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)16( وإذ  اعتزلتموه��م خطاب بعضهم لبعض وما يعبدون إال اهلل واعتزلتم معبودهيم 
أو عبادهتم إال اهلل فأووا إىل الكهف ينرش لكم ربكم من رمحته وهييئ لكم من أمركم 
مرفق��ا ما ترتفقون ب��ه أي تنتفعون به وقرئ بفتح امليم وك��ر الفاء وكان جزمهم 

بذلك لشدة وثوقهم بفضل اهلل وقوة يقينهم باهلل.
)17( وترى الش��مس لو رأيتهم إذا طلعت تزاور متيل وقرئ بتش��ديد الزاي 
وتزور بتش��ديد الراء كتحمر عن كهفهم وال يقع ش��عاعها عليهم فيؤذهيم 
ولع��ل الكهف كان جنوبيا ذات اليمني أي جه��ة يمني الكهف وإذا غربت 
تقرضهم تقطعهم وترصم عنهم ذات الشامل جهة شامل الكهف وهم يف فجوة 
منه وهم يف متس��ع م��ن الكهف يعني يف وس��ط بحيث يناهلم برد النس��يم وروح 
اهلواء وال يؤذهيم كرب الغار وال حر الشمس ال يف طلوعها وال يف غروهبا ذلك من 
آي��ات اهلل من هيد اهلل بالتوفيق فهو املهت��د ثناء عليهم ومن يضلل من خيذله فلن جتد له 

وليا مرشدا من يليه ويرشده.
 )18( وحتس��بهم أيقاظا القمي عن الباقر عليه السالم قال ترى أعينهم مفتوحة وهم رقود 
ني��ام ونقلبه��م يف رقدهتم ذات اليمني وذات الش��امل يف كل عام مرتني كام س��بق كي ال تأكل 
األرض ما يليها من أبداهنم عىل طول الزمان وكلبهم باس��ط ذراعيه بالوصيد بالفناء وقد س��بق 
حدي��ث الكلب لو اطلعت عليه��م لوليت منهم فرارا هلربت منهم ومللئ��ت منهم رعبا خوفا يمأل 

صدرك وقرئ مللئت بالتشديد ورعبا بالتثقيل قيل وذلك ملا ألبسهم اهلل من اهليبة.

سورة الكهف 

تفسيرالسورة

يِّْئ َلُكم  محته وهُيَ ن رَّ ُكم مِّ َ َفْأُووا إىَِل اْلَكْهِف َينرُشْ َلُكْم َربُّ َوإِِذ اْعَتَزْلُتُموُه��ْم َوَما َيْعُبُدوَن إاِلَّ اهللَّ
َزاَوُر َعن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوإَِذا  ْمَس إَِذا َطَلَعت تَّ ْرَفًقا }الكهف/16{ َوَتَرى الشَّ ْن َأْمِرُكم مِّ مِّ
ُ َفُهَو امْلُْهَتِدي  ِد اهللَّ ِ َم��ن هَيْ ْنُه َذلَِك ِمْن آَياِت اهللَّ ��اَمِل َوُهْم يِف َفْجَوٍة مِّ ْقِرُضُهْم َذاَت الشِّ َغَرَب��ت تَّ
ُبُهْم َذاَت  َسُبُهْم َأْيَقاًظا َوُهْم ُرُقوٌد َوُنَقلِّ ْرِشًدا }الكهف/17{ َوحَتْ ا مُّ َوَمن ُيْضِلْل َفَلن جَتَِد َلُه َولِيًّ
ْيَت ِمْنُهْم ِفَراًرا  َلْعَت َعَلْيِه��ْم َلَولَّ ِل َوَكْلُبُهم َباِس��ٌط ِذَراَعْيِه بِاْلَوِصيِد َلِو اطَّ ��امَ اْلَيِمنِي َوَذاَت الشِّ
ْنُهْم َكْم َلبِْثُتْم  َومَلُِلْئَت ِمْنُهْم ُرْعًبا }الكهف/18{ َوَكَذلَِك َبَعْثَناُهْم لَِيَتَس��اءُلوا َبْيَنُهْم َقاَل َقائٌِل مِّ
ُكْم َأْعَلُم باَِم َلبِْثُتْم َفاْبَعُثوا َأَحَدُكم بَِوِرِقُكْم َهِذِه إىَِل امْلَِديَنِة  َقاُلوا َلبِْثَنا َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم َقاُلوا َربُّ
َرنَّ بُِكْم َأَحًدا }الكهف/19{  ْف َواَل ُيْش��عِ ْنُه َوْلَيَتَلطَّ ا َأْزَكى َطَعاًما َفْلَيْأتُِكم بِِرْزٍق مِّ َ َفْلَينُظْر َأهيُّ
تِِهْم َوَلن ُتْفِلُحوا إًِذا َأَبًدا }الكهف/20{  وُكْم َأْو ُيِعيُدوُكْم يِف ِملَّ ْم إِن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َيْرُجُ ُ إهِنَّ



التف��ّكُك األرسي وص��ل إىل حاالت ال يمكن الس��كوت عنها، والذي ينعكس س��لبًا بالتأكيد عىل جيع 
أفراد األرسة، وخصوصًا األطفال منهم الذين ينش��ؤون يف جٍو مش��حون باملش��اكل األرسية والتنافر بني 

الوالدين.
وه��ا هي املرجعية الدينية العليا ومن خالل ُخطبة اجُلمعة ُتعرب ع��ن قلقها الكبري حيال ظاهرة التفكك 

األرسي، ودعْت اآلباء واألمهات إىل تأدية دورهم بشكل صحيح للحفاظ عىل أرسهم.
هذا التنبيه املهم جيعلنا جيعًا مسؤولني اجتاه أرسنا، فاملسؤولية تقع عىل عاتق األب واألم يف توجيه أبنائهم 
التوجيه الصحيح وزرع القيم العليا يف نفوس��هم لينش��ؤوا النش��أة الصحيح��ة، ال أن يكون األب يف واٍد 
لوحده وبمعزٍل عن أبنائه وأفراد أرسته، واألمر يش��مل املتزوجني اجلدد ومن س��بقهم يف تأس��يس حياته 
األرسية، فالرتبية تبقى مستمّرة، والتنبيه واملحاسبة والتشجيع يف نفس الوقت كّلها عوامل حمفّزة عىل نمو 

الروابط األرسية املتينة، فاهلل اهلل أهيا األخوة واألخوات يف أبنائكم وبناتكم.

رسالُة الحقوق لإلمام زين العابدين
a

* وأما حق املستش��ري فان حرضك له وجه رأي جهدت له يف النصيحة، وأرشت عليه بام تعلم أنك لو 
كنت مكانه عملت به، وذلك ليكن منك يف رمحة ولني، فان اللني يونس الوحش��ة، وإن الغلظ يوحش 

من موضع اإلنس وإن مل حيرضك له رأي وعرفت له من تثق برأيه وترىض به لنفس��ك، ودللته عليه 
وأرشدته إليه، فكنت مل تأله خريا ومل تدخره نصحا وال  حول وال قوة إال باهلل.

* وأما حق املش��ري عليك فال تتهمه فيام يوافقك عليه من رأيه إذا أشار عليك فإنام هي اآلراء 
وت��رصف الناس فيها واختالفهم، فك��ن عليه يف رأيه باخليار، إذا اهتم��ت رأيه فأما هتمته 

فال جتوز لك إذا كان عندك ممن يس��تحق املش��اورة، وال تدع شكره عىل ما بدا لك من 
إش��خاص رأيه، وحس��ن وجه مش��ورته، فإذا وافقك محدت اهلل وقبلت ذلك من 

أخيك بالرشك واألرصاد باملكافأة يف مثلها إن فزع إليك وال قوة إال باهلل. 

أزمُة التفّكِك األسريِّ
االفتتاحية





ر من مخاطِر  السيُد الصافي ُيحذِّ
ويدعو  األس��ريِّ  التفّكِك  ظاهرِة 
الحرِص  من  مزيٍد  إلى  األبويِن 

في متابعِة األبناِء 
اخويت اخوايت :

حتتاج  التي  املواضيع  من  لعله 
هو  عليها  الضوء  تسليط  اىل 
األرسي  التفكك  م��وض��وع 
قطعًا  اآلن..  نشهده  ال���ذي 
يستوعب  ان  يمكن  ال  حديثنا 
ولكن  املتفاقمة،  املشكلة  هذه 
هذه  خماطر  نبنّي  ان  حقنا  من 
املسألة اجتامعيًا، وأنتم تعلمون 
هذه  ارسة  هي  بام  االرسة  ان 
حيب  االنسان  ان  فطرية  حالة 
تكون  التي  والعالقة  يستقر  ان 
ب��ني ال��رج��ل وب��ني امل���رأة هذه 
لآلخر  احدمها  الرغبة  عالقة 
ايضًا هذه قننتها القوانني سواء 
غري  قوانني  ام  ساموية  قوانني 

ساموية.
طبعًا القوانني الساموية حددت 
خاص  بشكل  امل��س��ائ��ل  ه��ذه 
االسالمية  املقدسة  والرشيعة 
جدًا  كبرية  امهية  اعطتها  ايضًا 
الصغري  املجتمع  هذا  وجعلت 

جعلته  ب���األرسة..  عنه  املعرّب 
جمتمعًا له امهية بحيث تدخلت 
هذه  تكوين  ب��داي��ة  يف  حتى 
اذا  االنسان  ورغّبت  االرسة، 
خيتار  ان  عليه  يتزوج  ان  اراد 
جمموعة صفات ومل تكن مسألة 
اللذة من هذه الصفات، وانام يف 
مقام ان نبني .. وكذلك للمرأة 
لويل املرأة مل يرّغب الشارع عىل 
ان نعضل املرأة  أي نمنع املرأة 
فيه  تتوفر  خاطب  جاءها  اذا 
ان  املقدس  الشارع  من  رغبة 
نواة  الطيبة  النواة  هذه  تتكون 

االرسة.
ثم حتى يف حالة املقاربة تدّخل 
اشبه  ه��ن��اك  ال��ش��ارع وج��ع��ل 
الوليد  هل��ذا  اب��ت��داًء  باحلصانة 
الذي سيولد اهتاممًا من الشارع 
سيأيت  ال��ذي  بالناتج  املقدس 
يولد  عندما  ثم  االرسة  هذه  يف 
واذا  بالغًا  اهتاممًا  به  اهتم  ايضًا 
كرب واصبح طفالً  ايضًا الشارع 

يستعمل  أن  م��ن   األب  منع 
القوة يف تربية هذا الطفل. 

االختيار  يف  التسلسل  الحظوا 
ويف  النطفة  تكوين  حالة  ويف 
السابع  واليوم  ال��والدة  حالة 
اهتم الشارع به واىل ان بدأ هذا 
منه  تصدر  وقد  يلعب  الطفل 
ترصفات منع األب واألم  من 
يرضبا  وان  القوة  يستعمال  أن 
الرعاية  الحظوا  الطفل..  هذا 
هلذه االرسة ثم كرب الولد وكل 
ذهب اىل ما يمكن ان يقّوم هذه 

االرسة.. 
لألسف أقوهلا وبمرارة،  العراق 
عىل  حتافظ  التي  البلدان  من 
الروابط  عىل  وتشّجع  ارسه��ا 
او  اجل���ريان  ب��ني  س��واء  الطيبة 
األقرباء  بني  او  العشرية  بني 
هكذا..  العراقي  الشعب  ُبنية 
االن لألسف بدأت هناك حالة 
والكل  االرسي  التفكك  من 
امّحل  أن  أري��د  ال  ان��ا  مسؤول 

اقول  ولكن  جلهة  املسؤولية 
الكل مسؤول وانتم تعرفون اذا 
ستكون  ماذا  تفككت  االرسة 

النتيجة..
ه��ذا  م��ن  ن��ع��اين  ن��ح��ن  االن 
املنظومة  هذه  بحيث  التفكك 
املهمة املقدسة اصبحت تنفرط 
عالقة  له  ليست  األب  وت��رى 
عالقة  هلا  ليست  واالم  بالولد 
عالقة  له  ليست  واألخ  بالبنت 
املنظومة  هذه  واصبحت  بأخيه 
فشيئًا..  شيئًا  تتفكك  االرسية 
ط��ب��ع��ًا س��ي��ق��ول ق��ائ��ل م��ا هي 
االسباب  قطعًا  ؟  االس��ب��اب 
االن يف عمق  دخلنا  ولو  كثرية 
هذه االسباب لطال بنا احلديث 
اىل  انبه  ان  اريد  لكن  طال،  ثم 

البعض من االسباب :
هو  باعتباره  االب  الح��ظ��وا 
سأحتدث  االرسة  ه��ذه  عمود 
عن االب الذي مل يامرس دوره 
فهو  دوره  م���ارس  ال���ذي  ام��ا 

تحدَث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد 
كربالَء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الصافي   أحمد 
المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي 
ربيع   /21 الشريف في  الحسيني  الصحن  أقيمت في 

الثاني/ 1438ه� الموافق 2017/1/20م تحدث قائالً:
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االب  حديثنا..  اط��ار  خ��ارج 
ال��ذي مل ي��امرس ال��دور، االب 
خيرج صباحًا وال يعود اال ليال 
ابحث  يقول  تسأل  وعندما   ً
ان  ترى  تأملت  واذا  رزقي  عن 
الذي عنده يكفيه  الرزق  بعض 
هبا  يتذرع  ذريعة  هناك  ف��إذن 
حيتج  حتى  ال��رزق  عن  البحث 
عىل من حيتج عليه بانني احافظ 
انه  ي��دري  ال  وه��و  ارسيت  عىل 
االرسة  ستتزعزع  الطريقة  هبذه 
اال  يعود  وال  صباحًا  خيرج   ..
عنده  ال��ذي  ال��رزق  بعض  لياًل 
ثمنًا  فيها  ستدفع  والبقية  يكفيه 
ال��ذي مل  ب��اه��ظ��ًا.. ه��ذا االب 
انه  نفسه  ُيتعب  مل  دوره  يامرس 
عىل  جلسة  اوالده  مع  جيلس 
جيمع  حتى  العشاء  او  الغداء 
يستفهم  ان  وحي���اول  العائلة 
منهم وحياول ان يفيدهم.. انتم 
الناس  بعض  برصاحة  تعلمون 
األي��ام  تلك  اىل  حي��ن��ّون  ب���دأوا 
مع   ً مثال  كانت  التي  اخل��وايل 
كان  عندما  اجداهم  او  ابائهم 
جيمعهم االب او اجلد يف جلسة 
ساعة  نصف  تستغرق  ال  ق��د 
الكثري..  ال��يء  من  فيها  لكن 
يف  ُتفقد  احلالة  هذه  اصبحت 
البيت فبدأ الولد يكرب ال حيرتم 
اجلار وال حيرتم الكبري وال يدري 
ماذا يريد ! هذا االب يرى ولده 
يريد  ماذا  يدري  ال  لكن  امامه 
بترصفات  يترصف  ان  حي��اول 
هو ال يقبلها عند االخرين لكن 
يقبلها عند ولده ألنه مل يفكر ان 
ولده هو مرشوع له واالبن البد 
ان يكون مرشوع االب بمقدار 
يوجه هذا االب  ان  يستطيع  ما 
هو مل جيلس معه وال يعلم بأي 

صف درايس حتى.. 
البيت  يف  الثاين  العمود  واالم 
متارس  مل  التي  االم  عن  اتكلم 
مت��ارس  التي  االم  ام��ا  دوره���ا 
انا  أختا  كانت  إن  فهي  دوره��ا 

االوىل  اخلطبة  ب��داي��ة  يف  قلت 
عندما  اق���ول  م��ا  اع��ن��ي  وان���ا 
هذه  امهايت  اخوايت  بنايت  اقول 
ال��ص��ف��ات ان��ا اع��ن��ي م��ا اق��ول 
البنات  االم��ه��ات  ل��ألخ��وات 
االخ����وات ال��ل��وايت ي��امرس��ن 
دورهن وجزاهن اهلل تعاىل خري 
ان��ا احت��دث عن االم   .. اجل��زاء 
جتدها  دوره��ا  مت��ارس  ال  التي 
تفكر  وانام   ً اصال  مكرتثة  غري 
عن  وتتحدث  املعيشة  بفضول 
جعلت  البيت  وترتك  ملهيات 
اين  فمن  غ��ارهب��ا  ع��ىل  حبلها 
االب  ك��ان  اذا  االرسة  جتتمع 
هكذا يفكر واالم هكذا تفّكر..

احلديثة  الوسائل  جاءت  اآلن 
وس���وء االس��ت��خ��دام ال اق��ول 
م��رّضة  احل��دي��ث��ة  ال��وس��ائ��ل  ان 
االستخدام  س��وء  اق��ول  وان��ام 
احلديثة  الوسائل  ...ج���اءت 
ف��ّك��ك��ت م���ا ب��ق��ي وق��ط��ع��ت 
اوصال االرسة جتد هذا صديقه 
واصبح  وامل��وب��اي��ل  االن��رتن��ت 
متوحشا  املسكني  الولد  ه��ذا 
يملك  وال  املجتمع  يعرف  ال 
اتعب  وان��ام  جيدين  اص��دق��اء 
ال   .. االجهزة  هذه  حول  ذهنه 
توجد نصيحة من االبوين كيف 
احلسن  ال��يء  ه��ذا  يستخدم 
وتقطعت  ج��ي��دا  اس��ت��خ��دام��ا 
االب  وج��اء  األرسة  أوص���ال 
املعمعة  ه��ذه  يف  دخ��ل  واي��ض��ًا 
وجاءت االم واصبحت االرسة 
عبارة عن فندق مؤقت يبيت فيه 
يذهب  كل  الصباح  ويف  هؤالء 
اخلطرية  التداعيات  عمله..  اىل 
هلذا البناء االرسي .. حالة هدم 

االرسة مسؤولية اجلميع..
نفيس  وان���ا  اجلميع  ادع���و  ان��ا 
أهيا  ااُلرس..  للملمة  فلنسارع 
وقتك  من  اعِط  أترجاك  األب 
عّلم  األرسة  هذه  لتوجيه  شيئا 
احلقيقية  القيم  هي  ما  االبناء 
والتكنولوجيا  الشيم  هي  وما 

والتطور ال يعني عدم االخالق 
ه��ذه  نستعمل  ع��ن��دم��ا  ن��ح��ن 
قطعًا  ًسيئًا  استعامال  االم���ور 

ستنتج االشياء نتاجًا سلبيًا..
اهلل  سّنة  ال���زواج  ان  تعلمون 
ان  يف  يشفع  واالن��س��ان  تعاىل 
واهلل   .. ه��ذا  من  ه��ذه  تتزوج 
الظواهر  بعض  ن��رى  عندما 
نتأذى  )بالزّفة( حقيقة  املتعارفة 
يف  البنت  وهذه  الولد  هذا  عىل 
ويقطعون  هيتك  التي  الطريقة 
والساحات  العامة  ال��ش��وارع 
هل   .. تتأذى  كلها  واجل���ريان 
اهلل  )ص��ىل  النبي  اوص��ان��ا  هب��ذا 
ما  هذا  وآله وسلم( وهل  عليه 
توارثناه من آبائنا وأجدادنا هل 
هذه اخالق البلد ؟!  ال ليست 

اخالق البلد.
اجلار  يف  تتواىص  البلد  اخالق 
وال يزعجون االخرين ونحرتم 
الشارع  ونحرتم  العامة  االمور 
من  للجميع  سابلة  هو  ال��ذي 
ملاذا  ه��ذا..  ويثقف  هذا  يثّقف 
اختفت القيم والشيم والرجولة 
ختتفي  بدأت  والغرية  والكرامة 
الرضر  ه��ذا  من  يعاين  والكل 
ألن هذه املسألة مسألة اجتامعية 
آخ��ر..  دون  اح���دًا  خت��صّ  ال 
اغلب االخوة االعزاء حيرتمون 
جيلة  اخ����الق  وه����ذه  اجل����ار 
بعض  توّلدها  التي  واالع��راف 
جيلة  اع��راف  احلسنة  العشائر 
والعطف  الكبري  اح��رتام  فيها 
مساعدة  وفيها  الصغري  ع��ىل 
حتى  احرتام  وفيها  املسّنة  املرأة 
كان  اذا  االن��س��ان  الصوت  يف 
عىل  ي��ف��رض  ال  ع��ام  حمفل  يف 
صوته  يسمعوا  ان  االخ��ري��ن 
مل��اذا  صاحبه..  م��ع  تكلم  اذا 
من  وه��ي  االم��ور  ه��ذه  تغيب 
اىل  نرجع  عندما  البدهييات.. 

