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ُه َعَمٌل َغْيُ َصالٍِح َفَل َتْس��َأْلِن َما َلْيَس َلَك  ُه َلْيَس ِمْن َأْهِلَك إِنَّ َق��اَل َي��ا ُنوُح إِنَّ
اِهِلنَي )46( َق��اَل َربيِّ إِنيِّ َأُعوُذ بَِك َأْن  بِ��ِه ِعْلٌم إِنيِّ َأِعُظ��َك َأن َتُكوَن ِمَن اجْلَ
يَن )47(  ارِسِ َن اخْلَ نِ��ي َأُكن ميِّ َأْس��َأَلَك َما َلْيَس ِل بِ��ِه ِعْلٌم َوإاِلَّ َتْغِفْر ِل َوَتْرمَحْ
َع��َك َوُأَمٌم  َّن مَّ ا َوَب��َرَكاٍت َعَلْيَك َوَع��َ�ٰ ُأَمٍم ميِّ نَّ ِقي��َل َي��ا ُنوُح اْهبِْط بَِس��َلٍم ميِّ
ا َعَذاٌب َألِي��ٌم )48( تِْلَك ِمْن َأنَب��اِء اْلَغْيِب ُنوِحيَها  نَّ ��ُهم ميِّ ُعُهْم ُثمَّ َيَمسُّ َس��ُنَمتيِّ
ِقنَي  َذا َفاْصِبْ إِنَّ اْلَعاِقَبَة لِْلُمتَّ إَِلْيَك َما ُكنَت َتْعَلُمَها َأنَت َواَل َقْوُمَك ِمن َقْبِل َهٰ
ُه إِْن  ٍه َغْيُ ْن إَِلٰ َ َم��ا َلُكم ميِّ )49( َوإَِلٰ َع��اٍد َأَخاُه��ْم ُهوًدا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللَّ

وَن )50( َأنُتْم إاِلَّ ُمْفَتُ

يف تفس��ي عيل بن ابراهيم حدثني ايب عن صفوان عن ايب بصي عن 
ايب عبد الل عليه الس��لم قال: ملا اراد الل ع��ز وجل هلك قوم نوح 
عليه الس��لم وذكر حديثا طوي��ل ويف آخره: وانزل الل ع� نوح: يا 
نوح اهبط بس��لم من��ا وبركات عليك وع� امم م��ن » معك وامم 
س��نمتعهم ثم يمس��هم منا ع��ذاب الي��م » فنزل ن��وح باملوصل من 
الس��فينة مع الثامنني وبنوا مدينة الثامن��ني وكان لنوح ابنة ركبت معه 
الس��فينة فتناس��ل الناس منها، وذلك قول النبي ص� الل عليه واله: 
نوح اح��د االبوين. يف كتاب اخلصال عن ايب عبد الل عليه الس��لم 

قال: ملا هبط نوح عليه السلم.

التف�سري

�سورة هود

االمت��داد  املت��وع:  مت��ع 
مت��ع  يق��ال:  واالرتف��اع. 
النه��ار ومتع النب��ات: إذا 
النب��ات،  أول  يف  ارتف��ع 
مت��د  انتف��اع  واملت��اع: 
الوق��ت، يق��ال: متع��ه الل 

بكذا.

قال اإلمام  
الحسن

عجبُت لمن يفكر في مأكولِه
كيَف ال يفكُر في معقولِه!!

a
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األفتتاحية قد يعتق��د البعض أن التأخر عن املواعي��د وعدم احتام الوقت 
يشء عادي بالنس��بة إليه ويمكن تغ��ايض األمر.. إال أّنه ال يدرُك 

كي��ف هيّدم بيديه وتقصييه أخلقه أمام الناس الذيَن يعّدون احتام 
الوقت من األخلق احلسنة التي يدعو هلا اإلسلم احلنيف.

ل��ذا الب��د أن نش��يع اليوم ثقاف��ة اس��تغلل الوق��ت بالص��ورة الصحيحة، 
وخصوص��ًا للموظفني الذي��َن تقُع ع� عاتقهم مس��ؤوليات كب��ية اجتاه البلد 

ومواطني��ه، وهذا يتطل��ب منهم أن يس��تثمروا أوقاهتم خلل الدوام الرس��مي بام 
يريض الل تعال وما حيقق اهلدف املنش��ود من إقامة املؤسس��ة أو الدائ��رة الفلنية التي 
تطمح من خلل موظفيها وكوادرها العاملة إيصال رسالتها وحتقيق أهدافها املرجوة.

وأخيًا.. عدم احتام الوقت يعد رسقة.. وعدم اس��تغلل املوظف لوقته يف قضاء املهامت.. 
هو فس��اٌد حيرمه الش��ارع اإلس��لمي والتغايض عن ذلك من قبل املس��ؤولنَي اشتاك يف االثِم ملا 

يؤدي من تعطيل أمور الناس ووضع احلجر عائقًا أمام عجلة التطور والبناء.

احتراُم 
الوقت

التفاوُت بالمحّبة

التفْت

بع��ض اآلب��اء بص��ورة إرادي��ة أو غ��ي إرادية يمي��زون بني 
أبنائه��م، فتجْد أّن األب حيب ابن��ه الفلن ويعزه وجيله بينام 
حياول التقليل من ش��أن الثان، وهذا م��ا يّولد بغضًا وحقدًا 
لدى االبن املعزول ناهيَك عن شيطنة أخيه عليِه نسبة حلنان 
الوال��د ل��ه وتقريبه منه.. وم��ن املفتض م��ن األبوين أن ال 
يفّرقا بني أحد وآخر من أبنائهم، واألوالد والبنات سواسية 

طبعًا بالرعاية واالهتامم واحلناْن.

��ِرُس اْلَفِطَن َعْن  ْب��ُن َمْنَقَص��ٌة، َوالَفْقُر ُيْ اْلُبْخ��ُل َعاٌر، َواجْلُ
ْبُ  تِ��ِه، َوامْلُِق��لُّ َغِري��ٌب يِف َبْلَدتِ��ِه، َواْلَعْجُز آَف��ٌة، َوالصَّ ُحجَّ
َض،  ٌة، َونِْعَم اْلَقِريُن الريِّ ْهُد َثْرَوٌة، َواْلَوَرُع ُجنَّ َشَجاَعٌة، َوالزُّ
َدٌة، َواْلِفْكُر ِمْرآٌة  ��دَّ َواْلِعْلُم ِوَراَث��ٌه َكِريَمٌة، َوااْلَدُب ُحَلٌل ُمَ
ِه، َواْلَبَشاَش��ُة ِحَباَلُة  َصاِفَي��ٌة، َوَص��ْدُر اْلَعاِقِل ُصْن��ُدوُق رِسيِّ

ِة، َوااْلْحتاِمُل َقْبُ الُعُيوِب. امْلََودَّ
اجُلّن��ة � بالض��م �: الوقاي��ة، واحِلَباَل��ة � بكرس احلاء، َش��َبَكة 
الصي��د، مثل��ه االْحُب��ول واالْحُبوَل��ة � بضم اهلم��زة فيهام � 
وتقول: َحَبَل الصي��َد واحتبله، إذا أخذه هبا، أما االحتامل: 

حتّمل االذى.

قال اإلمام علي

يعُظ الناس 

a
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اخبار
اثار انكسار عصابات داعش يف احلوجية وشامل بيجي جراء الرضبات الدقيقة لقواتنا وطائرات f16 العراقية 
ع� مقرات الدواعش، اهللع والتخبط بني صفوفها، االمر الذي اجبها ع� اهلروب وترك احلوجية باجتاه كل 
من الرشقاط واملوصل ..  وبسبب ذلك سارعت قيادات تلك العصابات ال ارسال تعزيزات من املوصل ال 
الرشقاط النقاد ما يمكن انقاذه خاصة يف قاطع بيجي القريب من جنويب الرشقاط الذي يمثل موقعا حيويا 
للدواعش اذ يربط قواطع االنبار ونينوى وغرب كركوك وشامل صلح الدين، ويف الوقت نفسه كشفت 
جلنة االمن والدفاع النيابية عن ان االيام املقبلة ستشهد انطلق عملية واسعة النطاق لتطهي مدينة الفلوجة.

قصفت مدفعية لواء عيل األكب التابع للعتبة احلسينية املقدسة اجليوب املتبقية لتنظيم داعش االرهايب ما 
اسفر عن سقوط قت� وجرحى يف صفوف العدو يف قضاء بيجي التابع ملحافظة صلح الدين. وافاد امر 
لواء عيل األكب قاسم مصلح أن »مدفعية اللواء قامت بدك اجليوب املتبقية لداعش االرهايب شامل قضاء 
بيجي ما ادى ال سقوط قت� وجرحى يف صفوفهم، مضيفا ان اللواء متكن من السيطرة ع� مناطق جديدة 

كانت ختضع لسيطرة العدو .

اكد قائد العمليات اخلاصة اللواء الركن معن السعدي بعدم وجود ضبابية يف معركة بيجي، مشيا ال ان »طبيعة 
املنطقة اجلغرافية املتمثلة بانتشار االحياء السكنية املكتظة فضل عن زرع العبوات الناسفة من قبل  ارهابيي 
»داعش« جيعل عمليات التحرير بطيئة« .واضاف :ان »القطعات العسكرية يف بيجي مستمرة بتطهي القضاء 
من »داعش »لكن لدهيا اكثر من جبهة يف بيجي والرمادي ما حيتاج ال ادامة زخم العمليات، مبينا ان طريق 
املصفى ومركز بيجي لغاية القائمقامية حتت سيطرة القطعات العسكرية«، مبينا »أنه يوجد ختطيط وفعاليات 

عسكرية لتحرير احياء املهندسني والنفط والكهرباء باجتاه منطقة احلاوي والفتحة يف القريب العاجل«.

هروب عصابات داعش من الحويجة جراء الضربات القوية

مدفعية لواء علي االكبر تقصف الجيوب المتبقية لداعش
 في بيجي

العمليات الخاصة تؤكد ان F16 تقدم االسناد الجوي في بيجي
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للواء  اهلنديس  اجلهد  ابطال  طهر 
احلسينية  للعتبة  التابع  األكب  عيل 
الذي  الرئييس  الشارع  املقدسة 
باملصفى  بيجي  قضاء  مركز  يربط 
ومنطقة الفتحة مرورا بالرشقاط.

عيل  لواء  آمر  مصلح  قاسم  وافاد 
اجلهد  اب��ط��ال  »ب��ج��ه��ود  األك���ب 
تطهي  من  متكنا  للواء  اهلنديس 
الشارع الرئييس الذي يربط قضاء 
بيجي بمدينة املوصل من العبوات 

الناسفة«.
وأض����اف م��ص��ل��ح: »ت���م ان��ش��اء 

من  الشارع  بجانب  ت��رايب  ساتر 
مرور  حركة  لتسهيل  العدو  جهة 
ق��ط��ع��ات ل����واء ع��يل األك����ب يف 
اجليوب  لتحرير  التقدم  عمليات 
املتبقية لعنارص داعش االرهايب يف 
بيجي«، مبينا »مل يتمكن العدو من 
االرايض  ع�  قدم  موطئ  حتقيق 
أن  ال  الفتا  بيجي«،  يف  املحررة 
تناقلته بعض وسائل االعلم  »ما 
صحيحة  غ��ي  اخ��ب��ار  امل��أج��ورة 
لواء عيل  ابطال  ان  للعامل  ونبهن 
الشعبي  احلشد  وفصائل  األك��ب 

والرشطة املحلية والفرقة الذهبية 
حتى  مكاهنا  يف  وباقية  صامدة 

حترير قضاء بيجي بالكامل«.

عن  احلريب  اإلعلم  خلية  أعلنت 
والسيطرة  القيادة  مركز  تدمي 
وخ���ط إم����داد داع���ش وق��اع��دة 
جوية  برضبة  للتنظيم  العمليات 

لطيان التحالف يف الرمادي.

وقالت اخللية يف بيان إن »طائرات 
ال��ت��ح��ال��ف ال����دول وب��ن��اًء ع� 
العراقية  معلومات االستخبارات 
مركز  ع�  جوية  رضب��ة  وجهت 
إم��داد  وخ��ط  والسيطرة  القيادة 

امللعب  منطقة  يف  الرئييس  داعش 
وسط الرمادي«.

»ال��رضب��ة  أن  اخللية  وأض��اف��ت 
القيادة  مركز  تدمي  عن  أسفرت 
للذخية  وم��س��ت��ودع  بالكامل 
ال��س��ي��ارات  لتفخيخ  وم��ع��م��ل 
داعش  لتنظيم  العمليات  وقاعدة 

يف الرمادي«.
التي  »القاعدة  أن  إل  واش��ارت 

مركزية  ق��اع��دة  تعتب  دم���رت 
ع�  للحصول  داعش  لعصابات 
واللوجستية  القتالية  املساعدات 
هنر  خ��لل  من  ضخها  يتم  التي 

الفرات«.
املركز  »ت��دم��ي  أن  وأوض��ح��ت 
داعش  قدرة  من  وحيد  سيضعف 
ع��� ش��ن ال��ع��م��ل��ي��ات وإم����داد 

عنارصه يف مدينة الرمادي«.

بيجي  يربط  الذي  الشارع  يطهرون  األكبر  علي  لواء  ابطال 
بالموصل من العبوات

والسيطرة  القيادة  مركز  تدمير 
لداعش في الرمادي

بعد سيطرته على اهم معاقل داعش وسط بيجي، لواء علي االكبر يتصدى لهجوم داعشي 
على قطعاته العسكرية

التابع  االك��ب  ع��يل  ل��واء  كشف 
اهم  احد  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
ع�  ان��ه  الشعبي  احلشد  فصائل 
الفتاح  جامع  من  متا   50 مقربة 
بعد  املجرمة  داع��ش  قيادة  مقر 
استمرت  عسكرية  مواجهات 

ساعات طوال.
اللواء  امر  مصلح  قاسم  واوضح 

األك��ب  ع��يل  ل����واء  »أب���ط���ال  ان 
جامع  باجتاه  بيجي  يف  يتقدمون 
واهم  داع��ش  قيادة  مقر  الفتاح 
معقل للمجرمني هناك«، موضحا 
من  جارية  الت��زال  »امل��ع��ارك  ان 
بيجي  مركز  ع�  السيطرة  اج��ل 

وتطهيها من دنس الدواعش«.
ونجح لواء عيل االكب يف التصدي 

هل��ج��وم ن��ف��ذت��ه ق���وة ك��ب��ية من 
العسكرية  قطعاته  ع�  الدواعش 
يف قضاء بيجي يف حماولة لللتفاف 
وحمارصة قطاعات احلشد الشعبي 
املقدسة،  احلسينية  للعتبة  التابعة 
الدواعش  كبد  اللواء  أن  ويذكر 
واالنفس  باملعدات  كبية  خسائر 

وأحلقوا هبم اهلزيمة .

احلاج  االكب  عيل  لواء  امر  وقال 
ل��واء  »اب��ط��ال  ان  مصلح  قاسم 
عيل االكب متكنوا من صد هجوم 
نفسه  بالوقت  مؤكدا  الدواعش 
اللواء  ابطال  وارصار  عزيمة  ان 
االره��اب  يتمكن  ول��ن  مل  عالية 
ع�  وعازمون  منهم  والدواعش 

حترير املناطق بأكملها«.
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أرِم علـى قلـوبنا 
قميـص عـودتـك

قمي�ص  قل�وبنا  عل�ى  أرم 
ع�ودت�ك...ودع ال�نور يتس�لل 
من  أبيضت  التي  أبص�ارنا  ال 
ط�ول غي�ابك ،م�والي ف�دت�ك 
قدر  شخصا  اعشق  مل  روحي، 
عشقي لرؤيتك، فكل االماكن 
رائحتك  حتوي  اهنا  يقال  التي 
ل��ش��م��ه��ا، وك���ل طقس  اجت���ه 
يقربني منك كان مقدس،كنت 
أالزم نوابك سيدي واقرأ عند 
وأوج��اع��ي  اه��ايت  ارضحتهم 
جدك  ق��ب  واشتياقي،وعند 
اشم  كنت  الشهيد  احل��س��ني 
رائ��ح��ة ظ��ه��ورك وأحت��س��س 
ك��ل  ع���ي���ون  يف  وج�������ودك 
الزائرين،وحتت قبته عقد عهدا 
وأقسمت بغربته وعطشه ودمه 
وحيدي  اريب  ان  ال��رشي��ف  
جدك  دي��ن  ون���رصة  لنرصته 
او  ظ��ه��ورك  حتى  الل  رس��ول 

انتظارك يا مول العاملني.
ظهورك  قميص  قلبي  ع�  ارم 
اليك ولدي شهيدا  ازف  اليوم 
خمضبا بدمه وامحل ع� صدري 
تبكا  اسامه  التي  ابنته  )زينب( 
بني هاشم وسيدة  باسم عقيلة 
ال��ط��ف وج��ب��ل ال��ص��ب، حني 
للشهادة  مركب  اول  رك��ب 

من  مرقدها  عن  يدافع  وه��و 
جراثيم املتأسلمني، ولقب )أبا 
افتخر  وكنت  املجاهد  زينب( 
واعد العدة لوصوله شهيدا...
ع��ن��وان��ا  وك����ان  يستشهد  مل 
ال  وعشق  والشجاعة  للبسالة 
قسوة  هياب  وال  املوت  يوقفه 

االعداء... 
ظهورك  قميص  قلبي  ع�  ارم 
وصبن يا حسني، فها هو ابني 
مل  بدمه  خمضبا  رضحيك  يدخل 

الرأس  سوى  جسده  من  يبق 
حلمه  ك��ان  للشهادة  مبتسام 
دفاعا  يستشهد  ان  وحلمي 
نداء  ولكن  املفداة  زينبنا  عن 
ارضنا  عن  للجهاد  حججك 
دافعا  ومقدساتنا  وعرضنا 
ينتفض  جعله  كفائيا  الزاميا 
)سواتر(  ع�  كالنخلة  ليقف 
اجلهاد يصد الباغني واملتجبين 
وأعداء اهل بيتك، اليوم ابرئ 
حتى  نعشه  امام  وأسي  ذمتي 

رضيح الشهداء من أنصارك...
بني  وسطى  مسافة  ع�  وقفت 
رضحي���ي احل��س��ني واألن��ص��ار 
بالتكبي  ص��وهت��ا  وه��ل��ه��ل 
وانفضت  النبي،  ع�  والصلة 
ولدها  ونعش  اوجاعها  غبار 
بالتامس  حول  يطوف  الشهيد 
مع شباك رضيح االمام وابحر 
بيدها  تلوح  وه��ي  ب��اخل��روج 
حسني  )يا  صوهتا  ،ليتفع  اليه 
زينب(  )ابا  حسني  ولدي  هذا 
قربنا  ك��ان  والت��ه  منذ  اليتيمة 
وافيت  الساعة  هلذه  ربيته  لك  
لك الوعد فتقبل مني وانا ع� 
يقني ان اوجاع احلياة ال يزيلها 
بلغتهم  وال  البعض،  دفء 
إل  لتقربنا  خلقت  اهنا  اللغوية 
القلب  أكثر، لتخبنا أن يف  الل 
إال  إصلحه  يملك  ال  خلل 
الل، لتخبنا أن ال أحد يمتلك 
الل  مع  الل،فكن  غي  املواساة 
يغنيك  عيني  وق��رة  ول��دي  يا 
لزينب   وس���أروي  س��وآه،  عام 
شهداء  اول  اب��اه��ا  حكايات 
ن���داء اجل��ه��اد وم��ل��ب��ي دع��وة 
والعرض  االرض  عن  الدفاع 
عشقي  وامل��ق��دس��ات..وع��ن 

اليك سيدي.
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السيد الصافي يدعو 

إلى تفعيل الجهد 

االستخباراتي في البالد 

إليقاف نزيف األبرياء

األمر االول :
االرهاب  رضب  اخرى  مرة 
الداعيش مناطق من العاصمة 
ال���ع���زي���زة ب���غ���داد وس��ق��ط 
االبرياء  املواطنني  ع��رات 
الطائفي  للحقد  ض��ح��اي��ا 
لعنارص هذا التنظيم االرهايب 
املرات  يف  كام  امل��رة  هذه  ويف 
ان  اال  نملك  ال  ال��س��اب��ق��ة 
الوحشية  اجلرائم  هذه  ندين 
الذين  األحبة  عىل  ونرتحم 
ظلاًم  الزكية  دمائهم  ُأريقت 
للجرحى  وندعو  وعدوانًا، 
واملصابني بالشفاء العاجل ..
ندعو  ن��ف��س��ه  ال��وق��ت  ويف 

ان تطور  اىل  االمنية  االجهزة 
املجال  يف  سيام  وال  اساليبها 
من  لتتمكن  االستخبارايت 
مناسبة  ب��ص��ورة  ال��ت��ع��ام��ل 
م���ع ه�����ؤالء االره���اب���ي���ني 
االبرياء  يستهدفون  ال��ذي 
وال��ش��وارع  ال��س��اح��ات  يف 

واالسواق ونحوها ..
كام ندعو احلكومة اىل ان توفر 

كل الدعم املمكن للمقاتلني 
املسلحة  القوات  يف  االبطال 
و  املتطوعني  م��ن  وغ��ره��م 
الذين  الغيارى  العشائر  ابناء 
ي��واج��ه��ون االره��اب��ي��ني يف 
ويبذلون  اجل��ه��ات  خمتلف 
ف��داء  دمائهم  و  ارواح��ه��م 

للعراق وشعبه ومقدساته ..

