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ِذيَن اَل َيْعَلُموَن }يونس/89{  بَِعآنِّ َسبِيَل الَّ ْعَوُتُكاَم َفاْسَتِقياَم َواَل َتتَّ َقاَل َقْد ُأِجيَبت دَّ
ائِيَل اْلَبْحَر َفَأْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه َبْغًيا َوَعْدًوا َحتَّى إَِذا َأْدَرَكُه  َوَجاَوْزَنا بَِبنِي إرِْسَ
ائِيَل َوَأَنْا ِمَن امْلُْس��ِلِمنَي  ��ِذي آَمَنْت بِِه َبُن��و إرِْسَ ��ُه ال إِلَِه إاِلَّ الَّ اْلَغ��َرُق َق��اَل آَمنُت َأنَّ
}يونس/91{ َفاْلَيْوَم  امْلُْفِسِديَن  ِمَن  َوُكنَت  َقْبُل  َوَقْد َعَصْيَت  }يونس/90{ آآلَن 
َن النَّاِس َعْن آَياتَِن��ا َلَغاِفُلوَن  ي��َك بَِبَدنِ��َك لَِتُكوَن مِلَ��ْن َخْلَفَك آَيًة َوإِنَّ َكثِ��ًرا مِّ ُنَنجِّ
َباِت َفاَم  يِّ َن الطَّ َأ ِص��ْدٍق َوَرَزْقَناُهم مِّ ائِيَل ُمَبوَّ ْأَنا َبنِي إرِْسَ }يون��س/92{ َوَلَق��ْد َبوَّ
َتِلُفوَن  اْخَتَلُفوْا َحتَّى َجاءُهُم اْلِعْلُم إِنَّ َربََّك َيْقِض َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفياَم َكاُنوْا ِفيِه َيْ
ِذيَن َيْقَرُؤوَن اْلِكَتاَب  ِل الَّ ا َأنَزْلَنا إَِلْيَك َفاْس��أَ َّ }يونس/93{ َفإِن ُكنَت ِف َش��كٍّ مِّ
بَِّك َفاَل َتُكوَننَّ ِم��نَ امْلُْمَتِيَن }يونس/94{ َواَل  قُّ ِم��ن رَّ ِم��ن َقْبِلَك َلَقْد َجاءَك اْلَ
ِذيَن  يَن }يونس/95{ إِنَّ الَّ ارِسِ ِ َفَتُك��وَن ِمَن اخْلَ ُبوْا بِآَياِت اللهّ ِذيَن َكذَّ َتُكوَن��نَّ ِمَن الَّ
ْم ُكلُّ آَيٍة َحتَّى َيَرُوْا  ْت َعَلْيِهْم َكِلَمُت َربَِّك اَل ُيْؤِمُنوَن }يونس/96{ َوَلْو َجاءْتُ َحقَّ

اْلَعَذاَب اأَللِيَم }يونس/97{

)89 ( ف الكاف : عن النبي صىل الل عليه وآله وسلم دعا موسى وأمن هارون وأمنت 
املالئكة ، قال الل تعاىل : ) قد أجيبت دعوتكام ( ومن غزا ف س��بيل الل اس��تجيب له 
كام اس��تجيب لكام يوم القيامة . فاستقيام : فأثبتا عىل ما أنتام عليه من الدعوة ، وإلزام 

الجة ، وال تستعجال فإن ما طلبتام كائن ، ولكن ف وقته .
 ) 90 ( العي��ايش مرفوع��ا : ملا صار موس��ى ف البحر أتبعه فرع��ون وجنوده ، قال : 
فتهي��ب ف��رس فرعون أن يدخل البح��ر فتمثل له جربئيل عىل رمك��ة فلام رأى فرس 
فرعون الرمكة أتبعها فدخل البحر هو وأصحابه فغرقوا . حتى إذا أدركه الغرق قال 

آمنت أنه : ال إله إال الذي آمنت به بنو إرسائيل وأنا من املسلمني : كرر
املعنى الواحد ثالث مرات بثالث عبارات حرصا عىل القبول ، ثم مل يقبل منه حيث 

أخطأ وقته 
)92( القمي : أن موس��ى أخ��رب بني إرسائيل أن الل قد أغ��رق فرعون فلم يصدقوه 
فأمر الل البحر فلفظ به عىل ساحل البحر حتى رأوه ميتا ، ويأيت متام الكالم فيه . وإن 

كثرا من الناس عن آياتنا ال يتفكرون فيها وال يعتربون .

التف�سري

�سورة يون�س

فلوال: للتحضي��ض بمعنى �� هال �� 
كام تايت للتأنيب

اخلزي: الذل
الرجس: القذارة

الُنُذر: مجع نذير وهو املنذر واالنذار 
اخبار فيه ختويف

حنيفا: النيف املائل عن الباطل اىل 
الق.

قال اإلمام 
الباقر

صحبُة عشرين سنة 
قرابة

a
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األفتتاحية غري��زُة التميز والس��عي لألفضل هي الطموح الرشع��ي الذي جيب ان 
يك��ون عليه االنس��ان ، ومن ه��ذا املنطلق  كانت توجه��ات كل االخوة 

العامل��ني ف جملة )االحرار( وم��ن ارشف عليها ان نرتقي لألفضل واذا كنا 
بلغنا مرحلة االفضل فهي ضمن مراحل حيتم علينا الس��عي اكثر حتى نرتقي 

اىل درجة افضل ، وجمال االعالم هو جمال التجديد واليوم ال يشبه االمس وغدا 
يتل��ف عنهام، ونعمل جاهدين ع��ىل اجياد خطاب إعالمي موج��ه ألكرب عدد من 

رشائح املجتمع حسب اختالف ثقافاتم.
مس��رُة السنوات العرش كانت حافلة بالعطاء من اجل خدمة سيد الشهداء عليه السالم 

ودائ��ام نض��ع نصب أعيننا ان ماقدمن��اه اليوازي ما مطلوب منا ،اذًا ال ب��د لنا من االرتقاء 
لألفضل

االفضُل
 يبدأ 

وال ينتهي

ال ترَض بالنقص
التفت

» اعم��ل فكرك الصاف عىل طل��ب أرشف املقامات ، وال 
ترَض بالنقص ف كل حال ، ولو كان لك تصور بالصعود 
نحو الس��اموات ، فمن أقبح النقائ��ص رضاك باألرض . 
وطلبك ارشف املقامات هي املقامات السليمة والرشعية 
وطلبها يكون بوس��يلة رشعي��ة وابتعد ع��ن مقولة الغاية 
تربر الوس��يلة ، وابدأ بنفس��ك وال تتكل عىل االخرين ف 

بلوغ العىل  .
ومن مساوئ اإلنسان الركون اىل اخلمول قانعا نفسه بانه 
ال يق��در عىل املقامات العالية جاعال من نفس��ه دون غره 

ف املستحيل يقتات عىل اليأس
ومل أَر ف الناس عيبًا         كنقص القادرين عىل التامم 

ْرِض َكَقطر املََطِر إىَِل ُكلِّ  ��امِء إىَِل ااْلَ ا َبْعُد، َفإِنَّ ااْلْمَر َيْنِزُل ِمَن السَّ أمَّ
َنْف��س باَِم ُقِس��َم هَلَا ِمْن ِزَي��اَدة َأْو ُنْقَصان، ف��إذا َرَأى َأَحُدُكْم اِلِخيِه 
َغِف��َرًة)1( ف َأْهل َأْو َم��ال َأْو َنْفس َفاَل َتُكوَننَّ َلُه ِفْتَن��ًة، َفإِنَّ املَْرَء 
��ا إَِذا ُذِكَرْت، َوُيْغَرى هَبا  امُلْس��ِلَم َما مَلْ َيْغَش َدَناَءًة َتْظَهُر َفَيْخَش��ُع هَلَ
َل َفْوَزة ِمْن  )3( الَِّذي َيْنَتِظُر َأوَّ لَِئاُم النَّاِس، كاَن َكالَفالِِج)2( الَيارِسِ

ِقَداِحِه ُتوِجُب َلُه املَْغَنَم، َوُيْرَفُع َعْنُه
هبا املَْغَرُم.

____________
1. غفرة: زيادة وكثرة.

2. الفال��ج: الظافر، َفَل��َج َيْفُلُج � كنرص ين��رص �: ظفر وفاز، ومنه 
املثل: »من يأِت الكم وحده َيْفُلُج«.

3. اليارس: الذي يلعب بِقداح املسر أي: املقامر،

قال اإلمام علي
تهذيب الفقراء

a
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السيد  أرواح���ه���م  ع��ىل  ح��ف��اظ��ا 
ال��س��ي��س��ت��اين ي����ويص جم��اه��دي 
الشعبي  والشد  األمنية  قواتنا 
بأستخدام  التهاون  بعدم  املقدس 

التجهيزات العسكرية 
 حرصا من املرجعية الدينية العليا 
بالفاظ عىل أرواح املجاهدين من 
الشعبي  وحشدنا  األمنية  قواتنا 
الرش  عصابات  يقارعون  وه��م 

والرذيلة من الداعشيني التكفريني 
وعدم  اخلسائر  تقليل  أجل  ومن 
مكتب  أص��در  هبم  االذى  ال��اق 
األع���ىل سامحة  ال��دي��ن��ي  امل��رج��ع 
السيستاين  السيني  عيل  السيد 
إستفتاء  عىل  وبناء   - ظله  دام   -
هبذا  توصياته  املجاهدين  أح��د 

اخلصوص حيث بني املستفتي:
خوذة  لبس  بأمهية  علم  عىل  إنكم 
محاية  ف  الواقية  والستة  ال��رأس 
ف  امل��ق��ات��ل��ني  وص����دور  رؤوس 
الرصاص  م��ن  القتال  س��اح��ات 

والشظايا وامثاهلام، ولكن املالحظ 
املتواجدين  أخوتنا  من  الكثر  ان 
االرهابيني  مع  النزال  جبهات  ف 
من  كثر  ف  بلبسها  هيتمون  ال 
أو  باملخاطر  استهانة  االوق���ات 
ذلك،  ونحو  اجل��وهّ  ح��رارة  لشدة 
دام  املرجع-  سيدنا  توجيه  هو  فام 

ظله- هلم؟ بينوا ذلك مأجورين.
السيد  مكتب  جواب  نص  وكان 
 - ال��وارف  ظله  دام   - السيستاين 

هو:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقاتلني  األخ����وة  ع��ىل  ي��ت��ع��ني 
ونرصهم  ت��ع��اىل  الل  –حفظهم 
التعليامت  اتهّباع  أعدائهم-  عىل 
وعدم  املجال  هذا  ف  العسكرية 
ال��ُع��دد  ال��ت��ه��اون ف إس��ت��خ��دام 
من  حيميهم  ما  ونحوها  املذكورة 
من  ذكر  وما  اخلطرة,  اإلصابات 
ر التخلف  ة الر ونحوها ال يربهّ شدهّ
عن ذلك والل املوفق.                                                  
مكتب السيد السيستاين – النجف 

االرشف 1 شوال 1436 ه�

بالصور:لواء عيل االكرب يعثر عىل كدس 
صواريخ حرارية امريكية الصنع ف بيجي 
ابناء  وبمشاركة  االك��رب  عيل  ل��واء  عثر 
الشد الشعبي من اهايل بيجي عىل كدس 
تابعة  الصنع  امريكية  حرارية  صواريخ 

لعصابات داعش االجرامية 
ونقل امر اللواء قاسم مصلح لوكالة نون 
اخلربية ان ابطال اللواء وبمشاركة ابطال 
الشد الشعبي من ابناء بيجي عثروا عىل 

لعصابات  تابعة  الصنع  امريكية  كدس صواريخ حرارية موجهة 
باملنطقة  اخرى  عتاد  خمازن  وجود  داعشاالجرامية،كاشفاعن 

تابع  مسلح  تشكيل  االكرب  عيل  ولواء  عنها  البحث  جار  املحررة 
النرص وصالح  مناطق ف جرف  السينية ساهم ف حترير  للعتبة 

الدين وبيجي وال زال يوض املعارك الرشسة هناك.

اخبار

فتوى
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االمني  التدهور   ، التميمي  فرات  دياىل  حمافظة  عن  النائب  ارجع 
املفاجئ ف حمافظة دياىل اىل قرار القيادات العسكرية العليا بأستبدال 
الكومة  اىل  الرجوع  بدون  والنواحي  االقضية  ف  الرشطة  مدراء 
املحلية ما ادى اىل هذا اخلرق االمني الكبر ف ناحية خان بني سعد .
ودياىل  الدين  صالح  حمافظتي  ف  حتققت  التي  االنتصارات  ان  اكد 
دفعت الدواعش اىل البحث عن ثغرات متكنهم من النفوذ اىل هاتني 
املحافظتني من اجل خلخلة الوضع االمني ورضب االستقرار فيهام 
دليل  بني سعد  األبرياء ف خان  استهداف  ان عمليات  اىل  ، مشرة 
ارهابية تسعى ملنع عودة السالم واالستقرار اىل  عىل وجود جهات 

املحافظة.
سياسية  اجندات  فرض  حتاول  التي  اجلهات  بعض  هناك  واضاف 
العمليات  عرب  وتأجيجة  االمني  الوضع  استخدام  خالل  من  معينة 
الوقت نفسه مجيع االشخاص  االرهابية والقتل املمنهج ، حمذرا ف 
واملسؤولني من االستقواء هبذه العصابات االجرامية لرضب االمن 

ف املحافظة.
تفجرا  سعد  بني  خان  ناحية  ف  وحتديدا  دي��اىل  حمافظة  وشهدت 
انتحاريا بواسطة سيارة مفخخة استهدفت سوقا شعبيا ما اسفر عن 

استشهاد واصابة نحو 300 شخصا بني شهيد وجريح.

بانه تم دك اوكار داعش  امر لواء عيل االكرب قاسم مصلح  ورصح 
التكفري ف مركز قضاء بيجي بقذائف املدفعية وقد ادى اىل الاق 
الدواعش  من  العرشات  قتل  و  العدو  صفوف  ف  كبرة  هزيمة 

وهروب اخرين.
داعش  لكيان  التابعة  االسعاف  تتمكن سيارات  واضاف مصلح:مل 
التكفري من الوصول اىل جرحى العدو لنقلهم بسبب شدة القصف 

من قبل جماهدي لواء عيل االكرب.

للعتبة   العام  االمني  سامحة  اشاد 
الكربالئي  امل��ه��دي  عبد  الشيخ 
حمافظة  لعشائر  البطولية  باملواقف 
السالح  التي محلت  الدين  صالح 
ب��وج��ه ك��ي��ان داع���ش دف��اع��ا عن 
تلك  من  ووحدته،داعيا  العراق 
مرشوعها  ف  تستمر  ان  العشائر 

الوطني ف حماربة كيان داعش
ال��ذي  ب��ال��ن��م��وذج  نفتخر  ان��ن��ا 
سطرمتوه ف قتال داعش والتالحم 
العراق  ع��ن  ال��دف��اع  ف  الوطني 
يقاتل  انه  شعر  اجلميع  ان  بحث 
قار  ذي  اب��ن  يشعر  فلم  اهله  مع 
وال  الدين  ص��الح  ف  يقاتل  ان��ه 

اهنم  اجلميع  شعر  بل  كربالء  ابن 
يقاتلون للعراق املوحد واختلطت 
دمائهم مجيعا حتت عنوان املواطنة 
اه��ايل  م��ن  الكربالئي  .وط��ال��ب 
ص���الح ال��دي��ن االس��ت��م��رار ف 
املطالبة بحقوق ابنائهم ومناطقهم 
املحافظة  ن��واب  من  وطالب  كام 
بالضغط عىل الكومة والوزارات 
من اجل الصول عىل حقوق ابناء 
السابق  النائب  .وق��ال  مناطقهم 
العلم  ابناء  ان  اجل��ب��وري  حسني 
ف  ابنائهم  قدموا  الدين  وصالح 
داعش  ضد  العراق  الدفاع  سبيل 
ق��ادرة  تكون  باسلحة  ونطالب 

مناطق  ب��اق��ي  اك���امل حت��ري��ر  ع��ىل 
ص��الح ال��دي��ن م��ن دن��س داع��ش 
العلم  ناحية  رشطة  قائد  قال  فيام 
التكون  ال��دواع��ش  مواجهة  ان 
التي  الناحية  وان  فقط  بالرشاش 
من  تعاين  داعش  من  تطهرها  تم 
ناحية  ان  موضحا  السالح،  قلة 
للرشطة  مراكز  ستة  فيها  العلم 
رشطي   700-600 بني  وحتتوي 
اننا  اال  املراكز  تلك  عىل  موزعة 
السالح  م��ن  ن��وع  اي  نمتلك  ال 
كل  ص��ادروا  الدواعش  ان  حيث 

االسلحة اثناء دخوهلم الناحية 

في خان بني سعد؟
ماهو سبب الخرق االمني  صواريخ علي االكبر تدك داعش 

ببيجي وتمنع انقاذ جرحاهم

شيوخ وعشائر ومسؤولو محافظة صالح 
الدين يلتقون بسماحة الشيخ الكربالئي

نريد سالحا يمكننا من اكمال تحرير 
باقي مناطق المحافظة
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العمليات  ان   ، العامري  ه��ادي  بدر  ملنظمة  العام  االم��ني  كشف 
الرمادي مركز  الفلوجة عن مدينة  العسكرية االخرة كانت لفصل 
حمافظة االنبار، نافيا وجود اي قصف عىل املدينة التي يسيطر عليها 
عىل  منا  احرص  ليس  االمريكي  االركان  رئيس  ان  مؤكدا  داعش 
الشعبي  قادة الشد  العامري وهو احد  الفلوجة. واضاف  اهلنا ف 
تويل  من  جرى  ما  وان  الفلوجة  عىل  واحدة  طلقة  اطالق  يتم  »مل 
بعد  جاءت  والشخصيات  االعالم  وسائل  بعض  قبل  من  اعالمي 
معرفتهم بقرب ساعة الصفر للمعركة، وان هذه الترصحيات ليست 
حرصًا منهم عىل اهايل الفلوجة بل خوفًا عىل رفاقهم البعثيني الذين 
هم جنبًا اىل جنب مع داعش«.  واكد العامري ان »الفلوجة حمارصة 
بالكامل، وان هناك منفذ حايل باجتاه عامرية الفلوجة، وانه مستعد 
»حتدث  انه  موضحًا  منها،  للخروج  االهايل  يتاره  طريق  اي  خللق 
االهايل«  الستيعاب  الكافية  املخيامت  النشاء  العراقية  الكومة  مع 
فيام رفض العامري عن الكشف عن موعد العملية معتربًا اياها من 

االرسار العسكرية.

النيابية  املالية  اللجنة  رحبت 
بقرار ختفيض رواتب الرئاسات 
أن  استبعدت  وفيام  ال��ث��الث، 
يسهم ف سد العجز الذي تعاين 
سيوفر  أنه  أكدت  املوازنة،  منه 
دعم  م��ن  ال��دول��ة  متكن  مبالغ 
الشد الشعبي والقوات االمنية.
عضو اللجنة املالية حسام العقايب 
القايض  الوزراء  جملس  قرار  أيد 
الرئاسات  روات���ب  بتخفيض 
الثالث، مطالبا بخطوات اخرى 
اكثر جرأة من اجل توفر موارد 

لسد عجز املوازنة.
القرار  ان »هذا  العقايب  وأوضح 
قد يوفر ما يقارب من 200 اىل 
لكنه  سنويًا،  دينار  مليار   250

ال��ذي  امل��وزان��ة  عجز  يسد  ال 
وإن  دينار  ترليون   25 ب�  يقدر 
م��وارد  ت��وف��ر  ف  يساعد  ك��ان 
والقوات  الشعبي  الشد  لدعم 
»وج��ود  نفى  االمنية«.العقايب 
اع���تاض ع��ىل ال��ق��رار«، ع��ادًا 
تتبعها  ان  البد  اوىل  »خطوة  إياه 
ختفيض  منها  اخ��رى  خطوات 
الكومية  ال��دوائ��ر  كل  نفقات 
والعمل  االستهالك  وترشيد 
من  شجاعة  وبقرارات  بجدية 
الكمركية  التعرفة  تفعيل  خالل 
وزي���ادة اي���رادات امل��وازن��ة من 
النفط  زي��ادة ص���ادرات  خ��الل 
العقايب  الالية«.واقتح  اخل��ام 
خمصصات  »ختفيض  جي��ري  ان 

يتقاضون  الذين  املوظفني  بعض 
من  ب��امل��ئ��ة   200 خم��ص��ص��ات 
اىل  دعا  وفيام  األسمي«،  راتبهم 
لنثريات  مبالغ  ختصيص  ع��دم 
كل  ي��ك��ون  بحيث  امل��س��ؤول��ني 
الضيوف  عىل  النثريات  رصف 
او السيارات من ضمن رواتبهم 
النواب«،  جملس  باعضاء  اسوة 
هذه  ش��أن  من  ان  إىل  أش��ار  كام 
آليات  استخدام  ترشيد  اخلطوة 

الوزارة.
اللجنة  عضو  وص��ف  ب���دوره، 
املالية جبار عبد اخلالق العبادي، 
بتخفيض  ال��وزراء  رئاسة  ق��رار 
بأنه  الثالث  الرئاسات  روات��ب 
الظروف  ه��ذه  ف  اجي��ايب  ق��رار 

هنالك  ي��ك��ون  ان  وي��ف��تض 
موقف وطني، ونحن مع القرار 

مجلة وتفصياًل«.
القرار  ه��ذا  ان  العبادي  وأك��د 
األموال  من  معينة  نسبة  »يوفر 
عجز  تسد  وال  قليلة  كانت  وان 
للحشد  داعمة  ولكنها  املوازنة 

وللقوات املسلحة«.
وكان جملس الوزراء وافق امس 
روات���ب  ختفيض  ع��ىل  االول 
وال��رئ��اس��ات  العليا  املناصب 
الثالث، فيام قرر أن يكون مقدار 
اجلمهورية  رئيسا  يتقاضاه  ما 
وال����ربمل����ان ب���م���ق���دار رات���ب 

وخمصصات رئيس الوزراء.

ولم  الفلوجة  العامري:حاصرنا 
واحدة  طلقة  اتجاهها  نطلق 
منا  احرص  ليسوا  واالمريكان 

على العراق

المالية النيابية: قرار تخفيض رواتب الرئاسات الثالث 
يدعم الحشد الشعبي 

AL - A h r a r
w e e k l y 7



الشيُخ الكربالئي ان 

الحكومة مدعوة بقوة 

الى اتباع سياسة الحزم 

والمحاسبة الشديدة 

للعناصر التي يثبت 

تورطها في االعمال 

االجرامية، ويثني على 

قرار مجلس الوزراء 

بتخفيض الرواتب ويعّده 

خطوة في االتجاه الصحيح 

األمُر االول:
ف الوقت الذي حتقق فيه قواتنا 
واملتطوعون  البطلة  املسلحة 
وأبناء العشائر الغيارى املزيد من 
االنتصارات ف خمتلف املناطق، 
من  االرايض  من  املزيد  وحترر 
وتوقع  داعش،  عصابات  دنس 
ف صفوفهم املزيد من اخلسائر، 
حتاول هذه العصابات ان تشبع 
ض  وتعوهّ االجرامية  غريزتا 
باالنتقام  باهلزيمة  شعورها  عن 
االبرياء  املواطنني  من  الطائفي 
ونساء   ً رجاال  وكبارًا،  صغارًا 
امل��ح��الت  تفجر  خ���الل  م��ن 
كام  بالناس  املكتظة  واالس��واق 

ف  املاضية  االيام  خالل  حصل 
خان بني سعد ف حمافظة دياىل، 
وال��ذي  ب��غ��داد  العاصمة  وف 
الشهداء  م��ن  امل��ئ��ات  ��ف  خ��لهّ
واجلرحى – وف اوقات يفتض 
ان يعيش هؤالء الضحايا فرحة 
عيد الفطر واذا هبذه العصابات 
له اىل مناسبة حزن ومصاب  حتوهّ

وبكاء..
نعزي  ال��ذي  الوقت  ف   – اننا 
الشهداء  عوائل  فيه  ون��وايس 
برمحته  ت��ع��اىل  الل  ت��غ��م��ده��م 
ال���واس���ع���ة، ون��ت��ض��ام��ن مع 
اجلرحى منَّ الل عليهم بالشفاء 

العاجل – 

ن��خ��اط��ب اجل���ه���ات األم��ن��ي��ة 
املسؤولة فنقول :

واملعقول  املنطقي  من  ليس  انه 
رشعًا  ال  أب��دًا  املقبول  من  وال 
وال اخالقًا ان نجد ان املقاتلني 
املسلحة  القوات  من  االبطال 
ارواحهم  يقدمون  واملتطوعني 
سبيل  ف  للعراق  ف��داًء  قرابني 
مقدساته  وحفظ  اراضيه  حترير 
تركوا  وق��د  داع��ش،  دن��س  من 
مدهنم  وابناء  وأهاليهم  احبتهم 
ف محاية قوات األمن ثم يصبح 
هؤالء طعاًم سهالً  لإلرهابيني.. 
ت��ف��تس��ه��م س���ي���ارات امل��وت 
وال��ق��ت��ل وال����رق وال��دم��ار 

او  خليانة  نتيجة   – الداعشية 
امهال او تسامح او قلة امكانات 

او نحو ذلك-
اىل  بقوة  مدعوة  الكومة  ان 
واملحاسبة  الزم  سياسة  اتباع 
يثبت  التي  للعنارص  الشديدة 
االع����امل  ه����ذه  ف  ت��ورط��ه��ا 
متاهلت  قد  كوهنا  أو  االجرامية 
واجباتا  اداء  ف  وتساهلت 
االرهابية  العصابات  نت  فمكهّ
االمنية،  اخل��روق��ات  ه��ذه  من 
وعليها عدم االكتفاء بإجراءات 
طاملا  ب��ل  امل��ق��رصي��ن  ت���ردع  ال 
تبعات  م��ن  ب��األم��ن  اشعرتم 
تقصرهم ما جرأهم عىل املزيد 

تناول ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام 
الُجمعة في كربالء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة التي أقيمت في الصحن 
الحسيني الشريف في 7 /شوال/ 1436هـ الموافق 24/ 2015/7م، تناول ثالثة أمور أستهلها 

بما يلي:
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من التساهل بأرواح املواطنني.
كام إن الكومة مدعوة اىل توفر 
الكافية  وامل��ع��دات  االج��ه��زة 
السيارات  الكتشاف  واملتطورة 
التدريب  واع��ت��امد  املفخخة 
قابليات  لتنمية  واملتطور  الكاف 
االمنية  االج��ه��زة  وق����درات 
من  اخلفية  ال��االت  الكتشاف 
العنارص  وتشخيص  التفخيخ 

االرهابية.
اجلانب  تفعيل  ايضًا  وعليها 
التي  املناطق  ف  االستخباري 
النائمة  اخل��الي��ا  فيها  تكثر 
وتزويد   – داع��ش  لعصابات 
تطلبه  بام  االستخبارات  اجهزة 
للكشف  متطورة  وسائل  من 
ع��ن ات���ص���االت االره��اب��ي��ني 

وحتركاتم.

األمُر الثاني :
ان قرار جملس الوزراء بتخفيض 
الثالث  الرئاسات  خمصصات 
وموظفي  وال��ن��واب  وال���وزراء 
خطوة  يعدُّ  اخلاصة  الدرجات 
اكتسب  اذا  الصحيح  االجتاه  ف 
خالل  م��ن  االل��زام��ي��ة  الصيغة 
ترشيعه واملوافقة عليه ف جملس 
جمرد  يكون  ال  حتى  ال��ن��واب 
حرب عىل ورق وقرارًا غر ملزم 
االعالم  ووسائل  الناس  يشغل 
طريقه  جيد  ال  ثم  الوقت  بعض 
سابقًا  حصل  كام   – التنفيذ  اىل 

مع عدد من القرارات املامثلة.
القرار  هذا  يتكامل  ان  وينبغي 
العدالة  حتقق  اخرى  بقرارات 

ومن  للمواطنني،  االجتامعية 
ذلك تقليل الفرق بني الرواتب، 
وقد  م��ت��وازن��ة  غ��ر  اهن��ا  حيث 
والتنعم  ال��رف��اه��ي��ة  م��ن��ح��ت 
عىل  امل��وظ��ف��ني  م��ن  لطبقات 
املحرومة  االك��ث��ري��ة  ح��س��اب 

املظلومة.
النظر ف  كام ان هناك حاجة اىل 
الكومية  النفقات  من  العديد 
ويمكن  رضوري��ة  تعد  ال  التي 
ان  سيام  وال  عنها  االستغناء 
اقتصادية  ظروفًا  يعيش  البلد 
صعبة تتطلب التدقيق ف رصف 

مواردها املالية.
 األمُر الثالث :

هبا  يمر  التي  املالية  االزم��ة  ان 
مع  املعركة  تتطلبه  وما  العراق 
مالية  رصف��ي��ات  م��ن  داع���ش 
من  يالحظ  م��ا  م��ع  متصاعدة 
النفط  م��وارد  عىل  البلد  اعتامد 
اخت��اذ  حيتم  اس���ايس..  ك��دخ��ل 
اجراءات فاعلة تعالج االسباب 
امل���وارد  الس��ت��ن��زاف  القيقية 
عدم  م��ع  للبلد  اهلائلة  املالية 
وجود تطور اقتصادي وتنموي 
يتناسب مع جمموع املدخوالت 

املالية – 
املطلوبة  االج������راءات  وم���ن 
هو  بشأهنا  الديث  تكرر  التي 
ال��ذي  امل��ايل  الفساد  مكافحة 
هلا  يسبق  مل  بصورة  استرشى 
مؤسسات  اغلب  وف   – مثيل 
منها-  املهمة  خصوصًا  الدولة 
الكثر  ان  م��ن  ال��رغ��م  وع���ىل 
قد  واملسؤولني  املختصني  من 

املايل  الفساد  دور  اىل  اش���اروا 
اليه  وصلت  ما  ف  واالداري 
االمور ف البلد وان احد اسباب 
املهمة  امل��دن  من  ع��دد  سقوط 
داعش  عصابات  سطوة  حتت 
املهنية  وع��دم  امل��ايل  الفساد  هو 
املؤسسات  من  عددًا  عمهّ  الذي 
يدفع  وال��ذي  وغرها  االمنية 
الارض  الوقت  ف  الباهظ  ثمنه 
ورجاله  ال��ع��راق  شباب  خ��رة 
مع تأخر كبر ف جماالت التنمية 
يكن  مل  ذلك  – فان  واخلدمات 
كافيًا ألن يصحو ضمر البعض 
حل  م��ا  وق���ع  ع��ىل  ويستيقظ 
الكوارث  من  وشعبه  بالعراق 

والفجائع.. 
الوقائع عىل االرض  تزال  اذ ما 
حتكي الكثر من حاالت الفساد 
ف  مهمة  م��واق��ع  وف  الكبرة 
االج���ه���زة ال��ك��وم��ي��ة وال��ت��ي 
شجاعة  وقفة  معاجلتها  تتطلب 
وجريئة ووطنية تعرب عن شعور 
العظيم  ب��اخل��ط��ر  امل��س��ؤول��ني 
مل  ان  للبلد  املجهول  واملستقبل 

يعالج هذا امللف..
لذلك هنيب باجلميع من هم ف 
قادة  املسؤولية خصوصا  مواقع 
الكتل وكبار املسؤولني ف القوة 
والتنفيذية  والترشيعية  القضائية 
ان يستحرضوا ف انفسهم حجم 
املسؤولية الرشعية امام الل تعاىل 
واملسؤولية الوطنية امام شعبهم 
القيقي  العالج  مرحلة  ليبدأوا 
 – العضال  ال��داء  هل��ذا  واجل��اد 
يبدأ  مل  ان  ب��رصاح��ة-  ونقوهلا 

يرتبط  وبمن  بمكاتبهم  القادة 
هذه  ف  عليهم  وحي��س��ب  هب��م 
االجراءات فال امل قريبا يرجتى 
ف عالج ذلك – وال حول وال 

قوة اال بالل العيل العظيم.
مانشيتات 

* من االجراءات المطلوبة 
التي تكرر الحديث بشأنها 
هو مكافحة الفساد المالي 
الذي استشرى بصورة لم 

يسبق لها مثيل وفي اغلب 
مؤسسات الدولة خصوصًا 

المهمة منها. 
*ما تزال الوقائع على 

االرض تحكي الكثير من 
حاالت الفساد الكبيرة وفي 
مواقع مهمة في االجهزة 

الحكومية والتي تتطلب 
معالجتها وقفة شجاعة 

وجريئة ووطنية تعبر عن 
شعور المسؤولين بالخطر 

العظيم والمستقبل 
المجهول للبلد ان لم يعالج 

هذا الملف.
* ان احد اسباب سقوط 

عدد من المدن المهمة 
تحت سطوة عصابات داعش 

هو الفساد المالي وعدم 
المهنية الذي عّم عددًا من 
المؤسسات االمنية وغيرها 

والذي يدفع ثمنه الباهظ في 
الوقت الحاضر خيرة شباب 
العراق ورجاله مع تأخر 
كبير في مجاالت التنمية 

والخدمات.
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مستقاٌة من اخُلطبُة االوىل لصالة اجُلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 7/شوال/1436هـ املوافق 2015/7/24م

في رسالة االمام الصادق )عليه السالم( الى شيعته، يضمن حديثه اآلية القرآنية المباركة: )وعليكم بالمحافظة 
على الصلوات والصالة  الوسطى وقوموا هلل قانتين( كما امر اهلل به المؤمنين في كتابه من قبلكم واياكم. 
له حاقر  زّل عن دين اهلل، واهلل  فقد  وتكبر عليهم  فانه من حّقرهم  المسلمين،  المساكين  وعليكم بحب 

وماقت(.

)وع��ل��ي��ك��م ب��امل��ح��اف��ظ��ة عىل 
والصالة  الوسطى  الصلوات 

وقوموا لل قانتني(
والنبي  الكريم  القرآن  اهتم 
عليه  الل  )صىل  االطهار  وآله 
شديدًا  اهتاممًا  وسلم(  وآل��ه 
ب��ال��ص��الة وه��ن��ا ف���ان االم���ام 
الصادق )عليه السالم( يويص 
اداء  ع��ىل  باملحافظة  شيعته 
عن  والنهي  اوقاتا  ف  الصالة 
من  والتحذير  فيها  التكاسل 

تضييعها واالستخفاف هبا..
الكثرة  امل��ب��ارك��ة  واآلي����ات 
والتعامل  ذل��ك  ع��ىل  أك��دت 

وجدية  اخ��الص  بكل  معها 
وعدم التساهل والتهاون معها 
فاهنا  االح��وال،  من  حال  بأي 
من احب االعامل اىل الل تعاىل 
العبد  بني  صلة  هناك  وليس 

وربه اعظم من الصالة.
روي عن رسول الل )صىل الل 
من  ما   «  : وسلم(  وآل��ه  عليه 
الصالة  بمواقيت  اهتمهّ  عبد 
ضمنت  إالهّ  الشمس  ومواضع 
وانقطاع  املوت  عند  ْوح  الرَّ له 
من  والنجاة  واالحزان  اهلموم 

النار(.
الل  )ص���ىل  الل  رس����ول  ع��ن 

ليكن   «  : وسلم(  وآل��ه  عليه 
رأس  فاهنا  الصالة  ك  مههّ اكثر 

االسالم بعد اإلقرار بالدين«
وآل��ه  عليه  الل  )ص��ىل  وع��ن��ه 
عىل  )ح���اف���ظ���وا   : وس���ل���م( 
الل  ف��ان  اخلمس،  الصلوات 
يوم  ك��ان  اذا  وت��ع��اىل  ت��ب��ارك 
القيامة يدعو بالعبد فاول يشء 
ُيسأل عن الصالة فان جاء هبا 

ًا وإالهّ ُزجَّ ف النار(. تامهّ
عن االمام عيل )عليه السالم( 
الل  اىل  اح��بهّ  عمل  )ليس   :
ع���زوج���ل م���ن ال���ص���الة فال 
يشغلنكم عن اوقاتا يشء من 

عزوجل  الل  فان  الدنيا،  امور 
هم  »الذين   : فقال  أقوامًا  َذمَّ 
يعني  س��اه��ون«  صالتم  عن 
اهنم غافلون استهانوا بأوقاتا.
وقد ورد ف الصالة اهنا قربان 
وعمود  املؤمن  ومعراج  املتقي 
العمل،  ه��ي خ��ر  ب��ل  ال��دي��ن 
ر للذنوب ان ُقبلت  وهي املكفهّ
ت ُردهّ ما  ُقبل ما سواها وان ُردهّ
من  للمؤمن  خر  وهي  سواها 
زاد  افضل  وهي  وول��ده  ماله 

للعباد..
وآله  عليه  الل  النبي )صىل  عن 
الشيطان  ي��زال  )ال   : وسلم( 

الصالة  بفريضة  شيعته  يوصي  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام 
والمحافظة عليها
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حافظ  ما  آدم،  اب��ن  من  ذع��رًا 
ع���ىل ال���ص���ل���وات اخل��م��س 
اجتأ  ضيهّعهن  ف��اذا  لوقتهن، 

عليه فأدخله ف العظائم(.
)وع��ل��ي��ك��م ب��امل��ح��اف��ظ��ة عىل 
والصالة  الوسطى  الصلوات 

وقوموا لل قانتني(
البيت  اهل  روايات  ف  املأثور 
الصالة  ان  السالم(  )عليهم 
ال��وس��ط��ى ه��ي ال��ظ��ه��ر.. ف 
)عليه  جعفر  ايب  عن  الكاف 
عىل  )حافظوا   : قال  السالم( 
الوسطى،  والصالة  الصلوات 
صالة  اول  الظهر  صالة  وهي 
الل  )ص��ىل  الل  رس��ول  صالها 
وسط  وهي  وسلم(  وآله  عليه 
بالنهار  صالتني  ووسط  النهار 

صالة الغداة وصالة العرص..
ثم يقول االمام الصادق )عليه 

السالم( ف رسالته :
)كام امر الل به املؤمنني ف كتابه 

من قبلكم واياكم(
بني  مشتكة  ع��ب��ادة  ال��ص��الة 

من  مشتقة  وه��ي  ال��دي��ان��ات 
االنسان  تصل  ألهن��ا  الصلة 
رمح��ة  م��ن  ب��ه  وت��ق��ر  بخالقه 
القران  اك��د  وق��د  وفضله  رب��ه 
عىل  املحافظة  ع��ىل  ال��ك��ري��م 
تعاىل  بقوله  الصلوات  اوقات 
َصَلَواِتِْم  َعىَل  ُهْم  ِذيَن  )َوالَّ  :
ُهْم  ُأْوَل��ئِ��َك   )9( ��اِف��ُظ��وَن  حُيَ
َيِرُثوَن  ِذيَن  الَّ  )10( اْلَواِرُثوَن 
َخالُِدوَن  ِفيَها  ُهْم  اْل��ِف��ْرَدْوَس 

.))11(
ح��ذر  ال���وق���ت  ن��ف��س  وف 
بالصالة  االس��ت��خ��ف��اف  م��ن 
 : تعاىل  بقوله  هب��ا  وال��ت��ه��اون 
ِذيَن  الَّ  )4( نَي  لِْلُمَصلِّ )َفَوْيٌل 
ُهْم َعْن َصالِتِْم َساُهوَن )5((.
)وع��ل��ي��ك��م ب��امل��ح��اف��ظ��ة عىل 
ال��ص��ل��وات( ب��إي��ق��اع��ه��ا مع 
رشائطها وحدودها وف اوقاتا 
القلب  حضور  عىل  واملحافظة 

واإلقبال عىل الل تعاىل..
معطيات الصالة :

الشعور بالعبودية لل تعاىل فهي 

عىل  وقلبه  االنسان  عقل  تفتح 
وج��ودًا  وصفاته  الل  وج��ود 
فعليًا خصوصا مع تفهم املصيل 
ألفعال الصالة ومفاهيم ما ورد 
بالرقابة  والشعور  اق��وال  من 
االهل���ي���ة وح���ض���ور اجل��ان��ب 
وامل��وت  االخ���رة  م��ن  الغيبي 
معاين  فهم  ما  اذا  املصيل  عند 
اثرا  ملقدماتا  ان  كام  الصالة 
واملجتمع  الفرد  حياة  ف  كبرا 
م���ن ال���ف���اظ ع���ىل ح��ق��وق 
االخرين وعدم التجاوز عليها 
بالوقت  واالل��ت��زام  وام��واهل��م 
الشخصية  ف  واالن��ض��ب��اط 
والنظافة  االجتامعي  وااللتزام 

والطهارة..
االسالمية  الرشيعة  هنت  وقد 
بالصالة  االس��ت��خ��ف��اف  ع��ن 
ويشمل : عدم تفهم الصالة ف 
الرشعية  ورشوطها  احكامها 
وتركها  وقتها  عن  وتأخرها 
ادائها  ف  التأين  وع��دم  جزئيا 
والتأثر  بالقلب  التوجه  وعدم 

هبا حال ادائها..
ثم يقول االمام جعفر الصادق 

)عليه السالم( ف رسالته : 
املساكني  ب��ح��ب  )وع��ل��ي��ك��م 

املسلمني(
املسلمني  جلميع  مطلوب  وهو 
بالذكر  املساكني  وختصيص 
ومن  بحاهلم  االهتامم  لزيادة 
املحبة هلم ان حتب هلم ما حتب 
تكره  ما  هلم  وتكره  لنفسك 

لنفسك..
ثم يقول االمام جعفر الصادق 

)عليه السالم( : 
رهم وتكربهّ عليهم  )فانه من حقهّ

فقد زلهّ عن دين الل(
وتكرب  واهانه  اذل��ه  اذا  حقره 
اذا ترفع وتعظم عليهم  عليهم 
وارف��ع  اعظم  نفسه  ي��رى  ب��أن 
م��ن��ه��م وال��ت��ح��ق��ر وال��ت��ك��رب 
خصوصا  مهلكني  متالزمني 
باجلوارح  آثارها  ظهرت  اذا 

واللسان.
)فقد زل عن دين الل ( أي عن 
سلمت  ان  كامله  عن  او  اصله 

عاقبته..
فانه  م��اق��ت(  حاقر  ل��ه  )والل 
ذل��ه  ي��وج��ب  م��ا  ب��ه  سيفعل 
عن  ويسلب  ويعاقبه  واهانته 
بحب  االم��ر  ك��رر  وق��د  رمحته 
وعيال  عياله  الهنم  املسلمني 
ه��ذه  ف  ف��ق��راء  وغ��رب��اء  الل 

الدار..
النصوص تكشف  ان  الحظوا 
االمهية الكبرة للصالة عند الل 

تعاىل والنبي واله االطهار .. 
اهتاممنا  يكون  ان  البد  لذلك 
متناسبًا مع هذه املكانة واملنزلة 
ال��وق��ت  ن��ف��س  وف  ل��ل��ص��الة 
رت حت��ذي��رًا ش��دي��دا من  ح���ذهّ
وتضييعها  هب��ا  االستخفاف 
والب��د  ت��رك��ه��ا..  ع��ن   ً فضال 
قيمة  يستشعر  ان  للمؤمن 
الفرد  الصالة ودورها ف حياة 

واملجتمع..
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ال����س����ؤال: ه���ل ي��ج��وز 
التي  البنوك  في  املساهمة 

تتعامل بالربا ؟
اجلواب: اليجوز .

 هل يجوز الدعاء مبا في احلال أثناء القنوت
        والسجود )كقول: اللهم اهدي فالن ابن فالن،

                 اللهم ارزقني زيارة بيتك احلرام (؟

االستعاذة  جيوز  هل   : السؤال 
)عليهم  الطاهرين  باالئمة 

السالم( ؟
باهلل،  ااّل  إستعاذة  ال   : اجلواب 
االئمة  اىل  يتوسل  ان  نعم جيوز 
عنه  ليدفعوا  السالم(  )عليهم 

البالء  باذن اهلل تعاىل .

تستحب  ه���ل   : ال����س����ؤال 
ف  ال���رشوع  قبل  االس��ت��ع��اذة 

القراءة للصالة ؟
قبل  االســتــعــاذة   : ــــواب  اجل
الركعة  يف  القراءة  يف  الــروع 
االوىل مستحبة واالنسب تركها 
يف غري ذلك وهكذا التصديق .

للحائض  جيوز  هل   : السؤال 
بدون  بالدعاء  الل  اىل  التقرب 

غسل واالكتفاء بالوضوء ؟
هلا  ويستحب  جيوز   : اجلــواب 
اوقــات  مصالها  يف  جتلس  ان 

الصلوة وتذكر اهلل تعاىل بمقدار 
الصالة .

السؤال : هل جيوز الدعاء لغر 
املسلم ؟

االستغفار  الجي��وز   : اجل��واب 
للكافر .

ال��س��ؤال : ه��ل جي���وز ق���راءة 
االدعية بدون وضوء ؟

اجلواب : جيوز .

الركوب  دع��اء  هل   : السؤال 
الامم  دخول  ودع��اء  اوالسفر 
ام  واجبة  النوم  قبل  ما  ودعاء 

مستحبة ؟
اجلواب : مستحبة .

