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76 ( وإن كادوا ليزعجون��ك بمعاداهت��م م��ن األرض، يعن��ي أهل مكة ليخرج��وك منها وإذا ال 
يلبثون خالفك إال قليال . 

) 77 ( س��ن اهلل ذلك س��نة وهو أن هيلك كل أمة أخرجوا رس��وهلم من بني أظهرهم وال جتد 
لسنتنا حتويال وتغيريا . 

) 78 ( أقم الصالة لدلوك الشمس لزواهلا إىل غسق الليل إىل ظلمته وهي انتصافه وقرآن 
الفجر صالته إن قرآن الفجر كان مشهودا بمالئكتي الليل والنهار .  

) 79 ( يف التهذيب عن الصادق )عليه الس��الم( إنه س��ئل ع��ن النوافل فقال فريضة 
ففزع الس��امعون فقال عليه الس��الم إنام أعني صالة الليل عىل رسول اهلل )صىل اهلل 
علي��ه وآله وس��لم( إن اهلل يقول ومن اللي��ل فتهجد به نافلة ل��ك يف اخلصال فيام 
أوىص به النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( عليا يا عيل ثالث فرحات للمؤمن يف 

الدنيا لقاء األخوان واإلفطار من الصيام والتهجد يف آخر الليل .
  ) 80 ( أي أدخلني يف مجيع ما أرسلتني به إدخاال مرضيا وأخرجني إخراجا مرضيا 

حيمد عاقبته . 
 ) 81 ( ع��ن الص��ادق )عليه الس��الم( دخل رس��ول اهلل )ص��ىل اهلل عليه وآله وس��لم(  يوم 
فتح مكة واألصنام حول الكعبة وكانت ثالثامئة وس��تني صنام فجعل يطعنها بمخرصة يف يده 
ويق��ول جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وما يبدأ الباطل وما يعيد فجعلت تنكب 

لوجهها .
  ) 82 ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني يف معانيه شفاء األرواح ويف ألفاظه شفاء 

األبدان وال يزيد الظاملني إال خسارا لتكذيبهم وكفرهم به . 
 ) 83 ( وإذا أنعمنا عىل االنسان بالصحة والسعة أعرض عن ذكر اهلل ونأى بجانبه لوى عطفه وبعد 
بنفس��ه عنه كأنه مس��تغن مستبد بأمره وإذا مس��ه الرش من مرض أو فقر كان يؤوس��ا شديد اليأس من 

َروح اهلل . 
) 84 ( قل كل يعمل عىل ش��اكلته عىل ما تش��اكل حاله يف اهلدى والضاللة فربكم أعلم بمن هو أهدى س��بيال 
.  ) 85 ( ويس��ألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب . يف الكايف والقمي عن الصادق )عليه الس��الم( إنه 
س��ئل عن هذه اآلية فقال خلق أعظم من جربئيل وميكائيل كان مع رس��ول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وس��لم( 

وهو مع األئمة )عليهم السالم( وهو من امللكوت .  
) 86 ( ولئن شئنا لنذهبن بالقرآن وحموناه عن املصاحف والصدور ثم ال جتد لك به علينا وكيال من يتوكل علينا 

باسرتداده وإعادته حمفوظا مستورا .

سورة اإلسراء

تفسيرالسورة

وَنَك ِمَن اأَلْرِض لُِيْخِرجوَك ِمْنَها َوإًِذا الَّ َيْلَبُثوَن ِخالَفَك إاِلَّ َقِلياًل }اإلرساء/76{  َوإِن َكاُدوْا َلَيْسَتِفزُّ
ْمِس  اَلَة لُِدُلوِك الشَّ ِوياًل }اإلرساء/77{ َأِقِم الصَّ تَِنا حَتْ ُسِلَنا َواَل جَتُِد لُِسنَّ َة َمن َقْد َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِمن رُّ ُسنَّ
ْد بِِه َناِفَلًة  ْيِل َفَتَهجَّ ْيِل َوُقْرآَن اْلَفْجِر إِنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا }اإلرساء/78{ َوِمَن اللَّ إىَِل َغَسِق اللَّ
بِّ َأْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخِرْجنِي  ُموًدا }اإلرساء/79{ َوُقل رَّ ْ َك َمَقاًما حمَّ لََّك َعَسى َأن َيْبَعَثَك َربُّ
قُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل إِنَّ  َطاًنا نَِّصرًيا }اإلرساء/80{ َوُقْل َج��اء احْلَ ُدنَك ُس��لْ ��َرَج ِصْدٍق َواْجَعل لِّ ِمن لَّ ُمْ
امِلنَِي  ْلُمْؤِمننَِي َواَل َيِزيُد الظَّ ٌة لِّ اء َوَرمْحَ ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِش��فَ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوًقا }اإلرساء/81{ َوُنَنزِّ
ُّ َكاَن َيُؤوًسا  ُه الرشَّ َإالَّ َخَساًرا }اإلرساء/82{ َوإَِذآ َأْنَعْمَنا َعىَل اإِلنَساِن َأْعَرَض َوَنَأى بَِجانِبِِه َوإَِذا َمسَّ
ُك��ْم َأْعَلُم بَِمْن ُهَو َأْهَدى َس��بِياًل }اإلرساء/84{  }اإلرساء/83{ ُق��لْ ُكلٌّ َيْعَمُل َعىَل َش��اِكَلتِِه َفَربُّ
ن اْلِعْل��ِم إاِلَّ َقِلياًل }اإلرساء/85{ َوَلئِن  وُح ِمْن َأْمِر َريبِّ َوَما ُأوتِيُتم مِّ وِح ُقِل الرُّ َوَيْس��َأُلوَنَك َعِن ال��رُّ

ِشْئَنا َلَنْذَهَبنَّ بِالَِّذي َأْوَحْيَنا إَِلْيَك ُثمَّ اَل جَتُِد َلَك بِِه َعَلْيَنا َوِكياًل }اإلرساء/86{ 



بات��ت مالمح النرص املؤزر بش��جاعة غي��ارى العراق يف حترير املوصل تلوح يف االف��ق لتنتقل بالعراق اىل 
مرحلة جديدة وما يستحق ان يأخذ حيَّزه من االهتامم هو ردة الفعل لدى خاليا الدواعش ومن يؤازرهم 

من الداخل واخلارج .
س��تكون ردة فعلهم عىل اس��لوبني ، االس��لوب امليداين من خالل التفجريات هنا وهناك ، واالس��لوب 
االعالمي من خالل االكاذيب التي سيبثوهنا بحق احلشد الشعبي والقوات العراقية باهنام اقدما عىل اعامل 

انتقامية او جتاوزات عىل املدنيني .
فاالس��لوب امليداين جيب ان يك��ون حتت أعني رجال االس��تخبارات لوأدها قبل ان تأخ��ذ طريقها لقتل 
االبرياء ، واالسلوب الثاين يكون عىل عاتق اجلهات االعالمية يف التأكيد عىل املواقف االنسانية التي يقوم 

هبا املقاتل العراقي مع فضح اكاذيب املتقّولني عىل احلشد الشعبي واجهزتنا االمنية .
نأمل ان تكون هذه االمور يف حساباهتم حتى يتمَّ غلق الطريق عىل دواعش االرهاب والسياسة واالعالم 

يف النيل من بطوالت العراقيني . 

رسالُة الحقوق لإلمام زين العابدين
حقوُق اآلخرين..
a

اَرَة ِفيَم����ا َبْيَنَك وَبنْيَ  ��فَ َد السِّ * ح��ق اإلمام يف الصالة: َوأّما َح��قُّ إَماِمَك يِف َصالتَِك َف�َأْن َتعَلَم أّنُه َقْد َتَقلَّ
�������مْ َعْنُه، َودَعا َلَك َوَلْ َتْدُع َلُه، َوَطَلَب ِفيَك َوَل�����������������ْم  َم َعْنَك َوَلْ َتَتَكلَّ ِ َواْلِوَف��اَدَة إىَل َربَك، وَتَكلَّ اهللَّ

َتْطُل��ْب ِفيِه، َوَكَفاَك َهمَّ امْلََق��������اِم َبنَي يدي اهللِ َوامُلَس�����������اَءَلَة َلُه ِفيَك َوَلْ َتْكِفِه َذلَِك، َف������������إْن َكاَن 
يَكُه ِفيِه َوَلْ َيُكْن َلُه َعَليَك  ء ِم��نْ َذلَِك َتْقِصرٌي َكاَن بِه ُدوَن��َك، َوإْن َكاَن آثِم�������������ًا َلْ َتُكْن َشِ يِف َشْ

َفضٌل، َفوَقى َنْفَس��َك بَنْفس�����������������ِِه، َوَوَقى ص�اَلَتَك بَصالتِِه، َفَتْش��ُكَر َلُه َعىَل ذلَِك. وال َحْوَل 
َة إال باهللِ. وال ُقوَّ

* ح��ق اجلليس: َوأّم����ا َحقُّ اجَلِليِس َف��َأْن ُتِلنَي َلُه َكَنَفَك4، َوُتِطيَب َلُه َجانَِبَك، َوُتْنِصَفُه يِف 
ْفِظ إىَل إْفَه��������اِمِه إَذا  ْظَت وَتْقُصَد يِف اللَّ ْح��ِظ إَذا حَلَ ْفِظ5 وال ُتْغِرق يِف َنْزِع اللَّ ��اَراِة اللَّ جُمَ

َياِر َوإْن  ِلي������������������َس إَلْيِه ُكْنَت يِف اْلِقَي�����������������اِم َعْنُه باخْلِ َلَفْظ��َت. َوإْن ُكْن��َت اجْلَ
َة إال باهللِ. َكاَن اجَلالَِس إَليَك َكاَن باخِلَي���������اِر. وال َتُقوُم إال ب��إْذنِِه. َوال ُقوَّ

ما بعَد النصِر

االفتتاحية



حقوُق اآلخرين..



ما  العراق  في  كفانا  الكربالئي:  الشيخ   
عشناه من صراعات ومآٍس ولنبدْأ صفحة 
االعظم  النبي  بهدي  فيها  نأخذ  جديدة 
)صلى اهلل عليه وآله وسلم( يكون ملؤها 

المحبة والسالم
ذك��رى  نعيش  ون��ح��ن   -1
االك����رم  ال���رس���ول  والدة 
وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل 
وح��ف��ي��ده االم����ام ال��ص��ادق 
فلنستضئ  ال��س��الم(؛  )عليه 
امري  البلغاء  سيد  بكلامت 
طالب  ايب  ب��ن  ع��يل  املؤمنني 
اىل  لريشدنا  السالم(  )عليه 
خصال النبي املصطفى )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم( وشامئله 
تعاىل  اهلل  اصطفاه  هب��ا  التي 
فاختاره  خلقه،  مجيع  ع��ىل 
سيدًا ألنبيائه ورسله، وجعله 
قال  لنفسه،  حبيبًا  بينهم  من 
)عليه السالم(:)َفُهَو إَِماُم َمِن 
اْهَتَدى،  َمِن  وَبِصرَيُة  اتََّقى، 
وِشَهاٌب  ُؤه  َض��وْ مَلََع  اٌج  ورِسَ
مَلُْعه،  َبَرَق  وَزْنٌد  ُنوُره،  َسَطَع 
ْشُد  ُته الرُّ اْلَقْصُد ، وُسنَّ ِسرَيُته 

وُحْكُمه  اْل��َف��ْص��ُل  وَك��اَلُم��ه 
اْل���َع���ْدُل؛ أرس��ل��ُه ع��ىل حنِي 
عن  وهفوة  ُسِل،  الرُّ من  فرتة 

العمِل، وغباوة من االمِم(.
ثم يصف امري املؤمنني )عليه 
ال��س��الم( ح��ال ال��ن��اس قبل 

بعثته اليهم..
ف���ق���ال )ع��ل��ي��ه ال���س���الم(: 
ٌل يِف  ��اُس ُض���الَّ )ب��َع��َث��ه وال��نَّ
َقِد  ِفْتَنٍة   يِف  وَحاِطُبوَن  ٍة   َحرْيَ
ْتُهُم  ُم اأَلْهَواُء واْسَتَزلَّ اْسَتْهَوهْتُ
ُة  اِهِليَّ ْتُهُم اجْلَ اْلِكرْبَِياُء واْسَتَخفَّ
ِمَن  َزْلَزاٍل  يِف  َحَياَرى  ْهاَلُء  اجْلَ
َفَباَلَغ  ْهِل  اجْلَ ِمَن  اأَلْمِر  وَباَلٍء 
يِف  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىل 
ِريَقِة  الطَّ َعىَل  النَِّصيَحِة وَمَض 
وامْلَْوِعَظِة  احْلِْكَمِة  إىَِل  وَدَع��ا 

َسَنِة (. احْلَ
ما  ال��س��الم(  )عليه  فوصف 

وختبط  ضياع  يف  سببًا  ك��ان 
من  النبوية  البعثة  قبل  الناس 
االه��واء  وغلبة  اجلهل  تفيش 
اصحاب  وأطامع  والشهوات 
الرئاسة والزعامة، والتخبط يف 
الفتن واحلروب والرصاعات 
الرش  ع��وام��ل  ع��ن  الناشئة 
االنسانية  النفس  يف  الكامنة 
التكرب  ع��وام��ل  اف��رزت��ه  وم��ا 
وال���غ���رور وال��ع��ج��ب ل��دى 
تلك  قابل  وقد  املستكربين، 
املعقدة  والظروف  االوض��اع 
رحيمة  نفس  م��ن  حيمله  ب��ام 
للخري  وارادة  عطوف  وقلب 
بوسعه  ما  كل  وبذل  ملجتمعه 
للناس  وتعليم  نصيحة  من 
االهلية  الطريقة  اىل  ودع���وة 
باحلكمة  عقالئي  بأسلوب 
واالح��رتام  احلسنة  واملوعظة 

لآلخرين وان كانوا عىل جهل 
وضالل يتعامل معهم كاألب 
هلم  تعاىل  اهلل  سائال  احلنون 

اهلداية واملغفرة والرمحة.
ف��ك��ان��ت ث���امر ه���ذه ال��دع��وة 
احل��س��ن��ة وه����ذا االس��ل��وب 
احل���ك���ي���م م����ا ق���ال���ه ام���ري 
يف  ال��س��الم(  املؤمنني)عليه 
َف���ْت  ُصِ )َق���ْد  آخ���ر:  مقطع 
َوُثنَِيْت  ااْلْب��َراِر،  َأْفئَِدُة  َنْحَوُه 
]اهلُل  َدَفَن  ااْلَص��اِر،  ُة  َأِزمَّ إَِلْيِه 
َوائَِر  َغائَِن َوَأْطَفَأ بِِه الثَّ [بِِه الضَّ
بِِه  َق  َوَف��رَّ إِْخ��َوان��ًا،  بِِه  ��َف  وَألَّ
بِِه  َوَأَذلَّ  َة،  لَّ الذِّ بِِه  َأَعزَّ  َأْقَرانًا، 

َة(. اْلِعزَّ
بحكمته  اس���ت���ط���اع  ف��ق��د 
وخلقه  احلسنة  وموعظته 
وأدبه الذي استقطب القلوب 
واالفئدة  االب��ص��ار  وخطف 

كربالء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  ت��ن��اوَل 
الكربالئي  المهدي  عبد  الشيخ  المقدسة 
في ُخطبته الثانية من صالة الجمعة ، والتي 
الشريف في  الحسيني  الصحن  أقيمت في 
2016/12/16م  الموافق  1438ه���  األول/  16ربيع 

تناول ثالث نقاط ٍوكما يلي:
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تلك  يرصف  ان  اليه  وشدها 
االهلي  منهجه  نحو  االفئدة 
فتنقاد  النفوس  اليه  ومتيل 
وحمبة  طواعية  وألوام���ره  له 

واجالال.
وتواضعه  ب��أدب��ه  واس��ت��ط��اع 
اي��ده  وم��ا  ورمح��ت��ه  وشفقته 
حكمة  م���ن  ب���ه  ت��ع��اىل  اهلل 
نار  يطفئ  ان  ربانية  وعلوم 
ويرفع  وال���ع���داوات  الفتن 
من  واألح��ق��اد  الضغائن  ب��ه 

القلوب.
السعيدة  االي��ام  ه��ذه  يف   -2
)صىل  النبي  والدة  بذكرى 
اهلل عليه وآله وسلم( تواصل 
بمختلف  االم��ن��ي��ة  ق��وات��ن��ا 
من  يساندها  وم��ن  صنوفها 
ورج��ال  االبطال  املتطوعني 
حتقيق  ال��غ��ي��ارى  ال��ع��ش��ائ��ر 
م��الح��م امل��ج��د وال��ك��رام��ة 
مع  القتال  جبهات  يف  والعز 
ال��دواع��ش وما  االره��اب��ي��ني 
هذه  صمود  بفضل  اال  ذلك 
القوات البطلة وثباهتا وعزمها 
احلاسم  ال��ن��رص  حتقيق  ع��ىل 
ان  لنا  كان  واذا   – والنهائي 
العرص  هذا  يف  رجاال  نصَف 
اهلل  عاهدوا  ما  صدقوا  باهنم 
عز  له  انفسهم  وباعوا  عليه 
وجل فقاتلوا يف سبيله فمنهم 
من ُقتل ومنهم من ينتظر وما 

بدلوا تبديال.
ف��ه��م ه�����ؤالء امل��ق��ات��ل��ون 
يف  ال��رم��ال  يفرتشون  الذين 
ال��ص��ح��راء ق��اس��ي��ة ال���ربودة 
اكفهم  أرواحهم عىل  حاملني 
اصالته  ل��إس��الم  ليحفظوا 
كرامته  وللوطن  وج��وه��ره 
اع��راض  وليصونوا  وع��زت��ه 
هلم  فهنيئًا  الغيارى-  مواطنيه 
التوفيق االهلي والتسديد  هذا 
النبي )صىل  للسري عىل خطى 
وهنج  وسلم(  وآل��ه  عليه  اهلل 
بجهادهم  ال��ك��ري��م  ال��ق��ران 

وتضحياهتم وبطوالهتم.
االنتامء  ان مقتض صدق   -3
وآل��ه  عليه  اهلل  )ص��ىل  للنبي 
احلقيقي  واإلح��ي��اء  وس��ل��م( 
ان  هو  املبارك  ميالده  ملناسبة 
نحييها ونقيمها يف قلوبنا قبل 
ان نحييها ونقيمها يف جمالسنا 
اهلل  )صىل  خصاله  ونستذكر 
الرمحة  من  وسلم(  وآله  عليه 
نفوسنا  يف  والشفقة  والعطف 
بألسنتنا  ن��ذك��ره��ا  ان  ق��ب��ل 

واقالمنا.
خريا  واستبرشنا  ُسعدنا  وقد 
مشرتكة  جمالس  من  رأيناه  بام 
من متلف الطوائف يف مناطق 
لالحتفال  العراق  يف  متعددة 
ولكن  السعيدة،  املناسبة  هبذه 
تتالقى  ان  ورج��اؤن��ا  أملنا 

جتتمع  ان  ق��ب��ل  ال��ق��ل��وب 
االجسام، وتتطابق العواطف 
قبل  النبيلة  واملشاعر  الصادقة 
وتتعانق  االيادي  تتصافح  ان 

االبدان.
وكفانا يف العراق – هذا البلد 
الفكري  برتاثه  والغني  الكبري 
واحل���ض���اري وال����ذي ك��ان 
الرساالت  من  للعديد  ارضًا 
من  عشناه  م��ا   - ال��س��اموي��ة 
ولنبدأ  وم����آٍس،  صاع���ات 
فيها  ن��أخ��ذ  ج��دي��دة  صفحة 
)صىل  االعظم  النبي  هب��دي 
يكون  وسلم(  وآله  عليه  اهلل 
حيرتم  والسالم  املحبة  ملؤها 
ويفي  االخ��ر  البعض  بعضنا 
له بحقوقه ويراعي مقتضيات 
معه  ال��س��ل��م��ي  ال��ت��ع��اي��ش 
والبغضاء  احلقد  عن  ويبتعد 

والكراهية.
ان ما يشهده عاملنا االسالمي 
يف ه��ذا ال��وق��ت م��ن ح��روب 
ازهقت  متلفة  وصاع���ات 
من  االالف  م��ئ��ات  ارواح 
من  املاليني  وّشدت  االبرياء 
من  الكثري  ودم��رت  بلداهنم 
خ��راب  اىل  وحولتها  امل���دن 
اىل  ال  اخلجل  اىل  يدعو  ألمر 
اخلجل  فقط،  واالسى  احلزن 
اهلل وم��ن رس��ول��ه )صىل  م��ن 
ومن  وسلم(  وآل��ه  عليه  اهلل 

هبذه  احل��ال  بلغ  ان  انسانيتنا 
االمة اىل هذا املستوى الفظيع 
ويكّفر  بعضًا  بعضهم  يقاتل 
قلوهبم  ومتتلئ  بعضًا  بعضهم 
االخر  جت��اه  وكراهية  حقدًا 
الدماء  اراقة  عن  يتوانون  وال 
حقًا  األسباب،  ألتفه  الربيئة 
ما  اخلجل  اىل  يدعو  أم��ر  ان��ه 
االسالمي  عاملنا  حال  اليه  آل 
ال��رصاع��ات  تنهكه  ح��ي��ث 
م��وارده  وتستنزف  املختلفة 
احل�����روب ال��ع��ب��ث��ي��ة وص���ار 
تتحكم  مما  ومستقبله  حارضه 

به مصالح واطامع االخرين،
م���ص���درًا  ك����ان  ان  وب���ع���د 
واالزده����ار  واخل���ري  للرمحة 
تطحنه  اصبح  العال  لشعوب 
صاعات االستعالء والطمع 
واملامرسات الوحشية التي قّل 
مثيلها. وال حول وال قوة اال 

باهلل العيل العظيم.
اللهم اّمنا من الفتنة ونّجنا من 
املحن وال جتعل ملبتغي السوء 
باإليامن  وأعمر  سبيال،  علينا 
بالتقوى  واشح  ق��ل��وب��ن��ا 
ص��دورن��ا ان��ك رح��ي��م بمن 
ن��اداك  مل��ن  مستجيب  دع��اك 

وانت عىل كل شء قدير.
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ف��ام ه��و امل��ق��ص��ود ب��اجل��ان��ب 
االنسان  شخصية  يف  الروحي 
عىل  تأثريها  هو  وما  املسلم؟ 
اجلوانب العبادية واالخالقية؟ 
يف  اجل��ان��ب  ه��ذا  بناء  وكيفية 

الشخصية االسالمية؟
للجواب عن ذلك نقول:

ال نقصد باجلانب الروحي كثرة 
والعبادة..  والصيام  الصالة 
صلة  التعبد  لكثرة  ك��ان  وان 
وال  الروحي..  باجلانب  وثيقة 
مع  التعامل  حسن  به  نقصد 
احلسنة،  واالخ����الق  ال��ن��اس 
واالحسان،  والكرم  كالعفة 
ك��ان  وان  ذل���ك  ش��اك��ل  وم���ا 

باجلانب  وثيقة  صلة  لالخالق 
الروحي..