االمر الثاني :
ان ثقافة احلرص عىل الوقت 
اخلطوات  من  ه��دره  وع��دم 
امل��ه��م��ة إلش��اع��ة االص���اح 
هناك  ان  ف��ك��ام  ال��وظ��ي��ف��ي 
والُنظم  القوانني  من  جمموعة 
النظر لكوهنا  اعادة  اىل  حتتاج 
الدوائر  بعض  لعمل  لة  معطِّ
التطلعات  مع  تتامشى  ال  او 
كذلك  ل��إص��اح  احلقيقية 
البد ان تشاع ثقافة استغال 
فإن  جيدة  بطريقة  ال��وق��ت 
حتتاج  عمل  أي  وأمهية  قيمة 
اىل وقت يتناسب مع انجازه 
ع��دم  وض��م��ن  ن���رى  لكننا 

تطرقَّ ممثل المرجعية الدينية العليا في كربالء المقدسة، سماحة السيد أحمد الصافي، 
لثالثة  2015/9/18م  الموافق  الحجة/1436هـ  3/ذي  بتاريخ  الجمعة  لصالة  الثانية  الخطبة  في 

أمور في غاية األهمية وعلى تماس مباشر بحياة العراقيين.

الموظف او المسؤول البد ان يستشعر ان كل دقيقة 
تمر بدون عمل جّدي فهو ال يؤدي الى تعطيل 

عجلة التطور في البلد فقط بل تعد اضاعة االوقات 
نحو من انحاء السرقة
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اجلانب  ه��ذا  يف  املسؤولية 
تفريطًا واضحًا يف الوقت ..

فاملوظف او املسؤول البد ان 
يستشعر ان كل دقيقة متر بدون 
عمل جّدي فهو ال يؤدي اىل 
تعطيل عجلة التطور يف البلد 
فقط بل تعد اضاعة االوقات 
ألن  الرسقة  انحاء  من  نحو 
الناس  حق  هو  الوقت  هذا 
واملسؤول ملزم عرفًا واخاقًا 
الوقت  مت��ام  يستوعب  ان 

املرضوب له يف العمل ..
ان  رضورة  ع��ىل  ن��ؤك��د  ان��ن��ا 
ثقافة  الثقافة  ه��ذه  ت��ك��ون 
استغال الوقت حارضة عند 
مجيع املسؤولني ال فرق بينهم 
بالعمل  تتقدم  فالشعوب   ،
باالستغال  حيصل  والعمل 

االمثل للوقت..
ع���ىل االخ�����وة امل��س��ؤول��ني 

الثقافة  ه���ذه  ي��وس��ّع��وا  ان 
الوقت  ويف  عليها  ويشجعوا 
يف  املفّرط  حماسبة  تتم  نفسه 
يف  يرصفه  ال��ذي  او  الوقت 
غر العمل الذي استؤجر من 

أجله..
ثقافة  ع��ن  ع��ب��ارة  االص���اح 
ال  مرتابطة  ومنظومة  واسعة 
عىل  احلفاظ  التفكيك..  تقبل 
الرجل  وجعل  ال��ع��ام  امل��ال 
املناسب  املوقع  يف  املناسب 
البلد  ل��ت��ط��وي��ر  وال��س��ع��ي 
بشكل  ال��وق��ت  واس��ت��غ��ال 
للقضاء  مهمة  حلقات  جيد 

عىل الفساد وادامة االصاح 
األمر الثالث :

مشاكل  ه��ن��اك  ان  الش���ك 
اقتصادية ومالية يمّر هبا البلد 
بالتزامات  مثقلة  وال��دول��ة 
املعلوم  غر  ومن  كثرة  مالية 
رسيعًا  سيتحّسن  ذل��ك  ان 
ان ختفف من  الدولة  لذا عىل 
الثقل عن كاهلها والتوجه اىل 
اخلاص  القطاع  قنوات  فتح 
قوانينه  وتسهيل  به  واالهتامم 
اخرى  بقوانني  النظر  واعادة 
هذا  تنشيط  يف   ً حائا  تقف 

القطاع ..
القطاع  امام  املجال  فسح  ان 
جتاريًا  او  صناعيًا  اخل��اص 
انعكاسات  له  زراع��ي��ًا..  او 
اجيابية كبرة عىل البلد اذا كان 
ضمن معاير دقيقة تتاءم مع 

متطلبات الشعب ..

تستطيع  ال  احل��ك��وم��ة  ف���إن 
املتطلبات  مج��ي��ع  تلبي  ان 
املروعة للناس بسبب تفاقم 
من  وليس  االزم���ات  بعض 
الصحيح بقاء هذه املتطلبات 

با حل ..
ذلك  ترعى  ان  ال��دول��ة  عىل 
بذلك  م��وف��ّرة  فائقة  بعناية 
كبرة  ملجموعة  عمل  فرص 
من  يعانون  الذين  ابنائنا  من 
فرص  جي���دون  وال  البطالة 
عمل توفر هلم العيش الكريم 

..
يساعد  اخل��اص  القطاع  ان 
من  الكثر  حل  عىل  الدولة 
يوفر  ان  ب���رط  امل��ش��اك��ل 
تريعًا  ال��ك��ايف  ال��دع��م  ل��ه 
مناسبة  آليات  بجعل  وتنفيذًا 
منفذًا  يصبح  لئا  لعمله 
املواطنني  الستغال  جديدًا 

واستنزاف امواهلم ..
اخذ اهلل تعاىل بأيدينا وايديكم 
يسعى  مسؤول  كل  واي��دي 
اخل��ر  واىل  ال��ب��ل��د  خل��دم��ة 
..وارانا يف هذا البلد كل عزة 
اهلل  ون��رص  واستقرار  وأم��ن 
يقاتلون  الذين  االخ��وة  كل 
الذين  كل  وخذل  عنه  دفاعًا 
انه عىل كل  به  يريدون سوءًا 

يشء قدير ..
هلل  احلمد  ان  دع��وان��ا  وآخ��ر 

رب العاملني ..

االمنية  االجهزة  ندعو 
اساليبها  تطور  ان  الى 
المجال  ف��ي  سيما  وال 
لتتمكن  االستخباراتي 
بصورة  التعامل  م��ن 
م��ن��اس��ب��ة م���ع ه���ؤالء 
االره���اب���ي���ي���ن ال����ذي 
ي��س��ت��ه��دف��ون االب��ري��اء 
والشوارع  الساحات  في 

واالسواق ونحوها ..

امام  المجال  فسح  ان 
صناعيًا  الخاص  القطاع 
له  زراعيًا..  او  تجاريًا  او 
انعكاسات ايجابية كبيرة 
على البلد اذا كان ضمن 
تتالءم  دقيقة  معايير 
مع متطلبات الشعب ..

القطاع الخاص يساعد 
ال����دول����ة ع��ل��ى حل 
المشاكل  من  الكثير 
له  ي��وف��ر  ان  ب��ش��رط 
الدعم الكافي تشريعًا 

وتنفيذًا 
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مستقاٌة من اخلطبة االوىل لصاة اجلمعة بإمامة السيد امحد الصايف يف 4/ذي احلجة/1436ه� املوافق 2015/9/18م

هناك مجموعة واسعة من االرشادات والتعاليم االسالمية الكبيرة التي ندب اليها الشارع المقدس ولو تأملنا 
دقيقًا لوجدنا ان هناك مجموعة من هذه التعليمات واالرشادات واالوامر الواجبة المستحبة وكذلك النواهي 

والمحرمات والمكروهات.. نرى ان المجتمع له حّصة كبيرة من ذلك ..

تبارك  الل  اوج��دن��ا  وع��ن��دم��ا 
شك  ال  الدنيا  هذه  يف  وتعال 
نعبده  ان  ..ارادنا  ولغاية  هلدف 
وفق ما هو يريد ال وفق ما نحن 
مموعة  قنن  ولذلك  نشتهي.. 
من  حتمينا  التي  الضوابط  من 
الغاية  ال  ايضًا  وتوصلنا  جهة 
وال  اخ��رى  جهة  من  املنشودة 
نحو  ع�  رشع��ي  ام��ر  أي  جتد 
اال  االستحباب  او  الوجوب 

وجتد فيه خيًا كثيًا ..
ولعل هذه العلقات االجتامعية 
الشارع  نظمها  بيننا  تكون  التي 

ان  ع���  دائ���اًم  وحّثنا  امل��ق��دس 
تبارك  له  يكون  رباطًا  نتابط 

وتعال..
الدنيا  ه���ذه  يف  االن��س��ان  ان 
وصعبة  ك��ث��ية  ب��ظ��روف  يمر 
هذه  تعال  الل  بعد  حيتاج  وقد 
من  اخلّلة  تسد  التي  العلقات 
انه  يشعر  االنسان  وجتعل  جهة 
ليس وحيدًا ..هذا مبدأ التكافل 
العام او املسائل الشخصية التي 
جعل الشارع هنتم باالخرين ..

السلم(  )عليه  املؤمنني  والمي 
ال حالة  ان نصل  يريد  حديث 

الذي  االجتامعي  التابط  من 
استثامرًا  استثمرناه  لو  مكن 
جيدًا ستتولد عندنا مموعة من 
القيم والفضائل وسد حاجات 
كثي من الناس .. امي املؤمنني 
)عليه السلم( قال : )استنزلوا 
أيقن  ومن  بالصدقة..  ال��رزق 

باخللف جاد بالعطية(.
الطريقة  هذه  سوية  ولنلحظ 
الدينية  التعاليم  هبا  تنفرد  التي 
طلب  عن  عبارة  هو  الرزق   ..
من  أراد  املؤمنني  ام��ي  ولعّل 
هذا  يقول  )املال(  العبارة  هذه 

املال يأيت لكن حيتاج ال طريقة 
ان االنسان عندما يعمل  .. كام 
وهذا العمل يقابل بأجر كذلك 
الرزق  هنالك طريقة الستنزال 
هذه  هي  ما   .. اسبابه  وتيسي 
بعض  يف   ً م��ث��ل  ؟!  ال��ط��رق 
يستغفر  االن��س��ان  ال��رواي��ات 
ويتعرض  تعال  الل  ال  ويتوب 
املعايص  وي���تك  الل  ل��غ��ف��ران 
ويبدأ يستغفر الل تعال من كل 
صحية  طريقة  وه��ذه  اذن��ب  ما 
م��درار  السامء  ينزل  تعال  الل 

وجيعل االرض فيها خيًا .

أوُل طرق جلب الرزق.. ترُك المعاصي
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اي��ض��ًا ط��ري��ق��ة ث��ان��ي��ة االم���ام 
ويقول  يبينها  السلم(  )عليه 
)عليه  االمام  ولكن  )الصدقة( 
السلم( يقول هذه الصدقة هي 
اتفق  كيفام  مال  اخ��راج  ليست 
.. الصدقة فيها عنوان االنسان 
ال  التقّرب  بداعي  املال  يرج 
الفقراء  الل تعال ويتصدق ع� 
السلم(  )عليه  املؤمنني  امي   ..
وهذا  ال��رزق  استنزلوا  يقول 
االن��س��ان  اذا  سينزل  ال���رزق 
ال  االنسان  وقطعًا  ت��ص��ّدق.. 
يتصدق ع� نفسه وانام يتصّدق 

ع� الفقي ..
مّنا  ك��ل  ب��ان  قلنا  وإن  سبق 
انت  يعني  االخ��رة  ال  مرشوع 
فاذا   .. االخ��رة  ال  مرشوعي 
عملت  واذا  ال��ي��ك  احسنت 
االع���امل اع���امل ال��ب ل��ك اذا 
دافعت  اذا  غيبتك  حفظت 
احتم  ان  حاولت  واذا  عنك 
شأنك وفق الضوابط فإن ذلك 
واالخرة  االخرة  ال  مرشوعي 

تأيت بمساعدة الناس وهبدايتهم 
مّنا  ..ك��ل  الطيب  وب��ال��ك��لم 
مرشوع .. هذه الرواية الرشيفة 
تؤكد هذا املعنى الفقي سيكون 
يقول  املتصّدق  رزق  يف  سببًا 
السلم(  )عليه  املؤمنني  ام��ي 
بالصدقة(  ال��رزق  )استنزلوا   :
يعني هذا الفقي الذي تصدقت 
تعال  الل  فقراء  وكلنا  عليه  انا 
سيبارك يف هذا املال وُينزل عيلَّ 
 .. عليه  تصدقت  ألنني  الرزق 
وقطعًا هذا النظام نظام مال ال 
يص الفرد فقط وانام له علقة 
باالخرين .. الشعور باآلخرين 

من املسائل املهمة..
)عليه  املؤمنني  ام��ي  يقول  ثم 
باخللف  أيقن  )ومن   : السلم( 

جاد بالعطية(.
االنسان الذي يتيقن ان الل تعال 
سيخلف عليه فيام انفق سيجود 
بالعطية وسيعطي ..نحن نسأل 
بالل  نؤمن  ألسنا  سؤااًل  انفسنا 
الل  بأن  ونؤمن  وتعال  تبارك 

 : اجلواب  ؟!  الرازق  هو  تعال 
نعم ..

املؤمنني  ام��ي  يقول  مل��اذا  اذن 
أيقن  )م���ن  ال��س��لم(  )ع��ل��ي��ه 
واقعًا  بالعطية(..  جاد  باخللف 
اخ���وان امل���ال جي��ّب��ن االن��س��ان 
يترصف  االنسان  جيعل  وامل��ال 
 .. معتقداته  خلف  ترصفات 
كلام  باملال  االنسان  تعّلق  كلام 
 .. املعنويات  ادراك  عن  ابتعد 
هلذه  مغادر  انه  يدرك  مّنا  وكل 
ال  يموت  عندما  وقطعًا  الدنيا 
ملتزم  والكل  معه  امواله  تدفن 

بذلك..
ل��ك��ن ع��م��ل��ي��ًا خ���لف ذل��ك 
كل  ي��تك  مكن  االن��س��ان   ..
 .. امل���ال  حلظة  يف  معتقداته 
يشتي  ب���الل  وال��ع��ي��اذ  م��ك��ن 
اجل  من  دينه  ويبيع  غيه  دنيا 
والوقائع  حيدثنا  والتاريخ  املال 
ان  حت��دث��ن��ا  االن  اخل��ارج��ي��ة 

االنسان يفقد هذا التوازن ..
له  السلم(  )عليه  املؤمنني  امي 
كلمة هبذا املضامر يقول : )تنزل 

املعونة ع� قدر املؤونة(..
مثل  املستحبات  م��ن  ولدينا 
كل  الشهر  اول  يف  الصدقة   ً
ال��ع��ريب  ال��ش��ه��ر  اول  ان��س��ان 
اآلن   .. يتصدق  ان  يستحب 
الترشيع  هبذا  اجلميع  التزم  لو 
معنى   .. يتصّدق  شهر  اول  يف 
له  سيؤّمن  الفقي  هذا  ان  ذلك 
احد  من  مّنة  بل  مرتّب شهري 
املتصّدق  ع�  للفقي  املّنة  وانام 
ألن هبذه الطريقة سينزل الرزق 

ويزداد ع� املتصّدق وطبعًا هذه 
عندما  الرقي  منتهى  يف  علقة 
الفقي  مع  املبادلة  هذه  تكون 
والفقي  ي��ت��ص��ّدق  واالن��س��ان 
الشهرية  احلصة  هذه  له  يؤمن 
امليسورين  ال��ت��زام  خ��لل  م��ن 
من  جزء  ستتحقق  قطعًا  بذلك 

الكفالة االجتامعية ..
مهم  اجلامعي  العمل  اخ��وان 
 ً مثل   .. عليه  ونشجع  ج��دًا 
وجيعلون  ال��س��وق  يف  االخ���وة 
بينهم  فيام  للطوارئ  صندوق 
النفقات  من  كثي  اخ��وان   ..
يعني  العيش  فضول  من  هي 
يستغني  ان  يستطيع  االنسان 
وضعه  ع���  ت��ؤث��ر  وال  عنها 
بصورة عامة .. الحظ االنسان 
عندما يقنن هذه القضية يمكن 
يوفر  ان  يمكن  وفلن  يوفر  ان 
.. فتحصل عندنا يف هذا السوق 
ومموعة عند هذه املحّلة وعند 
ويتاروا  الفلنية  الصنعة  اهل 
هذه  توزع  ان  يف  به  يثقون  من 
عنده  ملن  احلاجة  حسب  املبالغ 
بناء او زواج او غي  او  مريض 
كل  كاهل  تثقل  ال  وهذه  ذلك 
توزعت  اذا  العملية  ألن  فرد 
ع�  كلفتها  ستقل  اجلميع  ع� 
كل شخص لكن االثار املتتبة 
.. قد  ك��ب��ية  ث��ار  آ  ذل��ك  ع��� 
النفقة  هذه  ان  حيسب  االنسان 
القليلة ال قيمة هلا لكنها عندما 

تقع بيد الل تبارك وتعال ..
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ه�����ل ي���ج���وز 
باملاكنة  الشعر  حلق 

الصفر في احلج والعمرة؟
يجوز.

هل يعد البهتان من الكبائر ؟

م��اه��وت��ع��ري��ف��ك��م   : ال���س���ؤال 
للحكام ؟

الصادرة  األوامر  هي   : اجلواب 
تنظيم  أج���ل  م��ن  امل����رّشع  م��ن 
العملّية  احل��ي��اة  مسية  وتقنني 

للنسان فعًل وتركًا.
وهذه األحكام التي حتدد وظيفة 
االنسان جتاه أي عمل تنقسم إل 
 ، ال��واج��ب   : هي  أقسام  مخسة 

املستحب ، املكروه ، املباح.
 

احلكم  بني  الفرق  ما   : السؤال 
والفتوى ؟

بواقعة  خاّص  احلكم   : اجلواب 
بيان  والفتوى  شخصية  خارجية 

للحكم الرشعي الكيل .

الرشعية  االح��ك��ام   : ال��س��ؤال 
بالعرف  موضوعاهتا  تناط  التي 
العريف ما هي الطرق  او الصدق 
اتباعها  للمكلف  يمكن  التي 

لتحقيق ذلك ؟ 

الرجوع  هو  الطريق   : اجل��واب 
بالنظر  العبة  ولكن  العرف  ال 

الدقيق العريف ال املساحمي. 

نفي  قاعدة  تعتب  هل   : السؤال 
احل���رج وق��اع��دة ن��ف��ي ال��رضر 
االحكام  ادلة  مجيع  عيل  حاكمة 

االلزامية ؟

كونه  حيرز  ما  اال  نعم   : اجلواب 
الشارع  عند  االمهية  من  بمثابة 
الرضر  املقدس هيون دون حتمل 

او احلرج .
منهج  ه��ن��اك  ه��ل   : ال���س���ؤال 
والسّنة  الكتاب  من  للستنباط 
هل  باليقني؟  نتائجه  تتصف 
ل���لس���لم م��ن��ه��ج ع��ل��م��ي يف 
األستنباط نزل به الكتاب وعلمه 
عليه  واستقام  )ص(  ال��رس��ول 

اهل البيت )عليهم السلم(؟

هي  القطعية  االحكام   : اجلواب 

واالحكام  الرضورية  االحكام 
قطعي من حيث  يقوم خب  التي 
والداللة  واجلهة  والصدور  املتن 
بني  فيام  حّجة  ذلك  وغي  عليها 
يوم  يعذر  وال  ورّب���ه،  االن��س��ان 

القيامة بدونه .

حريص  مسلم  يضطر   : السؤال 
ع� نرش دينه للتوظيف يف دوائر 
دولة غربية تؤدي به ال ارتكاب 
أن  أمل  ع�   ، املحرمات  بعض 
كبي  تأثي  مستقبًل  ل��ه  يكون 
بتلك الدائرة ، فيخدم بذلك دينه 
إرتكاب  من  أهم  يعتبها  خدمة 
املحرمات السابقة ، فهل جيوز له 

ذلك ؟
اجلواب : ال جيوز ارتكاب احلرم 

بمجرد َامال تتعلق باملستقبل.

