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) 67 ( وإذا مسكم الرض يف البحر خوف الغرق تدعون اهلل عز وجل ان ينجيكم  
فل��ام نجاك��م من الغرق إىل الرب أعرضت��م عن التوحيد واتس��عتم يف كفران النعمة 
وكان االنس��ان كفورا كالتعليل لالع��راض . ) 68 ( أنجوتم من الغرق فأمنتم أن 
خيسف بكم جانب الرب فإن من قدر أن هيلككم يف البحر بالغرق قدر أن هيلككم يف 
الرب باخلسف .) 69 ( أم أمنتم أن يعيدكم فيه يف البحر تارة أخرى بتقوية دواعيكم 
إىل أن ترجعوا فرتكبوا البحر فريسل عليكم قاصفا من الريح التي ال متر بيشء  إال 
قصفته أي كرسته .  ) 70 ( ولقد كرمنا بني آدم بالعقل واملنطق والصورة احلس��نة 
والقامة املعتدلة وتدبري أمر املعاش واملعاد والتس��لط عىل ما يف األرض وتس��خري 
سائر احليوانات والتمكن إىل الصناعات إىل غري ذلك مما ال حيىص ومحلناهم يف الرب 
والبحر عىل الدواب والس��فن ورزقناهم من الطيبات املس��تلذات وفضلناهم عىل 
كث��ري ممن خلقن��ا تفضيال.  ) 71 ( يوم ندعو كل أن��اس بإمامهم بمن ائتموا به من 
نبي أو ويص أو ش��قي . يف الكايف عن الصادق )عليه الس��الم( قال بإمامهم الذي 
بني أظهرهم وهو قائم أهل زمانه .  ) 72 ( يف التوحيد عن الباقر )عليه الس��الم( 
يف هذه اآلية من مل يدله خلق الساموات واألرض واختالف الليل والنهار ودوران 
الفلك والشمس والقمر واآليات العجيبات عىل أن وراء ذلك أمر أعظم منه فهو 

يف اآلخرة أعمى وأضل سبيال .

اُكْم إىِلىَ  ��امَّ نىَجَّ لىَ اُه فىَ ْدُع��ونىَ إاِلَّ إِيَّ ن تىَ لَّ مىَ ��ُكُم اْل��رضُُّّ يِف اْلبىَْح��ِر ضىَ سَّ ا مىَ إِذىَ وىَ
ِسفىَ  ْ ِمنُتْم أىَن خيىَ أىَ فىَ ُفوًرا }اإلرساء/67{ أىَ ��اُن كىَ انىَ اإِلْنسىَ كىَ ْضُتْم وىَ ِّ أىَْعرىَ اْلربىَ
ِكياًل  ُك��ْم وىَ ُِدوْا لىَ اِصًبا ُث��مَّ الىَ تىَ ْيُك��ْم حىَ لىَ ْو ُيْرِس��لىَ عىَ ِّ أىَ انِ��بىَ اْلربىَ بُِك��ْم جىَ
ْيُكْم  لىَ ِس��لىَ عىَ رُيْ ى فىَ ًة ُأْخرىَ ارىَ ُك��ْم ِفيِه تىَ ِمنُت��مْ أىَن ُيِعيدىَ ْم أىَ }اإلرساء/68{ أىَ
بِيًعا  ا بِِه تىَ ْينىَ لىَ ُك��ْم عىَ ُِدوْا لىَ ْرُت��ْم ُثمَّ الىَ تىَ فىَ ُكم باِمىَ كىَ ُيْغِرقىَ ي��ِح فىَ نىَ الرِّ اِصف��ا مِّ قىَ
ْقنىَاُهم  زىَ رىَ اْلبىَْحِر وىَ ِّ وىَ ْلنىَاُهْم يِف اْلربىَ ىَ محىَ مىَ وىَ ا بىَنِي آدىَ ْمنىَ رَّ ْد كىَ قىَ لىَ }اإلرساء/69{ وىَ
ْفِضياًل }اإلرساء/70{  ا تىَ ْقنىَ لىَ َّ��نْ خىَ ثرٍِي ممِّ ىلىَ كىَ ْلنىَاُهْم عىَ ضَّ فىَ ��اِت وىَ بىَ يِّ نىَ الطَّ مِّ
ُؤونىَ  ْقرىَ ئِكىَ يىَ ُأْولىَ ِمينِ��ِه فىَ ُه بِيىَ ابىَ ْن ُأوِتىَ ِكتىَ مىَ اِمِهْم فىَ ��ْومىَ نىَْدُعو ُكلَّ ُأنىَ��اٍس بِإِمىَ يىَ
ُهوىَ  ى فىَ ِذِه أىَْعمىَ انىَ يِف هىَ ن كىَ مىَ تِياًل }اإلرساء/71{ وىَ ُمونىَ فىَ الىَ ُيْظلىَ ��ْم وىَ ُ ِكتىَابىَ
ْفتُِنونىَكىَ  يىَ اُدوْا لىَ إِن كىَ ��بِياًل }اإلرساء/72{ وىَ ��لُّ سىَ أىَضىَ ى وىَ ِة أىَْعمىَ يِف اآلِخ��رىَ
ِلياًل  ��ُذوكىَ خىَ ىَ تَّ إًِذا الَّ ُه وىَ ��رْيىَ ��ا غىَ ْينىَ لىَ ِيىَ عىَ ��ا إِلىَْيكىَ لِتْف��رتىَ ْينىَ ��ِذي أىَْوحىَ ��ِن الَّ عىَ
ِلياًل  ��ْيًئا قىَ ْيِهْم شىَ ُن إِلىَ ْركىَ ْد ِكدتَّ تىَ قىَ ��اكىَ لىَ ْتنىَ بَّ الىَ أىَن ثىَ ��وْ لىَ }اإلرساء/73{ وىَ
ُِد لىَكىَ  ِت ُثمَّ الىَ تىَ ِضْعفىَ امْلىَامىَ اِة وىَ يىَ ْقنىَاكىَ ِضْعفىَ احْلىَ ذىَ ىَ }اإلرساء/74{ إِذًا ألَّ

ا نىَِصرًيا }اإلرساء/75{  ْينىَ لىَ عىَ
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االنجاُز بكل ما حتمل كلمة انجاز من معايريىَ تس��تحق ان ُيش��ار اليها بالبنان بكل 
فخر واعتزاز يبقى االهم فيها الظروف التي واكبت حتقيق االنجاز.

انجازات العتبة احلسينية املقدسة هلا امتيازاهتا وما حتمل من معان ٍرائعة من حيث 
الغايُة املرجوة منها ولكل انجاز نظرة متميزة من جنبة معينة .

مدين��ة س��يد االوصي��اء )علي��ه الس��الم( للزائري��ن عىل طري��ق بغ��داد – كربالء 
والت��ي تزام��ن افتتاحها مع اف��راح امليالد بالرس��ول االكرم حممد )ص��ىل اهلل عليه 
وال��ه(  وحفيده االمام الصادق )عليه الس��الم(  فان توقي��ت انجازها يف ظل هذه 
الظ��روف الصعبة الس��يام املادية  منها يع��د انجازا رائعا هذا ناهيك��م عام فيها من 
مرافقىَ خدمية متطورة مع هندسة معامرية رائعة ممزوجة باملتانة والذوق االسالمي 
، م��ع االس��تخدام احلديث واملتطور م��ن اجهزة كهربائية ومنظوم��ة الدفاع املدين 
وملحق��ات املركز الطبي ، لتصبح ه��ذه املدينة الذراع الثالثة الس��تقبال الزائرين 
الوافدين من بغداد وعرب بغداد بعد نجاحها املتميز يف افتتاح مدينة االمام احلسني 
)عليه الس��الم( عىل طري��ق كربالء بابل ومن بعدها مدينة االمام احلس��ن املجتبى 
)عليه السالم( عىل طريق كربالء النجف . وقافلة املشاريع تبقى تسري بفضل سيد 

الشهداء )عليه السالم( وادارة العتبة احلكيمة. 

امتياُز االنجاز
قال االمام الصادق عليه السالم يف 

اخلوف من اهلل:
خ��ف اهللهّ كأنك ت��راه وإِن كنت ال 
ت��راه فإنهّ��ه ي��راك ، وإِن كنت ترى 
أن��ه ال ي��راك فق��د كف��رت ، وإِن 
كنت تعل��م أنه يراك ث��مهّ بدرت له 
باملعصي��ة فق��د جعلت��ه م��ن أهون 

الناظرين عليك..
املؤمن بني خمافتني ، ذنب قد مىض 
ال ي��دري ما صنع اهللهّ في��ه ، وُعمر 
قد بقي ال يدري ما يكتسب فيه من 
املهالك ، فه��و ال يصبح إاِل خائفًا 

وال يصلحه إاِل اخلوف.

من المأثور

 ربيع االولمواقيت ال�صالة

من 16/ 12 - 22/ 12



السيُد الصافي يتناول بالشرح الموجز بعض 
ف، ويسأل اهلل أن تكون  آيات من سورة الصَّ
بشارة النصر في أقرب وقت 

إخوتي أخواتي:
طبعًا ال خيفى عىل حرضاتكم 
الكريم  القران  ان  الكريمة 
يعرضه  ما  مجلة  من  يعرض 
مطالب  فيها  متنوعة،  آي��ات 
وفقهية  واقتصادية  اجتامعية 
والقرآن  انسانية،  ومطالب 
يتحدث  ع��ن��دم��ا  ال��ك��ري��م 
ان  اىل  ن��ظ��رن��ا  يلفت  ل��ك��ي 
ايدينا،  متناول  حتت  اهلداية 
تتلف  للناس  منازل  وهناك 
تبارك  به  ارتباطهم  باختالف 

وتعاىل.
بعض  سنستعرض  ون��ح��ن 
به  يسمح  ما  بمقدار  اآليات 
الصف  م��ن س���ورة  ال��وق��ت 
التي  االش��ي��اء  بعض  ونبني 
وت��ع��اىل  ت��ب��ارك  اهلل  ذك��ره��ا 
بمقدار ما نستفيد منها بشكل 

او بآخر:
بَّحىَ  قال اهلل تبارك وتعاىل : )سىَ
يِف  ��ا  مىَ وىَ اِت  وىَ مىَ السَّ يِف  ا  مىَ  ِ هلِلَّ
ِكيُم  احْلىَ ِزيُز  اْلعىَ ُهوىَ  وىَ ْرِض  األىَ
مِلىَ  ��ُن��وا  آىَمىَ ��ِذي��نىَ  الَّ ��ا  ىَ أىَهيُّ ا  يىَ  )1(
 )2( ُلونىَ  ْفعىَ تىَ ال  ا  مىَ تىَُقوُلونىَ 
تىَُقوُلوا  أىَْن   ِ اهللَّ ِعْندىَ  ْقتًا  مىَ رُبىَ  كىَ
ىَ حُيِبُّ  ُلونىَ )3( إِنَّ اهللَّ ْفعىَ ا ال تىَ مىَ
ًا  فهّ بِيِلِه صىَ اتُِلونىَ يِف سىَ ُيقىَ ِذينىَ  الَّ
 )4( ْرُصوٌص  مىَ ُبنيىَاٌن  ْم  ُ نَّ أىَ كىَ

( – سورة الصف- .
ُنوا مِلىَ تىَُقوُلونىَ  ِذينىَ آىَمىَ ا الَّ ىَ ا أىَهيُّ )يىَ

.) ُلونىَ ْفعىَ ا ال تىَ مىَ
وتعاىل  تبارك  اهلل  امام  طبعًا 
فعل  وك��ل  مسؤولون  نحن 
اثر،  له  واقوالنا  افعالنا  من 
وهذه االثار تتلف باختالف 
احلاالت  بعض  يف  االقوال.. 
االثر  ينبِّه..  أن  يريد  القران 

التي  احلالة  عىل  يرتتب  الذي 
اليشء  ه��ذا  نعمل  او  نفعل 

الكبري بلحاظ اثره. 
اآلن يف هذه اآلية املباركة بدءًا 
نفسه  ينزه  وتعاىل  تبارك  اهلل 
اِت  وىَ مىَ السَّ يِف  ا  مىَ  ِ هلِلَّ بَّحىَ  )سىَ
ِزيُز  اْلعىَ ُهوىَ  وىَ ْرِض  األىَ يِف  ا  مىَ وىَ
ِكيُم )1(( حالة من التنزيه  احْلىَ
ا  ىَ أىَهيُّ ا  )يىَ  : لنا  الكالم  يأت  ثم 
ال  ا  مىَ تىَُقوُلونىَ  مِلىَ  ُنوا  آىَمىَ ِذينىَ  الَّ
االنسان  ان   ،))2( ُلونىَ  ْفعىَ تىَ
ال  وه��و  ك��الم��ًا  يعطي  مل��اذا 
يفي  ان  يستطيع  وال  يفعل 
االنسان  ان  ال��ك��الم..  ب��ذا 
ال���ص���دق���ات  حي����ب  االن 
عىل  حيثهم  الناس  اىل  وي��أت 
الصدقات كلمة لطيفة وطيبة 
وجيدة لكن انت ال تفعلها.. 
ح��ال��ة م���ن ح����االت ع��دم 

الواقعية،  وع��دم  املصداقية 
الكريم ال يرىض بذا  القرآن 
فيها  )مِلىَ(  لفظة  عادة  الكالم 
استنكار  او  العتب  من  نوع 
ذلك(  تفعل  )مِلىَ  الفعل  هلذا 
واآلية تبني يا اهيا الذين آمنوا 
ال  ما  تقولوا  ان  يناسبكم  ال 
تكونوا  ان  الب��د  تفعلون، 
عندما تتكلمون وهذه الكلمة 
هلا مسؤولية، والتفتوا اخواين 
هذه  يف  خ��ص��وص��ًا  الكلمة 
يسمع  الذي  باعتبار  االعرص 
ماليني  اىل  تصل  قد  الكلمة 
مسؤولية  الكلمة  الناس  من 
حقا  كانت  أن  تؤثر  والكلمة 
كانت  وان  ح��ق،  اث��ر  ت��ؤث��ر 
فيها  او  استفزازية  الكلمة 
وُرب  سلبيًا  اثرًا  تؤثر  توهني 
تدارك  يمكن  ال  ترج  كلمة 

العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  ت��ح��دَث 
سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام 
ُخطبته  في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة 
الُجمعة والتي أقيمت في  الثانية من صالة 
الصحن الحسيني الشريف في/9ربيع األول/ 
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تدوركت  وان  الكلمة  هذه 
االوان.  ف���وات  ب��ع��د  ل��ك��ن 
او  فظ..  يتحَّ أن  اإلنسان  عىل 

يتكلم بمقدار ما يعني.
وتعاىل:  ت��ب��ارك  اهلل  ق��ال  ث��م 
تىَُقوُلوا  أىَْن   ِ اهللَّ ِعْندىَ  ْقتًا  مىَ رُبىَ  )كىَ
املقت   ،))3( ُلونىَ  ْفعىَ تىَ ال  ا  مىَ
املقت حالة غري  البغض  اشد 
اريد  ال  اين  يغضب  حمببة.. 
يمقت،  هذا  قال  احلالة  هذه 
عند  مقتًا  كرُب  يقول  تعاىل  اهلل 
اهلل وليس عندكم فقط، ما هو 
ان  ؟  اهلل  عند  مقتًا  كرُب  الذي 
هذا  تفعلون..  ال  ما  تقولوا 
الصدق  عن  االنسان  خي��رج 

والثقة واملوضوعية.
التمهيد.. االن مقام  الحظوا 
انا  يقول:  تراه  كثري  االق��وال 
احتمل  ان��ا  اجاهد  ان��ا  اقاتل 
حيمى  عندما  دع���وات..   ..
اهلزيمة  يف  يكون  الوطيس 
القرآن  الحظوا  كالغزال.. 
مبارشة  يقول  م��اذا  الكريم 
ِذينىَ  ىَ حُيِبُّ الَّ بعد اآلية: )إِنَّ اهللَّ
ْم  ُ نَّ أىَ كىَ ًا  فهّ بِيِلِه صىَ اتُِلونىَ يِف سىَ ُيقىَ

ْرُصوٌص)4((. ُبنيىَاٌن مىَ
الرشيفة عىل  اآلية  واقعًا هذه 
اهلل  فيها،  م��ا  فيها  وج��ازهت��ا 
الرمحة  بمقتىض  وتعاىل  تبارك 
اهلل تعاىل رحيم باملؤمنني وان 
لكن  رمحته وسعت كل يشء 
اين  ويقول  يرصح  تعاىل  اهلل 
اهلل  آخر..  يشء  ..هذا  احب 
وهذا  اهلل  ان  يقول  هنا  تعاىل 
اهلل  من  تصدر  املحبة  الفعل 
النبي )صىل  تارة  نعم  تعاىل.. 
يقول  وسلم(  وآله  عليه  اهلل 

يقول  االمام  او  حيبك  اهلل  ان 
تعاىل  اهلل  وتارة  حيبك  اهلل  ان 
حيب  اهلل  ان  يقول:  خياطبنا 
وف��ع��ل امل��ض��ارع ي���دل عىل 
ان  واالستمرارية..  التجديد 
حيبهم  الذين  من  حيب..  اهلل 

اهلل؟ 
يف هذه اآلية اهلل تبارك وتعاىل 
أحب  تعاىل  اهلل  اذا   .. يبني 
مجيع  عليه  فلتغضْب  اح��دًا 
الكائنات فال قيمة هلا ألن اهلل 
حيبه واهلل بيده مجيع االسباب 
ما  حيبون  تعاىل  اهلل  واول��ي��اء 
يعني  احبه  اهلل  فاذا  اهلل  احب 
واالولياء  االنبياء  مجيع  احبه 
ومجيع املعصومني ألن هؤالء 
تعاىل..  اهلل  حمبة  عن  يبحثون 
قيمة  ال  اح��دًا  اح��ب  اذا  اهلل 
ملن ال حيبه ولو غضب عليك 
قيمة  هلا  ليس  الكائنات  مجيع 

فاهلل بيده كل يشء.
حُيِبُّ  ىَ  اهللَّ )إِنَّ  اآلية:  الحظوا 
ًا  فهّ بِيِلِه صىَ اتُِلونىَ يِف سىَ ُيقىَ ِذينىَ  الَّ
ْرُصوٌص )4((. ْم ُبنيىَاٌن مىَ ُ نَّ أىَ كىَ

يقاتلون..  الذين  اهلل حيب  ان 
يقاتلون  ال  للقتال  يندفعون 
ألجل يشء آخر عنده مشكلة 
ما  مشكلة  يقتله  ف��الن  م��ع 
اجلهة  وه��ذه  اجلهة  هذه  بني 
عالقة  ل��ي��س  ه���ذا  ي��ق��ت��ل��ه.. 
تعاىل  اهلل  تعاىل..  اهلل  بمحبة 
حيب شيئا مرتبطا به، واليشء 
 .. له  قيمة  ال  به  املرتبط  غري 
يف  يقاتلون  الذين  حيب  اهلل 
سبيله يعني ليس هلم مصلحة 
اال ألن اهلل تعاىل اراد )هؤالء 
كيف  اهلل(  سبيل  يف  يقاتلون 

أي  صفًا  يقاتلون  ؟  يقاتلون 
بنيان  كأنم  وهتيأوا  اصطفوا 
البنيان  وه���ذا  م��رص��وص 
املرصوص حالة من اإلحكام 
وهو  خُي��رتق  أن  يمكن  وال 
أن  يمكن  ال  هيتزُّ  ال  بنيان 

ُيعبث به.
هؤالء يقاتلون يف سبيل اهلل ال 
يقاتلون يف سبيل جهة اخرى 
متهيئني  صفًا  ايضًا  يقاتلون 
بنيان  كأنم  واي��ض��ًا  للقتال 
مرصوص وهذه الكتلة تقاتل 

يف سبيل اهلل تعاىل.
حيصل..  كيف  ال��يشء  ه��ذا 
مهم  س���ؤال  ه���ذا  وحقيقة 
واالن��س��ان  واح���دة  فالنفس 
يشء  يف  يبذهلا  ان  البد  يبذهلا 
االن��س��ان  م��س��ؤول  عظيم؟ 
اوضح  من  قطعًا  نفسه،  عن 
هو؟  ما  اهلل  سبيل  يف  السبيل 
وآله  عليه  اهلل  )ص��ىل  النبي 
والنبي  قاتلوا  يقول  وسلم( 
من  إال  يشء  منه  يصدر  ال 
اال  ه��و  )ان  ت��ع��اىل  اهلل  عند 
)عليه  يوحى(،االمام  وحي 
بام  الفقيه  ثم  ايضًا..  السالم( 
يأمر.. وعندنا يف هذه اللحظة 
ألن  يسعون  مؤمنون  شباب 
عليه  ه��و  مل��ا  ال��ع��راق  يرجع 
سبيل  يف  يقاتلون  ف��ه��ؤالء 
انام  االن��دف��اع  ه��ذا  ألن  اهلل 
دينية  شأنية  هلا  جهة  من  جاء 
كونا مرجعا، فهؤالء دخلوا 
الذين  حيب  اهلل  ان  خانة  يف 
نوع  وهذا  سبيله  يف  يقاتلون 
من التوفيق ان االنسان يقاتل 
تبارك  اهلل  ان  مطمئن  وه��و 

من  اكثر  ولذلك  حيبه  وتعاىل 
ليتنا  )يا  املرجعية  تكرر  مرة 

كنهّا معكم(.
واقعًا املوقع الذي فيه األخوة 
عليه  ُيغبطون  م��وق��ع  اآلن 
سبحانه  اهلل  واسأل  هلم  هنيئًا 
هم دائاًم بالنرص  وتعاىل ان يمدهّ
من  اخ��رى  اية  ويف  امل��ؤزر.. 
ى  ُأْخ�����رىَ ن��ف��س ال��س��ورة )وىَ
ْتٌح  فىَ وىَ  ِ اهللَّ ِمنىَ   ٌ نىَ��رصْ ا  ىَ ونىَ حُتِبُّ
ْ امْلُْؤِمننِيىَ )13((. بىَرشِّ ِريٌب وىَ قىَ

دام  ما  املؤمن  االنسان  قطعًا 
ما  هيم  ال  اهلل  سبيل  يف  يقاتل 
االن  فهؤالء  احلق  عىل  داموا 
اطرافًا  وفقدوا  أحبة  فقدوا 
واسُتشهدوا وهم عىل احلق. 

تتأمل  الناس  ُيفقد  العزيز  نىَعم 
ف��رق بني  امل��وت ح��ق،  لكن 
جهنم  اىل  مت  له  نقول  ميت 
وب��ئ��س امل��ص��ري، وب��ني ميت 
تعاىل  اهلل  احبه  قد  هذا  نقول 
ألنه قاتل وجاهد يف سبيل اهلل 

تعاىل.
يكون  ب��أن  تعاىل  اهلل  نسأل 
اهلل  من  وفتحا  قريبا  النرص 
اهلل  سائلني  وت��ع��اىل  ت��ب��ارك 
إخوتنا  ع��ىل  يُمن  أن  تعاىل 
ثم  القريب  والفتح  بالنرص 
)وبرش  وتعاىل  تبارك  يقول 
تبارك  اهلل  املؤمنني(..نسأل 
هذه  عىل  نحصل  ان  وتعاىل 
انه  وق��ت  أق��رب  يف  البشارة 
دعوانا  وآخر  الدعاء  سميع 
العاملني  رب  هلل  احل��م��د  ان 
حممد  ع��ىل  تعاىل  اهلل  وص��ىل 

وآله الطيبني الطاهرين.
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توبوا إلى اهلِل.. 
ُيِحْببكْم

التوبة،  نستمرُّ مع اإلمام السجاد )عليه السالم( ودعائه في طلب 
)اللهّم إن يكن  ونقرأ في بعض فقراِت دعائه قوله )عليه السالم(: 
لمعصيتك  الترك  يكن  وإن  النادمين،  أندُم  فأنا  إليَك  توبًة  الندُم 
إنابًة فأنا أوُل المنيبين، وإن يكن االستغفار ِحطًة للذنوِب فأني لَك 
من المستغفرين(.

ح��ال��ة  أن  اجل��م��ي��ُع  ي��ع��ل��ُم 
)ت��ب��ارك  اهلل  إىل  االح��ت��ي��اج 
فطرية  ح��ال��ة  ه��ي  وت��ع��اىل( 
ينكرون  ال��ذي��ن  م��ن  حتى 
يف  ب�����اهلل(  )وال���ع���ي���اذ  اهلل 
أن  يعلمون  أنفسهم  داخ��ل 
إليها  يفتقرون  حالًة  هنالك 
يف  ولذلك  عنها،  ويبحثون 
هذا  يكون  احل��االت  بعض 
)وجحدوا  لسانيا  اجلحود 
الكريم  القرآن  ويقول  با( 
فهذه  ْنُفُسُهْم(،  أىَ ا  ْتهىَ نىَ ْيقىَ اْستىَ )وىَ
تقررت  كلام  االحتياج  حالة 
استقام  كلام  أكثر  النفس  يف 
أنه  أكثر، أي  سلوك اإلنسان 
ال حيتاج اهلل تعاىل فقط عندما 
يغفل  فقد  مشكلة،  ب��ه  مت��ر 

أهل  م��ن  ك��ان  إذا  اإلن��س��ان 
يقول  العقل  ولكن  العافية، 
اهلل  إىل  حمتاجا  تكن  مل  لو  له 
تعاىل مل تكن يف هذه العافية، 
ق أصل االحتياج إىل  فال ُيفرهّ
اهلل تعاىل، سوى يمرهّ اإلنسان 
بمشكلة أو يكون يف معافاة، 
والعقل ال يرى مائزًا بني هذه 
وهذه، نعم قد يفزع اإلنسان 
يف املشاكل إىل اهلل تعاىل حتى 
أو  والفقر  األمل  من  يتخلهّص 
بمعنى  فيها،  التي  احل��اج��ة 
املشكلة  حالة  أو  احلاجة  أن 
االحتياج،  حلالة  تؤسس  ال 
حالة  إىل  تنبهّه  املشكلة  وإن��ام 
حالة  يف  حتى  االح��ت��ي��اج، 
الرفاه وعدم الشدة فاإلنسان 

ولذلك  االحتياج،  إىل  يفتقر 
اهلل  حيمد  ال���ذي  ف��اإلن��س��ان 
إليه  أق����رب  ي��ك��ون  ت��ع��اىل 
ملتفتا  حيمده  أن��ه  باعتباره 
اهلل  فيحمد  النِعم  عظيم  إىل 
صفة  ولذلك  وتعاىل،  تبارك 
تعاىل  اهلل  حيمد  اإلنسان  أن 
املحببة،  الصفات  من  فهي 
الشاكرين  من  فالن  فنقول: 
وآخر  احلامدين  من  وف��الن 
تعاىل،  اهلل  ع��ىل  املثنني  م��ن 
اإلنسان  أن  االستغفار  حتى 
بمعنى  ت��ع��اىل  اهلل  يستغفر 
احلالة  هذه  أن  إىل  منتبه  أنه 
بحاجة إىل حالة وفود إىل اهلل 

تعاىل وحالة احتياج.
بعدما  ال��رشي��ف  ال���دع���اء 

يكن  إن  )اللهم  ق��ال:  ب��نيهّ 
أندم  فأنا  إليك  توبًة  الندُم 
سائل  يسأل  وقد  النادمني(، 
ويقول إن هذه ال� )إن( أشبه 
بل  الرشطية  إن  ت��ك��ون  م��ا 
ما  وع��ادة  الرشطية،  إن  هي 
حالة  يف  اإلنسان  يستعملها 
املستقبل املشكوك فيه، فتقول 
 ، أكرْمكىَ تنجح  إن  لولدك 
حاصل  غري  النجاح  واآلن 
املستقبل  وهذا  مستقبل  فهو 
ال  أو  يقع  وهو  فيه  مشكوك 
يقع، فكيف هنا يقول اإلمام: 
)إن يكن الندم توبة فأنا أندم 
توبة؛  الندُم  فقطعًا  النادمني( 
فهل اإلمام يف مقام أن يذكر 
هذه العبارة عىل نحو مستقبل 
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مشكوك؟ بحيث اإلنسان ال 
أم ال؟،  توبة  الندم  يعلم هل 
الندم  يكون  أن  فرض  فعىل 
النادمني..  أن��دم  فأنا  توبة 
وهكذا  توبة،  فالندم  قطعا 
من  األخ��رى  الفقرات  بقية 

الدعاء.
االستعامالت  يف  ون��الح��ظ 
من  ك��ث��ري  فعندنا  ال��ي��وم��ي��ة 
استعامهلا،  عن  ترج  األمور 
نستعمل  م���ا  ع����ادة  م��ث��اًل 
عندما  تعاىل  ف��اهلل  ال��س��ؤال، 
تلك  وم���ا  م��وس��ى  ي��س��أل 
اهلل  أن  يعني  فهل  بيمينك( 
موسى،  عند  ما  يعلم؟!  ال 
السؤال  قطعا ال، ولكن هذا 
فاستفهامات  وسبٍب،  لنكتة 
حُتمل  أن  يمكن  ال  تعاىل  اهلل 
اهلل  أن  حقيقي  معنى  ع��ىل 
العلم،  أو  ال��ف��ه��م  يطلب 
تأت  االس��ت��ع��امالت  فبعض 
البالغة  علم  يف  معني  لسبٍب 
فيه،  ف��ع��اًل  ال��ك��الم  ول��ي��س 

ول��ك��ن ل��ن��ذك��ر ه��ل اإلم���ام 
أن  يف  ش��اك  السالم(  )عليه 
هذه  يقول  فحتى  توبة  الندم 
مقام  يناسب  وهل  العبارة، 
قطعًا  السالم(،  )عليه  اإلمام 
املعنى  كان  إذا  يناسبه  ال  هو 
املعنى  ولكن  الشك،  بمحل 
مثاًل  بالتأكيد،  ذل��ك  غ��ري 
احل��االت  بعض  يف  نالحظ 
احلياتية عندما يطرق أحدهم 
أباكىَ  أن  تعلم  وأن��ت  الباب 
لك  ي��أذن  مل  ولكنه  ال��دار  يف 
تفتتح  فعندما  أحدًا،  ترب  أن 
هل  الطارق:  ويسأل  الباب 
أبوك موجود، تقول: إن كانىَ 
موجودًا أخربتك وأنت تعلم 
أنه موجود ولكنك حتتاط يف 
أباكىَ  أن  من  خوفًا  اجل��واب، 
ال يقبل، فهنا الصيغة هكذا، 
يأتيك  آخ��ر  مقام  يف  ولكن 
كنُت  إن  ل��ك:  ويقول  أح��د 
كنُت  أو  عاقبتك  سلطانًا  أنا 
عاقبتك،  عليك  متسلطا 

يريد  التقرير  باب  من  ولكن 
عندك،  املطلب  هذا  يقر  أن 
متسلطًا  كنُت  إن  فيقول: 
فعاًل  وه��و  عاقبتك  عليكىَ 
نعود  وهنا  عليك،  متسلهّط 
)عليه  السجاد  اإلم���ام  إىل 
يريد  أن��ه  ح  ونوضهّ السالم( 
فأنا  توبة  الندمىَ  أن  يبنيهّ  أن 
توبة،  الندمىَ  أن  إهلي  يا  مقر 
وأنا بناًء عىل ذلك )فأنا أندُم 
النادمني( فهنا ليس اإلمام يف 
مقام ليقول إن هذا الكالم يف 
وأنا  مشكوك  مستقبل  مقام 
عن  تتلف  فكالمه  أعلم  ال 
صياغة )إن تتهد أكرْمتك(، 
هلذا  إقرار  صياغة  هذه  وإنام 
النقل  يف  ثبت  وق��د  الفعل، 
الندم  أن  والعقل  واإلمج��اع 
هو نوع من أنواع التوبة، فامذا 

يريد أن يبني اإلمام؟
الثالث  الفقرات  الحظنا  لو 
توبة  إليك  ال��ن��دم  ك��ان  )ل��و 
فقطعًا  النادمني(  أن��دم  فأنا 

الندُم توبة، )وإن يكن الرتُك 
ملعصيتكىَ إنابة( وقطعًا الرتك 
االستغفار  يكن  )وإن  إنابة، 
ح��ط��ة ل��ل��ذن��وب ف���إين ل��كىَ 
أن  وقطعًا  املستغفرين(  من 
للذنوب،  ة  حطهّ االستغفار 
نستعمله  كام  احلطة  ومعنى 
ع��رف��ًا ون��ق��ول )ح���ط ه��ذا 
كلمة  وه��و  األرض(  ع��ىل 
صحيحة فاحلط هو الوضع، 
أن  بمعنى  ال��ذن��وب  وح��طُّ 
ه���ذه ال���ذن���وب )حت���ط عن 
سقطت،  فكأنا  ال��ن��ف��س( 
حطة  إذن  ف��االس��ت��غ��ف��ار 
للذنوب، وبذلك نالحظ أن 
مفردات  كلها  املفردات  هذه 
أن  يعلم  واإلنسان  معلومة، 
املعايص  ترك  أن  االستغفار 
األم��ور  من  كلها  الندم  أن 
وغايتها  تعاىل  اهلل  إىل  املحببة 

الرجوع إليه.
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من  املحررة  املناطق  املقدسة  العباسية  العتبة  من  وفد  قدم 
وكذلك  مكحول  يف  اإلرهابية  )داع��ش(  عصابات  سيطرة 
املطار  من  القريبة  واملناطق  تلعفر  قضاء  من  املحررة  املناطق 
االمنية  القوات  من  للمقاتلني  اللوجستي  الدعم  لتقديم 
واحلشد الشعبي املقدس، وقال الشيخ )عادل الوكيل( رئيس 
ملا  نتيجًة  هم  بحقهّ قليٌل  هو  للمقاتلني  م  ُيقدهّ ما  كلهّ  إنهّ  الوفد: 
م من قبلهم، وال ُيقارن بام يبذلونه وباألخصهّ  شاهدناه وما ُيقدَّ
يف هذه الظروف العصيبة من ناحية الطقس وجغرافية املنطقة.
املتولهّ  سامحة  من  بتوجيٍه  كانت  القافلةىَ  ان  الوكيل:  وأضاف 
من  الصايف  أمحد  السيد  املقدسة  العبهّاسية  للعتبة  الرشعي 
والتواصل  القتال  جبهات  يف  املجاهدين  زيارة  ديمومة  أجل 

بأنهّ  حًا  ، موضهّ دة  اىل مناطق متعدهّ الزيارة  معهم، فكانت هذه 
املواد التي تمهّ إيصاهُلا للمقاتلني هي من صناديق دعم احلشد 
السالم(  )عليه  العبهّاس  الفضل  أيب  حرم  يف  املنترشة  الشعبيهّ 
بني  ما  منطقة  ويف  الرشيف  الصحن  من  القريبة  املناطق  ويف 

احلرمني الرشيفني التي ُيرشف عليها القسم. 

انقذت قوات احلشد الشعبي املقدس) 200 ( عائلة من قبضة عصابات )داعش( االرهابية من القرى املجاورة لقضاء تلعفر 
غرب املوصل.أكد ذلك مصدر يف هيئة احلشد الشعبي، مضيفا ان قوات احلشد الشعبي نقلت تلك العوائل اىل اماكن اكثر امنًا 

بعد تقديم اخلدمات الرضورية هلم.

العتبُة العّباسية المقّدسة تقدم الدعم 
اللوجستي للمقاتلين في المناطق 

المحررة من سيطرة )داعش(
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حررت قوات لواء عيل االكرب)عليه السالم( التابع للعتبة احلسينية املقدسة قرية بوته الرشقية غرب املوصل من سيطرة داعش 
االرهايب فضال عن تفجريها 6 سيارات مفخخة حاولت استهداف قطعات اللواء.

وقال آمر لواء عيل االكرب )عليه السالم( اللواء عيل احلمداين :« متكن مقاتلو اللواء من حترير قرية بوته الرشقية حيث دخلت 
القطعات املحررة اىل هذه القرية من 3 حماور بإسرتاتيجية جديدة إلهيام العدو  وااللتفاف عليه من حمورين.

واضاف احلمداين :« تم تفجري 3 سيارات مفخخة تقدمت نحو القطعات دون اية خسائر ، بينام متكنت مدفعية اللواء من تفجري 
3 سيارات مفخخة اخرى ، مبينا ان طريان اجلو فجر بدوره سيارتني مفخختني ، مؤكدا بأن هذه املنطقة تعترب من اكثر املناطق 

حيوية للعدو.

سيطر مقاتلو لواء عيل االكرب )عليه السالم( التابع للعتبة احلسينية املقدسة 
عىل الطريق الرابط بني قرية بوته وقضاء تلعفر ، فضال عن قتلهم اكثر من 

4 دواعش و تفجري سيارة مفخخة.
وقال آمر لواء عيل االكرب )عليه السالم( اللواء عيل احلمداين :« ان ابطال 
اللواء انطلقوا لتحرير الطريق االسرتاتيجي وقطع خط االمداد لعنارص 

داعش يف هذه املنطقة والذي يربط جمموعة من القرى بقضاء تلعفر.
العدو  لعمق  والدخول  حمورين  من  اهلجوم  تم   »: احلمداين  واض��اف 
 4 قتل  تم  العملية  هذه  خالل  من  انه  مبينا   ، الطريق  بقطع  ومفاجأته 
أشخاصا  حتمل  سيارة  عىل  والسيطرة  مفخخة   سيارة  وتفجري  دواعش 

وسالح احادية.

أكد القائد يف جهاز مكافحة االرهاب عبد الوهاب الساعدي، ان األيام املقبلة ستكون حاسمة الستعادة السيطرة عىل عدد من 
األحياء الرشقية، فيام اوضح بان داعش جلأ إىل استخدام االنتحاريني بشكل كبري لعرقلة تقدم القوات.

وقال الساعدي إن »جممل املعارك تسري يف صالح القوات العراقية بالرغم من كثرة االنتحاريني«، مبينا بان »التقدم مستمر ومن 
املحاور األربعة وسط تراجع واضح ملجرمي داعش«.

واضاف الساعدي أن »هدف مجيع القوات املسلحة هو الوصول إىل ضفاف دجلة من خالل طريق سيقطع الساحل األيرس 
لنصفني ويفقد التنظيم قدرته عىل ادامة زخم املعركة«، مؤكدا بان »االيام املقبلة ستشهد تطهري مناطق واسعة من اجلهة الرشقية 

ملدينة نينوى«.

مكافحة اإلرهاب: االيام المقبلة ستكون حاسمة للسيطرة على أحياء شرقي الموصل 

لواء علي االكبر )عليه السالم( 
يحرر قرية بوته الشرقية غرب الموصل ويفجر 6 سيارات مفخخة

لواء علي األكبر )عليه السالم( يسيطر على الطريق الرابط بين قرية بوته وتلعفر
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السؤال : ما هو الترتيب في غسل الميت ؟
الجواب : يجب تغسيل الميت على الترتيب اآلتي :

)١( بالماء المخلوط بالسدر.
)2( بالماء المخلوط بالكافور.

)٣( بالماء القراح ) الخالص ( .
والُبّد من ان يكون الغسل ترتيبيًا ، بأن يغسل الرأس والرقبة ثم الطرف االيمن ثم الطرف االيسر ، وال يكفي االرتماسي مع التمكن من الترتيبي 

على األحوط ، واذا كان الميت محرمًا ال يجعل الكافور في ماء غسله اال الحاج اذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها.

السؤال : كيف يغسل الميت اذا كان ينزف الدم من اماكن متعددة من بدنه ؟
١ ـ هل يجوز خياطة الجرح ؟

2 ـ هل يجوز ان يوضع على مواضع النزف مادة توقف النزف ولكنها تمنع من وصول الماء الى البشرة؟
٣ ـ هل يكفي اجراء الماء المعتصم على موضع النزف بنية الغسل الشرعي؟

الجواب : ١ ـ تجوز خياطته مع رعاية وصول الماء الى ما تحت الخيوط عند الغسل .
2 ـ اذا لم يتيسر تاخير الغسل الى حين انقطاع الدم وال قطعه بنحو ال يمنع من وصول الماء الى شيء من البشرة وجب ان ييّمم الميت 

واالحوط ان يضم اليه الغسل على الوجه المذكور في الفقرة.
٣ ـ بشرط استهالك الدم في الماء المعتصم وان لم يكن فعلى الوجه المذكور في الفقرة )2(.

السؤال : شخص توفي اثر حادث وقد تهشمت منه بعض االعضاء وحال تغسيله يتصبب منه بعض الدم والجرح في موضع التيمم فماذا يصنع به ؟
الجواب : اذا امكن االنتظار الى حين انقطاع الدم تعين وااّل يلزم سّد منافذ الدم بالقطن ونحوه وتغسيله علي هذا النحو .

السؤال : هل يصح تغسيل الميت بطريقة االرتماس، فيرمس رأسه ورقبته في الرمسة االولى ثم الجانب االيمن في الرمسة الثانية وهكذا ؟
الجواب : نعم يجوز .

السؤال : ماهي شروط المغّسل للميت ؟
ل أن يكون مؤمنًا على األحوط وجوبًا، فإن لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت ، ولم يوجد أحد محارم الميت،  الجواب : يشترط في المغسِّ
ل الميت مسلما مماثال من غير االثني عشرية، وإن لم يوجد هذا أيضًا ، جاز أن يغسله الكتابي كاليهودي المماثل له في الجنس أو  جاز أن يغسِّ

المسيحي المماثل له في الجنس، بشرط أن يغتسل هو أواًل، ثم يغسل الميت ثانيًا، وإن لم يوجد المماثل للميت حتى الكتابي سقط الغسل ، 
ودفن الميت بال تغسيل .

سؤال العدد 572
السؤال : هل يجزئ غسل مس الميت عن الوضوء ؟

سؤال العدد السابق 57١
السؤال : هل يجوز ذبح الذبيحة وانا نجس او مجنب ؟الجواب : نعم يجوز .

استفتاءات غسل الميت
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في فقِه الزواج

إن ال���زواج )ال��ن��ك��اح( ه��و رب��اط 
عه اهلل )سبحانه وتعاىل(  مقدس رشَّ
واستمرارها  البرشية  صالح  فيه  بام 
ة تدور يف  وبقاؤها، وهناكىَ أمور عدهّ
دائرة الفقه اإلسالمي جيب الوقوف 
أحكام  فهي  عليها  والتأكيد  عندها 

ورشوط إلقامة هذه الرابطة املتينة.
ويشرتط يف عقد الزواج ُأمور:

 �� منها  التمكن  مع   �� العربية   .1
عىل األحوط لزومًا، ويكفي غريها 
النكاح  ملعنى  املفهمة  اللغات  من 
وإن  منها  املتمكن  لغري  والتزويج 

متكن من التوكيل.
2. القصد إىل إجياد مضمون العقد، 
بقوهلا:  امل���رأة  تقصد  أن  بمعنى 
ال��زواج  إي��ق��اع  نفيس(  ج��ت��ك  )زوهّ
وصريورهتا زوجة له كام أنهّ الرجل 
قبول  إنشاء  )قبلت(  بقوله  يقصد 

زوجيتها له، وهكذا الوكيالن.
كان  موِجبًا   �� العاقد  يكون  أن   .3

عىل  بالغًا  وك��ذا  عاقاًل   �� قاباًل  أم 
األحوط لزومًا.

4. تعيني الزوج والزوجة عىل وجه 
باالسم  غريه  عن  منهام  كل  يمتاز 
قال:  فلو  اإلش��ارة  أو  الوصف  أو 
جتك إحدى بنات( بطل، وكذا  )زوهّ
جت بنتي أحد ابنيك أو  لو قال: )زوهّ

أحد هذين(.
5. يشرتط رضا الطرفني، فلو أذنت 
العلم  مع  بالكراهة  متظاهرة  املرأة 
كام  العقد،  ص��حهّ  القلبي  برضاها 
وإن  واقعًا  كراهتها  علمت  إذا  انه 
تظاهرت بالرضا بطل العقد إالهّ أن 

تيز بعده.
أما ما خيصهّ )صيغة العقد الدائم(

كتاب  م��ن   )973( املسألة  ن��ق��رأ 
األعىل  للمرجع  املنتخبة  املسائل 
إذا  ال��وارف(:  ظله  )دام  السيستاين 
وبعد  الدائم  العقد  الطرفان  بارش 
خماطبة  امل���رأة  ق��ال��ت  امل��ه��ر  تعيني 

ج���ت���ك ن��ف��يس عىل  ل��ل��رج��ل )زوهّ
من  الرجل  وقال  املعلوم(  الصداق 
دون فصل معتدٍّ به )قبلت التزويج( 
ال غريمها وكان  صحهّ العقد، ولو وكهّ
امل��رأة  )أمح��د( واس��م  الرجل  اس��م 
امل��رأة:  وكيل  فقال  مثاًل  )فاطمة( 
لتي  موكهّ أمح��د  لك  موكهّ ج���ت  )زوهّ
فاطمة  لتي  موكهّ جت  زوهّ أو  فاطمة 
لك أمحد عىل الصداق املعلوم(  موكهّ
فصل  دون  من  الرجل  وكيل  وقال 
يل أمحد  معتدٍّ به )قبلت التزويج ملوكهّ
العقد،  صحهّ  املعلوم(  الصداق  عىل 
اإلجياب  تطابق  األوىل  واألح��وط 
وال��ق��ب��ول، م��ث��اًل ل��و ق��ال��ت امل��رأة 
يقول:  أن  ال��زوج  فعىل  جتك(  )زوهّ
)قبلت  يقول  وال  التزويج(  )قبلت 

النكاح( مثاًل. 
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التعامل مع القوانين النافذة 
في دول المهجر

قوانني  املختلفة  الدول  تسنُّ 
فيها   احل��ي��اة  ش��ؤون  لتنظيم 
يشء  بفعل  أح��ي��ان��ًا  فتأمر 
فعل  م��ن  أح��ي��ان��ا  ومت��ن��ع   ،
فعل  وت��ق��يِّ��د  د  وحت���دِّ يشء  
من  وتلك  هذه  وغري   ، يشء 

اخلصوصيات األخرى.
ومن مجلة هذه القوانني تلك 
باملرافق  اخل��اص��ة  ال��ق��وان��ني 
الناس  بحياة  املتعلقة  العامة 
جغرافية  بقعة  داخل  اليومية 
دة ، بحيث يؤدي تاوزها  حمدَّ
الفوىض  شيوع  اىل  وتطيها 

واالضطراب.

ح���رم���ة وض�����ع م����ا ي���رضهّ 
بالسالكني يف الطرق العامة

ما  وض��ع  للمكلف  جي��وز  ال 
طريق  ألي  بالسالكني  يرضًّ 
عام ، من مشاة وغريهم ، ويف 
أي بلد من البلدان اإلسالمية  

وغري اإلسالمية.

ح��ك��م ل��ص��ق اإلع���الن���ات 
اخلارجية  ال��واج��ه��ات  ع��ىل 

خرين للجدران اململوكة لالىَ
لصق  ل��ل��م��س��ل��م  حي���ق  ال 

ك��ت��اب��ة  أو   ، اإلع����الن����ات 
شاكلها  م��ا  أو   ، الكتابات 
اخلارحية  ال��واج��ه��ات  ع��ىل 
ال��ب��ي��ان��ات  أو  ل��ل��ج��دران 
علم  إذا  إال   ، لغريه  اململوكة 

برضا مالكها بذلك.

ح��رم��ة رسق���ة أم����وال غري 
واخلاصة  العامة  املسلمني 

وحرمة إتالفها
من  خيانة  املسلم  عىل  حي��رم 
يأمتنه عىل مال أو عمل ، حتى 
عىل  وجي��ب   ، كافرًا  ك��ان  لو 
األمانة  عىل  املحافظة  املسلم 
يعمل  فمن   ، كاملة  وأدائها 
 ، أو حماسب  يف حمل مبيعات 
صاحب  خيون  أن  جيوزله  ال 
حتت  مما  شيئا  ويأخذ  العمل 
ال��رسق��ة من  ي���ده. ال ت��وز 
اخلاصة  املسلمني  غري  أموال 
 ، إتالفها  جيوز  وال  والعامة 
حتى وإن كانت تلك الرسقة 
اىل  ييسء  ال  اإلتالف  وذلك 
واملسلمني  اإلس��الم  سمعة 
غدرًا  ت  عدهّ ولكنها   ، فرضًا 
الضمني  ل��ألم��ان  ون��ق��ض��ًا 
طلب  ح���ني  هل���م  امل��ع��ط��ى 

رخصة الدخول اىل بالدهم ، 
أو طلب رخصة اإلقامة فيها، 
وذلك حلرمة الغدر ، ونقض 
كل  اىل  بالنسبة   ، األم���ان 
وجنسه  دينه  كان  مهام  أحد، 

ومعتقده.
جيوزللمسلم  ه��ل   : س��ؤال 
الكفار يف بالد  أن يرسق من 
وأمريكا  كأوروبا   ، الكفار 

وأمثاهلام؟
وهل حيق له أن حيتال عليهم 
بالطريقة  األم���وال  أخ��ذ  يف 

املتعارفة لدهيم؟
جواب : ال توز الرسقة من 
 ، العامة  أو  اخلاصة  أمواهلم 
ذلك  كان  إذا  إتالفها  ا  وكذ 
أو  اإلسالم  سمعة  اىل  ييسء 

املسلمني بشكل عام.
يكن  مل  إذا  جي��وز  ال  وك���ذا 
غ��درًا  ُع��دهّ  ولكن   ، كذلك 
الضمني  ل��ألم��ان  ون��ق��ض��ًا 
طلب  ح���ني  هل���م  امل��ع��ط��ى 
رخصة الدخول يف بالدهم ، 
أو طلب رخصة اإلقامة فيها  
األمان  ونقض  الغدر  حلرمة 

بالنسبة اىل كل أحد.

