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ولبثوا يف كهفهم ثالث مائة س��نني وقرء باألضافة وازدادوا تس��عا أي ثلثمأة وتسعا، 
)26( ق��ل اهلل أعل��م بام لبثوا بم��دة لبثهم من الذين اختلفوا فيه��ا من أهل الكتاب 
واحل��ق ما أخ��رب اهلل به وهو ما ذك��ر يف املجمع روي أن هيوديا س��أل عيل بن أيب 
طالب عليه الس��الم عن مدة لبثهم فأخرب ب��ام يف القرآن فقال إنا نجد يف كتابنا 

ثلث مائة فقال عيل عليه السالم ذلك بسني الشمس وهذا بسني القمر.
والقم��ي عطف عىل اخل��رب األول الذي حكى عنهم أهن��م يقولون ثالثة 
رابعه��م كلبهم فقال ولبثوا يف كهفهم ثالث مائة س��نني وازدادوا تس��عا 
وه��و حكاية عنهم ولفظ��ه خرب والدليل عىل أنه حكاي��ة عنهم قوله قل اهلل 
أعلم بام لبثوا له غيب الس��اموات واالرض خيتص بعلمه أبرص به وأس��مع فام 
أبرصه وأسمعه ذكره بصيغة التعجب للداللة عىل أن أمره يف األدراك خارج عن 
ح��ّد ما عليه إدراك كل مبرص وس��امع إذ ال حيجب��ه يشء وال يتفاوت دونه لطيف 
وكثيف وصغري وكبري وخفي وجيل ما هلم ما ألهل الساموات واألرض من دونه من 
ويل يت��وىل اموره��م وال يرشك يف حكمه يف قضائه أحدًا منه��م وقريء بالتاء واجلزم . ) 
27 ( وات��ل ما أوحي إليك من كت��اب ربك من القرآن ال مبدل لكلامته ولن جتد من دونه 
ملتحدا ملتجأ وموئال يقال التحد إىل كذا إذا مال إليه. ) 28 ( واصرب نفس��ك احبس��ها مع 

الذين يدعون رهبم بالغداة والعيش يف طريف النهار أو يف جمامع أوقاهتم.

سورة الكهف 

تفسيرالسورة

اَمَواِت  ُ َأْعَلُم باَِم َلبُِثوا َلُه َغْيُب السَّ َوَلبُِثوا يِف َكْهِفِهْم َثالَث ِماَئٍة ِسننَِي َواْزَداُدوا تِْسًعا )25( ُقِل اهللَّ

ُك يِف ُحْكِمِه َأَحًدا )26( َواْتُل َما  ن ُدونِِه ِمن َويِلٍّ َوال ُيرْشِ ْع َما هَلُم مِّ َواأَلْرِض َأْبرِصْ بِِه َوَأْس��مِ

َل لَِكِلاَمتِِه َوَلن جَتَِد ِمن ُدونِِه ُمْلَتَحًدا )27( َواْصرِبْ َنْفَس��كَ  ُأوِحَي إَِلْيَك ِمن ِكَتاِب َربَِّك ال ُمَبدِّ

َياِة  م بِاْلَغ��َداِة َواْلَعيِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َوال َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم ُتِريُد ِزيَنَة احْلَ ُ ِذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ َم��َع الَّ

َبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا )28(  ْنَيا َوال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعن ِذْكِرَنا َواتَّ الدُّ



ال يس��تطيُع التاريخ هذه املّرة أن يكّذب احلقيقة، أو أن يدّون املتملقون صفحاته فيجعلوه تارخيًا أس��ودًا، 
هذا التاريخ اجلديد الذي يكتبه اليوم أبطالنا املقاتلون عىل س��واتر احلرب ضّد االرهاب الداعيش سيكون 
ح��ارضًا مع األجيال، وقد ُدوَن بأيادي نظيفة ليكون تارخيًا أبيضًا، يزهو بالبطوالت وقصص الش��جاعة، 
وال داع��ي أبدًا لألس��اطري أن حتلَّ حملَّ ضوء االنتص��ار، فصوُت رصاصات أبطالنا يظ��ل صداه ولو بعد 
حني، وستسمعه األجيال القادمة حّتى يف الكلامت، يف صور املعركة التي وّحدت العراق وحّشدت أبناءه 
ليقف��وا صف��ًا واحدًا أمام عدٍو بائس مرتزق، ف��أيُّ تاريٍخ عظيم قد ُكتَب عىل أيديك��ْم أهيا األبطال.. وأيُّ 
رشٍف عظيٍم قد أحرزمتوه... فس��المًا عليكم.. يا ش��ديدي البأِس.. ويا أهيا الرجال األوفياء.. حني لّبيتم 

نداء السامء... فسام العراُق رائعًا بكم.

رسالُة الحقوق لإلمام زين العابدين
a

* وأم��ا حق املس��تنصح ف��ان حقه أن ت��ؤدي إليه النصيحة عىل احل��ق الذي ترى ل��ه أن حيمل، وخيرج 
املخرج الذي يلني عىل مس��امعه وتكلم��ه من الكالم بام يطيقه عقله، فان ل��كل عقل طيقة من الكالم، 

يعرفه وجييبه وليكن مذهبك الرمحة وال قوة إال باهلل.
* وأم��ا ح��ق الناصح فأن تلني له جناحك، ثم ترشأب له قلبك، وتفتح له س��معك، حتى تفهم 

عن��ه نصيحته، ثم تنظ��ر فيها فان كان وف��ق فيها للصواب محدت اهلل عىل ذل��ك، وقبلت منه 
وعرف��ت له نصيحته، وإن مل يكن وفق هلا فيها رمحته ومل تتهمه وعلمت أنه مل يألك نصحا 

إال أن��ه أخطأ إال أن يكون عندك مس��تحقا للتهمة فال تعن��ي )فال تعبأ( بيشء من أمره 
عىل كل حال، وال قوة إال باهلل.

تأريٌخ أبيض

االفتتاحية



تأريٌخ أبيض



السيُد الصافي ُيحّذُر من مغّبِة خيانِة 
هباِت السمِع والبصِر والفؤاِد، ويدعو 

إلى الدعاِء لألبطاِل المرابطيَن 
في جبهاِت القتاِل

الرشيفة  اآلي���ة  يف  ورد  أخ���وايت  أخ���ويت 
مطلب مهم، طبعًا القرآن الكريم يف بعض 
شخصية  ترصفات  عن  يتحدث  احلاالت 
خياطب  وتارة  هبا،  يلتزم  ان  االنسان  عىل 
االمة بخطاب عام حيّمل املجموعة بام هي 
مثال  حم��ددة..  مسؤولية  حيّملهم  جمموعة 
ٍة(  ُأمَّ َخرْيَ  )ُكْنُتْم   : يقول  الكريم  القرآن   ً
اآليات  بعض  يف  )أّم��ة(  بعنوان  يتحدث 
َدَخَلْت  اَم  )ُكلَّ يقول:  اآلخرة  عن  يتحدث 
ٌة َلَعَنْت ُأْخَتَها( ال يتحدث عن ترصفات  ُأمَّ
حمددة عند زيِد أو عمرٍو وإنام يتحدث عن 
أّمة، وتعرفون ان النواة االوىل ألي جمتمع 
هي االرسة وهي مهمة يف التنشئة، وعندما 
يكرب االنسان ستكون هناك قناعات عنده 
حالة  عن  يتحدث  الكريم  القرآن  حمددة، 
االعتبار  فينا  يوقظ  ان  وحي��اول  مجاعية 
أن  تعلمون  وانتم  مىض،  ما  اىل  بالقياس 

قصص القرآن الكريم هي ليست للتسلية 
ِعربة  الواقع  يف  هي  القصص  هذه  وان��ام 
لالستفادة منها، ونحن عندما نقرأ القرآن 
أم  أم ُارسا  أفرادا  ُكنا  نتأمل سواء  أن  البد 

كمجتمع.
اُهْم  نَّ الحظوا يف سورة االحقاف )َوَلَقْد َمكَّ
َسْمعًا  ��مْ  هَلُ َوَجَعْلَنا  ِفيِه  اُكْم  نَّ َمكَّ إِْن  ِفياَم 
َسْمُعُهْم  َعْنُهْم  َأْغَنى  َفاَم  َوَأْفئَِدًة  َوَأْبَصارًا 
إِْذ  ٍء  يَشْ ِمْن  ْم  َأْفئَِدهُتُ َوال  َأْبَصاُرُهْم  َوال 
َما  هِبِْم  َوَحاَق   ِ اهللَّ بِآَياِت  َحُدوَن  جَيْ َكاُنوا 

َكاُنوا بِِه َيْسَتْهِزُئون )26(.
ماذا  االستعراض  هذا  اخ��واين  الحظوا 

ُينبئ؟!
طبعًا انا احتدث عن مطلب عام كمجتمع 
جنبة  فيه  النظر  غ��ضّ  مع  جمتمع  هو  بام 
او  اجتامعية  او  اقتصادية  او  سياسية 
او  االستفادة  حالة  عن  احتدث  انا  ثقافية، 

)َوَلَقْد  االستفادة  وعدم  اإلعراض  حالة 
انا  السلطنة  من  حالة  التمكني  اُهْم(،  نَّ َمكَّ
امتكن من هذا الفعل يعني يل السلطنة مثاًل 
انا امتكن من رفع هذا الثقل او انا متمكن 
اشغل  ان  متمكن  انا  او  قصيدة  اكتب  ان 
هذا املوقع.. القرآن يتحدث عن قوم عاد 
أو أخ عاد أو غريه بالنتيجة أن هناك جمتمعا 
وأعطاه..  وسّلطه  مكّنة  تعاىل  اهلل  برشيا 
احلالة  تلك  الكريم  القرآن  فيستعرض 
ويعرض لنا هذه القصة هبذا اإلجياز املهم 

وغري املخلِّ
ْم َسْمعًا َوَأْبَصارًا َوَأْفئَِدًة(  )َوَجَعْلَنا هَلُ

تعاىل  اهلل  التكويني  اجلعل  هذا  الحظوا 
أن  القوم  عجيب  ومن  وأعطانا  لنا  جعل 
القرآن الكريم يذكر أمورا هي من البدهية 
وب��رصا  سمعا  ل��ه  أن  منا  اح��د  يعلم  أال 
الكريم  القرآن  يعلم..  الشك  وف��ؤادا.. 

