تكريم  وجــاء 
يتقدمهم  بها وفد واســع  زيــارة قام 
للعتبة  الــعــام  األمـــني  مكتب  مــديــر 
احلسينية السيد سعد الدين البناء، 
ملدرسة املوهوبني يف البصرة واللقاء 
بكادرها التدريسي وطلبتها، مشيدًا 
بــاجلــهــود املــبــذولــة مــن قــبــل إدارة 
املــدرســة يف رعــايــة هــذه الشرحية 

املتميزة.
املوهوبني  مــدرســة  إدارة  وعــقــدت 
العتبة احلسينية،  وفد  زيارة  خالل 
ندوة تعريفية مبهام ومميزات هذه 
املدرسة اليت تضم 18 طالبًا وطالبة 
من أهالي احملافظة والذين حيملون 

درجات عالية من الذكاء واملوهبة.
ويف كلمتها أمام احلاضرين، رحبت 
األســـــدي مديرة  ــهــال  ــت اب الــســيــدة 
املباركة،  ـــارة  ـــزي ال بــهــذه  املـــدرســـة 
احلسينية  الــعــتــبــة  بـــدور  وأشـــــادت 
شرائح  رعاية خمتلف  يف  املقدسة 

اجملــتــمــع الــعــراقــي، مــقــدمــة نبذة 
املوهوبني  مــدرســة  عــن  تعريفية 
والعقبات اليت تواجهها وطموحاتها 
يف إيصال هؤالء الطلبة املوهوبني 
إىل أعلى مراتب العلم واالستفادة 

منهم يف بناء البالد وازدهارها.
وتابعت حديثها، “تستقبل املدرسة 
مرحلة  مــن  املتخرجني  التالميذ 
الــصــف الــســادس االبــتــدائــي على 
ـــارات  ـــب اخـــت يف  زجـــهـــم  يـــتـــم  أن 
خـــاصـــة تـــوضـــع مــــن قـــبـــل جلنة 
متخصصني  وأكــادميــيــني  خــــرباء 
قياس  عـــلـــى  وتـــعـــمـــل 
وتتم  ــهــم  ــائ ذك مــســتــوى 
تعليمية  مرحلتني  على 
مباشرة،  وتشخيصية 
هذه  يف  جناحهم  وبعد 
االختبارات غري العادية 
الطالب إىل  يتم إدخال 
ويــبــدأ عملنا  املــدرســة، 
واملتمثل بإعداد مشروع 
والذي  املستقبل  عـــامل 
يأتي عرب توفري ظروف 

خاصة بهؤالء الطلبة األذكياء”.
البناء  الدين  للسيد سعد  كان  كما 
الندوة، واليت  كلمة أيضًا يف هذه 
إنــشــاء مثل هذه  فــكــرة  مّثــن فيها 
املدارس اليت ترعى شرحية واسعة 
البالد،  يف  املــوهــوبــني  الطلبة  مــن 
مؤكدًا على “ترحيب األمانة العامة 
لرفد  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
وإيصال  بــاحــتــيــاجــاتــهــا  املـــدرســـة 
صوتها وطموحاتها إىل املسؤولني 
والتعريف بها يف سبيل رعاية مثل 
ودعمها  املــبــدعــة  الــشــرائــح  هـــذه 

ماديًا ومعنويًا”.
بتوزيع  املــقــامــة  ــنــدوة  ال واختتمت 
وكادر  طلبة  على  العينية  اهلــدايــا 
التمسوا  والــيت  املوهوبني  مدرسة 
األمانة  لدن  من  كبريًا  دعمًا  فيها 
وتواصل  احلسينية  للعتبة  العامة 
اجملتمع  شرائح  كافة  مع  رعايتها 
وحدها  كربالء  يف  ليس  العراقي 
احملــــافــــظــــات  كــــافــــة  وإمنــــــــا يف 

العراقية.

A L A H R A R  M A G A Z I N21 جملة االحرار اال�سبوعية



العطاء الحسيني

تقرير: حسني النعمة

العتبة  إعالم  قسم  عليها  اعتاد  زيارات  يف 
إصدارات  لتوزيع خمتلف  املقدسة  احلسينية 
الثقافية  املقدسة  احلسينية  العتبة  أقسام 
وغري  احلكومية  املؤسسات  على  واإلعالمية 
وهي  العراق،  حمافظات  جلميع  احلكومية 
مهام أنيط بها لشعبة الطبع والتوزيع يف قسم 
اإلعالم أحد نوافذ إعالم العتبة املطهرة على 

اجملتمع العراقي والعاملي.
والتوزيع  الطبع  وفد شعبة  )األحرار(  رافقت 
القادة  من  مجلة  والتقت  واسط  اىل 
السياسيني وخنبة من املثقفني واإلعالميني يف 
أماكن جتوال الوفد وكان أول لقاءاتنا بالسيد 
رئيس جملس حمافظة  )حممود عبد طالل( 
احلسينية  »العتبة  أن  بنّي  والذي  واسط 
احلسيين  الفكر  بإشاعة  جادة  املقدسة 
واإلسالمي من خالل ما تنتجه من إصدارات 
واستهدفت مجيع  تنوعت مبخاطبة اجلمهور 

الفئات العمرية«.

تشري  العتبة  »إصدارات  ان  طالل  وأضاف 
اىل كفاءة النخب اإلعالمية العاملة يف إعالم 
اإلعالم  منوذج  اىل  تشري  وكذلك  العتبة، 
إن  ودينيا«، مؤكدا  وثقافيا  اجتماعيا  املتطور 
كبرية  إنعكاسة  املطهرة  العتبة  »إصدارات 
ان  اىل  الفتا  احلسيين«،  اإلعالم  لتطور 
مجيع  بني  احلسينية  العتبة  إعالم  مييز  »ما 
كافة  على  اشتماله  األخرى  املؤسسات 
الوسائل اإلعالمية املقروءة والسمعية واملرئية 

وااللكرتونية«. 
من جانبها قالت السيدة )مكاسب الشمري(

جلنة  ورئيس  واسط  حمافظة  جملس  عضو 
إصدارات  يف  نلحظه  »ما  املواطنني:  شؤون 
ملسألة  مراعاتها  املقدسة  احلسينية  العتبة 
مما  إصداراتها  تعدد  يف  والكمية  النوعية 
إعالمية«،  ومصداقية  ومتانة  قوة  يزيدها 
مبينة أن »من بني أهم اجنازات إعالم العتبة 
املقدسة تبيانها ان قضية اإلمام احلسني )عليه 
السالم( ليست َعربة إمنا عربة وِعربة وهذه 
أسطر  بني  نلمسها  اجلمة  الفكرية  الرتكة 

تقارير ومقاالت إصدارات العتبة املطهرة«.
وتابعت الشمري »يتطلب من باقي املؤسسات 
العتبة  حذو  حتذو  أن  املسلمة  الثقافية 
فكر  من  تستهدفه  فيما  املقدسة  احلسينية 
ومناهل  تعاليم  إلشاعة  نهج  من  وتنهجه 
ما  مع  القبول  حلد  يتوافق  بشكل  حسينية 

يشهده العامل من تطور«. 
ومن جهته أشار األستاذ )ماجد العتابي( مدير 
»إصدارات  إن  اىل  واسط  حمافظة  إعالم 
حمافظة  اىل  شهريا  تصل  املقدسة  العتبة 
الوحدات  كافة  على  توزيعها  ويتم  واسط 
دوائر  ومجيع  احملافظة  يف  والفنية  اإلدارية 
اىل  الفتا  والرئيسية«،  الفرعية  احملافظة 
»مدى استثمار إعالم احملافظة من إصدارات 
السالمة  حيث  من  املقدسة  العتبة  إعالم 

املهنية والفكرية وبراعة التصاميم«.
معاون  األوسي(  )عامر  األستاذ  قال  فيما 
املعلوم  الوقف الشيعي يف واسط: »من  مدير 
لدى اجلميع أن قسم إعالم العتبة احلسينية 
املقدسة له أنشطة متميزة يف نشر علوم أهل 
فان  أخرى  ومن جهة  السالم(  )عليهم  البيت 
املطلع على إصدارات العتبة املتمثلة باجملالت 
ختص  متعددة  مواضيع  سيجد  املتخصصة 
األسرة واجملتمع والطفل واالستبصار والرتاث 
اإلسالمي واحلداثة والتطور والدين والعقيدة 
والشارع العراقي«، مسميا »إصدارات إعالم 