املحامي  حكم  هو  ما   : السؤال 
الذي يتافع بقضية ويدافع عنها 
بدفاع خمالف ألحكام مذهبه وما 

هو حكم األموال التي يتقاضاها 
؟

وامل��ال   ، حم��رم  عمله   : اجل��واب 
ال���ذي ي��ت��ق��اض��اه م��ق��اب��ل ذل��ك 

سحت .

السؤال : هل جيوز حلامل شهادة 
ي��ك��ون ق��اض��ي��ًا يف  احل��ق��وق أن 
يقيض   ، اإلسلمية  غي  البلدان 

بني الناس وفق قوانينها ؟

التصدي  جي���وز  ال   : اجل����واب 
غي  وع�   ، أهله  لغي  للقضاء 

القوانني االسلمية .

للمراءة  ينبغي  ه��ل   : ال��س��ؤال 
التحجب امام املجنون ؟

اجلواب : جيب اذا كان ميزا يؤثر 
فيه النظر ال النساء.

لعدد:
سؤال ا

سابق:
عدد ال

جواب ال
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المرجعية الدينية تشخص 

االيادي  من  وتحذر  الداء 

الفاسدة

الدينية  املرجعية  ص  تشخَّ
اولوياهتا  وتضع  ال��داء  العليا 
إمج����اال،وت����ق����دم ن��م��وذج��ا 
مسؤوليَّاهتا  إصلحيا،رغم 
اجلبارة والضخمة ع� مستوى 
ال���ع���امل، م��ش��خ��ص��ة ال��ف��س��اد 
ال��ب��رشي،وت��ض��ع  ال��ن��ظ��ام  يف 
احل��ل��ول اجل���ذري���ة ب���رضورة 
تنتهج  ان  التغيي،وتنتظر 
احل��ك��وم��ة وال����بمل����ان خط 
مستبرشة  الصحيح،  اإلصلح 
ال���وزراء  ملس  ب��ق��رار  خ��يا 
كبار  رواتب  بتخفيض  االخي 
وتعدها  الدولة  يف  املسؤولني 
االجت��اه  يف  خ��ط��وة  املرجعية 
ال��ذي  ل��إص��لح  الصحيح 
مباركة  الشعب،  ب��ه  يطالب 
يف  االجتامعية  العدالة  خطوة 
اجلديد  ال��روات��ب  سلم  اق��رار 
غي  ال���ف���وارق  يلغي  ال���ذي 

املنطقية بني موظفي الدولة.
ولكي تستمر حركة االصلح 
تؤكد  بخطواهتا  االس��اس��ي��ة 

ملحقة  ال��دي��ن��ي��ة  امل��رج��ع��ي��ة 
واستجاع  الفاسدين  وحماسبة 
االموال  من  عليه  استولوا  ما 
وتشكيل  ح���ق  وج���ه  ب��غ��ي 
اع���ادة  يف  متخصصة  جل���ان 
يف  امل��س��ؤول��ني  اداء  تقييم 
مهني  اس���اس  ع���  احلكومة 
وم���وض���وع���ي،واس���ت���ب���دال 
بأشخاص  ال��ف��ائ��دة  عديمي 
اس��اس  ع���  اختيارهم  يبنى 
واحل��رص  والنزاهة  الكفاءة 
الشعب،ويضيف  مصالح  ع� 
صوت املرجعية حتذيراته حول 
مبلغ  املركزي  البنك  إق��راض 
مخسة )تريليونات( للمصارف 
)ال���زراع���ي���ة وال��ص��ن��اع��ي��ة و 
االسكان(  وصندوق  العقاري 
فاسدة  اي��ادي  اليها  متتد  من 
من  واملعنيني  احلكومة  ،ع��� 
رؤوس  جيهضوا  ان  الرشفاء 
املشاريع  اصحاب  من  الفساد 
يف  صارمة  بإجراءات  الومهية 
يف  املبالغ  ه��ذه  رصف  مراقبة 

املواضع الصحيحة..
وح���ني ن��ق��رأ ال��ظ��رف احل��ال 
بقعة  ان  ن��رى  زواي��اه  كل  من 
ومن  املقدسة  كربلء  يف  النور 
الرشيف  احلسيني  الصحن 
امست وأصبحت عني الشعب 
العراقي وهي تواجه الساحات 
أجله،  من  والدولية  البرشية 
ملحوظًا  ��ش��ًا  ت��ع��طُّ وه��ن��اك 
ما  لكل  دقيقة  فيها،ومراقبة 
من  اجلمعة  منب  ع���  يطرح 
يف  البرشي  للضمي  ن��داءات 
د  الشعوب العامل ال يمكن التمرُّ
التعايش  ال  تدعو  ألهنا  عليها 
ازده���ار  ع��ن  وتبحث  امل���دن 
امل��ع��ي��ي ل��إن��س��ان وحت��ف��زه 
االنفتاح  ال  ال��وص��ول  ع��� 
والصناعي  والتقني  العلمي 
وامل��ع��ل��وم��ايت وال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
وغيها، إال ان الفساد املتفي 
نخرها  احل��ك��وم��ة  ارض��ي��ة  يف 
املال  رسقة  يف  قراصنة  وخلق 
العام لتهديم االقتصاد الوطني 

وضعفه.
ان  اجلميع  تدعو  املرجعية   
بالتغيي  املطالبة  يف  يستمروا 
الشاملة  االص���لح  وإظ��ه��ار 
يلتمسها  واض��ح��ة  ب��ص��ورة 
ال��ش��ع��ب وحي��تم��ه��ا ال���رأي 
يقبلوا  وال  يصحو  وان  العام 
خمدره،  منومة  إب��رًا  بإعطائهم 
تعيق املطالب املرشوعة، وتبد 

اهلمم.
الشارع العراقي بمختلف فئاته 
والشعبية  واألكاديمية  املثقفه 
ي��ص��دح ب��ش��ارة االس��ت��م��رار 
العام  االص��لح��ي  املسي  يف 
املغناطييس  التنويم  ويرفض 
القرارات  من  املبطنات  وكل 
ال���ت���ي ت���ص���ب ب��م��ص��ل��ح��ة 
اجلمعة  م��ن��ب  ال��ف��اس��دي��ن، 
تسول  م��ن  ل��ك��ل  ب��امل��رص��اد 
العراقي  العقل  خ��داع  نفسه 
راحته  حساب  ع�  والصعود 
ال  العراقي  اإلنسان  قلب  الن 

زال ينبض بالفطرة 

حيدر عاشور العبيدي
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وعرفنا كذلك رؤية الدار والتي 
حتدّيات  مواجهة  يف  تتلخص 
ماالت  يف  العوملة  ومتطلبات 
تصبح  ب���أن  ال�����تاث،  إح��ي��اء 
املؤسسة، أحد أفضل املؤسسات 
العاملي،  الصعيد  ع�  التاثّية 
إحدى  تصبح  أن  وتطمح  كام 

املفّضلة  التاثّية  الوجهات  أهّم 
ملصادر  النهائيني  للمستفيدين 
العامة،  وامل��ع��ارف  املعلومات 
املعتبة  املؤسسات  غ��رار  ع� 

واملشهورة عامليًا..
ال��تاث  دار  أن  نتعرف  ال��ي��وم 
يف  الساعية  جهودها  تقترص  مل 

املقتنيات  التاث ع� مجع  حفظ 
وت��روي  ت��ؤرخ  التي  والوثائق 
يف  جرت  مهمة  ووقائعا  احداثا 
ع�  علوة  خارجه،  او  العراق 
جهدها يف ارشفة وثائقها ومجعها 
أهنا  ب��ل  الكتونية؛  مكتبة  يف 
قنوات  خلل  من  اليوم  تسعى 

االرشفة  ال  املتعددة  تواصلها 
الشخصيات  لعظامء  الصوتية 
ال��دي��ن��ي��ة ع��� م��س��ت��وى ال��ع��امل 
التي تعدت االربعني  االسلمي 
هذا  باكورة  فكانت  شخصية، 
املرشوع لقاءها بالعلمة واملؤرخ 
القريش رمحه  باقر رشيف  السيد 

مؤسسة دار التراث تنطلق بمشاريع جديدة لحفظ التراث

تناولت »االحرار« في ثالثة اعداد ملف دار التراث وبينت خاللها االهداف التي دفعت إلى تأسيس مؤسسة دار التراث لِحفِظ 
الوثائق  على  للحفاظ  والسعي  والباحثين،  والمحّققين  والعلماء  للعلم  خدمة  وتقديم  وَنشِره،  َوتوثيقِه  اإلسالمِي  الُتراِث 

المهمة من عوامل التعرية وااليدي العبثية.
كما عرفنا بها انها تُأسست في النجف األشرف سنة 1434ه� تزامنا برعاية المرجع األعلى سماحة آية اهلل العظمى السيد 
علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف(، وإشراف سماحة حّجة اإلسالم والمسلمين السيد جواد الشهرستاني )دام عزه(، 

األحرار/ حسين النعمةورئاسة سماحة السيد حسن الموسوي الُبروجردي.
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مؤسسة دار التراث تنطلق بمشاريع جديدة لحفظ التراث

الوحيدة  العراقية  الشخصية  الل 
خاص  جناح  له  خصص  التي 
األمريكية،  الكونغرس  بمكتبة 
إلنتاج  العمل  ه��ذا  تطور  ث��م 
كانت  التي  الوثائقية,  االف��لم 
من  العديد  انفتاح  يف  السبب 
دور التاث العربية والعاملية ع� 
املؤسسات  هذه  ومن  املؤسسة، 
مؤسسة دار التاث املسيحي يف 

لبنان التي تواصلت للتباحث يف 
وثائقيات جرجس عواد بحسب 
االعسم  ع��لء  حسن  االس��ت��اذ 
مدير العلقات العامة واالعلم 

يف مؤسسة دار التاث..
»م��ن  ان  االع���س���م،  واض����اف 
الوثائق التي تعمل املؤسسة ع� 
املباركة  اجلمعة  خطب  ارشفتها 
الصحن احلسيني  تذاع من  التي 

ال���رشي���ف، وك��ذل��ك ب��ي��ان��ات 
أن  مبينا  العليا،  الدينية  املرجعية 
التكامل  بنظام  تعمل  »املؤسسة 
تشكل  اهنا  روادها  لذلك جيدها 
الثقايف  التواصل  من  حلقات 
الدينية  امل��ؤس��س��ات  ك��ب��ار  م��ع 
وامل��راك��ز  امل��ق��دس��ة  كالعتبات 

الثقافية يف العراق«.
تسعى  ال��ت��ي  االن��ش��ط��ة  م���ن 
تعريف  هي  التاث  دار  لنرشها 
املؤسسات واملراكز التاثية بنظام 
املوضوعي  والتصنيف  الفهرسة 
– نظام   )LC( املعرفية  لألوعية 
الكونغرس، ذلك  فهرسة مكتبة 
من خلل دورات موسعة حيارض 
تستمر  خمتصني،  اس��ات��ذة  فيها 
التدريب  تتضمن  يوما  ألربعني 
واالخ���ت���ب���ارات، ف��ي��ام أول��ت 
املخطوطات  لفهرسة  املؤسسة 
ايضا  ف��س��ع��ت  ك��ذل��ك  أمه��ي��ة 
دورات  من  الكيفية  بالتعريف 
حيارض  املخطوطات  فهرسة  يف 
خمتصني  أكاديميني  اساتذة  فيها 
شارك  وقد  واي��ران  العراق  من 
من  معرفيا  متنوع  خليط  فيها 
اكاديميني ومهتمني ومؤسسات 

دينية.
التواصل  عن  االعسم  أشار  فيام 
امل��س��ت��م��ر م����ع امل���ؤس���س���ات 
توسيع  يف  منها  حثا  االكاديمية 
التاث؛  حفظ  يف  االهتامم  دائرة 
من  العديد  مشاركة  ضمن  ما 
املؤسسة  دورات  يف  اجلامعات 
التي  واملؤمترات  واملهرجانات 

أقيمت.  
من  العديد  طرحت  املؤسسة   

الوثائق واملخطوطات للتحقيق، 
وهي تسعى يف ادخال املؤسسات 
وقد  التحقيق،  يف  االكاديمية 
عملت ع� تنظيم وحفظ الكثي 
كربلء  حمافظة  عن  الوثائق  من 
يف  العثامن  العهد  اب��ان  املقدسة 
ال��ع��راق وق��د وص��ل ع��دد هذه 

الوثائق النفيسة ال املئات..
ه��ذه  ت��س��وي��ق  ع��م��ل��ي��ة  ويف 
الكبية  واملكتبات  الوثائقيات 
الطلوعي  الشيخ  مكتبة  مثل 
ال��ت��بي��زي وم��ي��خ��ائ��ي��ل ع��واد 
والسيد املجدد مهدي الشيازي 
عواد  جرجس  العراقي  واملؤرخ 
نرش  عملية  يف  الكثي  وغيها 
العتبات  مع  وت��ع��اون  شبكي، 
العراق  املراكز يف  املقدسة وكبار 
واجلودة  الدقة  للباحث  تضمن 
واملنشورة،  املطبوعة  النسخ  يف 
تعريب  املؤسسة ع�  دأبت  وقد 
م��ام��ي��ع ك��ب��ية م���ن ف��ه��ارس 
املخطوطات والوثائق من لغات 

عدة.     
وأشار االعسم ال »مسألة اهتامم 
املؤسسة بصغار السن كام اهتمت 
ال  تسعى  فهي  ال��س��ن  بكبار 
)مكتبات(  عامة  خزانات  عمل 
مفيدة  بمجاميع  معززة  للصغار 
حيث  فكريا  الصغار  تنمية  يف 
يف  مكتبات  وض��ع  ع���  تعمل 
وكذلك  واحلافلت  الباصات 
اخرى  بتصاميم  مكتبات  وضع 
من  إي��امن��ا  الطريق،  ج��ادة  ع��� 
التاث  قيم  بتوظيف  املؤسسة 

املعرفية لفائدة عموم الناس.

األحرار/ حسين النعمة
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يف  الكربلئي  الشيخ  وحت��دث 
والتبية  العلم  امهية  عن  كلمته 

يف مرحلتنا الراهنة, ومها اساسان 
ورقيه  االنسان  متام  عليهام  يبني 
نحو  املجتمع  وسي  وسعادته 
كأكرم  باإلنسان  اللئق  الكامل 
,وه��ذه  تعال  الل  خلقه  خملوق 
متخصصة  الثلثة  امل��ش��اري��ع 

زينب  العقيلة  )معهد  باملرأة 
النسوي,  للتبليغ  السلم  عليها 
وثانوية رحيانة الوارث للبنات, 
وم���درس���ة ال��ع��ق��ي��ل��ة زي��ن��ب 
باعتبار  النسوية(  احل��وزوي��ة 
دور  هلا  اساسيا  عنرصا  امل��رأة 
وال��ف��رد  االرسة  لبناء  مهم 
»بناء  ان  مضيفا  واملجتمع«، 
هبا  تليق  بصورة  املرأة  وتقويم 
ووظيفتها  دوره��ا  وتناسب 

وتثقيفها  تعليمها  خ��لل  من 
االدوار  مقومات  وفق  وتربيتها 
ع�  يعتمد  وه��ذا  هب��ا  املنوطة 
التبوي  والتقويم  اواًل  التعليم 
واألخ���لق���ي ث��ان��ي��ًا وال��وع��ي 
يف  دوره���ا  لطبيعة  واإلدراك 

املجتمع ثالثًا«.
»لتحقيق  اّن  سامحته  وأوض��ح 
اجلمع  من  الب��د  الغرض  ه��ذا 
بني التعليم االكاديمي من جهة 
واألخلقية  الدينية  والتبية 
طبيعة  لتعرف  اخرى؛  من جهة 

يرسم  والذي  هبا  اللئق  دورها 
املسار الصحيح يف ميادين احلياة, 
وحيث ان البناء لشخصية املرأة 
والدينية  الرشعية  االسس  وفق 
هو  االسلمية  التبية  ومنهج 
مدى  التجارب  اثبتت  ال��ذي 

الحسينية  للعتبة  العام  واألمين  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  افتتح 
النسوية  الحوزة  مشروع  الكربالئي  المهدي  عبد  الشيخ  سماحة  المقدسة 
األسبوع  المقدسة،  كربالء  بمدينة  االس��رة  ضباط  منطقة  في  األيتام  ودار 

الماضي بحضور شخصيات دينية وأكاديمية وإعالمية وتربوية.

تقرير: ضياء االسدي  

الشيخ الكربالئي يفتتح ثالثة مشاريع تربوية رائدة

ويدعو الى بناء شخصية الطلبة بناء علميا وتربويا وأخالقيا تضاهي

 او تفوق  المستويات العالمية
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ورضورت��ه  اليه  احلاجة  عظيم 
امل��رأة  شخصية  تستقيم  ال  بل 
التعليم  امهية  ال  اضافة  به  اال 
تطورات  ملواكبة  االك��ادي��م��ي 
ان  مضيفا  احل���ارض«،  العرص 
زينب  العقيلة  معهد  »إن��ش��اء 

للتبليغ  ال���س���لم(  )ع��ل��ي��ه��ا 
اجل  من  النسوي  االس��لم��ي 
املعارصة  املبلغة  شخصية  صنع 
حمافظة  ع�  القدرة  متتلك  التي 
مستوياهتا  بمختلف  امل����رأة 
والنفسية  واالجتامعية  الثقافية 
حلاجة  الكبي  النقص  ولسد 
املرأة  ال  عامة  بصورة  املجتمع 
بمختلف  ملمة  ت��ك��ون  ال��ت��ي 
مشاكل  تعالج  ال��ت��ي  العلوم 

االرسة االجتامعية والتبوية«.
ان  ال  الكربلئي  الشيخ  ولفت 
)عليها  زينب  العقيلة  »مدرسة 
النسوية  احل��وزوي��ة  االس���لم( 
يف  الدينية  العلوم  لنرش  جاءت 

املرأة  لتوعية  النسوي  االوساط 
باملناهج املعرفية املستندة ال فقه 
اهل البيت )عليهم السلم( فيام 
الوارث  رحيانة  ثانوية  إنشاء  تم 
وسندًا  ع��ون��ًا  لتكون  للبنات 
للمدارس الثانوية االكاديمية يف 
مدينة كربلء املقدسة ووضعت 
فيها  التدريس  وطرق  مناهجها 
وفق اسس حديثة بغية الوصول 
املعرفة  من  متقدم  مستوى  ال 
لطالباتنا  االكاديمية  والدراسة 
لتؤهلها ملستوى درايس جامعي 
الوقت  يف  البلد  حلاجة  مناسب 
ذاته  بالوقت  داع��ي��ًا  احل���ارض«, 
والتبوية  التعليمية  »الكوادر 
املؤسسات  ه��ذه  يف  واالداري���ة 
التعليمية الثلث ال بذل اقىص 
تدريسية  جهود  من  يمكن  ما 
تسعى  ابوية  ورعاية  وتربوية 
خل��ل��ق ش��خ��ص��ي��ة ال��ط��ال��ب��ات 
وبنائها علميا وتربويا وأخلقيا 
متفردة  شخصية  ال  للوصول 

والتعليم  التبية  يف  ومتعالية 
بمستوياهتا،وبذات  تضاهي 
الوقت تكون امًا صاحلة وزوجة 
بام  واوالده���ا  لزوجها  راع��ي��ة 
االرسة  لتشكيل  اه��ًل  جيعلها 

الصاحلة يف املجتمع«.
ف��ي��ام ج����اءت ك��ل��م��ة االس��ت��اذ 
حم��م��د ح��س��ن ك��اظ��م رئ��ي��س 
بالعتبة  اهلندسية  الشؤون  قسم 
من  مبينًا  املقدسة؛  احلسينية 

بشكل  »امل���رشوع  ان  خ��لهل��ا: 
احلضاري  التصميم  حياكي  عام 
االسلمي ملدينة كربلء املقدسة 
الواجهات وتفاصيل  من حيث 
املرشوع من االقواس االسلمية 

واألروقة،  الكربلئي  والكايش 
اضافة ال الفضاءات املفتوحة«، 
ُصمم  »امل���رشوع  ان  موضحا 
ب���إرشاف ك��ادر هنديس  وُن��ف��ذ 
ثانوية  بناية  ضم  عراقي  وفني 
والتي  للبنات  ال��وارث  رحيانة 
بواقع  صفًا   )20( من  تتألف 
)25( طالب لكل صف ومهز 
وقاعات  الكتونية  بشاشات 
ح��اس��ب��ات وان���تن���ت وك��اف��ة 
اما  االخرى،  التدريس  وسائل 
)عليها  زينب  العقيلة  مدرسة 
النسوية  احل��وزوي��ة  ال��س��لم( 

ص��ف��وف   )7( م���ن  ف��ت��ت��أل��ف 
قاعة  م��ع  طالبة   )30( ب��واق��ع 
متعددة االغراض ومكتبة عامة 