تحّدَث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد 
كربالء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الصافي  أحمد 
 ، الُجمعة  ص��الة   من  الثانية  ُخطبته  في  المقدسة 
والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 5 /
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القرآن الكريم يتحدث عن حالة جماعية ويحاول ان يوقظ فينا االعتبار بالقياس الى 

ما مضى، وانتم تعلمون أن قصص القرآن الكريم هي ليست للتسلية وانما هذه 

القصص هي في الواقع ِعبرة لالستفادة منها

به  كانوا  ما  بهم  ينزل  ان  مفر  ال  بالنتيجة  ِه(  اللَّ ِبآَياِت  َيْجَحُدوَن  َكاُنوا  )ِإْذ  يقول  هؤالء  عن  يتحدث  الكريم  القرآن 

يستهزئون.. فهؤالء كانوا يستهزئون بكل نصيحة وتوجيه وإرشاد حيث كانوا ُيعرضون ويستهزئون الى ان وصلت الحالة 

التي البد أن يروا نتيجة أعمالهم

هلم  جعلنا  مكّناهم  الذين  ه��ؤالء  يقول 
واحلال هو جعل لنا ايضًا وجعل آلخرين 
ايضًا وهذه مشرتكة بني الذين مكّنهم وبني 
غريهم لكن القرآن يريد أن يلفت النظر ان 
األذن  رزقنا  تعاىل  اهلل  كان..  مِلَ  اجلعل  هذا 

فالنكتة  )سمعًا(  يقول  والقرآن  هبا  نسمع 
املسموع  عىل  أي  السمع  عىل  والرتكيز 
وكذلك البرص.. َوَأْفئَِدًة ماذا يصنعون هبذه 
واالبصار  يسمع  حتى  السمع  االدوات؟ 
هذه  يفكر..  حتى  واالف��ئ��دة  ي��رى  حتى 
اهلل  اإلن��س��ان،  عند  التعّقل  ِق��وام  الثالثة 
سمعًا؟  لك  جعلت  مل��اذا  يذّكرهم  تعاىل 
وملاذا جعلت لك برصًا؟ وملاذا جعلت لك 

فؤادًا؟
العبارة تتحدث عن قوم خانوا هذه اهلِبات 
وخانوا هذا الذي جعله اهلل تعاىل هلم.. اذا مل 
يستعملوا هذه االشياء سيكونون كالبهائم 
تعاىل  الذي مكّنه اهلل  بل أضل.. فاإلنسان 
من  ال  يستفد  مل  ولكنه  وسلّطه  واعطاه 
نصيحة وال من موعظة وال اشارة وال كناية 
مل يستفد من هذه اصاًل .. ماذا يقول عنهم 
َسْمُعُهْم  َعْنُهْم  َأْغَنى  )َفاَم   : الكريم  القرآن 
ٍء( وكأن  ْم ِمْن يَشْ َوال َأْبَصاُرُهْم َوال َأْفئَِدهُتُ
هلم  تعاىل  اهلل  جعلها  التي  االشياء  ه��ذه 
وال  السمع  من  ال  يستفيدوا  ومل  عطّلوها 
من الرؤية وال من الفؤاد والتفكري وهذا ال 

اقول من عجائب االمور، وانام هذه اقوام 
عبارة  الح��ظ��وا  وت��ذه��ب..  ف��رتة  تعيش 
من  قلت هي حالة  كام  والتمكني  التمكني 
حاالت السلطنة والتسلط اهلل تعاىل مكّنك 
ف��ؤادك؟  اين  ب��رصك؟  اين  سمعك؟  أين 

الحظوا  عنهم..  تغِن  مل  كلها  هذه  يقول 
َسْمُعُهْم  َعْنُهْم  َأْغَنى  )َفاَم   : الكريمة  اآلية 
هذا  ٍء(  يَشْ ِمْن  ْم  َأْفئَِدهُتُ َوال  َأْبَصاُرُهْم  َوال 
وال  برص  وال  هلم  سمع  ال  كأهنم  عجيب 
اعطيناهم  اّنا  تبني  الرشيفة  فاآلية  ف��ؤاد.. 
كل يشء لكن يف مقام التطبيق يقول )مل(.. 
سنني  يعيشون  قد  األقوام  تعلمون  وطبعًا 
مثاًل قوم نوح عاشوا مئات السنني ما هي 
النتيجة من موعظة نوح وهو نبي فيهم )أن 
النتيجة  هذه  آذاهنم(  يف  أصابعهم  جعلوا 
الرب  اىل  ارشدكم  السمع..  آللة  فائدة  فأي 
واالمان والنصيحة اعلمكم ان هذا افضل 

لكم .. ال فائدة من هذا الكالم هلم. 
 )ِ َحُدوَن بِآَياِت اهللَّ )إِْذ َكاُنوا جَيْ

تارة االنسان يرفض وتارة جيحد، الحظوا 
النبي  عن  تتحدث  الرشيفة  اآليات  بعض 
القوم  اىل  يتحدث  وه��و  السالم(  )عليه 
ويرشدهم اىل امر واضح وال يتكلم بألغاز 
به  يتكلم  الذي  هذا  لكن  بوضوح  يتكلم 

النبي )عليه السالم( جيحدون به.
)َوَحاَق هِبِْم َما َكاُنوا بِِه َيْسَتْهِزُئون( 

خميف  الرشيفة  اآلية  من  حقيقة  النيل  هذه 
اهلل، تعاىل اخواين ال ينتقم من العباد ألجل 
االنتقام لكن هؤالء العباد يعجّلون النقمة 
القرآن  ويعّجلون غضب اهلل والعياذ باهلل، 
الكريم يتحدث عن هؤالء يقول )إِْذ َكاُنوا 
ان  مفر  ال  بالنتيجة   )ِ اهللَّ بِآَياِت  َحُدوَن  جَيْ
فهؤالء  يستهزئون..  به  كانوا  ما  هبم  ينزل 
وتوجيه  نصيحة  بكل  يستهزئون  كانوا 
وإرشاد حيث كانوا ُيعرضون ويستهزئون 
يروا  أن  البد  التي  احلالة  وصلت  ان  اىل 
ونسأل  ولكم  لنا  اهلل  غفر  أعامهلم..  نتيجة 
رب  هلل  واحل��م��د  عنا  يعفو  ان  تعاىل  اهلل 

العاملني.
الليل  ويف  الباردة  االوقات  هذه  يف  وطبعًا 
البارد ال بأس ان نتوّجه بالدعاء اخلاص اىل 
السواعد املؤمنة البطلة الذين يعانون االن 
االخوة  وهم  الربد  من  القاسية  الظروف 
االعزاء االبطال الذين يرابطون يف جبهات 
وربط  ايدهيم  عىل  تعاىل  اهلل  فشّد  القتال، 
إعانة خاصة عىل  وأعاهنم  قلوهبم  اهلل عىل 
رمية  رميتهم  تعاىل  اهلل  وجعل  فيه،  هم  ما 
تعاىل هبم وبسواعدهم  اهلل  وانزل  مسددة، 
تعاىل  اهلل  وزل��زل  بأس،  كل  عدوهم  عىل 
وثبَّت  أعدائهم،  أق��دام  حتت  من  االرض 
هم  ما  عىل  افئدهتم  وثّبت  إخوتنا  قلوب 
تعاىل نرص عزيز مقتدر  اهلل  عليه ونرصهم 
عىل الفئة الباغية الفئة الداعشية واراح اهلل 
البالد والعباد منهم وآخر دعوانا ان  تعاىل 
احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد 

واله الطيبني الطاهرين.
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القوة  بعض  عنده  شبابه  يف  فاإلنسان 
خرية  أع��امال  يعمل  أن  إىل  واالس��ت��ع��داد 
وجيدة، لكنه غافل بأن هذه النعمة ستزول 
مرور  مع  طاقته  اإلنسان  ويفقد  بعد،  فيام 
عىل  باحلرسة  اإلنسان  يبدأ  حتى  السنني، 
من  كان  والتي  قضاها،  التي  األيام  تلك 
غري  بناًء  يبني  وأن  منها،  ينتفع  أن  املمكن 
زائل، فكلام اتلفت إىل الوراء ازداد حرسة 

عىل ما مىض من أيامه.
ويرسها  وهبها  قد  تعاىل  اهلل  النعم  هذه 
لنا، لكن ال يمكن أن تكون سببًا للغفلة، 
فاهلل تعاىل يعطي لإلنسان مااًل وما له قيمة 
)مالية( مثل البيوت والبساتني والسيارات 
والعقارات، هذه أموال )ُتتمول( ويتنافس 
العقالء عىل حتصيلها، واهلل تعاىل إنام أعطانا 

ونحن  ن��دب��ر..  أن  مقام  يف  ونحن  امل��ال 
نملكه  املال، فهو حقيقة ال  خلفاء يف هذا 
اعتبارية  له  ملكيتنا  وإنام  زائلة  غري  ملكية 
ورسعان ما ينتقل املالك احلقيقي الذي ال 
ينتقل ملكه وال يزول، وهذا غري حاصل 
تعاىل  هلل  هي  احلقيقية  فامللكية  مطلقًا، 
يمكن  ال  حيث  هلا،  احلقيقي  املالك  وهو 
وعال(،  )جل  عنه  امللكية  هذه  تزول  أن 
وهيأ  الدنيا  يف  أمورنا  لنا  يرس  قد  ولكنه 
القرآن  يعرب  وهنا  األسباب،  من  كثريا  لنا 
والبنون  )املال  الراقي  التعبري  هبذا  الكريم 
زينة احلياة الدنيا(؛ فهذه الزينة يبحث عنها 
بنفس  يتزّين هبا، وهي  أن  اإلنسان وحيب 
عند  التكامل  ح��االت  من  حالة  الوقت 
ويف  متزّينًا،  يكون  ألن  ويسعى  اإلنسان، 

يوم  موعدكم  )إن  ورد  وكام  فرح،  حالة 
)عليه  وموسى  فرعون  قضية  يف  الزينة( 
السالم(، فهي اذن حالة من حاالت الفرح 

واالبتهاج، 
تعبري  ال��س��الم(  )عليه  املؤمنني  وألم��ري 
املال  )ان  يقول:  حيث  الرشيفة  اآلية  من 
الصالح  والعمُل  الدنيا،  ح��رُث  والبنني 
بأقوام(،  اهلل  جيمعهم  وقد  اآلخرة،  حرث 
يف  سيكون  ما  عىل  يعينه  بالدنيا  كان  فام 

اآلخرة.
عقدها  التي  املقابلة  هذه  عن  ماذا  ولكن 
للحياة  زينة  يكون  ما  بني  الكريم  القرآن 

الدنيا وبني ما نحتاجه لآلخرة، 
املؤمنني  ألمري  الرشيف  احلديث  أن  طبعا 
يؤكد ذلك، بأن املال والبنني حرث الدنيا، 

مستقاٌة من اخلطبة األوىل لصالة اجلمعة بإمامة سامحة السيد أمحد الصايف يف الصحن احلسيني الرشيف بتاريخ 3/ 2/ 2017

يقول اهلل )سبحانه وتعالى( في محكم كتابه الكريم )اْلَماُل َواْلَبُنوَن 
َك َثَواًبا َوَخْيٌر َأَمًلا(..  اِلَحاُت َخْيٌر ِعنَد َربِّ ْنَيا َواْلَباِقَياُت الصَّ ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّ
فاهلل تعالى ينعم على اإلنسان بنعم كثيرة، ولكنه قد ال يلتفت إليها، 
ولكن عندما يفقد هذه النعمة يتحسر ويندم، مثاًل نعمة القوة عند 

اإلنسان بما يسره اهلل تعالى، وما خلقه من أجله.