العتبة املطهرة بالصوت اإلعالمي احلقيقي«.
السيد  فالتقينا  مستمرة  كانت  الوفد  جولة 
واسط  جامعة  إعالم  مدير  زوير(  )عالء 
احلسينية  اهلوية  »اعتماد  اىل  أشار  والذي 
منهجا إعالميا ملا متثله العتبة احلسينية من 
منجم فكري وإرث حضاري جلميع الباحثني 
وكافة  والصحفيني  واألدباء  واملفكرين 
املستمرة  »التساؤالت  اىل  منوها  املثقفني«، 
عن إصدارات العتبة يف الوسط اجلامعي ملا 

حتمله من ثقافة وفكر وأدب حسيين«.
حترير  رئيس  التميمي(  )أياد  أوضح  فيما 
على  خيفى  »ال  واسط  يف  الصدى  جريدة 
العتبة  إلعالم  البارز  اإلعالمي  الدور  اجلميع 
»املطالع  أن  اىل  مشريا  املطهرة«،  احلسينية 
التحديد  وجه  على  »األحرار«  جمللة  واملتتبع 
الصادق  لإلعالم  النموذجي  املثال  سيجدها 
بني  الرابطة  الوسيلة  سيجدها  كما  واملهين 
املرجعية والشارع العراقي«، الفتا اىل أن »جملة 
بنقلها  العتبة  إصدارات  بني  تتميز  »األحرار« 
ملشاكل الشارع وهي دليل على جناح املؤسسة 

اإلعالمية الناطقة بالفكر احلسيين«.
مرادا  »األحرار«  »جمللة  أن  التميمي  وزاد 
ومبتغًى، وتهتم بالقارئ وخالية من أي تكلف 
إعالمي وعلى املؤسسات اإلسالمية اإلعالمية 
التأثري  ليكون  اإلصدار  هذا  حذو  حتذو  أن 

أعم وأنفع«.    

مثقفوَن وإعالميوَن من واسط:
إعالم العتبة الحسينية المقدسة أثبت للجميع مصداقيته ومهنيته 

وهويته وهو الوسيلة الرابطة بين المرجعية والشارع العراقي

ما يميز إعالم العتبة الحسينية بين جميع 
المؤسسات األخرى اشتماله على كافة 
الوسائل اإلعالمية المقروءة والسمعية 

والمرئية وااللكترونية

رئيس جملس حمافظة واسط مدير عام فضائية واسط رئيس جلنة شؤون املواطنني مدير اعالم جامعة واسط مدير اعالم حمافظة واسط معاون مدير الوقف الشيعي
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تقارير

تقرير: حسني النعمة

وسط حضور طالبي كبري وشخصيات دينية وسياسية واجتماعية ومن على 
الشعراء  رابطة  أقامت  بابل  جامعة  يف  الصدر  باقر  حممد  الشهيد  قاعة 
برعاية  األول  الفاطمي  األسبوع  بابل  جامعة  يف  الواعي  الشباب  وجممع 
األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة ورئاسة جامعة بابل، األسبوع الذي 
عده املدعوون بادرة طالبية اجيابية ترمجت مفرداته اندفاع ومحاس الشباب 

الثقايف والعلمي إزاء ذكرى استشهاد الصديقة الزهراء )عليها السالم(.
إعالم  قسم  رئيس  سلطان(  كاظم  )علي  األستاذ  قال  املهرجان  أهمية  عن 
على  املطهرة  العتبة  انفتاح  الغريب  من  »ليس  املقدسة:  احلسينية  العتبة 
الشباب األكادميي وللعتبة بوادر سابقة بهذا اخلصوص الذي يعد من أولويات 

اهتماماتنا«.
ودعا رئيس إعالم العتبة املقدسة »باقي اجلامعات العراقية أن حتذو حذو 
طلبة جامعة بابل حرصا على تفعيل الربامج الثقافية واألماسي األدبية اليت 
تسهم يف بث ونشر الثقافة احملمدية احلقة«، الفتا اىل إن »نشر العلم وحده 
بالتسليح  يتسلحوا  مل  وإن  املستقبل،  قادة  اليوم  طلبة  ألن  اهلدف  ال حيقق 
العقائدي الصحيح سيكون هنالك خلل يف املبادئ فال خري يف علم بال دين«، 
مؤكدا إن »فعاليات طلبة جامعة بابل من املؤشرات الثقافية املدعاة للفخر 

واالعتزاز«.
وأضاف سلطان إن »أي مهرجان أو مؤمتر ثقايف يعتمد يف تأثريه املباشر 
على الناس على عدة عوامل أهمها املواضيع املطروحة، واألهداف والغايات 
على  فائدتها  وتعميم  إيصاهلا  وإمكانية  براجمها  تنفيذ  وطريقة  املتوخاة، 
شرحية كبرية من اجملتمع، فإذا توفرت بعض هذه العوامل سيقطف املنظمون 

ألي مؤمتر أو مهرجان مثاره بسرعة خصوصا إذا ما أريد له أن يستمر ».
وأضاف علي كاظم سلطان، إن »العتبة احلسينية املقدسة دأبت على تفعيل 
الربامج اهلادفة خلدمة اجملتمعات بفكر أهل البيت )عليهم السالم(، وكذلك 
التواصل مع الشرحية الطالبية دعما ورعاية واحتواء ألن العلم حباجة اىل 

الدين رديفا وألن الطلبة هم قادة املستقبل«.

فيما أشار األستاذ )أمحد الزاملي( رئيس رابطة الشعراء جبامعة بابل اىل 
إن »جلامعة بابل تركة كبرية يف األدب والثقافة والعلوم أما رابطة الشعراء 
تتناول  وبناءة  هادفة  برامج  يف  املتنوعة  الشباب  طاقات  تبين  على  فعملت 
فكر أهل البيت )عليهم السالم( من هنا كان حفل يوم الغدير يف مهرجان 

الوالية السنوي«.
وبدوره تقدم مسؤول الرابطة بالشكر الوافر للعتبة احلسينية املقدسة على 
إسهامها برعاية املهرجان ودعمها لربامج الشباب معتربا هذا الدعم بادرة 
للتواصل بانفتاح العتبة احلسينية املقدسة على الطلبة اجلامعيني وهو حمل 

فخر واعتزاز. 
»تضمن  فقال:  الزاملي  حدثنا  اجلامعة  يف  الثقايف  األسبوع  فعاليات  وعن 
إصدار  تضمنت  واليت  باحلجاب  االرتقاء  محلة  إطالق  األسبوع  فعاليات 
اإلسالمي  بالزى  فتيات  لصور  اجلامعة  أروقة  يف  ونشرها  بوسرتات 
النموذجي متضمنة أحاديث للمعصومني )عليهم السالم( خبصوص احلجاب 
ومثاليتها  الزهراء  تبني حق  كلمات  الثقايف  األسبوع  األول من  اليوم  فشهد 

وضرورة اقتداء بناتنا بها«.
وأضاف الزاملي »كان اليوم الثاني لألسبوع دعوة الطالبات اللواتي يرتدين 
هذه  تشجيع  لغرض  الدرس  قاعة  ويف  الرمسي  الدوام  وقت  طوال  العباءة 
الظاهرة« مشريا اىل أن »فعالية اليوم الثالث لألسبوع كانت مهرجانًا شعريًا 
)عليها  الزهراء  لنعش  رمزي  بتشييع  مسبوقا  القرآنية  الدراسات  لكلية 
السالم( من كلية الدراسات اىل قاعة الشهيد الصدر يف اجلامعة فيما شهَد 
اليوم الرابع والذي مت حبضور ممثل عن املرجعية الدينية يف النجف االشرف 
)الشيخ علي الشيخ بشري النجفي( والسيد رئيس جامعة بابل الدكتور نبيل 
األعرجي وبعض الشخصيات الدينية والسياسية مشاركة أربعة شعراء من 

خارج احملافظة ومخسة من داخل اجلامعة«.
عليها   ( الزهراء  ملصاب  بالبكاء  احلاضرون  أجهش  القصائد  إلقاء  ومع 
العباءة  يرتدين  طالبة  مخسني  بتكريم  الفاطمي  األسبوع  وأختتم  السالم( 
اإلسالمية خالل ساعات الدوام، وكان مسك اخلتام مشاركة فعاليات فتية 

الكفيل الذي أقامته العتبة العباسية املقدسة.