حول  رايكم  ماهو   : السؤال 
ادعية كتاب مفاتيح اجلنان ؟

مأثورة  ادعــيــة  اهنــا   : اجلـــواب 
)عليهم  املعصومني  االئمة  عن 

فال  والــســالم(  الصالة  افضل 
مأجور  وقارؤها  بقراءهتا  بأس 

ويثاب ان شاء اهلل .

التي  االعامل  هي  ما   : السؤال 
توجب السعة ف الرزق ؟

كثرية  ادعية  هناك   : اجلــواب 
لــطــلــب الـــــرزق وتــوســعــتــه 
اجلنان)يف  مفاتيح  يف  مذكورة 

اهلامش( ومن االعامل املفيدة :
1- التعقيب بعد صالة الصبح 

اىل طلوع الشمس .
ســجــدة  يف  يـــقـــول  ان   -2
ويا  خرياملسؤولني  يا  الفريضة 
وارزق  خرياملعطني،ارزقني 
عيايل من فضلك الواسع فانك 

ذوالفضل العظيم( .
3- أن يقرأ كل يوم: )يا رازق 
ويا  املساكني  وياراحم  املقّلني 
املتني  ذالقوة  ويا  املؤمنني  ويل 
بيته  ــى حمــمــد وأهـــل  ــل ع ص
ما  واكفني  وعافني  وارزقني 

امهني( .
4- قراءة سورة الواقعة يف كل 

ليلة .
الصافات كل  قراءة سورة   -5

مجعة .
من  السجود  يف  يقرأ  ان   -6
ويا  مدعّو  خري  الليل)يا  صالة 
ــا اوســـع من  خــري مــســؤول وي
ارزقني  مرجتى  خري  ويا  اعطى 
واوسع عيّل من رزقك وسّبب 
يل رزقًا من قبلك انك عى كل 

يشء قدير(.
من  واألخــذ  االظافر  قص   -7

الشارب كل يوم مجعة .
االهــل  مــع  اخلــلــق  حسن   -٨
اخللق  ــوء  س أن  كــام  والــعــيــال 

يضيق الرزق .
الرزق  لطلب  صالة  هناك   -٩
يوجد كيفيتها يف هامش مفاتيح 

اجلنان .

لعدد:
سؤال ا

سابق:
عدد ال

جواب ال
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اإلجياب بمعنى الرضورة :
ااُلصولية والفقهية، ومن ذلك  املعقول، وذلك ف بعض األبحاث  للفالسفة وأهل  تبعًا  بمعنى الرضورة  الفقهاء اإلجياب  استعمل 

العبارة املشهورة :) اليشء ما مل جيب مل يوجد (، أي ما مل يكن رضوريًا وجوده ولو بالغر ومتنعًا عدمه مل يوجد .
اإلجياب بمعنى املقتض والسبب:

ما  بذلك  ويقصدون  الوضوء،  موجبات  أو  الغسل،  موجبات  يقولون:  فتاهم  والسبب،  املقتض  بمعنى  اإلجياب  الفقهاء  استعمل 
يقتض الغسل أو الوضوء.

ون أيضًا بموجبات الكفر، وموجبات  ومن هذا  القبيل حديثهم عن موجبات الضامن، وموجبات الفسخ، وموجبات اإلرث، ويعربهّ
سجود السهو وغر ذلك.

   من األوزان التي كانت تستعمل ف العراق والشام سنة 1361 ه� ووزهنا 266.3 مثقاال صرفيا )أي 1.25 كيلو غراما( كام ف 
كلمة التقوى مبحث الكر عند الشاميني  من األوزان التي كانت تستعمل ف العراق والشام سنة 1361 ه� ووزهنا عند الشاميني سدس 
اآلقة االسالمبولية )أي 208 غرامات(. عند العراقيني  من األوزان التي كانت تستعمل ف العراق والشام سنة 1361 ه� ووزهنا عند 

العراقيني ربع اآلقة االسالمبولية )أي 312.5 غرامات(. 
االوقية البقالية  كانت تستعمل عند العراقيني سابقا وهي ربع القة البقايل )أي 1,1 كيلو غرام(.

االوقيُة الرشعية  هي أربعون درمها رشعيا )أي 100 غرام( كام هو مروي )انظر وسائل الشيعة أبواب املهور(.

، فال يكفي أن يغسل به البدن أو اللباس  املاُء املوجود ف أنابيب اإلسالة املتعارفة ف زماننا ال يعدهّ من املاء اجلاري بل من املاء الكرهّ
املتنجس بالبول مرة واحدة بل ال بد من أن يغسل مرتني.

وإذا كاَن املاء املوضوع ف طشت ونحوه من األواين متنجسًا فجرى عليه ماء األنبوب وامتزج به طهر واعتصم، وكان حكمه 
حكم ماء الكر ف تطهر املتنجس به، هذا إذا مل ينقطع املاء عنه وإال تنجس عىل األحوط لزومًا، إال إذا كان اإلناء مسبوقًا 
س بانقطاع  بالغسل مرتني، وإذا كان املاء املتنجس موضوعًا ف غر األواين من الظروف فحكمه ما سبق إال أنه ال يتنجهّ

ماء األنبوب عنه.

فقه وعقائد
من معاني االيجاب

 عند الفقهاء

االقُة االسالمبوليُة

حكُم ماء االسالة 
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هذا بحسب مااكده وكيل وزير 
األستاذ  وال��ري��اض��ة  الشباب 
ترصيح  ف  ال��ش��م��ري  ع��ب��اس 
خ���ص ب���ه جم��ل��ة »االح�����رار« 
وق����ال:ان »ه���ذا ال��ل��ق��اء جاء 
اح���دى  ف  م���اط���رح  ن��ت��ي��ج��ة 
فيها  أكد  والتي  اجلمعة  خطب 
عىل  الكربالئي  الشيخ  سامحة 
استاتيجيات  وجود  رضورة 
للشباب ف ظل التحديات التي 

يواجهوهنا وعامل االجرام الذي 
حييط هبم، وبناًء عىل توجيهات 
والرياضة  الشباب  وزير  معايل 
عبطان(,  السني  عبد  )االستاذ 
وضعت سياسة وطنية للشباب 
ه��ذه  وستظهر  التنفيذ  ق��ي��د 
لرفع  معينة  فتة  خالل  النتائج 
بتطبيق  الوطنية  الشبابية  الروح 

هذه السياسات«.
واض�����اف ال��ش��م��ري، »ع��ىل 

الرغم من ان نقل الصالحيات 
واملسائل االدارية البد ان تكون 
ض��م��ن ص��الح��ي��ات امل��دي��ن��ة، 
للمحافظة عىل استقاللية عمل 
حريصون  اننا  اال  املحافظة, 
هبذه  االهتامم  عىل  الرص  كل 
الرشحية املهمة ف املجتمع, كون 
الكبرة  اإلستاتيجية  األعامل 
ضمن  م��ن  تكون  والضخمة 
ونحن  ال����وزارة  ص��الح��ي��ات 

تفعيل  عىل  العمل  ف  ماضون 
م��رشوع  ه��ك��ذا  مثل  وتنفيذ 
ل����وزارة ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة 
التي شملها  وجلميع الوزارات 
القرار ف االفق القريب«، مبينًا 
مكماًل  ج��اء  اللقاء  «ه����ذا  انهّ
من  هبا  قمنا  لقاءات  لسلسلة 
قبل من خالل عقد بروتوكول 
وعمل  امل��ق��دس��ة  العتبة  م��ع 

مرشوع )كلنا وطن(«.

وزارُة الشباب والرياضة
 تستجيب لطلب ممثل المرجعية بوضع استراتيجيات تدعم الشباب العراقي

استقبَل ممثل المرجعية الدينية العليا في محافظة كربالء واألمين العام للعتبة الحسينية المقدسة سماحة  الشيخ عبد 
المهدي الكربالئي،بمكتبة بالصحن الحسيني الشريف, وكيل وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له، وتباحث الطرفان عددا 

من الملفات المختلفة التي تخص شأن الشباب العراقي ووضع استراتيجيات لرفع الروح المعنوية الشبابية . 

االحرار/ ضياء االسدي 
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دورات فقهية وتثقيفية لمنتسبي العتبة الحسينية المقدسة

حت��دث  ال��س��ي��اق  ه���ذا  وف 
مسؤول  ع��ارف  عيل  السيد 
ف  االجتامعية  الشؤون  شعبة 
ملجلة  الدينية  الشؤون  قسم 

»االحرار« قائال: 
السني  االم���ام  ان«خ���دم���َة 
عظيم  رشف  السالم«  »عليه 
ومنزلة رفيعة والبد للقائمني 
املطهرة  العتبات  خدمة  عىل 
وامل��ن��ش��آت ال��ت��اب��ع��ة هل��ا ان 
من  عالية  درجة  عىل  يكونوا 
باملعرفة  والتحيل  االل��ت��زام 
واخللق الرفيع ولذلك سعت 
االمانة العامة للعتبة السينية 

تأسيسها  بداية  منذ  املقدسة 
العلمية  الربامج  إع��داد  عىل 
تطوير  اج��ل  م��ن  والثقافية 
خدام ومنتسبي العتبة املطهرة 
وتم  واخالقيا  وعلميا  ثقافيا 
اع����داد ب��رن��ام��ج ال����دورات 

حتت  التعليمية  الفقهية 
الدينية  ارشاف قسم الشؤون 
وكانت حتظى باهتامم ورعاية 
العام  االمني  قبل  من  مبارشة 
املقدسة  السينية  للعتبة 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 

الكربالئي«.
التي  الدورة  »هذه  واضاَف، 
وامتحاهنا  ختامها  تشهدون 
تشكيل  بعد  اقيمت  النهائي 
جلنة من قبل االمني العام من 
اجل االهتامم هبذا االمر املهم 
منتسبًا   180 شملت  حيث 
العتبة  اق��س��ام  خمتلف  م��ن 
 45 ملدة  واستمرت  املطهرة 
يوما تقريبا بني شهري شعبان 
وانُتدب  املباركني  ورمضان 
من  اكفاء  أساتذة  جمموعة  هلا 
شعبة  الدينية  الشؤون  قسم 

من  وكذلك  الديني  التبليغ 
أساتذة مدرسة االمام السني 

»عليه السالم«.
قوله:«بالنسبة  ف  وج���اء 
كان  فقد  التدرييس  للمنهج 
هي  اقسام  ثالثة  عىل  موزعًا 
واالخالق(  العقائد  )الفقه، 
وجيري االن االختبار النهائي 
منها  االستفادة  مدى  ملعرفة 
وتستمر  املتميزين,  ومكافأة 
التعليمية  ال����دورات  ه��ذه 
بشكل دوري ان شاء الل تعاىل 
السني  الشهداء  سيد  خلدام 
منتسبي  من  السالم«  »عليه 
من  املقدسة  السينية  العتبة 
اجل الرقي باملستوى العلمي 

والثقاف واالخالقي«.

االحرار/ قاسم عبد الهادي  

الحسيني  الصحن  وفي  المبارك  رمضان  شهر  نهايَة  اختتمْت 
العتبة  بمنتسبي  الخاصة  والعقائدية  الفقهية  ال��دورة  المطهر 
الدينية  الشؤون  قسم  عليها  اشرف  والتي  المقدسة  الحسنيية 
الديني  بالمستوى  للرقي  المنتسبين  من  كبير  عدد  وبمشاركة 

والثقافي لخدام سيد الشهداء »عليه السالم«.
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مشروع الحوزة النسوية ودار األيتام.. بارقُة أمل تحّلق في سماء كربالء

ال��وزة  م��رشوع  مدير  وي��ب��نُي 
املهندس  األيتام   ودار  النسوية 
حديثه  ف  حممد  مج��ال  حممد 

ملجلة )األحرارٍ( قائاًل:
بنايتني  من  امل��رشوع  »يتألُف 
مقدارها  مساحة  عىل  ويقام 
االوىل  البناية  )2850(م2 
اربعة  بواقع  النسوية  ال��وزة 
ال��رداب  ضمنها  من  طوابق 
بعدد  دراسية  صفوفا  ويضم 

)22صفًا( وحيتوي كذلك عىل 
إلقامة  األغراض  متعددة  قاعة 
لالحتفاالت  وقاعة  الندوات 
بمواليد االئمة األطهار )عليهم 
املناسبات  وك��اف��ة  ال��س��الم( 
م2(   300( وبمساحة  الدينية 
و)150م2(  االول  للطابق 
يضم  وكذلك  النصفي  للطابق 
م2(   225( بمساحة  مسجدا 
م2(  و)125  االول  للطابق 

باإلضافة  النصفي  للطابق 
بمساحة  مركزية  مكتبة  اىل 

)200م2(«.
البناية  قائاًل:«اما  حديثه  وتابَع 

األيتام  مدرسة  فهي  االخ��رى 
من  طوابق   )5( من  وتتألف 
وحت��ت��وي  ال����رداب  ضمنها 
ع��ىل ص��ف��وف دراس��ي��ة ع��دد 

قسم  وباشراف  بكربالء  األسرة  ضباط  في حي  إيوان(  )اثر  شركة  انجزته  الذي  األيتام  ودار  النسوية  الحوزة  يعدُّ مشروُع 
المشاريع الهندسية في العتبة الحسينية المقدسة, واحدًا من اهم المشاريع اإلنسانية الى جانب المشاريع الخدمية التي 
تقدمها العتبة المقدسة؛ مما له األهمية واألثر الكبير في خدمة شريحتين مهمتين في المجتمع,  وهما شريحة األيتام 

من جانب  والنساء من جانب اخر ولمعرفة أهمية و هوية  المشروع االنساني الخدمي.

األحرار/ ضياء االسدي            تصوير/ صالح السباح

المشاريع اإلنسانية في أول قائمة األولويات
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املسجد  وخدمات  )19صفًا( 
متعددة  وال��ق��اع��ة  وامل��ك��ت��ب��ة 
األغ��������راض م���ش���تك���ة ب��ني 
التصاميم  اىل  البنايتني,باالضافة 
وال���واج���ه���ات ع���ىل ال��ط��راز 
قبل  م��ن  مصممة  االس��الم��ي 
والواجهات  عراقية  رشك��ات 
ومثبتة  االبيض  باملرمر  املغلفة 

هبيكل معدين«.
واض������اَف حم��م��د«ي��ع��د ه��ذا 
هبا  تزين  معامرية  حتفة  املرشوع 
حيث  املقدسة  كربالء  حمافظة 
ان��واع  افضل  فيه  استخدمنا 

طراز  وذا  بالبناء  اخلاصة  املواد 
م��ع��امري م���زوج ب��ني ال��ارض 
ماوصلت  آخر  وفق  وامل��ايض 
ال��ي��ه ط���رق ال��ب��ن��اء امل��ت��ط��ورة 
ان«االع����امل  مبينًا  ع��امل��ي��ًا«، 
االنشائية للمرشوع قد ُانجزت 
بطور  االن  ون��ح��ن  بالكامل 
االلكتونية  اللوحات  نصب 
الصفوف  ف  سُتنصب  التي 
املدرستني  لكلتا  ال��دراس��ي��ة 
خمتلفة  وخصائص  وبأحجام 
يفتتح  ان  املؤمل  ومن  للعرض 

املرشوع خالل الشهر املقبل«.

»هذا  قائاًل:ان  حديثه  واختتَم 
ان��س��اين عميل  امل����رشوع ه��و 
خ��دم��ي وي��س��ت��ه��دف رشحي��ة 
مكمل  وهو  واألرام��ل  األيتام 
أنجزتا  التي  املشاريع  لباقي 
ال��ع��ت��ب��ة ال��س��ي��ن��ي��ة امل��ق��دس��ة 

أهم  خالهلا  من  قدمت  والتي 
التي  الكريم  للزائر  اخلدمات 
حيتاجها اثناء الزيارات املليونية 
وتنتهي  كربالء  من  تبدا  والتي 

هبا«.
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ولتسليط الضوء بشكل اوسع 
على عمل هذه املؤسسة كان 
جملل���ة »االحرار« الس���بُق في 
اللق���اء م���ع مديره���ا وعضو 
مجلس ادارة العتبة احلس���ينية 
املقدسة األس���تاذ طالل فائق 
الكمال���ي ودار مع���ه احل���وار 

التالي :-
    *بداي���ًة حدْثنا عن كيفية 
والدة الفك���رة والدافع إلقامة 

أكادميية الوارث؟
ال���وارث  اكادميي���ُة   _
للتنمية البش���رية والدراس���ات 
ث���ورة  ه���ي  اإلس���تراتيجية 

جملموعة من الش���باب اقاموها 
باندفاع جمي���ل جدًا ينم عن 
الغيرة والتفاني خلدمة االسالم 
وخدمة االمام احلس���ن )عليه 
السالم(, ومن باكورة اعمالها 
هو برنامج شبابيك الذي اطلق 
خالل الش���هر الفضيل , واما 
بالنس���بة  للمؤسس���ة وعملها 
فهي س���جلت و متت املوافقة 
على تأسيسها في مطلع شهر 
رمض���ان املبارك له���ذا العام, 
وبس���بب ان الفرصة  الكاملة 

لم ُتتح لنا لكي نعد الهيكلية 
الكامل���ة له���ذه االكادميية, مما 
دع���ا الش���باب في املؤسس���ة 
الى ان يتس���ارعوا لالستجابة 
خلدمة االنس���ان ف���ي اجلانب 
الثقاف���ي, وانطلق���وا دون ان 
ينظ���روا ما ه���ي اخلطوة التي 
الت���ي  األس���س  او  بعده���ا 
س���تنطلق فيها هذه االكادميية 
, وان هذه االكادميية س���يكون 
عمله���ا مع اح���دى الكليات 
التي س���تنضوي حتت جامعة 

االمام احلسن )عليه السالم( 
العائدة للعتبة احلسينية املقدسة 
والتي سُتسجل باسم مؤسسة 
الرضا )عليه السالم(,  االمام 
وس���وف تنضوي حت���ت هذه 
الكلي���ات وذلك النن���ا لدينا 
مجموعة م���ن الكليات وفي 
مقدمتها كلية التنمية البش���رية 
اإلس���تراتيجية  والدراس���ات 
وبقس���من التنمية البش���رية و 

الدراسات االستراتيجية«.
    *اب���رُز االعم���ال الت���ي 

مديُر أكاديمية الوارث  للتنمية البشرية والدراسات 

اإلس���تراتيجية طالل فائ���ق الكمالي ل���� )االحرار(:   

األكاديميُة ثورة ش���بابية أساس���ها التفاني لخدمة 

اإلمام الحسين )عليه السالم(

احدث  من  واحدة  المقدسة  الحسينية  العتبة  في  البشرية  الموارد  تطوير  لقسم  التابعة  الوارث  اكاديميُة  تعدُّ      
الوعي  بث  اجل  من  سواء,  حد  على  والعلمية  األكاديمية  الناحية  من  االنسان  خدمة  على  تعمل  التي  المؤسسات 
المعرفي والديني لدى الشباب كونهم البناة لمستقبل البلد, وذلك من خالل الدورات والبرامج التي تقيمها بين فترة 
الت�أثير وإعطاء المعلومة  واخرى عن طريق استدعاء واستضافة أساتذة من الجامعات العراقية المختلفة من اجل 

    حاوره: ضياء االسدي / فيصل غازي السعدي المفيدة لهؤالء الشباب من المشاركين بتلك الدورات. 
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ستنطلق من هذه األكادميية؟
    _  س���نقوم  بإط���الق 
مش���روع ثقافي أكادميي دقيق 
بقس���من , القس���م االول هو 
التنمية البشرية والقسم الثاني 
اإلس���تراتيجية  الدراسات  هو 
س���يكون ل���ه مناه���ج وعلى 
شكل كورس���ن, كل كورس 
ملدة 3 اشهر , ويتضمن العلوم 
االنسانية وقسم منها  بجانب 
اللغ���ة, اضافة الى محاضرات 
في  دراس���ة النح���و, واللغة 
االنكليزي���ة ,والعقائد, وعلوم 
الق���رآن, والفلس���فة, واملنطق, 
وعلم التنمية البش���رية ,وعلم 
الدراس���ات  وعلم  األخالق, 
اإلستراتيجية, وكذلك مهارات 
التنمية البشرية العقلية والبدنية 
مع بع���ض العل���وم االخرى 
مثل العلوم السياس���ية وعلم 
األخالق وعلم النفس وعلم 
املتفوق  وس���ُيمنح  االجتماع, 
م���ن خ���الل ه���ذا املش���روع 
العلم���ي والثقاف���ي ,وال���ذي 
س���يلقي فيه نخبة من أساتذة 
اجلامعات العراقية  شهادة من 
قب���ل األكادميية ا بها من قبل 
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي ».

* ما ال���ذي مييز هذه األكادميية 
عن بقية األكادمييات األخرى 

في العراق ؟
ف���ي  النش���اطات  _اغل���ب 
التنمية البش���رية والدراس���ات 
االس���تراتيجية مراكز ومعاهد 
ومؤسس���ات جتاري���ة بحت���ة، 
لكن االن نحن ننطلق انطالقًا 
انس���انيًا بحت���ًا ألنن���ا نريد ان 
نع���د مجموعة من الش���باب 
من الق���ادة والرجاالت الذين  
يقودون  اجملتمع والبلد مجانًا, 
وه���ذا هو الهدف االساس���ي 
التي تسعى اليه العتبة احلسينية 
املقدسة دائمًا وابدًا من خالل  
املؤسس���ات  دعمه���ا جلميع  
التي تخدم االنس���ان واجملتمع 
, فش���هادتها معتمدة اجتماعيًا 
و حضوريًا يطلق عليها بالقوة 
بالساحة  ووجودها  حلضورها 
س���يكون  االكادميية  فش���هادة 
معترف���ا بها بالق���وة لوجودها 
بالس���احة ام���ا فيم���ا يتعل���ق 
باالعتراف الرس���مي ان شاء 
الله س���وف يكون من ضمن 
الكليات العائدة جلامعة الطف 
الت���ي نحن بصدد تس���جيلها 
رسميًا , وفضاًل عن ذلك اننا 
نسعى ومن خالل  احلاق هذه 

املفاهيم مبعايير اسالمية يجب 
ان تنضبط فيها التنمية البشرية 
االس���تراتيجية  والدراس���ات 
فعندم���ا تكون هن���اك معايير 
اسالمية س���ماوية يقينًا سوف 
ق���وة ورصانة  اكث���ر  تك���ون 
واكث���ر مصداقية في الس���احة 
واثرها كبير في نفس االنسان 

واجملتمع«.
م���ع  س���تتعاملون  كي���َف   *
املدن���ي  اجملتم���ع  منظم���ات 
املوج���ودة في كرب���الء وباقي 

احملافظات العراقية؟
_ كم���ا بينت في البداية ان 
هدف العم���ل لهذه االكادميية 
ه���و بن���اء االنس���ان واجملتمع 
وليس هدفًا ماديًا وعليه اينما 
وج���دت ينابيع اخلير س���تجد 
هذه االكادميية متد يدها للعون 
بحكم سياس���ة العتبة احلسينية 
مبد ي���د الع���ون ال���ى جميع 
املؤسس���ات احلكومية او غير 
احلكومي���ة في اجمل���االت التي 
تقدم خدمة لالنسان واجملتمع, 
كم���ا وأود ان اب���ن اننا لدينا 
جتربة سابقة في مجال التنمية 
البش���رية حي���ث كان لدين���ا 
مشروع سفراء التنمية البشرية 
للعتبة احلس���ينية املقدسة وهم 

بح���دود 23 مدرب���ًا معتمدًا 
ش���هادات  لديه���م  دولي���ًا 
اعتمادية م���ن داخل وخارج 
الع���راق وه���ؤالء دخلوا في 
احلكومية  املؤسس���ات  ميادين 
وغير احلكومي���ة بدون مقابل 
وكان لهم نش���اطات واضحة 
ف���كل املؤسس���ات اخليرية او 
غي���ر اخليري���ة او املادي���ة بل 
أي جتم���ع يطلبون العون من 
هؤالء الشباب جتدهم يقدمون 
ب���دون  والع���ون  املس���اعدة 

مقابل«.
ه���ل يوج���ُد تعاون او   *    
ارتباط بن قسم تطوير املوارد 

البشرية وأكادميية الوارث ؟
    _ نح���ن ف���ي أكادميي���ة 
نش���اطنا  س���يكون  ال���وارث 
خارجي���ا بينم���ا قس���م تطوير 
املوارد البشرية تكون االولوية 
في���ه لتطوير وتأهيل منتس���بي 
العتب���ة احلس���ينية, ولكن في 
س���تكون  ال���وارث  أكادميي���ة 
وصناعة  للمجتم���ع  االولوية 
ق���ادة اجملتم���ع ,حي���ث انن���ا 
سنسجل هذه االكادميية وتفتح 
ابوابها لكل ش���خص يريد ان 

ينتمي لهذه االكادميية«.
    *كلم���ة اخي���رة في نهاية 

احلوار ؟
    _ ش���كري وتقدي���ري 
لكادر مجل���ة »األحرار« على 
مواكبته���ا وتس���ليطها الضوء 
على كل م���ا هو جديد تقوم 
العتبة احلسينية املقدسة بتقدميه 
خدمة لش���ريحة الشباب وبناء 
اجملتم���ع بناء دينيا ومعرفيا مع 
دعائنا املستمر لكم بالتوفيق«.
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العتبة  تقيمها  التي  القرانية  املحافل 
السينية املقدسة هلا صداها الواسع خاصة 
لدى االخوة املشاركني ولكن يبقى املحفل 
شهر  ف  القران  بختمة  اخل��اص  القراين 
وروحانيته  اج��واؤه  له  املبارك  رمضاب 
املغلفة  االيامنية  النكهة  ذات  اخل��اص��ة 

سيد  انفاس  مع  وجل  عز  لل  تام  بخشوع 
الشهداء عليه السالم ، وبغية معرفة بعض 
االمور املتعلقة سواء باملشاركني او برنامج 
استطالعا  )االحرار(  اجرت جملة  املحفل 
خاصا باملحفل لالخوة الذين شاركوا به .

تضمن االستبيان ثالثة عرش سؤاال خاصا 

االستبيان  توزيع  تم  وقد  فقط  باملشاركني 
 352 جمموعهم  بلغ  منهم  جمموعة  عىل 

مشاركا بضمنهم 75 من النساء.
متباينة  االسئلة  ع��ىل  اجاباتم  ج��اءت 
اقتح  والبعض  عليه  متفقا  منها  والبعض 

المحفل الرمضاني لختم القران ...
86% من المشاركين

تعلموا القراءة  الصحيحة

مع بقية المحافظات عبر فضائية كربالء
90% يؤيدون اقامة محفل قراني موحد

العطاء الحسيني
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بعض املقتحات اخلاصة بالدورة ، هنالك 
منها  واش��ادة  وقفة  تستحق  ظهرت  نتائج 
انطالقة  منذ  ش��ارك   %47 هنالك  مثال 
املحفل ف الصحن السيني الرشيف واىل 
االن ونسبة من استفادوا من املحفل لتعلم 
 ،  %86 نسبتهم  كانت  الصحيحة  القراءة 
واما اصطحاب االطفال ف املحفل جاءت 
الكفة  ميالن  من  بالرغم  متقاربة  النتيجة 
بنسبة  اىل عدم االصطحاب حيث صوتوا 
يؤيدون  و%44  االصطحاب  عدم   %56

االصطحاب.
ادناه النتائج الكاملة لالستبيان 

%9   %16   %48     %27-1
2-25%   24%   47%       4% ترك

3-73%     11%    13%    3% من غر 
اجابة

4-86%       11%             3% غر اجابة
%10    %3    %87-5

6-4%    52%   41%        3% من غر اجابة
7-59%   26%   2%   4%    9% من  غر 

اجابة
%8    %92-8
%7   %93-9

غر  من   %4      %24   %52   %20-10
اجابة

%22   %78-11

%56   %44-12
%10   %90-13

ففيهن  املشاركات  للنساء  بالنسبة  ام��ا 
خارج  من  جئن   75 بني  من  مشاركة   12
حمافظة كربالء ، و39 شاركن منذ انطالق 
من   62 ان  الصدر  ي��رشح  وم��ا   ، املحفل 
بفضل  الصحيحة  القراءة  تعلمن  بينهن 

مشاركتهن باملحفل
تم  املجلة  من  اقتاح  بمثابة  سؤال  هنالك 
تؤيد  ، هل  نصه  االستبيان  تضمينه ضمن 
طريق  عن  القرانية  للختمة  حمفل  اقامة 

النت او الفضائية موحدة ف بقية حمافظات 
العراق من خالل اجلوامع او املراكز التابعة 
للعتبة ؟ فجاءت االستجابة هلذا االقتاح 
هذا  يؤيدون  املشاركني  من    %90 بنسبة 

االقتاح.

أجرى االستطالع:
عيسى اخلفاجي ، حسني الطبطبائي

)نتائج االستبيان رقم  7  اخلاص باخلتمة القرآنية بالصحن احلسيين الشريف يف شهر رمضان املبارك(

1- هل انت من سكنة :      
            ]27%[ مركز املدينة      ]48%[ األحياء             ]16%[ النازحني  واملهجرين        ] 9%[خارج كربالء

2- هل ان مشاركتك يف اخلتمة القرآنية :
            ]25%[ ألول مرة           ]24%[ متقطع             ]47%[ منذ انطالقها                  ]4%[ من غري إجابة

3- هل تواظب على احلضور اليومي للمحفل القرآني )اخلتمة( ؟
            ]73%[ نعم                   ]11%[ كال                   ]13%[ اتابعها على قناة كربالء الفضائية        ]3%[ من غري إجابة

4- هل استفدت من اخلتمة يف تعلم القراءة الصحيحة للقرآن ؟
            ]86%[ نعم                   ]   [ كال                       ]11%[ بعض الشيء                    ]3%[ من غري إجابة

5- هل ان توقيت اخلتمة ومدتها مناسبة يف رأيك ؟
            ]87% [نعم                   ]3%[ كال                      ]10%[ بني ما بني

6- من اين علمت باخلتمة القرآنية ؟
            ]4%[ صدفة                  ]52%[ اثناء الزيارة     ]41%[ فضائية كربالء                 ]3%[ من غري إجابة

7- اذكر جملة او نشرة تصدر من العتبة تتابع من خالهلا اخبار احملفل :
             ]59%[ االحرار           ]26%[ الروضة احلسينية     ]2%[احلفيظ      ]4%[ جمالت اخرى       ]9%[ من غري إجابة

8- هل تؤيد استمرار اخلتمة بعد شهر رمضان ؟
            ]92%[ نعم                   ]8%[ كال                      

9- هل تؤيد ان يكون هنالك تفسري للكلمات تساعد يف فهم القرآن الكريم ؟
             ]93%[ نعم                   ]7%[ كال

10 - هل تواجهك عقبات يف احلضور اىل احملفل القرآني ؟
             ]20%[ نعم                   ]52%[ كال                     ]24%[ بعض الشيء                    ]4%[ من غري إجابة

11- هل برأيك ان املكان حباجة اىل توسعة الستيعاب اعداد القّراء املتزايد ؟
             ] 78%[ نعم                  ]22%[ كال

12- هل تؤيد اصطحاب االطفال دون سن الـ 6 سنوات ؟
             ]44%[ نعم                   ]56%[ كال

13- هل تؤيد خبتمة قرآنية موحدة عن طريق فضائية كربالء او االنرتنت من خالل نصب شاشات عمالقة 
      يف املساجد او املؤسسات يف بقية حمافظات العراق ؟
             ]90%[ نعم                   ]10%[ كال                              

العطاء الحسيني
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لقد ج��اء ف عدد م��ن اآليات 
القرآنية، م��ا يفيد بأن الل تعاىل 
رس  بمكن��ون  علم��ه  بحك��م 
بواطنهم،  خلقه واطالعه عىل 
رأى  م��ن  منه��م  اخت��ار  ق��د 
في��ه الكف��اءة ليك��ون حجت��ه 
ع��ىل خلق��ه، فاخت��ار األنبياء، 
واصطفى منهم رس��ال وفضل 
بعضه��م ع��ىل بع��ض، فجعل 
حمم��دا ص��ىل الل علي��ه وآل��ه 
وس��لم أقرهب��م إلي��ه وأحبهم 
لديه، فسامه حبيبا بعد أن سمى 

إبراهيم عليه السالم خليال.
قال تعاىل: »تلك الرسل فضلنا 
منه��م  بع��ض  ع��ىل  بعضه��م 
م��ن كل��م الل ورف��ع بعضهم 

درجات«.
وكان البد من أن يستتبع ذلك 
ال��دور م��ن التنزي��ل والبالغ، 
بحف��ظ  يتعل��ق  آخ��ر  دورا 
اس��تمرار  وض��امن  الرشيع��ة، 
أدائه��ا ف الناس وه��و متعلق 
قول��ه تع��اىل: »إن��ا نح��ن نزلنا 
ل��ه لافظ��ون«،  الذك��ر وإن��ا 

فاخت��ار م��ن بيوت��ات األنبياء 
بأم��ر  للقي��ام  أخ��رى  صف��وة 
الف��ظ، وجع��ل دور اإلمامة 
بع��د النب��وة، ومقام��ا آخر من 
مقام��ات اللطف اإلهلي أجراه 
وراثة ف الصف��وة الطاهرة من 
عباده ق��ال تعاىل: »ث��م أورثنا 
الذي��ن اصطفينا من  الكت��اب 

عبادنا«.
حيس��دون  »أم  أيض��ا:  وق��ال 
الن��اس عىل م��ا آتاه��م الل من 
فضل��ه فق��د آتين��ا آل إبراهيم 
الكت��اب والكم��ة وآتيناه��م 

ملكا عظيام«.
ومل يك��ن ذلك االختيار اإلهلي 
األح��وال،  م��ن  ح��ال  ب��أي 
مقارن��ا أو موازي��ا آلراء البرش 
تع��اىل  الل  ألن  واختيارات��م، 
أعل��م بمخلوقاته، وأدرى هبم 
من أنفسهم، والدين دينه وهو 
املس��ؤوول ع��ن كل متعلقاته، 
واختيار م��ن يقوم مقام اإلمام 
بعد النبي من مشموالته تعاىل، 

ومتاما للرشيعة السمحة.

من ذلك كانت مرحلة اإلمامة 
الت��ي عقب��ت مرحل��ة النب��وة 
كانت وقاية للرشيعة من عبث 
العابثني من أصحاب املصالح 
وعب��اد الدنيا، ومي��زة اختص 
هبا الرصاط املس��تقيم، وكانت 
أث��را واضح��ا وعالم��ة جلية 
اتس��م هبا تراث��ه، وضامنا لبقاء 
األحكام اإلهلية ف إطار الفظ 
م��ن مش��موالت  ه��و  ال��ذي 
الباري تع��اىل كالنبوة، ومقابل 
الل  ع��ىل  الك��ذب  كان  ذل��ك 
بقي��ة  ف  منت��رشا  ورس��وله 
اخلط��وط األخ��رى إىل درجة 
التش��ويه، وما عقب ذلك من 
نش��وء عدد من األف��كار التي 
إختلقه��ا أصحاهبا اعتامدا عىل 

تلك املفتيات.
اإلس��الم ش��أهنا  منظوم��ة  إن 
ش��أن من س��بقها من ديانات، 
ج��اءت لتش��كل نقط��ة حتول 
ف حياة البرش، وترش��دهم إىل 
طريق الل تعاىل، بكل ما فيه من 
أبعاد مادي��ة ومعنوية، روحية 

وحس��ية، اجتامعية وسياس��ية 
وتصحيح��ا  واقتصادي��ة. 
لوجه��ة الناس ف توجههم إىل 
وم��ن  املس��تقيم..  الل  رصاط 
اخلط��أ االعتقاد ب��أن الل تعاىل 
ق��د أوكل مهمة مج��ع رشيعته 
وحفظها، وتتبع سنة نبيه صىل 
الل عليه وآله وس��لم وتدوينها 
إىل الن��اس، م��ن دون قيد وال 
رشط، وال س��بيل إىل افتاض 
وق��وع ذل��ك ألن املان��ع الذي 
تقديم��ه هو  للعق��الء  يمك��ن 
خامتية الرس��االت واملرسلني، 
يؤكدان عىل أن س��نن الل تعاىل 
ف التبلي��غ والف��ظ لرشائعه، 
ال تتغ��ران من��ذ آدم إىل نبين��ا 
صل��وات الل وس��المه عليهم 
أمجعني وعىل آهل��م الطاهرين، 
قال تعاىل: »م��ا كان عىل النبي 
من حرج فيام فرض الل له سنة 
الل ف الذي��ن خل��وا م��ن قبل 

وكان أمر الل قدرا مقدورا«.

االصطفاُء اإللهي مبدٌأ قرآني

حممد الرصايف
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روي ف قوله تعاىل: )ذرين ومن 
خلق��ت وحي��دًا* وجعلت له 
ماال مدودًا* وبنني ش��هودًا* 
ومهدت له متهي��دًا* ثم يطمع 
أن أزي��د* كال ان��ه كان آلياتنا 
عنيدًا* س��أرهقه صع��ودًا(.. 
اهنا نزلت ف الوليد بن املغرة، 
وكان ش��يخًا كب��رًا جمرب��ًا من 
م��ن  وكان  الع��رب،  ده��اة 
املستهزئني برس��ول الل )صىل 
الل عليه وآله(، وكان رس��ول 
الل )ص��ىل الل عليه وآله( يقعد 
الق��رآن،  ويق��رأ  الج��رة  ف 
فاجتمع��ت قري��ش اىل الوليد 
بن املغ��رة، فقالوا: ي��ا أبا عبد 

ش��مس، ما هذا الذي 
يقول حممد، أشعر هو 

أم كهانة أم خطب؟
فق��ال: دعوين أس��مع 

كالمه.
فدن��ا م��ن رس��ول الل 
)صىل الل علي��ه وآله( 
فقال: يا حممد، أنشدين 

من شعرك.
ق��ال: »م��ا هو ش��عر، 
ولك��ن كالم الل الذي 
ملالئكت��ه  ارتض��اه 

وأنبيائه ورسله«.
فق��ال: ات��ل ع��يل منه 
شيئًا، فقرأ عليه رسول 
علي��ه  الل  )ص��ىل  الل 
وآل��ه( حم الس��جدة، 
فل��ام بل��غ قول��ه )فإن 
أعرض��وا( ي��ا حمم��د، 
)فق��ل  قريش��ًا  يعن��ي 
أنذرتك��م صاعقة مثل 

صاعق��ة عاد وثمود( فاقش��عر 
كل  وقام��ت  الولي��د،  جس��م 
شعرة عىل رأس��ه وليته، ومر 
اىل بيت��ه، ومل يرج��ع اىل قريش 
من ذلك، فمشوا اىل أيب جهل، 
فقالوا: يا أبا الكم، ان أبا عبد 
ش��مس صبا اىل دين حممد، أما 

تراه مل يرجع الينا؟
فغدا أبو جهل اىل الوليد، فقال 
ل��ه: يا عم، نكس��ت رؤوس��نا 
نا،  وفضحتنا، وأشمتهّ بنا عدوهّ
وصبوت اىل دين حممد! فقال: 
م��ا صب��وت اىل دين��ه، ولكني 
س��معت )من��ه( كالم��ًا صعبًا 

تقشعر منه اجللود.

فق��ال له اب��و جه��ل: أخطب 
هو؟

كالم  اخلط��ب  ان  ال،  ق��ال: 
منثور،  ال��كالم  متصل، وهذا 
وال يش��به بعضه بعض��ًا، قال: 

فشعر هو؟
ق��ال: ال، أم��ا اين قد س��معت 

بس��يطها  الع��رب  أش��عار 
ومديدها ورملها ورجزها وما 

هو بشعر، قال: فام هو؟
قال: دعني أفكر فيه.

فلام كان من الغد قالوا له: يا أبا 
عبد شمس، ما تقول فيام قلنا؟
قال: قولوا هو سحر، فانه اخذ 

بقلوب الناس.
فأنزل الل عز وجل عىل 
رسوله ف ذلك: )ذرين 
وم��ن خلق��ت وحيدًا( 
وانام سمي وحيدًا النه 
قال لقريش: اين أتوحد 
س��نة،  الكعبة  بكس��وة 
بجامعتك��م  وعليك��م 

سنة.
كث��ر،  م��ال  ل��ه  وكان 
وكان ل��ه ع��رشة بن��ني 
بمك��ة، وكان له عرشة 
عبي��د، عن��د كل عب��د 
أل��ف دينار يتج��ر هبا، 
ف  القنط��ار  ومل��ك 
ويقال:  الزم��ان،  ذلك 
القنط��ار جل��د ثور  ان 
فأنزل الل  ملوء ذهب��ًا، 
عزو وجل )ذرين ومن 
اىل  وحي��دًا(  خلق��ت 
قوله تعاىل: )صعودًا(.

سورُة المدثر وأسباب النزول

جميب الرفيعي

AL - A h r a r
w e e k l y23

ثقافة قرآنية



جعل  الل  ان  السن  ابا  يا  واله(  عليه  الل  )صىل  الل  رسول  قاَل 
قلوب  جعل  الل  وان  اجلنة  بقاع  من  بقاعا  ولديك  وقرب  قربك 
اليكم فيعمرون قبوركم  نجباء من خلقه وصفوة من عباده حتن 
ويكثرون زيارتا تقربا اىل الل تعاىل ومودة منهم لرسوله اولئك 
ياعيل املخصوصون بشفاعتي الواردون حويض وهم زواري غدا 
ر قبوركم وتعاهدها فكأنام اعان سليامن بن  ف اجلنة ياعيل من عمهّ
داوود عىل بناء بيت املقدس �� فرحة الغري :77 ، بحار االنوار 

100|120 ح22

السالم  اهلادي عليه  االمام  املتوكل عىل  املنافقني عند  احد  وشى 
االول  ف  نزلت  باهنا  يديه(  عىل  الظامل  يعض  )يوم  اية  يفر  بانه 
والثاين وارادوا ان يوقعوا به امام املتوكل فاتفقوا ان جيمعوا الناس 
وان  القتل  استحق  قلنا  مثلام  اجاب  فان  املتوكل  امام  ويسالوه 

اجاب العكس افتضح عند اصحابه .
وفعال اجتمعوا عند املتوكل وسالوا االمام عليه السالم عن االية 
فاجاب : هذان رجالن كنى الل عنهام ومن بالست عليهام أفيحب 
امر املؤمنني ان يكشف ما سته الل ؟ فاجاب ال احب ....انتهى

من هذه الرواية نالحظ ان من حياول ويسعى اىل تفريق املسلمني 
هو من حياول ان يوقع باالمام اهلادي عليه السالم من خالل هذه 
عىل  فرضها   الطواغيت   حياول  تاريية  حقيقة  هي  والتي  الفتنة 
عليه  اهل��ادي  االم��ام  ،ج��واب  انفسهم  تشتهي  ما  وفق  املسلمني 
جتنب  ف  لنا  ودرسا  الكلمة  بمعنى  معصوم  جواب  كان  السالم 

من حياول اثارة هذه الفتن كام تفعل فضائيات عرعور الوهابية .

نادى املتوكل يوما عىل نرصاين ابا نوح فأنكروا عليه كنيته للنرصاين 
فاستفتى عن ذلك فلم جييبوه فارسل اىل ايب السن اهلادي عليه 
السالم فاجابه : بسم الل الرمحن الرحيم تبت يدا ايب هلب ..(فعلم 

املتوكل انه حيل له ذلك الن الل كنى الكافر ....انتهى
هذا اال يثبت ان االمام املعصوم هو القران الناطق ؟

اليوم  هلم  فقال  للتنزه  معهم  اخلروج  منه  طلبوا  مزيد  مجاعة  جاَء 
اربعاء  ، قالوا ولد فيه نبي الل يونس عليه السالم فقال بايب وامي 
ال جرم انه التقمه الوت ، قالوا نرص رسول الل )صىل الل عليه 
وبلغت  االبصار  زاغت  اذ  بعد  ولكن  اجل   : قال   ، فيه  وال��ه( 

القلوب الناجر وتظنون بالل الظنون .......انتهى 
ولكن  صحيح  غر  فهذا  االيام  من  التشاؤم  مزيد  غاية  كان  ان 
صحايب  لقب  يمنح  من  ليفتضح  جاء  الثاين  الشطر  عىل  جوابه 
املسلمني عىل  تبح لث  واله(  عليه  الل  الرسول )صىل  وحنجرة 

القتال

انبتته الطاعة وحصدته  مر اعرابيان برجل مصلوب فقال االول 
املعصية ، وقال االخر من طلق الدنيا فاالخرة صاحبته ومن فارق 
الق فاجلذع راحلته ، يقصد به ميثم التامر رضوان الل تعاىل عليه 

......انتهى
هذا ثمن الوالية علام ان هذا الثمن كان يعلمه ميثم رضوان الل 

تعاىل عليه 

كان هلارون العبايس  ولد صغر ثالث غر املامون واالمني اسمه 
فيه صالح ويرىض  لك  بكالم  اتكلم معك  قال البيه هل  قاسم 
الل تعاىل به ؟ قال هارون تكلم ، قال ان هذا الكريس ليس لك 
خائف  وانا  السالم  عليه  الكاظم  موسى  االمام  لصاحبه  فاعطه 
عليك من سوء الساب يوم القيامة ، فكتب هارون كتابا وختمه 
وقال لولده قاسم سلمه اىل وايل البرصة فذهب به اىل البرصة وملا 
قرأه الوايل وجد فيه ان هارون يامر الوايل بعدم مبايعة ومشاورة 
واطعام وتزويج حامل الكتاب هذا حتى يموت جوعا وبالفعل 

التزم الوايل فامت جوعا ......انتهى.
عىل  نازعتني  لو  املامون  لولده  ويقول  عقيم  امللك  هارون  يقول 
امللك القتلعت هاتني واشار اىل عينيه ويريد ولده قاسم ان يمنح 

اخلالفة لصاحبها الرشعي !!! 
 