االرسة و االرسة هي املنشأ ..
السابقة  اخلطبة  يف  تكلمت  انا 
مربٍّ  املعلم  باملعلم  االهتامم  يف 

اذا  اخ��واين  مربية..  واألرسة 
يمكن  ال  االرسة  تفككت 
للمجتمع ان ُيصلح املجتمع انام 
يصلح من خالل االرسة االب 
مسؤولية  مسؤوالن  انتام  واالم 
مبارشة عن تكوين هذه االرسة 

وعن تربية هؤالء االبناء..
نعاين  اآلن  ال��ع��راق  يف  نحن 
ااُلرس  ه��ؤالء  ّجة  مشاكل  من 
الكريمة التي دفعت بأبنائها اىل 
ان حتفظ العراق هذه ااُلرس كان 
عندها مرشوع مع ابنائها وهذه 
ما هي  اوالدها  االرس اسمعت 
دفعت  بحيث  احلقيقية  القيم 
اندفعوا  واوالده����ا  أوالده���ا 
بقوة من وراء هذا االندفاع ؟! 
التفكك  من وراء هذا االندفاع 

االرسي ام االرسة املتامسكة؟!
جبهات  اىل  ابنها  ت���وّدع  االم 
القتال بالدعاء والدموع وتتوقع 
عىل   ً حمّمال  سيأتيها  ه��ذا  ان 
طاهرًا  لبنًا  ارضعته  تابوت.. 
ك��ان  ك��ل يشء  م��ن��ه  ت��وق��ع��ت 
كذلك  واالب  هل��ا..  مرشوعًا 
هو  االن  ك��ان  وان  ابنه  يدفع 
انا  املعيل لألرسة يدفعه ويقول 
مع  االرسة  عىل  االنفاق  احتمل 
ان  انت  سبيل  يف  وِكربي  تعبي 

تبقى هناك وترفع رأيس.
يثّمن  جهدًا  هذا  أليس  بربكم 
من قبل هذه اأُلرس الكريمة ؟! 
آبائي  هم  هؤالء  مع  اتكلم  انا 
وأبنائي وأخواين وايضًا امهات 
ه���ؤالء ه��م ام��ه��ايت واخ���وايت 
وبنايت هذه االرس الكريمة التي 
هذه  وانتجت  ورّبت  متاسكت 
تعرف  احل��رم��ات  تعرف  ُارس 
الشارع له حرمة تعرف اجلار له 
حينو  كيف  االخ  وتعرف  حرمة 
تربية  تربت  ُارس  اخيه هذه  عىل 

حسنة.
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صور  نقل  فوائد  من  ولعّله 
بالدنيا  زلنا  ال  ونحن  اآلخرة 
اإلنساَن  أن  ذلك  فوائد  من 
وحيذر  اجلّيدة  باملنازل  يطمع 
السيئة،  املنازل  عن  ويبتعد 
القرآن  يستعرض  عندما  مثاًل 
اجلنة  أه��ل  وض���َع  ال��ك��ري��م 
النار،  ويستعرض وضع أهل 
اإلنسان يطمع ألن يكون من 
ويسعى  ويتمنى  اجلنة  أه��ل 
النار،  أهل  من  يكون  ال  ألن 
ولكن الشك أن أهل اجلنة قد 
املورد  أوردهتم  اعاماًل  عملوا 
أيضًا  ال��ن��ار  وأه��ل  احل��س��ن، 
عملوا أعاماًل قد أوردهتم هذا 
النار  جتنُب  ؛  السيئ  املكان 

والطمع باجلنة ليس له عالقة 
وإنام  عمل؛  بال  باألمنيات 
طريق  عن  ُكسبت  أشياء  هي 
الشّك  العمل  وه��ذا  عمل، 
مقدور عليه، سواء كان عمل 
أهل اجلنة وكذلك أهل النار، 
زّودنا  وتعاىل(  )سبحانه  فاهلل 
نقدر  جعلتنا  وآالت  بأدوات 
النار،  وعمل  اجلنة  عمل  عىل 
ثّم أعطانا هذا اخليار وأوضح 
ال  بشكل  الطريق  معامل  لنا 
له  هذا  وجعل  شائبة،  تشوبه 

معايري خاصة وذلك أيضًا،
املؤمنني  أم��ري  أن  ن��ب��نّي  هنا 
بفضائَل  متّيز  السالم(  )عليه 
ال��ق��رآن  بينها  مثلام  ع����ّدة، 

الرسول  وأوضحها  الكريم 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  األكرم 
وأنتج  إنسان  هو  عاش  وكام 
ما أنتج، فله خصائص )عليه 
ذلك  فهو  ك��ث��رية،  ال��س��الم( 
لرسول  ك��ان  ال���ذي  ال��ب��اب 
فهو  وآل���ه(  عليه  )ص��ىل  اهلل 
والنبي  العلم،  مدينة  ب��اب 
مل  ما  العلم  أعطى من  األكرم 
ّجة  مراتَب  وبلغ  سواه  ُيعَط 
وهائلة ال يمكن لنا أن ندرك 
)عليه  املؤمنني  وأمري  جيعها، 
اجلو،  هذا  يف  عاش  السالم( 
وتارخيه تاريخ مرشق وحافل 
استرشف  قد  فهو  باإلنتاج، 
ك��ال م��ن امل���ايض واحل���ارض 

واملستقبل، وجتده قد متّيز هبذه 
كام  وأصبح  الفّذة،  املميزات 
عّني  )ينحدر  نفسه  عن  يعرّب 
الطري(،  إيّل  يرى  وال  السيل 
ذلك  إىل  تشري  املناقب  وهذه 
به  مّن  ال��ذي  اإلهل��ي  اللطف 
املؤمنني،  أمري  عىل  تعاىل  اهلل 
فمن  الصفات،  هذه  وأعطاه 
ج��ل��ة م��ا مت��ّت��ع ب��ه ه��و متتعه 
ب��ال��ب��الغ��ة وت��ص��وي��ر احل��ال��ة 
اآلخرين،  عن  خيتلف  بشكل 
فنحن نصُف احلاالت بمقدار 
والنحو،  األلفاظ  تسعفنا  ما 
طاقة  املؤمنني  أمري  لدى  بينام 
ولذلك  البيان،  هذا  يف  هائلة 
عندما يمدح أهُل الفن كتاَب 

مستقاُة من اخُلطبة األوىل لصالة اجلمعة بإمامة سامحة السيد أمحد الصايف بالصحن احلسيني الرشيف بتاريخ 20/ 1/ 2017

إن الصور التي تعرض يوم القيامة سواء كانت من القرآن الكريم 
البيت  أه��ل  بلسان  أو  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صلى  النبي  بلسان  أو 
فيها منازل  الدنيا  أن  كما  فهي صوٌر حقيقية،  السالم(،  )عليهم 
وتفاوتا وتفاضال، فاآلخرة هكذا أيضًا في منازلها وتفاوتها وتفاضلها 

واختالف الرتب التي ستكون يوم القيامة، 
حسراُت يوم القيامة
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كتاب  هو  فيقولون  البالغة 
أدنى من كتاب اخلالق وأعىل 
مقام  يف  املخلوق،  كتاب  من 
وبالغة  فصاحة  عىل  الثناء 

اإلمام عيل )عليه السالم(.
)عليه  املؤمنني  أمري  نقل  وقد 
السالم( لنا قضّية بني فيها أن 
القيامة،  يوم  هنالك حرات 
نتجنب  حتى  بينها  وال��ت��ي 
جي��ّرون  الذين  من  نكون  أن 
وهذه  القيامة،  يوم  احلرات 
من  حالة  ذلك،  بعد  احلرة 
يعطف  ف��اإلن��س��ان  ال��ن��دم، 
حرة  ويقول  اآلخرين  عىل 
تعرف  ال  ف��إن��َك  ع��ل��ي��ك، 
الكريم  وال��ق��رآن  املصلحة، 
العباد،  عىل  حرًة  )يا  يقول: 
ما كّنا نأتيهم برسول إال كانوا 
ينقلنا  وهنا  يستهزئون(،  به 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري 
هناك  أن  ويقول  اآلخ��رة  إىل 
ستمر  ح���رة  أش���د  ح��ال��ًة 

برجال أو بصنف من الناس، 
فمن هو اإلنسان الذي متر به 

احلرة؟
)إن  ال��س��الم(:  )عليه  ق��ال 
القيامة؛  يوم  احلرات  أعظم 
ح��رة رج��ٍل كسب م��ااًل يف 
رجاًل  فورثه  اهلل،  طاعة  غري 
سبحانه  اهلل  طاعة  يف  فأنفقه 
وت��ع��اىل، ف��دخ��ل ب��ه اجل��ن��ة، 
ال��ن��ار(،  األول  ب���ِه  ودخ���ل 
املفارقات  م��ن  أن  وحقيقة 
إمامنا  لنا  يصور  أن  العجيبة 
نلتفت  فعندما  التصوير،  هذا 
السالم(،  )عليه  يريده  ما  إىل 
الغريب  التعبري  ذلك  نالحظ 
)إن  يقول:  عندما  لسانه،  يف 
أن  أي  احل�����رات(  أع��ظ��م 
عظيمة،  ح���رات  هنالك 
الدنيا  يف  فاتته  اإلنسان  وأن 
عليها،  فيتحر  كثرية  أشياء 
ولكن هنا يصّور اإلمام )عليه 
ويعرّب  السالم( حرًة خاصة 

فام  ح��رة،  أعظم  هي  عنها 
كسَب  )رجل  قال:  ه��ي؟... 
ولكن  مال  عىل  حصل  مااًل( 
كان يف غري طاعة اهلل، كعمله 
وكسب  ال��غ��ش  أو  ب��ال��رب��ا 
اشتغل  وكذلك  م��ااًل،  منهام 
فأصبح  وغريها،  باملوبقات 
يديه،  بني  متوّفر  م��ال  عنده 
يتعلق  ما  كل  يف  امل��ال  وه��ذا 
طاعة  غري  يف  ك��ان  بالكسب 
اهلل، وكام نعلم أن النفس تواقة 
تريد،  ما  إىل  صاحَبها  وجت��ر 
وتتجمع  واهل��وى  والشيطان 
جمموعة عوامل جتعل اإلنسان 
يمي عىل غري هدى وحيصل 
رغبته  عىل  حيصل  أن  بمجرد 
واٍع،  ضمري  عنده  يوجد  وال 
الصحو  حالة  عنده  فستبدأ 
أو الضمري املؤنب بالضعف، 
فيام تبقى اجلهة األخرى تعمل 
املال احلرام، فتجده  وتكسب 
ولكنه  احل��رام  امل��ال  يكسب 

أمر  فهو  حيلله  أن  يستطيع  ال 
قاطع، ولكن ال يبقى يف مقام 
املحاسبة وإنام يوسوس لنفسه 
يف مراحل، فالوسوسة األوىل 
من  أفرغ  وعندما  حمتاج  )أين 
أكثر  وم��ا  أت���وب(،  حاجتي 
قلوب  يف  ال��وس��وس��ة  ه���ذه 
عنده  يوجد  ال  فهو  الناس، 
املحرم  ل��رتك  حقيقي  رادع 
التوبة،  لنفسه  يسّوف  وإن��ام 
وهي النفس تسوف لصاحبها 
قال  إذا  ف��اإلن��س��ان  ال��ت��وب��ة، 
يصعب  يتب..  ومل  سأتوب 
يتوب،  أن  ذل��ك  بعد  عليه 
ولكن  مستحيل  أق��ول  وال 
وه��ذه  ضعيفة  شخصيته 
أن  إىل  للمزيد  جت��ّره  النفس 
التوبة  أن  جيد  حال  إىل  يصل 

فيه أصبحْت صعبة.
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اخبار ومتابعات

رار
حــ

• فرقة العباس »عليه السالم« القتالية تنشئ أول مهبط للطائرات السمتية المقاتلةاال

 في تل فارس.. وقائد  عمليات قادمون يا نينوى يشيد بدورها البارز ..

• الحشد الشعبي والجيش يسيطران على 90 % من الساحل األيسر... وقادة )داعش( يهربون سرًا من الموصل...

دة للسيطرة على نافذة بيع الدوالر في السوق ..والمالية النيابية تدعوه الى مراجعة فورية آلليات البيع..  • البنك المركزي يعلن عن  إجراءات مشدَّ

• الخطوط الجوية تعلن عن افتتاح خط جوي بين العراق وبيالروسيا االسبوع الحالي..

• مجلس الوزراء يشمل مليونًا و200 الف فرد بمستحقات الشبكة الرعاية االجتماعية..

• وزير التربية يدعو الى تفعيل المواد القانونية ) 299 /230 / 231 / 232 ( والخاصة باالعتداء على المدرسين اثناء تأدية عملهم. .

• وزارة التجارة  تعلن ضبط 1850 مخالفة للوكالء والمطاحن الحكومية واألهلية خالل عام 2016..

االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تّوقع 
عقدًا مع شركة بريطانية إلنشاء مطار كربالء

وّقع سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية الشيخ عبد املهدي الكربالئي، مذكرة تفاهم مع رشكة )كوبر جيس( الربيطانية وجمموعة 
الرضا لالستثامر باملبارشة بتنفيذ مطار كربالء الدويل)الفرات االوسط( بقيمة 247 مليون دوالر كمرحلة اوىل، ويستوعب أكثر من 
مليوين مسافر سنويا. وقال مدير رشكة خريات السبطني التابعة للعتبة احلسينية املهندس )فوزي الشاهر(: إن املبارشة الفعلية بمطار 
كربالء الدويل ستتم خالل مدة أقصاها 10 أيام بعد هتيئة األمور اللوجستية للموقع، منوها ان الفرتة املحددة النجاز املرشوع هي  18 

شهرا.
من جهته قال رئيس جملس إدارة رشكة كوبر جيس الربيطانية )ناهض حممد صالح(: نسعى ان هتبط أول طائرة يف املطار خالل فرتة 
اقل من عامني، مضيفا ان العمل يف املطار مقسم اىل عدة مراحل, وقد تم انجاز تصميمه من قبل رشكة )ADBI( الفرنسية, وسيضم 

أطول املدارج املوجودة يف العراق بطول 4.5كم وسيضم صالة مسافرين ومنشآت أخرى ختدم املسافرين.
ويرى مراقبون ان املطار إذا ما افتتح فانه سيخدم مدينة كربالء املقدسة ومدن الفرات األوسط اقتصاديا وسياحيا وخدميا باإلضافة 

اىل تشغيله اآلالف من األيدي العاملة.
واجلدير بالذكر ان االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة تسعى اىل انجاز املطار بأرسع وقت ممكن ليدخل يف خدمة استقبال زوار 

اإلمام احلسني )عليه السالم( من كافة دول العامل وخصوصا يف الزيارات املليونية.

• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكشف عن إستراتيجية لتحديث 
المناهج العلمية وتطوير الواقع الجامعي وفق المعايير العالمية..
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انجزت هيئة احلشد الشعبي مطار )الشهيد حممد هاشم( يف تل فارس غرب مدينة املوصل ليكون حمطة داعمة ومساندة لعمليات 
القطعات  الشاسعة بني  املسافات  للقطعات، وإختصار  اللوجستي واالسناد  الدعم  العسكرية ومضاعفة  العمليات  نقل جرحى 
غرب املوصل. وأكد الفريق الطيار منري عبد احلسني: ان مطار الشهيد حممد هاشم يعد من االسهامات املهمة التي يقدمها احلشد 
الشعبي للعمليات العسكرية، كونه خيدم القطعات من ناحية الدعم اللوجستي واخالء اجلرحى،. من جانبه قال املرشف العام عىل 
فرقة العباس القتالية )احدى تشكيالت احلشد الشعبي( ميثم الزيدي، ان فرقة العباس وبإسناد من اجلهد اهلنديس يف مديرية احلشد 
انجزت هذا املهبط املهم الذي حظي بإشادة القادة واملختصني، مبينًا ان املراحل املقبلة ستشهد تطويره ليكون حاضنة لعمليات 

االسناد اجلوي ونقل متطلبات العمليات العسكرية.

الحشد الشعبي يعيد تأهيل 
محطة مياه القيارة في الموصل

مهدي  )أب��و  الشعبي  احلشد  هيئة  رئيس  نائب  أج��رى 
النجف  مدينتي  الدين يف  مراجع  لعدٍد ن  زيارة  املهندس(، 
والوضع  االمنية  املستجدات  آخر  عىل  وأطلعهم  وكربالء، 
امليداين يف جبهات القتال واخلطط املستقبلية ألبطال احلشد 
الشعبي، أكد ذلك إعالم احلشد الشعبي،مضيفا  ان املهندس 
بني الوضع االمني يف مدينتي النجف وكربالء وخطط تأمني 

محاية املدينتني املقدستني من اهلجامت االرهابية.

ناحية  مياه  حمطة  وتأهيل  اصالح  من  الشعبي   احلشد  قوات   متكنت 
باملحطة  املحيطة  للقرى  املياه  وتوفري  نينوى  ملحافظة  التابعة  القيارة 
مع تأمينها .وقال آمر لواء الطفوف )قاسم مصلح( : ان من أولويات 
اللواء هو اجلانب االنساين وخدمة املدنيني يف املناطق املحررة وتوفري 
االمن من خالل رفع املئات من العبوات الناسفة التي كانت مزروعة 
مياه  توفري  عىل  واحلرص  الغذائية  املواد  توفري  اىل  اضافة  الطرق  عىل 
اللواء  يف  اهلنديس  )اجلهد  ان  القيارة(,واضاف  يف  القرى  اىل  الرشب 
متكن من اصالح وتأهيل حمطة مياه القيارة اضافة اىل توفري محاية امنية 
هلا  ملنع اجلامعات االرهابية من استهدافها لضامن ديمومة وصول املياه 

اىل املدنيني والقوات االمنية(. 

دة للسيطرة على نافذة بيع الدوالر في السوق ..والمالية النيابية تدعوه الى مراجعة فورية آلليات البيع..  • البنك المركزي يعلن عن  إجراءات مشدَّ

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

الحشد الشعبي ُينجز مطارًا عسكريًا غرب الموصل

المهندس يزور مراجَع الدين وممثليهم 
في مدينتي النجف وكربالء
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قها مركز الحوراء )عليها السالم( )ج2( كتابة/ علي اخلبازمحطات من حياة األبطال، يوثِّ

أحيانًا أكون انت..!
عابرًا  م��رورًا  متر  أن  يمكن  ال  انسانية  مواقَف  هناك  أن  أعرف 
من  الكثري  أن  أيضًا  وأعرف  عميقًا،  الذاكرة  يف  حتفر  أن  دون 
بعض  إن  بل  املؤثر  باملوقف  تذكرنا  املشاهبة  احلياتية  املشاهد 
تأثري  من  املوقف  ذلك  يمتلك  بام  اليه،  حتيلنا  املتضادة  املواقف 
قوي، صورة عابرة يف خرب أظهر شابًا عراقيًا مع جمموعة ارسى 
الدواعش  بعصابات  االقرار  الداعي  منهم  ويطلب  يذبحون، 

كدولة باقية..!
يعرفوا  أن  دون  قتلوه  فقتلوه،  بإباء  العراقي  الشاب  هذا  رفض 
واإلنسانية  الكرامة  منهم  جّرد  الذي  هو  قتلهم،  الذي  هو  انه 
واالسالم، جّرد منهم نرصهم املزعوم، وصار ال يفارقني حلظة 

واحدة.
ترك  اطالقا،  الذاكرة  من  يموت  ال  الشجاع،  هذا  مثل  انسان 
اراه يف كل شارع كربالئي،  يف قلبي ضمريا ينزف حتى رصت 

وأرى وجهه احيانا يف اوجه الزائرين..
قفزت صورته امامي، وانا اقف امام عرشات االرسى الداعشني، 
انظر يف عيوهنم وال ارى سوى املذلة واخلوف، وأنا انظر اليهم 
بقريب،  يقف  به  واذا  املفاجأة  حينها  صعقتني  الغضب،  نظرة 
رصخت فرحا: انه أنت.. نعم واهلل هو انت.. ما الذي اتى بك 

اهيا العراقي يف هذه اللحظة..؟
قلت له:� ملاذا قتلوك وانت اسريهم..؟ وملاذا مثلوا بك بعدها..؟

اجابني وهو يبتسم: ألهنم حني نظروا يف عيني شاهدوا العراق 
بكل ما فيه، رأوا العراق بحزنه وفرحه، هبدوئه وغضبه، بسالمه 
وثوراته العارمة، هم ال يعرفون سوى لغة القتل والذبح، وهلذا 
جئت اليك ألوصيك واقسم عليك بمحبتي أن تقاتل من اجل 
العراق وخري العراق، وأن ال تعاملوا احدا منهم كام عاملوننا، بل 
أعداءهم،  يعاملون  السالم(  )عليهم  ائمتنا  كان  مثلام  عاملوهم 

قدموا املوقف االنساين الذي يكشف سوءة النقيض..!
من  اكثر  انه  اووه  مقاتل..  وجه  يف  رأيته  حني  اكثر  استغربت 

واحد..!
وهناك  هنا  رأيته  ورابع..  ثالث  وجه  يف  اجده  النظر  ادقق  كلام 
ان  أيقنت حينها  املقاتلني..  يؤازر  اجلبهة حيرض  قواطع  ويف كل 

الشهداء ال يموتون..
وقبل أن يميض يسألني: من أنت..؟ أجبته:� أحيانًا أكون انت..!

