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59 ( ومييا منعنا أن نرسييل باآليات التييي اقرتحتها قريش إال تكذيب األولييني الذين هم أمثاهلم 
كعاد وثمود وأهنا لو أرسلت لكذبوا هبا كام كذب أولئك واستوجبوا العذاب العاجل املستأصل 
ومن حكمته سييبحانه يف هذه األمة أن ال يعذهبم بعذاب االستيصال ترشيفا لنبيه )صىل اهلل عليه 
وآلييه وسييلم( كام قال وما كان اهلل ليعذهبم وأنت فيهييم . ) 60 ( وإذ أوحينا إليك إن ربك أحاط 
بالنيياس فهم يف قبضة قدرتييه وقيل يعني بقريش برشناك بوقعة بييدر ونرصتك عليهم وهو قوله 
سيهزم اجلمع ويولون الدبر سيغلبون وحيرشون إىل جهنم فجعله سبحانه كأنه قد كان عىل عادته 
يف إخبيياره وما جعلنييا الرؤيا التي أريناك إال فتنة للناس والشييجرة امللعونة يف القرآن عطف عىل 
الرؤيييا ونخوفهم بأنييواع التخويف فام يزيدهم إال عتييوا متجاوزا عن احلد  العيييايش عن الباقر 
)عليه السييالم( إنه سييئل عن قوله تعاىل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، والشجرة امللعونة قال هم 
بنوأمييية .  ) 62 ( أخربين هذا الذي فضلتييه واخرتته عيل مل اخرتته عيل وأنا خري منه لئن أخرتني 

إىل يوم القيامة ألستأصلنهم باإلغواء وألستولني عليهم إال قليال ال أقدر أن أقاوم سكينتهم .

سورة اإلسراء

تفسيرالسورة

عقيب ثامين ركعات صالة الليل 
اللهييم اين أسييألك بحرميية من عاذ بك منييك، وجلأ إىل عزك واسييتظل، بفيئييك، واعتصم 
بحبلك، ومل يثق اال بك . يا جزيل العطايا، يا مطلق األسييارى، يا من سمى نفسه من جوده 
وهابا، أدعوك رهبا ورغبا، وخوفا وطمعا، واحلاحا وإحلافا، وترضعا ومتلقا، وقائام وقاعدا، 

وراكعا وساجدا، وراكبا وماشيا، وذاهبا وجائيا، وىف كل حااليت .
وأسألك ان تصيل عىل حممد وال حممد وان تفعل يب كذا وكذا .

من ادعية االمام الرضا ) عليه السالم ( من المأثور

ًة  َ اَقَة ُمْبرصرِ ُلوَن َوآَتْيَنا َثُمييوَد النَّ ييا اأَلوَّ َ َب هبرِ ييَل برِاآلَياترِ إرِالَّ َأن َكذَّ ْرسرِ َوَمييا َمَنَعَنا َأن نُّ
يًفييا }اإلرساء/59{ َوإرِْذ ُقْلَنييا َلَك إرِنَّ َربََّك  ورِ ييُل برِاآلَياترِ إرِالَّ َتْ ا َوَما ُنْرسرِ َ َفَظَلُمييوْا هبرِ
َرَة امْلَْلُعوَنَة يفرِ  ييجَ لنَّاسرِ َوالشَّ ترِييي َأَرْيَناَك إرِالَّ فرِْتَنًة لِّ ؤَيا الَّ َأَحيياَط برِالنَّاسرِ َوَما َجَعْلَنا الرُّ
يُدُهييْم إرِالَّ ُطْغَياًنا َكبرِييرًيا }اإلرساء/60{ َوإرِْذ ُقْلَنا لرِْلَمآلئرَِكةرِ  ُفُهْم َفاَم َيزرِ الُقييْرآنرِ َوُنَخوِّ
يًنا }اإلرساء/61{  َْن َخَلْقييَت طرِ اْسييُجُدوْا آلَدَم َفَسييَجُدوْا َإالَّ إرِْبلرِيَس َقاَل َأَأْسييُجُد ملرِ
َتُه  يَّ َياَمةرِ أَلْحَتنرَِكيينَّ ُذرِّ ْرَتنرِ إرِىَل َيييْومرِ اْلقرِ ْمَت َعيَلَّ َلئرِييْن َأخَّ ي َكرَّ ييذرِ َقيياَل َأَرَأْيَتييَك َهَذا الَّ
ييمَ َجَزآُؤُكْم َجَزاء  ْنُهْم َفإرِنَّ َجَهنَّ َإالَّ َقلرِييياًل }اإلرساء/62{ َقاَل اْذَهييبْ َفَمن َتبرَِعَك مرِ
م  ْنُهْم برَِصْوترِييَك َوَأْجلرِْب َعَلْيهرِ ْز َمنرِ اْسييَتَطْعَت مرِ ْوُفييوًرا }اإلرساء/63{ َواْسييَتْفزرِ مَّ
ييْيَطاُن  ُدُهُم الشَّ ْدُهْم َوَما َيعرِ ْكُهْم يفرِ اأَلْمييَوالرِ َواأَلْوالدرِ َوعرِ لرَِك َوَشيياررِ برَِخْيلرِييَك َوَرجرِ
ياًل  َطاٌن َوَكَفى برَِربَِّك َوكرِ ْم ُسييلْ َبادرِي َلْيَس َلَك َعَلْيهرِ وًرا }اإلرساء/64{ إرِنَّ عرِ إرِالَّ ُغييرُ
ُه َكاَن  ي َلُكُم اْلُفْلَك يفرِ اْلَبْحررِ لرَِتْبَتُغوْا مرِن َفْضلرِهرِ إرِنَّ ي ُيْزجرِ ُكُم الَّذرِ بُّ }اإلرساء/65{ رَّ

ياًم }اإلرساء/66{ برُِكْم َرحرِ



ميين اهييم اولويات ادارة العتبة احلسييينية هي تقديم اخلدمات بييكل انواعها للزائرين وبييكل درجاهتم ومن خمتلف 
االجناس والديانات، ومن بني املهم يف هذا هو اخلطاب املعتدل لالمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة والذي يمثل 
خطاب املرجعية العليا يف النجف االرشف، هذا اخلطاب املعتدل جعل للعتبة احلسينية املقدسة مكانا متميزا بني كل 
فئات املجتمع، واالهم فيها الدور الذي اضطلع به سييامحة الشيييخ الكربالئي يف سييعة صدره الستقبال من يزوره 

حتى يف بعض االحيان تكون له لقاءات من غري موعد مسبق.
املنتسييب يف العتبة احلسييينية يتم حتذيره اشييد احلذر من معاملة الزائر معاملة غري سييليمة وعليهم أن يمتثلوا ألقوال 
االئمة االطهار عليهم السالم الذين عانوا ما عانوا ومل يردوا اال بالصفح واالستغفار . نعم قد يكون هنالك شخص 
حمل اعرتاض او نقد مسييتقبال سييبق له وان زار العتبة فهذا ال يعنينا ولسنا بموقع قراءة ما يف النفوس واتاذ القرار، 

هذا االمر له جهاته املعنية.

رسالُة الحقوق لإلمام زين العابدين
حقان آخران

a

* وأمييا حييق املنعم عليك بالوالء فأن تعلييم أنه أنفق فيك ماله، وأخرجك من ذل الرق ووحشييته إىل عز 
احلرييية وانسييها وأطلقك من أرس امللكة وفييك عنك حلق العبودية وأوجدك رائحيية العز وأخرجك من 

سييجن القهر، ودفع عنك العرس وبسط لك لسان اإلنصاف ، وأباحك الدنيا كلها فملكك نفك وحل 
أرسك وفرغك لعبادة ربك واحتمل بذلك التقصري يف ماله فتعلم أنه أوىل اخللق بك بعد أويل رمحك 

يف حياتك وموتك وأحق اخللق بنرصك ومعونتك، ومكانفتك يف ذات اهلل فال تؤثر عليه نفسك 
ما احتاج إليك أبدا. 

* وأما حق موالك اجلارية عليه نعمتك فأن تعلم أن اهلل جعلك حامية عليه، وواقية ونارصا 
ومعقال وجعله لك وسيييلة وسييببا بينك وبينه، فباحلري أن حيجبك عن النار فيكون يف 

ذلك ثوابك منه يف األجل وحيكم لك بمرياثه يف العاجل إذا مل يكن له رحم مكافاة ملا 
أنفقته من مالك عليه وقمت به من حقه بعد إنفاق مالك، فان مل تفه خيف عليك 

أن ال يطيب لك مرياثه وال قوة إال باهلل.

العتبة الحسينية للكل والخطاب المعتدل

االفتتاحية



حقان آخران



القوات  من  يأمل  الكربالئي  الشيُخ 
األم��ن��ي��ة ت��ط��وي��ر أدائ���ه���ا األم��ن��ي 
الجهود  لتضافر  ويدعو  واالستخباري، 

للحدِّ من ظاهرة الطالق 

األمُر االول:
تييتييواصييُل االنييتييصييارات املييجيييييدة يف 
الصفحات املتالحقة ملعارك حترير حمافظة 
نينوى من اإلرهابيني الدواعش، وتتعزز 
وعزيمة  وإرادة  بييقييدرات  الثقة  معها 
يساندهم  ومن  البطلة  املسلحة  قواتنا 
العشائر  ورجال  امليامني  املتطوعني  من 
الباسلة عىل  البيشمركه  الغيارى وقوات 
بعيد  غري  وقت  يف  النهائي  النرص  حتقيق 
– إن شاء اهلل تعاىل- عىل الرغم من كل 
التي  والتحديات  والعراقيل  الصعوبات 
تواجهها القوات املشاركة يف العمليات، 
وأمهها حتدي احلفاظ عىل أرواح املدنيني 
ألجل  ويتباطأ  العدو،  هبم  حيتمي  الذين 
تقليل اخلسائر يف صفوفهم تقدم القوات 
هنا  ونذكر  جبهة،  من  أكثر  يف  املقاتلة 

للمقاتلني  الرائع  األداء  واعتزاز  بفخر 
يف  العالقني  أهلنا  مساعدة  يف  األبطال 
من  أحيييرزوه  ومييا  العمليات،  ساحة 
أن  آملني  املجال..  هذا  يف  عاٍل  انضباط 
يستمر هذا النهج اإلنساين يف التعامل مع 
املدنيني، وتربز صوره يف وسائل اإلعالم 
األفواه  بعض  إلسكات  موسع  بشكل 
إىل  اإلسيياءة  حماولة  عن  تنفك  ال  التي 

القوات العراقية.
املكلفة  األمنية  الييقييوات  من  نأمل  كام 
من  السكانية  والتجمعات  املدن  بحامية 
االنتحاريني  من  اإلرهابية  التفجريات 
األمني  أداءهيييا  تييطييّور  وان  وغييريهييم، 
لتمنع من تكرار بعض  واالستخباري.. 
كالذي  مؤخرًا  وقعت  التي  اخلروقات 
عني  قضاء  يف  وقبله  سامراء  يف  حصل 

الييتييميير والييشييوميييل، فييعييىل األخييييوة يف 
يف  تواكب  أن  املختصة  األمنية  األجهزة 
أدائها ما حصل من تطور ونجاحات يف 
القتال..  املقاتلة يف جبهات  القوات  أداء 
من  النهائي  اخلييالص  إىل  نصل  حتى 
تستهدف  التي  وذيوهلا  داعش  عصابات 

املدنيني األبرياء – إن شاء اهلل تعاىل- .
 األمُر الثاين:

تشري اإلحصائيات الصادرة من السلطة 
حاالت  تصاعد  إىل  االحتادية  القضائية 
الطالق يف العراق بصورة مل تكن مسبوقة 

من قبل،
حيث أعلنت السلطة القضائية االحتادية 
اإلعييالم  وسائل  بعض  يف  ورد  كام   –
حاالت  بعدد  تتعلق  إحصائية  عن   –
املييايض  األول  ترشين  لشهر  الييطييالق 

العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  ت��ن��اوَل 
الكربالئي  ال��م��ه��دي  عبد  الشيخ  سماحة 
خطيب وإمام الُجمعة في كربالء المقدسة 
الُجمعة والتي  الثانية من صالة  في ُخطبته 
الشريف في  الحسيني  الصحن  أقيمت في 
2016/12/2م،  الموافق  1438ه���  األول/  2/ربيع 

تناول أمرين: 
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فبلغت أكثر من )5200( حالة يف حني 
ُسجلت  التي  اليييزواج  حيياالت  بلغت 
حالة،   )8341( الشهر  لنفس  رسميًا 
ويالحظ باإلضافة إىل ذلك التصاعد يف 
عام  منذ  املسجلة  الطالق  حاالت  عدد 
2004 ولغاية هذا العام.. بحيث ازداد 
العدد املسجل قضائيًا يف كل سنة مقارنة 

بام قبلها.
يف  خطرية  ظاهرة  ُتعد  الظاهرة  هذه  إن 
األرسي  الكيان  هتدد  العراقي  املجتمع 
خطرًا  وتشكل  واالنحالل،  بالتفكك 
ما  إىل  إضافة  االجتامعي  التامسك  عىل 
ترتكه من آثار نفسية وجمتمعية وأخالقية 

ذات أبعاد خميفة بصورة عامة .
وميين هنا فييان ميين اليييرضوري دراسيية 
األسباب احلقيقية واألساسية لربوز هذه 
اجلهات  مجيع  جهود  وتضافر  الظاهرة، 
واملؤسسات القادرة عىل معاجلتها واحلد 
املؤسسات  كانت  وإذا  تصاعدها.  من 
ُتفى  ال  متعددة  وألسباب  احلكومية 
التأثري  عييىل  قيييادرة  غييري  اجلميع  عييىل 
فان  الظاهرة؛  هييذه  معاجلة  يف  الفعال 
املسؤولية الدينية واألخالقية واإلنسانية 
املبلغني  مييين  اآلخيييريييين  عيييىل  حتييتييم 
املدين  املجتمع  ومؤسسات  واخلطباء 
املييدارس  وإدارات  واألمهات  واآلبيياء 
مسؤولياهتا  بأداء  تنهض  أن  واجلامعات 
اجلد  ساعد  عن  ر  وتشمِّ املجال  هذا  يف 
لوضع خطط مناسبة للمسامهة يف تضييق 
دائرة هذه الظاهرة ويف احلد األدنى عدم 

السامح باستمرارها يف التصاعد،
بروزها  والبد لذلك من دراسة أسباب 

وهي كثرية نشري إىل بعضها:

واالجتامعي  الديني  الوعي  ضعف   -1
ليس  والواجبات  باحلقوق  يتعلق  بام 
فقط عىل مستوى العالقة بني الزوجني.. 
بني  أي  بأمجعهم،  األرسة  أفييراد  بني  بل 
واإلخييوة  وأبنائها  واألم  وأبنائه  األب 
الزوج  وكذلك  بينهم  فيام  واألخييوات 

والزوجة.
من  كثري  وعييي  عييدم  ذلييك  إىل  مضافًا 
لالنفصال  اخلييطييرية  بيياآلثييار  األزواج 
الطالق  واعتبار  أطفاهلم،  عىل  والسيام 
والعادات  بالثقافات  تأثرًا  هينًا  أمييرا 
والتي  جمتمعنا  عىل  الدخيلة  والييرؤى 
غزت عقول وقلوب الكثري من الرجال 

والنساء.. بل املجتمع بصورة عامة.
2- االستخدام السيئ لوسائل التواصل 
للمنفعة  توظيفها  من   ً بدال  االجتامعي 
كوهنا  واالجتامعية  والفكرية  العلمية 
التواصل  تسهيل  منها  أرييييد  وسيلة 
إيصال  يف  واإلرساع  األشييخيياص  بني 
اإلنساين،  املجتمع  ينفع  بام  املعلومات 
ولييكيين تييسييتييخييدم مييع األسيييف لييدى 
واألخطر  هلا.  أريد  ما  غري  يف  الكثريين 
األزواج  من  العديد  انجذاب  ذلك  من 
والزوجات لبعض األفالم واملسلسالت 
ثقافتنا  مع  ينسجم  ال  ملنهج  ج  تروِّ التي 
وعواطفنا  مشاعرنا  حتى  بل  وعاداتنا 
وتقاليد  وعييادات  بمفاهيم  واستبداهلا 
تقاليدنا  وأصالة  ديننا  جوهر  عن  بعيدة 
املستهجنة  األمور  بعض  أضحت  حتى 
معايريه  وفييق  العراقي  املجتمع  لييدى 
ال  مقبولة  أمييورا  واألخالقية  الدينية 
ترسي  بدأت  ظاهرة  وصارت  ُتستنكر 

لدى أفراد املجتمع بصورة رسيعة.