12

فقة وعقائد



تجارة خالية من الُشُبهات
معاملة  صحة  يف  ش��ك  إذا 
اجلهل  ب��س��ب��ب  وف��س��اده��ا 
بحكمها مل جيز له ترتيب آثار 
فال  والفساد  الصحة  من  أي 
أخذه  فيام  الترصف  له  جيوز 
من صاحبه وال فيام دفعه إليه 
التعلم  إما  عليه  يتعني  بل   ،
بالصلح  ول��و  االحتياط  أو 
ونحوه ، نعم إذا أحرز رضاه 
بالترصف يف املال املأخوذ منه 
حتى عىل تقدير فساد املعاملة 

جاز له ذلك .
تارية  صفقة  عقد  لو  يعني 
له  تبينت  ان��ج��ازه��ا  وب��ع��د 
املشكوك  امل��واض��ع  بعض 
هنا  الصفقة  بخصوص  فيها 

اليرتتب  ان  وعليه  يتوقف 
أي اثر سلبي او اجيايب أي ال 
يترصف  او  العقد  يفسخ  ان 
باملال او يتفق مع نفسه بامور 
عليه   ، صحيحة  انا  يعتقد 
مورد  ويسال عن  يتوقف  ان 
رضا  احرز  اذا  واما   ، الشك 
به  اتصل  او  االخ��ر  الطرف 
ليقول له موضع شكه فابدى 
موافقته عىل الصيغة هنا حيق 
عليه  اتفق  ب��ام  ال��ت��رصف  ل��ه 
خطأ  هنالك  كان  وان  حتى 
موافقته  فبمجرد  التعامل  يف 

جاز له ذلك .
تاجر  اتفق  املثال  سبيل  عىل 
عىل بيع بضاعة من نوع معني 

شحن  وبعد  معني  وبسعر 
ليست  انا  اتضح  البضاعة 
بالرغم  للمشرتي  ذك��ر  كام 
بالسعر  التتلف  ان��ا  م��ن 
هنا   ، املقصودة  البضاعة  مع 
باملال  الترصف  عن  يتوقف 
العالقة  بصاحب  واالتصال 
 ، عليه  التبس  ما  وتوضيح 
او لربام انه يعلم بان املشرتي 

معه  االم���ر  ت��س��وي��ة  يمكن 
لرضائه  وض��ام��ن  مستقبال 
، فال  ال��ب��ض��اع��ة  ع��ىل ه���ذه 
موافقة  ح��ال  ويف   ، اشكال 
بينهام  جرى  ما  عىل  املشرتي 
حتى  صحيح  فانه  عقد  من 

وان كان فيه خلل

الصورة  وتغري  اإلستحالة 
حقيقة  تــبــّدل  هــو  النوعية: 
اليشء إىل يشء آخر عرفًا، كام 
يتبدل اللحم يف األرض ترابًا.

اإلطــمــئــنــان: الــظــن الــقــوي 
ــحــيــث يـــكـــون اإلحـــتـــامل  ب
املخالف فيه ضعيفًا اىل درجة 
ال يعتني به العقالء يف شؤون 

حياهتم.
التدليس: هو إظهار الشخص 
اليشء بصفة غري موجودة  أو 

أو  املشرتي  فيه  لريّغب  فيه، 
من يريد الزواج.

هلا  رشعية  طريقة  التذكية: 
رشوطها، حيلُّ معها أكل حلم 
إذا  اللحم  مأكول  حيوان  كّل 
ويطهر  الذكية،  يقبل  مما  كان 
حيوان  كل  وجلد  حلم  معها 
كان  إذا  اللحم  مأكول  غري 
عىل  وهي  التذكية،  يقبل  مما 
أنواع، منها: اإلخراج من املاء 
وإن  حيًا،  اصطياده  أو  حيًا، 

احلظرية  أو  الشبكة،  يف  مات 
ومــنــهــا:  ــك،  ــم ــس ال كـــام يف 
بواسطة الذبح وقطع األوداج 
والبقر  الغنم  يف  كام  األربعة، 

والدجاج وغريها.
متنع  التي  املادة  احلائل:  اجلرم 

وصول املاء اىل اجللد.
واملشقة  الضيق  وهو  احلرج: 

التي ال تتحمل عادة.

مصطلحات فقهية
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وتنمية  رع��اي��ة  قسم  أعلن 
احلسينية  العتبة  يف  الطفولة 
أكثر  مشاركة  عن  املقدسة 
معرض  يف  نرش  دار   30 من 
لكتاب  الثاين  الدول  كربالء 
يف  انطالقه  امل��زم��ع  الطفل 
ربيع  م��ن  ع��رش  اخل��ام��س 
األول املوافق للخامس عرش 

من كانون األول اجلاري.
ويعد معرض كربالء الدول 
ل��ك��ت��اب ال��ط��ف��ل امل��ع��رض 
األول من نوعه عىل مستوى 

العراق والعامل العريب.
وق����ال حم��م��د احل��س��ن��اوي 
القسم: »ان دور نرش  رئيس 
وإيران  السعودية  دول  من 
وسوريا  ولبنان  والكويت 
ومرص ستشرتك يف املعرض، 

نرش  دور  اىل  ب��اإلض��اف��ة 
عراقية«.

وأض�����اف »س��ت��ش��رتك يف 
القنوات  من  عدد  املعرض 
باألطفال  املختصة  الفضائية 
كقناة هدهد وقناة طه وقسم 
األط��ف��ال يف ق��ن��اة ك��رب��الء 

الفضائية«.
ان  اىل  احل��س��ن��اوي  وأش���ار 

بعض  سيشمل  امل��ع��رض 
عامل  يف  للمختصني  الورش 
للطفل,  الكتابة  منها  الطفل 
الطفل,  ونشأة  الطفل,  وأدب 
وعلم نفس الطفل, باإلضافة 
ال��ف��ع��ال��ي��ات  ب��ع��ض  اىل 
ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ك��امل��س��اب��ق��ات 

والرسم واجلوائز.
»امل��ع��رض  ان  اىل  ون����وه 

سيستمر ملدة عرشة أيام«.
املعرض  ان  مراقبون,  ويرى 
العتبة  إلدارة  حُتسب  خطوة 
الهتاممها  املقدسة  احلسينية 
وإقامتها  األط��ف��ال,  برشحية 
ملثل هذه الفعاليات لألطفال 
ال��ت��ي م��ن ش��ان��ا االرت��ق��اء 
بمستواهم الثقايف والعلمي.

وتنمية  رع��اي��ة  قسم  وك��ان 
مؤخرا  ش��ارك  قد  الطفولة 
الشهادة  ينابيع  مهرجان  يف 
الفنانني  نقابة  أقامته  ال��ذي 
نقابة  مع  بالتعاون  بابل  يف 
بذلك  ح��اص��دًا  املعلمني, 
وأفضل  نص  أفضل  جائزت 

مؤثرات صورية.

ت االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة، موكبًا خدميًا اىل مدينة سامراء املقدسة ترافقه عجالت نقل وأخرى طبية  سريهّ
وكادر متخصص لتقديم انواع اخلدمات للزائرين الذين يفدون اىل مرقدي االمامني العسكريني عليهام السالم إلحياء 
ذكرى شهادة االمام العسكري واالحتفاء بذكرى تتويج ولده االمام املهدي عجل اهلل فرجه الرشيف يف اليوم الذي 

يليه.
وينطلق املوكب بناء عىل توجيه املتول الرشعي للعتبة املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي وسيلتحق خلدمة الزائرين 

بالتنسيق مع ادارة العتبة العسكرية املقدسة كعادته يف كل عام.

من أجل »طفل«.. 
زّج مبلغين داخل المدارس األكاديميةأكثر من 30 دارًا للنشر ستتواجد في كربالء

 لرفع المستوى الفكري للطلبة

ر موكبًاخدميًا الى سامراء المقدسة  العتبة الحسينية تسيِّ
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لقسم  الرسمي  املوقع  وأف��اد 
النشاطات العامة، التابع للعتبة 
التبليغ  شعبة  أن  احلسينية، 
الديني يف قسم الشؤون الدينية 
فيه  ناقشت  اجتامعًا  عقدت 
الذي  املرشوع  انطالق  آليات 
تربوية  حم��ارضات  سيتضمن 

ودينية للتالميذ والطالب.
وح���دة  أن  امل���وق���ع  وذك�����ر 
للشعبة،  التابعة  امل����دارس، 
ملعاجلة  حم��اور  ع��دة  وضعت 
م��ش��اك��ل ت���راج���ع امل��س��ت��وى 
بني  العالقة  وتوطيد  الدرايس 
ال��ط��ال��ب واألس���ت���اذ، وحث 
والدرس  املباحثة  عىل  الطلبة 
وخلق روح التفاهم فيام بينهم 
إىل جانب الرتكيز عىل املسائل 
باملجال  واالهتامم  العقائدية 

القرآين.
ونقل املوقع عن مسؤول وحدة 
املدارس الشيخ حسن الكنعاين 

قوله: »سيدخل مبلغونا بشكل 
رسمي إىل املدارس األكاديمية 
بيننا  رسمية  خماطبات  وف��ق 
اسباب  لدراسة  ال��وزارة  وبني 

تلكؤ مستوى الطلبة«.
هيدف  »امل��رشوع  أيضا  وق��ال 
يف  الرتبية  قضية  تفعيل  إىل 
امل��دارس وه��ذا ال��يشء يرجع 
وال��ط��الب  املجتمعات  اىل 

من  الطالب  ليتخرج  واآلب��اء 
عىل  خمتلف«،  بشكل  املدارس 

حد تعبريه.
ف��ي��ام اع��ت��رب م��س��ؤول وح��دة 
املبلغني، الشيخ حممد الظاملي، 
أن املدارس األكاديمية بحاجة 
»بصمة  فيها  ت��ك��ون  أن  إىل 

إسالمية«.
إىل  للوصول  »نسعى  وق��ال 

مستوى عاٍل يف تربية األجيال 
عرب املدارس األكاديمية«.

احلسينية  ال��ع��ت��ب��ة  وب�����دأت 
مبلغًا   75 نحو  بنرش  بالفعل 
يف  املقدسة  كربالء  حمافظة  من 
بالتنسيق  األكاديمية  املدارس 
للرتبية  العامة  امل��دي��ري��ة  م��ع 
استحصال  بعد  املحافظة  يف 

املوافقات الرسمية.

العسكرية  الكلية  طلبة  من  املئات  م  نظهّ
قبل  الثالثاء  عسكريًا،  مسريًا  الرابعة 
أدوا  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  املايض، 
أيب  وأخيه  احلسني  لإلمام  التحية  فيه 
الفضل العباس )عليهام السالم( بطقس 
من  ترجهم  بمناسبة  ج��اء  عسكري 

الدورة التأهيلية يف صنفي الدفاع اجلوي 
والقوة اجلوية.

واملتخرجون هم طلبة الدورة ال� )80( 
التابعة  الرابعة  العسكرية  الكلية  يف 
حمافظة  يف  وتقع  العراقية  الدفاع  لوزارة 

ذي قار, جنوب العراق.
عمر  الدورة  من  املتخرج  املالزم  وقال 
احلسينية  العتبة  اىل  »جئنا  رضا:  حسني 
)عليه  احلسني  لإلمام  التحية  لنؤدي 
السالم( بعد ترجنا من الدورة التأهيلية 
كافة  فيها  تلقينا  اشهر,   6 استمرت  التي 

صنوف  خمتلف  عىل  املكثفة  التدريبات 
القتال«.

عىل  عازمون  ورفاقه  انه  رضا  وأضاف 
العراق  عن  وال��دف��اع  االره���اب  دح��ر 

والعراقيني بكل ما أوتينا من قوة«.

زّج مبلغين داخل المدارس األكاديمية
 لرفع المستوى الفكري للطلبة

مسيرة عسكرية لضباط عراقييَن في كربالء بمناسبة تخرجهم

تنوي العتبة الحسينية المقدسة اطالق »مشروع تبليغي« داخل المدارس األكاديمية في مدينة كربالء المقدسة لرفع المستوى الفكري 
للطلبة ومعالجة بعض المشاكل التي يواجهونها.
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مشاركة  الفعاليات  تضم  كام 
العسييل  عيل  للشاعر  شعرية 
ون��دوة  لبنان،  م��ن  العاميل 
ثقافية تناقش احلياة االنسانية 
االك��رم  للرسول  والفكرية 
)صىل اهلل عليه وآله(، كذلك 
جلسة بحثية يقدمها الدكتور 
كلية  عميد  الفتاح  عبد  عيل 
الدراسات القرآنية يف جامعة 
ب��اب��ل ع��ن اإلم���ام ال��ص��ادق 
كتب  يف  ال���س���الم(  )ع��ل��ي��ه 
اجلمهور، ختامها حمفل قرآين  

يف العتبة العباسية املقدسة. 
ب���)12(  املهرجان  وحيتفي 
سجلت  حسينية  شخصية 
الذاكرة الكربالئية،  خدامتها 
وه�����م: )ال���ش���ي���خ ه���ادي 
كاظم  الشاعر  الكربالئي، 
الصغري،  محزة  املال  املنظور، 
الكعبي،  الزهرة  عبد  الشيخ 
حمفوظ،  اب��و  ك��ري��م  الشيخ 
احلسون،  كاظم  جواد  احلاج 
ال��ش��اع��ر م��ه��دي االم���وي، 
الشاعر محزة السامك، الشاعر 
املال  القندرجي،  حممد  واملال 
وختامهم  م��ل��ك،  ص���ادق 
احلاج حسني صادق  الشاعر 
تقريرا  واليكم  الكربالئي(، 
منهم  كل  حياة  عن  موجزا 

)رمحهم اهلل(:

الشيخ هادي الكربالئي 
الشيخ  ابن  هادي  الشيخ  هو 
صالح بن مهدي بن درويش 
خطيب  اخلفاجي  عجام  آل 
حسيني كبري ولد عليه الرمحة 
يف حملة الشيخ بشار بمحافظة 
دار  يف  1908م  ع��ام  بغداد 

جده أُلمه.
الشيخ وترعرع يف ظل  ونشأ 
كريمة،  صاحلة  نشأة  أبويه 
تعليمه  مبادئ  خالهلا  وتلقى 
حتى  صالح،  وال��ده  يد  عىل 
وصلب  س��اع��ده  اش��ت��د  إذا 
الصدر  مدرسة  دخل  عوده 
الزينبية  وامل��درس��ة  األعظم 
ال��ع��الم��ة  ي��د  ع��ىل  فتتلمذ 
علوم  اخلطيب  حممد  الشيخ 
وقرأ  اللغة،  ودروس  الدين 
مالك  اب��ن  وأل��ف��ي��ة  القطر 
العامري،  حممد  الشيخ  عىل 
متتلمذًا  اخلطابة  نحو  واته 
الشيخ  كربالء  خطيب  عىل 
يف  متدرجًا  احلب  أبو  حمسن 

حتى  احلسينية  اخلدمة  سلم 
املنرب  أس��اط��ني  م��ن  أص��ب��ح 
احلسينية،  اخلطابة  وأعمدة 
)السيد جاسم  عليه:  فتتلمذ 
مرتىض  والشيخ  الكربالئي 
متيز  وق��د  ال��ش��اه��رودي(، 
الكربالئي  ه���ادي  الشيخ 
وصوته  ال��ن��ائ��ح  بأسلوبه 
الشجي، كام نظمىَ الشعر منذ 
صغره، ورثى اإلمام احلسني 

)عليه السالم(.
واقترص الكربالئي يف ممارسة 
كربالء  مدينة  عىل  خطابته 
املقدسة حرصًا ومل خيطب يف 
اإلحلاح  برغم  آخر  بلد  أي 
امل��ت��واص��ل واإلغ������راءات 
سيد  جوار  آثرىَ   ألنه  الكبرية 
حيًا  السالم(  )عليه  الشهداء 
إال  كربالء  يفارق  ومل  وميتًا، 
وتويف  واجبة،  حج  سفرة  يف 
)عليه الرمحة( يف اليوم الثامن 
مجادى  شهر  من  والعرشين 

اآلخرة من عام 1412ه�.

الشاعر احلاج كاظم 
السالمي

ه��و احل���اج ك��اظ��م ب��ن عبد 
حسن  بن  طعان  بن  احلمزة 
بن جبار السالمي اخلزرجي، 
أبوين  م��ن  ك��رب��الء  يف  ول��د 
1904م،  سنة  كربالئيني 

ي  ولقبه شعراء النجف ب� )أمهّ
األول:  لسببني،  ك��رب��الء( 
ألنه ال يقرأ وال يكتب حلني 
وفاته، والثاين: ألنه جييد نظم 
املوشح واألبوذية أيام إجادة.
تديد  ال��ش��اع��ر  واس��ت��ط��اع 
عبود  الشاعر  املرحوم  نج 
املوشح  يف  الشمرت  غفلة 
ون���ح���ا م��ن��ح��ى امل���رح���وم 
يف  الكربالئي  حسني  الشيخ 
رمحة  إىل  وانتقل  األب��وذي��ة، 
 1971 أيار   15 بتاريخ  اهلل 
يف  مهيبًا  تشييعًا  وشيع  م، 
كربالء والنجف حيث مثواه 
األخري.. تاركًا لنا ثروة أدبية 
ب��دي��وان��ي��ه: األول:  متمثلة 
 - احلسينية  ال��س��الم��ي��ات 
منها  طبع  أج���زاء،  بخمسة 
ج���زآن، وال��ث��اين: ال��ري��اض 
يزل  ال  بجزءين   - الشعبية 

خمطوطا عىل اغلب الظن.

بتكريم  تحتفيان  المقدستان  العتبتان 
نخبة من اعالم وخدام المنبر الحسيني 

حتت شعار )وما ارسلناك اال رمحة للعاملني(، بارشت العتبتان احلسينية والعباسية املقدستان بمهرجان مولد الرسول 
االكرم )صىل اهلل عليه وآله( الذي تتنوع فعالياته بني تكريم مشاهري خدام اإلمام احلسني )عليه السالم( املاضني 
التي  اخلدمة  لعظيم  تكريام ووفاًء  املواكب احلسينية  املقدسة من شاعر ومنشد وخادم يف  منهم يف حمافظة كربالء 

قدموها..
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الشيخ عبد الزهرة الكعبي
بن  الزهراء  عبد  الشيخ  هو 
فالح بن عباس بن وادي آل 
كعب  بني  قبيلة  من  منصور 
الشهرية، وقد نزحت أرسته 
واستوطنت  املشخاب  من 
م��ن أشهر  وي��ع��دُّ  ك��رب��الء، 
يف  احلسيني  امل��ن��رب  خطباء 
اخل��ل��ي��ج،  ودول  ال���ع���راق 
ويعدُه أول من أحسن قراءة 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  مقتل 
من  العارش  يوم  يف  السالم( 
السبايا  مسري  وقراءة  املحرم 
يف ي��وم األرب��ع��ني، ول��د يف 
العرشين  ي���وم  امل��ش��خ��اب 
عام  اآلخر  مجادى  شهر  من 
يوليو   8 امل��واف��ق  1327ه���� 
واف��ق  وال����ذي  1909م، 
الصديقة  مولد  ذك��رى  ي��وم 
ال��زه��راء  فاطمة  ال��ط��اه��رة 
ول���ذل���ك ُس��م��ي ب���� )ع��ب��د 
ال���زه���رة(، ون��ش��أ وت��رع��رع 
العلم  وم��ع��اه��د  رب���وع  يف 
املقدسة،  واألدب يف كربالء 
عىل  الكريم  القرآن  وحفظ 
حممد  الشيخ  امل��رح��وم  ي��د 
الرساج يف الصحن احلسيني 
علم  وت��ل��ق��ى  ال���رشي���ف، 
العروض عىل يد الشيخ عبد 
ثم أصبح  احلويزي،  احلسني 
العلمية  احل��وزة  أساتذة  من 
حيث  ك��رب��الء  يف  الرشيفة 
الفقه  يف  دروس��ه  يلقي  كان 
العربية  واللغة  اإلس��الم��ي 

وف���ن اخل��ط��اب��ة ع���ىل ع��دد 
والعلوم  احل��وزة  طلبة  من 
يف  واشتهر  وب��رع  الدينية، 
يواصل  ي��زال  وال  اخلطابة، 
السيام  اجل��ه��ادي��ة،  مسريته 
ج��ه��اده امل��ن��ربي ال��ذي كان 
من  فيه  يكرتث  ومل  مدويًا، 
املضايقات، فام كان منهم إال 
روا بعض جالوزهتم  أن سخهّ
يف  إليه  القاتل  السمهّ  ل��دسهّ 
يف  ل��ه  قدمت  التي  القهوة 
الشيخ  حرضه  فاحتة  جملس 
تالمذته،  وبعض  الكعبي 
صحن  يف  جملسه  إىل  فرجع 
ال��ع��ب��اس )ع��ل��ي��ه ال��س��الم( 
حالة  أصابته  قراءته  وأثناء 
من  أثرها  عىل  سقط  إغ��امء 
روحه  وعرجت  املنرب  عىل 
استشهاد  ليلة  يف  رب��ا  إىل 
الصديقة فاطمة الزهراء سنة 
يونيو   3 امل��واف��ق  1394ه���� 

1974م.

املال محزة الصغري
اس��م��ه مح���زة ب��ن ع��ب��ود بن 
يف  ول��د  السعدي  إسامعيل 
الطاق  ب��اب  حملة  ك��رب��الء 
اهلل  ونشأ رمحه  م  عام1921 
يتيم األب وحيدا، وقد تعلم 
قراءة القرآن واألدب، وتويف 
القرن  م��ن  السبعينات  يف 
ووجهه  بيده  أخذ  املنرصم، 

ص����وب امل���ن���رب احل��س��ي��ن��ي 
الشيخ  احل����اج  وال���ق���راءة 
اهلل(  )رمح��ه  الصفار  عباس 
بحفظ  مولعا  وجده  ما  بعد 
واألوزان  احلسينية  القصائد 
الزغري  غري)اي  بالصهّ وسمي 
للتفريق  الدارجة(  باللهجة 
ال��روادي��د  أح��د  وب��ني  بينه 
محزة  املال  آنذاك  املشهورين 
السامك )رمحه اهلل( الذي كان 
يف  منه  وأق��دم  بالسن  يكربه 
املال  ويعد  احلسينية،  اخلدمة 
من أشهر الرواديد احلسينيني 
ك��رب��الء  أنجبتهم  ال��ذي��ن 
زال��ت  م��ا  وال��ع��راق، حيث 
اآلن  إىل  تقرأ  قصائده  أشهر 

يف املجالس احلسينية.
وق��د ت��ول امل��ال مح��زة بني 
والنجف  والساموة  البرصة 
ع��دة  ل��س��ن��وات  األرشف 
بارزًا،  حضورًا  فيها  وسجل 
االمام  مشهد  يف  أيضًا  وقرأ 
ويف  السالم(  )عليه  الرضا 
وكانت  املقدسة،  قم  مدينة 
وف��ات��ه إث��ر م��رض أمل ب��ه يف 
22 شوال من عام 1396ه� 
كربالء  وادي  يف  ودف���ن   ،

القديم.

الشاعر كاظم املنظور
بن  حسون  ب��ن  كاظم  ه��و   
يف  ولد  الشمري،  عون  عبد 

كربالء عام 1891 ميالدي، 
حملة  يف  1309ه����  امل��واف��ق 
تكية  )خلف  النجف  ب��اب 
يف  عاش  حاليا(،  العباسية 
ظل والده الذي تويف وفارقه 
فتبنى  سنوات،  سبع  وعمره 
األكرب  أخوه  ورعايته  تربيته 

وخالُه.
ويف ريعان شبابه أخذ يرتدد 
احلسينية،  امل��ج��ال��س  ع��ىل 
حم��رم  ش��ه��ري  يف  الس��ي��ام 
الشعر،  حيفظ  وكان  وصفر، 
احلفظ  ملكة  عليه  وب��ان��ت 
يقرأ وال يكتب،  أنه ال  رغم 
وهو  القرآن  حفظ  وأكمل 
والعرشين،  اخلامسة  سن  يف 
الكتابة، وكان  يتقن  أن  دون 
للكتابة،  حوله  بمن  يستعني 
يف  القرآن  قراءة  أكسبته  وقد 
يف  فريدة  موهبة  املبكر  سنه 
نظم الشعر بصورة ميزته عن 
يف  الشعر  كان  حيث  أقرانه، 
ذلك الوقت يدور عىل واقعة 
أن  إال  وم��أس��اهت��ا،  ال��ط��ف 
املنظور أستطاع أن يأت بنمط 
شعري جديد ثوري نابع من 
اإلسالمية،  العقيدة  صميم 
وأستطاع أن ُيدخل مفردات 
جديدة يف شعره ومنها: عامل 
وال��ربزخ  وال��ق��رب  األرواح 

واحلساب والشفاعة. 
بشاعر  امل��رض  أط��اح  ومل��ا 
ال��ف��راش،  الزم  ك��رب��الء، 
ف��ت��وج��ه وج���ه���اء ك��رب��الء 
واحل��س��ي��ن��ي��ون وأص��ح��اب 
لزيارته  احلسينية  املواكب 
اآلالم  كانت  حيث  بيته،  يف 
وجهه  قسامت  عىل  ترتسم 
أن  دون  امل��رض،  ش��دة  من 
من  أكثر  نقله  وت��م  يشكو، 
احلسيني  مستشفى  إىل  مرة 
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األخرية،  املرة  إن  إال  القديم 
وأصابه  امل��رض،  فيها  أشتد 
وبدأ  شديد،  معوي  نزيف 
حافل  عمر  بعد  احلياة  يودع 
احلسينية  ب���اإلن���ج���ازات 
بتاريخ  عامًا  الثامنني  ناهز 
 1394 اآلخ��ر  مج��ادى   26
السابع عرش  املوافق  للهجرة 

من متوز 1974..

احلاج جواد الشمر 
ه���و احل����اج ج����واد ك��اظ��م 
الوالدة  سنة  الشمر  احلسون 
الوالدة  حمل  ميالدية   1933
باب  حملة  املقدسة  ك��رب��الء 
ال��ط��اق ول���د احل���اج ج��واد 
وترعرع  حسينية  عائلة  مع 
املقدسة،  كربالء  مدينة  يف 
ح��ي��ات��ه يف خ��دم��ة  وق���ىض 
احلسني )عليه السالم( حيث 

الشمر  بجواد  ولقب  عرف 
)عليه  الشمر  دور  لتجسيده 
)لعنه  حرملة  ودور  اللعنة(، 
بن  عمر  دور  وكذلك  اهلل( 
لكن  اللعنة(،  )عليه  سعد 
عرفه  الكربالئي  ال��ش��ارع 
كان  وحيث  الشمر  بجواد 
جيسد مجيع الشخصيات التي 
وح��رضت  ال��ع��داء  ناصبت 
حمرم  شهر  يف  كربالء  واقعة 
اخل��ي��ام  ح���رق  اىل  احل����رام 
كان  وقد  السبايا،  وخ��روج 
املناسبات  ب��اق��ي  يف  ف��اع��ال 
املؤمنني  أمري  كوالدة  الدينية 
خيرب  وي��وم  السالم(  )عليه 
وم���رد ال��ش��م��س، ورج���وع 

الفواطم.
البعثي  النظام  أزالم  يرتكه  مل 
مديرية  اىل  واعتقل  البائد 
يف  بيته  م��دامه��ة  بعد  األم��ن 
الغربية  العباسية  منطقة 
موكب  مقتنيات  ومصادرة 
كانت  التي  احليدرية  مجهور 

يف بيته.
 13 ت��اري��خ  يف  املنية  واف��ت��ه 
وف��اة  ليلة  األوىل  مج���ادى 
)عليها  ال���زه���راء  ف��اط��م��ة 

السالم( سنة 2010 م. 

الشيخ عبد الكريم ابو 
حمفوظ 

بن  الكريم  عبد  الشيخ  هو 
املولود  الكربالئي  عيل  حممد 
)أبو  امللقب  1305ه���  عام 
الربع  يف  العبايس  حمفوظ( 
املنرصم،  القرن  من  الثاين 

للعلم  حمبًا  صغره  منذ  نشأ 
ثقافته  واستمد  واألدب، 
فطاحل،  علامء  من  العالية 
درس عىل يد العالمة الكبري 
القزويني،  م��ه��دي  السيد 
ورشح  الندى  القطر  رشح 
جالل دين السيوطي واملغني 
اللبيب عن كتب األعاريب، 
ال��ش��ي��خ  ي���د  ع���ىل  ودرس 
فاضل األجرومية يف النحو، 
)املنظومات  ديوانه  وص��در 

أج���زاء،  بثالثة  احلسينية( 
وحيمل  غالبًا،  بكائي  شعره 
عاطفية  زخ��ات  طياته  بني 
للخري،  حمبًا  الدموع،  تستدر 
صوته  ينطلق  ل��ه،  س��اع��ي��ًا 
ليصل  األج���ش  اجل��ه��وري 
لسانه  بصعوبة،  متلقيه  إىل 
الشعر  يكتب  فصيح،  عريب 
بنوعيه )الفصيح والشعبي(، 
 20 يوم  ربه  جوار  إىل  انتقل 
ودفن  1385ه�،  احلجة  ذي 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف 
أبًا  كربالء  خرست  وبفقده 
من  وق��ورًا  وشيخًا  عطوفًا 
مشاهري رواد املنرب احلسيني.

الشاعر مهدي االموي
عدنه  م��ا  حسني  غ��ري  إح��ن��ا 
اه��واي  وال��ذن��وب  وسيله  

كفته ثجيلة
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رموز  أحد  األم��وي  الشاعر 
الكبار  احلسينيني  الشعراء 
األيام  ذاك��رة  ترتهم  الذين 
كلام حل شهر حمرم األحزان، 
عبد  مهدي  احل��اج  ولد  فقد 
السالمي  ع��ل��وان  ال����رزاق 
مدينة  يف  ب��األم��وي  املكنى 
كربالء املقدسة سنة 1926م 
وأزقتها  حمالهتا  يف  وترعرع 
حتى عمر الرابعة عرش حني 
اخلدمة  جمال  يف  يدخل  أخذ 
حسيني،  كمنشد  احلسينية 
فكان أستاذه الشيخ كريم أبو 
القرآن  حفظ  حيث  حمفوظ، 
واستمر يف  يديه  الكريم عىل 
عديد  مع  احلسينية  خدمته 
ممن عارصوه يف هذا املجال، 
قوله:  حسب  متأثرًا  فكان 
السامچ  مح��زة  امل��ال  ب��احل��اج 
اب���ُن ع��م��ه«، ح��ي��ث أح��ب 
ة احلسني )عليه  مىَ دىَ األموي خىَ
اجلميع،  أحبه  وقد  السالم( 
خيص  ما  يف  جيامل  ال  وك��ان 
املنرب احلسيني كإدارة أو شعر 
له  متتد  أن  وقبل  إنشاد،  أو 
خلسة  له  امتدت  املنون  يد 
كف املرض لتعترصه وتعله 
األناة نحيال فيلتهمه املوت.. 
لينتقل إىل رفقته وأحبابه من 
احلسينيني  الشعراء  أسالفه 
يوم  الصاحلني،  مثوى  حيث 
االثنني يف 12/ شوال/ سنة 

1422 هجرية.
الشاعر والرادود حممد 

القندرجي
حممد  منتظر  اب��و  احل��اج  هو 
كربالء  مواليد  جابر  مح��زه 
م،   1949/1/1 املقدسة 
احلسني  خلود  خالد  صوت 
املنرب  خدم  السالم(،  )عليه 
وطاملا  ال��رشي��ف  احلسيني 

خادم  )لداعيكم  ي��ردد  كان 
نسبة  عن  ُيسأل  حينام  املنرب( 
بإبداعه  يتاجر  ومل  القصيدة، 

او يتكسب به، شاعر حسيني 
واداٍء  شجي  ص��وت  وذو 
يكون  ال  وكيف  اح���رتايف، 
الويف  التلميذ  وه��و  كذلك 
ال��روادي��د  لشيخ  والنجيب 
نلىَ  كام  الصغري،  محزة  املال 
امري  واب��داع��ات  روائ��ع  من 
املرحوم  احلسينيني  الشعراء 

كاظم املنظور الكثري.
للمبدأ  إلخ��الص��ه  ونتيجة 
الواعي  والتزامه  احلسيني 
ب���ذا اخل���ط دف���ع امل��رح��وم 
حممد ثمن اخالصه والتزامه 
باهظا من صحته يف سجون 
البائد  الديكتاتوري  النظام 
الذي اراد اخفات االصوات 
تصدح  كانت  التي  احلسينية 
)عليه  احلسني  اإلمام  بحب 
االي���ام  تلكم  يف  ال��س��الم( 
السود، فكان ان ذهب ذلك 
التاريخ  م��زاب��ل  اىل  النظام 
القندرجي  محزة  حممد  وبقى 
ومرتبعا  وش��اع��را  رادودا 
ومتذوقي  حمبيه  قلوب  عىل 
الراقي  احلسيني  وادبه  شعره 
الركاكة  من  خيلو  كان  الذي 
باهل  تليق  ال  التي  واملعاين 

البيت )عليهم السالم(.
الرخيمة  حنجرته  وظلت 

ت���ص���دح ب�����ارق واش��ج��ى 
واالطوار  االصوات  وافخم 
البعد  كل  البعيدة  واالشعار 
ع��ن ال��ل��غ��و واهل����رج ال��ذي 
احلناجر  من  الكثري  يكتنف 
فرض  متزنا  رادودا  فكان 
احلسينية  الساحة  عىل  نفسه 

بجدارة. 
/23 االح��د  صباح  وت��ويف 

عمر  ع��ن  آذار/2014م، 
ناهز 67 عاما بعد رصاع مع 

املرض.

الرادود صادق ملك
سنة  يف  امل����رح����وم  ول����د 
ب��اب  منطقة  يف  1968م 
منطقة  يف  وبالتحديد  اخلان 
سوق باب اخلان والتي تعترب 

منطقة ابائه واجداده
املنطقة  هذه  يف  وترعرع  نشا 
وكان منذ بداية عمره يامرس 
احلسينية  القصائد  ق���راءة 
املايض  القرن  ثامنينات  ومنذ 
البيوت  يف  يقرا  ك��ان  حيث 
خمترصة  ق���راءة  وامل��ج��ال��س 
وكانت بداية قراءته يف جامع 
احلسني  سوق  يف  العطارين 
عليه السالم ثم كانت قراءته 

يف منطقة باب اخلان
مرتني  التسعينات  يف  اعتقل 
قبل  م��ن  م���رات  ث���الث  او 
ويف  ال��ب��ائ��د  ال��ن��ظ��ام  ازالم 

عندما  اعتقل  املرات  احدى 
عبد  بيت  يف  املنرب  يعتيل  كان 
ألقى  حيث  اليارسي  العال 
القبض عليه من قبل مديرية 
القبض عليه  ألقى  االمن كام 
احلسني  حي  يف  أخ��رى  م��رة 
حيث كانت القراءة احلسينية 

يف زمن النظام تعد خماطرة 
تتلمذ املرحوم عىل يد األستاذ 
حممد الرادود أيب منتظر الذي 
رافقه طيلة حياته وتأثر بعدد 
منهم  واخلطباء  الشعراء  من 

كاظم منظور ومحزة الزغري 
قرا يف العديد من املحافظات 
ال��ع��راق��ي��ة م��ن��ه��ا ال��س��اموة 
وال����ن����ارصي����ة وال���ك���وت 
داوود  حسينية  يف  والبرصة 
العاشور وكذلك قرا يف دول 

البحرين وإيران وسوريا
كان يقرا يف حرم ايب الفضل 
وعىل  مجعة  ليلة  كل  العباس 

مدار السنة
فيها  فارقنا  التي  اجلمعة  يف 
قبل  من  دع��وة  لديه  كانت 
ل��ت��ك��ري��م��ه م���ن ق��ب��ل ه��ي��أة 
ذك��رى  بمناسبة  ال��ش��ع��راء 
السالم  عليها  الزهراء  والدة 
ولكن مل حيرض ألنه بإرادة اهلل 
اثر  األعىل  الرفيق  اىل  انتقل 
نوبة قلبية ولديه أربعة أوالد 
وسجاد  وحسني  مصطفى 
وادي  يف  االن  وق��ربه  وع��يل 
السالم بالقرب مقربة الشيخ 

هادي الكربالئي
ع��ارصوه  الذين  طبقته  من 
عبد  معه  ي��ق��رأون  وك��ان��وا 
وحسني  االم����وي  األم����ري 
حممد  منتظر  وأب��و  العذيبي 

الرادود وسيد محودي 
ومال  عامر  مال  تالمذته  من 

امحد واخرون.
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وأك������د س���امح���ة ال��ش��ي��خ 
رضورة  ع���ىل  ال��ك��رب��الئ��ي 
اس����ت����خ����دام االس���ال���ي���ب 
اجل  من  احلديثة  والتقنيات 
الزراعية  بالثروة  النهوض 
كربالء،  مدينة  يف  واحليوانية 
هو  الناجح  القائد  انهّ  مبينًا 
البديل  يوفر  ان  يستطيع  من 
يف الوضع احلرج وان يتجاوز 
مرشوعه  امام  العقبات  مجيع 
ليكون قدوة لبقية املؤسسات 

واملشاريع«. 

»عىل  ان  الكربالئي  وأوضح 
املدينة حتقيق اهلدف االسايس 
االرت��ق��اء  وه��و  إنشائها  م��ن 
بالواقع االقتصادي وتوفري ما 

حيتاجه املستهلك العراقي«.
 م���ن ج��ه��ت��ه ب����نيهّ اخل��ب��ري 
عوز  عدنان  احلاج  الزراعي 
ال��ش��م��ري امل����رشف ال��ع��ام 
احلسني  االم���ام  مدينة  ع��ىل 
ان  الزراعية:  السالم(  )عليه 
»اهلدف من الزيارة هو اطالع 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 

السيد  وج��ن��اب  الكربالئي 
الواقع  عىل  املوسوي  جعفر 
واحليواين  الزراعي  االنتاجي 
تنتج  امل��دي��ن��ة  أن  ب��اع��ت��ب��ار 
عن  فضاًل  زراعية  حماصيل 
املوايش  لرتبية  حقوال  ها  ضمهّ

واألغنام«.
»مدينة   ان  ع��وز،  وأض���اف 
اإلمام احلسني )عليه السالم( 
املحاصيل  ب��زراع��ة  خمتصة 
)اخليار  املحمية مثل  الزراعية 
اهل��ول��ن��دي، ال��ب��اذن��ج��ان ذو 

الفلفل  االسبانية،  االصناف 
احل���ار وال���ب���ارد ،ال��ط��امط��م 
الغذائية(  والعادية  الكرزية 
تطور  يف  فالعمل  هلل  واحلمد 
املدينة  يف  االنتاج  وتواصل 
عىل  له  خمطط  وكام  باستمرار 
سد  أج��ل  م��ن  السنة  م���دار 

النقص احلاصل يف السوق«.
لإلنتاج  »بالنسبة  عوز،  وبني 
ب�  املدينة  بدأت  فقد  احليواين 
)240 رأس غنم( واصبحت 
 3000( قصرية  فرتة  خالل 

الشيخ الكربالئي خالل زيارته
 مدينة االمام الحسين )عليه السالم( الزراعية:

ضرورة االرتقاء بالواقع الزراعي والحيواني بالعراق واستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في االنتاج

االحرار/ حسين نصر

زار المتولي الشـــرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي ورافقه السيد جعفر الموسوي 
االمين العام للعتبة المقدسة، مدينة االمام الحسين )عليه السالم( الزراعية التابعة للعتبة المقدسة، من أجل تفقد 

عمليات إنتاجها وما تساهم به من سّد النقص الحاصل في السوق من المحاصيل الزراعية والعلفية.
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تصل  ان  ونأمل  غنم(  رأس 
املستقبل،  يف   )6000( اىل 
لتطوير  خطة  هناك  وأنهّ  كام 
مع  مباحثات  ولدينا  املدينة، 
لتجهيزنا  هولندية  رشك��ة 
 500( ب����  اب���ق���ار  ب��م��ح��ط��ة 
توفري  أجل  من  ثنائي(  رأس 
ال��ل��ح��وم واحل��ل��ي��ب، وس��د 
وتقليل  احل��اص��ل  ال��ن��ق��ص 
النزعة االستهالكية للمواطن 
اغ��راق  م��ن  واحل��د  العراقي 
املستوردة  باملحاصيل  السوق 
والعمل  اإلقليمية  الدول  من 
عىل تشغيل األيدي العاملة«.

»ت��م  ان���ه  إىل  ع���وز  ول��ف��ت 
املدينة  م��س��اح��ة  اس��ت��غ��الل 
دونم(   1000( ل�  تصل  التي 
والشعري  احل��ن��ط��ة  ب���زراع���ة 
احلقلية  املحاصيل  وبعض 
وال��ع��ل��ف��ي��ة، وام�����ا اجل���زء 
االمامي فهو خمصص لزراعة 

املحاصيل املحمية«.
ان  »رس  ع��ن   ع��وز  وكشف 
االنتاجي  العمل  يف  النجاح 
يكمن  واحل��ي��واين  ال��زراع��ي 
والرؤية  امليدانية  املتابعة  يف 
بتزايد مستمر  الفنية واالنتاج 
نتيجة جهود االخوة العاملني 

يف  واخ��الص��ه��م  وتفانيهم 
العمل، فضاًل عن اعتامدنا عىل 
الزراعة  اي  املحمية  الزراعة 
البالستيكية«،  البيوت  داخل 
مبينًا ان »من املخطط ان نزرع 
النفيضة  الزراعية  املحاصيل 
م��ث��ل )ال���ت���ني وال��ع��رم��وط 
الصيفي والعنجاص( وانشاء 
ب��س��ت��ان ن��م��وذج��ي ي��ق��اوم 
ال��زراع��ي��ة  االرض  طبيعة 
بالوقت  مشريًا  املدينة«،  يف 
العال  »التنسيق  إىل  ذات���ه 
كربالء  يف  البيطرة  دائ��رة  مع 
واللقاحات  العالج  لتقديم 

فضاًل  للحيوانات،  املتطلبة 
وزارة  م���ع  ال��ت��ن��س��ي��ق  ع���ن 
االحتياجات  لتوفري  الزراعة 
ال���رضوري���ة م��ن االس��م��دة 

والبذور«.
مدينة  ان  بالذكر  واجل��دي��ر 
اإلمام احلسني )عليه السالم( 
الزراعية من املشاريع الكبرية 
احلسينية  للعتبة  ال��ت��اب��ع��ة 
عىل  عملت  وق���د  امل��ق��دس��ة 
األساليب  وإدخال  تطويرها 
للزراعة  احلديثة  والتقنيات 

فيها.
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رس��ول  أمح��د  لنا  ويتحدث 
شعبة  م���س���ؤول  ف���رح���ان، 
ال��ش��ه��داء  ذوي  رع���اي���ة 
احلسينية  العتبة  يف  واجلرحى 
الفتوى  ص��دور  »بعد  قائاًل: 
الكفائي(  )اجلهاد  ب�  املباركة 
العليا  الدينية  املرجعية  من 
حل��ف��ظ ال��ب��الد وال��ع��ب��اد من 
االرهابية  اجل��امع��ات  خطر 
اجتاحت  التي  والتكفريية 
العراقية  االرايض  من  الكثري 
املباركة  الفتوى  هلذه  وكانت 
يف  وف��ري��دة  كبرية  استجابة 
ن��وع��ه��ا وح��ج��م��ه��ا ف��س��ارع 

ابناء  من  املؤمنون  الشباب 
هذا البلد للدفاع عن االرض 
وال���ع���رض وامل��ق��دس��ات، 
سامحة  من  مبارش  وبتوجيه 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
تم تأسيس هذه الشعبة والتي 
الشهداء  عوائل  برعاية  ُتعنى 
الشعبي  للحشد  واجل��رح��ى 
هلا  ُوضعت  أن  بعد  املبارك 
هيكلية ووحداْت تقوم بمهام 

متعددة«.
»تضم  ف���رح���ان،  وأض����اف 
ال��ش��ع��ب��ة وح����دة ال��رع��اي��ة 
متابعة  عن  املسؤولة  الصحية 

اجل���ري���ح 
املعركة  ارض  يف  إصابته  منذ 
حتى متاثله للشفاء بشكل تام 
الالزمة،  احتياجاته  وتوفري 
بمتابعة  عملها  إىل  إض��اف��ة 
الشهداء  عوائل  من  امل��رىض 
وقمنا بمساعدة من حيتاج إىل 

عملية 
زين  مستشفى  يف  جراحية 
ال��س��الم(  )عليه  ال��ع��اب��دي��ن 
خ��ارج  جراحية  وعمليات 
بعض  رصف  م��ع  ال��ع��راق 

االدوية املهمة هلم«.
متابعة  »لدينا  حديثه،  وتابع 

جهود استثنائية لشعبة رعاية ذوي الشهداء والجرحى 
التابعة للعتبة الحسينية 

بتوجيه من سماحة ممثل المرجعية الدينية العليا في كربالء المقدسة والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية 
المقدسة برعاية ذوي شهداء وجرحى الحشد الشعبي المقّدس، فقد تم فعاًل تأسيس شعبة خاصة مهمتها 
متابعـــة مثل هذه الحاالت تثمينًا وتقديرًا لما يقدّمه األبطال من تضحيات جســـام في ســـاحات المعركة 

دفاعًا عن األرض والعرض والمقدسات.

صر
ن ن

سي
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حرا
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م��س��ت��م��رة حل��ال��ة اجل��رح��ى 
املرضية؛  حالتهم  وبحسب 
فاقدًا ألحد  فإذا كان اجلريح 
فقده  ما  بعمل  قمنا  أطرافه 
لألطراف  الوارث  مركز  من 
للعتبة  العائد  االصطناعية 
قد  او  س��ة،  امل��ق��دهّ احلسينية 
عملية  إىل  ب��ح��اج��ة  ي��ك��ون 
من  اخ��رى  مناطق  او  للعني 
اجل��س��م ح��ي��ث ت��م ارس���ال 
والبعض  روسيا  اىل  البعض 

اىل املانيا لتلقي العالج«. 
أم���ا ال���وح���دة ال��ث��ان��ي��ة كام 
الرعاية  )وح���دة  فهي  ب��نيهّ 
بعوائل  وتعنى  االجتامعية( 
عوائل  وك��ذل��ك  ال��ش��ه��داء 
يكون  وال��رتك��ي��ز  اجل��رح��ى 
عىل عوائل الشهداء ونود ان 
هم  الشهداء  اغلب  ان  نبني 
لذلك  الفقرية  الطبقات  من 
املعيشية  ح��االهت��م  ت��ك��ون 
ودون  صعبة  واالجتامعية 
خ��ط ال��ف��ق��ر وال��ب��ع��ض من 
دار  يملك  ال  الشهداء  ذوي 
متدنية  االقتصادية  وحالتهم 
بمتابعة  الشعبة  هذه  فتقوم 
جلنة  ولدينا  الشهداء  عوائل 

خاصة ُتري الكشف امليداين 
للعائلة ولدينا استامرة خاصة 
ادراج  يتم  امل��وض��وع  هل��ذا 
ون��ح��اول  فيها  املعلومات 
حاجة  االك��ث��ر  ��ل  ن��ف��ضهّ ان 

سامهت  وق��د  وب��ال��رتت��ي��ب، 
بناء  بإكامل  املقدسة  العتبة 
الشهداء  لذوي  الدور  بعض 
بعض  يف  م��س��اع��دهت��م  او 
كتجهيز  االخ���رى  االم���ور 

األثاث وغريها«.
وأخ���������ريًا م����ع )وح�����دة 
��ت��ه��ا:  األرش����ي����ف( وم��ه��مهّ
»ت��وث��ي��ق ك��اف��ة االول��ي��ات 
للجرحى  او  للشهداء  سواء 

الفصائل  بعض  مع  بالتنسيق 
 - الشعبي  احلشد  هيئة  او 
املقر العام يف بغداد، ونحاول 
ملفا  شهيد  لكل  نضع  ان 
اجلرحى  وكذلك  به  خاصا 

هيئة  مع  تنسيق  لدينا  حيث 
يف  بغداد  يف  الشعبي  احلشد 
عوائل  ك��زي��ارة  برامج  ع��دة 

املقدسة  للمراقد  الشهداء 
الشهداء  بعوائل  نأت  حيث 
ألداء  املحافظات  ك��ل  م��ن 
واملبيت  ال��زي��ارة  م��راس��ي��م 
والقاء  ال��زائ��ري��ن  مدينة  يف 

لدينا  وايضًا  دينية  حمارضات 
عوائل  لرعاية  اخرى  برامج 

الشهداء«.
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حسني  عيل  املهندس  وحتدث 
حمسن اخلفاجي مدير املرشوع 
ال��ق��دس،  ارض  رشك��ة  م��ن 
احلائر  توسعة  م��رشوع  ع��ن 
ق��ائ��ال:  ال��رشي��ف  احلسيني 
بشكل  التوسعة  »م���رشوع 
لدى  املهمة  املشاريع  من  عام 
االمانة العامة للعتبة احلسينية 

املشاريع  من  وهو  املقدسة، 
التي حظيت باهتامم  االولوية 
عبد  الشيخ  سامحة  وإرشاف 
املتول  الكربالئي  امل��ه��دي 
احلسينية  للعتبة  ال��رشع��ي 

املقدسة«.
»املرشوع  أن  اخلفاجي  وتابع 
اجلزء  وبقي  ثلثيه،  تسليم  تم 
بايب   من  يقع  الذي  املقطع  او 
والزينبية،  احلاجات  ق��ايض 
حيث تم اناء العمل وانجازه 
اىل   %90 ب��ني  ت��ق��در  بنسبة 

.»%95
االخ��ري  »امل��ق��ط��ع  أن  مبينا 
عدة  عىل  حيتوي  للمرشوع 

منظومات: كالتربيد واحلريق 
وم��ن��ظ��وم��ات ال��ك��ام��ريات، 
وك��ل وس��ائ��ل ال��راح��ة، كام 
مصاعد  ع��ىل  اي��ض��ا  حي��ت��وي 
جانبي  ع��ىل  هيدروليكية 
رشكات  نفذهتا  القبلة  ب��اب 
كرشكة  ب��ا،  معرتف  عاملية 
اليابانية، ومصعدين  هونداي 
اخرين اىل جهة باب الزينبية، 
كهربائية«،  س��المل  وارب��ع��ة 
من  نوع  اول  »انا  اىل  مشريا 
واملصاعد  الكهربائية  السالمل 
اهل��ي��درول��ي��ك��ي��ة ت��دخ��ل اىل 

العتبات املقدسة«. 
اىل  اخل���ف���اج���ي  وأش�������ار   

الكلية  البناء  مساحة  »أن 
بأياٍد  انجز  ال��ذي  للمرشوع 
تبلغ  م��اه��رة،  فنية  ع��راق��ي��ة 
)24000م2(،  ي��ع��ادل  م��ا 
مقاطع،  ثالثة  اىل  وتنقسم 
دي��ك��ورات  فيها  اس��ُت��خ��ِدمىَ 
مزجت بني الديكور احلديث 

والفن املعامري االسالمي«.
رشكة  تنفذه  ال��ذي  امل��رشوع 
اهلندسية،  ال��ق��دس  ارض 
ب��ت��م��وي��ل دي�����وان ال��وق��ف 
مقطعه  حي��ت��وي  ال��ش��ي��ع��ي، 
االخ���ري ع��ىل ث��الث��ة ط��واب��ق 
ت��أت  رسداب  ع��ىل  م��ش��ي��دة 
لتوفري  ان��ش��ائ��ِه  م��ن  ال��ف��ائ��دة 

وصلت العتبة الحســـينية المقدســـة الى نســـب متقدمة من انجاز مشروع توســـعة الحائر الحسيني ـ المرحلة 
األخيـــرة، والواقع الى الجهة الجنوبية من العتبة المقدســـة من باب قاضي الحاجـــات إلى باب الزينبية اللتين 

تتوسطهما باب القبلة، وتميز هذا القاطع عن سابقيه بفرادة تصميم باب القبلة ومساحة التوسعة.