شجاعٌة حسينية
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كتابة/ اأبو حممد الذهبي ـ بغداد
هنر  ضفاف  عىل  يسكن  لطفلني  أبًا  كان 
مع  ويعيش  فالحًا  ويعمل  ال��ف��رات.. 
عائلته الكبرية املتكونة من ابويه وزوجته 
واطفاله وعوائل اخوته الذين استشهدوا 
يف ج���رف ال��ن��رص وزوج�����ات اخ��وت��ه 
احلزن  اصاهبا  العائلة  ه��ذه  واطفاهلن، 
واهلم عىل مصاب االخوة الشهداء الذين 
دافعوا عن االرض والعرض ولكّن ) أبا 
زهراء( كان وما زال يعد املعركة حسينية 
التضحية  معركة  يف  ش��ه��داء  واخ��وت��ه 

والفداء. 
فقد كان يشاهد خطبة اجلمعة عن طريق 
التلفاز ليعلم تفاصيل الفتوى التي اعلنها 
)دام  السيستاين  األع��ىل  الديني  املرجع 
النخوة  عروقه  يف  اندفعت  وقد  ظله(، 

العربية ليلبي نداء املرجعية احلكيمة. 
بزوجته  التفكري  ي��غ��ادره  مل  ذل��ك  وم��ع 

م��رصوف  هل��م  يكن  مل  ال��ذي��ن  واط��ف��ال��ه 
بعد  يومية  أج��رة  يف  يعمل  الن��ه  يومي؛ 
اصاهبا  التي  أرضه  يف  العمل  أوقف  ان 
العطش، واصبح بني فكني : رحى عطش 
وابويه،  الكبرية  العائلة  ورحى  االرض 

ولكنه اصبح يردد االبيات الشعرية: 
قوٌم إذا نودوا لدفع ملمة ** واخليل بني 

مدعس ومكردس
 ** وأقبلوا  الدروع  عىل  القلوب  لبسوا 
نرصوا  األنفِس  ذه�اب  عىل  يتهافت�ون 
احلسني في�ا هلم من فتية ** عافوا احلياة 

و ُألبسوا من سندس
)عليه  احلسني  االمام  يوم  اىل  ينظر  وكأنه 
و  املعركة  أرض  يف  وحيٌد  وهو  السالم( 
من  اال  ينرصنا....  نارص  من  اال  ينادي 
معني يعيننا... واخذ القلب ينادي )لبيك 
يا حسني ... لبيك داعي اهلل( واصبح يف 

فوقفت  لعيالِه،  الصعب  الفراق  موقف 
السالم(  )عليها  زينب  متذكرة  زوجته 
كيف وّدعت أخاها اإلمام احلسني )عليه 
ابواه  صعبة  وداع  حلظة  فكانت  السالم( 
وزوجته  عطره  يشمون  وأوالده  يقباّلنه 
أخيها  مع  زينب  عملت  كام  نحره  تقّبل 
احلسني، كانت شجاعة )أيب زهراء( فائقة 
وصموده كبريا حتى يوم املعركة، فقد ابىل 
بالًء حسنًا وانترص يف املعركة ولكنه افتقد 
احد اصدقائه وعند سؤاله عنه اخربوه انه 
احٌد    يقدر  وال  املعركة  أرض  يف  مصاب 
من الوصوَل اليه، فُصعق من اخلرب واعلن 
انه ال يرتك ارض املعركة اال مع صديقه، 
وكان  اجلريح  اىل  للوصول  خطة  فوضع 
هو رأس احلربة يف اخلطة وتسّلل يف الليل 
اىل مكان اجلريح الذي وصل اليه وهو يف 
ان ال ختْف  اجلريح  االخرية خمربًا  انفاسه 
سوف أمحلك اىل مكان العالج ومحله عىل 
ظهره ولكن املسافة بعيدة واصبح التعب 
وطلب  الشهم  املقاتل  جسم  يف  ي��دب 
السري  يواصل  ثم  ليسرتيح  مهلة  اجلريح 
التعب  زهراء(  )أيب  عىل  وبان  مقّره،  اىل 
الشديد وبعد اسرتاحة قليلة محل اجلريح 
حسني،  يا  لبيك  يرّدد  واصبح  ثانية  مرة 
مصوبًا  منه  يتمكن  العدو  بقناص  واذا 
شهيدا  ليسقط  املبارك  قلبه  اىل  الرصاصة 
يف أرض املعركة معركة الوفاء والتضحية 
العباس  الفضل  أيب  من  الوفاء  مستلهام 
عبايّس  الرجل  نعم  فكاَن  السالم(  )عليه 

الوفاء وحسيني الشجاعة.

شجاعٌة حسينية
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مكانته العلمية:
أخذ احلسني بن سعيد األهوازي علومه ومعارفه عن اإلمام الرضا، واإلمام اجلواد، واإلمام اهلادي )عليهم السالم(، وروى عنهم.

 هاجر من الكوفة إىل األهواز مع أخيه احلسن بن سعيد، وبقيا فيها مدة من الزمن لنرش تعاليم أهل البيت )عليهم السالم( الذين أذهب 
اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهرًيا.

ًرا يف فقه أهل البيت )عليهم السالم(، ويف اآلثار واملناقب، وكتبه يف هذين املجالني من الكتب   كان واسع العلم، كثري الرواية، متبحِّ
ل عليها. املعوَّ

ثني والرواة، ونذكر منهم:  روى عنه كثري من املحدِّ
 1- ابن أورمة.

2- إبراهيم بن هاشم.
3- أمحد بن حممد الربقي.

4- عيل بن مهزيار، وغريهم.
 ومدحه وأطراه جيع األصحاب الذين كتبوا عنه، وأثنوا عليه، ووصفوه بأوصاف، منها أنه: ثقة، عني، جليل القدر، وغريها.

 يقول ابن النديم: حسني بن سعيد األهوازي هو أعلم وأفضل أهل زمانه، وكان متضلًعا يف الفقه والروايات ومناقب أهل البيت )ع(.
 والؤه لألئمة )عليهم السالم(: قد عرف عن احلسني بن سعيد وعائلته اإليامن العميق باهلل تبارك وتعاىل، والدفاع عن احلق خالل الفرتة 

ام بني العباس، الذين كانوا يطاردون املؤمنني من شيعة أهل البيت )عليهم السالم(. التي عارصوا فيها ُحكَّ
 ودافع احلسني بن سعيد عن آل البيت )عليهم السالم( وعلومهم ومآثرهم بشتَّى الطرق، وبروح سامية، ونية خالصة لوجهه الكريم، 
واضًعا َنصب عينيه قوهلم )عليهم السالم(: )َرِحَم اهلُل َعبًدا أْحيا أْمَرَنا(.  وبالفعل، فقد أبلغ الرسالة، وتمَّ عىل يديه اهتداء واستبصار 

بعض الشخصيات، وانتهاجهم مذهب أهل البيت )عليهم السالم(.  ونذكر من هؤالء:
1- إسحاق بن إبراهيم احلضيني.

2- عيل بن الرسان.
3- عيل بن مهزيار.

4- عبد اهلل بن حممد احلضيني، وغريهم.
 كل ذلك بفضل اهلل أن جعله سبًبا يف هدايتهم، فجزاه اهلل عن األئمة )عليهم السالم( خري اجلزاء وأفضله.

 مؤلفاته: نذكر منها ما ييل:
1- كتاب الفرائض.

2- كتاب الديَّات.
3- البشارات.

4- الزهد.
5- املكاسب.

6- املناقب.
7- التفسري.
8 – املؤمن.

9 – املالحم.
10- املزار.

11- الرد عىل الغالية )الُغالة(.
ث األهوازي )رضوان اهلل عليه( من األهواز إىل قم، فنزل عند احلسن  وفاته: انتقل املحدِّ

ا سنة 254 ه�. د لوفاته، إاّل أّنه كان حيًّ بن أبان، فتويّف يف قم، ومل نعثر عىل تاريخ حمدَّ

الشيخ الحسين بن سعيد األهوازي )رضوان اهلل عليه(
ولد ال�سيخ احل�سني بن �سعيد بن حماد بن مهران الأهوازي يف الكوفة، ومل يعرث املوؤرخون على تاريخ 
حمدد لولدته، اإل اأنه كان من علماء القرن الثالث الهجري، وانتقل اإىل الأهواز، فا�ستهر بالأهوازي.
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بعض  ولكن  رشعٌي  واجٌب  هو  املرأة  حجاب  بان  مقتنع  أنا   : السؤال 
االصدقاء من يقول اهنا عبودية واهانة للمراة ومل يرد احلجاب يف القرآن 
الكريم بداللة عىل غطاء الرأس وانام ورد يف معاٍن اخرى ختتلف عن هذا 

املفهوم.فام هو رأي سامحتكم بذلك ؟
اجلواب : احلجاب فريضة رشعية ُذكرت يف القرآن الكريم )سورة النور 
التاريخ  بدهييات  من  هو  و  آي��ة:159(  االح��زاب:  سورة  و   31: آية   :
النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم ( وسائر  االسالمي حيث كانت نساء 
سرية  عىل  اطلع  ملن  واضح  هو  كام  عليها،  يواضبن  املؤمنات  النساء 
الفرائض املشرتكة بني االديان  املسلمني منذ العرص االول، بل هي من 
االهلية، حتى اّن املجتمعات املسيحية كانت تراعي ذلك عىل العموم اىل 
متضمنة  عندهم  السالم(  )عليها  )مريم(  صور  تزال  ال  و  قريب  عرص 
حلجاهبا. واحلكمة من فرضها ضامن العفاف يف املجتمع، بسالمة االجواء 
االجتامعية عن عنارص االغراء من املرأة للرجل االجنبي الن من شأن 
�� ان يكون ألجل جذب الرجل للعالمة  �� بحسب سنن احلياة  االغراء 
اخلاصة، فاذا مل جتز تلك العالقة كان من الطبيعي حتريم مظاهر االغراء.
العالئق غري  العفاف وأرضار  الفريضة تقي املجتمع عن منافيات  فهذه 
املرشوعة، و قد ُعلم ان املرأة بطبيعتها هي األكثر ترضرًا من املامرسات 
الالأخالقية و من املشهود يف املجتمعات التي ال تتقّيد باحلجاب ما يؤدي 
لفطرة  موافق  فاحلجاب  وبعد  االخالقية  املفاسد  من  مراعاته  عدم  اليه 
املرأة فاهنا جبلت عىل احلياء عن الظهور أمام الرجال االجانب بمظهر 
االغراء، وتشعر باحلزازة فيه. فعىل االنسان ان يلتفت اىل مبادئ االمور 

و غاياهتا و مضاعفاهتا، و من يؤت احلكمة فقد أويت خريًا كثريًا.

السؤال : ما هو الواجب سرته للمراة ؟
الوجه والكفني من  ان تسرت شعرها وما عدا  املرأة  اجلواب : جيب عىل 
بدهنا عن غري الزوج واملحارم من البالغني مطلقًا ، بل األحوط لزومًا ان 
تتسرت عن غري البالغ أيضًا إذا كان مميزًا وأمكن ان يرتتب عىل نظره اليها 
ثوران الشهوة فيه ، واما الوجه والكفان فيجوز هلا ابداؤها إاّل مع خوف 
فيحرم  املحرم  النظر  يف  الرجل  ايقاع  بداعي  كونه  أو  احلرام  يف  الوقوع 
االبداء حينئٍذ حتى بالنسبة اىل املحارم. هذا يف غري املرأة املسنة التي ال 
ترجو النكاح واما هي فيجوز هلا ابداء شعرها وذراعها ونحومها مما ال 

يسرته اخلامر واجللباب عادة � من دون ان تتربج بزينة .

من  يمنعها  زوجها  ولكن   ، الرشعي  باحلجاب  ملتزمة  اِمرأة   : السؤال 
ذلك وخيرّيها بني خلع احلجاب والطالق ؟

اجلواب : ليس هلا أن ختلع حجاهبا واِن انجر امرها اىل الطالق .

سؤال للقراء
هل يجوز الخوات زوجتي 

أن يخرجن أمامي بال حجاب ؟

سؤال وجواب العدد السابق

الجواب : حق الحضانة ونحوه ال يسقط بالنشوز .

هل ان نشوز الزوجة موجب لسقوط حقها بحضانة

 او رؤية او الدها ام ان النشوز مسقط للنفقة فقط ؟
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ماء الفرات وأرض كربالء أّول المقدسات 
جم���َع املؤل���ف فاض���ل عرفان ف���ي كتابه 
)االوائل في اإلمام احلس���ن )عليه السالم( 
وكرب���الء( كل ما يوثق ويؤك���د من اقوال 
األئم���ة )عليهم الس���الم( إّن أرض كربالء 
وماء الفرات هما أّول أرض وماء قّدس���هما 
الل���ه تبارك وتعالى وبارك عليهما، وبدأ مبا 
صّرح به اإلمام الصادق )عليه الس���الم( مبا 
نّصه الشريف: »إّن الله تبارك وتعالى فّضل 
األرضن واملياه بعضها على بعض فمنها ما 
تفاخ���رت ومنها ما بغت، فما من ماء وال 
أرض إاّل عوقبت لتركه التواضع لله، حّتى 
س���ّلط الله على الكعبة املشركن، وأرسل 
إل���ى زمزم م���اًء ماحلًا حّتى أفس���د طعمه، 
وأّن كرب���الء وماء الفرات أّول أرض وأّول 
ماء قّدس الله تبارك وتعالى وبارك عليها، 
فق���ال لها تكّلمي مبا فضّلك الله، فقالت � 
ملّ���ا تفاخرت األرض���ون واملياه بعضها على 
بع���ض � :أنا أرض الله املقّدس���ة املباركة، 
الش���فاء ف���ي تربتي ومائ���ي، وال فخر بل 
خاضع���ة ذليلة ملن فعل بي ذلك، وال فخر 
عل���ى من دوني بل ش���كرًا لل���ه، فأكرمها 
وزاده���ا بتواضعها، وش���كر الله باحلس���ن 

)عليه الس���الم( وأصحابه- ثم قال أبو عبد 
الله )عليه السالم(:- من تواضع لله رفعه 
الله، ومن تكّبر وضعه الله« حسب ما يرده 
الش���يخ عباس القّمي، في سفينة البحار، 
ص 475؛ وبحار األنوار )بيروت، الوفاء، 

1403ه�، ط 3(، ج101، ص109. 
كم���ا ورد ف���ي بح���ار األن���وار، )ج57، 
ق���ول  ص202�203 وج101، ص107( 
لإلم���ام الباقر )عليه الس���الم(: »خلق الله 
أرض كربالء قب���ل أن يخلق أرض الكعبة 
بأربعة وعش���رين ألف عام وقّدسها وبارك 
عليه���ا، فم���ا زالت قبل خل���ق الله اخللق 
مقّدس���ة ومبارك���ة وال ت���زال كذلك حّتى 
يجعل الل���ه أفضل أرض في اجلّنة وأفضل 

منزل ومس���كن يس���كن الله فيه أولياءه في 
اجلنة«. 

ويرد الش���يخ محمد مه���دي احلائري، في 
معالي السبطن )بيروت، مؤسسة النعمان(، 
ص 110�111، في الفصل الثاني، اجمللس 
األّول في ش���رافة أرض كربالء رواية حتّير 
العقول وتثي���ر العجب وهي: »ملّا افتخرت 
الكعب���ة وقالت من مثلي؟ قال الله تعالى: 
ال تفتخ���ري يا كعبة! فإّن���ي خلقت البيت 
املعم���ور وجعلته أش���رف من���ك مائة ألف 
م���ّرة، وخلقت الع���رش وجعلته أش���رف 
من���ك ومن البيت املعم���ور مائة ألف مّرة، 
وخلقت أرضًا طيبة قبل خلقك وقبل خلق 
جميع األرضن بأربع وعش���رين ألف سنة 
وجعلت ش���رافتها وعظمتها أكثر منك ومن 
بيت املعمور وم���ن العرش مبائة ألف مّرة، 
ولو لم يكن حلرمتها ما خلقتك وال خلقت 
الس���ماوات واألرضن. فقال���ت: يا رّب! 
وما تلك األرض؟ فقال هذه أرض جعلت 
تربتها شفاًء من كّل داء. فقالت: يا رّب! 
فأوض���ح لي. ق���ال: أرض أمرت مالئكة 
الع���رش أن تزورها كّل يوم ويصعد بتربتها 

اعداد/ ح�سني النعمة
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مقام اإلمام زين العابدين »عليه السالم« 
 في الموصل..

إل���ى العرش للبركة. فقال���ت: يا رّب! فأوضح لي أّي أرض هي؟ 
ق���ال الله تعالى: هي أرض ق���د حلفت أن ال ُأعّذب من دفن فيها 
وال ُأحاس���به  يوم القيامة، فقالت: ي���ا رّب! أوضح لي أّي أرض 
ه���ذه؟ قال تعال���ى: هي أرض آليت على نفس���ي قب���ل خلق الله 
الس���ماوات واألرضن بأربعن ألف عام أّن هذه األرض الطيبة ومن 
عليه���ا أصعدها يوم القيامة وأضعها فوق العرش، فقالت: يا رّب! 
أوض���ح لي، قال: هي أرض من س���جد عليها وعل���ى تربتها مّرة 
واحدة فكأّنما سجدني ألف عام وحّج بيتي ألف عام وصّلى وصام 
أل���ف عام، ثم قالت: ي���ا رّب! أوضح لي، فقال الله تعالى: هي 
أرض يقتل فيها س���بط النبي اخملتار وس���يد شباب أهل اجلنة أبو عبد 
الله احلسن )عليه السالم(، ويدفن فيها مع عترته الطاهرة وأصحابه 

البررة فبكت مكة بكاًء شديدًا«.. 
ومن اجلدير بالتأمل أّن هذه األرض املقّدس���ة مع ما لها من الفضل 
والعظم���ة فهي كم���ا قال اإلمام الصادق )عليه الس���الم(  متواضعة 
ومتذللة لله تعالى وغير متفاخرة على من دونها. وسبحان الله من 
م���دى تأثيرات هذه التربة على س���اكنيها ومن توّلد فيها وحتّنك مباء 
الفرات ونبت حلمه واش���تّد عظمه وامتزج دم���ه بقطرات هذا املاء. 
حيث نراهم مؤدَّبن بأدب احلسن )عليه السالم( ، حسن األخالق، 
متواضع���ن وبعيدين عن التكّبر في مواجهت���م مع اآلخرين. وهذه 
ميزة ألهالي كربالء من خواّصهم وسجّيتهم، إاّل الذين ابتعدوا عن 
أصالتهم احلس���ينّية بامتزاجهم مع ثقاف���ات ومجتمعات ُأخرى. وقد 
اعترف بهذه احلقيقة كّل من زار هذه البلدة املقّدسة أو عاشر � ولو 

قلياًل � مع بعض من أهاليها. 

