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)105( وم��ا أنزلنا القرآن إاّل باحلق مبرشا للمطيع بالثواب َوَنِذيرًا  للعايص بالعقاب. )106( 
يف املجمع عن َعيّل عليه الس��الم فّرقناه بالّتش��ديد } لَِتْقَرأُه َعىَل النَّاِس َعىَل ُمْكٍث { عىل مهل 
ْلَناُه َتْنِزياًل { عىل حسب احلوادث.  )107(  وتؤدة فاّنه أيرس للحفظ وأعون يف الفهم } َوَنزَّ
ف��اّن إيامنكم بالقرآن ال يزيده كاماًل وامتناعكم عنه ال يورثه نقصانًا فالعلامء الذين قرؤوا 
الكتب الس��ابقة وعرُفوا حقيقة الوحي وامارات الّنب��ّوة ومتكّنوا من الّتمييز بني املحّق 
واملبط��ل. القّم��ي يعني أهل الكت��اب الذين آمُن��وا برس��ول اهلل } إَِذا ُيْت��ىَل َعَلْيِهْم { 
دًا { يسقطون عىل وجوههم تعظياًم ألمر اهلل وشكرًا  وَن لأَِلْذَقاِن ُس��جَّ القرآن } َيِرُّ
النجازه وعده يف تلك الكتب ببعثه حمّمدًا صىلَّ اهلل عليه وآله وسلم عىل فرتة من 
الّرس��ل وانزال القرآن عليه.  )108( إّنه كان وعده كائنًا ال حمالة. )109( القّمي 
فرّس األذقان بالوجوه ومعنى ال��اّلم اإِلختصاص ألهّنم َجَعلوا أذقاهنم ووجوههم 

للّسُجود واخلرور } َوَيِزيُدُهْم { سامع القرآن } ُخُشوعًا { ملا يزيدهم علاًم ويقينًا.
)110( القّمي عن الصادق عليه السالم يف هذه اآلية اجلهر هبا رفع الصوت والّتخافت 
ما ال تسمع نفسك واقرأ بني ذلَِك. وعن الباقر عليه السالم فيها اإِلجهار أن ترفع صوتك 
ُتس��معه من َبُعد عنك واإِلخفات أن ال تس��مع من معك إاّل يس��رًا. )111( يف الكايف عن 
الص��ادق عليه الس��الم قال رجل عنده اهلل أكرب فقال اهلل أكرب م��ن أّي يشء فقال من كّل يشٍء 
فقال عليه الس��الم حّددته فق��ال الرجل كيف أقول قال قل اهلل أكرب م��ن أن يوصف ويف رواية 
أخ��رى فقال وكان ثّمة يشء فيكون أكرب من��ه فقيل وما هو قال أكرب من أن يوصف ويف التهذيب 
عنه عليه الس��الم أّنه أمر من قرَأ هذه اآلية أن يكرّب ثالثًا. س��ورة الكهف )1( يعني القرآن علم اهلل 
س��بحانه عباده كيف حيمدونه عىل اجّل نعمه َعليهم اّلذي هو َس��َبب نجاهتم ومل جيعل فيه اختالال يف 
اللف��ظ وتناقضا يف املعنى والعوج بالك��رس يف املعاين كالَعوج بالفتح يف األعي��ان. )2( القّمي قال هذا 
َعل َلُه ِعَوج��ًا فقّدم َحرفا َعىل َحرف }  اًم َومَلْ جَيْ م ومؤّخ��ر ألّن معناه اّلذي َانزل َعىل عب��ده الكتاب َقيِّ مق��دَّ
اِكثنَِي ِفيِه َأَبدًا  ن َلُدْنُه { صادرًا من عنده. )3( مَّ لُِينِذَر َبْأسًا َشديدًا { اي لينذر اّلذين كفروا عذابًا شديدًا } مِّ
، ب��ال انقطاع.  )4( القّمي يعني قريش��ًا حيث قالوا اّن املالئكة بن��ات اهلل واليهود والّنصارى يف قوهلم ُعَزْيٌر 

ابُن اهلل واملسيح ابن اهلل.

سورة اإلسراء

تفسيرالسورة

ا َوَنِذيًرا }اإلرساء/105{ َوُقْرآنًا َفَرْقَناُه لَِتْقَرَأُه َعىَل  ً قِّ َنَزَل َوَما َأْرَسْلَناَك إاِلَّ ُمَبرشِّ قِّ َأنَزْلَناُه َوبِاحْلَ َوبِاحْلَ
ِذي��نَ ُأوُتوْا اْلِعْلَم  ْلَناُه َتنِزياًل }اإلرساء/106{ ُقْل آِمُن��وْا بِِه َأْو اَل ُتْؤِمُنوْا إِنَّ الَّ ��اِس َعىَل ُمْك��ٍث َوَنزَّ النَّ
َنا إِن َكاَن َوْعُد  َحاَن َربِّ ًدا }اإلرساء/107{ َوَيُقوُلوَن ُس��بْ وَن لأَِلْذَقاِن ُس��جَّ ِمن َقْبِلِه إَِذا ُيْتىَل َعَلْيِهْم َيِرُّ
وَن لأَِلْذَقاِن َيْبُكوَن َوَيِزيُدُهْم ُخُشوًعا }اإلرساء/109{ ) سجدة  َنا مَلَْفُعواًل }اإلرساء/108{ َوَيِرُّ َربِّ
َهْر بَِصاَلتَِك َواَل  ى َواَل َتْ ْس��نَ ء احْلُ ا َتْدُعوْا َفَلُه اأَلْس��امَ ا مَّ َن َأيًّ مْحَ مس��تحبة ( ُقِل اْدُعوْا اهلّلَ َأِو اْدُعوْا الرَّ
ُه  ا َومَل َيُكن لَّ ِ الَِّذي مَلْ َيتَِّخْذ َوَل��دً ْم��ُد هلِلّ ��ا َواْبَتِغ َبنْيَ َذلَِك َس��بِياًل }اإلرساء/110{ َوُقِل احْلَ اِف��ْت هِبَ ُتَ

ُه َتْكبًِرا }اإلرساء/111{ ْ لَّ َوَكربِّ َن الذُّ ُه َوِلٌّ مِّ يٌك يِف امْلُْلِك َومَلْ َيُكن لَّ َشِ
سورة الكهف )18(

ِحيِم ِن الرَّ مْحَ بِْسِم اهلّلِ الرَّ
يًدا ِمن  ُينِذَر َبْأًس��ا َش��دِ اًم لِّ ُه ِعَوَجا }الكهف/1{ َقيِّ َعل لَّ ِ الَِّذي َأنَزَل َعىَل َعْبِدِه اْلِكَتاَب َومَلْ جَيْ ْمُد هلِلَّ احْلَ
ا }الكه��ف/2{ َماِكثنَِي ِفيِه َأَبًدا  ْم َأْجًرا َحَس��نً اِت َأنَّ هَلُ احِلَ ِذي��نَ َيْعَمُلوَن الصَّ ُدْن��ُه َوُيَب��رشَِّ امْلُْؤِمننَِي الَّ لَّ

}الكهف/4{  َوَلًدا   ُ َذ اهللَّ َ َقاُلوا اتَّ ِذيَن  الَّ }الكهف/3{ َوُينِذَر 



قال االمام الرضا عليه الس��الم: ) ان الناس لو علموا حماس���ن كالمنا ال تبعونا (، هذا احلديث فيه وعظ 
وتنبيه ونور لنا لكي ُنحس��ن إتباع اهل البيت عليهم الس��الم فلو انشغلنا بامهية حماسن اهل البيت عليهم 
الس��الم ب��دال  من نقد االخرين والبح��ث عن اخطائهم او التجاوز عىل رموزهم ل��كان إتباع اهل البيت 

عليهم السالم امرا مفروغا منه ، وكثر من مشاهد احلياة تثبت ذلك .
واالم��ر املهم من يعّلم الناس حماس��ن كالم اهل البيت عليهم الس��الم فاملس��ؤولية بالدرجة االوىل ملقاة 
عىل كل من يتصدى للخطاب االس��المي س��واء بمن��رب او بكتاب او بإعالم ، وه��ذا احلديث وغره من 
االحاديث التي حتمل املعنى نفس��ه هي الطريق الس��ليم اليصال الرس��الة املحمدية برواية الثقل االصغر 
اهل بيته االطهار وعليه جيب التبحر يف كالم املعصوم ومعرفة دوافعه واملراد منه حتى يكون سهل التلقي 

لالخرين وهذه املحاسن ال تظهر اذا ما انشغلنا بنقد غرنا بل قد ُيساء لنا ولرموزنا لو اسأنا الترصف .
والعلوم هنا ليس��ت االخالقية او الفهمية بل كل املجاالت العلمية التي تصب يف خدمة البرشية تدوننا 
يف تراث اهل البيت عليهم السالم وهذا جيعلنا امام مسؤولية مهمة تعلنا من خالهلا يتبع االخرون تراث 

اهل البيت عليهم السالم. 
 

رسالُة الحقوق لإلمام زين العابدين
a

* أما حق الصاحب فأن تصحبه بالفضل ما وجدت إليه سبيال وإال فال أقل من اإلنصاف وأن تكرمه 
كام يكرمك وحتفظه كام حيفظك، وال يسبقك فيام بينك وبينه إىل مكرمة، فان سبقك كافأته وال تقرص به 

عام يس��تحق من املودة تلزم نفس��ك نصيحته وحياطته ومعاضدته عىل طاعة ربه، ومعونته عىل نفسه 
فيام هيم به من معصية ربه، ثم تكون عليه  رمحة وال تكون عليه عذابا وال قوة إال باهلل.

* وأما حق الرشيك فإن غاب كفيته، وإن حرض ساويته، وال تعزم عىل حكمك دون حكمه، 
وال تعم��ل برأيك دون مناظرته، حتفظ عليه ماله وتنف��ي عنه خيانته ، فيام عز أوهان، فانه 

بلغنا أن يداهلل عىل الرشيكني مامل يتخاونا وال قوة إال باهلل.

ُمهم؟ َمْن ُيعلِّ

االفتتاحية





العراقيَّ  الجيَش  ُيهنُئ  الصافي  السيُد 
بعَض  وي��ت��ن��اوُل  ت��أس��ي��ِس��ه  ب��ذك��رى 
المظاهِر االجتماعيِة السلبيِة المحيطِة 

بمهنتي الطبِّ والتعليِم

هُننئ  ب����دءًا  أخ����وايت  أخ���ويت 
ال��ش��ع��ب ال��ع��راق��ي ب��ذك��رى 
البطل  العراقي  تأسيس اجليش 
الكبرة  تضحياته  مثمنني 
الوطن  عىل  احلفاظ  اجل  من 
االرهابية  للقوى  والتصدي 
بالبلد.  تعبث  ان  حت��اول  التي 
املقاتلني  دور  نثمن  وكذلك 
امل��ع��رك��ة  ه���ذه  االب���ط���ال يف 
امل��ه��م��ة يف حم��ارب��ة  امل��ص��ري��ة 
سائلني  الداعيش..  االره��اب 
اهلل تبارك وتعاىل هلم ولنا مجيعًا 
بالنرص املؤزر القريب بعون اهلل 

تبارك وتعاىل.
عن  ات��ك��ل��م  ان  اخ���ويت  اود 
املواضيع االجتامعية مع  بعض 
مطلب  اي  ع��ن  النظر  غ��ض 
احل��االت  بعض  هناك  آخ��ر.. 
تزداد  ثم  تنمو  قد  االجتامعية 
فهذه  معينا  ظرفا  مستغلة  نموًا 
نتحدث  انام  امثاهلا  أو  الظاهرة 

اي  عن  النظر  غض  مع  عنها 
اقتصادي..  سيايس  اخر  لون 
امني، نحن نتناول قضية وهذه 
سأتناول  اثارها..  هلا  القضية 

قضيتني:
القضيُة االوىل: 

العنف  استخدام  قضيُة  هي 
الرشائح  بعض  مع  امل��ربر  غر 
وباألخص  املهمة  االجتامعية 
شحي���ة االط���ب���اء.. ع���ادة يف 
من  طبقات  هناك  جمتمع  اي 
احت���دث عن  ان���ا ال  ال��ن��اس، 
عن  احتدث  الطبقي  التفاضل 
امر  وهذا  االجتامعية  املراتب 
طبيعي يف اي جمتمع تد العامل 
واملدير  وال��ف��الح  واملهندس 
واالمي  املتعلم  نجد  والعاطل 
برتكيبتها  املجتمعات  هذه   ..
تنظم  ألن  تسعى  االجتامعية 
الكل  اىل  امورها والكل حيتاج 
االحتياج..  حاالت  باختالف 

ولذلك املجتمعات تكون فيها 
لو كان فيها   ً حالة صحية مثال 
الصحي  التثقيف  م��ن  حالة 
تكون حالة بعيدة عن اجلهل لو 
كان فيها حالة من التثقيف عىل 

حب التعلم.
اجتامعيًا  ال��ص��ح��ي  اجل��ان��ب 
بام هو  جانب ممدوح والطبيب 
عن  احتدث  انا  الحظوا  طبيب 
تقول هناك طبيب  الطب  مهنة 
غر جيد هناك كذا انا ال اتكلم 
عن  اتكلم  وانام  اشخاص  عن 
هذه  الطب  حالة  وه��ي  حالة 
واملجتمع  صحية  حالة  احلالة 
الكفاءات  هذه  حيرتم  ان  البد 
الح��ت��ي��اج��ه هل��ا ..وال��ط��ب��ي��ب 
االجتامعية  الطبقات  ضمن 
مع  الطبيب  هذا  جيدة  وطبقة 
حاجة املجتمع له وانا اكرر هنا 
احتدث  مهنة ال  احتدث عن  انا 

عن شخص..

هذا الطبيب بام هو طبيب قطعًا 
هذا  وبالنتيجة  دوره  ي��امرس 
الطبيب قد يطئ وهذه القضية 
قديمة حتى عندنا يف الفقه باب 
..الطبيب  الطبيب  استئجار  يف 
اخطأ  الطبيب  وإذا  يطئ  قد 
ما هي  يتحمل مسؤولية اخلطأ 

مسؤولية اخلطأ؟
الطبيب اذا مل يطئ او ان اهل 
العملية  هذه  له  قالوا  املريض 
اي  من  نعفيك  ونحن  خطرة 
عمله  وباش  اخرى  التزامات 
ليس   .. ت��ويف  امل��ري��ض  لكن 
عملية  له  ُتعمل  شخص  كل 
هذا  توجد  ال  ينجو  جراحية 
الدنيا ال قدياًم وال  بقاع  يف كل 
حديثًا انام حتدث حاالت الوفاة 
امر  وه���ذا  الطبيب  عمل  يف 
ذلك  بعد  نبدأ  ثم  معروف.. 
بالنقطة الثانية هل هناك تقصر 
يف جانب الطبيب او بتعبر ادق 

تناوَل ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد 
كربالَء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الصافي  أحمد 
المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي 
الشريف في  7/ربيع  الحسيني  الصحن  أقيمت في 
قضيتين  تناول  2017/1/6م  الموافق  1438ه���  الثاني/ 

قائال :
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هل هناك ضامن عىل الطبيب؟
حيصل  الذي  الشديد  لألسف 
ح��االت  تنتابه  ب��دأ  الطبيب 
الناس  بعض  ألن  الرعب  من 
تعامال  القضية  مع  يتعامل  ال 
مستوى  اىل  يرقى  اجتامعيًا   ً
هذا  تويف  ان  بمجرد  املسؤولية 
اهله  عىل  عزيز  هو  الشخص 
وعلينا وعىل الطبيب، لكن يأيت 
حياولون  مهجية  بطريقة  هؤالء 
أن يعتدوا عىل الطبيب .. اقول 
حمببة  غر  اجتامعية  حالة  هذه 
أعطي  أن  أري��د  ال  اخ���واين.. 
الطبيب   .. قسوة  أكثر  ألفاظا 
طرق  هناك  م��ق��رصًا  ك��ان  اذا 
نلجأ  وشعية  وعرفية  قانونية 
يتحمل  الطبيب  ونجعل  هل��ا 
الطريقة  هبذه  اما  املسؤولية.. 
يف  ليس  فوىض  ستتولد   ً اوال 
كل  سيتجرأ  فقط   احلالة  هذه 
القوة  اسباب  بعض  يملك  من 
اآلخ��ري��ن،  ع��ىل  ي��ع��ت��دي  ان 
االطباء  بعض  سيجعل  وه��ذا 
امسِّ  يف  ونحن  البلد  يغادرون 
املعتدى  الطبيب  ال  احل��اج��ة 
عليه فقط بل حتى إىل  األطباء 
اآلخرين فهذه احلالة حتصل مع 
كل  كانت  فاذا  االطباء..  امهر 
قطعًا  الطريقة  هبذه  ُتقابل  حالة 
فوىض  اىل  املسألة  ستتحول 
وهذه حالة اجتامعية نّبهنا عليها 
ب��دأت  واق��ع��ًا  لكن  سنني  م��ن 

القضية تزداد يومًا بعد آخر.
احلالة  هذه  به  متر  ال��ذي  اق��ول 
يف  يفكر  ان  الب��د  االنفعالية 
كان  اذا  االم���ر  ه��ذا  ع��واق��ب 
الطبيب مقرصًا فهناك التزامات 
العنيفة  الطريقة  هذه  ملاذا  عليه 
يف ارعاب هذا السلك الطبي.. 
االخ��وة  بعض  اس��ت��غ��رب  ان��ا 
العلمي  السادس  طالب  االن 

يتنافسون عىل الدرجات العالية 
هؤالء  آب��اء  يأيت  ثم  حق  وه��ذا 
يعرتض ان ولده ملاذا مل ُيقبل يف 
ان  الواقع  يف  مثال،  الطب  كلية 
هذا  االزدواجية  من  حالة  هذه 
ابنك طبيب هبذا الترصف منك 
سيكون مصره مصر ما تفعله 

انت مع الناس. 
طبيبًا  يكن  مل  اذا  كمهنة  الطب 
هنيئ  ان  علينا  جيب  البلد  يف 
الطب  ال��ن��اس،  يعالج  طبيبًا 
ونشجع  هلا  نسعى  شيفة  مهنة 
الب��د  الطبيب  ن��ع��م  عليها، 
قلنا  وج��ي��دًا  ح��اذق��ًا  يكون  ان 
احتدث  انا  آخ��ر..  مطلب  هذا 
حالة  ت��أخ��ذن��ا  ال  مهنة  ع��ن 
وال��روح  والعصبية  االنفعال 
اشياء  نرتكب  ان  اىل  الشيطانية 
قد  االنسان  عليها..  نندم  قد 
نستغل  جهة  ضعف  يستغل 
هذه  ي��امرس  ان  عىل  جهة  قوة 
الطريقة..  هب��ذه  الضغوطات 
هذا امر مرفوض مجلة وتفصياًل 
املتصدين ألمثال  وعىل االخوة 
اىل  يلتفتوا  ان  املسائل  ه��ذه 
بقيت  اذا  االمور  هذه  عواقب 
عليه  املجتمع  الطريقة  هب��ذه 
تتحمل  ال  كفاءاته  حيمي  ان 

مؤسسة واحدة وفقط.
القضيُة الثانية :

تتنافس  ايضًا  الشعوُب  طبعًا 
ينقل  التعليم وعندما  مسألة  يف 
نوعية  عىل  يتنافسون  ونشاهد 
اجليدة  واملدارس  اجليد  التعليم 
واح��دة  قضية  عن  احت��دث  ان��ا 
اجلانب  وه��ذا  اجلانب  هذا  يف 
اريد  ال  متعددة   مفاصل  فيه 
املدرسة  بناية  عن  احت��دث  ان 
التعليم  طريقة  عن  واحت��دث 
وان���ام احت���دث ع��ن ح��ال��ة من 

احلاالت.