واألزميية  البطالة  ظاهرة  تصاعد   -3
االقتصادية التي يعاين منه العراق فان هلا 
تأثريًا ملموسًا يف تزايد حاالت الطالق، 
عىل  التثقيف  من  البييد  الصدد؛  وهبييذا 
وجتنب  االستثنائية  األوضاع  هذه  حتمل 
املعيشة  يف  الضيق  لدواعي  االنفصال 
عىل  حفاظًا  لألزواج  املالية  املوارد  وقلة 
العراقي،  للمجتمع  االجتامعي  النسيج 
هم  من  خصوصًا  األرس  ألفراد  وجتنيبًا 
يف مراحل الطفولة من املستقبل املجهول 
إضافة   – منهم  للبعض  أحيانا  واملظلم 
النفسية  املييخيياطيير  ميين  حتصينهم  اىل 
أن  يمكن  التي  واألخالقية  واالجتامعية 
هنا  ونشري  عليهم.  الظاهرة  هذه  ترتكها 
اىل إن مقتىض املسؤولية الدينية والوطنية 
القضائية  اجلهات  تعمل  أن  واألخالقية 
حماولة  عىل  الطالق  بقضايا  املختصة 
وجهات  وتقريب  البني،  ذات  إصالح 
يف  الترسع  وعييدم  األزواج،  بني  النظر 
الطرفان  الطالق برجاء أن يصلح  إيقاع 
إن  كام  رشدمها.  إىل  ويعودا  أوضاعهام 
من الرضوري أن يقوم اآلباء واألمهات 
األرسي  الكيان  عىل  احلفاظ  يقتضيه  بام 
الزوجني  لييدى  االجييييايب  التدخل  ميين 
بينهام  فيام  املشاكل  لتفاقم  السامح  وعدم 

بل السعي إلصالح حاهلام مهام أمكن.
شملنا  وامجييع  بيننا  ذات  أصلح  اللهم 
الرشد والصواب  ووحد كلمتنا وأهلمنا 

انك عىل كل يشء قدير.
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)عليه  املؤمنني  امييري  االمييام  بيينّي  ان  بعد 
ونشاطهم  التقوى  اهييل  حييال  الييسييالم( 
القران  بييتييالوة  انشغاهلم  ميين  الليل  يف 
الركوع  بني  وتنقلهم  تالوته  كيفية  وبيان 
املقطع  يف  يذكر  صلواهتم  يف  والسجود 
فقال  النهار...  يف  وحاهلم  وصفهم  التايل 
َفُحَلاَمُء  َهاَر  النَّ يييا  )َوَأمَّ الييسييالم(:  )عليه 
َبْرَي  ْوُف  اخْلَ َبَراُهُم  َقْد  َياُء  َأْتقرِ َأْبَراٌر  ُعَلاَمُء 

)... َداحرِ اْلقرِ
من  هي  التي  احللم  بصفة  يتصفون  فهم 
بل  العلم  بعد  النفسية  الكامالت  ارشف 
فضيلة  وهو   ً اصال  بدونه  العلم  ينفع  ال 
واالفراط  املهانة  رذيلتي  تتوسط  اخالقية 
بحيث  العقل  جنود  من  وهو  الغضب  يف 
املتقي  عليها  يسيطر  الغضبية  القوة  ان 
فهي  والييرشع  العقل  اليه  يدعو  ما  وفييق 
ويذل  هيان  بحيث  الضعف  بذلك  ليست 

حوله  بام  يتأثر  ال  مهانًا  فييردًا  يصري  حتى 
الغضبية  القوة  اعامل  تستدعي  امور  من 
والرشع  العقل  يقتضيه  ما  وفق  باعتدال 
ترجه  بحيث  استعامهلا  يف  ُيفرط  هو  وال 
عن حدود العقل والرشع فيتهّور ويترّسع 
عليه  وتسيطر  النفسية  النفعاالته  وخيضع 
حتى تصدر منه افعاال ً واقوااًل وترصفات 
العقل وال الرشع.. وعىل كل  ال يرتضيها 
ملكة  بسيط-  بتعبري   – هي  فاحللم  حال 
ضبط النفس عند تعرضها ملوارد الغضب 

من املكروه الذي يتعّرض اليه االنسان..
التعامل  حني  تظهر  ما  غالبًا  الصفة  وهذه 
مداراهتم  اىل  احلليم  فيضطر  اجلّهال  مع 
صدور  حني  وكذلك  عليهم  الييرّد  بعدم 
جتاوز او اساءة من اآلخرين فيضبط قوته 
او  اقوال  منه  فتصدر  ينفعل  وال  الغضبية 

افعال مذمومة..

يف  الصفة  هبذه  نفسه  تعاىل  اهلل  مدح  وقد 
عدة موارد منها قوله تعاىل :

 ،  -225 البقرة   – حليم(  غفور  )واهلل 
)واهلل غني حليم( – البقرة 263- .

يف  الصفة  هبذه  اتصافهم  يف  انبياءه  ومدح 
 – ابراهيم ألواه حليم(  )ان   : عدة موارد 

التوبة 114- .
احاديث  عدة  يف  الصفة  هذه  مدح  وورد 
رشيفة : قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله 
وسلم( : )ان الرجل املسلم لُيدرك باحلرِلم 

درجة الصائم القائم(.
العقل  جنود  من  ايضًا  فهو  العلم  وامييا 
ويقابله اجلهل واملراد بكوهنم علامء كامهلم 
النظري الذي هو  بالعلم  النظرية  القوة  يف 
الرشعي  والعلم  وصفاته  الصانع  معرفة 
فهم  واحكامه..  تكاليفه  معرفة  هو  الذي 
االمهية  االمور  هلذه  التعلم  مسألة  يولون 

اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 2/ربيع االول/1438هـ املوافق 2016/12/2م

َهاَر  النَّ ا  ورَد في خطبة ألمير المؤمنين )عليه السالم( يصف فيها المتقين: )َوَأمَّ
اِظُر  النَّ ِإَلْيِهُم  َيْنُظُر  اْلِقَداِح  َبْرَي  اْلَخْوُف  َبَراُهُم  َقْد  َأْتِقَياُء  َأْب��َراٌر  ُعَلَماُء  َفُحَلَماُء 
َفَيْحَسُبُهْم َمْرَضى َوَما ِباْلَقْوِم ِمْن َمَرٍض َوَيُقوُل َلَقْد ُخوِلُطوا َوَلَقْد َخاَلَطُهْم َأْمٌر 

َعِظيٌم َلا َيْرَضْوَن ِمْن َأْعَماِلِهُم اْلَقِليَل َوَلا َيْسَتْكِثُروَن اْلَكِثيَر(.
في صفاِت المتقين
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تقرب  وال  عبادة  ال  انه  لوعيهم  البالغة 
وال كامل لالنسان اال بالعلم.. كام ورد يف 
احلديث: )ال خري يف عبادة ليس فيها تفقه، 
وال خري يف علم ليس فيه تفكر، وال خري يف 

قراءة ليس فيها تدّبر..(
واما الرب: فقد يطلق ويراد به الصادق وقد 
االحسان..  عادته  من  الييذي  عىل  يطلق 
وقال يف جممع البيان يف تفسري قوله تعاىل : 
)ان االبرار يرشبون من كأس كان مزاجها 
كافورا( هو مجع الرّب املطيع هلل املحسن يف 

أفعاله..
يعني  اخلوف  هنا  به  فاملراد  التقوى  واما 
اهنم خائفون من اهلل تعاىل وتاركون جلميع 
القبائح البدنية والنفسانية.. وحاصل هذه 
الواقعي  بالعلم  موصوفون  اهنم  الصفات 
املشحون بالرب والتقوى وفيه اشارة اىل ان 
العلم فقط أي ادراك اليشء ال اعتناء به يف 
هذا املقام اذا مل تكن يف طريق الرب والتقوى 
اذ ربَّ عامل يقتله علمه يف الدنيا ويوقعه يف 

العذاب يف الُعقبى..
)عليه  بقوله  خوفهم  كييامل  اىل  واشيييار 

السالم(: )قد براُهُم اخلوُف َبْرى القرِداح( 
وبعبارة  السهام  نحت  مثل  نحتهم  أي 
ترتق  كام  اجسامهم  اخلييوف  رقق  اخييرى 
خشيتهم  عن  كناية  وهو  بالنحت  السهام 
قال  كام  اخلشية  أثييره  احلقيقي  العلم  فان 
تعاىل: )انام خيشى اهلل من عباده العلامء( – 

الفاطر 28-  .
اخلشية  الييسييالم(:  )عليه  الييصييادق  قييال 
مرياث العلم والعلم شعاع املعرفة وقلب 

االيامن وَمْن ُحرم اخلشية ال يكون عاملًا.
الغالب  اخلوف  لفعل  رشح  الصفة  وهذه 
الشتغال  ذلك  اخلييوف  يفعل  وانييام  هبم، 
النفس املدّبرة للبدن به عن النظر يف صالح 
البدن، وشّبه برى اخلوف هلم بربى القداح 
ذلك  ويتبع  النحافة،  شّدة  التشبيه  ووجه 
تغرّي السحنات والضعف عن االنفعاالت 
النفسانية من اخلوف واحلزن حتى حيسبهم 

الناظر مرىض وان مل يكن هبم مرض.
 : السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  يقول  ثم 
َوَما  َمْرىَض  َفَيْحَسُبُهْم  ُر  النَّاظرِ ُم  إرَِلْيهرِ )َيْنُظُر 

ْن َمَرٍض ....(  برِاْلَقْومرِ مرِ
أي ينظر اليهم الناظر من عامة الناس نظرًا 

مازجهم  وقد  مرىض  فيحسبهم  ظاهريًا 
االمر  ليس  ولكن  وفساده  العقل  اختالل 
من  عظيم  اميير  خالطهم  قد  فهم  كذلك 
بعظمته  ومعرفتهم  تعاىل  هلل  توجههم 
هبذا  صيياروا  حتى  منه  واخلشية  وقدرته 

احلال..
وال يرضون من انفسهم القليل من العمل 
العظيمة  اليه من نعم اهلل تعاىل  ملا ينظرون 
طاعته  يف  الذات  لفناء  واستحقاق  عليهم 
قليلة  اعامهلم  كانت  فييان  اليه  والتقرب 
كانت  وان  ووبخوها  وحاسبوها  عاتبوها 
كثرية مل يستكثروها )مل يعدوها كثرية وان 
حالة  يف  الوقوع  من  خوفًا  كذلك(  كانت 

الرضا عن النفس والعجب والغرور..
غاية  وبلغوا  انفسهم  اتعبوا  وان  فهم 
والتوبات  والطاعات  العبادة  جهدهم من 
اعده  ما  بان  ملعرفتهم  كثرية  يعدوهنا  ال 
من  يستحقه  وما  الثوابات  من  تعاىل  اهلل 

عبادات فان اعامهلم زهيدة قليلة ..
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اخبار ومتابعات

رار
حــ

• المرجعية الدينية العليا تدعو االجهزة االمنية المكلفة بحماية اال
المدن لمواكبة تطور اداء القوات المقاتلة..

ة  • ايطاليا تعرب عن دعمها للعراق في ترميم المناطق األثريَّ
ضت للخراب.. التي تعرَّ

• عراقيون يحتجون مجددا على الفساد ويطالبون الحكومة بإجراء إصالحات..

• العراق يسعى لتطوير االتفاق اإلستراتيجي مع الواليات المتحدة األميركية..

•اشادت باالنضباط العالي للمقاتلين في معركة الموصل والمرجعية الدينية تدعو إلى تطوير األداء األمني واالستخباري لمنع وقوع اعتداءات إرهابية...

• بسبب مخالفتها الضوابط والتعليمات وزارة التجارة تعلن عن الغاء 102 وكالة غذائية وطحين..

• مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل يصطدم بحصة اإلقليم ومخصصات البترودوالر واستقطاعات الموظفين..

• النقل البري العراقي تفتتح خ��ط »ترانزيت« بين العراق والكويت وإيران مطلع 2017..

عىل  تلعفر  قضاء  يف  املقدس  الشعبي  احلشد  قوات  عثرت 
مقربتني مجاعيتني تضامن عرشات اجلثث ألشخاص مدنيني 
لرفضهم  املييوصييل،  غييرب  )داعيييش(  عصابات  أعدمتهم 
السامح لعنارص )داعش( بدخول منازهلم ونصب أسلحتهم 
فوقها، وهي جريمة بشعة تضاف إىل سلسلة جرائم عصابة 
)داعش( اإلرهابية، وأفاد مصدر أمني يف حمافظة نينوى بان 
»قوات احلشد الشعبي املقدس متكنت من العثور عىل مقربتني 
مجاعيتني قرب احدى القرى التابعة لقضاء تلعفر«، مبينًا أن 
اعتقلهم  الذين  ملدنيني من  »املقربتني تضامن عرشات اجلثث 
كيان »داعش« او اختطفهم وأعدمهم بسبب رفضهم تواجده 
املقدس  الشعبي  »احلشد  أن  املصدر،  وأضاف  نينوى«،  يف 
اجلهات  مع  املقربتني  اصحاب  وهوية  جثث  ملعرفة  يعمل 
االرهابية  »داعش«  عصابات  أعدمت  ذلك،  املختصة«.اىل 

12 مدنيا يف الساحل االيرس من املوصل.

قوات الحشد الشعبي تعثر على مقبرتين لمدنيين أعدمتهم )داعش( في تلعفر
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للموصل، يف وقت  االيرس  الساحل  واالمنية من حترير وتطهري) 23 (حيا سكنيا ضمن  املقدس  الشعبي  احلشد  قوتا  اكملت 
القريب بكل مهنية وحرفية ضامنا لسالمة االهايل وفك ارسهم من براثن  اقتحام اخرى معتمدة قواعد االشتباك  بارشت فيه 
الدواعش، ما جعلها تقرتب كثريا من ضفة دجلة الرشقية، باملقابل وّسع االرهابيون انتقامهم من اهايل املناطق املحررة بأبشع 
انتصارات يومية يف عموم  االساليب منها استهدافهم بالقذائف والسيارات املفخخة، فيام تشهد مجيع املحاور االخرى حتقيق 
القتال  بيان هلا، اخر معطيات املوقف العسكري يف مجيع حماور  نينوى«، وصفت يف  يا  نينوى. قيادة عمليات »قادمون  حمافظة 
بي)اجليد واليسري(، مؤكدة انجاز تطهري 23 حيا سكنيا من ساحل املوصل االيرس، وتابع البيان انه »ويف املحور الغريب انجزت 
قطعات احلشد الشعبي املقدس، حترير قريتي البوته والصاحلية غرب اخلط االسرتاتيجي مع االستمرار بتطهري املناطق املحررة 
وحتصني وتامني الطرق. فيام االرهابيون يعمدون اىل االنتقام من سكان املوصل وأطفاهلم ونسائهم عىل خلفية هزائمهم املتالحقة 
يف عموم الساحل االيرس. كام افاد سكان حمليون، بان هذه العصابات عمدت ايضا اىل ايقاع العقاب اجلامعي عىل سكان الساحل 
االيرس من خالل قطع مياه الرشب والكهرباء ومنع تشغيل املولدات اخلاصة بسبب ابداء تضامنهم مع القوات العراقية املحررة 

ملناطقهم.

الحشد الشعبي والقوات االمنية ينتهيان من 
تطهير )23 (حيًا سكنيًا شرق الموصل

• العراق يسعى لتطوير االتفاق اإلستراتيجي مع الواليات المتحدة األميركية..

لمزيد من االخبار االمنية والعسكرية تابعوا وكالة »نحن الخبر« التابعة لشعبة االعالم الحربي – قناة كربالء الفضائية

للموصل، يف وقت  االيرس  الساحل  واالمنية من حترير وتطهري) 23 (حيا سكنيا ضمن  املقدس  الشعبي  احلشد  قوتا  اكملت 
القريب بكل مهنية وحرفية ضامنا لسالمة االهايل وفك ارسهم من براثن  اقتحام اخرى معتمدة قواعد االشتباك  بارشت فيه 
الدواعش، ما جعلها تقرتب كثريا من ضفة دجلة الرشقية، باملقابل وّسع االرهابيون انتقامهم من اهايل املناطق املحررة بأبشع 
انتصارات يومية يف عموم  االساليب منها استهدافهم بالقذائف والسيارات املفخخة، فيام تشهد مجيع املحاور االخرى حتقيق 
القتال  بيان هلا، اخر معطيات املوقف العسكري يف مجيع حماور  نينوى«، وصفت يف  يا  نينوى. قيادة عمليات »قادمون  حمافظة 
بي)اجليد واليسري(، مؤكدة انجاز تطهري 23 حيا سكنيا من ساحل املوصل االيرس، وتابع البيان انه »ويف املحور الغريب انجزت 
قطعات احلشد الشعبي املقدس، حترير قريتي البوته والصاحلية غرب اخلط االسرتاتيجي مع االستمرار بتطهري املناطق املحررة 
وحتصني وتامني الطرق. فيام االرهابيون يعمدون اىل االنتقام من سكان املوصل وأطفاهلم ونسائهم عىل خلفية هزائمهم املتالحقة 
يف عموم الساحل االيرس. كام افاد سكان حمليون، بان هذه العصابات عمدت ايضا اىل ايقاع العقاب اجلامعي عىل سكان الساحل 
االيرس من خالل قطع مياه الرشب والكهرباء ومنع تشغيل املولدات اخلاصة بسبب ابداء تضامنهم مع القوات العراقية املحررة 

ملناطقهم.

صد مقاتلو لواء الطفوف التابع لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة  تعرضا لعصابات  )داعش( االرهابية غرب تلعفر هذا  
أكد ذلك مراسل وكالة )نحن اخلرب( املتواجد هناك مضيفا: اسفر الصد عن مقتل سبعة من قياديي كيان ) داعش(، وذلك بعد  ان 
سيطر  اللواء عىل الطريق الرابط بني تلعفر وسنجار، وقال آمر لواء الطفوف )قاسم مصلح (: متكنت قوات اللواء من السيطرة  
عىل الطريق الرابط بني تلعفر وسنجار مبينا بعد السيطرة عىل هذا الطريق تم قطع اهم طرق االمداد لعنارص )داعش ( االرهابية، 

مشريا اىل الدور الكبري لطريان اجليش العراقي واملدفعية واهلندسة العسكرية يف هذه العملية.
االرواح  يف  كبرية  خسائر  االرهايب  )داعش(  كيان  كّبد  املقدسة   احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة  التابع  الطفوف  لواء  ان  يذكر   

واملعدات خالل عمليات )قادمون يا نينوى(.