محافظ���ة املوصل زاخ���رة باملعالم الدينية وقب���ور االنبياء ومقامات 
االولياء والصاحلن التي هدمتها عصابات داعش االرهابية بالكامل 
الس���يما املرتبطة بأهل البيت »عليهم السالم«، حيث هدموا فضاًل 
ع���ن مقام االمام زين العابدين )عليه الس���الم(، مقام االمام علي 
بن موس���ى الرضا )عليه السالم( في قرية تيسخراب ومقام االمام 
العباس في قرية العباس���ية ومقام السيدة زينب في سنجار، ومقام 
االمام احلس���ن )عليه الس���الم( في خزنة تبه ومقام اخلضر )عليه 
الس���الم( في س���نجار، ومق���ام االمام علي بن اب���ي طالب )عليه 
الس���الم( في قرية منارة ش���بك، باإلضافة الى جميع احلس���ينيات 

واملساجد. 
ويقع مقام االمام زين العابدين »عليه السالم« في قرية علي رش 
الش���بكية )18 كم شرق املوصل(، احدى االماكن الدينية املقدسة 
التباع اهل البيت »عليهم السالم« الذين كانوا يحييون فيه مراسم 
عاش���وراء ويحجون اليه في زيارة االربعن املباركة س���نويا، فيما 
اقدمت عصابات داعش على تفخيخه مع مقام اإلمام الرضا )عليه 
الس���الم( )20 كم ش���رق املوصل(، يوم اخلميس السابع من شهر 

آب 2014م متهيدا لتفجيرهما في وقت الحق.. 
متكن���ت الق���وات االمنية من حترير قرية عل���ي رش التي يوجد فيه 
مقام االمام زين العابدين )عليه الس���الم( بتاريخ 2016/11/14 
بع���د ان فجرته عصابات داع���ش اإلرهابية، ووصلت فصائل من 
أبطال احلش���د الش���عبي مقام اإلمام زين العابدين )عليه الس���الم( 
ملس���ك االرض، وكان لته���دمي هذا املقام وقع ش���ديد في نفوس 
اهال���ي املنطقة مع هدم منازلهم وتهجيرهم، ملا له من عالقة دينية 

وروحية مع هذا املكان.. 
ويذك���ر ان جماعة داع���ش االرهابية أقدمت بعد س���يطرتها على 
املوص���ل وس���هل نينوى على تفجي���ر جميع األماك���ن الدينية من 
املقامات واحلس���ينيات واملس���اجد التابعة ألتباع أهل البيت »عليهم 

السالم«، وكذلك الكنائس والدير اخلاصة باملسحين.
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وخالل كلمة وجهها اىل الوفد 
قائاًل:  سامحته  حت��دث  ال��زائ��ر 
النرص  حتقيق  يقرتن  ان  »جيب 
سيجنب  ألنه  املبادئ,  بتطبيق 
واوصيكم  األزم����ات،  البلد 
مع  احلسن  بالتعامل  اخ��واين 
يلهمكم  ان  اهلل  وادعو  املدنيني 
والثبات,  ال��ص��رب  م��ن  م��زي��دا  
الضباط  ب��أوام��ر  واالل���ت���زام 
العسكرية  واخل��ط��ط  وال��ق��ادة 
بأقل  ال��ن��رص  لتحقيق  امل��ع��دة 

اخلسائر«.
املنزلة  ان   »: ق��ائ��اًل  واض���اف 

مقاتلو  إل��ي��ه��ا  وص���ل  ال��ت��ي 
عظيمة  منزلة  الشعبي  احلشد 
اإلم��ام  أص��ح��اب  بمنزلة  ه��ي 
وه��ذا  ال��س��الم  عليه  احل��س��ني 
يف  الدينية  املرجعية  قالته  ما 
يا  الشعبي  احلشد  اىل  كلامهتا 
ليس  من  وي��ا  معكم,  كنا  ليتنا 
وان   ، غريكم  به  نفتخر  ما  لنا 
تأِت  مل  التضحيات  ه��ذه  كل 
وتضحياُتكم  استجابُتكم  لوال 
نعيشه  وم��ا  املرجعية  لفتوى 
ال���ي���وم م���ن أم����ان واحل��ف��اظ 
بربكة  هو  إن��ام  مقدساتنا  عىل 

تضحياتكم«.
العرشات  ان   : بالذكر  اجلدير 
م��ن م��ق��ات��يل ال���ل���واء22  من 
وصلوا  ق��د  الشعبي  احل��ش��د 
ل��زي��ارة  امل��ق��دس��ة  ك��رب��الء  اىل 

واخيه  احلسني  اإلم���ام  مرقد 
عليهام  ال��ع��ب��اس  الفضل  ايب 
السالم واالستامع اىل توصيات 

املرجعية للمقاتلني ».

الشيخ الكربالئي خالل لقائه وفدًا من لواء 22:
اوصيكم بالتعامل الَحسن مع المدنيين وادعو اهلل ان يلهَمكم الصبر والثبات

استقبل سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي، المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة وممثل المرجعية الدينية العليا في كربالء، 
في دار الضيافة بالصحن الحسيني الشريف، وفدًا من ضباط ومقاتلي اللواء 22 في الحشد الشعبي البطل؛ وتمخض اللقاء عن الحديث 

بمجمل امور ابرزها الحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم وأعراضهم في المعارك التي يخوضونها في تحرير المناطق المغتصبة من 
عصابات داعش اإلرهابية وبما يعكس الصورة الحقيقية لإلسالم ولمذهب أهل البيت )عليهم السالم(.
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رئاسة مهرجان ربيع الشهادة ال�13 
تقيم اجتماعًا ألعضاء اللجان الرئيسية والفرعية 

وتعّرف كل لجنة مهامها

العالمي  الشهادة  ربيع  لمهرجان  التحضيرية  اللجنة  عقدت 
الثالث عشر، صباح يوم السبت الموافق 1/14/ 2017، وعلى قاعة 
نوقش  اجتماعًا  الشريف،  الحسيني  الصحن  في  االوصياء  سيد 
توزيع  عن  فضاًل  المهرجان  تخص  التي  المستجدات  ابرز  فيه 
المهام للجان الرئيسية والفرعية ومعرفة كل لجنة مهامها.

)االح���رار(  ح��رضت االجتامع 
مع  ل��ق��اءات  سلسلة  واج���رت 
التحضريية  ال��ل��ج��ان  اع��ض��اء 
املهرجان  اوهلا مع رئيس  ليكون 
للشؤون  العام  األمني  ومعاون 
افضل  السيد  والفكرية  الثقافية  
الشامي الذي اوضح قائاًل:« ابرز 
ماجاء يف هذا االجتامع الذي جع 
اعضاء اللجان الرئيسية والفرعية 
املهام  توزيع  هو  اعضائها  بكافة 
عىل هذه اللجان بالتفصيل للبدء 
النشاطات  وفق  اعامهلا  بمامرسة 
التي ُكلفت هبا ، مع التأكيد عىل 
كل  بني  اجتامعات  سلسلة  عقد 

لالطالع  تقاريرها  وترفع  جلنة 
هذا  لتنفيذها  ودراستها  عليها 
وي����أيت اهل����دف م��ن ذل���ك هو 
بني  االعامل  يف  التداخل  لتفادي 

كل جلنة«. 
هذه  يف  اننا   »: الشامي  واضاف 
احلرص  كل  حريصون  النسخة 
بمجمل  مميز  ماهو  تقديم  عىل 
واستدعاء  امل��ه��رج��ان  ف��ق��رات 
نسخ  يف  ُتستدَع  مل  شخصيات 
سابقة كام نسعى جاهدين اىل ان 
نتخذ يف هذه النسخة الية جديدة 
للعمل وتتلخص يف االرساع يف 
اكرب  نجاح  لتحقيق   ، االنجاز 
السابقة  النجاحات  اىل  يضاف 

من اقامة املهرجان ».

عضو  حت��دث  متصل  سياق  يف   
ورئيس  التحضريية  اللجنة 
مهرجان  يف  االعالمية  اللجنة 
بنسخته  العاملي  الشهادة  ربيع 
عقيل  ال��س��ي��د  ع���رشة  ال��ث��ال��ث��ة 
مانوقش  وق�����ال:«  ال���ي���ارسي 
امور  سلسلة  اجتامع  يف  اليوم 
جلنة  لكل  املهام  توزيع  ابرزها 
ذلك  عن  وفضاًل  اخرى  وامور 
الرتكيز كان عىل اللجان التي هلا 
انعقاد  فرتة  خالل  كثرية  اع��امل 
اللجان  ه��ذه  وم��ن  امل��ه��رج��ان 
ونحن  واملالية,  االعالمية  اللجنة 
عىل  اع��الم��ي��ة  كلجنة  ب��دورن��ا 
باملهام  للقيام  االستعداد  ات��م 
تتلخص  وال��ت��ي  هب��ا  املكلفني 
باالعالن عن املهرجان ومسابقة 
االفالم  بانتاج  والبدء  البحوث 
التي ختص املهرجان، فضاًل عن 

جلنة  لكل  املناطة  للمهام  تنفيذنا 
عن  اعربت  اللجان  جيع  ان  اال 
استعدادها ان تعمل كخلية نحل 
النسخة  هذه  النجاح  متكاملة 
وتضاف  مميزة  عالمة  لتكون 
لسلسلة النجاحات التي حققتها 
والعباسية  احلسينية  العتبتان 

املقدستان يف نسخها السابقة ».
يذكر: ان اعداد اللجان الرئيسية  
ال��ت��ي ح���رضت االج��ت��امع هي 
مهام  منها  ولكل  جلنة   )12(
فرعية  جلان  اىل  وتتفرع  خاصة 
وهذه اللجان هي )اللجنة املالية، 
معرض  جلنة  اهلندسية،  االمنية، 
اختيار   ، الترشيفات   ، الكتاب 
االعالمية،  وتنفيذها،  اهل��داي��ا 
الفندقة،  اخلدمات،  العالقات، 
االل����ي����ات، وجل���ن���ة اخ��ت��ي��ار 

الشخصيات(«. 

الأحرار/ �سياء ال�سدي  
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هكذا يتم شحُذ معنوياِت المقاتليَن 
في )لواء الطفوف(

من كواليس المعركة ضدَّ اإلرهاب الداعشي..

محاولًة مّنا للوقوف على كلِّ مجريات المعركة التي يخوضها أبطالنا 
في الحشد الشعبي البطل ضد العصابات اإلرهابية، فهنالك جانب آخر 

من حياة هؤالء المقاتليَن في التهيئة اليومية واإلعداد المتقن لخوض 
غمار الحرب وتطهير األرِض من دنِس األعداء، الكادر اإلعالمي لمجلة 
)األحرار( زار المقر العسكري ل� )لواء الطفوف( التابع للعتبة الحسينية 
المقدسة وبإمرة المجاهد الحاج قاسم مصلح، لتوثيِق صوٍر أخرى من 

صوِر المعركة المقّدسة.

الأحرار/ خا�ص            عد�سة/ ح�سن خليفة
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أما العامة فموجزها يف تقديم 
واللوجستي  الفني  ال��دع��م 
ل��ل��م��س��ت��ش��ف��ي��ات وامل���راك���ز 
للعتبة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ص��ح��ي��ة 
تدار  والتي  املقدسة  احلسينية 
صحة  دائ��رة  ك��وادر  قبل  من 
كربالء وكوادر العتبة املقدسة 
اإلم��ام  سفري  مستشفى  مثل 
احلسني )عليه السالم( ومركز 
)عليها  الكربى  زينب  السيدة 
الصحية  وامل��راك��ز  ال��س��الم( 
ال��زائ��ري��ن  م��دن  يف  الفرعية 
والنجف  وبغداد  بابل  طريق 
داخل  الطبية  املفرزة  وكذلك 
املتابعة  خ��الل  م��ن  احل���رم( 

اليومية.
النشاطات  اه���م  ب��ني  وم���ن 
العالج  طلبات  تلبية  العامة 
والذين  املحتاجني  للمرىض 

يتم حتويلهم من مكتب املتويل 
العام  االمني  والسيد  الرشعي 
وم��ت��اب��ع��ة ع��الج��ه��م داخ��ل 
وخارج البلد  من خالل شعبة 
اىل  التابعة  واملتابعة  اخلدمات 
متابعة  اليها  يضاف  القسم، 
ع��م��ل اح��ت��ي��اج��ات االخ���وة 
التعاقد  ت��م  ال��ذي��ن  االط��ب��اء 
إلدارة  القسم  قبل  من  معهم 
االستشارية  الطبية  العيادات 
بمستشفى  امللحقة  اخلارجية 

السفري )عليه السالم( .
يقدمها  خ��دم��ات  وللقسم 
من  املقدسة  العتبة  ملنتسبي 
خ����الل ال��ف��ح��ص ال��ط��ب��ي 
فحص  وك��ذل��ك  ال�����دوري 
باإلضافة  اجل���دد،  املنتسبني 
وع��الج  ف��ح��ص  متابعة  اىل 
الوارث  مدارس  طالب  جيع 

وط��الب  امل���راح���ل,  بجميع 
ودور  االيتام  ورعاية  مراكز 

القرآن.
يف  رقابيا  دورا  للقسم  ان  كام 
اليومي  والفحص  امل��راق��ب��ة 
جلميع املواد الغذائية ووجبات 
وم��دن  مضائف  يف  ال��ط��ع��ام 
العتبة  وجممعات  ال��زائ��ري��ن 

وكذلك  املقدسة  احلسينية 
التي  وحمطاهتا  ال��رشب  مياه 
العتبة  عملها  ع��ىل  ت���رشف 
خالل  من  املقدسة  احلسينية 
ومياه  االغ��ذي��ة  فحص  خمترب 
منتظم  وبشكل  يوميًا  الرشب 
لضامن جودة وسالمة ما يقدم 

للزائرين الكرام.

يعد ق�سم ال�سوؤون الطبية؛ احد اق�سام العتبة احل�سينية املقد�سة الفنية واخلدمية ان�سئ عام 2013م لكرثة املطالبات وال�سغوط 
على العتبة املقد�سة للتدخل يف حت�سني الواقع الطبي واخلدمات الطبية يف املدينة ا�سوًة ببقية اخلدمات التي تقدمها.. وقد اخذت 
اإدارة الق�سم على عاتقها ا�سافة اىل متطلبات حت�سني الواقع الطبي يف العراق اىل تقدمي امل�سورة الفنية والطبية ومتابعة تنفيذ 

امل�ساريع الطبية التي قررت العتبة تنفيذها فاأ�سهمت بجملة ن�ساطات منها يومية عامة واخرى خا�سة.

عاٌم حافل بانجازات قسم الشؤون الطبية

 التابع للعتبة الحسينية المقدسة  

الأحرار/ ح�سني النعمة
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نشاطات  القسم  يقدم  فيام 
خاصة، تتمثل يف متابعة تنفيذ 
وتشغيل جيع املشاريع الطبية 
احلسينية  العتبة  تعهدت  التي 
وتشغيلها  بتنفيذها  املقدسة 
قبل  م��ن  دعمها  ت��م  وال��ت��ي 
او  للدولة  االستثامرية  اخلطة 

من املتربعني وتشتمل: 
مستشفى االمام زين العابدين 
اجل��راح��ي:  ال��س��الم(  )عليه 
الذي يعد من املشاريع الطبية 
االستثامرية الرائدة، وهو عبارة 
عن مستشفى جراحي يتكون 
عىل  ويشتمل  طوابق  ستة  من 
وخمتربات  خارجية  عيادات 
تشخيص  واج��ه��زة   متطورة 
املفراس  مثل  حديثة  واشعة 
وباقي  وال��س��ون��ار  وال��رن��ني 
ك��ام حيتوي  االش��ع��ة  اج��ه��زة 
عمليات  ص��االت  ارب��ع  عىل 
للعمليات  وصالتني  ك��ربى 
عمليات  وص��ال��ة  الصغرى 
لليزر وصالتني للعناية املركزة 
نسائية  وع���ي���ادة  واالف���اق���ة 
ثالث  عدد  والدة  وص��االت 
واالسنان  للعيون  وعيادات 

وقاعة لفحص القلب.
الكربى  زينب  السيدة  مركز 

)عليها السالم( اجلراحي:
يقع ضمن جممع سيد الشهداء 
)عليه السالم( يف منطقة باب 
عىل  العمل  ت��م  وق��د  اخل���ان, 

متقدمًا  مركزًا  ليكون  تطويره 
واالس��ن��ان  العيون  جم��ال  يف 
ح��ي��ث ت���م ان���ش���اء ث��الث 
متطورة  عمليات  ص���االت 
جل��راح��ة ال��ع��ي��ون واض��اف��ة 
املكملة هلذه  الوحدات  بعض 
تغليفها  تم  التي  ال��ص��االت 
ال��ط��رق  ب��أح��دث  وهتيئتها 
 – ستيل  )ستانلس  والوسائل 
املانيا( كام تم التجهيز بأحدث 
املستخدمة  العيون  اج��ه��زة 
التداخل  عمليات  إلج���راء 
اجل��راح��ي ألغ��ل��ب ام��راض 
اخصائيني  قبل  من  العيون 
ردهتي  هتيئة  تم  كام  معروفني, 
رقود واحدة للرجال واخرى 
املرىض  حالة  ملتابعة  للنساء 
بعيدة  حمافظات  من  القادمني 

لليوم االول بعد العملية.
والن املركز متخصص للعيون 
جتهيزه  ت��م  فقد  واالس��ن��ان 
املستخدمة  الكرايس  بأحدث 
التداخل  عمليات  إلج���راء 
اللثة  ألم����راض  اجل���راح���ي 
وبالتخصصات  واالس��ن��ان 
يعمل  حاليًا  واملركز  الدقيقة, 
ال��ب��اردة  احل���االت  باستقبال 
ال��ق��ري��ب  ويف  وامل��ت��وس��ط��ة 
يف  املبارشة  يتم  جدًا  العاجل 
العمليات  ص���االت  تفعيل 
للعيون  اجرائها  يف  واملبارشة 

واالسنان.

العيادات الطبية املتنقلة:
ت��ع��د  م��ن ض��م��ن امل��ش��اري��ع 
تقدم  حيث  العاملية  اخلدمية 
يف  للمرىض  الطبية  اخلدمات 
عبارة  وه��ي  السكن,  مواقع 
كاملة  ع��ي��ادات  ث��الث  ع��ن 
باص  حممولة  امل��واص��ف��ات 
مارسيدس  نوع  احلجم  كبرية 
رشكة  مع  عليها  التعاقد  تم 
وبمواصفات  االيرانية  عقاب 
عىل  حيتوي  ب��اص  كل  كاملة 
وخمترب  ورج��ال  نساء  عيادة 
صيدلية  مع  سونار  وجهاز 
اىل  والصعود  تضميد  وموقع 
العيادة يكون عن طريق سلم 
لرفع  بسيط  ومصعد كهربائي 
واهلدف  املحمولة،  احل��االت 
الطبية  اخلدمات  تقديم  منها 
واملهجرة  النازحة  للعوائل 
وكذلك  واالري���اف  والقرى 
خلفي  م��ي��داين  كمستشفى 
ل��ع��الج ج��رح��ى احل���روب 

واجلهاد الكفائي.
)عليه  احلسني  االم��ام  معاهد 
ال���س���الم( ل��رع��اي��ة اط��ف��ال 

التوحد:
معاهد  جمموعة  ع��ن  ع��ب��ارة 
ورعاية  لتشخيص  مراكز  او 

االط��ف��ال 
بني  ملصا ا

ب�����م�����رض 
التوحد, والعمل عىل رعايتهم 
ونفسيًا،  طبيًا  وع��الج��ه��م 
املقدسة  ك��رب��الء  يف  وتنترش 

وبابل واملثنى.
م��رك��ز ال�����وارث ل��ألط��راف 

الصناعية:
املتقدمة  الطبية  املراكز  اح��د 
وت��أه��ي��ل  جت��ه��ي��ز  اىل  هي���دف 
والتفجريات  احلروب  معاقي 
واحلوادث املرورية باألطراف 
بأنواعها،  وختتلف  الصناعية 
تم  رصينة  مناشئ  من  فهي 
مقر  يكون  ان  ع��ىل  االت��ف��اق 
االم��ام  مدينة  يف  املركز  ه��ذا 
احلسن املجتبى )عليه السالم( 

للزائرين طريق النجف.
الصيدليات اخلافرة:

م���رشوع بِ��ك��ر مت��ت امل��ب��ارشة 
قريبة وبرعة  بتنفيذه يف فرتة 
املاسة  للحاجة  ن��ظ��رًا  كبرية 
يف  اخلدمة  هذه  مثل  لتواجد 
الغرض منها هو  املدينة,  مركز 
توفري االدوية جلميع املواطنني 
وبأسعار  االوق��ات  جيع  ويف 

مناسبة ومن مناشئ رصينة.
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اجلريمة  هذه  ملف  تفتُح  )األح��رار(  جملة 
الطبيعي  الرافد  هذا  بحقِّ  الثانية  للمّرة 
يف  امل��س��ؤول��ون  يلتفت  أن  عسى  امل��ه��م، 
مسؤول  كل  يرمي  أن  دوَن  إليه  املحافظة 
نقنع  أن  أو  اآلخر،  عىل  واملسؤولية  التهم 
يف  قّلة  هو  اجلريمة  هذه  سبب  بأنَّ  أنفسنا 
يقبلُه  ال  ما  فهذا  املالية،  التخصيصات 

العقُل أبدًا.
أرجعوا  كربالء  حمافظة  سكان  من  العديُد 
سبَب اإلمهال والتقصري بحقِّ هنر )اهلنيدية( 
املختصة  احلكومية  اجل��ه��ات  إمه��ال  إىل 

بأعامل التنظيف، صحيٌح أّن التهمَة تشمل 
قتل  يف  يشارُك  فالكثرُي  أنفسهْم  املواطنني 
غري  من  فيه  األوساخ  رمي  عرب  )اهلنيدية( 
ال مباالة؛ ولكْن تبقى الدوائر اخلدمية هي 

املسؤولة األوىل عن كلِّ ما حيدث.
املواطنني  اح��د  حت��دث  السياق  ه��ذا  ويف 
رفض الكشف عن اسمه قائال: ان »وضع 
ناجحة  غري  عملية  النهر  فوق  املشبكات 
للنفايات  جممعًا  اصبح  حيث  البداية  من 
النهر  تغليف  يتم  ان  هو  االفضل  وك��ان 
حيث  ذل��ك،  غ��ري  او  كونكريتية  بكتل 

رُصفت مبالغ كبرية من قبل الدولة لوضع 
مشبكات واطار فوق النهر ولكن مل نلمس 
»نرى  مضيفًا  االمر«،  هذا  من  فائدة  هناك 
رفع  يتم  اذ  للتنظيف  محالت  فرتة  كل  يف 
الكرين  بواسطة  والتنظيف  املشبكات 
ولكن ال نجد هناك فائدة من هذا التنظيف, 
وحسب ما سمعنا من املواطنني بان القطعة 
الدولة  كلفت  قد  املشبكات  من  الواحدة 
حوايل 200 الف دينار فعند حساب املبلغ 
من  ولكن  جدًا  كبرية  مبالغ  املبالغ  ان  جتد 

دوَن أي فائدة«.