االرتباط  هو  به  املقصود  بل 
تعاىل  ب��اهلل  للمؤمن  ال��داخ��يل 
ومدى انشداده القلبي والنفيس 
االي��امن  حيث  من  والعاطفي 
واالخ��الص  واحل��ب  القلبي 
الثالثة  املعاين  هذه  يرافق  وما 
م��ن خ��وف ورج���اء.. وتعترب 
هذه العالئق جوهر الشخصية 
االس���الم���ي���ة وم��ض��م��وهن��ا 
االس���ايس وت��ص��در ع��ن هذا 
الشخصية  ع��ن��اص  اجل��ان��ب 
وسامهتا  االخ��رى  االسالمية 
وخصائصها املميزة عن الناس 

وبينهام تأثري متبادل.. 
فام هي مناشئ االهتامم باجلانب 
بناء الشخصية  الروحي ضمن 

الرتبوية االسالمية:
هناك منشآن اساسيان لذلك:

واجل��وه��ر  امل��ض��م��ون  ان   -1
عليه  يتوقف  الذي  واالساس 
االسالمية  الشخصية  ب��ن��اء 
انام هو صدق وعمق  املتكاملة 
والتعلق  تعاىل  ب��اهلل  العالقة 
ورجاًء  وحبًا  ايامنًا  به  القلبي 
وهو   .. واخ��الص��ًا   ً وت��وك��ال 
اي��ض��ًا حت���ّرر داخ���ل االن��س��ان 
وااله��واء  الشهوات  ارس  من 
تعاىل..  هلل  الكاملة  والعبودية 

كام ان صالح املجتمع وقدرته 
عىل بناء االمة والذات متوقف 
واستقامته  الفرد  صالح  عىل 
املجتمع  فصالح  وتكامله.. 
وتكامل  ال��ف��رد  ص��الح  م��ن 
كاًم  الفرد  تكامل  من  املجتمع 
)إِنَّ  تعاىل  قوله  يف  كام  ونوعًا، 
وا  ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ َ ال ُيَغريِّ اهللَّ
بناء  فان  وهكذا  بَِأنُفِسِهْم(،  َما 
حيدث  ال  االسالمي  املجتمع 
اال من خالل نمو املجتمع كاًم 
ونوعًا.. وال يكون ذلك اال من 
االسالمية  الشخصية  خ��الل 

املتكاملة واملتمثلة ب�:
التي  االسالمية  الشخصية  أ- 

مستقاٌة من اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 16/ربيع االول/1438هـ املوافق 2016/12/16م

هنالك العديد من اآليات القرآنية الكريمة التي أشارت الى بناء الجانب الروحي في 
ْيَل ِإالَّ  ُل )1( ُقم اللَّ مِّ َها اْلُمزَّ شخصية االنسان المسلم.. ومنها قوله تعالى: )َيا َأيُّ
ا َسُنْلِقي  ْل اْلُقْرآَن َتْرِتياًل )4( ِإنَّ َقِلياًل )2( ِنْصَفُه َأْو اْنُقْص ِمْنُه َقِلياًل )3( َأْو ِزْد َعَلْيِه َوَرتِّ
َهاِر  ْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطئًا َوَأْقَوُم ِقياًل )6( ِإنَّ َلَك ِفي َالنَّ َعَلْيَك َقْواًل َثِقياًل )5( ِإنَّ َناِشَئَة اللَّ

ْل ِإَلْيِه َتْبِتياًل )8( – سورة المزمل- . َك َوَتَبتَّ َسْبحًا َطِوياًل )7( َواْذُكْر اْسَم َربِّ
اإليماُن الحقيقي
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وتفهمه  باالسالم  معرفة  هلا 
وهتتم بأمور املعرفة والعلم )ال 
تفقه(  فيها  ليس  عبادة  يف  خري 
االسالم  وعي  وعدم  فاجلهل 
كثريًا  وافكارًا  واحكامًا  روحًا 
مضمونه  ويفصل  ي��ع��زل  م��ا 
االسالمية  الشخصية  وجوهر 

عن مسارها الصحيح.
الشخصية  لتكامل  وك��ذل��ك 
يقترص  ال  ان  البد  االسالمية 
بشخصه  االهتامم  عىل  املؤمن 
دائ���رة  ت��ش��م��ل  ان  ب��ل الب���د 
حتى  املسلمني  شؤون  اهتاممه 
االسالم  نفي  احلديث  يف  ورد 
املسلمني  بأمور  هيتم  ال  عمن 
جتد  ال  الذات  وحب  فاألنانية 
هلام موقعًا يف شخصية االنسان 
اصبح  )من  احلقيقي.  املسلم 
فليس  املسلمني  بأمور  هيتم  ال 

بمسلم(.
وال��ش��خ��ص��ي��ة االس��الم��ي��ة 
كثرية  التعبد  كثرية  املتكاملة 
الشخصية  وه���ي  ال��ت��ه��ج��د 
الناس  هلا  يشري  التي  اخللوقة 
باخللق احلسن، وطيب املعاملة 
ل��ل��ن��اس..  ن��ف��ع  ذات  وه���ي 
احسنهم  ايامنًا  املؤمنني  )اكمل 
اخالقا(، وهي يف نفس الوقت 
ت��ع��اىل،  هلل  نيتها  يف  خت��ل��ص 
بنية  اعامل  لتجعل كل  وتسعى 

التقرب هلل تعاىل.
شء  وك��ل  اع��ط��اء  م��ن  فالبد 
م��ن االس����الم ح��ق��ه، ال���روح 

واالرادة  وال��ق��ل��ب  وال��ع��ق��ل 
الناس  بعض  فنرى  وغريها، 
يركزون عىل جوانب ويرتكون 
ج��وان��ب اخ��رى وه��ذا ناشئ 
ع���ن ع����دم ف��ه��م االس����الم 
من  فالبد  صحيحة..  بصورة 
يف  اي��ض��ًا  والتكامل  ال��ت��وازن 
املسلم  االنسان  شخصية  بناء 
بحيث ال يقرّص من جانب من 
يركز  ال  انه  كام  الشخصية  بناء 
البعض  وهيمل  بعضها  ع��ىل 
املذكورتان  واآليتان  االخ��ر.. 
اجلانب  ب��ني  ال��رتاب��ط  تبينان 
العبادي  واجل��ان��ب  اجل��ه��ادي 
والعلمي وربطهام بمواصفات 
ب��األم��ر  املهتمة  الشخصية 

باملعروف والنهي عن املنكر.
لتحّمل  ال��روح��ي  االع����داد 

املسؤولية الثقيلة:
اع��داد  ال��روح��ي��ة  ال��رتب��ي��ة  ان 
اعباء  لتحمل  املسلم  لالنسان 
طريق  واع��ب��اء  الثقيل  القول 
الدعوة وااليامن حيث يتعرض 
الوان  اىل  املسلم  ذلك  بسبب 
والفتن  والعوائق  االغ��راءات 
او الوان من العذاب والتنكيل 
والضغوط اخلارجية والداخلية 
وقد  والنفسية،  واالجتامعية 
-1( القرآنية  اآلي��ات  جاءت 

لترشح  املزمل  س��ورة  من   )8
التي  الروحية  الرتبوية  الدورة 
اعّدها اهلل تعاىل لرسوله الكريم 
وسلم(  وآل��ه  عليه  اهلل  )ص��ىل 

من  ألل��وان  سيتعرض  ال��ذي 
والداخلية  اخلارجية  الضغوط 
من  والنفسية  واالج��ت��امع��ي��ة 
واستهزائهم  املرشكني  تعذيب 
واغرائهم وسيتعرض املؤمنون 
واحلرب  التعذيب  اىل  كذلك 
والفتن فالبد من وجود روحية 
تعني النبي )صىل اهلل عليه وآله 
والصرب  املواجهة  عىل  وسلم( 
والتحّمل وذلك من خالل قيام 
والذي  املذكور  باملقدار  الليل 
يعطي قدرة اكثر من غريه عىل 
تعاىل  باهلل  وربطها  الروح  بناء 
الرسالة  تبليغ  عىل  وال��ق��درة 
ومسؤولياهتا..  اعبائها  وحتّمل 
والناس  بالليل  االنسان  فقيام 
نيام واالنقطاع عن احلياة الدنيا 
واالتصال  وفتنها  وزخارفها 
ونوره  فيضه  وتلقي  تعاىل  باهلل 
واالنس بالوحدة معه واخللوة 
اليه وترتيل القران والناس نيام 
لتحّمل  روحي  زاد  كله  فهذا 

القول الثقيل واعباء الرسالة.
ال��رتب��ي��ة ال��روح��ي��ة وت��أث��ريه��ا 
املسلم  االنسان  استقامة  عىل 
يف م��س��ريه: ل��ي��س م��ن اهل��ني 
املؤمنني  م��س��رية  تستقيم  ان 
تعاىل  اهلل  سبيل  يف  العاملني 
يرتضيه  ال���ذي  الطريق  ع��ىل 
ت��ع��اىل وي��رشع��ه االس��الم  اهلل 
واملفاهيم  االف��ك��ار  جهة  من 
لألسباب  والسلوك  واالعامل 
اجلاهلية  احلضارة  الن  التالية: 

املادية  االجتامعية  واملفاهيم 
التي كان يعيش فيها اصحاب 
عليه  اهلل  )ص���ىل  ال���رس���ول 
وآل���ه وس��ل��م( ت��دع��وه��م اىل 
اما  فيهم  وت��ؤث��ر  االن��ح��راف 
او  الفكرية  الوراثة  طريق  عن 
االنسان  وميل  الثقايف؛  االحياء 
وال  جمتمعه  مع  يتوافق  ان  اىل 
او  املقاطعة  من  ح��ذرًا  خيالفه 
والفكرية  النفسية  املحاربة 
التنازل  اىل  ذل��ك  ي��ؤدي  فقد 
السلوك  يف  والرتاجع  الفكري 

واالخالق.
املسلم  االن���س���ان  ان  ب- 
الضغوط  ام���ام  يضعف  ق��د 
النفس  واه���واء  االجتامعية 
عن  انسالخه  ع��دم  وحم��اول��ة 
عائلته وجمتمعه وبيئته فيؤدي به 
اىل التنازل عن كثري من افكاره 
والرتبية  والتزاماته  ومعتقداته 
الروحية جتعل املؤمن يف عالقة 
متينة وحمكمة مع اهلل تعاىل فهو 
واتصاله  عبادته  خ��الل  م��ن 
العزيمة  يستمد  ال���روح���ي 
بان  ويشعر  والثبات  والصرب 
فمن  معه  متناهية  قوة ال  هناك 
والتهجد  العبادة  هذه  خالل 
التأثري  يكون  الروحي  والبناء 
تعاىل  اهلل  مع  للعالقة  االغلب 
به  املحيطة  البيئة  تأثري  ع��ىل 
فيتحمل ظروف احلياة الصعبة 

وقساوهتا وحتدياهتا.
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اخبار ومتابعات

رار
حــ

اال

مقابل  الدينار  الصرف  سعر  تغيير  ينفي  العراقي  المركزي  البنك   •
الدوالر وفرض ضرائب على بيعه

من  والبيض  والطيور  الدواجن  استيراد  منـع  تقـرر  الزراعة  •وزارة 
إيران...

• استثناء السلكين الطبي واألمني من إجازة األربع سنوات ونصف مليون موظف سيتمتعون باإلجازة االختيارية...

• وزارة الدفاع االميركية »البنتاغون« تؤكد ان القوات العراقية حررت 20 % من مركز الموصل...

• السفير الصيني يثّمن جهود المرجع الديني األعلى آية اهلل العظمى االمام السيستاني )دام ظله( بحفظ امن العراق ووحدته..

• خبير امني يؤكد ان القطعات االمنية والحشد الشعبي تمكنا من مسك مناطق غرب الموصل ألول مرة في تأريخ العراق..

ب تقريرًا عن سد الموصل وتؤكد: الحديث عن انهياره يتكرر سنويًا... • لجنة الزراعة والمياه واالهوار النيابية تكذِّ

ه فروعه باحترام المواطنين وانجاز معامالتهم بأسرع وقت.. • مصرف الرافدين يوجِّ

ألوِل مرة ... قوات الحشد الشعبي :
 العتبات المقدسة والمزارات الشريفة وأنصار 

المرجعية في واجب واحد
تقدمْت قوات العتبات املقدسة باجتاه حترير باقي القرى واملناطق 
العتبات  قوات  لتجتمع  تلعفر،  وقضاء  املوصل  غرب  حمور  يف 
واجب  تنفيذ  يف  املرجعية  وأنصار  الرشيفة  وامل��زارات  املقدسة 
واحد تلبية لفتوى املرجعية الدينية العليا للجهاد الكفائي. وقال 
االعالم املركزي للفرقة يف بيان صحفي إن قطعات فرقة العباس 
)عليه السالم( القتالية وبمشاركة قوة من فرقة اإلمام عيل )عليه 
حممد  وق��وة  املقدسة  العلوية  للعتبة  التابعة  القتالية  السالم( 
بن أيب طالب  اإلمام عيل  ابن  بكر  ملزار  التابعة  القتالية  األصغر 
) عليه السالم ( يف بابل ، باإلضافة إىل لواء أنصار املرجعية / 
جماهدي الساموة بقيادة معتمد املرجعية الدينية العليا يف النجف 
االشف ، باجتاه حترير قرية ) عسيلة ( حمررًة بطريقها العرشات 
معاجلة  التقدم  خالل  وتم  الصغرية  والقرى  الكيلومرتات  من 
العديد من مفارز اإلعاقة التابعة لكيان داعش االرهايب بواسطة 
املؤزر  بالنرص  انتهت  خاطفة  امنية  عملية  خالل  الفرقة  إسناد 

ألبطال فتوى اجلهاد الكفائي.
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أعلن هيئة احلشد الشعبي، البدء باستخدام مطار تلعفر العسكري تزامنًا مع 
انتهاء املرحلة التكميلية للصفحة اخلامسة من عمليات حترير غرب املوصل. 
املحور  يف  قطعاته  مع  اجلنويب  املحور  من  القادمة  قواته  التقاء  عن  وكشف 
الشامل. فيام أكد اعالم احلشد، انه تم حترير ثالث قرى أمهها قرية أشواه التي 
تقدر مساحتها قرابة 3 كم مربع، وقرية )حسني مجعة( وقرية )خويتلة( غرب 
تلعفر، وقطع آخر خطوط إمداد داعش مع قضاء تلعفر من اجلهة اجلنوبية. 
مشريا  اىل ان قوات احلشد متكنت من تفجري سيارة ملغومة يف قرية أبو سنام 
اجلنويب، وتفجري سيارتني ملغومتني حاولتا استهداف القوات املتقدمة ملركز 
قرية )أشواه( غرب تلعفر، وقتل انتحاري داعيش يرتدي حزامًا ناسفًا حاول 

استهداف القطعات املتقدمة داخل مدينة )أشواه(.

عىل  االمنية  والقوات  الشعبي  احلشد  هيئة  استولت 
فرقة  يسمى  ما  واإلع��الم  والربجمة  لالتصاالت  مقر 
منطقة  يف  اإلرهابية  )داعش(  لعصابات  التابعة  مؤتة 
الشالالت قرب أكاديمية الرشطة يف املوصل، وذلك 
ذلك  16.اك��دت  الفرقة  استخبارات  مع  بالتنسيق 
مديرية االستخبارات العسكرية، مضيفة ان املقر ضم 
شاشات ملراقبة القرى الشاملية وخط الصد يف املوصل 
ثابتة  اتصال  حمطات  عىل    حتتوي  اتصاالت  وغرفة 
مناداة  وأجهزة  اتصال  أجهزة  ونضائد  العجالت   يف 
  ITT جهاز  وحاكيات  موتوريال   جهاز  وحاكيات 
من  وكميات  كامريات  واستاندات  وطابعة   وحاسبة 
هلا،  كأغلفة  تستخدم  منشورات  مع   CD اق��راص 

اضافة اىل وثائق ختتص بكيان) داعش( االرهايب.

• وزارة الدفاع االميركية »البنتاغون« تؤكد ان القوات العراقية حررت 20 % من مركز الموصل...

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

تربيُة كربالء تعتمد وسائل الكترونية إلصدار الوثائق الدراسية

باستخدام  ويبدأ  تلعفر  حول  الطوق  ُيحكم  الحشُد 
مطارها العسكري

االستيالُء على مقر لالتصاالت والبرمجة واإلعالم 
يعود لـ)داعش( في منطقة الشالالت

اعتمدت تربية كربالء وسائل الكرتونية إلصدار ومنح الشهادات الدراسية لطلبة مرحلتي السادس االعدادي والثالث 
املتوسط.  أكد ذلك مدير تربية كربالء )عباس عودة(، مضيفا ان شعبة الشهادات ايضا اعتمدت عىل الطريقة االلكرتونية 
يف تصديق الشهادات الدراسية، السيام لطلبة السادس االعدادي بفرعيها العلمي واالديب. وأفاد عودة بأن هذه اآللية 
املصادق  الوثائق  املديرية  ارسال  اىل  الطلبة، مشريا  انجاز معامالت  الوقت وأسهمت باإلرساع يف  قللت  اإللكرتونية 

عليها اىل املدارس دون عنوان لتكون مهمة الطلبة سهلة يف مراجعة ادارة املدرسة مباشة إلنجازها. 