لواء الطفوف يصد تعرضا لداعش غرب تلعفر ويقتل 7 منهم
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فقه المغتربين 
ميييين صيييفيييات املييؤميينييني 
بمكارم  التحيل  الصاحلني 
يًا بالنبي الكريم  األخالق تأسِّ
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  حممد 
سبحانه  اهلل  وصييفييه  اليييذي 
وتعاىل يف كتابه الكريم بقوله 

)وإنك لعىل خلق عظيم(.
)صىل  اهلل  رسييول  قييال  فقد 
اهلل عليه وآله( »ما يوضع يف 
أفضل من  القيامة  يوم  ميزان 
أنه  وروي   ،  » اخللق  حسن 
وآله(  عليه  اهلل  له )صىل  قيل 
إيامنا؟  املؤمنني أفضلهم  »أي 
: أحسنكم خلقا«. ومن  قال 
الصاحلني  املؤمنني  صفات 
القول  يف  الصدق   : كذلك 

 ، بالوعد  والوفاء   ، والعمل 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  أثنى  فقد 
)عليه  إسييامعيييييل  نبيه  عييىل 
)إنَّه كان   : فيه  السالم( فقال 
رسواًل  وكان  الوعد  صادق 

نبيا(.
)صىل  الكريم  الرسول  وقال 
كان  من   « وآلييه(:  عليه  اهلل 
االخيير  وباليوم  بيياهلل  يؤمن 

فليفرِ إذا وعد«.
والوفاء  الصدق  أمهية  وتبدو 
بالوعد إذا عرفنا أن كثريا من 
عىل  حيكمون  املسلمني  غري 
سلوك  خييالل  من  اإلسييالم 
املسلمني ، فام أكثر ما أحسن 
لغري  إسالمه  عييرض  مسلم 

سلوكه  خالل  من  املسلمني 
أساء  ما  أكثر  ومييا   ، احلسن 
خالل  ميين  إلسييالمييه  مسلم 

سلوكه السيئ.
جواز اختاذ أصدقاء من غري 

املسلمني
حيق للمسلم أن يتخذ معارف 
وأصدقاء من غري املسلمني ، 
له،  وخيلصون  هلييم  خيلص 
به  ويستعينون  هبم  ويستعني 
عىل قضاء حوائج هذه الدنيا 
، فقد قال اهلل سبحانه وتعاىل 
يف كتابه الكريم : )ال ينهاكم 
يقاتلوكم  مل  الذين  عن  اهلل 
من  خيرجوكم  ومل  الدين  يف 
وهم وُتقسطوا  دياركم أن تربُّ

اليهم إنَّ اهلل حيبُّ املقسطني(.
إذا  كييهييذه  صيييداقيييات  إن 
استثمرت استثامرا جيدًا فهي 
كفيلة بأن تعرف الصديق غري 
املسلم  غري  واجلييار   ، املسلم 
، عىل  ، والرشيك  والرفيق   ،
قيم وتعاليم اإلسالم فتجعله 
مما  القويم  الدين  هلذا  أقرب 
قال  فقد   ، قبل  كان عليه من 
عليه  اهلل  )صييىل  اهلل  رسييول 
السالم(  )عليه  لعيل  وآلييه( 
عبدًا  بك  اهلل  هيييدي  »لئن   :
من عباده خريلك مما طلعت 
مشارقها  من  الشمس  عليه 

اىل مغارهبا«.
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يتعلم  أن  للمكلف  يستحب 
أحكام التجارة التي يتعاطاها

االستحباب للمكلف يقصد 
به من بلغ سن الرشد ودخل 
ميدان التجارة فعليه ان يتعلم 
احكام التجارة، التجارة التي 
لبيع  بييقييال  مثال  هبييا  يعمل 
اجهزة  لبيع  حمل  او  اخلضار 
حمل  او  اخلطوط  او  املوبايل 
او  الليزية  االقيييراص  لبيع 
وكذلك  الكهربائية،  املييواد 
التي  املحالت  او  الرشكات 
ثمن،  مقابل  خدمات  تقدم 
من املؤكد هذه التجارة تكون 

 ، الشبهات  لبعض  عرضة 
الشبهات  هييذه  من  البعض 
املكلف  يتعلمها  ان  يستحب 
كون  جيياء  واالستحباب   ،
اخلطا  عيين  املييرتتييب  االثييير 
الذي قد يقع به املكلف ليس 
الذي  االثيير  وتبعية  بحجم 
االحكام  بعض  عىل  يرتتب 
التي جيب ان يتعلمها املكلف 

وال يعفى ان جهلها .
مثال ذلك يف بعض االحيان 
ال يتابع البائع نوعية بضاعته 
عندما  اجلييييودة  حيييييث  ميين 
الرئييس  التاجر  من  يشرتهيا 

عليه  فيها عيب  ما ظهر  واذا 
اما  منها،  يتاكد  ان  مستقبال 
اذا كان يعلم بان هذا التاجر 

بضاعته  جودة  يف  دقيق  غري 
يفحص  ان  املكلف  فعىل 
قبل  منه  يشرتهيا  بضاعة  أي 
حيق  وال  للزبون  يبيعها  ان 

كانت  ان  اخلييطييا  تييربييير  لييه 
وكذلك  مغشوشة،  البضاعة 
عالقة  له  ما  مع  يتعامل  من 

قال  ان  يعذر  فهل  باخلمور 
جهلت احلكم الرشعي؟!!!

ــايب:  ــب ــح ــت اإلحـــتـــيـــاط اإلس
هييو اإلحييتييييياط اليييذي جيوز 

للمكلف تركه.

ـــويب: هو  ـــوج ال ــاط  ــي ــت اإلح
اإلحيييتييييييياط اليييييذي يييرتك 
فعله،  بني  اخليار  للمكلف 
آخيير،  جمييتييهييد  تقليد  وبيييني 

األعلم فاألعلم.
األحوط األوىل: أي االحتياط 

االستحبايب.

األحوط لزومًا: أي االحتياط 
الوجويب.

وجوبًا  األحوط  أي  إشكال: 
تركه.

قال  اهلييجييرة:  بعد  التعرب 
يف  اإلقامة  إن  الفقهاء  بعض 
الدين.  هيا  ينقص  التي  البالد 
ينتقل  أن  هييو  واملييقييصييود 
فيه  يتمكن  بلد  من  املكلف 
من تعلم ما يلزمه من املعارف 
الرشعية  األحكام  و  الدينية 
وجب  ما  أداء  فيه  يستطيع  و 

و  املقدسة  الرشيعة  يف  عليه 
إىل   ، فيها  عليه  حرم  ما  ترك 
كاًل  ذلك  فيه  يستطيع  ال  بلد 

أو بعضًا.
ميين كان  ــقــارص:   اجلــاهــل ال
إذا  كييام  جهله،  يف  مييعييذورًا 
ثم  رشعية،  حّجة  اىل  استند 

تبنّي له خطؤه.

 اجلاهل املقرص: من ال يكون 
معذورًا يف جهله، كمن هتاون 

يف معرفة األحكام.

مصطلحات فقهية

تجارة خالية من الُشُبهات
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اجلييييواب: ليييييس هيينيياك أي 
تناقض بني اآليتني الكريمتني, 
يكون  أن  تنفي  األوىل  فاآلية 
نظري  أو  مثيل  وجييل  عييز  هلل 
أنه ال مثيل  من خلقه, وحيث 
يكون  أن  يصح  فكيف  لييه 
له  كانت  لو  ألنه  زوجيية؟  له 
زوجة لكان ثمة ما يامثله من 
اهلل  نفى  وقد  الزوجية,  جهة 
جهات  مجيع  وتعاىل  تبارك 
حني  خلقه  وبني  بينه  املثلية 
 )) يَشٌء  ثلرِهرِ  َكمرِ َليَس   (( قال: 

)الشورى:11(.
الولد  أن  تقرر  الثانية  واآلية 

أو  اليينييصييارى  ينسبه  اليييذي 
يمكن  كيف  اهلل  إىل  غريهم 
يف  الولد  أن  مع  يتصور  أن 
سبيل أن يكون ولدًا يفتقر إىل 
تعاىل  اهلل  أن  واحلال  تلده,  من 
الولد  لييه  فتلد  لييه  زوجيية  ال 
ترى  فأنت  يزعمون.  حسبام 
حياجج  الكريم  الييقييرآن  ان 
ضوء  وعىل  بمنطقهم  هؤالء 
حصول  كيفية  يف  يعرفونه  ما 
ثمة ولد  فإنه ال حيصل  الولد, 
من دون والدة,  فكيف زعموا 
لذلك  والد  هو  تعاىل  اهلل  أن 
الولد وليس ثمة زوجه له كي 

تلد الولد؟!
فساد  هلم  تعاىل  اهلل  بنّي  وقد 
طاملا  إليه  الولد  بنسبة  قوهلم 
هو  الييولييد  تولد  رشط  كييان 
الزوجة  وهي  الوالدة  وجود 
الولد  أن  عقلوا  فييإذا  للوالد, 
الوالدة  أعني  إليه  يفتقر  وما 
إنام يتعلق باملخلوق ال اخلالق 
أدركوا بأن اهلل تعاىل منزه عن 

أن يكون له ولد.
املخلوق  بييني  املييامثييليية  فيييان 
الثانية  اآليييية  يف  واخلييياليييق 
يناقض ما ورد يف اآلية األوىل 
النافية للمثل الن اآلية الثانية 

اخلالق  قياس  بصدد  ليست 
عىل املخلوق كام تريد أن تثبت, 
التمثيل,  جمرى  جارية  فتكون 
التنزيه هلل عز  بل هي يف مقام 
املثبتني  باستعامل منطق  وجل 
للولد, أي أن الباري عز وجل 
يتنزل إىل فهم وإدراك هؤالء 
القوم وحياججهم بام يعرفونه 
نسبة  صحة  عدم  هلم  فيثبت 
املنطق.  هلذا  طبقًا  إليه  الولد 

فالحظ.

ُشبهة

السؤال: ال تناقض بني قوله تعاىل)جعل لكم من أنفسكم أزواجًا ومن األنعام أزواجًا...( و)أّنى يكون له 
ولد(اهلل عز وجل الذي ال يامثله يشء ال مصداقا وال صفاٍت ولكن كيف تكون اجابة النبي حممد صىل اهلل 
عليه واله بأنه كيف يكون هلل ولد وليس هلل صاحبة أو زوجة ومن املعلوم أن هذه الطريقة خاصة باملخلوق 

فكيف يامثل اخلالق املخلوق هنا أي كيف يصبح مثله؟

ردو
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السؤال : ما هو تعريفكم للتذكية يف احليوان ؟
اجلواب : التذكية: طريقة رشعية هلا رشوطها، حيلُّ معها أكل حلم كّل حيوان 
مأكول اللحم إذا كان مما يقبل الذكية، ويطهر معها حلم وجلد كل حيوان 

غري مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية، وهي عىل أنواع، منها:
الشبكة، أو احلظرية  املاء حيًا، أو اصطياده حيًا، وإن مات يف  اإلخراج من 
كام يف السمك، ومنها: بواسطة الذبح وقطع األوداج األربعة، كام يف الغنم 

والبقر والدجاج وغريها.

السؤال : ما هي رشوط تذكية الذبيحة ؟
اجلواب : يشرتط يف تذكية الذبيحة ُأمور:

)األول( أن يكون الذابح مسلاًم ي رجاًل كان أو امرأة أو صبيًا مميزًا ي فال حتل 
ذبيحة غري املسلم حتى الكافر الكتايب وإن سمى عىل األحوط لزومًا ، كام 
ال حتل ذبيحة املنتحلني لالسالم املحكومني بالكفر ومنهم الناصب املعلن 

بعداوة أهل البيت عليهم السالم .
بغريه حّتى  الذبح  يكفي  باحلديد مع االمكان فال  الذبح  أن يكون  )الثاين( 
احلديد املخلوط بالكروم ونحوه املسمى بي ) استالس ستيل ( عىل االحوط 
من  األوداج  يقطع  ما  بكل  ذبحها  جاز  احلديد  يوجد  مل  إذا  نعم   ، لزومًا 
الزجاجة واحلجارة احلادة ونحومها حتى إذا مل تكن هناك رضورة تدعو إىل 

االستعجال يف ذبحها كاخلوف من تلفها بالتأخري.
)الثالث( االستقبال بالذبيحة حال الذبح إىل القبلة ، ويتحقق االستقبال فيام 
إذا كان احليوان قائاًم أو قاعدًا بام يتحقق به استقبال االنسان حال الصالة يف 
احلالتني ، وأما إذا كان مضطجعًا عىل األيمن أو األيرس فيتحقق باستقبال 
املنحر والبطن وال يعترب استقبال الوجه واليدين والرجلني ، وحترم الذبيحة 
باالخالل باالستقبال متعمدًا ، وال بأس برتكه نسيانًا أو خطاءًا أو للجهل 
عدم  أو  بجهتها  العلم  لعدم  أو  ي  رشعًا  لزومه  يعتقد  ال  كمن  ي  باالشرتاط 
لو  الذبيحة  موت  خوف  جهة  من  ولو  إليها  الذبيحة  توجيه  من  التمكن 

اشتغل بتوجيهها إىل القبلة.
الذبححني  بنية  عليها  وحده  اهلل  اسم  الذابح  يذكر  بأن   ، التسمية  )الرابع( 
التسمية االتيان بذكر اهلل تعاىل  به عرفًا ، ويكفي يف  فيه أو متصاًل  الرشوع 
لفظ  ذكر  بمجرد  يكتفى  بل  اهلل(  و)بسم  أكرب(  )اهلل  مثل  بالتعظيم  مقرتنًا 
اجلاللة ولو بام يرادفه يف سائر اللغات ، كام يكتفى بذكر بقية االسامء احلسنى 
وان كان األحوط استحبابًا عدم االكتفاء بذلك ، وال أثر للتسمية من دون 

نية الذبح ، ولو أخل هبا نسيانًا مل حترم الذبيحة ولو تركها جهاًل حرمت.
كان  أو  الدم  منها  مل خيرج  إذا  ، فال حتل  املتعارف  الدم  )اخلامس(: خروج 
اخلارج قلياًل ي باالضافة إىل نوعها ي بسبب انجامد الدم يف عروقها أو نحوه 
، وأما إذا كانت قلته ألجل سبق نزيف الذبيحة ي جلرح مثاًل ي مل يرض ذلك 

بتذكيتها.
بأن   ، يسرية  حركة  ولو  الذبح  متامية  بعد  الذبيحة  تتحرك  أن  )السادس( 
تطرف عينها أو حترك ذنبها أو تركض برجلها ، هذا فيام إذا شك يف حياهتا 

. حال الذبح وإاّل فال تعترب احلركة اصاْلً

سؤال للقراء
هل يجوز ذبح الذبيحة وانا نجس او مجنب ؟

سؤال وجواب العدد السابق

هل يجوز للمراة ممارسة االلعاب الرياضية امام جمهور مختلط ؟

الجواب : ال يجوز .

التذكية في الحيوانات
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 وشاء القدر أن خيتار جلواره االمام حممد تقي الشريازي يف اليوم الثالث من ذي 
احلجة عام 1338 هي املصادف 13 آب سنة 1920 م، فاقيم له احتفال رائع بديوانه 
اهلنداوي  خريي  الشاعر  ومنهم  عصامء  بقصائد  الشعراء  فرثاه  كربالء  يف  العامر 

بقصيدة بدأها بقوله :
مذ بان عن زورق االيامن سكان                                          خطب عليه بكى االنس واجلان  

هلل آيييييية تيوحييييييييد وبرهييييييان                                          مىض إىل اهلل من كانت طبيعتيييه  
 إىل أن قال :

ألنه كييييييان لالسيالم سليطييييان                                          فحق أبصارنييييا تبكي عليه دمًا  
والزهيد يرصخ واملحراب حريان                                          العلم ينعاه والتقيوى ليييييه وليه  

دواوين الشعر في كربالء 
وحضورها المميز في نشر الثقافة... 

 كان ديوان زعيم الثورة العراقية آية اهلل الشيخ حممد تقي احلائري الشريازي مرجعًا 
للزعامء السياسيني وملتقى للوطنيني واملجاهدين األحرار . وكان الشعراء خيتلفون 
اليه من وقت آلخر أخص بالذكر منهم الشاعر الوطني خريي اهلنداوي والشيخ 
حممد حسن أبو املحاسن والدكتور حممد مهدي البصري ، السيام يف الوقت الذي 
شملت العراق الظروف السياسية الراهنة يوم نشبت ثورة العرشين ، حيث كانت 
فتاوى اإلمام الشريازي تفرض اجلهاد عىل املواطنني وحترضهم عىل التضحية بكل 

غال ونفيس لألنتصار عىل االستعامر البغيض . 

 وقد هتدم ديوان املرزا احلائري بعد وفاته، وذلك عىل اثر افتتاح شارع عيل األكرب يف عهد صالح جرب مترصف لواء كربالء عام 
1938 م . 

ديوان آل النقيب
 وهو ناد خفيف الروح ال خيلو من االجتامعات ذات الطرائف واخلواطر األدبية التي تثري الدعابة واملرح يف اجلو الشعري ، ففي 
عهد املرحوم السيد حمسن النقيب توافد اليه شعراء كربالء ومنهم الشيخ كاظم اهلر وله فيه مدائح ، وعندما طوى السيد حمسن 
األجل يف رمضان 1338 هي جاء دور نجله السيد حسن النقيب ، وكانت له صداقات مع كثري من األدباء أمثال الشاعر الشيخ 
جواد بن كاظم اهلر الذي عاتب السادة آل النقيب هبذين البيتني ، وذلك ألهنم مل يدعوه لوليمة يف بعض أعراسهم ، والبيتان مها :

عن طبيخ دسييييم يف االكل حيمد                                          أنسيتيييييييم سيادتييييييي هركييييم  
عند أكييييل اللحيم ان اهليير يطرد                                          ام عملتيييييييم بالذي قيييييل بنيييا  

 فام كان من السيد النقيب إال أن كافأه بمنحة مالية سخية عوضًا عن الوليمة . 
 وكان خيتلف عىل الديوان املذكور بعض الزائرين والسائحني االجانب الذين يقصدون كربالء وممن زار الديوان عام 1920 م 

الصحفي الشاعر عبد املسيح االنطاكي مؤلف ملحمة ) العلوية املباركة ( . 