التقوىوليمٌة زادها 
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ف  االنسان  وجيتهد  يكد  مهام 
هلا  االهلية  العناية  تبقى  عمله 
العمل  ه��ذا  نجاح  ف  دوره��ا 
خارج  النجاح  كان  اذا  السيام 
املتوقع ، ومنذ ان سقط طاغية 
صحف  تصدر  بدات  العراق 
ك��رب��الء  ل��ي��س ف  وجم����الت 
العراق  عموم  ف  بل  فحسب 
بداية  ف  ع��دده��ا  جت��اوز  وق��د 
السقوط املئة جملة وصحيفة ف 
الكثر  ولكن   ، لوحدها  بغداد 
نعرض  السباب  توقفت  منها 

عن ذكرها .
بني  من  هي  »االح���رار«  جملُة 
التي شقت  االص��دارات  تلك 
سقوط  بعد  للظهور  طريقها 
الطاغية ، واختذت منهجا ثابتا 
ال زالت تعمل عليه حتى هذه 

بإمكانات  ب��دأت   ، اللحظة 
باالسود  تطبع  وكانت  بسيطة 
واالب��ي��ض وك���ان هل��ا ال��دور 
الزائر  وتوعية  تثقيف  ف  املميز 
ص��درت  اهن��ا  السيام  الكريم 
يعيشها  مضطربة  ظروف  وفق 

العراق 
م���ن ح��ي��ث االن��ت��خ��اب��ات 
وكتابة  االنتقالية  والكومة 
شقت  واالره���اب،  الدستور 
انفاس  بفضل  بنجاح  طريقها 
الغيارى  ومهة  الشهداء  سيد 
منهجا  واختذت  فيها  العاملني 

حياديا تربويا ونقدها بناء .
اصبح اقتناء هذه املجلة ضمن 
اخلميس  ليوم  الزائر  برنامج 
يقتنيها  ان  ع��ىل  حي��رص  هل��ذا 
الصدور  بداية  ف   ، اسبوعيا 

بذرة غرست بارض طاهرة 
                           فقطف ثمارها الزائرون الكرام

هامش سماحة األمين العام للعتبة المقدسة 
باللون األخضر للتصحيح

توافد غير مسبوق للقراء األعزاءإقبال الزائري المتزايد على اقتناء المجلة
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احيان  وف  جمانا  ت��وزع  كانت 
يعاتبنا  من  وي��أيت  تنفذ  كثرة 
الهنم  عليها  حيصلوا  مل  م��ن 
وحيتفظون  اسبوعيا  قرائها  من 
من  والبعض   ، كأرشيف  هبا 
يعتني  ال  جمانا  عليها  حيصل 
العامة  االمانة  ، هلذا قررت  هبا 
بيعها  املقدسة   السينية  للعتبة 
دينارا،   )250( رم��زي  بسعر 
كلفتها  من   %30 يتجاوز  ال 
ذلك  من  وبالرغم   ، الطباعية 
فان االقبال عليها اصبح شديدا 
خارج  من  شخصيات  ان  بل 
تطالب  العراق  وحتى  كربالء 

بالصول عليها .
يسبقه  الزائر  من  االهتامم  هذا 
للعتبة  ال��ع��ام  االم���ني  اه��ت��امم 
متابعتها  عىل  املقدسة  السينية 
ومتابعة  وبعده  الصدور  قبل 
مالحظاته  وتأشر  مواضيعها 
الطبع  قبل  مواضيعها  ع��ىل 
وتذليل  الالحمدود  الدعم  مع 
ساهم  تعتضنا  التي  الصعاب 

كثرا ف انجاح هذه املجلة .
االسبوعية  املجلة  اهنا  اعتقُد 
بعد  ص��درت  التي  ال��وح��ي��دة 
زال��ت  وم��ا  الطاغية  س��ق��وط 
التي  الكمية  وان  كام   ، تصدر 

 )2500( تتجاوز  اسبوعا  تباع 
نسخة .

مرور  عن  يعلن   )500( العدد 
ع��رش س��ن��وات ع��ىل اص���دار 
املجلة ودخوهلا ف السنة الادية 
وريادة  صدارة  ف  لتبقى  عرشة 
املجالت االسبوعية التي حتظى 

باهتامم القارئ.
مسرتنا مع املجلة فيها حمطات 
والبعض  ك��ث��رة  وم��ف��ارق��ات 
االعالمية  الشخصيات  م��ن 
موقع  يزورون  الذين  املرموقة 
ان  ي��رى  عندما  يفاجأ  العمل 
مخسة  اليتجاوز  املجلة  ك��ادر 
انه كان  اشخاص سابقا فيؤكد 
الثالثني  يتجاوز  كادرها  يتوقع 
اسبوعية تستمر  ، جملة  شخصا 
املحدد  موعدها  وف  بالصدور 
م��ن غ��ر ت��وق��ف ب��ح��اج��ة اىل 
نيس  ولكنه   ، جبارة  طاقات 
له دعمه  الطاهر  املكان  ان هذا 
ف  النوايا  يصدق  ملن  الروحي 

العمل هبا.
جملة »االحرار« املجلة الوحيدة 
البناء  ليس  النقد  تتقبل  التي 
ونفر  اجل��ارح  حتى  بل  فقط 
هو  الناقد  ح��رص  ب��ان  ذل��ك 
 ، هكذا  يترصف  جعله  ال��ذي 
يصلنا  ال��ذي  العتب  بني  ومن 
من بعض االخوة الذين يبعثون 
ال  اهن��م  حيث  بمشاركاتم 
يتقبلون لو قلنا هلم ان املشاركة 
 ، املطلوب  باملستوى  ليست 
وكم من موقف حمرج وقعنا به 

هلذا السبب.
لبعض  ك���رب���الء  ت��ع��رض��ت 
ولكنها  االم��ن��ي��ة  االزم�����ات 
تصدر  كانت  ذلك  من  بالرغم 
االمنية  واالج����واء  وقتها  ف 
بعض  ف  ان��ه  حتى  مضطربة 

االحيان منوع التجوال.
ذك��ُر اس��امء م��ن ك��ان ل��ه االث��ر 
الواضح ف نجاح مسرة املجلة 
ان  من  خوفا  ذكرها  اليمكننا 

هامش سماحة األمين العام يثني فيه على المجلة
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ننسى احدا منهم فيعاتبنا وتبقى 
ايب  سجل  ف  مدونة  جهودهم 

عبد الل السني عليه السالم . 
* التطورالطباعي للمجلة

وم���ا جي���در ال��دي��ث ع��ن��ه أن 
جم��ل��ة األح�����رار وع���ىل م��دى 
تطورًا  شهدت  سنوات  عرش 
مستوى  عىل  للجميع  ملحوظًا 
من  والطباعة،  الصحفية  املادة 
إىل  وصواًل  واألس��ود  األبيض 
من  اآلن  عليه  أصبحت  م��ا 
تضاهي  التي  امللونة  الطباعة 

وهي  األخ���رى،  املجالت  هبا 
عليها  أرشف��ت  التي  العملية 
ف  وال��ت��وزي��ع  ال��ط��ب��ع  شعبة 
لقاءًا  لنا  وكان  املقدسة،  العتبة 
م��ع م��س��ؤوهل��ا ال���اج حسني 
ص����ادق ح��ي��ث ق����ال: »ت��ع��د 
من  االسبوعية  االح��رار  جملة 
العتبة  ف  املميزة  اإلص��دارات 
عمهّ  والتي  املقدسة  السينية 
السينية  االوس���اط  ص��داه��ا 
داخل  ف  والسياسية  والثقافية 
وقدكنرشة  ال��ع��راق،  وخ��ارج 
صفحاتباللونني  بأربع  صغرة 
وتطبع  واالس�����ود  االب��ي��ض 

ويرافقها  نسخه  ب�����)3000( 
م��ل��ح��ق��ان س��ي��ايس وث��ق��اف، 
وأصبحت  تطورت  ثم  وم��ن 
صفحة(،   28( ب�  قائمة  جملة 
وشهدت حينها تزايدًا ملحوظًا 
ف االقتناء والرشاءحتى ارتأت 
زيادة  املقدسة  السينية  العتبة 
 )5000( إىل  نسخها  ع���دد 
ف  وانترشت  اسبوعيا،  نسخه 
الطلب  وزاد  ال��ع��راق  عموم 
 )8000( وط��ب��ع��ت  عليها 
تنوع  وبعد  نسخة   الف  ثامنية 
اخذ  ابواهبا  وتعدد  مواضيعها 
وطبعت  ي��زداد  عليها  الطلب 
 -12000  -10000( بأعداد 
»املجلة  أن  مبينًا   ،)15000
مشهورة  مطابع  ف  طباعتها  تم 
الرائد  مطبعة  منها  العراق  ف 
ومطبعة الضياء حتى أصبحت 
للطباعة  ال��وارث  دار  ف  تطبع 

التابعة للعتبة املقدسة«.

»آل��ي��ة  ان  ص����ادق،  واض����اف 
توزيع جملة االحرار االسبوعية 
عن  ال���ال���ي���ة  امل���رح���ل���ة  ف 
املرجعيات  م��ك��ات��ب  ط��ري��ق 
الثقافية  واملؤسسات  الدينية 
واجل����ام����ع����ات ال���ع���راق���ي���ة 
وغر  الكومية  واملؤسسات 
الدولة  دوائر  ومجيع  الكومية 
ف  التوزيع  وح��دة  طريق  عن 
وف  املقدسة،  السينية  العتبة 
خاص  مكتب  يوجد  كربالء 
يوزع  الزينبي(   التل  ق��رب) 
عرب  العراق  ف  اجلوامع  جلميع 
اسبوعية  حصة  هلم  معتمدين 
نسخة،   )8000( ب���  ت��ق��در 
العراق  أنحاء  كافة  إىل  وتصل 
ومعتمدين  توزيع  مراكز  عرب 

خاصني«.
حممد  حسام  ب��ني  جهته  وم��ن 
شعبة  ف  امل��خ��زن  م��س��ؤول 
»شعبة  ان  وال��ت��وزي��ع:  الطبع 

عىل  حت��رص  والتوزيع  الطبع 
يوم  كل  األح��رار  جملة  توزيع 
مخ��ي��س ألص��ح��اب اجل��وام��ع 
ف  واملعتمدين  والسينيات 
عموم العراق، كام وحترص عىل 
واالحتفاظ  أع��داده��ا  أرشفة 

هبا«.
عبد  جعفر  أمح��د  اض��اف  فيام 
ف  املبيعات  وحدة  عن  اجلليل 
بأن  وال��ت��وزي��ع،  الطبع  شعبة 
االسبوعية  االح����رار  »جم��ل��ة 
البيع  مركز  عرب  استالمها  يتم 
االعالم   بقسم  وتباع   املبارش 
دينار،   )250( رم��زي  بسعر 

إقبال كبرعليها  وهنالك 
اقتنائها  عىل  ال��ق��راء  وحي��رص 

أسبوعيًا«.
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مجلة االحرار تحتفي بدخولها عامها الحادي عشر في عملها االعالمي

نعمة عبد الكريم اخلفاجي رئيس فرع نقابة الصحفيني 
الكبر  ال��دول  فيه  نثمن  ال��ذي  الوقت  ف  كربالء:  ف 
خالل  من  املقدسة  السينية  العتبة  اليه  تضطلع  الذي 
نتقدم  فاننا  السينية  الثقافة  نرش  ف  القيمة  اصداراتا 
سنوات  عرش  مرور  ذكرى  بمناسبة  التربيكات  باسمى 
لرئيس  متمنني  االسبوعية  االحرار  جملة  اصدارها  عىل 
التحرير وكادرها املبدع النجاح واملوفقية ف ظل اعالم 

حر وملتزم وهادف

االستاذ مؤيد الالمي نقيب الصحفيني العراقيني
ان من دواعي رسورنا ان نتقدم بالتهنئة الارة اىل العتبة 
الصدار  العارشة  الذكرى  بمناسبة  املقدسة  السينية 
عن  تعرب  التي  االسبوعية  االح��رار  جملة  القيمة  جملتها 
ثقافة  عن  القيقي  واملعرب  وامللتزم  اهل��ادف  االع��الم 

النهضة السينية

االستاذ مؤيد الالمينعمة عبد الكريم الخفاجي
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القسيس كينادي روخ أحد قساوسة مدينة خاركوف 

وهي من المدن الرئيسية في أوكرانيا

العالمة الشيخ حسن الصفار من  القطيف

الناشط السياسي في اقليم كردستان األستاذ 

كاروان بابان

غازي الشايع النائب االول لنقيب 

الصحفيين العراقيين

واهنئ   كام   , املقدس   السينية  العتبة  اعالم  قسم  ف  النرش  شعبة  ف  االعالمية  الكوادر  به  تقوم  الذي  املتواصل  اجلهد  »احيي   
كوادرها االعالمية بمناسبة دخول جملة االحرار عامها الادي عرش خدمة للقضية السينية ونرش ثقافة و فكر اهل البيت عليهم 
السالم من خالل ما يصدر ف اعداد هذه املجلة وخالل عرشة اعوام  من اجل  ايصال املعلومة املفيدة  للزائر, ومن خالل زياريت 
املقدسة حيث شاهدت ان لالحرار ميزة خاصة لدى  العام والذي قضيت فيه مدة زمنية داخل مدينة كربالء  ومشاركتي هلذا 
الزائر ومرتبطة ارتباطا روحيا ودينيا بالزائر الكريم كوهنا تصدر من العتبة املقدسة  حيث وجدت ان من اهداف الزائر عند زيارة 
االمام السني )عليه السالم( هي التربك بتلك املجلة ما حتتويه من مواضيع قيمة ومؤثرة وهلا اثر ف نفوس الزائرين الكرام امتنى 

هلا العمر املديد ولكادرها التالق املستمر والدائم«.

« نبارك ملجلة االحرار وكادرها االعالمي اطفاء الشمعة العارشة وايقاد شمعتها الادية عرشة  لتواصل مسرتا االعالمية ف 
الكربالئي وزائري االمام السني )عليه  للمواطن  املفيدة  الكلمة الق واملعلومة  املهني والتي متيزت ف نرش  عملها الصحفي 
واملجالت  الصحف  من  بقريناتا  اسوة  االعالمي  عملها  ف  والتالق  العطاء  من  واملزيد  املديد  العمر  هلا   ونتمنى  كام  السالم(, 

العراقية خدمة للكلمة الرة من جانب ونرش ثقافة اهل البيت عليهم السالم من جانب اخر  .

املواضيع  واليادية ف  الر  العراقي  االعالم  الواسع ف  اخذت جماهلا  والتي  الفتية  املجلة  االحرار هذه  كادر جملة  اهنئ  ان  كبر يل  رشف 
والطرح البناء ف مجيع ماينرش فيها من مواضيع مهمة تالمس املشاكل التي يعانيها املواطن العراقي من حتقيقات وكذلك تقارير مهمة ف نرش 
فكر ووعي اهل البيت )عليهم السالم( وفضاًل عن ذلك املواضيع األدبية  فيها، فهي متكاملة من مجيع اجلوانب الدينية والثقافية والعلمية 

والتاريية ختص االمام السني )عليه السالم( وسرة انصاره الكرام ومواضيع دينية اخرى كام ونتمنى هلا االستمرار بعطائها االعالمي

لقد اثبتت العتبة السينية املقدسة دورها الفاعل ف االعالم عرب اصداراتا املتنوعة واهلادفة ومن بينها جملة االحرار االسبوعية 
التي حتتفل بمناسبة مرور عرش سنوات عىل اصدارها وهبذه املناسبة نتقدم بامجل  التهاين والتربيكات لالمانة العامة للعتبة السينية 

املقدسة بمناسبة هذا املنجز االعالمي 
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د. فؤاد غازي عضو مجلس نقابة 

الصحفيين العراقيين

د. اسامة الرفاعي مستشار نقابة 

الصحفيين العراقيين

القاضي محمد ميري العلي 

كربالء المقدسة

االستاذ الدكتور عبود جودي الحلي رئيس جامعة اهل البيت 

وعميد كلية التربية في جامعة كربالء السابق

d

من حق كربالء املقدسة خصوصا العراق عموما ان يفتخر بمجلة من االحرار التي صدرت بعد سقوط الطاغية وتدرجت ف 
النجاح واالمتياز لتستمر بالصدور عىل مدى عرش سنوات فاهنا تستحق منا حتية االجالل وباقة ورد للتهنئة بمناسبة احتفاهلا 

ةبايقاد الشمعة الادية عرشة

استطاعت العتبة السينية املقدسة ان تضع خطة اعالمية سليمة تواكب ما يمر به العراق فتنوعت اصداراتا القيمة وهلا الق ان 
حتتفل بذكرى مرور عرش سنوات عىل اصدار جملة االحرار االسبوعية التي مل تتوقف ابدا بالرغم من الظروف العصيبة التي مرت 

هبا كربالء ، هذه املجلة التي تضم بني وريقاتا خمتلف املواضيع التي تم املواطن العراقي ، اتقدم باطيب التهاين هبذه املناسبة

)اتقدم بازكى آيات التهاين والتربيكات اىل جملة »االحرار« متمثلة بجميع كادرها بمناسبة مرور السنة العارشة إلصدارها والتي 
تعد من املجالت الرائعة موضوعا واصدارا وتبويبا ونساله تعاىل ان يوفق مجيع العاملني ف هذه املجلة الغراء ملا فيه خر العباد 

والبالد ومن الل التوفيق(.

)نبارك ملجلة »االحرار« الذكر ى العارشة لصدورها ونحيي االخوة العاملني فيها الذين حيرصون باستمرار عىل تيسر الثقافة 
الدينية امللتزمة بني الناس واعني هبا ثقافة مل الشمل وتوحيد الصفوف عمال بقوله تعاىل »واعتصموا بحبل الل مجيعا وال تفرقوا« 
والتزاما بسنة نبينا االكرم واله اهلداة الذين حرصوا عىل حتقيق اشاعة الب والوئام وحتريم سفك الدم حتى اهنم جعلوا هدم 
العظمى  بآية الل  املتمثلة  الرشيدة  النهج مرجعيتنا  , ومل خترج عن هذا  الكعبة اهون عند الل من سفك حمجمة دم ف غر حقها 
واملرجع الديني االعىل السيد عيل السيني السيستاين »مد الل ظله الرشيف« الذي حرص عىل دم العراقي واوىص بالشعب خرا 

ع  : ... وفق الل اجلميع وكل عام وانتم بخر(.
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الدكتور حسن حبيب الكريطي /رئيس قسم اللغة العربية 

,جامعة كربالء ,كلية التربية للعلوم االنسانية 

الصحفي والشاعر الدكتور خالد الخفاجي 

مملكة  المغرب

 الدكتور شريف فاضل عبود رئيس اطباء اختصاص معالجة 

امراض الغدد واالورام مدير مركز اورام بابل الشعاعي

سعد عبد الحميد الياسري /رئيس اندية محافظة كربالء 

المقدسة ورئيس نادي امام المتقين الرياضي

)ابارك ألرسة حترير جملتنا العزيزة »االحرار« ذكرى صدورها العارشهذه املجلة التي نطالعها اسبوعيا بحيث اصبحنا نتلهف لقراءة 
اعدادها ملا فيها من موضوعات متنوعة تلبي حاجة القارئ الكريم  من خطب اجلمعة املباركة واالبحاث الدينية وموضوعات 
النهضة السينية واالبواب الثابتة ف الثقافة والفن وغرها ... فضال عن وجود اقالم شبابية حسينية مازالت تضفي عليها بريقا 

وهباء اسال الل العيل القدير ان يوفق مجيع العاملني ف هذه املجلة خدمة ملدينة ايب االحرار االمام السني »عليه السالم«(.

)بسم الل الرمحن الرحيم والصالة والسالم عىل سيد املرسلني وال بيته الطيبني الطاهرين وبعد :هبذه املناسبة املباركة ذكرى مرور 
عرش سنوات عىل صدور العدد االول ملجلة »االحرار« الكريمة اتوجه بأزكى التهاين والتربيكات اىل مقام االمني العام للعتبة 
املبارك بدءا من رئيس حتريرها وحمررهيا  الكربالئي »دام عزه« وكادرها الصحفي  السينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي 
واالخوة املراسلني امليامني واللغويني واملصححني والفريق الفني واالداري مجيعا  وان جملة »االحرار« متكنت ان تسجل حضورا 
صحفيا ومهنيا وابداعيا من طراز خاص حيث كانت تالحق الدث اينام يكون عىل صعيد اخلرب والتقرير والربورتاج الصحفي 

ودعمه بالصورة ليكون اكثر حيوية وصدقا وايصاهلا اىل املتلقي(.

)يطيب يل ان اتقدم ببالغ التهاين والتربيكات ملجلة »االحرار« التي تصدر عن االمان العامة للعتبة السينية املقدسة بمناسبة اطفاء 
الشمعة التاسعة من عمرها املديد متمنيا هلا املزيد من النجاح والتطور خلدمة مدينة السني »عليه السالم«(.

)اىل جملة »االحرار« املوسومة ... نبارك من القلب اطفاء شمعتها العارشة ونحيي فيها روح املضمون السيني الثائر اهلادر ... 
ونحن نعيش ف ظل اهلجمة الرشسة من قبل التكفريني والظالميني ... نشد عىل ايديكم ونتمنى لكم املزيد من االبداع والتألق 

وانتم عىل الدرب سائرون ... بوركتم وبوركت خطاكم من اجل عوملة ثورة وقيم ايب االحرار »عليه السالم«(.
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الدكتور حيدر محمد مهدي /اختصاص مفاصل وتأهيل 

طبي في مدينة االمام الحسين »عليه السالم« الطبية

الدكتور احمد جعفر القره غولي , اخصائي الطب النفسي 

في مدينة االمام الحسين »عليه السالم«

النقيب حسن محمد هادي الفتالوي 

وزارة الدفاع , مديرية التدريب العسكري 

االعالمي سعد وحيد الناجي 

 مدير عام وكالة القرار نيوز االخبارية

)اتقدم بأزكى آيات التهاين والتربيكات مصحوبة باملحبة اىل كادر جملة »االحرار« بمناسبة مرور عرشة اعوام من تأسيسها ... هذه 
املجلة البناءة وذات الرسالة القيمة التي تدف خلدمة املذهب والدين االسالمي السيام املواضيع واملجاالت املتعددة التي حتتوهيا  
سوى كانت الثقافية او السياسية واالقتصادية اوالطبية .. فالف حتية هلا ولكادرها الصحفي العامل فيها عىل ما بذلوه من جهود 

متفانية خالل املدة السابقة وامتنى هلا املزيد من التألق واالبداء مستقبال(.

)اهنى جملة »االحرار« ومجيع كوادرها الصحفية والفنية بمناسبة الذكرى السنوية العارشة عىل جهودهم اخلرة واعالمهم الصادق 
والتي يتشوق لقراءتا املوالون آلل البيت »صلوات الل عليهم« كام وامتنى لكم دوام النجاح والتميز عىل هنج ايب االحرار االمام 

السني »عليه السالم«(. 

)المد لل الذي جعل الشكر وسيلة تدوم هبا النعم وجعلها جزاء من ال جزاء له والصالة والسالم عىل ارشف االنبياء واملرسلني 
ايب القاسم حممد وعىل اله الطيبني الطاهرين وبعد : ابعث ازكى التهاين والتربيكات اىل السادة القائمني عىل ادارة العتبة السينية 
العدد  العام سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي »دام عزه« بمناسبة الذكرى العارشة لصدور  املقدسة السيام شخص االمني 
االول من جملة »االحرار« صوت الشيعة وفخرهم سائال املوىل القدير ان حيفظهم ذخرا لنا وفخرا لشعب العراق العظيم وان 
الل  بحفظ  دمتم   ... فيها  العاملني  ابسط  اىل  وصوال  املحتم  التحرير  هيئة  رئيس  من  ابتداء  املجلة  عىل  القائمني  السادة  حيفظ 

ورعايته(.

)تتقدم ادارة وكالة القرار نيوز االخبارية باحر التهاين والتربيكات اىل جملة »االحرار« بمناسبة إيقاد شمعتها العارشة متمنني هلم 
املزيد من التألق والنجاح ف سامء الصحافة العراقية(.

11� االعالمي حسن عداي /مدير مكتب وكالة من كربالء اخلرب ف حمافظة كربالء املقدسة 
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االعالمي حسن عداي /مدير مكتب وكالة من كربالء الخبر 

في محافظة كربالء المقدسة 

االعالمي عادل حيدر حسون 

رئيس تحرير جريدة صباح كربالء

االعالمي عباس رحيم البديري /مسؤول وحدة االعالم في 

مدينة االمام الحسين »عليه السالم« الطبية 

الحاج عبدو صيدح لبنان / نائب المفوض العام لجمعية 

كشافة الرسالة االسالمية اللبنانية

الرائعة  التربيكات اىل ارسة حترير جملة »االحرار«  التهاين واطيب  بازكى  اتقدم  انباء »من كربالء اخلرب«  )باسمي وباسم وكالة 
الرائع ف عامل السلطة  املتميزة وخالل عقد كامل من االداء  املديد  لقد اكدت هذه املجلة  ملناسبة الذكرى العارشة من عمرها 

الرابعة ... اهنا اهل للمسؤولية ومالذا للمظلومني وصوتا ملن ال صوت له , كل عام وانتم اكثر ارشاقا وابداعا(.

)اتقدم ببالغ التهاين والتربيكات اىل كادر جملة »االحرار« بمناسبة الذكرى العارشة لصدور العدد االول منها متمنيا هلا مزيدا من 
النجاح والتألق ومواصلة املسرة بذات اجلهد والنفس(.

13� االعالمي عباس رحيم البديري /مسؤول وحدة االعالم ف مدينة االمام السني »عليه السالم« الطبية 

)تسعة اعوام ف التامم والكامل امضاها االخوة العاملون ف املجال االعالمي للبحث عن كل ما هو جديد ف حرضة صاحب 
اجلاللة من اخبار وتقارير متنوعة تضمنتها صفحات جملة »االحرار« ف العتبة السينية املقدسة وما تلك السنني اال دليل قاطع 
الذي جعلها جملة  املبدع  النجاح يكمن ف كادرها  الكم اهلائل من املطبوعات وبالطبع ان رس  عىل ديمومة نجاحها وسط هذا 
العائلة الكربالئية فهي دخلت اىل كل البيوت ألهنا ملمة وشاملة تأيت بكل ما هو جديد من معلومة ومواضيع تدخل ف صميم 

القارئ وبمناسبة ايقاد شمعتها العارشة نتقدم بالتهنئة اخلالصة ألرسة التحرير فيها متمنني هلم دوام التوفيق والنجاح(.

)تكللت تسع سنوات من العطاء برداء نسجت خيوط من عشق السني وحب عيل »عليهام السالم« ... فجاىف النوم عيونكم 
االحرار  زلتم  ... وكنتم وما  والروح  الوجدان  يتدد من صدى  ...وكان صوتكم  والنور  االيامن  لرسم حروف من  وسهرتم 
...فهنيئا لكم عامكم العارش وبوركتم منربا للعطاء ... وباقات ورد من زهور العبارات ورياحني الكلامت تقف خجلة امام اريج 
منربكم الفواح ... فبوركت االنامل التي خطت والعيون التي سهرت والصوت الذي يصدح .. كونوا احرارا ف دنياكم دائام(.
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من اين جاءت كلمة كربالء؟
معرفة  بمكان  الصعوبة  »من   
القديمة  املواقع  أسامء  أصول  
كالعراق  بلد  ف  خاصة  بدقة 
ما  أغ��وار  ، ضاربة ح��دوده ف 
عىل  تعاقبت  كام   ، التاريخ  قبل 
ذوو  ع��دي��دون  أق���وام  حكمه 
ب��دءًا  خمتلفة  وهل��ج��ات  لغات 
بالعبيد والسومريني والساميني 

وإنتهاء بالعرب املحررين «. 
ف  ل��ك��رب��الء  ال��ت��س��م��ي��ة  إن   
واآلشورية  البابلية  الدولتني 
اللتني حكمتها القبائل السامية 
لعدم  ضبطهام  يمكن  ال   ،
مكتشفة  ثابتة  أس���امء  ورود 
أو  ال��ب��اب��ل��ي��ة  ال��س��ج��الت  ف 
اآلشورية ، برغم وجود بعض 
املكتشفات الفخارية ف كربالء 
األسامء  فأن  ذلك  ضوء  وف   .
التاريخ  ف  لكربالء  املتعددة 
وت��ف��س��رات امل���ؤرخ���ني وم��ا 
الرحالة  قبل  من  منها  عرض 

العرب واألجانب .
كربالء   تعني  الساميني  عند 
البابلية  ل��آهل��ة  ال��ع��ب��ادة  مقر 
الساميني  ولكافة  واآلشورية 
يعني  فإنه  كربلة  اس��م  ع��دا   ،

رخاوة األرض . 
كثرا  جواد   مصطفى  الدكتور 

ما يميل إىل االخذ بتفسر األب 
اللغوي أنستاس ماري الكرميل 
الذي فر كربالء بأهنا منحوتة 
من كلمتني » كرب « التي تعني 
مصىل أو حرم باللغة اآلرامية ، 
و )ال( الذي معناه )اإلله( عند 
وبذلك   ، الساميني  اآلراميني 
عن  حمرفة  كربالء  لفظة  تكون 
ومعناه  ال(   � )ك��رب  كلمتي 

حرم اإلله« . 
 كلمُة ايل 

كربالء  قرية  إن  املعلوم  ومن   
برستاق  ترتبط  كانت  القديمة 
نينوى من طسوج مدينة سورا 
بورسيبا  مدينة  جت���اور  ال��ت��ي 
تقريبا وتقعان عىل هنر  )برس( 
إبراهيم  النبي  وكان   ، الفرات 
السالم( قد ظهر  اخلليل )عليه 
سورا  مدينة  ف  وكذلك  فيها 
الكفل   « السفىل  والفلوجة 
املناطق  وهذه   .» جاورها  وما 
وأصبحت  متجاورة  الثالث 
النبي  فيها  تنقل  التي  املساحة 
حدود  فيها  بام  السالم(  )عليه 
مدينة النجف الالية لنرش دينه 
الذي يعتمد عىل وحدانية اإلله 
ينتقل  أن  قبل   ، األحد  الواحد 
وإىل   ، مرص  إىل  وثم  الشام  إىل 

اجلزيرة العربية . 

 ويقوُل ف هذا الصدد الدكتور 
أمحد سوسة )1(: � 

 » إن حضارة الساميني القديمة 
الساموية  ال��دي��ان��ات  جم��ال  ف 
التوحيد  ع��ق��ي��دة  وب��خ��اص��ة 
)وح���دان���ي���ة اإلل����ه وع��ب��ادة 
الواحد( ، فقد كان الكنعانيون 
خالق  الل  باسم  نطق  من  أول 
وكان   ، واألرض  ال��س��اموات 
 ، أواإلل��ه  »اي��ل«  بإسم  يعرف 
 ،» الفصحى  العربية  ف  ألل  أو 
وهنالك من يتلف مع سوسة 

بخصوص ماذكر .
العبادة  مقر  كربالء  كانت  وملا   
بد  فال  التوحيد  عبادة  وخاصة 
األول  اجلذر  إىل  نتطرق  أن  لنا 
هبذه  وعالقتها  الديانة  هل��ذه 

القرية القديمة . 
 كام نعلُم أن ذكر ألل كان شائعا 
عن  اخلليل  إبراهيم  النبي  بعد 
اإلسالم  قبل  اجلاهلية  شعراء 
معنى  يدرك  كان  فمعظمهم   ،
عىل  هييمن  ال��ذي  العيل  اإلل��ه 
ال��س��اموات  خ��ال��ق  يشء  ك��ل 
ديوان  ف  جاء  فقد   ، واألرض 
العريب  الشاعر  القيس  ام��رئ 
إىل  ب��وض��وح  مايشر  الشهر 
رفضه عبادة األصنام وميله إىل 

وحدانية اإلله.)2( 

الكنعانية  الديانة  كانت  كام   
لألمم  الراقية  الديانات  من 
السامية الوثنية فعىل الرغم من 
والثقافة  املرصية  الثقافة  تأثر 
البابلية والثقافة اليونانية الوثنية 
، فيام بعد فيها الحتكاكها هبذه 
بطابعها  احتفظت   ، الثقافات 
وبالتقاليد  السامي  ال��ب��دوي 
جزيرة  ف  السائدة  الكنعانية 
ال��ع��رب ، ف��ك��ان أك���رب آهل��ة 
الكنعانيني ، وأعاله مقاما اإلله 
» آيل « الذي لقب باإلله العيل 
اسم  وه��و   ، العظيم  اإلل��ه  إو 
التوراة  ف  ال��وارد  »اي��ل«  اإلله 
فيها  اسمه  ورد  ،وق��د   ))3(
اسم  عليه  وأطلق  مرة   )229(
اإلله  اسم  اقتن  وقد  ألل)4(. 
عليه  اخلليل  بإبراهيم  )آي��ل( 

السالم . 
)آيل(  اإلله  إن  التوراة   وتؤكُد 
يعبده  ك��ان  ال���ذي  اإلل���ه  ه��و 
تكون  وبذلك  اخلليل  إبراهيم 
دع���وة إب��راه��ي��م اخل��ل��ي��ل إىل 
أول دعوة عامة  اإلله  وحدانية 
البرشية  ت��اري��خ  ف  للتوحيد 
ملصطلح  ال��دق��ي��ق  ب��امل��ع��ن��ى 

التوحيد . 
تقتن  التي  الكلمة  هذه  ولكن 
عليها  تدل  حتى  العبادة  بدور 

اصل كلمة 
كربالء

عنوان  حتت  كربالء  عن  ستخصص  مقاالت  سلسلُة 
موسوعة كربالء وسيكون الديث عن بعض ما يتعلق 
بكربالء خمترصا الن اإلسهاب اليتفق وطبيعة املجلة، 

ودائام تبدأ املوسوعة عن سبب التسمية:
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دور  االن  ل���د  ي��ك��ت��ش��ف  مل 
من  غرهم  او  للساميني  عبادة 
ربط  يمكننا  حتى  الضارات 
اصل  من  الكلمة  ه��ذه  معنى 

كلمة كربالء.
كلمُة كرب 

القديم هناك  اليمن   وف تاريخ 
مع  ك��رب  باسم  ملوك  أس��امء 
ه��ذا  إىل  آخ���ر  مقطع  إض��اف��ة 

املصطلح لتكملة اإلسم)5(. 
 وهناك نقوش حتدثنا عن رصاع 
آخر  ريداين  امللكني وزعيم  بني 
ال  كرب  نقوشهم  عليه  تطلق 
ذي ريدان لعله قام ف محر بعد 

شمر)6(. 
 كرب ـ ايال 

حسن  حممد  األس��ت��اذ  وذك���َر   
ك���ل���ي���دار)7( ع���ن ال��دك��ت��ور 

مصطفى جواد وقال: � 
الذي  املعبد  عىل  أطلق  »لقد   
� نينوى  الناحية  يتوسط رستاق 
ورستاق عقر بابل إسم )كرب � 
ايال( ومعناه باآلرامية � حرم ألل 
وهذه املنطقة قد حددتا ف هذا 
الفرات  اجلزء والتي تقع غرب 

وهي كربالء القديمة . 
 كام ذكرها الطربي)8( : � 

مدينة  املسلمون  شيد  أن  »بعد   
وحل  هجرية   17 عام  الكوفة 
اجليش عن كربالء ، ثم إستبدل 
إىل  األستانة  إس��م  املسلمون 
كورة ، كام خففت لفظة )كرب 

� ايال( إىل لفظة كربالء«. 
اسم  أن  ذل��ك  م��ن  ويتضح   
ك��رب��الء ق��ب��ل ال��ف��ت��ح ال��ع��ريب 
كانت  ل��ك��رب��الء  أإلس���الم���ي 
وكام   ، اي��ال(   � )ك��رب  تسمى 
اإلل��ه  تعني  اي��ل  كلمة  كانت 
هو  كرب  اسم  وأن   ، الواحد 
 ، والعظيم   ، امللوك  أسامء  أحد 
فان لفظة كرب � ايال تعني اإلله 

العظيم ، أو اإلله الواحد. 
الروايات  لبعض  رسدنا  ومن   
عن كربالء فاهنا كانت أول قرية 
اإلله  عبادة  تبنت  بورسيبا  بعد 
الواحد ، وأول قرية ف التاريخ 
ختصصت  وال��ع��امل��ي  ال��ع��ريب 
بعبادة » ألل « عز وجل . وذلك 
ف  اخلليل  إبراهيم  وجود  أثناء 
هذه  عن  تبعد  ال  التي  ك��وش 
تابعة  أهنا  كام   ، قليال  إال  القرية 
جت��اور  التي  س��ورا  مدينة  إىل 
نشاهد  ومل   . )بورسيبا(  كوش 
ختصصت  ال��ع��امل  ف  قرية  أي 

ال���واح���د قبل  اإلل����ه  ب��ع��ب��ادة 
كربالء  مدينة  س��وى  اإلس��الم 
القديمة ، وكان اسمها يدل عىل 
ف  األس��م  هذا  ذكر  كام   . ذلك 
العرص البابيل واآلشوري معناه 

باآلرامية � حرم ألل . 
كربالتو 

عن  كلدار  حسن  حممد  وذك��َر   
ج��واد)9(  مصطفى  الدكتور 

وقال: � 
خمتومة  ك��رب��الء  لفظة  أن  إال   
ب��األل��ف امل��ق��ص��ورة ول��و نص 
 ، امل��د  عىل  معجمه  ف  ياقوت 
ألنه من األسامء اآلرامية ، وقد 
باألسامء  ملحقا  الشعر  ف  ورد 
العربية ومثله حوراء ، واألصل 
األس��امء  كسائر  ال��ق��رص  فيها 
اآلرام���ي���ة امل��خ��ت��وم��ة ب��األل��ف 
شعر  بيت  وأق��دم   ، املقصورة 
)باملد(  كربالء  إس��م  فيه  ذك��ر 
ف  امل��زين  أوس  بن  معن  ق��ول 

اجلاهلية وقال: � 
إذا هي حلت كربالء فلعلها 

 فجوز العذيب دوهنا والنوائحا
املصادر

سوسة/  امح��د  ال��دك��ت��ور   )1(
ح��ض��ارة ال��ع��رب وم��راح��ل 

/ص  العصور  ع��رب  تطورها 
.183

 )2( أديان العرب قبل اإلسالم 
/ جملة العريب / العدد 168 / 
 /  1972 عام   / الثاين  ترشين 

ص 44 � 49 .
اليهود  تاريخ   / ولفنسون   )3(
ف بالد العرب / ص 78 � 80.
ع��يل /  ال��دك��ت��ور ج���واد   )4(
أصنام العرب /سومر / م 23 

/ سنة 1967 / ص 3 � 46. 
 / بافقية  عبدالقادر  حممد   )5(
تاريخ اليمن القديم / ص 38.
ف  ذل��ك  تفاصيل  أن��ظ��ر   )6(
 �  136 ص   / نفسه  امل��ص��در 

. 137
 / ك��ل��دار  ح��س��ن  حم��م��د   )7(
السلسلة  مستدركات  ملحق 

الثانية/ ص 17 .
ص   / ج4   / ال��ط��ربي   )8(
والصفحة  نفسه  املصدر  وأنظر 

ذاتا / الكلدار.
والصفحة  نفسه  املصدر   )9(

ذاتا / الكلدار.
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السني  أباعبدالل،  اإلمام  إنهّ 
ال��ش��ه��ي��د ع��ل��ي��ه ال���س���الم و 
و  ومشهده،  هنضته  و  إمامته 
و جماوريه، وزائريه،  كربالءه، 
وزياراته، وكراماته، و جمالس 
أموٌر  ها  كلهّ شعائره،  و  عزائه، 
يعيشها  وكيفٌا،  ك��امهًّ  معروفٌة  
عنها  ثت  حتدهّ قد  و  الشيعة، 
الكتب  متها  مقدهّ ف  و  الُكتب 
األحاديث  و  سة،  املقدهّ اإلهليهّة 
البحث  ُأشبع  قد  و  الرشيفة، 
عنها ف كتب السرة والتاريخ، 
من  ��ف��ني  امل��ؤلهّ أع��الم  بجهود 
خمتلف  وم����ن  ��ق��ني،  امل��ح��قهّ
األساليب  بأنواع  و  األطياف، 
نظاًم و رواية و حكاية،  نثرًا و 
ء  األِج��الهّ اخُلطباُء  استوىف  و 
حتی  امل��ن��اب��ر،  علی  إع��الهن��ا 
املواليُة،  اجلامهُر  استوعبتها 
قلوهُبم  واستيقنتها  َوع��ي��ًا، 
غوها  بلهّ و  َدْرك���ًا،  وأنقسهم  

علی  الي��زاُل��ون  و  لآخرين، 
الديث  ُيعيدون  السرة،  هذه 
ق  علی طول املسرة حتی يتحقهّ
عنه  عربَّ  الذي  املنشوُد  اخللوُد 

الشاعر:
ْد   كذَب املوُت فاحلسنُي خَملَّ

ام َأْخَلَق الزماُن جَتّدْد               ُكلَّ
هذه  علی  بأنهّنا  تفتخُر  نحُن  و 
الرسول  س��رة  نتهّبُع  املسرة 
آله  و  عليه  الل  صلهّی  األك��رم 
السالم  عليهم  البيت  أهل  و 
دوا علی ذلك كام فی  حيُث أكهّ
اإلمام  عن  الرشيف  الديث 
عليه  د  حممهّ بن  جعفر  الصادق 
ی  السالم، قال: َنَظَر النبيُّ صلهّ
الل عليه و آله إلی اُلسني بن 
_ فُاْجلَسُه  ُمقبٌل  ُهَو  _ و  عيلهّ 
لِقتل  »إنهّ  قال:  و  ِحْجِره،  ف 
ُق��ُل��وِب  اُل��س��نِي ح����رارًة ف 

املؤمننَي الَتربُد َأَبدًا«.