وكافتييا«.
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األحرار/ حسين نصر 

 وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال امل��ه��ن��دس 
مدير  ح��س��ن،  حم��م��د  س��ج��اد 
به  خ��ص  ترصيح  يف  امل���رشوع 
املرشوع  »تنفيذ  ان  )األح��رار(: 

تم ع� مرحلتني االول شملت 
واملعامرية,  االنشائية  االع��امل 
اما  والكهربائية،  وامليكانيكية 
جتهيز  فتضمنت  الثانية  املرحلة 
ونصب  ب��األث��اث  ال��ب��ن��اي��ات 
منظومات التبيد واالتصاالت 
املرشوع  مدة  وبلغت  واحلريق 
ان  موّضحًا  ونصف«،  سنتني 
بناء  يف  استخدمت  التي  »املواد 
عالية  مواصفات  ذات  املرشوع 
عاملية  مناشئ  من  استيادها  تم 
ذو  املستخدم  فاملرمر  خمتلفة 
منشأ يونان, والسياميك اسبان, 
املنشأ«،  ايطالية  واألرض��ي��ة 
البناية  »تغليف  ان  ال  مشيا 
ك��ان )ب��ال��ط��اب��وق( وال��ك��ايش 
االرث  ل��ي��بز  ال��ك��رب��لئ��ي 
ملدينة  االس��لم��ي  احل��ض��اري 

كربلء املقدسة«. 
املرشوع  »مساحة  اّن  وأضاف، 
تضمنها  التي  الفضاءات  مع 
)7500(م2  بحدود  امل��رشوع 
ال��وارث  رحيانة  ثانوية  ضّمت 
ال����رسداب  م��ع  ط��واب��ق   )4(
املدرسة  مع  النسوية  واحل��وزة 

)3( طوابق ورسداب كام وضم 
املرشوع مسجد وقاعة مناسبات 
متعددة االغراض بسعة )320( 
شخص ومكتبة مركزية بمسحة 
 )85( ل���  تتسع  )275(م2  
بنظر  واخ��ذن��ا  ك��ام  ش��خ��ص��ا، 
التكنلوجيا  ادخ��ال  االعتبار  
خلل  من  التدريس  وسائل  يف 

اللوحات االلكتونية«.
املرشوع  هذا  ان  بالذكر  اجلدير 
الذي ضم ثلثة مشاريع تربوية 
املشاريع  لسلسة  مكمل  ه��و 
العامة  االم��ان��ة  دأب���ت  ال��ت��ي 
ع�  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
النساء  لرشحية  خدمة  انجازها 
من جانب ولبث الوعي الديني 
واالخ���لق���ي وال���تب���وي من 

جانب اخر.
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مركز الحوراء زينب يكرم الفائزين في مسابقة
 دعاء )أهل الثغور(  لنصرة ودعم الحشد الشعبي والجيش العراقي  

نظم مركز احلوراء زينب )عليها 
العامة  لألمانة  التابع  السلم( 
مسابقة  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
حلفظ دعاء )اهل الثغور( لإمام 
السلم  )عليه  العابدين  زي��ن 
الرشيف  احلسيني  احلائر  يف   )
 )1571( م��ن  اكثر  بمشاركة 
خمتلف  من  ومشاركة  مشاركا 
حم��اف��ظ��ات ال���ع���راق، وذل���ك  
من  االب��ط��ال  املقاتلني  ل��ن��رصة 
احلشد  وفصائل  االمنية  قواتنا 
الشعبي الذين لبوا نداء املرجعية 
الدينية العليا بالدفاع عن الوطن 

واملقدسات.
السيد  التقت  –األحرار-  ملة 
مكتب  مدير  البناء،  الدين  سعد 
احلسينية  للعتبة  ال��ع��ام  األم��ني 
املقدسة ليحدثها عن ما متخضت 
اهل��دف  ف��ق��ال:ان  املسابقة  عنه 
الرئييس ملسابقة حفظ دعاء )أهل 
العابدين  زي��ن  لإمام  الثغور( 
)ع��ل��ي��ة ال���س���لم( ه���و ل��دع��م 
واجليش  الشعبي  احلشد  ونرصة 

من  جزء  انه  ال  العراقي،اضافة 
جلهاد  العليا  املرجعية  نداء  تلبية 
ع�  النرص  لتحقيق  )الكفائي( 

عصابات )داعش( االرهابية«.
وأضاف، »جرت عملية التنافس 
ال��رشي��ف  احلسيني  احل��ائ��ر  يف 
زينب  احل��وراء  مركز  وب��إرشاف 
الفتيات  لرعاية  السلم(  )عليها 
للعتبة  العامة  لألمانة  التابع 
مجيع  بمشاركة  املقدسة  احلسينية 
ت��تاوح  التي  العمرية  الفئات 
دفعهم  ع��ام��ا   )70  –  5( م��ن 
وحبهم  باملسؤولية  احساسهم 
ل��ن��رصة اخ��وهت��م االب���ط���ال يف 
ان  موضحًا  الشعبي«،  احلشد 
املقدسة  احلسينية  العتبة  »إدارة 
للفائزين  ج��وائ��ز  خ��ص��ص��ت 
طقم  عن  عبارة  األول  باملراتب 
بينام  قطعة   )72( منزل  صحن 
الثانية  للمجموعة  خصصت 
قطعة،   )45( منزل  صحن  طقم 
ج��وائ��ز  خت��ص��ي��ص  ال  إض��اف��ة 
عن  ع��ب��ارة  امل��ش��ارك��ني  جلميع 

جانب  ال  وح��ق��ي��ب��ة(  )س��اع��ة 
مشاركة  شهادة  املشاركني  منح 
سامحة  قبل  من  عليها  مصادق 
احلسينية  للعتبة  ال��ع��ام  االم��ني 

املقدسة«.
سارة  املهندسة  اوضحت  فيام 
حم��م��د، م��س��ؤول��ة امل���رك���ز ان 
»املسابقة توزعت بني املحافظات 
 )900( ش��ارك  حيث  العراقية 
املقدسة  كربلء  من  من  حافظا 
البرصة  مدينة  م��ن  ش��ارك  فيام 
اعداد  ال  اضافة  حافظا   )280(
االرشف،   )النجف  من  متفرقة 
صلح  ميسان،  ب��اب��ل،  ب��غ��داد، 
ال��دي��ن وال��دي��وان��ي��ة وواس���ط(، 
مبينة افرزت النتائج عن حصول 
ع�  ومشاركة  مشاركا   )205(
 )%  100( بدرجة  االول  املرتبة 
درجات  ع�   )231( وحصول 

تتاوح بني )90 – %99.8(«.
عيل  امل��ك��ف��وف  ق��ال  جهته  م��ن 
طليفح النرصاوي، الفائز االول: 
ان »الفضل االول يف حفظ دعاء 

السجاد  لإمام  الثغور(  )اه��ل 
وخالتي  والديت  السلم(  )علية 
مه��ا م��ن س��اع��دان ع��� حفظه 
من  االصوات  تنزيل  طريق  عن 
املقدسة  كربلء  فضائية  موقع 
واالستامع  التكرار  طريق  وعن 
بالفوز،  هديف  حققت  للصوت 
افتخاري  هو  ذلك  من  وااله��م 
الشعبي   احلشد  لنرصة  باملشاركة 
واجل��ي��ش ال��ع��راق��ي«، م��ؤك��دًا  
كل  يف  للمشاركة  »اس��ت��ع��داده 
العتبة  تقيمها  التي  املسابقات 

احلسينية املقدسة« .  
وعد  )بتول  الفائزة  قدمت  فيام 
جودة  من حمافظة كربلء شكرها 
السلم(   )عليها  احل��وراء  ملركز 
اقامة  يف  املبذولة  اجل��ه��ود  ع��� 
تسعى  مسابقات  ه��ك��ذا  مثل 
عليهم  وال��ه(  )حممد  هنج  لنرش 
هادية  والسلم،  الصلة  افضل 
املرجعية  ن��داء  ألب��ط��ال  ف��وزه��ا 
العراق  للدفاع  املرابطني  الدينية 

واملقدسات«.

االحرار : حسين نصر   
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اك�����د ذل�����ك ال���ش���ي���خ )ع���يل 
الشعبة ملجلة  املطيي( مسؤول 
العطلة  ان  االح��رار،م��ض��ي��ف��ا 
للطاقات  معطلة  تعتب  الصيفية 
عند الكثي خاصة لدى الفتيات 
بأمور  اوق��اهت��ن  يقظني  فهن 
دين  معرفة  تبعدهن عن  حياتية 
ارت��أت  ،ل��ذا  الفقهية  وعلومه 
الشعبة من خلل وحدة التعليم 
متنوع  برنامج  وض��ع  ال��ق��ران 
دورة  فجاءت  الصيفية،  للعطل 
ال��س��ي��دة ف��ض��ة )رض����وان الل 
العام،وهي  هذا  عليها(  تعال 
الناشئات  بالفتيات  تعنى  دورة 
الكريم  ال��ق��رآن  لتحفيظهن 

خلل فتة العطلة الصيفية«.

اهل  لروايات  »املتتبع  ان  مبينا 
يرى  ال��س��لم(  )عليهم  البيت 
التأكيد واحلث ع� حفظ آيات 
واستظهارها،  الكريم  القرآن 
وقراءهتا عن ظهر قلب ليختلط 
ومتأل   ، وحلمه  املسلم  دم  هب��ا 

عقله وفؤاده«.
ينظر  »من  ان  املطيي  وأوضح 
ائمة  عن  املروية  االحاديث  ال 
السلم(  )عليهم  البيت  أه��ل 
ع��ن امه��ي��ة ال���ق���رآن ال��ك��ري��م 
اخلالد،  االهلي  الكتاب  باعتباره 
)عليه  املؤمنني  ألم��ي  ق��ول  يف 
الكريم  القرآن  بشأن  السلم( 
موجهًا انظار املسلمني ال أمهية 
املقدس  االهل��ي  الكتاب  ه��ذا 

أقامت وحدة التعليم القرآني في شعبة التبليغ الديني النسوي لقسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة احتفاًء لتكريم 
حافظات القران الكريم بدورة السيدة فضة )رضوان اهلل تعالى عليها( على قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحسيني الشريف بمشاركة 
ما يزيد على )130( حافظة من مختلف المحافظات العراقية وذلك استنادًا لما جاء في روايات اهل البيت )عليهم السالم( في الحث 

تقرير : ضياء االسدي على قراءة القرآن الكريم وحفظه وتجويده اضافة الى استثمار اوقات العطلة الصيفية.

التبليغ الديني النسوي للعتبة الحسينية يكرم حافظات 
القران الكريم بدورة السيدة فضة 
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ال��ن��اس  أهي���ا  الل  )الل  ب��ق��ول��ه 
كتابه(  م��ن  استحفظكم  فيام 
)عليه  الصادق  جعفر  ولإمام 
السلم( حديث  »اقرُأوا القرآن 
ال  تعال  الل  ف��إِن  واستظهروه 
ال��ق��رآن«...  وعى  قلبًا  ب  يَعذيِّ

ناهيك عن دالالته املختلفة«. 
»رضورة  ال  امل��ط��يي  وأش���ار 
وكيفية  ب��ال��وق��ت  االه���ت���امم  
»خطر  ان��ه  مؤكدا  اس��ت��ث��امره«، 
يداهم شبابنا وبناتنا كام يدامههم 
)امللل  ي���ورث  ،ألن���ه  ال��ف��راغ 
والضجر، والكسل ، واألخلق 
وع��دم   ، املعصية  و   ، السيئة 
ان  ال  منوها  النفيس«،  التوازن 
كبية  طاقات  يمتلكن  »بناتنا 
 ، مثال  استثامرها بشكل  وعلينا 
فراغ  طاقة  الطاقات  هذه  ومن 
للوقت  ملا  الصيفية(  )العطلة 
من امهية يف حياة االفراد واألمم 
الذي  املسلمني  نحن  والسيام 
احلنيف  ديننا  من  ثقافتنا  نستمد 
بالوقت  تعال  الل  أقسم  فقد   ،
 ، والضحى{   {  ، والعرص{   {
اذا  والنهار  يغشى  اذا  والليل   {

ان  بالقول  مستدركا  جت�{، 
الكريم أحدث يف احلياة  القرآن 
البرشية أعظم انقلب ، وتغيي 
شمل كل مناحي احلياة ، وامتد 
 ، االص��ق��اع  اب��ع��د  ال  شعاعه 
واذهل أقوى االدمغة ، واكتسح 
فوق  واق��ام  احلضارات  أعظم 
وأمجل  حضارة  أنظف  ركامها 
حياة، وأكمل سيادة و سياسة«.

فيام بينت املبلغة )انتصار فاضل( 
يطلع  من  ان  الوحدة   مسؤولة 
ع� احاديث اهل البيت )عليهم 
السلم( يف شتى جوانب الدين 
من  باالستدالالت  مليئة  جيدها 
عن  يكشف  ما  الكريم  القرآن 
ال  البقاء  ع�  حرصهم  ش��دة 
منه  واالنطلق  القرآن  جانب 
بذلك  ويشهد  اليه،  والرجوع 
سددهم  االمامية  علامء  ألفه  ما 
فضل  حول  ورواهت��م  تعال  الل 
وخصائصه  ال��ك��ري��م  ال��ق��رآن 
شتى  ويف  وم���زاي���اه  وع��ل��وم��ه 
املجاالت ، عن اإلمام جعفر بن 
 ) السلم  عليه   ( الصادق  حممد 
وهو  القرآن  قرأ  )من   : َقاَل  أنُه 

ال��ق��رآن  اختلط  م��ؤم��ن  ش���اّب 
عّز  الل  وجعله  ودم��ه  بلحمه 
البرة  الكرام  السفرة  مع  وجّل 
يوم  عنه  حجيزًا  القرآن  وك��ان 
كّل  إّن  رّب  يا  يقول:  القيامة، 
عامل قد أصاب أجر عمله غي 
عطاياك،  أك��رم  به  فبلغ  عاميل 
اجلّبار  العزيز  الل  فيكسوه  قال: 
ويوضع  اجلّنة  ِحلل  من  حّلتني 
لذا  الكرامة(...  تاج  رأسه  ع� 
الشديد  ال��وح��دة  ح��رص  ك��ان 
برامج  هكذا  مثل  اق��ام��ة  ع��� 
ال���دورة  ف��ج��اءت   ، ودورات 
للفتيات  القرآن  بحفظ  اخلاصة 

يف العطلة الصيفية.
منهج  يقترص  »مل  أن��ه  موضحة 
املشتكات  حتفيظ  ع�  ال��دورة 
 ، الكريم  القرآن  الفتيات  من 
الفقه  يف  دروس  اعطاء  تم  بل 
التلوة  واحكام   ، والتفسي   ،
والتجويد ، باإلضافة ال توزيع 
مجيع  ع����   mp3(( ج��ه��از 
احلفظ  هلنَّ  ليتسنى  املشاركات 
، اض��اف��ة ال   ب��ي��رس وس��ه��ول��ة 
وترفيهية  تعليمية  سفرة  اقامة 

االم��ام  مدينة  ال  للطالبات 
السلم(  )عليه  املجتبى  احلسن 
للزائرين واصطحاهبنَّ يف جولة 
وبعد   ، املدينة  ملرافق  تعريفية 
التبك  تم  الظهرين  صلة  اداء 
بوجبة غداء يف مضيف املدينة«.

»ال��دورة  ان  حديثها  وتابعت 
حيث  شديدًا  اقبااًل  القت  قد 
الدورة  يف  املشتكات  عدد  بلغ 
حتفيظهنَّ  تم  مشتكة   )130(
القرآن الكريم ومراجعته بشكل 
يومي توزعن ع� )16( حلقة«. 
حضورًا  شهد  احلفل  ان  ويذكر 
شخصيات  قبل  م��ن  واس��ع��ا 
دينية وثقافية لعدد من املبلغات 
من  التبليغ  الشعبة  ال  التابعات 
داخل حمافظة كربلء وخارجها 
, وختلل احلفل عدة فقرات منها 
للتبليغ  االنشاد  لفرقة  انشودة 
من  بينات  ايات  ,وقراءة  الديني 
اح��دى  القتها  احلكيم  ال��ذك��ر 

الطالبات احلافظات. 
تقرير : ضياء االسدي 
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وملعرفة املزيد عن هذا املوضوع 
ملة »االحرار« واكبت احلدث 
والتقت بعدد من املعنيني بذلك 
مموعة  املتحدثني  اول  وكان 
اخلاصة  املركبات  سائقي  من 
الداخلية  كربلء  مرائب  داخل 
ملوضوع  »بالنسبة  قالوا:  حيث 
بسبب  منها  نعانيه  وما  اجلباية 
رسمي  قانون  اي  وجود  عدم 
تؤخذ  اهنا  ذلك  ع�  والدليل 
اي  دون  من  عشوائية  بصورة 

جباية  يتم  حيث  مقابل  وصل 
ومثلها  ذهابا  دينار   500 مبلغ 
وقوف  اج��رة  ال  اضافة  ايابا 
رصف  انعدام  ظل  يف  امل��رأب, 
موظف  م��ن  اس��ت��لم  وص���ل 
هيئة النقل املسؤول عن اجلباية 
وايابا,  ذهابا  قبلنا  من  املدفوعة 
وفيام يص كلم موظف اهليئة 
الوصل  اخ��ذ  عن  نمتنع  باننا 
فهو بعيد عن الصحة متاما ألننا 
من  وه��و  دائ��ام   به  نطالب  من 

احلالة  وه��ذه  ذل��ك,  عن  يمتنع 
الفساد  صور  من  ص��ورة  متثل 
االداري بشكل واضح ونعّدها 
رسقة حلقوق كسبة ليس لدهيم 
عمل اخر«، متمنني من املعنني 
هلذه  حل  صورة  »اجياد  باألمر 
توفي  ع���  وال��ع��م��ل  االم���ور 
بنا  خ��اص��ة  حكومية  م��رائ��ب 
تقليلها  او  هنائيا  اجلباية  والغاء 

وفق اطر رشعية«.  
املركبات،  اصحاب  واض��اف 

ال  فعائداهتا  للجباية  »بالنسبة 
هيئة  الن  للدولة  فقط  تكون 
احد  ال  مهمتها  اسندت  النقل 
جزء  يكون  وبذلك  املقاولني 
لبعض  املالية  ال��ع��ائ��دات  م��ن 
ذلك  ال  اض��اف��ة  االش��خ��اص, 
بتثبيت  النقل  هيئة  طالبتنا 
ارق���ام اخل��ط��وط اخل��اص��ة بنا 
يوما   )15( ال�  تقارب  بمهلة 
يقارب  منها  ال��واح��د  وكلفة 
فوق  فام  دينار  ال��ف   300 ال��� 

الجبايُة وآثارها السلبية بعيون الكسبة 
من سائقي المركبات المحلية

مثل أي شريحة أخرى في البلد، فهناك مجموعة من المشاكل التي تواجه اليوم سائقي السيارات منها ساحات الوقوف 
االهلية التي تفرض مبالغ طائلة, واجور الجباية والضرائب المفروضة عليهم هي االخرى تشكل عائقا اخر يثقل كاهلهم 
فضال عن رداءة الطرق وضيق مساحتها وكذلك قلة عدد الركاب مما يجعل السائق ينتظر لساعات طويلة لحين اكتمال 
العدد.  ويرى البعض اّن هناك ضرورة للعمل على انشاء مرائب نظامية تابعة لدائرة النقل الخاص تتوفر فيها كافة 
الخدمات فاذا توفرت مثل هكذا مرائب نموذجية فان ذلك يساهم في حل مسألة التوقفات العشوائية ويقلل من الزخم 

المروري الموجود في الشوارع العامة.  