ديوان المرزا الشيرازي الحائري
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من هنا وهناك 

المدارس العلمية
 في كربالء..

مجلس السيد يوسف األشيقر
السيد  أسسه  البلد،  هذا  يف  العامرة  املجالس  إحدى  وهو   
األدب  رجييال  فقيه  يلتقي  األشيقر،  أمحييد  السيد  يوسف 
ويتحدثون  ومنادمة،  سمر  يف  أوقاهتم  يقضون  والوجاهة، 
والكتاب  الفكر  بشؤون  تتعلق  التي  األحاديث  أظرف  فيه 
وكان  األشيقر،  آل  حارة  يف  موقعه  الساعة،  وقضايا  العريب 
يرتاده السيد عبد احلسني آل طعمة سادن الروضة احلسينية، 
اهلل  نرص  يونس  والسيد  القريني  حممد  الشيخ  والشاعر 
والسيد ابراهيم شمس الدين القزويني والسيد صالح السيد 

جواد والسيد يوسف آل طعمة وعبد احلميد الوكيل . 
سنة  سعى  االشيقر  يوسف  السيد  ان  بالذكر  اجلدير  ومن   
من  رعيل  مع   ) األدبييييية  اجلمعية   ( بتأسيس  م   1926
مجعية  تكون  أن  خشيت  احلكومة  أن  إال   ، املدينة  مثقفي 

سياسية فرفضت طلبه . 

تراث كربالء ي السيد سلامن الطعمة

تعج  كانت  املقدسة  كربالء  ان  التارخيية  املصادر  تشري 
عىل  حريصًا  كان  الذي  الواعي  والشباب  العلم  بطالب 
املواضيع  من  والنهل  العلمية  الدروس  حلقات  حضور 
تطرح  كانت  التي  والفكرية  والفلسفية  واألدبية  الدينية 
فيها، وعقدوا حلقات الذكر والرواية عند القرب الرشيف، 

ومن أشهر هذه املدارس:
اخلاصة  الوقف  وثيقة  وتشري  الكربى:  اهلندية  املدرسة   *
الثالث  القرن  أواخيير  يف  ُأنشئت  أهنييا  إىل  املدرسة  هبييذه 
طابقني  من  وتتألف  الزعفراين,  زقيياق  يف  وتقع  اهلجري, 
يضاّمن )22( غرفة, واحتوت أيضًا عىل مكتبة عامة ُعرفت 
باسم )املكتبة اجلعفرية(, تقوم بنشاطات دينية منها إصدار 
)أجوبة  بييي  تعنى  ودورييية  اسبوعية  وكراسات  نييرشات 

املسائل الدينية(.
)1270هي(  عام  تأسست  )الييرتك(:  البادكوبة  مدرسة   *
هبا, وحتتوي عىل ثالثني غرفة,  اخلاصة  الوقف  لوثيقة  وفقًا 
كانت  كام  القيمة,  واملخطوطات  بالكتب  زاخرة  ومكتبة 
الثقافة  )منابع  منها:  ثقافية  إسالمية  منشورات  تصدر 
العامل املحقق  التدريس فيها  اإلسالمية(, وكان يتوىل مهمة 
وقد  الكربايس,  حممد  والشيخ  الشاهرودي,  حممد  الشيخ 

أزيلت هذه املدرسة سنة )1980(م.
خان  سليم  حممد  احليياج  أسسها  السليمية:  املدرسة   *
جددها  وقييد  1834م(،  يي  )1250هيييي  عييام  الييشييريازي 
املرجع الديني السيد مهدي الشريازي سنة )1370هي ييييي 
1951م(. وتقع هذه املدرسة يف زقاق جامع املريزا عيل نقي 
الطباطبائي, وأبرز أساتذة هذه املدرسة العامل الفقيه املحقق 
البحراين,  طاهر  حممد  والعامل  اخلراساين,  يوسف  الشيخ 
واملفكر اإلسالمي الكبري الشهيد السيد حسن الشريازي، 
فكرية  إسالمية  جملة  إصدار  املدرسة  هذه  نشاطات  ومن 

باسم )األخالق واآلداب( وجملة )ذكريات املعصومني(.
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وأّكييييد الييكييربييالئييي خييالل 
مع  للمدينة  امليدانية  زيارته 
عىل  املقدسة  العتبة  من  وفد 
رضورة إكامل املدينة من كافة 
النواحي خصوصًا وأن األيام 
هذا  افتتاح  عىل  تفصلنا  التي 
جّدًا  قليلة  العمالق  املرشوع 
مع ترّقب الكثرييَن الفتتاحها 
مناسبة  مع  سيتزامن  والذي 
والدة سيد الكائنات الرسول 
عليه  اهلل  )صيييىل  األكيييييرم 
جعفر  اإلمام  وحفيده  وآله( 

الصادق )عليه السالم(.
أبييييدا سييامحييتييه بعض  وقيييد 
إلدارة  القّيمة  املالحظات 
بعني  سُتأخذ  والتي  املرشوع 

املدينة  هذه  لتتكامل  االعتبار 
كام  املثىل،  بالصورة  الرائعة 
األمري  عبد  احلاج  ذلك  أّكد 
يف  وكالًة  املدينة  مدير  طييه؛ 
مبينًا،  )األحييرار(،  لي  حديثه 

جولة  اليوم  هذا  لنا  »كانت 
عبد  الييشيييييخ  سييامحيية  ميييع 
املتويل  الكربالئي  املييهييدي 
احلسينية  للعتبة  الييرشعييي 
ابرز  عىل  للوقوف  املقدسة 

وصلت  التي  االستعدادات 
االوصياء  سيد  مدينة  اليها 
يف  للزائرين  السالم(  )عليه 
االيييام  يف  افتتاحها  اقييرتاب 

القريبة املقبلة«. 
»املدينة  ان  طييه،  وأضييياف 
ومتطور  حديث  بناء  ذات 
عالية  خدمات  وستقّدم  جدًا 
فضاًل  لييلييزائييرييين  ومييثييالييييية 
لتوفري  الييفييرصيية  فييتييح  عيين 
كربالء  ألهييايل  عمل  فييرص 

املقدسة«.
»العتبة  ان  حديثه،  وتييابييع 
احلييسييييينييييية قييد دأبييييْت عىل 
مجيع  إنييجيياز  يف  الييتييواصييل 
ونحن  القائمة،  املييشيياريييع 

الشيخ الكربالئي في زيارة ميدانية لمدينة سيد األوصياء )عليه السالم( للزائرين ..

يحّث العاملين فيها على إنجازها الفتتاحها خالل األيام المقبلة
أعرَب سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة عن أملِه بأن تحقق 
مدينة سيد األوصياء )عليه السالم( للزائرين التي أنجزتها العتبة المقدسة على طريق )كربالء � بغداد(، الغرض 

السامي من إنشائها كمدينة عصرية متكاملة تقّدم خدماتها المختلفة لزائري أبي األحرار )عليه السالم(.

دي
ألس

ء ا
ضيا

ر/ 
حرا
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عىل  العامل  يطلَع  ان  نأمل 
وخدمتها  شفافيتها  مييدى 
بشكل  ولكربالء  للعراق 
انا  املدينة  وهييذه  خيياص، 
برأيي ستكون عرصيًة نسبًة 
وأبنيتها  الكبرية  ملساحتها 
من  تقدمه  ومييا  املييتييطييورة 

خدمات جلية للزائرين«.
»املدينة  ان  إىل  طه  ولفت 
جممعات  ستة  عييىل  حتتوي 
احييدهييا شييقييق واخلييمييسيية 
االخييييريييييات عيييبيييارة عن 
سييييويييييتييييات وقيييياعييييات 
كبري،  وجييامييع  وصحيات 
فيييضييياًل عييين املييسيياحييات 
اخليييرض اجلييميييييليية املييزّييينيية 
وستحرص  املييياء،  بنوافري 
لالزمة  اخلدمات  توفري  عىل 
؛  املقدسة  كربالء  لزائري 
الشيخ  سامحة  عاهدنا  وقد 
عىل  الكربالئي  املهدي  عبد 
الظن  حسن  عند  نكون  ان 
بريقها  املدينة  هلذه  ويكون 
املشاريع  كبقية  وحضورها 
احلسينية  للعتبة  الييرائييدة 

املقدسة«.
املهندس  أوضح  جهته  من 
مدير  اللطيف،  عبد  امحييد 
»تبلغ  قيييائييياًل:  امليييييرشوع 

للمرشوع  الكلية  املساحة 
من  وتتألف  دونييام(،   30(
بواقع  ميينييام  قيياعيية   )11(
للنساء  احييدامهييا  طابقني  
وجامع  للرجال  واالخييير 
م2(   1200( بييمييسيياحيية 
 ،)7( عدد  صحية  وجماميع 
قيياعييات   )6( عيين  فييضيياًل 

ومضيف  للمنام،  أخييرى 
شخص؛   )600( لي  يتسع 
عبارة  أبنية   )5( اىل  إضافة 
مييع شقق  عيين سييويييتييات 

.»)vip(
ان  اللطيف  عبد  وأضيياف 
»املرشوع قد وصل اىل نسبة 
انجاز تقدر بي )99%( تقريبًا 

ومن املؤمل افتتاحه منتصف 
بناء  تم  وقييد  املقبل  الشهر 
املدينة من قبل كوادر رشكة 
للمقاوالت  املييرميير  بيييرج 
مبارش من  العامة وبإرشاف 
اهلندسية  املشاريع  قبل قسم 
يف العتبة احلسينية املقدسة«.
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اسييتييضييافييت كييلييييية الييرتبييييية 
جلامعة  اخليياصيية  االسيياسييييية 
مدير  بييغييداد   يف  املستنرصية 
السالم(  احلسني)عليه  مركز 
التابع  للصم  الييتييخييصييي 
العامة  األمانة  اعييالم  لقسم 
للعتبة احلسينية املقدسة  خبري 
)باسم  االستاذ  االشييارة  لغة 
اقامة  اجييل  من   ،) العطواين 
تصصية  نوعية  عمل  ورشة 
العامة  )السالمة  عنوان  حتت 
عىل  وذلييك  االشيييارة(،  بلغة 
قيياعيية ابييين اليينييفيييييس داخييل 
بحضور  اجلييامييعييي،  احليييرم 
طلبة وأساتذة الكلية والكادر 
الدراسات  وطلبة  التدرييس 
القسم  يف  االولييييييية  الييعييليييييا 
واملييهييتييمييني بييلييغيية االشييييارة 
الورشة  تناولت  وحتديثها، 

كيفية االعتناء بالصم العراقي 
والييتييواصييلييه ميييع املييحيييييط 
هل  حالته  ومعرفة  اخلارجي، 
مكتسبة..كام  او  وراثية  هي 
احتواء  كيفية  الورشة  تناولت 
اشاريا  وتنويره  ومحايته  الصم 
وكيفية  االرهايب  الفكر  ملعرفة 

التعامل معه..
ادار »العطواين« الورشة بتميز 
عييياٍل وقيييرب املييسييافييات بني 
واألكاديمي  العادي  املتلقي 
قدمه  ما  خالل  ،من  والصم 
من سيناريو ارجتايل عن كيفية 
االرهيياب  مييع  الصم  تعامل 
مجيع  من  حسنا  قبوال  ولقى 
ان  العطواين  وقال  احلضور، 
الورشة جاءت إليصال الفكر 
واألساتذة  للطلبة  الصحيح 
عييىل حييد سيييواء وذليييك من 

حيث كيفية ايصال املعلومة اىل 
الصم يف كافة وسائل احلياة...
وأجيييياب »الييعييطييواين« عىل 
مداخلة عميد الكلية الدكتور 
حول  النجار(،  موسى  )مجيل 
لغة االشارة هل هي عاملية ام 
هي  اجلواب  .فكان  ..؟  حملية 
وليست  موحدة  عربية  لغة 
سنة  يف  توحيدها  وتم  عاملية، 
قييامييوس  بيييإصيييدار   2007
قطر  دوليية  يف  موحد  اشيياري 
جانب  اىل  العراق  بمشاركة 
فكان  خمتلفة  عييربييييية  دول 

بلغة  خصوصية  دوليية  لكل 
اإلشارة... 

الورشة  اقيياميية  امهية  وعيين   
االشيييارة   بلغة  التخصصية 
اهلييدف  ان  الييعييطييواين:  قييال 
بالقواعد  الييتييعييريييف  منها 
والرتاكيب األساسية التي متيز 
لغة اإلشارة عن اللغة العربية 
رضورة  عىل  مؤكدا  املنطوقة، 
الكليات  يف  الطلبة  تدريب 
عييىل امليييهيييارات األسيياسييييية 
الصم،  مع  للتواصل  الالزمة 
لتنمية  مبسطة  مجل  وتكوين 

)السالمة العامة بلغة االشارة(
ورشة عمل خاصة اقامها مركز الحسين )عليه السالم( 

األحرار/حيدر عاشور العبيديالتخصصي للصم في جامعة المستنصرية
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دار  يف  والبحوث  الييدراسييات  شعبة  كشفت 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  الكريم  القرآن 
عن انجاز 90 % من مرشوع كتابة موسوعة أهل 
البيت القرآنية التي تعد من أهم املشاريع القرآنية 

التي تبنتها العتبة احلسينية املقدسة.
وقال مسؤول الشعبة السيد مرتىض مجال الدين: 
الفراغ  سد  هو  املوسوعة  كتابة  من  »اهلدف  إن 
لعلوم  البحثية  املجاالت  يف  والعلمي  الفكري 
حممد  آل  علوم  وإبراز  املختلفة,  الكريم  القرآن 
املعلومة  وتنظيم  وعلومه,  وتفسريه  القرآن  يف 
الباحث  عىل  ليسهل  موضوعيا  تنظيام  القرآنية 

تناوهلا«.
قسمت  جملدًا   60 بلغت  »املوسوعة  وأضيياف 
واملجموعة  الكريم  القرآن  علوم  جمموعة  اىل 
وفييهييرس  الفقهية  واملييجييمييوعيية  الييعييقييائييدييية 
تضمنت  املجاميع  هذه  ان  مبينا  للموسوعة« 
وفقا  الكريم  القرآن  تناوهلا  التي  العلوم  خمتلف 

لروايات أهل البيت عليهم السالم«.
ولفت سامحته اىل ان »التصنيف الذي اعتمد يف 
التفسري  كتب  مجيع  يف  يعهد  مل  املوسوعة  تأليف 
إبراز  اىل  عمد  ألنه  حاليا  املوجودة  واحلديث 

البيت  أهل  بتفسري  القرآنية  واآليات  النصوص 
للمجال  وفقا  اآليات  هذه  عن  السالم  عليهم 
التي تتحدث عنه اآلية, وهذا ما يميزها عن بقية 

الكتب«.
من  مصدر   100 من  أكثر  عىل  »اعتمدنا  وبني 
تعد  التي  والتفسري  احلديث  يف  املعتربة  املصادر 

من املصادر الرئيسة يف هذا املجال«.
يف  العمل  فان  الدين,  مجال  لترصحيات  ووفقا 
2012م  العام  بداية  منذ  انطلق  املوسوعة  كتابة 
وبمعدل جملد واحد يف الشهر, ومل يبق منها سوى 

الرتقيم املوحد وسينتهي قريبا, عىل حد قوله.
وتشارك يف كتابة املوسوعة ثالث جلان, استشارية 
يف  العلمية  احلييوزة  من  وعلامء  أسيياتييذة  تضم 
من  أسيياتييذة  تضم  وعلمية  االرشف,  النجف 

جامعات كربالء وبابل, وجلنة فنية.
املصدر  ستكون  املوسوعة  ان  باحثون  ويييرى 
الكريم  القرآن  يتناول  الييذي  نوعه  من  األول 
وعييلييومييه هبيييذه الييطييريييقيية الييتييي وصييفييوهييا بي 
مصدرا  ستكون  أهنا  اىل  الفتني  »التجديدية«, 
رائدا الستقاء علوم القرآن الكريم من روايات 

أهل البيت عليهم السالم.

مهارات املحادثة بلغة اإلشارة 
املرئي  الييتييواصييل  وتقنيات 
عن  حمييارضات  إىل  باإلضافة 
الصم  وثقافة  الصم  جمتمع 
لغويات  علم  يف  وحمييارضات 
لغات اإلشارة. ومن ثم تطرق 
واملتعددة  العامة  حميياور  اىل 
السيام السالمة الفكرية والتي 
ركزت عىل تقديم االرشادات 
وذلك  النوعية  والتوجيهات 
املعاقني  االفييييراد  لتحصني 
االفكار  ضد  سمعيا)الصم( 
متناوال  والتكفريية،  املتطرفة 
اخطار  ميين  العامة  السالمة 

احلرائق والكهرباء والوقود..
ورشح »العطواين« كيفية انشاء 
السالم(  )عليه  احلسني  مركز 
واهلييدف  للصم  التخصي 
ميينييه ورعييايييتييه املييبييارشة من 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
املقدسة..وطالب السيد عميد 
والطلبة  واألسيياتييذة،  الكلية 
تقديم  او  الييورشيية  بييتييكييرار 
يف  املركز  يف  مشاهبة  دورات 
بني  بالتنسيق  املقدسة،  كربالء 

املركز والكلية..  
الييعييطييواين  نييقييل  اخلييتييام  ويف 
املتويل الرشعي  سالم وحتيات 
احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة 
املهدي  عبد  )الشيخ  املقدسة 
العام  وأمينها  الكربالئي( 
السيد جعفر املوسوي، ورئيس 
املقدسة  للعتبة  االعييالم  قسم 
السالمي..  حيييييدر  االسييتيياذ 
الرتبية  كلية  عميد  كييرم  فيام 
املستنرصية  جلامعة  االساسية 
بدرع  العطواين  باسم  االستاذ 
من  تقديرية  وشهادة  التميز 
العلمية  جلهوده  اجلامعة  عامدة 
وعطائه االنساين خلدمة الصم 

يف العراق..