،،
في ذكرى استشهاد الصديقة الزهراء )عليها السالم(

جامعُة بابل تقيم األسبوع الفاطمي األول برعاية العتبة الحسينية المقدسة
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األدبية

مل�����������ا ت�������ب�������دت ك���������رب���������الء خب������اط������ري
طيبها م����ن����اب����ُع  واش�����ج�����ان�����ي  ف�����اض�����ت 
ص���ف���ائ���ه���ا زالل  أس�����ق�����اه�����ا  وال�����ق�����ل�����ب 
ُح�����زن�����ًا وق�����د َه���م���َع���ت س���ح���ائ���ب ُس����ه����ِدِه
م�����زجم�����رًا ي���ه���ي���ج  ق���������رٌع   ِ ن���ب���ض���ه  يف 
ل�����ك�����ّن�����م�����ا ف�����ي�����ه ال�����ت�����ف�����اخ�����ر ه�����ائ�����ٌج
وال��������������روح ح�����ّل�����ت ب����ال����س����م����اء ك���أن���ه���ا
ض�����ّج�����ت ِل������ق������دس ج�����الل�����ه ل���س���م���وه���ا
َ الن���ه���ا ال�����س�����م�����اء  م����ن����زهل����ا  ك��������ان  ق������د 
 وال���ن���ف���س ُ ق����د ش���رب���ت ب���ك���ّف إب����ائ����هِ 
س�����اِم�����ٌع ده���������ري  ان  ق�����ول�����ي  ن����ف����س  ي�����ا 

ً أِع�����������زة  ُي�������������ِذلُّ   ٍ ُذل  م������ن  ه����ي����ه����ات 
ف���م���ض���ت ت�����ن�����وُح وق�������د َت������ّل������َد ذك�������رُه
حينها ال����ن����دام����ة  اب�������دى  وق������د  رغ����م����ًا 
ُم�������ت�������درع�������ًا ب�����ال�����ع�����ز أش�������ه�������َر جم�������دُه
ُي����ع����ط����ي ل����ك����ل ال����ث����ائ����ري����ن م����واِع����ظ����ًا
م������ن ك������رب������الء ب��������دت ف�����ك�����ان ن�����داؤه�����ا
ب����الئ����ِه م����ث����ل  امل��������اض��������وَن  ُي����ب����ت����ل  مل 
ق������د ن��������ال م����ن����زل����ة ال�����س�����م�����اء ل���ص���ره 
رب���������ُه  َ وآث��������������ر  اع�������ط�������ى  ق���������د  هلل 
أع�����ط�����ى رض�����ي�����ع�����ًا ل�����الل�����ه وط����ف����ل����ةً 
رك�����ن�����ُه ت�������ه�������ّدم   ِ مل�����ص�����رع�����ه  وأخ�������������ًا 

 ٍ ظ��������امل   ٍ ب�����أس�����ر  ان�����س�����اق�����ت  ون�������س�������اًء 
اع����ط����ى وق������د اع����ط����ى ف�����ج�����اَد ِب����ُك����ّل����هِ 
ُم���غ���ي���ث���ُه ف����ه����و  اهلل  ِب��������ُق��������دِس  َومن���������ا 
رحب���������ت جت�������ارت�������ه خب�������ر ب�����ض�����اع�����ةٍ 
رض�������������اَءُه حت���������وز  ان  امل�����ع�����ال�����ي  مث�������ن 

أل�����ف�����ي�����ُت ع�����ي�����ي وامل����������دام����������ُع زم���������زُم
وال�����ث�����غ�����ر ي���ن���ع���ى ب����ال����ن����وائ����ح ي���ب���س���ُم
م������ن َح����������رِّ ل����وع����ت����ه وب����������ات ي���ه���م���ه���ُم
ُم��������رمن��������ًا ف�������رح�������ًا ي�����واس�����ي�����ه ال���������دُم
ك����ط����ب����ول ح��������رب ب����ال����ض����الل����ة حت���ك���ُم
وك�������أن�������ُه س�����ي�����ُف احل�����س�����ني ُي������دم������دُم
ُي�����ع�����ّظ�����ُم ب���������ات  اهلل  ل������ع������رش  ُرك�����������ن 
ل�����ك�����ن�����ه�����ا ض������ج������ت ت�����ه�����ي�����م وت�����ل�����ط�����ُم
السمو ب��ه��ا  ف��اس��ت��ج��ار  ح��س��ي��ن��ًا  ع��ش��ق��ت 
 م�����ن ف���ي���ض ع����زت����ه ف���خ���اط���ب���ه���ا ال������دُم
ي������ا أي�����ه�����ا ال������ده������ُر اخل�����������ؤون س���ت���ن���دُم
ُم ل ف�����ه�����و حُم������������رَّ إن���������ي اب������ي������ت ال��������������ذُّ
ف����ي����ه����ا وب����������ات ال������ده������ر ف����ي����ه ُي������غ������َرُم
ي����ت����ض����رُم ال�������ف�������دى  درب  رأى  مل�������ا 
ي���غ���م���غ���ُم ب�����احل�����س�����ني  ه�������و   ً م����ت����ك����ل����ال 
م������ن ِذك���������ر ص���������والت ي�������ردده�������ا ال����ف����ُم
االع�����ظ�����ُم ال������ف������داء  ه������و  احل�����س�����ني  ان 
ُه������ُم ال�����ب�����ل�����وى  م������ن  َي�����ل�����ق�����وا  ومل  ك������ال 
مل�������ا ت������ب������دى ال������ص������ر وه���������و ُم�����س�����ّل�����ُم
ُي����ط����ُم م������ا  اع�����ض�����ائ�����ه  م������ن  ي����ب����ق  مل 
وب�����ن�����ني م�����ن ح�����د ال����س����ي����وف حت���ج���م���وا
����ت����م����وا يُّ ل������ه ق������د   ً ُح������زن������ًا واط������ف������اال 
ي������ت������أمُل ال  ي��������دوه��������ن  وال����������س����������وط 
ح����ت����ى ت����ف����ت����ق م������ن ِدم�������������اُه ال������ُرع������ُم
وس����ي����ن����ج����ل����ي ي���������وم ال�����ق�����ي�����ام�����ة ي���ك���م
امل������ك������ِرُم وه��������و  اهلل  اش�������راه�������ا  ف����ق����د 
ف����ب����ه ل������ك ال�����دن�����ي�����ا ت�����������ِذُل وُت�������رَغ�������ُم

ملا تبدْت كربالء خباطري

غيث عبد األمر

غيث عبد األمري
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األدبية

حسني  بن  كاظم  بن  حممد  بن  هادي  هو 
املقدسة  كربالء  مدينة  يف  ولد  الشربيت، 
سنة  بها  وتويف  1931م/1354هـ  سنة 
مراحل  يف  تدرج  وقد  1994م/1410هـ، 
حاز  حتى  الرمسية  املناهج  حبسب  الدراسة 
القانون  علم  يف  البكالوريوس  شهادة  على 

والسياسة وزاول مهنة احملاماة لفرتة قصرية.
وامتاز بسعة االطالع وغزارة مادته ومتكّنه من 
كان  ذلك  جانب  واىل  وآدابها،  العربية  اللغة 
كافيًا  إملامًا  وملّمًا  الفارسي،  باألدب  ضليعًا 

بفنونه وأغراضه.
فولكلورية  حبوثًا  وأعّد  مقاالت،  كتب  وقد 

بهذا  تعنى  اليت  اجملالت  يف  نشرها  ممتعة 
الفن، بضمنها جملة » الرتاث الشعيب« اليت 
العراقية،  واإلرشاد  الثقافة  وزارة  تصدرها 
التنّدر  سبيل  على  الشعيب  الشعر  نظم  كما 
وطالوة  روحه  خفة  من  انطالقًا  والفكاهة، 
وغلبة  بالسالسة  ايضًا  نثره  وامتاز  أحاديثه، 

إىل  شعره  يف  وتطرق  عليه،  الفكاهة  روح 
 ، والوصف  والسياسة  والرثاء  الغزل  فنون 
وأما الصفة الغالبة لشعره فهي تكمن يف قوة 
وتدفق  اللفظ،  وجزالة  اللغة،  ومتانة  السبك، 

األحاسيس.
ومن شعره يف سيدنا احلسني هذه األبيات :