الباقيات الصالحات
 خيٌر عند رّبك
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واهلل  اآلخ��رة..  حرث  الصالح  والعمل 
أقوام،  يف  واآلخرة  الدنيا  حرث  جيمع  قد 
التحقيق  تفيد  أن  يمكن  )ق��د(  ال�  وه��ذه 
فعل  عىل  دخلت  أهنا  بأعتبار  التقليل  أو 
أن  تريد  الرشيفة  اآلي��ة  ولكن  مضارع، 
تبني لنا مجيعًا، أن هناك حالة وهناك حالة 
ويتقوى  نفسه  يزين  فاإلنسان  أخ��رى، 
ويسعى إىل أن حيصل عىل هذه الزينة التي 
يشء  هذا  فهل  والبنني،  األم��وال  بني  هي 
مقبول؟ نعم.. مقبول، وهي نعمة من نعم 
ولكن  وول��ده،  بامله  يأنس  فاإلنسان  اهلل، 
املشكلة هنا.. أن هل هذه الزينة هي هناية 

املطاف؟
الشك أن هذه الزينة ليست هناية املطاف، 
آخر،  يشء  إىل  تنقلب  قد  باهلل  والعياذ  بل 
بالشكل  استخدامه  حيسن  مل  إذا  فاملال 
ولكن  أم��وال  عنده  فاإلنسان  الصحيح، 
يستخدمها  فال  راجحًا،  عقاًل  يملك  ال 
أن  سابقًا  قلنا  وق��د  جيدا،  استخدامها 
هبا  يدخل  ملن  أمواله  يورث  قد  اإلنسان 

متحرسًا،  اآلخرة  يوم  يقف  هو  فيام  اجلنة 
مل  إذا  فاإلنسان  للبنني،  بالنسبة  وكذلك 
حيسن رعاية وتربية أبنائه سيكونون وبااًل 
عليه، نعم اإلنسان يأنس ويطلب أن يطيل 
يطلب  الواعظ  اإلنسان  ولكن  عمره،  اهلل 
يكون  أن  يتمنى  اهلل )سبحانه وتعاىل(  من 
عمره يف سالمة من دينه، ويرزقه اهلل ماال 
يتقوى  بنينًا  ويرزقه  ال��رّب،  عىل  به  يتقوى 
وإال  واإلرش��اد،  والتوجيه  الرب  عىل  هبم 
ستكون هذه اللذة بمقدار متاع الدنيا، ثم 
الرشيفة  واآلية  آخر،  متاع  ذلك  بعد  يأيت 
عند  خرٌي  الصاحلات  )والباقيات  تقول 
احلياة  ف��إّن  املقارنة  ه��ذه  يف  اذن  ربِّ��ك(، 
الدنيا هي من اهلل تعاىل ولكن مل يقل القرآن 
الدنيا  احلياة  زينة  والبنون  )املال  الكريم 
إىل  نأيت  ثم  مؤقت،  أمر  فهذا  رّبك(،  عند 
نحصل  قد  ونعم  الصاحلات،  الباقيات 
من املال والبنني عىل الباقيات الصاحلات، 
نكتته  ولكن  اإلنسان،  به  يفرح  املال  فهذا 
بتجميعه وخزنه،  بإنفاقه وليس  فائدته  أن 

إذا  اإلنسان  ألن  له،  فائدة  ليست  فهذه 
بعقله  فتارة  له،  يسعى  أن  البد  شيئًا  أراد 
حيصل  أن  أجل  من  وقوته  بجسمه  وتارة 
يده  حتت  ال��ذي  امل��ال  يبذل  وت��ارة  عليه، 
حتى يساعد اآلخرين، والبنون كذلك أن 
هؤالء الرمحة التي يعطيها اهلل إىل اإلنسان، 
واإلنسان عندما جيعلها نعمة من اهلل فالبد 
ما  ولكن  يشء،  منها  ُينتظر  أهنا  يعلم  أن 
الشكر  ينتظر... أال وهو  الذي  هو اليشء 
إىل اهلل تبارك وتعاىل، أن هذه نعمة ورمحة 
أن  تعدو  ال  وه��ي  لإلنسان  اهلل  أعطاها 

تكون هي زينة احلياة الدنيا.
ولكن ما هي الباقيات الصاحلات؟

أهنا  أي  )باقية(  ب�  القرآين  التعبري  نالحظ 
)خرٌي  عنها  عرب  والتي  وتبقى،  ت��زول  ال 
بصيغة  )خري(  كلمة  وجاءت  ربك(،  عند 
تفضيل، فهي أكثر خريية من املال والبنني، 
القبول،  موقع  اهلل  من  تقع  عندما  وايضًا 

تكون )خرٌي أمال(.
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اخبار ومتابعات

رار
حــ

األيمن اال الساحل  إدخال أسلحة ذكية بمعركة تحرير  المشتركة تؤكد  العمليات  قيادة   •

والحشد الشعبي يحصد رؤوس اإلرهاب بكمائن وعمليات استباقية..

• وزير الداخلية الجديد قاسم األعرجي في أول تصريح له بعد منحه الثقة بالبرلمان يتعهد بالعمل على القضاء على االرهاب...

• الجيش يكمل إستحضارات معركة الساحل األيمن ويؤكد انتظاره ساعة الصفر ، والدفاع تؤكد ان خطة تحرير نينوى شاملة وتخلو من أخطاء...

• وزارة االتصاالت والبريد توقيع مذكرة تفاهم علمي مع الجامعة التكنولوجية لتطوير االمكانات المختبرية ...

• مدارس الموصل تفتح أبوابها والحياة تعود رويدًا الى الساحل األيسر الجيش والشرطة يشجعان المواطنين على البقاء..

• العراق يوقع عقدا مع شركة »جنرال الكتريك« االمريكية إلنشاء محطتي توليد للكهرباء بكلفة اكثر من مليار دوالر...

• الحشد التربوي .. مبادرة مدنية إلقامة دورات تقوية لطالب المدارس ينطلق من محافظة الناصرية ..

تجربٌة ناجحة لصاروخ عراقي الصنع  لتدمير 
العبوات الناسفة

وزارة  رشك��ات  اح��دى  العامة  احلربية  الصناعات  رشكة  أعلنْت 
للصاروخ  مقيد  فحص  اط��الق  جتربة  نجاح  وامل��ع��ادن  الصناعة 
العراقي الذي جرى تصميمه وتنفيذه من قبلها. وقال )مظهر صادق 
التميمي( مدير عام الرشكة: ان الصاروخ يعترب باكورة نتاج اخلربات 
اثبتت  اذ   %  100 عراقي  صاروخ  لصناعة  تبلورت  التي  املرتاكمة 
وأوضح  جدًا،  كبرية  بنسبة  املحركات  فحص  عملية  نجاح  التجربة 
ان مدى الصاروخ يرتاوح بني 5 اىل 15 كلم، برؤوس حربية خمتلفة 
كغم(  و1050  كغم  و750  كغم  و550  كغم   350( هي  االوزان 
من املواد املتفجرة. وتابع ان من امليزات املهمة للصاروخ أنه بإمكانه 
بسبب  املرضوبة  املنطقة  يف  املزروعة  الناسفة  العبوات  مجيع  تفجري 
نطاق  ضمن  املحفورة  االنفاق  مجيع  وتدمري  والعصف  االرجتاجات 
املنطقة املستهدفة، داعيا القوات املسلحة وفصائل احلشد الشعبي اىل 
دعم هذا املرشوع الرائد والبدء بالتعاقد مع رشكته لالستفادة من هذا 

املنتج وتوفري مبالغ كبرية من العملة الصعبة.

األمنية  اإلج��راءات  بتشديد  والداخلية  الدفاع  يوّجه  ال��وزراء  مجلس   •
لضمان عمل الشركات والمنشآت العاملة بالمناطق المحررة..

نموذجا   20 مواصفات  كربالء  جامعة  من  بحثي  فريق  طّور 
لألغراض  استخدامها  يمكن  طيار،  بدون  املسرّية  للطائرات 
واستخداماهتا  املنخفضة  بكلفتها  متتاز  والعلمية،  العسكرية 
يتم  التي  الطائرات  ان  عيل  سجاد  الباحث  وق��ال  املتعددة. 
و  سامء  1.5ك��م  حوايل  ارتفاعها  يصل  بعد  عن  هبا  التحكم 
2كم هجومي امامي، مؤكدًا انجاز اكثر من 20 نموذجا متعدد 
واالستطالع  املراقبة  بكامريات  تزودهيا  يمكن  اذ  االستخدام 
والتعقب يف االستخدامات العسكرية اذ تشكل هذه الطائرات 
دعامة أساسية يف احلرب ضد اإلرهاب فضال عن استخدامها 
ثالثية  خرائط  وإعداد  اجلوية  االنواء  مثل  العلمية  لألغراض 
والطاقة  النفط  نقل  وخطوط  االهنار  جماري  ومتابعة  األبعاد 
املرورية،  احلركة  ومراقبة  احل��رائ��ق،  ومكافحة  الكهربائية 
الربيدية والزراعة  التجارية كاحلركة  اضافة اىل االستخدامات 
اولية  مواد  من  صناعتها  متت  الطائرات  ان  مبينًا  والتصوير، 
بسيطة كالفلر بود والفايرب كالس والفوم واخلشب،اضافة اىل 
اساسيات  بعض  عىل  معتمدين  والبطاريات،  الكرتونية  مواد 

الطريان للتمكن من انجازها بأفضل صورة.