من مشروع توسعة الحائر الحسيني

انجاز %95
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ألداء من مشروع توسعة الحائر الحسيني اك����رب  م��س��اح��ة 
فريضة الصالة واالدعية 

جمالس  وإقامة  الدينية  واملحارضات 
هذا  يف  االريض  الطابق  أم��ا  ال��ق��رآن، 

وكيشوانيات  امانات  عىل  فيحتوي  املقطع 
والسالمل  اهليدروليكية  املصاعد  اىل  اضافة 
للزائر  االول  الطابق  يتيح  فيام  الكهربائية، 
بكل  احلائر  مرشوع  مجيع  اىل  التنقل  مساحة 
للزائرين،  خمصص  وهو  ومقاطعه  مفاصله 
العتبة  اىل احتوائِه عىل دار ملخطوطات  اضافة 
بقية  عن  االخري  املقطع  يتميز  فيام  احلسينية، 
لدخول  الرئيسية  الباب  القبلة  بباب  املقاطع 
الزائرين، ويتميز ايضًا بالديكور املغريب الذي 

يعارص احلداثة يف الفن املعامري..
املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  بالذكر  وجدير 
راعت يف هذا املقطع توسعة عدد من األبواب 

ومنها: )الرجاء، القبلة، الزينبية(«.
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حجتهم  تقويهّ  حجج  عن  يبحثون  بينهم  فيام  املحتجون 
عندما  تكون  حجة  واق��وى   ، االخرين  حجة  وتضعف 
يستشهد با احدهم من مصادر االخر، وهكذا حجة جيب 
فهنالك  قوهتا  تثبت  حتى  دقيقة  ملعايري  خاضعة  تكون  ان 

املدسوس وغري ذلك .
ماهية  خص  يشهّ السالم  عليه  الرضا  لالمام  حديث  يف 
صميم  يف  فكانت  االحتجاجات  يف  خمالفيهم  ادع��اءات 
أخبارا  وضعوا  خمالفينا  إن  السالم:  عليه  يقول  احلجة 
 ، الغلو  أحدها   : أقسام  ثالثة  عىل  وجعلوها   ، فضائلنا  يف 
وثانيها التقصري يف أمرنا، وثالثها الترصيح بمثالب أعدائنا 
إىل  ونسبوهم  شيعتنا  روا  كفهّ فينا  الغلو  الناس  سمع  فإذا   ،
وإذا   ، فينا  اعتقدوه  التقصري  سمعوا  وإذا  بربوبيتنا،  القول 

سمعوا مثالب أعدائنا بأسامئهم ثلبونا بأسامئنا .
هذه الثالثة مع املثل : فاالول مثال حممد بن نصري الفهري 
النبي  السالم وهو  اهلادي عليه  ادعى االلوهية لالمام عيل 
وكانت غايته مجع االموال الرشعية ، املخالفون ملذهب اهل 
بالغلو،  الشيعة  ويتهمون  به  السالم حيتجون  عليهم  البيت 

االمثلة كثرية جدا ولكننا للتوضيح ذكرنا هذا .
ة غري ملتزمني  احلالة الثانية هنالك بعض من شيعة وهم قلهّ
ملذهب  املخالف  ينسبها  اقواال  ويقولون  اعامال  فيظهرون 
بلباس  تلبس  من  حال  هو  كام  السالم  عليهم  البيت  اهل 
الدين اليوم ويظهر من الفضائيات حتت عنوان رجل دين 

شيعي واحلليم تكفيه االشارة .
تاخذه  ممن  الشيعة  من  البعض  من  هنالك  الثالثة،  واحلالة 
وشتام  سبا  الرد  فيكون  االخرين  بمثالب  فيشهر  العصبية 
ملذهب اهل البيت عليهم السالم وحتى االئمة اهلداة عليهم 

السالم .
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والدة االمام جعفر الصادق )عليه السالم( 
والدة مدرسة رسالة جده رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله(

ال نستطيع ان نختزل سرية االمام الصادق عليه السالم بمقال او حتى كتاب ولكننا اليسعنا يف هذا املقال اال االشارة 
لبعض من درره والتعقيب عليها بمناسبة والدته امليمونة ومن كلامته الرائعة أحبهّ اخواين إِلهّ من أهدى إِلهّ عيويب  أحبهّهم 
إليه طاملا ينبهونه عىل اخطائه وينصحونه بتجنبها وتعليمه عىل الفضيلة ، واهلدية تكون من طيب نفس فالنصح هنا يكون 

عن طيب نفس وليس االنتقاص فجاء الفعل اهدى بمنتهى املوضوعية والبالغة .
وقد جعل قبول النُّصح للمؤمن أمرًا ال غنى عنه ، فقال عليه السالم : ال يستغني املؤمن عن ِخصلة به ، واحلاجة إىل ثالث 
ِخصال : توفيق من اهللهّ عزهّ وجلهّ ، وواعظ من نفسه ، وقبول من ينصحه اكمل الناس عقاًل أحسنهم ُخلقًا كامل العقل ال 
يتاتى اال من اتقان اخللق فليس بعاقل او حتى عامل اذا كانت خلقه سيئة فاالخالق هي متام وكام وزينة العقل ، وباالخالق 

يصف االمام عليه السالم االنسان بانه ) دعامة اإلنسان العقل ( وقال ) العقل دليل املؤمن(.
وكيف لنا معرفة العقل وكامله ؟ اشار اىل ذلك عليه السالم بالقول )كامل العقل يف ثالث : التواضع هللهّ ، وُحسن اليقني 
، والصمت إاِل من خري(، هذه الصفات لربام ينظر اليها البعض من غري االلتفات انا نتاجات العقل الراجح بل انا من 
اساسياته والتواضع صفة يتمتع با من يأمل رجحان العقل ويضيف هلا حسن اليقني ، واليقني هي عقائدنا فمن يؤمن 
بالعقائد، واما الصمت فانه  ايامننا  اليقني هي املصداق لقوة  العقائد جيب ان يرتمجها باعامل حسنة وجليلة فحسن  بذه 
الكفيل باالجابة عىل كثري من املشاكل فبالصمت تظهر لنا مستجدات بحيث اننا لو حتدثنا قبل ظهورها الخطأنا وندمنا ، 
بل الصمت يف بعض االحيان يدل عىل الرزانة وسعة العقل واحللم ، ورشط الصمت بان ال يكون يف الكالم خري فاخلري 
م فِلن  اوىل من الصمت عندما يتوقف عىل الكالم ، وهو دليل قاطع عىل اننا اما ان نقول خريا او نسكت  إِن شئت أن تكرىَ
، وإِن شئت أن هُتان فاخشن وهذا مصداق لالية الكريمة التي حيذر اهلل عز وجل رسوله من ان يكون غليظ القلب فض 
الكالم الن هذا سيجعل الناس تنفض من حواليه ، والكلم الطيب يات بالوقار والتكريم لصاحبه من كُرم أصله الن 
قلبه ، ومن خشن عنرصه غُلظ كبده االصل هو االصل فالذين اصلهم طاهر ونقي وكريم فان قلبه يتسم باللني واملحبة 
والتواضع والعكس بالعكس العلامء ُامناء ، واألتقياء حصون ، واألوصياء سادة هنا تتجىل منزلة العامل والتقي والويص 
واالخري سيدهم كام اشار عليه السالم باحلديث ، فالعامل هو االمني عىل تراث اهل البيت عليهم السالم بحد ذاته من مل 

يستِح عند الغيب ، ويرعِوي عند الشيب ، وخيش اهللهّ بظهر الغيب فال خري فيه .
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حكمتان بمعنى واحد

الرد على شيخ من اهل الكوفة

هنالك من يرفض الكلمة من شخص ما ويرضاها 
املثال  نفسها وبمعناها من شخص اخر عىل سبيل 
فيشيد  ارسطو  فلسفة  عن  يتحدث  من  هنالك 
يشء  وهذا  النسب«  عن  يغنى  األدب   « بحكمته 

سليم .
ونحن اتباع مذهب اهل البيت عليهم السالم نشيد 
بقول االمام الصادق عليه السالم» إءتونا بأعاملكم 
وال تأتونا بأنسابكم«، فحديث االمام الصادق عليه 
باألدب  خصه  فاألول  قوال،  واشمل  اعم  السالم 
للدين  فائدة  فيه  الذي  بالعمل  خص  الثاين  بينام 

والناس ومن ضمنه سيكون خلق وأدب العامل.

يا عيل بن احلسني إن جدك كان  الكوفة:  قال شيخ من أهل 
يقول وهو )يقصد من حارب عليًا � عليه السالم �(

) إخواننا بغوا علينا (.
فقال عيل بن احلسني عليه السالم : أما تقرأ كتاب اهلل ) وإىل 
عاد أخاهم هودا( فهم مثلهم أنجى اهلل عز وجل هودا والذين 

معه وأهلك عادا بالريح العقيم .
احتجاجاته  يف  السالم  عليه  السجاد  االمام  يستشهد  ودائام 
بااليات القرانية التي ال تقبل اجلدل ويف نفس الوقت يسهم 
يف كشف خفايا القران عىل من جيهل ماهو القران ويثبت هلم 
اهلل  صىل  الرسول  بم  اوىص  الذي  الثاين  الثقل  ضمن  بانه 
عليه واله، اضافة اىل دقة اختيار االية والتي من خالل احلدث 

يثبت تفسريها وابعادها.
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قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم : » من رزقه اهلل حب األئمة من أهل بيتي، فقد أصاب خري الدنيا واآلخرة ، فال يشكنِّ 
أحد أنه يف اجلنة ، فإن يف حب أهل بيتي عرشين خصلة، عرش منها يف الدنيا، وعرش منها يف اآلخرة .

أما التي يف الدنيا : فالزهد، واحلرص عىل العمل، والورع يف الدين، والرغبة يف العبادة، والتوبة قبل املوت، والنشاط يف قيام 
الليل، واليأس مما يف أيدي الناس، واحلفظ ألمر اهلل ونيه عز وجل، والتاسعة بغض الدنيا، والعارشة السخاء .

وأما التي يف اآلخرة : فال ينرش له ديوان، وال ينصب له ميزان، ويعطى
كتابه بيمينه، وتكتب له براءة من النار، ويبيض وجهه، ويكسى حلل من حلل اجلنة، ويشفع يف مائة من أهل بيته، وينظر اهلل عز 

وجل إليه بالرمحة، ويتوج من تيجان اجلنة، والعارشة يدخل اجلنة بغري حساب، فطوبى ملحبي أهل بيتي« .

هكذا يكون حب اهل البيت عليهم السالم في الدنيا

أحوال الرعية في حكم اإلمام علي )عليه السالم(
مه ويص الرسول األكرم )صىل  لقد عاش املسلمون وغري املسلمني يف عهد حكم اإلمام عيل )عليه السالم( عرصًا ذهبيًا وذلك ملا قدهّ

اهلل عليه وآله( بام يؤمن حياة الرعية وتوفري حقوقهم املرشوعة.
ويكفي عهده )عليه السالم( لواليه مالك األشرت )ريض اهلل عنه( إليضاح ذلك االهتامم بالرعية. 

وجاء عن االمام )عليه السالم( ايضًا يف بيان ان حق الرعية البد ان حيفظ حتى يف ألح الظروف واشدها توترًا وذلك ما كان يف 
جوابه )عليه السالم( وذلك حينام, جاءه رهط من شيعته وأنصاره، مشفقني عىل حكم عيل من معارضة مراكز القوى، فقالوا: يا أمري 
املؤمنني، لو أخرجت هذه األموال ففرقتها يف هؤالء الرؤساء واألرشاف، وفضلتهم علينا، حتى إذا استوثقت األمور، عدت إىل 

ية، والعدل يف الرعية!! دك اهلل من القسم بالسوهّ أفضل ما عوهّ
فقال: )أتأمرونني - وحيكم - أن أطلب النرص بالظلم واجلور، فيمن ُولهّيت عليه من أهل اإلسالم؟! ال واهلل ال يكون ذلك ما سمر 

السمري، وما رأيت يف السامء نجام، واهلل لو كانت أمواهلم مال لساويت بينهم، فكيف وإنام هي أمواهلم(.

29

نهج المعصومين



محّطات 
ومواقف 
من حياة 

المؤلف علي 
محمد علي 

الدخيل
االس��ت��اذ ع��يل حممد عيل  ول��د 
سنة  ال��ن��ج��ف  يف  ال��دخ��ي��ل 
ب��داي��ة  1356ه����� ودخ���ل يف 
التحق  ثم  الكتاتيب  تعليمه 
علومه  واخ��ذ  النرش  بمنتدى 
النجف  رجاالت  من  ثلة  عند 
ال��ش��ي��خ  م��ن��ه��م  ح��ي��ن��ه��ا  يف 
الشيخ  ال��ص��احل��ي،  ص��ال��ح 
مهدي  الشيخ  البهادل،  امحد 
حممد  ع��يل  السيد  ال��س��اموي، 
الكوراين،  عيل  الشيخ  مكي، 

وغريهم.
ساعدته  علمية  فائدة  استفاد 
ع��ىل ال��ت��ال��ي��ف م��ن االع���الم 
املرموقة يف النجف منهم الشيخ 
عبد الرسول اجلواهري، السيد 
حممد تقي بحر العلوم، الشيخ 
وكان  اجل��واه��ري،  تقي  حممد 
املؤذن هلم يف  الدخيل  االستاذ 

صالة اجلامعة.
ترج عام 1380 ه� من الدورة 

اهلته  والتي  الدينية  الرتبوية 
املدارس  يف  التدريس  المتهان 
لواء  يف  معلام  فعني  االبتدائية 
له نشاطات  الديوانية، وكانت 
املهرجانات  احياء  يف  ملموسة 

واملناسبات الثقافية والدينية .
ال��رواي��ة  اج���ازة  ع��ىل  حصل 
السيد  منهم  العلامء  كبار  من 
حممد صادق بحر العلوم ، كام 
اجازه السيد حممد باقر الصدر 
بالرواية عن مشاخيه السيد عبد 
والسيد  الدين  رشف  احلسني 

حسن الصدر.
التي  ال��ن��ش��اط��ات  اه���م  م��ن 
االعالم  من  لفيف  مع  شارك 
هلا  وكان  االرشف  النجف  يف 
واس��ع  وث��ق��ايف  علمي  ص��دى 
هي االعالن عن مسابقة كتابية 
عليهم  البيت  اهل  سرية  عن 
عن  خمصصة  وكانت  السالم 
االمام عيل عليه السالم وذلك 

با  ف��از  وق��د  1366ه����  سنة 
االمام  كتابه  عن  كتاين  سلامن 

عيل نرباس ومرتاس .
ج��رت   1368 ع����ام  ويف 
عن  للكتابة  الثانية  املسابقة 
السالم  عليها  الزهراء  فاطمة 
البعثي  النظام  وملضايقات   ،
اىل  له  املرتجم  انتقل  الفايش 
بريوت ومن هناك اقيمت بقية 

املعصومني  لبقية  املسابقات 
اخر  وكانت  السالم  عليهم 
مسابقة عن االمام حممد اجلواد 

عليه السالم.
القامة  سعيه  نشاطاته  وم��ن 
جم��ال��س ال��ع��زاء ع��ن االم���ام 
داره  يف  السالم  عليه  احلسني 
يف  او  اس��ب��وع��ي،  وب��ش��ك��ل 
عليها  زينب  السيدة  ح��رضة 

في لقاء خاص مع مجلة الـ )األحرار(...

الصالة خلف السيد الخوئي )قدس سره(
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يعقد  حمرم  اي��ام  ويف   ، السالم 
وبعد  ومساء،  صباحا  جملسني 
اقامة  يف  انتقل  2003م  ع��ام 
االرشف  النجف  اىل  املجلس 
حيث  الطاغية  س��ق��وط  بعد 
جامع  يف  اقامتها  عىل  استمر 
الغطاء والشيخ  الشيخ كاشف 

الطويس .

وم����ن ن��ش��اط��ات��ه االخ����رى 
املساجد  ب��ن��اء  يف  م��س��امه��ت��ه 
مسجد  ومنها  واحلسينيات 
منطقة  يف  الغفران  وحسينية 
مسجد  النجف،  يف  ال��دس��م 
يف  السالم  عليه  الرضا  االمام 
االمام  مسجد  لبنان،  بعلبك 

الكاظم يف النجف االرشف، 

واما يف جمال الكتابة فقد كانت 
له صوالت وجوالت يف اغناء 
بمجموعة  االسالمية  املكتبة 
رائعة من كتب السري والتاريخ 
حيث  م��ن  فيها  ام��ت��از  وال��ت��ي 
واختيار  والتدقيق  التحقيق 
وتسليط  امل��ه��م��ة  امل��واض��ي��ع 
م��ا خ��ف��ي منها  ال��ض��وء ع��ىل 
وبعض   ، الكريم  القارئ  عىل 
رشج  ائمتنا،   : هي  مؤلفاته 
نج البالغة، الوجيز يف تفسري 
القران  مكتبة  العزيز،  الكتاب 
ال��ك��ري��م، ن��ج��ف��ي��ات، رج��ال 
حول الرسول، رشح الصحيفة 
االنبياء،  قصص  السجادية، 
قصص  اهل��اش��م��ي��ني،  اب��ط��ال 
وغريهامن  االس���الم،  ابطال 

الكتب القيمة.
نجفيات  كتابه  مع  وقفة  ولنا 
فقد  م��رات  ع��رش  طبع  ال��ذي 
عن  قصة   202 ص  يف  ذك��ر 
القصة  ناية  ويف  الغدير  كتاب 
الغدير  تكملة  ان  اىل  اش���ار 
اليميز  شخص  عند  موجودة 
بني الدر واحلىص، حجب عن 
، واهلل مكافئه  االمة علام كثريا 
وهو  حسبه  وه��و  عمله  ع��ىل 
االستاذ  ان  اال   ، باملرصاد  له 
ال��دخ��ي��ل اس��ت��درك ع��ىل هذا 
نفس  من  ص290  يف  املوقف 
كتبه  ما  عن  ليعتذر  الكتاب 
التكملة  ان  تبني  فقد  اع��اله 
موجودة يف مكتبة امري املؤمنني 
حققت  واخ��ريا  السالم  عليه 
نظائره  او  هذا  ويف  وطبعت، 

يات قوله تعاىل )) يا اهيا الذين 
امنوا اجتنبوا كثريا من الظن ان 
ما  فاحلق  اث��م((،  الظن  بعض 
راته عيناك وكم من مشهور ال 
اصل له وينبغي للمسلم ان ال 

يظن باخيه املسلم اال خريا .
اثنى بعض رجاالت العلم عىل 
ما كتب االستاذ الدخيل منهم 
عميد  فياض  اهلل  عبد  الدكتور 
فقد  بغداد،  الدين  اصول  كلية 
من  اورده  فيام  بالدخيل  اشاد 
معلومات قيمة يف كتابه االمام 
السالم من حيث  املهدي عليه 
الوافية عن االمام  التفصيالت 
واسباب غيبته وغري ذلك مما له 
عالقة بموضوع االمام املهدي 
عليه السالم، وقال : فقد اورد 
االستاذ الدخيل مخسني آية من 
القران الكريم مؤولة يف االمام 
احاديث  وتناول  كام  املهدي، 
عليه  اهلل  صىل  حممد  الرسول 
االم���ام  يف  بيته  واه���ل  وال���ه 

املهدي عليهم وعليه السالم .
طيبة  عالقات  تربطه  وكانت 
النجفية  االع��الم  من  كثري  مع 
الشيخ  مثال  منهم  واللبنانية 
اهلل  رمحه  القريش  رشيف  باقر 
اهلل  اطال  طراد  حسن  والشيخ 

يف عمره  يف لبنان
يف  الدخيل  االستاذ  االن  يقيم 
له  موطنا  اختارها   التي  لبنان 
بعد ان ترك العراق سنة 1980 

بسبب الطاغية .

الدخيل في شبابه
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مناشدات مّلحة لتخفيض اجور الكهرباء ألصحاب فنادق كربالء...
والجهات المعنية تؤكد سبب الزيادة عدم الترشيد

تعد محافظة كربالء المقدســـة االولى من بين محافظات العراق في اســـتقبال اكبر عدد من الســـائحين العراقيين 
والعـــرب واالجانب، ودور الســـياحة الدينية في إنعـــاش االقتصاد الكربالئي خصوصا والعراقي عمومًا، فضاًل عن نشـــر 
الثقافة الدينية والتعريف بهوية هذه المدينة المقدســـة، مما يتطلب من الجهات المسؤولة االهتمام بالسياحة وما 
يتعلق بها  من توفير وسائل للراحة واهمها الفنادق للمبيت، في حين شهدت محافظة كربالء قبل ثالثة اشهر اعتذار 
اغلب اصحاب الفنادق وخصوصًا في المدينة القديمة عن استقبال الزائرين بسبب األجور المضاعفة التي فرضتها عليهم 

وزارة الكهرباء، معلنين بذلك اضرابهم عن استقبال الزائرين. 

هذا  تابعت  »االح��رار«  جملة 
امل���وض���وع ب��ش��ك��ل م��وس��ع 
املشاكل  اب��رز  عند  للوقوف 
الفنادق  التي دعت اصحاب 
عن  اع��ت��ذاره��م   تقديم  اىل 
واج��رت  الزائرين  استقبال 
امليدانية  اللقاءات  العديد من 

مدير  املتحدثني  اول  وك��ان 
ت���وزي���ع ك��ه��رب��اء ك��رب��الء 
عباس  عيل  احسان  املهندس 
خالل  قائاًل:«  اوضح  الذي 
السابق  االول  ترشين  شهر 
اقيم  منه  السابع  وحت��دي��دا 
كربالء  حمافظة  يف  اج��ت��امع 

يف  ال��رواب��ط  ممثيل   بحضور 
املقدسة  ك��رب��الء  حمافظتي 
ومديري  االرشف  والنجف 
املحافظتني  كهرباء  توزيع  
املحافظني  السادة  من  كل  و 
وآخرين  املجالس  واعضاء 
بعدة  االجتامع  ذلك  وخرج 

ابرزها   مقرتحات وتوصيات 
االت���ف���اق ع���ىل ال���رتي���ث يف 
املفروضة  املبالغ  استحصال 
وان  الفنادق  اصحاب  عىل 
يزود مسؤولو السياحة وزارة 
الذي  املبلغ  بمقدار  الكهرباء 
الفندق  صاحب  عليه  حيصل 

دي
الس

ء ا
ضيا

ق/ 
حقي

ت
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أشيع  ما  وهو  زائ��ر  كل  عن 
لتقوم   دوالر(  )الزائر  ب�  عنه 
الوزارة عىل اثر ذلك بتحديد 
جينيها  التي  االرب���اح  تلك 
ووض��ع  الفنادق  اص��ح��اب 

التسعرية اخلاصة بم«.
الرتيث يف اجلباية لفرتة

اجلباية  ان  عباس:«  واضاف 
الكهرباء  اج���ور  تقليل  و 
ل��ي��س��ت م���ن ص��الح��ي��ات 
مديرية توزيع كهرباء كربالء, 

االجتامع  خالل  اقر  ما  وان  
ملدة  اجلباية  يف  الرتيث  هو 
يتم  مل  اذا  وبعدها  شهرين 
االم��ر  ه��ذا  وتغيري  مناقشة 
الفنادق  اصحاب  سيضطر 
اىل دفع اجور الكهرباء كاملًة 
يمنع  ال  الرتيث  ذل��ك  وان 

البالغة  الغرامات  دف��ع  من 
ومضاعفة  التأخري  لفرتة   %7
سبب  وي��أت  عليهم،  املبالغ 
االهتامم  لعدم  هذه  التسعرية 
برتشيد الطاقة الكهربائية من 

قبل اصحاب الفنادق«.
هدر كبري يف الطاقة الكهربائية
تقع  كربالء  أن  موضحًا:« 
باستهالك  الثالثة  املرتبة  يف 
بغداد  بعد  الكهربائية  الطاقة 
االستهالك  وهذا  والبرصة، 

بعدد  قارنته  م��ا  اذا  الكبري 
فيها  امل��وج��ودي��ن  ال��س��ك��ان 
كبريا  هدرا  هناك  ان  يتضح 
حيث  الكهربائية  للطاقة 
التي  ال��ك��ه��رب��اء  كمية  ان 
ميكا   700 حوال  نستهلكها 

واط«.

 كام واكد مدير توزيع كهرباء 
املديرية مع  كربالء حماوالت 
املشكلة  ه��ذه  حل��لِّ  ال���وزارة 
مع   اهلاتفي  األت��ص��ال  بعد 
باستالم%50  الوزارة  وكيل 
من قيمة اجلباية من اصحاب 
ال���ف���ن���ادق حل���ل امل��ش��ك��ل��ة 

وتفيف مبلغ املديونية«. 
دور السياحة يف حتديد اجور 

اخلدمات
سياحة  دائ��رة  مدير  قال  فيام 

احلسني  عبد  املقدسة  كربالء 
اس��اس  اس��امع��ي��ل:«  خليل 
ينص  السياحة  هيئة  قانون 
اخلدمات  اج��ور  حتديد  عىل 
تكون  وهنا  للزائر  املقدمة 
بني  ومن  متنوعة  اخلدمات 
خدمة  ه��ي  اخل��دم��ات  تلك 
يرجع  االم��ر  وه��ذا  الفنادق 
لتشكيل  السياحة  هيئة  اىل 
اجور  لتثبيت  خمتصة  جل��ان 
االن  واىل  اخل���دم���ة،  ت��ل��ك 
معرتض  التسعرية  موضوع 
عليه من قبل اغلب اصحاب 
الفنادق وذلك كونه سريتبط 
بالرضائب والتنافس املوجود 
ذلك  يف  يبتهّ  ومل  بينهم  فيام 
أي قرار نائي لتحديد نوعية 

االسعار«. 
تغييب حقيقي لدور السياحة 

واملوافقات اخلاصة احد 
االسباب 

وي��ض��ي��ف اس��امع��ي��ل:« ان 
اح���د اس��ب��اب ع���دم وض��ع 
السياحة  هيئة  قبل  من  اجور 
هو  الفنادق  اصحاب  عىل 
قبل  من  ال��واض��ح  التغييب 
السياحة  ل���دور  احل��ك��وم��ة 
موافقات  اعطاء  خالل  من 
خ��اص��ة ألغ��ل��ب ال��زائ��ري��ن 
عدم  يسبب  م��ا  االج��ان��ب 
داخ��ل  ال��زائ��ر  سكن  ض��امن 
اىل  واللجوء  الفنادق  تلك 
خاللكم  من  ،ونحن  املنازل 
السياحة  دور  يفعل  ان  نأمل 
دورها  ألخذ  حقيقي  بشكل 
مهامها  ومم��ارس��ة  الطبيعي 
ب��ش��ك��ل اف��ض��ل ك���ون ه��ذا 
هو  كام  االمر  جيعل  التغييب 
تلك  اصحاب  وجعل  عليه 
التسعرية  يضعوا  ان  الفنادق 
بحسب  مناسبة  يرونا  التي 

33

تحقيقات



ودرجاهتا،  الفنادق  تصنيف 
وب��ح��س��ب االح��ص��ائ��ي��ات 
الزيارة  يف  الفنادق  هذه  ان 
تشغل  مل  االخرية  االربعينية 
املتوفرة  املساحة  من   %50
فيها هذا ما دعا اصحابا ان 
يقوموا برفع االسعار لضامن 
قوائم  واجور  الرضائب  دفع 

الكهرباء الباهظة«. 
 استغناء كبري لعدد من 
الفنادق عن االجازات 

املمنوحة هلم   
الكهرباء  اج��ور  ان  مبينًا:« 
ال��ت��ي ت��م رف��ع��ه��ا م��ن قبل 
برأينا  نحن  الكهرباء  وزارة 
ه��و ق��ان��ون جي��ب ان ي��درس 
بشكل جيد بعد اخذ االعتبار 
بانه  سيثقل كاهل  اصحاب 
هلذا  نأسف  ونحن  الفنادق 
القادم  املستثمر  كون  اليشء 
من دول عربية واجنبية تقدم 
فضاًل  التسهيالت  كافة  له 
وهذا  الرضيبي،  االعفاء  عن 
من  ونأمل  املحيل،  يشمل  مل 
اجلهات احلكومية ان تنظر يف 
بنظر  وتأخذه  املوضوع  هذا 
ان  نالحظ   كوننا  االعتبار 
هناك عددا كبريا من الفنادق 
من  ن��ش��اط��ه  بتغيري  ي��ق��وم 
اضافة   ، ت��اري  اىل  سياحي 
سياحة  دائ���رة  ملراجعتهم 
واالستغناء  املقدسة  كربالء 
هلم  املمنوحة  االجازات  عن 

وغلق فنادقهم«.
 يقول مدير ادارة فندق املدينة 
املشعالوي:«  صالح  كامل 
ك��ان امل��ف��رتض م��ن ال��دول��ة 
السياحي  القطاع  تدعم  ان 
خاصة حيث ان البلد يدخله 
ومن  الزائرين  من  العديد 
وبالنسبة  خمتلفة،  جنسيات 

الكهرباء  اج���ور  ألس��ع��ار 
قناعة  اىل  اوصلتنا  اجلديدة 
تامة بانه لو نعتمد عىل مولدة 
اقل  تكاليفها  تكون  الفندق 
اجلديدة  الكهرباء  اجور  من 
امل��ف��روض��ة ع��ىل ال��ف��ن��ادق و 
مسألة الرتشيد التي تدعو با 
الوزارة اصحاب الفنادق هي 
وضعت اشبه بحجة ملضاعفة 
كون  علينا  الكهرباء  اج��ور 
بنظام  تعمل  الفنادق  اكثر 
»اجلوزة كارت« وهو بمجرد 
تطفأ  ال��ك��ارت  تسحب  ان 
غرفة  داخل  االجهزة  مجيع  
الفندق، مضيفًا يف حال زيادة 
اجور الكهرباء سوف نضطر 
العامل  روات���ب  تقليل  اىل 

اجور  لزيادة  ايضًا  ونضطر 
الرسير الواحد بالنسبة للزائر 
وهذا ليس يف صالح السياحة 

للمدينة بصورة عامة«.
اهل��ادي  عبد  شاكر  ق��ال  فيام 
مرج  فندق  صاحب  منيس 
ب��اب  منطقة  يف  ال��ب��ح��ري��ن 
استمر  اذا   »: فقال  ب��غ��داد 
بذه  عليه  ه��و  ك��ام  ال��وض��ع 
واصحاب  اجلديدة  التسعرية 
املبالغ  ي��س��ددوا  مل  الفنادق 
فسيتم قطع الكهرباء من قبل 
وبالتال  الفندق  عن  الوزارة 
الفندق  ص��اح��ب  سيضطر 

واحدة  دفعة  املبلغ  لتسديد 
وان��ا  دف��ع��ات  شكل  ع��ىل  او 
واق��ول  اناشد  خاللكم  من 
ان هذه االسعار هي خيالية و 
بدون  وهي  با  فوجئنا  نحن 

اعالن مسبق ».

اجور عالية يضعها اصحاب 
الفنادق للزائرين

حممد  اب��و  حسني  عيل  يقول 
عىل  القائمني  اح��د  ال��ق��ادم 
من  م��ن   العاشقني  قافلة 
ال��س��ع��ودي��ة) االح���س���اء(:« 
الفنادق  اج��رة  اسعار  تصل 
للزائرين يف الليلة الواحدة يف 

 120 حوال  االربعني  زيارة 
الواحد  للشخص  دوالرا 
واقل فندق استأجرناه حوال 
يف  السنة  هل��ذه  دوالر   100
ونحن   ، االرب��ع��ني  زي����ارة 
عندما نأت بحملة زائرين ويف 
من  العالية  االجور  هذه  ظل 
سنضطر  الفنادق  اصحاب 
اىل رفع اجرة الزائر القادم يف 
اغلب  ان  مضيفًا:«   ، احلملة 
يرشط  ال��ف��ن��ادق  اص��ح��اب 
ع���ىل اص���ح���اب احل��م��الت 
يكون  ال  ب���أن  وال��زائ��ري��ن 
لياٍل   10 م��ن  اق��ل  السكن 
احلملة  صاحب  يقوم  وان 
الزائر دفع ذلك مقدمًا يف  او 
تقيض  احلملة  ان  ت��د  ح��ني 
املشاية  مع  تسري  ايام   4 او   3
اقامتهم  وتكون  الطريق  يف 
 6 حوال  الفندق  يف  الفعلية 
الفندق  صاحب  ولكن  ايام 

يأخذ اجور 10 ايام كاملة«.
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اسباب انتعاش السياحة الدينية في كربالء المقدسة

بفضل  الدينية  بالسياحة  االول  امتيازها  كربالء  اخذت 
عليهام  العباس  الفضل  ايب  واخيه  الشهداء  سيد  مرقدي 
الذين  السياح  اليها  يلجأ  واجهة  فاصبحت  السالم 

يرغبون باداء مراسم الزيارة .
هو   ، لكربالء  السياح  لتوافد  االخ��رى  االسباب  ومن 
عن  ص��درت  التي  االحاديث  ولكثرة  الديني  اجلانب 
االمام  زيارة  عىل  حتث  التي  السالم  عليهم  املعصومني 

احلسني عليه السالم 
اجلانب االمني حيث ان الوضع االمني يف كربالء مستقر 

جدا وهذا دافع للسائحني بقصد كربالء املقدسة
وبمختلف  للزائرين  العتبتان  تقدمها  التي  اخلدمات 

انواعها جعلت من كربالء واجهة مرغوبة للسياح
واعتقد ان هنالك نقطة مهمة خدمت كربالء وهي املوقع 
النجف  بني  املقدسة  املراقد  تتوسط  انا  حيث  اجلغرايف 
العتبات  بقية  زيارة  يؤدون  منهم  االغلب  حيث  وبغداد 
نقطة  فاصبحت  كربالء  اىل  اليوم  نفس  يف  ويعودون 

التقائهم
زيارة  وهي  للعاملية  ترتقي  التي  املهمة  الدينية  املناسبات 
عاشوراء واالربعني والنصف من شعبان وعرفة ، حيث 
ان االعداد يف هذه املناسبات ترتاوح بني 10 – 20 مليون 
واما ايام اخلميس وتعترب اياما عادية فنسبة الزائرين هي 

من 1 – 3 مليون
نقطة مهمة وهي العالقات التي تربط البلد ببقية الدول 
التي شعوبا هلا وازع ديني وحب زيارة العتبات املقدسة 
زي��ارة  عىل  شعوبم  تساعد  جيدة  عالقة  كبري  بشكل 

كربالء
مراسم  تنقل  التي  الفضائية  القنوات  سامهت  اعالميا 
الزيارة نقال مبارشا من كربالء اىل نقل صورة جيدة عن 

الوضع االمني واالقتصادي واخلدمي يف كربالء 
العتبتان  تعقدها  التي  وامل��ؤمت��رات  املهرجانات  كثرة 

املقدستان كان هلا االثر االجيايب لدى السائحني 
واالدي��ان  ال��دول  خمتلف  ومن  السياسية  الشخصيات 
تقوم بزيارات متكررة لكربالء اعطى انطباعا حسنا لدى 

الراي العام وساهم يف تشجيع السياحة.
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يف حق اأخي وحبيبي وجاري وزميلي يف احلوزة العلمية ال�صهيد ال�صعيد
ال�صيخ جعفر املظفر قد�س اهلل نف�صه , ونّور بالرحمة رم�صه ..

الذي كان عليه نور ال�صهداء وروحانيتهم واخالقهم ال�صامية حتى قبل ا�صت�صهاده :

ال�صيخ عبد املجيد فرج اهلل
رحلَت إلى داِر الخلوِد ُمَظَفرا

������را( ُم������َظ������فُّ  ( اخُل��������ل��������وِد  داِر  اىل  رح������ل������َت 
َخ��������������ْرَت َح�������ي�������اَة اخُل��������ْل��������ِد ق�����ب�����َل ول����وِج����ه����ا
����ُه ك�������الُم�������َك ِم����������ْن ِح�������ْل�������ِم ال����ن����ب����ي����َن َه����ْم���������صُ
ُع�������ْق�������َدٍة اأّي  ب������ال   , ِح�������ْق�������ٍد  ِب��������ال  َت����ع����ي���������س 
ب�����اق�����ًة  ي�����ل�����ق�����������������اَك  اهلل  اأراَد  ِل�����������������ذاَك 
����ِدق����ًا ُم����َت���������صَ �����ص����ائ����م����ًا,   , ����ص���ع���ي���دًا   , ����ص���ه���ي���دًا 
وُم�������اِه�������دًا  , ������دًا  ُم������ر�������صِ  , ك�����رمي�����ًا   , رح����ي����م����ًا 
ال���ِل���ق���ا َط������ّي������َب   , ذاك������������رًا   , اإم�������ام�������ًا  ُت�������ص���ل���ي 
����ْت ت����ف����اَي���������صَ  , ال�������������والِء  ُب���������ص����ت����اُن  وق�����ل�����ُب�����َك 
ِب�����ِه�����ْم واه�������ت�������دى   , والُه�������������ُم  ال����������ذي  ُت�����������وايل 
و����ص���اح���ب���ي  , ج�������اري  ُث�������ّم   , و����ص���دي���ق���ي   , اأخ�������ي 
اأُك��������ْن ومل   , اجل������ه������اِد  ُل�����ْب�����������سِ  يف  ����َب����ْق����ُت����َك  �����صَ
�����ر ُم��������������وؤّزٍر �����ّب�����اق�����ًا ِل�����َن�����������صْ ل��������ذا ُرْح��������������َت ������صَ

اأّن�������ُك�������ْم  �����َه�����ُد  َت�����������صْ احل�����������رِب  َج������َب������ه������اُت  وذي 

)ج���ع���ف���را(  ) االآِل  )َج����ع����ُف����ر  َت����َل����ّق����ى   , ه���ن���ي���ئ���ًا 
�����را ُم�����َط�����هَّ احل�������ي�������اِة  يف  �����ص����ه����ي����دًا  �����َت  َف�����ِع�����������صْ
وب���������ص����َم����ُة َث�������ْغ�������ٍر م�����ن�����َك ُت�������������ص������ِرُق َج�����وه�����را
ه�����ِر ُع�����ِط�����را ك�������اأّن�������َك ُح��������������َل����ُم ال����ن����ه����ِر ب�����ال�����زَّ
�����ُر اأْدُه������������را ِم�������ن ال�����ط�����اع�����ِة ال����ُق���������ص����وى ُت�����َع�����مَّ
���را ����َد ُم���ْع�������صِ ب����� )اأُج�����������رِة �����ص����وٍم( ُت������ْك������ِرُم احَل���������صْ
ِل َخ����������ّط ال��������ن��������اِر, م�����اُك�����ن�����َت ُم������دِب������را   ب���������������اأوَّ
����را ,ُت����َب���������صُّ ت���ت���ل���و   , ال���������ُق���������راآُن  َي�������������ِدَك  ويف 
ال��������ورى ��������ادِة  ���������صَ اإىل  ُح�������ّب�������ًا  �����راي�����ي�����ُن�����ُه  ������صَ
��������������ْن ك�����������اَن ع�����������ادى واأن�������ك�������را اأُ ِمّ وَت����������������������ْرَ
ِب����������ْدر�����������سٍ ب���������ِه ِن�����ْل�����ن�����ا ال���������ّ�ِق���������ي ل������ل������ُذرى 
األ�������ي�������ُق ب����ت����وف����ي����ٍق ل��������ُه ..ُك���������ْن���������َت ُم�������ْذَخ�������را
ِب������ُك������ْم ن���������اَل ُك���������ُل ال���������ص����ع����ِب ن���������ص����رًا ُم������������وؤّزرا
ح����ي����درا( و)   ) احل���������ص����ِن   ( اأن�����������ص�����اِر  �����ُة  َت�����ِت�����مَّ
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األدبــيــــــة عدنان لطيف احلليسجدُة الخيول

������َج������َدْت ال�����ي�����َك خ���ي�������وُل���َه�������ا وجِل�����َ����اُم���������ه�����َ����ا  �������صَ
����ه�����َ����ا ل���������داع��������������سَ ي��ن�����ت�����م�����ْي ل�������ك�������نَّ ف���������اِر�����صَ

����ص�������ج�������دْت وق�����������د �����ص���������قَّ ال����ل����ج���������اُم ث���ب���اَت���ه���ا 
ب�����ُ����ْع���������َده���������ا   ل�����������������رٍب  ت���������ص����ك���������ْو  رف�����������ع�����ٍة  يف 
اط���������راَف����ه���������ا   ���������ل����ْت  وع���������قَّ ع���������ل����ي���������ِه  دارْت 
�������ل�������ط�������ْت   ل�����ي�����ٌل ب�������ه�������ي�������ٌم وال���������غ���������واي��������������ُة ����صُ
ي�������ا اأي�������ه�������ا )امل���������ي����م���������ون(ت����ب����ك����ي ع���������ن���������دُه 
�����ص����ه����ل����ْت ب�������ك�������اًء وال��������دم���������َ��������اُء ت�����ق�����اط�����رْت 
اخل���������ي���������ُل ت�������ص�������ج�������ُد ع���������ن���������دُه ل�������ص�������ف�������اع�������ٍة

َم�����������َزَج�����������ْت دم�����������ْوَع�����ًا وال�������دم�������اَء واآه�������ت�����������ي
ق�����������ْد َر������������سَّ ان�������������وَره������ا وت������ل������َك م�������ص���ي���ب���ت���ْي
���������َف ال����ب���������اغ����ْي ل���ي���ق���ت���َل ل��ه�����ف�����ت�����ْي ق���������ْد َع���������نَّ
ب����ح���������ص����رِة ع  احل�����������ص�����ُن  ذا  م������ه������اًل  رب�������������اُه 
ك�������������لُّ امل������ح������اج������ِر ق�������د ب������ك������ْت م�������ن وط���������اِة
دول��������������ِة ف���������ي  مل�����������ص�������ل�������ٍح  الب���������ق��������������اَء  اْن 
وب����ن���������ا اجل���������������راُح ت����ت����اب����ع����ْت ِم��������������ْن وق�������ف�������ِة
ِم���������ن ب�����َ����ع���������ِد ال�����������ٍف ����ص�������وت����ُ���ه�������ا ك�����ع��ل��ي��ل�����ِة
ف�����م�����ت�����ى ُي�������ط�������اب�������ُق ف�������ع�������ُل���ن����َ���ا ل��ع�����ق�����ي�����دِة

)بحقِّ �صيد ال�صهداء )عليه ال�صالم ( وموقف اخليول عندما قدمت لر�س ج�صده الطاهر 
فكانت بن لهفتها لتقبيله ومنعها منها(
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, واأن�����������ت ِم����ن  �����������ه�����ا احل���������ص����ُن ال�������زك�������يُّ ي���������ا اأيُّ
�����������ه�����ا ال���������ص����ب����ط ال���������ذي  اأاأب�����������������ا م���������ح����ّم����َد اأيُّ
�������������َدت ل���������ه ال���������������زه�������راُء مت��������الأ َم������ه������َدُه  و�������صَ
وَرَع�������������ت������ه ب�������������ال������زاِد ال�����������ك�����رمي ِع���������ن����اي����ٌة 
َع�����������ي�����ن�����اُه ت�����������ص���ت���ج���ل���ي م�����������الم�����َح اأح�����������م�����ٍد 
ٌق  �������ُه ال�������������م������ح������راُب وه�������������و ُم�������ط�������وَّ وَي���������������ربُّ
������دُّ ع�����������زم�����َت�����ه م�����������الح�����ُم ل�������ل���وغ���ى  وَت��������������������صُ
�����م�����اَك, ول����ي���������س يف  َزَه�����������ِت ال�����ن�����ج�����وُم ع����ل����ى ������صَ

ه�������������ذه ال�����������م�����������ص�����ادر ل�����������ل�����روائ�����ع َم�����������������وِرُد
َم�������ق���ع���ُد ال�����������ن�����ب�����ّوِة  ِح�����������ْج�����ر  ِم��������������ن  اآواُه 
ُه وُت�����������َه�����دِه�����ُد ن���������غ���������م����ًا غ��������������������داَة َت�������������ه������زُّ
ل���������ل���������ه ُت�������������غ�������������ِدُق ب�����������ال�����ك�����رمي وَت�������������رِف������ُد
ُد وب��������������ص����م����ع����ِه ال�����������وح�����ُي ال���������م����ب����ُن ُي���������������ردِّ
ع�����������ُن�����ُق ال���������ن����ب����ّي َغ�����������������داَة ف���������ي����ه ي�������ص���ج���ُد
ُح�������������ْم������ٌر.. اأب�������������وه ب�������ه���ا ال������ِه������َزْب������ُر املُ�����ْل�����ِب�����ُد
ف���������رق����ُد اإاّل  اإل�����������ي�����ه  ُن���������ِم���������ي����َت  اأُُف�����������������������ٍق 
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ول�����������ك ال�����������م�����واق�����ُف وال���������م���������ص����اه����ُد واح��������ٌد 
���ط���ن���ط���ي���ن���ٍة  ف���������ب���������اإ�����ص����ب����ه����اَن وي���������������وَم ُق�����������صْ
�����������ّف�����ٍن ب�������ه���ا  وال���������������ن�������ه�������رواُن واأر������������������سُ ������صِ
واأب�����������������وك ح�����������ي�����دُر, وال�������������َح������ي������ادُر ن�����ص��ل��ه��ا 
وَع���������������������َذرُت ف���������ي����ك ال�����������ُم�����رِج�����ف�����َن, الأّن�����ه�����م 
ق�����������ال�����وا: ت�������ن�������ازَل الب��������ن ه�������ن�������ٍد.. وال�����ه�����وى 
م���������ا اأه�����������������وَن ال���������دن����ي����ا ل������دي������َك واأن�����������ت ِم����ن 
ع���������دال����ًة  ُت���������ق����ي����َم  اأن  ل�����������وال  وال�����������ُح�����������ْك�����م 
وَي�����������ه�����������ون ك�����������ر������ص�����يٌّ ل�����������َم�����ن اأق���������������داُم�������ُه 
َل������ُه  َم�����������ن  ال��������������ص����ي����ادَة  م�������ن���ه  ي�������ب���ت���غ���ي  اأَو 
����دِق ف���������ي����ه م�������ح���ّم���ٌد  ق���������د ق�����������ادن�����ا ل���������ل���������صِّ
ي���������ا َم�����������ن َت�����������م�����رُّ ب������ه ال�����ن�����ج�����وُم وَط�������رُف�������ُه 
َت���������ت����ن����اغ����ُم االأ������ص�����������ح�����اُر ِم�����������ن ت�����������ردي�����دِه: 
ي�������ت���ل���و ال�����������ك�����ت�����اب, ف���ي���ن���ت�������ص���ي ِم��������ن وع����������ِدِه 
ُم���������ح����لِّ����ٌق  ال�����������������ص�����������م�����اِء  ب�������������اآف�������������اق  روٌح 
�����������َع�����ت ُب���������ن����ب����ِل ج������ذوِره������ا  و�����ص���������م����اح����ٌة َو������صِ
وَج�������������َرع������َت اأ�����ص���������ج����اَن اآب����������ِن ه����ن����َد ول������وؤَم������ُه 
�����مَّ وه��������و �����ص����الُح����ُه  اأزج���������������ى اإل�����������ي�����ك ال�����������������صُّ
���ن���ا  ���ع���ت اأح��������������ص����اك واآن�����������ط�����ف�����اأ ال�������صَّ ف�������َت���َق���طَّ
وا������ص�����������ت�����وح�����������سَ امل���������ح���������راُب َح�������������رًا ط����امل����ا 
ي���������ا ُت���������������رَب َط���������ي����ب����َة ي���������ا اأري��������������َج حم����ّم����ٍد 
اأف�������������دي �����ص����ع����ي����َدَك ب������اجِل������ن������اِن.. وك�����ي�����ف ال 
ح��������������ص����ٌن وزي�����������������ُن ال�����������ع�����اب�����دي�����ن وب�����������اق�����ٌر 
ب��ه��م  وَم���������ن  ال�����ك�����ت�����اِب  ِع���������������ْدُل  ُه�����������م  اأُوالء 
َم����ن  ف������وي������ُل  ال������ن������ب������ّي..  ُق������رب������ى  ذوو  وه�������������ُم 
َم���������رق����ٌد  ����د  ُي��������������ص����يَّ اأن  ع�������ل���ي���ه���م  واأَب�������������������وا 
م���������ه����اًل ف���������م����ا ُم���������������ِدح ال�����������لُّ�����ب�����اُب ب����ق���������ص����ِرِه 
الب���������������ّد ِم�������������ن ي���������������وٍم ع���������ل����ى اأج���������ص����اِم����ه����م 
�����ْت�����َك ي���������ا رو������������سَ ال���������ب����ق����ي����ِع م�������ص���اع���ٌر  ح�����������يَّ
ج���������ّي����ا�����ص����ٌة  ع�������������واط������ٌف  َث�������������������راَك  وَرَوت 