من أدباِء كربالَء
الشاعر هادي الشربيت

ب��ال��ُي��م��ن ذك���رى احلسني ل��ق��د ع���اد 
ال���رس���ول ب���ن���ت  ك���اب���ن  ف���ت���ى  وأي 
م���ث���ل���ه يف رف����ي����ع اخل���ص���ال وَم�������ن 
ال���ن���س���اء ت����ك����ّون يف رح������م خ����ر 
البتول ث����دي  ط��ي��ب  م���ن  وارض�����ع 

ف�����أن�����ع�����ش م�����ق�����دم�����ه خ�����اط�����ري
ت���������ّل���������د م����������ن زم��������������ن غ�����اب�����ر
ال����ط����اه����ر اخل������ال������د  ن����س����ب  ويف 
وم������ن ُص����ل����ب ح�����ي�����درة ال���ط���اه���ر
واش������ب������ع م������ن ع���ل���م���ه���ا ال�����ن�����ادر

الشعُر في القرآن الكريم والسّنة الشريفة
وآله(  عليه  اهلل  )صلى  الرسول  كان 
ويكرم  عليه  وجييز  الشعر  يستنشد 
)عليهم  بيته  وألهل  له  املادح  الشاعر 
السالم( وقد روي عنه احلديث الشريف 
البيان  من  وإن  حلكمة  الشعر  من  )إن 
والسري  التاريخ  كتب  لنا  وتذكر  لسحرا( 
حبق  الشريفة  الكلمات  من  الكثري 
الشعراء وكان )صلى اهلل عليه وآله( حيب 
شعر عمه أبي طالب وكثريا ما استنشد 
أبي  درُّ  فيقول:)هلل  الصحابة  من  شعره 
أراد  وعندما  شعره(  ينشدنا  من  طالب 
املطلب عمه )صلى اهلل  بن عبد  العباس 
يف  منه  واستأذن  ميدحه  أن  وآله(  عليه 
)ال  قل  وآله(:  عليه  اهلل  )صلى  قال  ذلك 

يفضض اهلل فاك(.
عمرو  مدحه  ملا  سامل  بن  لعمرو  قال 
)نصرت يا عمرو بن سامل( وقال )صلى 
عندما  ثابت  بن  وآله( حلسان  عليه  اهلل 
قال حسان شعرا يوم غدير خم )التزال 
مانصرتنا  القدس  بروح  مؤيدا  ياحسان 
بلسانك( وكان )صلى اهلل عليه وآله( يعترب 
يقال يف نصرة االسالم  الذي  الشعر  ان 
ورسوله هو جهاد يف سبيل اهلل كما قال 

لكعب بن مالك )ان املؤمن جياهد بسيفه 
جاهدوا  الذين  الشعراء  وهؤالء  ولسانه( 
ورسوله  االسالم  ونصروا  اهلل  سبيل  يف 
املتمثل  احلق  ذلك  على  وتابعوا  بلسانهم 
باهل البيت )عليهم السالم( هم املعنيون 
وعملوا  امنوا  الذين  )اال  تعاىل  بقوله 
وانتصروا  كثريا  اهلل  وذكروا  الصاحلات 
يف  املستثنون  وهم  ماظلموا(  بعد  من 
تعاىل  قوله  من  الكريم  القرآن  صريح 
تفسري  ففي  الغاوون(  يتبعهم  )والشعراء 
علي بن ابراهيم انه قال نزلت يف الذين 
غريوا دين اهلل بآرائهم وخالفوا امر اهلل 
انهم يف  تر  )امل  تعاىل  قوله  ذلك  ويؤكد 
كل واد يهيمون( يعين يناظرون باألباطيل 
مذهب  كل  ويف  باحلجج  وجيادلون 
يذهبون اذن فاآلية الكرمية مل تذم الشعر 
والشعراء بل ذمت من تابع الباطل منهم 

ومدحت الذين تابعوا احلق ونصروه..

اهتمام األئمة بالشعر والشعراء
اهتماما  يولي  اهلل  رسول  كان  ومثلما 
شحذوا  الذين  والشعراء  للشعر  كبريا 
قصائدهم أسنة للدفاع عن االسالم فقد 

من  اهلداة  االئمة  ذلك  يف  اثره  اقتفى 
اهل بيته )عليهم السالم( وكانوا يوجهون 
الشعراء اىل هذه الناحية ويغدقون عليهم 
االموال وحيثونهم على الدعوة هلم كقول 
قال  )من  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام 
بيتا يف  له  بنى اهلل  الشعر  بيتا من  فينا 
اجلنة( وقوله )عليه السالم( )ماقال فينا 
قائل بيت شعر حتى يؤيد بروح القدس( 
الشريفة  الكلمات  من  الكثري  وهناك 
اىل  دعوا  الذين  الشعراء  حبق  لالئمة 
ونشروا  حممد  آل  فضائل  وبثوا  احلق 
يقصدون  الشعراء  وكان  مظلوميتهم 
بقصائدهم  القاصية  البالد  من  االئمة 
وتبجيل  حفاوة  كل  االئمة  من  فيلقون 
ودعاء وارشاد وكانت الغاية من ذلك هو 
امساع املسلمني مآثر اهل البيت )عليهم 
بديع  فين  بأسلوب  ومزاياهم  السالم( 
األرواح  وميازج  القلوب  مبجامع  يأخذ 
ليكون الناس على علم مبا الهل البيت من 
احلق فيقولوا بإمامتهم ويتحلوا بأخالقهم 
ويأخذوا بتعاليمهم ويتربؤوا ممن ظلمهم 
املآمت  اسست  االساس  هذا  -وعلى 
يولون  االئمة  وكان   - واملواكب احلسينية 

وعندما  الطف  بواقعة  خاصا  اهتماما 
يسمعون شعراءهم يرثون احلسني )عليه 
ويرخون  االبواب  يفتحون  كانوا  السالم( 

سرتا فيعلو البكاء والنحيب.
ثورة احلسني )عليه السالم( 

معني الشعراء
مل يقل او يكتب شعر يف شخص او قضية 
او حادثة على مدى التاريخ البشري كما 
السالم(  )عليه  احلسني  يف  وكتب  قيل 
فرغم مضي اربعة عشر قرنا على واقعة 
الطف اال ان هذه الواقعة اخلالدة الزالت 
وستبقى متجددة على مر العصور تستمد 
اليت  السامية  املعاني  االجيال  منها 
احلسني  االمام  الشهداء  سيد  جسدها 
وقد  الطف  ثرى  على  السالم(  )عليه 
من  كبري  عدد  الواقعة  هذه  استحضر 
الشعراء يف خمتلف العصور ومألت آالف 
الكتب والدواوين منذ وقوعها حتى اليوم 
اليت  والقمع  االضطهاد  ظروف  ورغم 
املتعاقبة ضد كل من  مارستها السلطات 
يقول شعرا يف احلسني اال ان كل ذلك مل 
قلوبهم  مينعهم من اجلهر مبا ترسخ يف 

من حب احلسني )عليه السالم(.

عبد اإلله الفهد
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مقاالت

حتت
جاريٌة تؤم املصلني اجملهر

حدث أن اخلليفة األموى الوليد 
عبد امللك كان يواقع جارية وهو 

سكران , وجاء املؤذنون يؤذنون للصالة , 
فحلف أال يصلى بالناس إال اجلارية , فلبست ثياب 

اخلليفة وتنكرت وصلت هذه اجلارية باملسلمني وهى 
جنب و سكرى ) االغاني 46/7(

املستعصم يصلي صالة العيد ليال
موكب املستعصم الذي صلى صالة العيد ليال 

، فقد خرج املوكب يوم عيد الفطر سنة 644هـ 
استمر إىل الليل، وصلى الناس صالة العيد قبل نصف الليل قضاء. وذكر فى املسجد املسبوك« أن 

العساكر فى عاشر ذي احلجة خرجوا إىل ظاهرة البلد، وصلوا صالة العيد وقت غروب الشمس. ) 
احلوادث اجلامعة اخبار سنة 640هـ(

الوليد يصلي الفجر اربعا
وكان السبب يف صرف الوليد بن عقبة ووالية سعيد - على ما روي 

- أن الوليد بن عقبة كان يشرب مع ندمائه ومغنيه من أول الليل إىل الصباح، فلما آذنه 
املؤذنون بالصالة خرج متفضال يف غالئله، فتقدم إىل احملراب يف صالة الصبح، فصلى بهم أربعا، 
وقال: أتريدون أن أزيدكم؟ وقيل: إنه قال يف سجوده وقد أطال: أشرب واسقين، فقال له بعض من 
كان خلفه يف الصف األول: ما تزيد الزادك اهلل من اخلري. واهلل ال اعجب إال ممن بعثك إلينا واليا 

وعلينا أمريا، وكان هذا القائل عتاب بن غيالن الثقفي.
وخطب الوليد فحصبه الناس حبصباء املسجد، فدخل قصره يرتنح، ويتمثل بأبيات لتأبط شرا:

ولست بعيدا عن مدام وقينة ... وال بصفا صلد عن اخلري معزل
ولكنين أروي من اخلمر هاميت ... وأمشي املال بالساحب املتسلسل

معاوية يصلي اجلمعة يوم االربعاء
وقد بلغ من أمر الشاميني يف طاعتهم ملعاوية أنه صلى بهم عند مسريهم إىل صفني صالة اجلمعة 

يف يوم األربعاء، وأعاروه رؤوسهم عند القتال ومحلوه بها.