تحقيق/ قاسم عبد الهادي
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الف   700 ال  احيانا  وتصل 
كبي  مبلغ  وه��و  تقريبا  دينار 
جدا بالنسبة للسائق ما ادى ال 
العمل  عن  منا  البعض  امتناع 
املادية,  امكانياهتم  عدم  بسبب 
هيئة  موظفي  ملعاملة  وبالنسبة 
ومل  جدا  سيئة  فهي  معنا  النقل 
مقابل  وصوالت  اية  يمنحونا 
بذلك  نطالبهم  وعندما  اجلباية 
التهديد  بلغة  معنا  يتكلموا 
 20 تبلغ  مالية  بغرامة  )تتمثل 
ذلك  ال  اضافة  دي��ن��ار(  ال��ف 
نعرف  ال  س���ي���ارات  ف��ه��ن��اك 
معنا  تعمل  اطلقا  أصحاهبا 
التي  العلقة  بسبب  اخلط  ع� 

تربطهم مع اصحاب اهليئة«.
»اجلهات  السائقون  ون��اش��د 
حكومية  مرائب  بتوفي  املعينة 

اوسع لسائقي سيارات األجرة 
املهدورة  املبالغ  بعض  لتوفي 
ه��ذا  الن  ظ��روف��ن��ا  وم���راع���اة 
الوحيد,  معيشتنا  مصدر  العمل 
وايضا نطالب بتثبيت الباجات 
ليتسنى  مانا  بمراكبنا  اخلاصة 

لنا العمل بأرحيية ونظام تام«. 
السائقني  ب��ني  ك��ب��ي  ت��ع��اون 

واصحاب املرائب االهلية
صاحب  حت��دث  جانبه  وم��ن 
بناحية  اخلاص  االهيل  امل��رأب 
قائل:  جاسم  حممد  احلسينية 

»هذا املرأب اهيل ونحن بدورنا 
نؤجره لسائقي منطقة احلسينية 
دينار   2000 بمبلغ  ي��وم��ي��ًا 
1000دينار  بمبلغ  والعطيي 
ال  اض��اف��ة  ال��وق��وف,  بمثابة 
تبلغ  والتي  انطلقة  كل  اجور 
احلسينية  لسائقي  دينار   1000
منطقة  لسائقي  دينار  و500 
فيه  يوجد  ال  وعملنا  العطيي, 
اية اشكال مع السائقني وهم يف 
التعاون معنا كون الساحة  قمة 
م��ل��ك اه���يل خ���اص وان���ا حر 

الترصف اخلاص هبا«.
االحيان  بعض  »يف  واض��اف: 
ب���األرضاب  السائقون  ي��ق��وم 
يؤثر  االم��ر  وه��ذا  العمل  عن 
سلبا يف ع� املجتمع الذي يظم 
موظفي الدولة الذين يعتمدون 
بشكل كبي ع� اخلط اضافة ال 
العامل الكسبة والطلبة, وبالنسبة 
من  اكثر  ع�  حيتوي  للمراب 
ع�  موزعة  اج��رة  سيارة   80
والعطيي,  احلسينية  خطي 
اخلارجية  للجباية  وبالنسبة 
ليس لدينا اية علقة معهم فهي 
تابعة هليئة النقل الذين يقومون 
يف  وصل  اي  رصف  بدون  هبا 

الكثي من االحيان«.
القانونية  االج��راءات  بانتظار 
بحق هيئة النقل اخلاص, ومجيع 
االستعداد  اهبة  ع�  السواق 

بالوقوف معنا 
حت��دث  ذات����ه  ال��س��ي��اق  ويف 
النقل  عامل  نقابة  رئيس  نائب 
واالتصاالت يف حمافظة كربلء 
حسن  س��وادي  جبار  املقدسة 
قائًل: »بالنسبة ملوضوع اجلباية 
النقل  رشك��ة  ق��ان��ون  وحسب 
ال��رشك��ة  ك��ان��ت  اذا  اخل���اص 

بنقل  خ���اص  م���راب  م��وف��رة 
ال��رشوط  فيه  متوفرة  ال��ع��امل 
مح��ام��ات,  )م��راف��ق��ات,  التالية 
مكان  للعامل,  مسقف  جامع, 
هذه  ويف  وغ��يه��ا(  هلم  راح��ة 
تبلغ  جباية  اخذ  هلا  حيق  احلالة 
5 % من مموع االجرة, وحاليا 
حمافظة  داخل  مراب  يوجد  ال 
او  النقل  هيئة  ال  تابع  كربلء 
عدا  اخلاص  النقل  ادارة  رشكة 
امل���رأب امل��وح��د ومج��ي��ع تلك 
قبل  من  مؤجرة  اهلية  املرائب 

العامل مقابل اجر يومي«.
مجيعها  »امل��رائ��ب  وأض����اف: 
مقابل  العامل  قبل  من  مؤجرة 
 2000 منها  قسم  يومي  اجر 
دينار   3000 واالخ���ر  دي��ن��ار 
م��ن هيئة  امل��أخ��وذة  واجل��ب��اي��ة 
قانون  سند  اي  ب��دون  النقل 
م��راب  اي  ت��وف��ر هل��م  مل  ألهن��ا 
األنفة  ال��رشوط  وف��ق  نظامي 
وال  رشعية  غي  وه��ي  الذكر 
هذه  ارى  وشخصيا  قانونية، 
من  علنية  ام��وال  رسقة  احلالة 
ذلك  ع�  والدليل  السائقني 
قانون  وصل  بدون  تؤخذ  اهنا 
احلسابات  ضمن  تدخل  وهي 
اخلاصة هبيئة النقل واملحسوبية 
والعلقات«، مبينًا أنه »سبق ان 
السواق  من  كبي  بعدد  التقينا 
معال  ال  م��ع��ان��اهت��م  ونقلنا 
االجتامع  خ��لل  النقل  وزي��ر 

الجبايُة وآثارها السلبية بعيون الكسبة 
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اختاذ  ننتظر  ونحن  معه  االخي 
بحق  القانونية  االج����راءات 
ومجيع  اخل���اص  النقل  هيئة 
االستعداد  اهبة  ع�  السائقني 
اهليئة,  تلك  ام���ام  ب��ال��وق��وف 
وصل  يبلغ  ذل��ك  ال  اض��اف��ة 
دينار  الف   250 سنويا  اخلط 
يبلغ  الشهري  اخل��ط  وبحث 
رجعي  اثر  وع�  دينار   3000
وهو غي قانون ويثقل كاهلهم 
مستواهم  ع�  السلبي  والتأثي 

االقتصادي«.

النقل  هيئة  موظف  حتدث  فيام 
ع��دي م��ط��رود امل��س��ؤول عن 
السائقني  م��ن  اجل��ب��اي��ة  اخ���ذ 
اجلباية  عمل  »الية  إن  قائًل: 
اخلاصة بنا هو أخذ مبلغ 250 
العطيي  دينار من كل سائقي 
مبلغ  الن  هنا  من  م��روره  عند 
دينار,   500 )الكروة(  األجرة 
احلسينية  لسائقي  بالنسبة  اما 
الن  دينار   500 منهم  فنأخذ 
ونقوم  دينار,   1000 األج��رة 
بتمييز السائقني لكل منطقة من 
خلل سؤالنا هلم ومعرفة اخلط 
املواطنني  بنقل  يقومون  الذي 
منه وهذه االيرادات املالية يتم 
بشكل  النقل  هيئة  ال  تسليمها 
ع�  تعتمد  عملنا  والية  يومي 
االستلم  السائق وصل  اعطاء 
السائق  يمتنع  االح��ي��ان  ويف 
به!!,  اخلاص  الوصل  اخذ  عن 

دبلك  ب��رصف  نقوم  وب��دورن��ا 
 25 ع���  حي��ت��وي  فقط  واح���د 

وصل يوميا«.
مدير  معنا  املتحدثني  واخ��ر 
النقل  إلدارة  ك��رب��لء  قسم 

اخلاص امحد حازم عبد الكريم 
وال����ذي ب��ني ل��� )األح�����رار( 
العامة  ال��رشك��ة  »ت��ع��ّد  ق��ائ��ًل: 
احدى  اخل��اص  النقل  إلدارة 
ال��ن��ق��ل  وزارة  ت��ش��ك��ي��لت 
نشاط  ي��ص  وفيام  االحت��ادي��ة, 
عمل  بتنظيم  فيتمثل  الرشكة 
ضمن  اخلاص  النقل  مركبات 
العاملة  واخل��ط��وط  امل��رائ��ب 
كان  س��واء  كربلء  حمافظة  يف 
حمافظة  بني  او  املحافظة  داخل 
االخرى  واملحافظات  كربلء 
معتمدة  خطوط  اس��امء  وف��ق 
بيانات يف  رسميا ضمن قاعدة 

احلاسبات املتوفرة باملرائب«.
أخذ  يتم   « ق��ائ��ل:  واض���اف 
اجلباية من السائقني وفق قانون 
45 لسنة 1987 وقانون 127 
لسنة 1994ومفعل بعدة كتب 
ملجلس  العامة  االمانة  قبل  من 
من  تؤخذ  واجلباية  ال���وزراء 
السائق وتدفع حلساب الرشكة 
اخلاص  النقل  إلدارة  العامة 
وفق وصوالت رسمية صادرة 
 %5 ونسبتها  اخلصوص  هب��ذا 
لكل  املتحققة  االج����رة  م��ن 

اخلطوط وكافة املركبات«.

»بالنسبة  الكريم  عبد  وأضاف 
بخصوص  امل��ت��داول  للكلم 
من  النقل  هيئة  موظف  امتناع 
ألصحاب  الوصوالت  اعطاء 
امل��رك��ب��ات ف��ف��ي ه���ذه احل��ال��ة 
وتثبيت  مراجعتنا  عليهم 
حيال  حتى  اهليئة  موظف  اسم 
االج��راء  واخت��اذ  التحقيق  ال 

االداري والقانون املناسب,«.
وجاء يف قوله: »بالنسبة للجباية 
ذلك  بتنفيذ  قمنا  االلكتونية 
املوحد  كربلء  مرأب  يف  االمر 
الذكية  ال��ب��واب��ات  طريق  ع��ن 
وف���ق ال��بام��ج االل��ك��تون��ي��ة 
عند  السائق  ان  بحيث  احلديثة 
يدفع  ان  عليه  املراب  مغادرته 
البطاقة  عب  الكتونيا  اجلباية 
القريب  وباملستقبل  الذكية, 
اجلباية  م��رشوع  تفعيل  سيتم 
املرائب  مجيع  يف  اإللكتونية 
ولكّن عائقنا الوحيد يف كربلء 
أننا نفتقد ال املرائب احلكومية 
يمكن  ارايض  وخت��ص��ي��ص 
مرائب   النشاء  استثامرها  من 

نظامية وتطبيق هذه االلية«.
:«مشكلتنا  حديثه  واختتم 
وجود  بعدم  تتمثل  الوحيدة 
ارايض خمصصة إلنشاء املرائب 
واملوضوع  كربلء  يف  النظامية 
االهتامم  اعطائه  حالة  يف  حيل 
قبل  من  النقل  بواقع  االكثر 
قبل  م��ن  ك��رب��لء  يف  املعنيني 
اجلميع وليس فقط نحن نطلب 
ألننا  ينفذ,  مل  املقابل  والطرف 
ليس لدينا استملكات ونعتمد 
يف ذلك ع� قانون 127 والذي 
ارايض  ختصيص  ع���  ينص 
ويف  بدل  بدون  املرائب  إلقامة 
حالة وجود بدل تتكفل بذلك 

ختصص  حيث  املالية  وزارة 
الرشكة  لصالح  االرايض  هذه 
اخلاص  النقل  إلدارة  العامة 
م��رائ��ب  ب��ب��ن��اء  تتكفل  ال��ت��ي 
»هنالك  ان  إل  الفتًا  نظامية«، 
احلكومة  م��ع  خماطبات  ع��دة 
قطع  ختصيص  ح��ول  املحلية 
باملرائب  اخل��اص��ة  االرايض 
مركبات  الستيعاب  النظامية 
ال��ن��ق��ل اخل����اص واع���داده���ا 
خصوصية  ولكربلء  املتزايدة, 
الزائرين  ت��واف��د  وه��ي  مهمة 
عن  فضل  كبي  بشكل  يوميا 
ي��وم��ي اخل��م��ي��س واجل��م��ع��ة 

والزيارات املليونية, «.

يف  ال��ن��ق��ل  هيئة  أن  وي��ت��ض��ح 
خدمات  اي��ة  تقدم  مل  ك��رب��لء 
اخلاصة  املركبات  ألصحاب 
اجلباية  اساليب  اختاع  سوى 
ناهيك عن عدم وجود مرائب 
اهليئة  قبل  من  خمصصة  نظامية 
لوقوف  اخلاص  للنقل  العامة 
العجلت التي تعمل يف النقل 
الداخيل حيث ان مجيع املرائب 
فيها  تتوفر  ال  اهلية  كربلء  يف 
راحة  وسائل  من  وسيلة  اي 
اضافة  ال��رك��اب  او  السائقني 
اخل��دم��ات  ك��اف��ة  ان��ع��دام  ال 
وانتهاء  امل��راب  بنظافة  ابتداء 
للخدمات  اماكن  وجود  بعدم 
الصحية واملغاسل, وهبذا طالب 
عدد كبي من السائقني اجلهات 
بإجياد  املحافظة  يف  املسؤولة 
احللول الرسيعة هلم وختصيص 
م��رائ��ب خ��اص��ة هب��م ك��ي تتم 
يف  واح��دة  م��رة  منهم  اجلباية 
هو  كام  مرتني  وليست  اليوم 

معمول به االن. 
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ما  أح���د  أي  ع����  ي��ف��ى  ال 
يف  دور  من  العراقية  للعشائر 
اإلنكليز  وطرد  العرشين  ثورة 
دور  هل��ا  ك���ان  إذ  ال��ب��لد  م��ن 
الثورة  تلك  إن��ج��اح  يف  ب��ارز 
تعيد  اليوم  هي  وها  اخلالدة، 
ذل���ك ال��ت��أري��خ امل����رّشف هلا 
ضد  واح���دة  وق��ف��ة  بوقوفها 
)تنظيم  والوطن  الدين  أع��داء 
خلل  من  اإلره���ايب(  داع��ش 
الذي  األول  التأسييس  املؤمتر 
إليه قبيلة الدعوم لنرصة  دعت 
القوات األمنية واحلشد الشعبي 
املرجعية  )فتوى  شعار  حتت 

امتداد لثورة العرشين( .
الدعوم  قبيلة  عام  شيخ  وقال 

ال��ش��ي��خ ص��ادق  ال���ع���راق  يف 
إن  الدعمي  خ��ان  األم��ي  عبد 
الرشيدة  الدينية  »املرجعية 
السيد  العظمى  الل  بآية  املتمثلة 
ظله(  )دام  السيستان  ع��يل 
هيّدد  خطر  هناك  بان  أدرك��ت 
ال��ع��راق وش��ع��ب��ه واق��ت��ص��اده 
يف  التاريية  فتواها  أطلقت 
مظلة  حت��ت  الكفائي  اجل��ه��اد 
اللحمة  وأرج��ع��ت  ال��دول��ة 
كلمة  ووّح������دت  ال��وط��ن��ي��ة 
شملهم  ومج��ع��ت  ال��ع��راق��ي��ني 
جيشنا  م��ع��ن��وي��ات  ورف��ع��ت 
الباسل وقواتنا األمنية ودفعت 
مجيعًا«،  العراقيني  عن  اخلطر 
العراقية  »العشائر  إن  مضيفًا 

األص��ي��ل��ة وث����ورة ال��ع��رشي��ن 
وفتوى املرجعية الرشيدة ُتعتب 
مرشقا  وح��ارضًا  مرّشفا  تأريا 
نفتخر  أن  وألحفادنا  لنا  حيّق 
ورشيف  غيور  كل  فع�  هبم، 
العراق  يف  خملص  ك��ل  وع��� 
واحلشد  املرجعية  مع  يقف  أن 

الشعبي املقّدس«. 
»قبيلة  إن  ال��دع��م��ي  وأك����د 
بكافة  ال���ع���راق  يف  ال���دع���وم 
راي��ة  حت��ت  وأبنائها  مشايها 
وتقف  ال��رشي��ف��ة  امل��رج��ع��ي��ة 
واحلشد  األمنية  ال��ق��وات  مع 
بطوالهتم  وت��دع��م  الشعبي 
اإلره��ايب  داع��ش  تنظيم  ض��د 
فسادًا  األرض  يف  عاث  الذي 

وفتوى  العشائر  بتوّحد  لكن 
القوات  يف  وأبنائها  املرجعية 
الشعبي  واحل���ش���د  األم��ن��ي��ة 
يقف  ومن  اإلره��اب  سيندحر 

معه يف الداخل واخلارج« .
املرجع  أن  بالذكر  اجلدير  من 
ال��ش��ي��خ حم��م��د تقي  ال��دي��ن��ي 
املدوية  فتواه  أطلق  الشيازي 
املقدسة  ك��رب��لء  مدينة  م��ن 
العراق  يف  اإلنكليز  ملحاربة 
ثورة  أثرها  ع�  جاءت  والتي 
قادهتا  التي  اخلالدة  العرشين 
مع  األصيلة  العراقية  العشائر 
النهضة  ذات  وه��ي  أبنائها 
اجلهاد  فتوى  ألبناء  الغيورة 

الكفائي ضد داعش اإلرهايب.

العشائر العراقية تقيم مؤتمرًا
 عن فتوى المرجعية العليا في كربالء

االحرار / عدي الحاج 
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ال���درايس  التحصيل  يعد 
الشاغل  الشغل  ل��ألب��ن��اء 
لكل  نقل  مل  إن   – ملعظم 
يطمح  وكلنا  األرس..   –
ع�  حي��ص��ل  أن  ألب��ن��ائ��ه 
أع���� ال���درج���ات.. وم��ن 
ج��دال  ال  التي  امل��س��ّل��امت 
يتلفون  الطلب  أن  فيها 
والقدرة  الذكاء  بمستويات 
ع� التعلم واإلقبال عليه.. 
أركان زيادة  ولعل من أهم 
هو  الطلبة  لدى  التحصيل 
بني  واملثمر  الفعال  التعاون 
أول��ي��اء األم���ور وامل��درس��ة 
أفضل  إل  بأبنائنا  للوصول 
املستويات.. ويعد التشجيع 
اليسي  وقبول  املواظبة  ع� 
أركان  أهم  من  األبناء  من 
يلحظ  وما  العملية..  هذه 
ل��ألس��ف ال��ش��دي��د ه��و أن 
ت��رض  ال  األرس  ب��ع��ض 
ع��دم  ألب��ن��ائ��ه��ا يف ح��ال��ة 

ال��ق��درة ع��� ال��وص��ول إل 
أن  دون  عالية  مستويات 
الواقعة  األس��ب��اب  تبحث 
ضعف  أو  تقصيهم  وراء 
من  واألنكى  مستوياهتم، 
املقارنة  عملية  ه��و  ذل��ك 
التي يقومون هبا بني أبنائهم 
فنجد  اآلخرين  والطلب 
السؤال الكلسيكي : ))ملاذا 
حصل فلن ع� درجة كذا 
ومل حتصل أنت ع� الدرجة 
؟!!((  منها  أع�  درجة  أو 
مخس  يكون  الفرق  ولعل 
وبناًء  أق���ل..  أو  درج���ات 
ع��� ذل���ك ي��ع��ت��بون��ه غي 
العلمية..  الناحية  من  كفئ 
بالعديد من  الذاكرة  وحتفل 
العجب  تثي  التي  املواقف 
عليك  أقصه  م��ا  وأغ��رهب��ا 
فطالع  التالية،  األسطر  يف 
وتأمل أهيا القارئ الكريم :    
ذك���اٍء  ذا  ص��دي��ق��ي  ك���ان 

ع�  األول  فهو  وّق����اد.. 
من  حمبوبًا  وكان  دائاًم  صفه 
املدرسة مجيعًا  كادر معلمي 
ومستوى  أخ��لق��ة  لسمو 
االبتدائية  أك��م��ل  علمه، 
التي  باملتوسطة  والتحق 
ملديرها..  معاونًا  خاله  كان 
وهنا بدأت الطامة الكبى، 
اس���ت���م���راره ع�  ف���رغ���م 
وأدب��ًا  علاًم  ذات��ه  املستوى 
أدنى  درجاته  تكن  مل  حيث 
خاله  أن  إال   %95 م��ن 
ك��ان دائ���اًم ي���ردد ب���ازدراء 
من  املقيت:«هنالك  قوله 
شعب  يف  منه  أف��ض��ل  ه��و 
وبناًء  األخ��رى«،  املدرسة 
صديقي  يكن  مل  ه��ذا  ع��� 
ويسمع  أهله  عند  مرضيًا 
التأنيب  أنواع  أقسى  منهم 
الغضب  نظرات  ويتحمل 
واالم��ت��ه��ان ب��ل - ورغ��م 
االمتحان  أداء  من  إعفاءه 

الصفوف  كل  يف  النهائي 
املنتهية- وصفوه مرارًا  غي 
الفاشل  باملهمل  وت��ك��رارًا 

الكسول!!  
ت��زخ��ر  ق��ص��ة  ال���واق���ع  يف 
باألمل.. طالب كهذا يستحق 
ك��ل ت��ق��دي��ر واح����تام بل 
ألساتذته  فخر  مصدر  هو 
ولفرق  هذا  ومع  وعائلته 
بسيط بني درجاته ودرجات 
ن�����ادرًا ما  أق���ران���ه-وه���و 
حي���ص���ل- ي���وص���ف هب��ذه 
األوصاف التي ال يتسم هبا 
إال من كان من املهملني من 
أصحاب الدرجات البائسة 
جدًا.. وبعد هذا نسأل هل 
سيصبح للعلم قيمة يف نظر 
سيكون  وهل  الطالب  هذا 
وق��درات��ه  بنفسه  ث��ق��ة  ذا 
واض��ح��ة  واإلج���اب���ة  ؟! 
النهار،   رابعة  يف  كالشمس 

فلنتِق الل يف أبنائنا .