11
A L -  A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y



كتابة/ هادي عباس حسين

)خبُز األبطال(..      
ُمهداة الى أبطال الحشد الشعبي

وكل  كثب  ع��ن  أراق��ب��ه��ا  إين 
وامل��رت��ب��ة  املتتالية  ح��رك��اهت��ا 
اقدر  ل  لكني  أص��ول  بشكل 
هواء  نسامت  الن  احلركة  عىل 
الصباح تداعب مشاعري وآفة 
اجل���وع خت��دش ج���دار معديت 
شمس  غ���روب  منذ  اخل��اوي��ة 
ي��وم أم��س  شديد احل���رارة ل 
االن  من  اح��ىل  أج���واؤه  تكن 
حرارته  درج��ة  ارتفاع  ان  إال 
املار  اهلواء  ارتسمت عىل نسيم 
ع��ىل وج��ه��ي وم��ن��ذ أك��ث��ر من 
ساعة وقد أشغلت مكانا  عند 
الزاوية  التي تولدت  من تالقي 
ج��داري��ن  ب��ني حلظة وأخ��رى 
يف  وجهها  ان  أج��د  أس��د   وأم 
التي  يدها  إىل  وترسب  امح��رار 
لعجني  مداعبتها  من  ترطبت 
قطعة اخلبز التي تتمنى ان تكرب 
ان  لتنتهي  األخ��ري  حدها  اىل 
من  حجام  اكرب  الواحدة  تكن 
رآها  من  كل  ليعرفها  االخرى 

مؤشين هلا بالقول:
_ هذه خبزة أم أسد..

كلام  حركاهتا  ت��رتك  ل  عيني 
لتستخرج  بظهرها  انحنت 
التنور  وخيفق  داخل  اخلبز من 
تتأذى  أجدها  عندما  هلا  قلبي 
النار  وجهها  أو  يدها  تلفح  ملا 
من  ت��زي��د  وعندما  املتأججة 
حطبها الذي كلام عال  تناقص 

بالتدريج.
ابا  منتظرا  ق��دم��اي  لتأخذين 
اجل��ادة  عند  احل��ط��اب  ق��اس��م 
من  آخرى  سيارة  منه  ألطلب 
حطب أشجار بستانه لريد عيل 

مستهزئا
- يا ابا أسد هل تأكلون احلطب 

مع الطعام..
فاسبقه بالرد

-ساخربام أسد بإجابتك..
بصاعقة  أص��ي��ب  ق��د  أج���ده 
أرجعته عام نطق به فانا حظرت 
عند  عليه  زوجتي  صيحات 
احلساب وإعطاءه ثمن احلطب 
تعودت  التي  الكلمة  .سمعت 
فم  م��ن  خ��ارج��ة  وه��ي  عليها 

زوجتي  -آه...آه...آه..
كثريا  أملتها  ال��ن��ار  ان  عرفت 
كاملجنون  ان��ت��ف��ض��ت  ح��ت��ى 
جتاهها وعربتي برسعتها كادت 

تصطدم بالتنور قائاًل:
سالمتك...سالمتك..

للحظات  عينها  أغ��م��ض��ت 
وردت بحنان

عىل  تعودت  تقلق...انا  -ال   
هذا املنوال

الكثرية  اخلبز  أكوام  إىل  نظرت 
حتى سألتها مذهوال

-هذه املرة ثالث جمموعات...
أخذت ترد بالتفصيل

بالسوق.. نبيعه  ك��وم  -ه��ذا 

الفقراء  ع��ىل   ن��وزع��ه  وذاك 
واألخري نرسله اىل اإلبطال....
تعترصين  والعربة  صامتا  بقيت 
هي  كم  كثري  كالم  داخيل  ويف 
رائعة أم أسد  ول تنَس جدوهلا 
األس��ب��وع��ي ال���ذي ح��ق��ا لن 
مطبوع  لكنه  الورق  عىل  تكتبه 
فراق  أتعبها  التي  ذاكرهتا  يف 
تذكره  ل  الذي  أسد   وحيدها 
لنا  حتقق  ول  سبايكر  ق��وائ��م 
وكثريا  عنه  التفتيشية  جوالتنا 
الليال  أنصاف  يف  هتامسنا  ما 

معاتبني اهلل بالقول
-أنت تعرف انه وحيدنا...

لوعتنا  م��ع  مت��ت��زج  دم��ع��ات��ن��ا 

انظر  كنت  أعامقنا  يف  املزروعة 
إليها وبعتاب أقول هلا

-صحتك أهم كل شء
ك��الم��ي ل هت��ت��م ب��ه اك��ث��ر من 
نتائج  من  خلفته  بام  اهتاممها 
معركتها مع التنور منذ الصباح 
الباكر نظرت ال بعني فيها شء 

من العقوبة وقالت
أم  بيت  اىل  بعربتك  رس  -هيا   
داود واخربها ان خبز اإلبطال 

جاهز ..
فرح غامر يعرتيني وشعور بان 
بعثت  هبا  أوكلت  التي  مهمتي 
واملرسة  الدنيا  أمل  أعامقي  يف 
بأكملها ،نسيت كل شء كنت 

12
A L -  A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y



عقيدتنا في القرآن الكريم
نعتقد أن )القرآن( هو الوحي اإلهلي املنزل من اهلل تعاىل عىل لسان نبيه األكرم فيه تبيان كل شء، 
من  احتوى  وفيام  والفصاحة  البالغة  يف  جماراهتا  عن  البرش  أعجزت  التي  اخلالدة  معجزته  وهو 
تتلوه هو  أيدينا  بني  الذي  والتحريف، وهذا  والتغيري  التبديل  يعرتيه  عالية، ال  حقائق ومعارف 
نفس القرآن املنزل عىل النبي، ومن ادعى فيه غري ذلك فهو مرتق أو مغالط أو مشتبه، وكلهم عىل 

غري هدى، فإنه كالم اهلل الذي )ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه(.
ومن دالئل إعجازه أنه كلام تقدم الزمن وتقدمت العلوم والفنون، فهو باق عىل طراوته وحالوته 
وعىل سمو مقاصده وأفكاره، وال يظهر فيه خطأ يف نظرية علمية ثابتة، وال يتحمل نقض حقيقة 
العلمية  منزلتهم  يف  بلغوا  مهام  الفالسفة  وأعاظم  العلامء  كتب  من  العكس  عىل  يقينية،  فلسفية 
ومراتبهم الفكرية ، فإنه يبدو بعض منها عىل األقل تافها أو نابيا أو مغلوطا، كلام تقدمت األبحاث 
اليونان كسقراط  أعاظم فالسفة  املستحدثة، حتى من مثل  بالنظريات  العلوم  العلمية وتقدمت 

وإفالطون وأرسطو الذين اعرتف هلم مجيع من جاء بعدهم باألبوة العلمية والتفوق الفكري.

من كتاب )عقائد اإلمامية(

يستحب أن يساوى بني املبتاعني يف الثمن ، فال يفرق بني املامكس وغريه بزيادة السعر يف األول 
أو بنقصه ، أما لو فرق بينهم ملرجحات شعية كالفقر والعلم والتقوى ونحوها فال بأس به.

 ، معامالت جتارية  هكذا  من  املتايت  الرزق  بركة عىل  يضفي  املكروه  باملستحب وجتنب  العمل 
عدم التساوي بني املبتاعني بحجة املزاجية واحلب والكره هذا امر ال يستحب، وكذلك مضاعفة 
السعر عىل الغريب امر غري مستحب، واما يتسامح البائع بالسعر للشخص الذي جيد فيه الورع 

او التقوى او العلمية او الفقر فهكذا تعامل ال باس به الن هذه املرجحات شعية .

أحب داود بشكل جنوين ألنه كان 
باب  عند   , ولدي  اىل  األقربني  من 
تقابلني  ضحكته  وج��دت  البيت 

قبل كلامته

ان تأيت سبقتك فقد اشتقنا   -قبل 
إىل خبزها اللذيذ..

متكني  عدم  بسبب  بخطواته  تعثر 
إىل  وصلنا  عربتي  عىل  بالسيطرة 
مكان التنور وجدت زوجتي ممددة 
بني جماميع اخلبز الثالث ومغمضة 

العينني قلت هلا بصوت عال
 -ما بك يا أم أسد..

،وج��دهت��ا  ل��س��ؤال  ردا  اس��م��ع  ل 
األوىل  وي��دهي��ا  ح���راك  ب��ال  باقية 
خبز  واالخر  الفقراء  خبز  حتتضن 

اإلبطال..

تجارة خالية من الشبهات
مستحبات التجارة
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السّيد  اب��ن  رض��ا  حمّمد  السّيد 
حمّمد باقر الكلبايكاين.

 والدته: ولد السّيد الكلبايكاين 
يف الثامن من ذي القعدة 1316 

ه� بمدينة كلبايكان يف إيران.
 دراسته: توّفيت والدته وعمره 
بلغ  وعندما  س��ن��وات،  ث��الث 
والده،  فقَد  عمره  من  التاسعة 
ل  عاشها  التي  الُيتم  حالة  لكن 
تكن متنعه من مواصلة الدراسة 
بعض  ف��درس  العلم،  وطلب 
أقاربه  بعض  يد  عىل  املقّدمات 
يف كلبايكان، ثّم انتقل إىل مدينة 
إح��دى  يف  وسكن  خونسار، 
إىل  للتفّرغ  الدينية  مدارسها 

طلب العلم.
عرش  ستة  عمره  بلغ  وعندما   
الشيخ  بمجيء  سمع  ع��اًم��ا 
اليزدي  احلائري  الكريم  عبد 
إليها  فذهب  أراك،  مدينة  إىل 
حل��ض��ور دروس����ه، واس��ت��م��رَّ 
الشيخ  انتقل  أن  إىل  ذلك  عىل 
املقّدسة،  احلائري إىل مدينة قم 
َفلبَّى  إليها،  االنتقال  إىل  فدعاه 
دعوة أستاذه، وسافر إىل مدينة 
دراسته  ليواصل  املقّدسة  قم 

فيها.
 أساتذته: نذكر منهم ما ييل:

1- الشيخ عبد الكريم احلائري 
اليزدي.

حسن  حم���ّم���د  ال��س��ّي��د   -2
اخلونساري.

ب��اق��ر  حم���ّم���د  ال��ش��ي��خ   -3

الكلبايكاين.
حسني  حم��ّم��د  ال��ش��ي��خ   -4

الغروي النائيني.
املسجد  رضا  حمّمد  الشيخ   -5

شاهي.
ال��دي��ن  ض��ي��اء  ال��ش��ي��خ   -6

العراقي.
7- السّيد أبو احلسن املوسوي 

األصفهاين.
النجفي  رضا  حمّمد  الشيخ   -8

األصفهاين.
 تالمذته: نذكر منهم ما ييل:

عيل  حمّمد  السّيد  الشهيد   -1
القايض الطباطبائي.

احلائري  مرتض  الشيخ   -2
اليزدي.

الصاحلي  إسامعيل  الشيخ   -3
املازندراين.

4- الشيخ حمسن احلرم بناهي.
5- السّيد عبد الكريم املوسوي 

األردبييل.
الصايف  اهلل  لطف  الشيخ   -6

الكلبايكاين.
العلوي  عيل  حمّمد  السّيد   -7

اجلرجاين.
ب��ن��اه  ع����يل  ال���ش���ي���خ   -8

االشتهاردي.
املوحد  باقر  حمّمد  السّيد   -9

األبطحي.
10- الشيخ مرتض املقتدائي.

املحقق  ع���يل  ال��س��ّي��د   -11
الداماد.

الطاهري  حسن  السّيد   -12

اخلّرم آبادي.
حمّمد  الشيخ   -13

عيل الكرامي.
حمسن  السّيد   -14

اخلرازي.
حمّمد  الشيخ   -15
ج������واد ال���غ���روي 

العلياري.
16- الشيخ حمّمد اخلاقاين.

املحّمدي  حمّمد  الشيخ   -17
الري شهري.

احلسيني  ع��يل  ال��س��ّي��د   -18
امليالين.

19- السّيد عادل العلوي.
صفاته وأخالقه:

كان السّيد الكلبايكاين ذا ِذهٍن 
ثاقب، له باٌع طويل يف البحوث 
الدفاع  الفقهية، وكان صلًبا يف 
اإلس��الم��ي��ة،  املعتقدات  ع��ن 
��ًرا  م��وقِّ ب��ه،  ل��ُط��الَّ ومتواضًعا 
فقد  عبادته  عن  أّما  ألساتذته، 
الدعاء،  أه��ل  من  السّيد  ك��ان 
بالليل،  والقيام  وال��ت��وّس��ل، 
يأنس بقراءة القرآن، واملناجاة.

مؤلفاته: نذكر منها ما ييل:
شح  يف  الطالب  بالغة   -1

املكاسب.
2- كتاب الشهادات.

3- كتاب احلج.
4- كتاب الطهارة.

أحكام  يف  املنضود  ال��دّر   -5
احلدود.

علم  يف  ال��ع��وائ��د  إف��اض��ة   -6

ُأصول الفقه، تقريرات بحوث 
الشيخ احلائري اليزدي.

7- كتاب القضاء.
8- جممع املسائل.

9- حاشية عىل وسيلة النجاة.
ال��ع��روة  ع��ىل  ح��اش��ي��ة   -10

الوثقى.
11- توضيح املسائل.

اجلمعة  صالة  يف  رسالة   -12
وعيد  األضحى  عيد  وص��الة 

الفطر.
13- اهلداية إىل من له الوالية.

يف  مات  املحرَّ يف  رسالة   -14
النسب.

حتريف  ع��دم  يف  رسالة   -15
القرآن.
 وفاته:

الكلبايكاين )قدس  السّيد  تويّف 
من  والعرشين  الرابع  يف  رسه( 
مجادى الثانية 1414 ه� بمدينة 
قم املقّدسة، ودفن بجوار مرقد 
السّيدة فاطمة املعصومة )عليها 

السالم(.

السيد محمد رضا 
الكلبايكاني )قدس سره(

)1316 هـ – 1414 هـ(
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السؤال : هل تؤيدون صالة املرأة مجاعة يف املسجد خلف الرجال إذا 
كان ذلك مع االحتفاظ بحشمتها والتزامها حجاهبا وهذا مع اإلحلاح 
الشديد أيضًا الصادر من قبلها عىل ذلك ، وكام تعلمون أن هذا العمل 
صالة  تعليم  من  ودنياها  دينها  يف  العديدة  بالفوائد  امل��رأة  عىل  يعود 
وأحكام ومسائل فقهية وعقائدية وتربية أخالقية واجتامعية واإلحاطة 
احلارض  زماننا  يف  خصوصًا   ، إلخ  معاجلتها  وكيفية  املجتمع  بمشاكل 
يف  امل��رأة  حماربة  عىل  يتبعها  ومن  االستكبار  قوى  فيه  تكالبت  الذي 
جمتمعاتنا لتكون جاهلة ومتخلفة يف كل ما حيقق هلا التقدم واملعرفة يف 

شؤون حياهتا ؟
وقد  املسجد  يف  املسلمني  مجاعة  يف  املرأة  اشرتاك  يستحب   : اجلواب 
اهلل  صىل  األعظم  النبي  عرص  يف  املسلامت  س��رية  ذل��ك  عىل  ج��رت 
أنه  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  عن  الصحيح  يف  املروي  ففي  وآله  عليه 
يؤمرن  وكن  وآله(  عليه  اهلل  النبي)صىل  مع  يصلني  النساء  قال)كانت 
الرجال لضيق األزر(. نعم ورد يف بعض  أن ال يرفعن رؤوسهن قبل 
النصوص املعتربة أن صالة املرأة يف بيتها افضل من صالهتا يف املسجد 
، والذي استظهرناه بمالحظة جمموعة تلك النصوص هو أن األفضل 
للمرأة أن ختتار للصالة املكان الذي تكون فيه أبعد عن مرأى ومنظر 
تفضل  فال  املسجد  يف  املكان  هذا  مثل  هلا  هتيأ  فان  األجانب  الرجال 

الصالة يف البيت عىل الصالة يف املسجد حينئذ.
السؤال : انا ول عىل مسجد. وفيه مكيفات صاحلة وابواب .

وملكها  وانفع  احسن  واب���واب  احسن  بمكيفات  متربع  وج��اءين 
ام  ؟  باالحسن  واملكيفات  االبواب  تبديل  للول  جيوز  فهل  للمسجد. 

يف املسالة تفصيل ؟
اجلواب : إذا كانت ملكًا للمسجد فاألمر للول الرشعي بعمل ما فيه 
مصلحة املسجد ، وإذا كانت وقفًا فإن استغنى عنها متامًا جاز نقله إىل 
مسجد ٍ آخر فإن ل يكن أو استغنى عنه باملّرة دفع للحسينية وإال ُصفت 
يف املصالح العامة ، وإذا ل يمكن االنتفاع هبا إاّل ببيعها وكانت بحيث 

لو بقيت عىل حاهلا ضاعت وتلفت بيعت وُصف ثمنها يف املسجد .
السؤال : هل جيوز استخدام ماء املسجد يف اغراض غري الوضوء مثل 

غسل اليد ؟
اجلواب : الجيوز إال مع جريان العادة بذلك لكل من يريد مع عدم منع 

احد فان ذلك يكشف عن عموم االذن .
اجلامعة  اقامة صالة  املسجد يف  الول عىل  استئذان  : هل جيب  السؤال 
اقامة اجلامعة سواء يف صورة  وهل جيوز له رفض او معارضة احد يف 

الظن باملصلحة وعدمها يف اقامة اجلامعة يف املسجد ؟
اجلواب : ال جيوز التخلف عن رأي املتول اذا استلزم الترصف يف شء 

من اوقاف املسجد كفراشه مثاًل وااّل فال مانع منه .
يف  تستخدم  التي  جدا  العالية  الصوت  مكربات  حكم  ما   : السؤال 

اجلوامع ؟
اجلواب : البد من رعاية أن ال يكون صوت املكربات مرتفعًا إىل حد 

يوجب إيذاء اجلريان عادة .