فريٌق بحثي من جامعة كربالء يطّور مواصفات 
الطائرات المسيرة الستخدمها لألغراض العسكرية 
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لواء  إمرة  حتت  باالنضامم  وفصائل  قوى  عدة  طالبْت 
الطفوف التابع للعتبة احلسينية املقدسة ملا له من امهية 
طيبة  وسمعة  نينوى(  يا  )ق��ادم��ون  معركة  يف  كبرية 
)قاسم  الطفوف  لواء  آمر  ذلك  أكد   . عال  وانضباط 
مصلح ( مؤكدا ان املطالبة جاءت من اجل املشاركة يف 
ملا حققه  القادمة،  املوصل  مناطق غرب  معارك حترير 
اللواء من انتصارات متعددة وسمعة طيبة يف التعامل 
ان  مبينا  امل��ح��ررة،  املناطق  يف  املدنيني  مع  االنساين 
الفصائل التي طالبت باالنضامم هي قوة )ابناء الكرار( 
من مدينة بابل و )لواء قاصم اجلبارين( قوة ال شّمر يف 
املوصل والتي يصل تعداد مقاتليها اىل )500( مقاتل.

اجلانب  لتحرير  االستعدادات  اكامل  الشعبي،  احلشد  هيئة  أكدْت 
األيمن من مدينة املوصل، مشددة عىل ان مشاركة قواهتا يف املعارك 
املقبلة )أساسية(.وقال النائب امحد االسدي، املتحدث باسم احلشد 
متهيدًا  استعداداهتا  كافة  اكملت  احلشد  تشكيالت  إن  الشعبي: 
حترير  لعمليات  الثانية  الصفحة  من  السادسة  املرحلة  النطالق 
كان  الشعبي  احلشد  حمور  ان  مضيفا  املوصل،  من  االيمن  اجلانب 
االوىل من عمليات  الصفحة  اهدافها يف  التي حققت  املحاور  اول 
)قادمون يا نينوى( بتحريره أكثر من 150 قرية. وكشف االسدي 
أعىل  عىل  وجمهزة  مدربة  احلشد  قوات  من  خاصة  فرق  اعداد  عن 
املقبلة،  املعارك  يف  للعدو  مفاجآتنا  من  واحدة  لتكون  املستويات 
من  عاٍل  مستوى  عىل  اليوم  اصبحت  احلشد  قوات  ان  اىل  منوها 
االمكانية والقدرات يف حرب املدن بعد قرابة الثالث سنوات عىل 
تأسيسها وخوضها عرشات املعارك لتكون اليوم أنموذجًا عسكريًا 
او  منظمة حملية  اية  مل تسجل  وانه  املدن السيام  به يف حرب  حيتذى 

دولية اي خرق انساين ضده يف عمليات قادمون يا نينوى.

متكنت قوات لواء عيل االكرب »عليه السالم« القتايل التابع لألمانة العامة 
للعتبة احلسينية املقدسة من قطع الطريق باجتاه منطقة )عني طالوية(  يف 
املتواجد  أفاد ذلك مراسل وكالة )نحن اخلرب(  للموصل،  الغريب  املحور 
اللواء تقدمت باجتاه جبال سنجار مرورا )بتل  هناك، مضيفا ، ان قوات 
غرب  شامل  طالويه  عني  قرية  الشعبي  احلشد  قوات  حارصت  سينو(. 
قال  فيام  سينو.  تالل  من  بالقرب  لألسلحة  خمبأ  عىل  عثرت  فيام  تلعفر 
لألسلحة  خمبأ  عىل  عثرت  احلشد  قوات  ان   : الشعبي  احلشد  يف   مصدر 
حيتوي عىل 40 قنربة هاون و30 عبوة )C 4( بالقرب من تالل سينو شامل 
غرب تلعفر. يذكر ان قوات احلشد انطلقت بعملية تكميلية لتطهري مناطق 

شامل طريق تلعفر – سنجار من داعش.
• الجيش يكمل إستحضارات معركة الساحل األيمن ويؤكد انتظاره ساعة الصفر ، والدفاع تؤكد ان خطة تحرير نينوى شاملة وتخلو من أخطاء...

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

لواء علي االكبر »عليه السالم« يقطع الطريق باتجاه منطقة عين طالويه غرب الموصل

هيئُة الحشد الشعبي : أعددنا قوة خاصة لتأمين 
الجيب الممتد من تلعفر إلى الساحل األيمن

مجموعٌة من الفصائل تطالب باالنضمام 
الى لواء الطفوف
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قها مركز الحوراء )عليها السالم( )ج2( محطات من حياة األبطال، يوثِّ

متدهورة  صحية  وحالة  صعبة  ظ��روف 
)أكرم  البطل  الشهيد  والد  اآلن  يعيشها 
حيتمل  فلم  ولده،  استشهاد  بعد  مرعي( 
فراقه ومل يستوعب انه لن يرآه مرة اخرى 
ك�  السجايا  كريم  اب��ٍن  ففراق  الدنيا  يف 
)أكرم( له من املروءة واحلمّية كتلك التي 
املرجعية  لنداء  هب  من  معظم  هبا  متيز 
لبّى نداء  لّبى نداءها كام  الرشيدة،  الدينية 
وصيام  ص��الة  من  واجباته  أداء  يف  اهلل 
وطنه  عن  الدفاع  حلمه  كان  صغره،  منذ 
ومقدساته لكن مل يكن ما حيفزه عىل حتقيق 
2014م(   /  6  /  13( يوم  حتى  حلمه 
للجهاد  بفتوى  النرص  بشائر  الحت  وفيه 
املمتثلني  اوائل  من  )أكرم(  كان  الكفائي 
ألشهر  ينتظر  ان  زوجته  منه  طلبت  هلا، 
مع  يلتحق  بعدها  ومن  طفلهام  تلد  حتى 
عن  الدفاع  ساتر  وجد  انه  إال  املجاهدين 
إخوته  رافق  به،  أوىل  واملقدسات  الوطن 
ولد  حتى  نرص  اىل  نرٍص  من  املجاهدين 

ليبرشوه  ب��ه  فاتصلوا  )ع��ب��داهلل(  طفله 
سيشاركهم  ب��أن��ه  ف��أج��اهب��م  ب��ال��ب��رشى 
اىل  عودته  عند  أي��ام  ثالثة  بعد  فرحتهم 
ان  )أكرم(  البطل  إعتاد  إجازته.  يف  داره 
يستثمر إجازته يف العمل ليوفر ما حيتاجه 
يأبه  فلم  الثالثة  واطفاله  وزوجته  والداه 

يأبه  مل  ك��ام  الصيام  وظمأ  الصيف  حل��ر 
لربودة اجلو وغزارة االمطار. دومًا ما كان 
والثبات  بالصرب  التحيل  حيث زوجته عىل 
ورعاية االطفال من بعده فهو ال مكان له 
الوغى،  سوح  يف  يكمن  مكانه  انام  بينهم 
فمن  هبم  سيتكفل  من  هناك  ان  يطمئنها 

من ذاكرة طويريج 
 مدينة الكرم والشهادة

اإعداد/ مركز احلوراء زينب )عليها ال�سالم(
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رزقه باألطفال هو خرُي كافٍل هلم، وبحكم 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  أخيه  عمل 
الشهداء  لعوائل  ُيَقدم  ما  عىل  واطالعه 
لن  احلسينية  العتبة  بان  أكثر  يطمئنها  كان 

ترتكهم.
فداًء  )ولدهيا(  بتقديم  تفتخر  التي  والدته 
شهيد  أح��دمه��ا  ال��س��الم  عليه  للحسني 
واآلخر جماهد ينتظر الشهادة، تتذكر جيدًا 
كيف كان ولدها يطلب منها الدعاء له بان 
ُيستشهد وهو يقاتل ال ان يصاب بإصابات 
املسرية  يف  املواصلة  عىل  ال��ق��درة  تفقده 
ال  ان  متنى  انه  كام  الشهادة  ونيل  اجلهادية 
بمواجهة  بل  ملفخخات  بانفجار  ُيستشهد 

العدو.
اشرتى بدلة عسكرية جديدة تالئم حرارة 
لريتدهيا  جهزها  اخلالدية،  منطقة  يف  متوز 
بعد انتهاء اجازته، تلّقى اتصاال يف ليلٍة من 
انفجارا  بان  أخربوه  الدورية  اجازته  ليايل 
حدث يف منطقة ملغومة ويستلزم حضوره 
املنطقة - كونه خبري  العبوات يف  لتفكيك 
من  االرهابيني  ومنع   - العبوات  تفكيك 
انتهاك حرمة جثامن بطلهم الذي اسُتشهد 
ليصل  ُعجالة  عىل  أهله  ع  ودَّ بانفجارها، 
ابنته  به  متسكت  املنطقة،  اىل  وقت  بأرسع 
مع  االخ��رية  بأهنا  ظنت  ص��ورة  لتلتقط 
ليطمئنوا  به  اتصلوا  بعد  وفيام  والدها، 
عن الشهيد الذي اسُتشهد يف تلك املنطقة 
جرى  ملا  العربات  ملؤه  بصوٍت  فأخربهم 

املتناثرة  اش��الءه  فجمع  الشهيد  بصديقه 
تفكيك  اهلل  وبفضل  واستطاع  كيس  يف 
اخرى،  خسائر  دون  املنطقة  تلك  عبوات 
اهنت زوجته االتصال لتترضع اىل اهلل بأن 
تستلم جثامن )أكرم( حتى وان كان مقطعًا 

لو اسُتشهد، فقط ال يبقى بيد الدواعش.
يف اليوم التايل وصل خرب استشهاد )أكرم( 
بعد مواجهات كبدت العدو خسائر فادحة 
ذلك  وُسطر  اخلالدية  بتحرير  وانتهت 

النرص بدماء الشهداء. 
أحرضوا جثامنه 

احل��ل��م  وب���ني  داره  اىل 
زوجته  رأته  واليقظة 

َعَتبة  ع��ىل  واق��ف��ًا 
اىل  ينظر  ال��ب��اب 
حول  املجتمعني 
ج���ن���ازت���ه واجت���ه 

ليُشدَّ  نحوها 
يدها  ع��ىل 

ب���ق���وة 

طالبًا 
م���ن���ه���ا 

تكون  ان 
أك���ث���ر ق��وة 

فهو  وص����ربًا 

جيب ان يرحل اآلن.
باستمرار  اليهم  يأيت  فإنه  بناته  تروي  وكام 
ويمسح  جبينهن  عىل  يقبِّلهن  منامهم  يف 
االخرية  زيارته  ويف  ويرحل،  رؤوسهن 
الصغري  املنام عندما كان طفله  لزوجته يف 
وضع  بحرارته،  شديد  ارتفاع  من  يعاين 
امه  واخرب  الطفل  رأس  عىل  يده  الشهيد 
طلبت  حينها  تعاىل،  بإذنه  سُيشفى  بانه 
رأت  لو  بأهنا  فأجاهبا  اليهم،  العودة  منه 

من  فيه  هو  ملا ما  ن��ع��ي��م 
م����ن����ه ط���ل���ب���ت 

العودة.