المهمل 
الفاشل 

الكسول !

صادق مهدي حسن 
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عام  ال��ش��ع��ران  الشيخ  ول��د 
طهران،  بالعاصمة  ه�   1320
اللغة  بتعّلم  ِصغره  منذ  وب��دأ 
الكريم،  وال��ق��رآن  العربية، 
وال��ده،  عند  التجويد  وعلم 
الفخرية  املدرسة  إل  ذهب  ثّم 
املعروفة  طهران،  بالعاصمة 
م��روي،  خ��ان  م��درس��ة  باسم 
ودَرس فيها، ثّم ذهب إل مدينة 
قم املقّدسة للدراسة عند بعض 
علامئها، وبقي فيها مّدة قصية، 
إل  سافر  ه�   1346 عام  ويف 
ثّم  األرشف،  النجف  مدينة 
ط��ه��ران،  العاصمة  إل  ع��اد 
بالتدريس،  مشغواًل  وظ���لَّ 
آخر  إل  والتأليف،  والتحقيق، 

عمره الرشيف.

أبو  )السّيد  فهم  أساتذته  أما 
تراب اخلونساري، والشيخ آقا 

بزرك الطهران(.
وقد وصل الشعران إل مراحل 
علمية عالية، وتتلمذ ع� يديه 
أمثال )الشيخ  التلميذ  ثّلة من 
الل  عبد  الشيخ  اآلميل،  هاشم 
حمّمد  السّيد  اآلميل،  اجل��وادي 
حسن  السّيد  احلّجتي،  باقر 
والسّيد  ال��ن��ارصي  ال��س��ادات 

عباس الشجاعي(.
)قدس  فكان  صفاته  عن  وأما 
رسه( يعيش حياة بسيطة، بعيدة 
عن مظاهر التف واإلرساف، 
احتياجاته  تأمني  يف  يعتمد  ال 
املعاشية ع� احلقوق الرشعية، 
من  احتياجاته  يسّد  ك��ان  بل 
الكتب،  لبيع  افتتحها  مكتبة 
وكذلك ع� احلقوق التقاعدية 

التي كان يتقاضاها.
الشعران  الشيخ  كان  وعندما 
يقوم  أو  كتابًا،  يقرأ  عندما 

فإّنه ال   ، َمطلٍب معنيَّ بتدريس 
وإّنام  عابرًا،  م��رورًا  عليه  يمرُّ 
دراس���ًة  فيه  بالغوص  ي��أخ��ذ 
وحت��ل��ي��ًل، وذل���ك ع��� ضوء 
لغرض  معينة  وقرائن  شواهد 
ة،  املرجوَّ النتائج  إل  الوصول 
وقد ساعدته هذه الطريقة ع� 
حيملها  التي  الِعَب  إل  التعّرف 
الوقوف  وكذلك  التاريخ،  لنا 
للقرآن  احلقيقية  األبعاد  ع� 
النبوية  واألحاديث  الكريم، 

الرشيفة.
عليه(  الل  )رض����وان  وك���ان 
ة  صاحب ذوق أديب، ولديه قوَّ
الشعر  فكتب  فائقة،  شاعرية 
مهومه  عن  التنفيس  لِ��َغ��َرض 
ف شعره  وطموحاته، وقد وظَّ
زمانه،  أح��وال  تبيني  لغرض 
مدح  يف  خاّصة  قصائد  ولديه 
ال��رس��ول األع��ظ��م )ص��� الل 
الزهراء  وفاطمة  وآل��ه(،  عليه 
وكذلك  ال��س��لم(،  )عليها 

األغ��ر،  الغدير  عيد  ي��وم  يف 
وغيها.

أما مؤلفاته فكان )قدس رسه( 
منها  ون��ذك��ر  التأليف  غزير 
)طريق السعادة، جتويد القرآن 
املجيد، حتقيق وتصحيح كتاب 
كتاب  ترمجة  ال���رواة،   جامع 
العدالة  ص��وت  ع��يل  اإلم���ام 
رشح  ع�  تعليقات  اإلنسانية، 
صالح  للُملَّ  الكايف  ُأص��ول 
ع�  تعليقات  امل���ازن���دران، 
كتاب وسائل الشيعة وغيها(.
وتويّف الشيخ الشعران )قدس 
رسه( يف السابع عرش من شوال 
1393 ه� بإحدى مستشفيات 
الطاهر  جثامنه  ُنقل  ثّم  املانيا، 
وُدف��ن  طهران،  العاصمة  إل 
ال��س��ّي��د عبد  م��رق��د  ب��ج��وار 
الل  )رض��وان  احلسني  العظيم 
العاصمة  جنوب  بالري  عليه( 

طهران.

نجُل عامل وأخو عامل، ولِد يف القرن الثالث اهلجري.. من 
زياد  بن  الكليني وأمحد  يعقوب  بن  الشيخ حممد  تلمذته 
القّمي،  )تفسي  مؤلفاته  ومن  العلوي،  واحلسن  اهلمدان 
السلم(،  املؤمنني)عليه  أم��ي  فضائل  اإلس��ن��اد،  ق��رب 
الناسخ واملنسوخ، التوحيد والرشك(.. ُتويّف عام 329ه، 

ودفن بمدينة قم املقّدسة.

من هو؟؟؟

الشيخ أبو الحسن الشعراني )قدس سره( )1320 هـ - 1393 هـ(

AL - A h r a r
w e e k l y27

روضة العلماء



غالب��ًا  التاري��خ  إن  واجل��واب: 
بإرادهت��م  احل��كام  يكتب��ه  م��ا 
ألج��ل  ويدفع��وا  ومش��يئتهم 
،فحك��م  نفي��س  كل  ذل��ك 
االه��واء ،والرغب��ات ،وم��دح 
الس��لطان –وإن كف��ر- وتزيني 
مناقب��ه رغ��م إجرامه كسياس��ة 
معاوي��ة يف التغيب والتهيب 
،وبام ان م��ا وصل لنا من تاريخ 
الصف��وة –االس��وة –الق��دوة، 
الن��زر  إال  الك��رام  البي��ت  آل 
اليسي من مناقبهم وفضائلهم؛ 
وس��يهتم بسبب ماكنة اإلعلم 
األم��وي والعبايس ث��م العثامن 
والوهايب املعادي، لذلك غابت 
األجي��ال، ونحن  احلقيقة ع��ن 
بعرص العومل��ة اإلعلمية وتوفر 
الكت��اب  وإنتش��ار  اإلتص��ال 

وُي��رس ت��داول املعلوم��ة رغ��م 
– االم��وي  التهري��ج  حماول��ة 
الس��لفي املعارص ضد آل البيت 
ملئت  ،لكن علومهم وسيهتم 
اآلفاق بفضل ابن��اء مذهب آل 
البيت وش��يعتهم وكتاهبم وهم 
الكايف  م��ن رواي��ات  يس��تلون 
باوي��ه  واب��ن  االن��وار  وبح��ار 
واملس��عودي من تاري��خ للعتة 
ركام  ،ليدحض��وا  الطاه��رة 
الباط��ل- ال��ذي ه��و اهون من 

بيت العنكبوت.
يتع��رض  الص��دد  ه��ذا  ويف 
»س��امي  اإلس��لمي  الباح��ث 
يف  املن��ذري«  كاظ��م  ج��واد 
دراس��ة قّيم��ة وهادفة يف س��ية 
))ام اإلم��ام الس��جاد نس��بها- 
ش��بهات  زواجها-وفاهت��ا 

وردود((  متخذًا املنهج العلمي 
يف مناقش��ة الروايات املتضاربة 
عن االسم والكنية والوفاة، إنه 
من البحوث املعمقة الش��اقة يف 
الوصول إل احلقيقة، ذكر ذلك 

يف املقدمة قائًل:1-
ع��ن  والكتاب��ة  البح��ث  )إن 
عليه��م  املعصوم��ني  امه��ات 
الس��لم يكون صع��ب املنال ملا 
يري��د الباحث حيث ان مجيعهن 
تاريي��ا  املجه��ول  م��ن  ات��ني 
وش��حة املصادر ان مل تكن اشبه 

باملعدومة لبعضهن( 
التي اعتمدها  املنهجي��ة  الكتابة 
»املؤل��ف« من الب��اب االول يف 
موضوع��ة مهمة لب��ذرة االرسة 
وهو ))إختيار الزوجة(( ورؤية 
اإلس��لم إل ال��زواج كرابط له 

قدس��يته وف��ن االختي��ار خلصه 
الرس��ل  ونبين��ا وخاتم  حبيبن��ا 
حممد –ص��� الل علي��ه وآله-: 
))اخت��اروا لنطفكم، فإّن اخلال 

أحد الضجيَعنِي((.
والتش��جيع ع� النكاح للتكاثر 
ومباهلة االمم ،وفق إشتاطات 
برمه��ا القرآن احلكي��م لصالح 
واالبن��اء  والزوج��ة  ال��زوج 
واالرسة واملجتم��ع ..ث��م عرج 
»املؤلف« ع� دراسة مستفيضة 
،دارس��ًا  املعصومي��ة  ألمه��ات 
فاطمة بنت اس��د بن هاش��م بن 
عبد من��اف، أوالده��ا، وفاهتا، 
يف  دّرس  الرشيف،ث��م  قبه��ا 
ص23 ،حي��اة فاطم��ة الزهراء 
أم اإلمام��ني احلس��نني )عليهم 
السلم( أمها خدجية سيدة نساء 

كتابة التاريخ 
برؤية صادقة 

صباح محسن كاظم

لعّل من أصعب الصعوبات هو البحث عن الحقائق  التاريخية كما حصلت ،والتأصيل 
والتأسيس الرؤيوي الصائب وفق الحقيقة التاريخية، وهنا السؤال الجوهري: لماذا 

الت دون الحقيقة كما حدثت..؟ 
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الع��رب ،وابوها س��يد البرشية 
أمجعني من االول��ني واآلخرين 
حممد بن عبد الل )ص� الل عليه 
وآله وسلم( ثم يستعرض االمر 
اإلهل��ي لتزوجيها من اإلمام عيل 
سيهتا  ويذكر  السلم-  –عليه 
ومناقبه��ا وعظم��ة قدرها ..ثم 
يعرج إل السيدة فاطمة ام االمام 
الباقر –عليه السلم-والس��يدة 
فاطمة أم اإلمام الصادق –عليه 
السلم- والسيدة محيدة املغربية 
الكاظ��م  موس��ى  اإلم��ام  أم 
،والس��يدة  الس��لم-  –علي��ه 
س��بيكة أم اإلمام اجلواد –عليه 
س��امنة  ،والس��يدة  الس��لم- 
أم اإلم��ام ع��يل اهل��ادي –عليه 
الس��لم- ،والس��يدة حديث أم 
اإلمام احلسن العسكري –عليه 
الس��لم- ،والس��يدة نرجس أم 
اإلم��ام امله��دي املنتظ��ر –عليه 
متأني��ة  ق��راءة  ، ويف  الس��لم- 
الفص��ول  هب��ذه  »للباح��ث« 
تع��دد  نج��د  التاري��خ  بكتاب��ة 
الواحدة  االس��امء والكنى للم 
م��ن امه��ات ائمتن��ا االق��داس 
إخت��لف  إل  ملحظت��ي  م��ع 
بع��ض الرواي��ات يف الوالدات 
والوفي��ات وهي تل��ك املناطق 
غ��ي املمتلئة بالتاري��خ لصعوبة 
التدوي��ن يف ظ��ل ح��كام اجلور 
من اعداء آل حممد ،ومعاناهتم، 
،وس��بيهم  وس��جنهم 

املح��ن  ..تل��ك  ،وترشيده��م 
التي م��ّرت هبم مل يس��تطع أحد 
مواليهم بتتب��ع كل ما جرى هلم 
من ويلت بني امي��ة والعباس 
،لذا جتدهم مرشدين باالصقاع 
يف الودي��ان واجلب��ال والتخ��وم 
والبل��دان فض��اع تاري��خ النقاء 
وتاريخ اإلس��لم بسبب حكام 
اجل��ور وزبانيته��م ،لك��ن حمب��ة 
اتباعه��م تقصت كلام بالوس��ع 
تقصّيه لتثبيت تاريهم املرشق.
ويف مقارنة مهمة بني أم السجاد 
وام املهدي عليهم السلم  2-:
)هناك مش��تكات بني أم االمام 
السجاد عليه السلم وام االمام 
وه��ي  الس��لم  علي��ه  امله��دي 
بنات ملوك،  فاالثنتان  نس��بهن 
ك��ام واهن��ن حس��ب الرواي��ات 
الت��ي ذك��رت كيفي��ة تزوجيهن 
اهن��ن اعتنقن االس��لم بس��بب 
رؤيا راينه��ن يف منامهن، واهنن 
الل  ص���  الرس��ول  خطبه��ن 
عليه وآله والل لولديه احلس��ني 
الس��لم  عليه��ام  والعس��كري 
.كام واهن��ن ليس��تا بعربيات اال 
اهن��ن جي��دن العربي��ة واعتنق��ن 
االس��لم بالفط��رة ومل يعتنق��ن 
اي دي��ن آخ��ر اي اهن��ن مل يكن 
ع��� دي��ن ابائه��ن ب��ل العناي��ة 
االهلي��ة جعله��ن اليرغب��ن اال 
جس��دت  لق��د  االس��لم،(  يف 
تل��ك الصفح��ات م��ن الب��اب 

االول ب))54((صفح��ة تلك 
الس��ية العطرة ألمهات االئمة 
املؤرخ  بعدها  .لينحو  االقداس 
ملعاجل��ة  الكاظم��ي«  »س��امي 
موضوع��ة ب��كل االش��كاليات 
التي طرحت م��ن آراء ،ليخرج 
لنا بثامر ش��هية توخ��ى هبا الدقة 
ع��ن  البح��ث  –املوضوعي��ة- 
احلقيقة كام ه��ي ،وهي لعمري 
أهم خصال الثقاة الذين يبغون 
وج��ه الل واحلق لي��س إال ،من 
غي التش��دق واإلفتاء ومافاة 
للوقائع ..وقد افلح يف مس��عاه 
بالن��ص الثان من تل��ك املدونة 
التاريي��ة الفاخرة املعطرة بعطر 
واريج الوالء املحمدّي العلوّي 
إختي��ار  بالطب��ع  امله��دوّي.. 
االقرب  والتس��ميات  الوقائ��ع 
للحقيق��ة هي جهد مضني –كام 
اسلفت- حتى يف تعدد االسامء 
م��ن  الواح��دة  ل��لم  والكن��ى 
امه��ات االئم��ة االطه��ار ،ع� 

سبيل املثال يذكر يف ص55:
)مل يتف��ق املؤرخ��ون ع� اس��م 
الم  اس��مني  حت��ى  او  واح��د 
السجاد عليه الس��لم، فقال يف 
اإلرشاد والتهذيب :«شاه زنان« 
وقال الكليني والطبي االمامي 
:شهربانويه« ويشهد له خب ايب 
نرضة يف صحيف��ة فاطمة: »امه 
ش��هربانو بنت يزدج��ر«، وقال 
النوبخت��ي وابن قتيب��ة واحلافظ 

عب��د العزي��ز :«س��لفة« وع��ن 
ابراهيم ب��ن اس��حاق »غزالة » 
ويف البح��ار :«ب��ّرة« ويف إثبات 
ويف  :«جهناش��اه«  الوصي��ة 
تاري��خ  ويف  »خول��ة«  املناق��ب 
اليعق��ويب »ح��رار« ،ويف البحار 
مم��ل  ويف  »فاطم��ة«،  ايض��ا 
التواريخ والقصص« ش��هر ناز 
»و«شهربان« ويف روضة الصفا 

،«سلمة«....
مس��تعرضا جلملة من االسباب 
التاريية سبب إختلف  برؤيته 
التس��مية بإخت��لف احل��روف، 
واللغ��ات،  واللهج��ات، 
ومعرجًا  والكت��اب  واالماكن، 
ع� الرواي��ات وتثبيت ما صح 
منه��ا م��اورد ع��ن االم��ام عيل 
ب��ن ايب طال��ب –عليه الس��لم 
ال��واردة  اآلراء  -،ومناقش��ًا 
وفق معطي��ات ومعايي حقيقية 
لتثبي��ت احلقائ��ق التاريية،حقًا 
إنه جهد تاريي يعطي للجيال 

مائدًة علمّية حقيقّية.
-----------------

-----
املن��ذري  ج��واد  س��امي   .1
الكاظمي - ام اإلمام الس��جاد 
زواجها-وفاهت��ا  نس��بها- 
الن��ارش  وردود-  ش��بهات 
االمان��ة العامة للعتبة احلس��ينية 

–ص9،2-ص54
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الفقي��ه نج��م الدين أبو حممد عامرة بن أيب احلس��ن ع��يل بن زيدان بن أمح��د احلكمي اليمني، من فقهاء الش��يعة اإلمامية 
ومدرسيهم ومؤلفيهم ومن شهداء أعلمهم ع� التشيع، وقد زان علمه الكامل وفضله الباهر أدبه الناصع املتقارب من 
ش��عره املتألق، وكان ينضد الدر وهو ينظم الش��عر فقد ضم شعره إل اجلزالة قوة، وإل السلسة رونقا، وفوق كل ذلك 

مودته املتواصلة لعتة الوحي وقوله بإمامتهم )عليهم السلم( حتى لفظ نفسه األخي ضحية ذلك املذهب الفاضل.

ح18
إليها بالبنان..  التراث الشيعي بالعديد من األسماء الالمعة التي يشار  يحفُل 
ويقُف القلم يّحار ماذا يكتُب.. فهؤالء عشقوا عليًا )عليه السالم( ومن فرِط 
هذا الحبِّ أن نزفوا شعرًا كونيًا يوثقون من خالل بطوالته وقداسته.. وذكرى 

تنصيبِه أميرًا على الخلْق.