انا ابني طالب فرضًا وبالنتيجة 
ويفرتض  مدرسة  اىل  سيذهب 
يتعلم سأكون انا كأب واحتدث 
عن احلالة السلبية اآلن سأكون 
ابني سواء  انا كأب مدافعًا عن 
يف  نشط  غر  خمطئًا  ابني  ك��ان 
اف��راغ ذلك   ً ال��دراس��ة حم��اوال 
عىل رأس املعلم بحيث سيكون 
االضعف  احللقة  ه��و  املعلم 
اذا  او  الطفل  ه��ذا  رس��ب  اذا 
ق��د تكون  ت��رصف��ات  ت��رصف 
املعلم  سيكون  اخالقية..  غر 
سيأيت  االض��ع��ف  احللقة  ه��و 
املعلم  عىل  ويتكلم  االم��ر  ول 
مستوى  اىل  ترقى  ال  بكلامت 

ول االمر او املعلم.
املسألة  أن  عىل  أرك��ز  أن  اود 
بمطلب  ع��الق��ة  هل��ا  ل��ي��س��ت 
ان��ا  اق��ت��ص��ادي  وال  س��ي��ايس 
احتدث عن طريقة التعليم، ول 
اذا مل يزرع يف ذهن ولده  االمر 
احرتام املعلم ، االبن سيتمرد يف 
املستقبل حتى عىل أبيه.. املعلم 
البد ان يكون حمرتمًا اجتامعيًا.. 
اجتامعية..  ظاهرة  عن  احتدث 
البد ان يكون املعلم حمرتمًا ملاذا 
هذه اجلرأة عىل املعلم واملدرس 
وع����ىل م���ن ي�����امرس م��س��أل��ة 
اغلب  ان  اعتقد  انا  التعليم.. 

احلضور يؤيدون ما سأقول:
مثاًل  الطالب  كان  سابقًا  املعلم 
وقت  يف  ليس  العرص  وقت  يف 
الطالب  املعلم  رآه  اذا  ال��دوام 
ناشئ  اخل��وف  وه��ذا  سيخاف 
مثال  املعلم  يقول  اح��رتام  من 
..من  الشارع  يف  العب  رآين   ً
خارج  يلعب  ان  الطالب  حق 
املعلم كانت  الدوام  لكن هيبة 
الطالب  وك��ان  وق���ارا  تعطي 
إىل  انتباها  يشد  جيلس  عندما 
يريب  املعلم  الن  املعلم  ه��ذا 

يكتب  عندما  املعلم  االن  فيه.. 
ألولياء  املالحظات  دف��رت  يف 
االم����ور.. اول��ي��اء االم���ور ال 
مّنة  اصحاب  وكأهنم  يكرتثون 
املعلم  )ال(  املعلم..!  هذا  عىل 
يعّلم..  فهو  املّنة  صاحب  هو 
احت��دث  ان��ا  اخ���واين  والتفتوا 
املعلم  التعليم.. ستقول ل  عن 
درس  عن  يبحث  او  يعّلم  ال 
خاص او فيه مشاكل انا احتدث 
نبقي  ان  ..يفرتض  التعليم  عن 
الناس  التعليم  عملية  ونقّدس 
تأثرهم  بسبب  صنعوا  اآلن 
 .. االبتدائية  يف  حتى  باملعلم 
فيهم  ون��ّم��ى  حسس  املعلم 
البلد  وحلب  للعلم  طيبة  روحًا 
اصبح انسانًا فعالً  البلد يستفيد 

منه..
املحيط  او  االم��ور  اولياء  لكن 
احلصة  للمعلم  نعطي  ان  البد 
االح��رتام  الرتبية  من  احلقيقية 
اعلم  ان��ا  الرتبية  م��ن  ال��الئ��ق 
ينفقون  املعلمني  بعض  االن 
سبيل  يف  اخلاصة  امواهلم  من 
بسيطة  مستلزمات  يشرتي  ان 
هييئ  حتى  امل��دارس  هلا  تفتقر 
يستطيع  م���ا  ب��م��ق��دار  ج����وًا 
ل��ل��ط��ال��ب.. امل��ع��ل��م حي��ت��اج 
التعليمية  املسألة  عن  وأحتدث 
اش��خ��اص،  ع��ن  احت���دث  وال 
البد  املهنة  هذه  التعليم  مهنة 
الكريم  وال��ق��رآن  ُت��ق��دس  أن 
العلم  مسألة  عن  كثرًا  حدثنا 
..هناك ظواهر اجتامعية اخرى 
بني  هلا  النظر  نلفت  ان  حتتاج 
علينا  تؤثر  ألهنا  واخ��رى  فينة 

اجتامعيًا مجيعًا.
وصىل  العاملني  رب  هلل  واحلمد 
الطيبني  وآل���ه  حممد  ع��ىل  اهلل 

الطاهرين.

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



نؤكد  مقدمة  ك��ل  يف  ونحن 
له  إق���رارًا  املطلب  ه��ذا  ع��ىل 
يف األذه���ان وال��ق��ل��وب، أل، 
غر  ت��ع��اىل  اهلل  إىل  حاجتنا 
يفرتض  دائ��اًم  ونحن  منتهية 
اهلل  لرضا  سباق  يف  نكون  أن 
)تبارك وتعاىل(، فاأليام متيض 
تتبعها،  والسنون  والليال، 
هذه  من  سنخرج  وبالنتيجة 
خروجنا  وسيكون  الدنيا، 
مل  أم  شئنا  س��واء  علينا،  قهرًا 

نشْأ 
اهلل  يدي  بني  سنقف  حيث   ،
وهو  احل��س��اب،  ويبدأ  تعاىل 
غفلة  توجد  فال  بدقة  حساب 

يمكننا  وال  املحاسب  ل��دى 
نزّور ونبدل ونغّر، فنحن  أن 
فقط،  واحد  يشء  مع  سنقف 
سيكون  الدنيا  يف  أحسناه  إن 
منه،  نتزّود  مل  وإن  لنا،  منجاًة 
علينا،  وب��ااًل  األمر  فسيكون 
الصالح،  العمل  وه��و  أال 
وهو الذي يفرتض أن تنافس 
داموا يف هذي  ما  فيه األحياء 
التي  األدعية  هذه  وما  الدنيا، 
يبينها األئمة األطهار )عليهم 
هل��ذه  إق�����رارًا  إال  ال���س���الم( 
احلقيقة التي البّد لنا منها، بأن 
عمل  يكون  أن  البّد  اإلنسان 
وأن  صاحلًا،  عماًل  اإلنسان 

يسعى دائاًم لينال رضا من بيده 
مجيع األسباب وهو اهلل )جل 
وعال(، لذلك فإن حاجتنا إىل 
عرضية  حاجًة  ليست  اخلالق 
وإنام حاجة صميمية وأساسية 
أن  والبّد  دائاًم،  األولوية  وهلا 

نستشعر هذه احلالة،
أو  جيلس  عندما  ف��اإلن��س��ان 
ينام، إذا شغله شاغل عن غر 
ذكر اهلل تعاىل فالبد أن تكون 
مشكلة  وهي  مشكلة،  عنده 
ي��س��أل سائل  ال��ت��وج��ه، وق��د 
اإلن��س��ان  ل��دى  نعم  وي��ق��ول 
وضعه  بمتقىض  ش��واغ��ل 
لكن  صحيح،  وهذا  وحياته، 

فالبّد  شغلنا  إذا  شاغل  أي 
قوة  ورائ��ه  من  أن  يتقني  أن 
تتمثل باهلل )سبحانه وتعاىل(، 
أن  فالبد  شاغل  شغله  ف��إذا 
ينتقل ذهنه إىل أن اهلل تعاىل هو 
بيديه هذه األسباب، فإن كان 
الشاغل هو همُّ دنيا فليعلم أن 
بيد اهلل تعاىل تبدل احلال، وإن 
عن  عبارة  هو  الشاغل  ك��ان 
فالبد  هبا  ويفرح  جاءته  نعمة 
النعمة  ه��ذه  أن  ينسى  ال  أن 
وهي  اهلل  من  بتوفيق  كانت 
وأمثال  للشكر،  مستوجبة 
هذه األمور التي البد أن نقف 

عندها وقفة الشاكر.

مستقاٌة من اخلطبة الدينية لصالة اجلمعة بإمامة سامحة السيد أمحد الصايف يف الصحن احلسيني الرشيف؛ يف 7/ربيع الثاين/ 1438هـ املوافق 2017/1/6م

الفقرات  إلى  وصلنا  وقد  )التوبة(  بدعاء  الموسوم  الدعاء  بنا من  مّر 
)عليه  السجاد  اإلم��ام  بينه  الذي  المبارك،  الدعاء  هذا  من  األخيرة 
السالم(  )عليه  بين  عندما  الداعي،  من  النتيجة  وحصلت  السالم( 

المراحل التي ينتقل فيها هذا التائب إلى اهلل )تبارك وتعالى(

النبيُّ األكرم.. 
رحمٌة مهداْة وطريق نجاْة
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ويف ختاِم هذا الدعاء املبارك، 
النعم  من  نعمة  نبني  أن  نريد 
ولكنها  عنها  نتكلم  دائام  التي 
م��ّن��ا معاش  خ��اص��ة وحت��ت��اج 
أال  فيها،  نتدبر  أن  املسلمني 
النبي  ووج����ود  بعثة  وه���ي 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  األكرم 
)عليه  اإلمام  عليها  رّكز  التي 
اإلمام  يقول  حيث  السالم(، 
ال��س��ج��اد )ع��ل��ي��ه ال��س��الم(: 
َوآلِِه  د  مَّ حُمَ َعىَل  َصلِّ  ُهمَّ  )أللَّ
د  مَّ َكاَم َهَدْيَتَنا بِِه َوَصلِّ َعىَل حُمَ
َوَصلِّ  بِِه،  اْسَتْنَقْذَتَنا  َكاَم  َوآلِِه 
َتْشَفُع  َصاَلًة  َوآلِ��هِ  د  مَّ حُمَ َعىَل 
اْلَفاَقِة  َوَي��ْوَم  اْلِقَياَمِة  َي��ْوَم  َلَنا 
ء َقِديٌر  إَلْيَك، إنََّك َعىَل ُكلِّ يَشْ
َيِسر(، َوطبعًا إن  َعَلْيَك  َوُهَو 
الطريق،  هداية  هي  اهل��داي��ة 
احلق،  طريق  اهلل  يريه  حيث 
كان  النبي  أن  اإلم��ام  ومعنى 
ما  خ��الل  من  لنا  اهل��ادي  هو 

يواصل  وك��ان  نفسه  أتعب 
الليل بالنهار يف سبيل أن يبنّي 
احلق  أو أخرى طريق  بطريقة 
والصالح، ولقد كان أسلوب 
منتهى  يف  هادئًا  أسلوبًا  النبي 
والقرآن  واحلكمة،  البالغة 
الكريم يقول له: )وإّنَك لعىل 
فهذا  ولذلك  عظيم(،  خلٍق 
جدًا  مهم  بذله  ال��ذي  اجلهد 
بقية  منه، وكذلك يف  لنستفيد 
الرشيف،  الدعاء  من  املقاطع 
بالشكر  ن��رّد  أن  الب��ّد  وهنا 
النبي  نشكر  وأن  ت��ع��اىل  هلل 
سواء  إىل  هدانا  ال��ذي  أيضًا 
املسلمون  فنحن  السبيل، 
عمومًا قد يكون عندنا تقصر 
شخصية  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف 
الصالة  أفضل  )عليه  النبي 
الشخصية  ه��ذه  وال��س��الم(، 
مثيل،  هلا  يكون  أن  يمكن  ال 
كلّيات  سّلط  الكريم  والقرآن 

مهمة هلذه الشخصية املعّظمة، 
كثرة  ألم��ور  حم��ور  وجعلها 
بعض  يف  حدد  والقرآن  جدًا، 
أنه البد أن  احلاالت بوضوح 
خالل  من  هو  املدخل  يكون 
)وما  فقال:  الشخصية،  هذه 
أي  فخذوه(،  الرسول  أتاكم 
النبي،  جاء  بام  نأخذ  أن  أمرنا 
والنبي إذا هنانا عن يشء فالبد 
النبي  ألن  ننتهي؛  أن  طبعًا 
فقط  ليس  رمحة  ُأرسل  اخلاتم 
لنا وإنام للعاملني، وهذه الرمحة 
ال يمكن أن يصدر منها إال ما 
يكون رمحًة لنا، فكلُّ ما عندنا 
وتوفيقات  ت��وّج��ه  م��ن  اآلن 
ب��ربك��ات  وال��ع��ي��ش  ورزق 
فنحن  عندنا  ما  وكل  الدين 
عظيمة  شخصية  إىل  مدانون 
)صىل  النبي  شخصية  وه��ي 
اهلل عليه وآله( مع ما بذل من 
يف  الزكّية  نفسه  وأتعب  جهد 

أن يوصل لنا ما أمر اهلل تعاىل 
مقام  أن  يعرف  فاجلميع  به، 
يف  ولكن  كبر؛  مقام  الرسالة 
عني الوقت أن هنالك صعوبة 
يف تأدية الرسالة، فنحن نعّظم 
النبي ونقول أنه سلطان الدنيا 
واآلخرة؛ لكن يف عني الوقت 
ذلك اجلهد اخلاص الذي بذله 
النبي سواء قبل البعثة وما بعد 
هذه  يكون  بام  وتنبؤه  البعثة 
يتحملها  أن  يمكن  ال  أشياء 
قد  نقول  ولذلك  أح��د،  أي 
بذل جهدًا خارقًا يف سبيل أن 
يوصل لنا ما أرسله اهلل تعاىل، 
كان  سواء  أيضًا  اجلهد  وهذا 
حيتاج  النبي  من  يقبل  للذي 
من  يقبل  مل  وال��ذي  يتعلم  أن 
النبي فهو حيتاج أن يتحّمل ما 

يصدر منه.
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اخبار ومتابعات

رار
حــ

والوقف اال العراق  خارج  الشعبي  الحشد  بعالج جرحى  تتكفل  المقدسة  العلوية  العتبُة   •

م الدعم اللوجستي لمقاتليه.. الشيعي في كربالء يقدِّ

• نقابة المعلمين تدعو الى اإلسراع بتشريع قانون )حماية المعلم( للحد من االعتداءات..

• مصر تستعجل العراق لتفعيل اتفاق توريد مليون برميل من نفط  خام البصرة لتكريرها في مصافي القاهرة...

• لجنة الطاقة الوزارية توافق على إقرار مشاريع للكهرباء مع شركة )GE( االميركية وتناقش خطة إستراتيجية لتأمين المياه خالل السنوات المقبلة..

• الحشد الشعبي يتهيأ النطالق الصفحة السادسة من عمليات غرب الموصل منتظرا اوامر القائد العام للقوات المسلحة للدخول الى 
مركز مدينة الموصل...

• مجلس مدينة كربالء  يخصص 21 الف دونم للعتبة الحسينية ويخصص قطع اراٍض إلنشاء عدد من المدارس...

• محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة تمنع توزيع 662 طنا من الرز الهندي بعد ثبوت عدم صالحيته لالستهالك البشري ...

0000

وزيُر العمل يكشف: مقاولون وصاغة بين المتجاوزين على اإلعانة االجتماعية

السعوديُة تعيد احتساب كامل حصة العراق من مقاعد الحج بعد تقليصها

طمأَن وزير العمل والشؤون االجتامعية، حممد شياع السوداين املواطنني املستبعدين من اعانة احلامية 
االجتامعية بإطالقها هلم يف حال صدور قرار االعرتاض الذي يؤيد احقيتهم باإلعانة االجتامعية، 
بان لديه حقا يف االعانة االجتامعية عليه تقديم طلب اعرتاض اىل  الذي يعتقد  املواطن  مبينا ان 
اللجنة املركزية املشكلة برئاسة قاٍض واملوجودة يف كل حمافظة للنظر يف طلبه خالل 15 يوما من 
تاريخ استالمه، مؤكدا انه بمجرد وصول قرار اللجنة يؤيد احقيته باإلعانة سيتم اطالقها فورا، 
رواتب  يتقاضون  للذهب  وصاغة  مقاولني  وجد  والتدقيق،  املسح  مراحل  احد  يف  انه  اىل  الفتا 

احلامية االجتامعية، يف حني ان الكثر من الفقراء هم خارج مرشوع شبكة احلامية االجتامعية.

لكامل  العراق  استعادة  والعمرة  للحج  العليا  اهليئة  أعلنْت 
سيتيح  مما  احلج،  بمقاعد  اخلاصة  السعودية  من  املقررة  حصته 
املوسم  هلذا  الفريضة  لتأدية  املواطنني  من  عدد  ألكرب  الفرصة 
العطية،  الدكتور خالد  اهليئة  املقبلة، أكد ذلك رئيس  واألعوام 
مضيفا أن االجتامع الوزاري الذي مجعه بوزير احلج السعودي 
واملختصني بأمور احلج يف اململكة اثمر عنه العديد من االمور 
االجيابية التي ستصب يف مصلحة احلجاج وتساعدهم عىل تأدية 

مناسكهم براحة ويرس طوال مدة اقامتهم يف الديار املقدسة.
يذكر ان السعودية قررت يف وقت سابق تقليص اعداد حجاج 
والتوسعة  االعامر  اعامل  بسبب   %20 بنسبة  االسالمية  الدول 

التي انجزهتا يف احلرم املكي الرشيف.

•حكومة كربالء المحلية  تؤكد توقف 600 مشروع خدمي في المحافظة 
بسبب أزمة التمويل .. 
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لسنة    )40( بالرقم  الشعبي  احلشد  هيأة  قانون  دخل 
الرسمية  الوقائع  بجريدة  نرشه  بعد  التنفيذ  حيز   2016
االول  ربيع   27 يوم  يف  الصادرة  النسخة  وأظهرت   .
املوافق 26 كانون االول 2016 م نرش قانون  1438ه�� 
هيأة احلشد الشعبي. وتنص فقرات القانون الذي صادق 

عليه رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم عىل االيت:
املعاد  الشعبي  احلشد  هيأة  تكون   – اوال   -1- امل��ادة 
يف   )91( امل��رق��م  ال��دي��واين  االم���ر  بموجب  تشكيلها 
ويعد  املعنوية  بالشخصية  يتمتع  تشكيال   2016/2/24
العام  بالقائد  ويرتبط  العراقية,  املسلحة  القوات  من  جزءا 
باألمر  مواد  من  ورد  ما  يكون  ثانيا-   . املسلحة  للقوات 
الديواين )91( جزءا من هذا القانون وهي : يكون احلشد 
القوات  من  وج��زءا  مستقال  عسكريا  تشكيال  الشعبي 
املسلحة  للقوات  العام  بالقائد  ويرتبط  العراقية  املسلحة 
. يتألف التشكيل من قيادة وهيئة اركان وصنوف والوية 
النافذة  العسكرية  للقوانني  التشكيل  هذا  يضع   . مقاتلة 
يتم  والشهادة.  العمر  شط  ماعدا  النواحي  مجيع  من 
وفق  التشكيل  هذا  وآم��ري  ومسؤول  منتسبي  تكييف 
وخمصصات  وروات��ب  تراتبية  من  العسكرية  السياقات 
وعموم احلقوق والواجبات. يتم فك ارتباط منتسبي هيئة 
احلشد الشعبي الذين ينضمون اىل هذا التشكيل عن كافة 
بالعمل  واليسمح  واالجتامعية  واحلزبية  السياسية  االطر 
من  العسكري  التشكيل  تنظيم  يتم  صفوفه.  يف  السيايس 
هيئة احلشد الشعبي بأركانه والويته ومنتسبيه ممن يلتزمون 
مما ورد آنفا من توصيف هلذا التشكيل وخالل ملدة ثالثة 
ثالثا:   . احكامه  تنفيذ  العالقة  ذات  اجلهات  تتوىل  اشهر. 
العراقي  الشعب  الشعبي من مكونات  تتألف قوة احلشد 
وبام يضمن تطبيق املادة )9( من الدستور . رابعا – يكون 
اعادة انتشار وتوزيع القوات يف املحافظات من صالحيات 
القائد العام للقوات املسلحة حرصا. املادة 2- يتم تعيني 
قائد الفرقة بموافقة جملس النواب واستنادا ألحكام املادة 
61 / خامسًا /ج من الدستور. املادة 3- ترسي احكام 
هذا القانون عىل منتسبي التشكيل اعتبارا من تاريخ قرار 

جملس الوزراء )307( بتاريخ 2014/6/11.