ي�����������������روي.. واآَخ�������������������ُر ب���������ال����ب����ط����ول����ة َي�������ص���ه���ُد
�����������ب�����اَك ل���������ه ح�����دي�����ث ُم���������ص����َن����ُد م���������ا�����ص����ي ������صَ
اأ��������ص���������������داُء ����ص�������ي���ف���َك م���������ا ت����������زال ُت�����ع�����َرِب�����ُد

����د  ���������ن����ِخ����ه����ا.. واب����������ُن احل�����������ص�����اِم ُم����َه����نَّ ِم�����������ن �����صِ
َي����ح����ِق����ُد املُ�������دّم�������ى  ال�����������ِوت�����ِر  وذو  ُوِت�������������������روا.. 
ُي���������ع����م����ي ع���������ن ال�������ق�������وِل ال�������������ص������واِب وُي����ب����ع����ُد
����ح����اب����ِة ف���������ي ع������ط������اٍء اأج���������وُد َوْك���������������ِف ال��������������صَّ
ع���������اِف واأن������ك������ُد اأن�����������ك�����ى ل���������دي����ك ِم�����������ن ال���������ذُّ
َت�����������رق�����ى ع���������ل����ى �������ص������در ال�����ن�����ب�����يِّ وت���������ص����ع����ُد
���������ِه����د ال���������ن����ب����يُّ وق�������������ال: اإّن�����������ك �����ص����ّي����ُد ؟! �����صَ
�������������ٌم َم�����������ن ل���������م َي���������������ُق�������ْدُه م�������ح���ّم���ُد وُم�������������َذمَّ
�����ُد ٌب وُم�����������ص�����عِّ ن�����������ح�����َو ال��������������ص����م����اء ُم��������������������ص������وِّ
اإّي�����������������������اك رّب���������������ي اأ������ص�����������ت�����ع�����ُن واأع�������������ُب������ُد
ُه َوق�����������������ُع ال�����������وع�����ي�����ِد ف�����������ُ�ِع�����ُد وَي�������������ه�������������زُّ
ُد وي�����������������ٌد ب�������������َدي������ِن ال�����������ُم�����ْع�����ِوزي�����ن ُت��������������ص����دِّ
�����ُد ح�����������ّت�����������ى ل���������������م���������������رواٍن وم���������������ا َي�����������ت�����ولَّ
����ُد ُم���������ق����يَّ وه�������������و  ي�����������ن�����ق�����اُد  اإذ  ك���������ال���������ل����ي����ث 
����ُد وي�����������������ُد ال���������ج����ب����اِن ِب���������ِغ����ي����ل����ٍة َت��������������ص����ت����اأ�����صِ
ُد ُت�����������غ�����رِّ ب���������ال���������ك����ت����اِب  ���������ف���������اٌه  �����صِ وَذَوت 
ج�����ى ي�������ت���ه���ّج���ُد األ�������������ف������اُه ف���������ي َك�����������ِب�����د ال�����������دُّ
�����رُه ال���������ب����ق����ي����ُع ال����َغ����رق����ُد ي���������ا ُق�����������د������سُ ع�����������طَّ
������������ُد وب�����������ن�����و ع�����������ل�����يِّ ع���������ل����ى ������ص�����ع�����ي�����دَك ُرقَّ
������مُّ املُ�������زِب�������ُد وال�����������������ص�����ادُق ال���������ب����ح����ُر اخِل�������������صَ
ن���������ه���������ُج ال�����������ن�����ب�����ّي و�������ص�������������رُع������ُه ي���������ت����ج����ّدُد
َق���������َت���������ل����وا ب�������ق���ت���ِل���ه���ُم ال���������ن����ب����يَّ واأْل�������������َح������دوا
�����د ل�����������ل�����ت�����واف�����ِه م���������رق����ُد �����������يِّ ل�����������ه�����������ُم.. و������صُ
ُد وال��������������ص����ي����ُف ي�������ب���ن���ي امل������ج������َد وه��������و ُم����������رَّ
ك�����������ِم�����ث�����اِل اأه���������������ِل ال����ك����ه����ف ُي����ب����ن����ى م�������ص���ج���ُد
ق���������ب����َل ال�����������ِج�����ب�����اِه ع�������ل���ى ُت������راب������ك َت�������ص���ُج���ُد
َت���������������ُرُد ال  م�������������دام������ٌع  ُرب�������������������اَك  �����������َق�����ت  و������صَ
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قنديل النور عبد اجلبار اجلوزي
َثمَّ �صوٌء من بعيد

َثمَّ �صوٌت ما يدّوي
انفجار هائل هّز ال�صكون

انتظرناكم طوياًل ثمَّ ُعدنا
دون جدوى

اأغلق اخلوُف املرايا يف العيون
همهمات م�ص�يبة

فيها حزٌن فيها طيبه
غمغمات �صاردات
غمغمات واردات

غمغمات حائرات بالظنون
كانت االآهات تعلو يف جنون

كنت اهوى ن�صوة االآه الغريبه
عطٌر َخ�صٍب

عطُر ازهار ٍ عجيبه

ويُل قلبي
رمّبا قد ال يجيء

قلُت اآٍت
مثُل طٍ� زاجل عر الف�صاء

قلت اآٍت
قبَل ان تغفو جنيمات ال�صماء

ام�س ملّا غدار البيت الكب� باحتفاء
اإنحنى فوقي بوٍد

با�َس كّفي
قاَل يا اّماه اإّن اأطلُب االآن الدعاء

يا الهي يا الهي
رمبا قد ال يعود

قلُت كاّل �صوَف ياأتي
يا اأبا الزهراء ما اأخلفت عهدًا

ال وال خنَت الوعود
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رمبا تاأتي على االأقدام م�صيًا
رمبا م�صجى مغّطى بالورود

اأيها املقداُم يف الدرِب املخيف
نحن طّلقنا ربيع العمر ق�صرًا

وارحتلنا للخريف
نحن ع�صاق البكاء

قد تعودنا على ن�صب العزاء
منذ اأمي اال�صى يف كربالء

من هناك ال�صوت اآٍت
�صوت نزٍف �صوت ع�صٍف

�صوت ق�صف مرتطم
اإ�صطوان فيه �صرٌخ

فيه جرٌح
فيِه عزٌف مل يِتم

كان ذلك ال�صوت �صوتي
�صوُت ابني

كان ح�صبي ان اراه
يف فيايف الرعب �صبٌل حمتدم

كان ح�صبي ان اراه
يف ليايل الوجد طفل مبت�صم

�صحت اآه
ويَح قلبي

) يالولد يبني دلللول
عليل ايظل عدّوك �صاكن اجلول(

يا الهي
نحن يف ار�س ال�صجون

من زمان
�صابرون

قلَت .. ُكن.. قلنا يكون
فاقبل القربان مّنا

يا الهي
�صوء قنديٍل ُم�ِصٍعّ يف دهاليز املنون

يقول ابن ال�صكيت قال اأبو حممد » الثعلبان ذكر الثعالب » واأن�صد :
اأ رٌب يبول الثعلبان براأ�صه                لقد ذل من بالت عليه الثعالب

هذا البيت ي�صرب مثال للذليل امل�صت�صعف وهو لرا�صد بن عبد ربه 
وهو اأحد الوفد الذين قدموا على ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واله 
و�صلم يوم فتح مكة من بني �صليم فاأ�صلموا واأعطاه ر�صول اهلل �صلى 
اهلل عليه واله و�صلم رهاط وفيها عن يقال لها عن الر�صول وكان 
را�صد ي�صدن �صنما لبني �صليم فراأى يوما ثعلبانا يبول عليه فقال 
اأرب يبول الثعلبان براأ�صه ...البيت,  ثم �صد عليه فك�صره ثم اأتى 

النبي �صلى اهلل عليه واله و�صلم فا�صلم .

ذكور ما شهر منه اإلناث

الفرق بن احلاجة والفقر : اأن احلاجة هي النق�صان ولهذا يقال الثوب 
ناق�صا ولهذا  اإذا كان  اإىل عقل وذلك  اإىل خزمة وفالن يحتاج  يحتاج 
قال املتكلمون الظلم ال يكون اإال من جهل اأو حاجة اأي من جهل بقبحه 
اأو نق�صان زاد جره بظلم الغ�, والفقر خالف الغنى فاأما قولهم فالن 

مفتقر اإىل عقل فهو اإ�صتعارة وحمتاج اإىل عقل حقيقة .
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مدينة سيد األوصياء للزائرين
طريق )بغداد ـ كربالء(

)عليه ال�صالم(





ال���دع���وات  إىل  ال��ن��ظ��ر  إن 
واألب���ح���اث ال��ت��ي أخ���ذت 
بعهدهتا تناول اخلطاب الديني 
كثرهتا  مع  املعارص  وقتنا  يف 
التأمل  إىل  ب��اإلن��س��ان  ت��دف��ع 
والتفكر يف هذا العرض الذي 
املعلومة  نقل  وسائل  يعلو  بدأ 
أكانت  سواء  مجيعًا  الناس  إىل 

مقروءة أم مسموعة أم مرئية.
هذه  خ��الل  م��ن  لنا  ويمكن 
القراءة والتأمل أن نخلص إىل 
عليها  عناوين ركزت  جمموعة 
ه��ذه ال��دع��وات واألب��ح��اث، 

فكانت كاآلت:
1 �� تديد اخلطاب الديني.
2 �� سامت اخلطاب الديني.

3 �� نقد اخلطاب الديني.
4 �� آليات اخلطاب الديني.

كانت  وإن  العناوين  فهذه 
الغاية وهي معاجلة  متقاربة يف 
من  أصابه  ملا  املسلمني  جمتمع 
فضاًل  وتناحر  وتفرق  تدهور 
املفاهيم  يف  االخ��ت��الف  ع��ن 

القيمية.
وضع  من  تستطع  مل  أن��ا  إالهّ 
لعدم  وذلك  اجلرح  عىل  يدها 
جمردة  رؤية  تقديم  من  متكنها 
والعقدية  النشئوية  القيم  عن 
بل  الكاتب؛  منها  ينهل  التي 
القيم كان هو  إن االنقياد هلذه 

املحرك هلذا اخلطاب.
ومن ثم مل يزل اخلطاب الديني 
هو هو، بل ال يمكن أن خيرج 
عنوانه  ع��ن  اخل��ط��اب  ه���ذا 
بتلك  مقيد  وه��و  )ال��دي��ن��ي( 

النشأة والعقيدة.
وعليه:

أواًل  ال���رج���وع  م���ن  الب����د 
كانت  أس��اس��ي��ة  ع��ن��ارص  إىل 
هلذا  م��ك��ون��ات  بمجموعها 

اخلطاب وهي كاآلت:
1 �� ما هو الدين كي ينسب إليه 
ًا؛  دينيهّ سمته  فتكون  اخلطاب 
هذا  مرجعيات  آخر:  وبمعنى 

اخلطاب ومناهله.
النص  فهم  آليات  هي  ما   ��  2

الديني، ومن وضعها؟
وما  الدين،  أهل  هم  من   ��  3
هذه  حدد  ومن  سامهتم،  هي 
السامت؟ وهل اتفق املسلمون 

عليهم؟
حاكمية  أم  العقل  أعامل   ��  4

اجلهل؟
نص  أم  ال��ن��ص  ق��داس��ة   ����  5

القداسة؟
ف��ه��ذه ال��ع��ن��ارص وامل��ك��ون��ات 
كان  الديني ال شك  للخطاب 
يف  وامل��ؤث��ر  الفعال  ال��دور  هلا 
للمجتمع  الفكرية  البنية  تغيري 
األول  القرن  منذ  اإلسالمي 
يومها  وإىل  النبوية  للهجرة 

هذا.
إالهّ أننا ومن خالل لوازم املنهج 
البحثي وجدنا أن التوقف عند 
هذه املكونات ودراستها حيقق 
لنا رؤية واضحة عن اخلطاب 
حقيقة  لنا  يظهر  كام  الديني 
الفكرية  البنية  تغيري  يف  دوره 

للمجتمع اإلسالمي.

وم��ن ث��م ف��إن ال��ت��وق��ف عند 
بنت  زينب  العقيلة  خطاب 
عليها  ط��ال��ب  أيب  ب��ن  ع��يل 
التحول  أعقب  الذي  السالم 
الفكرية  البنية  تغيري  يف  الكبري 
للمجتمع املسلم بفعل أدوات 
عىل  ف��أق��دم  الديني  اخل��ط��اب 
رسول  بنت  اب��ن  رأس  قطع 
اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم، 
يف  وهو  الرضيع  طفله  وذبح 
عيل  بنات  وسلب  أبيه،  حجر 
بنت  وفاطمة  طالب  أيب  بن 
وآله  اهلل عليه  اهلل صىل  رسول 
إىل  بلد  م��ن  وسبيهن  وسلم 
وهم  املسلمني!!  بالد  من  بلد 
أهل  كأنم من  إليهن  ينظرون 
تقطيع  عن  فضاًل  أخرى؛  ملة 
أيب  ب��ن  ع��يل  أب��ن��اء  رؤوس 
وبعض  السالم  عليهام  طالب 
بدهيم،  سار  ومن  الصحابة، 
كام   �� القرون  خري  أهل  وهم 
عىل  ينص  ذلك  كل   �� يدعون 
البنية  يف  وتغيري  كبري  حت��ول 

دور الخطـــاب الديني فـــي تغيير البنية 
الفكرية بين اإلصالح واإلفساد..

تأليف السيد نبيل الحسني
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التي  الكتب  أه��م   م��ن  الكتاب  ه��ذا  يعدُّ 
األوس��ط  ال��رشق  واق��ع جمتمعات  رص��دت 
فالكتاب  مجيعا،  أمهها  يكن  مل  إن  املعارص، 
موثوق با،  وبيانات  دقيق  يعتمد عىل رصد 
وحتليالت حصيفة ومنطقية، وأهم من ذلك 
واضحة  نظرية  مقدمات  من  ينطلق  أنه  كله 
نظرية  لفرضية  يؤسس  فالكتاب  وأصيلة، 
جديدة يف دراسة احلياة اليومية للمجتمعات، 
وتفاعالت هذه احلياة مع عامل السياسة بام فيه 
ومع  قمعية،  وأدوات  نظامية  تعقيدات  من 
تناقضات  من  فيه  بام  والثقافة  املجتمع  عام 

وحتوالت.
فقط  واحد  موضوع  عىل  الكتاب  يركز  كام 
العاديني، أال وهو  اليومية لألفراد  من احلياة 
)صور النضال من أجل العيش(، ومن أجل 
دة،  التكيف مع معطيات البيئة احلرضية املعقهّ
واهليمنة  السيايس  االستبدال  ص��ور  وم��ع 

االجتامعية والثقافية.
)الالحركة(  مفهوم  الكاتب  استخدم  وقد 
وتنوعاته  النضال  صور  خيوط  جيمع  لكي 
مها يف صياغة علمية رصينة. كلها، ولكي يقدهّ

حيث يشري هذا املفهوم إىل كل صور النضال 
ل  اليومي التي تتم بشكل فردي ولكنها تتحوهّ
أنا  مجيعًا  بينها  وجيمع  مجعي،  سلوك  إىل 
تتجه إىل استهالك كل ما هو عام، واحلضور 
الفيزيقي الذي خيلق رصاعًا بني األفراد وبني 

الدولة.
ولذا يؤدي بنا التحليل الذي يقدمه الكتاب 
لنضاالت الناس يف حياهتم اليومية � الشباب 
املتظاهرين  وحتى  والطالب  والباعة  واملرأة 
يف امليادين العامة � إىل رسم صورة للمجتمع 
الدولة،  دور  مثل  عامة  قضايا  إىل  والتطرق 
والتكوينات الطبقية، والتحوالت التي تطرأ 
االجتامعية  والبنية  احلياتية  املامرسات  عىل 

بشكل عام، أنا صورة تعلنا ندرك الرسالة 
أن  وه��ي  املهم؛  العمل  ه��ذا  يف  األساسية 
سياستهم  يصنعون  والضعفاء  املهمشني 
احلياة،  يف  وناشطون  فاعلون  وأنم  اخلاصة 
اليومية  احلياة  أنه عادي يف  يبدو عىل  ما  وإن 
أجل  من  النضال  من  صورًا  طياته  يف  حيمل 

العيش اليومي!!.
وهي  املؤلف  كتبها  مقاالت  الكتاب  يضم 
يف  والتغري  بالفعل  األوىل  بالدرجة  تتعلق 
تلك  اإلسالمية،  األوسط  الرشق  جمتمعات 
موقع  الدين  فيها  حيتل  التي  املجتمعات 
الصدارة وبشكل أكثر حتديدا فإنا تركز عىل 
االجتامعي  السيايس  التحول  عملية  تشكل 
داخلية،  اجتامعية  قوى  عىل  بناًء  يظهر  الذي 
أي من خالل األفراد واجلامعات، ولذا يركز 
التي حياول با  املتنوعة  الطرائق  املؤلف عىل 
عىل  يعيشون  الذين  أولئك  العاديون  الناس 
يف  التغري  مسارات  عىل  يؤثروا  أن  اهلامش 
ما  حول  نظرياته  الكاتب  ويبني  جمتمعاهتم، 
مؤثرًا  جيده  ال��ذي  احلضور(  )فن  ب�  يسمى 
أن  املؤلف  ويالحظ  ال��ث��ورات  خللق  ج��دًا 
للتغيريات  دافعة  قوى  كانت  اجلامعات  هذه 

االجتامعية والسياسية يف املنطقة.

كتاب )الحياة سياسة.. وكيف يغّير 
بسطاء الناس الشرَق األوسط(

المؤلف: آصف بيات..
ترجمة: أحمد زايد، ط١، 20١4

بفعل  للمسلمني  الفكرية 
اخلطاب )الديني( الذي مل تزل 
حتت  ت��رزخ  اإلسالمية  األم��ة 
الناظر  أصبح  حتى  تداعياته 
تلك  إال  الدين  من  يعرف  ال 
متنهجت  التي  الدموية  الصور 
ل���دى ف���رق ك��ث��رية، وف��ئ��ات 
خطابا  با  فاصطبغ  عديدة 
حواضنها  به  وتأثرت  الديني 
بنيتها  با  فتقولبت  االجتامعية 
لذلك  خلفًا  فكانت  الفكرية 
معاجلات  يتطلب  مما  السلف 
بني  عقيلة  اعتمدهتا  كالتي 
يف  الديني  خطابا  يف  هاشم 
اإلسالمية  املجتمعات  تلك 
عىل  مسبية  وهي  دخلتها  التي 
ال��ذي  النبي  أن  م��ن  ال��رغ��م 
جدها  هو  بالنبوة  له  يشهدون 

صىل اهلل عليه وآله وسلم.
خطابا  من  اتذنا  هنا:  من 
يعالج  انموذجًا  السالم  عليها 
البنية الفكرية للمجتمع املسلم 
اليوم  نشهد  ون��ح��ن  الس��ي��ام 
واملبادئ  القيم  لتلك  نسخًا 
التي أفرزها اخلطاب  والنتائج 
تقطيع  إىل  امل��ف��يض  ال��دي��ن��ي 
ال�����رؤوس وذب���ح األط��ف��ال 

وسبي النساء.
وأي��ن  وب��ي��ان��ه،  ال��ق��رآن  فأين 
ال���س���ن���ة وه����دهي����ا، وأي����ن 
والتابعني  وإيامنم،  الصحابة 
وس��ل��وك��ه��م؟ أف��ك��ان أه��ل 
لسامت  فاقدين  القرون  خري 
اخلطاب الديني الذي ينادي به 
اخللف، أم أن دعوات التجديد 
عنه  عجز  ما  حتقيق  با  ي��راد 
أسئلة  إنا  السلف؟..  بعض 
هذا  يف  إجاباهتا  تدون  كثرية 

الكتاب القيهّم.

اخترنا لكم..
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عباس الصباغ 

كانت تلك اإلجراءات ذات الطابع القانوين / التنظيمي  أول 
مرشوع سيايس/ قانوين صحيح  اجلم األصوات النشاز التي 
عن  وتكشف  الوطني  الرسب  خارج  تنعق   وماتزال   كانت 
إمجاع  عن  وتشذُّ  اإلقليمية  وامتداداهتا  طائفية  السيا�  سوأهتا  
األمة العراقية يف تقييمها هلذه التجربة التي مل تتكرر يف تاريخ 
العراق سوى مرتني ، فجاء إقرار هذا القانون الذي تأخر كثريا 
لت له عقليته  تدعيام ملرشوع املأسسة  ورضبة قاصمة ملن سوهّ
»مليشيات«  بأنه   املقدس  الشعبي  احلشد  يصف  بان  املريضة 
ل  لتحوَّ ولواله   ، اجلوار  لدول  طائفيا   وتابعة  منضبطة  غري 
عاصمة  بغداد  وألصبحت  أخ��رى  موصل  اىل  كله  العراق 
بعد  � وحتى  تلك األصوات  أن  ، واملؤسف  لداعش  مركزية 
إقرار القانون � راحت تضفي عليه أوصافا ونعوتا ال تليق إال 
باملنظامت اإلجرامية اخلارجة عن القانون تشبه تلك التي تُعجُّ 
فسادا وتريبا  تعيث  الثالث حيث  العامل  الصفيح يف  با مدن 
احلشد  أن  تؤكد  واحلقيقة  اآلمنني  للناس  وترويعا  وتقتيال 
انطلق  والذي   ، العراقي  للجيش  النوعي  الظهري  الشعبي هو 
عفويا بعد فتوى اإلمام السيستاين )دام ظله ( بوجوب اجلهاد 
للدفاع  العراقيني  وجلميع  السالح  محل  يستطيع  ملن  الكفائي 
عن األرض والعرض واملقدسات وذلك يف يوم اجلمعة 13/
بعد  أي  1435ه���   شعبان   14 ل�  املوافق  ح��زي��ران/2014 
عبد  الشيخ  العالمة  لسان  وعىل  أيام،  بثالثة  املوصل  سقوط 
ذلك  ومنذ  املقدس  احلسيني  الصحن  يف  الكربالئي   املهدي 
التاريخ انطلقت مسرية اجلهاد ضد املحتل التكفريي الغاشم 
بانخراط عرشات اآلالف من املتطوعني عفويا ضمن فصائل 
كهيأة    � بعد  فيام   � متأسست  والتي  املقدس  الشعبي  احلشد 
ه  مستقلة  ضمن اجليش العراقي وكام جاء يف القانون الذي اقرَّ
جملس النواب:  استنادا إىل أحكام البند )أواًل( من املادة )61( 

قانون إنصاف 
الحشد الشعبي المقدس

 

والبند )ثالثًا( من املادة )73( من الدستور: 
املعاد  )الشعبي(  احلشد  هيئة  تكون   – اوال   1- )امل��ادة     
 2/  24 يف   )91( املرقم  الديواين  األمر  بموجب  تشكيلها 
جزءا  وُيعد  املعنوية  بالشخصية  يتمتع  تشكيال   2016/
من القوات املسلحة العراقية , ويرتبط بالقائد العام للقوات 
هيأة احلشد  استقالل  القانون  فقد كفل  .(.  وبذا  املسلحة 
اهليأة  ارتباط  والداخلية وجعل  الدفاع  الشعبي عن وزارت 
بالقائد العام للقوات املسلحة حرصا ، كام أوجب  القانون 
استقالل منتسبي اهليأة كافة عن اجلهات السياسية واحلزبية 
فاعلية  يضمن  سليم  ترشيعي  منهج  وهو  األخرى  واألطر 
كام  هلا  املؤسسات  الطابع  عىل  وحيافظ  الشعبي  احلشد  هيأة 

ضمن حقوق منتسبيه وشهدائه وجرحاه  .
املعروف أن فصائل احلشد الشعبي ذات ارتباطات سياسية 
مكشوفة  للجميع ولكن ليس هلا امتدادات إقليمية أو دولية 
التي  كفصائلىَ  وليس  كهيئة  القانون  معها  فتعاملىَ  خمفية 
انخرطت كلها  يف خندق واحد وهلدف واحد الغري وتآلفت 
مجيعها يف نسق وطني واحد وبقيادة واحدة  هي القائد العام 
للقوات املسلحة حرصا وبموجب الدستور  ] املادة )78(: 
عن  املبارش  التنفيذي  املسؤول  هو  ال��وزراء  جملس  رئيس 
املسلحة[  للقوات  العام  والقائد  للدولة،  العامة  السياسة 
السياسية  اخللفيات  تلك  عنها  خلع  القانون  فان  هذا  ومع 

كانت مأسسة هيأة  الحشد الشعبي وضَع 
فصائلـــه على تنوع توجهاتها ومشـــاربها 
السياسية تحت إمرة القائد العام للقوات 
المســـلحة وهو صاحب السلطة والصالحية 
واالختصاص الوحيد في الحشـــد الشعبي 
قتاال وحركة وقيادة وإمرة وإدارة وتنظيمًا 
وتدريبًا وتسليحًا وتجهيًزا وتشكيال وإلغاء، 

وإلحاقها بمؤسسة الجيش العراقي،
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ضمن  رسمي  بشكل  ارتباطها  وقنَّن 
ارتباط  فك  يتم   .5  ( التنفيذية  السلطة 
الذين  الشعبي  احلشد  هيئة  منتسبي 
كافة  عن  التشكيل  ه��ذا  اىل  ينضمون 
واالجتامعية  واحلزبية  السياسية  األطر 
واليسمح بالعمل السيايس يف صفوفه.( 
وماديا  اعتباريا  ضامنا  القانون  وضمن 
النظامي  اجليش  مع  بمساواته  احلشد 
تكليف  يتم   .4( ماعليه  وعليه  ماله  له 
منتسبي ومسؤول وآمري هذا التشكيل 
تراتبية  من  العسكرية  السياقات  وفق 
احلقوق  وعموم  وخمصصات  وروات��ب 
الفرق  قادة  والواجبات.(  وايضا تعيني 
بتصويت  يتم  اجليش  فرق  قادة  كتعيني 
فام  الفرقة  قائد  تعيني  يتم   ( ال��ربمل��ان  
واستنادًا  النواب  جملس  بموافقة  فوق 
ألحكام املادة ) 61 / خامسًا / ج ( من 
الدستور)  وبذا أضفى القانون  الصفة 
الشعبي  احلشد  هليئة  والوطنية  الرسمية 
يف  مرحية  بأغلبية  التصويت  تم  أن  بعد 
كهيئة  الشعبي  احلشد  هيئة  عىل  الربملان 

مجيع  من  املتكونة  وهي  كفصائلىَ  وليس 
ألوان الطيف االثني واملذهبي واملكونات 
العراقي  وان توصيف اهليئة قانونا يعطي 
تابعة  اعتبارية  شخصية  الشعبي  احلشد 
النظامي  اجليش  مثل  العراقية  للدولة 
وبقية املؤسسات التي يرتكز عليها ملف 
األمن. وردا عىل تلك األصوات الناعقة 
بان احلشد الشعبي هو مليشيات شيعية 
الكثري  يترسب  فانه  منفلتة  وطائفية 
بان  رسميا  املعلنة  احلشد  هيكلية  عن 
الُسني  املكون  من  ألفا   )35( من  أكثر 
هم  بل  تشكيالته  ضمن  مشاركون  هم 
يقارعون اإلرهاب يف اخلطوط األمامية 
يرابط معهم آالف اخرى من املسيحيني 
وااليزيديني والشبك والرتكامن وقوات 
البيشمركه واحلشد العشائري وهي كلها 
املجتمعي  النسيج  كافة  متثل  تشكيالت 
فيه  الشيعة  يمثل  ال��ع��راق��ي  واالث��ن��ي 
العددية  نسبتهم  بحكم  العددية  الغالبية 
يف العراق  ، رغم أن احلشد  انبثق بفضل 
السيستاين  لإلمام  الكفائي  اجلهاد  فتوى 

 � النجف االرشف  فمرجعية  )دام ظله( 
عاصمة التشيع يف العامل �  ومنذ تأسيسها 
مرجعية  هي  بل  ما   جلهة  تابعة  تكن  مل 
الفقهية  بكينونتها  ومستقلة  بذاهتا  قائمة 
ط��وال  وك��ان��ت  والعلامئية  والعلمية 
تارخيها مرجعية وطنية واكبت األحداث 
اىل  يضاف   ، الوطن  با  مر  التي  اجلسام 
ذلك ان احلشد املقدس انبثق من حاجة 
ج��اءت  املحتل   ل��ط��رد  ة  ملحَّ وطنية 
الفتوى يف وقتها  ضوءا اخرضىَ النطالق 
مسرية اجلهاد وبعد أن أدرك )دام ظله( 
اإلره��ايب  اخلطر  أن  الثاقبة  ببصريته 
حدود  عند  يتوقف  لن  بالعراق  املحدق 
املناطق التي استوىل عليها داعش بل هو  
مرشوع إقليمي / دول  تدمريي هيدف 
اىل أبعاد أخرى من احتالل مدينة هنا أو 
املوصل  اىل  الرقة  بدليل متدده من  هناك 
الكبري  الفضل  له  كان  الشعبي  ،فاحلشد 
الذي  املرشوع   ذلك  وإفشال  إيقاف  يف 
اندحر بتضحيات ودماء أبنائنا يف احلشد 

ولوالها لكان العراق يف خرب كان .
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 أن دار التقريب بني املذاهب 
طيبة  مباركة  دار  االسالمية 
ال��ق��اه��رة  ب���دأت أع��امهل��ا يف 
قرن  نصف  م��ن  أك��ث��ر  قبل 
1947م(   - )1368ه������� 
هو  حينها  يف  مؤسسها  وكان 
تقي  حممد  ال��راح��ل  الشيخ 
هذه  ذكريات  وم��ن  القمي، 
تربطه  التي  العالقة  ال���دار 
شيخ  شلتوت  حممود  بالشيخ 
القمي  وللشيخ  االزه����ر، 
من  خ��ال��دة  تارخيية  حمطات 
املذاهب،  بني  التقريب  اجل 
واه����م حم��ط��ة ه����ي  ف��ت��وى 
التعبد  الشيخ شلتوت بجواز 
عليهم  البيت  اهل  بمذهب 
ال��س��الم ومل��ا هل��ا م��ن اص��داء 

وردود افعال يف حينها .
الشيخ  التقريب  رواد  وم��ن 
الغطاء  كاشف  حسني  حممد 
رشف  احلسني  عبد  والسيد 
االميني  حمسن  والسيد  الدين 
الربوجردي  حسني  والسيد 
التقريب  حمطات  اهم  ومن   ،
اجلليل  الشيخ  به  قام  ما  هي 

مؤمنا  وكان  شلتوت  حممود 
العاملني  وباملشايخ  بالتقريب 
عليها من السنة والشيعة بانم 
 ، مذهبية  مكاسب  اليرجون 
بساطة  عينيه  بأم  شاهد  لقد 
وأعجب  القمي  الشيخ  حياة 
الشيخ  م��رض  ة  م��رهّ ويف  ب��ا. 
الشيخ شلتوت  القمي، فجاء 
االزهر  علامء  من  مجاعة  مع 
ودون  مسكنه.  يف  لزيارته 
صعد  القمي  الشيخ  يعلم  أن 
الشيوخ اىل غرفة سكنه يف دار 
رأوه.  ملا  فاندهشوا  التقريب، 
يضطجع  ال��رج��ل  وج����دوا 
صغري،  خشبي  رسي���ر  ع��ىل 
ي��ت��وس��د ع��امم��ت��ه، وي��ف��رتش 
قباءه ويتغطى بعباءته. خجل 
احل��ال��ة،  م��ن  القمي  الشيخ 
الشيخ  لكنهّ  اليهم،  واعتذر 

عليه  ي��غ��دق  راح  شلتوت 
عبارات الثناء واالعجاب.

يشرتك  كان  شلتوت  الشيخ 
كميل  دع��اء  ت��الوة  جملس  يف 
يف  الدار  اىل  حيرض  كان  الذي 

ليال اجلمعة.
فتوى الشيخ شلتوت

الفتوى الشهرية التي أصدرها 
جت  الشيخ حممود شلتوت توهّ
يف  وجعلته  التقريبية  أعامله 
أن  املقرر  من  كان  اخلالدين، 
ت��ص��در ق��ب��ل ع��رش س��ن��وات 
م��ن ت��اري��خ ص��دوره��ا، غري 
دون  حال  املخطط  التآمر  أن 
ذل����ك، وح���ان���ت ال��ف��رص��ة 
أىَق��رهّ  ح��ني  الفتوى  الص���دار 
التقسيم  اللبناين  الدستور 
بشكل  املسلمني  بني  الطائفي 
ظامل. لقد أقرهّ الدستور تقسيم 

الشعب اللبناين اىل مسيحيني، 
واىل مسلمني سنة، ومسلمني 
عىل  املسيحيني  اعترب  شيعة! 
ومللهم  ف��رق��ه��م  اخ��ت��الف 
وصريهّ  واح��دة،  أمة  ونحلهم 
واتهت  أمتني.  املسلمني  من 
التفرقة  هذه  تركيز  اىل  اخلطة 
عن  املسلمني  بني  الطائفية 
منهام  ك���ل  ت��ق��وي��ة  ط��ري��ق 
أقرهّ  ثم  مقابال لآلخر.  ليكون 
الرئيس  يكون  أن  الدستور 
عدد  الن  مسيحيا  اللبناين 
ال��ن��ص��ارى أك��ث��ر م��ن ع��دد 
انفراد،  عىل  السنة  املسلمني 
الشيعة  املسلمني  من  وأكثر 
عىل انفراد. وأمام هذا الرتكيز 
الطائفي نض الشيخ شلتوت 
وأمثاله  املوقف  هذا  ملعاجلة 
من املواقف التي قد تظهر يف 

شلتوت.. صاحب فتوى لن تموت
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تركيز  نتيجة  االسالمي  العامل 
الطائفية بني املسلمني.

شاء  الفتوى  ص��درت  ح��ني 
يستثمرها  أن  ال��ش��اه  ن��ظ��ام 
الشيعة  نصري  بأنه  لصاحله، 
وعلم  ال��ع��امل،  يف  وال��ت��ش��يهّ��ع 
االذاع���ة  أن  ال��ت��ق��ري��ب  دار 
والتلفزيون يف ايران سيقطعان 
بثهّ االخبار فجأة، ثم يذيعان 
بتجليل  حم��اط��ة  الفتوى  نبأ 
باملسؤولني  اتصلوا  وتبجيل. 
أن  منهم  وطلبوا  االعالميني 
إنا  فأجابوا:  يفعلوا ذلك،  ال 
من  لنا  وليس  الشاه،  أوام��ر 
االمر يشء، سارع احد مشايخ 
التقريب اىل لقاء الشاه، وأرصهّ 
قال  ذلك.  حيدث  ال  أن  عليه 
فعلت  أنا  مندهشا:  الشاه  له 
ذلك لصالح الفتوى ولصالح 
التقريب. ولكنه واجه إرصار 
الدار عىل عدم بثه، فاضطرهّ أن 
االذاع��ة  اىل  تعليامته  يسحب 

والتلفزيون .
اعالن الفتوى

حمفال  القمي  الشيخ  اخ��ت��ار 
يعلن  مقدسا  دينيا  علميا 
املكان  اي��ران.  يف  الفتوى  فيه 
مثوى  املقدسة  مشهد  مدينة 
السالم(.  الرضا )عليه  االمام 
كبار  من  مجعا  يضم  واملحفل 
العلامء عىل رأسهم مرجع ديني 
امليالين. وكان  السيد  كبري هو 
واعظ  الشيخ  االستاذ  كذلك 
العام  االمني  اخلراساين  زاده 
للمجمع العاملي للتقريب بني 
من  حاليًا  االسالمية  املذاهب 

بني احلضور.

السيد الربوجردي والتقريب
للشيخ  املرشفة  املواقف  هلذه 
شلتوت حظي الشيخ باحرتام  
العامل  أرج��اء  مجيع  يف  واس��ع 
كبار  ه  جيلهّ وك��ان  االسالمي. 
وعىل  الفريقني  م��ن  العلامء 
السيد  الكبري  املرجع  رأسهم 
ومن  ال���ربوج���ردي.  حسني 
مظاهر هذا االجالل أن السيد 
أيام  أواخ��ر  يف  ال��ربوج��ردي 
دخل  بسكتة  أصيب  حياته 
أفاق  ثم  طويل.  باغامء  فيها 
طويلة،  غيبوبة  م��ن  السيد 
به  ما نطق  وفتح عينيه، وأول 
مهم.  مرشوع  التقريب  قال: 
وكنت أودهّ أن أكتب اىل الشيخ 
تنشيط  بشأن  رسالة  شلتوت 
ِلق  قىَ العاملىَ  اهل��ام.  االم��ر  ه��ذا 
لق عىل هذا  عىل صحته وهو قىَ

االمر الرسال.
طريق شائك

أن  أذك��ر  أن  ال��رضوري  ومن 
ينهض  ك��ان  شلتوت  الشيخ 
با  ويسري  التقريب  بأعباء 
ب��االش��واك  م��يلء  طريق  ع��ىل 
وامل��ث��ب��ط��ات واالرج������اف 
وال��ت��ع��وي��ق. وق��د الق��ى من 
جراء فتواه عنتا وهتام وافرتاء، 
الشيخ  إن  ي��وم��ا:  ل��ه  ق��ي��ل 
واستحصل  خدعك  القمي 
عىل   - أجابم  الفتوى،  منك 
اجلدهّ  بني  تمع  بلغة   - عادته 
الثقة  وم��ل��ؤه��ا  وال��دع��اب��ة، 
ي  واليقني: لو كان الشيخ القمهّ
خدعني فنعامهّ فعل، فأنا مؤمن 
أن  اهللهّ  وأس���أل  ب��اخ��الص��ه، 

ُأحرشىَ معه يوم القيامة!
قني  املعوهّ حماوالت  واستمرت 
حتى بعد وفاة الشيخ شلتوت 
فاتصلوا  عليه،  اهللهّ  رض��وان 
بمن خلفه عىل االزهر حماولني 
فتوى  تنقض  فتوى  إص��دار 

كان  الشيخ  لكن  شلتوت، 
وبأفكاره  بشخصيته  دخل  قد 
ق��ل��وب  يف  وب����م����رشوع����ه 
اجلميع  وأصبح  االزه��ري��ني، 
ي��ش��ع��رون ب��ح��قهّ اس��ت��اذي��ت��ه 
به  اتصل  ممن  وك��ان  عليهم. 
الشيخ  ال��دك��ت��ور  امل��رج��ف��ون 
لكنه  االزه��ر،  شيخ  الفحام 
ة  بشدهّ هم  وردهّ طلبهم،  رفض 
قائال: إن فتوى الشيخ حممود 

هي فتواي، وهو استاذي.
واليوم حياول احفاد املرجفني 
ما  بكل  الفتوى  هذه  تكذيب 
اال  ودسيسة  خبث  من  اوتوا 
بالفشل  ب��اءت  حماوالهتم  ان 
احلق  كلمة  للتاريخ  وسيبقى 

ملن هو حق.
49

تراث العلماء



هو الشيخ حسني ابن الشيخ 
ابن  حسن  الشيخ  اب��ن  عيل 
ُمْغنِيَّة  آل  من  مهدي  الشيخ 

األسدي العاميل...
مغنية  حسني  الشيخ  ول��د 
ع���ام 1280ه��������/1863م 
األرشف،  ال���ن���ج���ف  يف 
ع���ام  ص���ي���دا  يف  وت������ويف 

1359ه/1940م.
)قدس  مغنية  حسني  الشيخ   
من  كبري،  ديني  ع��امل  رسه( 
الشيعة  املسلمني  علامء  كبار 
الديني  والرئيس  عرصه،  يف 
جنوب  عامل)اآلن  جبل  يف 
احلرب  قبل  ما  منذ  لبنان( 
العاملية األوىل إىل حني وفاته 

يف احلرب العاملية الثانية.
 أمج���ع���ت ع��ل��ي��ه ال��ك��ل��م��ة 
الدينية  الزعامة  له  فانعقدت 
يف جبل عامل. كان يلقب ب 
»شيخ الطائفة« ألنه كان كبري 
علامء الشيعة اإلمامية يف بالد 
ب«  أيضا  لقب  كام  الشام، 
العلامء  لكثرة  العلامء«  مؤهل 

الذين تتلمذوا عىل يديه.
ابن  ع��يل  الشيخ  ه��و  وال���ده 
الشيخ حسن مغنية، ولد سنة 
 1283 سنة  وت��ويف   1256

األرشف.وصف  النجف  يف 
عرش،  الثالث  ال��ق��رن  ب��آي��ة 
العالمة  ك��ري��م��ة  ووال���دت���ه 
امحد  السيد  ابن  كاظم  السيد 

األمني القشاقيش.
الرشدية  املدرسة  يف  درس   
جعفر  الشيخ  عند  صور  يف 
استاذه،  وف��اة  وبعد  مغنية، 
حناويه  م��درس��ة  إىل  انتقل 
الشيخ  الفقيه  العالمة  عند 
حممد عيل عز الدين ثم انتقل 
موسى  الشيخ  م��درس��ة  إىل 
الشيخ  وف���اة  بعد  رشارة، 
موسى رشارة، قرر السفر إىل 
العراق مع زميله يف الدراسة، 

السيد حمسن األمني .

يد  ع��ىل  تلمذ  ال��ن��ج��ف  يف 
االصفهاين  رشيعة  الشيخ 
والشيخ مال كاظم اخلراساين 
اهلمذاين  رض��ا  آق��ا  والشيخ 
إىل  نجف  طه  حممد  والشيخ 
االجتهاد  أن حاز عىل درجة 

املطلق.  
بعد فراغه من حتصيل العلوم 
ال��دي��ن��ي��ة، وح��ص��ول��ه عىل 
إىل  الشيخ  ع��اد  االج��ت��ه��اد، 
 ،1899 عام  يف  عامل  جبل 

واستقر فيها.
حسني  للشيخ  ان��ع��ق��دت   
مغنية الزعامة الدينية يف جبل 
عامل ، فالسيد حمسن األمني 
يعرفه يف كتاب أعيان الشيعة 

ب�«شيخنا«، ويف موضع آخر« 
و«ال��ق��دوة  الطائفة«  شيخ 
عبد  السيد  أن  كام  الفقيه«. 
يف  ال��دي��ن،  رشف  احل��س��ني 
»موسوعة السيد عبداحلسني 
رشف الدين«، يعرفه ب�«كبري 
و«حجة  الرشعيني«  العلامء 

اإلسالم«.
يرجع  النائيني  الشيخ  كان 
الشيخ  إىل  لبنان  يف  الشيعة 
يقول:«  وكان  مغنية،  حسني 
ق��ول��ه ق���ول ورأي�����ه رأي���ي 
مسائلكم  بكل  له  فارجعوا 

وأموركم«. 
وقد تتلمذ الكثري من العلامء 
منهم:  يديه  عىل  األف��اض��ل 

الشيخ 
حسين 
مغنّية
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ما الحيلة؟

وخليل  الكريم   عبد  الشيخ 
وعيل وحممد جواد ال مغنية، 
الشيخ حممد العسييل، الشيخ 

عيل سليامن، وغريهم 

أحد  اشتكى  األي��ام  أحد  يف 
عىل  الشيخ  عند  الفالحني 
اخلليل، وهو  إسامعيل  احلاج 
زع��ي��م إق��ط��اع��ي ل��ه ن��ف��وذه، 
جيلس  ان  الفالح  من  فطلب 
فرفض  االقطاعي  جنب  اىل 
له:«  الشيخ  فقال  ال��ف��الح، 
حسني  يدي  بني  لست  أنت 
يدي  بني  اآلن  أن��ت  مغنية، 
الفالح  ه��م  وعندما  اهلل.« 
إسامعيل  بقرب  باجللوس 
الثاين  هذا  امتعض  اخلليل، 
ب��األرض.  للفالح  واع��رتف 
اخلليل  أن عالقة  وللمفارقة، 
واستمرت  كانت  بالشيخ 

أكثر من جيدة.
زفاف  إىل  مغنية  الشيخ  دعا 
خليل  الشيخ  املجتهد  إبنه 
عىل ابنة السيد حمسن األمني، 
لكنه  وعامتها،  البالد  كبار 
األسعد.  بك  كامل  ي��دع  مل 
السبب  ع��ن  ال��ن��اس  س��أل��ه 
آل  أن  مغنية  الشيخ  فأجاب 

األسعد كريمون يف مثل هذه 
املناسبات... 

األسعد  كامل  زار  وعندما   
الشيخ لغرض التهنئة وجدوا 
مملوءا  كيسا  خ��روج��ه،  بعد 
تركها  الذهبية،  ب��ال��ل��ريات 
من  فارسل  ال��زواج،  كهدية 
الشيخ  ل��ه  وق��ال  ل��ه   يعيده 
ي��ت��ش��ك��رك وق��ي��م��ة اهل��دي��ة 
عن  ي��ع��ت��ذر  لكنه  وص��ل��ت 

تقبلها.
ق��ح��ط ش��دي��د سنة   ح���دث 
صالة  الشيخ  فأقام   ،1924
ب��دات  ان  ف��ام  االس��ت��س��ق��اء، 
املطر  زخ���ات  ب���دأت  حتى 
فصلوا  السامء،  من  باهلطول 

حتت املطر.  
مؤمتر  مغنية  الشيخ  ح��رض 
 1920 سنة  احلجري  وادي 
العلامء.  من  وقد  رأس  عىل 
موقف  مغنية  للشيخ  وك��ان 
يف  الفرنسيني  ملقاومة  مؤيد 
الوقت  نفس  يف  لكن  املؤمتر، 

حني  ص��ارم  موقف  له  ك��ان 
أن���ب ص���ادق مح��زة)زع��ي��م 
قاسية  بكلامت  امل��ق��اوم��ة( 
كانت  التي  التجاوزات  عىل 
ك��ال��ت��ع��دي عىل  حت���ص���ل، 
جبل  أه��ل  م��ن  املسيحيني 
فتنة  م���ن  وح����ذر  ع���ام���ل، 

تستدعي الفرنسيني.
أص���در   ،1926 ع����ام  يف 
دب��اس  ش��ارل  لبنان  رئيس 
رئيسا  بتعيينه  يقيض  مرسوما 
انه  اال  اجلعفرية  للمحاكم 
الشيخ  سئل  املنصب  رفض 
الن  رفضه  سبب  عن  مغنية 
يف  موظفا  سيصبح  املنصب 
الدولة يميش خلف الرئيس. 
لذا اعتذاره كان حفظا ملكانة 

الطائفة.
مغنية  حسني  الشيخ  مرض 
ملستشفى  نقله  استدعى  مما 
حيث  ص��ي��دا.،  يف  ع��س��ريان 
عمر  عن   1940 ع��ام  ت��ويف 

يناهز ثامنني عاما.