سقف الغرفة التي تعيش فيها عائلة الشهيد حاليًا
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- الشيخ عبد العيل النحوي.
2- السّيد حمّمد كاظم الطباطبائي اليزدي.

3- الشيخ حمّمد كاظم اخلراساين، املعروف باآلخوند.
 مواقفه اجلهادية:

ملّا ُأعلنت حركة املرشوطة )الدستورية( يف إيران، اشرتط علامء الدين عىل حكومة رضا خان تأييد املذهب اجلعفري ومحايته، وكان 
وجود مجلة من علامء الدين أعضاء يف املجلس النيايب اإليراين، بقصد محاية الرشيعة اإلسالمية، ومراقبة باقي األعضاء لئال حييدوا 

عنها.
وكان من بينهم السّيد املدرس، الذي دخل املجلس النيايب بتوصيات من علامء النجف األرشف، واشرتك يف دورته الثانية، وظل يدافع 
باخليانة والعاملة لالستعامر، ويف إحدى  عن أفكاره اإلسالمية إىل آخر عمره الرشيف، ووقف بوجه خمّططات رضا خان ووصفها 

املّرات قال لرضا خان: )أنت إنسان مهجي، ما شأنك وشأن السياسة، اذهب وفّتش عن عمل يناسبك(.
وقد حاول نظام رضا خان اغتياله عندما كان يف أصفهان، لكن املحاولة باءت بالفشل، ويف املّرة اأُلخرى التي حاول النظام اغتياله، 
نة من عرشة أشخاص، وأخذوا  وهي عندما جاء لغرض التدريس يف مدرسة سبهساالر يف العاصمة طهران، حيث هامجته جمموعة مكوَّ
يطلقون النار عليه من كل جانب، فلم تصبه إاّل أربع رصاصات، ثالث يف اليد اليرسى والرابعة يف اليد اليمنى، لكن اإلرادة اإلهلية 

شاءت بقاءه، إذ مل تكن اإلصابات قاتلة.
 قبس من أقواله:

1- نحن أصحاب الدار، وصاحب الدار أعلم بام فيه، اتركونا نشّخص صالحنا وفسادنا.

2- ليس من الالئق أن نرتك وُنعرض عن حّريتنا واستقاللنا الذي أقررناه ووقعناه بأيدينا.
3- إّن أصل سياستنا هو ديننا، نحن أصدقاء مع الدول اأُلخرى املجاورة وغري املجاورة، وكل من يتعّرض لنا نتعّرض له، كام ُتدين 

ُتدان.
شهادته: يف عام 1347 ه� أبعده نظام رضا خان إىل خراسان ثّم اعتقله، وبقي هناك إىل عام 1356 ه�، ثّم نقلوه إىل سبحن يف مدينة 
كشمر يف جنوب خراسان، ومنعت عنه الزيارة واملراسلة، وأصدر رضا خان يف نفس السنة التي نقلوا فيها السّيد املدّرس )قدس رسه( 
إىل سجن كشمر أمًرا بقتله، فُدسَّ له الُسم، فقىض شهيًدا يف الثامن والعرشين من شهر رمضان 1356 ه�، ودفن بمدينة كشمر يف 

إيران، وقربه معروف يزار.

الشهيد السيد حسن المدرس )قدس سره(

ا�سمه ون�سبه: ال�سّيد ح�سن بن اإ�سماعيل املدّر�س.
والدته: ولد ال�سّيد املدّر�س حوايل عام 1287 هـ مبدينة اأ�سفهان.

التنباك  حركة  وبعد  اأ�سفهان،  مدينة  يف  درا�سته  وا�سل  درا�سته: 
)التبغ( �سافر اإىل مدينة النجف االأ�سرف الإكمال درا�سته، وبعد �سبع 
�س الفقه واالأُ�سول، ثّم ذهب اإىل  �سنوات عاد اإىل اأ�سفهان، واأخذ يدِرّ

العا�سمة طهران، وا�ستمر يلقي درو�سه يف مدر�سة �سبه�ساالر.
 اأ�ساتذته: نذكر منهم ما يلي:
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العامل عمومًا  التكنولوجي احلاصل يف  التطور  يف اآلونة األخرية ومع 
وما نراه نحن يف العراق خصوصًا من شبكات التواصل العاملية ) من 
خالل اإلنرتنيت ( نوّد أن نطرح عىل جنابكم املوقر األسئلة اآلتية التي 
ابتلينا هبا نحن العوائل املسلمة من اتباع أمري املؤمنني ) عليه السالم ( 

هذا وجعلكم اهلل حصنًا منيعًا لإلسالم واملسلمني.
واألسئلة هي :

علم  دون  ومن  اإلط��الق  عىل  فرد  أي  مراسلة  للمرأة  جيوز  هل   )1
زوجها أو أبيها ، وكذا احلال بالنسبة لألبناء حيث يراسلون اإلناث؟

2( عند طلب الرجل معرفة ما حيصل من مراسلة الزوجة أو البنت أو 
اإلبن أو األخت يقولون : ) هذا ليس من شأنك وال حيق لك اإلّطالع 

عىل ذلك ألنه خمالف للخصوصية الشخصية ( ، فهل هذا صحيح ؟
استمر  إذا  األوالد  أو  الزوجة  حماسبة  األب  أو  للزوج  حيق  هل   )3
ومثريا  خمفيا  التواصل  ذلك  كان  إذا  خصوصًا  اآلخرين  مع  التواصل 
للريبة والشك بوجود عالقات غري رشعية ، وبتعبري آخر ما هي وظيفة 

الزوج جتاه زوجته ، ووظيفة األب جتاه ابنته أو ابنه ؟
مجع من املؤمنني من مدينة الساموة

اجلواب : بسمه تعاىل
فيام  أو الصوتية  الكتبية  باملراسلة  الرجل  التواصل مع  للمرأة  ال جيوز 
ال جيوز باملشافهة بال فرق . وال ينبغي هلا الترّصف عىل وجه يثري ريبة 
زوجها او أبيها بل قد حيرم ذلك يف مجلة من املوارد كام لو كان الترّصف 
من قبل الزوجة مريبًا ، بحيث يعّد منافيًا ملا يلزمها رعايته جتاه زوجها 
أو كان الترصف من البنت مما يوجب أذّية األب شفقة عليها ، وكذلك 
احلال يف االبن بالنسبة اىل أبيه، وإذا توّقف رفع اإلشكال عىل إّطالع 
يرتتب  مل  إذا  ذلك  تعنّي  املراسالت  مضمون  عىل  الوالد  أو  ال��زوج 
حمذور آخر . وعىل العموم فإّن للزوج والوالد وظيفة يف شأن الزوجة 
والولد. قال اهلل تعاىل : ) َيا أهّيا اّلذيَن آمنوا ُقوا أنفَسُكم وأهليُكم نارًا 
وُقودها الناُس واحِلَجارُة عليها مالئَِكة ِغالٌظ ِشَداٌد ال يعُصون اهلًل ما 
أَمَرهم ويفعلون ما ُيؤمرون (. فعىل الزوجة واألوالد أن يكونوا عونًا 
هلام يف القيام هبذه الوظيفة عىل ما امر اهلل تعاىل به ، وهلام يف حال عدم 
االستجابة لذلك القيام بوظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف 

مورده حسب الضوابط الرشعّية واهلل العاصم.
مكتب السيد السيستاين ) دام ظّله ( يف النجف األرشف

14/ صفر / 1435 ه�

سؤال للقراء
ه����ل الضح����ك والمزاح وتب����ادل النك����ت عبر الج����وال او في 

المنتديات محظور شرعي ؟

سؤال وجواب العدد السابق

الجواب : ال يجوز .

هل يجوز لتاجر عنده معمل لصنع األحذية يكتب عليها 
الصنع في بلدة غير البلدة الذي صنعت فيه ؟

المراسالت من خالل شبكات
 التواصل العالمية ) اإلنترنيت( 

بر
ة ج

مز 
د ح

حم
 م

اد
عد

ا
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ويعرب العراقّيون عن آمالهم في اس���تئناف 
أعمال التنقيب بنحو 17 ألف موقع، منها 
1200 موق���ع أثرّي ف���ي محافظة ذي قار 
)جن���وب( يع���ود معظمها إل���ى عصر فجر 
السالالت )2800 قبل امليالد( واحلضارات 
الس���ومرّية واألكدّي���ة والبابلّي���ة والعص���ر 
اإلس���المّي، وحوالى 623 موقعًا أثرّيًا في 
باب���ل )وس���ط(، ونحو 200 موق���ع أثرّي 
بعضه���ا ما زال مطم���ورًا حتت األرض في 
محافظة كربالء )وسط(، فيما تضّم النجف 
)جنوب( 200 موقع أثرّي مكتشف، وفي 
حال إكمال املسوحات، سيتضاعف العدد.

ويقول عدن���ان أبو زيد مؤل���ف وصحافي 

عراق���ي. »االكتش���افات تدفع إلى حتش���يد 
املزيد من البعثات العلمّية ونشرها في أنحاء 
العراق لكشف ما تخّبئه أرض بالد الرافدين 
الغنّي���ة، وإخراج م���ا في باطن األرض من 
كنوز أثرّية إلى النور، ويقضي قانون لآلثار 
يرجع إلى عام 1932 بأن يسّلم املنّقبون كّل 
ما يكتشفونه إلى املتحف الوطنّي العراقّي«.

وف���ي حني أطلقت وزارة الس���ياحة واآلثار 
ف���ي ع���ام 2015م احلمل���ة الوطنّية حلماية 
اآلث���ار العراقّي���ة، وتتضّمن مس���ح املواقع 
األثرّية والتراثّية وتوثيقها وتشجيع املواطنني 
على اإلب���الغ عن وج���ود أّي موقع أثرّي 
قرب مكان س���كنهم بهدف توثيقه، إاّل أّن 

م���ا يح���ول دون حتقيق ذلك؛ ع���دم توافر 
الظروف األمنّية املالئمة.