احبطت قوات احلشد الشعبي حماولة تسلل لعنارص )داعش( اإلرهابية 
إىل حمافظتي النجف االشف وكربالء املقدسة .وذكر بيان هليئة احلشد 
الشعبي  احلشد  فصائل  احد  ال��رباق،  قوات    19 لواء  أن   : الشعبي 
االنبار،  غرب  اإلجرامية   )داعش(  عنارص  من  جمموعة  مع  اشتبكت 
وحتديدًا يف املنطقة الواقعة بني 160 كم ومنطقة الصگار باتاه صحراء 
النخيب، إال أن االشتباك اسفرت  عن مقتل 6 من )الدواعش(  وجرح 
فيام    14.5 سالح  حتمل  رباعي  دفع  سيارة  وحرق  منهم،  اخر  عدد 

اجرب ما تبقى منهم عىل اهلروب...

اكَد املتحدث باسم هيئة احلشد الشعبي امحد االسدي يف مؤمتر صحفي 
أكاذيب،  جمموعة  هو  املوصل  حول  الدولية  العفو  منظمة  تقرير  ان 
منظمة  بمقاضاة  اخلارجية  وزارة  يطالب  الشعبي  احلشد  ان  مبينا 
العراق  م مئات الشهداء من اجل  الدولية، مضيفا ان احلشد قدَّ العفو 
بنقل  ب�الدقة  واإلنسانية ودحر زمر االرهاب، مطالبا وسائل االعالم 
يف  للعدو  يروجون  ال��ذي  االشخاص  من  واحل��ذر  االمنية  املعلومة 

وسائل التواصل االجتامعي. 

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

0000

ق�ان�وُن ه�يأة الح�ش�د الش�عب�ي ي�دخ���ل 
ح�ي��ز الت�ن�في��ذ بعد نشره بجريدة

 )الوقائع( الرسمية 

عناصر  لتسلل  يحبط محاولة  الشعبي  الحشُد 
)داعش( إلى النجف وكربالء

هيئُة الحشد الشعبي تطالب الخارجية
 بمقاضاة منظمة العفو الدولية
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من أرض النخيل والشهداء.. البصرة الفيحاء
قها مركز الحوراء )عليها السالم( )ج2( محطات من حياة األبطال، يوثِّ

م��ث��ل��ام ع��زم��ن��ا عىل 
توثيِق جهود مركز احلوراء زينب 

احلسينية  للعتبة  التابع  السالم(  )عليها 
احلشد  شهداء  عوائل  زي��ارة  يف  املقدسة، 
كان  واحتياجاهتا،  أحواهلا  وتفقد  الشعبي 
املشوار  هذا  معهم  نكمَل  أن  علينا  لِزامًا 
الذي يتّوج بعنوان العمل اإلنساين الكبر.
التضحيات  أمِّ  البرصة  مع  أخ��رى  وم��رًة 
اجلسام وأرِض الرجال الغيارى، ولنطرق 

الشهيد  ع��ائ��ل��ة  ب���اب 
حسني سليم جواد     ذي )32 عامًا( 
التنومة،  منطقة   � العرب  شط  قضاء  من 
كان  فقد  ال��يشء،  بعض  خمتلفة  وقصته 
وله  الرشطة  منتسبي  أحد  السعيد  الشهيد 
 )12( ال�  يقارب  ما  العمل  هذا  يف  خدمة 
سنة، كان فيها من املرابطني حلامية احلدود 
اجلهاد  فتوى  ص��دور  وبعد  العراقية، 
وتكرارًا  م��رارًا  الشهيد  ح��اول  الكفائي 

لاللتحاق  رسمي  تفرغ  عىل  حيصل  ان 
يفلح  مل  لكنه  الشعبي  احلشد  بصفوف 
اثنان  التحق  ذات��ه  الوقت  ويف  ذل��ك،  يف 
الشعبي  احلشد  جماهدي  مع  اخوته  من 
حالوة  وذاق��وا  عدة  معارك  يف  وشاركوا 
كان  الذي  الوقت  يف  األع��داء  عىل  النرص 
يكون  ان  الطرق  بشتى  حي��اول  )حسني( 

ثالثهم ملبيًا لنداء املرجعية. 
حيتمل  يعد  مل  )2016م(  ع��ام  بداية  مع 
يرى  وهو  األيدي  مكتوف  يبقى  ان  أكثر 
ضارية  معارك  من  األب��ط��ال  يوضه  ما 
حتى قرر ان يلتحق هبم يف إجازته الدورية 
ضمن لواء عيل األكرب )عليه السالم( وال 
هيمه ماذا حيصل ان مل يستمر يف دوامه، كل 
ما هيمه هو ان يواجه اإلرهاب وجهًا لوجه 
فشارك يف  اهلزيمة واخلذالن،  فيهم  ويرى 
إال  ومل متِض  معارك حترير جبال مكحول 
أيام حتى ُاستشهد فيها جّراء سقوط قذيفة 
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هاون، بتاريخ )5/ 2/ 2016(.
احلشد  يف  شهيد(  )أصغر  مع  نقُف  ث��مَّ 
الشعبي، هذا ما وصف به املركز، الشهيد 
التنومة  م��ن  ط��ه،  جعفر  حسني  البطل 
بلواء  التحَق   ،)2001( مواليد  من  أيضًا، 
بكلِّ  وقاتل  السالم(  )عليه  األك��رب  عيل 
العصابات  الصغر  العمر  بسالة وهو هبذا 
اإلرهابية، مذّكرًا إيانا بأشبال معركة الطف 
العظيمة. هذا الشبل احلسيني الذي يعيش 
ضمن عائلة عانت الكثر من ظروف احلياة 
القاسية، مل يلتحق بصفوف املجاهدين منذ 
تسمح  فلم  الكفائي  اجلهاد  فتوى  انطالق 
مرور  انتظر  بذلك،  القليلة  عمره  سني  له 
انضاممه  يقبلوا  حتى  الصرب  بفارغ  سنتني 
اىل ابطال احلشد الشعبي، اال انه مل ينَل ما 
عليه  اللواء  آمرية  خلوف  نفسه  اليه  تصبو 
من  خوفًا  يرتعب  ورب��ام  صغرًا  زال  فام 
عىل  أرّص  انه  اال  القتال،  ساحات  اج��واء 
مواجهة االرهاب مبينًا هلم انه ال ياف من 
الدواعش اجلبناء، وحصل له ذلك بعد ان 

طلبوا منه موافقة ول امره.
لعام  رمضان  شهر  بداية  مع  التدريب  بدأ 
حتى  التدريب  يف  واستمر  )1436ه���(، 
كان  )1437ه���(  لعام  احل��رام  حمرم  شهر 
اإلرهاب  صد  سواتر  عىل  له  وقوف  اول 
وصل  وال��ذي��ن  وإخ��وت��ه  عمه  أوالد  مع 
اجازته  يف  عاد  مقاتاًل،   )11( اىل  عددهم 
متيض  االج��ازة  اي��ام  يدع  ومل  عائلته،  اىل 
دون ان يقوم بعمٍل ما، فباش بنفسه ببناء 
ليعاود  االجازة  انتهت  هلم،  ثانية  غرفة 
مرة اخرى مواجهة االرهاب، هذه املرة 
كام تصفه خالته يتلف عن السابقة كان 
يزهو بمالبسه العسكرية وسعيدا جدًا، 
ودعته  زفافه  يوم  كأنه  شعرت  والدته 
هو  ام��ا  حلفظه،  قرآنية  آي��ات  بقراءة 

فواعد والدته ان يكمل الغرفة بعد عودته.
اهنا  يصدق  ال  الشهيد  وال���دة  ي��رى  م��ن 
العمر، بل عكس  فلّذة كبدها هبذا  فقدت 
ذلك فهي تشكر اهلل واإلمام احلسني )عليه 
املنزلة  هذه  عىل  حصلوا  ألهنم  السالم( 
تلك  وجاءت  ولدهم  باستشهاد  العظيمة 
مرت  صعبة  سنوات  بعد  اإلهلية  املكافأة 
يف  العراق  هجرة  عىل  فيها  ُاجربوا  عليهم 
االنتفاضة الشعبانية ليعيشوا يف خميامت يف 
إيران وعادوا اىل ديارهم بعد سقوط النظام 
رجااًل  مجيعًا  لقتلوا  هياجروا  مل  فلو  البائد، 
هلذه  البقاء  هلم  اختار  اهلل  ان  إال  ونساء، 

ومقدساهتم  أرضهم  عن  ليدافعوا  األيام 
كام تقول والدة الشهيد.

للعائلة  الوحيد  الشخص  يكن  مل  حسني 
فقد  لإلرهاب،  التصدي  عىل  عزم  الذي 
لّبى أبوُه وأخوه االكرب نداء املرجعية منذ 
وأصيب  للجهاد  اخلالدة  الفتوى  صدور 
تثنه  مل  اإلصابة  ان  اال  املعارك  احدى  يف 
زال  فام  اجلهاد  طريق  يف  االستمرار  عن 
حلد االن مع أبطال لواء عيل االكرب )عليه 
السالم(. والدة الشهيد تذكر ابرز ما كان 
باقي اخوته، حيث  به ولدها عن  يتصف 
رضاها  طالبًا  قدمها  يقبل  يوميًا  ك��ان 
قدمت  االم  تلك  بالشهادة،  له  ودعاءها 
ومستمرة  جماهدا  واالخ��ر  شهيدا  ولدها 
هذه  له  قائلة  اجلهاد  عىل  زوجها  بحثِّ 

الفرصة ال تعوض ومل يبَق إال املوصل.

قها مركز الحوراء )عليها السالم( )ج2( محطات من حياة األبطال، يوثِّ
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يف  العليا  السطوح  مرحلة  أهن��ى  أن  بعد 
طهران، ويف عام 1345 ه� سافر إىل مدينة 
احل��وزوي��ة،  دراس��ت��ه  إلك��امل  املقّدسة  قم 
وبقي فيها ست سنوات، وحاز عىل درجة 
إىل  سافر  ه�   1351 ع��ام  ويف  االجتهاد، 
دراسته  إلك��امل  األشف  النجف  مدينة 
أن  وبعد  ه�   1380 ع��ام  ويف  احل��وزوي��ة، 
النجف  مدينة  حوزة  يف  عامًا  ثالثني  قىض 

األشف عاد إىل إيران.
عبد  )ال��ش��ي��خ  منهم  ن��ذك��ر  أس��ات��ذت��ه:   
حمّمد  الشيخ  ال��ي��زدي،  احل��ائ��ري  الكريم 
ضياء  الشيخ  النائيني،  ال��غ��روي  حسني 
أب���و احلسن  ال��س��ّي��د  ال��ع��راق��ي،  ال��دي��ن 
حّجت  حمّمد  السّيد  األصفهاين،  املوسوي 
الشاه  عيل  حمّمد  الشيخ  الكوهكمري، 

آبادي، الشيخ حمّمد عيل احلائري(.
تدريسه: منذ وصوله إىل مدينة قم املقّدسة 
بدأ بتدريس مرحلة البحث اخلارج يف الفقه 
اخلميني  اإلم��ام  إبعاد  وبعد  واأُلص���ول، 
أخذ  الشاه،  نظام  قَبل  من  إيران  خارج  إىل 
الشيخ اآلميل بتدريس البحث اخلارج قريبًا 
)عليها  املعصومة  فاطمة  السّيدة  مرقد  من 
وبقي  ه�،   1382 عام  يف  وذلك  السالم(، 

ة عرش سنوات. عىل هذا الربنامج ُمدَّ
كان  فقد  التدريس،  يف  طريقته  عن  أّم��ا   
الشيخ اآلميل ماهرًا يف علم اأُلصول، وهلذا 
نجد دروسه الفقهية مشحونة بالتحقيقات 
بتوضيح  يقوم  ك��ان  وعندما  اأُلصولية، 
العلامء  آراء  بذكر  يقوم  فإّنه   ، معنيَّ مطلب 
املاضني حول هذا املطلب، ثمَّ يوّضح آراء 

رأيه  يذكر  املَطاف  هناية  ويف  املعارصين، 
الشخيص بذلك املطلب.

 صفاته وأخالقه:
بمعنى  متواضعًا  إنسانًا  كان  تواضعه:   -1
الكلمة، فهو متواضع للجميع، وباألخصِّ 
به، فنراه يستقبلهم بالوقار واالحرتام،  لطالَّ
ثهم  وحيدِّ أحدهم،  وكأّنه  معهم  وجيلس 
عهد  حديثي  كانوا  لو  حّتى  تكّلف،  بدون 
لقول  بالفعل مصداقًا  كان  وقد  بالدراسة، 
ف  الرَشَ )مَتَام  السالم(:  )عليه  عيل  اإلمام 

التواُضع(.
ته والتزامه: قال أمر املؤمنني )عليه   2- دقَّ
وَنْظِم  اهلل  بتقوى  )أوِصيُكم  ال��س��الم(: 
أمِرُكم(، نعم كان الشيخ اآلميل ملتزمًا هبذه 
حلياته  خاّصًا  برناجمًا  وضع  وقد  الوصية، 

اته اليومية. الدراسية والشخصية، ولفعاليَّ
 3- احتياطه يف إصدار الفتاوى: فقد كان 
ال  فهو  وهلذا  الفتاوى،  يف  االحتياط  كثر 

ع يف اإلجابة عن األسئلة الدقيقة، وقد  يترسَّ
ة أسابيع، وباإلضافة إىل  تستغرق إجابته عدَّ
احتياطه يف الفتاوى، فكان أيضًا حُمتاطًا يف 
مواردها  يف  إاّل  الرشعية  األم��وال  رصف 

اخلاّصة هبا.
العبادة،   4- عبادته: كان متعبِّدًا، جاّدًا يف 
املستحّبة،  العبادات  ب��أداء  ملتِزمًا  ومتَّقيًا 
وعاشوراء،  اجلامعة  زيارة  خاص  وبشكل 

فقد كان مواظبًا عليهام.
أقوال العلامء فيه: نذكر منهم ما ييل:

الكلبايكاين:  رضا  حمّمد  السّيد  قال   -1
كان آية اهلل الشيخ هاشم اآلميل من الفقهاء 
احل��وزة  أس��ات��ذة  وم��ن  العظام،  والعلامء 
املقّدسة،  النجف األشف وقم  العلمية يف 
حمّمد  آل  علوم  نرش  سبيل  يف  عمره  بذل 

)صىل اهلل عليه وآله(.
لقد  األراك��ي:  عيل  حمّمد  الشيخ  قال   -2  
وتربية  التدريس  يف  الرشيف  عمره  قىض 
فقدانه  وكان  األفاضل،  العلامء  من  جيل 

ض. خسارة ال ُتعوَّ
األف��ك��ار،  )ب��دائ��ع  منها  نذكر  مؤلفاته:   
يف  ال��ع��راق��ي  الشيخ  ب��ح��وث  ت��ق��ري��رات 
الصالة،  كتاب  الطهارة،  كتاب  اأُلصول، 
واإلج��ارة،  الرهن  كتاب  الصوم،  كتاب 

كتاب البيع، اخليارات(.
الشيخ اآلميل )قدس رسه( يف  وفاته: تويّف 
بمدينة  ه�   1413 رمضان  شهر  من  الرابع 
السّيدة  مرقد  بجوار  ودف��ن  املقّدسة،  قم 

فاطمة املعصومة )عليها السالم(.

الشيخ هاشم اآلملي )قدس سره(
)1322 ه� – 1413 ه�(

ولد ال�سيخ االآملي عام 1322 هـ مبدينة الريجان التابعة اإىل حمافظة مازندران �سمال اإيران.
تعَلّم القراآن الكرمي، واأكمل درا�سته االبتدائية، ونتيجة ال�ستعداداته القوية، وتاأّثره باجلو الديني 
لعائلته، فقد اأ�سبح لديه ميل �سديد لدرا�سة العلوم الدينية، فذهب اإىل مدينة اآمل الإ�سباع هذا امليل، 
ويف عام 1334 هـ �سافر اإىل العا�سمة طهران ملوا�سلة درا�سته يف مدر�سة )�ِسَبْه�َساالر(، التي كانت حتت 

اإ�سراف ال�سّيد ح�سن املدّر�س، فدر�س فيها علوم الفقه، واالأُ�سول، واالأدب، والفل�سفة، وعلم الكالم.
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السؤال : ما هي املعامالت املحرمة ؟
اجلواب : املعامالت املحرمة � وضعًا أو تكليفًا � كثرة: منها ما ييل :

امليتة  وكذا   ، واخلنزير  الصيود  غر  والكلب  املايع  املسكر  بيع   )1(
النجسة � عىل األحوط لزومًا � ، وجيوز بيع غر هذه األربعة من األعيان 
النجسة إذا كانت له منفعة حمللة كالعذرة للتسميد والدم للتزريق ، وان 

كان األحوط استحبابًا تركه.
)2( بيع املال املغصوب.

)3( بيع ما ال مالية له � عىل األحوط لزومًا � ، كالسباع إذا مل تكن هلا 
منفعة حمللة معتد هبا.

واللهو  القامر  كآالت  احلرام  يف  املتعارفة  منفعته  تنحرص  ما  بيع   )4(
املحرم.

)5( املعاملة الربوية.
املبيع  مزج  منها:  أنواع  عىل  وهو   ، الغش  عىل  املشتملة  املعاملة   )6(
 ، بالشحم  الدهن  بغره مما يفى من دون إعالم كمزج  فيه  املرغوب 
ومنها: إظهار الصفة اجليدة يف املبيع مع أهنا مفقودة واقعًا كرش املاء 
عىل بعض اخلرضوات ليتوهم أهنا جديدة ، ويف النبوي: ) ليس منا من 
غش مسلاًم أو رضه أو ماكره ( ويف آخر: ) من غش أخاه املسلم نزع اهلل 

بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ، ووكله اىل نفسه ( .

السؤال : هل جيوز التعامل يف البورصة ؟
بالبورصة يف حد نفسه نعم البد من  التعامل  اجلواب : ال اشكال يف 

رعاية شوط جواز املعاملة وصحتها ومن ذلك :
1- انه ال جيوز االشرتاك مع الرشكات والبنوك التي تتعامل بالربا مع 
من ال جيوز اخذ الزيادة منه الن االشرتاك يف رأس ماهلا يعني الدخول 
فيام تقوم به من معامالت ربوية إال ان يعلن عدم رضاه بالدخول فيها .
2- كام ال جيوز االشرتاك مع الرشكات التي تستثمر امواهلا يف جهات 

حمرمة كبيع اخلمور واىل غر ذلك .

السؤال : هل حيرم بيع املكيل و املوزون بأكثر منه ؟
اجلواب : حيرم بيع املكيل واملوزون باكثر منه كأن يبيع كيلوغراما من 
احلنطة بكيلو غرامني منها ، ويعم هذا احلكم ما إذا كان أحد العوضني 
صحيحًا واآلخر معيبًا ، أو كان احدمها جيدًا واآلخر رديئًا ، أو كانت 
قيمتهام خمتلفة ألمر آخر ، فلو أعطى الذهب املصوغ وأخذ اكثر منه من 

غر املصوغ فهو ربا وحرام .

سؤال للقراء
الس����ؤال: لدي مبلغ من المال يقدّر بمليون دينار واعطيته 
الى التاجر على ش����رط اي يعطيني مئة دوالر ارباح كل شهر 

مع ضمان اصل المبلغ، فهل المعاملة صحيحة؟

سؤال وجواب العدد السابق

الجواب :ال يجب على االقوى .