يروى عن املرحوم احلاج الشيخ حممد تقي اآلميل )رمحه اهلل( )صاحب كتاب مصباح اهلدى يف رشح العروة الوثقى(، قال: 
التفكري وكاد عقيل يتعطل فدفعني  ت عيلهّ يف النجف االرشف ضائقة مالية صعبة الوصف وعىل اثرها شلت قدرت عىل  مرهّ

اجلوع وحالة العيال اىل اخلروج اىل ساحة املنزل وارصخ وأقول: ما احليلة.. ما احليلة؟
واذا يب اسمع هاتفًا جييبني انا يف ترك احليلة، فنظرت حول بحثًا عن مصدر الصوت فلم اجد له مصدرًا فعلمت انا ليست اال 
مكاشفة من العامل االعىل، نعم احليلة يف ترك احليلة وبالتزامي هلذه املكاشفة الروحية واهلداية املعنوية اصبحت اموري الدنيوية 

منتظمة ومنفرجة، انا امتحانات عسرية تعطي نتائجها اجلميلة يف الساعات االخرية ولذا سميت امتحانات.
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قديم  سجال  والباطل  احلق  سجال  إن 
بقدم التاريخ وطول الدهر وعمق األيام 
معينة,  زمنية  برهة  يف  منحرص  غري  فهو 
بمعنامها  املفردتني  هاتني  أخذنا  وإذا 
من  ال��ع��ام  باملعنى  فلنقل  أو  العميق 
أن  فسنرى  املعاين  ألحد  تصيص  غري 
جانب  يف  منحرصة  غري  كثرية  مصاديقه 
معني من جوانب احلياة العديدة، فاحلق 
شكهّ  ال  الذي  والواضح  الصحيح  هو 
فهو  هذا  وعىل  األم��ر,  من  واليقني   , فيه 
منه  مشتقة  واحلقيقة  باإلتباع,  األح��رى 
ويأت أيضا بمعنى اإلدراك وبلوغ العقل, 
وهو  الباطل  ونقيضه  أيضًا,  الواقع  وهو 
يكون  ال  وم��ا  الصحيح  وغ��ري  اخلطأ 
هذا  من  ننتقل  وحينام  باالتباع,  جديرًا 
أخص  معنى  إىل  والواسع  العام  املعنى 
بقليل وأضيق دائرة نجد أن معنى احلق 
حيثهّان  فهام  والعقل,  الرشع  يطابق  ما  هو 
الباطل  ومعنى  ب��ه,  العمل  وع��ىل  عليه 
عليه  ن��صهّ  ف��ام  بخالفه،  يكون  م��ا  ه��و 
هو  السليم  العقل  وأيهّده  املقدس  الرشع 
من  النقيض  عىل  ك��ان  ما  وك��لهّ  احل��ق، 
رشعي  حتذير  أو  ني  فيه  ورد  أو  ذلك 
اتضح  وقد  وضالل.  باطل  فهو  وعقيل 
املقدس  ال��رشع  أن  التوضيح  ه��ذا  من 

والباطل  احلق  مفردات  بتعريف  كفيل 
بالصالة  أم��ر  لو  كام  عنها,  والترصيح 
ن  فنعلم بأنا حق, ونى عن الكذب فنتيقهّ
بأنه باطل, أو بأن جيعل الشارع شاخصا 
معينا للحق ال ريب فيه, ُيعلم من خالله 
وحينئذ  الباطل,  عن  به  ويتميز  احل��ق 
أو  والشك  الرتديد  أحد  حق  من  فليس 
عاء اجلهل, كام قام رسول اهلل )صىل اهلل  ادهّ
بعباده  عليه وآله( وبلطف من اهلل تعاىل 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  بتنصيب 
الباطل  من  احلق  به  يعرف  لألمة  ميزانا 
اهلل  )صىل  بقوله  وذلك  بينهام,  وفاروقا 
عليه وآله(:)عيلهّ مع احلق واحلق مع عيلهّ 
املفهومان  يلتبس  وقد  دار(,  حيثام  يدور 
ب��ن��اء ع��ىل املعنى  ال��ن��اس  أح��ي��ان��ا ع��ىل 
مما  والباطل(,  )احل��ق  ملفردت  الشمول 
ُيسمع أو ُيرى هنا وهناك, ومما قد نصادفه 
يف حياتنا كثريا, فتصلنا أخبار أو حتليالت 
أو أنباء عن شخصيات أو نسمع بصدور 
أحكام من الناس تنسب للبعض اآلخر 
األمور  هذه  كل  بني  فالفصل  وهكذا, 
ومعرفتها هو التثبهّت مما يسمعه اإلنسان 
ن منه, بأن يرى ذلك الفعل صادرا  والتيقهّ
بنفسه  يسمعه  أو  املعني,  الشخص  من 
يتيقن من صدوره منه, كام يروى  بحيث 

السالم(:  )عليه  عيل  املؤمنني  أمري  عن 
)أما أنه ليس بني احلق والباطل إال أربع 
واحلق  سمعت  تقول  أن  الباطل  أصابع 
أن تقول رأيت( . فاحلكم بمجرد السامع 
خطأ  ُيسمع  مما  والتيقن  التثبت  وعدم 
ناهيك  ورشع��ا,  عقال  عنه  منهي  حمض, 
آثار قد تؤدي  أو  أثر  ترتهّب عليه  إذا  عامهّ 
تضافرت  وق��د  وخ��ي��م��ة,  ع��واق��ب  إىل 
يف  التثبهّت  ع��ىل  ال��رشع��ي��ة  ال��ن��ص��وص 
ع  الترسهّ عن  ونت  واألم��ور  املواضيع 
والعجلة وإبداء الرأي فيها إال أن يكون 
تىَْقُف  الىَ  تعاىل:)وىَ قال  وبرهان,  دليل  عن 
ىَ  اْلبىَرصىَ وىَ ْمعىَ  السَّ إِنَّ  ِعْلٌم  بِِه  لىَكىَ  لىَْيسىَ  ا  مىَ
 , ْسُؤواًل(  مىَ ْنُه  عىَ انىَ  كىَ ُأولئِكىَ  ُكلُّ  ادىَ  اْلُفؤىَ وىَ
اءُكْم  جىَ إِن  ُنوا  آمىَ ِذينىَ  الَّ ��ا  ىَ أىَهيُّ ا  وأيضا)يىَ
ٍة  الىَ هىَ ْوًما بِجىَ ُنوا أىَن ُتِصيُبوا قىَ يَّ بىَ تىَ أٍ فىَ بىَ اِسٌق بِنىَ فىَ
مل  فمن   ) نىَاِدِمنيىَ ْلُتْم  عىَ فىَ ا  مىَ ىلىَ  عىَ ُتْصبُِحوا  فىَ
ف عىل مالمح احلق واحلقيقة كيف  يتعرهّ
باملسؤولية  والنهوض  الدفاع  له  يتسنهّى 
ونرصته  عنه  الذبهّ  يف  عاتقه  عىل  امللقاة 
وتقويم دعائمه إن حلهّ بساحته أيد أثيمة 
بعيدة  جافية,  بقلوب  تقويضه  إىل  تسعى 

عن احلق قريبة إىل الباطل.

الفيصل بين الحق والباطل

    محمد عبد الحسين المالكي  
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الطاهرة  امل��رأة  تلك  تكن  مل 
قومها  وسيدة  عشريهتا  أمرية 
امللكة  تلك  تكن  ومل   ، فقط 
بأمالكها  لتشرتي  احلجاز  يف 
قدمتها  ب��ل  وزينتها  الدنيا 
الرضا  غاية  يف  وه��ي  مجيعا 
النبي)صىل اهلل  إىل  واالمتنان 
قال  عليه واله وسلم ( حتى 
ديني  استقام  وال  قام  )ما   :
خدجية  م��ال   : بشيئني  إال 
خصوصا  ع(  ع��يل  وس��ي��ف 
مكة   يف  احلصار  فرتة  خالل 
سنوات  ثالث  استمر  حيث 
من  هاشم   بني  عن  منعت 
تنفق  فكانت   ، يومها   قوت 
اهلل  منهّ   ، سخاء  بكل  عليهم 
بأمواهلا  وأغناه  نبيه  عىل  با 
حتى قال عنها صىل اهلل عليه 
نساء  خري  ان��ا  وسلم  وال��ه 
اللقب  هذا  يعط  ومل  العاملني 
عليها  ف��ق��ط  زوج��ات��ه  م��ن 
بذل  س��اوى  لقد   ، ال��س��الم 
سيف  السالم  عليها  خدجية 
عيل يف اإلسالم  ويف هذا من 

الرشف ما يكفي خدجية وبا 
العاملني،  نساء  عىل  ترشفت 
أن  اإلهلية  املشيئة  ارتأت  لقد 
وعاًء  خدجية  السيهّدة  تكون 

ألنوار اإلمامة وضيائها...
السالم  عليها  ك��ان��ت  لقد 
املحسنات  الفاضالت  من 
باجلامل  اشتهرت  قريش  من 
وال��رشف  وال��ث��روة  والكامل 
ال��رف��ي��ع وال��ع��ل��م واحل��ل��م 
ال��ق��رار  ����اذ  وص��الب��ة يف اتهّ
والدقة يف الرأي  وعقل وفكر 
، لكنهّها خذلت مجيع  صائب 
وال��زواج  خلطبتها  تقدم  من 
با  ووقع اختيارها عىل أمني 
قريش ومؤمتنها ،وبعد عامني 
عليه  اهلل  ص��ىل  بعثته  م��ن 
من  عودته  طريق  ويف  وآل��ه 
األول   ربيع  معراجه يف شهر 
جربيل  الوحي  أم��ني  ج��اءه 
وقال له: حاجتي أن تقرأ عىل 
خدجية من اهلل ومنهّي السالم، 
وعندما أبلغ الرسول األكرم 
زوج��ه  وآل��ه  عليه  اهلل  ص��ىل 

سالمىَ  السالم  عليها  خدجية 
هو  اهلل  إنهّ  قالت:  تعاىل،  اهلل 
وإليه  السالم  منه  ال��س��الم، 

السالم ...
الزوجة  ه��ي  خويلد   بنت 
أزواج  ب��ني  م��ن  ال��وح��ي��دة 
عليه  اهلل  صىل  الكريم  النبي 
واستمرهّ  أنسلها  التي  وآل��ه 
نسلها الطاهر حتى يومنا هذا 
الزهراء عليها  انا  واي نسل 
كوثر  كانت  لقد   ، ال��س��الم 
عىل  أفاضت  الصايف  النبوة 
والعلويون  السادة  العاملني 
واليه  اليها  ينتمون  مجيعهم 

امجعني  عليهم  اهلل  صلوات 
 ...

عليها  خدجية  كانت  وهكذا 
السالم مؤمنة حقا آمنت بنبي 
آخر الزمان بالقلب واللسان 
عىل  فسالم   ، واجلنان  واملال 
ما   : اهلل  فيها رسول  قال  من 
قد   ، منها  خ��ريا  اهلل  أبدلني 
 ، الناس  يب  كفر  إذ  يب  آمنت 
الناس  كذبني  إذ  وصدقتني 
حرمني  إذ  بامهلا  وواستني   ،
عز  اهلل  ورزق��ن��ي   ، ال��ن��اس 
وجل ولدها إذ حرمني أوالد 

النساء.

زواج النور بالعطاء
زيد علي كريم الكفلي
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قال مسؤول بالرشكة الراعية 
ملعرض املصاحف واخلطوط 
القرآنية يف العاصمة األمريكية 
األكرب  يعد  الذي  واشنطن، 
احلدث  إن  البالد،  تاريخ  يف 
من  »م��وج��ة  خضم  يف  ي��أت 
السلمية  ال��ص��ورة  تشويه 
وهي  لإلسالم«،  واملتساحمة 
الظاهرة التي تندرج يف إطار 

»اإلسالموفوبيا«.
جملس  رئيس  نائب  وأوضح 
القابضة،  كوش  رشكة  إدارة 
يلدريم عيل كوش، يف مؤمتر 

صحفي عقده بقاعة املعرض 
»اإلس��الم  أن  واشنطن،  يف 
والسامحة،  السالم  دين  هو 
اإلسالم  إىل  احلالية  والنظرة 
ندع  لن  الواقع..  عن  بعيدة 

املتطرفني يتالعبون بديننا«.
 وف��ت��ح امل���ع���رض،  أب��واب��ه 
حيث  لزيارته،  للصحفيني 
نسخة   60 م��ن  أكثر  يضم 
من  الكريم  للقرآن  مزخرفة 
العريب  العامل  من  خمتلفة  دول 
وإي��ران  تركيا  إىل  باإلضافة 

وأفغانستان.

قاعة  عىل  املعرض  اقيم  وقد 
جممع  يف  ساكلر«  إم  »آرث��ر 
»سميثسونيان«  م��ت��اح��ف 

بواشنطن.
»فن  عنوان  املعرض  ومحل   
متحف  م��ن  كنوز  ال��ق��رآن: 
الفنون الرتكية واإلسالمية«، 
هو أكرب معرض للمصاحف 
تشهده  القرآنية  واخل��ط��وط 

الواليات املتحدة.
أع��امر  ت��ف��اوت  إىل   وأش���ار 
بني  ما  املعروضة  املصاحف 
والقرن  خلت  سنة   1000

السابع عرش امليالدي.

ووف����ق ال��ب��ي��ان ف���إن »ه��ذا 
سيحكي  التأرخيي  املعرض 
لبعض  ال��ف��ري��دة  القصص 
امل��خ��ط��وط��ات امل��ع��روض��ة، 
كام  ومقتنيها،  وُص��ن��اع��ه��ا 
سيتعلمون  ال������زوار  أن 
من  ال��ق��رآن  نقل  ت��م  كيف 
النص  إىل  الشفاهة  مرحلة 

)املكتوب(«.
غ��رب��ي��ة  دول  وش���ه���دت   
مع  بالتوازي  عديدة مؤخًرا، 
تصاعد  إرهابية،  ح��وادث 
تاه  اإلسالموفوبيا  ظاهرة 

اجلاليات اإلسالمية.

افتتاح أكبر معرض للمصاحف في أميركا.. 
يعود ُعمر بعضها ألكثر من ١000 عام
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ن في هذه االية ؟ هل عفا اهلل عمَّ
موجها  اخل��ط��اب  ن��الح��ظ 
اهلل  )ص��ىل  الكريم  لرسولنا 
ترك  معناه  هل  وآل��ه(  عليه 

االوىل؟ 
لآلية  االمج��ال  املضمون  أن 
الشيخ  ذك��ر  ك��ام  الكريمة 
الطويس يف التبيان 227/5: 
إىل  ج��اء  املنافقني  بعض  ان 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي 
ببيان  وأخ��ذ  تبوك  غ��زوة  يف 
يف  الواهية  األع���ذار  بعض 
وكان  للغزوة  اخل��روج  تركه 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي 
باطلة  أع��ذاره��م  أن  يعرف 
سيرتكون  هل��م  ي��أذن  مل  ول��و 
آن��ذاك  وينكشفون  احل��رب 
أن  وحيث  املسلمني،  جلميع 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي 
ع��رف واق��ع احل��ال أذن هلم 
لو  انك  لتقول  اآلية  ونزلت 
حاهلم  النكشف  هلم  تأذن  مل 
برسعة،  املسلمني  مجيع  اىل 
عىل  عتاب  مسألة  فاملسألة 
األوىل  أن  أي  األوىل،  ت��رك 

هلم  اإلذن  ع��دم  هو  ك��ان  له 
حتى ينكشف حاهلم للجميع 
ه  برسعة. فاخلطاب إذن موجهّ
اىل النبي )صىل اهلل عليه وآله( 
والعفو  املنافقني،  اىل  وليس 
املذكور عفو عن ترك األوىل.

هذا ظاهر االية ولرب سائل 
يقول هل جيوز للنبي صىل اهلل 

عليه وآله ان يرتك االوىل؟ 
امليزان  تفسري  صاحب  يقول 
 -  9 ج  الطباطبائي  السيد 
ترى  كام  واآلي��ة    :285 ص 
يف  إليه  اإلش���ارة  وتقدمت 
كذبم  ظهور  دع��وى  مقام 
مفتضحون  وان��م  ونفاقهم 
به  يمتحنون  امتحان  بأدنى 
املقام  ه��ذا  مناسبات  وم��ن 
املخاطب  إىل  العتاب  القاء 
عىل  البيان  اقسام  من  وه��ذا 
واسمعي  أعني  إي��اك  طريق 

يا جاره . 
هذه  اظهار  بالكالم  فاملراد 
عن  الكشف  ال  ال��دع��وى 
عليه  اهلل  صىل  النبي  تقصري 

تدبريه  وس��وء  وسلم  وآل��ه 
وارتكابه  اهلل  أم��ر  احياء  يف 
وأولوية  حاشاه  ذنبا  بذلك 
كون  معناها  هلم  اإلذن  عدم 
لظهور  انسب  اإلذن  ع��دم 
فضيحتهم وانم أحق بذلك 
مل��ا ب��م م��ن س��وء ال��رسي��رة 
وفساد النية ال ألنه كان أوىل 
وأق��رب  نفسه  يف  واح���رى 

وأمس بمصلحة الدين . 
والدليل عىل هذا الذي ذكرنا 
قوله تعاىل بعد ثالث آيات لو 
اال  ما زادوكم  فيكم  خرجوا 
خاللكم  وألوضعوا  خباال 
وفيكم  ال��ف��ت��ن��ة  يبغونكم 
اآليتني  آخر  إىل  هلم  سامعون 
يؤذن  ان  األصلح  كان  فقد 
هلم يف التخلف ليصان اجلمع 
م��ن اخل��ب��ال وف��س��اد ال��رأي 
ان  واملتعني  الكلمة  وتفرق 
املؤمنني  يفتنون  فال  يقعدوا 
بالقاء اخلالف بينهم والتفتني 
االيامن  ضعفاء  وفيهم  فيهم 
وم����رىض ال��ق��ل��وب وه��م 

س��امع��ون هل��م ي��رسع��ون إىل 
ي��ؤذن  مل  ول��و  هل��م  املطاوعة 
كانت  اخلالف  فاظهروا  هلم 
والتفرق يف كلمة  أشد  الفتنة 

اجلامعة أوضح وأبني . 
بعد  تعاىل  قوله  ذلك  ويؤكد 
اخل��روج  أرادوا  ول��و  آيتني 
كره  ولكن  ع��دة  له  الع��دوا 
وقيل  فثبطهم  انبعاثهم  اهلل 
فقد  القاعدين  مع  اق��ع��دوا 
ظاهرا  ونفاقهم  تلفهم  كان 
الئ��ح��ا م��ن ع��دم اع��داده��م 
وجوههم  يف  يتوسمه  العدة 
مثل  خيفى  وال  لب  ذي  كل 
ذلك عىل مثل النبي صىل اهلل 
أنباه  وقد  وسلم  وآل��ه  عليه 
اهلل باخبارهم قبل نزول هذه 
يصح  فكيف  م��رارا  السورة 
جديا  عتابا  ههنا  يعاتب  ان 
بأنه مل مل يكفهّ عن االذن ومل 
له  يتبني  يستعلم حاهلم حتى 
من  املنافقني  ويميز  نفاقهم 
املؤمنني فليس املراد بالعتاب 

اال ما ذكرناه .
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اإلستشراق والقرآن الكريم
بالقرآن  املسترشقني  ع��الق��ة  ب���دأت 
اخلوض  قبل  ولكن  ُمبكرًا،  الكريم 
أن  إىل  اإلش��ارة  بنا  تدر  تفاصيلها  يف 
الكريم  القرآن  ملعاين  ترمجة  أول  تاريخ 
الصحايب  ال��ف��اريس،  سلامن  إىل  يعود 
القرآن  ترجم  إنه  “ُيقال  الذي  اجلليل، 
عهد  يف  الفارسية  اللغة  إىل  الكريم 
اخللفاء الراشدين”، ومن بعدها ُترجم 
إىل معظم اللغات اآلسيوية واألوروبية 
واألفريقية، وجاءت معرفة األوروبيني 
الرهبان،  ي��د  ع��ىل  الكريم  ب��ال��ق��رآن 
اإلسالم  عىل  احلرب  أعلنوا  “عندما 
ضد  املسيحية  ع��ن  ال��دف��اع  بحجة 
حماربته  إىل  فاتهوا  الظافر”،  اإلسالم 
“بإظهار أنه ليس كالم اهلل بل من وضع 
حممد بدف زعزعة القوة اإليامنية لدى 
املسلمني أو الذين ينبهرون به من أبناء 
التبشريي”.  اهل��دف  وه��و  جلدهتم، 
الرتمجات  جمال  املسترشقون  دخل  ثم 
من  ينال  تأوياًل  يؤولوها  أن  “حماولني 
تارخيهم  وم��ن  واملسلمني،  اإلس��الم 
وحضارهتم، فبذلوا ُجهدًا كبريًا إلثارة 
حتقيق  ألجل  اإلسالم  حول  الشكوك 
وتشوهيه،  لرضبه  اسرتاتيجية  أهداف 
وليس  السيف  بحد  انترش  أنه  برتديد 
هذه  خ��رج��ت  ث��م  وم��ن  بالقرآن”، 
أمينة،  وغ��ري  منصفة،  غري  الرتمجات 
العلمية  الدقة  إىل  وتفتقد  دقيقة،  وغري 
واللغوية، واملوضوعية. وأدى االعتامد 
عىل هذه الرتمجات إىل سوء فهم ملعاين 
القرآن الكريم واالنسياق إىل ما حتتويه 

من أخطاء وشبهات.
ال��رتمج��ات األوروب��ي��ة ملعاين  وم��رت 
القرآن الكريم بأربع مراحل متداخلة، 
احلادي  القرن  األوىل يف  املرحلة  بدأت 
القرن  إىل  وام��ت��دت  امل��ي��الدي،  ع��رش 

الثاين عرش، ومتت خالهلا ترمجة القرآن 
أعقبتها  الالتينية،  اللغة  إىل  الكريم 
مرحلة الرتمجة من الالتينية إىل اللغات 
لدخول  كان  ثم  احلديثة،  األوروب��ي��ة 
املسترشقني هذا املجال أن أوجد مرحلة 
اللغة  من  الرتمجة  خالهلا  متت  جديدة 
مبارشة،  األوروبية  اللغات  إىل  العربية 
ميدان  املسلمني  وأخريًا مرحلة دخول 
الرتمجة، وعىل هذا فقد شهد الكثري من 
اللغات األوروبية احلية ترمجات ملعاين 
معانيه  ترمجت  فقد  الكريم،  القرآن 
اإليطالية،  الالتينية،  اللغات:  إىل 

اهلولندية،  التشيخية،  األمل��ان��ي��ة، 
اليونانية،  اإلنكليزية،  الفرنسية، 

البلغارية،  اليوغوسالفية، 
ال��دن��امرك��ي��ة، األل��ب��ان��ي��ة، 

الفنلندية والنروجيية.
املسلمني  علامء  رأي  وع��ن 
ال��ق��رآن  م��ع��اين  ت��رمج��ة  يف 
ال��ك��ري��م، ه��ن��اك ات��ف��اق بني 
عىل  املسلمني  ع��ل��امء  مج��ي��ع 
الكريم  ال��ق��رآن  ترمجة  حتريم 

اللفظية، الستحالة حتقيقها، 
إيصال  عن  ولقصورها 

اللفظي.  اإلعجاز 
أما ترمجة املعاين 

اختلفوا  فقد 
فالبعض  فيها 
ح����رم����ه����ا 
وال���ب���ع���ض 
أج�����ازه�����ا، 
ال  “حتى 
ال��ق��رآن  يبقى 
الكريم حمجوبًا 

املسلمني  ع��ن 
غري  األم�����م  يف 
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أنه  املؤكد  من  أن  إال  العربية”، 
لفظيًا  بتالوته  املتعبد  اهلل  كتاب 
الصالة  توز  فال  معنى،  وليس 
ال��ت��الوة  ت���وز  وال  ب��امل��ع��ن��ى، 
كتاب  استعرض  وق��د  باملعنى. 
)االس��ت��رشاق وال��ق��رآن( بعض 
الكريم،  القرآن  معاين  ترمجات 
كانت  التبشري  فكرة  أن  فأوضح 
انشغال  وراء  احلقيقي  ال��داف��ع 
الكريم،  القرآن  برتمجة  الكنيسة 
التينية  ت��رمج��ة  أول  ف��ظ��ه��رت 
عام  الكريم  القرآن  ملعاين  كاملة 
1143، لتكون أول لغة أوروبية 
الكريم،  القرآن  معاين  با  تقرأ 
ال���ذي ُدح���ر فيها  ال��ع��ام  وه���و 
إيديساس،  واقعة  يف  الصليبيون 
تعرض  ثم  أعقابم.  عىل  وردوا 
اإلنكليزية،  للغة  ترمجة  ألول 
جورج  املسترشق  ترمجة  وه��ي 
الذي   )1736  –  1697( سيل 
إىل  كذلك  باملر  ترمجة  إىل  أش��ار 
الرتمجتان  وهاتان  اإلنكليزية، 
ثم  الالتينية،  الرتمجة  عن  ُنقلتا 
جاءت أول ترمجة من العربية إىل 
اإلنكليزية مبارشة عىل يد روديل 
ترتيب  أعاد  ولكنه   ،1861 عام 
وقد  النزول،  تاريخ  وفق  السور 
 18 ح��واىل  الرتمجة  هذه  طبعت 
 ،1909 بتاريخ  آخ��ره��ا  طبعة 
م��درس  أع��اد   1994 ع��ام  ويف 
جامعة  يف  اإلسالمية  الدراسات 
نرشها  ج��ون��ز  آالن  أك��س��ف��ورد 
السور  ترتيب  معيدًا  إياها  حمققًا 

كام يف األصل العريب.

كانت هذه املحافل القرآنية وجمالسها بمثابة مدرسة شعبية يف كربالء ترشد وتوجه 
بداية  يف  نشاطها  واشتد  القرآنية  والثقافة  الديني  الوعي  نحو  ومرتادهيا  ابناءها 
الصحن  يف  اخلاصة  واملقابر  اجلوامع  يف  عادة  تقام  وهي  بعدها  وما  اخلمسينيات 
احلسيني والصحن العبايس الرشيفني، السيام يف شهر رمضان املبارك وليال اجلمع 
وغريها طيلة ايام السنة، السيام حمفل اهليئة اهلاشمية وكان مقرها يف مقربة آل ماجد 
اخلمسينيات  عام  مطلع  يف  وذلك  الرشيف  العبايس  الصحن  يف  العلقمي  باب  يف 
وكان يدير املحفل استاذ القراء يف كربالء املرحوم املال حممد حسني الكاتب يومذاك 
آل طعمة  السيد صادق  السعيد  النجار احلمريي والشهيد  املال محود  ومن تالميذه 
واملال محيد ابو سبزي واملرحوم ابو يونس كشمش القصاب وكاتب هذه السطور، 
وكانت ختمة القرآن الكريم يف آخر ليلة من شهر رمضان املبارك وهي ليلة العيد، 
ويقام احتفال هلذه اخلتمة املباركة يف اهليئة املذكورة وغريها يف الصحن الرشيف او 
عىل سطح الكيشوانية للباب املقابلة لكف العباس )عليه السالم( وتوزع احللوى 
الناس تسهر  املناسبة الرشيفة، وكان معظم  امللونة بذه  والرشبت وتنرش املصابيح 
للقرآن وزائر للحرمني الرشيفني  ايام الصيف، بني قارئ  حتى السحور السيام يف 
وبني راكع وساجد وقارئ لالدعية اخلاصة بذا الشهر الرشيف، ومستمع للمواعظ 
واالرشاد يف املجالس احلسينية واملساجد وبعض املجالس تقام يف الساحات العامة 
كساحة قبلة باب العباس )عليه السالم( وخطيبها املرحوم الشيخ هادي الكربالئي 
وساحة االمام عيل )عليه السالم( )البلوش(  و بعض البيوت الكربالئية ودواوينها 
لشخصيات كربالء وعلامئها وهناك حمافل متفرقة مثل حمفل السيد سيف املوسوي 
يف الصحن احلسيني بالقرب من باب الزينبية ومن تالميذه ابو عادل املقرئ يف العتبة 
احلسينية حاليًا.. وكذلك يف مقربة آل شهيب يف باب الرجاء لصحن احلسني )عليه 
السالم( وكذلك حمفل السادة آل الطباطبائي يف بداية سوق التجار الكبري الذي ازيل 
حاليًا لتوسع شارع بني احلرمني، وكذلك مقربة السادة آل البهائي االرسة العلمية 
يف كربالء.. وكان املحفل يف املقربة املقابلة لباب العلقمي يف صحن العباس )عليه 
السالم( وكذلك يف اجلمعية اخلريية االسالمية ومقرها يف شارع االمام عيل )عليه 
السالم( ويدير املحفل املال محيد ابو سبزي وبعد ذلك القاء مسائل فقهية لسامحة 
الشهيد السيد حممد عيل البحراين. ومن اشهر القراء كذلك الشيخ حممد عيل اخلفاف 
وهناك حمفالن آخران يف جامع الرتك وجامع املرحوم صالح عوز يف حملة باب بغداد 
التوسع بني احلرمني بعد عام 1991م، وكان معظم رواد هذه  ازيل ضمن  واالن 
تفسري  املباركة  املحافل  هذه  وهدف  االهليني،  من  والكسبة  الطالب  من  املحافل 
عند  والوقوف  ومقاطعه  حروفه  ومعرفة  القرآن  وترتيل  والتجويد  الكريم  القرآن 
تعليم التالوة والقراءة اجليدة لتالوة آياته.. استنادًا اىل قوله تعاىل : )ورتل القرآن 

ترتياًل..(.

المحافل القرآنية القديمة في كربالء
علي عبود أبو لحمة

عباس عبد الستار
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كاملة  ص��ف��ح��ة  ق����رات  ل��و 
ستجد  فانك  علامين  ملوضوع 
ان هذا املوضوع ميلء باللف 
ان  يمكن  بحيث  وال��دوران 
من  او  خربية  بجملة  خيتزل 
فعل وفاعل وال يستحق كثرة 
نفعل  م��اذا  ولكن   ، الكالم 
اشبه  هي  التي  الفلسفة  امام 
فيها  يسيح  التي  بالسياحة 
التفكري  جهد  وهُيدر  العقل، 
م���ن اج���ل ال��ن��زه��ة ول��ي��س 
سياحة  تكون  فقد  املعرفة،  
العقل دينية او ادبية او تارخيية 
غري  من  االحيان  بعض  ويف 
وسط  التوهان  جم��رد  ه��دف 
بحر متالطم او صحراء لظى، 
وبغية االستشهاد بام هم عليه 
فان  خطابم  يف  تناقض  من 
يف  ملكيان  مصطفى  الدكتور 
اح��دى ح��وارات��ه حت��دث عن 
االسالمية  الروايات  تناقض 
وردت  فقد   : قائال  بينها  فيام 

يف الروايات املضامني التالية: 
ازداد  الرجل  إيامن  ازداد  ام  كلهّ
يزداد  من  وكلهّ  للنساء،  حبًا 
البيت يزداد حبًا  لنا أهل  حبًا 
دنياكم  الهّ من  ُحبهّب  للنساء، 
اث��ن��ان: ال��ن��س��اء وال��ط��ي��ب، 
هذه  دنياكم  من  إلهّ  وُحبهّب 
ة  وقرهّ والطيب  النساء  ثالث: 
عيني يف الصالة، كام ورد من 

طريق أهل السنهّة.
الروايات  هذه  من  واملستفاد 
النساء من أخالق  كون حبهّ 
هذه  لنا  ر  تصوهّ كام  األنبياء، 
 � بيان  وبأفضل   � ال��رواي��ات 

كون حبهّهنهّ أمرًا ممدوحًا.
أخرى ورد  رواي��ات  لكن يف 
وأحدها  ثالث  الفتن  أيضًا: 
حبهّ النساء، وأنهّ املرأة سالح 
النساء  حيب  ومن  الشيطان، 
بيشء،  دنياه  من  ينتفع  فلن 
وإنام يعىص اهلل بست خصال: 
الرئاسة،  وحب  الدنيا،  حبهّ 

النساء  الطعام، وحب  وحب 
ج��ن��ٌد  إلب��ل��ي��س  ل��ي��س   ،..
الغضب  اث��ن��ني:  م��ن  أفضل 
من  أه��مهّ  والنساء  والنساء، 
امل��وارد  هذه  الغضب.ومثل 
وبني  بينها  والتعارض  كثري، 

ٌ واضح. سابقتها بنيهّ
مثل هذا الطرح يثري استغرايب 
ما  الدكتور  يقصد  حقا  فهل 
يقصد  سببني  الحد  ؟  يقول 
بظاهر  يؤمن  النه  ،اما  ذلك 
فيحاول  بباطنه  ال  ال��ك��الم 
 ، الرشيفة  بالسنة  يطعن  ان 
الساذج  العقل  الستدراج  او 
له  يثبت  حتى  تفكري  هلكذا 
القران  ان  متقدمة  مرحلة  يف 
مثال  متناقضات  فيه  ايضا 
إِْذ   « وج��ل  عز  قوله  بدليل 
يِي  حُيْ الَِّذي  ىَ  يبِّ رىَ اِهيُم  إِْبرىَ الىَ  قىَ
»إِنَّ  »، وقوله كذلك  ُيِميُت  وىَ
ا  ذىَ هىَ اْعُبُدوُه  فىَ ُكْم  بُّ رىَ وىَ يبِّ  رىَ ىَ  اهللهّ
يقول  بينام   ،« ِقيٌم  ْستىَ مُّ اٌط  رِصىَ

عز من قال يف مكان اخر » يىَا 
ُدُكامىَ  أىَحىَ ا  أىَمَّ ْجِن  السِّ اِحبىَِي  صىَ
فكلمة   ،« ��ًرا  ْ مخىَ ��ُه  بَّ رىَ يىَْسِقي  فىَ
لتفسري  طبقا  ه��ن��ا  )رب( 
فيه  ال��ق��ران  يكون  ملكيان 
املتناقضات والعياذ باهلل وهذا 
وامهال  متحيصه  جيب  يعني 

بعض االيات .
واالمر االخر يف هذا التناقض 
التفسريين  احد  يعتمد  ال  انه 
التفسري  يعتمد  فاما  للحديث 
االول فيكون االسالم حيافظ 
املرأة وال حيق هلم  عىل كرامة 
 ، االس��الم��ي  اخل��ط��اب  نقد 
يعني  فهذا  الثاين  يعتمد  واما 
االول  الصنف  يرفض  ان��ه 
اخلطاب  ضمن  يعتربه  وال 
له  حيق  ال  وعليه  االسالمي 

االستشهاد بذه االحاديث.
ما  كثريا  بانم  اسلفت  وكام 
فنفسه  التناقض  يف  يقعون 
يف  يقول  ملكيان  ال��دك��ت��ور 

فلسفة 
السقوط في 
المتناقضات

سامي جواد
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ما الذي حيدد قيمة اإلنسان؟
 هنالك دائاًم تربز اإلشكاليات بمثل هكذا مواضيع  فهي مل تتخذ 
شكلها النهائي، فتظل تتجاذبا أهواء االجتهادات الشخصية من 
شخص آلخر، ومن قضية لقضية ثانية، لكن األخذ من املصدر 
الفاصل  احلدهّ  ويضع  الطريق  يقطع  سوف  احلال،  بطبيعة  اإلهلي 
القرآن  باملصدر اإلهلي  دليلها من  ما بني احلق والباطل، وأعني 
قوهلم  فإن  املعصومني،  وأئمتنا  األكرم  نبينا  سنة  من  أو  الكريم 
وفعلهم حجة عىل العاملني، كونم ال ينطقون عن اهلوى، وبذا 
املجال هنالك قول مجيل ألمري البالغة والبيان اإلمام عيل بن أيب 
طالب عليه السالم، نود تناوله هنا بشكل رسيع للفائدة، وتذكري 
نِيٍّ لِِغنىَاُه  عىَ لِغىَ اضىَ ْن تىَوىَ أنفسنا به أواًل، وهو قوله سالم اهلل عليه :) مىَ

ا ِدينِِه(. بىَ ُثُلثىَ هىَ ْد ذىَ قىَ فىَ
ولعل من مؤسف القول، أن نشري إىل مثل هكذا ظاهرة سلبية.. 
واملال  السلطة  لصاحب  وتعظيمهم  الناس  بعض  تواضع  وهي 
والدين  والفكر  األخ���الق  لصاحب  ونسيانم  فقط  واجل���اه 
الفهم  يف  قصور  عن  ينم  مرفوض  أمر  شك  بال  وهو  واألدب، 
يكون  أن  ينبغي  واالح��رتام  التواضع  كون  التقدير،  يف  وتقصري 
وليس  واألدب،  والفكر  واألخ���الق  ال��دي��ن  لصاحب  أوال 
لصاحب املال والقوة والسلطة والوجاهة االجتامعية ؛ أي نقتدي 
بسرية نبينا األكرم وأئمتنا املعصومني الذين  كانوا ال يفرقون يف 
تعاملهم بني غني وفقري، وبني رئيس ومرؤوس ألنام فقري وغني 

ورئيس ومرؤوس.
من  عليه  وحيكمون  اخلارجي  اإلنسان  مظهر  إىل  ينظرون  وال 
خالل ملبسه أو مسكنه او مأكله أو ينظرون  ملا  يملكه من مال 
بقدر  ورسمه،  برسمه  لإلنسان  ينظرون  ال  ونسب،  وحسب 
ملا  ينظرون  وأدب،  وعلم  وأخالق  دين  من  حيمله  بام  اهتاممهم 
تنطوي عليه رسيرته من اخلري، وبمقدار منفعته إلخوانه ورضره 
عليهم ، فال تعنيهم مكانته حتى ولو كان ملكًا أو وجيها يف قومه.. 
حيث جيتمع إليه املال واجلاه والسلطان معًا، كل تلك املظاهر ال 
تعني شيئًا ازاء صالحه فهي مناط احلكم، وال قيمة ليشء يف كل 
تلك املظاهر؛ إن كان حاملها يفتقد اىل الدين واألخالق والعلم 
بل  زائ��ل..  دنيوي  أساس  عىل  لإلنسان  ينظرون  وال  واألدب، 

نظرة أخروية ثاقبة. 

طالب عباس الظاهر

قيمُة اإلنسان
اوال   « كتابه  نفس  من  اخ��ر  مكان 
أراجع مجيع النصوص الدينية ثانيا ال 
الن  وإنام  عقيل  حمل  لتحل  اراجعها  
حكمة  انا  العقل  يدرك  حكمة  فيها 
باألساليب  تتأتى  ال  ان��ا  وي���درك 
ينبغي  طبعا  املعريف  التحصيل  عادية 
االحرتاس من النزعة السطحية عند 
يف   ،« الدينية  بالنصوص  االستعانة 
هذا النص يؤكد عىل االحرتاس من 
النزعة السطحية أي ال يؤخذ بظاهر 
الكالم ، فكيف استشهد بصنفني من 
االحاديث اخذ بظاهرمها يف ما خيص 

النساء؟
تناقض اخر 

كتابه  الدكتور حسن حنفي يف  يقول 
تديد الرتاث. ان الرتاث هو الوسيلة 
التجديد  وهو  الغاية  اىل  للوصول 
)ص13(، بينام يقول يف )ص23( ان 
التجديد وسيلة للوصول اىل الرتاث 
الدكتور  وكتابة  غاية،  يعترب  ال��ذي 
يف  ي��ص��ط��دم  ال  ان  حي���اول  حنفي 
استخدام  اخلطاب االسالمي حماوال 

االسلوب اهلادئ والدبلومايس.
حدوثه  يمكن  ام��ر  التناقض  ه��ذا 
مشتتا  الكاتب  فكر  يكون  عندما 
وحي����اول اس��ت��خ��دام ع��ب��ارات بني 
التعقيد والفلسفة فينغمس يف توهان 
تضارب  اىل  يؤدي  وبالتال  االفكار 

افكاره كام ارشنا انفا.
تناقضات  ه��ك��ذا  مثل  واحلقيقة 
ولكنني  العلامنيني  كتب  با  مليئة 
اخللل  الثبات  املثلني  بذين  اكتفيت 
تقدير  اقل  عىل  العلامين  التفكري  يف 
للخطاب  القادحة  جوانبه  بعض  يف 

االسالمي
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بماذا يوصي المرجع السيستاني الشباب بأن يقرأوا؟

ماذا قّدم طلبة جامعة كربالء مع أساتذتهم خالل األربعينية؟

إليهم  أرسلها  إىل خلقه وقد  اهلل سبحانه  آخر رسالة من  فهو  الكريم  القرآن  هلا وأوالها:  أوهّ
بنيهّ  وقد  القلوب،  قساوة  با  ويلنيهّ  احلكمة،   ينابيع  خالهلا  من  ر  ويفجهّ العقول  دفائن  ليثري 
فيها احلوادث رضبًا لألمثال، فعىل املرء أن ال يرتك تالوة هذا الكتاب عىل نفسه، ُيشعرها أنهّه 
يستمع إىل خطاب اهلل سبحانه له، فإنهّه تعاىل أنزل كتابه رسالة منه إىل مجيع العاملني. وثانيها: 
ز يف املرء روح  نج البالغة فإنهّه عىل العموم تبيني ملضامني القرآن وإشاراته بأسلوب بليغ حُيفهّ
ام وجد فراغًا أو  للمرء أن يرتك مطالعته كلهّ ينبغي  التأمل والتفكري واالتهّعاظ واحلكمة. فال 
فرصة، وليشعر نفسه بأنهّه ممهّن خيطب فيهم اإلمام )عليه السالم( كام يتمنهّاه، وليهتمهّ برسالته 
ا جاءت ملثل هذه الغاية.وثالثها: الصحيفة  )عليه السالم( إىل ابنه احلسن )عليه السالم( فإنهّ
ن أدعية بليغة تستمدهّ مضامينها من القرآن الكريم وفيها تعليم ملا ينبغي  ا تتضمهّ ادية فإنهّ السجهّ
هات وهواجس ورؤى وطموح، وبيان لكيفيهّة حماسبته لنفسه  أن يكون عليه اإلنسان من توجهّ

ونقده هلا ومكاشفتها بخباياها وأرسارها، وال سيهّام دعاء مكارم األخالق منها.

استنفرىَ موكب جامعة كربالء كل طاقاته خلدمة زائري االمام احلسني )عليه السالم( يف 
اربعينيته اخلالدة، وذلك من خالل تقديم  وجبات الطعام عىل مدار اليوم وهناك بعض 
التوجيهات والنصائح واإلرشادات الصحية من قبل االطباء يف كليات الطب والصيدلة 
وكلية طب االسنان اضافة اىل مفارز متعددة تقدم خدماهتا للزائرين، اكد ذلك االستاذ 
االدارية،  للشؤون  السامك؛ مساعد رئيس جامعة كربالء  الدكتور قيس حسني  املساعد 
ايب  وأخيه  احلسني  االمام  لزائري  خدمات  من  واألساتذة  الطلبة  يقدمه  »ما  ان  مضيفا 
املجاهدين  االخوة  عطاء  من  بحر  يف  قطرة  اال  هو  ما  السالم(  )عليهام  العباس  الفضل 
والقوات االمنية الرابضني عىل جبهات القتال والذين يعكسون صورة جديدة وملحمة 
جديدة مؤطرة بنهضته وكل ما يقدم من تضحيات وإيثار ما هي إال دروس اقتبسها ابناء 
هذا البلد من نضته اخلالدة، مبينا ان »الزيارة املليونية االربعينية قد جسدت قيم الوفاء 
واإلخالص وكل ما تعنيه زيارة االمام احلسني )عليه السالم( ونضته وثورته العظيمة«. 
وأضافىَ السامك ان »اخلدمة التي تقدم ليست جديدة عىل هيئة وأساتذة وطلبة اجلامعات 
زلنا  وما  وعطاء  فكر  وهي  انسانية  نظرة  هي  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  نظرة  الن 
بحاجة ملعرفة املزيد عن نضة االمام احلسني )عليه السالم( ومهام نقدم من العطاء هو 

قليل امام الدفاع عن حياض ومقدسات الوطن«.
وُيذكر ان موكب جامعة كربالء تأسس يف عام 2007 وحتول اىل موكب خدمي يف عام 
الدعم من خالل اعضاء  الكرام.. حيث قدم  للزائرين  فيه كافة اخلدمات  تقدم   2013
من  املستمرة  التربعات  اىل  اضافة   الطلبة،  وأبنائه  اجلامعة  وجملس  التدريسية  اهليئة 
اشخاص خارج اجلامعة وبعض الزائرين قدموا التربعات لدعم املوكب من اجل بقائه 

وتواصله هلذه اخلدمة الربانية العظيمة لسيد الشهداء احلسني )عليه السالم(.

الديني األعلى آية اهلل العظمى السيد  ضمن نصائحه السديدة والقّيمة، يوّجه سماحة المرجع 
علي الحسيني السيستاني، الشباب المؤمن بأن يالزموا ثالثة مراجع بقراءتها واالستفادة القصوى 
منها، فضاًل عن االطالع على كافة المراجع المعرفية، إال أّن هذه المراجع الثالثة الرئيسية ينبغي 

للمرء أن يأنس بها ويتزّود منها بالتأّمل والتفكير.
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شباب البصرة يدعون من كربالء إلى نبذ الطائفية وااللتفاف بماذا يوصي المرجع السيستاني الشباب بأن يقرأوا؟
حول المرجعية الدينية

عىل  يثني  ما  كثريا  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  حممد  النبي  كان  ولذلك  الشباب  نفوس  وباخلصوص  النفوس  عىل  كبري  تأثري  للثناء 
الشباب املؤمن، فقد روي عنه قوله: )ما من شاب يدع اهلل الدنيا وهلوها وهرم شبابه يف طاعة اهلل اال أعطاه اهلل اجر اثنني وسبعني 
ٍة  نِّ يِف ُصورىَ ُث السِّ دىَ ابٌّ حىَ لَّ شىَ جىَ زَّ وىَ ِ عىَ الئِِق إىِلىَ اهللَّ بَّ اخْلىَ يقًا(، وعنه أيضا )عليه أفضل الصالة والسالم( انه قال: ان )أىَحىَ صدهّ
ا(، وقد كان لثناء  قًّ ْبِدي حىَ ا عىَ ذىَ ُه، يىَُقوُل: هىَ تىَ الئِكىَ ُن مىَ مْحىَ ُيبىَاِهي بِِه الرَّ لِكىَ الَِّذي  ِ، ذىَ ِة اهللَّ اعىَ ِ، ويِف طىَ ُه هللَّ الىَ ىَ مجىَ ابىَُه، وىَ بىَ لىَ شىَ عىَ نىٍَة، جىَ سىَ حىَ
م الدعوة  الرسول عىل الشباب دور مهم ومؤثهّر يف كسب املزيد منهم ومجعهم  حول قيادته وهذا ما جعل للشباب دورا يف تقدهّ
ونرش الرسالة االسالمية اىل خمتلف املناطق، فالشباب هم عامد اي تقدم لألمم وقوة اي جمتمع ألنم يف مرحلة القوة والقدرة عىل 
العطاء واإلنتاج واالستعداد  للتضحية والفداء وحب املغامرة وتوكيد الشخصية وهذا ما جيب ان يقوم به اي قائد او مصلح 
م املجتمع  او زعيم يسعى نحو التغيري واإلصالح اذ جيب كسب الشباب والعمل عىل إقناعهم لفداء االسالم واملسامهة يف تقدهّ

واالمة.                        

)شيعٌة نميض عىل درِب اهلدى ** دائاًم تبقى الواليْة حيدرية(، )هذه البرصُة، هذا دأُبا ** يبايعونىَ املنتظْر واملرجعية(.. 
بذه املوشحات أو)الردات( الشعبية التي جاءت باللهجة  العراقية الدارجة؛ خرج عدد من شباب حمافظة البرصة يف موكب 
موحد بمحافظة كربالء يعربون من خالله عن انتامئهم لإلسالم وللعراق والتفافهم حول لواء املرجعية الدينية العليا التي تعد 

صامم األمان يف العراق.
وتأت مثل هذه املواكب واهلتافات الوطنية من الشباب العراقي بعدما شاهده من موقف مرشف للمرجعية الدينية التي ساندت 
القوات العراقية واجليش بإصدار بيان اجلهاد الكفائي الذي حيث العراقيني عىل مساندة اجليش يف حربه املقدسة ضد اإلرهاب.
د بني كل  ومل تقف هتافات شباب البرصة عىل التعريف باملذهب اجلعفري ومرجعيته الدينية، فقد كانت أيضًا حتث عىل التوحهّ
أطياف الشعب العراقي ونبذ التفرقة والطائفية املقيتة التي تريد التفرقة هلم، حيث أن هتافهم الشعبي )ربنا واحد.. دين واحد.. 

د ضد اهلجامت اإلرهابية. ة إىل دعوهتم الرصحية إىل عدم االختالف بني املسلمني ورضورة التوحهّ نبينا واحد( يشري بدقهّ
خالل  بادروا  وإنام  مسبقًا  له  منظاًم  يكن  مل  البرصيني  »خروج  أنهّ  أوضح  البرصة،  موكب  يف  املشاركني  أحد  اخلفاجي  حيدر 
حضورهم إىل كربالء وترشفهم بزيارة العتبات املقدسة إىل التعبري عن والئهم لإلسالم والوطن وكذلك ملوقفهم خلف املرجعية 

الدينية التي كانت وال تزال هي املدافع األول عن العراقيني واملطالبة بحقوقهم املرشوعة«.
وأضاف اخلفاجي بأن »املوكب ضمهّ عددًا من الشباب البرصي الذي اختار مدينة اإلمام احلسني )عليه السالم( ليعرب عام خيتلج 

يف صدره من حب لبلده ولرموزه الدينية«.