سؤال للقراء
اذا احتاج المســـجد الى ترميم هـــل يحتاج اذن الحاكم 

الشرعي ؟

سؤال وجواب العدد السابق
نعم

المساجد
بر

ة ج
مز 

د ح
حم

 م
اد

عد
ا
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اول صحيفة عراقية
كان���ت اول صحيفة رس���مية ه���ي: )الزوراء( 
أسس���ها الكاتب أحمد مدحت أفندي وهو في 
الوقت نفسه أول من تولى رئاسة التحرير فيها. 
تواله���ا بعده عزت الفاروقي وأحمد الش���اوي 
البغدادي وطه الشواف ومحمد شكري اآللوسي 
وعبداجمليد الشاوي وجميل صدقي الزهاوي. . 
اهتم���ت الزوراء بنش���ر أخبار تتعلق بالش���ؤون 
الداخلية واخلارجية بالدرجة الرئيسية إضافة الى 
نش���ر الفرمانات واملقاالت في الش���ؤون الثقافية 
والسياس���ية والصحية كما اهتمت بانتقاد ظاهرة 

الفساد في أداء اإلدارات احلكومية. 
وتعتب���ر الزوراء مص���درا تاريخيا هام���ا لتقييم 
األوضاع السياس���ية واالجتماعية الس���ائدة في 

العراق خالل تلك الفترة. 
ونش���رت جريدة ال���زوراء البيانات اخلاصة بها، 
وكانت تطبع في االس���بوع مرة كل يوم ثالثاء 
وه���ي حاوية لكل نوع م���ن االخبار واحلوادث 
الداخلي���ة واخلارجي���ة كما كان���ت تصدر بأربع 
صفحات من احلجم املتوس���ط وكانت مقس���مة 
الى قسمني: )صفحتان باللغة التركية وصفحتان 
باللغ���ة العربي���ة، وكانت الصفحت���ان العربيتان 

ترجمة حرفية للصفحتني التركيتني(.
كم���ا كانت تص���در في بعض االحي���ان باللغة 
التركي���ة وحده���ا ورمب���ا يعود ذل���ك الى عدم 
وجود محرر عربي في تلك الفترة او الى عدم 
اكتراث االدارة احلاكمة بالطبعة العربية ومن ثم 

باجلمهور الذي ينشر له تلك الطبعة.
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ومنش���أ الص���راع اليه���ودي 
اإلس���المي في مدينة الكفل 
يرج���ع إل���ى أن اليه���ود � 
يه���ود العراق � اس���تطاعوا 
أن يشتروا أمالكًا وعقارات 
في املنطقة احمليطة مبرقد ذي 
الكفل ومنها السوق املؤدي 
إلى املرقد املس���مى بس���وق 
داني���ال، وبس���بب تفش���ي 
الرشوة بني الوالة العثمانيني 
في بغ���داد وغيرها وكذلك 
بني اإلداريني احملليني لذلك 
استطاعوا أن يضعوا أيديهم 
على مسجد النخيلة وادعوا 
انه من املنش���آت اليهودية، 
فوق���ع اخل���الف بينهم وبني 
احلاج ذرب بن عباس وهو 
)الس���ادن الرسمي ملرقد ذي 

الكفل(. 
كان الش���يخ عل���ي بن املال 

حمزة امللقب باخليري 
على  ونائبًا  كاتبًا 
األم���الك  إدارة 
والوق���وف التي 
حت���ت تص���رف 
احلاج  وتولي���ه 

ذرب ب���ن عب���اس وبنفس 
الوق���ت ممثاًل لبعض العلماء 

في النجف األشرف.
نهض احلاج ذرب والش���يخ 
الوج���ود  ملقاوم���ة  عل���ي 
اليهودي ف���ي مدينة الكفل 
ومنعهم م���ن التجاوز على 
األوقاف اإلسالمية. فكانت 

قصة املنارة.
وخالصة القصة كما يرويها 
املرحوم الشيخ محمد علي 
اليعقوب���ي نقاًل عن الش���يخ 
علي نفس���ه يقول:»إن في 
س���نة 1305ه� ادعى احلاج 
ذرب ب���ن عباس بأن جامع 
ذي الكفل يعود للمس���لمني 
بدليل وجود منبر ومحراب 
يؤذن  ومن���ارة  إس���المي 

اليه���ود  وأن  عليه���ا، 
متلك���وه، وبن���وا فيه 
مخ���ازن وبيوتًا 

ي���أوي إليه���ا الزائ���رون.. 
فأنك���ر اليه���ود وجود ذلك 
كله، فندبت حكومة بغداد 
رجال من موظفيها يكش���ف 
ع���ن كهنة األمر، فجاء إلى 
قري���ة ذي الكفل، وجلس 
ف���ي ظ���ل املن���ارة، وكتب 
تقريرًا خالصته )أن ال منارة 
هناك(، فكتب احلاج ذرب 
إلى اآلستانة كراسة صغيرة 
بح���ث فيه���ا عن املس���جد 
القدمية ومس���احته  وحدوده 

يات وما فيه اآلن من  بنا
يث���ة  حد
د  لليه���و
يخ  ر تأ و
رة،  ملنا ا
ضع  مو و
ب  ا حمل���ر ا
 ، ملنبر ا و
فع  ر و

ذلك إل���ى الباب العالي في 
عهد الس���لطان عبد احلميد 
فأوفدت من اآلس���تانة جلنة 
واس���تيضاح  الن���زاع  حل���ل 
عن���د  ولكنه���ا  احلقيق���ة، 
وصوله���ا بغداد توصل إليها 
اليهود باملال، ذلك بتوس���ط 
)صال���ح داني���ال(، فأيدت 
ونف���ت  األول،  التقري���ر 
وجود املنارة في الكفل من 
دون أن تص���ل إليها وبعثت 
ف���ي تأييد قراره���ا من أخذ 
صورة فوتوغرافية للقرية من 
إحدى جهاتها التي ال يظهر 

فيها شكل املنارة«.
أم���ا صاحب املراقد فيقول: 
»الوف���د التركي ح���ل ضيفًا 
عل���ى بعض اليه���ود أيامًا، 
فأغروهم باملال واملغريات.. 
التي هي من عاداتهم إبرازها 
إذا عجزوا عن التوصل حلل 
مشاكلهم.. لذا أنكر الوفد 
العثماني أن في املنطقة أثرًا 
إس���الميًا، ول���م تكن هناك 
منارة وال مسجد النخيلة«..

ما قصة اليهود مع منارة مسجد )ذي الكفل( النخيلة؟
منارة م�سجد النخيلةـ  منارة مزار ذي الكفلـ  حتمل يف طياتها عدة دالالت جديرة بالتاأمل واالعتبار، 

اأما تاأريخ هذه الق�سة فهو يف عهد ال�سلطان العثماين عبد احلميد ويف �سنة 1305هـ حتديدًا.
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مدينة اإلمام الحسين )عليه السالم( للزائرين
 تقّدم خدمات خاصة للطلبة

ضمن سلسلة اخلدمات الكبرية 
االمانة  تقديمها  تواصل  التي 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
ما  ومنها  االصعدة  مجيع  عىل 
احلسني  االم��ام  مدينة  به  تقوم 
»ع��ل��ي��ه ال���س���الم« ل��ل��زائ��ري��ن 
بتقديم  بابل   � كربالء  طريق 
خدماهتا وفتح ابواهبا امام طلبة 
من  كربالء  جامعة  وطالبات 
للدراسة  مصص  مكان  توفري 
جم��ه��ز ب��وس��ائ��ل ال���راح���ة من 
للسكن  مكان  او  وتربيد  تدفئة 
للوضع  تقديرا  رمزية  وبأجور 
به  يمر  ال��ذي  الصعب  امل��ادي 
وتثمينا  ال��ع��راق  طلبة  اغلب 
للدور الذي يقومون به مستقبال 
وملعرفة   ... املجتمع  بناء  يف 
املزيد عن هذه اخلدمات املقدمة 
التقت مسؤول  جملة »االحرار« 
املدينة  يف  الترشيفات  شعبة 
امحد حرير شهيد والذي حتدث 
قائال: »فتحت املدينة أبواهبامنذ 
فرتة ليست بالقصرية امام طلبة 
وطالبات جامعة كربالء لتقديم 

كافة اخلدمات هلم ومنهاوللعام 
قاعتني  بفتح  التوال  الرابع عىل 
امامهم)لكال  للدراسة  مهيأتني 
بالطلبة  خاصة  اجلنسني(االوىل 
وجمهزة  للطالبات  واخ���رى 
من  ال��راح��ة  وس��ائ��ل  بأفضل 
اي��ام  وخ��اص��ة  وت��ربي��د  تدفئة 
تستوعب  حيث  االمتحانات 
وحيق  شخصا   150 قاعة  كل 
اماكن  يف  التجول  ايضا  للطلبة 
القراءة  املدينة لغرض  حمددة يف 

واملطالعة«.
سكن للطلبة بأجور رمزية

وت��اب��ع ح��دي��ث��ه، »اض��اف��ة اىل 
للسكن  قاعات  فتح  تم  ذلك 
ول��ل��ع��ام ال��ث��اين ع��ىل ال��ت��وال 
بسيطة  وبأسعار  رمزية  بأجور 
)50( ال����  ت��ت��ج��اوز  ال  ج���دا 
خالل  طالب  لكل  دينار  الف 
هذه  وج��اءت  الواحد،  الشهر 
الزائرين  مدينة  قبل  من  املبادرة 
الطالب  اه���ال  ق��دم��ه  بطلب 
ابنائهم  باحتواء  والطالبات 
االمني  الوضع  ت��ردي  بسبب 

وثقتهم  عامة  بصورة  البالد  يف 
املقدسة  بالعتبات  ال��ك��ب��رية 
االمن  توفري  وكذلك  خاصة، 
ومن  الزائرين  مدن  يف  واالمان 
ثامن غرف  فتح  تم  خالل ذلك 
للطالبات  ومثلها  للطالب 
ت���س���ُع ك���ل واح���دةالرب���ع���ة 
اش���خ���اص،وك���ذل���ك وض��ع 
الطالب  خدمة  يف  املستوصف 
وكادر  واسعاف  عالجات  من 
مجيع  نستقبل  ح��ي��ث  ط��ب��ي 
يتعرض  التي  املرضية  احلاالت 
ويتم  الطالبة  او  الطالب  هل��ا 
وعند  جم��اين،  بشكل  عالجها 
يصعب  مرضية  حالة  حدوث 
الصحي  املركز  داخل  عالجها 
حتويلها  فيتم  للمدينة  التابع 
االسعاف  وبواسطة  م��ب��اشة 
يف  العام  احلسني  مستشفى  اىل 

كربالء«.
احتضان الندوات 

واملؤمترات
مستوى  »عىل  شهيد،  وأضاف 
لدينا  اي��ض��ا  اجل��ام��ع��ة  رئ��اس��ة 

تعاون كبري من خالل احتضاننا 
العلمية  واجللسات  للندوات 
بشكل  اجلامعة  تقيمها  التي 
الكتاب  خ���الل  م��ن  مستمر 
االمانة  اىل  قبلهم  م��ن  امل��ق��دم 
العامة للعتبة احلسينية املقدسة، 
مدينة  بني  كبري  تعاون  وهناك 
الزائرين وجامعة كربالء ودائام 
بزيارة  اجلامعة  رئيس  يقوم 
عىل  لنا  الشكر  وتقديم  املدينة 
هذه اخلدمات اجلليلة التي نقوم 

هبا«.
التعاون مع املعهد التقني

ويف السياق نفسه لدينا »تعاون 
كبري مع املعهد التقني يف حمافظة 
عىل  الطلبة  باستضافة  كربالء 
التابع  شكل جماميع يف املضيف 
يف  الطلبة  اشاك  ويتم  للمدينة 
الفائدة  عىل  للحصول  عمله 
من عمل منتسبي املضيف وهو 

بمثابة الدرس العميل للطلبة«.

�سياء اال�سدي ـ قا�سم عبد الهادي
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وسام و حسن..
 آخر قرابين »البصرة« لخالص »الموصل«

ذوي  رعاية  شعبة  من  وفد  زاَر 
التابعة  واجل��رح��ى،  ال��ش��ه��داء 
للعتبة احلسينية املقدسة، جمالس 
احلشد  لشهداء  )الفاحتة(  عزاء 
ال��ب��رصة،  حمافظة  يف  الشعبي 

جنوب العراق.
الشعبة،  إع��الم  مسؤول  وق��ال 
ضم  وف��دًا  إن  اجلشعمي،  عامد 
املياحي،  أمحد  الشعبة  مسؤول 
اخلطيب  حيدر  السيد  ومعاونه 

والفضالء  السادة  من  وع��ددا 
الشهيدين  فاحتة  جمليس  زاروا 
وسام داود سلامن، وحسن عيل 

التميمي يف حمافظة البرصة«.
وكان كل من »وسام« و«حسن« 
س��ف��وان  يف  يسكنان  ال��ل��ذان 
والزبري يف البرصة، قد استشهدا 
حمافظة  حت��ري��ر  ع��م��ل��ي��ات  يف 

املوصل، شامل العراق.
الوفد  أن  إىل  اجلشعمي  وأش��ار 

راي���ات  ال��ش��ه��داء  ذوي  ق��ّل��د 
متربكة بقبة حرم اإلمام احلسني، 
لتضحيات  تثمينًا  السالم،  عليه 
الشهداء األبطال، عىل حد قوله.
الشهداء  ذوو  ع��رّب  ب��دوره��م، 
العتبة  لوفد  شكرهم  عميق  عن 
حتى  وثباهتم  املقدسة  احلسينية 

النرص املؤزر.
اجلشعمي،  بحسب  وأك���دوا، 
الدفاع  عهد  عىل  ماضون  أهنم 
وحتت  ومقدساهتم  وطنهم  عن 

إمرة املرجعية الدينية العليا.

ويف وقت سابق، كان وفد شعبة 
واجلرحى  الشهداء  ذوي  رعاية 
قد زار عددا من جرحى احلشد 
البرصة  حمافظتي  يف  الشعبي 

وذي قار.
احلسينية  ال��ع��ت��ب��ة  وت���رع���ى 
من  جدًا  كبرية  أع��دادًا  املقدسة 
الشعبي  احلشد  شهداء  عوائل 
رعاية  شعبة  ع��رب  وجرحاهم 
التي  واجلرحى  الشهداء  ذوي 
فتوى  انطالق  عقب  تشكلت 

اجلهاد الكفائي.
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االمح��ر  اهل���الل  مجعية  ق��دم��ت 
فريقها  خ���الل  م��ن  االي����راين 
عالية  طبية  خ��دم��ات  الطبي 
الساعة  م���دار  ع��ىل  امل��س��ت��وى 
)عليه  احلسني  االم��ام  لزائري 
اخلالدة،  اربعينيته  يف  السالم( 
شعبة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك 
التابعة  واملتابعة؛  اخل��دم��ات 
العتبة  الطبية يف  الشؤون  لقسم 

احلسينية املقدسة.
وقال  )عباس الشوك( مسؤول 
اخلدمية  الكوادر  ان  الشعبة: 
تقديم  ع��ىل  دأب��ت  الشعبة  يف 
يف  والصحية  الطبية  اخلدمات 
وخصوصًا  املليونية  الزيارات 
مع  بالتعاون  األربعينية،  زيارة 
االي��راين  االمح��ر  اهل��الل  مجعية 
وض��م��ن االت��ف��اق امل���ربم بني 

إرس��ال  جي��زم  ال��ذي  الطرفني، 
متخصص  وسطي  طبي  كادر 
م��ن ش��أن��ه ت��ق��دي��م اخل��دم��ات 
بكافة  وم��زودي��ن  ل��ل��زائ��ري��ن 
الطبية  واألدوي�����ة  األج��ه��زة 
فرتة  طيلة  اخل��دم��ات  لتقديم 
ان  مبينًا  األربعينية،  ال��زي��ارة 
ال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ان��ب��ني اخ��ذ 
اخرى،  اىل  سنة  من  باالتساع 
اخلدمات  أفضل  تقديم  هبدف 

الالزمة«.
)بشري  الدكتور  قال  جهتِه  من 
شك���ات( م��ن ط��ه��ران: »ان 
الكوادر الطبية من مجعية اهلالل 
سنويًا  تتطّوع  اإلي��راين،  األمحر 
كربالء  حمافظة  يف  للخدمة 
األح��زان  شهري  يف  املقدسة 
مع  وبالتعاون  وصفر(  )حمرم 

احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
امل���ق���دس���ة ومج��ع��ي��ة اهل���الل 
ان  موضحًا  العراقي،  األمح��ر 
يف  املتطّوعة  الطبية  »ال��ك��وادر 
متنوعة  اخ��ت��ص��اص  جم���االت 
العامة،  اجل��راح��ة  )الباطنية، 
واملفاصل(   األط��ف��ال،  وط��ّب 
وظيفتها  االختصاصات  وهذه 
امل���رىض ك��ل حسب  م��ع��اجل��ة 
أعداد  بلغ  حيث  اختصاصه، 
الكادر اىل 60 شخصًا مقسمني 
يف العمل عىل وجبتني )صباحية 
ملدة 24  العمل  ومسائية( كون 
الزيارة، منوها  ايام  ساعة طيلة 
حكرًا  ليست  الطبية  املفرزة  ان 
دولة  من  القادمة  الكوادر  عىل 
ابواهبا  افتتحت  وإن��ام  اي���ران 
التطوع  بباب  يرغب  من  لكل 

والوسطية  الطبية  الكوادر  من 
أشخاص   8 هناك  وبالفعل 
لتقديم  ع��ام  ك��ل  يتطوعون 
ان  مؤكدا  للزائرين،  خدماهتم 
كل  حريص  الطبي  »الفريق 
مجيع  استقبال  ع��ىل  احل���رص 
اما  عليها  والسيطرة  احل��االت 
نقوم  صعبة  حالته  كانت  اذا 
مستشفى«،  اقرب  اىل  بإرساله 
اهل��الل  »مجعية  أن  اىل  مشريا 
األمح��ر االي��راين وّف��رت كل ما 
عالجات،  من  الزائر  حيتاجه 
املفاصل  ع��الج��ات  اب��رزه��ا 
اثناء  جلهد  ال��زائ��ر  لتعرض 
العالجات  عن  فضاًل  السري 
اضافة  األنفلونزا  تعالج  التي  
خت��ّص  ال��ت��ي  ال��ع��الج��ات  اىل 

األمراض الباطنية«.

جمعية الهالل األحمر اإليراني تقدم خدمات 
طبية وعالجية عالية المستوى لزائري االربعين.

االحرار/ �سياء اال�سدي
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الديني  ال��وع��ي  رف���ع  هب���دف 
وال��ث��ق��ايف ل���دى ال���زائ���رات 
كربالء  حمافظة  اىل  القادمات 
املقدسة،اقامت وحدة االعالم 
االمني  ملكتب  التابعة  النسوي 
العام  يف العتبة احلسينية املقدسة 
احلسيني  ال��ص��ح��ن  ،داخ����ل 
الرشيف مسابقة )النِك زينبية(
من  عدد  تقديم  تتضمن  التي 
ختصُّ  التي  االبتالئية  االسئلة 
كربالء  اىل  القادمات  الزائرات 
امل��ق��دس��ة ل��ل��ت��رشف ب��زي��ارة 
ذلك  املقدسة،اكدت  العتبات 
اجلليحاوي  ن��دى  املهندسة 
حيث  ال����وح����دة  م���س���ؤول���ة 
بام  املقدسة  قالت:اّن«العتبات 
أجساد  من  جنباهتا  يف  تتضّمنه 
االكرم  النبي  بعد  اخللق  أطهر 

)صىل اهلل عليه وآله( هلي نقاط 
حالكة  االرض  هذه  يف  مضيئة 
احلري  من  ك��ان  ول��ذا  السواد 
ي��ق��ت��دوا هب��م يف  ب��زائ��رهي��م أن 
أفعاهلم ويسريوا عىل منهاجهم 
االق��ت��داء  شائ���ط  مجلة  وم��ن 
سبحانه  اهلل  احكام  معرفة  هو 

وتعاىل ».
وتابعت اجلليحاوي ان »اسئلة 
اسُتخرجت  امل��س��اب��ق��ة  ه���ذه 
لتشجيع  الزائر(  فقه  من)كتاب 
الزائرات عىل قراءة هذا الكتاب 
الذي حيتوي عىل مسائل ابتالئية 
زيارهتن  خالل  الزائرات  هتّم 
للمراقد املقدسة ومستمرون يف 
وطبيعة  مخيس  كل  من  اقامتها 
اجلوائز املقدمة هي عبارة خاتم 
احلسني  االم��ام  لقرب  املرمر  من 
لتقديم  اضافة  السالم(  )عليه 
وما  ال���ورود  باقات  من  ع��دد 
زاد امهية هذه املسابقة اهنا تقام 
داخ��ل  ويف  مقدسة  ارض  يف 

الرشيف  احلسيني  الصحن 
ول  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
ختتص عىل الزائرات القادمات 
واالجنبية  العربية  البلدان  من 
ال��زائ��رات  مجيع  تشمل  وان��ام 
احلسني  كربالء  من  القادمات 
العباس  الفضل  ايب  واخ��ي��ه 

)عليهام السالم(«.
من جهتها  قالت الزائرة العلوية 
دولة  من   محيد  سيد  شهربان 
املشاركة  »جتربة  ان  البحرين: 
يف هذه املسابقة مجيلة ومشجعة 
وتعّرف  بسيطة  أسئلتها  كون 
ختص  فقهية  بأمور  ال��زائ��رات 
والزيارة  والطهارات  احلجاب 
كانت  اجابتي  من  الرغم  وعىل 
انني  اال  س��ؤال  ح��ني  خاطئة 
بمعلومة  خطئي  من  استفدت  
سعيدة  وأن��ا  عنها  غافلة  كنت 

جدًا«.
ن��دى كويس من  ال��زائ��رة  ام��ا   
رائعة  الفكرة  ان«  فقالت  لبنان 

كوهنا  لطيفة  كانت  وامل��ب��ادرة 
فقهية  بمسائل  الزائرات  كر  ُتذَّ
اسلوب  أن  وامللفت  مهمة، 
يكون  االس��ئ��ل��ة  تلك  تقديم 
مجيل  وأسلوب  بسيطة  بصورة 
ان  القدير  العيل  اهلل  ونسأل  كام 
يمد يف توفيقكم عىل ماتقدمون 
رفع  شأهنا  من  مسابقات  من 
لدى  والثقايف  الديني  الوعي 

الزائرات«. 
وح��دة  ان  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
االعالم النسوي قد سبق هلا ان 
اقامت عدة مسابقات من شأهنا 
والثقايف  الديني  الوعي  رف��ع 
جل��م��ي��ع ال��ن��س��اء م��ن شائ��ح 
واب��رزه��ا  ال��ع��راق��ي  املجتمع 
التي  املثال(  )الطالبة  مسابقة 
كانت تقدم يف اغلب اجلامعات 

واملعاهد العراقية. 