موسوعة قرآنية كبرى ترى النور قريبًا من حرم 
اإلمام الحسين )عليه السالم(
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مع بداية فصل الشتاء في العراق..
أعراض تغيير الجو وانخفاض درجات الحرارة واالمراض المرافقة له 

ال شّك أن فصل الشتاء يعد من فصول السنة التي تحمل المفاجآت معها، ونقصد بها التغييرات 
الحاصلة في الجو والتي تتسبب بأعراض مرضية لإلنسان خصوصًا مع دخوله المفاجئ وخاصة في 
العراق الذي يظهر فيه فصال الصيف والشتاء أكثر من ظهور الفصلين اآلخرين )الربيع والخريف(.
مجلة )األحرار( حاولت تسليط الضوء على هذا الموضوع عبر اللقاء بمختصين في المجال الطبي، 

لمعرفة األعراض المرضية وما هي النصائح الموّجهة للمرضى.

الدكتور عباس قلندر التلعفري 
مستشفى سفير اإلمام الحسين )عليه السالم(

مثلام يعلم اجلميع ان هذه االيام تشهد انعطافة كبرية يف حتّول 
وتغري درجات احلرارة من العالية اىل املنخفضة والتي تؤثر 
بشكل كبري عىل صغار السن والكبار مما يتعرضون لإلصابة 
بعدد من االمراض ومنها األنفلونزا التي تنترش بشكل كبري 
والتي  االيام  هذه  خالل  انتشارا  االمراض  اكثر  من  وهي 
بدورها سبب اإلصابة بالعدوى بشكل كبري مما يتطلق عزل 
الشخص املصاب يف مكان خاص به ملدة ال تقل عن مخسة 
من  البعض  لدى  احلاصل  االمهييال  ذلك  اىل  اضافة  ايييام، 
ناحية تناول الطعام والذي بدوره ادى اىل االصابة بمرض 

االسهال والتقيؤ، والكثري ال يعطي  امهية للملبس الذي 

يرتديه حيث نشاهد االغلبية مل يرتدوا اللباس الواقي للربد 
وهي نقطة مهمة جدا وجيب اعتامدها للمواطنني للوقاية من 
فصيل  بني  االنتقالية  الفرتة  خالل  احلاصلة  االمراض  هذه 
الصيف والشتاء واخذ قسط من الراحة التامة وتوفري مكان 
مالئم من ناحية التدفئة واالبتعاد قدر االمكان عن درجات 
املصاب  الشخص  عن  االبتعاد  عن  فضاًل  الباردة،  احلرارة 
الفرتة ايضا  املائي الذي ينترش خالل هذه  بمرض اجلدري 
املريض مع طعامه  املعدية فيجب عزل  وهو من االمراض 
تتجاوز  ال  معينة  زمنية  ولفرتة  به  خاص  مكان  يف  ورشابه 

االسبوع الواحد كحد اعىل.

األحرار/ قاسم عبد الهادي

22

A
 h

 r 
a 

r w
 e

 e
 k

 l 
y

تقرير



أحمد جليل شمخي 
مسؤول المفرزة الطبية في العتبة الحسينية المقدسة

من  االوىل  االشهر  فرتة  خالل  تنترش  التي  األمييراض  من 
وهي  الشديدة  االنفلونزا  هي  البارد  الشتاء  موسم  دخول 
املريض  لدى  الوقاية  نفسه وعدم  الشخص  مناعة  ناجتة عن 
يكون  كأن  آخر  شخص  لدى  االنفلونزا  حالة  وجود  من 
جتنب  عدم  نتيجة  باألنفلونزا  مصابا  العائلة  يف  اخر  فرد 
املتواصل والتعرض للربد وعدم  او االستحامم  البارد  اهلواء 
وخصوصًا  االطفال  من  هم  املصابني  واكثر  منه،  الوقاية 
حديثي الوالدة مما يسبب لدهيم محى فريوسية وايضًا يصاب 
الكبار باألنفلونزا وقد تنتقل االنفلونزا من شخص اىل اخر 
االناء  او  اخلاصة  املناديل  استخدام  عدم  نتيجة  العائلة  يف 
اخر  اىل  فينتقل من شخص  املاء  فيه  الذي يرشب  القدح  او 

فتنترش بني العائلة. 
احلرارة  درجات  وارتفاع  املتكرر  بالعطاس  األنفلونزا  تبدأ 
املريض  ويدخل  البلعوم  واحتقان  االنفية  اجليوب  واحتقان 
يف حالة من اخلمول وارتفاع درجة احلرارة كل هذه تدل عىل 
وجود االنفلونزا واذا مل تعالج من اللحظات االوىل فستؤدي 
التهاب  اهنا تسبب  اىل  باإلضافة  احلاد  القصبات  التهاب  اىل 

ذات الرئة )الربو القصبي(. 
عىل  وجيب  يوم   7-3 من  للمرض  احلضانة  ملدة  وبالنسبة 
املصاب ان يأخذ العقاقري الطبية واستخدام املناديل الورقية 
ينتقل  ال  كي  املتطاير  الييرذاذ  او  العطاس  حالة  يف  اخلاصة 
االخرين،  االشخاص  او  العائلة  افراد  باقي  اىل  الفريوس 
إلصابة  االوىل  الساعات  منذ  باملراجعة  املييرىض  ونييويص 
احلالة  انتهاء  حلني  العقاقري  واخذ  الفايروس  هبذا  املريض 

املرضية. 

باألنفلونزا  يصاب  عندما  املرىض  اغلب  ان  نالحظه  ومما 
ابرة  اىل  باإلضافة  )خلط(  تسمى  ابرتني  العالج  بأخذ  يقوم 
التهابات وقد يأخذها يف بداية املرض.. نويص  املريض بان 
يأخذ يف البداية حبوبا او كبسوال حسب توجيهات الطبيب 
هلذا  العالج  نوع  يغرّي  ان  ممكن  مضاعفات  حصول  وعند 
الشخص ان كان حيتاج اىل رشاب او اعطائه االوكسجني او 
احلقن الطبية لكن حقيقة اغلب املراجعني عندما يراجعوننا 
يطلبون منا ان نكتب هلم ابرتني )خلط أو خبط( يف احلقيقة اذا 
اكتسب اجلسم هذه العالجات وتشبع هبا واملناعة قّلت عنده 
العقاقري واخذها يف  ففي املستقبل لو ان جسمه احتاج هذه 
املستقبل فان اجلسم ال يستفيد منها ألن جسمه قد اخذ كفايته 
للعالج  يستجيب  ال  فسوف  مناعته  وقّلت  العالج  هذا  من 
خيصصها  التي  احلبوب  يتناول  ان  البداية  يف  ننصح  لذلك 
يتم  ان  يمكن  ثم  ومن  البسيط  والرشاب  املختص  الطبيب 
العالج عن  بأخذ  اال  يقتنع  املرىض ال  شفاؤه، ولكن بعض 
طريق اإلبر ونحن ننصح املرىض بالتزام توجيهات الطبيب 

ألنه اعرف هبذا اجلانب.
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نجحْت مدينة اإلمام احلسن 
الييسييالم(  )عييليييييه  املجتبى 
للزائرين عىل طريق )كربالء 
للعتبة  والتابعة  النجف(  ي 
احلسينية املقدسة، يف إيصال 
رسالة سامية عن تضحيات 
املييقييدس  الشعبي  احلييشييد 
ومحايتهم لألرض والعرض 
واملييقييدسييات، وذليييك عرب 
بانوراما رمزية محلت  إنجاز 
عنوان )احلسني يزفُّ شهداء 
إحياء  مع  تزامنت  احلشد(، 
األربييعييني  زيييييارة  مناسبة 
من  املاليني  وتوافد  املباركة 
كربالء  صييوب  الييزائييرييين 

املقدسة.
وقد أنجز هذا العمل الفني، 
رضغييام  التشكييل  الفنان 
كييادر  مييع  الييكييرادي  كاظم 
منتظر  )الرسام  ضّم  عمل 
احلكيم من كربالء والرسام 
من  كييزار  كاظم  عبد  حممد 

بابل(.
حديثه  يف  الييكييرادي  وقييال 
دماء  »لييوال  )األحيييرار(:  لي 
شهداء العراق ملا كانت هذه 
تزحف  املليونية  اجلييمييوع 
)عييليييييه  احليييسيييني  ألرض 
عىل  زحفهم  ولوال  السالم( 
استقدمت  ملا  الوغى  سواتر 
كربالء  اىل  الزائرين  ارجييل 
احلسني، ولذا كان لزامًا علينا 
التضحيات  تلك  نثمن  ان 
فتولدت  السامية  واملييعيياين 
البانوراما  هذه  عمل  فكرة 
املقاتلني  تضحيات  لتجسيد 
األبيييطيييال ولييكييي تييوصييل 

رسالتها اإلعالمية للعامل«.
»استنبطت  حديثه،  وتابع 

من  البانوراما  عمل  فكرة 
الييسييوري  للشاعر  أبيييييات 
يقول  والتي  مهند صندوق، 

فيها:
ان شئت ان حتيا بغري قيود 

كن كاحلسني  وقف بوجه يزيدرِ

لو قطعوك لكي تسّلم صاغرًا 
مْت سّيدًا او عْش حياَة عبيدرِ 

شتانرِ ما بني الذي قّد فّر من أرض 
الوغى والفارسرِ الصنديدرِ 

ولتنظررِ احلشَد املقّدس زاحفًا 
لرتى احلسنَي ُيزّف من جديدرِ

الفني  »العمل  ان  وأوضييح 
جاء أبعاد )10 امتار طواًل( 
وارتفاع  امتار(   3( وعرض 
املييواد  أمييا  ونصف،  مرتين 
فهي  العمل  يف  املستخدمة 
رطبة،  )رميييال  عيين  عييبييارة 
عسكرية  ملالبس  مقتنيات 
أسلحة  احلييشييد،   لشهداء 
خفيفة، نامذج لرايات اإلمام 
احلييسييني )عييليييييه الييسييالم( 
شموع،  العراقي،  والعلم 
إضافة  ألواهنا  بكافة  زهور 
لييسيييييوف ورميييياح وسييهييام  
فضاًل  املييايض(  الزمن  متّثل 
صوتية  بمقاطع  دجمها  عن 
تييتييضييّميين فييتييوى اجلييهيياد 
األعييىل  للمرجع  الكفائي 
ظييلييه(  )دام  الييسيييييسييتيياين 
والييتييي صيييدرت عيين ممثل 
املهدي  الشيخ عبد  املرجعية 
مع  عييزه(  )دام  الكربالئي 
للحشد  محيياسييييية  قييصييائييد 

الشعبي«.

»تم  اليييكيييرادي،  وأضييياف 
إنشاء العمل يف مدينة اإلمام 
احلييسيين )عييليييييه الييسييالم( 
دعاًم  تلقينا  وقد  للزائرين، 
كيييبيييريًا مييين قييبييل كييادرهييا 
مدير  قييبييل  ميين  وخيياصيية 
هادي  هشام  السيد  املدينة 
فكرة  وتتلخص  العميدي، 
اإلمييام  أنييصييار  ان  العمل 
احلييسييني )عييليييييه الييسييالم( 
يقودون اليوم احلشد املقّدس 
ضّد أحفاد يزيد وأتباعه من 

زمرة داعش اإلرهابية«.

»الحسيُن يزفُّ شهداَء الحشِد«..
عنواٌن حملته بانوراما فنّية تلّخص تضحيات أبناء الحشد الشعبي
األحرار/ حسين نصر
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كيف نفهم 
عالم الطفل؟

ما هو تحنيك الرضيع؟

أيييين 
يكمن 

اخليييليييل 
أبنائنا  يف  هل 

؟  أم فينا نحن الكبار؟ 
االجتامعي  الييوسييط  يف  كيياميين  هييو  أم 
يف  املفرغة  احللقة  تلك  هي  وما  العام؟ 
يف  جهدنا  جتعل  التي  الرتبوية  العملية 

هناية املطاف بغري ذي جدوى؟
الطفل  تنشئة  نستطيع  كيف  باختصار: 
الرتبوية  للقيم  فيه  يستجيب  بشكل 
وهل  ممكنة؟  تكلفة(  )بأقل  نراها،  التي 
تربيتنا  نحول  أن  اآلبيياء  نحن  نستطيع 
ألطفالنا من كوهنا عبأ متعبًا ؟ إىل كوهنا 
تصبح  أن  باإلمكان  وهل  ؟  رائعة  متعة 
عالقتنا بأطفالنا أقل توترًا وأكثر محيمية 
مما هي عليه اآلن ؟ هل نكون متفائلني 

إذا  حييدود  بال 
هذه  عن  أجبنا 
باإلجياب  األسئلة 
منذ  جازفنا  لو  ميياذا  ؟ 
نعم  ثقة:  بكل  وقلنا  الييبييداييية، 

بالتأكيد نستطيع؟
لنرى كيف نستطيع ذلك:

فيام  تكمن  الطفل،  عييامل  مفاتيح  أوىل 
عليه  اهلل  )صييىل  األول  املييريب  عن  ورد 
عىل  يولد  إال  مييولييود  ميين  »مييا  وآليييه(: 
هذه  جيهل  من  هناك  ليس  الفطرة«، 
يستطيع  من  مّنا  القليل  ولكن  املقولة، 
تعامله  يف  النظري  املوقف  هذا  توظيف 
التدخل  نوع  املتأمل يف  الطفل: ألن  مع 
به جتاه سلوك أطفالنا يدرك  نقوم  الذي 
مبارشة أننا نتعامل معهم عىل اعتبار أهنم 
تقويمها،  يلزمنا  منحرفة  تربوية  حالة 

كام  سلياًم،  إنسانيًا  كيانا  باعتبارهم  ال 
يقتضيه فهمنا ملعنى )الفطرة( الواردة يف 

احلديث الرشيف.
نعم إن خوف الطفل من األمل قد جيعلك 
تضبط سلوكه ولو لفرتة معينة، ولكنك 
عىل  باستمرار  التعويل  تستطيع  ليين 
يف  تبني  أن  تريد  كنت  إذا  باألمل  هتديده 
كيانه بقيمة احرتام الواجب وااللتزام به.
الزمن  حتديد  يف  الكبار  نحن  نعتمد  فيام 
عىل ما تعارفنا عليه من وسائل، تطورت 
الزمن،  إىل  وصلت  أن  إىل  العصور  عرب 
يف حني أن مفهوم الزمن عند الطفل هو 
يلزمه  التي  املجردة  املفاهيم  من  أيضًا 
إليها  وقت كاف الستيعاهبا واالنضباط 

والعمل ضمنها..

يف  أثيير  هلا  التي  األمييور  من 
صالح الولد هو حتنيكه، وقد 
استحبابه،  عىل  اإلسالم  د  أكَّ
الطرحيي، يف جممع  وبحسب 
احلسيني،  حتقيق  البحرين، 
الوفاء،  مؤسسة  منشورات 
1403هيييي،  ط2،  بيييريوت، 
التحنيك  فان  ج5، ص263 
هو إدخال يشء وإيصاله إىل 

حنكه وهو أعىل الفم.
به  حينَّك  أن  ُيستحبُّ  ما  أّما 

املولود فهو التايل:
1. الرتبة احلسينّية:

عليه  الييصييادق  اإلمييام  فعن 

أوالدكييم  »حّنكوا  السالم: 
السالم  عليه  احلسني  برتبة 
، فييإّنييه أميييان«، )الييطييربيس، 
ج15،  الوسائل،  مستدرك 

ص138.(.
2. ماء الفرات:

فقد ورد عن اإلمام الصادق 
أظييّن  »ميييا  اليييسيييالم:  عليه 
إاّل  الفرات  بامء  حيّنك  أحدًا 
)عليهم  البيت  أهييل  نا  أحبَّ
الييييسييييالم(«، )اليييطيييربيس، 
ميييسيييتيييدرك اليييوسيييائيييل، 

ص139(.
3. العسل:

فييفييي كييتيياب فييقييه الييرضييا: 
»وحييّنييكييه بييامء الييفييرات إن 
بالعسل  أو  عليه،  قيييدرت 
)الييطييربيس،  يييولييد«،  ساعة 
مييسييتييدرك الييوسييائييل ص 

.)138
4. التمر:

عليه  املييؤميينييني  أميييري  فييعيين 
أوالدكم  »وحّنكوا  السالم: 

رسول  فعل  فكذا  بالتمر، 
اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم 
عليهام  واحلييسييني  بيياحلييسيين 
العاميل،  )احليير   ،« الييسييالم 
ج15،  الييشيييييعيية،  وسييائييل 

ص138(.
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ما اسعدك وأنت حتتمي بظل رس اهلل، ومكان مقدس، حيوي 
جسدا طاهرا البن خري خلق اهلل، ال يشء اسمى من رضحيه 
املوت،  ليشغلك طريق  احلياة،  اليه من ملذات  وأنت هترب 
ال  قاتال  رصاصا  تنطق  واألفواه  عشقك،  عنفوان  يف  وأنت 
تعرف احلالل واحلرام، وهي متر عليك يف كل حلظة، وأنت 
متسك باملقدس، اسام ومكانا وتارخيا خملدا.. ترتق الوجوه 
تغتال  وأنت  األلييوان،  وذات  واملتشككة،  والقلقة  املنفعلة 
ببصريتك كل ما تراه، وما تشعر به، وما ال تراه، حامال من 
مجيل صنع اهلل احالما من املفردات وذكريات من عبق رحم 
ظالل  وحتت  فضاءاته،  جنب  اسرتخ  النصيحة:  املقدس... 
تغري،  يشء  كل  وعن  داخلك  يف  كان  ما  له  واحك   خيمته، 
إال رضحيك والعاشقني..رضحيك يتدفق صعودا نحو السامء 
مدار  عىل  اليك  يتدفقون  والعاشقون  حوله،  ما  كل  ليسع 
منك،  احلياة  يف  الشفاعة  صك  حصوهلم  هاجسهم  السنة، 
وشغلهم الشاغل اهلروب من حراب املوت املفاجئ، حيتمون 

منه بك..