وإذ أّكد ليث سهار الناشط في مجال حماية 
اآلثار خ���الل حديث���ه ل�)املونيت���ور(“»دور 
االس���تقرار األمنّي في الكش���ف عن الكثير 
من آث���ار العراق املدفونة في الرمال وتعزيز 
فرص االس���تثمار في التنقي���ب، قال: »إّن 
ذلك سيس���اهم بش���كل واضح في مشاركة 
العال���م بإخراج اخملفّي م���ن اآلثار إلى نور 

الشمس«.
وأض���اف: »إّن العراق من���ذ عام 2003، 
انفت���ح على العالم ثقافّيًا، وجنح في جذب 
البعثات العلمّية من اجلامعات، واملنّقبني من 

بعثات تنقيب أجنبّية تكشف
 عن آثار عراقية مطمورة

كشفت بعثة التنقيب البريطانّية عن اكتشاف مدينة سكنّية ومركز تجارّي )مول(، فضاًل عن رقم طينّية وأختام 
وقبور في مدينة أور األثرّية وموقع تّل خيبر في محافظة ذي قار، البعثة التي وصلت إلى تّل خيبر التاريخّي، 
غربّي الناصرّية )375 كلم جنوب بغداد(، في 16 كانون الثاني/يناير عام 2014، ضمن عقد مبرم مع الهيئة 

العاّمة لآلثار العراقّية والجانب البريطانّي.
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مختلف البلدان، لكن ليس بالعدد الكافي، 
إذ أّن كث���رة املواقع األثرّية تتطّلب توس���يع 

التعاون مع اخلبرات األجنبّية«.
ورأى أّن »األم���ر ال يحتمل التأجيل، نظرًا 
الس���تمرار أعم���ال س���رقة اآلث���ار من قبل 
املهّرب���ني وضي���اع الكثير منه���ا، وتضّررها 
بس���بب الظروف البيئّي���ة وبالفعل، جرفت 
األمط���ار على التالل واملناط���ق األثرّية في 
4/5 إبري���ل م���ن ع���ام 2016 نحو )74( 
قطع���ة أثرّية تع���ود إلى احلقب���ة البابلّية في 

مدينة بابل األثرّية فوق سطح األرض«.
وفي س���جل النجاحات في مجال توس���يع 
أعمال التنقيب، مباش���رة البعث���ة اإليطالّية 
بالتنقي���ب ف���ي 14 نيس���ان/إبريل من عام 
2016 ف���ي تّل البق���رات )40 كلم غرب 
مدينة الك���وت(، مركز محافظة واس���ط، 
بالّتعاون مع مفتش���ّية آثار واس���ط وجامعة 

تورينو اإليطالّية.
كم���ا زارت بعث���ة من مكت���ب منّظمة األمم 
املّتحدة للتربية والعلوم والثقافة )يونيس���كو( 
ف���ي 15 كان���ون األّول/ديس���مبر من عام 

2016 موقع منرود األثرّي )جنوب ش���رقّي 
املوصل( في محافظة نينوى شمالّي العراق، 
لتقييم حجم األض���رار في املوقع األثرّي، 
ال���ذي دّمره داع���ش، منذ س���يطرته على 
املنطقة في حزيران/يونيو من عام 2014م.

وكشف املّنقب عامر عبد الرزاق الزبيدي، 
ف���ي مفتش���ّية آث���ار ذي قار، ع���ن تصاعد 
اس���تقطاب البعث���ات األجنبّي���ة للتنقيب في 
أرضه، السّيما في مناطق الوسط واجلنوب 
بس���بب اس���تقرار الوضع األمن���ّي وتعاون 
اجلمه���ور في تل���ك املناطق م���ع البعثات، 

ومساعدة دوائر اآلثار في احملافظات.
وحت���ّدث الزبي���دي ع���ن وجود ع���دد من 
البعث���ات تعمل اآلن ف���ي محافظة ذي قار 
)جن���وب(، وهي: )اإليطالّية ف���ي تّل أبو 
طبي���رة األثرّي وتّل زرغل، والبريطانّية في 
تّل خيبر، األميركّية في مدينة أور األثرّية، 
الس���لوفاكّية في موقع أوما، والفرنسّية في 

مدينة كرسو(.
وأماط اللثام أيضًا عن “بعثات على أبواب 
توقيع عقود املباش���رة بعملها، ومنها البعثة 

اإليطالّية ف���ي أريدو، 
واألملانّي���ة ف���ي بادتبي���را، وكذل���ك البعثة 
اإليطالّية في محافظة واس���ط بتّل البقرات، 
والبعث���ة األملانّي���ة في ال���وركاء في محافظة 
املثنى، وهن���اك املئات من اجلامعات العاملّية 
واملتاح���ف تنتظر توقيع العق���د مع اجلانب 

العراقي.
وأش���ارت السيدة أجيال سلمان رئيس جلنة 
الس���ياحة واآلثار في مجل���س محافظة ذي 
ق���ار إل���ى أّن »اللجن���ة املالّية ف���ي مجلس 
الن���ّواب متّكن���ت من اس���تحصال املوافقات 
لتخصيص )90( مليار دينار عراقي لتطوير 

املناطق األثرية«.
وكش���فت س���لمان عن خّط���ة عمل واعدة 
ما أّن العراق  لتطوير املناطق األثرّية، الس���يّ
س���ّجل قدوم أكثر من ستة آالف سائح في 
الش���هر خ���الل ع���ام 2016م، معتبرة أّن 
»حض���ارة العراق تهّم كّل ش���عوب العالم 
ألّنها دّونت تاريخ البشر على األرض«. 
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الذكر  م��ن  معطرة  ب��ت��الوة  احل��ف��ل  وب���دأ 
الشيخ  احلضور  مسامع  عىل  تالها  احلكيم 
سامحة  كلمة  بعدها  لتأيت  البيايت،  مهدي 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي التي ابتدأها 
بقوله أن الكالم سيكون بسيطًا وهو يقف 
الفضيلة  أصحاب  من  كوكبة  بحضور 
أّنه  احلسيني، غري  املنرب  والسامحة وخطباء 
بالوقت ذاته قد أشار إىل دور املنرب احلسيني 
قائاًل:  الساموية،  الرسالة  إيصال  يف  اليوم 
احلسيني  للمنرب  ما  اجلميع  عىل  خيفى  »ال 
حفظ  يف  اساسية  وركيزة  كبرية  امهية  من 
االس��الم  يمثل  ال��ذي  املذهب  مقومات 
احلق وحفظ هذا الكيان، حيث نقرأ كثريا 
املذهب  اصحاب  ان  العلامء  كلامت  يف 
املصاعب  من  الكثري  واج��ه��وا  قد  احل��ق 

اصحاب  هبا  مر  لو  واملخاطر  والتحديات 
الفكر واصحابه  هذا  االخر النتهى  الفكر 
منذ زمن طويل والرس يف ذلك حقانية هذا 
ان »هذا  املذهب واملنرب احلسيني«، مضيفًا 
االمر قد تعلمناه من اساتذتنا الكرام يف رس 

وتأثري املنرب احلسيني عىل اآلخرين«.
اإلشارة  الكربالئي  الشيخ  وحاول سامحة 

إىل نقطة مهمة جدًا بأن اليوم من يستشهد 
دفاعًا عن األرض واملقدسات من الشيبة، 
أخذوها  التي  النرية  األفكار  تلك  حيملون 
عليه  ت��رب��وا  حيث  احلسيني،  امل��ن��رب  م��ن 
احلسينية،  القضية  مفاهيم  عنه  وأخ��ذوا 
الشعائر  إحياء  يف  مشاركتهم  عن  فضاًل 

احلسينية«.
ومن  الكربالئي  الشيخ  سامحة  ع��ّرج  ثّم 
عامدة  عن  احلديث  إىل  املنرب،  أمهية  خالل 
اهلل(  ال��وائ��يل )رمح��ه  أمح��د  الشيخ  وري���ادة 
من  فقط  »ليس  قائاًل:  احلسيني،  للمنرب 
ان  احلسيني  املنرب  حق  من  بل  علينا  حقه 
نأمل  لذلك  مدرسته،  ونخلد  ذكراه  نخلد 
من اخواننا اعمدة املنرب احلسيني ان يكون 
»اخلصائص  بعنوان  يكون  مؤلف  هناك 

بحضور حشٍد من العلماء والخطباء والمبلغين..
العتبة الحسينية تقيم حفاًل تابينًا بمناسبة ذكرى رحيل عميد 

المنبر الحسيني الشيخ أحمد الوائلي )رحمه اهلل(

احمد  الشيخ  الدكتور  الحسيني  المنبر  عميد  رحيل  لذكرى  إحياًء 
الحسينية  للعتبة  الشرعي  المتولي  وبحضور  اهلل(  )رحمه  الوائلي 
االمانة  اقامت  الكربالئي،  المهدي  عبد  الشيخ  سماحة  المقدسة 
في  االنبياء  خاتم  قاعة  وعلى  المقدسة  الحسينية  للعتبة  العامة 
الصحن الحسيني الشريف حفاًل تابينيًا، استذكرت فيه السيرة العطرة 
للشيخ الوائلي ورحلته مع المنبر الحسيني؛ بمشاركة العديد من 

العلماء والخطباء والمبلغين. 

االأحرار/ قا�سم عبد الهادي
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الوائلية« وحقيقة عندما استمع 
مل��ح��ارضات ال��وائ��يل واع��ي��د 
سامعها مرة اخرى اجدها غضة 
ألول  هلا  استمع  وك��أين  طرية 
هذه  خلود  يف  ال��رس  فام  م��رة، 
املواصفات  هي  وما  الكلامت 
الشيخ  حي��م��ُل��ه��ا  ك���ان  ال��ت��ي 
أصبحت  حتى  اهلل(  )رمح���ُه 
االن  لغاية  خالدة  حم��ارضات��ه 
الفضائيات  وجود  قلة  ظل  يف 
واإلمكانيات اإلعالمية احلالية 
ال��وق��ت، وان��ام جمرد  يف ذل��ك 
هذه  تسجل  بسيطة  كامريات 
اهلل  ش��اء  ولكن  امل��ح��ارضات 

تعاىل ان يكتب هلا اخللود«. 
»دائام  قائاًل،  سامحته  وأردف 
الرس  اعلم عن  أبحث حتى  ما 
حيملها  التي  وامللكات  العلمي 
فهنالك  الكبري،  الرجل  ه��ذا 
ال��ق��درة  ومه��ا  م��ه��امن  شيئان 
كان  التي  واملضمونية  العلمية 
الواقع  ويف  اهلل(  )رمحه  حيملها 
التي  العلمية  ال��ق��درات  ه��ذه 
تعيش  ان  هلا  يمكن  ال  حيملها 
اخللود اال اذا اقرتنت بملكات 
اهل��ي��ة ون��ام��ل م��ن االس��ات��ذة 
هناك  يكون  ب��ان  واملختصني 
دراسة هلذه الشخصية من مجيع 
ابعادها سواء كانت العلمية او 
االنسانية  بامللكات  يتعلق  ما 

التي كان حيملها«.