االأحرار/ �سياء اال�سدي 

وحدة اإلعالم النسوي بالعتبة الحسينية تقيم مسابقة 
)ألّنِك زينبية(
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ض��م��ن ال���ب���وادر وامل��ش��اري��ع 
احلسينية  للعتبة  اإلن��س��ان��ي��ة 
االمام  معهد  تأسيس  املقدسة، 
لرعاية  السالم(  )عليه  احلسني 
البرص  وض��ع��اف  املكفوفني 
الذي   العراق  يف  االول  االهيل 
يدرس جمانًا للمرحلة االبتدائية 
)10( أعامرهم  تتجاوز  ال  ممن 

سنوات .
جملة  التقت  اكثر  ولتفاصيل 
»االحرار« الكاتب واالعالمي 
مدير  ك��اظ��م  ج����واد  س��ام��ي 
قائاًل«  حت��دث  ال��ذي  املعهد  
حققتها  التي  النجاحات  بعد 
شعبة  اقامتها  التي  ال��دورات 
لغة  لتعليم  للمكفوفني  النرش 

ب��راي��ل وال��ربن��ام��ج ال��ن��اط��ق، 
املتول  س��امح��ة  م��ن  وبتوجيه 
احلسينية  للعتبة  ال��رشع��ي 
عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
املهدي الكربالئي بافتتاح معهد 
حسب  للمكفوفني  خ���اص 
من  املكفوفني  بعض  طلبه  ما 
املعهد  هذا  افتتاح  تم  سامحته 
هلذه  واملساعدة  العون  يد  ملد 
وج��اءت  وتعليمها،  الرشحية 
الرشحية  هل��ذه  سامحته  رع��اي��ة 
ابسط  من  واملحرومة  املظلومة 
فقد  التعليم  وهو  اال  حقوقها 
الذي  الطلب  عىل  سامحته  اكد 
هذا  بخصوص  قبلنا  من  ُرفع 

املعهد«. 

املعهد  »انطلق  حديثه،  وتابع 
لتدريس املرحلة االبتدائية عىل 
دراسية  مراحل  تبدأ  أن  أم��ل 
اخرى يف السنة املقبلة، مبينًا ان 
األهيل  املعهد  يعّد  املعهد  »هذا 
مجيع  ويقّدم  العراق   يف  االول 
العتبة  برعاية  جمانًا  اخلدمات 
احلسينية املقدسة ومعرتفا به من 
قبل اجلهات احلكومية ) وزارة 
 ، االجتامعية  والشؤون  العمل 
صحة  ودائرة   ، الرتبية  ووزارة 

كربالء املقدسة«.
املعهد  »يعتمد  وأضاف كاظم، 
املناهج  ن��ف��س  ت��دري��س  ع��ىل 
املوجودة يف املدارس احلكومية 
وال���دوام،  احلصص  وبنفس 

ال��دروس  بعض  اىل  باإلضافة 
اخلاصة باملكفوفني )كتعليم لغة 
برايل والسري واسلوك وبرامج 
ال��ن��اط��ق ( وم��ن  احل���اس���وب 
يقدمها  التي  املجانية  اخلدمات 
انه  يوفر لطلبته خطوط  املعهد 
نقل اىل مناطق سكناهم ووجبة 
العاشة  الساعة  عند  إف��ط��ار 
يوميا، ونسعى اىل توفري ساحة 
األلعاب  ملامرسة  هلم  رياضية 
رفع  مراسيم  إقامة  عن  فضاًل 
يوم  كل  صباح  العراقي  العلم 

مخيس«.
من جهته بنّي االستاذ كرار عبد 
أن  املعهد،  مرشدي  أحد  عيل، 
)عليه  احلسني  االم��ام  »معهد 

معهد االمام 
الحسين )عليه السالم( 
لرعاية المكفوفين 
وضعاف البصر..
شمٌس تشرُق باألمْل

فعاليات  بني  "من 
التالميذ، م�ساركتهم يف 

رفع العلم العراقي �سباح 
كل يوم خمي�س"

االحرار: ح�سني ن�سر 
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املكفوفني  ل��رع��اي��ة  ال��س��الم( 
مجيع  ي��دّرس  البرص  وضعاف 
ال��رتب��ي��ة يف م���دارس  م��ن��اه��ج 
خاص  تعامل  وهلا  املكفوفني 
حي��ت��اج ع��اط��ف��ة وامل��ك��ف��وف 
ح��س��اس اك��ث��ر ون���أخ���ذ كل 
التي  االخ���رى  االع��ت��ب��ارات 

واالختالف  املكفوف،  ختص 
بني االنسان الطبيعي والكفيف 
اخللدونية  ال��ق��راءة  فقط  ه��و 
حيث  ال��ع��ادي��ة  امل����دارس  يف 
الكتاب  طريقة  ع��ىل  نعتمد 
برايل  بلغة  واملكتوب  السهل 
مراحل)حروف،  اىل  ومقسم 

وحروف مقاطع، ومقاطع من 
اىل  نصل  حتى  اح��رف  ثالثة 
التدريس  ان   ً مبينا  اجلمل(«، 
يف  ك��ام  مجاعيا  ول��ي��س  ف���ردي 
البداية  ويف  العادية  امل��دارس 
نعّلمه  ثم  املكفوف ومن  نقّرئ 
برايل  لوحة  ونستخدم  الكتابة 
يتضمن  ن��ظ��ام  وف��ق  وعملنا 
ال��ت��دري��س ألس���ب���وع ق���راءة 

وأسبوع كتابة«.
امحد  االس��ت��اذ  ق��ال  جهته  من 
العلوم:  م��ادة  م��دّرس  رايض 
طرائق  استخدام  عىل  »نعمل 
املكفوفني  ل��ت��دري��س  خ��اص��ة 
املبرصين  اقراهنم  عن  ختتلف 
ل���ذل���ك ن��س��ت��خ��دم وس��ائ��ل 
االي���ض���اح واالع����ت����امد عىل 

حيث  وال��ل��م��س(  )ال��س��م��ع 
إليصال  الصوتيات  نستخدم 
املعلومة او الفكرة وكذلك عن 
طريق قراءة القصص او انشودة 
املجسامت  واستخدام  مشوقة 
يف ايصال الصورة واملادة وهذه 
مبتكرة والتستخدمها  الطرائق 
ان  مبينًا  االخ��رى«،  امل��دارس 
واالعتامد  نموذجية  »الصفوف 
ع���ىل م��ع��ل��م��ني اخ��ت��ص��اص، 
م��دارس  يف  ال��واح��د  فالصف 
 )7-6( ي��ض��م  امل��ك��ف��وف��ني 
يتحمل  ال  والصف  اشخاص 
التدريس  الن  ذل��ك  من  اكثر 

فردي يف مدارس املكفوفني«.
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متلف  يف  ف����رد  ك���ل  ي��س��ع��ى 
وضعه  حتسني  إىل  املستويات 
االج��ت��امع��ي وال��ن��ف��يس، وه��ذا 
ال��س��ع��ي ي���ك���ون ع���ن ط��ري��ق 
احلياة  ن��ظ��ام  لتغيري  حم���اوالت 
وغالبًا ما تقترص هذه املحاوالت 
ع��ىل ال��ك��الم واالس��ت��ع��داد غري 
حدِّ  يف  وه��ذا  بالتطبيق  املقرتن 
شء،  تغيري  يف  يساهم  لن  ذات��ه 
يعرف  أن  منا  الكثري  ولذا حيتاج 
للرشوع  األوىل  اخلطوة  هي  ما 
الذاتية  ال��ق��درات  تطوير  نحو 
حتديدًا  هي  وما  الكفاءة  ورف��ع 

نقطة البداية؟
يتعرف  أن  شء  كل  قبل  املهم 
كل منا عىل ذاته وأن يكون مؤمنًا 
بنفسه وأن يكون حريصًا عىل أن 
عن  عقله  مع  تواصل  يف  يبقى 
طريق شحنه باألفكار االجيابية؛ 
وأن يلفظ من داخله كل األفكار 
العمل  نحو  تقدمه  تعيق  التي 
له  أن  يستوعب  وان  واإلنتاج، 

يريد  ما  كل  جذب  عىل  القدرة 
فقط حينام يكون مستعدًا لذلك.

ولذلك عىل كل شخص أن يضع 
بالوصول  يرغب  هدفًا  لنفسه 
اليه وليس بالرضورة أن يتناسب 
التي  القدرات  مع  اهل��دف  هذا 
يكون عليها وقت حتديد اهلدف 
ألنه من املفرتض أن يسبق ذلك 
التطوير،  بإمكانية  ذايت  يقني 
أكرب  تكون  أن  ممكن  فأهدافنا 
معدل  بذلك  لنرفع  قدراتنا  من 

السعي واالجتهاد.
األشخاص  أغلب  يعلل  رب��ام 
الذين يفشلون يف بعض جوانب 
كثرية  معوقات  ثمة  بأن  احلياة 
لكن  ال��ط��م��وح.  حتقيق  تعيق 
هنا  االلتفات  ال���رضوري  م��ن 
ل��ت��ج��ارب ال��ع��ل��امء وامل��ب��دع��ني 
األشخاص  اغلب  أن  سنجد 
تعرضوا  مم��ن  ه��م  الناجحني 
النجاح  ملعوقات كثرية يف سبيل 
نجاحهم  ليحسب  كان  ما  وإال 

مرشعا  ك���ان  ال��ط��ري��ق  أن  ل��و 
اجتهاد  دون  للوصول  أمامهم 

وعمل دؤوب.
شوط  أول  م��ن  ف���أن  ل��ذل��ك 
التغيري والنجاح هو وضع هدف 
والعمل عىل حتقيقه عىل أن تكون 
رغباتنا  متثل  املنشودة  األهداف 
نحب  ما  نعمل  أن  أي  واق��ع��ًا؛ 
أن  أو  علينا  ُيفرض  ما  وليس 
نقحم أنفسنا يف جتارب اآلخرين 
يف  ناجحني  ن��راه��م  ألننا  فقط 
جماهلم، ألن لكل شخص ميوال 
امليول  وهذه  اآلخر  عن  متلفة 
األهم  ال��داف��ع  تكون  ما  غالبًا 

للنجاح.
تقربنا  التي  املهمة  األمور  ومن   
وتغيري  اهلدف  إىل  الوصول  من 
ختصيص  هو  لألفضل  واقعنا 
تطوير  عىل  للعمل  ك��اٍف   وقت 
مهاراتنا التي تناسب طموحاتنا. 
التخصصية,  القراءة  تكون  كأن 
لتطوير  دورات  يف  التسجيل  أو 

تطبيق   , معني  جم��ال  يف  اخل���ربة 
ال��واق��ع,  أرض  ع��ىل  األف��ك��ار 
جتمد  التي  األمور  عن  االبتعاد 
بسببها,  الوقت  وه��در  األفكار 
واملتابعة  باملختصني  االستعانة 
املعلومات  للحصول عىل  معهم 
غاية  يف  تكون  التي  الرضورية 
ت��ك��ون خالصة  األمه��ي��ة ألهن��ا 

خربهتم يف جماهلم اخلاص.
الدافع  وجد  ما  متى  فإن  لذلك 
حياتنا  نمط  تغيري  يف  الرغبة  أو 
ذلك  استغالل  علينا  لألفضل 
ن��رتك   وال  وإصار  ب��ح��رص 
يف  هدفنا  حتقيق  يف  للرتدد  جماال 
عىل  ق��ادرون  أننا  نرى  جمال  أي 
النجاح فيه واألصل يف ذلك أن 

تقرتن الغاية بالتطبيق.

إيمان كاظم الحجيمي

األفكار 
التطبيقية

فعالية 
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, وقدراته  , واعتباره لذاته  الثقة بالذات هي حسن اعتامد املرء بنفسه 
إفراط )عجب  دون  الزمان(  )املكان،  فيه  الذي هو  الظرف  حسب 
أو كرب أو عناد( ودون تفريط )من ذلة أو خضوع غري حممود(. وهي 
أمر مهم لكل شخص مهام كان , وال يكاد إنسان يستغني عن احلاجة 

إىل مقدار من الثقة بالنفس يف أمر من األمور.
أي  وقراراته،  وأهدافه  وإمكاناته  بقدراته  اإلنسان  إيامن  هي  الثقة 
اإليامن بذاته. الثقة بالنفس هي العمود الفقري لشخصية اإلنسان، 
النتقاد  عرضة  ويصبح   , لذاته  احرتامه  اإلنسان  يفقد  بدوهنا  إذ 
ذلك  وعكس  بئيسة.  حياة  عيش  وبالتال  حوله،  من  واستغالل 
فالشخص املتمتع بالثقة يف نفسه جتده حمط احرتام اجلميع، وتكون 

نظرته للحياة متفائلة.

ما هو تعريفك للثقة بالذات؟

السلبياإليجابي
يفكر باملشكلةيفّكر باحلل

ال تنضب أعذارُهال تنضب أفكارُه

يتوّقع املساعدة من اآلخرينيساعد اآلخرين

يرى مشكلة يف كل حل!يرى حاًل لكّل مشكلة

احلل ممكن لكنه صعباحلل صعب لكنه ممكن

ال يرى يف اإلنجاز أكثر من وعديعترب االنجاز التزامًا يلبيه

لديه أوهام وأضغاث أحالملديه أحالم حيققها

شعاره: اخدع الناس قبل أن خيدعوكشعاره عامل الناس كام حتب أن يعاملوك

يرى يف العمِل أملًا!!يرى يف العمل أماًل

مقارنة بين اإلنسان 
اإليجابي والسلبي
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بني تلك اجلموع املنطلقة صوب 
توقف!  بال  تنهج  كانت  النور، 
باسمه،  تلهج  الشفاه  كانت   ...
من كل حدب وصوب! وكانت 
هي متيض يف خضم املوج اهلادر، 
فيه  فالغرق  تغرق،  أن  تعبأ  ال 
نجاة، بل أنى يكون الغرق وهو 
ترى  تكن  النجاة؟...ول  سفينة 
يرشق  كوكبًا  إاله،  األف��ق  يف 
أبواب  عىل كل ما عداه، ويقرع 
احلياة  ولكن  بنجواه.  القلوب 
كل  يف  تتدخل  الطريق،  تقتطع 
مكان حيث نحب أو ال نحب، 
املقيم  النعيم  وخترجها من ذلك 
التي  احلياة  ما هو دونه. هي  إىل 
وعليها  نحاسب  هبا  نعيشها، 
نعاقب، وال مهرب منها إال إىل 
شئنا  باألنني،  املكتظة  رحاهبا 
صاحب  ي��أذن  حتى  أبينا،  أم 
بد  ك��ان ال   ،... أج��ل  األم��ان��ة! 
قضت  بعدما  ال��ع��ودة  م��ن  هل��ا 
البعض  مناسكها، وعاب عليها 
تلك  م��ن��اس��ك،  تسميها  أن 
تطوف  التي  املقدسة  امل��راس��م 
فلك  يف  واجلسد  ال��روح  معها 
امللكوت، حيث اجلنة تتجىل عىل 

األرض، فرّدت:
فهو  اهلل  وجه  به  ُأريد  ما  كل   _
الزهد  هو  النسك  مناسك، ألن 
الدنّية  الدنيا  ه��ذه  درج��ات  يف 
تلك  وهل  وزبرجها،  وزخرفها 

إنه  أق��ل  ل  ذاك؟  إال  امل��راس��م 
يغني  احل��رام،  اهلل  بيت  إىل  حج 
يف  اهلل  افرتضه  الذي  احلج  عن 
حمكم التنزيل ، ولكني أقول بأنه 
ومهوى  القلوب  كعبة  إىل  حج 
وسيد  املصطفى  رحيانة  األفئدة، 
الفداء  كبش  اجلنة،  أهل  شباب 
اهلل  فدى  ولئن  الشهداء،  وسيد 
فشاد  عظيم  بكبش  إسامعيل 
فلقد  ووع���ده،  ب��أم��ره  الكعبة 
ضحى احلسني يف سبيلها بنفسه 
يكون  أن  ل��ه  فحق   ، وول���ده 

مقصدا وسبياًل ألمة جده. 
االجتاه  يف  تسري  هي  ها  أجل... 
امل��ع��اك��س، اجت���اه ال���ع���ودة!... 
وهي  مرة  ألف  بريقها  غصت 
اجلنة  عن  يرتاجع  وهل  تفكر، 
بفيئها  وت��ن��ّع��م  ق��ص��ده��ا  م��ن 
احليلة  ما  ولكن،  وألقها؟!... 
وليس من العودة بد؟! ... كان 
ال بد من جواب لذلك السؤال! 
األن���وار  ب���دأت  التباعد  وم��ع 
عجبها  لشدة  ولكنها  تتضاءل، 
بريقًا،  وت���زداد  تتعمق  كانت 
وكأن بريقها كان ينبع من مكان 
امللموس،  املحيط  من  ال  آخر، 
امل��ج��اور  ال��ف��ض��اء  م���ن  وال 
املحسوس، بل من الداخل، من 
 ... بعبريه،  املتضمخة  األعامق 
وتزايد عجبها. إن خروجها كان 
صاعًا  ثم  انسالخًا،  البداية  يف 

سيكون،  وما  كان  ما  بني  مريرًا 
يتباعد  بدأ  ال��ذي  املعشوق  بني 
ثم  املكنون،...  والعشق  عنها 
إذا هو يتحول إىل خدر غريب، 
ثم بدأ الشوق الذي هاجه البعد 
كنز  إىل  ثم  حنني،  إىل  يتحول 
معنى  تفهم  ب��دأت  لقد  دف��ني، 
املقدسة:«حسني  الكلامت  تلك 
نعم،  ح��س��ني«..  من  وأن��ا  مني 
لنعرف  الرمحة  نبي  لنا  قاهلا  لقد 
ومن  منه  الكريم  سبطه  منزلة 
ولنهتدي  العظمى،  رس��ال��ت��ه 
السبيل.  س��واء  املعرفة  بتلك 
وتتزاحم،  تتكاثر  املعاين  ولكن 
متامًا كام هي  وتتفجر وتتالحم، 
املرتقرقة  الصافية  الينابيع  حال 

بري القلوب.
هو احلسني، منك يا نبي اهلل، من 
بل  ضلعها  ورسالتك،  نبوتك 
ولئن  املتني،  عامدها  بل  فقرهتا، 
املنافقون،  ركَنه  هيّد  أن  ح��اول 
بخرسان  وب���اءوا  خسئوا  فقد 
عىل  شهادته  كانت  وم��ا  مبني، 
إحياء  إال  والدين،  احلق  مذبح 
ما  ال��ذي  الدين،  لذلك  وبعثًا 
القربان  بذلك  إال  ليستقيم  كان 
العظيم. رفعت رأسها تستدرج 
وت��زدرد  ناظرهيا،  إىل  النجوم 
أغادرك  ل  وتتأوه،  الذكريات، 
أفعل،  ول��ن  »ح��س��ني«،  يا  بعد 
يف  فأنت  العني،  عن  غبت  وإن 

عمق الفؤاد حتتل الوتني. زرتك 
ال ألقبل أعتابك، سعيت نحوك 
أتيت  ببابك، ولكني  ال ألمتسح 
 ، ألرت��وي  احلقيقي  احلب  منبع 
قد  وها  الصدى،  يب  طال  فقد 
فعلت. لقد عاودين الظمأ إليك، 
متعطش  بظمئه كل  يا من روى 
للحق واحلرية، وعلمهم ابجدية 
أرحل  أن��ا  ها  األب��دي��ة،  العشق 
استوطنتك  وق��د  عنك  ال��ي��وم 
ها  رحيل،  فال   ... إذن  روحي، 
نورك،  عن  فشيئًا  شيئًا  ابتعد  أنا 
من  يسطع  النفاذ  بشعاعك  فإذا 
له  مرتعًا  القلب  ليصبح  داخيل، 
فمن  أجل  سناه.  جيتذب  وقمرًا 
الدين  روح  انبثقت  احل��س��ني 
الزاكية  دمائه  ومن  جديد،  من 
فاخرّضت  الذابلة  نبتته  ارتوت 
وارت�����وت، واه���ت���ّزت ورب��ت 
وأنبتت نباتًا حسنا. وأردد معك 
مني«،  »حسني  اهلل،  رس��ول  يا 
م��ن ك��ي��اين ال��ذائ��ب يف ه��واه، 
عاله،«وأنا  يف  الغارقة  وروحي 
من حسني«، من ذلك الكوكب 
احلب   أستمد  بضياه،  الفريد 
ل��ك��ل ال��ب��رش واهلل،وأت��غ��ل��غ��ل 
وأتداخل بني وهجه وسناه. وما 
أنا يا إهلي، يا إله احلسني وجده، 
ذب��ت يف سني  إال ح��اء ون���ون، 

احلسني!