سيدي: تسمعني ..أرجوك اسمعني لربهة، امنحني فسحة يف 
املكان كي انزع روحي من غرور احلياة، وانتزع انت بلطفك 
االهلي الشوك من قلبي وأغثني.. مل اعد أصرب، الثعابني تتناسل 
لتسلمني لشياطينها،  تغويني  بكثرة،  ثانية ومتأل االرض  كل 
انا  سيدي:  بجنبي..  دائام  تكون  ان  يوما  وعدين  قد  وأنت 
خامتتي  يمألين،  واحلزن  املجهول  من  اقرتب  خائف،  االن 
قاتلة  والثعابني  املوت،  حتوم حويل، وال يشء حيميني سوى 
ال ترحم دائرة يف كل مكان، تريد ان ترجني من صربي.. 
وتلك العظيمة زهرة الكون وعطر اجلنان ال تفارقني، تذكرين 
راسك  قرب  للصالة  تدفعني  الكريمة  ويدها  بمحرابك، 
الرشيف، وصوت دعائي اضحى ينحني ويضيق، فلم يعد يل 
سالح غري البكاء وهتجتي خالية من اخ دافئ وصديق ويّف، 
وقدسيته  املكان  روحانية  بشغف  صدري  اىل  حلمي  فاسند 
خويف  من  فجأة  استفيق  واجلوانح،  القلب  يقض  ابقى  كي 
وعيني تكتحل بقدس مقامك، وروحي تنطق بصوت خافت 

: ما اسعدك وأنت حتتمي بظل رس اهلل املقدس...        

ما اسعَدك.. 
حيدر عاشوروأنت تحتمي بظل سر اهلل
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لالمام  معارصًا  كان  الطائي  عفان  بن  جعفر  اهلل  عبد  ابو 
روى  150هي  سنة  حدود  يف  تويف  السالم(  )عليه  الصادق 
اهلل  عبد  أيب  عند  كنا  قال  الشحام  زيد  عن  باسناده  الكشى 
ونحن مجاعة من الكوفيني فدخل جعفر بن عفان عىل أيب عبد 
اهلل )عليه السالم( فقربه وادناه ، ثم قال يا جعفر قال لبيك 
احلسني  يف  الشعر  تقول  أنك  بلغني  قال   ، فداك  اهلل  جعلني 
)عليه السالم( وجتيد فقال له نعم جعلني اهلل فداك ، قال قل 
فأنشد فبكى )عليه السالم( ومن حوله حتى صارت الدموع 
عىل وجهه وحليته ، ثم قال ، ياجعفر واهلل لقد شهدت مالئكة 
اهلل املقربون ههنا يسمعون قولك يف احلسني )عليه السالم( 
يا  تعاىل لك  اهلل  اوجب  ، ولقد  أكثر  أو  بكينا  بكوا كام  ولقد 
جعفر يف ساعتك اجلنة بأرسها وغفر لك ، ثم قال يا جعفر 
أال أزيدك قال نعم يا سيدي قال ما من أحد قال يف احلسني 

شعرًا فبكى وابكى به إال أوجب اهلل له اجلنة وغفر له.
كان من شعراء  بن عفان  اهلل جعفر  عبد  ابو   : ويف اخلالصة 
 ، خمتلفة  معان  يف  كثرية  أشعارًا  وله   ، مكفوفًا  وكان  الكوفة 

ومن الشيعة املخلصني ذكره علامء الرجال ووثقوه
بن  وجعفر   : االعيان  يف  األول  اجلزء  يف  االمني  السيد  قال 
عفان الطائي صاحب املراثي يف احلسني )عليه السالم( قال 

ابن النديم : هو من شعراء الشيعة شعره مائتا ورقة انتهى.
وعده املرزباين يف شعراء الشيعة وقال : كان من شعراء الكوفة 

وله اشعار كثرية يف معان خمتلفة.
لبيك عىل اإلسالم من كان باكياً      

                                                     فقد ضيعت أحكأمه واستحّلت
غداة حسييييني للرميييياح دريئييية           

                                                 وقد هنلت منه السيوف وعييّلترِ
وغودر يف الصحراء حلاًم مبييييدداً       

                                                 عليه عناف الطري بييانت وظلت
فام نرصته أمة السوء إذا دعيييييييا       

                                                       لقد طاشت األحالم منها وظلت
أال بييييييييل حموا أنوارهم بأكفهم       

                                                   فال سلمت تلك االكف وشلت

وناداهم جهييييدًا بحييييييق حممد           
                                                فإن ابنه من نفسييييه حيث حلت

فام حفظوا قرب الرسول والرعوا       
                                                وزلت هبم أقدامهييييم واستزلترِ

أذاقته حييييّر القيييييييتل ُامة جده         
                                                هفت نعلها يف كربالء وزليييييترِ

فال قدس الرمحيييين امية جييييده          
                                               وإن هي صامت لالليييه وصلترِ

كام فجعت بنت الرسول بنسلها       
                                                  وكانوا كامة احلرب حني استقلت

فقال جعفر بن عفان :
مل ال يكون وإن ذاك لكييييائن     لبني البنات وراثيييييية األعاممرِ
للبنت نصف كامل من مياله     والعم مرتوك بغري سهييييييييام

ما للطليق وللرتاث وإنيييييييام     صىل الطليق خمافة الصمصام 
متغريًا  فرأوه  عليه السالم  الرضا  االمام  عىل  مجاعة  ودخل 

فسألوه عن ذلك قال :
بّت ليلتي ساهرًا متفكرًا يف قول مروان بن أيب حفصة )ادعى 
الزهراء عليها  البنت من االرث ويقصد  مروان بعدم احقية 
السالم( ، وذكر البيت املتقدم ، قال : ثم نمت فاذا أنا بقائل 

قد أخذ بعضادة الباب وهو يقول :
انى يكون وليييييس ذاك بكييائن        

                                               للييييمرشكني دعيييائم اإلسييييالم
لبني البنات نصيبهم من جدهم    

                                               والعييييم متيييييروك بغري سهيييييام
ما للطلييييييق وللتيييراث وإنييييام            

                                                سجد الطليق خمافة الصمصييييام
قد كييييان أخربك القرآن بفضله      

                                               فمىض القضيييياء بييييه من احلكام
ان ابييين فاطمة املنيييييّوه باسمييه      

                                               حاز الوراثييييية عن بني األعيييامم
     

                                               يبكيييييي ويسعده ذوو االرحيييام 

جعفر بن عفان الطائي  
شاعر كفيف البصر نافذ البصيرة
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ق����������م ل������ل������ن������ب������وة ُب�������ج�������ل�������ت مب������ح������م������ِد!
م����ع���������س����وق����ه؟! رب���������ه  ك�������أح������م������د  ذا  م�������ن 
ن����ف����ث�����ت����ه  حت������ب������ب������ت  ال��������ع��������ب���������د  اأي 
ب���ه  ي������ر�������س������ى  ان  اهلل  اراد  خ������ل������ق 
ب���ه  ي��������رم��������ي  ان  اهلل  اراد  خ������ل������ق 
اأف�����اك�����ن������  يف  ال�������ف�������ق�������راء  ث�������������ورة  ه��������و 
ق��������د ج���������ءن��������� وامل������ظ������ل������م�������ت ت����ري����ب����ن����� 
م��������روءة  ال�������ق�������رون  �����س����م����ت  يف  ������س������د  ق������د 
ج�����ي�����ل ال�������������س������ح�������رى ب�������ل������غ������اظ م�����ل�����وٌح
ج���ن����ح���ه  م���������اذ  اإىل  ال�����ق�����ل�����وب  ت��������������أوي 
اخ�������ذ ال�������س���م����ح���ة م�����ن ��������س��������ردات ل���وائ���ه���� 
ل����ي���������س )ام������������راط������������ورا( ب����ح����ق����ب����ة م�����ده
واح�������د  يف  ي����ج����م����ع����وا  مل  االىل  ج�����م�����ع 
وح�����������وامت  ح������������مت  يف  ال����������ِق����������رى  ج������م������ع 
وه��������ن��������� ال������ع������ل������و ب���������ا ن������ه�������ي������ة ح������ده 
وه�����ن������ ال�����������س�����ام وح�������رب�������ه  م������ن ����س���ن���د����س
)ت���������س����ري����ب����ه(  يف  امل������ل������ي������ون  ي������ذب������ح  مل 
م������ل������ك امل���������������س��������رق وامل�����������غ������������رب ع����زم����ه 
ف������ق�������������س������وره م������ن�������������س������ورة ب����ق����ل����وب����ن����� 
وال����������ي����������وم ن����ط����ع����ن����ه ف�����ت�����ل�����ك ذئ������ب�����ن������ 
امل����ك����ف�����  اال  اإ�������س������ام������ن�������  م��������ن  ي�����ب�����ق  مل 
ب���ع���ي���وب���ن����  �����س�����ح����ك����ت  االأج����������ن���������ب  دول 
زع��������م��������وا ب���������أن��������ك ق�������������دوة مب���������س�����ره����م 
ف����ق���������س����وره����م ف���������وق اجل�����م������ج�����م ل����وح����ت

ه����������ذا ق�����ط������ف�����ك م��������ن �����س����م����و امل��������وع��������ِد!
م������������دح االإل�����������������ه ������س�����ف������ت�����ه ب���������ت���������ودِد!
ب������ل�����ع�����������س�����ج�����ِد! زان�����������������ه  ح�������ت�������ى  هلل 
خ������ل������ق ال������ع������ظ�������ئ������م ك�����ل�����ه������ مب�����ح�����م�����ِد! 
������ِد! احُل�������������سّ ������س�����ف������ت  يف  اخل�������ائ�������ق  ������س�����ر 
م���������س����روع����ه����� اإي�������ق��������ف ظ����ل����م �����س����رم����دي!
ت�����������������واأِد! مل  مب�����ج�����ي�����ئ�����ه  ف�����������س�����ات�����ن������ 
امل�����ت�����وق�����ِد! ف���ي�������س���ه����  يف  ال�������������ورى  اأم�����������ل 
ي��������������ورِد! مل  زم��������زم���������  م������ن������ه  ف��������������������أراق 
ي������و�������س������ِد! مل  ج������ن�������ح������ه  ان  ل����ل����ع����ل����م 
ت�����������س�����رِد! مل  ب���������������س�������ذوره  ف�������������س������ذوره������� 
امل�����������س�����ه�����ِد! راع������������������دات  يف  ف�����ل�����ت�����ة  ب��������ل 
وم���������وح���������ِد! ج���������م��������ع  يف  ف��������ت��������وح��������دوا 
ت�����زه�����ِد! مل  ا�����س����ب����ع����ت  ال���������س����ي�����ف����ة  ف���ه���ن���� 
وه�������ن�������� ال��������دن��������و ت�����وا������س�����ع������ مب�����ح�����م�����ِد!
وه�������ن�������� ال���������وئ����������م ب����ك����ع����ب����ة امل�����ت�����ع�����ب�����ِد!
ي����ف���������س����ِد! مل  ع�����ي�����ن�����ه  م��������ن  وب������ط������رف������ة 
وب�����ب�����ي�����ت�����ه ف�������������أر ال����������زه�����������دة ي����غ����ت����دي!
اأجم������������������ده م����ن���������س����وج����ة م��������ن ������س�����رم�����ِد!
امل�������وع�������ِد! ارت��������ب���������ك  يف  م����زق����ت����ن�����  ق�������د 
ف���������ر وامل�������ف�������ج�������ر وامل�������ف�������خ�������خ ي������رت������دي 
ج������دن������� ب��������إ��������س�������ام ق����ت����ي����ل امل�����������س�����ج�����ِد!
ي���������رِد! مل  ب����ج����وف����ه����م  احل��������������رام  اأك������������ل 
االأك������ب������ِد! داف������ن�������ت  يف  ال����ق����ي����������س����ر  ف����ه����م 

هكذا هو محمد
)محمد      قرطاس العظماء الناطق(

هر
شا

م ال
حي

ر
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 في وصف النظم 
والنثر والشعر  

نثر كنثر الورد ، نظم كنظم العقد . نثر كالّسحر أو أدّق ، ونظم 

كاملخّدرة  وقصيدة   ، األنيقة  كالّروضة  رسالة  أرّق.  أو  كاملاء 

لطفا  الّراح  بامء  ، وقصيدة متزج  تقطر ظرفا  . رسالة  الرشيقة 

الزهر  تفّتح  نثر كام   . ، ونظمه قطع اجلامن  البيان  نثره سحر   .

، ونظم كام تنّفس الّسحر . نثر ترّق نواحيه وحواشيه ، ونظم 

تروق ألفاظه ومعانيه . نثر كاحلديقة تفّتحت أحداق وردها ، 

ونظم كاخلريدة )الفتاة املخدرة( توّردت أرسار خّدها . رسالة 

 . ودرر  حرب  عىل  تنطوى  وقصيدة   ، وزهر  غرر  عن  تضحك 

 ، نثرك  من  كوكب(  )اسم  الّنثرة  بأخوات   ، بّرك  يف  ترض  مل 

شعرك.  من  كوكب(  )اسييم  الّشعرى  ببنات  وصلتها  حتى 

كالم كام هّب نسيم السحر ، عىل صفحات الّزهر ، ولّذ طعم 

الكرى بعد برح الّسهر )شدته(. وشعر يف نفسه شاعر ، توسم 

 ، بحالوته  األوالد  حالوة  أنسى  . كالم  واملشاعر  املواسم  به 

مرسوق  الشباب  ة  حلَّ من  وشعر   ، بطالوته  الربيع  وطالوة 

هي   ، فريدة  فّنها  يف   ، قصيدة   . خملوق  الوصال  طينة  ومن   ،

عروس كسوهتا القوايف، وحليتها املعاين . شعر يرتقرق فيه ماء 

الطبع ، ويرتفع له حجاب القلب والسمع .....
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بل حتى  املذاهب االسالمية  قائم بني  بداية طاملا االختالف 
تقبل  وال  صحيحة  الفكرة  اصل  ان  يثبت  فهذا  الديانات 
اجلدل  يثري  الذي  الثاين  والشطر  وااللغاء،  والنقاش  اجلدل 
يعدل  فالذي  يمأل االرض عدال واحسانا،  خفية هي عبارة 
هو احلاكم فمام ال شك فيه يكون حكام االرض ممن يعلم بانه 
غري عادل حياول توهني ومعاداة والغاء فكرة االمام املهدي ، 
فيحاول الغاءها بانكار والدته ولكنه يؤيد العدالة ظاهرا الن 

املنطق يرفض وينبذ كل من ال يقبل بالعدالة .
تثبيت والدته يعني االقرار باالئمة االثني عرش الذين يؤمن 
ان  يعني  وهذا   ، لالوصياء  اخلتام  مسك  وهو  االمامية  هبم 
ان  وطاملا  االوصياء،  اول  عن  االعييالن  هي  الغدير  واقعة 
االمام املهدي يكمل مسريهتم فان العدالة التي سيحققها بني 
البيت  الرسالة املحمدية عن طريق اهل  العباد ستكون وفق 

عليهم السالم . 
عىل  اطلعوا  الذين  السالطني  هؤالء  حال  سيكون  فكيف 
من  املهدي  عن  ومسانيدهم  املسلمني  صحاح  يف  الروايات 
العرتة الطاهرة ، ومن ذرية فاطمة ومن أوالد احلسني حتديدا 
، وأنه سيظهر ليمألها قسطا وعدال؟ ، فهذه املعرفة اليقينية 
عروشهم  بأن  الظلمة  احلكام  لدى  قويا  شعورا  خلقت  قد 

ستنهار . 
واذا كانت جمرد فكرة نؤمن هبا فيعادوننا القوم فكيف به لو 
بيننا فهل سيؤمنون به ام سينتقمون منه ومنا؟  كان شاخصا 
وهذا يفرس لنا احد اسباب غيبته بدليل ما قامت به السلطات 
نبأ  سامع  عند  اعتيادية  وغري  غريبة  إجييراءات  من  العباسية 
وفاة اإلمام احلسن العسكري ) عليه السالم ( مبارشة، وهذا 
يفرس لنا يقينهم بوجود االمام الثاين عرش، ولذا أرسعوا إىل 

لماذا ُينكرون
 والدة المهدي عليه السالم؟

عندما يختلف اثنان حول مسالة معينة يكون الخالف الحد امرين اما الن المترتب على هذه المسالة امورا تختلف حسب راي 
المتخالفين ، او الن هنالك تبعات تاريخية تتغيير وفق االختالف بينهما .

ومن بين المسائل الخالفية بين االمامية والسلفية هي شخصية االمام المهدي عليه السالم ، وذلك من حيث النسب والوالدة 
وهما االهم فيما يتعلق بفكرة المهدي المنتظر النه على ضوئهما يترتب االثر تاريخيا او مستقبال بخصوص ظهوره .