كيف الثناء على الشباب؟
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لدين  املعز  الفاطمي  اخلليفة 
الرابع،  االسامعيلية  إمام  اهلل، 
ب��غ��زو م��رص ع��ن طريق  ق��ام 
الصقيل،  جوهر  قواته  قائد 
من  انتزاعها  يف  نجح  ال��ذي 
قد  و ، “ ن يو خشيد إ “ لة سال
لنرش  ك��ق��اع��دة  األزه���ر  بني 
اإلسامعيلية،  الشيعة  مذهب 
مركزا  القاهرة  أصبحت  وقد 
الشيعية،  اإلسامعيلية  للطائفة 

ومركزا للدولة الفاطمية.

مسجد  ببناء  جوهر،  أمر  كام 
وقد  اجل��دي��دة،  للمدينة  كبري 
بدئ العمل يف 4 أبريل، 970 
املسجد  من  االنتهاء  تم  وقد 
أول  وعقدت   ،972 عام  يف 

يونيو   22 يف  اجلمعة  ص��الة 
972 خالل شهر رمضان.

عامرة االزهر
حماطة  املسجد  تبعيات  كانت 
مر  عىل  واستخدمت  بالكامل 

األصيل  اهليكل  ك��ان  الزمن، 
 69( و  الطول  يف  مرتا(   85(
وي��ت��أل��ف  ال���ع���رض،  يف  م( 
تقع  معمدة  أروق��ة  ثالثة  من 
اجلنوب  جهة  يف  فناء،  حول 

األزهر الشريف ومؤسساته واروقتهجامع

تأسست مدينة القاهرة بواسطة جوهر الصقلي، وهو قائد فاطمي رومي 
من أصل يوناني من جزيرة صقلية، وأطلق عليها اسم المنصورية، اكتسب 
المسجد اسمه الحالي، األزهر، في وقت ما بين الخليفة المعز، ونهاية عهد 
العزيز باهلل، واألزهر معناه المشرق  الثاني في مصر  الفاطمي  الخليفة 
بنِت  فاطمة  السيدة  لقُب  ْهَراُء  والزَّ لكلمةالزهراء،  المذكرة  الصيغة  وهو 
الرسول،  زوجة االمام علي بن أبي طالب، وقد ادعى المعز وأئمة الدولة 

الفاطمية أنهم من سلفهم؛ وهي نظرية واحدة لمصدر تسمية األزهر، 

احد شيوخ المماليك
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الرشقي من الفناء، بنيت قاعة 
هيئة  ع��ىل  األصلية  ال��ص��الة 
ممرات  مخسة  مع  معمد،  بو 
طول  م(   79( بقياس  عميقة، 
وك��ان  ع���رض،  م(   23( و 
جدار القبلة منحرفا قلياًل عن 
إعادة  الصحيحة، وتم  الزاوية 
الرخامية  استخدامها األعمدة 
التي  األربعة  األروق��ة  لدعم 
تؤدي لقاعة الصالة من مواقع 
يف  خمتلفة  أوق��ات  يف  موجودة 
العصور  من  املرصي،  التاريخ 
احلكم  خ��الل  من  الفرعونية 
التي  القبطية،  هليمنة  الروماين 
ارتفاعات خمتلفة من  إىل  أدت 

باستخدام  األعمدة  مستوى 
قواعد متفاوتة السامكة .

النهاية ما جمموعه  بني يف  وقد 
املؤرخ  وسجل  قباب،  ثالث 
األصلية  القبة  يف  أنه  املقريزي 

التي بناها الصقيل كتب فيها:
»مما أمر ببنائه عبد اهلل ووليه أبو 
متيم معدهّ اإلمام املعز لدين اهلل  
جوهر  عبده  يد  عىل   ،.……
يف  وذل��ك   ، الصقيلهّ الكاتب 

سنة ستني وثالثامئة«
عنه  كشف  األصيل،  املحراب 
قبة  شبه  لديه   ،1933 عام  يف 
الرخام  من  عمود  مع  فوقه 
كانت  وق��د  ج��ان��ب،  ك��ل  يف 

املعقدة  اجلصية  ال��زخ��ارف 
فقد  املسجد،  يف  ب��ارزة  سمة 
واملحراب  اجلدران  كل  كانت 
مزينة بالنقوش، وقد ُكتب عىل 
املحراب جمموعتان من اآليات 
قوقعته،  يف  املدرجة  القرآنية 
أول  سليمة،  ت��زال  ال  والتي 
جمموعة من اآليات هي ثالث 

أيات من سورة املؤمنون:
 

ِذينىَ ُهْم  حىَ امْلُْؤِمُنونىَ   الَّ ْفلىَ ْد أىَ   قىَ
ِذينىَ  الَّ اِشُعونىَ   وىَ هِتِْم خىَ الىَ يِف صىَ

ْغِو ُمْعِرُضونىَ     ِن اللَّ ُهْم عىَ
اآليات  من  الثانية  املجموعة 
س���ورة  م���ن   163 و   162

األنعام:
ُن��ُس��ِك��ي  وىَ ِت  ���الىَ صىَ إِنَّ  ُق���ْل    
نِيىَ    املىَ اْلعىَ بِّ  رىَ  ِ هلِلهّ ىَاِت  ممىَ وىَ يىَايىَ  ْ حمىَ وىَ
ُأِم��ْرُت  لِكىَ  بِذىَ وىَ ُه  لىَ ي��كىَ  ِ رشىَ الىَ 

ُل امْلُْسِلِمنيىَ     ْا أىَوَّ نىَ أىَ وىَ

املركزية  الساحة  إض��اف��ة  ت��م 
الرخام بني 1009  املعبدة من 
إضافة  أيضا  وتم   ،1010 و 
الفناء  حتيط  ال��ت��ي  امل��م��رات 
الشكل  مقوسة  عارضة  وهلا 
بنيت  وقد  جصية.  نقوش  مع 
األقواس يف عهد احلافظ لدين 
اهلل من احليل واجلص، وقد تم 
 .1891 عام  يف  بنائها  إع��ادة 
من  دائرية  زمرة  إضافة  ومتت 
عام1893،  يف  نباتية  زخارف 
املستخدمة،  الثانية  زخرفة  أما 
التي ه��ي م��ا ب��ني ك��ل ق��وس، 
منافذ ضحلة حتت  تتكون من 
سقف  تشكل  خم���دد  غ��ط��اء 
حتيط  والتي  متشاركة،  أعمدة 
الكتابات  م��ن  جمموعة  ب��ا 

األزهر الشريف ومؤسساته واروقته

طالب االزهر في صورة تاريخية

ساحة االزهر الشريف
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تم  الكويف.  باخلط  القرآنية 
القرآنية  النصوص  إض��اف��ة 
ب��ع��د ح��ك��م احل��اف��ظ خ��الل 
وتصدرت  الفاطمية،  الفرتة 
نجمة  شكل  ع��ىل  اجل���دران 
ثالثة  عىل  للرشفة  زينة  مع 
اجلنويب  امل��م��ر  م��س��ت��وي��ات، 
عىل  حيتوي  فناء  من  الرشقي 
قاعة  إىل  ال��رئ��ي��يس  امل��دخ��ل 

الصالة. 
تم تركيب باب خشبي جديد 
وحمراب خشبي جديد يف عهد 
 . بأمر اهلل يف 1009،  احلاكم 
قبة  ويف سنة 1125، شيدت 
لدين  احلافظ  إضافية يف عهد 
ممر  إنشاء  إىل  باإلضافة  اهلل، 

رابع حول الفناء .
اإلضافات اململوكية

 
م���ئ���ذن���ة ف�����وق امل���درس���ة 
األق��ب��غ��اوي��ة. ب��ن��ي��ت أص��ال 
كجزء  املامليك  حكم  أث��ن��اء 
وقام  بذاته،  قائم  مسجد  من 
خالل  املئذنة  بتجديد  كتخدا 

الفرتة العثامنية.
يف  ال��دي��ن  ص��الح  تعيني  ت��م 
آخر  طرف  من  وزيرا  البداية 
العاضد  الفاطميني  اخللفاء 
يثق  ك��ان  ال��ذي   ، اهلل  لدين 
غدر  ان��ه  اال  ال��دي��ن  بصالح 
الفاطمية  الدولة  وانارت  به 
األيويب  الدين  صالح  وحكم 
يف مرص، ولعدم ثقته باألزهر 
املسجد  خرس  تارخيا،  الشيعي 
صالح  حكم  فرتة  أثناء  هيبته 

الدين . 
املامليك  ق��ام   1339 ع��ام  يف 
لتغطية  وم��ئ��ذن��ة  ق��ب��ة  ب��ب��ن��اء 
التي  األق��ب��غ��اوي��ة،  امل��درس��ة 

أمري  مؤسسها  قرب  عىل  حتتوي 
لتكون  ال��واح��د،  عبد  أقبغا 
ومدرسة،  بذاته  قائام  مسجدا 
جدار  املدخل،  من:  وتتالف 
والزجاج  والفسيفساء  القبلة، 
القبة األصلية  يف املحراب مع 
ال��ف��رتة  إىل  ت��ارخي��ه��ا  ي��رج��ع 

العثامنية.
يف عام 1440، بنيت املدرسة 
اجل��وه��ري��ة وحت��ت��وي ع��ىل قرب 
األمري جوهر القنقبائي، الذي 
اخلازندار  منصب  يشغل  كان 
األموال  )املرشف عىل خزائن 
حكم  أث���ن���اء  ال��س��ل��ط��ان��ي��ة( 
األرشف  اململوكي  السلطان 
س��ي��ف ال���دي���ن ب��رس��ب��اي، 
من  املدرسة  أرضية  وكانت 
ال��رخ��ام، واجل���دران تصطف 
تطعيمها  وت��م  اخل��زائ��ن،  مع 
وال��ع��اج  األب��ن��وس  بخشب 
تغطية حجرة  وتم  والصدف، 
صغرية  ق��ب��ة  ب��واس��ط��ة  ق���ربه 

مزخرفة.
املدرسة الطيربسية

بناء  ت��م   ،1309 ع���ام  ويف 
التي  الطيربسية،  امل��درس��ة 
عالء  األم��ري  قرب  عىل  حتتوي 
دراسة  ومتت  طيربس،  الدين 
والشافعية  املالكية  املذاهب 
وتستخدم  املدرسة،  هذه  يف 
لالحتفاظ  اآلن  امل���درس���ة 

باملخطوطات من املكتبة.
بالكامل  املدرسة  بناء  أعيد 
كتخدا،  الرمحن  عبد  عهد  يف 
يتبق سوى اجلدار اجلنويب  ومل 
القطع  وامل��ح��راب،  الرشقي 
الباقية  األص��ل��ي��ة  ال��وح��ي��دة 
الدين  عالء  األم��ري  عهد  من 
طيربس، واملحراب هو بقياس 
1.13 مرت عرض و 76 سم 
جانب  كل  وع��ىل  العمق.  يف 
عمود  ي��ق��ف  امل��ح��راب  م��ن 
بارتفاع  السامقي  احلجر  من 
2.78 مرت، وتم إضافة نصف 

داخل  املحراب  أع��ىل  يف  قبة 
وحييط  اخل��ارج��ي،  ال��ق��وس 
مستطيل،  خارجي  إطار  بذا 
األول  املحراب  ه��ذا  ويعترب 
هذا  استخدم  ال��ذي  مرص  يف 
النوع من اإلطار، وقد وصف 
)املحراب(  كريزويل  امل��ؤرخ 
بأنه “واحدة من أرقى التحف 

املعامرية يف القاهرة.”
مئذنة قايتباي.

بنيت يف عام 1483،وهي عىل 
ينقسم  أسطواين  عمود  شكل 
ومئذنة  مثمنني،  جزءين  إىل 
ثالث  م��ن  تتكون  قايتباي 
رشفات، تدعمها مقرنصات، 
وشكل سقفها معقود اهلوابط 
،)وسجل أول استخدام له يف 

مرص يف 1085( .
وقد تم إعادة بنائها مرة أخرى 
خالل عهد برقوق يف 1397، 
بزاوية  متيل  املئذنة  بدأت  وقد 
عام  يف  بناؤها  وأعيد  خطرة، 
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الدين  ت��اج  من  بأمر   1414
وحمتسب  وال  الشاوباكي، 
القاهرة، وبنيت مئذنة قايتباي 
من  كجزء  اليوم،  موقعها  يف 
يف  املسجد  مدخل  بناء  إع��ادة 

عام 1432.
باب اجلندي

باب  مدخل  فناء  عرب  مبارشة 
اجلندي  ب��اب  نجد  امل��زي��ن��ني 
يؤدي  الذي  قايتباي(،  )باب 
من  الرئيسية  الباحة  إىل  بدوره 
عام  بني  وق��د  الصالة،  قاعة 

.1495
مئذنة الغوري

مزدوجة  املئذنة  بنيت  وق��د 
يف   1509 ع��ام  يف  ال���رؤوس 
وتقع  الغوري،  قنصوة  عهد 

عىل قاعدة مربعة .
ال���ت���ج���دي���دات ال��ع��ث��امن��ي��ة 

واإلضافات
ق���دم���ت ع�����دة إض���اف���ات 
وترميامت خالل عهد اخلالفة 
إنجاز  وتم  مرص،  يف  العثامنية 
عبد  إرشاف  حتت  منها  الكثري 
ضاعف  الذي  كتخدا  الرمحن 
تقريبا حجم املسجد، وأضاف 

ثالث بوابات وهي:
الذي  املزينني،  باب  	•
أص��ب��ح امل���دخ���ل ال��رئ��ي��يس 

للمسجد،
باب الرشبة 	•

باب الصعايدة 	•
أروقة،  عدة  كتخدا  وأض��اف 
للطالب  واح��دة  ذل��ك  يف  بام 
فضال  األزه��ر،  من  املكفوفني 
ع��ن ت��دي��ده خ���الل ال��ف��رتة 
العثامنية، وأضاف كتخدا أيضا 
جنوب  إضافية  ص��الة  قاعة 
األصلية،  الفاطمية  القاعة 

ملضاعفة  إض��ايف،  حم��راب  مع 
مساحة قاعة الصالة اإلمجالية.

باب املزينني
هو أكرب وأهم األبواب الثامنية 
املدخل  وهو  األزهر  للجامع 
سبب   , ل��ل��ج��ام��ع  ال��رئ��ي��س��ى 
تسميته بذا األسم أن املزينني 
أجل  من  أمامه  جيلسون  كانو 
املجاورين،وهو  رؤوس  حلق 
يف  العثامنية  للعامرة  نموذج 
لبنائه  الفضل  ويعود  القاهرة، 
ع��ام  ك��ت��خ��دا  ال��رمح��ن  لعبد 

.1753
بناها  ب��ذاهت��ا،  قائمة  مئذنة 
املئذنة  هدم  تم  وقد  كتخدا، 
من  األزهر  شارع  افتتاح  قبل 
جهود  خالل  باشا  توفيق  قبل 

التحديث التي وقعت يف مجيع 
أنحاء القاهرة.

إىل  احل���ال  الرئييس  امل��دخ��ل 
املزينني،  ب��اب  ه��و  املسجد 
ف��ن��اء من  إىل  ي���ؤدي  وال���ذي 
اجلهة  يف  األب��ي��ض  ال��رخ��ام 
امل��ق��اب��ل��ة م��ن ق��اع��ة ال��ص��الة 
الرشقي  الشامل  إىل  الرئيسية، 
الفناء  نجد  املزينني،  باب  من 
امل��ح��ي��ط ب��واج��ه��ة امل��درس��ة 
األقبغاويه؛ ويف جنوب غرب 
امل��درس��ة  نجد  ال��ف��ن��اء  ن��اي��ة 
الطيربسية، ومبارشة عرب الفناء 
نجد  املزينني  باب  مدخل  من 
قايتباي(،  )بوابة  اجلندي  باب 
الذي بني عام 1495، ويقف 
ومن  قايتباي،  مئذنة  ف��وق 

موقع  نجد  البوابة  هذه  خالل 
تم  وق��د  الصالة.  قاعة  باحة 
إىل  م��ؤخ��را  امل��ح��راب  تغيري 
رخام عادي مواجه مع نقوش 

ذهبية.
شيخ األزهر

مركز  أع��ىل  هو  األزه��ر  شيخ 
اجل��ام��ع،  إدارة  ه��ي��ك��ل  يف 
حممد  األزه���ر  ش��ي��وخ  واول 
ه�   1090( مالكي  اخل��رايش 
مشاخيه  ومن  ه�(،   1101  –
عبد  ع��رش،  الثالث  القرن  يف 
 – )1208ه���  الرشقاوي  اهلل 
حممد  بن  حسن  ه���(،   1227
 1250  – ه�   1246( العطار 
اإلنبايب  ال��دي��ن  شمس  ه���(، 
)1299 ه� – 1313 ه�(، ويف 
القرن الرابع عرش عبد الرمحن 
ه�   1317( النواوي  القطب 
البرشي  سليم  ه�(،   1317 –
ه���(،   1320  – ه���   1317(
اخرى  م��رة  املشيخة  ليستلم 
ه���(،   1335  – ه���   1327(
حم��م��د م��ص��ط��ف��ى امل���راغ���ي 
ه���(،   1350  – ه���   1348(
 1354( اخرى  مرة  ليستلمها 
حممود  ه����(،   1364  – ه��� 
شلتوت )1377 ه� – 1383 
 1389( الفحام  حممد  ه���(، 
القرن  ويف  ه�(،   1393  – ه� 
احل���ال، ج��اد احل��ق ع��يل جاد 
 1417  – ه�   1402( احل��ق 
طنطاوي  س��ي��د  حم��م��د  ه����(، 
ه���(،   1431  – ه���   1417(
 – ه���   1431( الطيب  أمح��د 

حتى اآلن(
هيئات األزهر

اهليئات  م��ن  االزه���ر  يتكون 
ال��ت��ال��ي��ة: ج��ام��ع��ة األزه����ر، 
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البعوث  مدينة  األزه��ر،  جملة 
البحوث  جممع  اإلس��الم��ي��ة، 
املعاهد  ق��ط��اع  اإلس��الم��ي��ة، 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  األزه���ري���ة، 
للدعوة اإلسالمية، إدارة إحياء 
الرتاث اإلسالمي، دار الكتب 
األزهرية، جلنة الفتوى، اإلدارة 
والتأليف  للبحوث  العامة 
العامة  اإلدارة  وال���رتمج���ة، 
املعاهد  اإلسالمية،  للبعوث 
اإلدارة  اخلارجية،  األزه��ري��ة 
الوافدين،  للطالب  العامة 

واملجلس األعىل لألزهر
  

أروقة األزهر
تسعة  األزهر  أروقة  عدد  بلغ 
أنشأها  رواقا   »29« وعرشين 
والعظامء،  واألمراء  السالطني 
للطالب  معظمها  وخصص 
لطلب  واملنقطعني  ال��ف��ق��راء 

العلم.
يعترب  شيخ  رواق  لكل  وك��ان 
ملصالح  ومدير  رئيس  بمثابة 

يقوم  وكيل  يعاونه  ال���رواق، 
يساعدمها  كام  غيابه،  ىف  مقامه 
ن��ق��ي��ب ال������رواق، وه���و من 
الطالب القدامى ويتوىل توزيع 
واحلضور  والغياب  اجل��راي��ة 
وه��ن��اك شاهد  ذل���ك،  وغ��ري 
وسقاء  الوقف  وجايب  الوقف 
وم����الء وف���راش���ون وخ���دم 

ليقوموا برعاية طالب العلم.
أروقة أهل مرص

رواق الريافة
مرص،  ري��ف  أله��ل  خمصص 
األروق��ة  من  كبري  رواق  وهو 

القديمة.

رواق البحاروة
ويقع  البحرى،  الوجه  ألهل 
ويفتح  املزينني  باب  شامل  عىل 
بابه عىل صحن اجلامع، ومل يعد 

هلذا الرواق وجود.
رواق الصعايدة

يقع عىل يمني الداخل من باب 
األمري  إنشاء  من  الصعايدة، 
بني  الذى  كتخدا،  عبدالرمحن 

له مدفن ىف الدور األول حتت 
هذا الرواق.

رواق الرشاقوة
ال��وال  أنشأه  الرشقية،  أله��ل 
حمبة  اجل��رك��يس،  بك  إبراهيم 
اهلل  ع��ب��د  يف ش��ي��خ اإلس����الم 
جم��اورو  يسكنه  ال��رشق��اوى، 

الرشقية الفقراء .
رواق زاوية العميان

ىف  اجلوهرية  املدرسة  خ��ارج 
اجلانب الثاين من احلارة، أنشأه 

األمري عثامن كتخدا.
رواق الفشنية

من  املجاورين  بسكن  خاص 

منطقة الفشن )أحد مراكز بنى 
سويف(

رواق الفيمة أو الفيومية
الزاوية  ىف  يقع  الفيوم،  ألهل 

الرشقية من الصحن.
رواق الشنوانية

ويعرف أيضا برواق األجاهرة 
بجوار  ويقع  املنايفة،  رواق  أو 
خصص  وقد  الفيومية،  رواق 

جنوب  من  األجاهرة،  ألهل 
الدلتا، وشنوان .

رواق احلنفية
الفشنية  رواق  ب���ني  ي��ق��ع 
وال��ش��ن��وان��ي��ة وك���ان ب��اب��ه إىل 
الصحن، يدخل منه ىف رسداب 

ضيق طويل.
رواق احلنابلة

يقع بجوار زاوية العميان أنشأه 
وحيتوى  كتخدا،  عثامن  األمري 
جددها  علوية  مساكن  ع��ىل 
األمري راتب باشا، وهو خاص 

بالفقهاء احلنابلة.

 الرواق العبايس
حلمى  عباس  اخلديوي  أنشأه 
عهد  ىف  ب��ن��اؤه  وت���م  ال��ث��اين، 
مشيخة الشيخ حسونة النواوي 
لألزهر، واحتفل بافتتاحه سنة 

1315ه� – 1897م.
أروقة الوافدين
رواق احلرمني

يمني  عىل  ويقع  املكاوية،  أو 
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من  السالك  املنرب  إىل  الذاهب 
طلبة  ويسكنه  الصعايدة  باب 

احلجاز ونجد .
رواق الربابرة

م��ن ش��امل ال��داخ��ل م��ن باب 
امل��ق��ص��ورة ال��رشق��ى )ب��اب 
ال��ش��ورب��ة وه���و جم���رد خم��زن 
أهل  به  دواليب، وكان يسكن 

تشاد وما جاور بحرية تشاد(.
رواق السنارية

وم��ا  ال���س���ودان  طلبة  أله���ل 
أشهر  من  ويعد  غربا  ج��اوره 

أروقة األزهر.
رواق الشوام

قايتباي،  ال��س��ل��ط��ان  أن��ش��أه 
من  الداخل  يمني  عىل  وك��ان 
زاد  وقد  الشوام،  رواق  باب 
ثم  كتخدا،  عثامن  األم��ري  فيه 
كتخدا،  ال��رمح��ن  عبد  األم��ري 
رواق  م��ن  أك��رب  أصبح  حتى 

الصعايدة الذى أنشأه هو.
رواق املغاربة

صحن  م��ن  ال��غ��ريب  باجلانب 
بابه  ع��ىل  مكتوب  اجل��ام��ع، 
))أمر بتجديده موالنا وسيدنا 
األرشف  امل��ل��ك  ال��س��ل��ط��ان 
ق��اي��ت��ب��اي ع��ىل ي��د اخل��واج��ة 
حممود  اخلواجة  بن  مصطفى 
مساكن  ب��ه  هل���ام((،  اهلل  غفر 
ومطبخ  بئر  فيه  وكانت  علوية 

خزانة  وب��ه  داخلية،  وحنفية 
أوقاف  ويستحق  كبرية،  كتب 
ه��ذا ال���رواق ك��ل جم���اور من 
)املغرب  العريب  املغرب  بالد 
وليبيا  وت��ون��س  واجل���زائ���ر 

وموريتانيا( 
رواق اجلوهرية

اجلوهرية«  املدرسة  إىل  »نسبة 
املدرسة،  هذه  طلبة  به  ويقيم 
هذه  كانت  وقد  با،  املرتبون 
املدرسة إىل وقت قريب مكانا 

لتدريس اخلطوط العربية.
رواق دكارنة صليح

تشاد  ب��ح��رية  إق��ل��ي��م  أله���ل 
وجي��اور  وغ��ريه��ا،  والتكرور 
جمرد  وه��و  ال��رشاق��وة،  رواق 
به  يسكن  وكان  دواليب  خمزن 

أهل تشاد وماجاور بحريته.
رواق األكراد

يقيم به طالب املنطقة الكردية 
باب  م��ن  ال��داخ��ل  يمني  ع��ىل 

املزينني بجوار رواق اليمينة.
رواق اهلنود

القارة  شبه  من  الطلبة  به  يقيم 
يمني  ع���ىل  وي��ق��ع  اهل��ن��دي��ة، 
املزينني  ب���اب  م��ن  ال��داخ��ل 

باجلامع األزهر.
رواق البغادة

أبناء  به  ويقيم  البغداديني  أو 
أع��ىل رواق  وي��ق��ع  ال��ع��راق، 

عىل  يشتمل  وك����ان  اهل��ن��ود 
مسكنني ومطبخ وبيت خالء.

رواق الربنية
ويقيم به أهل برنو )دولة برنو( 
إفريقيا، ويقع بني  إقليم غرب 
رواق األتراك ورواق اليمنية .

رواق اليمنية
العربية،  ألهل جنوب اجلزيرة 
بجوار رواق الربنية، وله باب 
خارج  املسقوفة  الرحبة  عىل 

باب األتراك.
رواق األتراك

قد أنشأ رواق األتراك السلطان 
قايتباي،  النرص  أبو  األرشف 
وكان الرواق خمصصًا للطالب 

الوافدين من تركستان، ووسط 
آسيا وغرب آسيا، وكذلك من 

ألبانيا وبعض بالد البلقان.
رواق األفغان

أو رواق السليامنية، أنشأه األمري 
عثامن كتخدا القازدغيل املتوىف 
س��ن��ة 1149ه��������/1736م، 
جاويش  حسن  أتباع  من  وهو 
رواق  ضم  وق��د  ال��ق��ازدغ��يل، 
ساحة  إىل  حالًيا  السليامنية 

اجلامع.
رواق اجلاوية

من  سبقه  م��ا  ع��ن  خيتلف  ال 
حيث املساكن وملحقاهتا.

احد اروقة الجامع
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السالم  عليهم  املعصومني  االئمة  يذكرها  رائعة  بعبارات 
من اجل ان ننهض بواقعنا ولكننا لالسف ياخذ االعجاب 

فيها من غري تطبيقها .
تساوى  من   ( العبارة  هذه  السالم  عليهم  روائعهم  من 
يوماه فهو مغبون( تساوي االيام تدل عىل الركود والركود 
هو التخلف بعينه ، وحتى تتاز هذه الظاهرة فكر باجلديد 
حتى ولو كان عمال يسريا ، فهذا جيعل االخرين ينظرون 
اليك باعجاب ويكونون دائام بامل ان يروا اجلديد منك .

اخلطا ان تبتعد عن اخلطا
الصحيح ان تصحح اخلطا

اخلطا ان تنتظر اجلميل جلميلك 
الصحيح ان تنتظر مجيل اهلل افضل جلميلك

اخلطا ان تتصلب مع املتصلب
الصحيح ان تسرتخي وتبتسم امام املتصلب

ال تستصغر الدقيقة التي هتدرها فسد مأرب هدمته فارة

كن صادقا مع نفسك بخصوص كل صغرية وكبرية يف حياتك، فأن شخصك هو من يمكنك االعتامد عليه طوال حياتك. ابحث 
يف أعامقك عن حقيقتك، حتى تعرف ما الذي تريده بكل وضوح وصدق، وما أن تفعل، حتى تتضح لك الرؤية بشكل أفضل، 

عندها ستكون مستعدا بشكل أفضل لتحديد وجهتك وأهدافك.
اجعل اهدافك وكيفية حتقيقها ضمن املسار الذي يرتضيه اهلل عز وجل فان الذين خيشون الرمحن يف الغيب هلم منزلة رفيعة عند 
اهلل واخلوف من اهلل يعني دائام ان تكون اعاملك يف مرضاة اهلل ، واياك ان ياخذك احلياء من الرصاحة فلديك عدة اساليب لتقول 

الرصاحة حتى وان كانت ليست باملواجهة فاملهم ان تصل اىل املعنى .

كن صادقا مع 
نفسك في كل شيء

تعّلم 
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اسام  املستحدثة  الفكرة  هذه 
سابقا  ك��ان  حيث  عمال  ال 
بعنوان  املؤسسات  متارسها 
ما  كل  ومتابعة  االفراد  ادارة 
املؤسسة  يف  العاملني  خيص 
الواحدة ، االن اصبح اسمها 
تنمية  او  ال��ب��رشي��ة  امل����وارد 
املوارد البرشية مع استحداث 
مهام ووسائل حديثة تتطلبها 

تطورات العرص.
املوارد  لتنمية  الرئيسية  املهمة 
اع��داد  كيفية  ه��ي  ال��ب��رشي��ة 
لتطوبر  عالية  بكفاءة  عاملني 
وك��ذل��ك  امل��ؤس��س��ة  اداء 
من  املناسب  اختيار  كيفية 
التي حتتاجها  العاملة  االيدي 
من  ف��ال��ك��ث��ري   ، امل��ؤس��س��ة 

عن  تعلن  عندما  املؤسسات 
لقسم  يكون  شاغرة  وظائف 
امللزم  الراي  البرشية  امل��وارد 
للمؤسسة يف كفاءة من يشغل 

الوظيفة .
ليس من مهام املوارد البرشية 
ال  اشخاص  قابليات  تطوير 
التابعة  املؤسسة  يف  يعملون 
بشكل  تقوم  وان��ا  كام  هل��م، 
العاملني  اداء  تقييم  سنوى 
هل  ؟  تطور  هل  املؤسسة  يف 
متابعة  وك��ذل��ك  ت��راج��ع؟ 
املستحدث من تقنيات العمل 
اختصاص  ضمن  العامل  يف 
املؤسسة ودراستها ونقلها اىل 

العاملني يف املؤسسة .
التي  التخصصات  اهم  ومن 

املوارد  ضمن  تكون  ان  جيب 
التخصص  ه���ي  ال��ب��رشي��ة 
اوض��اع  دراس���ة  يف  النفيس 
تعرض  م��ا  اذا  ال��ع��ام��ل��ني 
ما  نفسية  حالة  اىل  احدهم 
املجتمع،  او  العمل  ج��راء 
يعيق  ما  تذليل  حتى يمكنهم 

تطوير مهارات العاملني .
مهام  اه��م  تلخيص  يمكن 

املوارد البرشية باالت 
ت��ط��ي��ط ال���ق���وى   -1
ال��ع��ام��ل��ة وف���ق ال��ظ��روف 

العرصية املستجدة يف العمل
2-  اس��ال��ي��ب وط��رق 
ملئ  او  ال��ع��امل��ة  اخ��ت��ي��ار 
بطاقات  الشاغرة  الوظائف 
ومتخصصة  وكفوءة  مهنية 

للوظيفة الشاغرة
تنمية فاعلية العنرص   -3
الدورات  خالل  من  البرشي 
واطالعهم  هلم  تقيمها  التي 
العمل  يف  املستحدثات  عىل 

داخل او خارج البلد
4-  تقوم بشكل دوري 
ت��ق��ي��ي��م ال��ع��ام��ل��ني ووض���ع 
للتطوير  الصحيحة  احللول 

ومكافاة الكفوءين
تنمية قابلية االبتكار   -5
هنالك  فلربام  العاملني  لدى 
طاقات هلا مواهب افضل من 

املستوردة من اخلارج  

الموارد البشرية ومهامها 
الرئيسية
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أسلوُب ذكر المعلومة
جلس هارون العبايس من نومه متضايقا من 
طيف راه يف منامه وهو ان اسنانه تتساقط ، 
فطلب مفرسا لالحالم ، فجيء باحدهم وملا 
ذكر له احللم قال له ان كل اقربائك وذويك 
هارون  فامر  انت،  ثم  ومن  اوال  سيموتون 
له  وذك��ر  به  فجيء   ، غريه  وطلب  بحبسه 
احللم فقال له ان عمرك اطول من عمر كل 

ذويك ، فاستحسن القول .
االسلوب  ولكن  املعنى  نفس  هي  واقعا 
حترر  اعالمية  وسيلة  من  فكم   ، اختلف 
احلفاظ  مع  االنتباه  تلفت  بطريقة  اخل��رب 
بينام  القراء  عىل املصداقية يكون حمل اهتامم 
حمل  يكون  ال  اخرى  وسيلة  يف  اخلرب  نفس 

اهتاممهم، فاالسلوب هم االهم .
واالدباء  البلغاء  يعتمده  اسلوب  وهنالك 
يف اثارة االهتامم ويتجنبون الرسد الوصفي 
نتابع  ونحن  املثال  سبيل  عىل  احلشوي، 
نتيجة لقاء شخصني مهمني من عىل وسائل 
كيفية  ليصف  اح��ده��م  فيظهر  االع���الم، 
باستقباهلام  كان  ومن  الشخصني  وص��ول 
ومتى بدا االجتامع وكيف دارت املحادثات 
يبدا  االخر  بينام   ، االتفاق  نتيجة  هي  وما 
اخلرب لقد اتفق الشخصان عىل وقف اطالق 
ثم  ومن   ، الدبلومايس  التبادل  او   ، النار 
يرشع بذكر التفاصيل االخرى ، فاالسلوب 

الثاين هو الناجح .
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جغرافية المجلة ثقافة الخبر

اجلغرافية هي املساحة االرضية وحتدد حسب ما يضاف اىل كلمة اجلغرافية، 
اذًا ماذا نعني بجغرافية املجلة؟

يستدرج  فانه  القارئ  واما  املوضوع  بذا  اهتامما  اكثر  يكونون  االعالميون 
من خالل املواضيع واالخبار التي تنرشها املجلة لتقوده اىل اكثر من مكان ، 

واخرتنا املجلة الن املوضوع منشور يف املجلة .
عامالن مهامن يف املوضوع هو رصانة وقوة املعلومة ، وكيفية حتريرها باسلوب 
تذب القارئ ، هذا هو املعتاد ، ولكن اجلغرافية تظهر حجم اجلهود املبذولة 

من قبل االخوة املعنيني يف املجلة ال سيام املراسل واملصور .
املجلة  مقر  ومكان   ، التحقيق  مكان  اىل  ننتبه  حتقيقا   او  تقريرا   نقرا  فعندما 
ومؤسسات  بشخصيات  املجلة  كادر  عالقة  معرفة  اىل  يقودنا  بالتال  وهذا   ،
احلركة  عىل  اجيابيا  مؤرشا  يعطي  وهذا   ، املجلة  ملقر  اجلغرافية  الرقعة  خارج 
املقدسة  كربالء  مقرها  املجلة  ان  تعلم  عندما  فمثال   ، املجلة  لكادر  امليدانية 
اللقاء  صحة  من  وتتاكد  العراق  خارج  مقرها  مؤسسة  عن  موضوع  وفيها 
التقاها ويف  التي  الشخصيات  العمل مع  املبارش معها من خالل صور كادر 

مكان املؤسسة لتؤكد وجوده يف ذلك املكان .
اما التقارير التي اغلبها بني الكالسيكية او املخادعة فهذه توهن املجلة مثال 
عندما يذكر املراسل انه التقى باملواطن الفالين وساله عن املوضوع الفالين ، 
والتقى بمدير املدرسة ليساله نفس السؤال وحتدث الطالب كذا ، فمثل هذه 
مهنية  تعرب عن  القارئ وال  لدى  امهية  أي  تكتسب  والتحقيقات ال  التقارير 

املراسل .
فعندما تطالع مواضيع املجلة وترى فيها حتقيقا عن مؤسسة خارج مكان عمل 
املجلة وترى اخبارا من شتى االماكن حرصا باملجلة ، وترى مقاالت كتابا 
شخصيات  مع  وتواصلها  املجلة  انتشار  عىل  يدل  فهذا  االماكن  خمتلف  من 

ومؤسسات خارج نطاق مقر عملها .

يقول االعالميون ان للخرب اصوال 
ان  يقولون  كام  وه��ي  صياغته  يف 
من   ( الست  الشقيقات  يتضمن 
اين متى كيف ملاذا ماذا( وتعترب من 

اساسيات صياغة اخلرب .
هذا االمر مهنيا ولكنه ليس ثقافيا ، 
فالثقافة التي يتمتع با االعالمي او 
حمرر اخلرب هي االهم من الشقيقات 
اصبح  االن  اخلرب  ان  بل   ، الست 
خالل  من  االستفهام  صيغة  ياخذ 
االهم  هي  الثقافة  ولكن  عنوانه، 
االعالمية  الوسائل  من  فالكثري   ،
تذكر اخبارا ال تليق بثقافة املجتمع 
فاخلرب ليس معلومة فقط بل تثقيف 
التي  تلك  االخبار  واس��وأ   ، ايضا 
واصطدام  اغتصاب  عن  تتحدث 
سيارة وفقدان طفل ورسقة حمفظة 
تعطي  ال  اخبار  من  ذلك  اىل  وما 

للقارئ أي ثقافة .
التي  املساحة  هي  اخلرب  يف  واالهم 
اليعدو  منها  والبعض  باخلرب  تتاثر 
صاحب  ع��ائ��ل��ة  ع��ىل  اال  ت��اث��ريه 

الوسيلة االعالمية . 
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عصر المهدي

يروي الشيخ المفيد في )اإلرشاد(:
الحسن  أبو محمد  َمِرَض  األول سنَة ستين ومائتين  ربيع  أول شهر  في 
العسكري بن علي الهادي( عليه السالُم ، وماَت يوم الجمعة لثماِن لياٍل 
َخَلْوَن من هذا الشهر في السنِة المذكورِة، وله َيْوَم وفاته ثماٌن وعشرَوَن 

سنة، وُدِفَن في ُدِفَن فيه أبوه من داِرهما بُسرَّ َمْن رأى . 

وكانىَ  احلقِّ  لدولِة  رىَ  املنتىَظىَ اْبنىَه  لَّفىَ  وخىَ
لُصعوبة  ه،  أْم��رىَ ��رتىَىَ  وسىَ ه  ْولدىَ مىَ أْخفى  قد 
له  الزماِن  ُسْلطاِن  لىَب  طىَ ِة  وِشدَّ ْقِت  الوىَ
أْمِره، وملِا شاعىَ  البىَْحِث عن  واْجتهاِده يف 
ب الشيعِة اإلمامية فيه، وُعِرفىَ  ْذهىَ مىَ ِمْن 
عليه  ه  لىَدىَ وىَ ُيْظِهْر  فلم  له،  انتظاِرهم  من 
ه اجُلْمهوُر بعد  فىَ رىَ الُم يف حياتِه، وال عىَ السىَ

فاتِه .  وىَ
وتوىلهّ جعفُر بن عيلهّ أخو أيب حممد عليه 
ْبِس  حىَ يف  عى  وسىَ تِه،  تىَركىَ أْخ��ذىَ  السالُم 
عىل  وشٌنعىَ  حالئِلِه،  واْعتقاِل  جواريه 
ْطِعِهْم  وقىَ ه  ���دىَ لىَ وىَ باْنتِظاِرهم  أصحابه 
بإِمامتِه، وأْغرى بالقوم  بوجوِده والقوِل 
عىل  ��رى  وجىَ ه���م،  دىَ ورشهّ هم  أخافىَ حتى 
في أيب حممد عليه السالُم بسببىَ ذلك  خملَّ

ْديٍد  وهتىَ ْبٍس  وحىَ اعتقاٍل  من  عظيمٍة،  ُكلهّ 
ِر  يىَْظفىَ ومل  ،ىَ  وُذلٍّ واْستِْخفاٍف  وتىَْصغرٍي 

السلطاُن منهم بطائٍل . 
عليه  حممد  أيب  تىَركِة  ظاِهرىَ  جعفُر  وحازىَ 
الشيعِة  عند  القيام  يف  دىَ  اْجتىَهىَ وىَ السالُم 
وال  ذلك  منهم  أحٌد  ْقبىَْل  يىَ فلم   ، ه  قامىَ مىَ
الوْقِت  ُسلطاِن  إىِل  فصارىَ  فيه،  ه  دىَ اْعتىَقىَ
جلياًل  مااًل  لىَ  وبىَذىَ أخيه،  بىَةىَ  ْرتىَ مىَ ْلتىَِمُس  يىَ
فلم  به  يتقرب  أنهّه  نىَ  ظىَ ما  بكل  رب  وتقهّ

ِفْع بيشٍء من ذلك. ْنتىَ يىَ
الغيبة وقانون النبوات

ْلبىَاِب  وِل اأْلىَ ٌة أِلُ ِصِهْم ِعرْبىَ صىَ )لقد كان يِف قىَ
ِكْن تىَْصِديقىَ الَِّذي  لىَ ى وىَ ىَ ِديًثا ُيْفرتىَ انىَ حىَ ا كىَ مىَ
ًة  مْحىَ رىَ ُهًدى وىَ ٍء وىَ ْ تىَْفِصيلىَ ُكلِّ يشىَ ْيِه وىَ بىَنْيىَ يىَدىَ

( يوسف 111. ْوٍم ُيْؤِمُنونىَ لِقىَ

أفال يتدبرون القرآن؟!.
عندما يقرأ املرء كتاب اهلل عز وجل وعىل 
بوضوح  ي��درك  األنبياء  سري  األخ��ص 
بني  العالقة  ينظم  وقانونا  سياقا  ثمة  أن 
األرض والسامء )ما كان حديثا يفرتى( 
وأن النهج اإلهلي ال يكتفي بإبالغ الناس 
أولياءه  يرعى  سبحانه  فاهلل  منهم  باملراد 
ويسددهم وينرص احلق عىل الباطل وفقا 

إلرادته وحكمته.
ا  إِذىَ ُغُه فىَ ْدمىَ يىَ ىلىَ اْلبىَاِطِل فىَ قِّ عىَ )بىَْل نىَْقِذُف بِاحْلىَ
سبأ   ) تىَِصُفونىَ مِمَّا  ْيُل  اْلوىَ ُكُم  لىَ وىَ اِهٌق  زىَ ُهوىَ 

.)18(
بنهوض اإلمام الثاين عرش بمهام اإلمامة 
 260 عام  األول  ربيع  من  الثامن  يوم 
األئمة  سلسلة  عدديا  اكتملت  للهجرة 
لكن  القصوى  غايتها  إىل  ووص��ل��ت 
إىل  متواصلة وممتدة حتتاج  بقيت  مهامها 

د. أحمد راسم النفيس
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االكتامل  لتقبل  األرض  متهيد  من  مزيد 
كله(  الدين  عىل  )ليظهره  احل��ض��اري 
دينا سامويا سابقا عىل ظهور  سواء كان 
من  يتكون  وضعيا  دينا  أو  اإلس���الم 
حماولة  يف  البرش  صاغها  فكرية  نظريات 
إما  الناجم  املصنوع  الفراغ  لسد  منهم 
أو  اخلامتة  بالرسالة  إبالغهم  عدم  عن 

إلعراضهم عنها.
اإلمامة  منكري  من  أح��دا  سألت  لو 
ودوره����ا ع��ن اخل��امت��ة امل��ت��وق��ع��ة هل��ذه 
ت��ع��ج ب��ا األرض  ال��ت��ي  ال���رصاع���ات 
)وتركنا بعضهم يومئذ يموج يف بعض(، 
ملا حصلت منه عىل جواب قاطع أو عىل 
جواب  حتى  أو  مناقشته  يمكن  تصور 

يمكن تقريبه من الواقع.
نزعات  يعدو كونه  األمر عند هؤالء ال 
ونعرات مذهبية أو قومية تصب يف خانة 
الظلم  ليبقى  األرض  يف  والفساد  العلو 

عىل حاله ويعود الباطل إىل نصابه.
لو سألت أيا من هؤالء عن معيار التمييز 
بني احلق والباطل وما ينبغي أن يكون يف 
مقابل ما يتعني أال يكون فلن حتصل عىل 
هؤالء:  كل  حال  ولسان  شاف  جواب 

إن نظن إال ظنا وما نحن بمستقينني.
يشري  ن��وع  أي  م��ن  يقني  ع��ىل  تعثر  ل��ن 
ورصاط��ه  املتني  اهلل  بحبل  ارت��ب��اط  إىل 
وإذا  وهتويامت  طنطنات  بل  املستقيم 
ذكر اإلمام املنتظر عللوا رفضهم لإلقرار 
العدل  وإقامة  اإلصالح  باستعجاهلم  به 
وها قد رأينا بأم أعيننا كيف أن أتباعهم 
هم الغاوون الذين هم يف كل واد هييمون 

وأنم يقولون عىل اهلل ما يعلمون.

أن  )االح��ت��ج��اج(:  يف  الطربيس  ي��روي 
عليه  حممد  أبا  أن  ذك��روا  الشيعة  بعض 
انم  ث��م  ل��ه،  خلف  وال  م��ىض  ال��س��الم 
كتبوا يف ذلك كتابا وانفذوه إىل الناحية، 
وأعلموه بام تشاجروا فيه. فورد جواب 

كتابم بخطه صىل اهلل عليه وعىل آبائه: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم عافانا اهلل وإياكم 
من الفتن، ووهب لنا ولكم روح اليقني، 
انه  املنقلب،  سوء  من  واياكم  وأجارنا 
الدين،  يف  منكم  مجاعة  ارتياب  ال  اني 
والة  يف  واحلرية  الشك  من  دخلهم  وما 
لنا، وساءنا  لكم ال  فغمنا ذلك  أمرهم، 
بنا  فاقة  فال  معنا  اهلل  ألن  فينا،  ال  فيكم 
من  يوحشنا  فلن  معنا  واحلق  غريه،  إىل 
واخللق  ربنا  صنايع  ونحن  عنا،  قعد 
بعد صنايعنا. يا هؤالء ما لكم يف الريب 
أوما  تنعسكون،  احلرية  ويف  ت��رتددون، 
آمنوا  الذين  أهيا  )يا  يقول:  اهلل  سمعتم 
واول  ال��رس��ول  وأطيعوا  اهلل  أطيعوا 
به  جاءت  ما  علمتم  أوما  منكم(  االمر 
االثار مما يكون وحيدث يف أئمتكم، عىل 
أوما  السالم؟  منهم  والباقني  املاضني 
رأيتم كيف جعل اهلل لكم معاقل تأوون 
إليها، وأعالما هتتدون با، من لدن آدم 
عليه  امل��ايض  ظهر  أن  إىل  السالم  عليه 
وإذا  علم،  بدا  علم  غاب  كلام  السالم، 
إليه  اهلل  قبضه  فلام  نجم،  طلع  نجم  أفل 
ظننتم: ان اهلل أبطل دينه، وقطع السبب 
وال  ذلك  كان  ما  كال  خلقه،  وبني  بينه 
يكون، حتى تقوم الساعة ويظهر أمر اهلل 
وهم كارهون، وان املايض عليه السالم 
آبائه  منهاج  ع��ىل  فقيدا  سعيدا  م��ىض 
بالنعل(  النعل  )ح��ذو  السالم،  عليهم 
ومن  خلفه  ومنه  وعلمه،  وصيته  وفينا 
يسد مسده، وال ينازعنا موضعه إال ظامل 
جاحد،  كافر  إال  دوننا  يدعيه  وال  آثم، 
ال  ورسه  يغلب،  ال  اهلل  أم��ر  ان  ول��وال 

حقنا  من  لكم  لظهر  يلعن،  وال  يظهر 
شكوكم  ويزيل  عقولكم،  منه  تبتز  ما 
أجل  ولكل  ك��ان،  اهلل  ش��اء  م��ا  ولكنه 
وردوا  لنا  وسلموا  اهلل  فاتقوا  كتاب، 
منا  كان  كام  االص��دار  فعلينا  الينا  االمر 
غطي  ما  كشف  حت��اول��وا  وال  االي���راد، 
وتعدلوا  اليمني  عن  متيلوا  وال  عنكم، 
إىل اليسار، واجعلوا قصدكم الينا باملودة 
عىل السنة الواضحة فقد نصحت لكم، 
واهلل شاهد عيل وعليكم، ولوال ما عندنا 
من حمبة صاحبكم ورمحتكم، واالشفاق 
عليكم، لكنا عن خماطبتكم يف شغل مما 
العتل،  الظامل  منازعة  من  به  امتحنا  قد 
 ، لربه  املضاد  غيه،  يف  املتتابع  الضال 
من  حق  اجلاحد  ل��ه،  ليس  ما  املدعي 
افرتض اهلل طاعته، الظامل الغاصب، ويف 
ابنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وعليها 
رداء  اجلاهل  اسوة حسنة وسريتدي  إل 
الدار.  ملن عقبى  الكافر  عمله، وسيعلم 
عصمنا اهلل وإياكم من املهالك واألسواء 
انه ول  واآلفات والعاهات كلها برمحته 
لنا  وك��ان  يشاء،  ما  عىل  والقادر  ذلك 
مجيع  عىل  والسالم  وحافظا،  وليا  ولكم 
االوصياء واالولياء واملؤمنني ورمحة اهلل 
وبركاته، وصىل اهلل عىل النبي حممد وآله 

وسلم تسليام.
فريقني  إىل  يومها  من  املسلمون  انقسم 
يؤمن أحدمها حق اليقني أن السبب كان 
وال زال متصال بني األرض والسامء إىل 
متحري  حائر  وفريق  اهلل،  وعد  يأت  أن 
يىَاِطنُي  ْتُه الشَّ أسلم نفسه للشيطان )اْستىَْهوىَ
يىَْدُعونىَُه  اٌب  أىَْصحىَ ُه  لىَ انىَ  رْيىَ حىَ ْرِض  اأْلىَ يِف 
ى  ِ ُهوىَ اهْلُدىَ ى اهللَّ ا ُقْل إِنَّ ُهدىَ ى اْئتِنىَ إىِلىَ اهْلُدىَ
( األنعام 71.  نِيىَ املىَ بِّ اْلعىَ ُأِمْرنىَا لُِنْسِلمىَ لِرىَ وىَ
الزمان:  األم��ر  صاحب  قال  كام  نقول 
واألولياء  األوصياء  مجيع  عىل  السالم 

واملؤمنني ورمحة اهلل وبركاته.
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خطُّ الُثُلث.. 