..وأنا من حسين

رجاء حممد بيطار / لبنان
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َأْسَتِجْب  اْدُعويِن  ُكْم  َربُّ )َوَقاَل 
وَن  َيْسَتْكرِبُ ��ِذي��َن  الَّ إِنَّ  َل��ُك��ْم 
َم  َجَهنَّ َسَيْدُخُلوَن  ِعَباَديِت  َعْن 
غافر.  سورة   ))60( َداِخِريَن 
عرب  تعاىل  اهلل  يرشدنا  هنا  من 
هو  الدعاء  ان  املحكامت  اياته 
إقبال العبد له وحده ال شيك 
اهلل  عىل  واإلقبال  له،  نظري  وال 
والعبادة هي  العبادة،  هو روح 
االنسان.هذه  خلق  من  الغاية 
ان  تستطيع  ال��ث��الث  النقاط 
لنا  الدعاء وتوضح  قيمة  جُتسد 
حقيقته ولنبدأ بالنقطة االخرية، 
ثم  الثانية  اىل  ن��ت��درج  ومنها 
الكريم  ال��ق��ران  ان  االوىل. 
العبادة  ان  يف  وواض��ح  صيح 
االنسان  خلق  من  الغاية  هي 
يقول تعاىل : )وما خلقت اجلن 
وهذه   ، ليعبدون(  اال  واالنس 

هي احلقيقة االوىل، وهي ذات 
امهية كبرية يف هذا الدين.وقيمة 
العبادة اهنا تشد االنسان اىل اهلل 
فان  ولذلك  تعاىل،  به  وتربطه 
قصد التقرب اىل اهلل يف العبادة 
ومن  حتقيقها،  يف  جوهري  امر 
فالعبادة  العبادة  تكون  ال  دونه 
اهلل  اىل  ح��رك��ة  حقيقتها  يف 
واقبال عىل اهلل وقصد لوجه اهلل 
وابتغاء ملرضاته، وهذه احلقيقة 
االوىل،  احلقيقة  توضح  الثانية 
اهلل،  ع��ىل  اق��ب��ال  ال��دع��اء  ان 
االنشداد  مصاديقه  ابرز  ومن 
يف  يوجد  ..وال  به  واالرتباط 
العبادات عبادة تقّرب االنسان 

اىل اهلل اكثر من الدعاء.
قال  انه  التامر  سيف  عن  روي 
الصادق  عبداهلل  ابا  سمعت   :
عليكم  يقول:  السالم(  )عليه 

تتقربون  ال  فأنكم  ب��ال��دع��اء 
حاجة  ت��ك��ون  وك��ل��ام  بمثله. 
وفقره  اعظم،  اهلل  اىل  االنسان 
واض��ط��راره  اش��د،  تعاىل  اليه 
اليه اكثر يكون اقباله يف الدعاء 
فقر  بني  والنسبة  اكثر.  اهلل  عىل 
االنسان اىل اهلل واضطراره اليه 
تعاىل، وبني اقبال االنسان عليه 
نسبة طردية  الدعاء  سبحانه يف 
فان احلاجة واالضطرار يلجئان 
االنسان اىل اهلل وبقدر ما يشعر 
عىل  اقباله  يكون  احلاجة  هبذه 
اهلل كام ان العكس ايضًا كذلك. 
اإِلنَساَن  إِنَّ  )َكالَّ   : تعاىل  يقول 
َلَيْطَغى )6( َأْن َرآُه اْسَتْغَنى )7( 
االنسان  ان   .. العلق«  سورة   «
بقدر  اهلل  عن  ويعرض  ليطغى 
استغنى  قد  ان��ه  له  ي��رتاءى  ما 
يعي  ما  بقدر  اهلل  عىل  ويقبل 

من فقره وحاجته اىل اهلل وتعبري 
القران دقيق )َأْن َرآُه اْسَتْغَنى(، 
بل  اهلل  عن  لإنسان  غنى  فال 

االنسان فقر كله اىل اهلل.
اْلُفَقَراُء  َأْنُتْم  النَّاُس  ��ا  َ َأهيُّ )َي��ا 
ِميُد  احْلَ اْلَغنِيُّ  ُهَو   ُ َواهللَّ  ِ اهللَّ إىَِل 
)15( – سورة فاطر- . ولكنه 
استغنى  ق��د  ان���ه  ل��ه  ي����رتاءى 
وغ���رور االن��س��ان ه��و ال��ذي 
له  تراءى  فاذا  ذلك،  اليه  خُييل 
اعرض  اهلل  استغنى عن  قد  انه 
مسه  فاذا  وطغى  بجانبه  ونأى 
اىل  باالضطرار  واح��س  الرض 
اهلل عاد واقبل عليه اذن الدعاء 
ومن  اهلل  عىل  اقبال  حقيقته  يف 
اليه  وي��ت��رضع  تعاىل  اهلل  ي��دع 
عليه  تعاىل  اهلل  يقبل  ان  فالبد 
وهذا االقبال هو حقيقة الدعاء 

وجوهره وقيمته.

حقيقة الدعاء

بدري الغزايل
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وقوة  �سيء،  كل  �سلطان  ال�سمت  اأن  اأعلُم 
زهــرة  وزائــرتــي  ــوة،  ق تقهرها  ال  عظيمة 
اأوهام  من  ال�سفاء  �سور  برا�سي  تقراأ  الكون 
ال�سمه  خمل�سا  اأكــون  اأن  وتدعوين  الكالم، 
القوة  متنحني  وخدمته،  ولزائريه  وملقامه 
قالت  وعقلي..  روحي  يجتاح  �سوت  كل  يف 
�سيد  انه  توقف،  بال  ا�سمه  ب�سمت  كرْر  يل 
وقربان   ، ة  والعبرِ ة  العبرَ و�سهيد  الكونني، 

البقاء وجوهر االإ�سالم...
هو  االأوىل  عمري  اأيــام  من   : ب�سمت  قلت   
لكرثة  وجــودي،  يف  حقيقيا  اأح�سه  وحــده 
وجــوده  حت�س�ست  �سامتا،  ا�سمه  كــررت  ما 
يخرتق كل حنايا ج�سدي من ب�سري و�سمعي 
خطوات  على  وهو  ا�سمه  اأذين  الفت  حتى 
يف  االأ�سياء  قلب  يف  مكان  كل  يف  مني..اأراه 
يف  االأ�سوات  ثرثرة  يف  الوجود  يف  العيون 

�سجيج ال�سوارع، ا�سمعه يقول : 

تعال مدَّ يدك ... كي اأمّد اإليك يدي. 
اأزيل  بيننا... كي  القائم  وزل اجلدار  تعال 

عنك الظماأ الكبري والقلق واخليبات..
را�سك  و�سع  �سريحي،  اأبواب  وام�سك  تعال 
�سدرك..  اآهات  وا�سرح  جدثي  �سباك  على 
نف�سك...  يف  جرحه  الياأ�س  يــزرع  اأن  قبل 
ــال البحر كــل مــا هــو مــوؤمل  واكــتــب على رم
يف  ال�سيئني  كــل  اأ�ــســمــاء  بــو�ــســوح  واكــتــب 
اأ�سماء كل من  حياتك، واحفر على احلجر 
ملكوك القلب بحب، فالبحر كفيل اأن ميحو 
كل  �سيحفظ  واحلجر  الرمال  على  كتب  ما 
مرة  ال�سوت  ياأتي  تن�سى..  ال  كي  املعروف 
وتت�سارع  �سببا،  اتبع  اأن  يــاأمــرين  اأخـــرى 
اللحظات ويقرتب ليزيل ثقل الهم الراب�س 
تبدل  حتى  ب�سمت..  �سدري  على  واجلاثم 
كل �سيء حويل، وما زال ال�سوت يالحقني، 
طريق  يف  ودفعني  ــزين  وح كاآبتي  اجــتــاح 

الع�سق لتبداأ روحي باملغامرة للح�سول على 
بطاقة ر�سا، وعنوان لويف، و�سيماء ل�سادق، 
االإميان..فاندفعت  وجمال  ملوؤمن،  وحالوة 
ومبنطق  ــرار  ــس واإ� ب�سجاعة،  احلــيــاة  اىل 
ما  كل  على  والتمرد  بالثورة  مفعم  جديد، 
اأ�سدقاء  كل  على  ال�ستار  وا�سدل  قبيح،  هو 
اتبع  زلت  الفعل...وما  اأو  بالكالم  ال�سوء 
احلياة  نار  واأ�سعل  ب�سمت،  ال�سامت  ال�سوت 
اأعتابه  عند  فاأحرقت  عــمــري،  يبا�س  يف 
م�سافات  واخــرتقــت  املا�سي،  كــل  املقد�سة 
بعيدة املدى، ما كان يحلم بها حتى خيايل.. 
فاأنع�سها،  اأحــالمــي  عــن  الــغــبــار  ونف�ست 
حيا،  وجودا  مملكته  ف�ساءات  يف  وانطلقت 
روحــي  لتبقى  الـــواقـــع،  بــثــوب  وتــو�ــســحــت 
�ساكنة يف رحاب قد�سيته، وبداأت احلم من 

جديد وانتظر روؤيته ب�سمت..         

حيدر عا�سور الصمُت في حضرة شهيد العَبرة والِعبرة
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فاَح األريج بحفـلنا والعنبر
ـــــب ـــــن ـــــع فـــــــــــــــاحرَ االأريـــــــــــــــــــــج بـــــحـــــفـــــلـــــنـــــا وال
ـــه ـــائ ـــي ـــس ـــ� ـــــــى ب ـــــــدج ــــمــــ�ــــس ال وتـــــــــــــــــــالأالأت �ــــس

وتــــــبــــــا�ــــــســــــرت حـــــــــــور اجلــــــــنــــــــان وعــــــيــــــدت 
ــــــى طـــــــــه االأمـــــــــــــــــني وكــــــــــــبوا ــــــل ــــــوا ع ــــــل ــــــس �
حــــــ�ــــــســــــن زكـــــــــــــي مــــــــــن �ـــــــســـــــاللـــــــة اأحـــــــمـــــــد

ــــــــدوؤهــــــــم  ـــــــــداة وب ـــــــــه اأجـــــــــــــــــــــداده الـــــــغـــــــر ال
ــــاء ــــس ــــ� ــــن ــــــدة ال ــــــي ــــــس ـــــة و� ـــــم ـــــاط ــــــر ف ــــــطــــــه وال
بــــكــــربــــل ــــــني  ــــــس ــــــ� احل ذاك  ــــــــدى  ــــــــت ــــــــف وامل

وعـــــــلـــــــي زيـــــــــــن الـــــــعـــــــابـــــــديـــــــن فــــــمــــــا تــــــرى 
ـــــى  والـــــر�ـــــس  ـــــس ـــــو� والــــــكــــــاظــــــم املــــ�ــــســــجــــون م
ــــــرجتــــــى   ــــــي امل ــــــــــادي عــــــل ــــــــــه مـــــــــن بـــــــعـــــــده ال
ــــــري ولـــــــيـــــــدن  ــــــك ــــــس ــــــ� ــــــع ــــــــــزكــــــــــي ال ثــــــــــم ال
ــــــم ــــــــا وه ــــــــن ــــــــادت ــــــا وق ــــــن ــــــت ــــــم ـــــــــم اأئ ـــــــــا ه ه

والــــــــعــــــــل  املـــــــــــــكـــــــــــــارم  ــــــم  ــــــه خــــــ�ــــــس اهلل 
بـــحـــبـــهـــم  ـــــــــه  ـــــــــالإل ل والءك  فــــــاخــــــلــــــ�ــــــس 
ــــــــــم ثــــــــــم اتــــــــــقرِ  ــــــــــــــــبَّ مــــــــــن اأعــــــــــدائــــــــــه وت
ـــــق ـــــدي ـــــزن ال هــــــــو  مــــــــن  تـــــــعـــــــرف  لـــــ�ـــــســـــت  اأو 

الـــــــــذي  ــــــــــاين  ــــــــــث وال الــــــــزنــــــــديــــــــق  االأول 
والـــــــــثـــــــــالـــــــــث املــــــــلــــــــعــــــــون واملـــــــــــــقـــــــــــــرون يف
ـــــــــداره ـــــــول ب ـــــــس ـــــــر� ـــــــة وال ــــوا اخلـــــــالف ــــب ــــس ــــ� غ
ـــــى مـــنـــهـــم ـــــق ـــــس ــــوا ومـــــــــا الإبـــــلـــــيـــــ�ـــــس اأ� ــــئ ــــس خــــ�
ـــم ـــه ـــس ـــ� ـــف ـــــــة ن ـــــــال ــــــــــــــــــــان اجلـــــــه ــــــت الأوث ــــــن ح
اأحــــــــرقــــــــوا ظـــــلـــــمـــــًا  اهلل  وحــــــــــي  ولـــــــــــــــدار 
ــــــه  ــــــالح ــــــس ـــــا وادعـــــــــــــــــــــوا اإ� ـــــوه ـــــس ـــــ� ـــــم ـــــق وت
ــــا ا�ـــــســـــتـــــكـــــبوا ــــم ــــه ـــــــــــــــــــذال م فــــلــــيــــعــــلــــم االأن
اأئــــــمــــــتــــــي جـــــــــــــالل  يف  قــــــريــــــ�ــــــســــــي  هـــــــــــــذا 
ـــــم ـــــذاه ـــــس � ـــــــــــــــــج  اأري يف  مـــــــدحـــــــي  ـــــت  ـــــب ـــــي ط

بــــقــــريــــ�ــــســــنــــا  ـــــم  ـــــك ـــــع ـــــرف ل اأتــــــــيــــــــت  مــــــــا  ال 

ـــــــــــــــــرثب تـــــتـــــنـــــور  والــــــــــــــرو�ــــــــــــــس مــــــــــــــاد وي
ــــرث  ــــن ت درًا  الـــــــــرحـــــــــمـــــــــن  ـــــــــــك  ـــــــــــالئ وم
املـــحـــ�ـــســـر  الـــــــــكـــــــــرام  ذكــــــــــر  يف  طــــــــــاب  اإذ 
ــــكــــر  ــــس ــــ� ــــع ال اأتـــــــــــانـــــــــــا  قـــــــــد  ـــــــــــــــب  اأك اهلل 
ــــــــة مــــــ�ــــــســــــدر  ــــــــرام ــــــــك ــــــــل ــــــــي ل ــــــــه بــــــــــــــــدر ب
ــــــدر  ــــــــــــــــــــام وحــــــي ـــــطـــــفـــــى مــــــــــــوىل االأن ـــــ�ـــــس امل
ـــــن الــــــــزكــــــــي االأزهـــــــــــــر  ـــــس ـــــ� ـــــى احل ـــــب ـــــت ـــــج وامل
ـــــــــدم الـــــ�ـــــســـــهـــــادة مـــفـــخـــر  ـــــــا الـــــــــــرثى ف اأحـــــــي
ـــــر  ـــــف ـــــع ـــــــــد رمـــــــــــــــز الـــــــــعـــــــــلـــــــــوم وج ـــــــــم وحم
االأطـــــــــهـــــــــر  اجلـــــــــــــــــــــواد  ذاك  وحمـــــــــمـــــــــد 
والــــــــــعــــــــــامل الــــــ�ــــــســــــديــــــق هـــــــــــذا الــــعــــا�ــــســــر 
ـــــور  ـــــــث قـــــ�ـــــس ـــــــي ــــــــــدي ل ــــــــــه ـــــــــم امل ـــــــــائ ـــــــــق وال
ـــــروا  ـــــس ـــــ� ـــــاب ف ــــــرقــــــني  املــــــ�ــــــس رب  ــــــفــــــاء  خــــــل
يـــحـــ�ـــســـر  ال  ــــــــــــذي  ال الـــــفـــــ�ـــــســـــل  وحــــــبــــــاهــــــم 
ــــــاة املـــــعـــــب  ــــــج ــــــن ــــــل ــــــــراط ول ــــــــس ــــــــ� ــــــم ال ــــــه ف
تـــ�ـــســـعـــر  �ــــــســــــاعــــــة  اهلل  ــــــــــــار  ن ـــــــــر  ح ـــــــــن  م
املـــــــدبـــــــر  ذاك  واملـــــــــلـــــــــعـــــــــون  ـــــــــــار  ـــــــــــك وامل
ــــري وميـــــكـــــر  ــــس ــــ� ــــت ــــس ــــ� يـــــــــــوم الـــــ�ـــــســـــقـــــيـــــفـــــة ي
ـــــــــرث  ـــــــــل اأك لــــــعــــــن الـــــــرجـــــــيـــــــم مـــــــــــوؤيـــــــــــٌد ب
ـــــروا  يـــــبـــــ�ـــــس مل  ثــــــلــــــة  مـــــــــن  لــــــهــــــم  ويــــــــــــل 
ــــر  ــــغ ــــس الأ� الــــــــدهــــــــاء  يف  ــــم  ــــه ــــن م ـــــس  ـــــ� ـــــي ـــــل اإب
ــــوا احلـــــقـــــد الــــــدفــــــني واظــــــهــــــروا  ــــرج ــــخ ــــت ــــس وا�
ـــــروا  ـــــم ـــــس ــــــوا مــــــــا ا� ــــــق ــــــــــاب االإلـــــــــــــــه وحــــــق ب
ــــــــرف اخلـــــــــالفـــــــــة يـــــهـــــدر  لــــــكــــــن بــــــهــــــم �ــــــــس
اأكــــــــــــب  االأكــــــــــــــــابــــــــــــــــر  كــــــــــــل  مــــــــــــن  اهلل 
مـــقـــ�ـــســـر  ـــــــاء  ـــــــن ـــــــث ال يف  فـــــــــــــــاإين  ــــــًا  ــــــم ــــــت ح
ــــــوح مــــنــــهــــا الــــعــــنــــب  ــــــف فــــــــــــــاإذا احلــــــــــــــروف ي
ـــــم اأكـــــــــب  ـــــه لـــــقـــــريـــــ�ـــــســـــنـــــا قـــــــــد جــــــئــــــت فـــــي
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هل يطول انتظاري؟
اأ�سعُر بالدفء رغم �سجيج الهواء الذي يخرتق معطفي 

�سحر كامن يف اأ�سلع �سريحك �سيدي.. 
حني األوذ اإليك الجئًا من �سيف الهم 

الذي ي�سطرين اإىل ن�سفني. 
تزورين قوة ال حدود لها كالبكان 

ت�سهر اأر�سيف اأحزاين 
ال عجب... اأنه ح�ساد قبتك املوعود 

كلما تعلو نحوها نظراتي 
لتقطف مزيدًا من ثمار االإميان 

اأنت اإمامي ... اأنت كل ما يخالط حياتي 
مل اأعد خائبًا يف يوم ...

جئتك ملهوفًا لتحقيق اأمنياتي 
كيف ال . . واأنت ال�سياء ل�سكان االأر�س 

واأنت حبل ال�سفاعة املنجي 
لكل م�سافر حلدود ال�سماء

من ن�سيج الظلمات
حني األقاك �سيدي ...

اأغفو عند �سفاه اأعتابك الندية
كليٍل تائه ال يعد الثواين 

فتجف اآهاتي.. ت�سكن جراحاتي
يرتل فن ال�سعادة ل�ساين

اأنا من جديد ... 
جئتك �سيدي يا اأبا الف�سل

يا نور االأ�سيل 
يا قمرًا اأباد غياهب ف�سويل 

ال اأرى فيك اأال عمرًا �ساحلًا مديدا 
جئتك موالي ...

متو�ساًل بردائك املر�سع باألق القدا�سة
تاركًا وطاأة احلياة 

م�ستنجدًا برطوبة تربتك الطاهرة 
اأن ت�سقي اأ�سجار �سدري 

بجرعة اأخرى من االإميان 
وتهب يل قطرًة من عذوبة كفيك 

لتق�سى حوائجي 
موالي يا اأبا الف�سل...        