صالةُ بعض اخللفاء

سامي جواد كاظم

المسؤول ـ المشاكل ـ الحلول           
حسني علي جاسم الكرعاوي

لقيادة اجملتمع  املسؤول  ومن تصدى  واجب 
ودراسة  املشاكل  تشخيص  على  يعمل  أن 
حلول  دومنا  تركت  ما  إذا  واليت  مسبباتها 
من  خطرا  أشد  وباء  إىل  وحتولت  انتشرت 
اإلمراض املعدية وسوف يدفع اجلميع مثنها 
أهم  التشخيص  مرحلة  ولعل  استثناء  دومنا 
العالج  )نصف  قيل  وكما  العالج  مراحل 
منها  املسؤول   متكن  وإذا  الداء(  تشخيص 
فعليه أن يقي الرعية شرورها فهي ال تزال 
حالة )الوقاية خري من العالج( وإذا ما تركها 

حتولت إىل ظاهرة يصعب القضاء عليها. 
املشاكل  تعددت  إذا  املسؤول  عزيزي  وعليك 
معاجلتها من حيث خطورتها وضررها واليوم 
أال  ظاهرة  تكون  تكاد  حالة  لك  نشخص 
املدرسني،  بعض  الطالب( من  )إرهاب  وهي 
ضعاف  بعض  ميارسه  اليت  فاالضطهاد 
كثرية  حبقهم  املرتكبة  واجلرائم  النفوس 

وخطورتها تعم اجملتمع بأسره  يف ظل تغيب 
القوانني منه )الدروس اخلصوصية أوهلا وبيع 
فأثرها   ) ثانيها  مدرسية  مالزم  يسمى  ما 
السليب يهدد بناء األجيال القادمة فهي حتول 
باإلضافة  مادية فقط  لغاية  العلم  الغاية من 
إىل إن ذلك تسبب يف كره الكثري من الطالب 
املعلم  مكانة  وأضعف  واملدرس  للمدرسة 
للمعلم  الشاعر)قم  قول  فنسخ  االجتماعية 
ووفه التبجيال ...كاد املعلم أن يكون رسوال(. 

والسؤال أين أنت من هذه اآلفة أيها املسؤول 
؟! وما هي يف نظرك احللول؟ ونرى من املفيد 
الضرر  عمومية  باعتبار  بعضها  نطرح  أن 
أوهلا  تشخيص من يقوم بنشر هذه السموم 
عن طريق تفعيل دور جمالس اآلباء واملعلمني 
جتيز  ال  القانونية  الضوابط  وان  خاصة 
ترؤفسه إال من قبل أحد أولياء أمور الطلبة 
شأنها  من  فاعلة  عمل  آلية  وضع  من خالل 
املختصني  تكليف  ظواهر،  هكذا  من  احلد 

املعاجلات  ووضع  نشوئها  أسباب  لدراسة 
اليت تتكفل بالقضاء عليها، العمل على إعداد 
الطالب نفسيا وأخالقيا من خالل االهتمام 
البطاقة  يف  املالحظات  وتثبيت  بسلوكياتهم 
املدرسية )وعلى ذكر البطاقة املدرسية اروي 
كان  األوربية فلقد  لكم ما حدث يف احملاكم 
القضاة أمام جرمية تساوت فيها أدلة اتهام 
اجلميع  احملكمة  رئيس  ففاجأ  املتهم  وبراءة 
بطلبه البطاقة املدرسية للمتهم لريى ما هي 
برباءته  حكم  حتى  رآها  ان  وما  سلوكياته 
به  معمول  وهو  العنف  ونبذ  سلوكه  حلسن 
التفريط  عدم  وكذلك  العراقي(  القضاء  يف 
بدرس الرياضة ونشاطاتها السنوية والعناية 
وتهيئة  الفعلية،  وممارستها  الفنية  مبادة 
أثر نفسي  ملا هلما من  الدرسني  مستلزمات 
وال أنسى احلديقة املدرسية وما هلا من وقع 

يف بناء شخصية الطالب. 
معاقبة  من  النقابات  دور  أين  أدري  وال 

الدفاع  من  هم  وأين  املعلمني  من  )امللغمني( 
األبنية  بأوضاع  يتعلق  ما  خاصة  عنهم 
موطنهم  عق  ما  )إذا  وعددها؟!  املدرسية 
ثيابهم  دورا_فأن  للعلم  يبنوا  ومل  أناس   
أكفان موتى    وما بيوتهم إال قبورا ( الذي 
ال يتناسب والزخم الطالبي  ولو كنت مكانهم 
لكان لي دور يف عملية حتديد احتياج املناطق 
للمدارس للحد من احملسوبية واملنسوبية يف 
توزيعها، ولوقفت وقفة جادة تتالءم وما نواجه 
يتعلق  مبا  وأخالقي  وثقايف  فكري  غزو  من 
أجل  من  وحاربت  ومتونها..ولدعوت  باملناهج 
املعلمني  نقابة  ولعل  التعيينات  حتقيق عدالة 
تدرك قدسية مسؤوليتها  ومن هذه القدسية 
نهج  على  للسري  أبنائها  من  اخلريين  ندعو 
اهلل  صلى  األكرم  )املصطفى  األول  معلمهم 
الرتبوية  العملية  مسار  لتصحيح  وآله(  عليه 
إن  خلفهم  وحنن  العلمي  بالواقع  والنهوض 
شاء اهلل سائرون.                                                      
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4/ جمادى االخرة/ 1433هـ 
املوافق 26/ 4/ 2012م

إىل / القارِئ الكريِم

السجاالت والنقاشات كثريا ما حتدث بني االخوان واالصدقاء وقد حيتدم النقاش بسبب معلومة خيتلف االطراف على صحتها ويبدأ كل طرف بالدفاع عن 
ما يعتقد وعندما يصل اىل مفرتق الطرق يف كون املعلومة صحيحة ام خطأ هنا شعوران ال جيب ان يكونا يف الطرفني املتحاورين، الطرف الذي اعتقد خطأ 
املعلومة عليه ان اليتمادى وحياول تربير خطئه بل عليه ان يتسم بالشجاعة ويقر بانه اخطأ يف فهم املعلومة والطرف االخر الذي اثبت صحة معلومته عليه ان 
يشعر بالفخر والزهو وهو يتغلب على الطرف االخر وحياول ان يلح يف تاكيده على صحة معلومته وان الطرف االخر اخطأ ، بل جيب التصرف بكياسة وادب 
حماوال امتصاص اخلجل او االحباط الذي قد يشعر به الطرف االخر ودائما االفضل من كل هذا ان اليتأزم النقاش اىل العناد بل االفضل انسحاب احدهم 

مهما كان موقفه على ان يعاود الكرة بعد هدوء االعصاب.