اذا كان الشخص مجنبًا واغتسل غسل الجبيرة ثم برئ من الكسر او غيره فهل 
يجب عليه اعادة الغسل ؟

المعامالت المحرمة
بر

ة ج
مز 

د ح
حم

 م
اد

عد
ا
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لم تكن رحالت أجاثا كريس���تي إلى العراق 
باجلديدة، فقد جس���دت رواياتها عن مصر 
والش���رق ج���زءًا م���ن التاريخ اإلنس���اني، 
ورافقت زوجها الثاني، عالم اآلثار »ماكس 

مالون« في رحلته الى بالد الرافدين.
وكشفت الوكالة األمريكية النقاب ألول مرة 
عن الدور اجملهول مللكة روايات اجلرمية في 
احلفاظ على موقع آثار احلضارة األش���ورية 
في النمرود، مشيرة إلى عشق أجاثا للمواقع 
األثري���ة في الع���راق، خاصة تلك املوجودة 
ف���ي محافظة نين���وى، وكان حبَّا من اللقاء 
األول حني زارتها في اخلمسينيات من القرن 
املاض���ي بصحبة زوجها مالون، في رحالته 
للتنقيب عن اآلثار في العراق، حيث كانت 

أجاثا تقوم بالتقاط الصور الوثائقية للمواقع 
أثناء التنقيب، وتعلمت كيفية تنظيف وجمع 
أجزاء القطع األثرية التي يتم العثور عليها.
وأوضحت »أسوش���ييتد ب���رس« أن الروائية 
البريطاني���ة كانت تس���تعني مبره���م ترطيب 
البش���رة الذي حتمله معه���ا في تنظيف قطع 
اآلث���ار العاجية التي يتم العث���ور عليها في 
العراق، وكذلك التق���اط صور فوتوغرافية 
موثق���ة عملي���ة التنقيب في املوقع بش���ريط 
أفالم »كوداك«، وحتميض الفيلم مبهارة.. 
وأضاف���ت الوكال���ة األمريكي���ة أن »ماكس 
مال���ون، كان عاملًا آثاريًا محترمًا في مجال 
عمل���ه، وهو م���ن عزز ل���دى أجاثا ولعها 
بالش���رق حيث اعت���ادت أن تت���رك مهنتها 

جانبًا لعدة أش���هر سنويًا ملصاحبته في عمله 
امليداني«، مش���يرة إل���ى أن »ملكة الروايات 
البوليس���ية كانت في الس���تينيات من عمرها 
خالل هذه الزيارات ولكنها حتملت مش���اق 
الرحلة في الصحراء وصعوبة احلياة اخملتلفة 
عم���ا اعتادت عليه ف���ي حياتها بإجنلترا من 
أجل حبها لزوجها وعشقها آلثار »النمرود« 
التي وثقتها مبجموعة من الصور الفوتوغرافية 

التقطتها بنفسها«.
وفي استرسال للمزيد من أحداث الرحالت 
التنقيبية، نقلت »أسوشييتد برس« عن ماثيو 
بريجارد حفيد أجاثا كريستي قوله إن جدته 
كانت تذهب في ش���تاء كل عام مع زوجها 
مالون إل���ى العراق، لتفق���د املواقع األثرية 

تكشف النقاب عن عمليات تنقيب االثار في العراق في منتصف القرن المنصرم
يف تقرير مطول م�سحوب مبجموعة من ال�سور الآثار العراق املهيبة، ك�سفت وكالة "اأ�سو�سييتد بر�س" االأمريكية 
"اأجاثا كري�ستي" ملكة روايات اجلرمية والغمو�س، م�سلطة ال�سوء  جانبا من حديث الروائية الربيطانية 
على ع�سقها لالآثار ودرايتها بعمليات التنقيب واحلفاظ على االأثر حتى اأنها كانت تقوم بتنظيفه م�ستخدمة 

بع�سا من الكرميات املرطبة اخلا�سة بها..

وكالة امريكية
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ليعودا خالل شهري مايو ويونيو 
إلى اجنلترا.

وأضاف احلفيد أن »حب كريستي 
لآلثار وعمليات التنقيب أنعكس 
في بع���ض رواياته���ا التي تعود 
أحداثها في الشرق األوسط مثل 
رواي���ة جرمية في بالد الرافدين، 

وموت في النيل«.
وأش���ار احلفي���د خ���الل حديثه 
للوكال���ة األمريكي���ة إل���ى كتاب 
أجاثا كريستي الوثائقي »أخبرني 
كي���ف تعيش«، يحكي سلس���لة 
عملي���ات التنقي���ب األثري���ة في 
س���وريا خالل فترة األربعينيات 

املاضي، ويكش���ف  الق���رن  من 
عن حب ملك���ة روايات اجلرمية 
إلى املغامرة والس���فر إلى مواقع 
احلض���ارات القدمي���ة، حتى أنها 
كتب���ت في خامتة الكتاب الصادر 
ال���ذي ص���در ع���ام 1944 »إن 
ش���اء الله سأذهب إلى هناك مرة 
أخرى.. إن األشياء التي أحبها 

لن تنمحي من هذه األرض«.
وأوضح حفيد كريستي، أن من 
»أه���م القطع األثري���ة التي عثر 
عليها اآلث���اري مالون في موقع 
من���رود، هي سلس���لة من القطع 
العاجي���ة منها وج���ه امرأة أطلق 
عليها اس���م »مونالي���زا النمرود« 
التي مت اس���تخراجها بصعوبة من 

بئر طيني..
وفي هذا الصدد نقلت »أسوشييد 
برس« عن عاملة اآلثار البريطانية 
جورجين���ا هيرمان، التي عملت 
م���ع مالون، ف���ي تنقيبات موقع 
من���رود، قولها: »قض���ت أجاثا 
كريس���تي س���اعات وهي حتاول 
»مونالي���زا  وتنظي���ف  جتفي���ف 
النمرود« باستعمال كرمي ترطيب 
الوجه الذي كانت حتمله معها«، 
مشيرة إلى أن »بعض القطع عثر 

عليه���ا 
ه���ي  و

محطمة وكانت كريس���تي تقضي 
وقت���ًا ممتعًا ف���ي محاولة ترميمها 
وإرج���اع كل قطع���ة منه���ا إلى 

محلها«.
وأضاف���ت هيرم���ان أن »أجاث���ا 
كريستي كانت مولعة بحل األلغاز 
والكلم���ات املتقاطع���ة، وكانت 
تعم���ل على جم���ع كل األجزاء 
احملطمة من القط���ع األثرية التي 
يص���ل عددها باملئ���ات، محاولة 
جتميعه���ا الواحدة م���ع األخرى 
إل���ى مكانه���ا لتعود  وإعادته���ا 

القطعة األثرية كما كانت«.
واختتم���ت الوكال���ة األمريكي���ة 
تقريرها باستنكار وغضب حفيد 
كريس���تي جت���اه ما يح���دث في 
س���وريا والعراق اآلن قائال: »لو 
كان مال���ون ال���ذي علمه مبادئ 
احلروف الس���ومرية عندما كنت 
صبي���ا أو أجاث���ا كريس���تي التي 
وثقت آلث���ار نينوى ش���اهدا ما 
تفعل���ه »داع���ش« به���ذا التاريخ 
اإلنس���اني ملاتا كمدا وحزنا على 
إرث فشل العالم في حمايته«.

17
A L -  A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y

اثار وتراث



حفل  حرضت  )االحرار(  جملة 
العديد  واجرت  النتائج  اعالن 
ليكون  الصحفية  اللقاءات  من 
اوهلا مع رئيس قسم االعالم يف 
العتبة احلسينية املقدسة االستاذ 
حتدث  ال��ذي  السالمي  حيدر 
انترصنا  هبم  مسابقة  ق��ائ��اًل:« 
للقصيدة الشعرية العمودية هي 
الشعبي  احلشد  ألبطال  دع��م 
ودمائهم  تضحياهتم  وتليد 

انتصاراهتم  وك��ذل��ك  الزكية 
اناء  يسطروهنا  التي  ومالمحهم 
خالل  النهار  واط��راف  الليل 
داعش  لعصابات  مواجهاهتم 
ال��وغ��ى  ال��ظ��الم��ي��ة يف س���وح 
العراقي  الرتاب  كامل  لتحرير 
رجعة  غر  اىل  االرهاب  ودحر 
وتطهر هذه االرض الطيبة من 

براثنهم«.
هذه  قائاًل:«  السالمي  واضاف 

سلسلة  ضمن  ات��ت  املسابقة 
مسابقات ومرشوع ثقايف اطلقه 
ق��س��م االع����الم ب��ع��د ان��ط��الق 
الدينية  املرجعية  من  الفتوى 
تضمن  والتي  الرشيدة  العليا 
ال��دف��اع ع��ن األرض  وج��وب 
السلسلة  ،وه���ذه  وال��ع��رض 
احلشود  م��ن  العديد  تتضمن 
ثقافيًا  ان تؤلف حشدًا  وحتاول 
ساندًا وداعاًم للحشد العسكري 

الكلمة  ، كون  بالبندقية  املسلح 
يف  واالث���ر  الكبر  وقعها  هل��ا 
النفس وهي التي تسبق انطالقة 
االعداء  صدور  اىل  الرصاص 
املقاتلني  رمية  الرمية  وتسدد 
وتشد  معنوياهتم  من  وترفع 
الثبات  وتلهمهم  عزيمتهم  من 
الثغور وهي مكملة حلشد  عىل 
القصة الذي كان اوىل نشاطات 
هذه السلسلة والتي كانت حتت 

تقرير: �سياء اال�سدي

اقيم على قاعة سيد االوصياء بالصحن الحسيني الشريف ، مساء يوم االثنين الموافق 2016/12/26، حفل إلعالن نتائج مسابقة )بهم 
انتصرنا( التي نظمها قس���م االعالم التابع لألمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدسة دعمًا ألبطال القوات االمنية والحشد الشعبي 
المقدس المرابطين في س���وح القتال لمواجهتهم عصابات داعش االجرامية، وبمش���اركة تجاوزت ال� 60 قصيدة فازت على اثرها ثالث 

قصائد وبعناوين مختلفة.

خالل احتفالية حضرها
 العديد من االدباء والمثقفين .... 

إعالم العتبة الحسينية يعلن اسماء الفائزين بمسابقة »بهم انتصرنا«.
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عنوان )كلنا حشد( مرورًا بحشد 
الشعبية واحلشود هذه  االهزوجة 
مستمرة لتكون خر نصر للحشد 
جبهات  يف  يقاتل  ال��ذي  املسلح 

القتال«.
التي شاركت  القصائد  ان  مبينًا:« 
يف مسابقة هبم انترصنا   قد بلغت 
عدد  واسُتبعد  قصيدة   65 نحو 
ال��رشوط  كامل  تستوِف  مل  منها 
الرشوط  بعض  استوفت  ولربام 
الرشط  عن  تّلفت  ولكنها  الفنية 
التعبوي  ال��رشط  وهو  االس��ايس 
ُسلمت  قصيدة   50 نحو  وبقيت 
من  املؤلفة  التحكيمية  اللجنة  اىل 
من  احدهم  ونقاد  شعراء  ثالثة 
خارجه    من  واالخ���ران  ال��ع��راق 
لتبت  ق��ري��ب��ة  ع��رب��ي��ة  دول  م��ن 
اللجنة بعد ان انسدلت من دائرة 
مناقشاهتا قائمة قصرة تألفت من 
10 قصائد لعرشة شعراء ومن ثم 
تنافست هذه العرشة لتحتل ثالثة 
الثالث االوىل وهي  املراتب  منها 
للشاعر  ال��س��امء(  )غاية  من  كل 
املرتبة  يف  وكانت  االل��ويس  مرض 
فكانت  الثانية  املرتبة  اما  االوىل 
بقصيدة  ري��اض  مسار  للشاعر 
رسل  من  )شواهد  عنوان  حتت 
الثالثة  املرتبة  اما  والردى(  الندى 
واألخرة فكانت للشاعر الدكتور 
عنوان  وحتت  اخليال  جاسم  امحد 

)العاشق الساموي(«.  
باملركز  الفائز  حت��دث  جهته  من 

)غاية  قصيدة  ب��ع��ن��وان  االول 
االل��ويس  مرض  الشاعر  ال��س��امء( 
ان قصيدة   «  : قائاًل  )االحرار(  ل� 
)غاية السامء( قد كُتبت وامتازت 
املتحدث  الن   ، مغزاها  بوضوح 
البد  املقدسة  احل��رب  ه��ذه  ع��ن 
يف  يقاتلون  الذين  دور  يذكر  ان 
وما  اخلندقني  ويف  املعركة  ه��ذه 
ايتام  من  احل��روب  ه��ذه  حتصده 
يذهبون  خارجني  من  وشهداء 
رمحة  اىل  داخلني  وم��ن  النار  اىل 
بالشكر  اتقدم  اهلل، ومن خاللكم 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  اجلزيل 
جهود  واثمن  املبادرة   هذه  عىل 
يف  تفتتحها  التي  الفضاءات  كل 
والفنية  الشعرية  املجاالت  كافة 
الرشحية  هلذه  الالحمدود  ودعمها 
كبرا  دورا  تأخذ  بذلك  وه��ي 
وت��ق��دم ع��م��ال اك���ربا م��ن عمل 
االخ��رى  احلكومية  املؤسسات 
،التي ربام هي املسؤولة االكرب عن 

هكذا نشاطات«.
يذكر: ان اجلوائز التي تقدمت هبا 
والتحكيمية  التحضرية  اللجنة 
للقصائد الثالث الفائزة هي عبارة 
عن درع املسابقة وشهادة تقديرية 
للفائز  عراقي  دينار  ماليني  و3 
األول, و  مليوين دينار للفائز الثاين, 
ومليون دينار للفائز الثالث فضاًل 
عن منح شهادات تقديرية جلميع 

الشعراء املشاركني يف املسابقة«.

كثي���ر من الصحف والمواقع تعتمد عبارة ان المقاالت 
ال تعبر عن راي الوكال���ة بل راي كتابها ، وهذا واقعا 
غير معم���ول به ، حاولن���ا في مجلة )االح���رار( منح 
الكتاب حرية ف���ي اختيار نوعية الموض���وع ) مقالة او 
قصيدة ( والذي يتماشى ومنهجية المجلة ، اال ان هذا 

لم يحصل قد يكون لجهل البعض المنهجية .
 منهجية المجلة هي نش���ر ثقاف���ة اهل البيت عليهم 
السالم من خالل اظهار محاسنهم وليس النيل من 
االخرين س���واء بمقال او قصي���دة، فمثلما لنا رموزنا 
وال نرض���ى النيل منهم االخرون لهم رموزهم كذلك 
وكثي���را ما اك���دت المرجعي���ة على احت���رام االخرين 
وعدم النيل منهم، منهجي���ة المجلة في مواكبة ما 
يمر بالعراق هي عينها ُخطب الجمعة التي تلقى من 
الصحن الشريف، منهجية المجلة هي اظهار نشاطات 
العتبة الحسينية المقدسة بكل مجاالتها، وبخالف ذلك 
فانه ال يعبر عن راي المجلة وس���نمتنع مستقبال من 

نشر أي مقال ال يتفق وهذه المنهجية .

الموضوع الذي ال يستحق النشر
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االسرتاتيجي  للبعد  استلهاما 
البيت  أه��ل  فكر  يف  والعاملي 
خالل  م��ن  ال��س��الم(  )عليهم 
ق��راءة ال��رتاث ق��راءة معارصة، 
الذي  البناء  لسبل  واستظهارا 
سّنه أمر املؤمنني )عليه السالم( 
وقيادته،  البلد  بإدارة  كّلف  ملن 
األكاديمية  للرؤى  وتنضيجًا 
حول مؤسسات الدولة العراقية 
اإلداري��ة  املنظومات  وإص��الح 
واملالية والسياسية  فيها، إضافة 
واملعريف  الفكري  التالقح  اىل 

وأساتذة  واملفكرين  العلامء  بني 
العراق  داخ��ل  من  اجلامعات 
مؤسسة  اق��ام��ت  وخ���ارج���ه، 
علوم هنج البالغة التابعة للعتبة 
مع  بالتعاون  املقدسة،  احلسينية 
املؤمتر  الكوفة  دراس��ات  مركز 
نظام  ملناقشة  األول،  العلمي 
ضوء  يف  الدولة  وإدارة  احلكم 
عهد اإلمام أمر املؤمنني )عليه 
السالم( ملالك األشرت )رضوان 
 )188( بمشاركة  عليه(  اهلل 
شخصيات  وح���رضه  ب��اح��ث��ًا، 

ودينية  وأك��ادي��م��ي��ة  علمية 
واجتامعية..

ألقاها  ال��ت��ي  كلمته  وخ���الل 
خالل افتتاح املؤمتر، أكد السيد 
مؤسسة  مدير  احلسني  نبيل 
ورئيس  البالغة  هن��ج  ع��ل��وم 
للمؤمتر:   التحضرية  اللجنة 
ان »املؤمتر هيدف إىل مد العون 
ال���ق���رار يف ه��ذا  ألص��ح��اب 

الوطن«.
املشاركني  لفت  احلسني  لكن 
يقدمه  م��ا  إىل  امل��ؤمت��ر  خ��الل 
يف  تضحيات  م��ن  العراقيون 

اجلانب األمني.
إجالل  حتية  نرسل  »إننا  وقال 
للمجاهدين  ومواساة  وإكبار 
الذين اعتنقوا البنادق والسواتر 
عن  دفاعا  القتال  جبهات  يف 

العراق ومقدساته«.
وتناول املؤمتر العهد عرب حماور 
وإداري���ة  وق��ان��ون��ي��ة  سياسية 
أيضا  تناول  كام  واقتصادية، 

والنفيس  االجتامعي  امل��ح��ور 
واألخالقي  واألديب  واللغوي 
وح���ق���وق اإلن����س����ان، وف��ق��ًا 

للحسني.
هنج  علوم  مؤسسة  وبحسب 
الباحثني  ع��دد  ف��إن  البالغة، 
املشاركني بلغ )188( باحثا من 
العراق, قدموا  خمتلف جامعات 
)136( بحثًا متنوعا، وتوزعت 
خمتلف  عىل  متساٍو  شبه  بشكل 

حماور املؤمتر.
وع��ام ق��ّدم��ه امل��ؤمت��ر ق��ال أ. م. 
مدير  عبد  ج���واد  ف��ك��ري  د. 
»عقد  الكوفة:  دراسات  مركز 
اإلمام  عهد  عن  العلمي  املؤمتر 
بمشاركة  السالم(  )عليه  عيل 
بصناعة  تساعد  علمية  ابحاث 
اسرتاتيجية  رس��م  يف  ال��ق��رار 
للدولة  وسياسية  اقتصادية 
أهم وأدق قضايا  تناولت  ألهنا 

احلكم واإلدارة يف الدولة«.
ل��واء  د.  م.  حت��دث  جهته  م��ن 

)188( باحثًا يناقشون »نظام الحكم« 
في اول مؤتمر ل� )مؤسسة نهج البالغة(

مة
لنع

ني ا
ح�س

ر/ 
حرا

االأ
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اللجنة  عضو  عطية  احلسن  عبد 
حماور  عن  للمؤمتر  التحضرية 
اشهر  مخسة  »بعد  قائال:  املؤمتر 
اروق��ة  يف  ال��دؤوب  العمل  من 
البالغة  هن��ج  ع��ل��وم  م��ؤس��س��ة 
الطافه إلقامة  وفقنا املوىل جلت 
مؤمتر علمي وطني خاص بعهد 
إىل  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمر 
مالك األشرت )رضوان اهلل عليه( 
مع مركز دراسات الكوفة، وقد 
بحثية  حماور  مخسة  املؤمتر  شمل 
واإلداري  والسيايس،  )القانوين 
واالق��ت��ص��ادي، واالج��ت��امع��ي 
وحقوق  واألخالقي  والنفيس، 
واألديب(«،  واللغوي  االنسان، 
 )136( »البحوث  أن  موضحا 
ك��ان��ت م��وزع��ة ع��ىل امل��ح��اور 
املؤمتر  يف  ش��ارك  وق��د  اخلمسة 
خمتلف  م��ن  ب��اح��ث��ًا   )188(
وخصصت  العراقية،  اجلامعات 
يف  تضمنت  بحثية  قاعة   )14(
يومي  يف  علمية  جلسات  ثالث 
املؤمتر متت فيها مناقشة البحوث 

املشاركة«. 
تركي  ف��راس  الباحث  وأش���ار 
أمر  اوصاه  »ما  اىل  العزيز  عبد 
املؤمنني )عليه السالم( كدستور 
)رضوان  األشرت  ملالك  اخالقي 
الرمحة  قلبك  واشعر  عليه(،  اهلل 
إهنا  إال  اخالقية  وصايا  للرعية 
إداري��ة  وصايا  الوقت  نفس  يف 
املؤمنني  ام��ر  نالحظ  تنظيمية 
بتخصص  يتحدث  السالم  عليه 
ان  وايضا  وجدناه  مما  تنظيمي 

واملفّكرين  املنّظرين  اإلمام سبق 
منها  سنة   1400 قبل  العامل  يف 
التقسيم  االج��ت��امع��ي  ال��ض��امن 
االداري  التقسيم  الوظيفي 

صفات اجلند قادة اجلند«.
امل��ؤمت��ر يف  فيام ج��اءت ج��دوى 
رئيس  خلصها  النقاط  من  مجلة 

اللجنة التحضرية:
1. رسم السياسة العامة للدولة 
العراقية ِعرب البعد االسرتاتيجي 
أم��ر  ف��ك��ر  يف  احل��ك��م  إلدارة 
من  ال��س��الم(  )عليه  املؤمنني 
خ���الل ع��ه��ده مل��ال��ك األش��رت 

)رضوان اهلل عليه(.
العلمية،  املعرفة  استنباط   .2
وجعل العهد موردًا هلا وتطبيقها 

عىل املجتمع املعارص.
التنظيمية  املعرفة  إدراك   .3
استنطاق  من  واملجتمع  للفرد 
العهد، فهو صالح لكل األقوام 

واألزمان.
العهد،  عاملية  عىل  التأكيد   .4
إنه  إذ  مصاديقِه،  دائرة  وتوسيع 

دستور حياة، ومنطق إصالح.
وما  امل��ح��اور  تفاصيل  وع��ن 
نبيل  السيد  أوض���ح  تناولته 

احلسني تفاصيل كل حمور:
أواًل: املحور القانوين والسيايس:
والدستورية  القانونية  املبادئ   -

يف ضوء العهد. 
السلطة  ب��ني  العالقة  -أس��س 
وال��ش��ع��ب -ج��دل��ي��ة احل��ق��وق 

والواجبات- يف ضوء العهد. 
املناصب  ذوي  اختيار  -آليات 

العامة يف الدولة يف ضوء العهد.
س���ل���ط���ات احل���اك���م   -
ومهامه الوظيفية يف ضوء العهد.
ال��ع��الق��ة ب��ني امل��رك��ز   -
واإلقليم - نظام الواليات - يف 

ضوء العهد. 
-اس��ت��ق��الل ال��ق��ض��اء وآل��ي��ات 

اختيار القضاة يف ضوء العهد.
امل����ب����ادئ اجل��ن��ائ��ي��ة   -
ضوء  يف  اجلزائية  والعقوبات 

العهد.
اإلداري  امل���ح���ور  ث���ان���ي���ًا: 

واالقتصادي:
النظرية  ضوء  يف  الدولة  -إدارة 
اإلس��الم��ي��ة وال��ن��ظ��م اإلداري���ة 

املعارصة.
ضوء  يف  االقتصادية  -التنمية 

العهد.
ضوء  يف  البرشية  املوارد  -إدارة 

العهد.
يف  الطبيعية  امل���وارد  -استثامر 

ضوء العهد.
ث��ال��ث��ًا: امل���ح���ور االج��ت��امع��ي 

والنفيس:

-ال��ع��دال��ة 
عية  جتام ال ا

وت����ك����اف����ؤ 
الفرص يف ضوء العهد.