كام كان لسامحة الشيخ الدكتور 
حممد باقر املقديس كلمة له قال 
املنرب  تأثري  اىل  نظرنا  »لو  فيها: 
وخصوصا  باملجتمع  احلسيني 
ال��ش��ي��ع��ي ن��ل��ت��م��س ذل���ك يف 
جهات متعددة انظروا اىل مجيع 
تكون  ال  االسالمية  الثقافات 
ولكن  عامة  دينية  ثقافة  هل��ا 
عندما تايت اىل مجاعة واتباع اهل 
تراهم يف  السالم  البيت عليهم 
ثقافة عالية حتى بالنسبة للعوام 
لدهيم معلومات كثرية جدا عن 
واىل  والتفسري  والتاريخ  الدين 
ما شابه ذلك؛ كل ذلك بسبب 
عىل  والدليل  احلسيني  املنرب 
الذي  البعض  اىل  انظروا  ذلك 
فتجدهم  التشيع  اىل  ينتمي 
ماليني يف تركيا ومرص ومناطق 
متعددة اخرى متيل اىل مذهب 
حيسب  وبعضهم  البيت  اه��ل 
ولكن  البيت  اهل  مذهب  عىل 
يعرفوا  ال  حتى  منهم  الكثري 
اس�����امء االئ���م���ة ف��ض��ال عن 
اىل  بالنسبة  اخلاصة  املعلومات 
املناطق  اىل  انظر  لكن  املذهب 
احلسيني  املنرب  فيها  يوجد  التي 
واي���ران  ال��ع��راق  دول  م��ث��ل 
واخلليج ولبنان ومناطق اخرى 
اكتسب  قد  منهم  الكثري  جتده 

ثقافة اسالمية ودينية«. 
»املنرب  ان  امل��ق��ديس،  وأض��اف 

ال��ذي  ال��ق��ل��ب  ه��و  احلسيني 
وحب  والثقافة  العلم  يضخ 
جسد  يف  البيت  اه��ل  ووالء 
بالدرجة  الشيعي  املجتمع 
وكلام  ايضا،  واملسلمني  االوىل 
كلام  اكثر  مثقفًا  اخلطيب  كان 
اكثر«،  وت��أث��ريه  ع��ط��اؤه  ك��ان 
مبينًا ان »سامحة الشيخ الوائيل 
نوعية  وطفرة  نقلة  احدث  قد 
باخلطابة ونقلها من السابق اىل 
باقي  عكس  احلديثة  الطريقة 

اخلطاء«. 
وتابع بالقول ان »الشيخ الوائيل 
هو اول من اختذ طريقة التفسري 
اك��د عليه  ال��ذي  امل��وض��وع��ي 

ذلك  بعد 
جم��م��وع��ة 

م���ن ال��ع��ل��امء 
الصدر  الشهيد  رأسهم  وعىل 
ال����ذي ك���ان ع��ن��دم��ا ي��ت��ن��اول 
كاملة  ساعة  عنها  يتكلم  اي��ة 
فهو  املتعددة  ابعادها  واخراج 
الكالم  معرفة  يف  جمتهد  جل 
ينتفع منها غاية  وانام حياول ان 

االنتفاع«. 
احلفل  أن  بالذكر  اجلدير  من 
احدى  إلقاء  شهد  قد  املبارك 
وكذلك  الوائيل  الشيخ  قصائد 
الشاعر  قبل  من  قصيدة  قراءة 
بحق  العلياوي  امحد  الدكتور 
الشيخ الوائيل وكذلك كلمة من 
قبل الشيخ ابراهيم النصرياوي 
وثائقي  فيلم  عرض  وكذلك 
ختام  ويف  الفقيد،  حياة  عن 
)حممد  احلاج  تكريم  تم  احلفل 
ال���وائ���يل( نجل  ح��س��ن أمح���د 
من  اهلل(  )رمحه  الوائيل  الشيخ 
للعتبة  ال��رشع��ي  امل��ت��ويل  قبل 
احل��س��ي��ن��ة امل��ق��دس��ة س��امح��ة  
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
استذكارًا  رمزي،  ومنرب  بدرع 
واحتفاًء بام حققه الشيخ الوائيل 

)رمحه اهلل(.  
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املشهد  ت��اري��خ خ��زان��ة  وي��ع��ود 
قبل  ما  اىل  الرشيف  احلسيني 
1718م   / 1131ه������  س��ن��ة 
وال���ت���ي ك��ان��ت حت��ت��وي عىل 
اخلطية  امل��ص��اح��ف  ن��ف��ائ��س 
واملخطوطات النادرة والتحف 
والذخائر املهداة من قبل امللوك 
ان  اال  واالع��ي��ان،  واالم����راء 
عدة  اىل  تعرضت  اخلزانة  هذه 
ه��ج��امت وح��ش��ي��ة ورسق���ات 
الغارة  منها  كثرية،  ومصائب 
سنة  ال��وه��اب��ي��ة  االج��رام��ي��ة 
والتي  /1802م  1216ه���� 
الكتب  من  كثري  حرق  فيها  تم 
النفائس  وهنب  واملخطوطات 

والذخائر الثمينة.
مُج��ع��ت  1975م  س��ن��ة  ويف 
امل��ص��اح��ف وامل��خ��ط��وط��ات 
اليها  واضيفت  املتبقية،  النادرة 
خمتلف  يف  الكتب  من  جمموعة 
بلغ  واآلداب،  العلوم  أن��واع 
الف  عرش  مخسة  قرابة  عددها 
مبنى خاص  انشاء  ليتم  كتاب، 
باسم )مكتبة الروضة احلسينية( 
الصحن  من  الغربية  اجلهة  يف 
من  بالقرب  الرشيف  احلسيني 

نقلها  تم  والتي  الزينبية،  باب 
عند  اليمنى  اجلهة  اىل  بعد  فيام 
موقعها  يف  القبلة  باب  مدخل 
اىل  تعرضت  اهن��ا  اال  احل���ايل، 
ازالم  قبل  م��ن  اخ���رى  نكبة 
1991م،  سنة  املقبور  النظام 
كتٌب  واحرقت  رسقت  حيث 
كام  كثرية،  ن��ادرة  وخمطوطاٌت 
بعد  املكتبة  قاعات  اصبحت 
مظلم  مكان  عن  عبارة  ذل��ك 
احلسني  اإلمام  زوار  الحتجاز 

)عليه السالم( وتعذيبهم.
املقبور  ال��ن��ظ��ام  س��ق��وط  بعد 
احلسينية  العتبة  ادارة  ب��ادرت 
يف  املكتبة  بافتتاح  امل��ق��دس��ة 
وتأهيلها  2005م  عام  اوائ��ل 
العليا،  املرجعية  م��ن  ب��دع��م 
احتياجات  م��ع  يتناسب  ب��ام 
ورفدها  والباحثني،  املطالعني 
ب����آالف امل���ص���ادر وامل��راج��ع 
ال��ع��ل��م��ي��ة واألك���ادي���م���ي���ة يف 
اإلس��الم��ي��ة  ال��ع��ل��وم  خمتلف 
واإلن��س��ان��ي��ة وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، 
اآلل��ي��ة  ب��األج��ه��زة  وُزّودت 
متطورة  حاسبات  من  احلديثة 
واستنساخ  تصوير  واج��ه��زة 

مع  متقدمة،  برجمية  وانظمة 
ووح��دات  شعب  استحداث 
دورها  لتؤدي  ختصصية،  فنّية 
الفكرية  اخل��دم��ات  تقديم  يف 
وطلبة  للباحثني  وامل��ع��رف��ي��ة 
عىل  إجيابا  ينعكس  بام  العلم 
العام  والثقايف  املعريف  الوعي 

للمجتمع. 

الرؤية املستقبلية:
احلسينية  العتبة  مكتبة  تأمل 
املقدسة ان ُتكّون منظومة ثقافية 
تعكس  ح��ض��اري��ة  وواج��ه��ة 
ال��ف��ك��ر اإلس��الم��ي األص��ي��ل 
تلبية  خ��الل  م��ن  املجتمع  يف 
وتوفري  الباحثني  احتياجات 
املطلوبة  املعلومات  م��ص��ادر 

بعد سلسلة من االنتهاكات التي طالتها..
المكتبية  الخدمات  المعلوماتية وتقديم  المصادر  المالئمة للمطالعة والبحث، وتوفير مجموعات شاملة ومتوازنة من  البيئة  بهدف توفير 
الجيدة بأنواعها المختلفة بالتوازي مع احتياجات وتطلعات المستفيدين، ورعايًة لرفع الوعي المعلوماتي لدى المستفيدين وإعداد برامج 
المعلومات  والتعاون مع مؤسسات  التواصل  عالقات  وتطوير  إرساء  الى  اضافة  المقدمة،  بالخدمات  تعريفية  وأخرى  للمعلومات  تسويقية 
األخرى على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.. كل هذا والمزيد منه استدعى الى اهتمام العتبة الحسينية المقدسة بإيجاد مكتبة شاملة 

وعامة، يعّدها مرتادوها من المكتبات الكبيرة والمهمة في العراق.. 

مكتبة العتبة الحسينية المقدسة توفر اكثر من )120.000( مصدر في كافة مجاالت المعرفة 

تقرير: ح�سني النعمة 
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بعد سلسلة من االنتهاكات التي طالتها..