م�������س���ل���م ك��������ل  ع������ل������ى  م������ف������رو�������ض  والءك 
ن���ف�������س���ه ب����ح����ب����ك  ي������ك������رم  مل  امل������������رء  اإذا 
ورث��������ت ال�����ه�����دى ع�����ن ن�������ض ع���ي�������س���ى ب�����ن ح���ي���در
وق���������������ل: اأط�������ي�������ع�������وا الب����������ن ع�����م�����ي ف������إن�����ه
ك������ذل������ك و�������س������ى امل���������س����ط����ف����ى واب������������ن ع���م���ه
ع������ل������ى م�����������س�����ت�����وى ف������ي������ه ق�����������دمي وح������������دث
م������ل������ك������ت ق��������ل��������وب امل�����������س�����ل�����م�����ن ب����ب����ي����ع����ة

وح��������ب��������ك م���������ف���������روط واأف�����������������س��������ل م���غ���ن���م
م�����ك�����رم غ���������ري  اهلل  ع������ن������د  وه������������و  غ������������دا 
م�����رمي ب�������ن  ع����ي���������س����ى  ن�����������ض  ال  وف�������ط������م������ة 
اأم�������ي�������ن�������ي ع������ل������ى �������س������ر االإل�����������������ه امل����ك����ت����م
وم���ت���ه���م )ال�������غ�������دي�������ر(  ي���������وم  م����ن����ج����د  اإىل 
ل���ل���م���ت���ق���دم ال���������س����ب����ق  ف���������س����ل  ك����������ن  واإن 
اأم�������������������دت ب������ع������ق������د م����������ن والئ����������������ك م�������رم

* الغديرية العمارية

عمارة الفقيه   *
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ُلّقب اإلمام املهدي )عليه السالم( 
بع���ّدة ألق���اب من بينه���ا القائم، 
وذلك ألنه يق���وم بأمر الله وقيل 
بالقائ���م بأمر الل���ه وذلك النه ال 
يزال لي���ال ونهارا يترقب امر الله 
عز وجل ليظهر مبحض االش���ارة 
لتحقي���ق الع���دل اإلله���ي ليمأل 

االرض قسطا وعداًل. 
وق���د روي ان���ه )عليه الس���الم( 
ُسّمي بالقائم النه سيقوم باحلق، 
وجاء عن الصقر بن ابي ولف انه 
قال: س���ألت ابا جعفر محمد بن 
علي الرضا )عليه الس���الم( ولم 
ُسّمي القائم؟ قال: النه يقوم بعد 
م���وت ذكره وارتداء اكثر القائلني 
بإمامته، وع���ن ابي حمز الثمالي 
سألت الباقر )عليه السالم( ألستم 
كلك���م قائمني باحلق؟ قال: بال، 
قل���ت: فلم س���مي القائم قائمًا؟ 
فقال: ملا قتل جدي احلسني عليه 
الس���الم ضجت املالئك���ة بالبكاء 
والنحي���ب وقالو: إلهنا وس���يدنا 
أتغف���ل عمن قتلوا صفوتك وابن 
صفوتك وخيرت���ك من خلقك؛ 
فأوح���ى الله عز وج���ل اليهم: 
قروا مالئكت���ي فوعزتي وجاللي 
النتقمن منهم ولو بعد حني. ثم 
كش���ف الله عز وجل عن األئمة 
من ولد احلس���ني )عليه الس���الم( 
للمالئكة فسرت املالئكة بذلك، 
فإذا احدهم قائم يصلي فقال الله 

عز وجل بذلك القائم انتقم. 
ولق���ب )علي���ه الس���الم( أيض���ًا 
باملنتَظر الن اخلالئ���ق كافة تنتظر 
مقدم���ه املب���ارك.. وان لظهوره 
املبارك عالمات عديدة.. ُس���ئل 
االم���ام جعف���ر الص���ادق )عليه 
الس���الم( يا ابن رسول الله متى 

يخ���رج قائمكم؟ قال: اذا تش���ّبه 
الرجال بالنس���اء والنساء بالرجال 
واكتفى الرجال بالرجال والنس���اء 
بالنس���اء ورك���ب ذوات الفروج 
السروج وقبلت ش���هادات الزور 
وردت ش���هادات العدل وستخف 
الن���اس بالدم���اء وارت���كاب الزنا 
واكل الربا واتقي األشرار مخافة 
ألس���نتهم وخروج الس���فياني من 
الشام واليماني من اليمن وخسف 
بالبيداء وقتل غالم من ال محمد 
عليهم الس���الم بني الركن واملقام 
اس���مه محمد بن احلس���ن النفس 
الزكية وجاءت صيحة من السماء 
ب���ان احلق فيه وفي ش���يعته فبعد 

ذلك خروج قائمنا. 
وع���ن اب���ي عب���د الل���ه الصادق 
)عليه الس���الم( قال: خمسٌة قبل 
قيام القائم؛ اليماني والس���فياني 
واملن���ادي من الس���ماء وخس���ٌف 
في البي���داء وقتل النفس الزكية، 
حيث تكون لالمام نقطة انطالق 
عند ظه���وره الش���ريف الى فتح 

العالم ف���ي الكوفة من العراق 
عل���ى وجه التعيني وس���تكون 
في املدى القريب ان ش���اء الله 
عاصمة الدولة املهدوية العادلة 
لتحري���ر العالم وان اّول حرب 
يخوضها جي���ش االمام املهدي 
)عليه الس���الم( ه���ي حربه مع 
الس���فياني ويت���م انتصار جيش 
االمام ومقتل السفياني وسيطرة 
االمام املهدي )عليه الس���الم(، 
ام���ا الس���الح ال���ذي ينتصر به 
االمام ليس الس���يف كما ش���اع 
في الروايات بل يستخدم سالح 
عصره أيًا كان هذا الس���الح وال 
معنى الستخدام سالح اخر لعدم 

امكان االنتصار به وان السبب في 
ذكر الس���يف في جميع الروايات 
هو ان نقول في بداية االمر يجب 
حمل السيف على املعنى الرمزي 
الذي يراد به اي سالح وامنا ذكر 
الس���يف باخلص���وص انطالقا مع 
املس���توى العقلي والثقافي لعصر 

ظهور هذه االخبار. 
وأم���ا بخص���وص غيب���ة االم���ام 
)عليه السالم( فقد حدثت الغيبة 
الصغ���رى التي دام���ت 69 عاما 
وس���تة اشهر وخمس���ة عشر يوما 
وكان خالل غيبته الصغرى يتصل 
بالناس من خالل سفرائه االربعة 
او الن���واب اخلاصني وهم النائب 
االول عثمان بن س���عيد العمري, 
والنائ���ب الثاني محمد بن عثمان 
بن سعيد العمري, والنائب الثالث 
حس���ني ب���ن روح النوبختي, اما 
النائب الرابع فهو أبو احلسن علي 
بن محمد السمري، وكان الغرض 

األساس���ي من الس���فارات امران 
االم���ر االول تهيئة االذهان للغيبة 
الن���اس تدريجيًا  الكبرى وتعويد 
وعدم مفاجئتهم بذلك فانه ينتج 
نتيجة سيئة ال محالة اذ قد يؤدي 
الى االنكار املطلق لوجود االمام 
املهدي )عليه السالم( االمر الثاني 
القي���ام مبصالح اجملتم���ع وخاصة 
القواعد الش���عبية املوالية لالمام؛ 
تلك املصالح التي تتفاوت بطبيعة 
احلال بانعزال االمام واختفائه عن 
مس���رح احلياة وهذا ما قام به كل 
السفراء خير قيام حيث اطلع على 
مصالح اجملتمع ومراقبته واحلفاظ 
عليه بان ال ينفصل ويتواصل مع 
إمامه عن طري���ق نوابه.. حيث 
ان االمام صاحب العصر والزمان 
اوص���ى آخر نواب���ه قبل ان ميوت 
بس���تة ايام عل���ى ان يجمع امره 
وال يوصي الى احد فيقوم مقامه 
بعد وفاته فقد وقعت الغيبة التامة 
اال  ظهور  فال 
أن  بع���د 
ي���أذن الله 

تعالى.

إنهْم يرونه بعيدًا ونراُه قريبا
عقيل الحاج
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ج������وده������م  ع������ط�������ي�������  ِم�����������ن  اإاَل  م�������ل������ك������ون 
اآل���������ه  م���������ع  حم������م������دٍ   ������س�����ب�����ي�����ل  ف����������ل���������زم ْ 
ي��������اأي�������ه�������� ال�������ن�������ور ال����ع����ظ����ي����م م�������ن ال�������س���م���� 
ف�������آي������ك������م  ل��������������آن��������������م  ت��������������دىل  ح�������ب�������ل ُ 
اج����ل����ك����م  ِم����������ن  ظ��������ل�������ةٍ   ك����������َل  وت��������رك��������ت ُ 
اأ������س�����م������ءك�����م  ج��������وارح��������ي  ف���������وق  ون����ق���������س����ت ُ 
ب���ت�������س���ي���ع���ي  ج���������رح���������  ق�����������وال ً  و������س�����م�����ع�����ت 
حم���م���د  الآل ِ  �������س������رٍ   ع��������ن  ف����ك���������س����ف����ت ُ 
ال���ل���ظ���ى  م������ن  ال�����ن�����ج������ة  ����س���ئ���ت  اإذا  ف�����ع����ل����م ْ 
ع�������������ٍرْج ع�����ل�����ى ال��������ه���������دي ال�����ن�����ق�����ي ُم�������������ِددًا 
ب����ي����وم����ه  ل�����ل�����������س�����م������ء ِ  ت��������ع���������ىل  ن������������ور ُ 
ُوِل���������������������َد ال������ن������ق������ي م�������ط�������ه�������رُا وم������ب�������رك������� 
ن�������وره  م�������ن  وج��������ودك��������م ْ  ال�����ع�����ل�����ي ُ  �������س�������ء َ 
ح�������ت�������ى �������س������ج������دن������� ��������س��������ك�������ري�������ن ل�����رب�����ن������ 
ب�����والءئ�����ن������  ن�������ورك�������م ْ  ن����ت����ب����ع ُ  �����س����ن����ظ����ل ُ 
ع����ل����ي����ك����م  االم��������������������ور  ت������ع�������������س������رت  واذا 
ب���ع���ه���دت���ي  ال����ع����ظ����ي����م ُ  ال�����ع�����ل�����م  اأي�������ه��������  ي�������� 
ق�����������راآن�����������ِه  يف  اهلل  ك���������ه���������وف  اأن�����������ت�����������م 
ب���ك���م  اإال َ  �������س������ل������وات������ن�������  ت�����ك�����ت�����م�����ل  ال 
اأع�������م��������ل�������ن�������� ع�������ن�������د اجل�������ل�������ي�������ل ب����ي�����ن����ه����� 
ن�����ب�����وي�����ة  ل����������ع�����������رةٍ   ال�����������������س���������ة  اآدم 
ق����������ول����������وا ال�����������������س���������ة ع�����ل�����ي�����ه�����م ب����ت����ل����ه����ف 

ب������ل�����ي�����ِد  ع����ل����ي����ن�����  م������������ج������������دوا  ول������ن������ع������م َ 
م�����وؤك�����دي  ال�����ن�����ج������ة ِ  اىل  ال�������س���ب���ي���ل ُ  ف����ه����م ُ 
ل����������أوَح���������د  ب�����ح�����ب�����ك�����م  �������س������ه������دت ُ  اإين 
ب��������أح�������م�������ِد  زاد  ث����������م  ع������ل������ي������� ً  واىل 
ح����������س����د  اأو  م���������������راوغٍ   ك����������َل  ون��������ب��������ذت ُ 
ت���������وددي  ي������ف������وق ُ  ع���������س����ق�����  وع���������س����ق����ت����ك����م ْ 
ح�������ت�������ى ك������������������أن م�������������س�������م������ع������ي ك������جل�����ل�����م�����د 
امل�����وع�����د  ع�����ن�����د  ي�������ف�������وز ُ  امل�������ح�������ب َ  اإن ً 
امل������ول������د  يف  حم������م������دٍ   ذك������������ر َ  الت������ن�������������ض 
م���ف���ن���ِد  ك���������َل  وان���������������ض َ  ال��������والي��������ة ِ  ع������ه������َد 
اأرق������������دي  ث�������م  غ���������������دري  ل�����ل�����ك�����واك�����ب ِ  ق���������ْل 
ل���ت�������س���ُج���د  ال�����ع�����ل�����ي ِ  ر��������س�������ل ُ  وت������ن������زل������ت 
ي�����ول�����د  مل  ال������������������ورى  ك�������������ن  ل��������والك��������م��������وا 
ن���ه���ت���دي  ك�������ي  والءك�������������م ْ  درب َ  ول������زم������ن������� 
ي����������س����ي����دي �����س����خ���������س����ك����م ْ  ن�����ع������ه�����د ُ  اإن������������� 
حم����م����د  ل�����ل�����ن�����ب�����ي  دم����������وع����������ك َ  ف��������ب�������ع�������ث 
امل������������ورد  ل��������ي��������وم ِ  ن�����ه�����ج������  وال������ي������ت������ك������م ْ 
ال������غ������ِد  ع������ن������د  ق�����ل�����وب�����ن������  م������������ذ ُ  اأن��������ت��������م 
ت���غ���ت���دي  ال���������س����ح�����ب����ة ِ  م�����ث�����ل  وب������غ������ريك������م ْ 
ك�����ل����ف����رق����دي  ت����ك����ن  ت�����رع������ه������  �����س����ئ����ت  اإن ْ 
ُي���خ���م���د  مل  ون��������وره��������م ْ  ال���������س����ب����ي����ل ُ  ف�����ه�����م 
حم���م���د  اآل ِ  ب�������ذك�������ر ِ  ال���������وج���������ود  اإن ً 

بمناسبة مولد االمام 
علي الهادي )عليه السالم( 
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ثوب العيد

د. أبو فراس النطافي

قم ي� ُبَنَيّ اليوم عيد
قم والب�ض الثوَب اجلديد

وامرُح بِه مثَل الطيوِر ال�هية
فوَق الروابي يف احلقول الزاهَية
دت الطيور ت لك الدني� وغَرّ رق�سَ

والن�وُر اأ�س�رَق يف َدم�ي
وتدفقت يف القلب اأنه�ُر ال�سرور

والنف�ُض ه�مت يف ب�س�تن الر�س�
وتفَتّحت فيه� الزهور

تلهو ف�أ�سعُر ب�لهن�
واأ�سّر مثلك ب�لوجود
تعدو ف�أعدو م�سرًع�

والعزُم عندي ك�حلديد
م� لعبُة االأطف�ل اإال لعبتي

م� فرحُة االأبن�ء اإال فرحتي
اإين اأعي�ض بك الطفولة ي� ُبَني

بجم��له� و�س�روره�
وبفرحة الطفل ال�سعيد

اأعدو مع االأطي�ر يف الوادي الن�سري
واأع�نُق االأفراَح واالأمَل املنري

واحلّب مي�أ خ�ط�ري
ويعّطُر الدني� ب�أنف��ض الورود

وك�أنني قد عدُت طفً� من جديد
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وحيد الدهشانلوجه العيد أبتسم

ب����رغ����م م����� ب����ي ل����وج����ه ال���ع���ي���د اأب��ت�����س��م
م��ن���ب��ع��ه ف��������س���ت  اإن  ي���ج���م���ل  وال�����ف�����رح 
االأمل ب���ن����  األ�����ق�����ى  ك�����م  ال���ع���ي���د  ي�����أي����ه����� 
وع�����ن����دت����ن����� ري����������ح ال�������س�������ر ع����ت���ي�������ة
م��دج��ج��ة اأ����س���ب����ًح����  ال���ل���ي���ل  ق�����وم����ت يف 
���س��ري��ع��ت�����ه��م يف  اأين  اأذك����������ر  ول���������س����ت 
اأف���ق���ي ق������وم�����ت.. ق�����وم����ت ح���ت���ى ����س���ع يف 
م���حم��ه ����س���ب���ح  يف  ال�������س���م�������ض  وت���������س����رق 
ف��ن ع����ل����ى  ورد  ب������ل�����ن�����دى  وي����ح����ت����ف����ي 
وال���������س����ي����ف ل���ل���ب���غ���ي م�����ذم�����وم وحم���ت���ق���ر
����� ل��ن��ه�����س��ت��ن��� ول���ي�������س���ب���ح ال���ف���ك���ر ن����را�����سً
ول���ي���ف���ت�������ح احل����ل����م اأب��������واًب��������� م��غ��ّل��ق�����ة
راي���ت���ه���� امل����ج����د  يف  اأم�����ت�����ي  ول���ت�������س���ت���ع���د 
ن���ح���ن ال����ذي����ن ف��ت��ح��ن��� االأر����������ض ن��ع��م��ره���
رف������ت ب���ن���� وارت����������وى م�����ن غ���ي���ث���ن���� ظ���م����أ
ن��ن��ه��ب��ه������ ال����ب����ل����دان  اإىل  ���س��ع��ي��ن���  وم������� 
اأم������� امل����خ�����زي ال���ت���ي يف ع�����س��رن��� ظ��ه��رت
���س��وا���س��ي��ة  ����� ����س���رع���ن���� ح����ًقّ ف����ل���ن��������ض يف 
وب���ي���ن���م���� ن�������س�������وة االآم������������ل ����س����ع�������دة
وانتب�هت�ه�" ع�����ن  غ���م�������س���ة  "وبن 
م��ن��ك�����س��را ال����رك����ب  ع������د  ال�������س���وط  الأول 
ي����� اأم����ت����ي ل����ن ي����ن�����ل ال����ي�����أ�����ض وال�������س����أم
وق������د ي����ن�����ل ال�������س���ن���ى م���ن���ه���� ل��ي�����س��ق��ل��ه���
وم������ن ه���ن���� ال�������س���ع���ر م�����ت������ًزا ل���واق���ع���ن����
ب����رغ����م م����� ب����ي ل����وج����ه ال���ع���ي���د اأب��ت�����س��م
م��ن���ب��ع��ه ف��������س���ت  اإن  ي���ج���م���ل  وال�����ف�����رح 

وف����رح����ة ال���ع���ي���د ف������وق ال���ق���ل���ب ت��رت�����س��م
و������س������ر ب�����ن ق����ل����وب ال����ن����������ض ُي��ق��ت�����س��م
ت�������س���ط�������رم احل�����ق�����د  ب�����ن������ر  ب�����ح������ر  اإىل 
وك���������د ظ����ه����ري ب���ح���م���ل ال���ق���ه���ر ي��ن��ق�����س��م
ق��ي�����م وال  دي��������ن  رده�����������  م�������  ب������ل�����غ�����در 
ب����غ����ري ط����ه����ر امل���������س����������ع����ي ك����ن����ت اأُت�����ه�����م
ف���ج���ر ت��������زول ب�����ه االأح������������زان وال���ن���ق�������م
ي�����ف�����وح م���ن���ه���� اأري����������ج امل���������س����ك وال���ن���غ���م
ف����ل���ع���ي�������ض ل���ي�������ض ذئ������ًب������ ����س���ي���ده���� غ��ن��م
������ ل���ع���ه���د ال���ع�������س���� ول���ي���ع���م���ل ال���ق���ل���م ت�����ًبّ
�����ْل�����م وال�����ظ������م وال���ظ���َل���م ول�����ريح�����ل ال�����ُظّ
ال��ه��م��م ف���ل���ُت�������س���ح���ذ  ال�����ه�����دى  ����س���ب���ي���ل  ويف 
ول����ي����رك ال�������س���ف���ح م����ن ت����ق���ت ل����ه ال��ق��م��م
���س��ي��م ل����ن�����  ك�����ن����ت  ك�����م  احل�������ق  ُذرا  ويف 
���س��ن�����م ب����ق����ع����ة  يف  ب����ن�����  اأق�����ي�����������م  وم��������� 
و������س������ع ف���ي���م���� م���ل���ك���ن���� ال�����ع�����دل وال����ك����رم
االأمم ول���ت�������س���ه���د  ن���ه���ج���ن����  ت����ك����ن  ف����ل����م 
و�����س�����د اأ����س����ف���ن���� االإن���������س�����ن م����� ه���دم���وا
ت��ن�����س��ج��م االأط������ي�������ف  ح��ل��م��ن���  م������دى  ويف 
�����س����وء االأم�����������ين ت���������وىل.. ل���ف���ه ال���ع�������دم
خم��ت��ت��م ل�����أن����ظ����������ر  الح  اأن  ب����ع����د  م�����ن 
ت���ل���ت�������زم اهلل  ب�����ك�����ت������ب  اأم������������ة  م��������ن 
ي���ن���ه�������زم ل����ي���������ض  اإب���������������ء  يف  ل����ك����ن����ه����� 
ت���ع���ت�������س���م ب�����ل����ل���������ه  ع���������زة  يف  ي������ق������ول 
وف����رح����ة ال���ع���ي���د ف������وق ال���ق���ل���ب ت��رت�����س��م
و������س������ر ب�����ن ق�����ل�����وب ال����ن����������ض ي��ق��ت�����س��م
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يحيى السماويأرب�ع وم�ض�ات خ�اف�ت�ة

)1(
�ب�ِح�ه�� ال��س�م��ُض ف��أل�ق�ْت ُب�ردَة ال��س�وِء ال�ى ك�ه�ِف ال�غ�روِبت�ِع�َب�ْت م�ن �سُ

وخ�ي�ول�ي َت�ِع�َب�ْت م�ن َوْه�ِم ن��س�ري
ح�ى اأْت�َع�َب�ه�� ط�ْح�ُن �س�ع��راِت "والِة االأم�ِر"ف�ي ح�روب�ي وال�رُّ

ب��ل�ب�ي�دِر وال�م��ِء ال�ع�ذوِب
�س�َج�ري ب��َت ب�� ِظ�لٍّ

وم��ع��َد اأن�ي��َض ال�ل�ي�ِل ق�ي�ث��ري وك�وب�يواأغ��س��ن�ي ي�ت�ي�م��ت ال�ع�ن��ق�ي�ِد
ك�ي�َف اأج�ت��ُز ال�م��س��ف��ِت وُع�ّك��زي �س�ري�ٌرال ُخ�ط�ًى ل�ْي ...

وال�م�ت��ه��ُت دروب�ي؟
ك�لُّ ذن�ب�ي اأن�ن�ي دون ذن�وِب

اإنَّ رم��دي ل�م ي�ع�د ي�خ��س�ى ث�ع��ب�ي�َن ال�ل�ه�ي�ِبف��ع��س�ف�ي م���ِس��ئ�ِت ي��ن�ي�راُن ب�ْي
ْرُت اأْن اأن�ت�ح�َر االَن ف��أن�� ق�رَّ

ف��أح�ي��
دون �ِس�ع�ٍر ي��ح�ب�ي�ب�ي

***
)2(

ي�� �س��دت�ي ال�ذي�ن م�ن�ه�ْم
�وَن ا�س�ت�ب��ح�وا ب�ي�ت�ن�� ...ي�خ�َج�ُل ال�خ�َ�َج��ْل ال�خ�ي�ب�ريُّ

واغ�ت��س�ب�وا ن��س��ءن�� ...