قد يت�ساءُل البع�ص لو اأنَّ نهر الهنيدية العظيم املمتد من نهر الفرات اخلالد 
اإىل مدينة كربالء املقد�سة، قد كان يف مكان اآخَر بعيدًا عن هذا املكان الذي 
اأ�سطورًة  املتح�سرة  الدول  �ستجعله  طبعًا  به،  والعتناء  اإيــواءُه  ي�ستطع  مل 
اأب�سع  ومكانًا �ساحرًا تتناثُر من حوله �سور اجلمال، فيما هو الآن يعاين من 
جرمية بحّقه عندما اأ�سبح مكّبًا للنفايات، ومل تفلح بع�ص اجلهود املبذولة يف 

تنظيفه والعتناء بِه كاأيِّ كائن حامٍل ين�سد ال�سالَم والطماأنينة.

جريمُة نهر..
الهنيدية.. نهُر كربالء العظيم يلفُظ أنفاسه األخيرة

الأحرار/ قا�سم عبد الهادي
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ان  إىل  فيشري  الغانمي  صالح  املواطن  أما 
ومسؤولية  عاتق  عىل  يقُع  النهر  »إمه��ال 
املواطنني والدوائر اخلدمية عىل حٍد سواء، 
آلية  عن  عاجزين  يقفون  املواطنني  أنَّ  إال 
املحلّية  احلكومة  عىل  وتبقى  عليه  احلفاظ 
هذا  مثل  حلامية  وناجع  رسي��ٍع  حٍل  إجي��اِد 

املورد املهم«.
وعىل طاولة املسؤولني تمَّ وضُع ملف هنر 

)اهلنيدية( بعَد أن قام الزميل املصّور بالتقاط 
جيعًا  أمامهم  لتكون  فوتوغرافية  ص��ور 
عىل  احلفاظ  كيفية  يف  آرائهم  إىل  ونستمع 
النهر، فأجابنا املهندس مناف صبار نايف؛ 
مدير املوارد املائية يف حمافظة كربالء املقدسة 
املدينة  يمر يف مركز  اهلنيدية  ان »هنر  قائاًل: 
االرايض  ارواء  لغرض  يستخدم  هنر  وهو 
االرايض  يروي  سابقًا  كان  حيث  الزراعية 
عىل جانبيه؛ ولكن يف الوقت احلارض تقريبًا 
حتولت أغلب األرايض الزراعية عىل جانبيه 
إىل أراٍض سكنية )غري نظامية( حّتى أصبَح 

من  النفايات  تراكم  جّراء  احلال  هبذا  النهر 
هبا  يمر  التي  املناطق  وأن  حوله، خصوصًا 
مشمولة  وغري  بالعشوائية  تصّنف  النهر 

بأعامل التنظيف«.
وتابع بالقول، »نسعى يف كل فرتة اىل تنظيف 
وتنظيف  املشبكات  رفع  طريق  عن  النهر 
داخل النهر واعادة املشبكات رغم صعوبة 
كثرة  من  كبرية  بصورة  نعاين  حيث  العمل 

خماطبة  تم  وق��د  النهر  يف  النفايات  رم��ي 
املناطق  لشمول  م��رات  ع��دة  البلديات 
بالتنظيفات  النهر  من  القريبة  العشوائية 
مشريًا  الظاهرة«،  هذه  من  يقلل  ان  عسى 
به  العمل  يتم  قد  مقرتحًا  »هناك  ان  إىل 
وهو  املقدسة  العباسية  العتبة  مع  بالتعاون 
تغليف جزء من النهر يف املسافة الواقعة بني 

هيئة  منطقة  مدخل 
اىل  االم��ني(  )حممد 

املوافقات  استحصال  بعد  العباس  شارع 
الرسمية«. 

تقوم  البلدية  »دوائ��ر  اّن  إىل  نايف  ولفَت 
اخلارجية  ل��ألج��زاء  تنظيف  بعمليات 
انتهاء  بعد  وخصوصًا  النهر  وج��وان��ب 
الزيارات املليونية ايضًا دائرة البيئة هلا دور 
يف توعية املواطنني واجلهود مستمرة إلجياد 
ان  مضيفًا  املشكلة«،  هلذه  اجلذرية  احللول 
عن  تكون  أن  جيب  للنهر  التنظيف  »أعامل 
وبزول  ري  مشاريع  صيانة  مديرية  طريق 
تنظيف  الدائرة  واجب  من  حيث  كربالء، 

قعر النهر«.
أعامل  بأّن  املائية  املوارد  أّكد مدير  أن  وبعد 
التنظيف جيب أن تكون عن طريق مديرية 
أن  إال  وال��ب��زول،  ال��ري  مشاريع  صيانة 
املقدسة  كربالء  بلدية  ملدير  الفني  املعاون 
بني  قد  العباس  عبد  فاضل  حممد  املهندس 
أن  جيب  اهلنيدية  هنر  تنظيف  »أع��امل  بأن 
ان  مضيفًا  املائية«،  املوارد  مديرية  عرب  تتم 
النفايات  وجود  من  تعاين  البلدية  »مديرية 
يف النهر، حيث نتيجة لتوسع املدينة وحتول 
مناطق  اىل  بالنهر  املحيطة  املناطق  اغلب 
من  ذلك  فاقم  واس��واق  وحم��الت  سكنية 
النهر،  ح��ول  النفايات  بتجّمع  املشكلة 
املناطق  بتنظيف  البلدية  ك��وادر  وتقوم 
ان  حيصل  ال��ذي  ولكن  بالنهر  املحيطة 
االمر  وهذا  النهر  وسط  يف  ترمى  النفايات 
نرى  اذ  للمواطن  العامة  بالثقافة  يتعلق  قد 
النهر  يف  النفايات  يرمون  املواطنني  بعض 
ختصيص  من  الرغم  عىل  عشوائية  بصورة 
عىل  النفايات  حاويات  من  لعدد  البلدية 
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جانبي النهر«.
املعاناة  م��ن  ه��و  ك��ام  النهر  ح��ال  أن  وم��َع 
بأن  أكد  العباس  عبد  أن  إال  واالضطهاد، 
»االعامل اليومية مستمرة ولدينا محالت بني 
فرتة واخرى لتنظيف املناطق املجاورة للنهر 
فوق  من  النفايات  ورفع  احلشائش  وقص 
ذاته  بالوقت  أملِه  عن  معربًا  املشبكات«، 
عن »إجياد حلول كفيلة لالهتامم بالنهر من 
لالعتناء  وعمرانية  هندسية  مشاريع  خالل 

بالنهر وتطوير األماكن املحيطة به«.
رئيس  مرمى  يف  امل��رة  هذه  الكرة  وضعنا 
مدير  حممد،  ن��وري  حممد  اق��دم  مهندسني 
)األحرار(  ل�  أوضَح  والذي  صيانة كربالء 
بأّن »هنر اهلنيدية يمر يف داخل مدينة كربالء 
املقدسة بحدود حوايل )4 كم( عرب عدٍد من 
وهناك  املدينة  داخل  يف  السكنية  األحياء 
النفايات  مسألة  من  املناطق  هذه  يف  معاناة 
وتراكم  االمهال  سبب  ان  حيث  وتراكمها 
الذين يرمون  املواطنني  النفايات هو بعض 
تنظيفًا  هناَك  ان  حيث  النهر،  يف  النفايات 
تعاون  دون  من  جيدي  ال  ولكن  مستمّرًا 
ونظافة  بمنظر  وااله��ت��امم  معنا  امل��واط��ن 

النهر«.
النفايات  تراكم  »موضوع  أن  حممد  ويبني 
املبازل  ال يقترص عىل هنر اهلنيدية وانام عىل 
املبازل نقوم  املدينة، فبعض  حتى يف داخل 
ان  جتد  اكثر  او  اسبوع  بعد  ولكن  بتنظيفها 
والسبب  املبزل،  للرتاكم يف  تعود  النفايات 
كام قلنا يعود لعدم اهتامم املواطن بموضوعة 
التخصيصات  قّلة  عن  ناهيك  النظافة؛ 
املالية لصيانة بعض املشبكات املغلفة للنهر، 
وكذلك  مستمرة،  صيانة  اىل  حتتاج  والتي 
مؤكدًا  العاملة«،  االيدي  قلة  مشكلة  لدينا 

تتم  ان  جيب  النهر  نظافة  عىل  »احلفاظ  بأن 
املسؤولة  الدوائر  بني  ما  املشرتك  بالتعاون 
عن هذا العمل, وان يكون هناك ختصيصات 
مالية إلنجاز هذا العمل, وأعتقد ان تغليف 
من  افضل  يكون  كونكريتية  بكتل  النهر 

وضعه احلايل«.
دائرة  يف  العامة  الصحة  قسم  ملدير  وكان 
صحة كربالء الدكتور خالد حليم االعرجي 
رأيه اخلاص حوَل اجلريمة املرتكبة بحق هنر 
اهلنيدية، مبينًا ان »هناَك عالقة وثيقة ما بني 
البيئة والصحة فمثالً  قضية تراكم االوساخ 
انتشار  اىل  يؤدي  كبرية  بصورة  والنفايات 
املناطق  يف  واالوبئة  واحلرشات  االمراض 
نبدأ  الصيف  فصل  بداية  يف  ونحن  القريبة 
محالت ملكافحة البعوض وبعض احلرشات 
االسباب  عىل  نقيض  ان  ونفضل  االخ��رى, 
جتفيف  ومنها  ال��ب��ع��وض  مكافحة  قبل 
االخرى  القضايا  من  واملستنقعات,  الربك 
وتراكمها  النفايات  انتشار  بكثرة  املتعلقة 
السائبة  والكالب  القوارض  انتشار  قضية 
االنسان  بني  امراضا مشرتكة  تسبب  والتي 
حرق  اىل  تلجأ  قد  الناس  بعض  واحليوان, 
املخلفات واالزبال وهذا املخلفات حتتوي 
كيميائية  موادا  تكون  قد  متنوعة  مواد  عىل 
البيئي,  ال��واق��ع  تلوث  يف  يساهم  وه��ذا 
عىل  اجيابًا  ينعكس  البيئي  الواقع  فتحسني 

الواقع الصحي للمواطن«.
أما آخر املتحدثني فكان السيد جبار حمسن 
ورئيس جلنة  املحافظة  جعاز؛ عضو جملس 
حمافظة  جملس  يف  املائية  وامل��وارد  الزراعة 
بأّن  حديثه  بداية  منذ  أّكد  وال��ذي  كربالء 
اهلنيدية«،  هنر  بحّق  كبرية  جتاوزات  هنالك 
مبينًا ان »مديرية املوارد املائية حاولت قدر 

االمكان احلّد من هذه التجاوزات املشرتكة 
احلكومية«،  وال��دوائ��ر  املواطنني  قبل  من 
من  ح��ّدت  قد  املالية  »األزم��ة  ان  مضيفًا 
تنظيف النهر, ولكننا نأمل من املواطنني عدَم 
املوجودة  الدوائر  ومن  النهر  عىل  التجاوز 
النهر  هذا  من  املستفيدين  وكافة  النهر  عىل 
االبتعاد عن رمي االوساخ وخاصة املناطق 

السكنية«. 
وأّكَد جعاْز أن »هنالك جلنة تشّكلت حديثًا 
النهر ومنها  التجاوزات عن  رفع  أجل  من 
النهر  عىل  ترمى  التي  الثقيلة  املياه  فتحات 
وسيتم  واملحالت  البيوت  بعض  قبل  من 
جعل  يف  سيساهم  وه��ذا  التجاوز  رف��ع 
النهر نظيفًا«، مبينًا ان »هذِه اللجنة ستكون 
وممثل  املائية  وامل��وارد  الزراعية  اللجنة  من 
من  وممثل  البلدية  من  وممثل  املحافظة  من 
االرشاف  اللجنة  هذه  ودور  املائية  املوارد 
وبشكل  اهلنيدية  هن��ر  تنظيف  ع��ىل  ال��ت��ام 
يف  القايض  »السيد  ان  إىل  الفتًا  دوري«، 
حمكمة كربالء املختص هبذا االمر عمل عىل 
املتجاوزين  لكل  شديدة  عقوبات  توجيه 
من  كبرية  نسبة  رفع  تم  حيث  االهن��ار,  عىل 
اهلندية  قضاء  يف  وخصوصًا  التجاوزات 
وناحية احلسينية واجلدول الغريب واخلريات 
املوارد  راجعوا  االشخاص  مئات  وهناك 

املائية ورفعوا التجاوزات«.
ومَع أّن جهود الدوائر اخلدمية ليست كافيًة 
أحالمه  ستبقى  اهلانئة،  نومته  النهر  ليناَم 
كافة  تتضافر  مل  ما  تتحقق  أن  ودون  عالقة 
احلكومية  وال��دوائ��ر  املواطن  بني  اجلهود 

إلنقاِذ هذا النهر اجلميِل من املوت.
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االمانة  يف  العريب  واألدب  اللغة  دار  أهنت 
حتضرياهتا  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
واألدب  اللغة  دار  مؤمتر  إلقامة  الرئيسية 
رئيس  وقال  الثانية،  بنسخته  الدويل  العريب 
لطيف  د.  للمؤمتر  التحضريية  اللجنة 
القصاب »عىل الرغم من قرص مدة اإلعالن 
لكننا  يوما   45 تتجاوز  مل  التي  املؤمتر  عن 
من  الطلبات  ع��رشات  اهلل  بحمد  تسلمنا 
داخل وخارج العراق التي يرغب أصحاهبا 

سينطلق  ال��ذي  امل��ؤمت��ر  ب��أع��امل  املشاركة 
 ،  2017  /2  /18 السبت  ي��وم   صبيحة 
بيت  أهل  أثر  األساسية  حم��اوره  ويتصدر 
املعجمية  إثراء  يف  السالم(  )عليهم  النبوة 
البحوث  أن  مضيفا  وأساليبها  العربية 
خاتم  قاعات  يف  مناقشتها  ستتم  املشاركة 
الشهداء  وسيد  األوصياء  وسيد  األنبياء 
إىل  أش��ار  القصاب   ،) ال��س��الم  )عليهم 
خالل  من  الدولية  سمته  يأخذ  املؤمتر  أن 

واجلزائر  مرَص  من   عرب  باحثني  مشاركة 
وفلسطنَي  وس��وري��ا  وت��ون��َس  وامل��غ��رب 
وجنوب  ونيجرييا  اهلند  م��ن  وأج��ان��َب 
واسعة  مشاركة  عن  فضال  وإي��راَن  أفريقيا 
رئيس  قال  ذلك  إىل   . العراقية  للجامعات 
الزهريي  حسن  األستاذ  االستقبال  جلنة 
اجلمعة  يوم  صباح  من  ابتداء  سنبارش  إننا 
استقبال الباحثني من داخل وخارج العراق 
وتقديم كل ما بوسعنا من أجل إظهار املؤمتر 

بشكل يتناسب مع روح املكان املقدس. 
تم  ال��ع��ريب  واألدب  اللغة  دار  أن  يذكر 
املتويل  ل��دن  م��ن  أب��وي��ة  برعاية  تأسيسها 
احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة  الرشعي 
املقدسة عام 2012 وقامت بتنظيم مؤمترها 
العاملي  اليوم  مع  تزامنا   2013 عام  األول 
عامليا  عيدا  املتحدة  االمم  اعتمدته  الذي 
اللغة  بوصفها  العربية  باللغة  لالحتفاء 

السادسة يف مداوالهتا الرسمية.

أقامْت وحدة االعالم النسوي يف العتبة احلسينية املقدسة ورشة  حتت 
عنوان )اعداد الربنامج التلفزيوين وفوبيا الكامريا ( قدمتها االعالمية 

فرح الچراخ وعىل قاعة جممع سيد الشهداء )عليه السالم(.
وقالت الچراخ يف ترصيح ل� )األحرار(: » يعد إعداد وتنفيذ الربامج 
ألي  الفقري  العمود  فهي  التلفزة،  شبكات  يف  املهمة  الوظائف  من 
عليه  تبنى  الذي  األس��اس  هو  الربامج  فإعداد  تلفزيوين،  برنامج 
التلفزيون )التقديم، التصوير، الديكور، اإلخراج،  بقية العنارص يف 
عىل  كتب  ما  حتول  العنارص  هذه  وأن  عملها(،  أسلوب  املونتاج، 
كافية   ثقافة  اإلعالمية  حتمل   ان  ورضورة  مرئي،  واقع  إىل  الورق 
حول املوضوع املطروح للنقاش كام ان االعالم هو  خليط من املوهبة 

والعلم واملامرسة«.
واكدت الچراخ عىل »رضورة االهتامم بقضية الشهداء ومتجيدهم، 
وجيب أن نكمل ونوصل رسالة هؤالء الشهداء والدماء الطاهرة التي 
سالت عىل دماء الوطن، لدينا مادة زاخرة لنخرج بأجل الربامج  عن 
هذه القضية املقدسة، ونعطي الشهداء مقدار أنملة من حقهم علينا«.

من  املخاوف  الورشة  من  الثاين  املحور  »تضمن  قائلًة:  واردف��ت 
بكيفية  للمتدربات  اختبارات  واجريت  اسباهبا  هي  وما  الكامريا 

التغلب عليها«.
االعالم  وحدة  مسؤولة  اجلليحاوي  ندى  املهندسة  بينت  بدورها 
عىل  العصور  أهم  من  يعد  الراهن  العرص  ان  املعلوم  »من  النسوي 
صعيد التقدم التقني والعلمي اهلائل، ومن األمور التي استطاع العلم 
هبا أن حيرز التقدم األبرز بحيث يشمل املساحة اإلنسانية بشكل شبه 
والذي  النسوي  اإلعالمي  الدور  ويبقى  اإلعالم  مسألة  هو  كامل 
بدئ منذ بزوغ فجر االسالم واستمر إىل يومنا هذا قد برز بشكل ال 
مثيل له عند عقيلة بني هاشم )عليها السالم(؛ فالبصمة التي كانت 
سببًا يف إنجاح الثورة احلسينية وإظهارها بمظهرها الالئق«، مضيفًة، 
»لذا لزم علينا االقتداء هبا بان تكون كل واحدة منا إعالمية ناجحة 
تعكس الصورة املرشقة اجلميلة العفيفة لالسالم املتمثل بشخصيتي 

السيدتني العظيمتني فاطمة والعقيلة )عليهام السالم(«.