خط الثلث من أمجل اخلطوط 
يف  مرة  ألول  ظهر  العربية، 
اهلجري.. وهو  الرابع  القرن 
اخلطوط  أن���واع  أش��ه��ر  م��ن 
املتأصلة من اخلط النسخي.. 
وس��م��ي ب���ذا االس���م ألن��ه 
ًف��ا  حم��رَّ ��طهّ  ُي��قىَ بقلم  يكتب 
بُسْمك ثلث قطر القلم، ألنه 
حيتاج إىل كتابة بحرف القلم 
أصعب  من  ويعد  وسمكه، 
حيث  من  العربية  اخلطوط 
ويمتاز  واملوازيني،  القواعد 
الرتكيب  وم��ت��ان��ة  ب��امل��رون��ة 

وبراعة التأليف.

وي��ق��س��م خ���ط ال��ث��ل��ث إىل 
مفرق،  )ثلث  أن��واع:  ثالثة 
مشبك(،  ثلث  وسط،  ثلث 
إضافة إىل )خط الثلث اجليل، 
خط  املحبوك،  الثلث  خط 
الثلث  خط  الزخريف،  الثلث 
املختزل، خط الثلث املتناظر 

وخط الثلث املسلسل(.
يف  ورد  كام  التسمية:  أص��ل 
العرب  أن  امل��ص��ادر  بعض 
ال��ط��وم��ار،  ب��خ��ط  يكتبون 
والطومار ورق حمدد حجمه 
تكون  أن  فيقتيض  وك��ب��ري، 
تتناسب  اخل��ط��اط  ق��ص��ب��ة 

ك��ان  إذ  ال���ورق���ة؛  وح��ج��م 
شعرة   18 القصبة  ع��رض 
لكنهم  احل����امر،  ش��ع��ر  م��ن 
ممهّا  أع��رض  اخل��ط  أن  رؤوا 
وأبقوا  ثلثه  فاخترصوا  يلزم، 
خط  وسموه  شعرة   16 عىل 
ال��ث��ل��ث��ني، ب��ع��ده اخ��ت��رصوا 
شعرات   8 إىل  الثاين  الثلث 

وسمي خط الُثلث.
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املؤثر  ال��ث��وري  العمل  ه��ذا 
الفنان  أع���امل  أع��ظ��م  وم��ن 
خاصية  له  ملا  كويا  االسباين 
الوطن  خيانة  ملبدأ  الرفض 
والعيش حتت نري االضطهاد 

والعبودية.
 1808 م��اي��و  م��ن  ال��ث��ال��ث 
ال��رس��ام  يف م��دري��د أك��م��ل 
جويا  فرانثيسكو  األس��ب��اين 
لوحته يف عام1814 تعرض 
ديل  متحف  يف  اآلن  اللوحة 
الفنان  لوحة  بمدريد.  برادو 
جويا معروفة بأسم »األعدام 
ميدان  يف  بالرصاص«  رميا 
امليادين  أحد  وهو  مونكلوا 
شهدت  ال��ت��ى  األس��ب��ان��ي��ة 

قسوة األحتالل . نقل الفنان 
وطنه  انتصار  مرحلة  جويا 
فنا  قدم  حيث  أعدائه.  عىل 
األنسانى.  الوجدان  يلمس 
لوحته  يف  يبدع  ان  استطاع 
حدوث  من  أعوام  ستة  بعد 
نابليون  قام  .حينام  األحتالل 
بأحتالل أسبانيا بقوة فرنسية 
جندى  ألف  مائة  من  تتكون 
وق���ام ب��ذب��ح ك��ل م��ن يقف 
الشعب  فخرج  جيشه  أم��ام 
نابليون  ق���وات  ع��ىل  ث��ائ��را 
مع  أسبانيا  حتالف  ورافضا 
 . الفرنسى  اجل��ي��ش  ق���وات 
يف  مدريد  الفرنسيون  احتل 
األسبانية  االستقالل  حرب 

املقاومة  ع��ام1808.ك��ان��ت 
ضد الفرنسيني يف منطقة شبه 

اجلزيرة.
وص���ف���ت ل���وح���ة 3م��اي��و 
الثانى  اليوم  ساعات   1808
اللوحة   أعتمدت  للثورة. 
.املجموعة  جمموعتني  عىل 
يف  االرسى  االوىل,وج������ود 
جنود  مقابل  متفرق  شكل 
ينظر  حيث   . االع��دام  فرقة 
يف  الفرقة  وجنود  الضحايا 
وجوه بعضهم بشكل فظ يف 
الضيقة.وضح  الساحة  تلك 
فرشاة  »ان  ك��الرك  كنيس 
بني  التضاد  وصفت  جويا 
وفرقة  الضحايا  حم���اوالت 

االعدام ». دعم ضوء الدراما 
منظر الفنار بني املجموعتني.
االيرس  الطرف  الفنار  أضاء 
ل��ل��وح��ة ح��ي��ث ت��ت��واج��د 
يمني  أما  املتعانقة.  الضحايا 
ووسط اللوحة تقف ضحايا 
النار  اط��الق  أخ��رى يف خط 
يف  مفقودة  جمموعات  يوجد 
فرقة  خليال  االيمن  الطرف 
املنظر  يف  ون��رى   . االع���دام 
الليل  ظالم  للوحة  االمامى 
الكنيسة  أبراج  يصف  الذى 
يرشح  واض��ح.  غري  بشكل 
جويا يف املنظر االخري للوحته 

ظالم املشاعل. 

اإعداد :- الفنان �صادق حمزة 75قصة عمل خالد
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)امحد  النحات  الفنان  مؤخرا  انتهى 
النحتية  جداريته  نصب  من  النارصي( 
النارصية  مدينة  يف  الشطرة  قضاء  يف 
حت��ت ع��ن��وان )ش���ه���داء ال��ش��ط��رة(، 
رسموا  الذين  الشهداء  ألرواح  تليدا 
والسالم   للحرية  طريقا  بتضحياهتم 
من  خال  امن  وطن  أجل  من  والفداء 
اع��داء  ومرتزقة  االره��اب  )دواع���ش( 
وبذات  وداخله.  خارجه  من  العراق 
اخللود  )قلعة  نصب  يواصل  الوقت 
السالم-(  –عليه  احلسني  االمام  لثورة 
داللة  ليكون  املقدسة  كربالء  مدينة  يف 
للمدينة..  وجهادية  وتارخيية  حضارية 
تعبريية  لغة  تسيد  يف  اع��امل��ه  تصب 
الوطنية  واألحاسيس  باملشاعر  مرتبط 
امللحمية  املقاطع  توثق  التي  واإلنسانية 
العراقي والتوقف  الشعب  يمر با  التي 
يكون  كي  تأرخيي  فني  بعمل  عندها 

شاخصا ابداعيا لألجيال املقبلة...

نشاطات  واك��ب��ت  )االح�����رار(  جملة 
النارصي عن كثب وهو يطلعها عىل اهم 
يف  استخدمها  التي  النحتية  التفاصيل 
أعامله وارتفاعاهتا وأماكن نصبها، فقال: 
الشطرة(  استخدمت يف نصب )شهداء 
ألول  م��ادة  وهي  )الستنستيل(،  م��ادة 
مرة تستخدم يف انشاء النصب ومل يسبق 
مادة  وهي  أعتمدها،  ان  عراقي  لفنان 
والتامثيل.  النصب  انشاء  مألوفة يف  غري 
وتم تشييده  يف احدى الساحات العامة 
وسط مدينة الشطرة يف حمافظة ذي قار، 
اقدامه  سبب  امتار..عن  تسعة  بارتفاع 
يقول  )الستنستيل(  مادة  استخدام  يف 
النارصي: ان هذه املادة ذات نقاوة عالية 
وهذا  امليكانيكية،  اجلودة  فيها  وتتوفر 
يسهم يف بقاء وديمومة النصب ألطول 
للبيئة  مالءمتها  عن  فضال  ممكنة  فرتة 
الشهداء(  )نصب  حيمله  وعام  العراقية. 
يوضح  وب���رصي،  رم��زي  حمتوى  م��ن 

كلمة  عن  عبارة  النصب  أن  النارصي 
الشهيد باخلط الكويف التي يرتكز عليها 
البناء االنشائي للنصب وتبدأ من اسفل 
ومفردات  رموز  مع  وتتداخل  القاعدة 
الكويف  اخلط  مرونة  اىل  مشريا  العمل. 
االم��ت��داد  فتجد  باحلركة  وانسيابيته 
االشخاص  م��ع  والتعبريي  اهل��ن��ديس 
وال��ط��ال��ب  ال��ع��ام��ل  يمثلون  ال��ذي��ن 
والشمس  والقلم  والسنبلة  والكاتب 
التي  والنخلة والزورق والطري واملياه.. 
أجل  ومن  الكلمة  هذه  رحم  من  ترج 
ليصنعوا  ابطالنا  استشهد  ه��ؤالء  كل 
املقبلة،  لألجيال  واالطمئنان  السالم 
يرفل  التي  احلياة  تعني  الرشائح  فهذه 
النارصي  العراقي.ويشري  املجتمع  با 
اىل اللون االزرق الذي يتوسط االجزاء 
قدسية ساموية  ليضفي  للنصب  املتقابلة 
تعانق زرقة السامء الصافية، فضال  عن 
الفن  يشهدها  مل  ليال وهي سابقة  انارته 

د شهداء شطرة الناصرية     النحات )احمد الناصري( يخّلِّ
ويواصل نصب قلعة الخلود في كربالء 
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يتحدث عن تضحيات  وثائقي  فيلم  انتاج  من  الفرنسية  القنوات  احدى  انتهت 
من  )داع��ش(  عصابات  طرد  يف  الشعبي  واحلشد  األمنية  القوات  وانتصارات 
املناطق املحيطة بكربالء وذلك بالتعاون مع احلكومة املحلية يف املحافظة بالتعاون 
املراسل  اجرى  سة.  املقدهّ احلسينية  العتبة  اعالم  لقسم  الدول  اإلعالم  مع شعبة  
احلشد  مقاتيل  مع  لقاءات   ،)24  France( فرانس   قناة  موفد  ارهال(  )ايفان 
والعتبات  املحافظة  مع مسؤول  لقاءات عديدة  اىل  اضافة  املتجحفلني،  الشعبي 

املقدسة وقادة فصائل احلشد الشعبي واملقاتلني وأبناء املناطق املحررة.
يف  ودوره  الشعبي  احلشد  عن  الفيلم  انتاج  عىل  يعمل  الذي  القناة  موفد  لع  واطهّ
حسم املعارك وحترير االرض من عصابات )داعش( االرهابية، مصورا خملفات 
املواجهات الطاحنة التي جرت يف منطقة جرف النرص الواقعة اىل الشامل الغريب 
ملدينة كربالء، وآثار الدمار الذي حلق بالبنى التحتية واألرايض الزراعية الشاسعة 
هذه  خسارهتا  قبل  االرهابية  العصابات  قبل  من  بالقنابل  وتفخيخها  وحرقها 

املنطقة االسرتاتيجية الواقعة ضمن احلزام اجلنويب للعاصمة بغداد.
برنامج  ضمن  حرضىَ  قد   )24  France(الفرنسية القناة  وفد  أن  بالذكر  اجلدير 
زيارة  لتغطية  د  وامُلعىَ املقدسة  احلسينية  العتبة  اعالم  لقسم  التابع  الدول  االعالم 
دور  وثائقي عن  فيلم  انتاج  اىل  اضافة  السالم(،  )عليه  احلسني  لإلمام  األربعني 

احلشد الشعبي يف حسم املعارك ضد كيان )داعش( االرهايب...

احلديثة  املواد  باستخدام  قبل  من  العراقي 
وغري املألوفة عند النحاتني العراقيني.

االمام  لثورة  اخللود  )قلعة  اما عن نصب   
النارصي:  فقال  السالم-(  –عليه  احلسني 
ان النصب عرب  عن  جمد وتواصل الشعائر 
احلسينية العظيمة التي جسدت ثورة االمام 
الفعل  يبقى  لكي  السالم(،  احلسني)عليه 
االنساين وديمومة الرسالة الساموية، موقفا 
ونبعا للحرية والكرامة اإلنسانية، و توثيقا 
فقد  االمة،  هلذه  وخالد  عظيم  هو  ما  لكل 
مرتين  وبارتفاع  امتار   )6( بطول  شيد 

ونصف متكون من مادة املرمر الطبيعي.
وعن اسباب اتاهاته النحتية باتاه الشعائر 
للنصب  تسيدي  ان  يؤكد  ..؟  احلسينية 
وطقويس  ومشاعري  احاسييس  كل  ملك 
احلسني  اهلل  عبد  ايب  املوىل  باتاه  االنسانية 
النحتي  العمل  جسد  لذا  السالم-  –عليه 
احلسني- لإلمام  والوفاء  الثوري  البعد 

املايض  صفحات  مدى  السالم-عىل  عليه 
وتسيدا حلديث الرسول الكريم )صىل اهلل 

عليه و اله() حسني مني وأنا من حسني(.
مبينا ان النصب النحتي حيث عىل الشهادة 
حيث،وجسد  ال��ط��غ��اة  ض��د  وامل��وق��ف 
الزوار  حركة  مع  احلديث  حروفية  العمل 
–عليه  احلسني  االم��ام  مرقد  القاصدين 
ونضة  رصخ��ة  ذات��ه  بحد  ه��ذا  السالم- 
احلسني  لإلمام  الرسال  للفعل  معارصة 
،موضحا  زمان  كل  يف  السالم-  –عليه 
العريب  احلرف  مع  املتداخلة  الرايات  اما 
واتاههم  االشخاص  وحركة  االسالمي 
لطريق االمام احلسني –عليه السالم- تأت  
للبيعة  وتديدا  الرشيف  للحديث  توثيقا 
االمام  مع  والعقائدي  الروحي  والتواصل 
كل  ضد  والبطولة  للخلود  اخلالد،ومنارة 

الظلم وطغاة العامل. 
العديد من  النارصي  للفنان امحد  ان  يذكر 
تاوزت   التي  املختلفة  النحتية  االع��امل 
مدينتي  اخرها يف  فنية سبعة مشيدة  اعامال 
بالذكر  وال��ش��ط��رة(.  واجل��دي��ر  )ك��رب��الء 
من  العديد  ال��ن��ارصي  امح��د  للنحات  ان 
النارصية  مدينته  يف  الشخصية  املعارض 
وقطر وفرنسا وهولندا وغريها من البلدان 

العربية واألجنبية.

انتصارات  عن  فيلمًا  تنتج  فرنسية  قناة 
الحشد الشعبي  في طرد )داعش( 

من المناطق المحيطة بكربالء المقدسة   
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الكريم/  ال��ق��رآن  يف  أواًل: 
اآلي��ات  بعض  تبني  حيث 

الرشيفة هذه املرشوعية:
اْحُكْم  أىَِن  )وىَ تعاىل:  قوله  أ. 
بِْع  تَّ تىَ الىَ  وىَ اهلُل  لىَ  ْن��زىَ أىَ باِمىَ  ُهْم  ْينىَ بىَ
أىَْن  ْرُه���ْم  اْح���ذىَ وىَ ُه���ْم  اءىَ أىَْه���وىَ
لىَ  ْن��زىَ أىَ ا  مىَ بىَْعِض  ْن  عىَ ْفتُِنْوكىَ  يىَ
نَّامىَ  ْم أىَ اْعلىَ ْوا فىَ لَّ إِْن تىَوىَ اهلُل إِلىَْيكىَ فىَ
بِبىَْعِض  ُهْم  ُيِصْيبىَ أىَْن  اهلُل  ُيِرْيُد 
النَّاِس  ِمنىَ  ا  ثرِْيً كىَ إِنَّ  وىَ ُذُنْوِبِْم 

لفاسقون( .
البارئ  تكرر هذه اآلية تأكيد 
حممد  نبيه  ع��ىل  وج���ل  ع���زهّ 
أن  يف  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل 
طبقًا  الكتاب  أهل  بني  حيكم 
ألحكام اهلل، وأن ال يستسلم 
فتقول:  ونزواهتم،  ألهوائهم 
لىَ  ْن��زىَ أىَ باِمىَ  ُهْم  ْينىَ بىَ اْحُكْم  أىَِن  )وىَ
 ،  ).. ُه��مْ اءىَ أىَْه��وىَ بِْع  تَّ تىَ الىَ  وىَ اهلُل 
أن  إم��ا  هنا  لألمر  والتكرار 
التي  املواضيع  بسبب  تكون 
اشتملت عليها اآلية وأما ألن 
اآلية  هذه  يف  احلكم  موضوع 
يف  موضوعها  ع��ن  خيتلف 

كان  حيث  السابقة،  اآلي��ات 
اآلي��ات  يف  احلكم  م��وض��وع 
وموضوع  الزنا،  هو  السابقة 
احلكم يف هذه اآلية هو القتل 
اآلية  حتذر  ثم  آخر،  يشء  أو 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي 
الذين  ه���ؤالء  م��ؤام��رة  م��ن 
)صىل  النبي  ع��دول  أرادوا 
رشعة  ع��ن  وآل���ه(  عليه  اهلل 
تقول:  حيث  والعدل  احل��ق 
ْن  عىَ ْفتُِنْوكىَ  يىَ أىَْن  ْرُهْم  اْحذىَ )وىَ

.).. لىَ اهلُل إِلىَْيكىَ ْنزىَ ا أىَ بىَْعِض مىَ
استمرارًا  اآلية  هذه  وأكدت 
حممد  اإلس��الم  لنبي  خلطابا 
أن  وآل���ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل 
الكتابيني إن مل يذعنوا  هؤالء 
حلكمه العادل فإن ذلك يكون 

وآثامهم  ذنوبم  عىل  دالل��ة 
من  فحرمتهم  طوقتهم  ق��د 
أن  يريد  اهلل  وأن  التوفيق، 
بسبب  وي��ع��ذب��م  يعاقبهم 
تقول  حيث  ذنوبم،  بعض 
نَّامىَ  أىَ ْم  اْعلىَ فىَ ْوا  لَّ تىَوىَ إِْن  )فىَ اآلية: 
بِبىَْعِض  ُهْم  ُيِصْيبىَ أىَْن  اهلُل  ُيِرْيُد 
ُذُنْوِبِْم(، وسبب ذكر )بعض 
يكون  قد  ها  كلهّ ال  الذنوب( 
ال  ال��ذن��وب  كل  عقاب  ألنهّ 
يذوق  بل  الدنيا  احلياة  يتم يف 
منها  والباقي  بعضها  وب��ال 
الثاين  العامل  إىل  أمرها  ل  يوكهّ

أي بعد املوت .
ىَ  اهللَّ )إِنَّ  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  ب. 
 ٰ انىَاِت إىِلىَ مىَ وا اأْلىَ دُّ ْأُمُرُكْم أىَْن ُتؤىَ يىَ
ْمُتْم بىَنْيىَ النَّاِس  كىَ ا حىَ إِذىَ ا وىَ أىَْهِلهىَ

ْدِل..( . ُكُموا بِاْلعىَ ْ أىَْن حتىَ
هو  القضاء  مسؤوليات  من 
بالعدل  ال��ن��اس  ب��ني  احلكم 
ْأُمُرُكْم  يىَ ىَ  اهللَّ )إِنَّ  تعاىل:  لقوله 
 ٰ إىِلىَ ���انىَ���اِت  مىَ اأْلىَ وا  دُّ ُت����ؤىَ أىَْن 
يقر  اإلس��الم  فإن  ا..(؛  أىَْهِلهىَ
النظيم  املعمول با يف  املبادئ 
مثل  احل���دي���ث  ال��ق��ض��ائ��ي 

في القرآن الكريم والُسنة النبوية
الدراسة  هذه  في  الضوء  تسليط  وسنحاول  الشريفة  النبوية  والُسنة  الكريم  بالقرآن  القضاء  مشروعية  ثبتت  لقد 

المختصرة لتبيان هذه المشروعية التي ُمنحت ألعلى سلطة.

مشروعيُة القضاء
محمد جبار 
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القضائية  السلطة  استقالل 
القضاء  أمام  املساواة  ومبدأ 
احل��د  إىل  ال��ت��ق��ايض  وم��ب��دأ 
القايض  وكفاءة  منه  األقىص 
ون��زاه��ت��ه، ف��إن ال��ق��ض��اء قد 
من  املقدسة  الرشيعة  أوجبته 
خالل التأكيدات من الكتاب 
الرشيفة  ال��ن��ب��وي��ة  وال��س��ن��ة 
لقوله  وال��ع��ق��ل  واإلمج�����اع 
ْلنىَاكىَ  عىَ جىَ إِنَّا  اُووُد  دىَ )يىَا  تعاىل: 
اْحُكْم بىَنْيىَ  ْرِض فىَ ًة يِف اأْلىَ ِليفىَ خىَ
ٰى  اهْلىَوىَ بِِع  تَّ تىَ الىَ  وىَ قِّ  بِاحْلىَ النَّاِس 
إِنَّ   ِ اهللَّ بِيِل  سىَ ��ْن  عىَ ُيِضلَّكىَ  فىَ
 ِ اهللَّ بِيِل  سىَ ْن  عىَ ونىَ  يىَِضلُّ ِذينىَ  الَّ
ِديٌد باِمىَ نىَُسوا يىَْومىَ  اٌب شىَ ذىَ ْم عىَ ُ هلىَ

اِب( . احْلِسىَ
وك��ذل��ك مل��ا أخ��رج��ه احل��ر 
بن  معىل  عن  بإسناده  العاميل 
الصادق  اإلمام  وعن  خنيس 
)عليه السالم(: )عدل اإلمام 
اإلمام  إىل  عنده  ما  يرفع  أن 
األئمة  وأم��رت  بعده  ال��ذي 
وأمرت  بالعدل  حيكموا  أن 
الناس أن يتبعوهم(، وكذلك 
ب��رضورة  حيكم  العقل  ف��إن 
بني  التخاصم  عن  ال��رج��وع 
أف����راد امل��ج��ت��م��ع إىل 
م���رج���ٍع ل��ف��ضهّ 
ال����ت����ن����ازع 
يتمثل  و
ه������ذا 

لعنرص  ا
بعنرص 

أن  يتبني  هنا  وم��ن  القضاء 
تثبت  مل  القضاء  مرشوعية 
بل  فقط  القرآنية  بالنصوص 
النبوية  السنة  عليه  ���دت  أكهّ
كذلك؛  وال��ع��ق��ل  ال��رشي��ف��ة 
بدء  منذ  القضاء  كان  وبذلك 
اخلليقة سلطة متميزة مارسها 
هلا  وفوضوا  والرسل  األنبياء 
عنهم  نيابة  يامرسها  من  إىل 
يف  تعاىل  اهلل  رشع   لتحقيق 

أرضه.
النبوية  السنة  دليل  ث��ان��ي��ًا: 
مرشوعية  ثبتت  امل��ط��ه��رة/ 
يف  القولية  بالسنة  القضاء 
وبالسنة  ك��ث��رية  أح���ادي���ث 
الرسول  ممارسة  يف  الفعلية 
)صىل اهلل عليه وآله( للقضاء 
وأرسلهم  ال��ق��ض��اة  وت��ع��ني 
التقريرية  وبالسنة  لألمصار 
يديه  بني  الصحابة  ألقضية 

ويف األماكن النائية.
وب���ارش ال��رس��ول )ص��ىل اهلل 
كام  القضاء  بنفسه  وآله(  عليه 
من  واملرسلون  األنبياء  بارشه 
الرسول  أعامل  من  فهو  قبله 
كثريًا  الناس  خصومات  يف 
وشجع أصحابه عىل القضاء.

وعن عبد الرمحن بن احلجاج، 
ليىل  أيب  اب��ن  سمعت  ق���ال: 
قىض  فقال:  أصحابه  حيدث 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري 
ب���ني رج��ل��ني أص��ط��ح��ب��ا يف 
الغداء أخرج  أرادا  فلام  سفر، 
أحدمها من زاده مخسة أرغفة، 
ثالثة  اآلخ��ر  وأخ��رج 
أرغ��ف��ة ف��م��ر بام 
عابر سيل فدعواه 
ط��ع��ام��ه��ام،  إىل 
ف��أك��ل ال��رج��ل 
مل  ح��ت��ى  معهام 

يبقىَ يشء، فلام فرغوا أعطامها 
ال��ع��اب��ر ب��ام ث��امن��ي��ة دراه���م 
طعامها  م��ن  أكله  م��ا  ث��واب 
أرغفة  الثالثة  صاحب  فقال 
ل��ص��اح��ب اخل��م��س��ة أرغ��ف��ة 
وبينك  بيني  نصفني  اقسمها 
وقال صاحب اخلمسة ال، بل 
الدراهم  منا  واحد  كل  يأخذ 
الزاد،  عىل عدد ما أخرج من 
قال: فأتيا أمري املؤمنني )عليه 

سمع  فلام  ذل��ك  يف  السالم( 
)اصطلحا؛  هلام:  قال  مقالتهام 

فإن قضيتكام دنية( .
فقااًل: اقِض بيننا باحلق، قال: 
اخلمسة  ص��اح��ب  ف��أع��ط��ى 
وأعطى  دراه��م  سبعة  أرغفة 
درمهًا  أرغفة  الثالثة  صاحب 
أحدكام  أخرج  )أليس  وقال: 
من زاده مخسة أرغفة وأخرج 
ق��اال:  أرغ��ف��ة(  ثالثة  اآلخ��ر 
معكام  أكل  )أليس  قال:  نعم 
ضيفكام مثل ما أكلتام(؟ قاال: 
كل  أك��ل  )أل��ي��س  ق��ال  نعم، 
غري  أرغفة  ثالثة  منكام  واحد 
ثالثة  الضيف  وأك��ل  ثلث؟ 
بقي  أليس  ثلث؟  غري  أرغفة 
ثلث  الثالثة  صاحب  يا  لك 
لك  وبقي  زادك،  من  رغيف 
رغيفان  اخلمسة  صاحب  يا 
وث��ل��ث وأك��ل��ت ث��الث��ة غري 
ثلث  لكل  فأعطامها  ثلث؟ 
رغيف درمهُا فأعطى صاحب 

دراهم  سبعة  وثلث  الرغيفني 
وأعطى صاحب ثلث رغيف 

درمهًا .
ب. وقال امري املؤمنني )عليه 
رشيح  )يا  لرشيح:  السالم(: 
ال تسار أحدًا يف جملسك وإذا 
وأن��ت  تقضني  ال  غضبت  

غضبان( .
)عليه  اهلل  ع��ب��د  أيب  وع���ن 
أربعة  القضاة  قال:  السالم( 

ثالثة يف النار وواحد يف اجلنة 
: رجل قىض بجور وهو يعلم 
قىض  ورج��ل  ال��ن��ار،  يف  فهو 
يف  فهو  يعلم  ال  وه��و  بجور 
باحلق  ق��ىض  ، ورج��ل  ال��ن��ار 
النار  يف  فهو  يعلم  ال  وه��و 
ب��احل��ق وهو  ، ورج���ل ق��ىض 
وق��ال   ، اجلنة  يف  فهو  يعلم 
حكامن  احلكم   : السالم  عليه 
اجلاهلية  وحكم  اهلل  حكم   :
حكم  اهلل  حكم  أخطأ  فمن 

بحكم اجلاهلية(
وعن أيب جعفر )عليه السالم( 
قال: احلكم حكامن حكم اهلل 
قال  وق��د   ، اجلاهلية  وحكم 
أحسن  ومن   : وجل  عز  اهلل 
يوقنون  لقوم  حكام  اهلل  من 
ثابت  بن  زيد  عىل  وأشهدوا 
لقد حكم يف الفرائض بحكم 

اجلاهلية.
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هناك  أصبع  كل  وج��ه  عىل 
 , نوعها  م��ن  ف��ري��دة  ن��ق��وش 
ألخر  ش��خ��ٍص  م��ن  تتلف 
ه��ذه   . ال��ب��ص��م��ة  ُت��س��م��ى 
يف  تساهم  إنا  رغم  النقوش 
عدم انزالق األشياء من اليد 
و املسامهة يف حتسس ملمس 
هاما  دورا  هلا  أن  إال  األشياء 
هذا  يف  معنا  تابعوه  كبريا 

التقرير :
عامل  اكتشف   1823 عام  يف 
الترشيح التشيكي ›بركنجي‹ 
حقيقة   )Purkinje(
البصامت ووجد أن اخلطوط 
رؤوس  يف  املوجودة  الدقيقة 
األصابع )البنان( تتلف من 

شخص آلخر،
التاسع  ال��ق��رن  منتصف  يف 
ع��رش ال��ض��اب��ط ال��ربي��ط��اين 
كان  الذي   , هريشيل  ويليام 
لفت   ، اهل��ن��د  يف  م��وج��ودًا 
الصينيني  التجار  بإن  انتباهُه 
بضائِعهم  مع  ج��اءوا  الذين 
اتفاقياهتم  يوثقون  انم  إىل 
أو  األس��ود  احلرب  وضع  بعد 
األيمن  اإلبام  عىل  السخام 
منذ عام 1858  و   , بالبصمة 

البصمة  باعتامد  هريشل  بدأ 
حني  اهلنود  اجلنود  قبل  من 

دفعه لرواتبهم .
اخ���رتع   1877 ع���ام  ويف 
ال��دك��ت��ور ›ه��ن��ري ف��ول��دز‹ 
)Henry Faulds( طريقة 
ال��ورق  عىل  البصمة  وض��ع 

باستخدام حرب املطابع.
أث��ب��ت   1892 ع����ام  ويف 
غالتون‹  ›فرانسيس  الدكتور 
أن   )Francis Galton(
إصبع  ألي  البصمة  ص��ورة 
ط��وال  صاحبها  م��ع  تعيش 
كل  رغ��م  تتغري  ف��ال  حياته 

الطوارئ التي قد تصيبه،
إحدى  أن  العلامء  وجد  وقد 
املحنهّطة  امل��رصي��ة  امل��وم��ي��اء 
واضحة  ببصامهتا  احتفظت 

جلية. 
أس��س   1893 ع����ام  ويف 
ي���ارد،  اسكتلند  ض  م��ف��وهّ
 Edward( هنري‹  ›إدوارد 
سهاًل  ن��ظ��ام��ًا   )Henry

لتصنيف وتميع البصامت،
لقد اعترب أن بصمة أي إصبع 
يمكن تصنيفها إىل واحدة من 
واعترب  رئيسية،  أنواع  ثامنية 

أن أصابع اليدين العرشة هي 
وحدة كاملة يف تصنيف هوية 

الشخص.
ال��ع��ام  ن��ف��س  وأدخ��ل��ت يف 
يف  ق��وي  كدليل  ال��ب��ص��امت 
اسكتلند  يف  الرشطة  دوائ��ر 
البصمة  أص��ب��ح��ت  ي����ارد 
الطب  يف  كبرية  أمهية  ذات 
نيسان   18 ويف   . ال��رشع��ي 

اعتامد  ت��م   1902 ع��ام  م��ن 
الِدنامرك للتعرف  البصمة يف 
عىل املجرمني و يف أيلول من 
نفس العام يف اململكة املتحدة 
يف  البصمة  أث��ار  اع��ت��امد  ت��م 
مرة  ألول  اجلريمة  م��رسح 
ِبم  املشتبه  ُجرِم  عىل  كدليل 

يف اجلريمة .
متى تم اكتشاف البصمه عند 

تاريخ بصمة األصبع  
وكيف تحميك من 

السرقة و االحتيال ؟
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االنسان!! 
لدى  اإلبام  بصمة  وتتكون 
الثالث  األس��ب��وع  يف  اجلنني 
وتبقى  الرابع(  )الشهر  عرش 
وإذا  اإلنسان  يموت  أن  إىل 
أو  بالتحنيط  اجلثة  حفظت 
تبقى  الثلجية  األم��اك��ن  يف 
البصمة كام هي آالف السنني 
 .... شكلها  يف  تغيري  دون 

جلدة  أزيلت  ما  إذا  وحتى 
ف��إن  م���ا،  لسبب  األص��اب��ع 
يف  تظهر  نفسها  ال��ص��ف��ات 
بصمة  أن  كام  اجلديد،  اجللد 
بصمة  (عن  تتلف   ( الرجل 
الرجل يكون قطر  املرأة ففي 
املرأة  عند  منه  أكرب  اخلطوط 
بينام تتميز بصمة املرأة بالدقة 

وعدم وجود تشوهات 
تاريخ اكتشافها

أما من ناحية تاريخ اكتشافها 
ف���ق���د وج�������دت ب��ص��امت 
األصابع عىل بعض الصخور 
العامل  من  خمتلفة  أماكن  يف 
األواين  عىل  وج��دت  حيث 
التي  وال��ف��خ��اري��ة  اخل��زف��ي��ة 
تركها البابليون واألشوريون 

والصينون

البصمة بدياًل للتوقيع
لفتح  البصمة  استخدمت 
اخلزن و األقفال و أصبح بذه 
بإن  يقني  عىل  تكون  الطريقة 
املفتاح لن يضيع و لن ُيرسق 
. و للقيام بذلك تم استخدام 
م��ع��دات م��ت��ط��ورة م��ن قبل 
 AFIS )Automated
 fi n g e r p r i n t
 i d e n t i fi c a t i o n
األن��ظ��م��ة   )  systems
عىل  للتعرف  اإلل��ك��رتون��ي��ة 

البصامت .

 البصمة بداًل من املحفظة و 

الكارد
جديدة  تقنية  بتشغيل  البدء 
ال��دف��ع  أي   Paytouch
اقرتاحها يف  التي تم  باللمس 
التقنية  لك  تسمح   , برشلونة 
باستخدام  بالدفع  اجلديدة 
أول   . أص��اب��ع��ك  ب��ص��امت 
باستخدام بصامت  دفع  نقطة 
األصابع كانت يف عام 2012 
بيتش  إي��ب��ي��زا  أوش���واي���ا  يف 
)إيبيزا، أسبانيا( – مستخدمي 
وحدهم   Paytouch تقنية 
يستطيعون الدفع عرب بصامت 
أثنني من أصابعهم و التي تم 
حساباهتم  بمعلومات  ربطها 

يف بطاقة االئتامن .
بدال من كلمة مرور

حازت  األصبع  بصمة  رمز 
عىل شعبية كبرية بني مطوري 
أنظمة األمن عىل سبيل املثال 
أصبحت  البصمة  م��س��ح   ,
تستخدم بداًل من كلمة املرور 
أجهزة  يف   PIN ال��رم��ز  أو 
مراقبة  أجهزة  و  الكومبيوتر 
و  الذكية  اهلواتف  و  ال��دوام 

غريها .
و مثال رائع عىل ذلك بعض 
تعتمد  ال��ذك��ي��ة  اهل���وات���ف 
البصمة من اجليل الثاين الذي 
قادرا  و  دائريا  شكال  يملك 
من  بدقة  البصمة  حتديد  عىل 
أي زاوية خالل نصف ثانية و 
االستذكار  و  التعلم  يستطيع 
بتحديد  ليساهم  مميز  بشكل 

لفتح  أرسع  بشكل  البصمة 
بعض  إدارة  و  اجلهاز  قفل 

اخلصائص .
هل يمكن تغيري البصمة

عدم وجود خطوط حلمية يف 
اليد يعني أحد أمرين  أصابع 
إما أن تكون يف أصل خلقتها 
تبعات  هل��ا  وه���ذه  ه��ة  م��ش��وهّ
أخ���رى يف ج��س��م اإلن��س��ان 
قًا، أو أن هذا  كأن يكون معوهّ
اإلج���رام  حم��رتف  الشخص 
إلزال��ة  عملية  بإجراء  وق��ام 
عىل  حتتوي  التي  اجللد  طبقة 
يعطي  وهذا  البصمة  خطوط 
الشخص  هذا  أن  عىل  داللة 
جمرم حمرتف ومن ذوي الوزن 

الكبري يف ارتكاب اجلرائم.
كشف  السياق  نفس  وع��ىل 
واملتاحف  اآلثار  إدارة  مدير 
للثقافة  الوطني  املجلس  يف 
بالكويت  واآلداب  والفنون 
الدويش  سلطان  الدكتور 
أق��دم  اكتشاف  ع��ن  م��ؤخ��را 
مستوى  ع��ىل  برشية  بصمة 

الرشق األدنى القديم.

الفريق  الكشف  هذا  وحقق 
كرسة  عىل  بالتنقيب  املكلف 
عمرها  يتجاوز  أثرية  فخارية 
أكثر من 7300 عام يف منطقة 
اكتشاف »بحرة 1« يف الصبية 

شامل الكويت.
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ولمعرفـــة تفاصيل أكثر عن المراحل التـــي مّرت بها هذه المخطوطات 
التقت شـــبكة الكفيـــل بمدير المركز المذكور األســـتاذ ليـــث علي لطفي 

ليتحّدث لنا قائاًل:
بالعديد  تزخر  سة  املقدهّ العبهّاسية  العتبة  أنهّ  تعلمون  »كام 
يرجع  التي  التارخيية  واملخطوطات  واملؤلَّفات  الكتب  من 
عىل  احلفاظ  أجل  ومن  لذلك  قرون،  ة  عدهّ اىل  منها  البعض 
ا عانت اإلمهال لسنني  هذه القيمة التارخيية الكبرية لكون أنهّ
طويلة ومل تتمهّ معاجلة حالة التلف التي طغت عىل الكثري منها 
ص لصيانة هذه  سة اىل إنشاء مركٍز متخصهّ سعت العتبُة املقدهّ

املؤلَّفات واملخطوطات وترميمها«.
وأضاف: »كلهّ املخطوطات والوثائق واخلرائط وغريها من 
ة مراحل متسلسلة ملعرفة مدى الرضر  موادهّ أرشيفيهّة مترهّ بعدهّ
ة يف معاجلتها،  اتهّباع خطوات خاصهّ يتمهّ  الذي حلق با، لكي 

وهذه املراحل هي:
الكشُف والفحص عن اإلصابات  يتمهّ  البايولوجي:  املخترب 
باألحياء املجهريهّة واحلرشات والتشخيص الدقيق هلا وحتليل 
ة ومتانة اجللود القديمة،  ومعرفة نوع ألياف الورق وفحص قوهّ
ل عن  تقرير مفصهّ كتابة  تتمهّ  الفحص  االنتهاء من هذا  وبعد 

نتائج الفحص ويتمهّ حتول العمل إىل املخترب الكيمياوي.

ة ومتانة اجللود  املخترب الكيمياوي: يتمهّ يف املخترب فحص قوهّ
واألل��وان  األحبار  اختبار  ويتمهّ  للعمل,  صالحيهّتها  ومدى 
واألختام ملعرفة املحلول املناسب الذي ُيستخدم يف عمليهّات 
اللواصق وغريها طيلة عمليهّة  أو حتضري  التدعيم  أو  الغسل 
تتأثهّر  التي  والكتابة  احلديثة  األختام  تثبيت  ويتمهّ  الرتميم, 
وإزالة  معاجلتها,  وكيفيهّة  الورق  محوضة  وقياس  باملحاليل, 
البقع الدهنيهّة واألوساخ وغريها, وبعد االنتهاء من الفحص 
الواجب  التوصيات  كلهّ  فيه  ُيذكر  ل  مفصَّ تقرير  كتابة  تتمهّ 
ينتقل  وبعدها  تنهّبها.  جيب  التي  املحاذير  وكلهّ  با  العمل 

الكتاب إىل قسم الرتميم.
نًا: »بعد االنتهاء من عمليهّة الفحص وتقييم األرضار يتمهّ  مبيهّ
أيضًا،  مراحل  وفق  يكون  الذي  الرضر  ترميم  اىل  اللهّجوء 

حيث تتمهّ فيه املراحل اآلتية:
1. يتمهّ ترقيم األوراق بالقلم الرصاص يف أعىل الصفحات 

بشكٍل صغري وواضح.
قات  والتمزهّ األرضار  عىل  والتأكيد  األوراق  تصوير  يتمهّ   .2

جهـــوٌد كبيـــرة يبذلها منتســـبو مركز ترميـــم المخطوطات 
في شـــعبة المكتبة التابعة لقسم الشـــؤون الفكرّية والثقافّية 
في العتبة العّباســـية المقّدســـة لصيانة الكتب والمخطوطات 
فـــات ومنها المخطوطات الظاهـــرة في الصور المرفقة  والمؤلَّ
وحفظهـــا وفق أحـــدث الطرائق العلمّية والشـــروط العالمّية 
المّتبعـــة للحفاظ علـــى القيمة التاريخية لهـــا، لكون البعض 
منهـــا يرجع الـــى عّدة قرون حيث تمـــّر كّل مخطوطة بعدة 

مراحل لصيانتها وترميمها وإظهارها بشكٍل أفضل.

كيف تصبح 
مخطوطاُت العتبة العّباسية المقّدسة

بعد صيانتها 
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وتأثري  اخلارجي  الغالف  أو  األوراق  يف  احلاصل  والعبث 
احلرشات والقوارض وغريها، وأيضًا تصوير املخطوطة من 

ة جوانب حتهّى تتمهّ املقارنة قبل وبعد العمل. عدهّ
بعضها  عن  الورقيهّة  املالزم  فصل  ويتمهّ  املخطوط  ُيفتح   .3ُ

البعض.
التنظيف  أدوات  باستخدام  ًا  ميكانيكيهّ الكتاُب  ف  ُينظهّ  .4

رة يف املركز وحسب توصيات التقرير الكيمياوي. املتوفهّ
األوراق  يف  والنواقص  الشقوق  وإك��امل  ترميم  يتمهّ   .5

بطريقتني )بحسب توصيات املخترب الكيمياوي(:
ب�«الورق  ى  املسمهّ الطبيعي  الورق  بواسطة  الرتميم  األوىل: 

الياباين« وباستخدام اللواصق الطبيعيهّة.
ا  إمهّ حتضريها  ويتمهّ  الورق،  عجينة  بواسطة  الرتميم  الثانية: 

باملاء أو بالكحول أو باملزج بينهام.
الورق  يف  الزيادات  قصهّ  يتمهّ  الرتميم  عمليهّة  إكامل  بعد   .6

م اجلديد وحسب القياسات القديمة للكتاب. املرمهّ
ا  إمهّ خياطتها  وتتمهّ  السابق  يف  كانت  كام  امل��الزم  ُتمع   .7
بحسب الطريقة القديمة التي كانت عليها أو بطريقٍة جديدة 

عة وغري واضحة. يف حالة كون اخلياطة القديمة متقطهّ
ة طرق: ا التصحيف فيكون بعدهّ أمهّ

م الغالف القديم ويتمهّ إرجاعه عىل املخطوطة. •	ُيرمهّ
•	ُيصنع غالٌف جديد من اجللد الطبيعي يف حال كون اجللد 

القديم مفقودًا أو تالفًا.
وحفُره  زخرفته  وتتمهّ  الطبيعيهّ  اجللد  من  غالٌف  ُيصنع  	•

ة طرق فنيهّة. بعدهّ
•	ُتصنع علبٌة من الكارتون القاعديهّ لكي يتمهّ حفظ الكتاب 

. فيها بشكٍل أفقيهّ
الوثيقة  أو  املخطوط  تصوير  يتمهّ  العمل  من  االنتهاء  وبعد 
لكي  رة  مترضهّ كانت  التي  األماكن  عىل  والرتكيز  بالكامل 
تتمهّ املقارنة بني حالة املخطوطة أو الوثيقة قبل العمل وبعد 
ل عن كلهّ عمليهّات  املفصهّ النهائي  التقرير  كتابة  وتتمهّ  العمل 
الرتميم مع ذكر كلهّ املواد املستخدمة, وتتمهّ طباعة الصور قبل 
 )CD( العمل وبعد العمل وتقارير العمل عىل قرص مدمج

وُترفق مع املخطوطة يف احلفظ.

بعدقبـــــل
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التالعب بالحمض النووي
 يبعد الشيخوخة

إنتاج أول مساعد منزلي 
ذكي باألوامر الصوتية

 في الصين...!

الباحث  كاندول،  نيكوالي  بقيادة  بحثي  فريق  أخرًيا  متكن 
يف علم األحياء واهلندسة البيولوجية لدى خمترب أستاذ علم 
األحياء، بروس هاي، من تطوير تقنية جديدة إلزالة احلمض 
النووي املتحور من امليتوكوندريا، تلك العضيات الصغرية 
اخللية، وذلك يف  داخل  الكيميائية  الطاقة  تنتج معظم  التي 
أسباب  أهم  ألحد  التصدي  شأنا  من  للغاية  مهمة  خطوة 
عملية الشيخوخة. وأوضح العلامء أن معظم الناس يبدأون 
توجد  التي  نفسها  املتعددة  اجلينوم  أنواع  بمستوى  حياهتم 
يف خلية واحدة، وأن مستويات جينوم mtDNA املتحور 
تتزايد يف مجيع مراحل احلياة، وأنه عند تاوز مستوى حاسم 
جلينوم ال� mtDNA املتحور، تصبح اخلاليا بال وظائف أو 
يف  االنخفاض  هذا  مثل  »يساهم  ليقول  هاي  عاود  متوت. 
القضاء متاًما عىل أية عيوب متعلقة بعملية التمثيل الغذائي يف 
تلك اخلاليا، ما يعمل بشكل أسايس عىل إعادهتا إىل وضعية 
أنه  بوضوح  التجارب  وُتظِهر  للطاقة.  وإنتاًجا  حيوية  أكثر 
 mtDNA �من املمكن العمل عىل خفض مستوى جينوم ال
العمليات  بسيطة عىل  تعديالت  بإدخال  املتحور يف اخلاليا 

اخللوية العادية.

يتم  ذكي  منزل  مساعد  عن  صينية  رشكة  كشفت 
يف  مرة  ألول  وذل��ك  الصوتية،  باألوامر  فيه  التحكم 
ا عىل جهازي )إيكو( ألمازون و)هوم( لغوغل.  الصني، ردهّ
املهام  لتنفيذ  الصوت  التفاعل  دونغ(،  جهاز)دينغ  يستخم 
وقالت  املنزلية.  األجهزة  وتشغيل  العزف   مثل  املنزلية، 
)املندرين  اللهجتني  فهم  بوسعه  اجلديد  اجلهاز  إن  الرشكة 

والكانتونية(، اللهجتان األوسع انتشارا يف الصني، وكلامت 
إنجليزية بسيطة.

وعىل غرار )إيكو وهوم(، يمكن استخدام اجلهاز يف التحكم 
يف مفاتيح اإلنارة وأجهزة تنظيم درجات احلرارة واألجهزة 
اإلنرتنت  عىل  البحث  خيارات  كذلك  وهناك  املنزلية. 
والتسوق  واالتاهات  املرور  وحركة  الطقس  ومعلومات 
ج مصنعو دينغ دونغ  اإللكرتوين وبث ا عرب االنرتنت. ويروهّ
عىل األدوات التعليمية املدجمة باجلهاز، وبينها برامج ملبادئ 

اللغة اإلنجليزية لألطفال، طورهتا رشكة تعليمية خاصة.
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كشف جراح أعصاب إيطال عن خطط للقيام بأول عملية 
زرع رأس باستخدام الواقع االفرتايض ملساعدة املرىض عىل 
االستعداد حلياة جديدة. وقال اجلراح )سريجيو كانافريو( : 
ان نظام الواقع االفرتايض يقوم بتحضري املريض من خالل 
أفضل طريقة ممكنة للعامل اجلديد الذي سيواجهه مع جسده 
اجلديد. وقد تطوع املريض الرويس )فالريي سبرييدونوف( 
بالفعل ليكون أول ما ترى له جراحة زرع الرأس، حيث 
يعاين فالريي من حالة تلف للعضالت ُتعرف باسم مرض 
ِل فريدنيغ- هوفامن  وهو جيلس يف كريس متحرك ولكن  لىَ شىَ

رأسه سليم متاما. 
جممدة  ستكون  املزروعة  ال��رؤوس  إن  كانافريو  أن  ويذكر 
الشوكي  احلبل  بقطع  وذلك  املوت،  من  الدماغ  خاليا  ملنع 
معامل  منح  أج��ل  م��ن  ح��ادة  شفرة  باستخدام  للمريض 
التأثري  من  أدنى  حد  وجود  مع  الشوكي  للحبل  واضحة 
عىل األعصاب. وسيتم ربط الرأس املزروع بجسد املريض 
 polyethylene glycol هي  كيميائية  مادة  باستخدام 
األوعية  وستحتاج  الشوكي،  النخاع  توصيل  أجل  من 

واألعصاب للتوصيل فيام بعد.