هل يطول انتظاري 
فاأنت و�سل رجائي

وخال�سة اأملي
قل يل ... من يل بعدك يا زينة كلماتي

احمد اخلالدي هل يطوُل انتظاري
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قصُة أهل الكهف!
ـــــي االأيـــــــــــــــــــاُم! ـــــم تـــــ�ـــــس ـــــزعـــــك نــــــــامــــــــوا مبـــــف
ـــا  ـــه ـــل ـــث ـــم ــــم فـــــلـــــيـــــ�ـــــس ك ــــك ــــت ــــس ــــ� ــــق ـــــا ل عـــــجـــــب
فـــــــــــــــراره  ــــــــــــــــــــــان  اأم اىل  ـــــــــــر  ف املـــــــــــــــــــوت 
ـــــــويـــــــعـــــــات تــــــ�ــــــســــــم دهــــــــورنــــــــا  منـــــــتـــــــم �ـــــــس
اأعـــــجـــــوبـــــة قـــــ�ـــــســـــة  اأنــــــــهــــــــا  ــــد  ــــه ــــس ــــ� ي اهلل 
ـــــــب ؟ ـــــــرع ـــــــــــن اخلـــــــفـــــــايـــــــا م يــــــــا�ــــــــســــــــادة ام

ـــــات ذعـــــــــــر مـــــرعـــــب  ـــــح ـــــف ـــــس ــــــى � ــــــم عــــــل منــــــت
ــــــــــــــوره  ـــــــــوم ده ـــــــــن الـــــــكـــــــلـــــــب مــــــنــــــهــــــمــــــك ب
كـــــــلـــــــب يـــــــقـــــــ�ـــــــسّ مــــــ�ــــــســــــاجــــــعــــــا اأزلــــــــيــــــــة 
اأدهــــــــــــرا  ــــة  ــــس ــــا� ــــي ــــس ــــ� ال يف  ـــــا  منـــــن ـــــحـــــن  هـــــان
ـــــــــدى  ــــــــــــول امل ـــــــــــــــل ممــــــاتــــــنــــــا ط منــــــنــــــا الأج
ــــــــدانــــــــنــــــــا نـــــــــــــوامـــــــــــــٌة بـــــخـــــريـــــفـــــهـــــا بــــــــل

ـــــــومـــــــكـــــــُم فـــــــنـــــــْت اأعــــــــــــــــــــواُم! وبـــــــــطـــــــــول ن
ـــــا االأقــــــــــــــــــــــواُم! ـــــه ـــــول ـــــه كـــــــــم تـــــقـــــ�ـــــســـــعـــــرُّ ل
ــــــــــــــــــزل االإقـــــــــــــــحـــــــــــــــاُم! ـــــــــــا راآكــــــــــــــــــــــم زل مل
ــــــــور تــــــــنــــــــاُم! ــــــــده ــــــــال فــــــــــــــــــاإذا بـــــعـــــثـــــتـــــم ف
ــــــــــــدعــــــــــــْت اأقــــــــــــــــــالُم! ـــــــــد اأب ـــــا ق ـــــه ـــــل ـــــث ـــــام م
االأحــــــــــــــــــــالُم جتـــــــــــــــــروؤ  مل  فــــــبــــــنــــــومــــــكــــــم 
ـــــــــــــــــــراُم! ــــــم: انــــــتــــــم االإح والـــــــــنـــــــــوم اقــــــ�ــــــس
ـــــــــــــــــــــراُم! وبــــــفــــــ�ــــــســــــل قـــــ�ـــــســـــتـــــكـــــم لـــــــــه اإك
االأعــــــــــــــــــــــــــواُم! تــــــفــــــنــــــه  مل  ـــــــت  مـــــــي ــــــــــو  ه
ـــــــــالد حــــــــطــــــــاُم! ـــــــــب ــــــا �ــــــــســــــــاد ال ــــــن ــــــوم ــــــن وب
ــــــــــــواُم! ــــــــــــع ـــــــا لـــــيـــــفـــــلـــــح لـــــ�ـــــســـــنـــــا ال منـــــــن
ـــــــــالُم! ــــــْت ولــــــظــــــى الــــــربــــــيــــــع ظ ــــــظ ــــــق قـــــــد اأي

طريقة رائعة للتفريق بيَن الـ )ظ( والـ )ض(
كلمة   )93( العربية  اللغة  يف 
ت��ك��ت��ب ب���ح���رف )ال���ظ���اء( 
بحرف  فيكتب  س��واه��ا  وم��ا 
يوجد  وق���د   … )ال���ض���اد( 
املستعمل،  غري  الغريب  منها 
هو  وما  الكلامت  أشهر  ومن 
وثالثون  اثنتان  اليوم  متداول 
)ظ(  )ال��ظ��اء(  ب�  )32كلمة( 
وما عداها فب� )الضاد( )ض(.

النصيب،  بمعنى  )احَل����ّظ: 
النسيان،  ضد  وه��و  احِل��ْف��ُظ: 
احَلْظَوُة:  املنع،  وهو  احَلْظُر: 
الظليم:  الظلم،  الرفعة،  وهي 
وهو ذكر النعام، الظبي: وهو 
طرف  وه��ي  الظبة:  ال��غ��زال، 
السفر  وهو  الظعن:  السيف، 
الظريف،  الظرف،  بالنساء، 
، الظفر: وهو ضد  لُّ ، الظِّ نُّ الظَّ

اخليبة، الظهر، الظامء، الكظم: 
والغضب،  احل��زن  كتم  وه��و 
اللفظ،  النظر،  وهو  اللحظ: 
النَظر،  ال��ن��ظ��اف��ة،  ال��ّن��ْظ��ُم، 
العظم، العظيم، الَعَظل: وهو 
الشّدة، من قوهلم: أمر ُمعظل، 
ال��غ��ي��ظ، ال��ف��ظ��اظ��ة: وه��ي 
األمر  من  الفظاعة:  القسوة، 
الفظيع وهو الشنيع، التقريظ: 
املواظبة،  بالشعر،  احلي  مدح 
أن  ونبني  اليقظة(،  الوظيفة، 
هي  امل��ذك��ورة  الكلامت  ه��ذه 
من  منها  تفرع  ملا  )أي  جذور 

تصاريف ما هلا من احلكم(.
أخرى  مجيلة  قاعدة  وهناك 
بأحد  تبدأ  كلمة  أي  أن  وهي 
هذه األحرف )أ- ت - ث - 
ذ -ز- ط - ص - ض – س( 

)ظاء(  حرف  فيها  يوجد  فال 
بتاتًا!!

يتساءل  قد  اخ��رية:  مالحظه 
وان��ه  ال��ق��اع��دة  ع��ن  البعض 
باحلروف  تبدأ  كلامت  توجد 
فيها  وي��وج��د  ذك���رت  ال��ت��ي 

حرف )ظ(
يوجد  تالحظ«  كلمة   « مثال 

هبا حرف )ظ(
هبا  يوجد   « انظر   « وكلمة 

حرف )ظ(
اىل  الكلمة  ن��رد  ن��ق��ول:  هنا 
أصلها  تالحظ  فمثال  أصلها 

الحظ وانظر أصلها.

رحيم ال�ساهر

31
A L -  A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y

االدبية



انطلق  ــذي  ال ال�سالم(  )عليه  ــب  االك علي  لــلــواء  ت�سكيلها  بعد 
واجباره  عامني  من  الأكرث  داع�س  مقارعة  يف  االبطال  مبجاهديه 
احتلها،اأوعزت  التي  االرا�ــســي  من  واالن�سحاب  اال�ست�سالم  على 
ثانيا  �سيفا  ليكون  اآخر  لواء  بت�سكيل  املقد�سة  احل�سينية  العتبة 
م�سلطا على رقاب االرهاب ب�سواعد جماهدين ا�ساو�س لب�سوا القلوب 

على الدروع وانطلقوا لتطهري بقاع الوطن من تنظيم داع�س..

         لواُء الطفوف.. 
قّوة ضاربة تشارك فصائل الحشد في عمليات تحرير الموصل 

مشتقة  تسميته  ف���ج���اءت 
ليستمد  ال��ط��ف،  واق��ع��ة  م��ن 
والعزيمة  االصار  جماهدوه 
من ثورة االمام احلسني )عليه 
فذة  بعقيدة  ويمضوا  السالم( 
تذكرهم ان كل ثورة وملحمة 

احلسينية  القضية  من  تنبثق 
واسسها  ح���ق،  ع��ىل  ت��ك��ون 
عني  وك��ان��ت  ق��وي��ة.  رصينة 
ملعارك  انطالقة  أول  اجلحش 
منطقة  ثم  الطفوف(،  )ل��واء 
عطاس،  وتل  اليزيدي  خربة 

كام  ك��راك،  تل  منطقة  بعدها 
حترير  عمليات  يف  ش���ارك 
سونة  قرية  حتى  تلعفر  مطار 
الرابط  الطريق  قطع  وكذلك 
ثم  سنجار،  مع  تلعفر  لقضاء 
التحرك للمشاركة يف عمليات 

حترير تل عبطة.
وحت�����دث ع���ن س��ي��ل ه��ذه 
ملجلة  واحداثها  العمليات 
»االح�������رار« احل����اج ق��اس��م 
أن  مبينا  ال��ل��واء  آم��ر  مصلح 
»املعركة االوىل للواء الطفوف 
اجل��ح��ش  ع���ني  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ل��ت��ح��ري��ره��ا م��ن ع��ص��اب��ات 
وبعدها  االج��رام��ي��ة  داع��ش 
اجالء االهال من هذه املنطقة 
االنسانية  املساعدات  وتقديم 

هلم ثم نقلهم اىل بر االمان«.
اللواء  »استطاعة  اىل  وأش��ار 
ب��ف��رتة وج��ي��زة م��ن ت��دري��ب 
مستوى  عىل  املطلوبة  االعداد 
ال��ش��وارع  حل��رب  ع��اٍل  قتال 
مع  امل��ع��رك��ة  ان  اذ  وامل����دن، 

داع������ش ل��ي��س��ت م��ع��رك��ة 
كاحلروب التقليدية«.

أخذ  »ب��ع��د  مصلح،  وي��ب��ني 
عبد  الشيخ  سامحة  موافقة 
املتول  ال��ك��رب��الئ��ي  امل��ه��دي 
احلسينية  للعتبة  ال��رشع��ي 
تم  ال��ل��واء  لتشكيل  املقدسة 
الشعبي  احلشد  هيئة  يف  تثبيته 
»أول  أن  اىل  مشريا  رسميًا«، 
منطقة  لتحرير  كانت  انطالقة 
املوقف  ت��دارك  ثم  احل��وجي��ة؛ 
من  امل��ؤدي  ال��ش��ارع  بتحرير 
كان  حيث  القيارة  اىل  بيجي 
غ��ري م��ؤّم��ن مل���رور ال��ق��وات 

االمنية«.
وتابع قائاًل: »ان لواء الطفوف 
اىل  واجته  الرشقاط   من  دخل 
مكانا  واخ��ذ  القيارة  مفرق 
فيه  عملنا  القرى  اح��دى  يف 
واعلمنا  للواء،  خلفيا  مقرا 
باننا  الشعبي  احلشد  ق��ي��ادة 
القيارة  منطقة  يف  متواجدون 
واالستعداد  العدة  اعداد  فتم 

االحرار: ح�سني ن�سر   حترير: ح�سني النعمة
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بدء  بعد  معركة  أي  خل��وض 
تكليفنا  ف��ت��م  ال��ع��م��ل��ي��ات، 
باملعركة االوىل، ودخلنا منطقة 
منطقة  وه���ي  اجل��ح��ش  ع��ني 
كبرية تم حتريرها من قبل لواء 
الطفوف مع كتائب النجباء ثم 
االخر  بالواجب  تكليفنا  تم 
وتل  اليزيدي  خربة  منطقة  يف 
حتريرمها  تم  واي��ض��ًا  عطاس 

بالكامل«.
بات  االنتصارات  ت��وال  بعد 
الدافع يتنامى لدى املجاهدين 
لدهيم،  القتالية  للروح  ويعزز 
التضحية  عىل  اقباال  وزادوا 
دون الوطن، هكذا اجاَب آ مر 
»االح��رار«  س��ؤال  عن  اللواء 
ع���ن رسع����ة اش�����رتاك ل���واء 
التحرير،  بعمليات  الطفوف 
استمرارية  عن  حديثه  وأكمل 
قتال  يف  واملسارعة  املشاركة 
قريبني  »ك��ن��ا  ق��ائ��ال:  ال��ع��دو 
تل  وق��ري��ة  ال��ك��راك  قرية  م��ن 
قطعات  فيها  ال��ت��ي  رسوال 
اوكارها  برضب  فبدأنا  العدو 
واجالء العوائل منها ثم قدمنا 
تم  ان  اىل  وامل��ؤن  الدعم  هلم 
وبعدها   االمان،  بر  اىل  نقلهم 
الثالثة  املرحلة  عمليات  بدأت 
كراك  تل  منطقة  حترير  وهي 
مع  ش��دي��د  اص��ط��دام  وفيها 
سياراته  جهَز  ال��ذي  داع��ش 
يفتح  ان  وح���اول  املفخخة 
له  فنصبنا  الساتر،  يف  ثغرة 
كمينا وتركناه يفتح الثغرة التي 
الفرار،  خالهلا  من  يأمل  كان 
وزرعنا العبوات وعند دخول 
العبوات  ان��ف��ج��رت  داع���ش 
اخلسائر،  من  الكثري  وكبدناه 
الساتر  فك  عملية  واصل  ثم 

السيارات  من  العديد  وارسل 
قواتنا  عاجلتها  التي  املفخخة 
بادرنا  ثم  الرسعة،  وجه  عىل 
باهلجوم والتقدم اىل ان وصلنا 
مع  حتريرها  وتم  النزازة  قرية 
التقدم  ثم  اهلل  ح��زب  كتائب 

باجتاه مطار تلعفر«.
ان  جيد  املوصل  خلريطة  املتتبع 
وقرية  قرية  بني  كبرية  املسافة 
وتقدر ب� )10-15( كيلومرت، 
مصلح  أوض���ح  ه���ذا  وع���ن 
وتم  تلعفر  مطار  اىل  »وصلنا 
مع  بالكامل  حت��ري��ره  اي��ض��ًا 
وق���وات  اهلل  ح���زب  ك��ت��ائ��ب 
يف  السالم(  )عليه  عيل  االمام 
نزال اذقنا فيه عصابات داعش 
لواء  صار  بعدها  هزيمة،  ش 
الطفوف عىل مقربة من تلعفر 
كيلومرتات  ث��الث��ة  بمسافة 
حتت  داع��ش  واصبح  تقريبا، 
فبدأ  واسلحتنا  نرياننا  مرمى 
واالهن��ي��ار،  بالرتاجع  ال��ع��دو 
وبعد اكامل مطار تلعفر اجتهنا 
تل  من  امل��ؤدي  الشارع  باجتاه 
واستطعنا  تلعفر  باجتاه  عبطة 
ان نمسك هذا الشارع ونقطع 
خطوط امداد العدو، ثم اجتهنا 
ثم  ومن  جحيش  خربة  باجتاه 
الشاملية واجلنوبية  الرشيعة  اىل 
والتي  سونة  قرية  اىل  ثم  ومن 
ان  اىل  سنجار  مع  بتامس  هي 
سيطرنا مع خط متاس للقوات 
الكردية حيث تم حترير املنطقة 

من مطار تلعفر اىل قرية سونة 
كيلومرتا،   )22( يقارب  ما 
من  املؤدي  الطريق  قطع  وتم 
الرقة  اىل  تلعفر  اىل  سنجار 

السورية«.
»العدو  أن  اىل  مصلح  ولفت 
توقعنا  ام��داده  خط  قطع  بعد 
منه مبادرات عسكرية وبالفعل 
كّثف هجامته لفتح طرق امداد 
للعدو حماوال عىل مدى مخسة 
يستطع  ل  لكنه  هنار  ليل  اي��ام 
احلمد«. وهلل  قواتنا  اخ��رتاق 
وتابع قائال »ان العجالت التي 
كانت  باجتاهنا  داع��ش  دفعها 
بينها  مفخخة  سيارات  ست 
خالل  من  مفخخة  صهاريج 

تزويد الطريان بإحداثياهتا«.

وس���ط ه���ذه االن��ت��ص��ارات 
املستمرة  العسكرية  واجلهود 
احتدام  ومع  بالنجاح  املكللة 
املواقف عسكريا اال ان ابطال 
اللواء ل ينسوا وصايا املرجعية 
أكده  ما  وه��و  العليا  الدينية 
ننقل  »كنا  مبينا  ال��ل��واء  أم��ر 
ونؤكد  املرجعية  وصايا  دائام 
هبا،  االلتزام  املجاهدين  عىل 
الناس  ارواح  عىل  احلفاظ  يف 
ومم��ت��ل��ك��اهت��م، ف��ه��ي دس��ت��ور 
احلرص  »لوال  مبينًا:  ثابت«، 
كنا  مل��ا  ال��ع��وائ��ل  سالمة  ع��ىل 
الطويلة  الفرتة  اىل هذه  نحتاج 

لتحرير املوصل«.
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تطبيقا  سبينس  تشارلز  أوكسفورد  جامعة  يف  الربوفسور  اخرتع 
املستخدم  مزاج  عن  الكشف  شأنه  من  الذكية  للهواتف  فريدا 
وحتى توصيته بأنواع الطعام التي جيب أن يتناوهلا للتخلص من 
الكآبة واإلجهاد. وذلك بناًء عىل زوايا الشفاه واحلواجب ونظرة 
احلالية.  العاطفية  حالته  تعكس  التي  القرائن  من  وغريها  العني 
اإلنسان  مزاج  يقيم  أن  بوسعه  التطبيق  أن  الربيطاين  العال  ويرى 
معظم  يف  يريد  ال  اإلنسان  أن  ذلك  نفسه،  اإلنسان  من  أفضل 
وقال  تلك.  أو  اللحظة  هذه  يف  فيه  يكون  ما  يدرك  أن  األحيان 
عدم  مثل  عواطف  عىل  التعرف  يستطيع  تطبيقه  أن  الربوفسور 
وغريها.  والفرح  واحلزن  واالغرتاب  واخلوف  والغضب  الرضا 
وبعد ذلك  يقرتح عىل املستخدم تناول عدد من املأكوالت يراها 
مفيدة له يف هذه اللحظة بالذات. عىل سبيل املثال، الطعام الذي 
يواجه  ملن  يصلح  باللوز  الشكوالتة  مثل  املغنيسيوم  يتضمن 
إجهادًا. أما اخلرضوات الطازجة فإهنا تساعد عىل تعزيز التفاؤل.

الطب  وكالة  لدى  العلمي  الطب  مركز  يف  العلامء  متكن 
من  العني  شبكية  إن��امء  من  الفيدرالية  والبيولوجيات 
عملية  أول  إجراء  وسيتم  برجمتها.  أعيدت  التي  اخلاليا 
برنامج  إطار  عام 2017، وذلك يف  العني  لشبكية  زرع 
بيولوجيا  مترب  يف  العلامء  وق��ال  الرسيرية.  التجارب 
اخلاليا: إن اجللد يصلح أكثر من أي عضو آخر إلجراء 
ال  اجللد  أنسجة  استخدام  أن  إذ  الربجمة،  إعادة  عملية 
يلحق أي رضر عمليا باملريض. أما اخلاليا نفسها فتحتفظ 
التكنولوجيات  مترب  مدير  وأكد  التكاثر.  عىل  بالقدرة 
يف  اخلرباء  أن  كيسيليوف(  )سريغي  الطبية  البيولوجية 
رسيرية  جتارب  حاليا  جيرون  وأوروبا  املتحدة  الواليات 
وسيكون  القادم.  العام  مطلع  العني  شبكية  زرع  لعملية 
أوائل  باركنسون  ومرض  بالعمى  املصابون  األشخاص 

من ستجرى هلم عملية زرع شبكية العني.

للهواتف  الكتروني  تطبيق 
الذكية ُيظهر مزاج اإلنسان ...!

مجال  ــي  ف علمية  ـــورة  ث
زراعة شبكية العين..!
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اقرتاح  يف  يفكرون  طاملا  املعنيني  بأن  منا  الكثري  سمع 
املتعددة  الطبيعية  الكوارث  عن  حيميهم  اماكن  وبناء 
الزلزال؟  يقاوم  بمسجد  سمعتم  فهل  الزالزل،  ومنها 
مسجد؟  هكذا  بناء  يف  املستخدمة  االدوات  هي  ما  و 
وأين يقع؟ يقع أول مسجد مقاوم للزلزال عامليا يف قرية 
بني  إيران.  شقي  شامل  )نيشابور(  مدينة  يف  )جوبني( 
وقد  مربع  مرت   200 إلی  مساحته  وتصل  اخلشب  من 
بارتفاع 13 مرتا من  بني بسقف اجللمون وله مئذنتان 
أطنان واملسجد علی غرار  مئذنة 4  األرض وتزن كل 
نحو  استغرق  بناءه  ان  كام  األرض  علی  منقلبة  سفينة 
عامني واستخدم فيه 40 طنا من اخلشب. املسجد ليس 
الزالزل  ويتحمل  العال  يف  بل  فحسب  إيران  يف  فريدا 
حتی 8 درجات علی مقياس رخيرت وتم بناءه بحيث ال 

يتعرض ألرضار حتی بعد مرور مئات السنني .