العتبة الحسينية المقدسة ُتعلن عن موعد انطالق
 مؤتمر دار اللغة واألدب العربي الدولي بنسخته الثانية

دورة ب� )البرنامج التلفزيوني وفوبيا الكاميرا( تحظى باهتمام اإلعالميات
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عامر الي�ساري

تقدم  احل��واس��ي��ب  اج��ه��زة  ان  امل��ع��روف 
النزاهة(  بمنتهى)  ملشغليها  خ��دم��ات 
من  شكل  كل  عن  وبعيدًا  واالخ���الص 
التي  املشكلة  ولكن  التقاعس  اش��ك��ال 
تواجهها تلك احلواسيب هي الفريوسات 
فتشل  اخرى  حواسيب  من  تصيبها  التي 
عملها بدرجة مؤثرة وربام إسكاهتا متامًا، يف 
حينها يتوجب عىل مقتني احلاسوب القيام 
الكثري  تفقده  قد  شاملة  تنظيف  بعملية 
الفريوس  هذا  ازالة  من  فيها  ُخِزَن  ما  من 
لضامن سالمتها وتعرف كومبيوتريًا بعملية 

)الفرمتة(.
ومشابه  مهم  امر  مع  تتطابق  احلقيقة  هذه 
من  متامًا  خمتلف  ولكن  الفكرة  حيث  من 
تقدم  ايضًا  فاملدرسة  الشواخص،  حيث 
الشامل  النهوض  مقومات  اجلديد  للنشء 
والتلميذ  جعاء  للبرشية  انام  فقط  له  ليس 
فان  النهوض  هل��ذا  االس���اس  اللبنة  ه��و 
تصيبه  ان  يمكن  التي  املخاطر  من  الكثري 

التي  السيئة  االخالقية  بالعادات  ممثلة 
اهلاتف  اجهزة  تطور  خطورهتا  فاقمت 
شخص  رواي��ة  عليه  سيؤثر  الذي  الذكية 
وستزداد  م��دة،  قبل  الربامج  تلك  شاهد 
تأثريها يف حال وصوهلا اليه بشكل مبارش 
يف  ساعده  هلا!  احلائز  زميله  طريق  عن  او 
ذلك المباالة ذويه بحجة االعتقاد السائد 
مما جيعل  زماننا(  لغري  ) خلقوا  االيام  هذه 
)حامل  بمثابة  )التلميذ(  الصبي  هذا  من 
سليم  لكل  العدوى  وشديد  للفريوس( 
)مكافحة  الفريوس..ان  هذا  يكافح  مل  ان 
تلك الفريوسات( مهمة ليست سهلة وال 
فقط  الرتبوية  املؤسسة  جهد  عىل  يعتمد 
هلا  والتصدي  االكرب،  دورها  هلا  فاألرسة 
يتمثل برعة تشخيص »حامليها« ومتابعة 
سلوكهم بجدية، وخاصة التحري املستمر 
عدم  وجوب  كذلك  ابنهم.  اصدقاء  عن 
الئقة  غري  سلوك  حالة  أي  مع  التهاون 
ابنهم ألهنا ان تركت ستنمو لديه  من قبل 

ان  برعة  االخرين  نحو  طريقها  وستجد 
يف  مهم  دور  هلا  املدرسة  بحزم.  تواجه  مل 
هذه القضية ولكن سيكون تأثريها حمدودًا 
يف حال عدم تفاعل جهود ارسته معها، لو 
متت السيطرة عليه يف زمن الدوام بساعاته 
املحدودة، فلديه ما يقرب من )20( ساعة 
خارجها، فدور ويل االمر رئييس يف حتصني 
وايضًا  اخل��ط��ر،  ذل��ك  م��ن  السلم  ال��ول��د 
للتخلص  الفرمتة(  )قرص  بمثابة  سيكون 
بالنهاية ال نخر  من ذلك الفريوس ألننا 
العديد من  التلميذ فقط، بل سنخر  هذا 
التلميذ  هلذا  السلبي  التأثري  بسبب  زمالئه 
االرس  جيع  من  يتطلب  لذا  سلوكهم.  يف 
الثقة  درجة  كانت  مهام  بدقة  ابنائها  متابعة 
السلوكي  اجل��ان��ب  ع��ىل  وال��ت��ع��رف  هب��م 
وحتصينهم  باستمرار،  املقربني  ألصدقائه 
وغرس  الصحيحة  االسالمية  بالرتبية 
االكتفاء  وع��دم  نفوسهم  يف  الفضائل 

بجهود املدرسة فقط.

فيروسات مدرسية
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كثري هي األحاديث املروية عن األئمة اهلداة )عليهم أفضل الصالة والسالم( التي 
تنص وتؤكد عىل أمهية الصداقة يف احلياة الدنيا . وكثري هم الكّتاب الذين تناولوا 
موضوع الصداقة يف كتبهم ومقاالهتم. إال أننا لو بحثنا يف هذه الكتب واملقاالت 
أهنا عالقة  الصداقة عىل أساس  برمج مصطلح  منها  العظمى  الغالبية  أن  لوجدنا 
تنشأ مع أفراد من خارج املنزل، فتربجمت عقول الناس عىل ذلك فأصبح األفراد 
كأن   ... املنزل  عن  بعيدًا  االجتامعية  وعالقاهتم  صداقاهتم  تكوين  عن  يبحثون 
ولألسف  الثقافية(..الخ،  املراكز  النوادي،  العمل،  اجلامعة،  )املدرسة،  يف  يكون 
منها  فالكثري  طوياًل،  لتدوم  والصداقات  العالقات  هذه  تنجح  ما  نادرًا  الشديد 
قائم عىل دعائم املصالح واملآرب الشخصية. فبات أمر اختيار صديق صالح أمرا 
يؤّرق الكثريين .. فنادرًا ما نجد صديقا صدوقا حقًا، يّفي هلذه الصداقة وحيرتمها 
. فبعض الصداقات كالفجر مترنا بنا عابرة، وبعضها اآلخر، نحسبه أشجار صنوبر 
تنمو وتكرب رغم الظروف القاسية التي تعانيها من صحراء احلياة، إال إهنا ويف طرفة 
عني تتحول إىل أشجار موسمية عابرة، وملا كانت عملية انتقاء أشخاص صاحلني، 
يرقون ملستوى الصداقة، عملية صعبة يف هذا الزمن، فلام ال تبحث أواًل يف حميطك 
لعائلتك)االخ واالخت واالم  العائلة(. فتكون صديقا  )املنزل،   القريب جدًا يف 
واالب ووو(، عماًل بقوله سبحانه وتعاىل )األقربون أوىل باملعروف( .. واحلديث 
الرشيف ) القرابة أحوج إىل املودة، من املودة إىل القرابة( . فقد قال أحدهم ملا قيل 
له: ) أهيام أحب إليك، أخوك أم صديقك؟ فقال : إنام أحّب أخي إذا كان صديقًا 
يل فالقربى حمتاجة إىل املودة، واملودة مستغنية عن القربى .( إذا القرابة ال تستغني 
برابطة  القرابة  صلة  دمج  وعملية  األوىل..  من  وأشمل  أوسع  فاملودُة  املودة،  عن 
الصداقة تعمل عىل توطيد العالقات االجتامعية األهلية، ناهيك عن مسامهتها يف 
من  يعانون  منهم  فالكثري  العوائل،  منها  تعاين   التي  املشاكل  من  الكثري  إجهاض 
انعدام التفاهم بينهم، وبالصداقة يتحقق التفاهم والوئام، وقد تتمكن من البوح 
بأرسارك ومهومك إىل أقرب الناس لك أهلك.. فأهلك لن يتخلوا عنك يف يوم ما 
مهام حدث من خالف.. إننا عندما نقوم بدعوتك إىل توطيد عالقاتك الداخلية، 
 .. اخلارجي  املجتمع  عن  منعزال  انطوائيا  تكون  أن  منِك  نطلب  أن  يعني  ال  هذا 
ولكننا نطلب منك أواًل توطيد عالقاتك النسبية بالصداقة .. ومن ثم البحث عن 

صداقات خارجية.

يف حال احرتاق يشء من املمكن للمرء االستفادة 
منه فإن ذلك سيورث يف نفسه حالة من التأسف 
واحلرة واحلزن وقد يكون من املمكن تعويض 
اليء املحرتق والساعات التي حييا هبا املرء البد 
االستغالل  واستغالهلا  منها،  االنتفاع  من  له 
ان  املتعقل  للعاقل  البد  وعليه  واملثمر  األمثل  
وجيعلها  الساعات  تلك  الستثامر  جهده  يسعى 
تلك  م��يض  ف��إن  ت��ع��اىل،  اهلل  م��رض��اة  يف  كلها 
من  وليس  هلا  احرتاق  بمثابة  وذهاهبا  الساعات 
املمكن تعويضها وانقضاء العمر رسيعا كأنه حلم 
قد مىض وقد ورد عن االمام عيل )عليه السالم( 
ارسع  وم��ا  اليوم  يف  الساعات  ارسع  قوله)ما 
الشهر  االيام يف األسبوع وما ارسع االسابيع يف 
وما ارسع الشهور يف السنة وما ارسع السنني يف 
بعيد  انه  لنا  تراءى  وان  قريب  واملوت  العمر(.. 
وقد عرّب عنه القرآن الكريم ب�)هذا( للداللة عىل 
َذا  ْن َهٰ َقْد ُكنَت يِف َغْفَلٍة مِّ قربه يف اآلية الكريمة ) لَّ
َك اْلَيْوَم َحِديٌد( سورة  َفَكَشْفَنا َعنَك ِغَطاَءَك َفَبرَصُ
لقامن احلكيم- ، وقد ورد عن  األية )22(  )ق( 
عىل نبينا وعليه افضل الصالة والسالم- انه كان 
ْنَيا  ، إِنََّك اْسَتْدَبْرَت الدُّ يويص ولده بقوله ) َيا ُبَنيَّ
إىَِل  َفَأْنَت   ، اآلِخَرَة  َواْسَتْقَبْلَت   ، َنَزْلَتَها  َيْوَم  ُمْنُذ 
َداٍر َتْقُرُب ِمْنَها َأْقَرُب ِمْنَك إىَِل َداٍر ُتَباِعُد َعْنَها ..(

 أولى بالمعروف

مرمي املدحوب

خالد غامن الطائي 

الساعات
 المحترقة

األقربون
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يف كلِّ يوم جتول بخاطري افكار تعتلي هامتي وهامة كل حمب ومواٍل كتاج من نور ، ق�س�ص عن ح�سد اهلل ال�سعبي .. عن جنود له يف ار�سه 
اأبت نفو�سهم ال ان تخط طريق املجد باأياديها البي�ص.. يراعها افواه .. بنادقها، ومدادها نور الميان والباء، اأقراأ لهم يف كل يوم ق�سة، 

ما هم بب�سر ول هم باملالئكة .. قد غ�سل ال�سوق قلوبهم  ليجمعوا كل ال�سداد ، رحمة ق�سوة �سجاعة وحزما ولينا و...و....! 
اأ�سوة يف البطولة والباء، و�سعوا اقدامهم حيث امرهم حبهم الزيل.. فمنهم من ق�سى نحبه بعد ان عانق  عليٌّ قائدهم له يف كل واقعة 
احدى احل�سنيني، ومنهم من ينتظر لينالهما معا، كل يوم ا�سحو على رائعة من روائعهم يكتبها قلم اخللد يف كتاب اهلل البدي، �سرمدي انت ايها 
احل�سد، هكذا اراد لك اهلل، رجال اكتمل الميان يف قلوبهم؛ فا�سبحوا يرون جنان اخللد بني ا�سابعهم، فرتاهم يت�سابقون ملناياهم ويزدحمون 
عند �ساحة ال�سراب.. يودع احدهم الخر وعلى �سفتيه ترت�سم ابت�سامة اللقاء مرددا )هي واهلل اجلنان( يراها بعني اميانه، ويرت�سف من 
انهارها من يد �سيد الو�سياء كاأ�ص اخللد البدي، وتغ�سل  دموع رفيقه .. اكف �سافحت كف قطيع الكفني ، يبكيه ل حزنا لفراقه.. بل �سوق 
وغبطة له واأمل على انه �سبقه اىل جوار رب كرمي ، يرفع راأ�سه الذي ل يعرف ان ينحني ال لرب العزة، ويرمق بعينيه �ساحة الكرامة ، و 

ينه�ص ليوا�سل طريق الفداء حيث لقاء �سيد ال�سهداء.. فهاهنا كربالء.. وها هنا راية احلمد بني يدي  �ساحب الزمان .

جعفر البازيهي واهلِل الجناُن 
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ــــدا ـــــَت عــــلــــى الــــــّدنــــــيــــــا حــــ�ــــســــامــــًا مــــهــــنَّ ـــــْع طـــــل
ولـــــــ�ـــــــســـــــَت بــــــــبــــــــاٍن بــــــــاحلــــــــجــــــــارة مـــــعـــــبـــــدًا
راكـــــعـــــًا الــــ�ــــســــم  اأَعـــــتـــــابـــــك  يف  ـــــــُر  ه ـــــــدَّ ال جــــثــــا 
و�ــــــســــــعــــــُت ملــــــعــــــنــــــاَك احلــــــــــــــــروَف فـــــلـــــم تـــطـــق
لـــهـــا اأرى  ل  ــــــــورًة  ــــــــس � بـــــذهـــــنـــــي  ــــَت  ــــس ــــ� ــــع ف
ـــــــــــنـــــــــــي ــــــــــــــوم بـــــــــاخلـــــــــلـــــــــود واإّن ـــــــــد ق متـــــــــجَّ
ـــــــــــُر �ـــســـكـــلـــهـــا ـــــــــــّدوائ ـــــــــــــــذت مـــــنـــــك ال لـــــقـــــد اأَخ
ــــــــن يـــــفـــــنـــــى واأَنـــــــــــــــــــت تــــــاأ�ــــــســــــٌل ــــــــد م ــــــــول وي
ـــه ـــُت ـــظ ـــف ل ـــــــا  م اإذا  ـــــــٍم  ـــــــس ا� وربَّ  ـــــنٌي  حـــــ�ـــــس
ــه ــــعــــاع الــــ�ــــســــمــــ�ــــصِ مــــــا اخــــلــــولــــقــــت ل ـــل �ــــس ـــث ـــم ك
ـــــــًا فـــــراعـــــه ـــــــوم هــــــــر ي ــــه الــــــــدَّ ــــي ــــل اأَفــــــــــــــــاق ع
راأيـــــُتـــــهـــــم اإن  خــــمــــ�ــــســــٍة  مــــــن  ــــًا  ــــس ــــ� ــــام خ ــــا  ــــي ف
ـــُم ـــه ـــي ــــا تـــــرنـــــيـــــمـــــُة احلـــــــــق ف ــــس ــــكــــ� حـــــــديـــــــُث ال
ــــــــه فــــــلــــــم يـــكـــن ــــــــي �ـــــســـــمـــــا فـــــــلـــــــٌك تـــــنـــــمـــــى اإل
ــــــا بـــــغـــــمـــــرة جـــوعـــهـــا ــــــي ــــــّدن ــــم ال ــــع ــــط اأَيــــــــــــــا م
ـــا ـــره ـــق ـــف ل زادًا  الأَيــــــــــــــــــــاُم  بـــــــك  ت  اأَعــــــــــــــــــدَّ
ـــــكـــــمـــــال لــنــقــ�ــســهــا ـــــيـــــا ال ـــــدن ــــــك ال ــــــــت ب ــــــــف واأَل
ـــــك بـــــرحـــــمـــــٍة ـــــي ـــــل ـــــات ـــــــــــَت حــــــتــــــى ق وواجـــــــــــه
قــ�ــســا واإن  عــــطــــفــــًا  الــــــرمــــــح  يــــعــــر  وقــــــلــــــٍب 
ــــٌح ــــام ــــس ــــ� ـــــــــاِء ت ـــــــــي ـــــــــب ــــــمــــــاُت الأَن ــــــس وتــــــلــــــك �
ـــــــاة بـــنـــهـــجـــه ـــــــي ـــــــى احل ـــــــط اأيــــــــــــا واهــــــــبــــــــًا اأع
فــــريــــ�ــــســــٌة ـــــــــــداَء  ـــــــــــف ال اأَنَّ  ــــــمــــــنــــــا  وعــــــلَّ
ـــــاَء حــــــــرًة ـــــس ـــــ� ـــــي ــــــد ب ــــــج ــــــُت ر�ـــــــــســـــــــوَم امل ــــــح مل
ـــًة ـــل ـــع ـــس ـــــــرج � ـــــــس م ا� ـــــــــرت فـــــيـــــك الــــــــــــــدَّ ـــــــــاأَك ف
ــــاخمــــًا ــــس � جــــبــــيــــنــــك  يف  جـــــــرحـــــــًا  وجّمــــــــــــــــدُت 
ــــــٍة ـــــــــف اأَلـــــــــــــــــف حتــــــّي ـــــــــــا ربـــــــــــــــــوات الـــــــــطَّ وي
ــــــا طــــــــــــال عـــــهـــــده ــــــم ــــــلَّ ورعـــــــــــيـــــــــــًا لــــــــيــــــــوم ك