بلوتو خيفي حتت  النائي  الكويكب  أن  أدلة عىل  عثر علامء عىل 
سطحه املتجمد حميطا يف مركزه الذي حياكي يف شكله القلب وإن 
املحيط حيتوى عىل قدر من املياه يعادل كل ما يف بحار األرض. 
ويضيف هذا االكتشاف ان بلوتو إىل قائمة متزايدة من العوامل يف 
النظام الشميس يعتقد أنا تضم حميطات حتت األرض وحيتمل 
أن يكون بعضها قابال للحياة عليه.وقال )فرانسيس نيمو( عامل 
الكواكب من جامعة كاليفورنيا يف سانتا كروز : إن حميط بلوتو 
يقع  الذائب  الثلج  مياهه مثل  أن يكون قوام  املرجح  الذي من 
الكوكب  ما بني )150 كم و200 كم( حتت سطح  عىل عمق 
هلذا  التوصل  وتم  كم.   100 نحو  عمقه  ويبلغ  املتجمد  القزم 
نيو  مركبة  مجعتها  وبيانات  صور  حتليل  خالل  من  االكتشاف 
التابعة إلدارة الطريان والفضاء األمريكية  الفضائية  هورايزونز 

)ناسا( والتي حلقت قرب بلوتو وأقامره يف متوز املايض .

تطبيق الواقع االفتراضي لمساعدة أول حالة زرع    
رأس في العالم...!

تحت  يخبئ  بــلــوتــو 
ســـطـــحـــه مــحــيــطــا 
ـــل بــحــار  ــحــجــم ك ب

األرض ..!
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قانون الحشد 
الشعبي...

المصلحة والغايات!

ق���د ي��ت��ن��ف��س ال��ع��راق��ي��ون 
عىل  اعتادوا  ان  بعد  برئتني 
وسط  رئة  بنصف  التنفس 
الالهث،  املتغريات  ايقاع 
احلشد  ق��ان��ون  اق���رار  بعد 
جملس  عن  املقدس  الشعبي 
وبعض  العراقي  ال��ربمل��ان 
واسعة  محلة  تشن  اجلهات 
والتهديدات  االكاذيب  من 
اعالميا  ضغطا  ويامرسون 
ون��ف��س��ي��ا وس��ي��اس��ي��ا من 
غطرسة  اس��ل��وب  خ���الل 
وحتريك  ال��ق��وة  واره���اب 
والعريب  املحيل  العام  الراي 
وح��ت��ى ال��ع��امل��ي، ون��رش 
السيناريوهات امللفقة بدف 
ت��ش��وي��ه اجل��ه��د اجل��ه��ادي 
اجلهاد  ف��ت��وى   ( لألبطال 
وتضحياهتم  ال��ك��ف��ائ��ي( 
الكبرية التي قدموها للذود 
واملقدسات... العراق  عن 
يعرف  ال��ع��راق��ي  الشعب 
حق اليقني ان الرتياق الذي 
ويكشف  اخل��ون��ة  ي��ك��رس 

ع������وراهت������م، وي��ف��ض��ح 
اس��ال��ي��ب��ه��م امل��ؤام��رات��ي��ة، 
الشارع   من  اليأس  ويزيل 
كام  الشعبي..  احلشد  ه��و 
س��ي��ق��يض ع���ىل االوض����اع 
لقاءات  املحكومة بروزنامة 
للتفكري  احل����دود  خ���ارج 
ب��ال��ت��س��وي��ة ع���ىل ح��س��اب 
دم��اء ال��ش��ه��داء، مم��ا تعل 
يعيش  ال��ع��راق  اس��ت��ق��رار 
السيايس  التسخني  مح��ى 
املفرقعات  هذه  عرب  الدائم 
وردود  املجانية  والتصاريح 
النارية بني االوساط  الفعل 
املربع  اىل  للعودة  احل��امل��ة 
مصاحلهم  لتمرير  األول، 
ال��ش��خ��ص��ي��ة، وال���رتمج���ة 
هي  التسخني  هلذا  امليدانية 
ال��ق��وى  ص��ن��وف  ك��ل  ان 
بتوجهاهتا يف عمق  العراقية 
تضع  ان  وعليها  املواجهة، 
القبضة  ظ��ل  يف  اجل��م��ي��ع 
بلد  بناء  اجل  من  احلديدية 
بعيدا عن الرشوط املزاجية، 

مفقود  التعاون  ولألسف 
والتفتيت مقصود، واجلميع 
قصة  ان  وي��ع��ل��م  ي��ف��ه��م 
سحب  تستهدف  التسوية 
االق��دام  حتت  من  البساط 
)ساحمني  ش��ع��ارات  حت��ت 
عام  اهلل  و)وعفا  وأساحمك( 
القانون  ضاربني  سلف(، 
مانحني  احل��ائ��ط  ع���رض 
مميزات  واخل��ون��ة  القاتلني 
الوطني الرشيف...نحن يف 
ازمة ثقة وازمة مستقبل وان 
السطح  عىل  اللعبة  كانت 
واحدة..والسياسيون  تبدو 
وال���ربمل���ان  احل��ك��وم��ة  يف 
وكأنه  الوقت  عىل  يراهنون 
كفيل »بتقزيم« كل يشء ،لذا 
الفوالذي  سجاهلم  يتحول 
ج��ل��س��اهت��م  م��ت��اح��ف  يف 
اهم  مناقصة  اىل  تدرجييا 
قدر  اك��رب  انتزاع  عناوينها 
مقابل  يف  احل��ص��ص  م��ن 
التنازالت  من  قدر  اصغر 
فضال عن كون نائب يسعى 

امل��غ��ان��م تاهه  ش��د حل��اف 
يمثلها  التي  السلطة  واتاه 
اقتسام  جيعل  ال��ذي  االم��ر 
لعبة  ط��ائ��ف��ي��ا  ال��وظ��ائ��ف 
ما  ان  مكشوفة..والنتيجة 
الشعبي  احلشد  له  يتعرض 
املقدس يف تصفيات الربملان 
واحل��ك��وم��ة ه��ي ق��وت��ه يف 
املرجعية  وت��اث��ري  املنطقة 
لكونا  عليه  العليا  الدينية 
الوحيدة  احلقيقية  ال��ن��واة 
الكبري  القيام  بذا  النطالقه 
التكفرييني  جحافل  ض��د 
واإلرهابيني، برؤيتها الثاقبة 
الشعبي  فاحلشد  لألوضاع، 
رم��زا  االن  ي��ع��د  امل��ق��دس 
الدينية  املرجعية  رموز  من 
بالوحدة  املتامسكة  العليا 
الوفاقي  ودوره��ا  الوطنية 
الذي تلعبه بني االطراف ال 
)رذاذ  عن  منأى  يف  جيعلها 
ال��ذي  بالتقسيط(  امل���وت 
اع��وام  منذ  البالد  ي��رضب 

خلت ... 

حيدر عاشور العبيدي
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معارصو  هؤالء الذين ذبحوا 
ال��ن��اس ع��ىل دك���ة احل��دي��ث 
منه  الفائدة  ملاض  يرجعوهم 
والجني للثامر ، بل ماقطفوه 
هو مصلحة االخر الدافع من 
االمر  ليخلق  متعددة  بنوك 
وإال   ، كان  وكيف  كان  أينام 
اليوم  ماحيصل  تفرس  كيف 
االس��الم  بإسم  م��ذاب��ح  م��ن 
 ، أخ��رى  املدنية  واس��م  م��رة 
وقوته  السيف  فقط  ليس 
العنجهية  وسطوته  اخلشنة 
من يعمل عىل إفالس الناس 
الذي  إن  بل   ، حمتواهم  من 
خمتلفة  بحدود  اليوم  يعمل 
الذين  هم أصحاب الكلامت 
متعددة  أراٍض  م��ن  ج���اءوا 
وبجنسيات خمتلفة ، وبإفكار 
يف  أفكارهم  ليضعوا  متلونة 
واحد  وبدفع  واح���دة   سلة 
واالده��ى  إستئذان   غري  من 

 ، معينة  دوغامئية  االفكار  إن 
ولكن مغلفة بغالف مكتوب 
فاملتلقي   ، ديمقراطية  عليه 
الفقري  أو  امل��وض��وع��ي  غ��ري 
احليلة  عليه  ستنطيل  ذهنيا 
إنسان  م��ع  التتعامل  الن��ه 
تتعامل  بل  السليمة  الفطرة 
السقيمة  الضامئر  إنسان  مع 
فيه  يوجد  وم��ا  فالسالح   ،
أعطانا  باألفكار  تعدد  من 
ه��واج��س ال��ب��ق��اء م��ن أجل  
نقول  فعندما  واالخر  الذات 
إن االخر هو أنا ليس بمعنى 
من  إنتقاص  أو  منه  اخل��وف 
التعايش  ه��و  ب��ل  منزلتنا 
واحدة  أرض  عىل  والتالزم 
سيل  علينا  يوجه  وعندما   ،
من  سيال  لتخرج  االسلحة 
الدماء الربيئة ، قطعا املشكلة 
أداة  الن��ه  بالسالح  ليست 
وال��دف��اع  للقتل  مستعملة 

أي��ض��ا  امل��ش��ك��ل��ة  ول��ك��ن   ،
الدافعة  باأليديولوجيات 
فهم  عىل  قادرة  هل  للسالح 
إستثامرها  ممكن  احل��ي��اة  إن 
ل��ل��ح��روب  ال   ، ل��ألف��ض��ل 
،من  املخجلة  وال��ن��زاع��ات 
ه��ن��ا ب���دأت مح��ل��ة الب���ل قل 
محالت ضد الفكر وجاء دور 
جديديلعب يف افق متعدد هو 
دور القوة الناعمة وأصبحت 
االسلحة هذه املرة أخطر من 
االسلحة املدمرة ، الن القلم 
اىل  يؤدي  مالقلم  وم��اادراك 
 ، وأمة  جمتمع  بل  فرد  هالك 
وبتحريف  واحدة  قلم  بجرة 
فكر  قل  أو   ، واح��دة  مقولة 
يف  القضية  ستكون  ملوث 
املتلقي  الن   ، الرياح  أدراج 
بدرجة  حملل  إما  فهو  خيتلف 
عميقة ويستطيع فهم مايطرح 
والهم  عليه  الخ��وف  وه��ذا 

املشكلة  ول��ك��ن   ، حي��زن��ون 
امل��وض��وع��ي  غ��ري  باملتلقي 
للهجامت  عرضة  سيكون 
وستكون   ، وهناك  هنا  من 
جهة  من  تراجع  يف  القضية 
فكر   ، ع��دد  جهة  وم��ن  فكر 
كبري  ثقايف  لغزو  دفعوا  النم 
واسع  م��رشوع  وبمساحات 
وبالنسبة   ، هل��م  بالنسبة   ،
شخص  نقص  فكلام  للعدد 
الفكرية  املنظومة  من  واحد 
من  االنتقال  بمعنى  السليمة 
، فال  واىل وهذا االمر أخطر 
القوة  ه��ذه  مواجهة  من  بد 
مفتوح  وحوار  بناء  بإسلوب 
خطاب  اىل  لنصل  العقل  مع 
االنغالق  من  خيرجنا  موحد 

اىل الرؤية املستقبلية .

وحدة ألم بين السيف والقلم .

د. حسنين جابر الحلو
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من سلبيات 
التدخين

اعالن منتهي الصالحية
كانت  سواء  مقدسة  عبارات  فيها  االعالنات  بعض 
اية قرانية او حديث نبوي وملناسبة حمددة املوعد وبعد 
انتهاء املوعد تبقى هذه اليافطات معلقة والبعض منها 
البالستك  من  مصنوعة  كانت  اذا  للتلف  يتعرض 
وتصبح  معدنية  لوحة  كانت  اذا  حتى  او  )فلكس( 

منظرا مشوها يف املدينة .
ضوابط  له  اليوجد  االع��الن  مكان  ان  من  بالرغم 
املكان  يكون  وقد  يعلقه  تعليقه  صاحبه  يريد  فاينام 
 ، املكان  صاحب  رخصة  اخذ  غري  من  او  مالئم  غري 
بعد  االعالنات  هذه  بقاء  ان  اليه  االش��ارة  نود  وما 
انتهاء صالحيتها غري صحيح فالبد لذوي العالقة ان 

يتخذوا االجراء السليم يف التعامل مع هذه الظاهرة.

الفيصل  هي  االسالمية  الرشيعة  تبقى 
يف التحكيم بني أي متخاصمني وغريها 
اشكال  ففيها  رشيعتها  بال  حيكم  من 
بعض  عن  الشارع  وحديث  ومتاهات، 
اجللسات العشارية اما المور ال تستحق 
اختصاص  م��ن  تكون  ق��د  لقضايا  او 
العشائر  تلك  هي  جدا  والقلة  الدولة، 

التي حتتوي املشاكل وتتجاوز عن امور 
تراها ال تستحق جلسة عشائرية.

اجللسات  م��ن  البعض  ان  امل��ؤس��ف 
كام  فيها  وحيكم  املاليني  عليها  يرصف 
تكون  بان  املحافظات  احدى  يف  حدث 
سخط  اث��ارت  مما  نساء  تزويج  الفصل 
باسم  تليق  الشارع عىل هكذا حلول ال 

العشرية
والدراجات  السيارات  ح��وادث  وانام 
النظر  بغض  عليه  املعتدى  هو  فاملترضر 
اقل  هو  من  وعىل  السبب  يكون  ن  عمهّ
ومثل  للمترضر  الفصل  يدفع  ان  رضرا 

هكذا حاالت حصلت كثريا.

العطوة والفصل
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من سلبيات 
التدخين

ونعود للدراجات النارية

صحتك  ت��ؤذي  ان  لنفسك  ارتضيت  اذا  املدخن  عزيزي 
وان   ، شانك  فهذا  ال��رسط��ان  ام��راض  ملخاطر  وتعرضها 
ولكن  شانك،  ايضا  فهذا  اخلاصة  اموالك  بحرق  ارتضيت 
ليس الذي من شانك ان تتار أي مكان لكي تدخن، فلربما 
فاالماكن   ، التدخني  سلبيات  عوائلهم  تتحمل  منهم  البعض 
املواطنني،  وتؤثر عىل  اجوائها  لتلوث  حقك  ليس من  العامة 
وبيدك  الناس  زحام  وسط  تسري  وانت  الصحيح  من  فليس 
مقفلة  سيارة  داخل  وانت  الصحيح  من  وليس  سيكارتك، 
الفرصة  تتحني  ان  الصحيح  من  وليس  دخانك،  تزفر  وانت 
واملخبا يف مؤسسات متنع التدخني من اجل سيكارة ، والبعض 

منهم جيد ضالته يف املغاسل .
ان كانت صحتك رخيصة فصحة الناس ال يعوضها ثمن.

يف حمافظة كربالء حتديدا دون بقية املحافظات يوجد 
عدد كبري من الدراجات النارية ويسمح هلا السري يف 
كل شوارع كربالء البعض منها برتخيص والبعض 
منها بتعريف، واىل االن حتدث الكثري من احلوادث 
التي تؤدي بحياة راكبيها نتيجة عدم االنضباط يف 
السياقة اما من حيث الرسعة او من حيث السري 
االحيان  بعض  يف  وحتى   ، عكسية  باتاهات 
عىل  ك��ان  س��واء  اليمني  من  االجتياز  يكون 

االرصفة او االتربة .
خاصة  مرورية  انظمة  هنالك  تكون  ان  نامل 
احتواء  يمكن  حتى  ال��ن��اري��ة  ب��ال��دراج��ات 

احلوادث ومعرفة املقرص ان حدث املكروه.

العطوة والفصل
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ليس املراد بان تكون مميزا هو ان تكون مشهورا بني اقرانك 
او جمتمعك بل املراد ان تتخذ لنفسك برناجما سليام يف احلياة 
ان  جيب  وكلها  الطارئ  للظرف  الصائب  القرار  تتخذ  وان 

تكون ضمن االطار الرشعي .
ُتقسم  فعندما  املجاالت،  خمتلف  ويف  اشكال  عدة  له  التميز 
وقتك بني العلم والراحة وقضاء حاجات االخرين والعبادة 
يف  لتحقيقه  سليام  هدفا  تضع  وعندما  متيز،  ذاته  بحد  فهذا 

حياتك وفق منهج حيات سليم فهذا متيز .
من  ببعضها  استدل  ولكنني  املتميزين  عن  كثرية  قصص 
العرص,  هذا  يف  حصلت  حقيقة  وبعضها  االسالمي  التاريخ 
وعرتته  اهلل  رس��ول  عن  احلديث  االسالمي  التاريخ  ففي 
ولكن  االول  احليز  ياخذ  والسالم  الصلوات  افضل  عليهم 
بسبب  االسالم  رجاالت  بعض  عن  احلديث  يكون  عندما 
ذر  ابو  مثال  التميز  منحهم  فهذا  مواقفهم  او  حياهتم  منهج 
من  وغريهم  حذيفة  املقداد،   ، املحمدي  سلامن  الغفاري، 
فخر  بكل  االسالمي  التاريخ  يذكرهم  الذين  االصحاب 
الذي هم عليه اصحاب احلسني  التميز  وامتياز ، وال ننسى 
عليه وعليهم افضل السالم ، فمواقفهم املتميزة جعلت العامل 

يتحدث عنهم .
ويف عرصنا احلال فهنالك الكثري من الشخصيات املشهورة 

عربيا او عامليا اثبتت متيزها بسبب سالمة تفكريها ومنهجها، 
اذكر لكم هذه االمثلة التي عايشتها انا وعسى ان تكون درسا 

مفيدا لشبابنا .
ال  بل  االنكليزي  بامدة  يسقط  املتوسطة  يف  طالب  معنا  كان 
يستوعبه ابدا ، نجح وبشق االنفس وبقرار من الثاين متوسط 
اىل الثالث متوسط، ومع بدء العام الدرايس فاذا بذا الطالب 
كام يقال كالببغاء يف االنكليزي، سالته كيف تعلمت ذلك؟ 
يف  ل  منهجا  وضعت  لقد   : قال   ، االجابة  اىل  االنتباه  هنا 
العطلة الصيفية بان احفظ يوميا مخس كلامت من القاموس 
كم  احفظ  جعلني  وهذا  ومعنى،  وكتابة  حفظا  االنكليزي 

هائل من الكلامت واملصطلحات وها انا امامك كام تراين 
بعض  يف  ورس��ب  ال��ذك��اء  متوسط  من  اق��ل  اخ��ر  شخص 
 ، السادس علمي  الصف  االن يف  الدراسية وهاهو  املراحل 
واعلنت نتائج القبول يف الكليات فاذا به مقبول يف اهلندسة 
مديرا  وعني  انتداب(   ( العسكرية  من  واعفي  منها  وترج 
ملرشوع هنديس ، ما هي قصته ؟ انه التفت اىل نفسه يف الصف 
السادس االعدادي وعلم ان مصريه متوقف عىل هذه املرحلة 
فرتك كل يشء ووضع منهجا يف حياته كيف يدرس ليحصل 

عىل ما يريد وهاهو نجح يف ذلك .
انه مميز مع نفسه وهذا هو االهم من املميز يف املجتمع .
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مالبسك شخصيتك

البيئة السليمة تعني صحة سليمة وبيئة خالية من االمراض 
من  االنسان  به  يقوم  ما  بسبب بعض  يكون  البيئة  وتلوث 

اعامل او عدم مباالة ومنها مثال:
1- حرق النفايات وسط االحياء السكنية.

2- دخان السيارات والدراجات وبقية االليات .
3- احلفريات وترك االتربة تتطاير عند مرور السيارات او 

عندما تشتد الريح.
4- بعض عامل التنظيف يقومون بالكنس بشكل فوضوي 

يؤدي اىل هيجان االتربة.
السكنية  االحياء  وس��ط  تعمل  التي  املعامل  بعض   -5

ويكون هلا خملفات كيمياوية ودخان وما اىل ذلك .
6- قلة او انعدام او حتى عدم االعتناء باملساحات اخلرضاء 

وقلع االشجار يف بعض االحيان من قبل العابثني. 

ملوثات البيئة

اىل  ت��ؤدي  التي  فاملالبس 
هتك حرمة االنسان او اىل 

تصبح  فانا  به  التشهري 
يرتدهيا،  من  عىل  عبئا 

الشديد  ول��الس��ف 
ه���ن���ال���ك ب��ع��ض 
املقززة  امل��الب��س 
ال���ت���ي ي��رت��دهي��ا 

يعتقد  ممن  البعض 
انا  اال  التطور  يعايش  انه 
تعطي مظهرا غري سليم . 

بعض مظاهر الشخصية املحرتمة هي املالبس التي يرتدهيا 
الشخص  هذا  احرتام  مدى  عىل  قوية  داللة  وهلا  االنسان 
لنفسه ومدى اهتاممه يف كسب احرتام االخرين، والتعايش 

االع�����������راف مع التطور امر حسن ولكن ضمن حدود 
والتقاليد التي نعيشها .
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تربية 
البنت

العمر ال يمنع التجمل

يعيشها  التي  تلك  عن  تتلف  االب��اء  عاشها  التي  الظروف 
االبناء وصحيح احلديث الوارد عن املعصومني عليهم السالم 
بان تربية االبناء جيب ان تكون وفق متطلبات العرص وليست 

وفق ما كان االباء يعيشون فيه .
احلرية  يمنحن  االمهات  من  البعض  ان  الرتبية  هذه  يف  املهم 
ويف  والتزين  امللبس  حيث  من  استحقاقهن  من  اكثر  لبناهتن 
هذا  الزميالت  واختيار  البيت  من  اخل��روج  االحيان  بعض 
ناهيكم عن مراقبة االجهزة النقالة الذكية، هذه االمور تكون 

خماطرها اكرب من خماطر االبناء، نعم من حق االم ان ترى ابنتها 
بافضل صورة وشكل ولكن ضمن الضوابط الرشعية وليس 
فالبعض  هذا،  يتطلب  العرص  ان  ذريعة  حتت  ودب  هب  ملن 
السلبي عىل  اثره  تنزلق يف منزلق خطري يكون  البنات قد  من 
معايري  فهنالك  الندم،  الينفع  وحينها  نفسها  والبنت  العائلة 
دقيقة جيب ان تلتزم با االم واالب قبل االبناء والبنات بغية 

احلفاظ عىل تربيتهم وفق الرتبية االسالمية

الزوج وال  يلتفت ال  مثال ال  يكون هلم طفالن  منهم عندما  والبعض  الذين تاوز عمرهم اخلمسني سنة  االزواج  بعض 
ل باعتبار ان العمر ال يسمح بذلك . الزوجة اىل التجمهّ

هذا التفكري خطأ وبعيد عن الواقعية ، فالتجمل والتزين للزوج او الزوجة من االمور املستحبة والتي ترتك اثرا اجيابيا يف 
نفوسهام عندما هيتامن جلامهلام من اجلهام، فمن حق الزوج ان يطالب زوجته بان تكون مجيلة ومتزينة وفق االجواء السليمة 
يف العائلة ومن حق الزوجة ان ترى زوجها مجيال، الن النظرات فيام بينهام توحي باملحبة والرتابط االرسي فيام بينهم اكثر 

، ولديمومة هذا االمر يفضل ان تكون اهلدايا فيام بينهام ما يساعد عىل التزين مثال العطور واملالبس وغريها من االمور .
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حالة نفسية يجب 
االبتعاد عنها

النفسيون  االط��ب��اء  حي���اول 
قضم  لظاهرة  تعليل  اجي��اد 
البعض  قبل  م��ن  االظ��اف��ر 
ف��ريى ال��ربوف��ي��س��ور ت��رايس 
النفس  علم  أس��ت��اذ  ف���ووز، 
جامعة  يف  ال��ط��ب  بكلية 
فإن األشخاص   ، كاليفورنيا 
عندما  باالسرتخاء  يشعرون 

يقومون بقضم أظافرهم.
 ذك����رت دراس�����ة ُن���رشت 
السلوكي  ال��ع��الج  بمجلة 
وطب النفس التجريبي ، أن 
يسعون  الذين  األش��خ��اص 
إىل حتقيق الكامل وأداء املهام 
غالبًا  يميلون  عالية  بكفاءة 
عندما  أظافرهم  قضم  إىل 

يشعرون بالغضب واالنفعال 
ئوا أنفسهم. كي هيدِّ

أمريكية  بحثية  ورقة  ذكرت 
أن ه��ن��اك ع��الق��ة ب��ني ع��ادة 
ق��ض��م األظ��اف��ر وال��ت��اري��خ 
وذك��رت  للعائلة،  ال��وراث��ي 
إىل أن نحو ثلث األشخاص 
أظافرهم  يقضمون  الذين 
لدهيم فرد يف عائلتهم يقضم 

أظافره أيضًا.
األمريكية  اجلمعية  أق���رت 
للطب النفيس يف عام 2012 
ب���أن ع���ادة ق��ض��م األظ��اف��ر 
الشعر  ش��د  إىل  ب��اإلض��اف��ة 
وس��ح��ب اجل��ل��د ال��ق��ه��ري 
الوسواس  أشكال  من  تعد 

القهري.
العدوى  نقل  يف  تتسبب  قد 
تستقبل  إليك:  امليكروبية 
البكترييا  آالف  مئات  يداك 
ر  يف الساعة الواحدة، لذا فكِّ
واألسطح  األشياء  عدد  كم 
التي ملستها عىل مدار  القذرة 
أنك  اآلن  تيهّل  ث��م  ال��ي��وم، 
فمك،  يف  أظافرك  وضعت 
لك  تسبب  قد  البكترييا  هذه 
فمك  يف  امليكروبية  العدوى 

وأظافرك.
من  لالشمئزاز  مثرية  ع��ادة 
ربام  االج��ت��امع��ي��ة:  الناحية 
يكون هذا األمر الذي دفعك 
ألنك  املقال؛  هذا  تقرأ  ألن 

مثرية  ال��ع��ادة  ه��ذه  أن  تعلم 
لالشمئزاز.

بالنسبة  امل��ش��ك��ل��ة  ل��ك��ن 
التوقف  كيفية  هي  للكثريين 
يمكنك  بذلك،  القيام  عن 
أو  مر  أظافر  طالء  استخدام 

ارتداء قفازات.
تعرف  أن  جي��ب  وأخ�����ريًا، 
أظافرك،  قضم  وراء  الدافع 
بدافع  تفعلها  كنت  ف���إذا 
الوسيلة  تكون  فربام  الراحة 
األف���ض���ل إلي��ق��اف��ه��ا هو 
استبداهلا بيشء آخر له التأثري 

نفسه.

قضم االظافر
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كشفت دراسة جديدة أن حرمان األطفال من النوم يسبب الرضر لعقوهلم أكثر مما هو معتقد يف السابق.
ووجدت الدراسة التي نقلت نتائجها صحيفة »دييل ميل« الربيطانية أن قلة النوم عند األطفال تسبب رضرا ملناطق الدماغ اخللفية 

املسئولة عن التخطيط للقيام بحركات واملنطق املكاين )تنظيم االفكار وتسلسلها وترابطها ( إضافة إىل االنتباه.
من جانبهم، حذر املرشفون عىل الدراسة بمستشفى جامعة زيورخ من أن هذه التأثريات لن تتضح عىل الفور إال أن هلا عواقبها 

بعيدة املدى.
وأضافوا أن »عملية النوم ربام ترتبط بام يسمى »بالروابط« العقلية يف الطفولة ومن ثم تؤثر عىل نضوج العقل«، موضحني أن »هذا 

البحث يظهر احلاجة املتزايدة إىل النوم من أجل احلفاظ عىل املناطق اخللفية للدماغ لدى األطفال«.

قلة النوم تسبب ضررا لعقول األطفال

ما هو سر اأَلذان واالقامة في ُأذن الطفل؟

كيف يتعامل األب مع طفله بعد عودتِه؟
أحيانًا ال ينتبه اآلباء إىل يشء مهم للغاية، وهو اشتياق أبنائهم إليهم، 
ع  ويوزهّ باألحضان  يستقبلهم  أن  أبيهم  عودة  عند  ينتظرون  فاألطفاُل 
قبالته الدافئة عليهم، وهو أمر سيزيد من شوق الطفل ألبيِه خصوصًا 
أكثر  غائبني  جيعلهم  العيش  لقمة  وجلب  بالعمل  اآلباء  انشغال  وإن 
الوقت عن البيت وبعيدين عن آبنائهم، ولذا البدَّ وعند العودة )وما 
األلعاب  أو  احللوى  بعض  معهم  حيملوا  أن  اآلباء  عىل  طبعًا(  أمجلها 
مونا ألوالدهم ثمرات قلوبْم ويعملوا عىل احتضانْم  البسيطة ليقدهّ
أو  البيت  يف  اليوم  خالل  فعلوا  وماذا  وصحتهْم  حاهِلْم  والسؤال عن 

املدرسة.

ملاذا تؤذن يف أذن مولودك اجلديد عند والدته؟ وملاذا أمرنا رسولنا الكريم )صىل اهلل عليه وآله( 
بأن نؤذن يف أذنه اليمنى ونقيم يف األذن اليرسى؟

ل كلمة يسمعها املولود اجلديد هي كلمة »اهلل«، وذلك  وقد حرص اإلسالم عىل أن تكون أوهّ
د عىل استحباب قراءة األذان يف أذن املولود اليمنى وقراءة اإلقامة يف أذنه اليرسى، كام   حينام أكَّ

ن يف  أنهّ لقراءهتا تأثريًا يف صالح الولد يف مستقبله، فعن الرسول األكرم )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: »من ولد له مولود فليؤذِّ
ا عصمة من الشيطان الرجيم«، )احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج15،  أذنه اليمنى بأذان الصالة، وليقم يف أذنه اليرسى، فإنهّ

ص136(.
ابني،  ي  النبيهّ )صىل اهلل عليه وآله( وقال هلا: »يا أسامء هلمِّ أنهّه بعد والدة احلسني )عليه السالم( جاء  وقد ورد عن »أسامء« 

ن يف أذنه اليمنى، وأقام يف اليرسى«، )املجليس، بحار األنوار، ج104، ص111(. فدفعته يف خرقة بيضاء، فأذَّ
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قلة النوم تسبب ضررا لعقول األطفال

ما هو سر اأَلذان واالقامة في ُأذن الطفل؟

كيف يتعامل األب مع طفله بعد عودتِه؟

االم: مام���ا اطف���ئ التليفزيون 
وتعالى ش���يل ألعابك من على 

األرض.
االبن: حاضر.
»بعد ربع ساعة«

االم: ألم أق���ل لَك ان تطفئ 
التليفزيون وتشيل االلعاب؟ أن 
لم تطفئه اآلن لن يحصل لك 

خير.
االبن متأففا.. حاضر..

بعد مرور نصف س���اعة، االم 
مازالت تصيح في االبن ليرتب 
ألعاب���ه ويطف���ئ التليفزي���ون، 
يس���تجيب  م���ازال  واالب���ن 
بكلمة »حاض���ر« بدون حتريك 
ساكن، األلعاب مازالت على 
األرض، والتلفزي���ون م���ازال 
مفت���وح، فلماذا ال يس���تجيب 
االبن؟ وملاذا يظل الوضع على 

ما هو عليه؟
ت��خ��ري��ن ط��ف��ل��ك ال��ك��ذب��ة 

ذاتها:
ه���ل س���معِت من قب���ل عن 
األم الت���ي تهدد ابنتها بجارهم 

العجوز األصل���ع حتى تقنعها 
بتن���اول الطع���ام؟ بالتأكيد قد 
م���رت علي���ِك ه���ذه التجربة 
أو س���معِت بأش���ياء مشابهة، 
املشكلة أن الكذب األبيض قد 
يجعلك تسيطرين على الوضع 
بشكل مؤقت، لكن قد تؤرقك 

تبعاته في ظروف أخرى!.
فم���اذا ل���و صادف���ت األم مع 
ابنته���ا جاره���م األصلع الذي 
ه���و مبثابة وحش اآلن في نظر 
الطفلة؟.. ل���ذا حاولي دائمًا 

أن تخبري طفلك احلقيقة. 
مثاًل إذا امتنع عن الذهاب إلى 
املدرسة، اشرحي له أنِك أنِت 
وأبوه أيض���ًا ال حتبون الذهاب 
إلى العم���ل كثيرًا، لكن هناك 
واجبات في احلياة يجب على 
امل���رء تأديته���ا، والتعاطف مع 
احلالة وش���عوره بأن���ِك مترين 
بتجارب مش���ابهه لتجاربه لها 

مفعول السحر.
تعودين يف كالمك:

التهديد بدون تنفيذ هو طريقة 

أكي���دة جلعل طفل���ك يتحداِك 
وال يحس���ن من س���لوكه، في 
القصة السابقة ظلت االم تهدد 
االب���ن تهديد ع���ام بدون أخذ 
اجراءات إذا لم يس���تمع وينفذ 

الكالم.
النتيجة: ترج���م االبن تراخى 
االم ف���ي تنفي���ذ وعيدها، بأنه 
م���ازال لدي���ه وقت ليس���تمتع 
بالتليفزيون حتى ينفذ صبرها.

الطريقة ال�صحيحة:
طفل���ك  حت���ذري  أن  ه���و   
بح���زم بعواقب ع���دم االلتزام 
بكالمك، إذا أصر على جتاهل 
األمر، نفذي العقاب املناس���ب 
مثل منع التليفزيون طوال فترة 
بع���د الظه���ر، أو تعطيه وقت 
مس���تقطع يقضي���ه وح���ده في 
غرفته حتى يفكر في خطأه. 

ف���ي املرة التالي���ة ذكريه بلطف 
بالعق���اب الس���ابق ونبهيه أنِك 
يتص���رف  أن  من���ه  تتوقع���ن 
بتهذي���ب، ألن���ِك ال ترج���ن 

معاقبته مثل املرة السابقة.

فقدان اأع�صابك اأمام الطفل:
الص���راخ في وج���ه طفلِك لن 
ينف���ع على امل���دى القصير أو 
الطويل، الوقت املستقطع مفيد 
جدًا ليس فقط ملعاقبة الطفل، 
ولك���ن هو مفيد ل���أم أيضًا، 
عندما تش���عر أنها على وشك 
أن تفقد أعصابها، فاذهبي إلي 
غرفتِك، وخذي نفس���ا عميقا 

حتى تستجمعن نفسك.
وال جتعلي الطفل ينتظر العقاب 
طوياًل، فف���ي األرجح أنه لن 
يتذك���ر ما ال���ذي أخطأ به من 
س���اعة، ناهي���ك إن كان ق���د 
ارتكب خطأ منذ وقت أطول، 
التحذي���ر  يك���ون  أن  يج���ب 
والعق���اب ف���ي نف���س الوقت 
الذى مت في���ه التصرف اخلاطئ 
م���ن الطفل، م���ن غير عصبية 
ودون ان تس���محي للتوت���ر ان 
يتس���لل الى ش���خصِك لتبدين 
امامه قوي���ة قادرة على معاجلة 

املوقف بشكل أكثر فاعلية.

عبد اهلل فوؤاد - اأخ�صائي نف�صي

أخطاء شائعة 
 لتهذيب سلوك األطفال
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ترشفت  الواعية  االق��الم  كل 
شخصية  وصف  يف  وافتخرت 
فخر الوجود نبينا )حممد( )صىل 
الذي   ، وسلم(  وآله  عليه  اهلل 
اىل  الظلامت  من  الناس  اخرج 
كتب  عنه  كتبت  والذي  النور، 
التاريخ  وكتب  النبوية  السرية 
لكنها  وحديثا  ق��دي��ام  املنيفة 
ال��ذي  ال��وص��ف  ذل��ك  تعط  مل 
اعطاه اهلل سبحانه وتعاىل خُللق 
عجزت  حيث  االك���رم  نبينا 
معناها  ادراك  عن  العبارات 
القران  هو  خلقه  الن  الدقيق 
املؤمنني  امري  ذلك  اوضح  كام 
سئل  عندما  ال��س��الم(  )عليه 
القرآن(  ُخلقه  )كان  فقال  عنه 
متمسكًا  ك��ان  ان��ه  يعني  وه��ذا 
متحليًا  واوامره  القرآن  بآداب 
والصفات  واملحاسن  باملكارم 
ما  ومبتعدا عن كل  واالخالق 
شخصيته  وكانت  عنه،  ينهى 
ال��ك��ري��م��ة  ال���ش���امئ���ل  ذات 
وليست  احلميدة  واالوص��اف 
بمقامه  تليق  ال  اوصاف  هناك 
االنبياء  خاتم  ألن��ه  ال��رشي��ف 
له  ارتضاها  والتي  واملرسلني 
كتابه  يف  وت��ع��اىل  سبحانه  اهلل 
واضح  الوصف  وهذا  الكريم 
القران  آيات  بعض  خالل  من 
119/النساء  )التوبة  املجيد 
58/النحل 90/ هود 112/ 
 /13 املائدة   /199 االع��راف 
طه   /109 يونس   /17 لقامن 

النحل   /77 القصص   /13
9/ الشعراء 215/ آل عمران 
159/ التوبة 128/ االحزاب 
21/ القلم 4( وقد ذكرنا ارقام 
ألنا  االطالع  اراد  ملن  اآليات 
ال��ق��رآين،  ُخلقه  ع��ىل  ش��واه��د 
مجيع  نتقىص  ان  اردن����ا  ول���و 
التي  واالخ����الق  ال��ف��ض��ائ��ل 
العفة  م��ن  ال��ق��رآن  اليها  دع��ا 
واالث���ارة  وامل��راق��ب��ة  والتقوى 
واحلياء  والطمأنينة  والتواضع 
والشكر  والسكينة  والثبات 
وكظم  والتوبة  واالنابة  واحللم 
اجلناح  وخفض  والوفاء  الغيظ 
الظن  وح��س��ن  وامل��ج��اه��دة 
عىل  والتوكل  باهلل  والثقة  باهلل 
واالص����الح  وال���ص���الح  اهلل 
ذلك  وغ��ري  وال��رب  والشجاعة 
)صىل  فيه  متثلت  قد  لوجدناها 
اهلل عليه وآله وسلم( حيث قال 
خلق  لعىل  )ان��ك  سبحانه  اهلل 
االكرم  الرسول  وقال  عظيم( 
فأحسن  )ادبني ريب  نفسه   عن 
ألمتم  بعث  )انام  وقال  تأديبي( 
هذا  وبعد  االخ���الق(  مكارم 
فقد  القرآين  الرباين  الوصف 
الشخصيات  من  العديد  كتب 
عن  أرفنج(  )واشنطن  امثال 
)انه   :  ً قائال  الرسول  شخصية 
شيئًا  يملك  ال  الدنيا  غ���ادر 
تزكو  ظلت  دعوة  ترك  ولكنه 
االتباع  حوهلا  وتمع  وتنترش 
م��ن ك��ل م��ك��ان( و )ت��وم��اس 

كارليل( فقد وصفه يف الفصل 
يف  )البطل  ع��ن  ع��ق��ده  ال���ذي 
حممدا  )ان  ق��ال  نبي(  ص��ورة 
صادقا  برسالته  مؤمنا  ك��ان 
وهذا  االي��امن  مكنه  وق��د  فيها 
الصدق من ان يبلغ يف وجدان 
وقال  بلغ(  ما  وع��رصه  قومه 
من  املنصفون  الكتاب  بعض 
تعرضوا  ممن  والغرب  الرشق 
ان  قائلني)  االك��رم  نبينا  حلياة 
حممدا نقل العامل من مرحلة اىل 
مرحلة وانه احدث فيه ما يشبه 
االعصار مؤكدا كرامة االنسان 
الشخصيات  وه��ذه  وحريته( 
فيه  النبي  بدين  هلم  عالقة  ال 
م��ا ي��ش��ب��ه االع���ص���ار م��ؤك��دا 
وهذه  وحريته(  االنسان  كرامة 
الشخصيات ال عالقة هلم بدين 
ينظرون  لكنهم  حممد  النبي 
االي��امن  ع��ن  جم��ردة  نظرة  اليه 
تعترب  ل��ذا  الكريمة،  برسالته 
قيمة موضوعية  شهادهتم ذات 
من  اعتبار  ب��أي  م��ب��ارشة  غ��ري 
اىل  النظر  س��وى  االع��ت��ب��ارات 
عظيم  كانسان  االكرم  الرسول 
وسعادة  خري  وجدانه  يف  مجع 
خلص  وال��ذي  مجيعًا  االنسانية 
يف رسالته كل ما كان العرص يف 
اليه، هذا هو رأي  حاجة ماسة 
اىل  حاجة  فال  اذا  املسلم  غري 
الفتنة  دعاة  من  آخر  احد  رأي 
ذوي  م��ن  واهلمجية  وال���رش 
الرخيصة  واالف���الم  االق���الم 

والصحف الشيطانية املسمومة 
انصار االعور الدجال لتعرض 
بني فرتة واخرى صورا وافالما 
وم���ق���االت ت���يسء ل��الس��الم 
ورموزه اخلالدة ومنها شخصية 
استوىف  الذي  االكرم  الرسول 
مفعم  بفؤاد  السامء  من  رسالته 
تزعزعه  ال  واالي���امن  بالصرب 
حيث   ، اهل��وج��اء  العواصف 
شاء  م��ن  للناس  يقول  ك��ان: 
فليؤمن ومن شاء فليكفر وما انا 
كانت  فاحلرية   : بوكيل  عليكم 
واجلهاد  السعي  اس��اس  عنده 
كام يف قوله تعاىل )ادع اىل سبيل 
ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة 
احسن(  هي  بالتي  وج��ادهل��م 
نحمل  املسلمني  نحن  وحيث 
اهلل  )ص��ىل  حممد  نبينا  اخ��الق 
علينا  جيب  وسلم(  وآل��ه  عليه 
ان نردع امليسء لالسالم بشتى 
بالعنف  ال  السلمية  الوسائل 
واالرهاب وحيث نمتلك الرد 
ونعمة  خري  أهل  ألننا  املناسب 
ونمتلك  تعاىل  اهلل  من  وفضل 
م��ن ال���رد م��ا ه��و اق��ت��ص��ادي 
وسيايس  وعسكري اذا تطلبت 
اال  النرص  وما   ، االمور  لذلك 
عىل  اهلل  وصىل   .. اهلل  عند  من 

حممد وآله الطاهرين..

وانك لعلى خلق عظيم
عبد الستار جابر الكعبي
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اذكر اسامء عرشةحيوانات وردت يف القران الكريم؟  -1
من أصدر جريدة العروة الوثقى يف مرص ؟  -2

3- ما هي املدينة العربية التي سميت باسم صنم وصاحبه وقد ورد اسم الصنم 
يف سورة الصافات ؟

أهدى شخص سبعة كتب إىل أخوين وقال أعطوا لألكرب ثلثها ولألصغر ربعها . فكم نصيب   -4
كل منهام ؟

املسافة  كانت  إذا  تقرص  أو   ، الصالة  تقرص  فهل  فراسخ  أربعة  عموديًا  الطائرة  طارت  لو   -5
إمتدادية؟

لو فقد املصيل ما يصح السجود عليه أثناء الصالة فامذا يفعل ؟  -6
شاعر موصيل وصف قبة رضيح أمري املؤمنني عليه  السالم ؟  -7

هي باء مقلوبة فوقىَ تلك النقطة مستحيلة التأويل .
أي إمام زار اإلمام علياهّ عليه  السالم بزيارة أمني اهللهّ  ، وملاذا جاءت هذه الزيارة عىل صيغة   -8

دعاء أكثرها وليست كباقي الزيارات تبدأ وتنتهي بالسالم 
9- اإلمام عيل اهلادي عليه  السالم بعث احد اصحابه لرشاء السيدة نرجس 

رضون اهلل تعاىل عليها من هو؟
ل شاعر كتب شعرًا يف شهداء كربالء ؟ 10 - من هو أوهّ
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خزن  مدة  هي  كم  يعرف  ال  منا  الكثري 
االدوية ومتى جيب التخلص منها وعدم 
غري  أدوي��ة  اىل  تتحول  الن��ا  استعامهلا 
مفيدة ومرضة يف بعض األحيان، لذلك 
ومن أول النصائح جيب كتابة تاريخ فتح 
اي علبة عليها يف يوم فتحها لنعلم متى 

علينا التخلص منها.
1- االدوية املعبأة بشكل رشائط ) حب 
حسب  التخزين  فصاحلية   ،) كبسول  او 
جيدًا  حمفوظة  دامت  ما  االنتهاء  تاريخ 

ضمن الرشوط.
2- االدوية املعبأة بعلبة أو )املعبأة بعلبة 
فخزنا  العلبة(  اع��ىل  يف  قطن  ويوجد 
وجيب  الفتح؛  بعد  واح��دة  لسنة  يكون 
بمجرد  العلبة  مع  املوجود  القطن  ازالة 

فتحها.

فهي  )الرشابات(  السائلة  األدوي��ة   -3
خمتلفة:

خي��زن   :suspension فاملعلق   *
حفظ  اذا  احل��ل  تاريخ  من  ألسبوعني 
بالثالجة واسبوع واحد خارج الثالجة.

مثل   )  syrup( ال��ع��ادي  ال���رشاب   *

وخ��اف��ض  وال���رش���ح  ال��ق��ح��ة  رشاب 
احلرارة، فإن صاحلية التخزين ستة اشهر 
أخرج  اذا  ولكن  الدواء  فتح  تاريخ  من 
ر فال  رائحة غريبة او تغريهّ شكله او تعكهّ

يستعمل.
تتلف  وه��ي  وامل��راه��م  الكريامت   -4
والعلبة  أشهر  لثالثة  فالعصارة  أيضًا: 

لشهر واحد .
اسابيع   4 العني:  ومراهم  قطرات   -5

فقط.
6- قطرات االذن: ثالثة اشهر ما مل يذكر 

املصنع غري ذلك.
7- قطرات وبخاخات االنف: 3 اشهر.
تاريخ  حتى  كالربو:  الفم  8-بخاخات 

االنتهاء املبني عىل العلبة.

فن استخدام األحجار والحصى

األدوية وصالحية تخزينها

شروط المسابقة 
ترفق االجوبة مع الكوبون املوجود اسفل الصفحة وبخالفه هتمل    -1

تكتب املعلومات بخط واضح ومقروء  -2
تعلن النتائج يوم 20 مجادى اخرة يوم والدة الزهراء عليها السالم  -3

4-  يمنح العرشة االوائل اشرتاك سنوي ملجلة االحرار جمانا  مع هدية رمزية من املجلة
حيق للمشاركني املشاركة باكثر من اسم   -5
ال جيوز مشاركة من سنه دون العارشة    -6

اخر موعد الستالم االجوبة يوم 1مجادى اخر  -7
يسقط حق الفائز من املطالبة بمكافئته بعد مرور شهر من اعالن النتائج    -8

98

استراحة العدد



رة، والدليل أن  ربهّام مل تعد األصوات املطالبة بتجهيز الكتب املدرسية تصل إىل وزارة الرتبية املوقهّ

طلبتنا يعانون حتهّى اآلن من عدم توفريها ومعاناهتم ازدادت مع جميء االمتحانات الفصلية وهم 

بال منهج يتبعونه يف القراءة، فمتى ستصل األصوات.. بعد انتهاء االمتحانات النهائية مثاًل؟!

يقول العارف الشيخ حممد البهاري: سألتني املوعظة ولكن لست أهاًل هلا ، فقد قيل 
بالترضع يف  : عليك  أقول لك  فإين  املوعظة  بدهّ من  الذكر.. وإن كان ال  أهل  فاسألوا 
اخللوات ، ولو كنت متكلفًا فإنه سينتهي إىل احلقيقة يف يوم من األيام ، إذ أن الذي يطلب احلق 

بجدٍّ يصل إليه .. فلو ق�ال لك موالك:
أنه ال حاجة لنا يف عبد مفلس مثلك!.. فقل له متذلاًل: إن الفقري اجلالس عىل قارعة باب السالطني 
املعصية  عامل  تعيش  وأنت  متى  إىل  لك:  قال  فلو   .. العبيد  حماسبة  ليحاسبه  عبيده  من  ُيعدُّ  ال   ،

واملخالفة ؟.. 
فقل له: لكل موجود شأن ، وأنا شأين العصيان .. فلو قال لك: فمتى يظهر قهري عليك ؟..

 فقل له : عندما أعارض سلطانك .. فلو قال لك : اخرج من مملكتي !.. فقل له:
لو طردتني من باب دخلت عليك من باب آخر !.. فلو قال لك : لست قاباًل ليشء من الفيض !.. 
فق�ل له: أنت وهاب القابلية للفيض .. وأخريًا لو عبس يف وجهك ، وطردك قهرًا من بابه ، فالتجأ 

إىل أمناء دولته .. فإن قال لك : من أين تعلمت ذلك ؟.. 
فقل له : منك ال من سواك !.

أزمة الكتب المدرسية

كاريكاتير

حكمة العدد

غندر والسمك

الموعظة

ابتداء، ومنهم من  الناس يف اخلري أربعة: فمنهم من يفعله  قال حكيم: 
استحسانًا  يرتكه  من  ومنهم  حرمانًا،  يرتكه   من  ومنهم  اقتداء،  يفعله 
.فمن يفعله ابتداء كريم، ومن يفعله اقتداء حكيم، ومن يرتكه استحسانًا 

غبي، ومن يرتكه حرمانًا شقي. 

، فأكل  ، ونام  : أصلحوه  ، وقال ألهله  اشرتى غندر سمكًا 
ِعياله السمك ، ولطخوا يده . فلام انتبه قال : هاتوا السمك ، 

قالوا : قد أكلت ، فقال : ال ، قالوا : فشمَّ يدكىَ .
ففعل، ثم قال : صدقتم ولكن ما شبعت .

نزهة الفضالء 690/2
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