ثمهّ قال الصادق عليه السالُم: 
 ... ُع���رْبة  ك��لهّ  قتيُل  »ب���َأيب 
بكی«.  إالهّ  ُم��ؤم��ٌن  الي��ذك��رُه 
الوسائل(  )مستدرك  ف  رواُه 
ال���دي���ث   »318/10«
)1084( عن كتاب )األنوار( 

ام. ث ابن مههّ للمحدهّ
فهذا الديث دلهّ علی )تعميم 
وعلی  السني(  علی  العرْبِة 
َقْتله(  علی  اُلرقة  )استمرار 

إلی االَبَد.
تعظيم  إلی  اهتَدينا  ْدهِيم  وهِبَ
و  لَِفرِحهم  َنفرُح  ُمناسباتم 
زهِنم كام أرادوا، إحيًاًء  نحزُن ِلُ
املناسبات  كلهّ  وف  لذكرهم، 
عليه  السني  ذكر  علی  ج  ُنغرهّ
السالم و مشهده، ويكون هو 
أخربيه  ما  ق  ليتحقهّ امل��ح��ور، 
آله  و  عليه  الل  صلهّی  الرسوُل 
و  عليه«  العربة  »تعميم  من 
»تستمرُّ اُلرقة« وال ختمُد إلی 

اأَلَبد.
ي هبا هذه  واألساليُب التي ُنؤدهّ
ع - كام   د و تتنوهّ الوظيفَة، تتعدهّ
و  األذواق  حسب   - أرشن��ا 
وال��رغ��ب��ات،  صات  التخصهّ
وبحسب ما عند كلهّ واحٍد من 
من  يملكه  ما  و  اإلمكانات، 

الثقافات.
الوقوف  الی  الل  قنی  وفهّ وقد 
علی أساليب، سأعرضها هنا، 
وقوف  لعدم   ، اأُله��مهّ أحسُبها 

علی َمْن زاوهَلا كام سأعرض.
ل :  األسلوب األوهّ

  إنهّ املصادر املعتربة واملوثوقة، 
يرتبُط  م��ا  استوعبْت  ال��ت��ي 
ب��ال��س��ني ع��ل��ي��ه ال���س���الم و 
عن  ��ة  وامل��رويهّ سرته،  ش��ؤون 
املعصومني عليهم السالم علی 
نستوف  مل  أمهيهّتها،  و  كثرتا 
 ’ مجيعها  علی  ��الع  االطهّ نحن 
ملا جری علی تراثنا العزيز من 

من أفضل   لشعائر احلسینیة املقدّسة

ملشهد احلسیينّ وعناوینه املوثوقة

اجلزء االول إخراجه و حتقيقه العلميهّ و َنرشُه 
د رضا اُلسينيهّ اجلاليل سامحة السيد حممهّ

ني علی سيهّد املرسلني  المُد لل ربهّ العاملني و الصالة والس��الم التامهّ
��ة األطهار من آل��ه الطيهّب��ني، والتحيهّة  ��د املصطفی وعل��ی األئمهّ حممهّ

والرضوان علی أصحاهبم األبرار واملؤمنني األخيار. بسم الل الرمحن الرحيم
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اإلبادة علی أثر غفلة األولياء، 
و حقد األعداء، 

حسن  و  الل  بفضل  و   - لكْن 
عنايته - إنهّ املبتقی من التاث 
و  املخازن  ف  ب��اٍق   ، السينيهّ
ثنايا  ف  وكذلك  الكتب،  دور 
، الذي  التاث اإلسالميهّ العامهّ
حيتوي طيًّ مباحثه وفصوله و 
أبوابه، روايات ومقاطع وأنباء 
سرة  حول  ة،  مهمهّ وح��وادث 
السني عليه السالم وشؤونه، 
ف��امل��ف��روض ع��ل��ی ال��ع��ل��امء 
قني للتاث أن  واألدباء واملحقهّ
يبذلوا جهودًا - أكثر ما مضی 
- ف البحث عن ذلك وإحيائه 

وضبطه، ونرشه.
وق���د وق��ف��ُت ف جت���وايل بني 
الديثية علی حديٍث  املصادر 
عناوين  احتوی  رشيف  نبويهّ 
ة، أطلقها الرسول األكرم  مهمهّ
عىل  آل���ه   و  عليه  الل  ��ی  ص��لهّ

ال��س��الم«  عليه  »ال��س��ني 
منتهی  ع��ل��ی  ه��ي 
أوردُه  ال���روع���ة، 
ُه����ن����ا، وأذك�����ر 
لعرض  أس��ل��وب��ًا 
التي  ال��ع��ن��اوي��ن 

وردت فيه.
ث  امل����ح����دهّ روی 

د بن  األقدم الشيخ حممهّ
ي  القمهّ السني  بن  عيلهّ 
ب  الشهر  بابويه  اب��ن 
)الشيخ الصدوق( )ت 
381 ه�( ف كتابه القيهّم 
اإلم��ام  أخبار  )ُع��ي��ون 
السالم(  عليه  الرضا 
 )64  -  59 ص   1(

رقم )29( من الباب 
طوياًل،  حديثًا   )6(

د  بسند موصول إلی اإلمام حممهّ
أبيه  عن  السالم  عليه  اجل��واد 
اإلمام الرضا عليه السالم عن 
ة عليهم السالم عن  آبائه األئمهّ
السالم،  عليه  السني  اإلم��ام 
قال: دخلُت علی رسول الل، 
يل  فقال  َكْعب،  بن  ُأيَبٌّ  وعنده 

رسول الل: 
زيَن  يا  أباعبدالل،  يا  »َمْرحبًا، 

السامواِت واألرضنَي«.
يا   – يكون  كيف   : أيبهّ  ق��ال 
رسول الل - » زيَن السامواِت 

واألرضنَي« أحٌد غرك؟.
قال له رسول الل: 

بالقَّ  ُبُعثني  والذي   ، ُأيَبُّ »يا 
ف  ع��يلهّ  بن  اُلسني  إنهّ  ًا:  نبيهّ

السامء أكرُب منُه ف األرض.
َيمني عرِش  ملكتوٌب عن  وإنهُّه 

وَجلهّ :  اللِ َعزهّ
لسني  ا «

ِمْصباُح ُهَدًی وَسفينُة َنجاة«.
، و  » وإمام َخْرٍ، و ُيْمٍن، و ِعزٍّ

فخٍر، وعِلٍم، وُذْخٍر«.
ال��رشي��ف  ال��دي��ث  ه���ذا  إنهّ 
من  عظيمة  ُأم����ورًا  اح��ت��وی 
السالم  عليه  السني  ش��ؤون 
صلهّی  الرسول  بتحيب  ب��دأ 
بالُكنية  بذكره  آله  و  عليه  الل 
تدلهّ ف  التي هي  »أبا عبدالل« 
التعظيم  علی  الَعَريب  العرف 
أطلقها  وق���د  وال��ت��ب��ج��ي��ل، 
آله  و  عليه  الل  صلهّی  الرسول 
هو  و  السالم  عليه  للحسني 

. صبيٌّ
الل  صلهّی  الرسول  خطاب  ثمهّ 
زين  »يا  للحسني:  آله  و  عليه 
األمر  واألرض��ني«  الساموات 
ًا،  أَبيهّ الصحايبَّ  أدهش  الذي 

فتساءل بام ذكره وكان جواب 
الرسول صلهّی الل عليه و آله، 
ألن  الكالم  عن  ًا  أَبيهّ أقعد  بام 
واله  عليه  الل  صلهّی  الرسول 
أقسم  ن  أ  بعد  إالهّ  جُيْبه  فلم 
ذلك القسم العظيم ورصح ف 
تاجواب بأمر غراملسؤول عنه 
، فقال: »إنهّ اُلسنَي ف السامء 

اكرب منه ف األرَض«!
وال��ك��م��ة ف ه��ذا اجل���واب: 
يعرف  مل  إذا  ًا  ُأَبيهّ الصحايبهّ  أنهّ 
يكون  أن  م��ق��اَم��ه  للحسني 
واألرض��ني،  للساموات  زينٌا 
ف��ك��ي��َف ب��غ��ره م��ن ال��ن��اس! 
الل  صلی  الرسول  وترصيح 
ف  السني  بمقام  وآل��ه  عليه 
فی  منه  »أك���رب  وأنهّ���ه  ال��س��امء 
عظمة  عن  ليكشف  األرض« 
السني هكذا, وهو أعجب من 

الترصيح السابق . يتبع..
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ت���ن���اوَل ب��ح��ث ص�����ادر عن 
جم��ل��س ال���ن���واب ال��ع��راق��ي � 
أهم  مشكلة  البحوث..  دائ��رة 
ذوي  تواجه  التي  التحديات 
ومعوقات  العائدة  الكفاءات 
منهم  واإلف������ادة  ت��وظ��ي��ف��ه��م 
إىل  يعد  مل  إذ  مناسب  بشكل 
العراق لد اآلن سوى 1941 
إح��ص��اءات  حسب  شخص، 
واملهاجرين  املهجرين  وزارة 
ال��ت��ي ت��ع��ن��ى ب��ش��ك��ل أس��اس 
العثور  يتم  مل  أنه  علاًم  بملفهم، 
بمجمل  دقيقة  إحصاءات  عىل 
للفتات  منهم  املهاجرين  عدد 
العائدين  عدد  لكن  السابقة، 
نسبة  س��وى  يشكل  ال  منهم 
االح��ص��اءات  من  ج��دًا  قليلة 
التي  باملهاجرين منهم،  اخلاصة 

عرضت ف متن البحث.
كام تعرض البحث لالجراءات 
معهم  التعامل  ف  اختذت  التي 
والتشكيالت  كالترشيعات 

اإلدارية واملؤمترات واللقاءات، 
ومدى مناسبتها لتحقيق الفائدة 

القصوى منهم.
ك���ام ت���ن���اول ال��ب��ح��ث أه��م 
واجهتهم،  التي  التحديات 
كفاية  عدم  بينها  من  كان  التي 
ونقص  ال��ن��اف��ذة  الترشيعات 
اإلدارية  التشكيالت  وضعف 
املوجودة املعنية بملفهم، وعدم 
بمتطلبات  اإليفاء  عىل  قدرتا 

عودتم.
من  بجملة  البحث  وخ���رج 
من  التي  والسبل  اخل��ي��ارات 
معهم  التعامل  حتسني  شأهنا 
قاعدة  تكوين  أب��رزه��ا  وم��ن 
هبم،  خ��اص��ة  شاملة  ب��ي��ان��ات 
لبيان  شامل  ختطيط  وإج���راء 
حاجة البلد منهم، واإلفادة من 
ومراجعة  مقارنة،  دول  جتارب 
اخلاصة  العراقية  الترشيعات 
هبم وتغير وتطوير التشكيالت 
اإلدارية، تنشيط القطاع اخلاص 

إلجياد وتنويع بدائل توظيفهم، 
التشغيل  سياسات  ومراجعة 

واجلهود الدولية.
استثامر ذوي الكفاءات 

العراقية العائدة:
ذوي  هجرة  ظ��اه��رة  خلفت   
جسيمة  سلبية  آثارًا  الكفاءات 
اخلطط  أم���ام  ح��ائ��اًل  وق��ف��ت 
للدول  التنموية  والطموحات 
والعراق  ع��ام،  بشكل  النامية 
تزايدت  ال��ذي  خ��اص  بشكل 
نتيجة  الكفاءات  هجرة  ظاهرة 
عاشها  التي  املعقدة  للظروف 
املاضية  األربعة  العقود  طيلة 
السياسية  الصعد  مجيع  ع��ىل 
واالجتامعية،  واالق��ت��ص��ادي��ة 
فتحت  م،   2003 ع��ام  وبعد 
ذوي  ل���ع���ودة  حم����ددة  آف����اق 
واجهوا  لكنهم  ال��ك��ف��اءات، 
منعت  التي  التحديات  بعض 
ومن  عودتم،  من  أبطأت  أو 
البحث  مشكلة  نتجت  هنا 

بحث  ذل���ك  اس��ت��دع��ى  إذا 
االجراءات التي اختذت حياهلم 
وأهم التحديات التي تواجههم 
اخل��ي��ارات  أه��م  إىل  للوصول 
والسبل الكفيلة بتحقيق اإلفادة 
ليوية  وكذلك  منهم  القصوى 

هذا املوضوع لبناء العراق.
* سبل اختيار ذوي الكفاءات

الاجات  وحتديد  دراس��ة   .1
العلمية والصناعية واالقتصادية 
معرفة  ذلك  ويشمل  للعراق، 
ومن  اخل��اص  القطاع  حاجة 
ث��م حت��دي��د ال��اج��ة م��ن ذوي 
التحصيل  حسب  الكفاءات، 
ال�������درايس واالخ���ت���ص���اص 

وسنوات اخلربة.
2. تشكيل جملس خرباء وجلان 
إدارية وتنفيذية متخصصة لتيل 
مهمة حتديد ذوي الكفاءات أو 
ملفاتم  وتدقيق  )الكفايات( 

متهيدا الختيارهم.
3. وضع الئحة معاير تتضمن 

استثمار الكفاءات

العراقية
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الكفاءات  ذوي  م��واص��ف��ات 
رشعية  وتكتسب  امل��ذك��ورة 
ملزمًا  اعتامدها  ليكون  قانونية 

لكل املؤسسات املعنية.
مج��ي��ع  ب����ني  ال��ت��ن��س��ي��ق   .4
بالكفاءات  املعنية  املؤسسات 
التخطيطية  املؤسسات  ومنها 
قدرة  ملعرفة  واملالية  واإلداري��ة 

الدولة عىل حجم استيعاهبم.
يمكننا  األسس  تلك  وباعتامد 
ذوي  استثامر  بعملية  ال��رشوع 
مطمئنون  ونحن  ال��ك��ف��اءات 
استثامرهم  حركة  بانسيابية 
وكذلك  رئيسة،  معوقات  دون 
رسيان عملية استثامرهم بشكل 
االستثامر  عملية  أما  مناسب، 
ومتطلبات  خططا  فتستدعي 

لضامن تطبيقها ونجاحها.
وم����ن اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر أن 
املؤسسات  من  ع��ددا  هنالك 
م��ؤمت��رات  نظمت  الكومية 
خاصة  ول���ق���اءات  ون����دوات 
إىل  والسعي  الكفايات  بذوي 
ومن  ب��ل��ده��م،  إىل  رج��وع��ه��م 
العراقيني  املغتبني  مؤمتر  أمهها 
املهجرين  وزارة  نظمته  ال��ذي 
مانشست  مدينة  ف  واملهاجرين 
 -  14( من  للمدة  الربيطانية 
 ،2006 ال��ث��اين  ك��ان��ون   )16
ال���وزارة  تشكيل  ع��ن  ف��ض��اًل 
دول  من  العديد  زارت  لوفود 
والتقت   2010 ع��ام  ال��ع��امل 
الكفاءات  ذوي  من  بالعديد 
العودة  سبل  ف  معم  للتباحث 

واإلسهام ف خدمة العراق.
العامة  األم��ان��ة  ونظمت  ك��ام 

يتناول  مؤمترًا  ال��وزراء  ملجلس 
 2008 ع��ام  ف  األطباء  محاية 
املؤمتر وسائل  بغداد وبحث  ف 
عىل  الكفوئني  األط��ب��اء  حتفيز 
جملس  ونظم  للعراق،  العودة 
العاملي  املؤمتر  العراقي  النواب 
واخل��ربات  للكفاءات  األول 
من  للمدة  املهجر  ف  العراقية 
األول  ك��ان��ون   )24  -  22(
رك��ز  وق���د  ب��غ��داد  ف   2008
)إنشاء  هي  حم��اور  ثالثة  عىل 
الكفاءات،  عن  بيانات  قاعدة 
آل��ي��ات اج��ت��ذاهب��م وآل��ي��ات 
وقدمت  م��ع��ه��م(،  ال��ت��واص��ل 
الدراسات  من  العديد  خالله 
حول  والتوصيات  والبحوث 
أهم  من  وك��ان  املحاور،  تلك 
تقديم  النشاطات  ه��ذه  نتائج 

توصيات أعتمد بعضها.
* التريعات:

الترشيعات  من  العديد  هنالك 
السبعينيات  منذ  ُسنهّت  التي 
من القرن املايض تعالج مشكلة 
ذوي  وهجرة  العقول  نزيف 
رقم  القانون  ومنها  الكفاءات 
والقانون   ،1970 لسنة   189
اللذان   1974 لسنة   154 رقم 
االمتيازات  من  جمموعة  حددا 
ومنهام  ال���ك���ف���اءات  ل���ع���ودة 
وإعفاء  السفر  أج��ور  منحهم 
االستراد  إجارة  من  سياراتم 
ومنحهم  الكمركي  وال��رس��م 
واحتساب  للزواج  مالية  مبالغ 
املهنة  ومارسة  دراستهم  مدة 
والتقاعد  التعيني  ألغ���راض 
هو  األه���م  أن  إال  وغ��ره��ا.. 

التي  الترشيعات  عىل  التكيز 
 2003 ال��ع��ام  بعد  ص���درت 
ومن أمهها ما نص عليه دستور 
إذ   ،2005 لعام  الدائم  العراق 
الفئة  هذه  عىل  ديباجته  نصت 
العراق  فئات  عىل  نصها  لدى 
واالمهال  للظلم  تعرضت  التي 
ب��ق��وهل��ا: )وت��رشي��د ك��ف��اءات��ا 
الفكرية  منابعها  وجت��ف��ي��ف 
وضع  ذل��ك  وف  والثقافية( 
ف  ل��ل��رشوع  العامة  اخل��ط��وط 
واإلج��راءات  الترشيعات  بناء 
ملف  مع  التعامل  ف  اخلاصة 

ذوي الكفاءات )الكفايات(.
الديواين  األمر  صدور  وكذلك 
رقم )441( لسنة 2008 الذي 
بأهنم  ال��ك��ف��اءة  مفهوم  ح��دد 
ال��دك��ت��وراه  ش��ه��ادات  حاملو 
العايل  والدبلوم  واملاجستر 
التسهيالت  من  مجلة  وتضمن 
الجتذاهبم  واملالية  اإلداري���ة 
رقم  القرار  وكذلك  للعراق، 
القايض   2010 لسنة   385
إضافية  تسهيالت  بتقديم 
عىل  ع��الوة  الكفاءات  ل��ذوي 
العديد من مرشوعات القوانني 
بذوي  مبارشة  عالقة  هلا  التي 
)مرشوع  بينها  من  الكفاءات 
الذي  واملبدعني(  العلامء  قانون 
من  مهمة  رشحي���ة  يستهدف 
ويستهدف  ال��ك��ف��اءات  ذوي 
العراقية  العقول  نزيف  وقف 
إداري  هيكل  إجياد  طريق  عن 
ي��ت��وىل رع��اي��ت��ه��م.. وك��ذل��ك 
املستعارة(  األس���امء  )ق��ان��ون 
األكفاء  يستهدف معاجلة  الذي 

املهاجرين الذين غروا اسامءهم 
خمتلفة،  ألغ���راض  املهجر  ف 
فضاًل عن )مرشوع قانون ذوي 
اخلربات( الذي يضع تعريفات 
لكل من ذوي اخلربات والعلامء 
مع  التعامل  هبدف  واملبدعني 

كل حالة منهم.
للتشكيالت  ب��ال��ن��س��ب��ة  أم���ا 
 2003 ع��ام  فبعد  اإلداري����ة، 
الكفاءات  )قسم  تشكيل  تم 
اهلجرة  بدائرة  مرتبط  العائدة( 
واملهجرين  اهلجرة  وزارة  ف 
رقم  ال��دي��واين  األم��ر  بموجب 
يتوىل   ،2008 لسنة   )441(
الكفاءات  ذوي  شؤون  رعاية 
اإلداري��ة  التسهيالت  بتقديم 
ال��وزارات  مع  والتنسيق  هلم، 
تم  ك��ام  ب��ش��ؤوهن��م،  املختصة 
وظيفية  بمالكات  القسم  رفد 
شعب  ث���الث  إىل  وتقسيمه 
وشعبة  ومعلوماتية  قانونية 
مع  العمل  لتنسيق  التنسيق 
ذوي  بملف  املعنية  املؤسسات 
الترشيعات  لتطبيق  الكفاءات 

اخلاصة هبم.
ه��ذه  أن  ف��ي��ه  ش���ك  ال  م���ا 
االجراءات تصب ف استقطاب 
منهم  واإلفادة  الكفاءات  ذوي 
لكن من املهم أيضًا معرفة نتائج 
االج���راءات  تلك  وخم��رج��ات 
ف  وكفايتها  فاعليتها  وم��دى 
ال��ك��ف��اءات  ذوي  استقطاب 

العائدين واإلفادة منهم.
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aمدينة االمام الحسن للزائرين
على طريق )كربالء ـ النجف(

تقُع المدينة على بعد 18 كم من مركز مدينة 
كربالء المقدسة، ومساحة األرض تصل إلى )22 دونمًا(، 

وتحتوي على أبنية قاعات عدد 8 بطابقين وسعة 
كل قاعة حوالي 500 زائر، ومطعم بطابقين للنساء 

والرجال يسع للوجبة الواحدة ألف زائر، فضالً عن جامع 
كبير يسع لـ )600 مصلي( وتحوي ايضًا مركزًا صحيًا 

بغرف خاصة لألطباء وقاعتي عالج، إضافة إلى أبنية 
للصحيات كبيرة عدد 4 وتحتوي كل واحدة 100 مرفق.

كما أن هنالك ثالثة أبنية شقق خاصة والبناية الواحدة 
تحوي 16 شقة.







التي  الروايات  عنَد  الوقوُف 
صىل  الل  رسول  فيها  يتحدث 
الل عليه واله عام سيجري عىل 
الوقفة  يستحق  بعده  من  أمته 
صحة  من  والتحقق  والتأمل 
ضابطة  وهنالك   ، صدورها 
عىل صحة الرواية عندما يقر هبا 
الراوي عىل نفسه ، هنا تصبح 
حجة عليه وكام يقال الزموهم 
بام الزموا انفسهم به ، ووقفتنا 
صحيح  ف  ُذك��رت  رواي��ة  مع 
عن   (  :  182  /  8  : مسلم 
رسول  سمعت  قالت  عائشة 
الل )صىل الل عليه واله( يقول 
: ال يذهب الليل والنهار حتى 
ُتعبد الالت والعزى ! فقلت يا 

رسول الل إن كنت ألظن حني 
أرسل  ال��ذي  ) هو   : الل  أن��زل 
رس��ول��ه ب��اهل��دى ودي���ن الق 
ليظهره عىل الدين كله ولو كره 
املرشكون ( أن ذلك كان تامًا ؟ 
ما  ذلك  من  إنه سيكون   : قال 
ورواه   (  . انتهى   .  ) الل  شاء 
 549 و   446  /  4  : الاكم 
وقال ف املوردين : هذا حديث 
ومل  مسلم  رشط  عىل  صحيح 
ف  البيهقي  ورواه   . يرجاه 
واهلندي   181  /  9  : سننه 
 .  211 / 14 : العامل  كنز  ف 
الدر  ف  السيوطي  عنه  وق��ال 
وأخ��رج   :  61  /  6  : املنثور 
 .  . وصححه  والاكم  مسلم 

 : ف  األول  الديث  عن  وقال 
3 / 231 أخرج أمحد ومسلم 
وال��اك��م واب���ن م��ردوي��ه عن 

عائشة ( . انتهى . 
من  ه��ي  النبي  زوج  عائشُة 
وه��ذا  ال��رواي��ة  ه��ذه  سمعت 
م��وج��ه  ال���دي���ث  ان  ي��ع��ن��ي 
وعىل  الصحابة  من  ملجموعة 
عند  نقف  وهنا  منها  مسمع 

هذه االسئلة:
ه��ذا  ت���ف���رون  ك��ي��ف   -  1
عندكم  الصحيح  ال��دي��ث 
النبي  عن  الصدور  قطعي  أي 
الصادق األمني الذي ال ينطق 
وآله  عليه  الل  صىل  اهلوى  عن 
؟ والالت والعزى هي أصنام 

هنالك  ان  يعني  فهذا   ، قريش 
من سيعبدمها ليس كام هو عليه 

ف اجلاهلية 
2 - أال حيتمل أن يكون ذلك 
نبويًا بأن قريشًا ستطيع  إخبارًا 
ال��ذي  دينهم  هل��م  حي��رف  م��ن 
خم  غدير  ف  اية  باخر  اكمله 
كتأثر  عليها  تأثرهم  ويكون 
الالت والعزى ف اجلاهلية ؟ !

صىل  النبي  اخ��ت��ار  مل��اذا   -  3
والعزى  الالت  وآله  عليه  الل 
صنمي قريش دون غرمها من 
دون  قريشًا  واختار   ، األصنام 

غرها من العرب ؟

سؤاٌل من رواية
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د باقر، حمسن ابن  ُد أبو حممهّ السيهّ
السيهّد  ابن  الكريم  عبد  السيهّد 
وينتهي  العاميل،  األم��ني  عيل 
الدمعة  ذي  السني  إىل  نسبه 
اإلم��ام  اب��ن  الشهيد  زي��د  اب��ن 
العابدين)عليهم  زي��ن  ع��يل 
ال��س��الم(، ول��د ع��ام 1284ه 

بقرية شقراء ف جنوب لبنان.
من  السابعة  س��نهّ  بلغ  عندما 
��ه  ُأمهّ الفاضلة  ق��ام��ت  ع��م��ره 
ال��ك��ري��م،  ال��ق��رآن  بتعليمه 
ة  بمدهّ العريب  اخل��طهّ  أتقن  ث��مهّ 
القرآن  ختم  أن  وبعد  وجيزة، 
والرصف،  النحو  علمي  م  تعلهّ
إكامله  وبعد  1308ه  عام  وف 
العراق  إىل  سافر  م��ات  امل��ق��دهّ
رغم  الوزوية  دراسته  إلكامل 
ظروفه الصعبة واعتنائه بوالده 

ه الزمن. الذي رضهّ
الشيخ  من  كل  يد  عىل  تلمَذ 
فتح  الشيخ  نجف،  طه  د  حممهّ
الل األصفهاين املعروف بشيخ 
كاظم  د  حممهّ الشيخ  الرشيعة، 

اخلراساين املعروف باآلخوند، 
الشيخ   ، اهلمداين  رضا  الشيخ 
السيهّد  املامقاين،  حسن  د  حممهّ

أمحد الكربالئي، وغرهم.
مهدي  السيهّد  تالمذته،  م��ن 
إب��راه��ي��م  آل  ح��س��ن  ال��س��يهّ��د 
العاميل، الشيخ عيل ابن الشيخ 
الشيخ  العاميل،  م��روة  د  حممهّ
الشيخ  وابنه  الصوري،  خليل 
ه  عمهّ ابن  الصوري،  مصطفى 
اأُلستاذ  األمني،  حسن  السيهّد 
أدي����ب ال��ن��ق��ي ال��دم��ش��ق��ي، 

وغرهم
رسه(  استكمل)قدس  أن  بعد 
علومه ف النجف األرشف عاد 
إىل سوريا؛ فاستقرهّ ف العاصمة 
كبرة  جامعة  وأصبح  دمشق، 
جديدًا  جياًل  فانشأ  لوحده، 
أورثته  ما  عىل  حربًا  معه  كان 
لة  املضلهّ والسياسات  األجيال 
وخرافات  بِ��َدع  من  الغاشمة 
حماسن  ه��ت  ش��وهّ وأس��اط��ر، 
سلطان  ض��ت  وق��وهّ اإلس���الم، 

امل���دارس،  ففتح   ، املسلمني 
ف  للبنات  م��درس��ة  ���س  وأسهّ
الكثرون  كان  ال��ذي  الوقت 
الصبيان،  تعليم  ف  جون  يتحرهّ
ذلك  وم��ع  بالبنات،  فكيف 
��م �  ك���ان���ت م���دارس���ه ُت��ع��لهّ
الدين  جانب  إىل  باإلضافة 
السمحة  اإلسالمية  والرشيعة 
العرصية،  العلوم  خمتلف   �
لاجة  األجنبية؛  وال��ل��غ��ات 
لفهمه  تطبيقًا  هلا،  عرصه  أبناء 
ه اإلمام أمر  العميق لكلمة جدهّ
السالم(:  عيل)عليه  املؤمنني 
َما  َغ��ِر  عىل  أبناَءُكم  ئوا  »َنشِّ
لَِزمٍن  َمولوُدون  م  ُ فإهِنَّ َنشأُتم؛ 

َغر زمانُِكم«.
العاملية  الرب  وضعت  أن  ما 
وأصبحت  أوزاره����ا  اأُلوىل 
دمشق حتت االحتالل الفرنيس 
اأُلوىل،  معركته  ب��دأت  حتهّى 
حكومة  مع  األك��رب  وج��ه��اده 
التي  ال��ف��رن��يس،  االح��ت��الل 
مبدأ  قبول  إىل  تدعوه  كانت 

الطائفية ف سوريا، وشقهّ عصا 
دة  مهدهّ شطرين،  إىل  املسلمني 
حة باملال واملناصب  تارة، وملوهّ

الرفيعة تارة ُأخرى.
عند  ف  موظهّ بأنهّه  يؤمن  وألنهّه 
أمر  كام  رسالته  ي  ي��ؤدهّ ربهّ��ه، 
أن  يقبل  فال  تعاىل،  لوجهه  هبا 
ض  املفوهّ عند  فًا  موظهّ يكون 
ك  ويتحرهّ بأمره،  يأمتر  الفرنيس 

بإشارته.
الشيعة،  أعيان  مؤلهّفاته،  مْن 
عىل  ال��ردهّ  ف  الوشيعة  نقض 
كتاب الوشيعة ملوسى جار الل، 
البهية ف تطبيق املوازين  ة  الدرهّ
الرشعية عىل العرفية، املجالس 
ومصائب  مناقب  ف  السنية 
العتة النبوية)عليهم السالم(، 
د  كشف االرتياب ف أتباع حممهّ
ار  اب، البحر الزخهّ بن عبد الوههّ
��ة  األئ��مهّ أح���ادي���ث  رشح  ف 
ال��س��الم(،  األطهار)عليهم 
السبط  مراثي  ف  النضيد  الدرهّ 
الشهيد)عليه السالم(، أصدق 

السّيُد
محسن 

األمين العاملي
)1284ه ـ 1371ه(

h

بقلم : حممد أمني نجف
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ة األخذ بالثأر،  األخبار ف قصهّ
بني  التأليف  ف  اليقني  عني 
املسلمني، كشف الغامض ف 
م  أحكام الفرائض، الدرهّ املنظهّ
األع��ل��م،  تقليد  م��س��أل��ة  ف 
مقتل  ف  األش��ج��ان  ل��واع��ج 
السني)عليه السالم(، جناح 
الفرائض،  م  تعلهّ إىل  الناهض 
االجتهاد  ف  السديد  القول 
الفضول  ح��ذف  والتقليد، 
عجائب  اأُلص��ول،  علم  عن 
املؤمنني)عليه  أم��ر  أحكام 

عىل  ئم  الالهّ إقناع  السالم(، 
علم  ف  املنيف  املآتم،  إقامة 
جبل  ت��اري��خ  ال��ت��رصي��ف، 

عامل، صفوة الصفوة.
الرابع  ف  رسه(  )قدس  ُتوفهّ
من رجب 1371ه بالعاصمة 
مرقد  بجوار  وُدفن  بروت، 
السالم(  السيهّدة زينب)عليها 

ف دمشق.

ب�)  ر، اشتهر بني العلامء  عامل جليل ، فقيه ُأصويل متبحهّ
العابدين  زين  الشيخ  أبحاث  حرض   ) عرصه  سلامن 
ايضا  اساتذته  ومن  املقدسة،  كربالء  ف  امل��ازن��دراين 
  ، اخللل  أحكام  مؤلفاته،  من  الرشتي،  حبيب  الشيخ 
االرشف  النجف  ف  توف  األلفاظ،  مباحث  املتاجر، 

سنة 1348ه� 
االجابة يف العدد القادم                     من هو ؟ 

من هو؟؟؟
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حي��اُة األئم��ة األطه��ار م��ن 
أهل البيت )عليهم الس��الم( 
زاخ��رة بال��دروس والع��رب، 
ال يس��تغني عنها كل مس��لم 
فض��اًل عم��ن ينتس��ب إليهم 
الاج��ة  وتتأك��د  خاص��ة، 
نجد  لدراس��ة حياتم عندما 
أن الذي��ن تس��نموا منص��ب 
املؤمنني من  اخلالف��ة وإم��رة 
بني أمية وبني العباس أعطوا 
انطباعًا س��يئًا للغاية عن هذه 
الوظيف��ة الكربى م��ع اعتقاد 
البع��ض أن ه��ؤالء الظامل��ني 
ه��م الذين يمثلون اإلس��الم 
مأس��اة  وه��ي  القيق��ي.. 
عظمى عندما يقال إن اخلليفة 
يرتك��ب  املؤمن��ني  أم��ر  أو 
املوبقات ويعادي رس��ول الل 
)ص��ىل الل عليه وآل��ه(.. بينام 
اخللف��اء القيقي��ون هم أهل 
البيت )عليهم السالم( الذين 
الطبيعية  أدواره��م  مارس��وا 
الكاف��رون  ال��كام  وكان 

اهلداة  األئم��ة  يضيقون ع��ىل 
حت��ى  األس��اليب  بش��تى 
إليه��م  املس��لمون  يتج��ه  ال 
القضاء  إىل  فيلتجئون أخ��را 

. عىل حياتم بالقتل أو السمهّ
وم��ن أجل أن حياف��ظ األئمة 
اهلداة عىل اإلسالم وديمومته 
عمل��وا  ق��د  نجده��م  فق��د 
عىل ن��رش العلوم اإلس��المية 
وتعري��ف املس��لمني بأحكام 
واخت��اذ  الني��ف،  دينه��م 
مواقف سياسية بطريقة هادئة 
اس��تالم  ليس��ت ف  وذكي��ة، 
السلطة وإنام لتصحيح مسار 

حركة اإلسالم.
وف كتاب )شذرات سياسية 
من حياة األئمة( ملؤلفه السيد 
حس��ن ش��ربهّ والصادر س��نة 
1998، فقد س��لط س��امحته 
الضوء عىل األدوار السياسية 
الت��ي خاضها األئمة األطهار 
)عليهم الس��الم( متحدثًا ف 
الب��دء عن اإلمام ع��يل )عليه 

الس��الم( ال��ذي تس��لم زمام 
الدول��ة بع��د أن أق��ي ع��ن 
الك��م )25 عام��ًا( وخاض 
حروب��ًا داخلية كان��ت نتيجة 
حتمي��ة وق��د س��بقت تولي��ه 
الكم، ثم بويع ولده السن 
)عليه الس��الم( وتسلم زمام 
الكم، ولكن ظروفًا خاصة 
اكتنفته، اضطر عىل أثرها إىل 
املصالة مع معاوي��ة، ثم ثار 
الس��ني )عليه الس��الم( عىل 
يزي��د ف جمموع��ة قليل��ة من 
أصحابه وأه��ل بيته عام 61 
هجرية وانته��ت الركة التي 
دونته��ا كتب التاري��خ والتي 

سميت بمعركة الطف.
ولك��ن هنال��ك ش��بهة لدى 
بعض املس��لمني لدى الس��نة 
ول��دى بع��ض الش��يعة أيضًا 
)عليه��م  األئم��ة  ان  تق��ول 
الس��الم( الذي��ن ج��اؤوا من 
بعد السني، ابتداًء من اإلمام 
زين العابدين، تركوا ش��ؤون 

باس��تالم  والتفك��ر  الدول��ة 
إىل  وانرصف��وا  الس��لطة، 
العبادة والعلم بل ومل يبايعوا 
للثائري��ن م��ن العلوي��ني عىل 
حكم بني أمية وبني العباس.
ولع��ل أولئك الذي��ن أثرت 
يتوسعون  الشبهة  لدهيم هذه 
فيها ويقولون: إذا ثار السني 
أوالده  م��ن  واح��د  يث��ر  ومل 
وأحف��اده فإن ه��ذا دليل عىل 
أن األئم��ة كان��وا يتلفون ف 
مواقفهم مع السلطان اجلائر، 
الذي��ن  الس��الطني  وكل 

عارصوهم كانوا جائرين!!
األئم��ة  أن  ه��ذا  ونتيج��ة 
)عليهم الس��الم( كان يطئ 
أحدهم اآلخ��ر وهو خالف 
مبدأ العصمة الت��ي يقول هبا 
امليامني،  أئمته��م  الش��يعة ف 
ولك��ن الواق��ع أن األئم��ة مل 
يكون��وا خمتلف��ني في��ام بينهم 
مطلق��ًا إال أن الظ��روف هي 
متفقون  اختلفت وه��م  التي 

من حياة األئمة 
شذرات سياسية 
d

اعداد: علي الشاهر

AL - A h r a r
w e e k l y46



املناس��بة  املواق��ف  اخت��اذ  ف 
فاإلمام  املختلفة..  للحاالت 
الس��ن )عليه السالم( الذي 
عم��ل بالصلح م��ع معاوية، 
ال��ذي  املوق��ف  نف��س  كان 
س��يتخذه غ��ره م��ن األئم��ة 
)عليهم الس��الم( لو تعرضوا 
ل��ه بدليل أن اإلمام الس��ني 
)علي��ه الس��الم( تاب��ع أخ��اه 
الس��ن ف صلحه مع معاوية 
وبقي ملتزمًا ب��ه إىل أن هلك 

معاوية.
الش��هداء  س��يد  وموق��ف 
ال��ذي دخ��ل ف ح��رب م��ع 
يزيد، كان ه��و نفس املوقف 
م��ن  ال��ذي س��يتخذه غ��ره 
الظ��روف  نف��س  ف  األئم��ة 
الصادق  واإلمام  والاالت، 
)علي��ه الس��الم( ل��و كان ف 
مكان الس��ني ل��ارب يزيد 
والس��ني ل��و كان ف زم��ان 
الصادق )عليه السالم( هلادن 
بني العباس وهكذا وهذا هو 

من العصمة.
األنس��ب  املوق��ف  كان  وإذا 
للحس��ني )عليه الس��الم( أن 
حيارب يزي��د ف القلة القليلة 
الطاهري��ن  بيت��ه  أه��ل  م��ن 
املوق��ف  ف��إن  وأصحاب��ه، 
األنسب لإلمام زين العابدين 
هو أن يعمل عىل حتطيم هيبة 
باألس��لوب  أمية  بن��ي  حكم 
ب��دأه بعد  ال��ذي  اإلعالم��ي 
اخلال��دة  الط��ف  معرك��ة 
مبارشة إىل أن لق��ي ربه، وال 
ال يفت��أ يذك��ر واقع��ة الطف 
التي تعرض هلا أبوه الس��ني 
وأصحاب��ه وعيال��ه النته��اك 

عظيم.

الس��الم(  )عليه��م  واألئم��ة 
وأن تنوع��ت أدوارهم إال أن 
هدفهم كان واحدًا ونستطيع 

أن نقول أهنم هنجوا خطني:
األول: هو خط حماولة تسلم 
زمام الك��م والدول��ة وحمو 
وإرج��اع  االنح��راف  آث��ار 
القيادة إىل موضعها الطبيعي.
الث��اين: وه��و خ��ط حتص��ني 
بع��د  االهني��ار  ض��د  األم��ة 
س��قوط التجرب��ة وإعطائه��ا 
م��ن املقومات الق��در الكاف 
لكي تبقى وتقف عىل قدميها 
املحنة بعد س��قوط  وتعي��ش 
التجربة، بقدم راسخة وإيامن 
ثابت.. وهنا نس��تطيع القول 
أن األئمة الثالثة )عيل وابنيه( 
كان��وا يمثلون اخلط األول ف 
حني كان األئم��ة من بعدهم 

يمثلون اخلط الثاين.
ومن بني الشذرات السياسية 
الت��ي يعرضه��ا املؤل��ف ه��و 
موقف اإلمام الصادق )عليه 
الس��الم( من الك��م والذي 
اهنيار  بع��د  اس��تالمه  يرفض 
الدول��ة األموي��ة ألن��ه ع��ده 
لقمة س��ائغة قدم��ت له دونام 
عن��اء أي أهن��ا بنظ��ره كان��ت 
ثورة بيض��اء وهذا ما ال يقبل 
ب��ه األئمة )عليهم الس��الم(، 
وقد رف��ض اإلم��ام الصادق 
)عليه الس��الم( تسلم الثورة 
بدعوة من أيب س��لمة اخلالل 
قائ��د اجلي��ش اخلراس��اين ف 
الرجوع  قصة معروفة يمكن 
خل��ده  ف  يك��ن  ومل  إليه��ا، 
الس��لطان  ع��ىل  الث��ورة  أن 
اجلائ��ر غر جائ��زة ولكن كام 
يقول الس��يد ش��رب اهن��ا ثورة 

بيضاء ولقمة س��ائغة رفضها 
اإلم��ام.. وال ش��ك أن رؤيته 
هذه ف ذلك ه��ي نفس رؤية 
بقية األئمة )عليهم الس��الم( 
الرض��ا  اإلم��ام  خصوص��ًا 
ال��ذي واتت��ه الظ��روف أكثر 
م��ن غ��ره ولكن��ه م��ا حاول 
تش��بث هبا..  اس��تغالهلا وال 
ونس��معه يق��ول ألخي��ه زيد 
عندما ثار ف البرصة ومارس 
واالنته��اك  وال��رق  القت��ل 
ال��ذي مل يك��ن إال انتقامًا من 
بن��ي العب��اس ولي��س إلقامة 

اإلسالم.
ق��ال اإلم��ام الرض��ا )علي��ه 
الس��الم(: وحي��ك ي��ا زي��د، 
ك حت��ى أرقت  م��ا الذي غ��رهّ

الدماء وقطعت السبيل؟
فقال ل��ه زيد: أنا أخوك وابن 

أبيك.
ق��ال له الرض��ا: أنت أخي ما 

أطعت الل عز وجل.
وهذا زي��د أخو الرضا وليس 
زي��د ب��ن ع��يل )رض��وان الل 
ال��ذي خ��رج طالب��ًا  علي��ه( 
الرض��ا م��ن آل حمم��د وكان 
م��ن عل��امء آل حممد وغضب 
الل عز وج��ل فجاهد أعداءه 

حتى ُقتل ف سبيله.
ومن بني الش��ذرات األخرى 
املؤل��ف ه��و  الت��ي يورده��ا 
علم األئمة )عليهم الس��الم( 
بفش��ل الث��ورات ف��كل ثورة 
ال يتحق��ق هل��ا النج��اح ومن 
ثم البقاء واالس��تمرار إال إذا 
وظروفها  رشوطها  استوفت 

وأهدافها وتقبل الناس هلا.
هب��م  تضي��ق  الث��وار  ف��كان 
صدوره��م ف��ال يس��تطيعون 

كان��وا  أهن��م  أو  التأخ��ر 
يتص��ورون أهنم قد اس��توفوا 
كل تلك الرشوط فلم يبَق إال 

إعالن الثورة والظهور.
ويستش��رون اإلمام الصادق 
)عليه السالم( أو ربام يطلبون 
منه البيع��ة، ك��ام طلبها حممد 
ب��ن عب��د الل النف��س الزكية، 
ويمتنع اإلمام، ألن البيعة هلا 
توابعه��ا وهو يعل��م أن األمر 
لن يتم.. فيأتيه��م اإلمام من 
طري��ق آخ��ر ويقول هل��م إنه 
مل جي��د ف كت��اب ع��يل أنك��م 
سوف تنترصون فال يقتنعون 
ولربام يتهمون اإلمام بالسد 
يك��ون  وعنده��ا  فيث��ورون، 
اإلم��ام أم��ام أم��ر واق��ع هو 
حصول الثورة وإن كان يعلم 
بنتائجه��ا إال أنه نجده يطلب 
من الن��اس أن ينف��روا لتأييد 

الثورة عسى أن حتقق شيئًا.
الكت��اب ال��ذي ب��ني أيدين��ا 
وال��ذي ترب��و صفحات��ه عىل 
)500 صفح��ة( بحاج��ة إىل 
قراءة متفحصة وال نس��تطيع 
أن نحيط��ه أكث��ر إال أنه غني 
املوضوع��ات  م��ن  بالعدي��د 
اخلاص��ة بحياة األئم��ة اهلداة 
التقية  كموض��وع  السياس��ية 
سياس��يًا  أس��لوبًا  واختاذه��ا 
الث��ورات  م��ن  وموقفه��م 
وموقفهم من حكام بني أمية 

والعباس وغرها.
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كت��اُب عبقات األن��وار تاليف 
السيهّد حامد حسني ابن السيهّد 
د  ��د ق��يل اب��ن الس��يهّد حممهّ حممهّ
حس��ني وينته��ي نس��به اىل أيب 
الكاظم عليه  إبراهيم موس��ى 

السالم.

قرظ��ه جمموع��ة م��ن العلامء 
التقريظ  االف��ذاذ منهم ه��ذا 
امل��رزا  الس��يهّد  د  للمج��دهّ

الشرازي 
بسم الل الرمحن الرحيم

��ا بعد :  بع��د املقدمة يق��ول أمهّ
فل��امهّ وقف��ت بتأيي��د الل تع��اىل 
توفيقه عىل تصانيف  وحس��ن 
ذي الفض��ل الغزي��ر ، والقدر 
النحرير  والفاض��ل   ، اخلط��ر 
، والفائ��ق التحري��ر ، والرائق 
 ، النظ��ر  العدي��م   ، التعب��ر 
املولوي الس��يهّد حامد حسني ، 

أيهّ��ده الل ف الداري��ن ، وطيهّب 
بنرش الفضائل أنفاسه ، وأذكى 
ف ظلامت اجلهل من نور العلم 

نرباسه .
رأي��ُت مطالب عالي��ة ، تفوق 
 ، الغالي��ة  حتقيقه��ا  روائ��ح 
عباراتا الوافي��ة دليل اخلربة ، 
وإشاراتا الش��افية حملهّ العربة 
، وكي��ف ال ؟ وهي من عيون 
األفكار الصافية خمرجة ، ومن 

خالص��ة اإلخ��الص منتجة ، 
هك��ذا هكذا وإالهّ ف��ال ، العلم 
ن��وٌر يقذف��ه الل ف قل��ب م��ن 
يشاء من األخيار ، وف القيقة 
أفتخ��ر كلهّ االفتخ��ار ، وم��ن 
دوام الع��زم ، وك��امل ال��زم ، 
وثب��ات القدم ، ورصف اهلمم 
��ة أه��ل بيت  يهّ - ف إثب��ات حقهّ

الرس��الة بأوضح مقالة - أغار 
، فإنهّ��ه نعم��ة عظم��ى وموهبة 
ك��ربى ، ذلك فض��ل الل يؤتيه 

من يشاء .
أس��أل الل أن يديم��ه إلحي��اء 
الدي��ن ولف��ظ رشيع��ة خاتم 

النبيهّني صل��وات الل عليه وآله 
أمجعني .

فليس حياة الدين بالسيف والقنا         
فأقالم أهل العلم أمىض من السيف
قلم��ه  أنهّ  ع��ىل  لل  والم��د 
الرشيف ماض نافع ، وأللسنة 
أهل اخل��الف حس��ام قاطع ، 
وتلك نعمة م��نهّ الل هبا عليه ، 

وموهبة ساقها إليه .