وحسن  السلمي  -ال��ت��ع��اي��ش 
اجلوار يف ضوء العهد. 

واملحددات  السلوكية  -القيم 
النفسية يف ضوء العهد.

راب���ع���ًا: امل���ح���ور األخ��الق��ي 
وحقوق اإلنسان:

ال���ب���ن���اء ال��ت��ق��وائ��ي   -
يف  الرعية  قبل  للراعي  والقيمي 

ضوء العهد.
-م��ب��ادئ ح��ق��وق اإلن��س��ان يف 

ضوء العهد.
-بناء املنظومة القيمية يف املجتمع 

من خالل العهد.
حق املواطنة واحلريات   -

العامة يف ضوء العهد.
خامسًا: املحور اللغوي واألديب:
-عهد اإلمام عيل )عليه السالم( 
ملالك األشرت )رضوان اهلل عليه( 
اللسانية  النظريات  ض��وء  يف 

والنقدية املعارصة.

)188( باحثًا يناقشون »نظام الحكم« 
في اول مؤتمر ل� )مؤسسة نهج البالغة(
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معاون  حتدث  السياق  هذا  ويف 
الثقافية   للشؤون  العام  األمني 
الشامي  افضل  السيد  والفكرية 
ل� )األحرار(  :« تم وبحمد اهلل 
االجتامع  اقامة  وتعاىل  سبحانه 
حم��اور  ع���دة  ملناقشة  ال��راب��ع 
ربيع  مهرجان  إلقامة  استعدادًا 
عرشة  الثالثة  بنسخته  الشهادة 
شعبان  شهر  يف  سيقام  ال��ذي 
هذا  يف  ناقشنا   ،حيث  القادم 

ابرزها  متعددة  حماور  االجتامع 
سوف  التي  الشخصيات  دعوة 
واالت��ف��اق  للمهرجان  حت��رض 

ب��ش��ك��ل رس��م��ي ع���ىل حم���اور 
ال��ب��ح��وث م��ع اج����راء بعض 
ليتم  ماطرح  عىل  التعديالت 
اجتامع   حمرض  خالل  من  رفعها 
إلقرارها  السامحة  اصحاب  اىل 
هذا   ، تنفيذها  ع��ىل  والعمل 
فضاًل عىل التصويت عىل اختيار 
اسامء  وتسمية  املهرجان  شعار 
هذه  لتقسم  الرئيسية  اللجان 
اللجان اىل فرعية ويتم الرشوع 

و  ك��ام  رسمي  بشكل  بالعمل 
نتخذ  ان  اىل  جاهدين  نسعى 
جديدة  آلية  النسخة  ه��ذه  يف 
االرساع  يف  وتتلخص   للعمل 
يف االنجاز ، لتحقيق نجاح اكرب 
السابقة  النجاحات  اىل  يضاف 

من اقامة املهرجان ».
استقطاب  ع��ىل  كبر  ح��رص 
نسخ  يف  ُت���دَع  مل  شخصيات 

سابقة

�سياء اال�سديومناقشة محاور البحوث ابرز ما جاء في اجتماعها االخير
تقرير: 

عقدت اللجنة التح�سريية ملهرجان ربيع ال�سهادة العاملي بن�سخته الثالثة ع�سرة ، يف مكتب معاون االمني العام لل�سوؤون الثقافية  والفكرية 
بالعتبة احل�سينية املقد�سة ال�سيد اف�سل ال�سامي ، اجتماعًا ملناق�سة عدة روؤى وافكار تخ�س املهرجان ا�سافة اىل حتديد حماور البحوث 
واختيار �سعار املهرجان، جاء ذلك مكماًل ل�سل�سلة اجتماعات دورية نظمتها رئا�سة املهرجان و مبباركة �سماحتي املتوليني ال�سرعيني واالمينني 

العامني للعتبتني احل�سينية والعبا�سية املقد�ستني.

اجتماعات دورية ومكثفة للجان
 ربيع الشهادة بنسخته ال�13.....
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قسم  رئيس  حت��دث  جهته  من 
يف  والثقافية  الفكرية  الشؤون 
العتبة العباسية املقدسة ورئيس 
اللجنة االعالمية ملهرجان ربيع 
السيد  عرش  الثالث  الشهادة 
نحن  وق��ال:«  اليارسي  عقيل 
سنقوم  اعالمية  كلجنة  بدورنا 
استحصال  ف��ور  اهلل  ش��اء  ان 
بالعمل  ل��ل��رشوع  امل��واف��ق��ات 

فضاًل  املهرجان  عن  واالعالن 
التي  الشخصيات  خماطبة  عن 
ن��ح��رص خ���الل ه���ذا ال��ع��ام 
ت��ك��ون غ��ر م��ك��ررة وم��ن  ان 
واعالميني  باحثني  شخصيات 
وهلم باع طويل يف جمال االعالم 

والثقافة والبحث«.
خرج  التي  االنسانية  املفاهيم 
من اجلها االمام احلسني) عليه 

السالم(
واضاف اليارسي:« وفضاًل عن 
ان االجتامع االخر قد تلخص 
باالتفاق عىل العديد من املحاور 
التي تص املهرجان من خالل 
واملكثفة  الدورية  االجتامعات 
هلذه  التحضرية  اللجنة  ان  اال 
احلرص  كل  حريصة  النسخة 
بالرتكيز عىل اجلوانب االنسانية 
)عليه  احلسني  االم���ام  ملسرة 
اخلالدة  الطف  وواقعة  السالم( 

العاملية  الرمحة  اىل  تشر  كوهنا 
النبي )صىل اهلل  فيها  التي بعث 

عليه واله وسلم( ».
ضمن  ك��ربى  امه��ي��ة  للكتاب 

فعاليات املهرجان 
فيام حتدث مدير معرض كربالء 
اللجنة  وعضو  للكتاب  الدول 
السيد  للمهرجان  التحضرية 
وق���ال:«  احلكيم  اك���رم  ميرس 
املعرض  اقامة  موقع  سيكون 
يف منطقة بني احلرمني الرشيفني 
احلرص  كل  حريصون  ونحن 

املشاركة   طبيعة  تكون  ان  عىل 
ومتنوعة  نوعية  السنة  هل��ذه 
موعد  ع��ن  ن��ع��ل��ن  ماجعلنا 
لتكون  مبكر  وق��ت  يف  اقامته 
واوسع  مفتوحة  املشاركة  باب 
النرش  ودور  ال��ك��ت��اب  ام���ام 
والبحثية،  الثقافية  واملؤسسات 
املعرض  ادارة  ان  موضحًا   ،
طريق  ع��ن  ذل��ك  اعلنت  ق��د 
واملواقع  العنكبوتية  الشبكة 
اخلاصة باملعارض الدولية لكي 
الدور  من  للمشاركني  يتسنى 
االطالع  البحثية  واملؤسسات 
االستامرة  بملء   وتقوم  عليه 

يروق  ان  امل  وكلنا  الكرتونيًا  
عناوين  من  حيتويه  بام  املعرض 

قبول الزائرين ورضاهم  ».
حماور اجللسات البحثية

رئيس  حتدث  اخ��رى  جهة  من 
قسم شؤون املعارف االسالمية 
العباسية  العتبة  يف  واالنسانية 
اهل��الل  ع��امر  الشيخ  املقدسة 
قائاًل :«ستكون حماور البحوث 
هلذه السنة من خالل املسابقات 
اىل  موزعة  البحثية  واجللسات 
ومنها   العناوين  م��ن  العديد 

القانون   ، ،الفقهي  )االخالقي 
وكلنا   ) واالن��س��اين  السيايس، 
امل ان تكون عناوين البحوث 

مسامهة 
يف 

التواصل العلمي لدى الباحثني 
وتكون  امل��ق��دس��ة  وال��ع��ت��ب��ات 
ضمن  ج��دي��دة  فكرية  رواف���د 
 ، والثقافية  الفكرية  املنتجات 
هذه  تكون  ان  عىل  ونحرص 
كبر  بشكل  مم��ي��زة  ال��ن��س��خ��ة 
النسخة  ه��ذه  يف  نعمل  كوننا 
وهو  جديد  ام��ر  عىل  بالعمل 
السنة  ه��ذه  بحوث  تصدر  ان 
مبكر  وقت  يف  ملخصاهتا  مع 

وهذا سيساهم يف مساعدة جلنة 
البحوث عىل اختيار من هو مميز 

من بني البحوث املشاركة ».
التحضرية  اللجنة  ان  يذكر: 
العاملي  الشهادة  ربيع  ملهرجان 
اقيم  قد  عرشة  الثالثة  بنسخته 
ثالثة  االج��ت��امع  ه��ذا  قبل  هل��ا  
عدة  فيها  نوقشت  اجتامعات 
وابرزها  املهرجان  تص  حماور 
والتي  الرئيسية  اللجان  تسمية 
جلنة   )12( اع��داده��ا  بلغت 
فرعية  جلان  اىل  لتتفرع  رئيسية 
ال��رشوع  وي��ت��م  جلنة  ك��ل  م��ن 

بالعمل ».

23
A L -  A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y

العطاء الحسيني



أكبر مشروع للعتبة الحسينية.. يزرع البسمة ويعيد األمل

االأحرار/ قا�سم عبد الهادي

هوية املركز وخدماته
م��رك��ز ال�����وارث )دي���رم���ان( 
ت���ّم ان���ش���اؤه ب��ال��ت��ن��س��ي��ق بني 
ال��ع��ت��ب��ة احل��س��ي��ن��ي��ة امل��ق��دس��ة 
وم��رك��ز)دي��رم��ان( ل��ألط��راف 
يضم  حيث  تركيا  يف  الصناعية 
متخصصا  ك���ادرا  امل��رك��ز  ه��ذا 
وفق  املتقدم  الطبي  بالتأهيل 
واهليئة  االمح��ر  الصليب  نظام 
االط��راف,  ملبتوري  االسرتالية 
الوارث)ديرمان(يعمل  مركز 
جدا  متطورة  وم��واد  بتقنيات 

ويقدم العالج بأسعار منخفضة 
تقريبا  القيمة  نصف  اىل  تصل 
الدول  يف  العالج  بقيمة  مقارنة 
تكاليف  يوفر  انه  اذ  االخ��رى، 
السفر ويقلل من اجلهد، حقيقة 
نوعه  االول من  يعد  املركز  هذا 
من ناحية االطراف التي يركبها 
االطراف  احدث  عىل  وحيتوي 
عىل  واملركز  العامل،  يف  املوجودة 
الرشكات  مع  مستمر  تواصل 
العاملية املتطورة وكوادره  مدربة 
اخل���ارج وم��ن خ��الل ذلك  يف 

ناحية  من  الطرف  تركيب  يتم 
للمريض  اخل��اص��ة  ال��ت��امري��ن 
وايضًا من ناحية برجمة االطراف 
برجمة،  اىل  حتتاج  التي  الذكية 
العالج مدعوما  وسيكون سعر 
االرهابية  العمليات  ل� )جرحى 
الشعبي  احل��ش��د  وج���رح���ى 

والفقراء  املسلحة  وال��ق��وات 
احل��ال  ميسورو  واالي��ت��ام(ام��ا 
فسيكون سعر عالجهم متناسبا 
اقل  ولكنه  امل��ال��ي��ة  وق��درهت��م 
تكلفة بالقياس اىل سعر العالج 
هناك  وستكون  البلد،  خ��ارج 
اجللطة  مصايب  ملعاجلة  مراكز 

حتقيق/قا�سم عبد الهادي

الوارث ديرمانمركز

المتخصص بصناعة االطراف الصناعية والتأهيل الطبي 

رعايًة منها لشريحة ذوي االحتياجات الخاصة من )المعاقين( وحرصا على توفير ما يحتاجونه من عالج، ارتأت االمانة العامة للعتبة 
الحسنية المقدسة ان تنشئ مركز الوارث )ديرمان( المتخصص بصناعة األطراف الصناعية الذكية والتأهيل الطبي للمصابين داخل 
العراق وتحديدا في مدينة االمام الحسن »عليه السالم« للزائرين طريق )كربالء � النجف( بالتعاون مع شركة )اطلس المعرفة( 
بإدارة مركز ديرمان التركي لألطراف الصناعية، وتأتي هذه المبادرة النوعية نتيجة لتزايد حاالت العوق بسبب المواجهة التي يقودها 
حشدنا الشعبي البطل وقواتنا االمنية ضد قوى التكفير واالرهاب وبسبب العمليات االرهابية التي تستهدف اآلمنين, وفي هذا السياق 

مجلة »االحرار« التقت مدير مركز الوارث ديرمان الدكتور ياسر صبيح الساعدي والذي بين لنا ما يأتي:�
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التأهيل  خ��الل  من  الدماغية 
الطبي، ومعاجلة املراحل االوىل 
حيث  االن����زالق  عملية  م��ن 
العمليات  اجراء  املريض  تنب 
الكسور،  ومعاجلة  اجلراحية 
ان  ن��ح��اول  ل��ل��دوام  بالنسبة 
التاسعة  من  ساعات   9 نجعله 
صباحًا اىل السادسة عرصًا ولو 
ك��ان��ت ه��ن��اك ح���االت خاصة 
اي��ام  يف  دوام  هناك  فسيكون 
العطل، فهناك حاالت تستدعي 

الدوام حتى يف ايام اجلمعة.
نبذة عن عمل املركز

)ديرمان(  ال��وارث  مركز  يقوم 
العاملية  االطراف  كافة  بصناعة 
التقليدية  االط��راف  من  ابتداء 
واهل��ي��درول��ي��ك  كامليكانيكية 
االط�����راف  اىل  ب���اإلض���اف���ة 
بأحدث  وانتهاء  االلكرتونية 
احليوية  البايونك  االط���راف 
اجلسم  وظائف  حتاكي  والتي 
حركة  اىل  وحت��وهل��ا  الطبيعية 
كاملة  وظيفة  اعطاء  اجل  من 
املبتور،  الطرف  عن  تعويضية 
)ديرمان( الوارث  مركز  ويقوم 
الكاربونية  االلياف  باستخدام 
لتغطية  البالستيك  م��ن  ب��دال 

حيث  امل��ب��ت��ور  اجل����زء 
الكاربونية  امل��ادة  متتاز 
عامليا(بخفة  )االحدث 

وصالبتها  وزهن���ا 
تفاعلها  وع��دم 

م���ع اجل��ل��د، 
يعتمد مركز 
ال������وارث 
)ديرمان( 
ع���������ىل 
ن���ظ���ام 

السحب 
ال��ع��ك��يس 

وال����ف����ع����ال 
)ال���ف���اك���ي���وم(

ل��ت��ع��ل��ي��ق ال��ط��رف 
بالطرف  الصناعي 
امل���ب���ت���ور، ح��ي��ث 
النظام  هذا  يتميز 
بسهولة  احلديث 
من  ال��ط��رف  ل 
ق��ب��ل امل��ري��ض 

م��س��اع��دة  دون 

يعطي  ك��ذل��ك  اح����د، 
للمريض راحة تامة مما 
جيعله قادرا عىل لبس 
والتنقل  ال��ط��رف 
ملدة  والعمل  به 
ال  ت����ق����ارب 
)12(س��اع��ة 
دون  يوميا 
ال���ش���ع���ور 
ب��ال��ت��ع��ب 
ن  و د و
ال�����رضر 

بالطرف 
امل��ب��ت��ور مم���ا س��اع��د 
العودة  ع��ىل  املصابني 
الطبيعية  ح��ي��اهت��م  اىل 
باملجتمع  وانخراطهم 
م���رة اخ����رى وم���زاول���ة 

اعامهلم بشكل طبيعي.
املركز يعمل وفق ثالث 

مراحل
املرحلة االوىل:�

م���ع���اجل���ة االط������راف 

املبتورة.
املرحلة الثانية:�

بالعالج  خ��اص  م��رك��ز  اجي���اد 
وب��اشاف  املتطور  الفيزيائي 
ك����وادر اج��ن��ب��ي��ة وب��م��س��اع��دة 
ك���وادر ع��راق��ي��ة ل��غ��رض اخذ 
مركز  ويتميز  الكامل,  التدريب 
العالج الفيزيائي بتوفر احدث 
لعالج  واالج��ه��زة  التقنيات 
كأجهزة  املستعصية  احل��االت 
سيتم  حيث  اهل��وائ��ي  التعليق 
معاجلة اعوجاج العمود الفقري 
باإلضافة  تداخل جراحي  دون 
اىل عالج تضييق القناة الشوكية 
والفقرات  املفاصل  وسوفان 

املتقدمة.
املرحلة الثالثة واالخرة:�

متطور  ج��راح��ي  م��رك��ز  اجي���اد 
جل��راح��ة امل��ف��اص��ل وال��ع��ظ��ام 
سيقوم  حيث  الشوكي  واحلبل 
التقنيات  احدث  بتقديم  املركز 
كعمليات  اجلراحية  للعمليات 
املفاصل  تبديل  وعمليات  البرت 
عمليات  اىل  باإلضافة  والعظام 
العمود الفقري واحلبل الشوكي 

الدقيقة واحلساسة.
مميزات املركز

م���رك���ز  ي����م����ي����ز  م������ا  ان 
بقية  ال���وارث)دي���رم���ان(ع���ن 
ال��ع��راق  ال��ع��الج يف  م��راك��ز 
وال�����رشق االوس�����ط ه���و ان��ه 
برامج  وف��ق  امل��ص��اب  ي��ؤه��ل 
التقنيات  وب��أح��دث  متكاملة 
كامل  شهر  ومل��دة  واالج��ه��زة 
املصاب  تهيز  فيها  يتم  حيث 
حياته  ليعيش  ونفسيا  بدنيا 
الصناعي  الطرف  مع  القادمة 
فيها  االطراف   , طبيعي.  بشكل 
املتواجد  الطبي  والكادر  ضامن 
املريض  وان  عاٍل  مستوى  عىل 
سوف ال حيتاج اىل السفر خارج 
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ويستقبل  كامل  املركز  العراق، 
املرىض مهام كان نوع البرت سواء 

كان طرفا او اربعة اطراف.
واجلدير بالذكر ان املركز استقبل 
املرضية  احل���االت  م��ن  ع���ددا 
عددها  وبلغ  باملعاقني  اخلاصة 
مرضية  ال�)30(حالة  يقارب  ما 
ويتم عالجها عىل افضل الطرق 
جلرحى  مدعومة  مالية  وبمبالغ 
وجرحى  االرهابية  العمليات 
احل��ش��د ال��ش��ع��ب��ي وال���ق���وات 

املسلحة والفقراء وااليتام.
دور العتبة احلسينية يف مساعدة 

جرحى احلشد الشعبي
ومن جهة اخرى حتدث املواطن 
من  ع��يل  احل��س��ني  عبد  منترص 
من  وال��ب��ال��غ  ق��ار  ذي  حمافظة 
بعد  ق��ائ��ال:  ع��ام��ا   26 العمر 
»دام  السيستاين  االم��ام  فتوى 
الكفائي  اجلهاد  بوجوب  ظله« 
يف  مدين  كموظف  عميل  تركت 
»عليه  احلسني  االمام  مستشفى 
مدينة  يف  التعليمي  ال��س��الم« 
بصفوف  والتحقت  النارصية 
بتاريخ  وحتديدا  الشعبي  احلشد 
طبابة  ضمن   2014/9/14
بعدد  وشاركت  الشعبي  احلشد 
جبال  يف  ومنها  امل��ع��ارك  م��ن 
وبيجي  والصقالوية  مكحول 
اصابتي  وت��م  الكثر،  وغرها 
بداية الشهر الثالث من هذا العام 
يف  املعارك  احدى  اثناء   2016
ترضرت  حيث  مكحول  جبال 
بعدد كبر من الرصاص بالساق 

كبرة  اج��زاء  وفقدت  اليرسى 
خالل  ومن  املعركة  اثناء  منها 

ذلك تم برتها.
الزمن)احلديث  من  فرتة  وبعد 
طريق  مل��ن��ت��رص(وع��ن  الزال 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتول 
عبد  الشيخ  س��امح��ة  امل��ق��دس��ة 
عزه«  »دام  الكربالئي  املهدي 
ال����ذي اح��ت��ض��ن��ن��ي وق����دم ل 
بالوصول  وامل��س��اع��دة  ال��دع��م 
دي��رم��ان  ال�����وارث  م��رك��ز  اىل 
الصناعية  ب��األط��راف  اخل��اص 
الذي يتميز بشكل كبر بتواجد 
الصناعية  االط�����راف  مج��ي��ع 
واعتربه  مناسبة  مالية  وبمبالغ 
باقي  مع  مقارنة  متميزا  مركزا 
من  افضل  وربام  العاملية  الدول 
بعضها، اضافة اىل توفر الصيانة 
مجيع  ويف  ع���اٍل  مستوى  ع��ىل 
هيئة  سامهت  وايضا  االوقات، 
بجزء  بتكلفها  الشعبي  احلشد 

من مبلغ العالج.