ل�ون�� ِف�َرق�� ً ب���س�م ِ ت�ع��ل�ي�م ِ وَح�وَّ
َج��َه��ْل" "اأب�ي 

َج�ْل ك�ف��ك�ُم ال�ت�ن�ق�ي�ب ف�ي م�ق�ب�رة ِ ال�م���س�يك�ف��ك�ُم ال�دَّ
ع�ن ال��س�ه��وِد

ف�ي "م�ع�رك�ِة ال�َج�َم�ْل"!
ي�� وط�ن�ي ال�م�ر�س�وَم ف�ي خ��رط�ِة ال�ع��ل�م)3(

ال�ق�ح�ُط ف�ي ال�ح�ق�وِل وال�دم��ُء ف�ي االأن�ه��ِرك��ل�ت��ب�وْت
واالأح�زاُن ف�ي ال�ب�ي�وْت

م��ح��ج�ُة ال�ظ��م�ِئ ل�ل�ب�ح��ِر
�ب�ِروال�ج��ئ�ِع ل�ل�ي��ق�وْت؟ �ِة ال��سَّ يَّ �راُخ ف�ي ب�رِّ اأت�ع�ب�ن�ي ال��سّ

ْرُت ارِت�داَء ُب�ردِة ال��س�ك�وت  ف�ق�رَّ
ل�و ق�ل�ُت اإنَّ داءن� اأ�س�ب��ُب�ُه ج�م�وُع�ن�� ال�خ�ر�س��ُءخ��س�ي�َة اأْن اأم�وْت

ال االأق�داُر وال�ط��غ�وْت
***
)4(

�ع�ل�وِك �وا ف�َم ال��سَّ خ��س�ي�َة اأْن ي�ق�وَل ِل��س��ِح�ِب "االأم�ر ال�م�ق�ّد�ْض"َق��سُّ
�خ�ِر اأخ�ر�ْض َث ال�ر�س�م�يَّ ب���س�ِم ال�ع�ر�ِضل�و ل�م ت�ك�ْن ك��ل��سَّ ل�م ت�ج�ع�ِل ال�م�ت�ح�دِّ

�ْض �س�ي�ف�َك وال�م��س�دَّ
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غالبًا ما تكون تربية األطفال من أشد الصعوبات التي تواجه االسرة 
بش���كل عام واألم بشكل خاص فاألم في مجتمعنا تتحمل القسم 
الكبير من املس���ؤولية في التربية والرعاية وتوفير احتياجات أبنائها 
املعنوية وتقضي معهم وقت اطول من االب حتى وان كانت إمرأة 

عاملة.
وان نس���بة كبيرة من أوالئي االمهات يش���تكني من صعوبة التعامل 
والتواصل مع ابنائهن ويوعزن ذلك إلى تغيير معايير الطفولة فهن 
ي���رددن دوم���ًا عبارة )نحن لم نكن كذلك عندما كنا صغيرات( او 
)ه���ذا اجليل ال ميتلك البراءة التي كنا نتحلى بها بطفولتنا( فيلجأن 
الى ما يسمى بالتربية احلديثة وطرق التعامل مع االطفال لكن دون 
جدوى؛ ألنهّن يجهون الس���بب احلقيقي وراء تغير س���لوك الطفل 
وه���و التقليد واحملاكاة الذي أش���ار له اه���م علماء النفس وصنفوه 
من اكثر االمناط الس���لوكية تطورًا لدى االطفال فالطفل يتكيف مع 
عامله عن طريق تقليد كل ما يدور حوله ويحاكي املواقف والصور 
واملش���اهد احلي���ة املاثلة أمام���ه معتمدًا بذلك عل���ى ذاكرته وخياله 

الواسع وهنا تكمن العلة!!
حي���ُث أجريت دراس���ة على ثالث مجاميع م���ن االطفال، وقاموا 
باط���الع اطفال اجملموع���ة االولى على فيديو لرج���ل يدخل غرفة 
ويشاهد دمية فيقوم بلكمها وضربها بسلوك عدائي واطلعوا اطفال 
اجملموع���ة الثانية على ذات الرجل بس���لوك اخر فه���و يقوم بتقبيل 
الدمية وضمها وابداء احملبة لها اما اجملموعة الثالثة فكان الرجل ال 
يكت���رث الى الدمية وال يعيرها اي انتباه.. ومن ثم أجروا جتارب 
على اطفال اجملموعة االولى فعند إدخالهم نفس الغرفة الحظوا ان 
7 من أصل 10 اطفال تصرفوا بنفس السلوك العدائي الذي قام به 
الرجل أما اطفال اجملموعة الثانية معظمهم أبدو احملبة للدمية وقلدوا 
تصرف ما ش���اهدوه بالفيديو اما اجملموعة الثالثة فخمسة منهم من 

أصل 10 لم ُيعيروا الدمية اي اهتمام.
وه���ذه الدراس���ة تصل بنا ال���ى نتيجة غاية ف���ي األهمية وهي أن 
الطفل يقلد كل ما يراه وميثل له واقعًا حيًا حتى وان كانت أفالم 
رسوم متحركة، وهذا هو سبب تغيير سلوك أطفالنا املعاصر فاليوم 
وبكثرة وس���ائل اإلع���الم املرئية والقنوات الفضائي���ة والتكنولوجيا 
املتمثلة بأجهزة الكمبيوتر واآليباد والهواتف الذكية املقترنة بش���بكة 
اإلنترنت والتي اصبحت في متناول أكثر األطفال دون رقابة أسرية 
كان من شأنه تقليد االطفال الغلب الظواهر السلبية املتمثلة بالعنف 

واستخدام االلفاظ البذيئة وانحدار السلوك باالقوال واالفعال.
واآلن وعند معرفة الس���بب الرئيسي لتراجع سلوكيات االطفال ما 

هو دور االسرة في هذا الشأن؟
إن على االس���رة ان تقوم بدورها الرقابي على اكمل وجه فتنتقي 
الطفالها املناس���ب لهم من البرامج واألفالم وكل ما يعرض على 
شاشة التلفاز وتوجيههم نحو البرامج املفيدة والقنوات التي تتالئم 
م���ع تربيتن���ا وعقيدتنا ومن املهم أيض���ًا ان يكون االب واالم على 
مس���توى معقول من الثقافة واملس���ؤولية بحيث يتمكنا من محاورة 
ابنائه���م واقناعه���م باملفيد وان يحددوا ضوابط الس���تعمال اجهزة 
االيباد في وقت معني وحتت إشراف الوالدين ومن االفضل ان ال 
يكون للطفل جهاز خاص به واستبدال االجهزة اإللكترونية بأدوات 
الرس���م والتلوين او قصص لألاطف���ال أو قطع املكعبات امللونة او 
مساعدة الطفل بتحقيق اي ميول له او هواية خاصة.. ألن ممارسة 

الهوايات واللعب عند األطفال يعزز السلوك اإليجابي.
وفي النهاية علينا ان نتيقن بعدم وجود عصا س���حرية حتول الطفل 
ال���ى كائن مثالي بل هي تصرفاتن���ا والبيئة التي نوفرها للطفل هي 
من تعكس س���لوك الطفل فعلينا ان جنعل البيت بيئة مالئمة لننتج 

بذلك اطفااًل اسوياء اكثر ايجابية.

سلوُك الطفِل
بين 

الواقِع والمثاليِة                                         

إميان كاظم احلجيمي

AL - A h r a r
w e e k l y36

اسرة



اناطبيبك 

جنوح االحداث ... 
من اسبابه غياب الوالدان عن المنزل وانخفاض المستوى التعليمي والثقافي لهما 

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

ال يخف���ى على اجلمي���ع أهمية 
اللبنة األولى في اجملتمع أال وهي 
شريحة األطفال التي من خاللها 
يوضع األساس القوي للمجتمع 
إذا اراد التطور, فمن تلك اللبنة 
نصن���ع قادة ورجال املس���تقبل، 
ويعّد جنوح األحداث في العالم 
من الظاهرات اخلطيرة والتي متثل 
تهديدًا ألمن اجملتمع واس���تقراره 
وبنائ���ه, وهذه الظاهرة ليس���ت 
باجلدي���دة كما أنه���ا توجد على 
مس���توى دول العال���م كافة وال 
ترتبط بالدول النامية فقط لكنها 
تزداد في اجملتمعات النامية لعدة 
أس���باب منها سياسية, اجتماعية, 
اقتصادية, ولعّل ما يعمق خطورة 
هذه الظاهرة ف���ي الدول النامية 
إن أكثر من 50% من س���كانهم 
من فئة األطف���ال, وملعرفة املزيد 
عن هذا املرض مجلة »االحرار« 
التقت الدكتور عامر فاضل جبر 
احلي���دري اختص���اص االمراض 
النفسية في مدينة االمام احلسني 
»عليه السالم« الطبية والذي بني 

لنا ما يأتي:� 
املقصود بجنوح األحداث:�

إق���دام احل���دث عل���ى ارتكاب 
جرمي���ة كالس���رقة أو اإليذاء أو 

القتل... إلخ، وُيسمى احلدث 
الذي يرتكب ه���ذه األفعال في 
القانون باحل���دث اجلانح ويجب 
تقدمي���ه للمحاكم���ة وإيداعه في 

مؤسسة إصالحية.
العوام���ل املؤث���رة ف���ي جن���اح 

االحداث:� 
وتش���مل  الذاتي���ة  العوام���ل   �
البيولوجي���ة  )املقوم���ات 
العقلية  املقوم���ات  »اجلس���مية«, 
»الذهني���ة« , املقومات النفس���ية 

»السيكولوجية«(.
� العوام���ل االجتماعية وتش���مل 
الداخلي���ة  البيئي���ة  )العوام���ل 

»االسرة«(.
� كذلك العوامل االقتصادية. 

األس���باب االجتماعي���ة جلن���وح 
األحداث:�

هناك الكثير من االس���باب التي 
ت���ؤدي ال���ى جن���وح االحداث 
ومنه���ا غي���اب األب أو األم أو 
كالهما ألي سبب من األسباب 
عن املنزل, وال ش���ك أن غياب 
الوالدي���ن أو أحدهما ل���ه تأثير 
عل���ى تربية احل���دث وتوجيهه، 
وأيضا عم���ل األم خارج املنزل 
حيث يترتب على ذلك انشغالها 

عن متابعة تصرفات أطفالها.

البيئة املدرسية ودورها في ظاهرة 
جنوح األحداث:�

املدرسة مهمة في تكوين الطفل 
وحيات���ه, فنج���اح األطف���ال أو 
فش���لهم يتوقف على إمكانياتهم 
الذهني���ة ون���وع املعامل���ة الت���ي 
يتلقونها في املدرس���ة سواء من 
املعلمني أو من زمالء الدراسة.

التصدع املعنوي لألسرة:� 
أي اخلل���ل أو االضط���راب التي 
تس���ود العالق���ات ب���ني أف���راد 
األس���رة, وسوء التفاهم احلاصل 
الوالدين وانعكاس���ه على  ب���ني 
وجهلهم���ا  األوالد,  ش���خصية 
التربية السليمة سبب  بأس���اليب 
رئيسي يدفع احلدث إلى اجلنوح 
حي���ث التفكك األس���ري يخلق 
نفس���ية معقدة ومفككه, وتفكك 
االسرة سببه )انخفاض املستوى 
التعليم���ي والثقاف���ي للوالدي���ن, 
قلة املراقب���ة واملتابعة من قبلهما, 
وكذلك جهلهما بأساليب التربية 
الس���ليمة: فالتربية ليست مجرد 
توفير طعام وكس���اء ومأوى, بل 
هي مجموعة من القيم واملبادئ 
السامية التي يتعلمها احلدث في 
األسرة واملدرسة، كما ميكن أن 
يول���د عند احلدث خيبة أمل من 

سوء املعاملة التي قد يتلقاها من 
والدي���ه, اضافة الى ذلك ضعف 

الطابع الديني عند األسرة.
بع���ض املقترح���ات والتوصيات 
اخلاص���ة بالوقاي���ة م���ن جن���وح 

األحداث:�
تقوي���ة دور األس���رة وفاعليته���ا 
حماي���ة  وكذل���ك  وحمايته���ا 
األطف���ال م���ن العن���ف وس���وء 
املعاملة, نش���ر الوعي بني اآلباء 
واألمهات حول املشاكل الصحية 
والنفس���ية الت���ي يتع���رض له���ا 
األطف���ال واملراهقني, تعميق دور 
املدرس���ة والتعاون مع األس���رة 
م���ن أجل بناء ش���خصية الطفل 
العلمية والنفس���ية واالجتماعية, 
اإلكث���ار م���ن البرام���ج التثقيفية 
لألطف���ال  املناس���بة  والترفيهي���ة 
واألح���داث, إعط���اء األطف���ال 
واملراهق���ني الفرص���ة للتعبير عن 
أنفس���هم وطرح مشاكلهم وبيان 
مدى معاناتهم, مراقبة نش���اطات 
األطفال واألح���داث وجتمعاتهم 
ضمن  وحصره���ا  وصداقاته���م 
دوائ���ر س���ليمة, تنمي���ة الوع���ي 
الدين���ي في اجملتم���ع خاصة عند 

فئة الشباب واملراهقني.

إميان كاظم احلجيمي
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قرانية  بآية  تعال  الل  لقد عبّدنا 
عظيمة حني قال جّل وعّل )إِنَّ 
بِييِّ  وَن َعَ� النَّ َ َوَملئَِكَتُه ُيَصلُّ اللَّ
َعَلْيِه  وا  َصلُّ آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيُّ َيا 
ُموا َتْسِلياًم )56( – سورة  َوَسليِّ
الصلة  وفضل  االح���زاب-، 
ع� النبي وآله عظيم ال حُيىص 
حني  الكثيين  نسمع  اننا  اال 
ع�  االع��تاض  احدهم  يريد 
ع�  )صِل   : له  يقول  صاحبه 
املجادلة  وي��واص��لن  النبي( 
دون االلتفات ال ان كل منهام 

وقع يف اشكال : 
الصلة  بت  األول  فامُلعتض 
صلوات  النبي(  )آل  يذكر  ومل 

الل عليهم.
مل  عليه(  )امُل��ع��تض  وال��ث��ان 
حني  وآل���ه  النبي  ع���  يصل 

الرشيف وقد هنى  اسمه  سمع 
الل  )ص�  االعظم  الل  رسول 
ذلك  عن  وسلم(  وآل��ه  عليه 
اجلنة  ال  بأقوام  )يؤمر  بقوله 

يا  ق��ي��ل  ال��ط��ري��ق  فيخطئون 
 : قال  ؟  : ومل ذلك  الل  رسول 
 ،) سمعوا اسمي ومل يصلوا عيلَّ
ويف شأن نزول االية آنفة الذكر 

ورد انه ملا نزلت سأل الصحابة 
رسول الل )ص� الل عليه وآله 
؟  عليك  نصيل  كيف  وسلم( 
ع�  صِل  اللهم  )قولوا  فقال: 
صليت  ك��ام  حممد  وآل  حممد 
ابراهيم..(  وال  ابراهيم  ع� 
وورد يف كتب الفريقني بألفاظ 
معنى  ع��ن  خت��رج  ال  متقاربة 
االرشف  الل  رسول  ان  واحد 
وسلم(  وآل��ه  عليه  الل  )ص��� 
هنى عن الصلة البتاء وقال : 
البتاء  الصلة  تصلوا عيلَّ  )ال 
؟  البتاء  الصلة  وما   : فقالوا 
ع�  صِل  اللهم  تقولون   : قال 
حممد ومتسكون بل قولوا اللهم 

صِل ع� حممد وآل حممد(..
وآل  حممد  ع���  ص��ِل  اللهم 

حممد..

ع��اش��وراء  زي���ارة  ل��ق��راءة  معًا 
احلسني  ب��اإلم��ام  املخصوصة 
)ع��ل��ي��ه ال���س���لم( وم��ع��رف��ة 

مفاهيمها ومعانيها
* وأتقرب إل الل ثّم إليكم 
الطبيعي  م��ن  بمواالتكم 

أهل  ح��ب  أن  ب��ه  واملسّلم 
ال��س��لم(  )عليهم  البيت 
فريضة  ت��ع��د  أن  ي��م��ك��ن 
من  أكيد  وواجب  إسلمية 
نذكرهم  وأن  ال��واج��ب��ات، 

كام  واإلج���لل..  باإلعظام 
الوعظ  م��ال��س  إق��ام��ة  أن 
أمر عظيم  باسمهم  والتبليغ 
عالية  دروس  وفيه  الفائدة 
وجيب  األج��ي��ال،  تستلمها 

ألهل  للوالء  ما  نعرف  أن 
من  السلم(  )عليهم  البيت 
بحيث  تعال  الل  عند  مكانة 
أننا نتقرب بوالئنا هلم إل الل 
التي  جنته  ويدخلنا  لينجينا 
البيت  أه��ل  ملحبي  أعدها 
هنجهم..  ع���  س��ار  وم��ن 
بالطبع عب  والوالية ال تأيت 
بام  العمل  وإن��ام  هبا  النطق 
األطهار  أئمتنا  به  أوصانا 
واحلفاظ  السلم(  )عليهم 
والواجبات  الفرائض  ع� 
حقيقي  م���واٍل  ف��رد  خللق 
الل  إل  ال��ت��ق��رب  يستحق 

والفلح يف الدنيا واآلخرة.

إيحاءاٌت عاشورائية

وللسان نصيٌب من البخل ايضًا
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يمكن  بشكل  السلم(  )عليه  احلسني  اإلمام  مرقد  قبة  ببناء  يتمثل  املطهرة  احلسينية  للعتبة  جديد  مرشوع 
مشاهدهتا من مكان ابعد وبارتفاع اضايف مقداره 7 مت

صورة وتعليق

مطلوب دوريات أمنية
زج��اج  هتشيم  ظ��اه��رة  م��ؤخ��رًا  ان��ت��رشْت 
الشباب  من  عصابات  قبل  من  السيارات 
الطائشني غايتهم إحداث الرضر بممتلكات 
يف  استودعوها  الذين  )السيارات(  األهال 
من  هنالَك  أن  إال  ُيقال..  كام  اخليين  أمانة 

لألسف  اخللقي  االنحلل  بمرض  أصيبوا 
كربلء  رشطة  ملديرية  مناشدتنا  الشديد.. 
بتوفي  السكنية  األحياء  يف  األمنية  واملراكز 
الدوريات الليلية للحفاظ ع� أمِن املواطنني 

ومتلكاهتم.

األذن  تصدره  الذي  الشمع  نكره  أننا  من  الرغم  ع�   *
أحيانًا إال أن له فوائد كبية للغاية فهو خط الدفاع األول 
واألوساخ  والفطريات  البكتيا  ضد  الداخلية  األذن  عن 

وحتى من احلرشات وأيضًا ينظف ويلنّي قناة األذن.
التحلل  يف  العضوية  الكتب  مكونات  تبدأ  الوقت،  مع   *

مثل  الضوء،  أو  احل��رارة  بالتخزين،  متأثرة  والتفكك 
امل��واد  من  العديد  م��ص��ّدرة  و)الليغنني(  )السيلولوز( 
القديمة..  للكتب  املحببة  الرائحة  يف  يتسبب  ما  األخرى 
لكنه  الكتب،  رائحة  يف  يتسبب  واحد  مركب  يوجد  وال 
املواد  وتفاعل  املواد،  لبعض  التدرجيي  التحلل  عن  ينتج 
األخرى املصنوع منها الكتب واملركبات التي متت معاجلة 

الورق هبا.

الراصد

هل تعلم؟
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سوائل  من  كبيرة  كميات  فقدان  إلى  يؤدي  وقيء  شديد  مائي  إسهال  إلى  يؤدي  خطير  مرض  الكوليرا: 

الجسم فيشعر المريض بالعطش وقد يتوقف عن التبول ويصاب بالضعف والجفاف.

الوقاية خيٌر من العالج

* يجب تعقيم الماء قبل تناوله ويتم عبر:

ـ غلي الماء المصفى لمدة 2-3 دقائق ثم تبريده قبل استخدامه للشرب.

ـ وضع قطرة كبيرة من الكلور )القاصر( على 10 لتر من الماء المصفى وتركه لمدة 30 دقيقة.

ـ استخدام حبوب التعقيم الخاصة من خالل ترك الماء لمدة ساعتين لكي تترسب الشوائب ثم وضع الماء 

الخالي من الشوائب في جلكان سعة 20 لتر ثم إضافة قرص تعقيم واحد لكل 20 لتر وتركه لمدة نصف ساعة 

قبل استخدامه.

* من أهم طرق الوقاية اغسل يديك قبل إعداد الطعام وقبل تناوله وبعد أي مالمسة للبراز )أجلكم اهلل(.

* اغسل الفواكه والخضروات بالماء المعقم بالكلور جيدًا.

معًا إلشاعة ثقافة الوقاية من األمراض

أخي المواطن... أختي المواطنة

لنجّنب أنفسنا من اإلصابة بوباء الكوليرا