فالمخالف الذي ال يقر بوالدة االمام المهدي عليه السالم البد لنا من معرفة دوافعه ، ولمعرفتها نتمعن جيدا لو انه مولود 
ماهو االثر المترتب على ذلك؟ .
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اإلجييراءات  تلك  مثل  واتييذوا   ) السالم  عليه   ( اإلمييام  دار 
حبس  إىل   ، والدقيق  الواسع  التفتيش  من  بدءا  االستثنائية 
الشيخ   / )اإلرشيياد  للفحص  وإخضاعهن  اإلمييام  جييواري 
املفيد / 345 ( ، كل ذلك يف حماولة يائسة للقبض عىل اإلمام، 
يغري  مولود  سيلد  بانه  علم  عندما  فرعون  به  قام  ذاته  واالمر 
حال امته من الكفر اىل االيامن باهلل عز وجل فاتذ تدابري عىل 
غرار ما اتذته السلطات العباسية مع نساء االمام العسكري 

عليه السالم . 
واما من يقول بضعف الروايات واختالقها بخصوص الوالدة 
 ( روايات  واال  وجحودهم  تعنتهم  عىل  يدل  فهذا   ، والغيبة 
الشيعة فحسب، ومل ترد عن طرقهم  املهدي ( مل تروها كتب 
فقط، وإنام روهتا الصحاح واملسانيد واجلوامع احلديثية املعتربة 
كصحيح أيب داود، وصحيح البخاري ورشوحه، ومسند أمحد 

ابن حنبل، وجامع الطرباين، ومجعها السيوطي
  213  :  2 السيوطي   / للفتاوي  )احلاوي  الوردي  العرف  يف 
اإلشاعة  يف  الربزنجي  تواترها  وحكى  طييرق،  عييدة  من   )

)اإلشاعة ألرشاط الساعة : ص 87 - 122 / الباب الثالث(، 
وكذا الشوكاين يف التوضيح، ونقل ذلك أخريا الشيخ منصور 
عيل ناصف يف غاية املأمول )غاية املأمول رشح التاج اجلامع 

لألصول 5 : 360( .
تضعيفها  اىل  يؤدي  ما  امر  او  ما  فكرة  يف  االختالف  ان  واما 
ستكون  بينها  فيام  املختلفة  املذاهب  ان  يعني  فهذا  والغائها 
بحكم امللغية، إذ لو جرينا عىل هذا املنطق ملا قامت عقيدة، وال 
ثبت دين، وال استقام شأن من الشؤون، فاالختالف قائم دائم 
احلوادث  ويف  الشخصيات،  ويف  التواريخ،  ويف  العقائد،  يف 

الواقعة، ويف الفروع، ويف سائر األمور . 
إىل فرق وطوائف واجتاهات  الواحدة  الفرقة  أبناء  تفرق  وقد 
وآراء كام حدث عند املعتزلة واخلوارج واألشاعرة وغريهم . . 
الشهيد  للسيد  املهدي  حول  بحث  عن  نقال   ( هنا  ونتساءل 
وهل  ؟  االفييرتاق  كان  يشء  أي  حول  الصدر(،  باقر  حممد 

يستلزم ذلك نفي ما
تفرقوا ) فيه ( هلذا السبب ؟ ! وإذن ال تبقى عقيدة ، وال تسلم 
حقيقة ، وال يستقيم أمر بسبب وقوع االفرتاق واالنقسام يف 

ذلك بحسب هذا املنطق .
والسؤال األهم ، ما هي هذه الفرق التي انقسم إليها الشيعة 
هم  ومن  ؟  تسمياهتم  هي  وما  ؟  العسكري  اإلمام  وفاة  بعد 

زعامء ورجال هذه الفرق املزعومة ؟
قالوا  الذين  وأما   «  : والنحل  امللل  يف  الشهرستاين  قال  لقد 
بإمامة احلسن - العسكري - : فافرتقوا بعد موته إحدى عرشة 
فرقة ، وليست هلم ألقاب مشهورة ، ولكنا نذكر أقاويلهم . . » 
، وإذن فهو ال يعرف أسامءهم وال رجاهلم، وهم حسب زعمه 
أمثال  من  الكذابون  املقلدون  هؤالء  أما  فرقة،  عرشة  إحدى 
أخرى  فرقا  العدد  زادوا  فقد  أخريا  تابعه  ومن  إهلي  إحسان 
ليس هلا اسم وال رسم ، حتى أوصلها أحد هؤالء املفضوحني 
إىل سبع عرشة فرقة ! ! وأنى هلم بمعرفتها وهي من خمتلقاهتم 
؟ ولذا مل يذكر أحد منهم زعيام أو رجال معروفا يف التاريخ من 
هذه ) السبع عرشة ( فرقة، بل ومل جيرؤ أحد هؤالء املفرتين 
عىل الشيعة أن يشري إىل مكان أو زمان وجودهم..... وانتهى 

وبه انتهى املقال .
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أتعرفون

مشاركة: رجاء بيطار

؟!
دهر  بعد  مغاريت  من  باألمس  خرجت 
من غياب، أمحل ثقيل عىل ظهري، يلفح 
وجهي حر اهلاجرة هنارًا وصقيع الليل، 

وعدت أبحث عنك.
والسهول  والييقييرى،  املييدائيين  جبت 

واجلبال، أتنسم طيفك القديس، 
أهلها،  وقابلت  للعلم  دارًا  دخلت 
أسفًا،  برأسه  هّز  من  وسألتهم،منهم 

ومنهم من أشاح بوجهه وأجاب:
يعرف  ال  ومن  تسأل؟  احلسني  أعن   _

احلسني؟!
وأشار  إىل الكتب املصفوفة فوق الرفوف 
العالية، فألقيت رحيل واسرتحت، حتى 
وحاكٌم  فتجاهلوه،  يكلمهم  عامٌل  مر  إذا 
أين  أدركت  به،  فلحقوا  أمامهم  يتمخرت 

أخطأت، فعدت أتابع البحث.
لطيف  اليييدروب  نظيف  بلدًا  دخلت 
سألت  زائيير،  لكل  أهله  يبش  النسيم، 

أحدهم وهو يرحب يب:
_ أتعرف احلسني؟

نظر إيّل، وأشار إىل قلبه، فرسرت وقلت 
هو  إذا  احلييسييني،  حيييب  هييذا  نفيس،  يف 

يعرفه.
فيها،  فحّدق  املفاتن  سافرة  امرأة  مرت 
وثالثة  فسايرها،  بدالل  تغنج  وأخييرى 
وعدت  فتنهدت،  فامزحها،  تضحك 

أتابع البحث.
عىل  جلست  مأخذه،  التعب  مني  أخذ 
ناصية ألتقط أنفايس، مّر شاب قد طأطأ 
التقى  عالمات  مالحمه  يف  وبانت  رأسه 
وأرسرت  بييه،  فاستبرشت  والييييورع، 
لنفيس، أن هذا هو بغيتي، شاب مل يغره 
مباح  هو  ما  يف  وزهييد  بقوته،  الشباب 

نظر   ... ألساله،  طريقه  فاعرتضت  له، 
وجتاعيد  حليتي  وبياض  سني  كرب  إىل 
جبيني، وتأفف معتذرًا عن حديثي، ... 
فمسحت عرقي املتصبب، وعدت أتابع 

البحث.
وصلت إىل سوق كبري خيتلط فيه احلابل 
واملشرتين،  بالبائعني  يعج  بالنابل، 
رأيييت   ... ويييتييصيياحيييون،  يتساومون 
صامت  الصاحلني،  سيامء  عليه  تاجرًا 
وحّدثت  به  وحيوقل،فتفاءلت  يسبح 
إال  يعنيه  ال  كريم،  حكيم  هذا  نفيس،  
حتصيل رزقه ورضا ربه، لعله بغيتي،... 
وقبل أن أسأله، أتته امرأة تنطق مالحمها 
زهيدًا  ثوبًا  تشرتي  أن  تريد  بالعوز، 
وعيون  القّر  من  وحتتمي  بدهنا  به  تسرت 
البرش، فرّدها بجفاء، ... أرخيت برصي 

وتركته، وعدت أتابع البحث.
 مضيت أجر أذيايل بخيبة، أرصد اهلامة 
طويل،  رمييح  فييوق  املرفوعة  الشاخمة 
فوق  ظلاًم  املسفوكة  الدماء  عن  أبحث 
واألئمة  ينادي،  احلسني  كان  الصعيد، 
واآليييات  األدعية  كانت   ... يندبون، 

ُتتىل، ولكن أكثر الناس ال يفقهون.
وقبل أن أمللم بقاياي اخلائرة، وأعود إىل 
جديدة،  عاٍم  ألف  فيها  ألقيض  مغاريت 
استوقفني صوت صادر عن كوخ حقري 
عىل مقربة، كان صوت امرأة تقرأ دعاء 
الندبة، و حوهلا فتيتها ينصتون ويبكون، 
الدعاء من  بدين، وشاركتهم  اقشعّر   ...
اقرتبت،  فرغوا  إذا  حتى  خفي،  طرٍف 
استحالت  وقييد  عيييّل  يقبلون  هبم  وإذا 
دموعهم بسامت متألقة ، وحتّلقوا حويل 

سائلني:

_أقادم أنت من مكاٍن بعيد؟!... أجائع 
والزاد  املاء  من  لدينا  وظمآن؟!...  أنت 

ما يكفينا ويكفيك، فأهال بك!
...سألتهم متعجبًا:

_ من أنتم؟ وما هذا املكان؟!
...أتاين صوت األم خيرتق الزمان:
_ هذا بيت احلر، وهؤالء أشباله!

_ احلر؟... أي حر؟!
أجابت وهي تنظر للبعيد:

ذاك  إنه   ... احليير؟!  يعرف  ال  ومن   _
والتحق  الييدنيييييا  أنييكيير  اليييذي  الييتييائييب 
اهلاوية  شفري  إىل  وصييل   ... باحلسني، 
ولكنه عاد عنها، وُخرّي بني اجلنة والنار 

فاختار جنة احلسني!
احلسني  مع  استشهد  احلر  ولكن   ...  _

منذ ألف وأربعمئة عام!
احلر  إنه   ... هذا؟!  غري  قلت  وهل   _
البيوت،  هذه  وكل  بيتي  صاحب  إياه، 
ووالد فتياين وكل هؤالء الفتيان، ينبض 
هوائهم،  مييع  ويتنشقونه  دمائهم  يف 
احلسني،  حيبون  كيف  منه  ويتعلمون 
دنيا  ال  يستوقفهم،  والجاه  مال  ال   ...
وال نفس تغرهيم، هو أبوهم، عاش حرًا 
ومات حرا، وعّلمهم عشق احلرية، وها 
آياهتا صباح مساء، ويبكون  يرتلون  هم 
مع موالهم بدل الدموع دماء، ويتهيأون 

لتلبية النداء!
تبسمُت وقد علمُت أنني وجدُت بغيتي، 
... شّمرت عن ساعدّي وقد اسرتجعت 

مهة الشباب، وأنا أردد:
املغارة،  تلك  إىل  أعود  لن  احلمدهلل،   _
معهم،  وأنتظر  هنا،  بيتًا  يل  سأبني  بل 

وأرتل يف كل يوم سفر احلسني! 32

A
 h

 r 
a 

r w
 e

 e
 k

 l 
y

مشاركات



    الشيخ نجم الدراجي  

الرموز  شفرات  ولنفك  لنفهم،  نقرأ  نحن 
التي ال تتضح إال بالقراءة , وربام لندرك خفايا 
األمور , وعلل الظواهر؛ وبالتأكيد لنبني ذاتا 
إنسانية قادرة عىل التأثري والتأثر... فالقراءة 
حتفيز  وأداة   , للذهن  إنعاش  عملية  هي 
لألفكار؛  وتلقيح  للوعي  وترميم  للمشاعر 
من  البد  إنسانية  حاجة  بل  رضورة  وهي 

إشباع النفس هبا.
ولكن ملاذا نكتب؟ وهل ما نكتبه يعد ضمن 

معادلة التغيري؟
نكتب  أن  السؤال  هذا  عىل  لإلجابة  نحتاج 
يدفعنا  سبب  عن  نبحث  أو  نفكر  أن  دون 
ترمجة  عملية  هي  الكتابة  ألن  للكتابة! 
بلغة صامتة  لألحداث واألفكار واملشاعر؛ 

حتمل وقعا وإيقاعا.
للمرة  بالكتابة  ليرشع  القلم  يمسك  فمن 
األوىل يكون قد شعر برضورة طرحة لفكرة 
معينة، بعد أن كّون عنها وجهة نظر تعتمد 
حالة  أو  فردية  جتربة  أو  علمية  قييراءة  عىل 

بالتفكري  الكاتب  يدفع  ما  وهو  شعورية، 
بصوت عال مع قارئه املتخفي بني اسطره، 
وأن يثري انتباهه ملوضوعه الذي يعرض من 
خالله معلومة ما أو ان يطرح فكرة للتأمل 
قارئه جرعة شعورية  يمنح  أن  أو  والبحث 

تعزز اجلانب احليس والوجداين لديه.
من  نكتسب  أن  اليييرضوري  ميين  لييذلييك،   
أفكارنا  لبلورة  يكفي  ما  قراءاتنا  خييالل 
خمتلفة  بصمة  لنا  ليكون  مشاعرنا،  وإثييارة 
من  مجهورا  لنا  وتؤسس  هوية  قلمنا  متنح 

القراء يتفاعلون معنا بشكل أو بأخر.
خالصة  ميين  الكاتب  أسييلييوب  ويتكون 
يّعد  وال  هلم،  يقرأ  الذين  الكّتاب  أساليب 
استنساخ  من  نوعا  أو  تقمصًا  التأثر  هذا 
إىل  تشبه  صحية  ظاهرة  هو  بل  التجربة، 
التي  والعادات  للترصفات  اكتسابنا  ما  حد 
تفرضها علينا الرتبية والبيئة التي نشأنا فيها.

الكتابة بصورة   ومن أجل أن نحقق هدف 
إبداعية،  أو  صحفية  كانت  سييواء  عامة؛ 

وأن  األصفى،  املنهل  من  ننتهل  ان  بد  ال 
يمد  الييذي  الييغييذاء  كتنوع  قييراءتيينييا  ننوع 
طرديا  تتناسب  فالكتابة  بالطاقة،  اجلسم 
املعلومايت  اخلزين  زاد  فكلام  القراءة،  مع 
والفكري واللغوي لدينا؛ زادت معه قدرتنا 
عىل الكتابة اجلادة وتوظيف األفكار بقالب 

منطقي.
ومن اجلدير بالذكر أن الكثري من القراء قد 
تكون لدهيم فرصة وقدرة عىل الكتابة، وقد 
فتكشف  التجربة  باب  من  ذلك  يكتشف 
اكتشاف  بعد  إال  تظهر  مل  كامنة  موهبة  عن 
هذه القدرة , وممارسة املران عىل الكتابة.وقد 
الكثري  واإلعييالم  األدب  ساحات  شهدت 
املواهب  هذه  ومتيزت  والدات  هكذا  من 
ذات  لكنها  صدفة  وليدة  بأهنا  غريها  عن 
النظريات  تثبت  ألهنا  وربييام  معريف؛  دليل 
والدراسات التي تدعم القراءة وترصح بأهنا 
السبيل الوحيد لفهم احلياة بكل تناقضاهتا  .

إيمان كاظم الحجيميلماذا نقرأ؟

أتعرفون
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روبوت ذو مهارات عالية تؤهله 
للبعثات الفضائية...!

أول قطار معلق في العالم..!
كشف املطورون عن فيديو جديد يبني املهارات الرائعة للروبوت 
الفضائية  البعثات  من  جزءا  يكون  أن  املحتمل   ))FEDOR
الفيديو  تسجيل  ُيظهر   .2021 عام  من  ابتداء  املأهولة  الروسية 
الروبوت FEDOR وهو ينفذ عددا من املهام، بام يف ذلك إدخال 
وكذلك  السيارة،  إىل  والدخول  النار  وإطفاء  القفل  يف  املفتاح 
استخدام املنشار. ويظهر الروبوت يف رشيط الفيديو الذي أطلق 
يف ترشين األول، وهو يميش ويقود سيارة. يذكر أن تطوير هذا 
الروبوت كان مقررا يف البداية استخدامه يف أعامل اإلنقاذ حيث 
أن  املهندسون  أعلن  الحق،  وقت  يف  ولكن   .2014 عام  أطلق 
حُيتمل  كام  خمتلفة،  بيئات  يف  العمل  عىل  قادرا  سيكون  الروبوت 
أن ُيستخدم ألغراض عسكرية ويف جمال التعليم وحتى البعثات 
الفضائية.واجلدير بالذكر ان نائب رئيس الوزراء الرويس، أطلق 

عىل الروبوت FEDOR اسم )رائد الفضاء(.

أطلقت الصني أول قطار معلق يف العامل يعمل بالطاقة املتجددة، 
غريب  بجنوب  تشنغدو  بمدينة  تشغيله  جتارب  أوىل  وبييدأت 
البالد. sky train( ( هو االسم الذي أطلقته وسائل اإلعالم 
الصينية عىل القطار، وتم البدء يف اختبار القطار املعلق وعرباته 
ذات اللونني األبيض واألسود والتي تشبه )الباندا( عىل خط 
سكة حديد معلق وملسافة تصل إىل 1.4 كيلومرت ومن املقرر 
أن تستمر عملية االختبار ملدة ثالثة أشهر قبل أن يتم تشغيله 
رسيام. وقال خرباء إن القطار سيعد نقلة كبرية يف جمال السكة 
احلديد. وأكد مسؤولون عن املرشوع أن القطار املعلق يمكن 
برسعة  ويعمل  واحد  وقت  يف  شخص   200 نحو  حيمل  أن 
للبيئة  ليثيوم األقل رضرا  60 كيلومرتا يف الساعة وببطاريات 

مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية.
34
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الشاي األخضر .. 
حكاية تحولت لرمز ثقافي بالصين...!