باقل  الوالدية  احل��االت  عالج 
من شهر

ماجد  فاضل  املواطن  وحت��دث 
من  والبالغ  البرصة  حمافظة  من 
اعاين  قائال:  عاما   21 العمر 
بالشكل  السر  من  الوالدة  منذ 
غر طبيعي وذلك بسبب وجود 
اليمنى  ال��رج��ل  ق��دم  يف  نقص 
وقبل فرتة من الزمن تعرفت عىل 
باألطراف  اخلاص  املصنع  هذا 
االعالن  طريق  عن  الصناعية 
عنه يف قناة كربالء الفضائية وتم 
وحتديد  الساق  عىل  اطالعهم 
جدا  مناسب  بسعر  ال��ط��رف 
االخ��رى،  املصانع  مع  مقارنة 
االنسانية  املعاملة  اىل  اضافة 
قبل  م��ن  لقيتها  التي  الكبرة 
وخاصة  املصنع  عىل  القائمني 
وتوفرهم  يارس  الدكتور  مديره 
واج��راء  الراحة  اج��واء  جلميع 
شاهنا  من  التي  اليومية  التامرين 
احلياة  ممارسة  عىل  تساعدنا  ان 
املريح،  بالشكل  والسر  اليومية 
وتركيب  عالجي  تم  وبفضلهم 
وه��ذا  شهر  م��ن  باقل  ال��ط��رف 
بالسر  ل  بالنسبة  مفاجئ  اليش 

بالشكل املريح والطبيعي.
خدمات أخرى

ميثاق  املواطن  املتحدثني  واخر 
حمافظة  من  الكاظم  عبد  حميي 
ثالثني  العمر  من  والبالغ  بابل 

احدى  خالل  قال:  حيث  عاما 
فيها  ال��ت��ي ش��ارك��ت  امل��ع��ارك 
الفرقة  مع  العراقي  اجليش  مع 
االول  ال��ف��وج   52 ل���واء   17
ي��وم  صبيحة  ويف  ت��ع��رض��ت 
االصابة  اىل   2016/4/13
برت  اىل  ادى  مما  ساقّي  كلتا  يف 
املرفق  فوق  اليرسى  ساقي  يف 
حتت  اليمنى  الساق  يف  والبرت 
ناسفة  عبوة  خالل  من  املرفق 
املجرمني  قبل  من  زراعتها  تم 

التكفريني من الدواعش.
مركز  خ���الل  م��ن  واض�����اف: 
كثرا  آم��ل  دي��رم��ان  ال����وارث 
الطبيعية  ح��ي��ايت  اىل  ب��ال��ع��ودة 
بسمة  زرع  املصنع  ه��ذا  الن 
وحاليا  ع��راق��ي،  معوق  لكل 
تدرجيي  بشكل  السر  ام��ارس 
يف  العاملني  االخ��وة  وبجهود 
ذلك  ع��ىل  واشكرهم  املصنع 
مستوى  عىل  االط��راف  السيام 
املناسب  العالج  ومبلغ  ع��اٍل 
والسفر  ال��ع��الج  م��ع  م��ق��ارن��ة 
اىل رسعة  اضافة  العراق  خارج 
العالج يف مركز الوارث والذي 
من  بالعودة  الشهر  يتجاوز  ال 
احلياة  مل��امرس��ة  وال��س��ر  جديد 
الطبيعية وسهولة مراجعة املركز 
مرة اخرى يف حالة الصيانة وما 

شابه ذلك«.     
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يف ظل الظروف املريرة التي عاشها العراق، 
للتصدي  ال��وط��ن  اب��ن��اء  م��ن  ثلة  حتملت 
والعمراين  والثقايف  الفكري  لالنحالل 
احلسني  االم��ام  راي��ة  حتت  وم��ن  البلد،  يف 
ملوافقة  االوىل  اللحظة  ومنذ  السالم،  عليه 
عيل  السيد  بسامحة  متمثلًة  العليا  املرجعية 
االذن  إعطاء  عىل   ، ظله(  )دام  السيستاين 
املقدسة  احلسينية  العتبة  ملتول  الرشعي 
من  واالنطالق  االداري  اهليكل  بتشكيل 

نقطة الصفر للعمل والبناء.
وكبرة  واسعة  بخطوات  االنطالق  فكان 
وشاملة للوصول اىل الرقي والنهوض هبذا 
مدينة  يف  املتالحقة  املشاريع  فكانت  البلد، 
اىل كل  االنطالق  ثم  املقدسة، ومن  كربالء 
العراق وحسب تعاون الفعاليات املجتمعية 
العراقية، فكان  املحلية للمدن  واحلكومات 
واملستشفيات،  الثقافية،  املجمعات  بناء 
موضوعنا  بالذات  وهي  الزائرين  وم��دن 
الرئييس الذي بعض املخلصني هلذا الشعب 

وراحته ال يستوعبون امهية هذه املدن.  
املقدسة  ك��رب��الء  مدينة  أن  امل��ع��روف  م��ن 
االحصاءات  ففي  ال��زوار،  ماليني  تستقبل 
كل  زائر  ماليني   3 املدينة  تدخل  احلكومية 
)مخيس ومجعة وسبت(، باإلضافة للزيارات 
املليونية، يف شهري حمرم وصفر )عاشوراء 
وذي  شعبان  وشهر  االرب��ع��ني(،  زي��ارة  و 
كربالء  لزوار  االولية  والتقديرات  احلجة، 

يف  زائر  مليون   200 عن   يقل  ال  املقدسة 
السنة الواحدة، وهذا ال حيصل يف أي مدينة 

يف العامل.
حضارية  عمرانية  واجهة  الزائرين  مدن  إن 
شعب  بأننا  االخرين  اىل  إش��ارات  تبعث 
والضيف  باملواطن  يفكر  من  وفينا  حي، 
إظهار  اىل  باإلضافة  العامل  بقاع  كل  من 
وإضافة  املحيل  وال���ذوق  امل��ع��امري  الفن 
ومالعب  خرض  بمساحات  السعادة  روح 
هذا  كل  املدينة  مجالية  يف  وزي��ادة  االطفال 

والنقاط التالية للتوضيح..
بلغت  حيث  جمانا  الكرام  الزوار  إيواء   -1
عليه  احلسني  االمام  ملدينة  الدقيقة  االرقام 
السالم فقط )11807035( مليون ضيف. 
حمافظات  ك��ل  م��ن  ال��ن��ازح��ني  إي���واء   -2
العراق، مع الطعام، والصحة، والنقل وهذا 
وحده  احلر،  الوطني  اإلنسان  بعني  العمل 

يكفي النشاء املرشوع.
احلرام  اهلل  بيت  حجاج  واسرتاحة  3-ايواء 
كربالء  بمدينة  مت��ر  ال��ت��ي  ال��ق��واف��ل  لكل 
املقدسة، واملعروف أن طريق الرب فقط عىل 

كربالء.
يف  املقيمة  للعوائل  آمنة  سياحية  منطقة   -4
حمافظة كربالء املقدسة واملحافظات القريبة، 
واملتتبع يرى أعدادا ال بأس هبا من العوائل 
الصباح  ساعات  اىل  حدائقها  عىل  تسهر 

وخاصة يف شهر رمضان.

ال  للعراق  القادمة  االجنبية  الوفود   -5
للجاملية  باإلضافة  واستقرارا  امانا  ترى 
واملنتجعات  الفنادق  أفخم  تضاهي  التي 
ال���ع���امل، ح��ي��ث ع��ج��زت  ال��س��ي��اح��ي��ة يف 
احلكومات املتالحقة عن بناء جزء من هذه 

الرصوح.
للفرد  الثقة  اع��ادت  الزائرين،  م��دن   -6
الصدق  ن��وى  بمن  بمؤسساته،  العراقي 

واإلخالص يف العمل، لبناء عراق أفضل.
7- االستثامر يف انشاء مشاريع بنيوية ، هو 
تشغيل آلالف االيدي العاملة العاطلة عن 

العمل .
السابقة،  للخدمات  باإلضافة  املشاريع   -8
ببعض  العتبة  ترفد  استثامرية،  أجزاء  فيها 
املشاريع  إك��امل  عىل  تساعد  التي  االم��وال 
تم  فعال  التي  كاملستشفيات،  االخ���رى، 
افتتاح، مستشفى سفر احلسني عليه السالم 
اجلراحية  العمليات  مئات  تستقبل  والتي 
اىل  تصل  ال  قد  رمزية  بأسعار  وامل��رىض، 
زين  االم��ام  ومستشفى  دوالرات   مخسة 
العراقية  بكوادره  السالم،  عليه  العابدين 
مشاريع  من  اليسر  اجلزء  هذا  واالجنبية. 
قيايس  زمن  ويف  املقدسة  احلسينية  العتبة 
ثقايف،  ب��ني،  ما  املائتني،  ج��اوزت  والتي 
تدمج  ترفيهي،  إعالمي،  صحي،  خدمي، 
مع املهرجانات واملؤمترات، التي جابت كل 

جوانب احلياة ولكل االعامر وللجنسني. 

ماذا قّدمْت 
؟العتبُة الحسينيُة المقدسُة؟

بقلم: جمال الدين ال�سهر�ستاين

27
A L -  A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y



همسة تربوية

غالبًا ما يواجه الوالدان صعوبة 
يف التعامل مع مولودهم األول 
مسؤولية  ألن  األم  وخصوصًا 
من  األوىل  املرحلة  يف  الرتبية 
عاتقها  عىل  تقع  الطفل  عمر 
حاجة  بحكم  األب  من  أكثر 
والفسلجية  النفسية  الطفل 
ينشأ  الطفل  فأن  ولذلك  لألم 
سلوكه  مع  األم  لتفاعل  تبعًا 
النفسية  والبيئة  وتوجيهه 
التي  له  املتوفرة  واالجتامعية 
هلا دور رئييس يف بناء شخصية 

الطفل.
الطفل األول دائاًم يستحوذ عىل 
الوالدين  قبل  من  كبر  اهتامم 
االهتامم  هذا  يعكس  وأحيانًا 

نتائج سلبية عىل الطفل وكمثال 
يربران  الوالدين  أن  ذلك  عىل 
بإلفاظ  كتلفظه  الطفل  أخطاء 
أو  الكبار  عىل  تاوزه  أو  نابية 
السلبية  السلوكيات  بعض 
وال��رصاخ  والتمرد  كالعنف 
بداعي أنه غر مدرك ألخطائه 
وأنه ما زال صغرًا عىل العقوبة 
تصور  طبعًا  وه��ذا  والتوجيه 
النفس  علم  ويرفضه  خاطئ 
ومنذ  الطفل  ألن  ال��رتب��وي 
يستجيب  األوىل  مراحل عمره 
ل����إلش����ارات واإلي����ع����ازات 
التوبيخ  استيعاب  ويمكنه 

وربطه بسلوكه اخلاطئ.
ذاكرة الطفل وطبيعته التكوينية 

األح��داث  تسجيل  عليه  حتتم 
يتعلق  م��ا  خصوصًا  اليومية 
عند  فهو  اجل��دي��دة  بترصفاته 
ردة  ينتظر  معني  بسلوك  قيامه 
انطباع  دماغه  ليسجل  الفعل 
املفرتض  ومن  عنها  الوالدين 
لفت انتباه الطفل ألي ترصف 
حادة  بنظرة  لو  حتى  خاطئ 
توبيخ  أو  م��ب��اش  ب��ح��وار  أو 
ف��رز  م��ن  لنمكنه  ب���اإلش���ارة 
الغر  عن  املقبولة  الترصفات 
الطبيعي  م��ن  فليس  مقبولة 
القيام  يف  املجال  له  ن��رتك  أن 
ملدة  معني  لفظ  باستعامل  مثاًل 
عنه  الحقًا  ونمنعه  الزمن  من 
يستجيب  لن  احلالة  هذه  ففي 

منعه  سبب  يفهم  ولن  بسهولة 
مسبقا  انطباعا  سجل  قد  ألنه 
وربام  مقبول  الترصف  هذا  أن 
انعكايس  فعل  رد  له  سيكون 
وبالتال  والتمرد  بالعناد  يتمثل 
سيؤثر ذلك عىل نمو شخصيته 

وتطورها.
رضوري  ال��وال��دي��ن  ودور 
وتقويميا  توجيهيا  يكون  أن 
للطفل  األوىل  ل��ألخ��ط��اء 
عنفا  اليعد  والتقويم  فالتوجيه 
او قسوة كام حيسب البعض بل 
هو اهتامم صحي من شأنه بناء 

شخصية سوية للطفل.

اإميان كاظم احلجيمي
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حلاجة  حصل  ما  قرأت  ما  استغرب  مل 
الرشيف  النبوي  احلرم  داخل  سودانية 
من  فقدته  الذي  برصها  تستعيد  وهي 
عكاظ  صحيفة  قالته  ما  حسب  سنني 
ع��رب م��وق��ع ال��ب��ي��ان االل���ك���رتوين.. مل 
حتمل  ألهنا  يسمع،  من  كل  يستغرب 
اسم فاطمة )عليها السالم(،هنا تلت 
املوضوع  وق��رأت  ال��ع��ربات  قلبي  يف 
ألكثر من مرة )حاجة سودانية )فاطمة 
من  كثرة  بعد  برصها  تستعيد  املاحي( 
ال��ص��الة وال��دع��اء ألج��ل ان ي��رد اهلل 
؟  السيدة  ه��ذه  دع��ت  ب��امذا  برصها( 
يف  برصها  أعيد  التي  الكرامة  هي  ما 
عمياء  وهي  الرشيف  النبوي  املسجد 
الروافض  نحن  ط��وال؟  لسنني  متاما 
نشاهدها  بل  كرامات  هبكذا  نسمع  مل 
كافة  األئمة  عند  حتصل  اليقني  بحق 
أيب  وموالي  سيدي  رضيح  يف  خاصة 
عبد اهلل احلسني )عليه السالم( ...إذن 
أبرصهتا  فاطمة  السودانية  السيدة 
عليه  اهلل  )صىل  الكريم  رسولنا  كرامة 
بحق  به  توسلت  أن  بعد  وسلم(  واله 
الرسول  هلا  فاستجاب  الزهراء  فاطمة 
وه��ذا  وس��ل��م  وال���ه  عليه  اهلل  ص��ىل 
يف  اخلرب  كتابة  طريقة  من  جدا  واضح 
التي تقول يف حلظة انكشف  الصحيفة 
النور  وأب��رصت  عينيها  عن  ال��س��واد 
أمامها غر مصدقة ما حدث، فأخذت 
حممد  وال  حممد  ع��ىل  وت��ص��ىل  تكرب 
وحدها  تتحرك  وهي  صوهتا،  بأعىل 
اخللق  »اهي���ا  اح���د..  م��س��اع��دة  دون 
واله  عليه  اهلل  )ص��ىل  اهلل  رس��ول  ه��ذا 
بنت  الزهراء  فاطمة  بكرامة  وسلم( 
لدموعي«  اهلل  استجاب  اهلل   رس��ول 
عىل  والبكاء  احل��زن  من  انتم  ..فأين 
األئمة األطهار ..! وأين انتم من هذه 
الكرامات اجلليلة ...! هذا اسم فاطمة 

التفكر  تعيدوا  إال  يعني لكم شيئا  أال 
يف ائمة اهل البيت)عليهم السالم( هم 
طريق اهلداية احلقيقي وان اهلل سبحانه 
هذا  خالهلم..  من  إلينا  ينظر  وتعاىل 
وأهلها  املنورة  املدينة  تنساه  لن  املشهد 
جيدا  نعي  أن  علينا  وحجيجها.. 
يمكن  ما  وننقذ  حساباتنا  ون��راج��ع 
الشكوك  من  املعايص  كثرة  من  إنقاذه 
..جربوا  الظن  وسوء  والرد  والتأويل 
أن تسألوا فاطمة الزهراء بأنفسكم فلن 
تيب دعوة املؤمنني باهلل بيقني حججه 
ت���زوروا  ان  ج��رب��وا   .. األرض  ع��ىل 
بحق  واس��أل��وه  السالم  عليه  احلسني 
من  فالعديد   .. حاجاتكم  البنني  أم 
املؤمنني وأنا احدهم كانت عطاياه بإذن 
اهلل ال تؤجل ابدأ... أعيدوا حساباتكم 
أياما  ستكون  األي��ام  من  فالقادمات 
حسينية مطلقة، الن احلسني منار احلياة 
وطريق اجلنة األكيد.فمن يريد اآلخرة 
الطريق  فاحلسني   .. عاقبتها  وحسن 
الصحيح اىل اهلل. بال شك ان من يبكي 
اهلل  الرسول)صىل  إليه  ينظر  احلسني 
عليه واله وسلم( ويكون شفيعه .. كام 
نظر إىل فاطمة املاحي فارجع بإذن اهلل 
النور إىل برصها ... أهيا املسلمون هذه 
واتركوا  احلق  طريق  أبرصوا  فاطمة، 
املسلمني  اإلخوان  املتمثل يف  الشيطان 
والسلفية والوهابية ومن لف لفهم .   