أنهّ  أعل��م  كن��ت  وإْن  وإينهّ 
الباطل فات��ح فاه من النق إالهّ 
س��ة ال يبالون  أنهّ الذوات املقدهّ
ف إع��الء كلم��ة ال��ق ، فأين 
اخلش��ب املس��نهّدة م��ن اجلنود 
املجنهّدة ، وأين ظالل الضاللة 
م��ن الب��در األن��ور ، وظ��الم 

اجلهالة من الكوكب األزهر .
أسأل الل ظهور الق عىل يديه 
، وتأييده من لديه ، وأن جيعله 
رًا مشكورًا  قًا منصورًا مظفهّ موفهّ
، وجزاه الل عن اإلسالم خرًا 

.
والرج��اء من��ه الدع��اء م��دى 
األيهّام ، بحسن العاقبة واخلتام 
، والس��الم عليك��م ورمحة الل 

وبركاته .
د حس��ن  ره األحق��ر حممهّ ح��رهّ

السيني
س��نة  ال��رام  ��ة  الجهّ ذي  ف 

1301
) اخلتم املبارك (

سواطُع األنوار 
في تقاريظ 
عبقات األنوار

فليس حياة الدين بالسيف والقنا         
فأقالم أهل العلم أمضى من 

السيف
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��ا كتابه ) عبق��ات األنوار  وأمهّ
( فق��د قال امل��رزا أبو الفضل 

الطهراين :
» . . . عبقات األنوار تصنيف 
ث العامل  السيهّد اجلليل ، املحدهّ
العامل ، نادرة الفلك وحسنة 
ة  اهلند ، ومفخ��رة لكهنو وغرهّ
م��ني ،  الع��رص ، خات��م املتكلهّ
املولوي األمر حامد حس��ني 
املع��ارص اهلن��دي اللهّكهن��وي 
ه ،  ه وضوع��ف ب��رهّ س رسهّ ق��دهّ

الذي
أعتق��د أنهّه مل يصنهّ��ف مثل هذا 
الكت��اب املب��ارك من��ذ بداي��ة 
تأس��يس عل��م ال��كالم حتهّ��ى 
 ، الش��يعة  مذه��ب  ف  اآلن 
من حي��ث إثب��ات االتفاق ف 

الع عىل  النق��ل ، وكث��رة اإلطهّ
كل��امت األع��داء ، واإلحاطة 
بالروايات الواردة من طرقهم 
ف باب الفضائ��ل . فجزاه الل 
عن آبائه األماج��د خر جزاء 
ولد عن وال��ده ، ووفهّق خلفه 
اخل��ر  ه��ذا  إلمت��ام  الصال��ح 

الناجح «.

وقاَل السيهّد األمني :
إمام��ة  األن��وار ف  » عبق��ات 

بالفارس��يهّة  األطه��ار  ��ة  األئمهّ
ف  باب��ه  ف  مثل��ه  يكت��ب  مل   ،
الس��لف واخلل��ف ، وه��و ف 
الردهّ ع��ىل باب اإلمام��ة من ) 
التحفة اإلثنى عرشيهّة ( للشاه 
عب��د العزي��ز الدهل��وي ، فإنهّ 
صاحب التحفة أنكر مجلة من 
األحادي��ث املثبت��ة إمامة أمر 

املؤمنني عليه الس��الم ، فأثبت 
املتج��م توات��ر كلهّ واحد من 
تل��ك األحاديث من كتب من 

نهّة . وا بأهل السُّ تسمهّ
ع��ىل  ي��دلهّ  الكت��اب  وه��ذا 
العه ،  ط��ول باع��ه وس��عة اطهّ
��دات ، منها  ة جملهّ وهو ف ع��دهّ
��د ف حدي��ث الط��ر . . .  جملهّ
دات  املجلهّ وقد طبع��ت ه��ذه 
بب��الد اهلند ، وق��رأت نبذًا من 
ة غزيرة  م��ادهّ أحدها فوجدت 
وبحرًا طاميًا ، وعلمت منه ما 

للمؤلهّف من طول الباع وسعة 
الع . االطهّ

ة الطهراين : وقاَل شيخنا الجهّ
» وه��و أجلهّ ما كت��ب ف هذا 

الباب من صدر اإلس��الم إىل 
اآلن « .

وقال أيضًا :
��ة  » ه��و م��ن الكت��ب الكالميهّ
التارييهّة الرجاليهّة ، أتى فيه بام 

ال مزيد ألحد من قبله «  .
ث الكبر الش��يخ  وق��ال املحدهّ

ي ما تعريبه : القمهّ
 ( كت��اب  مث��ل  يؤلهّ��ف  مل   «
العبقات ( من صدر اإلس��الم 
وال   ، ال��ارض  يومن��ا  حتهّ��ى 
يكون ذلك ألح��د إالهّ بتوفيق 
وتأييد م��ن الل تع��اىل ورعاية 

ة عليه السالم « . من الجهّ
د عيل  ق الشيخ حممهّ وقال املحقهّ

التربيزي ما تعريبه :
» ويظه��ر مل��ن راج��ع كتاب ) 
عبقات األن��وار ( أنهّه مل يتناول 
أحد منذ صدر اإلس��الم حتهّى 
عرصنا الارض علم الكالم - 
السيهّام باب اإلمامة منه - عىل 
هذا املن��وال . . . وظاهر لكلهّ 
ن خبر أنهّ هذه اإلحاطة  متفطهّ

الواس��عة ال حتص��ل ألحد إالهّ 
بتأييد من الل تعاىل وعناية من 
ل الل فرجه «  . ويل العرص عجهّ

ة املجاهد  م��ة الجهّ وقاَل العالهّ
الشيخ األميني ، ف املؤلهّفني ف 

حديث الغدير :
» الس��يهّد م��ر حام��د حس��ني 
د قيل املوسوي  ابن الس��يهّد حممهّ
اهلندي اللكهنوي املتوىفهّ س��نة 
1306 ع��ن 60 س��نة . ذك��ر 
حديث الغدير وطرقه وتواتره 
دين ضخمني ،  ومف��اده ف جملهّ
ف ألف وثامن صحائف ، ومها 
��دات كتاب��ه الكبر )  م��ن جملهّ

العبقات ( .
��ا كتاب��ه ) العبق��ات ( فقد  وأمهّ
فاح أرجي��ه بني البت��ي العامل ، 
وطبهّق حديثه املرشق واملغرب 
، وقد استفدنا كثرًا من علومه 

املودعة ف هذا الس��فر القيهّم ، 
فله ولوالده الطاهر منهّا الشكر 
املتواص��ل ، ومن الل تعاىل هلام 

أجزل ااُلجور « .

ويظهر لمن راجع كتاب ) عبقات 
األنوار ( أّنه لم يتناول أحد منذ 
صدر اإلسالم حّتى عصرنا الحاضر 
علم الكالم - السّيما باب 
اإلمامة
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طياته  بني  حيمل  قيٌم  كتاٌب 
م��ن امل��ع��ل��وم��ات ال��زاخ��رة 
أتباع  ختص  التي  والباهرة 
العتة الطاهرة ، ولنقف عند 
فصل من فصوله حتت عنوان 
العلامء  بعض  تشيع  ظاهرة   (
فيه  كتب  حيث   ) واملثقفني 
الذين  املتشيعني  بعض  عن 
التقى هبم وحاورهم وسأهلم 

ملاذا هذا االنتقال فكان منهم 
:

 : النسة  حممد  األستاُذ   -  1  
يعمل  نمساوي  شاب  وهو 
مدرسا ف املدارس الكومية 
اإلسالم  اعتنق  وقد  فينيا  ف 
عليهم  البيت  ألهل  وتشيع 
ال��س��الم ه��و وزوج��ت��ه وقد 
اإلسالمي  الجاب  ارتدت 
خرت  لذلك  ونظرا  الكامل 
 ، وال��ج��اب  الوظيفة  ب��ني 
الجاب وفصلت  فاختارت 
ال��وظ��ي��ف��ة وق���د سمى  م��ن 
وهكذا  وزينب  عليا  أوالده 
وأطفاله  زوجته  مع  وح��ج 
املذهب  وف��ق   1992 ع��ام 
مجاعة  مع  وأس��س  الشيعي 
من الشيعة النمساويني مركز 
اإلسالمية  النهضة  صدى   (
ف فينا ( ويقع ف املنطقة ) 20 

( من فينا وبلغ عدد املتشيعني 
ثالثني  م��ن  أك��ث��ر  اآلن  ل��د 
رجال وامرأة منهم . األستاذ 
حممد عيل هوفامن . واألستاذ 
النمساويني  من  أنس وكلهم 
من  أكثر  هؤالء  التقيت  وقد 
حممد  األستاذ  وسألت  مرة 
النسة عن السبب ف اعتناقه 
آل  مذهب  وع��ىل  ل��إلس��الم 
البيت عليهم السالم فقال إن 
السبب املبارش يعود إىل تأثرنا 
اخلميني  ب��اإلم��ام  ال��ش��دي��د 
الشيخ  الل عليه هذا  رضوان 
أن  اس��ت��ط��اع  ال���ذي  الكبر 
يقلب نظام الشاه ويقيم حكام 
إسالميا ف مثل هذا العرص .

حممد  الدكتور  األستاُذ   .  3  
املفكر  ع��م  اب��ن  وه��و  املغيل 
مالك   ( املعروف  اجلزائري 
بن نبي ) رمحه الل ( صاحب 
كتاب الظاهرة القرآنية وغره 
. وهو أستاذ علم االجتامع ف 
بلجيكا  ف  بروكسل  جامعة 
عامر  ال��س��ي��د  ع��ن  ن��ق��ال   [

أحد  ف  التقيته  وقد   ] اللو 
وحل  اإلسالمية  املؤمترات 
ضيفا عندي ف داري بدمشق 
ثالثة أيام وذلك عام 1982 
ألهل  تشيع  أنه  أخربين  وقد 
وأنه  السالم  عليهم  البيت 
اإلمامية  الشيعة  مذهب  عىل 
وملا سألته عن األسباب التي 
سببني  يل  ذك��ر  لذلك  دعته 
اخلميني  باإلمام  تأثره   : مها 
وب��أف��ك��اره   ) رسه  ق��دس   (
اإلسالمية  وبثورته  الثورية 
التي أطاحت بالنظام السابق 
حكام  أنقاضه  عىل  وأقامت 

إسالميا .
املأثورة  باألدعية  البالغ  تأثره 
عليهم  البيت  أهل  أئمة  عن 
أمثلة  يل  ورضب  ال��س��الم 
كميل  دعاء  مثل   . ذلك  عىل 
ال��ذي  ، ودع����اء االف��ت��ت��اح 
ليايل  م��ن  ليلة  ك��ل  ف  ُي��ق��رأ 
ش��ه��ر رم���ض���ان امل���ب���ارك ، 
عيل  لإلمام  الصباح  ودع��اء 
اإلمام  وأدعية  السالم  عليه 

حول الشيعة وما يعتقدونوقفٌة مع كتاب
تاليف السيد العامل عامر اللو 
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الصحيفة  ف  العابدين  زين 
السجادية وغرها من األدعية 
التي ال مثيل هلا عند املذاهب 

اإلسالمية األخرى .
عبد  الدكتور  األس��ت��اُذ   .  4  
ال��ك��ري��م ب��اس��ي��ل وه���و من 
التقيته  وقد  فرنسا  ف  باريس 
اإلسالمية  املؤمترات  أحد  ف 
الذين  من  وهو   1981 عام 
املسيحية  وت��رك��وا  أسلموا 
البيت  آل  مذهب  إىل  وانتمى 
وقد  وحدثني  السالم  عليهم 
ت���وىل ت��رمج��ة ح��دي��ث��ه ش��اب 
تونيس كان معنا أنه وجمموعة 
حييون  الباريسيني  الشيعة  من 
ع��اش��وراء  ذك���رى  سنة  ك��ل 
السني عليه السالم ويقرأون 
باللغة  اس��ت��ش��ه��اده  ق��ص��ة 
ترجم  أنه  وحدثني  الفرنسية 
كتاب حترير الوسيلة ف الفقه 
اللغة  إىل  اخلميني  ل��إلم��ام 
بأحكامها  ليعملوا  الفرنسية 
ال��رشع��ي��ة ألهن���م م��ق��ل��دون 

لإلمام ) رمحه الل تعاىل ( .
عبد  الدكتور  األس��ت��اُذ   .  5  
ال��ل��ي��م ه��رب��رت األس��ت��اذ 
فرنسا  ف  ل��ي��ون  جامعة  ف 
أحد  ف  أي��ض��ا  التقيته  وق��د 
امل��ؤمت��رات اإلس��الم��ي��ة عام 

اعتناقه  عن  وحدثني   1982
النيف  اإلس��الم��ي  ال��دي��ن 
اإلمامية  الشيعة  مذهب  عىل 
قاطعوه  وأوالده  زوجته  وأن 
لقي  وأن��ه  اإلس��الم  العتناقه 
واملشاكل  امل��ت��اع��ب  بعض 
بصرب  قابلها  ولكنه  العائلية 
وثبات وحدثني عن مشاعره 
ح��ي��ن��ام ي����زور م���راق���د أه��ل 
وكيف  السالم  عليهم  البيت 
واالنجذاب  باخلشوع  يشعر 
املقدسة  ال���ذوات  تلك  إىل 

واألرواح الطاهرة .
الفاتح  حممد  األس��ت��اُذ   .  6  
املالكي  العابد  الدين  ضياء 
انتقل  وقد  السودان  من  وهو 
التشيع وصار  إىل  التسنن  من 
شيعيا إماميا ] نقال عن السيد 
التقيته  وق��د   : قائال   ] عامر 
مرتني ف إمارة الشارقة بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة سنة 
1994 - 1995 وكان حيرض 
جمالسنا هناك ف شهر رمضان 
أن  منه  طلبت  وق��د  امل��ب��ارك 
جتربته  م��ن  شيئا  لنا  يكتب 
ملذهب  انتامئه  ف  والسبب 
السالم  عليهم  البيت  أه��ل 
فكتب لنا مقالة مطولة نقتبس 
منها األمور املهمة التالية : إن 

جدته 
ألم�����ه 

ك����ان����ت 
ت������أم������ره 

ب����ال����ص����الة 
عىل  ال��ك��ام��ل��ة 

حممد  وآل  حم��م��د 
آل  حت���ب  وك���ان���ت 

السيدة  خصوصا  البيت 
ف��اط��م��ة واإلم������ام ال��س��ن 
واإلم����ام ال��س��ني وه��ي كام 
أراها من أهل السنة واجلامعة 
كام يقول . أستاذه ف املدرسة 
ف حصة التبية الدينية قال ف 
عيل  اإلمام  كان  بينام  الدرس 
الل  صىل  النبي  جثامن  يغسل 
الصحابة  ينتظر  مل  وآله  عليه 
ف  اخل��الف��ة  فعقدوا  ع��ودت��ه 
سقيفة بني ساعدة ومل يعطوه 
ح��ق��ه ف االن��ت��خ��اب ومت��ت 
أث��ار  وق��د  واخل��الف��ة  البيعة 
الشعور  نفسه  ف  األم��ر  هذا 
عليه  عيل  اإلم��ام  بمظلومية 
اإلمام  مع  فتعاطفت  السالم 

عيل عليه السالم .
إن جده الفقيه املالكي خطيب 
اجل��م��ع��ة وإم��ام��ه��ا وق��ايض 

ملحكمة  ا
ك��������ان م��ن 

صىل  النبي  حيبون 
الل عليه وآله وأهل بيته 

ويفضلهم عىل الصحابة وقد 
ترك ذلك أثرا ف نفسه . كنت 
أتصفح  األي���ام  م��ن  ي��وم  ف 
أبو ظبي  دينية تصدر ف  جملة 
اسمها منار اإلسالم فوجدت 
طه  ال��دك��ت��ور  ع��ىل  هجوما 
ح��س��ني ال��ك��ات��ب امل���رصي 
املعروف ألنه قال : إن الدين 
للحكم  يصلح  ال  اإلسالمي 
أبدا ملاذا ؟ ألنه إن كان يصلح 
ال��دول  به  لكمت  للحكم 
كان  وإن  واإلسالمية  العربية 
عىل  فالشيعة  للحكم  يصلح 
امتداد اإلمامة  حق وذلك ف 
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الفقيه  والوصاية حتى والية 
أي أفقه الناس وأعلمهم وهو 
الاكم الرشعي عندهم . إن 
ماليني  عليه  مر  القول  هذا 
وغرهم  املسلمني  ال��ق��راء 
يل  وبالنسبة  ال��ك��رام  م��رور 
كان اللقة املفقودة ، وكانت 
اخلميني  اإلمام  سيدي  ثورة 
العناية  وجت��ل��ت  أوج��ه��ا  ف 
املعجزة  ف  بالفظ  اإلهل��ي��ة 
دليال  كانت  التي  الكاملة 
منطقة  والتي حدثت ف  قويا 
طبس ف الطائرات األمريكية 
ثم  وخربت  احتقت  التي 
 . ذل��ك  بعد  األم��ر  أكتشف 
التقى بمكان عمله بشاب من 
عديدة  بكتب  زوده  الشيعة 
ذلك  بعد  أعلن  ثم  وقرأها 
تشيعه ومتسكه بمذهب أهل 

البيت عليهم السالم .
السوداين  املحامي   .  6  
املنعم  ع��ب��د   :
ح���س���ن 

بنور   ( ك��ت��اب  أل��ف  ال���ذي 
فاطمة اهتديت ( مطبوع دار 

املعروف .  
الطيطة  عامر  الشيُخ   .  7
 - ال��زور  دي��ر   - سوريا  من 
محام  أب��و  قرية   - ك��امل  البو 
ف  درس   1965 مواليد   -
 ( اخل��زن��وي  الشيخ  معهد 
 ) م��ع��روف  ت��ل   ، القامشيل 
وحصل   . سنوات  عرش  ملدة 
عىل دراسة املعهد من الشيخ 
عىل  وح��ص��ل   . اخل���زن���وي 
أخ��رى  م��رة  املعهد  ش��ه��ادة 
للدكتور  السكة  معهد  من 
.ومنها  حسن  حممد  إبراهيم 
ال��دراس��ات  إلك���امل  انتقل 
األزهر  جامعة  ف  اإلسالمية 
اإلسالمية  الرشيعة  كلية   (.
اجلامعية  ال��دراس��ة  وأهن��ى   ،
حصل  ومنها   )  1994 عام 
عىل الدبلوم ف الدراسات 
ناقش  ومنها  العليا 
أط�����روح�����ت�����ه 
امل����اج����س����ت����ر 
فقه   ( خت��ص��ص 

مقارن ( . وعنوان األطروحة 
املقارن  الفقه   ( للامجستر 
هاك  اإلسالمية  للمذاهب 
عىل  البديل  وه��ات  الدليل 

املذاهب األربعة ( . 
 ( كراتيش  جامعة  من  ومنها 
حيرض  واآلن   .  ) الباكستان 
إطروحته  وعنوان  للدكتوراه 
املذاهب  عىل  املقارن  الفقه   (
العام  به  التقيت   ) اخلمسة 
زارين  حيث  منزيل  ف  املايض 
القضايا  بعض  ف  يناقش 
وهو  حوهلا  كتابا  ألفت  التي 
كتاب ) حوار ومناقشة كتاب 
الرد  ف   ) املؤمنني  أم  عائشة 

عىل الدكتور البوطي . 
الديث  أط���راف  وجت��اذب��ن��ا 
عن  أعلنت  متى  ل��ه  وقلت 
تشيعك واتباعك طريق أهل 
البيت عليهم السالم فأخربين 

بأسباب تشيعه . . وهي :
 1 - قراءته لكتاب املراجعات 

ف األزهر .
معامل  لكتاب  ق��راءت��ه   -  2  
مرتىض  للسيد  امل��درس��ت��ني 

العسكري . وكتاب الغدير ) 
وباخلصوص البحث املفصل 
املبرشة  العرشة  حديث  عن 

باجلنة ( .
هذه األسباب والدواعي التي 
تشيعي  عن  أعلن  جعلتني 
ق��راءيت لكتاب  وم��ن خ��الل 
حرضتكم ) الرد عىل البوطي 
( بأدلته الدامغة من البخاري 
أحد  هناك  هل  أيضا  وسألته 
الذين  السوريني  العلامء  من 
أحد  معكم  باألزهر  درس��وا 
فأخربين  ؟  تشيعه  عن  أعلن 

نعم . ومنهم :
اجلنيد  حممد  ال��ش��ي��ُخ   .  1  
عامودة  ق��رى  م��ن  ك��ردي   (
ألطروحة  حيرض  اآلن  وه��و 
 ( الباكستان  ف  املاجستر 

أعلن عن تشيعه ( .
 2 . الشيخ حسن عثامن ) من 
عن  أعلن   ) القامشيل  ريف 

تشيعه .
السن  مح��ود  الشيخ   .  3  
الصالح - من منطقة أبو كامل 
الدبلوم  شهادة  عىل  حائز   (

إن جده الفقيه املالكي خطيب اجلمعة وإمامها وقاضي احملكمة كان ممن 

حيبون النيب صلى اهلل عليه وآله وأهل بيته ويفضلهم على الصحابة
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للدراسات العليا ( وهو اآلن 
املاجستر  إلطروحة  حيرض 
 ) الفقه  أصول   ( اختصاص 

أعلن عن تشيعه .
الكرمان  أمح��د  الشيخ   .  4  
عني العرب ) رشيعة وقانون 
قسم  ف  يدرس  اآلن  وهو   )
 ) عليا  دراس��ات   ( الدبلوم 
ولدي   (  . تشيعه  عن  أعلن 
كتاب خمصص ف هذا املجال 
واملثقفني  العلامء  عن  فقط 
انتامئهم  عن  أعلنوا  الذين   )
عليهم  البيت  أه��ل  ملذهب 

السالم وأسباب انتامئهم .

الشيخ  الكبر  العالمة   .  5  
دير   - ال��ع��رف  سعيد  حممد 
ملجمع  عضوا  كان   - الزور 
وله  دمشق  ف  العربية  اللغة 
مؤلفات ف هذا اخلصوص .

العرف  حيدر  القايض   .  6  
االبن األكرب لسامحة العالمة 
من  وه��ؤالء  العرف  الشيخ 
أقطاب التشيع ف دير الزور .
من  توف  شيخ  وهناك   .  7   
 . هناك  مسجد  إمام  عامودة 

وله كتاب حول التشيع .
الارض  حسني  الشيُخ   .  8  
من قرية ) حطلة ( دير الزور 

أعلن 
ع�������ن 

ت��ش��ي��ع��ه 
وه���ن���اك   .

ال�����ك�����ث�����ر 
ون��ك��ت��ف��ي هب��ذا 

نموذجا  ال��ق��در 
وح��ج��ة وب��ره��ان��ا 

كتاب  كتابة  ف  وأفكر 
إن شاء الل تعاىل . حول 

ظاهرة التشيع أو بعنوان ) 
التشيع عقيدة املستقبل ( .

اسم المخطوط: الوجيزة 
في علم الدراية

محمد  الشيخ   : المؤلف 
الدين  بهاء  الحسين  بن 

العاملي
الحسيني  علي   : الناسخ 

التفرشي
تاريخ النسخ : مجهول

عدد الصفحات : 7

هوية مخطوطة
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*األحرار/ خاص
عاملية  لغات  إىل  ُترجم  أن  بعَد 
األوردي���ة،  )الفارسية،  مثل 
البنكالية،  الفرنسية،  الروسية، 
األلبانية واألملانية(، فقد حظي 
لسامحة  )املراجعات(  كتاب 
السني  عبد  السيد  اإلم���ام 
رسه(  )ق���دس  ال��دي��ن  رشف 
حيث  اإلنكليزية،  للغة  بتمجة 
والكاتب  امل��تج��م  ل��ه  ترجم 
ب�  اجل��ب��وري  ياسني  العراقي 
)500 صفحة( وُنرش ف موقع 
عىل   )Islamic mobility(

الشبكة العنكبوتية.
ويعدهّ )املراجعات( من الكتب 
التي تفتخر هبا املكتبة الشيعية، 
رشف  العالمة  فيه  مَجَع  حيث 
ال��دي��ن امل��راس��الت ال��واري��ة 

سليم  األزه��ر  شيخ  وبني  بينه 
ال���ب���رشي ح����ول م��وض��وع 
 112( إىل  وص��ل��ت  اإلم��ام��ة 
ال��ت��ي أدت  م��راج��ع��ة( وه��ي 
جاء  ملا  وفقًا  تشيعه  إىل  أخ��رًا 
مجعًا  أن  غر  املراجعات،  ف 
تشيع  ينفون  السنة  أه��ل  من 
وينكرون  بل  البرشي  سليم 
ويعد  املراسالت.  هذه  أصل 
الكتب  أشهر  من  الكتاب  هذا 
ُكتب  وقد  الشيعية،  الوارية 
باللغة العربية وُترجم إىل لغات 

عديدة.
الرابعة  امل��راج��ع��ة  ف  وج���اء 
ب��ع��ن��وان )األدل�����ة ال��رشع��ي��ة 
 � البيت  أه��ل  مذهب  تفرض 
تعبدنا  إن   :)� السالم  عليهم 
امل��ذه��ب  ب��غ��ر  ف األص����ول 

بغر  ال��ف��روع  وف  األش��ع��ري 
يكن  مل  األرب���ع���ة  امل���ذاه���ب 
وال  ت��ع��ص��ب،  أو  ل��ت��ح��زب 
تلك  أئمة  اجتهاد  ف  للريب 
عدالتهم  لعدم  وال  املذاهب، 
وأمانتهم ونزاهتهم وجاللتهم 

علاًم وعماًل.
أخذت  الرشعية  األدل��ة  لكن 
بمذهب  األخ��ذ  إىل  بأعناقنا 
النبوة  بيت  أه��ل  م��ن  األئ��م��ة 
وخمتلف  ال��رس��ال��ة  وم��وض��ع 
امل��الئ��ك��ة، وم��ه��ب��ط ال��وح��ي 
ف  إليهم  فانقطعنا  والتنزيل، 
فروع الدين وعقائده، وأصول 
الفقه وقواعده، ومعارف السنة 
وال��ك��ت��اب وع��ل��وم األخ��الق 
والسلوك واآلداب، نزوال عىل 
حكم األدلة والرباهني، وتعبدًا 

واملرسلني،  النبيني  سيد  بسنة 
وعليهم  وآل��ه  عليه  الل  صىل 

أمجعني.
ول����و س��م��ح��ت ل��ن��ا األدل����ة 
حممد،  آل  من  األئمة  بمخالفة 
القربة  نية  حتصل  من  متكنا  أو 
العمل  م��ق��ام  ف  سبحانه  لل 
لقصصنا  غرهم  مذهب  عىل 
إثرهم،  وقفونا  اجلمهور،  أثر 
وتوثيقًا  ال��والء،  لعقد  تأكيدًا 
األدل��ة  لكنها  اإلخ��اء،  لعرى 
املؤمن  ع��ىل  تقطع  القطعية 
ما  وبني  بينه  وحت��ول  وجهته، 

يروم.

ألول مرة.. ترجمة كتاب )المراجعات( إلى اللغة اإلنكليزية
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انكَر الوهايب والدة اإلمام املهدي مدعيا انه مل يولد وانكر دعاءنا بتعجيل فرجه ، سالته : 
هل تعلُم متى يظهر املهدي ؟ اجابني : كال، قلت له : من املمكن ان يظهر االن او بعد سنة او مئة سنة اليس كذلك ؟ قال : نعم، قلت 

له : طيب لو ظهر كم عمره حسب تقديرك ؟ اجابني : مل تذكر الروايات ذلك ولكن لنقل اربعني سنة مثل عمر رسول الل ملا بعث ، 
قلت له : جيد طاملا اننا النعلم ظهوره فمن املتوقع ان يظهر بعد شهر ؟ قال يل : ماذا تقصد ؟ قلت : هل تتوقع ظهوره بعد شهر مثال 

؟ قال : مكن ، قلت له اذا كان ذلك فهذا يعني انه مولود قبل اربعني سنة ، وهنا نسأل كيف ولد واين يعيش ومن يثبت والدته ؟ 
قال اىل ماذا تريد ان تصل ؟ قلت له كنت تنكر وجوده بحجة عدم والدته االن انتقلت بك اىل مرحلة اخرى قد يكون مولودا او غر 

مولود فاإلنكار أصبح غر صحيح...
قف قبل ان تقطع االتصال ، هل نحن متفقون ان ظهوره بعد ان مُتأل االرض ظلام وجورا فيظهر ليجعلها عدال واحسانا، اجاب : 

ل ظهوره كي  نعم ، هل تتمنى ان تعيش دولته ؟ قال : اكيد ، قلت الل عز وجل يقول ادعوين استجب لكم ، فلم ال تدعو الل ان يعجهّ
تعيش ف دولته ؟
وانقطع االتصال 

مقطع فديو يثبت والدة املهدي
www.youtube.com/watch?v=GEUkDhPB734

مناظرة حول والدة 
)عجل اهلل فرجه( االمام المهدي
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* الشاعر أبو الفتح كشاجم
أبو الفتح حممود بن حممد بن السني بن سندي بن شاهك الرميل )2( املعروف بكشاجم. هو نابغة من 
رج��االت األمة، وفذ من أفذاذها، وأوحدي من نياقدها، كان ال جيارى وال يبارى، وال يس��اجل وال 
يناضل، فكان شاعرا كاتبا متكلام منجام منطيقا حمدثا، ومن نطس األوايس حمققا مدققا جمادال جوادا.

فهو مجاع الفضائل وإنام لقب نفس��ه بكشاجم إش��ارة بكل حرف منها إىل علم فبالكاف إىل أنه كاتب، 
وبالش��ني إىل أن��ه ش��اعر، وباأللف إىل أدبه أو إنش��اده، و باجليم إىل نبوغه ف اجل��دل أو جوده، وبامليم 
إىل أن��ه متكل��م أو منطق��ي أو منجم، و ملا ول��ع ف الطب وبرع في��ه زاد عىل ذلك ح��رف الطاء فقيل: 
طكش��اجم. إال أنه مل يش��تهر به، ه��ذا ما طفحت به املعاج��م ف حتليل هذا اللقب ع��ىل اخلالف الذي 
أوعزن��ا إليه ف اإلش��ارة، لكن الرجل ب��ارع ف مجيع ما ذكر من العلوم ولعله هو املنش��أ لالختالف ف 
التحليل.. وقد كان يرى الش��عر إحدى مآثره اجلمة، ويعده من فضائله، وما كان يتخذه عدة للمدح، 
وال جن��ة ف اهلجاء، وما هيمه التوجه إىل اجلانبني، مل ير ألي منهام وزنا، لعدم حتريه التحامل عىل أحد، 

وعدم اختاذه مكسبا ليدر له أخالف الرزق، وال آلة لدنياه ومجع حطامها:

ح11
من خالل الشعر نستطيع أن نقرأ الماضي ونتفحصه جيدًا، والراجحون به يمكنهم 

التمييز بين ما يقال فطريًا وعفويًا وينبغ من القلب وبين ما يقال من أجل حفنة من 

الدراهم.. والشعر عن الغدير أعذب الشعر كما قلنا ألّنه نابع من صميم القلِب إلى 

السالم(..  )عليه  أبي طالب  بن  المؤمنين علي  أمير  العاشقين  قلوب  من يسكن 

وهنالك العشرات من الشعراء األفذاذ الذين سنواصل الحديث عنهم شعرًا وغديريًا..
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ش�����غ�����ل ع�������ن س�����������ؤال ال���ط���ل���ل
ف�������ام ض����م����ن����ت����ه ل���������اظ ال���ظ���ب���ا
اخل�������دود ح�����ج�����اه  ت���س���ت���ف���ز  وال 
ك������ف������اه ك������ف������اه ف�������ال ت�����ع�����ذاله
ذراه ف  م��ش��ت��ع��ال  ال����غ����ي  ط������وى 
ال���ط���اه���ري���ن ع����ىل  ال���ب���ك���اء  ف  ل����ه 
ف����ك����م ف���ي���ه���م م�����ن ه�������الل ه����وى
خ���ل���ق���ه ف  الل  ح�����ج�����ج  ه�������م 
ت��ف��ض��ي��ل��ه��م الل  أن���������زل  وم�������ن 
ف�����ج�����ده�����م خ������ات������م األن�����ب�����ي�����اء
ووال�������ده�������م س����ي����د األوص�����ي�����اء
وم�����ن ع���ل���م ال���س���م���ر ط���ع���ن ال���يل
وم������ن ص�����د ع�����ن وج������ه دن���ي���اه���م
ب����ج����ود ت���ع���ل���م م����ن����ه ال���س���ح���اب
ب��امل��ره��ف��ات ال����ن����اس  رضب  وم�����ن 
ال���غ���دي���ر ي������وم  أن  ع���ل���م���وا  وق������د 

ش�����ه�����رت ن����������داي م����ن����اص����ب يل
امل������ك������ارم ف  يل  وس�����ج�����ي�����ة 
م���ت���ح���ي���زا ف���ي���ه���ا م����ع����ىل امل���ج���د
ول�����ق�����د س���ن���ن���ت م�����ن ال���ك���ت���اب���ة
وف����ض����ض����ت م�����ن ع�������ذر امل����ع����اين
وش����ف����ع����ت م������أث������ور ال������رواي������ة
هب����م����ة ذاك  ووص����������ل����������ت 

رح����ل؟ أم  ب������ه؟  اخل���ل���ي���ط  أق�������ام 
ت���ط���ال���ع���ه م�����ن س����ج����وف ال��ك��ل��ل
ب����م����ص����ف����رة وامح�������������رار اخل���ج���ل
ك������ر اجل�����دي�����دي�����ن ك������ر ال����ع����ذل
ف���ت���ط���ف���ى ال���ص���ب���اب���ة مل�����ا اش��ت��غ��ل
م����ن����دوح����ة ع�����ن ب����ك����اء ال����غ����زل
ق����ب����ي����ل ال�������ت�������امم وب�����������در أف�����ل
وي��������وم امل�����ع�����اد ع�����ىل م�����ن خ���ذل
ن����زل ق������د  م������ا  الل  ع������ىل  ف��������رد 
امل���ل���ل مج����ي����ع  ذاك  وي������ع������رف 
وم��ع��ط��ي ال��ف��ق��ر وم������ردي ال��ب��ط��ل
القلل رضب  وال��ب��ي��ض  ال����روع  ل���دى 
وق������د ل���ب���س���ت ح���ل���ي���ه���ا وال���ل���ل
وح������ل������م ت������ول������د م�����ن�����ه اجل����ب����ل
اإلب���ل ع�����راب  رضب  ال���دي���ن  ع���ىل 
ب�����غ�����دره�����م ج������ر ي��������وم اجل���م���ل

رصحي��������ْة ك����������رى  ذرى  ف 
إن�������ن�������ي ف�����ي�����ه�����ا ش����ح����ي����ح����ْة
جم��������ت��������ن��������ب��������ًا م������ن������ي������ح������ْه
ل��������ل��������ورى ط�������رق�������ا ف���س���ي���ح���ه
ال���ف���ص���ي���ح���ه ال����ل����غ����ة  ف  ال�����غ�����ر 
ب�����ال�����ب�����دي�����ع م��������ن ال�����ق�����رحي�����ة
ط���م���وح���ْة س����ائ����ب����ة  امل�����ج�����د  ف 

* يقول في إحدى قصائده العصماء:

* نموذج من شعره:
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التجربة  ألرشفة  دع��وة  وهي 
التي  تلك  الناجحة  الوطنية 
اجلهاد  لفتوى  تلبية   تأسست 
الل  اية  أطلقها  التي  الكفائي 
ظله(  )دام  السيستاين  السيد  
العام  م��ن  ح��زي��ران   \13 ف 
بعد  اي   )2014( ال��ف��ائ��ت 
اكتساح  من  فقط  اي��ام  ثالثة 
عصابات داعش ملدينة املوصل 
شامل  كم   400( الربيعني  ام 
سقوط  من  وماتالها  العراق( 
الدين واالنبار وأجزاء  صالح 
من  دياىل وهو واقع كان ينبئ 
جمرد  كان  االكتساح  هذا  بان 
كله  ال��ع��راق  الب��ت��الع  مقدمة 
عىل  لالستيالء  رم��ح  ورأَس 
املقدسة  امل��دن  وبقية  ب��غ��داد 
إلستاتيجية   وتنفيذا  االخرى 
تنظيم داعش ف االجتاه املبارش 
الشطر  عىل  الكيل  لالستيالء 
يشكل  الذي  )العراق(  األهم 
بدولة  املسامة  دولته  من  شطرا 

غداة  أسسها  التي  »اخلالفة« 
متثل  فيام  للموصل  احتالله 
هذه  من  االخر  الشطر  سوريا 
ف  متركَز  ان  وبعد  »ال��دول��ة« 
م��ن سوريا  ال��رشق��ي  اجل��ان��ب 

بكر  ال��ع��راق  اىل  منه  وع��رب 
ال����دود ال��ت��ي الي��ع��تف هبا 
تطبيقا   املتوحش  التنظيم  هذا 
التي  ال���دود«  »ك��ر  لنظرية 
إستاتيجية  ارك��ان  احد  متثل 
ال��داع��يش   وال��ت��م��دد  التوسع 
يكون  بارسه  العامل  ان  بلحاظ 
التنظيم  وهو  جماال حيويا هلذا 

ماحيصل االن  .

وك���ام ح��ظ��ي��ت جت��رب��ة ث���ورة 
بفعل  انطلقت   التي  العرشين 
التي  العيني  اجل��ه��اد   ف��ت��وى 
تقي  حم��م��د  الل  آي���ة  اطلقها 
بالكثر من  الشرازي )قدس( 

وعىل  والبحوث  ال��دراس��ات 
العراقية  ال��ك��وم��ات  ت���وايل 
من  وي��ربز  سياساتا  وت��ع��دد 
ت��ل��ك ال���دراس���ات اجل���زءان  
العالمة  افردمها  اللذان  املهامن 
د. عيل الوردي لثورة العرشين 
م��ن ك��ت��اب��ه ال��ش��ه��ر )مل��ح��ات 
العراق  تاريخ  من  اجتامعية 
عىل  الضوء  مسلطا  الديث( 

تاريية   � السيوسلو  اجلوانب 
ال��ت��ي راف��ق��ت ه���ذه ال��ث��ورة 
عنها  متخضت  التي  والنتائج 
وعىل اغلب تفاصيلها  واىل ان 
تم احتوائها من قبل االحتالل 
تأسيس  ث��م  وم��ن  ال��ربي��ط��اين 
ال���دول���ة ال��ع��راق��ي��ة ال��دي��ث��ة 
العراقي  الدولتي  )التأسيس 
نظام  بقيام    ) االول1921 
حتى  استمر  دستوري  ملكي 

قيام ثورة متوز 58 .   
توثيقا  ال��ي��وم)  احوجنا  وم��ا 
ل��ألج��ي��ال امل��ق��ب��ل��ة ول��وض��ع 
األمور ف نصاهبا( اىل موسوعة 
تساهم  )انسكلوبيديا(   شاملة 
بنودها  وتوثيق  ارشفتها  ف 
نخب  وبحوثها،  وحم��اوره��ا 
ومراكز  العراقية  االنتلجنسيا 
ال���ب���ح���وث  وال����دراس����ات 
اإلس��تات��ي��ج��ي��ة ف��ض��ال عن 
واطاريح  األكاديمية  اهليئات 
ووسائل  العليا  ال��دراس��ات 

انسكلوبيديا
دراسة حتليلية 

*عباس عبد الرزاق الصباغ
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االجتامعي  والتواصل  امليديا 
بكافة انواعها ومتابعة مناسيب 
الراي  واستطالع  العام  الراي 
واصداء الدث العراقي  تسلط 
اجلهاد  ماهية  عىل  الضوء  فيها 
وأمهيته ف جوهر الفكر الفقهي 
الشيعي وكيف وملاذا  ان اجلهاد 
األص��ول  م��ن  )اص���ال(  يمثل 
عليها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  اخل��م��س��ة  
اسطرة  ف  ودوره  الفكر  ه��ذا 
واملخيال  الشيعية  امليثولوجيا 
هي  وم��ا  الشيعي،  الشعبوي 

فقهاء  يعتمدها  التي  األس��س 
للجهاد  إع��الهن��م   ف  الشيعة 
ال��دع��وات  ت��ت��ك��رر  ومل����اذا مل 
جدا  قليلة  مل��رات  اال  للجهاد 
تكاد ان تكون عىل عدد أصابع 
املعلوم  من  اذ  ال��واح��دة   اليد 
الشيعية  الدينية  املرجعية  أن 

قبل  طوياًل  وتتدد  كثرًا  تتأنى 
ولكن  باجلهاد  فتوى  إص��دار 
القاهرة  قد تضطرها  الظروف 
أخر  كحل  اجلهاد  إع��الن  إىل 
ملواجهة العدو املتبص بأرض 

املسلمني ومقدساتم.
الفرق  ع��ىل   الضوء  وتسليط 
واجلهاد  العيني  اجلهاد  مابني 
السيد  اخ��ت��ار  ومَل  ال��ك��ف��ائ��ي 
الكفائي  اجل��ه��اد  السيستاين 
بني  اجلهاد  مفهوم  يتلف  وبَم 
كدراسة   االسالمية  املذاهب 

مع  مقارنة  فقهية   / اصولية 
ان  االع��ت��ب��ار   بنظر  االخ���ذ 
الظروف التي أحاطت بالعراق 
داع��ش  تنظيم  اكتساح  إب��ان 
اجلهاد  فتوى  وانطالق  للعراق 
واكثر  اخ��ط��ر  ه��ي  الكفائي 
التي  ال��ظ��روف  م��ن  تعقيدا 

اجلهاد  فتوى  إطالق  اىل  ادت 
العرشين  ث��ورة  إب��ان  العيني 
تشابك  أطلقت ف خضم  التي 
إقليمية  ومالبسات  ظ��روف 
العاملية  ال��رب  )بعد  ودولية 
االوىل واحتالل العراق وجتربة 
اقل  وه��ي   ) بيكو  سايكس 
ومالبسات  ظروف  من  تعقيدا 
اإلقليمية  الظروف  وتشابكات 
وال���دول���ي���ة ل��ف��ت��وى اجل��ه��اد 
ال��ك��ف��ائ��ي ال��ت��ي اط��ل��ق��ت ف 
عىل  ال��ع��راق  فيه  ك��ان  ظ��رف 

يكون  ان  ب��ني  ط��رق  م��ف��تق 
بوجه  ب��ال��وق��وف  الي��ك��ون  او 
العراق من عىل  مرشوع إلزالة 
خمطط  ضمن  العاملية   اخلارطة 
اقليمي سيا / طائفي  تدمري  
مجيع  اسُتنفدت  ان  بعد  واسع 
اجلزئية  اإلره��اب��ي��ة  ال��وس��ائ��ل 

ضمن هذا املخطط فتم اللجوء 
هو  اوس��ع   شمويل  خمطط  اىل 
ان  بعد  ال��رب  بإعالن  أشبه 
للوهلة  يبدو  املخطط  هذا  كان 
»جتريبية«  كمحاوالت  االوىل 
الديمقراطية  التجربة  لتقويض 
طيلة  حدث  ما  وهذا  العراقية 
التغير  بعد  م��ن  ونيف  عقد 
من  ال��ع��ارش  وحتى  النيساين 

حزيران املايض . 
وتسلط  االنسكلوبيديا الضوء 
اي��ض��ا ح���ول ف��ت��وى اجل��ه��اد 

وملاذا  جم��ردة   كفكرة  الكفائي 
افتى السيد  السيستاين بوجوب 
العيني  وليس  الكفائي  اجلهاد 
الكفائى  الواجب  ان  العلم  مع 
مل  إذا  لواجب عينى  يتحول  قد 
فقط  واحد  شخص  إال  يوجد 
ىف مكان ما فيتحتم عليه رشعًا 
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الكفائي  ان  ح��ني  ف  ال��ق��ي��ام 
يسقط عن البقية ف حالة وجود 

من يقوم باجلهاد.
التي  األس��ب��اب  ع��ن  ناهيك 
دع���ت ال��ك��وم��ة  ال��ع��راق��ي��ة 
الشعبي  الشد  مأسسة   اىل 
ل  َتشكهّ التي  الظروف  وماهية 
هبا الشد بعد ان صار مؤسسة 
للقوات  ال��ع��ام  للقائد  تابعة 
توثيق  ع��ن  ف��ض��ال  املسلحة 
الظروف واملالبسات اإلقليمية 
التي  املحلية   وحتى  والدولية 
هبا  قام  التي  العمليات  زامنت 
اجلهات)  عن  ناهيك  الشد 
املجتمعي  الطيف  ال��وان  مجيع 
ن��داء  لبت  ال��ت��ي   ) ال��ع��راق��ي 
مرجعية  اهن��ا  رغ��م  املرجعية 
كفائية  الفتوى  وكانت  شيعية 
وتوثيقا  ايضا   الواجب  ومن 
لرايا   امللحمية  للبطوالت 
اختالف  )عىل  الشعبي  الشد 
وانتامءاتا(   وخلفياتا  مشارهبا 
توثيق اهم املعارك  التي خاضها 
منازالت  ف  الشعبي  الشد 
وتوثيقها  والتطهر  التحرير 

الشعوب  بقية  عليها  لتطلع 
خالصة  وطنية  عراقية  كتجربة 
رافقها  وطنية  بعفوية  انطلقت 
اندفاع مجاهري هادر اىل درجة 
الكومة  إمكانات  قدرة  عدم 
العراقية عىل استيعاب األعداد 
وف  النداء  لبت  التي  املليونية 
ظرف اقتصادي صعب  يمكن 
الظروف  اقسى  م��ن  يعد  ان 
العراق  تاريخ  ف  االقتصادية 
اسعار  ت��ردي  بسبب  الديث 
النفط ف السوق العاملية وهو ما 
اثر بالتأكيد عىل مستوى متويل 

داع��ش  ض��د  املعركة  وادام���ة 
سياسية  مزدوجة  معركة  وهي 

/ اعالمية / اقتصادية ..