ـــدى ـــس ـــ� ـــــم عــــا�ــــســــت عــــلــــى ال فـــعـــا�ـــســـتـــَك حــــيــــنــــًا ث
ــــدا ــــب ــــع م بــــــــاجلــــــــوانــــــــح  ـــــد  تـــــ�ـــــســـــيِّ مل  اإذا 
الـــــنـــــدى ــــــه  ــــــل ــــــق اأَث ــــــهــــــر  الــــــظَّ اأّن  غـــــــــرو  ول 
دا ـــــًى جمــــــــــرَّ ـــــن ـــــع ــــُت م ــــي ــــل ــــج ــــت ــــس ــــا� جــــــــــــــالَءك ف
تــــتــــقــــّيــــدا اأَن  ــــــــــــاظ  ــــــــــــف الأَل مبــــــــــحــــــــــدودة 
ــــــدا ــــــّل ـــــــاَك اخلــــــــــلــــــــــوَد خم ـــــــن ـــــــــــــــــــــــُت مبـــــــع راأَي
ابــــــتــــــدا ول  انـــــــتـــــــهـــــــاٌء  ملــــــــــراآهــــــــــا  فــــلــــيــــ�ــــص 
ــــــــّدك مــــــولــــــدا ــــــــح ــــــــي ن ــــــــًا ك ــــــــوم فــــــمــــــا مـــــــــــتَّ ي
ــــع الـــــــــــّدهـــــــــــِر مـــــهـــــمـــــا تـــــــــــرددا ــــم ــــس ــــ� ـــــــــــــرّن ب ي
بــــــــــيــــــــــوٍم مــــــــــعــــــــــاٍن كــــــــــي يــــــــــقــــــــــال: جتــــــــــددا
ــــــنــــــخــــــه وتــــــــــفــــــــــردا طـــــــــــــــــــراز تــــــــــعــــــــــدى �ــــــس
ــــــدا ــــــّم حم وجـــــــــــــــٍه  ـــــــــل  ك يف  ــــــم  ــــــه ب راأيـــــــــــــــــــــُت 
وغـــــــــــّردا الحـــــــتـــــــفـــــــاَء  فــــيــــهــــا  الـــــــــّذكـــــــــُر  روى 
وفــــــــرقــــــــدا �ــــــســــــمــــــو�ــــــســــــًا  اإل  ــــا  ــــه ــــب ــــج ــــن ــــي ل
ـــــدى ـــــه ال ـــــى  ـــــل ع اإل  اأطــــــبــــــقــــــن  مـــــــا  تـــــــرائـــــــب 
فـــــــــتـــــــــزودا امـــــــــــــــه  ــــــــــــــــــٌر  ده جـــــــــــــــاع  اإذا 
ــــا عـــــــزمـــــــًا وحــــــــزمــــــــًا و�ــــــــســــــــوؤددا ــــه ــــت ــــْع ــــب ــــس ــــاأَ� ف
ـــــردا ــــــّمــــــاء نــــــبــــــعــــــًا مـــــ�ـــــس تــــــفــــــّجــــــر بــــــالــــــ�ــــــسّ
واأَكـــــــــــــــــــرث فــــــيــــــه الـــــــّطـــــــعـــــــن حــــــتــــــى تــــــقــــــددا
الــــعــــدا عــــلــــى  حــــتــــى  ــــــــــبَّ  احل ــــفــــيــــ�ــــص  ُي وروٌح 
دا ـــــدَّ مـــــ�ـــــس ـــــهـــــجـــــًا  ن الإِعــــــــــنــــــــــات  ــــــزهــــــا  ل اإذا 
ــــفــــدا ال اإىل  الــــــكــــــرمي  ــــ�ــــصُ  ــــعــــي ال ــــقــــر  افــــت اإذا 
ــــــدى ــــــاملُ ــــــع ب ــــــطِّ ــــــَك ق ــــــن ـــــٍو م ـــــس ـــــ� ـــــى كــــــــــلِّ ع ـــــل ع
بــــــقــــــلــــــب ظـــــــــــــالم الـــــــلـــــــيـــــــل حـــــــتـــــــى تـــــــبـــــــددا
ــــعــــدا ــــــــات لــــتــــ�ــــس ــــــــع ــــــز اجلــــــــــبــــــــــاَه اخلــــــــان ــــــه ي
ــــــال خــــــــــــّردا ــــــخــــــت لأَيــــــــــــــــــــام عـــــــــا�ـــــــــســـــــــوراء ت
بــــــدا كــــــمــــــا  ـــــــود  ـــــــع ي اأَعــــــــــطــــــــــى  مبــــــــا  اأَراه 
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ـــــــُر ـــــــم اأغ ـــــــك  ـــــــالل ظ ويف  ـــــــاك  ـــــــب ح يف  ـــــــــــا  ان
ـــــائـــــاًل مـــــ�ـــــس ـــــــــال  ـــــــــي اخل دنــــــــيــــــــا  يف  ـــــــــــــــر  وام
ــــــــقــــــــى بـــهـــا واأقــــــــــــّلــــــــــــب الـــــــدنـــــــيـــــــا فـــــــــال ال
ـــــٌر ـــــس ـــــا� ــــــك ح ــــــل ـــــــــطـــــــــرف ظ انــــــــــــا اديـــــــــــــــر ال
ـــــه ـــــاف ـــــغ ـــــسُ ـــــــــي قــــــــلــــــــٌب وانــــــــــــــــت � ـــــــــن وكـــــــــاأن
ــــرًا ــــح ــــب م ــــــايل  خــــــي يف  �ــــــســــــوُعــــــك  ــــــــوُف  ــــــــط وي
ولــــــئــــــن مـــــــــــــــررُت  عـــــلـــــى الــــــــديــــــــار بــــخــــاطــــري
ــــــجــــــن املـــــــتـــــــيـــــــم فــــيــــكــــم ــــــس ــــــ� واجـــــــــــــــــــــــّدد ال
نــــدبــــتــــكــــم اخــــــــــــــــاُف  ــــــــا  م اعــــــــــــــــرتاين  واذا 
ــــــًا خـــــلـــــف الـــــ�ـــــســـــحـــــاب مــــغــــيــــبــــًا ــــــب ــــــوك يــــــــا ك
ـــــا ـــــــّل ظـــــمـــــاءن ـــــــب فــــــــامــــــــرر بــــغــــيــــثــــك كــــــــي ت

ـــــع األـــــــفـــــــة ً ـــــائ ـــــب ـــــط لـــــتـــــ�ـــــســـــوغ مـــــــن زيــــــــــف ال
ـــا ـــه ـــم ـــس ـــــــــصَ ر� ـــــــــاأل ديـــــــــــــــارًا مـــــــا تـــــــــدار� ـــــــــس وا�
لــــــكــــــنــــــهــــــا �ــــــــســــــــجــــــــٌن يــــــــــلــــــــــُف بــــــــاآهــــــــة
ــــــــالء ديـــــــارهـــــــم ــــــــرب ــــــــن قــــــبــــــل ا�ــــــســــــحــــــت ك م
وتـــــــكـــــــاد مـــــــن فـــــــــرط الــــــــدمــــــــاء عـــــلـــــى الـــــــرثى
ــــــا اأقـــــحـــــمـــــت ــــــاي ــــــن ـــــابـــــكـــــت وعـــــــلـــــــى امل وتـــــ�ـــــس
عـــــالـــــيـــــًا ـــــــة  ـــــــام ـــــــالإم ل راأ�ـــــــــــــــصٌ   ـــــــال  ـــــــس ـــــــ� وُي
ــــــــك �ــــــســــــّيــــــدي فــــــــــــوَق الــــقــــنــــا ــــــــــــــــاأّن را�ــــــــسَ وك

ـــــــــــــوَق الـــــــــــرمـــــــــــاِح مـــــــرتـــــــال ً ــــــــال ف را�ــــــــــــــــصٌ ع
ـــــــــام غــــــــــدت بـــهـــا ـــــــــي ـــــــــرى واخل ـــــــــس ـــــــــــــــصٌ وا� را�
ــــــا ــــــودع م لـــــلـــــمـــــ�ـــــســـــر  اآذَن  ــــــــــــُب  ــــــــــــرك وال
ــــا ــــره ــــس ــــ� ـــــــــــــــلَّ م وتــــــــهــــــــيــــــــاأت عــــــيــــــ�ــــــصٌ وح
ــــًا ــــك ــــال ــــــم ح ـــــــُل احلــــــــــــزن اظــــــل ـــــــي وَمــــــ�ــــــســــــت ول
ـــنـــا ـــــبـــــح املــــــغــــــيــــــُب ُعـــــــــــد ل ــــــــا ايـــــــهـــــــا الـــــ�ـــــس ي
حمــــــجــــــرًا ادمـــــــــــــى  الــــــلــــــيــــــل  ذاك  فـــــــظـــــــالم 
ــــــــًد وانـــــــــــــــــــَت وفــــــــــــــــاوؤه اإّنـــــــــــــــــــا عـــــــلـــــــى عــــــــه

ـــــــــــــــورى والـــــنـــــا�ـــــســـــبـــــني ُافــــــــاخــــــــُر وبـــــــــــــَك ال
ـــــُر ـــــس ـــــوؤ� ت ـــــك  ـــــال خـــــي يف  ـــــــي  ه وهــــــــــل  ــــي  نــــفــــ�ــــس
يـــــ�ـــــســـــرُت كـــــــكـــــــّفـــــــك  اأو  ظــــــــــال ً  اإلك 
ـــُر ـــع ـــس ـــ� ــــص ِخـــــلـــــتـــــك ت ــــ� ــــف ــــن ومــــــتــــــى ُامــــــــّنــــــــي ال
ــــــوؤطــــــُر ي ـــــغـــــاف  الـــــ�ـــــس ــــن  ــــس ــــ� ح يف  والــــــقــــــلــــــُب 
ــــــــُر ــــــــدب ــــــــٌف يــــــــهــــــــدهــــــــدين واآخـــــــــــــــــــر ُي طــــــــي
ــــــُر ــــــس ــــــ� واأع هـــــــــــــواك  يف  دمــــــــعــــــــًا  ـــــــبُّ  ـــــــ�ـــــــس اأن
ـــــــيَّ بـــــــــذكـــــــــرى مـــــــــن �ـــــــســـــــنـــــــاَك اعــــــطــــــُر ـــــــل ع
املُـــــتـــــجـــــُر جـــــنـــــى  ان  ــــــد  ــــــدائ ــــــس ــــــ� ال عـــــنـــــد 
ُيـــــزهـــــر ــــــة  ــــــرام ــــــك ال �ــــســــمــــ�ــــص  ا�ـــــســـــرقـــــت  ان 
ـــــــــــــــّرت عـــــلـــــيـــــه العـــــ�ـــــســـــر ـــــنـــــا م فـــــيـــــبـــــا�ـــــس
تـــ�ـــســـتـــكـــرث كـــــــــرامـــــــــة ً  اجلـــــــــيـــــــــاع  واىل 
ــــــــرُث ــــــــن ــــــــــبــــــــــب وتـــــــــــــــــــٌر ُي ـــــــــا ُق ـــــــــه ـــــــــالل اط
ــــر ــــج ــــف ــــت ت عــــــــــــــــرة  ــــــــك  ــــــــاب غــــــــي يف  بــــــــــــل 
ــــــف يــــقــــطــــُر ــــــي ــــــس ــــــى ظــــــــمــــــــاأ و� ــــــل ـــــــــــــــّرت ع م
ـــــهـــــم تـــتـــكـــ�ـــســـر ـــــــــًا حـــــــــــوافـــــــــــُر خـــــيـــــل ـــــــــري ج
ــــر ــــه ــــط فـــــــــــــــــــاذا دمـــــــــــــــــــاء لــــــلــــــ�ــــــســــــيــــــوف ت
تـــــــتـــــــاأخـــــــر ول  ل  ـــــــــا  ـــــــــاي ـــــــــن امل ــــــــي  فــــــــه
ـــــــكـــــــّرُ ُي ـــــج  ـــــاحلـــــجـــــي ب او  ـــــفـــــا  ـــــ�ـــــس ال عــــــنــــــد 

ُنــــحــــ�ــــســــُر ـــــــًا  ـــــــوم ي ــــــــدِر  ــــــــغ ال و�ــــــســــــيــــــُف  اإيّن 
ــــــــــــــار و�ـــــــــســـــــــلـــــــــٌب والــــــــــعــــــــــتــــــــــاة جتـــــــــــروا ن
ــــص فــــيــــهــــا يـــ�ـــســـهـــر ــــ� ــــم ــــس ــــ� ـــــًا وحــــــــــــرُّ ال ـــــث جـــــث
ــــــــــٌم تــــتــــقــــهــــقــــُر ــــــــــوائ ــــــــــال ق ــــــــــرم وعـــــــلـــــــى ال
واملـــــــــا�ـــــــــســـــــــيـــــــــاُت مـــــــــن الــــــنــــــ�ــــــســــــا تــــتــــعــــرُث
ــــــــــاكــــــــــرًا يـــــتـــــنـــــّطـــــُر قـــــــــد مـــــــــــّر فـــــــــجـــــــــُرك ب
ــــــــوج �ــــســــبــــحــــك ُتــــبــــ�ــــســــُر ــــــــول لـــــعـــــيـــــونـــــنـــــا ب
ميــــطــــُر ــــــرُع  الــــــتــــــ�ــــــس َكــــــــــــرُث  ان  والـــــــغـــــــيـــــــُث 
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)1-2(جمالياُت في )أوروك يا سليل التعب(  
لريَب �إن �أحد �ملحفز�ت على �لإبد�ع هو �سحر �ملكان ،و�لعودة �إىل 
�جلذور ،و�لوطن �لأم ،�ملدينة ،�لزقاق ون�سيد �لطفولة ..فما بالك 
بفيني�س��يا �ل�س��رق ! مدن �ملاء �لتي تطوف عليه��ا �لبيوت �لعائمة 
مباء �هلل يف �أر�س��ه ،و�لتي تغنى بها �ل�سعر�ء؛ وتهفو لها �لقلوب من 
كل �أ�سقاع �لأر�ض ،م��دن �لطيور، و�لق�سب و�لربدي، و�مل�سايف، 
و�جلود، و�لك��رم، و�لأ�سالة،م��دن �لكفاح ،مدن �لإب��اء ل �خلنوع  
،تلك �ملدن �ملُتاخم��ة لأور.. ولك���ض.. و�أوروك..و�أريدو..�أكتب 
تلك �ملقدمة  لنعكا�ض هذ� �لو�قع  و�لبيئة  يف ديو�ن �ل�ساعر )علي 
�ل�سي��ال(  )�أوروك يا�سلي��ل �لتعب ( �ل�سادر ع��ن د�ر )ميزوباتاميا( 
ب�)72( �سفح��ة /2012  بن�سو�ض ��ستح�سرت �لتاأريخ و��ستوحت 
منه "ثريا �لن�ض " فهو مفتاح لتلك �لن�سو�ض )�أوروك – �حتفائية 
لتتوي��ج �لنك�س��ار- �لقادم بل��ون �له��و�ء- �أمنيات ر�س��ام جتاوز 
�لثالث��ن – �أمري �لتجاعيد- �نعت��اق – باقة من تر�ب- تد�عيات 
لوج��ع قادم –ترنيمة �سومري��ة – جميلة – حمى- رحلة يف ذ�كرة 
�لألو�ن- عندما ي�سحك �ملطر- حلظة �غتيال �حللم- ليلة من نوع 

خا�ض (. ففي ن�ض �أوروك  
1- : )�إىل ولدي �أوروك �آخر �ساللة �لتعب (

�أوروك يا�سليل �لتعب
ياوريَث �لآه و�لوجِع �للذيذ

�أي ّ "�مل�ساحيف "قادك �إيّل 
لتكتمل ماتبقى من زقورةِ  �لأمل

 ثم��ة ��ستدع��اء لتاأريخنا �ل�سوم��ري  ،و�مليثولوجي��ا ،�لتي توؤمن 
– �سبع��اد-   باخلل��ود،  وتتماه��ى م��ع �لأ�سط��ورة ، كلكام���ض 
دبللم��اخ – ع�ستار...هذ� �لتكاء عل��ى �لتاأريخ يدعم �لن�سو�ض 
بالتاأث��ر بجمالي��ات �مل��كان ، وت�سم��ن �لن�سو���ض يف �لدي��و�ن : 
�لنو�ر���ض ، ووح�سية �ل�سج��ون ،وق�ساوة �جل��الد ،ونتانة �لزنازين 
زم��ن �لدكتاتورية  �لتي �سجن بها �ل�ساعر لأعو�م، ت�سرع �لأمهات  
يجعل تل��ك �لن�سو�ض تالم���ض �سغاف �لقل��وب.. يذكر �لدكتور  
�إبر�هي��م �لوح���ض يف �لنق��د �لتكامل��ي 2- :)�حلد�ث��ة �ل�سعري��ة 
ه��ي ممار�سة وت�س��ور معق��د يف ذ�ته بعالقات��ه �ملتج��اورة وعنا�سره 
�ملت�سارعة،و�لعملي��ة �لأدبي��ة له��ا دو�ئر ثالث ه��ي : د�ئرة �لبعد 
�لذ�تي ود�ئرة �لبع��د �لجتماعي ،ود�ئرة �لبعد �لإن�ساين �حل�ساري 
،وه��ذه �لدو�ئ��ر ت�س��كل �ملعم��ار �لفن��ي للعملية �لفني��ة ،وهي 

مت�سابكة ومتد�خلة ....( يتبع..
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ان  يــؤكــدون  باحثون 
ــات  ــاع ــوس س ــل ــج ال
أمام الشاشة مفيد 

للدماغ..! 

اكتشفت جمموعة من العلامء وأخصائيي احلرشات يف اإلكوادور نوعًا جديدًا ونادرًا من العناكب التي تقوم ببناء شبكة قوية غريبة 
من نوعها تشبه يف بنيتها السياج. وأظهرت لقطات مصورة اثنني أن العناكب الصفر خترج من بيوضها إىل احلياة. إال أن ما حري 
العلامء هو الشبكة الغريبة التي كانت حتيط بالبيوض والتي بنتها أنثى العنكبوت حول تلك البيوض. الشبكة ذات البنية القوية التي 
تشبه السياج حتيط ببيوض العنكبوت. وتعترب هذه الظاهرة التي تم تصويرها يف حديقة باسوين الوطنية يف اإلكوادور األوىل من 
نوعها التي تظهر العناكب املحاطة هبذا السياج الغريب. فيام شهد العامل )آرون بومريانتس( فقس بيوض العنكبوت، وقال بأنه مل 
يشاهد هذا النوع من العناكب من قبل.مضيفا أرسلنا العناكب إىل املركز الكندي للحمض النووي، ومل تكن صيغة احلمض النووي 

للعناكب هذه تطابق أي نوع آخر من العناكب، وهذا ما يدفعنا لالعتقاد بأن نوعًا جديدًا من العناكب قد نشأ مؤخرًا.

عنكبوت جديد  يدهش العلماء بقدرته على البناء..!

أفادت بذلك دراسة جديدة  املراهقني،  الفيديو مفيد ألدمغة  العاب  أو  الذكي  الكومبيوتر أو اهلاتف  امام شاشة  اجللوس ساعات 
أجراها باحثون يف جامعة اوكسفورد أكدوا أن قلق اآلباء من الرضر الذي يمكن أن يلحقه الكومبيرت بأطفاهلم قلق مبالغ به.  وقام 
الباحثون حتى بحساب »النقطة احللوة« التي عندها حيقق الشباب واليافعون فائدة قصوى من النشاط عىل االنرتنت وهي 257 
دقيقة. وطبقا حلسابات الباحثني فان اربع ساعات و17 دقيقة هي الوقت الكايف إلقامة عالقات وتطوير مهارات اجتامعية. وبعد 
هذا الوقت فقط تبدأ الكومبيوترات بتعطيل ادمغة املراهقني وتصبح الشاشة مرضة.  ولكن بعد دراسة عينة من 120 الف مراهقة 
ومراهق يف سن اخلامسة عرشة وجد الباحثون يف جامعة اوكسفورد أن الستخدام هذه األجهزة تأثريًا اجيابيًا وان الفائدة تبلغ ذروهتا 
عند اربع ساعات، وقال رئيس فريق الباحثني من معهد االنرتنت يف جامعة اوكسفورد الدكتور اندرو برزيبيلسكي »إن األبحاث 

السابقة بالغت يف تبسيط العالقة بني الوقت الذي ُيرصف امام شاشة األجهزة الرقمية وصحة املراهقني العقلية«.

34
A L -  A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y



رصدت وكالة الفضاء األمريكية )كويكب( عىل بعد نصف 
املسافة بني القمر وكوكب األرض يرتاوح طوله بني 11 إىل 
34 مرتا. ويتحرك الكويكب الصخري الفضائي الذي أطبق 
عليه اسم )AG13 2017(، برعة نحو 10 كم يف الثانية، 
مما جيعل من الصعب رصده عىل الفور عرب التلسكوب، وقال 
برعة  يتحرك  الكويكب  إن  الفلك:  عامل  إيدملان،  إيريك 
كبرية قريب جدا من كوكبنا، ويتميز بمداره بيضوي الشكل. 
وأشار إىل أن الكويكب يعرب مدارات اثنني من الكواكب مها: 
الزهرة واألرض. فيام حذر علامء فلكيون العام املايض من أن 
األرض غري جاهزة ملواجهة املذنبات والكويكبات اخلطرة. 
االعرتاضية  الصواريخ  بناء  جيب  أن��ه  الباحثون  ويعتقد 
كارثة  جينبنا  قد  مما  للمراقبة،  املعدة  الفضائية  واملركبات 
اصطدام الكويكبات باألرض. وأكدت الوكالة اهنا رصدت 
األرض،  من  القريبة  الفضائية  الصخور  من   %90 من  أكثر 
أن هذا هو  وُيعتقد  كيلو مرت واحد،  يتجاوز حجمها  حيث 

احلجم املطلوب إلحداث دمار يف األرض.

كويكب عالي السرعة
000000 يمر على مسافة قريبة من األرض..!

اكتشاف عالج قد يكون )إكسير الحياة(..!
توصل العلامء إىل اكتشاف جديد يمكن أن يكون عبارة عن )إكسري احلياة( 
اكتشف  فقد  والشباب.  الناعمة  البرشة  عىل  واحلفاظ  اخلاليا  لتجديد 
نرضة  عىل  حتافظ  التي  الدهنية  اخلاليا  لتجديد  جديدة  طريقة  الباحثون 
وشباب البرشة، حيث يؤدي فقداهنا مع مرور الزمن إىل ظهور التجاعيد 
العالج  يساهم  أن  ويمكن  اجللد.  شكل  يف  تغريات  وإح��داث  الدائمة 
توجد  للباحثني  وفقا  أيضا،  الندبات  وإخفاء  اجلروح  ترميم  يف  اجلديد 
اخلاليا الدهنية )الشحمية( عادة يف اجللد، ولكنها ختتفي تدرجييا مع التقدم 
يف العمر، لذا يعد فقداهنا واحدا من األسباب الرئيسية لظهور التجاعيد 
الدائمة عىل الوجه. وأظهرت الدراسات املخربية كيف أن ُعقد بصيالت 
الشعر ُتعترب مفتاح احلفاظ عىل شباب اجللد ونعومته، حيث ٌتفرز جزيئا 
 .)Bone Morphogenetic Protein( حيويا رضوريا للنمو يسمى
وقال كبري العلامء الربوفيسور جورج كوتساريلس، من جامعة بنسلفانيا: 
إحداث  من  بدال  البرشة  جتديد  خالل  من  اجلروح  مع  التعامل  يمكننا 
الندب، وكان ُيعتَقد أن األورمة الليفية العضلية قادرة عىل أن تصبح نوعا 

خمتلفا من اخلاليا، ويمكن حتويلها بشكل فعال إىل خاليا شحمية.