ليس  اهل��دف  لتحقيق  امل��ؤازرة  يف  االخ  تأثر  ان 
باجلهد الفعيل الذي يبذله يف ذلك كام يتبني فبإمكان 
أي شخص غر االخ القيام بذلك ولكن اذا كانت 
املهمة شاقة كمهمة اقناع فرعون بانه االله املزيف 
فلألخ الدور الكبر ليس فقط باملساندة املقصودة 
النفيس  باملعنى  وان��ام  االص��ط��الح��ي  بمعناها 
واملعنوي حيث ترقى باالستناد اىل عوامل اخرى 
ب� )شد  الرشيف  املصحف  ملستوى مهم كام سامه 
بشدة  وقوهتا  اليد  قوة  به  نقويك  أي  العضد(، 
العضد، فالقصص التي وردت يف القران الكريم 
وآله  نبينا  عىل  موسى  النبي  يص  فيام  وخاصة 
وعليه افضل الصالة والسالم عندما ُكلف بمهمة 
امر  عليه  وعرض  فرعون  الطاغية  اىل  الذهاب 
اخيه  فأول ما طلب من ربه هو مساندة  التوحيد 
له ثم ُاعطي من االيات والرباهني يف هذه املهمة 
الشاقة حيث ورد يف املصحف الكريم قوله تعاىل : 
)َقاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك بَِأِخيَك َوَنْجَعُل َلُكاَم ُسْلَطانًا 
َبَعُكاَم اْلَغالُِبوَن  َفال َيِصُلوَن إَِلْيُكاَم بِآَياتَِنا َأْنُتاَم َوَمْن اتَّ
)35( – سورة القصص-. ولعل بل بالتأكيد قد 
االمام  كان  كيف  كربالء،  فاجعة  اآلن  تذكرت 
احلسني )عليه السالم( قوي العزيمة واالرادة يف 
بذراعيه  الشهداء  حيتضن  وكان  االعداء  مواجهة 
حاله  اصبح  كيف  ولكن  ال��دع��اء،  هلم  ويكثر 
روحي هلام الفداء عندما سمع نداء اخيه العباس 

قبل استشهاده؟ قال: )اآلن انكرس ظهري...(.
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كانت  الكون  وزهرة  البيت  اأهل  اأمرية  اأن  املباركة..  للروؤيا  يا  حلمت 
اإن�سانا اآخر، قلت:  اأن ت�سبح  اأريدك  يف داخل قلبي، قال يل نورها : 
ويغلي  الدموي،  �سراعه  يرفع  والطغيان  ذاتي،  ينتزعوا  اأن  يريدون 
اأملي،  دموع  ت�سقط  عيني  ومن  هلل  جبهتي  فارفع  عروقي..  يف   الدم 
ويحفظ  نــورك  فقط  ال�سكون  يف  وي�سمعني  بقلبي،  اأ�سعر  اعد  فلم 
جمرى  وغريت  فيه  اأثرت  حادثة  اإن�سان  لكل  اأن  تنهداتي...اأعرتف 
اإن ماتت ذات م�ساء  ل�سهيد الطف كالعنقاء  حياته، وحادثة ع�سقي 
ولدت من جديد يف ال�سباح، وقلبي مل يكن اإال على خطاه... واملوت 
هاانذا  ال�سماء،  ل�سراعتها  تنفتح  واأحزان  بعيد،  زمن  من  علّي  ينحو 
رجل ح�سيف بني التقليد والتجديد، واألف خيال عدمي الوزن يحتاج 
ملن ي�سفي عليها الواقع، وهو قرابني رقيقة لفكري اخلفي..! والعبء 
عيني  فوق  املبهرة  االأ�سرار  وا�سرب  بال�سمت  فاألوذ  يخنقني،  العنيد 

املغم�ستني...
يجيبني نورها : اإن كنت ال ترى اأحدا فاأنت تعرف اأنهم ينظرون اإليك 
اأملك وجرحك وعذاباتك.. ال تخف  واأياد تتح�س�س  بعيون خمفية، 
من املوت، املوت ياأتيك على فرتات، عندما يهبط عليك الياأ�س، وتعي�س 
عامل  من  انك  تعلم  واأنــت  باحلياة،  املوهمني  اأقرانك  بني  االإحباط 
موهوبة  ار�س  قطعة  على  عائمون  فيه..وهم  املوت  النا�س  يخ�سى 

للنور، ار�س طهرها اهلل بدم �سبط ر�سوله العظيم..
اأعرب ليال  �سيدتي يحملني نورك نحو �سموات مل يب�سرها ب�سر، واأنا 
تهجتي  ليل  يدخل  نور  هو  لنف�سي،  ل�سيائك،  �سطرا  الأكتب  خمفيا 
ترتك  ال  عينيك،  افتح  تكررين:  اأخطئ..واأنت  ال  كي  كفي  ومي�سك 
هذا الزمن ي�سيع، هو اأمامك مثل جواد اأ�سيل، يقب�س عليه من عرفه، 
ومن ي�سده بقوة ال ي�سمع بعد ذلك اإال �سربات حوافره على االأر�س، 
وانظر حولك، املد واجلزر دائما عاليني واخلطر دائم واحلظ مو�سوع 
الرهان، بالع�سق النابت بحنايا �سلوعك، واملو�سوم ب�سدرك اأن تكون 
على خطى عقيدة الطف التي ال ينطفئ نارها وال تربد حرارتها يف 
القلوب.... ما الطف خطاك �سيدتي العظيمة، واأنت تهم�سني بقلبي 
روحي  فتنحو  اأعماقي،   اىل  ليذهب  ــاالأذن  ب مير  �سوتك  ليلة،  كل 
وتعي�س حالوة اأن نكون اأوال نكون، وع�ست على انتظارك ليايل طواال، 
كي اأجنو بنف�سي حتى ال اأقع يف وهم اآخر، واأعيد توازن حياتي كي ال 
تخرمني االأيام عاما بعد عام، ويبقى الدعاء ُيحيي قلبي وح�سي طاملا 

انا على اأدمي نعمة اهلل كربالء.  

حيدر عا�سور حلمُت... يا للرؤيا المباركة
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رحيم ال�ساهر

ــــــى اأكـــــــتـــــــافـــــــهـــــــا يــــتــــجــــحــــفــــُل! جـــــــبـــــــٌل عــــــل
ــــــــــا مــــــــزهــــــــوة  ــــــــــه ــــــــــائ وقــــــــــفــــــــــت بــــــــكــــــــل اإب
ـــــــا؟! ــــــــــن الـــــنـــــ�ـــــســـــاء نـــــظـــــامـــــهـــــا وقـــــــوامـــــــه ام
عـــــنـــــقـــــاوؤهـــــا  ــــــــــــــــدرت  ُق ــــــــٍب  ــــــــج ُع ـــــــــــــف  األ يف 
فـــــــكـــــــاأنـــــــهـــــــا �ــــــــســــــــدر احلـــــــ�ـــــــســـــــني مـــــكـــــابـــــر
مبـــثـــلـــهـــا  جتــــــــــود  اأن  الـــــ�ـــــســـــجـــــاعـــــة  تـــــــاأبـــــــى 
غــــــربــــــاتــــــهــــــا  يف  الاخــــــــــــــــــــــــــوان  الولـــــــــــــــــــد 
ــــا  ــــه ــــراح ــــج قـــــطـــــعـــــت مـــــ�ـــــســـــافـــــة جـــــرحـــــهـــــا ب
ــــــى املــــــــــمــــــــــات بـــــ�ـــــســـــربهـــــا  ــــــع لـــــكـــــنـــــهـــــا تــــــن
ــــــٌف ــــــات ــــــب ه ــــــائ ــــــج ــــــع بـــــلـــــ�ـــــســـــانـــــهـــــا طـــــــــف ال
�ـــســـحـــرهـــا  ـــــب  ـــــائ ـــــت ك يف  ــــــبــــــالغــــــة  ال جــــيــــ�ــــس 
ـــــر املــــــــدى  )يــــــاكــــــعــــــبــــــة( بـــــ�ـــــســـــالتـــــهـــــا نـــــ�ـــــس
ــــــــــــــــال رجـــــــــــاءه  ـــــــدك مــــــــا اأق ـــــــع الــــــــيــــــــاأ�ــــــــس ب
ــــا  ــــه ــــل ــــاأه ب تـــــطـــــيـــــح  اأن  املــــ�ــــســــيــــبــــة  طـــــبـــــع 
ـــا  ـــكـــفـــه ــــــــع الـــــــــرجـــــــــال ب ــــــــد الــــــنــــــ�ــــــســــــاء م جم
ـــــــا  ـــــــه ــــــــــــعــــــــــــراق الأن ـــــــب ال مــــــا�ــــــســــــمــــــهــــــا قـــــــل
ـــــــــــــــــــــراب اأذلــــــــنــــــــا  ـــــــــزن يــــــــعــــــــرب واخل ـــــــــاح ي
ــــا  ــــه ــــس ــــر� ع ـــــة  ـــــل ـــــح ب عــــــا�ــــــســــــمــــــة  ــــــق  ــــــب ت مل 
مـــــــــــــــــــازال طـــــــفـــــــك يــــــــــا حــــــ�ــــــســــــني خمــــ�ــــســــبــــا 

ـــــــــزُل! ـــــــــزل ــــــاة ت ــــــغ ــــــط ــــــال وهــــــــــــي الــــــنــــــبــــــيــــــة ب
ــــــامــــــع تـــــــذهـــــــُل! ــــــس ــــــ� ــــــل امل ــــــا جــــــع ــــــه وخــــــطــــــاب
ــــــــوجــــــــُل؟! ــــــــت ـــــــــا امل ـــــــــه امــــــــــــن الـــــــــــرجـــــــــــال دوي
ـــــُل! ـــــم ـــــج ـــــت ـــــــربهـــــــا ي ـــــــم �ـــــــس وبــــــــــــاألــــــــــــف حـــــــل
وكـــــــــاأنـــــــــهـــــــــا نـــــــحـــــــر احلـــــــ�ـــــــســـــــني جمــــــلــــــجــــــُل!
ـــــة تـــــنـــــهـــــُل! ـــــاع ـــــج ـــــس ـــــ� ــــــــل ال ــــــــن عــــــنــــــدهــــــا ك م
تـــــــرحـــــــُل! عـــــنـــــهـــــم  االأوجـــــــــــــــــــــــاع   هـــــــــــــودج  يف 
يــــــتــــــمــــــثــــــُل! اوجــــــــــاعــــــــــهــــــــــا  يف  واملــــــــــــــــــــــوت 
ـــــــُل! ـــــــدم ـــــــــــدم املـــــ�ـــــســـــيـــــبـــــة ت عـــــجـــــبـــــي لــــــهــــــا ب
ـــــــــد بــــــعــــــقــــــلــــــه اليـــــــعـــــــقـــــــُل! ـــــــــزي ــــــت ي ــــــل ــــــع ج
ـــــــــل حــــــــــــرف فـــــيـــــ�ـــــســـــُل! ـــــــــن ك ـــــــــه م ـــــس ل ـــــ� ـــــي ج
افـــــــــــــالكـــــــــــــه فـــــــبـــــــكـــــــل ركـــــــــــــــــن مـــــــــــوئـــــــــــُل!
ـــــم مـــــعـــــقـــــُل! ـــــائ ـــــظ ـــــع ـــــل ـــــــــاء حـــــلـــــمـــــك ل ـــــــــرج ب
ـــــــــُل! ـــــــــم حُت ـــــــــب  ـــــــــن زي كـــــــتـــــــف  يف  لــــــكــــــنــــــهــــــا 
ـــــــــــــــوا! اأول او  ـــــــروا،  ـــــــس ـــــــ� ف ــــــدة  ــــــي ــــــج امل ــــــــــي  وه
ــــــــزُل! ــــــــن جمـــــــبـــــــولـــــــة الـــــــ�ـــــــســـــــامـــــــني اأنــــــــــــــــى ت
ـــــــني ُتــــــــبــــــــجــــــــُل! ـــــــل ـــــــات ـــــــق ـــــــال ـــــــــــــا ب ـــــــــــــالدن وب
ــــــُل! ــــــل ــــــك م ـــــــوح  ـــــــت ـــــــف ـــــــال ب جمـــــــــــد  ـــــــق  ـــــــب ي مل 
ــــــوب وتــــــــعــــــــذُل! ــــــقــــــل ــــــمــــــى ال ــــــس تــــــدمــــــى بــــــــه اأ�
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ــــــني حــــــ�ــــــس يف  مـــــــــــــــــدًحـــــــــــــــــا  ــــــــــــــُت  قــــــــــــــل
ـــــــــا ـــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــّده ال ــــــــــــه ج ــــــــــــي قــــــــــــــــــــــــال ف
ــــــــــــى مــــــن ــــــــــــل ـــــــــــــــس ع ـــــــــــــــر� ـــــــــــــــه ف ـــــــــــــــّب ح
الـــــــــــــــ يف  رتـــــــــــــــــبـــــــــــــــــة  حلـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــني 
وا مـــــــــــــــــن  ــــــــــــــد  اخلــــــــــــــل جــــــــــــــنــــــــــــــان  يف 
ومـــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــكــــــــــــــوثــــــــــــــر ُيــــــــ�ــــــــســــــــقــــــــى
بــــــــــــــــــــــاأبــــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــــق وكــــــــــــــــــاأ�ــــــــــــــــــس
ومــــــــــــــــــــــن االأثــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــار واالأعــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــري ممـــــــــا وحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ال
ــــــز ـــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن ت ولــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا �ـــــــــــــــس
ـــــــــــان ـــــــــــس عــــــــــــــــبــــــــــــــــقــــــــــــــــريــــــــــــــــات حـــــــــــ�
كــــــــالــــــــلــــــــوؤ اخلــــــــــــلــــــــــــد  ــــــــــور  قــــــــــ�ــــــــــس يف 
ـــــــــــــ ــــــــــــان ال وبـــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــدان حــــــــــــ�ــــــــــــس
ـــــــــــــة الــــــــــــــــفــــــــــــــــردو�ــــــــــــــــس والــــــــــــــــر ـــــــــــــّن ج
فــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــــــــــــّب حــــــــ�ــــــــســــــــني
اأنــــــــــــــــــــــــــــت يـــــــــــــاريـــــــــــــحـــــــــــــانـــــــــــــة الـــــــــهـــــــــا
ـــــــــــــــــــايف( الـــــــــــــــــوال ـــــــــــــــــــس لـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن )�
ـــــــــــي مــــــنــــــيــــــب ـــــــــــا�ـــــــــــس ـــــــــــع عــــــــــــــبــــــــــــــدك ال
ـــــــــــــــــــن فــــــــــتــــــــــ�ــــــــــســــــــــّفــــــــــع فـــــــــــــيـــــــــــــه وام
ـــــــــــــــــــــك جتــــــــــــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــــــن هـــــــــــبـــــــــــات ل

ــــــــــــــــــري الـــــــــــكـــــــــــائـــــــــــنـــــــــــات ــــــــــط خ ــــــــــب ــــــــــس �
ــــــــــات ــــــــــس ــــــــــر� ــــــــــع ال �ـــــــــســـــــــفـــــــــيـــــــــع  دي 
يـــــــــــــــــــّدعـــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــــّب الــــــــــــــــهــــــــــــــــداة
حــــــــــ�ــــــــــســــــــــر تــــــــــعــــــــــلــــــــــو الــــــــــــرتــــــــــــبــــــــــــات
الــــــــــــــــوجــــــــــــــــنــــــــــــــــات غــــــــــــــــــــــــر  اله 
ـــــــــات ـــــــــق ـــــــــاف ـــــــــس ـــــــــ� ــــــــــــــق ال مـــــــــــــــــن رحــــــــــــــي
ــــــــــــــــــني وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات ــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــــــــــن م م
اآت يــــــــــــــــــهــــــــــــــــــواه  مــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــنـــــــــــــــاب 
يـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــتـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــه دانـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــات
ويـــــــــــــــــــــــــــــج حـــــــــــــــــــــــــــــور نـــــــــــــاعـــــــــــــمـــــــــــــات
ـــــــــــــــرات ـــــــــــــــس ـــــــــــــــا� طــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــهــــــــــــــــــّن ق
ـــــــــات ـــــــــي ـــــــــاف ـــــــــس ـــــــــا � ـــــــــن ـــــــــس ـــــــــ� لــــــــــــــــــــــــوؤ ح
ـــــــــــــــه فــــــــــيــــــــــهــــــــــم طــــــــــائــــــــــفــــــــــات ـــــــــــــــوج ـ
ــــــــــــــــــوان يــــــــــحــــــــــيــــــــــى بــــــــحــــــــيــــــــاة ــــــــــــــــــس �
ابـــــــــــــتـــــــــــــغـــــــــــــي الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــوز غـــــــــــــــــــداة
بـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــالت جــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــر  دي 
ــــــــات ــــــــب ـــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــات ه اأزك
ـــــــــــــــو الــــــــــنــــــــــجــــــــــاة ـــــــــــــــرج ـــــــــــــــب ي ـــــــــــــــائ ت
ــــــــــــات ــــــــــــن ــــــــــــس ــــــــــــ� ــــــــــــــــل احل ــــــــــــــــزي ــــــــــــــــج ب
الــــــــــ�ــــــــــســــــــــلــــــــــوات اأ�ـــــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــى  اهلل 
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علي ا�سغر عرب التلعفري

نزار قباين

ـــــــٍف ـــــــال ـــــــر حت ـــــــك ــــــــــــم مب ــــــــــــاره تـــــــــــركـــــــــــوا دي
�ـــــســـــمـــــودهـــــم مــــــثــــــل  ـــــــــــــــــــام  االأي ـــــــرف  ـــــــع ت مل 
اأُخـــــــــــــــــــــــــذوا بـــــتـــــلـــــفـــــيـــــق وعــــــــــــــــرة غــــفــــلــــة
ـــــــــــــــوع مــــــديــــــنــــــتــــــي ومــــــــنــــــــازيل �ـــــــــســـــــــارت رب
ــــــــدى وحتــــــقــــــقــــــت اأحــــــالمــــــهــــــم ــــــــع �ــــــســــــَمــــــت ال
تـــــُكـــــم وال  ـــــــــــــــــاأّن  ت ــــــال ً  مــــــه الئـــــــمـــــــي  يـــــــــا 
ـــــــن فـــــــــرق اخلــــنــــا ــــــــــــــــاُق م ـــــاقـــــت بـــــنـــــا االف �ـــــس
الـــــــّرجـــــــا مــــــــن  تــــــيــــــاأ�ــــــســــــي  ال  بــــــلــــــدتــــــي  ــــــــا  ي
ــــــــَك انــــنــــا ــــــــرب ــــوع نــــ�ــــســــيــــم ُت ــــن ــــس ــــ� ــــًا ب ــــم ــــس ــــ� ق
ــــا ــــن ــــون ــــف ـــــــني بـــــــــــــــاأن تــــــــنــــــــام ج ـــــــدق ـــــــس ـــــــ� اأت
ـــن ـــــــرقـــــــب فــــــر�ــــــســــــة نــــــقــــــ�ــــــسُّ م ـــــظـــــّل ن ـــــن ـــــس �

ــــا �ــــســــهــــيــــون ــــجــــه ــــي ــــس ــــ� ـــــــوط ن ـــــــي حـــــــــاَكـــــــــت خ
ــــــا مـــــكـــــنـــــون ــــــس ــــــ� ــــــق ــــــــــــــــــــَدُر ال ــــــا ق ــــــم ــــــّن ــــــك ل
مـــــــدفـــــــون ـــــــم  ـــــــه ل فـــــــــخـــــــــًا  ــــــوا  ــــــن ــــــط ــــــف ي مل 
ـــــتـــــون ـــــان والـــــبـــــ�ـــــس ـــــس ـــــ� ـــــي ـــــس ـــــ� ــــــّزهــــــا ال يــــــبــــــت
ــــــــــح املــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــّرد املـــــــلـــــــعـــــــون ــــــــــّج ــــــــــب وت
ـــــون لــــــيــــــ�ــــــس االأمــــــــــــــــــــــور كـــــــمـــــــا تـــــــظـــــــن ظـــــن
ــــون؟ ــــس ــــ� م ُتـــــ�ـــــســـــتـــــبـــــاح  اأن  تــــرتــــ�ــــســــي  اَو 
ُمــــــــــَهــــــــــُج الــــــ�ــــــســــــبــــــاب الأر�ـــــــســـــــنـــــــا مــــــرهــــــون
ــــون ــــح ــــس ــــ� ــــــــا م ــــــــاوؤن ــــــــس لــــبــــغــــيــــ�ــــســــنــــا احــــــــ�
ـــــــــــــا بـــــــيـــــــد الــــــــــعــــــــــدى مــــ�ــــســــجــــون وديـــــــــــــارن
اأعـــــــــــدائـــــــــــنـــــــــــا فـــــــيـــــــهـــــــا تــــــــــقــــــــــُر عــــــيــــــون

محنُة شيعة تلعفر

ختُم كربالَء
مواطنون نحن يف مدائن البكاء
قهوتنا م�سنوعة من دم كربالء
حنطتنا معجونة بلحم كربالء

طعامنا ..�سرابنا
عاداتنا ..راياتنا

زهورنا ..قبورنا
جلودنا خمتومة بختم كربالء

ال اأحد يعرفنا يف هذه ال�سحراء

ال نخلة.. وال ناقة
ال وتد ..وال حجر
ال هند ..ال عفراء

اأوراقنا مريبة
اأفكارنا غريبة

اأ�سماوؤنا ال ت�سبه االأ�سماء
فال الذين ي�سربون النفط يعرفوننا

وال الذين ي�سربون الدمع وال�سقاء

33
A L -  A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y

االدبية



سقوط أحدث وأضخم منطاد 
في العالم في بريطانيا..!