السيستاين  السيد  ادرك  لقد 
مدى  الثاقبة  بنظرته  ظله  دام 
التي  اإلستاتيجية  خ��ط��ورة 
داعش  عصابات  تنوي  كانت 
وخطورة  العراق  ف  تفعيلها 
والدولية  اإلقليمية  األجندات 
هذه  وراء   تقف  كانت  التي 
االم��ر  وان  ال��رشس��ة  اهلجمة 
احتالل  حدود  عند  اليتوقف 
مدينة )املوصل( او بعض املدن 
االخرى التي قد تكون موطئ 
اح��ت��الل  وان  ل��داع��ش  ق���دم 
املوصل ليس انتصارا لظويا او 

تكتيكا راهنا او هي جمرد أزمة 
طارئة رسعان ماتنجيل غربتا ،  
بل ان السيد السيستاين بإعالنه 

وليس  الكفائي  اجلهاد  فتوى 
العيني استرشف آفاق املستقبل 
وقبل  وأدرك  والبعيد  املنظور 
سقوط  معركة  غربة  تنجيل  ان 
خمطط  هو  داعش  بان  املوصل 
كبر اكرب من راهنية العارش من 
الصادمة  ولظويتها  حزيران  
ق��درات  من  اك��رب  خمطط  وه��و 
األجهزة األمنية العراقية ومنها 
فتيا  يعد  الذي  العراقي  اجليش 
الذي  السابق  اجليش  اىل  قياسا 
من  واك��رب  بريمر   ب��ول  حله 
قدرات الكومة العراقية جتهيزا 
لذا   ، تدريبا  وحتى  وتسليحا 
الدعوات  مع  املرجعية  كانت 
مع  الوقوف  تريد  التي  الدولية 
القضاء  ف  ومساندته  العراق 
عىل داعش ولكن دون املساس 
ف  وليس  العراقية  بالسيادة 
وحتجيمه  التنظيم  ه��ذا  حتييد 
املتحدة  ال��والي��ات  ت��ري��د  ك��ام 
طويلة  إس��تات��ي��ج��ي��ة  تطبيق 
داعش  عىل  القضاء  ف  األم��د 
وبام يالف إستاتيجية العراق 
ومعظم دول التحالف الستيني 
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اإلستاتيجية  ف  امل��ن��ض��وي 
داعش  عىل  للقضاء  الدولية 
العراقية  الكومة  مع  بالتعاون 
هذه  ف  االول  املعني  وه��ي 
وضعت  التي  اإلستاتيجية 
االول  اخلط  موقع  ف  العراق 
بحسب  هو  بل  القتال  هذا  ف 
العراق  ان  العبادي  السيد  قول 
هو الدولة الوحيدة التي تقاتل 
اإلرهاب عىل وجه االرض ان 

مل يكن يقاتل اإلرهاب نيابة عن 
السيستاين  فالسيد  امجع  العامل 
يعرف مديات القدرات األمنية 
اىل  حاجتها  وم��دى  العراقية 
عنها  بديال  وليس  قوي  ظهر 
املعركة  رشاسة  مدى  أدرك  اذ 
معركة   ستكون  اهنا  بدت  التي 
وقد  االم��د  طويلة  استنزاف 

جاءت فراسة السيد السيستاين 
ف حملها ..

تشر  ان  جيب  ال��ذي  وااله��م 
السيد  ان   االنسكلوبيديا  اليه 
نصب  وض����ع  ال��س��ي��س��ت��اين 
املادية  العراق  ظ��روف  عينيه 
وال��س��ي��اس��ي��ة واالج��ت��امع��ي��ة  
ف  ال��ف��ت��وى  مقبولية  وم���دى 
موجهة  وهي  إصدارها  حال 
ملقلديه  وليس  العراقيني  لكل 

وقهّت  ومل��اذا  فقط   الشيعة  من 
هبذا  فتواه  السيستاين  السيد 
ومل  ح��زي��ران   /  13 ال��وق��ت 
ينتظر اكثر او جاءت فتواه كرد 
الداعيش  الغزو  عىل  آين   فعل 
ل��ل��ع��راق ه���ذه وغ��ره��ا من 
ان  التي جيب  والقضايا  االمور 
االنسكلوبيديا  عليها  تسلط 

االضواء ومن ذلك  ان الشد 
الشعبي هو قوة عراقية هو ليس 
بمليشيات كام اشيع ف وسائل 
بدوافع  ان��ه ج��اء  بل  االع��الم  
الدوافع  هبذه  ويتحرك  وطنية 
التوجه  حسبانه  ف  يكن  ومل 
ان  واستطاع  مذهبية،  بدوافع 
اضافة  كبرا  دوليا  تأييدا  ينال  
كونه  املتحدة   ال��والي��ات  اىل 
»الل اجليد والواقعي  ملحاربة 

بحسب  ان���ه  ك���ام  داع�����ش«. 
أي  ف  ي��ر  مل  أمنيني  خ��رباء 
داع��ش  ض��د  خاضها  معركة 
حزيران  ف  تشكيله  تم  ان  منذ 
فكان  االن.  ولغاية   2014
الصعب  الرقم  الشعبي  الشد 
ال��ت��وازن  معادلة  قلب  ال��ذي 
املواجهة  هذه  ف  االستاتيجي 

الشعب  لصالح  العسكرية 
العراقي..

واقعية   االكثر  السؤال  ويبقى 
ماذا لو مل يكن السيد السيستاين 
موجودا عىل قمة اهلرم املرجعي 
الشيعي ؟وماذا لو يطلق السيد 
التاريية  ف��ت��واه  السيستاين 
الدث  كانت  والتي  املزلزلة 
للحدث  امل��ك��اف��ئ  ال��ن��وع��ي 
باهلجمة  امل��ت��م��ث��ل   ال��ن��وع��ي 

وبحسب  الرببرية  الداعشية  
هذه  ان  الستاتيجيني  اخل��رباء 
موعدها  ف  جاءت  قد  الفتوى 
املحدد الضبط  »رضبة معلم«..   
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*حسني النعمة
العسكرية  االح����داث  رغ��م 
البلد  ف  املستمرة  واالم��ن��ي��ة 
حتيط  باتت  التي  املآيس  ورغم 
يتواَن  أنه مل  العراقي إال  بالفرد 
ع��ن ال��ت��واص��ل االج��ت��امع��ي 
ايام  خصوصا  االرحام  وصلة 
الدينية  واملناسبات  االع��ي��اد 
ومنها عيد الفطر املبارك الذي 
طل علينا مصطحبا الذكريات 
التي تطل بغزارة غيث الشوق 
اىل ماض كان عنوانه البساطة.

ذاكرة الكثر من العراقيني جتت 
املقتنة  والطقوس  التقاليد 
وباجلديد  واملرات  باألفراح 
بعض  ت��زال  ال  أنه  ورغ��م  معًا 
ومع  واض��ح��ة  العيد  مظاهر 
ذلك فهناك طقوس معينة باتت 
اختالف  وهناك  اآلن  مفقودة 
أيام  عيد  عن  العيد  مظاهر  ف 
مواطنون  يؤكده  ما  هذا  زمان 
ف  املقدسة  امل��دن  سكنة  م��ن 

يستذكرون  حينام  ال��ع��راق 
القديمة  والساحات  الشوارع 
يقارنون  وهم  وش��وق  بحنني 
واالي��ام  حينذاك  ايامهم  بني 

هذه..
بتقدم  العادات  اختلفت  وقد 
العيد  هالل  هيل  أن  فام  الزمن 
االس��ت��ع��دادات  تنتهي  ب��أي��ام 
إلع��داد  التحضرات  وت��ب��دأ 
بعد  ال��ع��راق  ف  العيد  برامج 
ص���الة ال��ع��ي��د ال��ت��ي ت��ق��ام ف 
ف  واجلوامع  املقدسة  العتبات 
صباح اول يوم من شهر شوال 

املعظم.

عادات وتقاليد الفطر املبارك 
يف العراق

اسعد  ال��اج  الدكتور  يقول 
ف  »كنا  بغداد  من  النرصاوي 
اليوم االخر من شهر رمضان 
السطوح  ف��وق  نقف  الكريم 
ملراقبة هالل شوال وعند رؤيته 

نتوجه بالدعاء قائلني: )الوداع 
يا شهر رمضان الوداع يا شهر 
الطاعة والغفران( وكنا نتسحر 
بام يسمى بسحور اليتيمة حيث 
كان  من  يتناول  العيد  ليلة  ف 
النوم  قبل  خفيفا  اكال  صائام 
)الفط���رة(  بتوزيع  نقوم  ثم 
وهي صدقة توزع عىل الفقراء 
اقمشة  او  حنطة  او  نقودا  اما 
وغرها عن كل فرد من العائلة، 
وقد كان البغداديون ف املايض 
اخلاصة  طقوسهم  هلم  القريب 
فتزدحم الاممات ف ليلة العيد 
التي كانت منترشة ف االسواق 

وبشكل كبر ايام زمان«.
جنان  ال��دك��ت��ورة  وتستذكر 
استاذة ف جامعة بغداد »صباح 
صغار  ينهض  حينام  العيد  يوم 
العائلة مبكرين وامهم تعاوهنم 
اجلديدة  مالبسهم  ارتداء  عىل 
ال��ت��ي ك��ان��وا ق��د وض��ع��وه��ا 
منامهم  حم��الت  من  بالقرب 

وب��ع��ض��ه��م ي��ض��ع��ه��ا )حت��ت 
الرجال  ينهض  فيام  وسادته( 
اجلوامع  اىل  للذهاب  مبكرين 
اوالده��م  معهم  مصطحبني 
وبعدها  العيد  ص��الة  ألداء 
العراقيني  من  الكثر  يذهب 
التقاليد  من  فهي  املقابر  لزيارة 
عىل  العراقيون  ح��رَص  التي 
ام��ا  ه���ذا،  ليومنا  م��ارس��ت��ه��ا 
فيذهبون  والصبيان  الصغار 
والفرجة  اللهو  حم��الت  اىل 
ويأنسون  ال����دواب  راك��ب��ني 
اهل��واء  ودوال��ي��ب  باملراجيح 
اخلشبي والفرارات وغرها ف 
ذلك الوقت اذ البد من رصف 
 « بقوهلا  »وختتتم  عيدياتم 
يبقى الديث عن املايض متعا 

عيد الفطرطقوس وتقاليد 

بين الهجران والتجديد في العراق
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وحيمل ف طياته ذكريات تتزين 
التعامل  ف  والتلقائية  بالبساطة 
اهل��روب  حي��اول  نجد من  هل��ذا 
تذكرة  بإجياد  الياة  اثقال  من 

لطقوس املايض«.
له  زال  ما  ال��ع��راق  ف  امل��ايض 
بد  وال  ومجاله  لنكهته  حارض 
م��ن اس��ت��ذك��اره م��ا ب��ني االب��اء 
واالحفاد،  واالج��داد  واالبناء 
االبتسامات  جيعل  م��ا  وه��و 
ت��رت��س��م مح��ي��م��ة، وال��ن��ف��وس 
ف  االرواح  وحت��ل��ق  تبتهج 
حيث  اجلميلة  الذكريات  عامل 
بحنني  ال��ع��راق��ي��ون  يستذكر 
وطقوسه  العيد  ليايل  مفرط 

املتنوعة ايام زمان.
رس��ول  ال����اج  س��ؤال��ن��ا  وف 
تصفح  عاما   72 عباس  اب��و 
سجالت ذاكرته بغصة من االمل 
واعادة  التصالح  »كان   : فقال 
من  واملودة  الرمحة  حبال  نسيج 
جيد  حيث  العيد  فقرات  أه��م 
الكثرون من العيد فرصة رائعة 
املتخاصمني  ب��ني  للمصالة 
ف  نجد  وكنا  النفوس،  وتنقية 
للتدخل  رائ��ع��ة  فرصة  العيد 
ونصالهم  املتخاصمني  بني 
تلتئم  ان  جاهدين  ون��ح��اول 
ارواحهم ونزيح االخطاء التي 

مضت«.
بني  نتجول  عندما  ويضيف 
ان  نعرف  معايدين  اجل���ران 
خالف  له  ال��دار  هذه  صاحب 
م���ع ج�����اره ف���ال ي��م��ك��ن ان 
داره  عىل  ندخل  بل  نتجاوزه، 

من  وناكل  مائه  من  ون��رشب 
إال  داره  نخرج من  طعامه وال 
وكنا  ج��اره  مع  مصالته  بعد 
مثل  إىل  الصلح  قضايا  نؤجل 
تكون  وبالطبع  املناسبة  ه��ذه 
من مسؤولية شيوخ العشرة او 
أن  والسادة األرشاف  الوجهاء 

كانت اخلصومات كبرة«.

املوظفات واالسواق وقدوم 
العيد!

ان  اهي���اب  أم  املوظفة  ت��ق��ول 
حلول  قبل  تكثر  »االج��ازات 
عيد الفطر الن النساء وحسب 
البيت  بتغير  مبتليات  تعبرها 
ك��ل��ه م��ن دي��ك��ور ال��ب��ي��ت اىل 
مرهقة  العملية  وهذه  التنظيف 
ايام  عدة  قبل  تيئة  اىل  وحتتاج 
»أما زميلتها أم تيسر فتضيف« 
رغ��م األع��ب��اء ال��ك��ث��رة لكن 
مجيع  ع��ىل  العيد  حلول  قبل 
فنشاهد  واجبات  العائلة  افراد 
واجباته  ول��ه  منشغال  اجلميع 
نشعر  حيث  عاتقه  عىل  امللقاة 
هنيئ  عندما  معينة  ولذة  بمتعة 
بيتنا وحتى أنفسنا للعيد فيزول 

التعب هبذه املتعة«. 
العراقية  األس����واق  وتشهد 

مالبس  ل��رشاء  شديدًا  زحامًا 
العراقية  وال��ل��وي��ات  العيد 

استعدادا الستقبال الضيوف.
صاحب  االسدي  حيدر  يقول 
لبيع  التجارية  املحالت  اح��د 
ف  »نشهد  كربالء  ف  املالبس 
رمضان  من  االخ��رة  العرشة 
الناس  قبل  من  شديدا  اقباال 
لذلك  للعيد  استعدادا  للتبضع 
كل  ع��رص  حمالنا  بفتح  ن��ق��وم 
نذهب  الفجر  وقت  حتى  يوم 
مجاعة  الصباح  لصالة  بعدها 
ف العتبات املقدسة«، ويضيف 
تيئًة  مضاعفة  جهودا  »نبذل 
العيد  وف  الزبائن  الستقبال 
لنجد  اقل  العمل  فتة  تكون 
مع  لاللتقاء  متنفسا  العيد  ف 
االقارب واالصدقاء واخلروج 
للزيارة  العائلة  برفقة  سويًة 

والتواصل االجتامعي«
والتكنلوجيا  ال��رع��ة  ع��رص 
العيد«  »رس��ائ��ل  م��ن  اوج���د 
بعض  ع���ن  ب��دي��ل��ة  وس���ائ���ل 
غر  تكون  قد  التي  الزيارات 
الوقت  لضيق  العيد  ف  متاحة 
فقد  الطارئة  لالنشغاالت  او 
وج����د م��س��ل��م ال��س��ن��ي من 
للخروج  فرصة  »املسجات« 
هبا؛  يقع  التي  االحراجات  من 
اجلاهزة  :«امل��س��ج��ات«  فقال 
اجلميع  م��ت��ن��اول  ف  ص���ارت 
اليه  امل��رس��ل  حسب  وتتنوع 
عن  ختتلف  االصدقاء  فرسائل 

رسائل االقرباء«.
أق��وم  ال��غ��ال��ب  »ف  وأض���اف 
بزيارة اهيل وكذلك زيارة اهل 
فالرسائل  الباقون  اما  زوجتي 
ماعدا  زي��ارات��م  عن  تعوض 
او  املريض  كزيارة  منها  امللحة 

العائد من السفر«.

عيد الفطر وزيارة املقابر
عامًا(   54( قاسم  أمهّ  جتد  فيام 
عام  ف  توف  الذي  زوجها  أنهّ 
وادي  مقربة  ف  ودفن   ،2011
كلهّ  صبيحة  ينتظرها،  كربالء 
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عن  رت  تأخهّ إن  وحت��زن  عيد، 
زيارته.

ف  تشبه  حالة  قاسم  أمهّ  ومتثهّل 
األرامل  تفاصيلها لآالف من 
وال���ل���وايت ف��ق��دن أزواج��ه��نهّ 
ال��ع��راق  خاضها  ح���روب  ف 
املايض  القرن  ثامنينيهّات  منذ 
الوقت  ف  ال��ع��راق  واح���داث 

الارض.
النجف  ف  السالم  مقربة  وف 
ف  ال����ال  ه��و  ك��ام  األرشف 
كربالء املقدسة، يتهيهّأ العرشات 
انني،  والدفهّ املقابر  مرشدي  من 
والعطور  األزه����ار  وب��ائ��ع��ي 
وق���ن���اين امل����اء وال��ع��ص��ائ��ر، 
ال��ش��ه��داء  ذوي  الس��ت��ق��ب��ال 
وأقربائهم وأصدقائهم، ف أيهّام 

عيد األضحى املقبل.
إنهّ  جميد  حسن  ان  الدفهّ ويقول 
أماكن  يعرفون  ار  الزوهّ »أغلب 
البعض  قبور ذوهيم، فيام يضلهّ 

طريقه وحيتاج إىل دليل.«
وهيهّأ جميد مخسة من املساعدين، 
ال��ع��ارف��ني ب��خ��ارط��ة امل��ق��ربة، 
إىل  مشرًا  زائرهيا،  وحاجات 
أنهّ »وترة أعداد ضحايا العنف 
والعمليهّات املسلهّحة واملعارك مل 

القرن  ثامنينيهّات  منذ  تنخفض 
مقربة  تقسيم  وأنهّ  امل���ايض، 
دليل  أوض���ح  ال��س��الم  وادي 
عىل ذلك، فهناك عدد كبر من 
البائد  النظام  ح��روب  ضحايا 
وضحايا أعامل العنف والرب 

الطائفيهّة بعد عام 2003«.
ف  والباحث  الكاتب  ويشر 
العراقيهّ  االج��ت��امع��يهّ  ال��ش��أن 
“مقربة  أنهّ  إىل  السيني  حسني 
النجف، تضمهّ بني رماهلا جياًل 
ال��روب  دفنته  كاماًل  ًا  عراقيهّ
أنهّ  دًا  مؤكهّ الصحراء«،  هذه  ف 
ضحايا  هم  فيها  املوتى  »ج��لهّ 

أبرياء لروب عبثية«.
ل��زي��ارة قبور  ال��واف��دي��ن  وب��ني 
ف  العيد  ي��وم  صباح  اهاليهم 
عيل  أب��و  وق��ف  كربالء  وادي 
قرب  ج��ان��ب  إىل  ع��ام��ًا(   60(
أحد  ف  استشهد   ال��ذي  ابنه 
 ،2006 عام  بغداد  تفجرات 
ووقف اىل جانبه مقرًئ للقرآن 
املباركات  اآليات  يتلو  الكريم 

مقابل مكافآت رمزيهّة.
ويؤكد ابو عيل أنهّ زيارة القبور 
الرشع،  عليها  ع  يشجهّ )ُسنهّة( 
باآلخرة،  الناس  ر  تذكهّ ��ا  ألهنهّ

راح  فيام  الدنيا”،  ف  وليزهدوا 
ور،  البخهّ عيدان  يشعل  أبو عيل 

زها اىل جوار قرب ابنه. ويركهّ
عىل  ال��ن��ظ��ر  ي��س��ق��ط  إن  وم���ا 
العرشات من القبور املجاورة، 
واضحة  فكرة  ن  تتكوهّ حتهّى 
لضحايا  اهلائلة  األع���داد  عن 
البالد،  ف  والعنف  ال��روب 
الذين  الشباب  م��ن  هم  وجلهّ
ثالثة  م��ن  أكثر  نحو  سقطوا 

عقود من الروب.
ال��ط��ائ��ف��ت��ني  إىل  وب��ال��ن��س��ب��ة 
��ت��ني ف  امل��س��ل��م��ت��ني ال��رئ��ي��س��يهّ
والشيعة،  السنهّة  ومها  العراق، 
األعياد،  ف  القبور  زيارة  تعترب 
متوارثًا،  ًا  واجتامعيهّ ًا  دينيهّ تقليدًا 
حي����رص ال��ك��ث��ر م���ن أف����راد 
ويشعر  اتهّباعه،  عىل  الطائفتني 
وتأنيب  بالذنب  منهم  الكثر 

الضمر إن تقاعسوا عنه.
ل البعض السفر  وف حني يفضهّ
بصورة فرديهّة إىل املقابر، يذهب 
جمموعات،  خالل  من  البعض 
الغرض  يكون  الالتني،  وف 
واحدا، وهو لقاء أحبهّة وأعزاء، 
يعتربه  الذي  التاب  احتضنهم 

سًا. الناس مقدهّ

العيد ومواقع التواصل 
االجتامعي

التواصل  مواقع  باتت  اليوم 
االجتامعي الفيس بوك والتويت 
وغرها  واالنستغرام  والفايرب 

م��ن اه���م ن��واف��ذ 
ت���ع���زي���ز 

سيام  ال  االجتامعي  التواصل 
من  الكثر  ان  فتجد  االعياد  ف 
عربها  يتاسلون  مستخدميها 
والتربيكات  التهاين  ويقدمون 

ف املناسبات.
رواد  االع����الم����ي  وي���ق���ول 
ال��ك��رك��ويش »ب��ات��ت م��واق��ع 
حاجة  االجتامعي  التواصل 
االف��راد  بني  للتواصل  ملحة 
الزمن  عامل  عليك  توفر  فهي 
وتوفر إليك التواصل بالصورة 
والصوت مع من حتب ف مجيع 
انحاء العامل وهي وسائل ما أن 
علينا  تدر  استخدامها  نحسن 
وحتى  وثقافيا  جمتمعيا  بالفائدة 

علميا«.
العتايب  غسان  الصحفي  ويزيد 
اصحابه  للقاء  شوق  لديه  »أن 
العراق  خ��ارج  ف  يوجد  من 
وقد استخدم واحدة من برامج 
للتواصل  االجتامعي  التواصل 
معهم ما يضمن له دقة الصورة 
اىل  يعزوه  ما  وه��و  والصوت 
توظيف التكنلوجيا اجتامعيا ف 
كانوا  اينام  ذويك  مع  التواصل 

ومتى ما شاؤا«.     

ولدي هكذا
 استخدم الفيسبوك
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اس���ت���خ���دام  ف  اهل�������وُس 
الفيسبوك فاق التصور بل ان 
اعتقد  ال  الربنامج  مكتشف 
النجاح  هذا  يتوقع  كان  انه 
املهول ، شبابنا اصبح مدمن 
ادم��ان  م��ن  اك��ث��ر  فيسبوك 
امل��دخ��ن��ني ع���ىل ال��ت��دخ��ني 
وح���ت���ى اص���ب���ح اهل��ات��ف 
الديثة  االن��واع  من  النقال 
الفيسبوك  فيها  يستخدم 
 ، السكائر  علبة  حال  حاهلا 
والن الفيسبوك احد اسلحة 
األمريكية  الناعمة  ال��رب 
اخللقية  املفاهيم  تغير  ف 
اإلسالمية  املجتمعات  لدى 

من  ك��ل  ينتبه  ان  فيجب 
الفيسبوك ف كيفية  يستخدم 
ان  يريد  من  ضد  استخدامه 
ومن   ، اخالقك  فيه  يفسد 
االستخدامات  افضل  بني 
تقوم  ان  ه��و  للفيسبوك 
ف  أصدقائك  مع  باملحادثة 
وتقومون  املتميزين  املدرسة 
واملناقشة  الواجبات  بحل 
واالفضل  ال���دروس  ح��ول 
التي  امل��ج��م��وع��ات  ع��م��ل 

الشباب  ب��ع��ض  هب��ا  ي��ق��وم 
بدروسكم  خ��اص��ة  ت��ك��ون 
ان  وذاك  هذا  من  واالفضل 
تكون للمدرس صفحة عىل 
او  الفيسبوك يصص ساعة 
طالبه  مع  للنقاش  ساعتني 
عىل  ي��ص��ع��ب  م���ا  ورشح 
الطالب من دروس ، وهبذا 
استفدت  تكون  االستخدام 
نفس  وف  الفيسبوك  م��ن 
ف  رغبتك  أشبعت  الوقت 

االستخدام  اما   ، استخدامه 
مرفوض  ام��ر  فهذا  السيئ 
االرسة  رب  وزره  ويتحمل 
والبعض   ، االوىل  بالدرجة 
منهم يكون  استخدامه ليس 
بالسيئ وال بالسن بل جمرد 
فارغة  وكلامت  وق��ت  قتل 
اشبه  ويعترب  هل��ا  معنى  ال 

بالسيئ.
ياولدي  يبادر  من  انت  كن 
عىل كسب اصدقاء من نفس 
وذاكر  الدراسية  مرحلتك 
وتستفيد   ال���دروس  معهم 

وُتفيد .

ولدي هكذا
 استخدم الفيسبوك
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باالنكليزية  املجلة  كلمَة  ان 
ال  املجلة  ان  من    review
يعدو جوهرها ان تكون عبارة 
من  سبق  فيام  النظر  اعداد  عن 
سبق  وم��واد  وح��وادث  اخبار 
اليومية  الصحيفة  ف  نرشها 
من  بيشء  النظرة  هذه  ومتتاز 
ف  االستيفاء  من  ونوع  العمق 

البحث .
تنوع  من  املجلة  به  تتميُز  وما 
باسمها  يتصل  ان��ام  مادتا  ف 
التي   � م��اج��ازان   � ال��ف��رن��يس 
وقد  ال��ت��ج��اري  امل��ح��ل  تعني 
الول  اللفظة  هذه  استخدمت 
1731م  لعام  دوري��ة  ف  م��رة 
ل��ن��دن  ف  ظ���ه���رت  ع��ن��دم��ا 
 Gentleman باسم  ن��رشة 
العنوان  وهذا    Magazine
ي���ك���ون م���ش���اهب���ا ل��ل��م��ح��ل 
الذي يعرض صنوفا  التجاري 
التعريف  ف  ال��ب��ض��ائ��ع  م��ن 

الذي  للمجلة  عليه  املتواضع 
ص��اغ��ه امل��س��ت م���وط م��ؤرخ 
املجلة  ان  قال  الذي  الصحافة 
ب��يشء  ت��ص��در  مغلقة  ن���رشة 
م��ن االن��ت��ظ��ام وحت��ت��وي عىل 
القراءة  مادة  من  منوعة  طائفة 
للمجلة  الرئيسية  فالصفات 
خالف  عىل   ( مغلقة  اهنا  هي 
 ( بانتظام  تظهر  واهنا  اجلريدة( 
وحتتوي  الكتاب(  خالف  عىل 

عىل متنوعات.
جملة  كلمة  اصل  ان  اقول  وانا 
من الفعل جيل وكام جاء معناه 
ضد  واجليل  الصحاح  خمتار  ف 
 ، اليقني  اخلرب  واجللية  اخلفي 
جيلو  اخل��رب  يل  جال  منه  تقول 
أي  وج��ال  وض��ح  أي  ج��الء 
جملة  وكلمة   ، وكشف  أوضح 
هي التي تقوم بإيضاح االخبار 

اكثر تفصيال
الوسائل  م��ن  املجلة  وت��ع��ُد 

اهلامة  والصحفية  االعالمية 
عمقه  الكتاب  من  تأخذ  الهنا 
م��ادة  ت��ن��وع  الصحيفة  وم��ن 
املجلة  وتصدر   ، فيها  التحرير 
اسبوعيا او شهريا او فصليا او 

كل ستة اشهر او سنويا .
هالك فرق بني املجلة والنرشة 
عمال  متثل  دوري���ة  فاملجلة   ،
العمل  يتطلبه  ما  بكل  صحفيا 
الصحفي ، اما مضابط الربملان 
وتقارير النشاط السنوي فتعترب 
لنفسها  اختذت  لو  حتى  نرشة 

عنوان املجلة.
ه��ن��ال��َك ف����رق ب���ني امل��ج��ل��ة 
املجلة  اوهلا  كذلك  والصحيفة 
زمنية  ف���تات  وف���ق  ت��ص��در 
ال��ال  ه��و  ك��ام  يوميا  ول��ي��س 
ان  ثانيها   ، للصحيفة  بالنسبة 
املادة التحريرية للجريدة اخلرب 
باملحل االول وف املجلة املقال 

والتقرير  املتعددة  بأشكاله 
اىل  ان��واع��ه  ب��ك��ل  الصحفي 
والطرائف  القصص  جانب 
فقد  الجم  ثالثهام،  والرسوم، 
درج��ت اجل��رائ��د ع��ىل الجم 
املتعارف عليه االن بينام املجلة 
وزيري  او    A4 حجم  تاخذ 
اليعترب  ه���ذا  ع��ن  ش��ذ  وم���ا 
ال��ق��اع��دة ف��ه��ن��ال��ك جم��الت 

وجرائد ختتلف ف حجمها.
عديدة  تصنيفات  للمجلة 
معينة  لرشحية  موجهة  وتكون 
، هذه  اما الصحف فهي عامة 
يعتمدها  التي  ه��ي  امل��وازي��ن 
فال  االن  اما   ، املهنة  اصحاب 
التعليامت  هذه  تراعي  ضوابط 
مواضيع  ت��ك��ون  ان  فيمكن 
للمجلة  بعينها  هي  اجل��ري��دة 

والعكس كذلك.

المجلةُ 
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بحر  صادق  حممد  السيهّد  نقَل 
العلوم : أن » الفهرست « بالتاء 
 « وال��ص��واب   ، األغاليط  من 
وأنهّ��ه   ، ت��اء  ب��دون   » الفهرس 
 ،  » فعلل   « وزن��ه  ��ة  روم��يهّ لغة 
فاحش  غلط  الفهرست  وأنهّ 
العوام  مزيدات  من  التاء  وأن 
)رجال الطويس : 71 ، اهلامش 

. )  71
ر  ل ف تطوهّ قال اجلاليل : والتأمهّ
أهنا  عىل  يوقفنا  تارييا  الكلمة 
ليست روميهّة بل فارسيهّة ، وأهنا 
تني  مرهّ التعريب  عليها  دخ��ل 
كلامت  ذل��ك  عن  يكشف  كام 

أصحاب القواميس .
قاَل الصنعاين ) ت / 650 ه� ( 
الكتاب  بالكر  الفهرست   «  :
قال   ، الكتب  فيه  جتمع  ال��ذي 
بن  حممد  جعفر  أبو  األزه��ري 
ليس   :) ه�   370  / ت   ( أمحد 
ب  معرهّ ��ه  ول��ك��نهّ حم��ض  ب��ع��ريب 
ب  م��ع��رهّ : ه��و  ، وق���ال غ���ره 
منه  وا  اشتقهّ وق��د   ، فهرست 
الكتب  فهرس   : فقالوا  الفعل 
« )العباب الزاخر 5 : 335( .

ابن منظور اإلفريقي ) ت  قال 
 ، الفهرست   «  :  ) ه�   735  /
الكتاب الذي جتمع فيه الكتب 
« )لسان العرب ، حرف الفاء(.
ه�   816  / ت   ( الزبيدي  قاًل 
أمهله  بالكر  الفهرست   «  :  )

هو   : يث  اللَّ وقال   . اجلوهري 
الكتاب الذي جتمع فيه الكتب 
حمض  بعريب  وليس   : وق��ال   ،
ب ، وقال غره : هو  ولكنه معرهّ
وا  اشتقهّ وقد   . فهرست  ب  معرهّ
فهرس   : فقالوا  الفعل  منه 

الفهرسة  ومجع   ، فهرسة  كتابه 
 :  4 العروس  )تاج   » فهارس 

. )211
وأمهله موهوب اجلواليقي ) ت 
من  ب  املعرهّ  « ف   ) ه�   540  /
الكالم األعجمي « حتقيق أمحد 

حممد شاكر سنة 1360 ه� .
واملعاجُم الفارسيهّة أمجعت عىل 
عجمتها وإن مل تنبهّه عىل تركيبها 

الفاريس .
قال التربيزي ) ت / 1054 ه� 
( ما تعريبه : » ويقال : املكتوب 
والعرب   ، الكتب  أس��امء  فيه 

بحذف   ، الفهرس   : يلفظونه 
التاء « )الربهان القاطع : 844  

. )
 : اهل��ن��دي  وق���ال حممد رش���اد 
ل  األوهّ بكر   - الفهرست   «
ل الكتاب  والثالث : زيادة ف أوهّ

والفصول  األب���واب  بيان  ف 
اإلمج��ال  سبيل  ع��ىل  وغ��رمه��ا 

ويقال له بالعربية :
الفوقانيهّة  التاء  بحذف  فهرس 
« )فرهنك آنندراج 4 : 3187  
با  معرهّ الفهرس  يكون  وعليه   )

منها .
وجاء ف كلهّ من فرهنك معني 
 «  : تعريبه  ما  دهخدا  ولغتنامه 
بالباء  ب هبرست  معرهّ فهرست 
ج��دول   ، البهلوية  املعطشة 
وفصول  أب��واب  عىل  يشتمل 
النهاية  أو  البداية  ف  الكتاب 

 :  2 معني  فرهنك  )راج���ع   »
. )  2587

قال اجلاليل : والغريب أنهّ أحدا 
منهم مل يتنبهّه إىل تركيب الكلمة 
كلمة  ليست  وأهنا  تني  مادهّ من 
 ) هبر   ( من  بة  مركَّ بل   ، أصيلة 
و ) است ( واألغرب أهنام ذكر 
ة األوىل ) هبر ( وأن معناها  املادهّ
من  حصص  أرب��ع  من  ة  حصهّ
القول  وزاد   ، الليل  أو  النهار 
أهايل  بأنهّه يغلب استعامله لدى 
 : اهلند )راجع فرهنك معني 1 

. )845
الكلمة  ع��ىل  دخ��ل   ، وعليه 
تعريب   : أوهل���ام   ، ت��ع��ري��ب��ان 
 ، العربيهّة  بالفاء  املعطشة  الباء 
التاء  بحذف  تعريبها   : وثانيهام 
ال��ت��ي ه��ي خمففة  م��ن األخ���ر 
 » است   « املساعد  الفعل  من 
قال  فمن   ، الفارسية  باللغة 
فقد   ، بالتاء   » الفهرست   «  :
 ، ل  األوهّ التعريب  استعمل 
القرن  أع��الم  من  كثر  ومنهم 
النديم  كابن   ، اهلجري  الرابع 
) ت / 380 ه� ( والنجايش ) 
ت / 450 ه� ( والطويس ) ت 
استعملها  ، ومن   ) ه�   460 /
التعريبني  اختار   ، التاء  بدون 
كالم  يشر  ه��ذا  إىل  ول��ع��لهّ   ،
األزهري ) ت / 370 ه� ( بأنهّه 

ليس بعريب حمض ، فراجع .

فهرس أم فهرست
العالمة املحقق السيد حممد حسني اجلاليل
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هلا  السيني  املنرب  رس��ال��ُة 
خطيب  ولكل  رج��االُت��ا 
وقد  خطابته  ف  اس��ل��وب 
االبرز  ال��دور  للمنرب  كان 
ف نرش مفاهيم االسالم من 
الطف  واقعة  ذك��ر  خ��الل 
هذا  ارتقوا  من  بني  ومن   ،
ال  حضور  له  وك��ان  املنرب 
سيام ف جبل عامل ف لبناَن 
اخلطيب الشيخ عيل العاميل 
ف  (االح���رار(  التقته  وق��د 
وبدأ  لبنان  ف  اقامته  حمل 
عىل  الضوء  بتسليط  اللقاء 

بداية مسرته قائال :
سنة  لبنان  ف  ولدت  حاملا 

العائلة  ارحتلت  م   1964
االرشف  ال��ن��ج��ف  اىل 
سنة   16 ف��ي��ه��ا  وب��ق��ي��ت 
درست ف النجف الدراسة 
 1980 سنة  وف  الوزوية 
بالتضييق  البعث  نظام  بدأ 
النجف  من  فخرجنا  علينا 
اكملت  وفيها  لبنان  اىل 
مخس  ب��ع��د   ، دراس���ت���ي 
ايران  اىل  سافرت  سنوات 
إلك���امل  1985م  س��ن��ة 

الدراسة.
من هم اساتذتك ف ايران؟
حسني  ال��س��ي��د  اب���رزه���م 
السيد  اب��ن  ال��ش��اه��رودي 

حم���م���ود ال���ش���اه���رودي، 
وال��وح��ي��د اخل���راس���اين، 
االي���رواين،  باقر  والشيخ 
املرندي  مصطفى  والشيخ 
وال��ش��ي��خ م����رزا ج���واد 

التربيزي قدس رسه.
لبنان  اىل  عدت  ذلك  بعد 
البحث  ادرس  واالن 
ج��ام��ع��ة  ف  اخل����ارج����ي 
لبنان  ف  االرشف  النجف 
مفيد  الشيخ  اسسها  التي 

القصر.
كم سنة وانت خطيب؟ 

15 سنة مع اخلطابة واملنرب 
السيني 

كيف ترى املنرب اليوم؟
ي��ك��ون  ان  جي���ب  امل���ن���رب 
العلم  اهل  من  ألشخاص 
الناس  عقول  يغذي  حتى 
ان  يل  سبق  وق��د   ، بالعلم 
تركت املنرب بسبب االنتقاد 
احد  ُوج��ه يل ولكن  ال��ذي 
بالعودة  حثني  االس��ات��ذة 
اىل املنرب النه يرى ان الذي 
هو  املنرب  يرتقي  ان  جي��ب 

اخلطيب العامل .
ملاذا العامُل؟

اط��الع  ل��دي��ه  ال��ع��امل  الن 
الرشعية  االح��ك��ام  ع��ىل 
والروايات التاريية فتكون 

لقاء مع 
خطيب

الشيخ
علي العاملي

واالفضل للخطيب ان يستعين بكتاب 

عند ذكر نص رواية او يكتبها على ورقة 

ويذكرها نصا
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رصينة  علمية  خطابته 
التي  القصص  من  خالية 
الصحة  من  هلا  اس��اس  ال 
يوضح  ان  يستطيع  العامل   ،
االسالمية  املفاهيم  للناس 
يطلبه  ما  املنرب  الصحيحة، 
اخلطيب  من  والعقيدة  الل 
ال ما يطلبه الناس، خطورة 

املنرب قد يكون هنالك راي 
شخي خلطيب ما فيعتربه 

الناس فتوى .
هنالك من اخلطباء من يرد 
الروايات والتاريخ من غر 
يتتب  م��ا  وب��ي��ان  حتليل 
الدث،وكذلك  هذا  عليه 

له  ال��ذي  ال��دث  اختيار 
تأثر عىل الواقع او املناسبة 

التي متر ذكراها.
هل يمكُن تطوير اخلطابة ؟

جيب حتسني الطريقة وليس 
الشعائر  م��ث��ال  نتيجتها 
عليها  جدال  فال  السينية 
ول��ك��ن ت��ط��وي��ره��ا ن��ع��م ، 

قاطعا  رفضا  ارف��ض  وان��ا 
السينية  بالشعائر  الطعن 
وكنت اول من رد عىل من 
تفهم  البعض   ، هبا  طعن 
يتفهم،  مل  والبعض  ردن��ا 
ان  للخطيب  واالفضل  كام 
ذكر  عند  بكتاب  يستعني 

عىل  يكتبها  او  رواي��ة  نص 
جتنبا  نصا  ويذكرها  ورق��ة 
متأكدا  كان  واذا  لالشتباه 
م���ن ص��ح��ت��ه��ا ف���ال ب��اس 
االعتامد  واالفضل  بذلك، 
البيت  اه��ل  رواي���ات  عىل 

املوثقة
صىل  الل  رسول  ان  املعلوم 
الل عليه واله هو من ارتقى 
املنرب  ي��ق��ال  ف��ل��امذا  امل��ن��رب 

حسينيا؟
ولو  حممدي  املنرب  واق��ع��ا 
التاريخ  ف  الغوص  اردن��ا 
مؤسس  هو  شعيب  فالنبي 
خطيب  ل��ه  وي��ق��ال  امل��ن��رب 
ف  نبويا  واصبح  االنبياء 
وفاة  وبعد  الرسول.  زمن 
عليه  الل  صىل  الل  رس��ول 
خمتلف  املنرب  ارتقى  وال��ه 
االشخاص بني من يستحق 

ومن ال يستحق.
فان  حدين  ذو  سالح  املنرب 
اس��ت��خ��دام��ه جاء  اُح��س��ن 

والعكس  الرائعة  بالنتائج 
بالعكس

لفت  خطيب  هنالك  هل 
اهتاممك؟

ال��ش��ي��خ امل���رح���وم ه��ادي 
ال��ك��رب��الئ��ي ل��ه اس��ل��وب 
من  ال��دم��ع��ة  اخ��ذ  بحيث 
عيوننا ، واما الشيخ الوائيل 
ف��ل��ه امل��ك��ان��ة امل��م��ي��زة بني 

اخلطباء واملسلمني .
وضع  ت��رى  كيف  واخ��را 

املسلمني االن ؟
وستمر  ازم��ة  اهن��ا  حقيقة 
ف��ان  ال��ع��راق  ف  س��ي��ام  ال 
صامم  ه��ي  التي  املرجعية 
االمان تعترب االب القيقي 
السيستاين  السيد  والن  هلم 
فتواه  فان  الشيعة  ابا  يعترب 
الكفائي  اجلهاد  بخصوص 
معطيات  وف���ق  ج����اءت 

سليمة إلنقاذ العراق .

الن العالم لديه اطالع على االحكام 

الشرعية والروايات التاريخية فتكون 

خطابته علمية رصينة خالية من 

القصص التي ال اساس لها من الصحة
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واق���������ت���������داء واع������������ت������������دال  ه�����������������دوٍء  يف 
ال����ت����ي ال��������ذك��������رى  ويف  ال�����������س�����ع�����َر  اأن�������ظ�������م 
ي����ع����ت����ق����د  مل  مب�����������ن  جت���������ري���������ح  دون 
وال����������ت����������زام ال������ن������ا�������س ب���������ال���������وّد ُه����������دًى
اأذًى ل�����ل�����ن�����ا������س  ال����������������دار  واق�������ت�������ح�������ام 

 ******** 
وا�����������س����������األ ال�������ت�������اري�������خ ع������ّم������ا ق�������د ج�����رى
واّدع�������������������������اءات ب�����ه�����ا ال�����ب�����ع�����������س اف��������رى
وان���������ق���������اب ال�����ب�����ع�����������س ب�����ع�����د امل�������س���ط���ف���ى
واب������ت������ع������اد ال����ب����ع���������س ع�������ن اه���������ل ال����ُت����ق����ى
ك�������������ّل ه�������������ذا ق����������د ج�������������رت اأح����������داث����������ه

 ******** 
ج�����رى ف�����ع�����ا ً  ه�������ل  ال��������������دار  واق������ت������ح������ام 
ج�����رى ق��������د  م��������ا  راأى  م��������ن  م�����ن�����ا  ل����ي���������س 
روى ق���������د  ف�����ي�����م�����ا  ال��������ت��������اري��������خ  اإّن�����������������ا 
ي����رت����ق����ي ان  اىل  الأم����������������ر  وان�������ت�������ه�������ى 

 *********          
اوط�������ان�������ن�������ا ويف  ي���������ج���������ري  م�����������ا  ان 
ف������اط������م������ة ع��������ل��������ى  ج����������������ار  م������������ن  ان 
وه������������و ف�����ي�����م�����ا ق���������د ������س�����ع�����ى اأورث���������ه���������م
وق������د الآل  ع������ل������ى  احل�������ق�������د  ���������������س  ا��������سّ
واب���������ت���������ل���������ت ام�������ت�������ن�������ا ف������ي������م������ا ج����ن����ت 

ب���������احل���������وارات ال�����ت�����ي ُت�����ر������س�����ي ال�������س���م���اء
ق�������د دع�����ت�����ن�����ي م�����ث�����ل ب������اق������ي ال���������س����ع����راء
الأو����������س���������ي���������اء ودُّ  اهلل  دي�������������ن  ان 
وال�����������������س��������ال ب��������اّت��������ب��������اع الأدع����������ي����������اء
وان��������ت��������ه��������اك وا���������س��������ح وه�����������و اع�������ت�������داء

 **********
م���������ن خ��������ط��������وب �������س������اف������ك������ات ل�����ل�����دم�����اء
ك�����������ّل م���������ا ُي���������خ���������دع ف������ي������ه الأغ�������ب�������ي�������اء
وان��������ح��������راف ال����ب����ع���������س ع������ن ن����ه����ج ال��������ولء
واّت���������ب���������اع ال����ب����ع���������س ن�����ه�����ج الأ������س�����ق�����ي�����اء
ح����ي����اء او  خ�����������وفٍ   دون  ط��������ه  ب������ع������د 

 ********* 
اع�����ت�����ن�����اء دون  ج��������اءن��������ا  ح��������دي��������ٌث  ام 
الإع��������ت��������داء  ُن�������دي�������ن  ك�������ي  ع�������نٍ   روؤي�������������ا 
اأث��������ب��������ت احل�������ق�������د ع������ل������ى اه�����������ل ال�����������ولء
اأم������������ة ال��������ه��������ادي اج������ت������ه������اد الأث��������ري��������اء

 **********          
ف�������ي�������ه ب����������ره����������ان ُي�������ف�������ي�������د احل������ك������م������اء
ع��������ّل��������م ال���������ي���������وم ب�����ن�����ي�����ه الإع�����������ت�����������داء
ُك��������������ّل ف������ع������ل ف������ي������ه ت���������اأخ���������ري ال�����ب�����ن�����اء
م�������ار��������س�������وه وف�����������ق ف�������ت�������وى الأغ������ب������ي������اء
ال���������س����م����اء دي����������ن  ع�����ل�����ى  الأم�����������������س  رّدة 

إسأِل التاريَخ

نزار الحاج حمزة المظفر/ البصرة
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عبقاُت اأُلنس
ابراهيم كريم عبيد

رَت مرمى لل�سيوف �سِ
دعوَك لاإقبال

حيث البدور اينعت
والزرع قد اخرج �سطاأُه وا�ستغلظ

وكل الذي كان �سوى
معزوفة النق�س

دَق الذي قال: واقتفي �سِ
قلوبهم معك و�سيوفهم تن�سّل

من اأغمادها عليك 
اأ�سَرعت يف امل�سري

نحو كرٍب وبا ُتقيم 
نلتقي باأزمة اخللود

فيا ُدنى 
مالك !