عنكبوت جديد  يدهش العلماء بقدرته على البناء..!

بإحدى  العراقيني   واحلاسوب  التقنيات  طلبة  من  فريق  قام 
اجلامعات العراقية  بتصميم برنامج الكرتوين  بإرشاف اساتذهتم  
الشبكة  عرب  البعض  بعضها  مع  اجلامعات  رب��ط  ع��ىل   يعمل 
العنكبوتية لتوفري اجلهد والوقت.. وقد اوضح الطلبة املصممون 
انه سيكون بمقدور الطالب عرب هذا التطبيق التواصل مع كليته 
يف اي وقت او مكان تواجد به ليتعرف عىل كل ما حيتاجه مما يوفر 
كثريا من التكلفة واجلهد والوقت وكذلك سُيمكن اجلامعات من 
النجاح بدقة او اجراء اي عمليات  اجراء االحصائيات ونسب 
عىل  يعمل  انه  اذ  التطبيق  هذا  عرب  وير  بسهولة  اخرى  ادارية 

اهلدف  وان   .. هبا  املرتبطة  ال��وزارة  مع  ببعضها  اجلامعات  ربط 
منه تسهيل التواصل بني اهليئة التدريسية والطالب وإجياد طرق 
يف  واملعاهد  والكليات  اجلامعات  صعيد  عىل  األداء  يف  خمترصة 
عىل  وتشجيعهم  للطلبة  والثقايف  العلمي  املستوى  لرفع  العراق 

التقدم واإلبداع .

تطبيـق عراقي .. يختصر الوقت 
والجهد للطالب وجامعته...!
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مكتبة »االحرار«

كتابه  مفتتحًا  الكوراين  يقول 
بعض  يف  الحظت  لقد  القّيم: 
تعابري  الشام  م��دح  أح��ادي��ث 
اإلرسائيليات  مفاهيم  تشبه 
رأيت  ثم  اليهود؛  وتعصبات 
ال  األح��ادي��ث  ه��ذه  بعض  أن 
يذم  حتى  الشام  بمدح  يكتفي 

احلجاز والعراق ومرص.
وقد  بالقول،  الكوراين  وتابع 
حمّدث  وه��و  السيوطي  انتقد 
املحدثني  االط����الع،  واس���ع 
فوا بعض األحاديث  بأهنم ضعَّ
مرصا،  متدح  التي  الصحيحة 

اًم وهوًى! حتكُّ
وأضاف، ثم رأيت أن أئمة أهل 
السالم(  )عليهم  النبوة  بيت 
مدح  أحاديث  من  عددًا  ردوا 
أحيانًا  رده��م  وك��ان  ال��ش��ام، 
عىل  ع��دوان  رد  كأنه  شديدًا، 

اإلسالم!.
الكايف:  يف  رواه  ما  ذل��ك  من 

 : قال  زرارة  »عن   :239  /  4
كنت قاعدًا إىل جنب أيب جعفر 
السالم((  )عليه  الباقر  )اإلمام 
 ، الكعبة  مستقبَل  تٍب  حُمْ وهو 
فقال : أما إن النظر إليها عبادة 
يقال  بجيلة  من  رجل  فجاءه   .
أليب  فقال  عمر  بن  عاصم  له 
جعفر : إن كعب األحبار كان 
يقول : إن الكعبة تسجد لبيت 
فقال   ! غ��داة  كل  يف  املقدس 
قال  فيام  تقول  فام   : جعفر  أبو 
القوُل  صدق   : فقال  ؟  كعب 
ما قال كعب ! فقال أبو جعفر 
: كذبت وكذب كعب األحبار 
زرارة  قال   ! وغضب   ، معك 
: ما رأيته استقبل أحدًا، بقول 
كذبت غريه ، ثم قال : ما خلق 
األرض  يف  بقعة  وجل  عز  اهلل 
بيده  أومأ  ثم   ، منها  إليه  أحب 
عىل  أك��رم  وال   ، الكعبة  نحو 
م  حرَّ هلا   ، منها  وج��ل  عز  اهلل 

يوم  اهلل األشهر احلرم يف كتابه 
 ، واألرض  ال��س��اموات  خلق 
شوال   : للحج  متوالية  ثالثة 
وذو العقدة وذو احلجة ، وشهر 

مفرد للعمرة وهو رجب«.
وعندما تتبعت مصدر أحاديث 
الغلو يف مدح الشام ، وجدت 
األح��ب��ار  ك��ع��ب  ن��ارشه��ا  أن 
رايتها  وح��ام��ل   ، وت��الم��ي��ذه 
قررت  لذا   . وأعوانه  معاوية 
يمدح  حديث  كل  يف  التوقف 
بالد الشام وأهلها ، وحتى بيت 
املقدس وأهله ، حتى يثبت من 
اليهود  رائحة  فيها  ليس  طريق 

وبنو أمية .
وك���ان آخ���ر م��ا ص��ادف��ت��ه يف 
امل��وض��وع م��ن أح��ادي��ث أهل 
البيت )عليهم السالم( حديث 
طالب  أيب  ب��ن  لعيل  صحيح 
)عليه السالم( يفضل فيه مرص 
وأهلها!  الشام  عىل  وأهلها 

إىل  وأه��دي��ت��ه  منه  فتعجبت 
مرص،  علامء  من  عزيز  صديق 
حفظه  عامر  حممد  السيد  هو 
أحاديث  بقية  مني  فطلب  اهلل، 
أهل البيت )عليهم السالم( يف 
تيّر  ما  له  املوضوع، فأهديت 

منها.
أصدقاءنا  إن  قائاًل  ف��ع��اودين 
حيتاج  املوضوع  هذا  إن  قالوا 
إىل كتابة بقلمك ، خاصة وأن 
َعَبق  بثورهتا  تنفست  م��رص 
البيت  أهل  عبق  وهو  احلرية، 

)عليهم السالم(.
ه��ذا  بكتابة  طلبه  ف��أج��ب��ت 
فيه  يكون  أن  آم��اًل  املوضوع، 

خدمة للعلم، ورضًا هلل تعاىل.
املصادر  أن  ال��ك��وراين  ويبني 
أح��ادي��ث  ب��ض��ع��ة  روت  ق��د 
هلا  وعقد  م��رص،  ح��ول  نبوية 
كتابه  يف  ف��ص��اًل  ت��غ��ري  اب���ن 
النجوم الزاهرة يف ملوك مرص 

بين مصَر وأهل والبيت. .

اختاَر فضيلة الشيخ علي الكوراني كعادته باإلبحار ضّد التيار واختار عنوانًا نادرًا جدًا وملفتًا للنظر أنه كتابه )مصر وأهل البيت � عليهم 
الس����الم �(، ليقَف الش����يخ الكوراني على أحاديَث عظيمة قيلت في حق أهل مصر، كاشفًا بالوقت ذاته عن أحاديَث كاذبة حاولت إعالء مكانة 

)شام( معاوية بي أبي سفيان والتقليل من مكانة أهل العراق ومصر والحجاز.

 حقائق يكشُفها الشيخ الكوراني
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والقاهرة )1 / 27(.
يف  السيوطي  واس��ت��وف��اه��ا 
يف  املحارضة  )حسن  كتابه: 

أخبار مرص والقاهرة( .
وأشهرها ما رواه مسلم ) 7 
ريض  ذر  أيب  عن   )  190  /
رسول  »ق��ال  ق��ال:  عنه،  اهلل 
وآل��ه(:  عليه  اهلل  )ص��ىل  اهلل 
وهي  مرص  ستفتحون  إنكم 
القرياط،  فيها  يسمى  أرض 
إىل  فأحسنوا  فتحتموها  فإذا 
ورمحًا،  ذمة  هلم  فإن  أهلها، 
أو ق��ال ذم��ة وص��ه��رًا ف��إذا 
فيها  خيتصامن  رجلني  رأيت 
يف موضع لبنة فأخرج منها. 

بن  الرمحن  عبد  فرأيُت  قال: 
وأخ��اه  حسنة  بن  رشحبيل 
موضع  يف  خيتصامن  ربيعة 

لبنة، فخرجُت منها«.
اهلل  )ص��ىل  النبي  أن  ومعناه 
املسلمني  أخ��رب  وآل��ه(  عليه 
ب��ف��ت��ح م���رص وأوص���اه���م 
أن  ذر  أب��ا  وأوىص  بأهلها، 
يغادرها إذا رأى نزاع رجلني 
موضع  ع��ىل  املسلمني  م��ن 
ابني  ذر  أبو  رأى  فلام  منزل، 
يتنازعان  بن حسنة  رشحبيل 

عىل منزل، غادرها.

كبري  احلديث  هذا  يف  وليس 
مدح ألهل مرص إال الوصية 
يظلموهم!  ال  بأن  للفاحتني 
إذا  م��ث��ل:  ب��أل��ف��اظ  وروي 
فاستوصوا  القبط  ملكتم 
القبط، ال  � فاتقوا اهلل يف  هبم 
تأكلوهم أكل اخلرض! )فتوح 

مرص / 52(.
إشكال  احل��دي��ث  لفظ  ويف 
النبوية  ال��وص��ي��ة  فلعل   ،
ص������درت، ل��ك��ن ال�����رواة 
ظلم  ت��ربر  بصيغة  رووه���ا 
ال���والة أله��ل م��رص، وك��أن 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي 
أهل  ستملكون  هل��م:  ق��ال 
وعليكم  وتأكلوهنم،  مرص 
بالعافية، لكن كلوهم وأبقوا 
كام  تأكلوهم  وال   ، منهم 
وتستوفوهنا  اخلضار  تأكلون 

كلها!
أم  أبلغ: عن  ولفظ مصادرنا 
سلمة أنه ) صىل اهلل عليه وآله 
( قال: »اهلل يف القبط، فإنكم 
ويكونون  عليهم  ستظهرون 
سبيل  يف  وأعوانًا  عدة  لكم 

اهلل« )وسائل الشيعة: 
.)101 / 11

بالرشيعة  جاء  وآلِه(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  ان  اإلمامية  الشيعة  تعتقُد 
خالل  من  وأحكامه  االسالم  تعاليم  بنّي  وقد  منقوصة،  غري  كاملة 
القرآن الكريم وأحاديثه )صىل اهلل عليه وآله( وقد نّص بأمر من اهلل 
عىل إمامة االئمة من ذّريته وعرتته وجعلهم خلفاء من بعده وامر بأخذ 
العلم واملعرفة منهم اذ هم االعرف واالعلم من كّل الناس بعد النبي 
البيت  بالذي يف  ادرى  البيت وهم  أهل  وآله( الهّنم  عليه  اهلل  )صىل 
واالئمة )عليهم السالم( اخذوا العلم عن طريق الوراثة من رسول 
اهلل فإذا حتّدثوا فإّنام يتحّدثون عن النبي وقوهلم قول النبي، وحديثهم 
النبي )عليه أفضل  النبي صىل اهلل عليه وآله، لكوهنم وّراث  حديث 

الصالة والسالم(. 
وملّا قامت االدّلة عىل ذلك وثبَت اهنم )عليهم السالم( اخذوا العلم 
عن النبي )صىل اهلل عليه وآله( وقد أمرنا باّتباعهم، فإهّنم سفينة النجاة 
ومثلهم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن ختّلف عنها غرق وهوى 
الشيعة  مسلك  بذلك  يتضح  النبّي؛  عرتة  واهّنم  القرآن  عدل  واهّنم 
أئّمتهم  من  التعاليم  يأخذون  انام  فهم  االحكام  اخذ  يف  وطريقتهم 
)عليهم السالم( ألّن اقواهلم وأحاديثهم هي التي توصل اىل الرسول 
)صىل اهلل عليه وآله( وألهّنم باب حّطة وهم سفينة النجاة ورثة علمه 
وليس أحد من الناس اقرب اىل الرسول )صىل اهلل عليه وآله( من اهل 
بيته وال أحد اعلم وال اعرف باألحكام منهم بعد النبي، وكان ينبغي 
انفسهم  الصحابة  وكان  املسلك  هذا  يسلكوا  ان  املسلمني  كاّفة  عىل 
يأخذون االحكام من امري املؤمنني عيل بن ايب طالب )عليه السالم( 
ويرجعوَن إليه اذا اشكل عليهم االمر فإّنه باب مدينة علم النبي )صىل 
اهلل عليه وآلِه( حتى قال عمر كلمته املشهورة )لوال عيل هللك عمر(.
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صورة تظهر مرقد وش���ارع 
أبي الفضل العباس

 )عليه السالم( ومعها فلكة 
المرور المشهورة � 

كربالء 1968

تجارة خالية من الشبهات

يشترُط فيمن يبيع أو يشتري أن يكون بالغًا عاقاًل، رشيدًا، 
على  ق��ادرًا  مكره،  وال  مجبر  غير  مختارًا  البيع،  قاصدًا 
مأذونًا منه  أم  عنه  وكياًل  أم  مالكًا  أكان  التصّرف، سواء 

أو ولّيًا عليه.
إذا كان  البيع  أو اجبر مالك على بيع فال يصح  أكره    ولو 
ناشئًا عن أمر ظالم بحيث يخاف المالك � لو خالفه � ترتب 
يهمه  ممن  به  يتعلق  من  أو  ماله  أو  نفسه  على  ضرر 

أمرهم.

املسجلني  األيتام  ذوي  ومن  الفقرية  العوائل  من  الكثرُي  ُصدمت 
اإلعانة  راتب  من  أسامئهم  شطب  بقرار  االجتامعية  الرعاية  يف 
الشهري بحجة أهنم )فوق خط الفقر( من دون أي كشوفات أو 
بيانات صحيحة تدل عىل ذلك، ولكْن.. هل فعاًل من فقد األب 
واملعيل يعيش فوق هذا اخلط السحري.. وهل أصبح العراقيون 
يعيشون يف ثراء فاحش حّتى يتم استقطاع رواتبهم.. نتمنى إعادة 
ال  حّتى  للفقراء  العون  يد  ومد  املجحف..  القرار  هذا  يف  النظر 

يتجهوا إىل جهة ثانية الستحصال رزقهم وتكون العاقبة وخيمة.

* يف كل مصيبة هناك فرصة
ثاين  سنة.   20 منذ  كان  شجرة  لزراعة  وقت  أفضل   *

أفضل وقت للزراعة هو اآلن.
*  العامل السيئ يلقي اللوم عىل أدواته.

شروط بين البائع والمشتري

ثالث ِحكم صينية

تحَت خطين وليس 
خطًا واحدًا!!
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األصمعي:   قال  هبم.  عربة  ال  الذين  ه��ؤالء  عىل  »الغوغاء«  ُيطلق 
من  الغوغاء  ُسمي  وبه  بعض.  يف  بعضهم  ماج  إذا  اجلراد  والغوغاء    
الناس.    وقال آخر: هم الذين إذا اجتمعوا غلبوا، وإذا تفرقوا مل ُيعرفوا.    

واستعامل  باللغة  املهتمني  من  علقمة  أبو  اسمه  رجل  كان 
فقال  طبيب  عليه  دخل  فقد   , اللفظ  وغريب  الكالم  حويش 
فطسئت   ,  ) احلامم  )فرخ  اجلوازل  هذه  حلوم  من  أكلُت  إين   :
العضد  )طرف  الوابلة  بني  وجٌع  فأصابني   , )ختمت(  طاسأًة 
بالكتف(, إىل دأية )فقرات( العنق , فلم يزل يربو وينمى , حتى 
فهل   , الرشاسُف  له  فأملت   ,  ) الكبد  )حجاب  اخللب  خالط 

عندك دواء ؟
فزهزقُه وزقزقه   , : خذ خربقًا وشلقفًا وشربقًا  الطبيب  فقال 

واغسله بامء وارشبه بامء املاء.
فقال أبو علقمة: أعد عيلَّ وحيك , فإيّن مل أفهم منك !

فهمُت  وهل  لصاحبه,  إفهامًا  أقلنا  اهلل  لعن  الطبيب:  له  فقال 
منك شيئًا مما قلت؟!

يف  االبتدائية  سكر(  )قلعة  مدرسة  مدير  معاون  اختاَر 
وبام  مغايرًا،  شيئًا  مدرسته  لتالميذ  يقّدم  أن  النارصية؛ 
هنارًا  عكف  فقد  التعليم،  عىل  معنويًا  ويشجّعهْم  خيدمهم 
بألوان  املدرسة  باب  طالء  عىل  العطلة  يوم  وخالل  كاماًل 
ُتفتُح  وهي  املدرسة  بناية  عىل  جالية  طبعًا  تعكس  زاهية 
يوميًا أمام التالميذ وتكون شاهدًا عىل رشف وشهامة هذا 

األستاذ وحمّبته لبيته الثاين.

هبية
عد ذ

قوا

متابعات ال� )فيس بوك(..

وهل فهمت منك شيئًا؟

الغوغ�اء
جديدة،  متع  عن  دائام  إبحث  حولك:  من  احلياة  استكشف   *
باجلديدة،  ليست  النصيحة  وهذه  قبل.  من  تزرها  مل  وأماكن 
فلطاملا نادى الفالسفة هبذا األمر، بأن أهم ما يمكننا استكشافه 
يف العامل هو الطبيعة التي حتيط بنا من كل جانب. علينا أن نبحث 
ونفكر، فاألطفال يستكشفون العامل من حوهلم كام يقوم البالغون 
أيضا بتحليل ما يمر هبم من أحداث، ولكي تعيش جيدا عليك 
كل  يف  املنطق  تستخدم  وأن  ومهة،  بفاعلية  احلياة  يف  تشارك  أن 

حني. فكلام فعلت هذا كلام زادت ثرواتك الروحية والنفسية.
بثمن  تقدر  ال  الغالية  العالقات  هذه  فمثل  صداقاتك:  ثّمن   *
وحتتاج إىل الكثري من الرعاية والعناية إلنجاحها واحلفاظ عليها. 
ووفقا للعديد من الفلسفات والدراسات االجتامعية، فإن احلاجة 
البرشية،  النفس  يف  أصيلة  حاجة  هي  االجتامعي  التواصل  إىل 
ال  بالذات  والبرش  جاعات،  ضمن  بأمهيتهم  يشعرون  فاألفراد 
يستطيعون العيش دون وجود روابط قوية تربطهم بمن حوهلم، 
أية كمية من األموال أو الشهرة أو غريه بإمكاهنا أن  وال توجد 

تعوضنا عن فقدان الصداقة احلقة يف حياتنا.
باألمر  ليس  ال��ذات  عىل  السيطرة  فن  إن  ذات��ك:  عىل  تغلب   *
السهل. فمن املهم أال تدع أية أفكار أو قوى خارجية متيل عليك 
التغلب  إىل  بحاجة  الكاملة  فاحلرية  حياتك.  ونمط  ترصفاتك 
عىل الرصاعات الداخلية وتغليب الفكر الذايت لكن دون اللجوء 
إىل خداع أنفسنا. فقد عرف الفالسفة اإلغريق منذ القدم كيف 
يميل البرش إىل تغليب احلوار الداخيل الذي يصب يف مصلحتهم 
عىل غريه من احلوارات، وكيف يميل األشخاص بطبيعتهم إىل 
تصديق األمور التي حيبوهنا أكثر من احلقائق التي ال تقبل الشك 
عىل  دليل  وأكرب  أنانية.  وترصفاهتم  مشوشة  أحكامهم  جيعل  مما 
هذا أننا نميل جيعا إىل اإللقاء بالالئمة عىل الظروف املحيطة كلام 

فشلنا يف حتقيق هدف ما بدال من االعرتاف بفشلنا فيه.
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