يعترب  بان  التمر  أملانيا  يف  املستهلك  معلومات  خدمة  أفييادت 
حيتوي   ألنه  ونظرا  بالطاقة،  اجلسم  إلمييداد  متكامال  مصدرا 
 عىل مقدار كبري من السكريات،  فإنه يعمل عىل رفع مستويات 
السكر يف الدم.  ومع ذلك حذر اخلرباء األملان من اإلرساف يف 
التمر  الفاكهة حلوة   املذاق، نظرا ألن مئة غرام من  تناول هذه 
ألياف  عىل  التمر  وحيتوي  حراريا.  سعرا   280 عىل  حيتوي 
ومعادن، وكذلك فيتامني »ب«. وجيب االقتصاد يف تناول التمر 
من قبل األشخاص الذين يريدون تفيض أوزاهنم بشكل عام، 
وكذلك من قبل مرىض السكري ألنه يرفع سكر الدم، كام ينبغي 
استشارة الطبيب عن الكمية التي يسمح هلم بتناوهلا منه. ومن 
بالسكريات  التمر، ألنه غني  تناول  بعد  األسنان  تفريش  املهم 

التي تلعب دورا أساسيا يف تسوس األسنان.

األوائل  الصينيون  يروهيا  خاصة  حكاية  األخرض  للشاي 
ماء  كأس  يف  بالصدفة  سقطت  التي  األوىل  بالورقة  تبدأ 
بثالثة قرون.  امليالد  ساخن كان يرشهبا أحد األباطرة قبل 
اإلمرباطور الصيني )لو يي( استساغ طعم الورقة، لكن مل 
يدر بخلده أهنا كانت مقدمة لقصة شعبية سيكتبها الصينيون 
عىل مر األجيال وتروهيا عنهم كافة شعوب املعمورة. فمع 
مرور الوقت حتولت هذه الورقة من جمرد مرشوب شعبي 
قيمة  يقل  ال  حضاري  ومنتج  ثقايف  رمز  إىل  املييذاق  طيب 
كل  من  مارس   20 ويف  العظيم.  الصني  سور  عن  وأمهية 
عام يتوافد املزارعون إىل حقول الشاي املرتامية عىل سفوح 
يف  الشاي  أوراق  من  األول  النخب  يقطف  حيث  اجلبال، 
جتفيف  عملية  تبدأ  وتنظيفها  غسلها  وبعد  الفرتة.  تلك 
للتخلص  ساخن،  معدين  صفيح  عىل  وحتميصها  األوراق 
فقد  اليوم  أما  داكنا.  لوهنا  يصبح  أن  إىل  بداخلها  املاء  من 
جتاوز ذلك وأصبح جزءا من الرتاث والثقافة الصينية، كام 
باتت طريقة حتضريه وتناوله فنا بحد ذاته مما يعكس دوره يف 

تعزيز التبادالت التجارية والثقافية مع خمتلف دول العامل.

التمر منجم للطاقة..!
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يستهّل السيد حسن الصدر كتابه بالقول: احلمد هلل الذي جعل الشيعة الكرام مفاتيح علوم اإلسالم، وأساسًا هلذا البنيان فهم 
سادة،  اإلسالم  فنون  تأسيس  ويف  قادة،  بالعلم  فجعلهم  الشيعة  من  أقوامًا  بالعلم  سبحانه  اهلل  رفع  وقد  بالتعظيم...  األحق 
حيث تقدموا يف تأسيس فنون العلم يف الصدر األول فأحببت التنبيه عىل ذلك بإفراد مصنف يف ذلك، أداًء حلق أولئك الكرام، 

احلائزين قصب السبق يف هذا املقام )ص 47(.
ثالث  فصل  لكل  وعقد  تأسيسها،  يف  الشيعة  تقّدمت  التي  العلوم  جتمع  فصاًل  عرش  أربعة  عىل  كتابه  برتتيب  املؤلف  وعمل 
صحائف، األوىل يف واضع ذلك العلم ومؤسسه، والثانية يف أول من صنف فيه منهم بعد الواضع أو نّقحه تنقيحًا جيري جمرى 
التأسيس، والثالثة يف بعض مشاهري أئمة ذلك العلم من الشيعة املتقدمني من أهل املائة االوىل إىل السابعة دون املتأخرين عنهم؛ 
فهو بذلك جامع للمؤسسني لكل علوم اإلسالم، وألربع عرشة طائفة من مشاهري كل علم من طوائف العلامء األعالم املصنفني 
الرجال  وعلم  اإلسالمية،  والتواريخ  والسري  والشعر  والعروض  والبديع  والبيان  واملعاين  واللغة  والرصف  النحو  )علم  يف 
والعقائد وعلم  الكالم  القرآن وعلم  الفقه وعلوم  الدراية وعلم  احلديث وعلم  الفرق واألديان وعلم  الرواة وعلم  وأحوال 

األخالق( مراعيًا يف ذلك الطبقات األقدم فاألقدم عىل ترتيب زماهنم األول فاألول.
ثالث  وفيه  النحو  علم  يف  تقدموا  الشيعة  أن  يوضح  إذ  النحو(  )علم  عىل  املؤلف  يقف  الكتاب  من  مثاًل  األول  الفصل  ففي 
صحائف، الصحيفة األوىل يف أول من أسسه وهو أبو األسود الدؤيل، املشهور بكنيته وهو من كبار التابعني وقيل أنه من الدريني 
كام يف إصابة ابن حجر، ويقول يؤنس بن حبيب النحوي املتوىف سنة )183 هي(: أول من أسس العربية وفتح باهبا وهنج سبيلها 
أبو األسود الدؤيل وأسمه ظامل بن عمرو، وقال ابن قتيبة الدينوري املتوىف سنة )276 هي( يف كتاب الشعر والشعراء )ص 171( 
من الطبعة األوىل بمرص: أبو األسود الدؤيل هو ظامل بن عمرو بن جندل من كنانة، ألنه أول من عمل كتابًا يف النحو بعد عيل بن 

أيب طالب، وويل البرصة البن عباس، ومات هبا وقد أسّن.
وقال الكفعمي من اإلمامية يف كتاب خمترص نزهة األلباء يف طبقات األدباء البن األنباري أن أبا األسود الدؤيل أول من وضع 

موسوعة معرفية كبيرة في كتاب واحد..
)تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم(.. إبداٌع يلّخُص إبداعًا

جاَء المرجع السيد حسن الصدر )قدس سره( 
بكتاب فريد من نوعه سماُه )تأسيس الشيعة 
لعل���وم اإلس���الم( وهو عنوان كبي���ر للغاية 
يتضّمن عنوانات داخلية تظهر حجم عنوان 
الكتاب وأهميته حتى قال المؤلف نفسه )لم 
يسبقني أحد إليه وال حام طائر فكره عليه!!(، 
وهنا نحاول عرض هذا الكتاب لقرائنا األعزاء 

والوقوف على مضامينه.
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علم العربية، وأخذه أبو األسود من عيل )عليه السالم(، قال 
أبو األسود دخلت عىل عيل )عليه السالم( يف ويده رقعة فقلت 
الناس  كالم  تأملت  إين  فقال  املؤمنني  أمري  يا  الرقعة  هذه  ما 
العجم فأردت  فوجدته قد فسد بمخالطة هذه احلمراء يعني 
أن أضع هلم شيئًا يرجعون إليه ويعتمدون عليه ثم ألقى الرقعة 
وحرف،  وفعل  اسم  أشياء،  ثالثة  كله  الكالم  مكتب  وفيها 
واحلرف  به،  ُأنبئ  ما  والفعل  املسمى،  عن  أنبأ  من  فاالسم 
ظاهر  ثالثة،  األسامء  أن  األسود  أبا  يا  وأعلم  ملعنى،  جاء  ما 
الناس يف  يتفاضل  ومضمر واسم ال ظاهر وال مضمر، وإنام 
ما ليس بظاهر وال مضمر، وأراد بذلك االسم العلم املبهم، 
لكن  خال  ما  وأخواهتا  إن  إيّل  وقع  ما  فكان  األسود  أبو  قال 
فقلت  أين لكن  قال يل  السالم(  فلام عرضتها عىل عيل )عليه 
ما حسبتها منها فقال هي منها فأحلقتها هبا، ثم قال ما أحسن 

هذا، أنُح نحوه.
أما بالنسبة ملشاهري أئمة علم النحو والعربية )الشيعة( فمنهم 
)عطاء بن أيب األسود، حييى بن يعمر العدواين، محران بن أعني، 

عبد اهلل بن طاووس اليامين وآخرون(.
املؤلف  عنده  وقف  الذي  الثاين  العلم  أما 

اهلراء  معاذ  مسلم  أبو  هو  ومؤسسه  وواضعه  الرصف،  علم  فهو 
وضع  من  أول  من  وهو  الكويف،  سارة  أيب  بن  مسلم  ابن  النحوي 

علم الترصيف.
وقال ابن النجار يف تاريخ بغداد: كان من أعيان النحاة، أخذ عنه أبو 
احلسن الكسائي وغريه، وصنف كتبًا يف النحو وروى احلديث عن 

جعفر الصادق )عليه السالم(.
إمام  املازين؛  عثامن  أبو  فهو  الترصيف  علم  يف  صنف  من  أول  أما 
علم  دون  من  وأول  اخلري  أبو  قال  الظنون  كشف  يف  قال  العربية، 
ت  ي  النحوي  حممد  بن  بكر  عثامن  )أبو  املازين  عثامن  أبو  الترصيف 

248 هي(، وكان من قبل ذلك مندرجا يف علم النحو.
الفتح عثامن بن جني،  أما مشاهري أئمة علم الترصيف فمنهم )أبو 
ابن خالويه، أبو جعفر الطربي، أبو القاسم احلسني، الشيخ أمحد بن 

عيل وآخرون( )ص 171(.
وبخصوص فنون الشعر وطرائقه، فقد تقدم الشيعة يف فنون الشعر، 
واخرتاعهم فيه، ما مل يسبق أحد فيه من فنون الشعر وطرائقه كابن 
احلجاج وامثاله، ومنهم )النابغة اجلعدي، كعب بن زهري، لبيد بن 
أيب ربيعة، أبو الطفيل عامر، الفرزدق، أبو دهبل اجلمحي وآخرون( 

)ص 225(.
السري  علم  يف  الشيعة  تقدم  فقد  والسري،  التاريخ  علم  جمال  يف  أما 
رافع  أيب  بن  اهلل  والتواريخ اإلسالمية، وأول من أسس ذلك عبيد 
موىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله، فقد صنف كتاب تسمية من 
شهد من الصحابة مع أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم( 
وكتاب قضاياه )عليه السالم(، وقال الشيخ أبو جعفر الطويس يف 
أمري  كاتب  رافع  أيب  بن  اهلل  عبيد  الشيعة(:  كتب  )فهرست  كتاب 

املؤمنني )عليه السالم( له كتاب قضايا أمري املؤمنني )ص 277(.
أما أول من وضع علم مغازي النبي فهو حممد بن إسحاق املطلبي، 
وجاء يف كشف الظنون أول من صنف يف علم السري اإلمام املعروف 

بمحمد بن إسحاق رئيس أهل املغازي املتوىف سنة )151 هي(.
الكتاب الذي بني أيدينا واسع وشامل وبحاجة إىل قراءة مستفيضة 
تعجز الكلامت البسيطة عن وصف أمهيته وقيمته املعرفية وهو دعوة 

منا لكم لقراءته وجعله مصدرًا مهاًم من مصادر املعرفة.
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مكتبة االحرار



افتتاح أكبر معرض للمصاحف 
في أميركا.. يعود ُعمر بعضها 

ألكثر من 1000 عام

التجديد

بعبارات رائع����ة يذكرها االئم����ة المعصومون عليهم 
السالم من اجل ان ننهض بواقعنا ولكننا لالسف ياخذ 

االعجاب فيها من غير تطبيقها .
م����ن روائعه����م عليهم الس����الم هذه العب����ارة ) من 
تس����اوى يوماه فهو مغبون( تس����اوي االيام تدل على 
الركود والركود هو التخل����ف بعينه ، وحتى تجتاز هذه 
الظاهرة فكر بالجديد حتى ولو كان عمال يس����يرا ، فهذا 
يجعل االخرين ينظ����رون اليك باعجاب ويكونون دائما 

بامل ان يرون الجديد منك .

حديُث »األحرار«

ذنَبُه كأّنه حتت صخرة، خياف أن تقع عليه، والكافر  املؤمن لريى  إنَّ   *
يرى ذنبه كأنه ذباب مرَّ عىل أنفه.

* إن اهلل تبارك وتعاىل إذا أراد بعبد خريًا جعل الذنوب بني عينيه ممثلة. 
واإلثم عليه ثقياًل وبيال. وإذا أراد اهلل بعبده رشًا أنساه ذنوبه.

َغر اخلطيئة، ولكن انظر إىل من عصيت. * ال تنظر إىل صرِ
* من وافق قوله فعله، فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله 

فإنام يوبِّخ نفسه.
* إن الرجل لُيحَرم بالذنب يصيبه.

لرِسانك كام  * ال تنطق فيام ال يعنيك، فإنك لست منه يف يشء، واخزن 
ن رزقك. تزرِ

kوصايا النبّي

38

A
 h

 r 
a 

r w
 e

 e
 k

 l 
y



اصبح���ت ظاهرة معتادة بان البعض بل الكثير من المحالت الصحابها حق التصرف 
باالرصف���ة المقابلة لمحله���م ، فمن حقه ان يعرض بضاعته خ���ارج محله والبعض 
منهم يقوم بتاجير الرصيف الذي امام محله الصحاب البسطيات ومن غير مراعاة 
الحق العام او مضايقة الناس المارة على االرصفة فيضطرون النزول الى الشارع .

نام���ل من الجهات المعنية االلتفات الى ه���ذا االمر كما ونامل من االخوة اصحاب 
المحالت االلتزام بالنظام وعدم التجاوز على الحق العام.

تجاوزات المحالت

من رسالته عليه السالم ملالك االشرت، يف صفات املستشارين للحاكم:
وال تدخلن يف مشورتك بخياًل يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر وال جبانًا يضعفك 
البخل واجلبن واحلرص غرائز  عن األمور ، وال حريصًا يزين لك الرشه باجلور، فإن 

شتى جيمعها سوء الظن باهلل .
صفات الوزراء، وتفضيل استيزار الوجوه اجلديدة، إن رش وزرائك من كان لألرشار 
قبلك وزيرًا، ومن رشكهم يف اآلثام ! فال يكونن لك بطانة، فإهنم أعوان األثمة وإخوان 
آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل  له مثل  الظلمة، وأنت واجد منهم خري اخللف ممن 
آصارهم وأوزارهم، ممن مل يعاون ظاملًا عىل ظلمه وال آثام عىل إثمه، أولئك أخف عليك 
مؤونة، وأحسن لك معونة، وأحنى عليك عطفا، وأقل لغريك إلفًا، فاتذ أولئك خاصة 

خللواتك وحفالتك .
واما صفات الوزراء املفضلني، ليكن آثرهم عندك أقوهلم بمر احلق لك، وأقلهم مساعدة 
بأهل  والصْق  وقع،  حيث  هواك  من  ذلك  واقعًا  ألوليائه،  اهلل  كره  مما  منك  يكون  فيام 
الورع والصدق، ثم ُرْضُهم عىل أن ال يطروك، وال َيْبَجُحوك بباطل مل تفعله، فإن كثرة 

ة . رَّ اإلطراء حُتدث الزهوة، وتدين من الغرِ

بإمامة  الشيعة قالت  إّن طائفة من   : امللل والنحل  قوله  الشهرستاين يف كتابه  من تّبطات 
فاطمة بنت اإلمام عيل اهلادي ، يف حني أّن االمام - عليه السالم - مل خيلف من اإلناث سوى 
بنت واحدة اسمها ) علّية ( . ومما يدّل عىل عدم معرفة الشهرستاين بعقائد الشيعة وتاريخ 

رجاهلم ، قوله اّن مشهد اإلمام عيل اهلادي - عليه السالم - بقّم ، يف حني أّن كتب التأريخ والرتاجم أمجعت عىل أّن مشهده 
بسامراء ، وهو مشهور مزور .

 انظر الغدير : 3 147 - 142 وبحوث يف امللل والنحل للسبحاين : 2 - 339 .

هفوات مؤلف الملل والنحل

رأي اإلمام علي )عليه السالم( بالوزراء والمستشارين
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فرصة كبيرة للراغبيَن بأداء مناسك العمرة، يمكنكم الحصول عليها مع برنامج قسم السياحة 

الدينية في العتبة الحسينية المقدسة )نقدًا أو بالتقسيط(.

وفي حال الرغبة بالسفر باألقساط الشهرية يجب ان يتم كفالة المعتمر من قبل أحد منتسبي 

العتبة الحسينية المقدسة ويكون استقطاع مبلغ القسط الشهري من راتب المنتسب الكافل:

750,000 دينار كل شهر 125,000 لمدة 6 اشهر

1,250,000 دينار كل شهر 125,000 لمدة 10 شهر

السعر.. اقساط شهرية و بدون مقدمةالسعر ) نقدًا (التفاصي���������������������ل      

لالستفسار والتواصل يرجى مراجعة..
- م�كتب كربالء المقدسة / بين ال�����حرمين ال���شريفين / ب������داية شارع ال�����سدرة   ه� ) 07809472009 - 07730072009(

- م�كتب كربالء المقدسة / ح��ي االس��رة / ق��رب ج��امع االم��ام محمد ال���جواد )ع(
 ه� ) 07800068303 - 07718000825(

- م�����������������كتب بابل / م�������ركز م�����دينة الحلة / ق�������رب م�جسر الثورة   ه� )07819950801- 07727503835(   

500 دوالر
850 دوالر

150 دوالر
250 دوالر

ال يوجد

ال يوجد

الشخص البالغ 12 سنة فما فوق

طفل من 2 سنة الى 11 سنة

طفل رضيع اقل من 2 سنة

اجور غرفة ثنائية لمن يرغب 

فرصة ذهبية