ال�سمت الهوى اأ�سرية
تعرثَت بحبها 
�سبغُة اللهب 

عجٌب
عجٌب

حِو اآيُة ال�سّ
يف ظل اأ�سباح الليايل

اج�ساد تبحث عن قطرة
غادرت �سفاه الثكلى

بقيت ثاثًا 
تتم عليك املائك

�ساة العبري
راأ�ُسك املرفوع

اأعجُب من اآية الكهف
حن يتلو الكتاب

ُيحّدُق تارًة
�سوَب احلرمي

وُير�سُل الخرى
ًة لل�ُسبحان غ�سَ

َب ال�سمرُي حينما جدَّ
ُجدَت مبهج الفوؤاد

يحملهم نع�ُس الّزفاِف
اىل واحة

يعيدون فيها اأنفا�سهم
التي �ُسرَقت

من �سماوات الرحيق املختوم
وانت بن ذاك وذاك
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ي��������ا �������س������ري������ح������ًا ي�������زه�������و ب�������ن�������ور الإم��������ام��������ه
ك������������ل ع����������������ام ي�����������������������زداد جم����������������دك جم��������دا
لإط���������ف���������اء �������س������ع������ى  م�����������ن  واهلل  خ��������������اب 
ك�����������ل ع���������ر����������س ي���������ه���������وي وجم������������������دك ب��������اق
اي�������ه�������ا ال�������������س������ام������خ ال�������������ذي ات�������ع�������ب ال������ده������ر
ق��������د م�����ن�����ح�����ت ال��������دي��������ن احل�����ن�����ي�����ف ج���������س����وم����ا
ي���������ا �������س������ري������ح احل�������������س������ن ي���������ا وه�����������ج امل�����ج�����د
ك���������م ع�����ل�����ي�����ك ال�������������س������ن������ون م������������رت وج������������ارت
اأرادت م�����������ا  ب�������ك�������ي�������ده�������ا  ف�����������������������������اأرادت 
��������ى ال������������زم������������ان ح���������ول���������ك وج�����ه�����ن ومت�����������������سّ
ف������ال������ن������ف������و�������س ال����������ك����������رام ت�����ب�����ق�����ى ك������رام������ا
زال م��������ا  وال���������ده���������ر  احل�����������س�����ن  ������س�����ري�����ح  ي��������ا 
ف���������ال���������ع���������راق اجل����������ري����������ح خ�������������ّر �����س����ري����ع����ا
امل�������ح�������راب يف  زال  م��������ا  ال����������ك����������رار  وع�������ل�������ي 
ط������ف������وف ال�����������راف�����������دي�����������ن  يف  ي���������������وم  ك�����������ل 
ي�������ا ������س�����ري�����ح احل�����������س�����ن ي�������ا م����ل����ت����ق����ى ال���ف���ك���ر
ال������ظ������ل������م ع������������������امل  يف  واحل������������������ي������������������ارى 
���������س��������اع داع����������������ي ال����������ه����������دى و��������س�������ي�������ع ك����م����ا
وت������������ب������������ارت م�����������ن خ�������ي�������ر الم������������������ر ج����ن����د
وت���������ن���������اخ���������ت م�����������ن ك�����������ل ����������س���������وب ق������ل������وب
ف�����������اأب�����������اح�����������ت دم����������������ا اأع�����������������������ُز واغ��������ل��������ى
ف���������اأح���������ال���������ت ب��������������������راءة ال�������ط�������ف�������ل وه�����م�����ا

ه���������ك���������ذا ه���������ك���������ذا ت�����������ك�����������وُن ال��������زع��������ام��������ه
وع������������ل������������وًا و�����������������س����������������وؤددا وا�������س������ت������ق������ام������ه
ازلم���������ه �����س����ع����ي����ه  يف  وخ�����������اب  ج�����������ورا  ن�����������ورك 
خ������������ال������������دا م����������������دى ال��������������زم��������������ان ع������ام������ه
اأي�������������ام�������������ه م��������ت��������ع��������ب��������ا  زال  وم��������������������ا 
ع����������ط����������رْت ك��������رب��������ا ب������ع������ب������ق ال�����������س�����ه�����ام�����ه
والإب���������������������������������������������������ا وال�����������������ك�����������������رام�����������������ه
ه������������ّدام������������ه ع���������������س�������ي�������ة  ح�����������������������روف  يف 
وا���������س��������م��������خ��������رت ب��������روح��������ه��������ا ال������ن������ّم������ام������ه
ع���������اب�������������������س واآخ��������������������������ر ب������اب������ت�������������س������ام������ه
وال������ن������ف������و�������س ال�������ل�������ئ�������ام ت������ر�������س������ى امل������ام������ه
ي����������رم����������ي ع��������ل��������ى ال�������������ك�������������رام ال�������ظ�������ام�������ه
وب����������������اأي����������������دي ب�������ن�������ي�������ه ي�������ف�������ل�������ق ه������ام������ه
ُم���������دم���������ًى واب�������������ن م�����ل�����ج�����م اأ���������س��������ري ق����ط����ام����ه
وح�������������س������ن ي�����ع�����ل�����و ع������ل������ى ال���������رم���������ح ه�����ام�����ه
والإب�����������������������������ا وال�����������ق�����������ل�����������وب امل���������������س�������ام�������ه
ال������ه������ّدام������ه اف�������ك�������اره�������ا  يف  والن������������ح������������راف 
اف�������������������رغ احل�����������اق�����������د امل���������������س�������ل�������ط ج������ام������ه
���������س��������ان��������دت��������ه��������ا ب��������ك��������ي��������ده��������ا ازلم�����������������ه
َم����������ن رع�������������ْت ح�����ق�����ده�����ا ب�������������درب ال���������س����ام����ه
م���������ن ك�������ن�������وز ال�������دن�������ي�������ا ب�������ي�������وم ال�����ق�����ي�����ام�����ه
وجت��������������ن��������������ت وح�����������ط�����������م�����������ت اح�����������ام�����������ه

أماَم 
ضريح الحسين 
)عليه السالم(

الشاعر هادي جبار سلوم 

رسالُة
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م�������ا ك���������لُّ م�������ن م�����ل�����ك اجل�������������واب ����س���ي�������س���ه���ب
ول������ك������ل م�������ن ي����ب����غ����ي احل����ق����ي����ق����ة م���ط���ل���ب���ًا
�����س����واه����د احل��������ي��������اة  ه����������ذي  يف  وه��������ن��������اك 
وي�������ق�������ال ع�������ن ف�������ن ال���������س����ي����ا�����س����ة خ����دع����ة
ت�����������س�����اوؤيل ان  الع������������������راب  اأي��������ه��������ا  ي��������ا 
ف�����ح�����ك�����اي�����ة ب�����������ات ال���������ع���������راق ي���ع���ي�������س���ه���ا
م��������ا ������س�����ر ه����������ذا احل������ق������د ع����������اد جم����������ددًا
اع������اج������م ال����������ع����������راق  اب���������ن���������اء  ان  ه���������ل 
ج����رمي����ة ال�������ر��������س�������ول  ح��������ب  يف  ان  ه��������ل 
غ���ن���ي���م���ة ال����������ع����������راق  ت�������دم�������ري  ان  ه���������ل 
اج������ان������ب ا����������س���������ول  اخ�����������������وايل  ان  او 
�����س����ف����ارة ال���������ع���������راق  ار�������������س  يف  ان  او 
م�������ن اي���������ن ق�������د ع�������ر ال��������غ��������زاة لأر������س�����ن�����ا
ط���ل���ق���ات���ه���م ������س�����وب�����ت  ار��������������س  اأي  م��������ن 
م������ن اي��������ن ق������د �����س����ي����ق ال�������رع�������اع لر�����س����ن����ا
ط����رق����ات����ن����ا يف  ال�������رع�������ب  ت���������س����ي����ع  ح�����ت�����ى 
وك����������اأن����������ا ب�����������ات اجل���������ه���������اد ب�����اأر������س�����ن�����ا
ب����ي����ن����ن����ا و����������س���������م  ع�������م�������ي  ان���������ك���������م  او 
ي���������ا اي��������ه��������ا ال�������ع�������م�������اء ن�����ع�����ل�����م ان�����ك�����م
ي��������ا اي�������ه�������ا الوغ������������������اد ك��������ل ن�������س���ي���ح���ت���ي

ي���خ���ط���ب ال�����ك�����ت�����اب�����ة  ع���������رف  م�������ن  ك�������ل  او 
ف���������ح���������وادث ال�������ت�������اري�������خ ح�����ت�����م�����ًا ت���ك���ت���ب
وك��������ذل��������ك الم����������ث����������ال دوم����������������ًا ت���������س����رب
وب��������������اأن م�������ن ول����������ج ال���������س����ي����ا�����س����ة ي����ك����ذب
ت����ع����ذب ال���������ع���������راق  يف  اه������ل������ي  ذن����������ب  م��������ا 
ورق���������اب���������ن���������ا ب�������دم�������ائ�������ن�������ا ت����ت����خ���������س����ب
وك�������������اأن�������������ا ه��������ن��������د ت����������ع����������ود ت������رت������ب
ت�����ت�����ع�����رب ل��������ن��������ا  اب�������������ن�������������اًء  ان  او 
ي�����ذن�����ب ع������ل������ي������ًا  واىل  م���������ن  ك���������ل  او 
ي����غ����ي����ب ل��������ل��������ع��������راق  دورًا  ان  او 
واظ��������������ن اخ�����������������وال ل������ك������م ق���������د ت���ن�������س���ب
ف�����ي�����ه�����ا ال������ي������ه������ود جل����م����ع����ك����م �����س����ت����خ����رب
ل����ت����ع����ي����ث ف�����ي�����ه�����ا ب�����ال�����ف�����������س�����اد وت����ن����ه����ب
وق������ن������اب������ل الع������������������داء ف�����ي�����ن�����ا ت���������س����رب
و������س�����ي�����وخ�����ك�����م ب�����ا������س�����م اجل�������ه�������اد ت�����وؤل�����ب
ت����ره����ب اذ  اط������ف������ال������ن������ا  ح������ق������ده������ا  م��������ن 
ون�����������س�����ي�����ت�����م اجل�����������������ولن ظ������ل������ت ت�����ن�����دب
ت�������س���ل���ب ب������ات������ت  ال�����ق�����د������س  يف  ف�����ح�����رائ�����ر 
ب������ت������م ع�������ب�������ي�������دًا والج�����������ان�����������ب ت���ط���ل���ب
����س���ي���غ�������س���ب ل����ل����ح����ل����ي����م  ������س�����ر  ط����������ال  ان 

رسالُة
 الى عرِب الجنسية

السيد محمد سناء حميد جابر الشاله االعرجي الحسيني
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الدعاُء

قصة حقيقية 
خرَج الطبيب اجلراح الباك�ستاين ال�سهري الدكتور اي�سان على عجل اىل املطار للم�ساركة يف املوؤمتر العلمي الدويل الذي �سيلقى 
فيه تكرميًا على اجنازاته الكبرية يف علم الطب , وفجاأة وبعد �ساعة من الطريان اأُعلن القبطان اإن الطائرة اأ�سابها عطل كبري 

ب�سبب اإ�سابتها ب�ساعقة , و�ستهبط ا�سطراريًا يف اأقرب مطار.
بعد الهبوط  توجه الدكتور اىل ا�ستعامات املطار خماطبًا اياهم :

بانتظار  �ساعة  ع�سرة  �ست  اأبقى  اأن  تريدون  واأنتم  مر�سى,  وم�سائر  اأنا�س  اأرواح  ت�ساوي  عندي  دقيقة  كل   .. عاملي  طبيب  اأنا 
طائرة؟.

اأجابه موظف ال�ستعامات : يا دكتور, اإذا كنت على عجلة من امرك ..  ميكنك ا�ستئجار �سيارة , فرحلتك ل تبعد عن هنا �سوى 
ثاث �ساعات بال�سيارة .

وافق الدكتور اي�سان على م�س�س وفعا اأخذ ال�سيارة وظل ي�سري وفجاأة تغري اجلو وبداأ املطر يهطل مدرارًا واأ�سبح من الع�سري اأن 
يرى اي �سيء اأمامه وظل ي�سري وبعد �ساعتن اأيقن اأنه قد �سل طريقه واأنهكه التعب.

حينها راأى اأمامُه بيتًا �سغريًا فتوقف عنده وطرق الباب ف�سمع �سوت امراأة كبرية بال�سن تقول:
- تف�سل بالدخول كائًنا من كنت فالباب مفتوح!

دخل الدكتور وا�ستاأذن العجوز املقعدة اأن ي�ستعمل تليفونها.. �سحكت العجوز وقالت : 
اأي تليفون يا ولدي؟ األ ترى اأين اأنت؟

هنا ل كهرباء ول تليفونات.
ولكن تف�سل وا�سرح وخذ لنف�سك فنجان �ساي �ساخنا يبدو عليك التعب, وهناك بع�س الطعام كل حتى ت�سرد قوتك.

�سكر الدكتور العجوز واأخذ ي�سرب ال�ساي .. بينما هي كانت ت�سلي وتدعو..
  انتبه الدكتور فجاأة اىل طفل �سغري نائم با حراك على �سرير قرب العجوز وهي تهزه بن كل �ساة و�ساة,

ا�ستمرت العجوز بال�ساة والدعاء طويًا فتوجه لها قائًا:
- اهلل.. لقد اخجلني كرمك ونبل اأخاقك وع�سى اهلل اأن ي�ستجيب لك دعواتك

قالت العجوز:
- يا ولدي اأما اأنت ابن �سبيل اأو�سى بك اهلل

و اأما دعواتي فقد اأجابها اهلل �سبحانه وتعاىل كلها اإل واحدة , فقال الدكتور اي�سان:
- وماهي تلك الدعوة ؟

قالت : هذا الطفل الذي تراه حفيدي يتيم الأبوين, اأ�سابُه مر�ٌس ع�سال عجز عنه كل الأطباء عندنا, وقيل يل اأن جراحًا 
كبريًا قادرا على عاجه يقال له د. اي�سان .

ولكنه يعي�س بعيدًا من هنا ول طاقة يل باأخذ هذا الطفل اليه, واأخ�سى اأن ي�سقى هذا امل�سكن فدعوت اهلل اأن ي�سهل امري...
هنا بكى الدكتور اي�سان وقال : واهلل ان دعاءك قد عطل الطائرات, و�سرب ال�سواعق, واأمطر ال�سماء ,  وجعلني اأ�سل طريقي 
كي ي�سوقني اإليك �سوقًا .. واهلل ما ايقنت اأن اهلل عز وجل ي�سوق الأ�سباب هكذا لعباده املوؤمنن بالدعاء حينما تنقطع الأ�سباب 

ول يبقى اإل اللجوء اإىل خالق الأر�س وال�سماء.
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الدعاُء
َلِك الُخلد يا 

)أحرار(

امل�������دى ع���������ايل  اىل  ب������اف������ك������اري  ������س�����م�����وُت 
ون������ّظ������م������ت اك������ل������ي������ًا م�������ن ال�������غ�������ار ع���ّل���ن���ي
واوق����������دت م�����ن ن���ف�������س���ي �����س����راج����ًا م�����س��ع�����س��ع��ًا
ج����ل����ي����ة ً ت������ب������دو  ال��������ع��������ّز  ������س�����م�����اء  لأن 

ُت����ل����م����ل����ُم ف������ك������رًا ُم������ب������دع������ًا وه��������و م�����وؤم�����ٌن
ن���������رةٍ  خ�������ري  اىل  ارق�����������ى  ل�����ك�����ي  ������س�����م�����وُت 
ل������ق������د ����������س���������درت )اح�����������������������رار( ل���ل���ف���ك���ر
ه����ن����ي����اأً لأه���������ل ال����ع����ل����م وال����ف����ك����ر وال����ُن����ه����ى
ب���اأه���ل���ه حم����ف����وف����ًا  ال����ف����ك����ر  اج����ت����م����اع  لأن 
ل���������ِك اخل�������ل�������ُد )ي���������ا اح���������������رار( ي�������ا �����س����وت
ف���ت���ي���ٍة ������س�����ي�����ِد  داَر  ي�������ا  داَره�����������������ا   اأي�����������ا 
اي����������ا ��������س�������وت اح���������������رار ورم�������������ز ����س���ج���ي���ة
قٌ  ُم���������������س�������دَّ ف�����ي�����ك  اخل����������ري  ن������������داء  لأن 

����س���ن���ب���ق���ى ع����ل����ى الي�����������ام ن�����ذك�����ر م������ن ���س��ع��ى
اأي��������دٍ  ك����رمي����ةٍ  ف����ي����ا ������س�����رُح ق�����د �����س����ادت����ك 
خُم����ل����ٌد ف����ي����ك  ف������احل������رف  ُدْم  �������س������رُح  اي�������ا 
حل�����������س�����ِد م�������ن الح���������������رار ع�����������زٌم وق�����������درٌة
�������س������ام ع����ل����ي����ه����م ح�������ن ي�������رم�������ون رم������ي������ة ً

و������س�����غ�����ُت ب��������اأق��������وايل اجل����م����ي����ل امل���������س����ددا
ا������س�����اف�����ح ث������غ������َر احل���������ب ح������ب������ًا ..خم������ل������دا
ي�������س���ي���ئ �������س������روح اخل��������ري ح����ت����ى ت�����وق�����دوا
امل������دى ع����ل����ى  ����س���ت���ب���ق���ى  اح�������������رار"  "جملة 
ب���������ان ل����ب����ي����ت ال������ع������ز جم������������دًا و���������س��������وؤددا
ب����ه����ا ال�����������س�����وُت ي���ع���ل���و ل����ل����ب���������س����ارة م���ن�������س���دا
م�����س��ن��دا ال����ك����رام����ة  رام  مل�����ن  وف���ي���ه���ا  م�����رب�����ٌع 
ف���ف���ي���ك���م ن����ب����اه����ي امل�����ج�����د جم����������دًا م�����وؤي�����دا
ُي���������ّدع���������ُم اب���������داع���������ًا �����س����ل����ي����م����ًا جُم���������ددا
م���ب���دع ف��ق��د ����س���رت ل����اح����رار روح������ًا وم���ر����س���دًا
ح���������س����ُن ال������ف������دا ي�����زه�����و رف�����ي�����ع�����ًا م�������س���ددا
مم����ه����دا ي������ك������ون  ان  ي�������رن�������وا  ال������ك������ل  ل�������ك 
وت�������رج�������ن ل��������اح��������رار �������س������اأن������ًا ُم����ع����ب����دا
ال���ه���دى م�����ن  ي�������س���ت���ن���ري  ي���ب���ق���ى  ال���������س����وت  اىل 
ال���ع���دا ع���ل���ى  ورغ�����م�����ًا  ت���ب���ق���ى  ان  �����رُح  ������سَ وي������ا 
وي��������ا �������س������وُت غ���������ّرد ل����ل����ح���������س����ود.. م��������رددا
وح�����������س�����ُد م������ن الب�������������رار ي���������س����ع����ون ل���ل���ف���دا
ال����ن����دا اىل  ل������ّب������وا  ح��������َن  ع���ل���ي���ه���م  �������س������اٌم 

�سليم كرمي كرمي�س
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ف  املالية  اللجنة  عضو  قالت 
الربملان العراقي الدكتورة ماجدة 
املوظفني ف  ان »بعض  التميمي 
املؤسسات الكومية ال يتجاوز 
ال�  الرسمي  العمل  ف  دوامهم 
20 دقيقية وان عدم دوامهم هو 
أوفر للدولة من رصف النفقات 

عليهم«.
ل��وك��االت  التميمي  وق��ال��ت 
رأي��ت  بحثًا  »أج��ري��ت  االن��ب��اء 
ف  املوظف  دوام  ع��دم  ان  فيه 
أوف��ر  ه��و  مؤسسته  او  دائ��رت��ه 
النقل  تكاليف  الن  دوام��ه  من 
كذلك  والكهرباء  الدولة  عىل 
ال  باملقابل  االنتنيت  وخدمة 
تكون  ورب��ام  له  انتاجية  توجد 
أعداد كبرة  امام  لدقائق ونحن 
انتاجية  مقابل  املوظفني  م��ن 

منخفضة جدًا«.
وأضافت التميمي »عملت بحثًا 
حول هذا املوضوع ووجدت ان 
 20 ملدة  يعمل  موظف  افضل 
عن  نتحدث  هنا  ونحن  دقيقة 
عمل  يصل  ورب��ام  مثالية  حالة 
الفتتة  دقائق«،   10 اىل  املوظف 
من  عينة  »شمل  بحثها  ان  اىل 
الالة  تنطبق  وق��د  املؤسسات 

عىل مؤسسات اخرى«.
ان  بحثها  ف  النائبة  وروت 
»املوظف يأيت للدوام متأخرًا اىل 
دائرته أو مؤسسته ومن ثم يقوم 
الغرف  ف  زمالئه  عىل  بجولة 
االفطار  وجبة  يتناول  وبعدها 
وبعد ان يروج بعض املعامالت 
م��واق��ع  ب��ال��ت��ص��ف��ح ف  ي��ق��وم 
الديث  ت��ب��ادل  او  االنتنيت 
عرب  او  واصدقائه  زمالئه  مع 
يذهب  وبعدها  النقالة  اهلواتف 
وجبة  وت��ن��اول  ال��ص��الة  الداء 
الغداء وكأنه حيسب وقتًا للدوام 

توزيع  ي��وم  ف  ولكن  غ��ر،  ال 
املوظفني  كل  ان  نجد  الراتب 
الحظته  امر  وه��ذا  متواجدون 
شخصيًا لذا علينا القيام بضغط 

اكثر عىل نفقات الدولة«.
طبيعة  »م��ن  ان  اىل  وأش���ارت 
حالة  وج��ود  العراقي  املواطن 
ارساف ف النفقات وف جماالت 
وهي  والكهرباء  املاء  مثل  عدة 
اىل  ونحتاج  عامة  سلوكيات 
اهل��در،  وليس  االقتصاد  ثقافة 
وامل��ع��ن��ي ب��االم��ر ب��داي��ة هي 
ارساف  فيها  حيث  ال���وزارات 

ال��ك��ه��رب��اء وخ��دم��ة  ح��ت��ى ف 
االنتنيت«.

ف  العراقية  ال��دول��ة  وتعتمد 
السنوية  املالية  موازنتها  بناء 
النفط  واردات  عىل   %90 بنحو 
اسعار  انخفاض  وادى  املصدر, 
اخلام منذ منتصف العام املايض 
اىل تراجع كبر ف موارد العراق 
حيث  السنوية  موازنته  ضمن 
 100 نحو   2015 عام  بلغت 
متوقع  مايل  بعجز  دوالر  مليار 

يصل اىل %25.

النائبة ماجدة التميمي: الدوام 
الفعلي لبعض الموظفين ال يتجاوز 

20 دقيقة
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ي��ع��دهّ االس��ت��ج��واب ال��ربمل��اين 
املهمة  الرقابية  األساليب  من 
من  تستطيع  ال��ت��ي  واخل��ط��رة 
الترشيعية  السلطة  خ��الهل��ا 
السلطة  م��ع  ال��وض��ع  م��وازن��ة 
مناقشة  إىل  يرمي  فهو  التنفيذية 
أحد  أو  بمجموعها  الكومة 
الوزراء وحماسبتهم عن ترصف 
م��ع��ني ق���ام ب��ه أح���د ال����وزراء 
انتهجتها  حم���ددة  سياسة  أو 

الكومة.
من  نوعًا  يشمل  واالستجواب 
يوجهه  واللوم  والنقد  االت��ام 
النيايب  املجلس  أعضاء  أح��د 
واستفسارًا  استيضاحًا  طالبًا 
ال���وزراء،  أح��د  أو  للحكومة 
عن  يتلف  واالس��ت��ج��واب 
ال��س��ؤال حيرص  أن  ال��س��ؤال ف 
األصول  حسب  املناقشة  باب 
السائل  النائب  بني  ما  الربملانية 
بينام  فقط،  املجيب  وال��وزي��ر 
يتعدى االستجواب دور النائب 
أعضاء  لسائر  املعنيني  والوزير 

ف  االش���تاك  النيايب  املجلس 
االستجواب،  موضوع  مناقشة 
وأم����ا م���ا ي��ت��ص ب��األص��ول 
فهي  االستجواب  عند  اتباعها 
ال ختتلف كثرا عن تلك املتبعة 

عند السؤال.
فالنظام الداخيل ملجلس النواب 
املجلس  لعضو  ب���أن  ي��ق��ض 
وعرشين  مخسة  بموافقة  النيايب 
استجواب  يوجهون  ع��ض��وًا 
أو  ال���وزراء  جملس  رئيس  اإىل 
لتقييم  ال��وزراء  أو  نوابه  أحد 
تدخل  التي  الشؤون  ف  أدائهم 
جتري  وال  اختصاصهم،  ف 
املناقشة ف االستجواب إال بعد 
سبعة أيام ف األقل من تقديمه، 
وي��ق��دم ط��ل��ب االس��ت��ج��واب 
بواسطة  الكومة  إىل  خطيًا 
عىل  ويتوجب  املجلس،  رئيس 
مدة  بعد  جتيب  أن  الكومة 
للمبارشة  تقديمه  من  أسبوع 
إن  وج��دت  إذا  إال  بمناقشته، 
أو  حتقيق  إج��راء  يتطلب  األمر 

مجع معلومات يتعذر معها الرد 
القانونية فيحق هلا  املهلة  ضمن 
أن تطلب من هيئة رئاسة جملس 
النواب متديد املهلة وهلذه اهليئة 
تعتربه  ما  وف��ق  ذل��ك  حت��دد  أن 
ج��واب  ورود  وع��ن��د  ك��اف��ي��ًا، 
ال��ك��وم��ة )ال���ذي ل��ألس��ف مل 
النظام  ف  زمني  بسقف  حي��دد 
واض��ح(  خلل  وه��ذا  الداخيل 
االستجواب  موضوع  ُي��درج 
من  جلسة  أع���امل  ج���دول  ف 
املخصصة  املجلس  جلسات 
ل��ألس��ئ��ل��ة واالس��ت��ج��واب��ات 
ويوزع  ورودها،  تاريخ  حسب 
االس���ت���ج���واب واجل������واب، 
لصاحب  ال���ك���الم  وي��ع��ط��ى 
عىل  للحكومة  ثم  االستجواب 
مرة  ال��رد  حق  منهام  يكون  أن 
أن  إم��ا  النتيجة  وف  واح���دة، 
يعلن النائب املستجوب اقتناعه 
باجلواب فيعلن رئيس املجلس 
ف  البحث  انتهاء  األث���ر  ع��ىل 
يعمد  ال  أن  رشط  امل��وض��وع 

موضوع  تبني  إىل  آخ��ر  نائب 
ف  ويتم  نفسه،  االستجواب 
هذه الالة اتباع نفس األصول،  
وإما أن ال يقتنع النائب اجلواب 
بالكومة  الثقة  طرح  ويطلب 
إجراء  إىل  املجلس  يعمد  قد  أو 
ه��ذا  أن  إال  ب��رمل��اين،  حتقيق 
به  اإلح��اط��ة  بعد  األس��ل��وب 
ومقارنته  النظرية  الناحية  من 
ف  وب��ال��ذات  العميل  بالواقع 
حميطنا العريب يتلف من بلد إىل 
آخر ومقارنة مع الواقع النظري 
لعدم  ونتيجة  العراق  أن  نجد 
حديث  السيايس  االس��ت��ق��رار 
الربملانية  الرقابة  بوسائل  العهد 
الوسائل  هلذه  استخدامه  رغم 
ف ظل التجربة الوليدة ملجلس 
تعد  بينام  ال����ايل..  ال��ن��واب 
الرائدتني  مها  ومرص  الكويت 
ف  منهام  االس��ت��ف��ادة  ويمكن 

إنجاح التجربة العراقية.

ثقافة
االستجواب البرلماني وأثره

سياسية

مشاركة: فاطمة علي
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 ، واح��د  فكر  رحم  من  ولْدنا 
واحد،   بيت  ف  طفولتنا  عشنا 
واح��د،   زق��اق  ف  لعبنا  هلونا 
درس��ن��ا ف م��درس��ة واح���دة،  
صالتنا ف جامع واحد ، ومرت 
والسنون  وال��ش��ه��ور  االي���ام 
الظامل سوية ونحن ف  وقارعنا 
عنفوان شبابنا انا مل امنَّ عليك 
ب���يشء وان����ت ت��ت��غ��اىض عن 
اخطائي مجعتنا الكلمة ، مجعتنا 
امور  عىل  نختلف  مل   ، العقيدة 
حاسدونا  حسدنا  بل   ، الدنيا 

علهم يفرقونا .
اخطأنا  ام نحن  منا  هل متكنوا 
؟ ه��ل ك���ان ي��تب��ص اح��دن��ا 
باالخر ام كانت الرباءة ترتسم 
وتبتهج عىل حميانا ؟ انا اعتربها 
نزوة وكبوة ، تعاَل يتكْئ احدنا 
عىل االخر لننهض ، هل رايت 
الفرص  يتحني  كيف  عدونا 
احتضناهم  دارنا  هلم  فتحنا  ؟ 
نسينا غوائلهم قلنا عفا الل عام 
ال  سذج  اناس  وكأننا   ، سلف 
نعلم كيف يكيدون لنا ؟،بانت 
الرائر  وانكشفت  العورات 
الفضائح  تنفضح  وب����دات 
كانوا  بام  فضيحة  تلو  فضيحة 

اختلفنا  نعم   ، لنا  يططون 
 ، ك��ب��وة  وه���ي  ن���زوة  بسبب 
عنك  عفوت  انا  نلتحْم  تعاَل 
فاسالك ان تعفو عني ، سفينتنا 
ما  اذا  للمخاطر  عرضة  باتت 
من  الربان  دفة  عىل  اختصمنا 
يالو  ال  ربان  فلدينا  ؟  يقودها 
جهدا للم شتاتنا ، تعاَل نعتذْر 

من  نتمكن  حتى  منا  ب��دا  عام 
التي  واملكائد  الدسائس  صد 
حاملا  نواياها  ع��ن  افصحت 
اهنم   ، االمور  عندهم  تازمت 
عانينا  وىل  اغ��رب  لزمن  حينون 
ُن نحن  منه االمرين ، تعاَل نحهّ
وعنفوان  الصبا  ألي��ام  ايضا 
ظن  نخيب  ال  تعال   ، الشباب 

غرك  يل  ليس  فانا  بنا  ابنائنا 
امحيك  غري  لك  ليس  وانت 
حتميني ادافع عنك تدافع عني 
، زعل الربان طال وابناؤنا ساء 
الجتعلهم  ارجوك   ، الال  هبم 
ومصرنا  ف��ق��درن��ا  ي��ن��دم��ون 
مرتبط هبم مثلام قدرك وقدري 

مرتبط احدهم باالخر .

لنستفْد ما مىض فليس كل حمنة 
فيها  منها  للبعض  بل  أنة  هي 
ما  لنا  تكشف  وع��ربة  درس 
تومهنا ف حكمنا عليه واملحنة 
القيقية هي التي متر بنا وتاخذ 
من صربنا وحبنا ماخذا واسعا 
وجتعل اهلوة تتسع اكثر من غر 
تضء  ضوء  حزمة  نجعلها  ان 

الزوايا املظلمة التي ختتبئ فيها 
حمنتنا  من  لنجعل  اخلفافيش 
التاخي  نحو  ان��ط��الق  نقطة 
كل  عىل  واالنقضاض  والتازر 
بقيت  مثلام  السوء  بنا  يريد  من 
علام  السالم  عليه  السني  حمنة 
ملن  الدرب  يضء  ونورا  وقلام 

سار عىل دربه .

وهاهو  رسيعا  يمر  فالوقُت 
لكم  وكشف  فرصة  منحكم 
فاغتنموا  ال��ك��ال��ة  ال��وج��وه 
الفرصة قبل ان متر من امامكم 
 ، الريح  من  ارسع  فمرورها 
ال  ان  وج��ل  ع��ز  الل  واس���ال 

تقولوا والت حني مندم . 

ياصاحبي.. 
عفوُت عنك
 فاعُف عني
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السالم  عليه   جعفر  أيب  ع��ن 
عليه  املؤمنني  أمر  سئل   : قال 
ال��ص��الة وال��س��الم ع��ن خلق 

ادم؟
إنهّ  ال��س��الم:  عليه  ف��اج��اَب 
 ، خلقًا  يلق  أن  أح��بهّ  الل  
اجلن   من  مىض  ما  بعد  وذلك 
 ، سنة  آالف  سبعة  والنهّسناس 
فلامهّ كان من خلق الل أن يلق 
التهّدبر  م��ن  أراد  ��ذي  ل��لهّ آدم 
من  نه  مكوهّ هو  فيام  والتهّقدير 
كشف  واألرض��ني  الساموات 

اموات. عن أطباق السهّ
إىل  انظروا   : املالئكة  قال  ثم 
من  خلقي  من  األرض  أه��ل 
ترضون  هل  والنهّسناس  اجلنهّ 
أعامهلم وطاعتهم يل؟ فاطلعت 
فيام  يعملون  ما  ورأوا  املالئكة 
ماء  الدهّ وسفك  املعايص  من 
والفساد ف األرض بغر القهّ ، 
قال : فلامهّ سمع الل تعاىل مقالة 
ف  جاعل  إينهّ   : ق��ال  املالئكة 
تي  حجهّ فيكون  خليفة  األرض 
عىل خلقي ف األرض ، فقالت 
املالئكة : سبحانك ربهّنا أجتعل 
ويسفك  فيها  يفسد  من  فيها 
بحمدك  نسبهّح  ونحن  ماء  الدهّ

س لك؟ ونقدهّ
فقال الل تعاىل : يا مالئكتي اينهّ 

أخلق  أينهّ  تعلمون  ال  ما  أعلم 
خلفائي  أجعلهم  بيدي  خلقًا 
عىل خلقي ف أريض ، ينهوهنم 
وينذروهنم   ، معصيتي  ع��ن 
 ، ط��اع��ت��ي  اىل  وهي����دوهن����م 
 ، سبييل  طريق  هبم  ويسلكون 
ونذرًا  عذرًا  يل  ة  حجهّ أجعلهم 
أريض  من  ياطني  الشهّ وأنفي 
فأسكنهم   ، منهم  رها  وأطههّ
األرض  أقطار  من  اهل��واء  ف 
خلق  يراهم  فال   ، الفياف  وف 
وال   ، شخصهم  ي��رون  وال   ،
 ، يالطوهنم  وال   ، جيالسوهنم 
وال يؤاكلوهنم ، وال يشاربوهنم 
، وأنفرهّ مردة اجلنهّ العصاة عن 
نسل  بريهّتي وخلقي وخريت ، 
وأجعل   ، خلقي  جياورون  فال 
حجابًا  اجلانهّ  وبني  خلقي  بني 
شخص  خلقي  ي���رى  ف��ال   ،
وال   ، جيالسوهنم  وال   ، اجل��نهّ 
مون  يتهجهّ وال   ، يشاربوهنم 
من  عصاين  وم��ن   ، مهم  تجهّ
مته  عظهّ ���ذي  الهّ خلقي  نسل 
أسكنهم   لغيبي  واصطفيته 
وأورده���م  ال��ع��ص��اة  مساكن 

موردهم  وال أبايل.
أالهّ  لنا  علم  ال   : املالئكة  فقال 
العليم  أن��ت  انهّ��ك  متنا  علهّ ما 
 : للمالئكة   فقال   ، الكيم 

ب��رشًا  خ��ال��ق  اينهّ 
من  صلصال  من 
فاذا  مسنون  محأ 
ونفخت  يته  سوهّ
ف��ي��ه م��ن روح��ي 

فقعوا له ساجدين .
ق���ال : وك���ان ذل���ك م��ن الل 
يلقه  أن  قبل  للمالئكة  تقدمة 
وما   ، عليهم  منه  احتجاجًا 
كان الل ليغرهّ ما بقوم إالهّ  بعد 
 ، ن��ذرًا  أو  ة ع��ذرًا ع��ذرًا  الجهّ
املالئكة  من  ملكًا  تبارك  فأمر 
 ، بيمينه  غ��رف��ة  ف��اغ��تف   ،
 ، فجمدت  ه  كفهّ ف  فصلصلها 
فقال الل عزهّ وجلهّ : منك أخلق 
الل  ان   : السالم  عليه  قاَل  ثم 
الل  صلوات  آدم  خلق   تعاىل 
فمنه   ، األرض  أديم  من  عليه 
��ي��ب ،  ��ب��اخ وامل��ال��ح وال��طهّ ال��سهّ
الح  والطهّ الح  الصهّ يته  ذرهّ ومن 
ملهّأ خلق  تعاىل  الل  إنهّ   : وقال   ،
آدم صلوات الل عليه ونفخ فيه 
فقال   ، ليقوم  هنض  روحه  من 
اإلن��س��ان  وخ��ل��ق   : ت��ع��اىل  الل 
عجواًل وهذا عالمة للمالئكة 
، إنهّ من أوالد آدم عليه  السالم 
من يصر بفعله صالًا ، ومنهم 
من يكون طالًا بفعله ، ال أنهّ 
يقدر  ال  يب  الطهّ من  خلق  من 

أنهّ من خلق  ، وال  القبيح  عىل 
بخة  ال يقدر عىل الفعل  من السهّ

السن .
أخذ  ���ه  ألنهّ آدم  ��ي   س��مهّ وإنهّ���ام 
 : وق���ال  األرض.  أدي���م  م��ن 
من  آدم  خلق  تعاىل  الل   إنهّ 
آدم  من  اء   ح��وهّ وخلق  الطني 
ة  ومههّ األرض  جال  الرهّ ه  فهمهّ  ،
أديم   : وقيل  جال.  الرهّ النهّساء 
ابعة  الرهّ األرض  أدنى  األرض 
وسط  خلق  ألنهّه   ، اعتدال  إىل 

املالئكة .
صالح  ب��ن  ��الم  ال��سهّ عبد  ع��ن 
ضا  للرهّ قلت   : ق��ال  اهل���روي 
رس��ول  يابن   : عليه  ال��س��الم 
أخربنا  وآله  الل  عليه   صىل   الل 
منها  أك��ل  الهّتي  جرة  الشهّ عن 
اء عليها   آدم عليه  السالم وحوهّ
السالم ما كانت؟ فقد اختلف 
النهّاس فيها ، فقال عليه  السالم 
جرة  الشهّ إنهّ��ام  لت  الصهّ أبا  يا   :
فكانت   ، أنواعًا  حتمل  باجلنهّة 
 ، عنب  وفيها  النطة  شجرة 

نيا . وليست كشجرة الدهّ

aآدم
قصص األنبياء
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تنميُة الموارد البشرية ...
 الماهية والوسائل

اسم هذا  كان  بامهيته/ حيث  قديم  باسمه  البرشية عمل مستحدث  املوارد  تطوير  او  البرشية  املوارد  تنميُة 
االعم  االغلب  ولكن  اخرى  اىل  مؤسسة  من  التسمية  وختتلف    ، االفراد  ادارة  او  العاملني  شؤون  العمل 
، هذا  البرشي  العنرص  تنمية  تسميه  ان رشكة كوكل  بالرغم من  اعاله  االسم  املؤسسات هو  بني  والشائع 
املفهوم ال يرغب اليه الكثر من املؤسسات بل ان البعض يراه عبئا عىل املؤسسة وسببا لتأخر عمل املؤسسة 

وليس التطوير .
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من  العمل  ه��ذا  اىل  ينظُر  ق��د 
سلبية  نظرة  املدراء  بعض  قبل 
أحد  ميهروترا،  سوميت  مثال 
امل��دي��ري��ن ل��رشك��ة س��رك��ور 
بتصنيع  املختصة  انتناشونال 
يكن  مل   ، التحتية  البنية  م��واد 
راض���ي���ا ع���ن ق��س��م امل����وارد 
البرشية، إذ يرى أن العاملني ف 
جمموعة  إال  هم  ما  القسم  هذا 
يفرضون  الذين  املتطفلني  من 
السخيفة  القواعد  من  جمموعة 
عالوة  يستحق  من  حتدد  التي 

أو ترقية.
بخصوص  مشكلة  ثمة  لكن 
االن��ط��ب��اع ال��س��ائ��د ع��ن قسم 
أصبح  إذ  ال��ب��رشي��ة،  امل����وارد 
اسمه مقرونا بفكرة السياسات 
تعرقل  ال��ت��ي  ال���الزم���ة  غ��ر 
من  والكثر  ال��رشك��ات،  نمو 
تصور  لدهيم  الشباب  املديرين 
سلبي عن قسم املوارد البرشية. 
إل��ي��زاب��ي��ث ج����ورج، أس��ت��اذة 
ف  واإلدارة  األع���������امل 
للعلوم  كونغ  هونغ  جامعة 
كل  بداية  وف  والتكنولوجيا، 
إليزابيث  تطلب  درايس  فصل 
العليا  ال��دراس��ات  طالب  من 
كانت  إن  أي��دهي��م  يرفعوا  أن 
عن  إجيابية  نظر  وجهة  لدهيم 
»وأكون  تقول  البرشية.  املوارد 
واحد  طالب  رفع  لو  حمظوظة 
ي���ده. ل��دي ط��الب م��ن مجيع 
لدهيم  ومجيعهم  العامل،  أنحاء 

النظرة السلبية ذاتا«.
هو  السلبية  النظرة  هذه  سبُب 

الية عمل املوارد البرشية حيث 
املفاهيم  ي��رجت��ل  م��ن  هنالك 
الذي  العمل  هل��ذا  والقوانني 
ومهم  حيوي  انه  البعض  يراه 
، ول��ك��ن م��اه��ي االم��ت��ي��ازات 
العامل  هبا  يمتاز  ان  جيب  التي 
لألسف  البرشية؟  امل���وارد  ف 
الشديد ان البعض منهم يقترص 
للمدراء  ال��دورات  اقامة  عىل 
وهذا  االختصاصات  وبعض 
الية  وفق  يكون  ان  جيب  ايضا 
ال��ذي  ان  ه��ل  مثال   ، سليمة 
ي��ط��ط ل����دورة خت��ص م���دراء 
له خربة  مثال  الصناعي  القطاع 
الصناعة  وادارة  بالصناعة 
عىل  االع��ت��امد  جم��رد  ان��ه  ام  ؟ 
لإلدارة  املشتكة  املصطلحات 
يتقبل  ال  ال��ال��ة  ه���ذه  ف  ؟ 
هكذا  امل��ؤس��س��ات  اص��ح��اب 

تطوير للموارد البرشية .
اخلاص  قسمها  مؤسسة  لكل 
التي  البرشية  امل��وارد  بتطوير 
سر  عىل  مطلعا  كادرها  يكون 

عمل هذه املؤسسة مثال تطوير 
املوارد البرشية ملؤسسة اعالمية 
صناعية  ملؤسسة  عنه  يتلف 
اولويات  واخرى جتارية، ومن 
هي  ال��ب��رشي��ة  امل����وارد  تطوير 
اجياد االجواء السليمة للتفاهم 
املؤسسة  شعب  او  اقسام  بني 
لغة  اجي��اد  خالل  من  الواحدة 
وتقريب  للجميع  م��ش��تك��ة 
وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر وت��ذل��ي��ل 

الصعاب.
وي�����رى ال��ب��ع��ض ب����ان ه��ذا 
ف  جديدا  اسام  سيأخذ  القسم 
غوغل،  رشك��ة  مثال  املستقبل 
قسم  تسميه  املثال،  سبيل  عىل 
إدارة العنرص البرشي، لتجنب 
باسم  املرتبطة  السائدة  النظرة 
املوارد البرشية، ويروج للقسم 
املبهجة  الثقافة  »أبطال  أنه  عىل 

ف غوغل«.
التي  املهمة  االم���ور  ب��ني  م��ن 
املوارد  تطوير  هبا  تلم  ان  جيب 
التي  ال��ظ��روف  ه��ي  البرشية 

حتيط باملؤسسة عامة وباملوظف 
فمراعاة  خ��اص��ة  ال��ع��ام��ل  او 
اجل��ان��ب ال��ن��ف��يس ل��ل��ف��رد من 
اولويات تطوير املوارد البرشية 
اذا اريد هلا النجاح ف عملها اما 
الدورات  اقامة  عىل  االقتصار 
والدراسات فاهنا ليست بذات 
ختصص  ويبقى   ، املرجو  النفع 
امل����وارد  ت��ط��وي��ر  ال��ع��ام��ل ف 
البرشية مهام جدا بحيث  يكون 
من نفس ختصص املؤسسة التي 
يراد هلا تطوير مواردها البرشية 

.
مؤسسة  هنالك  كانت  اذا  واما 
مثال  للعمل  جماالت  عدة  فيها 
والعالقات  واالع��الم  االدارة 
فيجب  والصناعة  والصرفة 
قسم  جم���ال  ل��ك��ل  ي��ك��ون  ان 
يتلف  البرشية  موارده  بتطوير 
الكل  اما جعل   ، عن االخرين 
للتطوير  واح��د  لقسم  يضع 
ي��رب��ك عمل  ف��ان��ه  ال��ب��رشي 

املؤسسة بكاملها.
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او  معينا  فكرا  يتبنى  من  ك��لُّ 
املفروض  معينة  ايديولوجية 
حماسن  عىل  الضوء  يسلط  ان 
ويتهجم  ينتقد  انه  اما  تبنى  ما 
عىل االفكار االخرى ظانا بان 
هذا االسلوب هو االمثل لنرش 
فكره فهو واهم ، بل ان الطامة 
من  غره  ينتقد  عندما  الكربى 

غر معرفة ماهية ذلك الفكر .
العلامنيُة التي اصبح هلا روادها 
مل ترُس عىل فكر معينة او افكار 
مناقشتها  يمكن  حتى  معينة 
فلربام فيها الصح ولربام اخلطأ، 
ولكننا متأكدون من خطئهم ف 
نقد اخلطاب االسالمي ، وكأن 
الليربالية  او  العلامنية  اص��ل 
ه��و ن��ق��د وت��س��ف��ي��ه اخل��ط��اب 

نسلط  ان  والنريد  االسالمي 
التكوينية  اجلذور  عىل  الضوء 

هلذا الفكر.
االسالمي  اخلطاب  يمثُل  من 
ماهي  وث��ان��ي��ا  اوال  ه���ذا  ؟ 
االسالمي؟  اخلطاب  مفردات 
العلامين  الفكر  اصحاب  والن 
غايتهم النقد فاهنم مل يلتفتوا اىل 
نعم   ، املهمني  السؤالني  هذين 
ومدارس  مذاهب  االسالم  ف 
متعددة  علوم  هنالك  ولكن 
دراس��ة  يسلك  م��ن  يعتمدها 
يصل  حتى  الدينية  العلوم 
الصورة  تكوين  ف  مبتغاه  اىل 

الصحيحة لإلسالم.
ك��ت��ب ال��ت��اري��خ وال���رواي���ات 
اخلطاب  متثل  ال  واالحاديث 

املوثق  فيها  الن  االس��الم��ي 
يعتمد  من  وام��ا   ، والضعيف 
القداسة  ويمنحه  حديثيا  كتابا 
من  الباطل  ياتيه  وال  والصحة 
ويكون  شانه  فهذا  يديه  بني 
عرضة للنقد ويمثل مذهبه وال 

يمثل اخلطاب االسالمي.
يمثل  ال  الكريم  القران  حتى 
جيهل  ملن  االسالمي  اخلطاب 
فان  وتأويله  وتفسره  معانيه 
فيه  اخلاصني  رجاله  للقران 
من حيث ما حيملون من علوم 
انا  اما  القران  تفسر  خاصة ف 
فالنستطيع  العلامين  اهيا  وانت 
ال��ك��م م��ن خ���الل ال��ق��راءة 
بني  وم��ن  للقران،  السطحية 
هو  التفسر  مناهج  اح���دى 

ومثل   ، بالقران  القران  تفسر 
هكذا تفسر اليستطيع اال من 

هو متضلع ف علوم القران.
اليه  يصل  ان  يريد  م��ا  غ��اي��ُة 
للخطاب  نقده  م��ن  العلامين 
تعامل  ن��ق��د  ه��و  االس��الم��ي 
املسلم مع بقية رشائح املجتمع 
قابلة  تكون  الغاية  هذه  ومثل 
عن  صاحبها  زل  اذا  للنقد 
معرفة هوية ومفردات اخلطاب 

االسالمي.
اعتقد ان خر من يمثل اخلطاب 
االسالمي هو منهاج الصالني 
النجف  ف  العليا  للمرجعية 
بشخص  واملتمثلة  االرشف 
السيستاين  السيني  السيد عيل 
املعامالت  كتاب  وحت��دي��دا   ،

العلمانية
وفراغ الفكر
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وااليقاعات 
ف��ي��ه��ا  ف�����ان   ،

ال��ف��ت��اوى واالح��ك��ام 
عالقة  تنظم  التي  الرشعية 

وت��ك��ون   ، باملجتمع  ال��ف��رد 
السيد  ملقلدي  بالنسبة  ملزمة 

السيستاين .
تتضمن  ال��ت��ي  ال��رس��ال��ة  ه��ذه 
االح���ك���ام ال��رشع��ي��ة ج��اءت 
 ) وُسنة  ق��رآن   ( نصوص  من 
استنباط  ف  املرجع  اعتمدها 
اعتامد  هنا   ، الرشعي  الكم 
النصوص  ه��ذه  ع��ىل  امل��رج��ع 
ف  فيها  اج��اد  علوم  وفق  جاء 
والديث  ال��رواي��ة  تشخيص 
الذي يعتمد ف استنباط  املوثق 
ال��ك��م ال��رشع��ي اض��اف��ة اىل 
الدالة  اآلي��ة  اختيار  ف  الدقة 
عىل الكم الرشعي من خالل 
وتأويلها  تفاسرها  دراس���ة 
وملختلف  التفاسر  كتب  ف 
من  التيقن  وب��ع��د  امل��ف��ري��ن 
النص يستنبط الكم الرشعي.