حممد املوسوي

دخان  لكنه  حلقات،  على شكل  متصاعد  دخان 
ليس كغريه من الدخان فهذا الدخان املتصاعد 
هو من نتاج السكائر والذي حيتوي على بعض 
الغازات السامة اليت تسبح يف الفضاء واملتكونة 
الكاربون  أوكسيد  وثاني  أول   غازي   ( من 
نيكوتني  النشادر  وغاز  اهليدروجني  وكربيتيد 
الصمغ ومشتقات  والقطران إضافة اىل وجود 

الفينول. 
هي  السكائر  يف  املوجودة  النيكوتني  مادة  أن 
الذع  وطعم  نفاذة  رائحة  ذات  التبغ   نبات  من 
وأن  سامة  ألنها  للحشرات  مبيدا  وتستخدم 
شجرة التبغ موطنها األصلي يف أمريكا اجلنوبية  
وجلبها املستكشفون األسبان واألنكليز اىل أوربا 
يف العام 1556 . ومن ثم إنتقلت  اىل كافة دول 

العامل عن طريق التجارة .
الباذجنان  فصيلة  من  هي  التبغ  شجرة  وان 
أوربا  ودخلت  الدينية،  املناسبات  يف  وتستخدم 
نيكوت  جان  طريق  عن  مرة  ألول  واستخدمت 
عام  يف  بامسه،  النيكوتني  مادة  اقرتنت  الذي 

. 1586
ويكون أعلى أرتفاع لشجرة التبغ هو مرت ونصف 
األوراق  أما  اللون،  بأزهار محراء  وتنتهي  املرت 
طول  فيرتاوح  للتدخني  املستخدم  اجلزء  وهي 
 . سم   25 اىل  سم   15 من   الواحدة   الورقة 
وأنتشرت زراعته يف املناطق املعتدلة اليت فيها 
مئوية،  األربعني درجة  تتعدى  درجات حرارة ال 
على  املتساقطة  أو  الناضجة  أوراقها  وتأخذ 
من  لفرتة  الشمس  أشعة  على  لتجفف  األرض 
اللون  صفراء  وتصبح  لونها  يتغري  حتى  الزمن 
التبغ  ملعامل  أما  اليابسة  األوراق  هذه  وتباع 
وتتسابق  التبوغ،   لبيع  أو اىل حمالت  مباشرة 
تقديم  يف  السكائر  لصناعة  عاملية  شركات 
الوقت  يف  وكثرت   . السكائر  نوعية  يف  األجود 
التجارية املنتجة هلذه  احلاضر أمساء املاركات 
املادة لرواج بيعها يف األسواق العاملية وخصوصا 
يف الدول الفقرية اليت أدمن على تناوهلا رجاال 
الشباب  اىل  التدخني  عادة  وأمتدت  ونساء 
خاطئ   أساس  على  االطفال  وحتى  واملراهقني 

بأن تكون له شخصية لكل من تناول السكائر.
رغم  يدخنون  األرض  سكان  أكثر  وأصبح    

األعالنات  طريق    عن  املستمرة  التحذيرات 
املقروءة أو املسموعة أو املرئية كل يوم من قبل 
طريق  عن  العراق  ويف  العاملية  الصحة  منظمة 
حتذيرية  إعالنات  تنشر  اليت  الصحة  وزارة 
دون  لكن  وندوات   مؤمترات  عقد  مع  مستمرة 
رغم  مألوفا  شيئا  أصبح  التدخني  ألن  جدوى 
صدور أوامر حكومية ملكافحة التدخني والقضاء 
للمدخن  والصحية  املادية  ألضراره  عليه 
الواحدة  السيكارة  يف  وألن  معه،  واملستنشق 
واالختناق  السرطان  تسبب  سامة  غازات 
حسب  السامة  النيكوتني  مادة  على  الحتوائها 
التقارير الطبية العاملية، وأمجع العلماء واألطباء 
حبرمتها  املذاهب  خمتلفة  الدينية  واملراجع 
واإلمتناع عن تناوهلا ألنها ضارة بالصحة العامة، 
والتدخني له أضرار أخرى هو التهاب احلنجرة 
فقدان  اىل  ويؤدي  واللسان  التنفسية  واجملاري 
الشهية لألكل وعسر اهلضم ونقص الوزن وتلون 
األسنان واألصابع إضافة اىل وجود رائحة غري 

حمببة عند املدخن .
فقد جتد  أطالقا  موروثة  غري  عادة  فالتدخني 
مع  علمه  بدون  يدخن  أبنه  لكن  يدخن  ال  أبا 

لسوء  إما  التدخني  ترك  منهم  وقسم  أصدقائه 
حالته الصحية اليت ال تسمح باالستمرار عليها 
طبعا بعد تلقيه أمرا من الطبيب املعاجل أو من 
التكاليف املادية الكبرية لشراء السكائر كل يوم 
قوت  ال  الذين  العمل  عن  العاطلني  وخصوصا  

هلم .
علب  لشراء  تصرف   اليت  املبالغ  حسبنا  ولو   
تقدر  احلاضر  الوقت  يف  يوم  كل  السكائر 
العراق  يف  املدخنون  كان  ولو  الدنانري  مباليني 
وكم  يوم  كل  هؤالء  يصرف  فكم  ماليني  أربعة 
تاجر يبيع ومن هو املستفيد وكم مبلغا يف السنة 
أربعة ماليني مدخن  لو ضربنا مثال  الواحدة؟! 
بسعر  واحدة  علبة  يوم  كل  يستهلك  واحد  لكل 
ألف دينار سيصبح الرقم ) أربع مليارات دينار 
يوميا ( وأضربها يف الشهر الواحد ثم أضرب 
احلاصل يف السنة الواحدة ستجد أن املستهلكني 
هلذا السرطان القاتل ينزف من جيوب العراقيني 
مليارات املليارات من الدينار العراقي واملستفيد 
والطبيب  املستورد  العراقي  التاجر  هو  الوحيد 
حيرقون  الذين  املدخنون،  هؤالء  يراجعه  الذي 
أجسامهم وجيوبهم وهم ال يشعرون!...            

المدخنوَن يحرقون مليارات الدنانير سنويا
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    امتحاناُت البكلوريا
اعتدنا على ان يكون موعد االمتحانات 

النهائية يف الشهر اخلامس والوزارية 

احر  على  الطلبة  يكون  ودائما  بعدها 

واطول  االمتحانات  النهاء  اجلمر  من 

يوما   )14  ( هي  لالمتحانات  فرتة 

ودائما يكون العطاء الفكري للطلبة يف 

هذا  عطائه  قمة  يف  اخلامس  الشهر 

ناهيكم عن فرتة االعداد لالمتحانات 

وهي الشهر الرابع حيث اجلو املعتدل 

والذي يساعد على القراءة ، يف هذه 

السنة اختلفت االمور جذريا فالدراسة 

نيسان  بداية  يف  عطلت  االعدادية 

وموعد امتحاناتهم يف شهر متوز ومدة 

ال  انها  كامل حبيث  االمتحانات شهر 

تبقي عصبا واحدا سليما عند الطلبة 

بارتفاع  له  مشهود  متوز  وان  السيما 

درجة احلرارة.  

أسرة وجمتمع
حواٌر بين األمل

 واأللم

بشائر سعد عبد األمر

إن احلياة سفينة ال تستقر على بر، وكم حوت هذه 
احلياة على املتضادات ففيها احلب والكره وفيها 
واألخوة  والسلم،  احلرب  وفيها  والقبح  اجلمال 
جيول  ما  وكثريًا  احلياة  هذه  يف  ومما  والعداوة 
األمل   .. ما  مبصيبة  أصبنا  ما  متى  خاطرنا  يف 
مجيعهم  يكن  مل  إن  الناس  من  والغالبية  واألمل، 
قدر  يوم  وذات  األمل،  من  وخيافون  األمل  حيبون 
اهلل أن يلتقيا ويتجادال وذلك حني رأى األمل األمل 
قادمًا من مكان بعيد فقابله بابتسامة ماكرة .. ودار 

بينهما احلوار اآلتي:
األمل: من أنت؟ وما الذي جاء بك إىل هنا؟

أنا الشمس اليت  القلوب،  أنا زهرة اسكن  األمل: 
حتيل الظالم نورًا، إنين األمل الذي جيعل الناس 

حييون يف تفاؤل.
قهقه األمل ورد قائالً : يف تفاؤل !! أي تفاؤل هذا 
الذي تتحدث عنه؟ وأنت أيها األمل كسراب يلوح 
للناظرين من بعيد ويتمناه اجلميع فيحسبونه ماء 

.. ولكنه يف األخري جمرد سراب.
األمل : إن كنت أنا كسراب ... فبم تشبه نفسك؟

الذي  القاهر  السلطان  أنا  األمل يف تكرب وغرور: 
الناس وحياتهم، فال  يفرض سيطرته على قلوب 
من  شرب  وقد  إال  الدنيا  هذه  يف  إنسان  يوجد 
أرى  عندما  الفرحة  تغمرني  وكم  املّرة،  كأسي 
ال  اليت  سهامي  من  أصابه  مما  يتأمل  احدهم 