يعتقد العال الفيزيائي الربيطاين 
أخطر  أن  هوكينغ(  )ستيفن 
ولفت  حل.  قد  لكوكبنا  زمان 
هوة  وجود  إىل  الربيطاين  العال 
السياسية  النخب  ب��ني  ميفة 
املتوسطة  والطبقتني  جهة  من 
أخ��رى.  جهة  م��ن  والعاملة 
)روْب���َوت���ة  أن  ال��ع��ال  وي���رى 

الروبوتات  استخدام  اإلنتاج( 
باهظة  أرب��اح  عىل  واحلصول 
حمدود  ع��دد  استخدام  نتيجة 
إىل  حتام  ت��ؤدي  العاملني  من 
عجز التفاهم بني متلف فئات 
يف  هوكينغ  ويعتقد  املجتمع. 
الرئاسية  االنتخابات  نتائج  أن 
واستفتاء  املتحدة  الواليات  يف 

بريطانيا  يف  )بريكسيت(  ال��� 
بعض  قبول  عدم  لتبني  جاءت 
الناس بام حيدث هلم يف املجتمع 
إن  قائال:  واستطرد  املعاص. 
يمكن  ال  امل��ذك��ورة  املشاكل 
حلها إال بجهود مشرتكة تبذهلا 
املجتمع  وطبقات  البلدان  كل 
هو  منا  وامل��ط��ل��وب  مجيعها. 

الطبقات  بني  احل��واج��ز  إزال��ة 
وربام  وال��ب��ل��دان.  االجتامعية 
وكواكب  نجوما  سنستوطن 
لدينا  لكن  املستقبل.  يف  أخرى 
اآلن كوكب واحد وجيب علينا 
العمل املشرتك من أجل الدفاع 

عنه.

كشف علامء خالل دراسة أجرهتا جامعة تكساس عن نوٍع من اجلينات غري 
اإلنسان  جينات  حال  بأي  ُتشبه  ال  وأهنا  امليالنيزي،  الشعب  لدى  املعروفة 
الذي ميزه عن غريه من  املعاص، األمر  النيادرتال والدينيسوفان واإلنسان 
األشقر  والشعر  امللونة  بالعيون  الشعب  هذا  أبناء  يتمتع  حيث  الشعوب، 
بعض  لسكان  د  املجعَّ والشعر  الداكنة  السمراء  والبرشة  أوروب��ا  لسكان 
الدول اإلفريقية، لذلك وصف العلامء هذا الشعب بأنه أمجل الشعوب عىل 
اإلطالق بام وهبه اهلل من شكٍل وصفات فريدة ال تتواجد بأي شعٍب آخر عىل 
وجه األرض. واكتشف العلامء جينًا ُيسمى TYRP1 ، وهو املسؤول عن 
املتميزين  الشعر، واملثري أن هذا اجلني غري متواجد لدى سكان أوروبا  لون 
بشعرهم األشقر. ويشار إىل أن ُجزر ُسليامن يف ميالنيزيا الواقعة إىل الشامل 
الرشقي ألسرتاليا يتميز ساكنوها بصفات َشكلية غري مألوفة عىل اإلطالق، 
فأكثر من 10% من ُسكان اجلزيرة يتمتعون بالشعر األصفر الذهبي الطبيعي 

دون اللجوء إىل طرق صناعية.

تعّرف إلى الشعب الذي حير العلماء 
بجماله...!؟

عالم مشهور:
 حل الزمن األخطر على كوكبنا

أول مسجد في العالم مضاد 
للزالزل...!
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مكتبة »االحرار«

سبيل  يف  بذهلا  هي��ون  ق��د  نعم 
ال����رشف، وح��ف��ظ ال��ك��رام��ة، 
الباطل،  ومهانة  احلق،  وصيانة 
املقاصد  هذه  أمثال  غري  يف  أما 
املقدسة،  والغايات  الرشيفة، 
فالتغرير هبا، وإلقاؤها يف مظان 
سفه  اخلطر،  ومواطن  اهللكة، 
وال  عقل  يرتضيه  ال  ومح��اق��ة 
شيعة  أج���ازت  وق��د  شع، 
يف  للمسلم  املقدسة  االس��الم 
أو  نفسه  عىل  اخل��وف  مواطن 
والعمل  احل��ق،  إخفاء  عرضه 
به رسًا، ريثام تنترص دولة احلق 
أشار  كام  الباطل،  عىل  وتغلب 
)إال  بقوله:  شأنه(  )ج��ّل  اليه 
وقوله:  تقاة(،  منهم  تتقوا  أن 
مطمئن  وقلبه  أك��ره  من  )إال 

باإليامن(.
وتعذيب  وأبويه،  عامر  وقصة 
امل��رشك��ني هل��م وجل��امع��ة من 
عىل  هل��م  ومحلهم  الصحابة، 
الكفر  وإظ��ه��اره��م  ال���رشك 

مشهورة.
أحكامه  ل��ه  بالتقية  والعمل 

الثالثة:
فتارة: جيب، كام إذا كان تركها 
يستوجب تلف النفس من غري 

فائدة.
واخرى: يكون رخصة، كام لو 
باحلق  والتظاهر  تركها  يف  كان 
يضحي  أن  فله  له،  تقوية  نوع 

بنفسه، وله أن حيافظ عليها.
كام  هب��ا،  العمل  حي��رم  وثالثة: 
ل��رواج  موجبًا  ذل��ك  ك��ان  ل��و 

ال��ب��اط��ل، وإض����الل اخل��ل��ق، 
وإحياء الظلم واجلور.

شمس  ل��ك  تنصاع  هنا  وم��ن 
أن  وتعرف  ضاحية،  احلقيقة 
اللوم والتعيري بالتقية � إن كانت 
ليس   � والتعيري  اللوم  تستحق 
عىل الشيعة، بل عىل من سلبهم 
إىل  وأجل��أه��م  احل��ري��ة،  موهبة 

العمل بالتقية.
ت��غ��ّل��ب م��ع��اوي��ة ع��ىل األم���ة، 
بغري  عليها  االم���رة  واب��ت��زه��ا 
يتالعب  وص���ار  منها،  رض��ا 
حسب  االسالمية  بالرشيعة 
شيعة  يتتبع  وجعل  أه��وائ��ه، 
عيل، ويقتلهم حتت كل حجر، 
والتهمة،  الظنة  ع��ىل  وي��أخ��ذ 
وسارت عىل طريقته العوجاء،  

وس��ي��اس��ت��ه اخل���رق���اء ال��دول��ة 
الدولة  ج��اءت  ثم  امل��روان��ي��ة، 
ذلك  ع��ىل  ف���زادت  العباسية 
اىل  الشيعة  اضطرت  بنغامت، 
به  والتظاهر  تارة،  أمرها  كتامن 
اخرى، زنة ما تقتضيه مناصة 
وما  الضالل،  ومكافحة  احلق، 
وكي  احلجة،  إمت��ام  به  حيصل 
عن  بتاتًا  احلق  سبل  تعمى  ال 
من  الكثري  جت��د  ول��ذا  اخل��ل��ق، 
وعظامئهم  الشيعة  رج���االت 
أقدامهم،  حتت  التقية  سحقوا 
املقدسة  هياكلهم  وق��دم��وا 
مشانق  ع��ىل  ل��ل��ح��ق  ق��راب��ني 
ال��ب��غ��ي، وأض��اح��ي يف جم��ازر 

اجلور والغي.

ماذا تعرُف عن التقّية؟

ع بها بعض الناس على الشيعة ويزدري عليهم بها قولهم )بالتقية( جهاًل منهم أيضًا بمعناها وبموقعها وحقيقة  من األمور التي يشنِّ
مغزاها، ولو تثبتوا في األمر، وتريثوا في الحكم، وصبروا وتبصروا لعرفوا أن التقية التي تقول بها الشيعة ال تختص بهم، ولم ينفردوا 
بها، بل هو أمر ضرورة العقول، وعليه جبلة الطباع، وغرائز البشـــر. وشـــريعة االســـالم في اســـس أحكامها، وجوهريات مشروعيتها، 
تماشي العقل والعلم جنبًا إلى جنب، وكتفًا إلى كتف، رائدها العلم، وقائدها العقل، وال تنفك عنهما قيد شعرة، ومن ضرورة العقول 

وغرائز النفوس: أن كل انسان مجبول على الدفاع عن نفسه، والمحافظة على حياته، وهي أعز األشياء عليه، وأحبها إليه.

من كتاب )أصل الشيعة وأصولها( للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
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ورقة من أرشيِف

الكتاب  ه��ذا  مؤلف  ي��رى 
إبراهيم(  ف��ؤاد  )ال��دك��ت��ور 
السعودية  السلطات  أن 

املرتفع  باملنسوب  تفاجأت  قد 
اخلالفة  دولة  مع  التعاطف  من 
وسط القاعدة الشعبية الوهابية، 
الكرتونية  محالت  أن  درجة  إىل 
تشيد  متزامنة  بصورة  انطلقت 
البيعة  وتعلن  الدولة  بإعالن 
البغدادي،  بكر  أيب  ألم��ريه��ا 
أن  السعودية  اكتشفت  لقد 
وسط  ثاويًا  داعشيًا  جمتمعا  ثمة 
تعتقد  ال��ذي  الوهايب  املجتمع 
تنّبه  عليه،  وتسيطر  تديره  أهنا 
وهابيًا  انبعاثًا  أن  إىل  سعود  آل 
هذه  احل��دود  خارج  من  انطلق 
هتديد  وأخطر  أكرب  ويمثل  املرة 
منذ  السعودي  النظام  واجهه 

نشأته.
داع��ش  خ��ط��ورة  ان  ويضيف 
العقيدة  تكمن يف اعتناقها ذات 
وتبشريها بنفس التعاليم الدينية 
حممد  امل��ؤس��س  صاغها  ال��ت��ي 
عىل  وتزيد  ال��وه��اب،  عبد  بن 
ذلك أهنا حتمل يف طياهتا الوعد 
دولة  إقامة  قرنني  منذ  املؤجل 
الذين  سعود  ف��آل  اخل��الف��ة!!، 
حاربوا أنظمة احلكم الدينية بعد 
اندالع الربيع العريب وختصيص 
إلسقاط  ضخمة  م��ي��زان��ي��ات 
كي  م��رص  يف  األخ���وان  حكم 
إسالمي  حكم  نموذج  ينشأ  ال 
مرشوعية  وي��ق��ّوض  ي��ن��اف��س 

النظام السعودي، برز إليهم من 
داخل املجال الوهايب من حيمل 
من  ويملك  منافسًا  م��رشوع��ًا 
واملربرات  التحريضية  األفكار 
العسكرية  وال��ق��وة  ال��دي��ن��ي��ة 
جيعله  ال��ذي  األم��ر  والبرشية 
بدت  بيئة  وسط  حمتماًل،  بدياًل 
كام لو أهنا منقسمة عىل ذاهتا، كام 
يكشف عن ذلك توجيه شباب 
عىل مواقع التواصل االجتامعي 
دعوة إىل أمري املؤمنني يف الدولة 
احلجاز  عىل  للقدوم  اإلسالمية 

لتحرير مكة من آل سعود.
مرشوع  أن  إىل  املؤلف  ويلفت 
سوى  آخ��ر  شيئًا  ليس  داع��ش 

اجليل  وه��اب��ي��ة  إح��ي��اء  إع���ادة 
امل��ؤس��س، األم��ر ال��ذي يبعث 
ألن  س��ع��ود،  آل  ل��دى  القلق 
مرشوع إحياء الوهابية األصلية 
يتم هذه املرة من خارج الكيان 

احلاضن هلا!!.

بدءًا هو أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر األسدي، )648 - 726 ه (، صاحب المكانة الدينية العالية 
والعلمية الفّذة، فقد كان )ُقّدس ســـره( واحدًا من هؤالء األفذاذ الذين بخل الزمان أن يجود بمثله وعقم 
أن يلد نظيره، فقد أثرى علوم الدين وسد ما فرغ من أبوابه، فقد وقف كل ساعات عمره لخدمة المذهب، 

ولم يدع التأليف وبث فكر اإلمامية حتى وإن كان راكبا قتب بعير، ولم يترك ذلك في حله وترحاله.

)648 - 726 ه (العالمة الحلي

باملطوالت  العالمة  ُعرف  وقد 
بمختلف  شحنها  التي  الفقهية 
املسائل إال أن ثالثة منها متميزة 

عن سائر كتبه، وهي:
1 تذكرة الفقهاء .
2 منتهى املطلب .

أحكام  يف  الشيعة  متلف   3
الرشيعة .

لبحث  األول  يف  تصدى  فقد 
الشيعة  أدلة  بني  املقارن  الفقه 
والسنة كام عمل بمثله يف الثاين 
لكن بصورة أوسع من سابقه. 

ق���ال امل��ص��ن��ف )رض����وان اهلل 

يعمل  )ل  عنه:  عليه(  تعاىل 
مذاهب  مجيع  فيه  ذكرنا  مثله، 
ما  ورجحنا  الفقه  يف  املسلمني 
من  حجج  إبطال  بعد  نعتقده 

خالفنا فيه(.
وكام أنه ذكر يف الثالث )متلف 
الرشيعة(  أح��ك��ام  يف  الشيعة 
بني  ال��واردة  االختالف  موارد 
ثم  فقط  الشيعة  علامء  أق��وال 
وذكر  أدلتهم  ذك��ر  إىل  تطرق 
وق��ال  امل��ق��ام،  يف  يرجحه  م��ا 
يف  الشيعة  )متلف  املصنف: 
أح��ك��ام ال��رشي��ع��ة ذك��رن��ا فيه 

وحجة  خاصة  علامئنا  خالف 
كل شخص والرتجيح ملا نصري 

إليه(.
وله مميزات أخرى:

ابن  ف��ت��اوى  * اح��ت��واؤه ع��ىل 
مع  عقيل  أيب  واب���ن  اجل��ن��ي��د 
الفتاوى  وه��ذه  أدلتها؛  ذك��ر 

وج��وده��ا  ج��ل  منحرص 
فقط  الثالث  الكتاب  يف 
وكل  الشيعة(  )متلف 
من نقل علهام بعد العالمة 
املختلف،  عن  نقله  فإنام 
بعض  فيه  ت��وج��د  وك���ذا 

الصدوق  الشيخ  والد  فتاوى 
)رمحة اهلل عليه(.

* إنه دورة فقهية مطولة كاملة 
من الطهارة إىل الديات.

)داعش(.. من النجدي إلى البغدادي
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مرقد الحر بن يزيد الرياحي 
)رضـــوان اهلل تعالى عليه( 

قبل أكثر من 100 عام

الصداقة
* قيَل في الّصداقة: ال تدع األشياء 
الـّصــغيرة تدّمر صداقتك الغالية 
الحقيقّية  فالّصداقة  اآلخرين  مع 

تاٌج على رؤوس البشر.
* إذا صمـــت صديقك ولم يتكّلم 
فال ينقطع قلبك عن اإلصغاء إلى 
صوت قلبه؛ ألّن الصداقة ال تحتاج 

إلى األلفاظ والعبارات.

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

فإنام يوبِّخ نفسه.
* إن الرجل لُيحَرم بالذنب يصيبه.

الدنيا، وابتغيته، وعرس عليك، فإن لك عىل  * إنك إذا طلبت شيئًا من 
كل حال حسنة.

لِسانك كام  فإنك لست منه يف شء، واخزن  يعنيك،  فيام ال  تنطق  * ال 
ختِزن رزقك.

kوصايا النبّي
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عيّر بعضهم مكفوفًا بانه ال يتابع التلفاز فاجابهم شعرا قائال:
ذكاء مكفوف

وعصمة وذخـــــرا  ــرا  ــخ ف الــعــمــى  ــــت  راي
ــي االعــــــــداء والـــعـــيـــب فــيــهــم ــرن ــي ــع ي
والـــوفـــا ــــمــــروءة  ال ـــمـــرء  ال ابـــصـــر  اذا 

ــــــى تـــلـــك الـــــثـــــالث فــقــيــُر وانــــــــي ال
ضـــريـــُر ــــال  ــــق ي ان  ـــب  ـــعـــي ب لـــيـــس 
ــن لـــيـــس يــضــيــُر ــي ــن ــعــي فـــــان عـــمـــى ال

عادًة ما تتكون األرقام الرسية 
أرقام   8 أو   6 من  بنا  اخلاصة 
م��ن أج��ل احل��ف��اظ ع��ىل أمن 
امل��ع��ل��وم��ات، ل��ك��ن ذل���ك ال 
ال��رصاف  أجهزة  عىل  ينطبق 

اآلل.
فالرقم الرسي لبطاقة الرصاف 
اآلل تتكون من 4 أرقام فقط، 
ومن البدهيي أن يعتقد اجلميع 
بأن الرقم الرسي القصري جيعل 
ملن  سهولة  أكثر  األرقام  تذكر 
يعانون من ضعف يف الذاكرة.

ع��ام  إىل  وب���ال���ع���ودة  ل��ك��ن 
املخرتع  ق��ام  عندما   1967
شيفرد  ج��ون  االسكتلندي 
الرصاف  آلة  باخرتاع  ب��ارون 

وراء  السبب  لنا  يتضح  اآلل، 
لبطاقة  ال���رسي  ال��رق��م  ق��رص 

الرصاف اآلل.
فقد اقرتح بارون يف البداية أن 
يكون الرقم الرسي مكونا من 
6 أرقام لكن عدم قدرة زوجته 
األرق��ام  تذكر  ع��ىل  ك��ارول��ني 
اخ��رتاع��ه  ت��ع��دي��ل  إىل  دف��ع��ه 
أكثر  ال���رسي  ال��رق��م  وج��ع��ل 
حتمل  يستطع  ل  ألن��ه  سهولة 

غضب زوجته.
واألرق��ام  التعديل  ذاك  ومنذ 
اآلل  ال��رصاف  لبطاقة  الرسية 
وأصبح  أرق��ام   4 من  مكونة 
من الصعب تغيري النظام حول 

العال مع مرور الزمن.

األذربيجانية  الفنانة  أع��دت 
ُمصحفًا  زاده«  حمّمد  »تونزاال 
كتبته باللون الذهبي عىل قامش 

حريري أسود شّفاف.
إلع��داد  الفنانة  واستخدمت 
من  م����رتًا(   50( امُل��ص��ح��ف 
ال��ق��امش ال��ش��ّف��اف األس���ود 
األلوان  من  مليلرت(  و)1500 
واعتربت  والفضية،  الذهبية 
أثرها  امُلصحف  إن  الفنانة 
الفني األهم الذي حاولت من 
بعد  تنفيذ فكرة جديدة  خالله 

سنوات من العطاء الفّني.
امُلصحف  ُص��ن��ع  واس��ت��غ��رق 
م��ن ق��ب��ل »ت���ون���زاال« ث��الث 

بعد  إنجازه  وقّررت  سنوات، 
التي  األب��ح��اث  أظ��ه��رت  أن 
ألحد  ُيسبق  ل  أّن��ه  هبا  قامت 
كتابة القرآن الكريم كاماًل عىل 

احلرير«.
من  ما  أّنه  »تونزاال«  واعتربت 
عىل  القرآن  كتابة  يف  ُمشكلة 
ذكره  ورد  الذي  احلرير  قامش 

فيه..
سعادهتا  عن  الفنانة  وأعربت 
ُمصحف  أول  إلن��ج��ازه��ا 
العال،  يف  احلرير  عىل  مكتوب 
وأشارت اىل أهّنا ل تلق صعوبة 
تعرف  ألهّن��ا  كتابته  يف  كبرية 

احلروف العربية.

لماذا يتكّون الرقم السري 
للصراف اآللي من 4 أرقام فقط؟

أذربيجانيـــة تنجـــز أول ُمصحف 
مكتوب على الحرير في العالم
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أكبر مشــــروع عصري للعتبة الحســــينية المقدســــة تمثل بـ )مدينة ســــيد األوصياء ـ عليه الســــالم ـ 
للزائرين( على طريق )بغدادـ  كربالء( والتي ُوضَع حجُر أساســــها في مناســــبة والدة السيدة الزهراء 
)عليها السالم( وافتتحْت بمناسبة والدة أبيها رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(.. وحملْت اسم بعلها 

سّيد األوصياء علي بن أبي طالب )عليه السالم(..