العلوم  ه��ذه  جيهل  ال��ع��ل��امينُّ 
يريد  التي  اآلي��ة  ينتقي  فانه 
اخلطاب  ان��ت��ق��اد  خ��الهل��ا  م��ن 
تفسره  عىل  معتمدا  االسالمي 
املعرفة  عن  والبعيد  السطحي 
للقران  والتأويلية  التفسرية 

الكريم 
ثم  وم���ن 

اخلطاب  ينتقد 
عىل   ، االس��الم��ي 

ابو  حامد  املثال  سبيل 
ال��ق��ران  ف  ب��ان  يعتقد  زي��د 

بآية  واستشهد  متناقضات 
اخرى  اية  ف  بينام  الربا  حتريم 
الذي  ذا  )من  وجل  عز  يقول 
حسنا  ق���رض���ا  الل  ي���ق���رض 
فيضاعفه له( ، معتربا مضاعفة 
ربا  هو  التسديد  عند  القرض 
وجل  ع��ز  الل  حي��رم��ه  فكيف 
وهو يعمل به ؟ مثل هكذا فكر 
اليمكن رده النه سطحي بكل 
ما حتمل الكلمة من معنى ، هذا 
ان مل تكن له نوايا غر سليمة ف 

نقد اخلطاب االسالمي .
ينتقي  اخ���ر  ع��ل��امين  ه��ن��ال��َك 
الصحاح  كتب  من  اح��ادي��ث 
املسلمني  عىل  بالتهجم  ويبدأ 
رسول  ان  مثال  منها  واالسالم 
ليلة  ف  كلهن  نساءه  جيامع  الل 
احداهن  جيامع  او   ، واح���دة 
وهي حائض ، او يراود زوجة 

اسامة 
بن زيد ، او 

يأمر رسول الل صىل 
الل عليه واله املسلمني بحرمة 

والنصارى  اليهود  عىل  السالم 
مل  التي  الروايات  هذه  ومثل   ،
للتمحيص  العلامين  يضعها 
واملتن  السند  رجال  حيث  من 
العلوم  هذه  اصال  جيهل  النه 
نقد  ف  الرئيسية  مادته  تكون 

اخلطاب االسالمي.
للمرجعية  االخ��رة  النصائُح 
االرشف  النجف  ف  العليا 
اجلهاد  ساحات  ف  للمقاتلني 
ورؤى  م��ف��اه��ي��م  ت��ض��م��ن��ت 
الصحيح  االسالمي  للخطاب 
غر  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية  ف 
بنصوص  واستشهد  املسلمني 
)قرآن وُسنة ( ليثبت لآخرين 

ان 
ه�����ذه 

هكذا  النصوص 
 ، انتم  تدعون  كام  ال  تفر 

عىل  وحي��رص  يؤكد  فاإلسالم 
كانت  مهام  االخ��ري��ن  ح��رم��ة 
وف   ، مذاهبهم  او  ديانتهم 
الوجه  عن  كاشفا  ذاته  الوقت 
ال  وان��ه  داع��ش  لكيان  السيئ 
شخص  وق��د  االس���الم  يمثل 
من  ومايتبنى  داع���ش  ه��وي��ة 
بعيدة  اجرامية  ظالمية  أفكار 

عن اخلطاب االسالمي .
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المستبصرُة الفرنسية سيلفي جراد فونتان:
 دائم���ًا ما كنُت ابحث عن الدين الذي يوّلد الراحة في 

النفس وخاصة بعد وفاة والدتي 

كي���ف راودتك فك���رة الدخول 
الى االسالم ؟

كن���ُت ابحث ع���ن احلقيقة منذ 
س���ن مبك���ر وبعده���ا تعرضت 
الى صدمة وف���اة والدتي حينها 
بدأت اشعر بالقلق واحلاجة الى 
ش���يء يهّدئ من نفس���ي جراء 
ذلك وب���دأت ابحث عن الدين 
الذي يعطيني الراحة واالستقرار 
والطمأنين���ة ف���ي القل���ب وفي 
الوقت نفس���ه مس���اعدة الوالدة 
بالدخول الى اجلنة , ومن خالل 
ذلك درست االديان والثقافات 
القدمي���ة اخملتلفة ومنها االغريقية 
واليونانية وفلس���فات الش���عوب 
االخرى وبعدها بدأت بدراس���ة 
اليهودية والتوراة واإلجنيل وفي 
االخير بدأت بدراس���ة االسالم 
والق���ران الك���رمي وملس���ت من 

خالل ذلك ان الدين االسالمي 
يغطي كل ما قرأت من فضائل 
واجنازات وهو الدين احلق الذي 
يبعث الراحة في النفوس واحلمد 

لله وفقت بالدخول اليه .
� كيف وجدِت الدين االسالمي 
عامة واملذهب الش���يعي خاصة 
؟ وه���ل واجهت صعوبات في 

ذلك ؟
الدين االس���المي سمح وسلس 
وقاب���ل للتطبي���ق وواضح وهو 
مكمل جلميع االديان وانا سعيدة 
جدا بهذه الهداي���ة الربانية التي 
أنعمه���ا الله »س���بحانه وتعالى« 
علينا ... ولم اجد اية صعوبة 
في ذلك الن اجملتمع الفرنس���ي  
مجتم���ع علمان���ي وال يع���ادي 
اي مذهب اخر س���واء املس���لم 
او املس���يحي ولك���ن واجه���ت 

معاناة بسيطة على نطاق العائلة 
حي���ث كنت متزوج���ة من احد 
واجنبت  املس���يحين  االشخاص 
من���ه ول���دا وبنت���ن وكان ذلك 
قبل دخولي االسالم وانفصلت 
من���ه ... وتزوجت ش���خصا 
مغربيا مس���لما وهو س���اعدني 
كثيرا عل���ى الدخول الى الدين 
االسالمي عامة واملذهب السني 
خاصة وبقيت معه )8( سنوات 
واكتش���فت ان زواج���ه لي كان 
ألغراض دنيوية للحصول على 
اجلنس���ية الفرنسية ومت االنفصال 
ايضا, وبقيت ابحث باس���تمرار 
عن احلقيقة حتى عام  2004م  
ألنن���ي م���ع جميع اه���ل بيتي 
أصبحنا من املس���لمن الش���يعة  
, وم���ن خالله���م تغلب���ت على 

جميع الصعوبات العائلية .

� من كان السبب احلقيقي وراء 
دخول���ك مذه���ب اه���ل البيت 

»عليهم السالم« ؟
بعض االش���خاص في فرنس���ا 
كانوا من املوال���ن ألهل البيت 
»عليهم السالم« والذين ساهموا 
بش���كل فعال باس���تبصاري من 
خ���الل عرضه���م ل���ي بع���ض 
القصص واملعان���اة التي تعرض 
لها االئمة االطهار اثناء حياتهم 
وبعد مماتهم ومنها س���ب االمام 
علي على املنابر ملدة طويلة من 
الزم���ن وايضا هدم قب���ور ائمة 
البقيع ألتشوق بعدها باالطالع 
اكث���ر عل���ى املذهب الش���يعي 
وبالفعل درست وقرأت الكتب 

الكثيرة اخلاصة به .
� اي الكتب ق���رات والتي كان 
له���ا تأثير كبير علي���ك باعتناق 

� ضمَن سلسة اللقاءات والحوارات مع المستبصرين الذين اعتنقوا مذهب اهل 
البيت )عليهم السالم( ودورهم في نشر افكاره في الدول التي ينتمون اليها 
او التي يسكنون فيها  ومن بين هؤالء الذين بذلوا جهدا كبيرا في نشر افكار 
الفرنسية سيلفي جراد فونتان المهتمة  المذهب الجعفري هي المستبصرة 
تحاول  منذ صغرها  وكانت  والشعوب  والثقافات  واالديان  الحضارات  بدراسة 
الوصول الى الحقيقة الكونية والدين األصلح باإلتباع وخاصة بعد وفاة والدتها 
مما اثرت كثيرا على حياتها وجعلتها تبحث دائما عن دين يولد الراحة في 
النفس وبدوره يقرب الوالدة من الجنة, المستبصرة الفرنسية سيلفي جراد 
فونتان حلت ضيفة خفيفة الظل على مجلة )االحرار( ولتسليط الضوء اكثر عن 

حياتها واستبصارها دار معها الحوار التالي :�

ترجمة/ عالء شطان التميميحوار/ قاسم عبد الهادي
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الدين االسالمي  ؟
قراُت كتبًا كثيرة عن اإلس���الم 
ومنه���ا ما يتعل���ق بحياة الزهراء 
واالمام علي واحلس���ن واحلسن 
»عليه���م الس���الم« ومنها )حياة 
الزهراء , نهج البالغة( وذهبت 
ال���ى جامع باري���س الكبير ومت 
اعطائ���ي الكت���ب الت���ي فيه���ا 
مقارنات بن االديان واستفدت 
منه���ا الكثي���ر مبعرف���ة الدي���ن 
االس���المي والف���رق بينه وبن 
االديان االخرى وكان لي مبثابة 
الدفع���ة لألم���ام ... وعندما 
قرات القران وتفاس���يره وجدت 
ما يكف���ي لدخول اإلس���الم , 
وكذل���ك بحثت كثي���را باملواقع 
ووقع  االلكتروني���ة  واملق���االت 
اختي���اري عل���ى مق���ال ح���ول 
فاطمة الزهراء »عليها الس���الم« 
ووج���دت انه���ا ام���رأة عظيمة 
عانت ما عانت وعاشت ظروفًا 
صعبة وكان لي الشوق بالتوسع 
في ذل���ك والبحث عن جوانب 
اخ���رى من حياته���ا , ودخلت 
عل���ى موق���ع الكتروني خاص 
بالدكتور عباس السبتاني )كاتب 
ومترجم كبير جدا وترجم مئات 
الكتب من العربية الى الفرنسية( 
حيث وجدت من خالل ما كتب 
الكترونيا بان اهل البيت »عليهم 
الس���الم« هم الس���اللة احلقيقية 
والطبيعية لإلس���الم وللرس���ول 
باإلتباع واالقتداء  وهم االجدر 
واقتنع���ت بصورة تامة في ذلك 
من خالل كتب الدكتور عباس 

السبتاني .
� هل توقفِت عند هذا احلد على 
نطاق العائلة فقط أم دخلِت في 
مناقش���ات اخرى لكسب بعض 

االفراد الى املذهب الشيعي ؟
ال اب���دًا.. لم اتوقف عند هذا 
احلد بل س���عيت جاهدة لنش���ر 

االسالم عامة واملذهب الشيعي 
خاصة , وكان همي الوحيد هو 
مخاف���ة الله »س���بحانه وتعالى« 
بغض النظر عن املذهب الشيعي 
او الس���ني الن في فرنسا نسبة 
اإلحل���اد كبي���رة وواس���عة جدا 
ودخل���ت ف���ي نقاش���ات كثيرة 
وكان اس���لوب اقناعي لآلخرين 
عن طريق املس���يرة التي دخلت 
من خاللها الى االس���الم وكان 
الناجت جيدا بكس���ب الكثير من 
الفرنس���ين والقسم اآلخر خرج 
م���ن نطاق اإلحلاد وهذا اضعف 

االميان .
� كي���ف وجدِت كرب���الء وهل 
تشعرين بالقلق بالتواجد فيها ؟

انا س���عيدة جدا بوج���ودي هنا 
في مدينة اإلمام احلس���ن »عليه 
االم���ن  لل���ه  الس���الم«واحلمد 
واالمان مس���تتب بصورة كبيرة 
وعلى العكس متاما عما سمعناه 
او شاهدناه في وسائل االعالم 
فاملدين���ة ومحيطها اجملاور تعيش 
حالة امن كبيرة واوضاع العراق 
جميلة جدا وانا على اطالع تام 
بها وخاصة مدين���ة كربالء من 
خ���الل متابعتي املس���تمرة لقناة 
كربالء الفضائي���ة وبالعكس لم 
يراودني القل���ق اطالقا ولكنني 
الصعوب���ات  بع���ض  واجه���ت 
في اجمل���يء من االه���ل )بناتي 

واوالدي( الذين منعوني النهم 
يعتقدون بان الوضع األمني غير 
مس���تتب في البالد وش���اهدت 
املراس���يم الروحانية جميلة جدا 
في كربالء م���ن خالل العتبات 
بالصحن���ن  املتمثل���ة  املقدس���ة 
وحضور  والعباس���ي  احلس���يني 
العدد الكبير من الزائرين الذين 
احيوا الش���عائر احلس���ينية ... 
ومتت دعوتي عن طريق ش���عبة 
االع���الم الدول���ي وفرحت بها 
كثي���را الن هم���ي الوحي���د هو 
زي���ارة االم���ام احلس���ن »عليه 
واحلم���د  وكرب���الء  الس���الم« 
لله حتق���ق مرادي بفض���ل الله 
والقائمن على العتبة احلس���ينية 

املقدسة .
ادعو كثي���را في صالتي لقوات 
احلش���د الش���عبي الذي���ن تركوا 
اهلهم وعوائلهم وذهبوا للدفاع  
عن الوطن ومن دون اي مقابل  
� ما هو رأي���ِك بفتوى املرجعية 
الرشيدة بحمل السالح والدفاع 

عن األرض واملقدسات؟
فتوى املرجعية كبيرة جدا والبد 
لإلنس���ان ان يدافع عن نفس���ه 
ومذهب���ه وعقيدت���ه وان���ا ادعو 
ليال ونهارا ومن خالل صالتي 
لقوات احلش���د الش���عبي الذين 
ترك���وا اهلهم وعوائلهم وذهبوا 
بالدفاع ع���ن الوطن ومن دون 

اي مقاب���ل , والفت���وى منطقية 
ج���دا وكبيرة اطلقته���ا املرجعية 
باملرج���ع  واملتمثل���ة  املبارك���ة 
العظيم الس���يد على احلس���يني 
السيس���تاني »دام ظله« وهي ان 
دلت فأنها تدل على قوة الدين 
االس���المي وج���اءت في وقت 
وتاريخ مناسبن لصد الهجمات 
التكفيرية الظاملة التي تريد السوء 

للعراق وأهله«.
� الس���طور االخي���رة ل���ِك ماذا 
تقول���ن فيها وان���ت في حضرة 
االمام احلسن »عليه السالم« ؟

بالنس���بة للش���عور ال يوص���ف 
وانا في حضرة االمام احلس���ن 
»عليه الس���الم« وم���ا رأيته من 
عظم���ة املق���ام وكث���رة الزائرين 
املتواجدين حتت القبة الش���امخة 
... وان دل ه���ذا االم���ر فهو 
ي���دل على عظمة صاحب املقام 
, والش���يء امله���م وال���ذي لفت 
انتباهي كثي���را التطور العمراني 
في مدينة كربالء والدور الكبير 
الذي تقوم فيه العتبات املقدسة 
م���ن اج���ل توفير س���بل الراحة 
للزائرين على العكس ما نسمعه 
من وس���ائل االعالم بان العراق 
عامة وكربالء خاصة تعاني من 
االهمال بالبنى التحتية , وامتنى 
مس���تقبال تك���رار ه���ذه الزيارة 
وسأعمل جاهدة من اجلها . 
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مشاركة: عقيل احلاج
اذا كانت حتت اقدام االمهات 
هي اجلنة فما قيمة القدم التي 
فوق اجلن���ان وبالتالي ما قيمة 
االم الت���ي تكون اجلنان حتت 

اقدامها؟ 
لق���د بن الق���ران الكرمي قيمة 
االم واص���ل قيمة االم فاطلق 
الق���ران كلم���ة االم على كل 
اص���ل مقدس وعظي���م مثال 
مكة املكرم���ة ام القرى النها 
الس���ماوية  الرس���االت  مهبط 
التي اختاره���ا الله كما اطلق 
الله ع���ز وجل على س���ورة 
الفاحت���ة وخزائ���ن علم���ه ام 
الكتاب ون���ص القران الكرمي 
على عظمة االم بآيات عديدة 
ْيَنا اإْلِْنَساَن بَِوالَِدْيِه  منها )َوَوصَّ
ُه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن(..  َحَمَلْتُه ُأمُّ
إذن فل���الم مق���ام عظيم عند 
الله هي التي حملت واجنبت 
وربت وضح���ت وحتملت ما 
حتملت من االذى تشقى كي 

تس���عدنا وس���عت واجتهدت 
على ان تخ���رج جيال فاضال 
مؤمنا ملئ  باخلير واحلب. 

ونع���رف قدر ش���أن االم من 
قول النبي )صل���ى الله عليه 
وآل���ه( اذ ج���اء رجل يس���أله 
فقال: يا رسول الله من احق 
الناس بحسن صحابتي؟ قال 
امك قال ث���م من؟ قال امك 
قال ثم من؟ قال امك قال ثم 
من؟ قال ابوك فقد كرر كلمة 
امك ثالث مرات للتأكيد على 
عظمتها، فمهما قيل عنها لن 
نوفيها حقها ابدا فاألم ليست 
مدرسة فقط بل عالم بأجمعه 
فهي وراء كل تقدم وراء كل 
عظي���م وراء كل بطولة وراء 
كل والء آلل البي���ت )عليهم 
السالم(.. حيث قال الشاعر 

بحقها:
 ال ع���ّذَب الل���ٌه اّم���ي انه���ا 
ش���ربْت  .. ح���بَّ الوصيِّ 

وغذتنيِه باللنِب 

فه���ي خارط���ة طريقن���ا الى 
اخلي���ر واجلن���ان لي���س هناك 
وس���ادة في الدنيا انعم وارق 
من حض���ن االم فهي الدفء 
والقلب احلنون هي من تعب 
وسهر الليالي لراحتنا هي من 
ضحت بنفسها من اجلنا هي 
االنس���انة التي عجز اللس���ان 
ع���ن وصفها وهي ذات الكم 
العظي���م م���ن العط���اء  الذي 
ليس له ح���دود، فماذا نفعل 
امامه���ا؟ وهي التي قال النبي 
محمد )صلى الله عليه وآله( 
عنه���ا: يا علي رضا الله كل 
الرض���ا في رض���ا الوالدين؛ 
وس���خط الله في سخطهما، 
ومل���ن فاته بّر امه في احلياة ال 
يحزن على ما فات فان برها 
بع���د موتها اعظم عن���د الله 
فهنيئا ملن عرف قدر هذه االم 
العظيم���ة واخلص في حياتها 
وبعد موتها، وإن تذكرها بعد 
املوت وخصوص���ا في جوف 

الليل فليبكي عليها ألنها طاملا 
سهرت وهي تبكي ألجلنا.. 
بل يقف اجالاًل لها بن يدي 
الله ويبدل بكاءه بالتوجه لله 
بالدعاء والص���الة لها عوضًا 
ع���ن رضاعتها وس���هرها في 
الليال���ي والن���اس ني���ام لعله 
يحظ���ى برض���ا الل���ه ورضا 
رسوله الن برضاها انال اجلنة 

التي سجدة حتت اقدامها. 
وروي ان االنس���ان اذا ماتت 
امه ينادي ملك فيقول اعمل 
يا بن ادم فقد ماتت من كنت 
تك���رم من اجله���ا ويكفي ان 
دعوة االم تخرق الس���ماوات 
الس���بع فهنيئا مل���ن كانت امه 
تدعو ل���ه وه���ي راضية عنه 
فم���ن برها وعرف قدرها فقد 
فاز ول���و انه مهم���ا قدم لها 
لم ي���وِف طلقة م���ن طلقات 
والدته���ا النها ه���ي اجلنة بل 

اجلنة حتت اقدامها.
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اناطبيبك 

هشاشُة العظام »وهن العظام« ... للوقاية منه 
� االمتناُع عن التدخين وممارسة الرياضة بصورة مستمرة

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

مرٌض يصيُب الهيكل العظمي 
لإلنس���ان البال���غ وينت���ج من 
قل���ة كثافة وصالب���ة الهيكل 
العظمي وبالتالي سهولة كسر 
العظام في ظروف او النشاط 
اليومي العادي ويسمى )كسر 
وان   , العظ���ام(  وه���ن  او 
تقدم العمر الس���بب الرئيسي 
له���ذا امل���رض وكذل���ك بعد 
س���ن الي���اس في النس���اء اي 
بع���د انقطاع الدورة الش���هرية 
عنهن  وملعرفة املزيد عن هذا 
املرض مجلة »االحرار« التقت 
الدكت���ور حيدر محمد مهدي 
اختص���اص مفاص���ل وتأهيل 
طبي في مدينة االمام احلسن 
»عليه الس���الم« الطبية والذي 

بن لنا ما يأتي ؟
اساُب حدوث املرض :�

ان م���ن اه���م االس���باب في 
هشاشة العظام هو تقدم عمر 
االنس���ان وكذلك اضطرابات 
النس���اء بعد  الهورمونات في 
سن الياس وقلة االوستروجن 
ف���ي ال���دم وهن���اك عوام���ل 

س���البة تزيد اإلصابة في هذا 
املرض مث���ل )التدخن, تناول 
والغازية  الكحولية  املشروبات 
, واالكث���ار م���ن اكل اللحوم 
احلمراء , وقل���ة تناول الغذاء 
الغن���ي بالكالس���يوم وفيتامن 
d وفيتام���ن c مث���ل البي���ض 

واحلليب والفواكه(.
اعراُض املرض :�

يكون م���رض وه���ن العظام 
ف���ي كثير من احل���االت ليس 
له اع���راض »مرض صامت« 
ويش���خص عن طري���ق اخذ 
الروتينية  الش���عاعية  الرق���وق 
للعم���ود الفق���ري واملفاص���ل 
وفي بعض احلاالت يشخص 
في ردهة الطوارئ نتيجة كسر 
تلقائ���ي ف���ي الرس���خ او في 

مفصل الورك .
التشخيُص :� 

يت���م تش���خيص امل���رض عن 
طري���ق الفح���ص الس���ريري 
للمريض واخذ اش���عة خاصة 
تس���مى  العظ���ام  للهشاش���ة 
حس���ب   )dxa( )الدكس���ا( 

منظم���ة الصح���ة العاملية عند 
بل���وغ مقياس )ت � س���كور( 
سالب )2,5( او اقل يشخص 
بالهشاش���ة )وهي اشعة دقيقة 
ومركزة وخاصة في الهشاشة 
موجودة في كربالء منذ س���نة 

تقريبا(.
طريقة العالج :�

الوقاية خير م���ن العالج عن 
طري���ق االكث���ار م���ن تناول 
والبيض  احللي���ب ومش���تقاته 
والتعرض الى اش���عة الشمس 
خاصة وقت الصباح او العصر 
واالكثار من تناول الفيتامينات 
والكالس���يوم   )cld( مث���ل 
يوم���ن والفح���ص الروت���ن 
ال���دوري للعظ���ام عن طريق 
اخذ اش���عة )dxa( وكذلك 
جتن���ب التدخن واملش���روبات 
الكحولي���ة والغازية وممارس���ة 
الرياضة املنتظمة البسيطة مثل 
التنس والس���احة واملشي ملدة 

ساعة يوميا .
استخداُم العقاقير الدوائية :�

هن���اك نوع���ان م���ن االدوية 

هشاش���ة  لع���الج  تس���تخدم 
العظام بشكل عام .

الن���وع االول / ادوي���ة متن���ع 
تنخر العظام وبالتالي احملافظة 
على س���المة الهيكل العظمي 
مث���ل )الدروني���ت( حب 75 

ملغ اسبوعيا وملدة سنتن .
النوع الثاني / ادوية تس���اعد 
على تكوين مادة العظم مثل 
هورمون براثايرويد ويستخدم 

للحاالت املتقدمة الصعبة .
النصيحة الطبية :�

االمتناع عن التدخن وممارسة 
الرياض���ة بصورة مس���تمرة , 
واالمتن���اع ع���ن املش���روبات 
الغازي���ة والكحولية والتعرض 
لوقت معن الى اشعة الشمس 
وخاص���ة في بداية الش���روق 
والغ���روب الت���ي فيها اش���عة 
مفيدة جدا لإلنس���ان واالكثار 
من تناول احلليب ومش���تقاته 
وكذلك تناول البيض والفواكه 

وخاصة املوز .
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1-مْن كتَب اىل االمام الكاظم عليه السالم يساله عن مكان قرب امري املؤمنني عليه السالم ؟
جواب : أّيوب بن نوح 

2-جزءان يف القران وقعت فيهام سورتان ما رقمهام واسم السور التي وقعت فيهام؟
جواب :   سورة اإلرساء والكهف واجلزء هو اخلامس عر ، وسورة األنبياء واحلج ، واجلزء هو السابع عر .

3- إذا صنع اجلبن من حليب متنّجس فكيف نطّهره ؟
جواب :   يوضع اجلبن يف املاء الكثري فإذا دخل يف أعامق اجلبن طهر .

4-يف أية غزوة إسالمية تربعت النساء املسلامت بحلّيِهنَّ للمجهود احلريب ؟
جواب :   غزوة تبوك . وسمي ذلك اجليش بجيش الُعرسة .

5-هنالك اماكن تكره الصالة فيها عدد مخسة منها ؟
جواب :   احلامُم ، املنزع ، املزبلة ، مرابط اخليل ، معاطن اإلبل ، قرى النمل ، جماري املياه ، األرض السبخة ، كل ارض نزل فيها عذاب 

، معابد النريان ، عى القرب ، بني القبور 
رات ؟ 6-عدد سبعة من املطهِّ

جواب :   املاء املطلق ، الرتاب ، الشمس ، االستحالة ، االنقالب ، اإلسالم ، االنتقال ، الَغيبة ، التبعية .
7-صحابيٌة جليلة ثارت لقتل ابنها عى يد  مسيلمة الكذاب من هي الصحابية ؟

جواب :   نسيبة األنصارية .
َبٍة« البلد / آية 16 فام معنى )ذا مرتبة( ؟ ٨-قال تعاىل : »َأْو ِمْسِكينًا َذا َمرْتَ

جواب :   هو املسكني الذي ال يملك شيئا من حطام الدنيا فيفرتش األرض فيعلق الرتاب بثيابه 
٩-إذا كّنا مل نحرز ِرضا مالك النهر فهل جيوز لنا أن نتوضأ منه أو نغتسل ؟

جواب :   نعم جيوز وجتوز األستعامالت كافة .
10-صحايب جليل أعطاه النبي صى  اهلل عليه  و آله  وسلم الراية يوَم أحد فُقِطعت يمينه وشامله فانحنى عى الراية لكي ال تسقط حتى 

أستشهد فمن هو ؟
جواب :مصعب بن عمري ريض  اهلل  عنه .

11-من أفطَر يف شهر رمضان لعذر رشعي ومل يقِض حتى جاء رمضان آخر فام حكمه ؟
جواب :   يقيض ما فاته قضاؤه ويكّفر عن كل يوم بمد من الطعام للتأخري .

12-ما حكم من أفطر يف شهر رمضان ال لعذر ومل يقِض حتى جاء رمضان آخر ؟
جواب :   يقيض ما فاته قضاؤه ويدفع الكفارة املعروفة عن كل يوم عتق رقبة أو إطعام )60( مسكينًا أو صيام شهرين متتابعني ثم يدفع 

حل مسابقة اسرتي
العدد 485
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كفارة التأخري وهي مّد من الطعام عن كل يوم 
13-هل جيوز أن تصري املرأة إمام مجاعة للنساء ؟

جواب :   نعم جيوز عى أن تقف معهن يف الصف وال تتقدم عليهن .
14-ما هي املدينة العربية التي سميت باسم صنم وصاحبه وقد ورد اسم الصنم يف سورة الصافات ؟

الِِقنَي« الصافات / آية )125( . جواب :   بعلبك يف لبنان . اسم الصنم بعل واسم صاحبه بك ، اآلية »َأَتْدُعوَن َبْعاًل َوَتَذُروَن َأْحَسَن اخْلَ
15-من قائل هذين البيتني

أهل الفضائل واملناقب آل النبي حممد                
واملنقذون من اللوازب املرشدون من العمى          

جواب :سفيان بن مصعب العبدي ، ) من أعالم القرن الثاين (
16-اذا حلن العاقد يف صيغة العقد بحيث نصب املجرور أو جر املرفوع بشكل ال يغري معنى العقد ، أو قال جوزتك بدل زوجتك 

حسب هلجته فهل يصح العقد ؟
جواب :   نعم يكفي ذلك ويصح العقد . 

17-أحُد أصحاب اإلمامني الصادق والكاظم عليهام السالم ألف كتبًا كثرية اشتهر منها )2٩( كتابًا يف التوحيد والفلسفة العقلية ويف 
الرّد عى الزنادقة واملالحدة والطبيعيني والقدرية واجلربية والغالة . اسمه واسم أبيه موجودان يف األرسة املروانية ُرغم الفارق الكبري بني 

ما هو عليه من اهلدى وبني ما َعليه أولئك من الضالل ، فمن هو ؟ 
جواب :   هشام بن احلكم .

1٨-هنالك أنصار لإلمام احلجة خترج عند الظهور من العراق والشام ومرص ما هي اسامؤهم؟
جواب :االبدال والنجباء واالخيار

1٩-إذا ماتت دجاجة ووجدنا يف بطنها بيضة فهل جيوز أكل تلك البيضة ، وإذا ماتت ناقة وكان يف رضعها لبن فهل جيوز رشبه ؟
جواب :   نعم جيوز أكل البيضة وجيوز رشب اللبن .

20-احدى معارك املسلمني ضد الروم اصيب احد اصحاب امري املؤمنني عليه السالم بعينه  فمن هو ؟
جواب :   هاشم املرقال رىض اهلل  عنه .

21-شخٌص قادر عى احلج ومل حيج ثم مات فهل نفقة احلج عنه خترج من ثلثه أو من أصل املال ؟
جواب :   خترج من أصل املال .

22-جمنب او ابن زنا  من املسلمني ذبح طريا هل جيوز اكله ؟
جواب :   جيوز أكل ذبيحتهم إذا كانوا مسلمني .

23-من هو شيخ األنبياء ومن هو سيد البطحاء وشيخ الصحابة وبيضة البلد ؟
جواب :   األول نوح عليه السالم والثاين عبد املطلب عليه  السالم والثالث سلامن عليه  السالم والرابع أبو طالب عليه  السالم .

24-ما معنى واجب الوجود وممكن الوجود
جواب :   األول : هو املوجود بذاته غري املحتاج إىل غريه ... وهو اهلّل  سبحانه الذي حيكم العقل بوجوب وجوده .والثاين : هو الذي ال 

يوجد بذاته ، وإنام حتقق وجوده منوط بموجود آخر . كاملخلوقات مجيعها .
25-ما هي احلاالت التي توجب سجديت السهو ؟

جواب :   الكالم ساهيًا ، التسليم يف غري حمله ، الشك بني األربع واخلمس بعد السجدة األخرية ، نسيان التشهد ، كل زيادة أو نقيصة 
عى األحوط استحبابًا .
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وطريقة  للنجاح  طرائق  ع��دُة 
واحدة للفشل وهذا جيعلنا غر 
معذورين اذا فشلنا فلامذا نتك 
اىل مسلك  املسالك ونلجأ  كل 
الفشل،  مسلك  ه��و  واح���د 
يكون  ال��دراس��ة  ف  ال��ن��ج��اح 
وحل  التحضر  ط��ري��ق  ع��ن 
الواجبات واالنتباه اىل املدرس 
، او يكون عن طريق االستعانة 
او   ، اخلصوصية  ب��ال��دروس 
وامل��الزم  بالكتب  االستعانة 
او   ، ب����ال����دروس  اخل���اص���ة 
الطلبة  ب��ال��زم��الء  االستعانة 
املتفوقني للمذاكرة معهم، واما 
الفشل فال حيتاج اىل عناء، جمرد 
امهال القراءة وعدم االجابة ف 

االمتحان يتحقق الفشل.
فاخلرائط  بيت  بناء  اردَت  لو 
متعددة  البناء  ومواد  اهلندسية 
من  شكل  اختيار  ونستطيع 
بيت  لبناء  االش��ك��ال  م��ئ��ات 
رائع ولكن لو اردت هدمه فال 
غر  ومن  معول  اىل  اال  حتتاج 

خطط هيدم البيت ف يوم.
عدة  له  النجاح   : االنساُن  اهيا 
وس��ائ��ل وم��س��ال��ك وط��رائ��ق 
فلامذا ال تستثمر احداها وتلجأ 
ُخصص  واح����د  ط��ري��ق  اىل 

للفشل ؟

ع��اش��وراء  رة  ز�اي ل��ق��راءة  م��ع��ًا 

ن 
لإم����ام احل��س���اي ��ص��وص��ة �اب املن

)عليه السالم( ومعرفة مفاهيمها 

ا ومعان�اي

إىل  أتقرب  اي 
ن

إ� هللا  عبد  أ�اب  �اي   *

ن 
هللا وإىل رسوهل وإىل أم�اي املؤمن�اي

وإليك  احلسن  وإىل  فاطمة  وإىل 

قاتلك  اءة مم��ن  ل�����اب و�اب ��والت��ك  �اب

َ
ونصب لك احلرب

عليه  الل  )صىل  الل  رس��ول  ف 
وف  للحق  تفسرًا  جتد  وآل��ه( 
عيل )عليه السالم( جتد تفسرًا 
)عليها  فاطمة  وف  الل  لرسول 
وف  لعيل  تفسرا  جتد  السالم( 
جتد  ال��س��الم(  )عليه  ال��س��ن 
السني..  وف  لفاطمة  تفسرًا 

ولفاطمة  للحسني  تفسرًا  جتد 
وللحق  الل  ول��رس��ول  ولعيل 

مجيعًا.
والتك * �اب

والسلوكي  الفكري  باالرتباط 
ب���َك ذل���ك االرت���ب���اط ال��ذي 
يوم  بعد  يومًا  ويقوى  يشتد 
الفكري  باجلانب  لك  واتباعي 

والسلوكي واملعنوي والروحي 
ف املنهج والطريق، والذي ُيعد 
بمثابة تقرب لل ولرسوله ولعيل 
وإليك  وللحسن  ولفاطمة 
)ال���رباءة(  و  الل..  عبد  أب��ا  يا 
الل  ألع����داء  امل��ق��اط��ع��ة  تعني 
ورسوله وأوليائه وأعداء األمة 
أوامرهم  ورف��ض  اإلسالمية 

وعدم الركون إليهم.
لك  ونصب  قاتلك  ممن  اءة  وال�اب  *

احلرب

بمقاطعة أعدائك قاتليك يزيد 
وعمر بن سعد وابن زياد وشمر 
وجيوشهم  اجل��وش��ن  ذي  ب��ن 
تعدادها  الواصل  لك  املحاربة 
أوامرهم  ورف��ض  ألفا  ثالثني 

وعدم الركون إليهم.

للبناِء
عدة مسالك

وللهدم
مسلك واحد

إيحاءات عاشورائية
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يخرج الطّيب من 
الخبيث

بن  خالد  شخصية  اتسمْت 
الوليد بالغموض واالستسهال 
لرسالة  واخل����ذالن  ال��دي��ن��ي 
م  يسلهّ أن  أخرًا  ر  وقرهّ السامء، 
هلا قبل الفتح وبعَد أْن أولغ ف 
دماء املسلمني، ومع متضادات 
بقيْت  التي  الشخصية  ه��ذه 
متارس شهواتا ف الر.. فقد 
تفتخر  فطحاًل  رج��اًل  أنجبت 
حينام  غالمًا  وك��ان  العرب  به 
شهد رسول الل )صىل الل عليه 
أصحاب  من  وأصبح  وآل��ه( 

السالم(  )عليه  املؤمنني  أمر 
ني..  حتى ُقتل بني يديه ف صفهّ
بن  خالد  ب��ن  )امل��ه��اج��ر(  إن��ه 
الوليد بن املغرة بن عبد الل بن 
عمر بن خمزوم بن يقظة بن مرة 

بن كعب بن لؤي بن غالب.
األتقياء  من  ول��د  وللمهاجر 
)عليهم  البيت  ألهل  واملحبني 
وهو  خالد  واسمه  ال��س��الم( 
إليه  تنتسب  الذي  اجلليل  اجلدهّ 
العراق  ف  )اخل��ال��دي(  قبيلة 
)املهاجر(  أن  حيث  والجاز، 

أبناء  م��ن  الوحيد  ال��ول��د  ه��و 
)خالد بن الوليد( الذي أعقب 
أخيه  عكس  عىل  ال��ذري��ة  من 
الذي  الكافر(  الرمحن  )عبد 
)لعنه  معاوية  جيش  مع  كان 

الل( ومل يعقب من الذرية.
ك���ان )امل���ه���اج���ر( م���ن أش��د 
عيل  اإلمام  حق  عن  املدافعني 
وقد  باخلالفة،  السالم(  )عليه 
الفتنة  م��ث��ري  ب��وج��ه  وق���ف 
وك��ان  السقيفة،  وأص��ح��اب 
كر  يذهّ طاملا  عنه(  الل  )ريض 

ال��رس��ول  ب��وص��ي��ة  املسلمني 
وآله(  عليه  الل  )صىل  األك��رم 
السالم(  )عليهم  بيته  بأهل 
ب  نصهّ التي  خم  غدير  وحادثة 
فيها النبي ابن عمه عليًا وصيًا 
وخليفًة من بعده بأمر الل )عزهّ 
وجل(.. ولرب قائل يقول ان 
عليها  تنطبق  )املهاجر(  حالة 
الطيهّب  )ويرج  الكريمة  اآلية 

من اخلبيث(.

الصورة لعملية تشييد جسر المأمون )الشهداء( 
ونصبه بدال من الجسر الخشبي

جسر المأمون )الشهداء( حين كان خشبيا ويطهر 
مرقد الشيخ الكليني قدس سره 1930 وجامع الوزير 

على اليسار

صورة وتعليق

المقبالت
يسميها  م��ن��ه��م  وال��ب��ع��ض 
اخليار  من  وتتكون  الزالطة 
والطامطة ، الحظنا ان البعض 
اخليار  تستخدم  املطاعم  من 
الثانية  الدرجة  من  والطامطة 
ال  وال��ت��ي  الثالثة  وحتى  ب��ل 

منها  بيته  ف  هو  يستخدمها 
اخليار  او  الصغراء  الطامطة 
اخلشن ويقوم بتقطيعها بشكل 
رشوط  يراعي  وال  عشوائي 

النظافة بل لدى البعض جيلس 
بعمل  ويقوم  الرصيف  عىل 
اىل  االلتفات  من غر  الزالطة 
الغبار واجلو امللوث . والرقابة 

الصحية معدومة .
نامل تعاون املواطن وصاحب 
الرقابية  واالج��ه��زة  املطعم 
الس��ت��ئ��ص��ال ه���ذه ال��ظ��اه��رة 

اخلطرة عىل الصحة العامة.

الراصد
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