ترحم.
األمل: كم أنت قاس أيها األمل .. ليس للرمحة مكان 

يف قلبك كيف تتلذذ بتعذيب الناس والتنكيل بهم؟
الرقة  تركت  لقد  األمل: 

والعطف لك لعله ينفعك.
األمل: مل ال تتخلى عن قسوتك 
الناس  لدى  حمبوبًا  لتصبح 
سعيدا  إنسان  كل  وجتعل 
ومتفائال، وتضع يدك يف يدي 

ونعمل جنبًا إىل جنب لنمأل الدنيا فرحًا وسعادة.. 
كما قال الشاعر: 

           أال إمنا صفو احلياة تفاؤل
                        تفاءل تعش يف زمرة السعداء

تغريت  فلو  حقيقيت،  تغيري  على  اقدر  ال  األمل: 
الختلت موازين احلياة ولسئم اإلنسان من العيش 

على آمال اغلبها ال يتحقق أبدا.
حتاول  أن  عليك  إن  إال  ذلك،  يف  أوافقك  األمل: 
وما   .. آدم  بين  على  من قسوتك  تقلل  أن  جاهدًا 

تعمله واعمله كله بيد اهلل.
األمل : أشكرك يا صديقي .. فلقد أقنعتين بكالمك 
املؤثر إن األمل والتفاؤل هو سر السعادة واعتذر 
لك .. فأنا ال اقدر على تغيري حقيقيت ولكين قادر 
اإلنسان  تعاون  إذا  اقلل من قسوتي  أن  بعون اهلل 
معي يف ذلك وهون على نفسه اآلالم ورضي مبا 

كتبه اهلل عليه.
وبعد هذا احلوار نظر األمل مليًا ثم ابتسم ابتسامة 
رائعة مشرقة .. ومّد يده يصافح األمل .. وتعاهدا 
أن يكونا متصاحبني حتى إذا ما أصيب إنسان بأمل 
يبادر األمل إىل ذلك اإلنسان فيمسح دمعه ويواسيه 

حتى تعود السعادة إىل قلب هذا اإلنسان.
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أسرة وجمتمع

أثُر االسم على شخصية الطفل

الباقياُت الصالحاُت

حينما يولد الطفل يتعهده األبوان بالرعاية والرتبية 
بدءًا من مرحلة الرضاعة وحتى بلوغه سن الرشد، 
وأول خطوة يتخذها األب بعد والدة الطفل مباشرة 
أن يؤذن يف أذنيه ثم خيتار له اسم الئق يبين أساس 
شخصيته، فالطفل سيكرب وسيشخص امسه ومعناه 
احملددة  بهويته  وسيشعر  عليه  النفسي  وانعكاسه 
علماء  أن  االسم، حتى  هذا  من خالل  واستقالليته 
موجات  حيمل  طاقة  اسم  لكل  أن  ذكروا  الطاقة 
وترددات هلا أثر يف نفس اإلنسان، فهناك أمساء هلا 
مدلوالت القوة والعزم والشكيمة كـ )ناصر، غالب، 
حربي، عزام، ضرغام(، وهناك أمساء معبأة بطاقة 
روحية يستشعرها صاحب االسم كـ )عبد الرمحن، 
عبد اهلل، حممد، عبد اهلادي(، ومثة أمساء تتسم 
أمل،  )زهرة،  كـ  والبهجة  واجلمال  واألمل  بالتفاؤل 

رجاء، أمين، مبارك(. فرسول اهلل )صلى اهلل عليه 
د وُعّبد(، واإلمام  وآله( يقول : )خري األمساء ما مُحّ
الولد  مسيتم  )إذا  يقول:  السالم(  )عليه  الرضا 
حممدًا فأكرموه وأوسعوا له يف اجمللس وال تقبحوا 

له وجهًا( حبار األنوار 128/11.
وبعض األسر تسمي أوالدها بأمساء األجداد إلحياء 
العظماء  بأمساء  أوالده  يسمي  والبعض  ذكراهم 
الوطنيني واإلسالميني لعّل أوالدهم يتحلون خبصال 
أولئك العظماء، فعندما خنتار هذه األمساء ألوالدنا 
يف  نغذي  حتى  وتبجيل  باحرتام  نعاملهم  أن  ينبغي 
عقوهلم الباطنية أنهم أشباه هؤالء القادة فيتصرفون 
وخصاهلم  بأخالقهم  متأسني  اهلوية  هذه  مبقتضى 

طوال مسرية حياتهم.

أم رفاه 

أرادوا  املفسرين  بعض  إن  من  بالرغم 
الصاحلات(  الباقيات   ( مفهوم  حصر 
يف دائرة خاصة مثل الصلوات اخلمس 
أو ذكر: سبحان اهلل واحلمد هلل وال اله 
إال اهلل واهلل اكرب.. وأمثال هذه األمور 
هو  التعبري  هذا  إن  الواضح  إن  إال   ..
من السعة حبيث يشمل كل فكرة وقول 
وعمل صاحل تدوم وتبقى آثاره وبركاته 

بني األفراد واجملتمع.
إن  الروايات  بعض  يف  رأينا  فإذا 
بصالة  تفّسر  الصاحلات  الباقيات 
عليهم   ( البيت  أهل  موّدة  أو  الليل 
هو  ذلك  من  الغرض  فان  السالم( 
جتديد  وليس  البارز،  املصداق  بيان 
املفهوم خاصة وان بعض هذه الروايات 
استخدمت فيها كلمة ) من ( اليت تدل 

على التبعيض.
الصادق  اإلمام  عن  رواية  يف   ً فمثال 
)عليه السالم( انه قال : ) ال تستصغر 
الصاحلات  الباقيات  من  فإنها  مودتنا 

( – حبار األنوار ج23ص250-.
ويف حديث آخر عن رسول اهلل )صلى 
) ال  قوله:  نقرا  وسلم(  واله  عليه  اهلل 
من  فإنها  األربع  التسبيحات  ترتكوا 

الباقيات الصاحلات(.
عزيزي القارئ ..

وحتى األموال املتزلزلة أو األبناء الذين 
إذا  أما  واختبارًا،  فتنة  أحيانا  يكونون 
استخدمت يف مسري اهلل تبارك وتعاىل 
فإنها ستكون من الباقيات الصاحلات 

الن الذات املقدسة اإلهلية 
ذات أبدية وكل ما يرتبط 
بها ويسري حنوها سيكتب 

له البقاء واألبدية.

حيدر داود سلمان احلسيي

أمي .. أخيت .. زوجيت .. ابنيت.. تعلمي من موالتي 
حب  خترجني  كيف  السالم(  عليها   ( الزهراء 
الدنيا من قلبك وارميه وضعي مكانه العبادة وحب 

اآلخرة.
تزرعني  كيف  الزهراء  من  تعلمي   : املؤمنة  أخيت 
بيتك  يف  والشفقة  والرمحة  واحلنان  احلب  ورود 

لكي ميشي عطرها بعد حني..
تعلمي من الزهراء ) عليها السالم( كيف تغرسني 
احلب واالميان والتضحية واحلنان وكوني أول من 

يضحي ..
من  وحديث  وسام  أمجل  على  ستحصلني  وبذلك 
رسول الرمحة حممد )صلى اهلل عليه واله وسلم( 

حيث قال: ) اجلنة حتت أقدام األمهات(.

قناديُل مضيئة
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

ال�ُحمقاء 
يف الدين 

هذا  هو   ، والتحّسر  التحّيـر  يثري  ما  إن 

السعي احلثيث للعباد يف شؤون دنياهم ، 

 ، والليلة  اليوم  ( حياتهم يف  ثلث   ( أن  إذ 

 ، املال  اليومي لكسب  النشاط  وقف على 

لـَيمضي ) الثلثان ( الباقيان يف صرف ذلك 

واالسرتخاء  االستمتاع  يف  املكتسب  املال 

..أما  األبدية  للحياة  زادًا  ُيـعّد  ال  وفيما   ،

السعي يف ما يورث له سعادة األبد ، فال 

 ( ال  موقع  له  أو   ، نشاطهم  يف  له  موقع 

يعبأ ( به متمثل يف صالة ال ُيـقبلون فيها 

بقلوبهم ، وال ُتغيـّر شيئًا من واقعهم ..وقد 

أنه  وآله(  النيب )صلى اهلل عليه  ورد عن 

قال : } يا أبا ذر! ال تصيب حقيقة اإلميان 

، حتى ترى الناس كلهم ُحـمقاء يف دينهم ، 

عقالء يف دنياهم {البحار-ج77ص85 . 