روبوت يقوم بأول عملية جراحية ناجحة داخل العين..!

طور علامء بريطانيون نوعا جديدا من اختبار فروس نقص املناعة البرشية 
الذاكرة  الكمبيوتر مثل فالشة  ُيدمج يف  )اإليدز( وهو عبارة عن جهاز 
USB.ويقول الباحثون إن اجلهاز يمكنه الكشف عن وجود الفروس 
يف قطرة من الدم، وتوليد إشارة يمكن قراءهتا من خالل جهاز الكمبيوتر 
املحمول. وتتيح هذا التكنولوجيا اجلديدة إمكانية مراقبة املرىض حلالتهم 

الصحية، واحلصول عىل النتيجة خالل 30 دقيقة.

حقق أطباء من جامعة أكسفورد مؤخرا نجاحا عظيام من خالل استكامل أول عملية جراحية داخل العني باستخدام الروبوت يف 
العيون يف اجلامعة، من  الطب وجراحة  أستاذ  الربوفيسور روبرت ماكالين،  فريق  العامل. ومتكن  خطوة هي األوىل من نوعها يف 
إزالة غشاء بسمك 1 يف املئة من املليمرت داخل العني، باالعتامد عىل جهاز روبوت مطور ُيعرف باسم R2D2 . وطورت شكة 
الروبوتات الطبية اهلولندية هذا اجلهاز املبتكر واملصمم للقيام بالعمليات اجلراحية داخل العني، من خالل إبرة رفيعة ُتدخل إىل 

داخل العني ويتحكم الطبيب هبا من خالل عصا حتكم وشاشة ملس.

شهد شهر آب من عام 2016 سقوط أضخم منطاد يف العامل يف أثناء 
القيادة برضر خالل هبوطه. وقد  التجريبي لتصاب قمرة  االختبار 
حتطم املنطاد عند قاعدة مطار كاردنغتون يف بيدفوردشر. ُصمم هذا 
املنطاد ليكون قادرا عىل رفع محولة تصل إىل 10 أطنان والبقاء مدة 
5 أيام يف اجلو خالل الرحالت املأهولة، كام يستهلك كميات أقل من 
الوقود ويمكن أن يصل إىل ارتفاع 16 ألف قدم وأن حيلق برسعة 

90 ميال يف الساعة.

ُيدمج بالكمبيوتر للكشف عن اإليدز...!
 USB ابتكار جهاز
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قام علامء روس من جامعة سامرة القومية للبحوث بالعمل 
عىل  ق��ادرة  نووية  بطارية  بصنع  تسمح  تكنولوجيا  عىل 
العمل ألكثر من 100 عام، وتعتمد هذه التقنية عىل فكرة 
يمكن  كهرباء  إىل  مشع  مصدر  من  املنبعثة  الطاقة  حتويل 

استهالكها.

خارقة  نووية  بطارية  ابتكار 
تعمل ألكثر من 100 عام ..! 000000

تصميم أول شاحنة يمكن طيها في العالم..!
العامل يمكن  العاملية )GVT( أول شاحنة يف  املركبات  صممت مؤسسة 
إيكيا.  شكة  أثاث  رفوف  يف  كام  ورسيعة  سهلة  بطريقة  وبناؤها  تركيبها 
باستخدام  تركيبها  تم  فقد  مكان،  أي  يف  التحرك   Ox للشاحنة  ويمكن 
حوال 60 قطعة خالل 12 ساعة، وفقا ملؤسس الرشكة توركيل نورمان. 
أفريقيا، حيث يمكن االعتامد  النائية من  املناطق  الشاحنة مفيدة يف  وتعد 
عىل الشاحنة يف النقل الربي، كام تتيح Ox إمكانية نقل مياه الرشب ومجع 
ونقل احلبوب أو مواد البناء، إضافة إىل استخدامها يف حاالت الطوارئ 

كسيارة إسعاف تصلح للتضاريس املختلفة.

 « EmDrive نرشت الشبكة العنكبوتية ترسيبات تؤكد فاعلية حمرك » 
الذي بمقدوره العمل دون استخدام أي وقود. فقد استطاع هذا املحرك 
هذا  ويف  كيلوواط.  نيوتن/  مييل   1.2 ب�  تقدر  الفراغ  يف  دفع  قوة  توليد 
السياق تدر اإلشارة إىل أن حمرك » EmDrive » ال يستخدم أي وقود، 
وكان املهندس روجر شوير قد حصل عىل براءة اخرتاع النسخة األخرة 
من هذا املحرك يف هناية ترشين األول املايض. وتتلف هذه النسخة عن 
التيار  توصيل  عىل  فائقة  بقدرة  تتصف  صفيحة  بوجود  األخرى  النسخ 
املوجة  ت��ردد  بتغير  يسمح  األم��ر  هذا  أن  املهندس  وي��رى  الكهربائي. 

الكهرومغناطيسية عند انتشارها داخل املحرك ، ما يزيد من قوة دفعه.

يغر  قد  جديد  نسيج  ابتكار  إىل  الباحثون  توصل 
نظرتنا إىل املالبس التي يمكنها تبديد حرارة اجلسم، 
مادة  من  املتكون   »nanoporous« نسيج  وهو 
مصنوعة من غشاء بالستيكي يسمح لضوء األشعة 
حتت احلمراء بالنفاذ بسهولة، وبالتال تبديد حرارة 

اجلسم واحلفاظ عىل الربودة يف املناخات احلارة.

اختراع محرك فضائي يخرق 
قوانين الفيزياء...!

تطوير مالبس بالستيكية 
تبّرد الجسم...!
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مكتبة »االحرار«

كتابه  يف  احل��اك��م  روى  فقد 
الصحيحني  عىل  »املستدرك 
بن  اهلل  عبد  عن  احلديث«  يف 
جعفر بن أيب طالب أّنه قال: ملا 
نظر رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
قال:  هابطة  الرمحة  إىل  وآل��ه( 
فقالت  ل«،  ُأدعوا  ل،  »ُأدعوا 
اهلل؟  رس���ول  ي��ا  م��ن  صفّية: 
وفاطمة  علّيًا  بيتي  »أهل  قال: 
فجيء  واحل��س��ني«،  واحلسن 
النبي )صىل  هبم فألقى عليهم 
ثّم رفع  وآله( كساءه  اهلل عليه 
يديه ثّم قال: »الّلهّم هؤالء آل 
حممد«  وآل  حمّمد  عىل  فصّل 
اَم ُيِريُد  وأنزل اهلل عّز وجّل: )إِنَّ
ْجَس  الرِّ َعْنُكُم  لُِيْذِهَب  اهلُل 
َرُكْم َتْطِهرًا(  َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ

)األحزاب/33(.
حديث  ه���ذا  احل��اك��م:  ق���ال 

صحيح االسناد.
للمحّدثني  رتبة  أعىل  واحلاكم 
رتبة  ف��أّول  السنة،  علامء  عند 
عندهم: املحّدث، ثّم احلافظ، 
راجع  احلاكم.  ثّم  احلجة،  ثّم 
األثر  رجال  علم  يف  املخترص 

.71 :
صحيحه  يف  مسلم  وروى 
م��س��ت��درك��ه  يف  واحل����اك����م 
الكربى  سننه  يف  والبيهقي 
كثر  واب��ن  الطربي  من  وك��ّل 
اآلي��ة  تفسر  يف  والسيوطي 
بتفاسرهم واللفظ لألّول عن 
عائشة قالت: خرج رسول اهلل 
من  ُمرّحل  مرط  وعليه  غداة 

بن  احلسن  فجاء  أسود،  شعر 
احلسني  جاء  ثّم  فأدخله،  عيّل 
فدخل معه، ثّم جاءت فاطمة 
فأدخلها، ثّم جاء عيل فأدخله، 
ُيِريُد اهلُل لُِيْذِهَب  اَم  ثّم قال: )إِنَّ
اْلَبْيِت  َأْه��َل  ْجَس  الرِّ َعْنُكُم 

َرُكْم َتْطِهرًا(. َوُيَطهِّ
ال��ط��ربي  م���ن  ك����ّل  وروى 
اآلي��ة  تفسر  يف  وال��ق��رط��ب��ي 
قالت:  سلمة  أّم  عن  بتفسره 
ُيِريُد  اَم  )إِنَّ اآلية  هذه  نزلت  ملّا 
عليًا  اهلل  رسول  دعا   )... اهلُل 
وحسينًا،  وحسنًا  وفاطمة 
خيربيًا  كساًء  عليهم  فجّلل 
قالت:  عنها  آخر  حديث  ويف 

وغّطى عليهم عباءة....
تفسره  يف  السيوطي  رواه 

وأشار إليه ابن كثر كذلك.
وابن  الطربي  من  كّل  وروى 
والرتمذي  تفسرهيام  يف  كثر 
يف  وال��ط��ح��اوي  صحيحه  يف 
لألّول  واللفظ  اآلثار،  مشكل 
قال:  سلمة،  أيب  بن  عمر  عن 
رسول  عىل  اآلي��ة  هذه  نزلت 
يف  وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل  اهلل 
ُي��ِري��ُد  ���اَم  )إِنَّ سلمة:  أّم  بيت 
حسنًا  فدعا   )... لُِيْذِهَب  اهلُل 
فأجلسهم  وفاطمة  وحسينًا 
فأجلسه  علّيًا  ودعا  يديه  بني 
خ��ل��ف��ه ف��ت��ج��ّل��ل ه���و وه��م 
بالكساء ثّم قال: »هؤالء أهل 
الرجس  عنهم  فأذهب  بيتي 

وطّهرهم تطهرًا«.

آيُة التطهير في مصادر مدرسة الخلفاء

كيف قرأ المفكر جواد علي
موضوعة )اإلمام الغائب(؟

يحاوُل س����ماحة الس����يد مرتضى العسكري أن يستقرئ األحداث اإلس����المية المهّمة، ويقارنها برواياتها بين الفرق اإلسالمية، وتحَت خيمة 
االلتفاف والوحدة حول مائدة الكتاب والُس����ّنة لتوحيد الكلمة، ومنها كتابه )آية التطهير في مصادر الفريقين( في قوله تعالى من س����ورة 
َرُكْم َتْطِهيرًا(، ونقف هنا تحديدًا على ما روي بخصوص هذه الحادثة  ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ َما ُيِريُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّ األحزاب )33(: ))ِإنَّ

أو حديث الكساء العظيم في مصادر مدرسة الخلفاء.
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طريق  عن  احلديثة  الدولة  طبيعة  استكشاف  إىل  الكتاب  هذا  هيدُف 
دراسة سامهتا التي أوضحها تاريها، وحياول الكاتب عن طريق هذه 
تالئمه  مما  أكثر  التاريخ  هذا  تالئم  للدولة  نظرية  يضع  أن  السياسة 

النظرية الكالسيكية.
إىل  مقسم  إقليمي  جمتمع  إهنا  الكاتب:  يقول  الدولة  تعريف  وىف 
هؤالء  من  تتكون  هيئات  أم  أف��رادا  أكانوا  س��واء  ورعايا  حكومة 
السلطة  بينها هو ممارسة  العالقات  الذى يقوم بتحديد  األفراد، وأن 
اإللزامية العليا، ويطلق عىل هذه السلطة اسم السيادة، ويقصد بإسناد 
السيادة إىل الدولة أن الدولة تعلو مجيع اهليئات االجتامعية األخرى، 
اهليئات عىل طاعتها دون أن ترب  وذلك ألن هلا احلق يف إجبار هذه 

هى عىل يشء.
أما اختصاصات الدولة فيقول املؤلف إن منها املسائل املتعلقة بالدفاع 
الترشيعات  ووض��ع  الصناعة  عىل  واإلشاف  ال��داخ��يل،  واألم��ن 
التعليم  مثل  النطاق  واسعة  اختصاصات  ذلك  يف  بام  االجتامعية، 
نظام  وإدارة  العلمي  البحث  وتشجيع  والبطالة  الصحي  والتأمني 
العملة واإلشاف عىل حتصيل الرضائب وصيانة نظام املحاكم التي 

تقوم بتنفيذ مبادئ الدولة القانونية.
ويضيف أن التمييز بني الدولة واحلكومة من املبادئ األساسية يف علم 
السياسة، فاحلكومة ما هى إال وكيل عن الدولة، إذ أهنا تقوم بتنفيذ 
أغراضها، وهى ليست يف ذاهتا السلطة اإللزامية العليا، ولكنها تعترب 

ببساطة اجلهاز اإلداري الذى يقوم بتنفيذ أغراض الدولة. 

للمفكر  العراقي الراحل الدكتور جواد عيل، كتاب بعنوان 
)املهدي املنتظر عند الشيعة االثني عرشية(، باللغة األملانية، 
عليها  حصل  التي  الدكتوراه  يف  أطروحته  هو  وباألصل 
فيه  وناقش  1939م،  عام  )هامبورغ(  جامعة  من  املؤلف 
والكتب  التاريية  املصادر  من  العديد  عىل  االعتامد  وعرب 
فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  الغائب  اإلم��ام  فكرة  اإلسالمية 
من  األوىل  تعّد  أطروحته  أّن  وقتها  يف  أّكد  وقد  الرشيف(، 
وفاته،  بعد  حّتى  األملانية  باللغة  وبقيْت  أورب��ا،  يف  نوعها 
نقلها  إىل  دودو  العيد  أبو  الدكتور  اجلزائري  املرتجم  ليقوم 
للغة العربية عام 2005 وتكون بني يدي الباحثني لقراءهتا 

وتفحصها.
الرد عىل  الدكتور جواد عيل يف متهيد أطروحته  وقد حاول 
بعض اآلراء حول الشيعة واإلمامة الواردة يف كتب ابن حزم 
والشهرستاين واملقريزي وغرهم، والرد عىل الرحالة العريب 
)ابن بطوطة( يف قوله: انه سمع أهل احللة يقولون: ان اإلمام 

الثاين عرش قد اختفى بعد دخوله أحد املساجد.
بطوطة عىل  ابن  رّده عىل  الدكتور جواد عيل يف  استند  وقد 
حقائق تاريية بقوله: )ان هذه اآلراء حتملنا عىل الظن بأن 
بإنشاء  الثاين عرش، وال  باختفاء اإلمام  املؤلفني ال علم هلم 
مدينة احللة، وما قالوه عن اإلمام الثاين عرش من أنه اختفى 
للهجرة،  أي سنة 260  آنئذ  تكن موجودة  مل  التي  احللة  يف 
يف  املزيدي  منصور  بن  صدقة  انشأها  احللة  مدينة  وإن��ام 
إىل  عيل  جواد  الدكتور  دعا  وقد  /1101م،  ه�   495 سنة 
األخطاء  عىل  والوقوف  بدقة،  التاريية  النصوص  فحص 

والتحريفات بوحي من املعرفة العلمية.

كيف قرأ المفكر جواد علي
موضوعة )اإلمام الغائب(؟
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مرقد أب���ي الفضل العباس 
)علي���ه الس���الم( من جهة 

باب القبلة خالل
حقبة الستينيات

تجارة خالية من الشبهات

فكثيرا  التجارة  في  المتبايعون  فيها  يقع  التي  المكروهات  من  انها 
يذمها  والمشتري  تستحق  مما  اكثر  بضاعته  يمتدح  من  يصادفنا  ما 
ويعتبرها غير جيدة وال تستحق السعر الذي طلبه البائع ، نعم من 
حق البائع ان يصف بضاعته بما فيها وليس بمدح ال تستحقه بل انه 
يقع في الحرام اذا كان مدحه اخفاء لعيب في البضاعة يؤدي الى غش 

فاذا ادى الى ذلك فانه يكون قد اقترف ذنبا .
وانت ايها المشتري اياك ان تذم البضاعة وتقول انها ال تستحق هذا 
الثمن الن فيها عيوبا بينما في الحقيقة انها ليست عيوبا ، نعم من 
حقك ان تستفسر عن أي شيء في البضاعة لتطلع وليس لتذم ، ومن 
ووصفها  البضاعة  جودة  بتسقيط  ليس  ولكن  البائع  تعامل  ان  حقك 

بالرديئة، هذه االمور مكروهة وقد تذهب البركة في المبايعة.

للخروقات  توخّيًا  ال��رضورة  غاية  يف  أمر  األمنّية  االح��رتازاُت 
القوات  عىل  األمني  االنضباط  يقف  وال  اهلل،  سمح  ال  األمنية 
األمنية واالستخباراتية فحسب، بل هنالك دور كبر يقع علينا 
أنفسنا، كأفراد داخل جمتمع، ومنطقة، وحي سكني، أي أن تكون 
لدينا ثقافة أمنية اتاه ما حيدث، واإلبالغ عن احلاالت املشبوهة 
حتى يتسنى لرشطتنا البطلة القضاء عليها.. نتمنى أن يكون عام 
2017 عامًا للتفاؤل والسعادة، وشكرًا لقواتنا األمنية )العيون 

الساهرة( خلدمة الوطن وأبنائه.

كلنا حاملوَن للعيوِب ولوال رداٌء مَن اهلل اسمُه - 
السرت - إلنحنْت أعناقنا مْن شدِة اخلجل فال تعب 

والعيُب فيَك يرسي.

ال تمدْح سلعَتك

منُه وإليه..

من أقوال الحكماء

الثقافة األمنية
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* مل يسّجل التاريخ أن رجاًل واحدًا سوى حممد، كان صاحب 
رسالة وباين أّمة ومؤسس دولة.. هذه الثالثة التي قام هبا حممد 
كانت وحدة متالمحة وكان الدين هو القوة التي توحدها عىل 

مدى التاريخ )جورج برنارد شو(.
أصدقائنا  صمت  بل  أعدائنا،  كلامت  نذكر  لن  النهاية  يف   *

)مارتن لوثر كنج(.
من  بالقلق  تضيعه  فال  )اهلل(  من  هدية  هو  تعيشه  يوم  كل   *
املستقبل أو احلرسة عىل املايض، فقط قل: )توكلت عىل اهلل( 

)د. إبراهيم الفقي(.
أنك  فسرتى  جديد،  من  قلبك  تأمل  احلزن  يغمرك  حني   *
يومًا مصدر هبجتك )جربان خليل  كان  مما  تبكي  احلقيقة  يف 

جربان(.
* كل الناس عباقرة!.. ولكنك إذا حكمت عىل السمكة من 
خالل قدرهتا عىل تسّلق الشجرة؛ فإنك ستعيش حياتك كلها 

معتقدًا أهّنا غبية! )انشتاين(.
الناس  تكره  ستجعلك  فالصحف  ح���ذرًا،  تكن  مل  إذا   *
االضطهاد!  يامرسون  الذين  الناس  وحت��ب  امُلضطَهدين، 

)مالكوم إكس(.
الفقر يشرتي اجلريدة والغني يشرتي رئيس التحرير. )ليونيد 

شيبا رشني(
* أصعب معركة يف حياتك عندما يدفعك الناس إىل أن تكون 

شخصًا آخر! )وليم شكسبر(.

فّن الرسم ثالثي األبعاد

منُه وإليه..

مختارات منّوعة

كلُّ الطرق مراقبة بأجهزة ضبط الرسعة إال الطريق إىل اهلل !
ربكم{..  من  مغفرة  إىل  سارعوا  }و  عليه:  مكتوب  فإنه 

فارسع عليه كام شئت فإن منتهاه اجلّنة
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