واحة األحرار

أركان فاضل عباس

:كنت  قائال  العلماء  احد  حكى 
الزينبية وجبانيب  جالسا قرب تل 
وقعت  األثناء  ويف  واقف،  رجل 
عيين على املرحوم آية اهلل العظمى 
السيد أبو احلسن األصفهاني اكرب 
مراجع زمانه للشيعة انه خرج مع 
مرافقيه من حرم اإلمام أبي عبد 
اهلل احلسني )عليه السالم(.. وإذا 

بالرجل انطلق منفعال حنو السيد 
األصفهاني وهو يقول بصوت عال 

: سوف اشتمه بئس شتيمة !..
وبعد دقائق رأيته عاد باكيا وعليه 

آثار اخلجل والندامة !..
املفارقة  هلذه  السبب  عن  سألته 

العجيبة بني املوقفني ؟..
حتى  السيد  شتمت  لقد  فقال: 
عند  يرد،  ال  وهو  منزله،  باب 
انتظره،  مين  وطلب  توقف  الباب 

املال  دخل ثم رجع وبيده مبلغ من 
أعطاني ذلك وقال لي: راجعنا لدى 
كل مضيقة تعرتضك، وأخشى أن 
تراجع غرينا فال يقضي حاجتك .. 
ولكن لي إليك حاجة واحدة !.. وهي 
إنين أحتمل كل شتيمة موجهة إلي 
شخصيا ولكن أرجوك أن ال تشتم 
عرضي وأهل بييت فأني ال أحتمل 

ذلك ..
إن  يرتعش:   وهو  الرجل  وأضاف 

هذه الكلمات اليت قاهلا لي السيد 
يف  بالغا  أثرا  تركت  األصفهاني 
إىل  أخر  كدت  حتى  أعماقي 
بال  جرت  دموعي  وهذه  األرض 

إرادة مين 
للحلم  مثاال  السيد  كان  وهكذا 
للحديث  ومصداقا  والكرم  والعفو 
من  أميت  خري  الشريف:  النبوي 
إذا سفه عليهم احتملوا وإذا جين 

عليهم غفروا وإذا أوذوا صربوا.

مثاُل احللم والعفو والكرم

دعاء االعرجي

) هجُر كتاب اهلل مظلمة 

كربى(

)ال ُتنافقوا فيما بينكم لئال 

تزرعوا األشواك يف قلوب 

بعضكم(

) ال تتخلفوا عن سفينةٍ  

أشرعتها الصدق(

) احلياء كساٌء من ذهب ترتديه 

املرأة(

) حجابك معدٌن أصيل فال 

ُتتلفيه يف حاويات الضياع(.

) ابعد عن نفسك الغرور حتى 

ال تقع يف املهالك(

) خرُي اللغات مناجاة اإلله 

خاشعًا(

) ال تتهاون يف صالتك فهي 

عند اهلل جاُهك(

) إياك والكذب فهو حسبك 

حنو جهنم(

) احلسد كالقاع كلما غمرت 

فيه زاَد عمُقه(

) احلسني راية احلق فمن اتبع 

احلق فقد افلح ومن ختلف عن 

احلق فقد خاب(

) الصائم من صاَن جوارحه 

عن احملرمات ال َمن صام 

عن الطعام والشراب ونسي 

الطاعات(

) صالة ركعة واحدة بنقية 

التقرب من اهلل أفضل من مئة 

ركعة تصليها للرياء(

) ال تتفاخر يف غري طاعة اهلل 

حتى ال ُتصبح موضعًا لسخرية 

السفهاء(

) كثرة السالم حتيي الوئام(

) ال تكثروا يف املزاح فهو 

السبيل حنو البغضاء(.

) أفضل اجلهاد طلُب العلم 

يف عصرٍ  غاص يف حبر 

اجلاهلية(

) البنت كالزهرة تنبُت بالغرس 

واللني وتذُبل باإلهمال 

والقسوة(

) اذكر اهلل مع قلبك قبل 

لسانك فان القلب مصدٌر 

لطاعتك واللسان مصدٌر 

ملعصيتك(

) رضا اهلل كنٌز يصعب إجياده 

فامتلك دومًا تلك اخلريطة 

اليت توصلك إىل ذلك الكنز 

املدفون يف حبر العلوم(

مواعُظ وحكم
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صورة ولك التعليق..

أم رفاه 

على الرغم من انتشار اآلالت اإلنتاجية 
يف مجيع مرافق احلياة، إال إن الزراعة 
متصدرة  تبقى  احليوانات  وتربية 
لقائمة املنتوجات من حيث األهمية يف 
حياة اإلنسان ألنهما مصدر الغذاء وال 

حياة بدونه.
جمال  يف  الذاتي  االكتفاء  إن  حتى 
يعترب  احليوانية  والثروة  الزراعة 
الدعامة الرئيسية لضمان االستقاللني 
شعوب  ونرى  والسياسي،  االقتصادي 
زراعتها  إليصال  جاهدة  تسعى  العامل 
املستويات  ألعلى  احليوانية  وثروتها 

مستفيدة من التقّدم التقين.
اإلسالمية  التعاليم  أعطت  ولذلك 
احليواني  لإلنتاج  خاصة  أهمية 
والزراعي باحلث والرتغيب لغور غمار 

هذه العملية املعطاة.
عن أبي جعفر )عليه السالم( انه قال : 
) قال النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( 

يف  تتخذي  أن  من  مينعك  ما   : لعمته 
بيتك بركة؟

فقالت : يا رسول اهلل ما الربكة؟
كانت يف  من  فانه  : شاة حتلب،  فقال 
داره شاة حتلب أو نعجة أو بقرة فربكات 

كّلهن(. – حبار األنوار ج64ص13.
)عليه  علي  املؤمنني  أمري  عن  وروي 
يتخذه  ما  )أفضل   : قال  انه  السالم( 
فمن  الشاة،  لعياله  منزله  يف  الرجل 
كان يف منزله شاة قدست عليه املالئكة 
شاتان  عنده  كانت  ومن  مرة،  يوم  كل 
قدست عليه املالئكة مرتني يف كل يوم( 

– يف تفسري نور الثقلني-.
وال ينبغي الغفلة عن إن الكثري من بيوت 

املدن غري صاحلة لرتبية األغنام.
واهلدف األصلي من الروايات هو إنتاج 
ما حيتاجه إليه الناس على الدوام، قال 
يف  السالم(  )عليه  علي  املؤمنني  أمري 
أهمية الزراعة : ) من وجد ماًء وترابًا 
حبار األنوار   – افتقر فأبعده اهلل(  ثم 
ج67ص65-، ومن البديهي انطباق هذا 

احلديث على الفرد واألمة معًا.
فالشعب الذي لديه مستلزمات الزراعة 
لطلب  يده  ميد  ذلك  ومع  كاٍف  بشكل 
عن  مبعد  فهو  اآلخرين  إىل  املساعدة 

رمحة اهلل.
واله  عليه  اهلل  )صلى  النيب  عن  روي 
بالغنم  عليكم   (  : قال  انه  وسلم( 
واحلرث فإنهما يروحان خبري ويغدوان 

خبري( – حبار األنوار ج17ص41-.
وعن اإلمام الصادق )عليه السالم( : ) 
ما يف األعمال بشيء أحب إىل اهلل من 

الزراعة(.

ويف اخلتام نقرأ يف حديث مجيل روي 
ما  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  عن 
يزرعون  األنام  كنوز  الزراعون   (  : يلي 
يوم  وهم  وجل  عز  اهلل  أخرجه  طيبًا 
وأقربهم  مقامًا  الناس  أحسن  القيامة 
وسائل   – املباركني(  يدعون  منزلة 

الشيعة ج13ص194-.
عزيزي القارئ علينا أن نفكر ونتفكر 
يف عراقنا احلبيب ارض السواد كيف 
كان وكيف أصبح .. ُخِلق اإلنسان ليعمر 
األرض ففي ذلك نزول بركات السماء.

أهميُة الزراعة والثروة الحيوانية
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احدى القباب االربَع  عشرة  داخل

 الصحن الحسيني الشريف تتزين باسم 

صاحب المرقد المطهر  سيد الشهداء االمام 

الحسين )عليه السالم(

تصميم: محمد البخاتي