تتطلع  كام  املتميزة،  واخلدمات 
جمال  يف  وال��ري��ادة  التميز  إىل 
نرش املعرفة والثقافة اإلسالمية 

والرقي  املجتمع  صفوف  يف 
العاملية  املكتبات  مصاف  إىل 
املكانة  مع  يتناسب  بام  املتقدمة 
والعقائدية  والروحية  الدينية 

للعتبة احلسينية املقدسة.
الشؤون  قسم  رئاسة  ودأب��ت 
االهداف  حتقيق  عىل  الفكرية 
ادراك  سبيل  يف  رسمتها  التي 
فأوجدت  املستقبلية،  رؤيتها 
عىل  تعمل  اداري����ة،  هيكلية 

املكتبة  ما حتتاجه  توفري وجتهيز 
من مصادر اكاديمية واسالمية 
املرسومة  التوجيهات  حسب 

من  املكتبة  جمموعات  لتنمية 
املعارض  يف  املشاركة  خ��الل 
ورشائ��ه��ا  وال��دول��ي��ة  املحلية 
واملكتبات،  ال��ن��رش  دور  م��ن 
عىل  استالمها  طريق  عن  أو 
شكل هدايا وترّبعات من قبل 
األش��خ��اص،  أو  امل��ؤس��س��ات 
مع  التبادل  طريق  عن  وكذلك 

اجلامعات واملراكز العلمية.
جمموعة  العمل  ه��ذا  ��م  وح��تَّ

جمتمع  بدراسة  ب��دًءا  واجبات 
امل��ك��ت��ب��ة م���ن خ����الل ث��الث 
ط���رق رئ��ي��س��ي��ة: )امل��الح��ظ��ة 
املبارشة، املقابالت الشخصية، 
ورشاء  االس���ت���ب���ي���ان���ات(، 
ال��ك��ت��ب امل��رت��ب��ط��ة ب��اإلم��ام 
)عليهم  البيت  وأهل  احلسني 
الكتب  وك��ذل��ك  ال���س���الم( 
والكتب  ع��ام��ة،  اإلس��الم��ي��ة 
بالتشاور  احلديثة  األكاديمية 
واملختصني،  األس���ات���ذة  م��ع 
املطلوبة  املجموعات  واختيار 
اجلهات  بعض  مع  بالتعاون 
كافة  وإيداع  باملكتبة،  املرتبطة 
يف  املقدسة  العتبة  مطبوعات 

مكتبة العتبة احلسينية املقدسة.
املكتبة  يف  املتوفرة  األوعية  أما 
ف��ه��ي: )ال��ك��ت��ب، ال��رس��ائ��ل 
العلمية،  الدوريات  اجلامعية، 
امل����ؤمت����رات، ال��ق��وام��ي��س، 
امل���وس���وع���ات، األق�����راص 
ويبلغ  ملفات رقمية(،  املدجمة، 
الورقية  املقتنيات  عدد  امجايل 

120.000 مصدر.
احلديثة  املكتبية  اخلدمات  ومن 
اخلدمة  املكتبة:  توفرها  التي 
املستفيدين  لتعليم  املرجعية، 
وفهرستها  املكتبة  استخدام 
وتقديم  الباحثني  وت��وج��ي��ه 
املبارشة  الشخصية  املساعدة 
اىل  للوصول  امل��ب��ارشة  وغ��ري 
وكذلك  املعلومات  م��ص��ادر 
العلمية من  املراجع  البحث يف 
ودوائ��ر  والقواميس  املعاجم 
والتقارير  واألدل���ة  امل��ع��ارف 
واملستخلصات،  والكشافات 
اإلحاطة  خدمات  اىل  اضافة 
وع��رض  تقديم  يف  اجل��اري��ة، 
قوائم من املصادر التي وصلت 
ومت��ري��ره��ا  ح��دي��ث��ًا  للمكتبة 
اه��ت��امم��اهت��م  ق���در  للباحثني 
احتياجاهتم  تلبية  وحم��اول��ة 
اإلحاطة  نرشة  اص��دار  كذلك 

اجلارية دوريا.

وت����وف����ر 
امل��ك��ت��ب��ة 

خدمة  اي��ض��ا 
للمعلومات،  االنتقائي  البث 
عن  معلومات  بجمع  العاملة 
من  املستفيد  بحث  موضوع 
خالل تقديم استامرة له، اضافة 
باالتصال  البحث  خدمة  اىل 
امل���ب���ارش، وخ���دم���ة ال��رتمج��ة 
لألبحاث اجلاهزة للطبع والتي 
يف  الطبع  رشوط  مع  تتوافق 

املكتبة وبصورة جمانية..
كام حترص املكتبة عىل )اإلجابة 
عن االستفسارات( لذا وفرت 
املكتبة(  أم��ني  )اس���أل  خدمة 
خالل  من  الباحث  ليستطيع 
باقي  وك��ذل��ك  املكتبة  موقع 
االجتامعي  التواصل  مواقع 
ارسال  ج��رام(  تيل  )فيسبوك، 
واحل��ص��ول  املكتبية  اسئلته 
قبل  من  املطلوبة  اإلجابة  عىل 

ختصيص املعلومات يف املكتبة.
توفر  املكتبة  ان  بالذكر  وجدير 
خدمة نرش املقاالت واألبحاث 
القسم  ضوابط  مع  املتوافقة 
الرسمي  املوقع  يف  نرشها  يتم 
جملة  وك���ذل���ك  ل��ل��م��ك��ت��ب��ة 
ككتاب،  طباعتها  او  ال��وارث 
املستفيدين  تدريب  وكذلك 
م��ن خ��الل إع��ط��اء حم��ارضات 
املقدمة  للخدمات  م��وج��زة 
استخدام  كيفية  للباحثني وعن 
البحث  وطريقة  اآليل  النظام 
املعلومات وكذلك  واسرتجاع 
ت��ع��ري��ف ال���ب���اح���ث ب��ن��ظ��ام 

التصنيف املتبع يف املكتبة.
املكتبة  ت��ق��دم��ه  م��ا  وج��دي��د 
كتاب(  رشاء  )اق��رتاح  خدمة 
استامرة  بملء  املستفيد  يقوم 
النظام  طريق  عن  الكرتونية 
تقوم  ل��ك��ي  )ك���وه���ا(،  اآليل 
وحدة التزويد يف املكتبة بتوفري 

الكتاب، ووضعه يف املكتبة.
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املستشفى  م��رشوع  إقامة  وت��ّم 
 3400( ب�  تقّدر  مساحة  عىل 
منطقة  يف  وت��ق��ع  م��رب��ع(  م��رت 
كربالء  بمحافظة  )البهادلية( 
ب����م����وازاة ال��ط��ري��ق احل���ويل 
والنجف،  كربالء  بني  الرابط 
املشاريع  قسم  عليه  وي��رشف 
واالستثامرية  االسرتاتيجية 
تعمل  فيام  املقدسة،  العتبة  يف 
رشكة )cci( عىل تنفيذه، حيث 
وصلت إىل نسبة انجاز )%30(.
شاكر،  ميثم  السيد  وأوض���َح 
املرشوع  عىل  املرشف  املهندس 

م���ن ق��ب��ل ق��س��م امل��ش��اري��ع 
االسرتاتيجية واالستثامرية، بأّن 
»مرشوع مستشفى خاتم األنبياء 
من  وواحد  املهّمة  املشاريع  من 
القلبية  التخصصية  املشاريع 
ويتأّلف من بنايتني املبنى االول 
ويتكّون  الرئييس  املستشفى  هو 
ومساحة  ط��واب��ق(   10( م��ن 
)3000م2(  بحدود  طابق  كل 
الطوابق  هلذه  الكيل  واملجموع 
 28 ب��ح��دود  املستشفى  ملبنى 
الثاين  املبنى  وام��ا  م��رت،  ال��ف 
طوابق  ستة  من  سيكون  الذي 

فهو عبارة عن كراج للسيارات 
الطابقان  وام��ا  طوابق  بأربعة 
االخ��ران  ال��رسداب واالريض 

تكون خمصصة للخدمات«. 
وأض�����اف ش���اك���ر، أن����ه »ق��د 
تتّسع  أن  امل���ق���ّرر  م��ن  ك����اَن 
رسي��ر(   100( ل���  املستشفى 
األوىل،  املخططات  بحسب 
التي  اإلض��اف��ات  بعد  ول��ك��ن 
واملتطلبات  املستشفى  شهدهتا 
الرضورية تم زيادة العدد لتتسع 
رسي��رًا(«،   138( ل�  املستشفى 
»املستشفى حتتوي عىل  ان  مبينًا 

أربع صاالت عمليات وواحدة 
ستكون  ال��ص��االت  ه��ذه  م��ن 
اجلديدة  التصاميم  وبحسب 
اىل  اضافة  م2   100 بمساحة 
ان الطوابق االخرى يف املرشوع 
لسكن  رده���ة  ع��ىل  ستحتوي 
املستشفى  ه��ذه  ك��ون  االط��ب��اء 
استشاريني من  اطباء  ستستقبل 
داخل وخارج  العراق وبشكل 

دوري«.
كام وأشار املهندس املرشف عىل 
املرشوع إىل ان »الغاية من إقامة 
احلاجة  مشاريع هي  مثل هكذا 

بعد توّقٍف دام ألكثَر من عام بسبب الضائقة المالية..
العتبُة الحسينية تستأنف العمل بمشروع مستشفى

 خاتم األنبياء لألمراض القلبية 

بعَد أن أثقَل السفر إلى خارج البالد كاهل المرضى من العراقيين لتلقي العالج 
وإجراء العمليات الجراحية، اتجهْت العتبة الحسينية المقدسة وضمن مشاريعها 
الطبية الرائدة إلى إنشاء مستشفى خاتم األنبياء )صلى اهلل عليه وآله( لألمراض 
القلبية، لتسهم في تقديم العالج الالزم للمرضى، في ظل توفير أفضل األجهزة 

الطبية المتطورة على مستوى العالم.

دي
ال�س

ء ا
سيا
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رار
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ا
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امل���رىض«،  ملعاجلة  هل��ا  امل��اس��ة 
خاتم  »مستشفى  ان  م��ؤك��دًا 
نوعها  من  الفريدة  هي  االنبياء 
كوهنا  ال��ع��راق  مستوى  ع��ىل 
لألمراض  ختصصية  مستشفى 
بصدد  االن  ونحن  القلبية، 
اويل  بشكل  امل����رشوع  اق��ام��ة 
ومن املؤمل ان يكتمل املرشوع 
 24 اقصاها  بمدة  كيل  بشكل 
توقيع  تاريخ  من  اعتبارًا  شهرًا 
العقد اجلديد والذي ينص عىل 
ومدهتا  باآلجل  الدفع  قانون 

سنتان لتنفيذ املرشوع«.
فالح  املهندس  ب��نّي  جهته  من 
يف   )cci( رشك��ة  ممثل  سلامن 
العراق، أن »املرشوع قد توّقف 
وثم  تقريبًا،  واح��د  ع��ام  مل��دة 
بارشت  حيث  العمل  استأنفنا 
املوجودة  االع��امل  يف  الرشكة 
وننتظر  امل����رشوع  يف  ح��ال��ي��ًا 
اجلاهزة  املخططات  تصديق 

تكون  ان  امل��ف��رتض  م��ن  التي 
الرئيسية  والصيغة  أسبوع  ملّدة 
وزارة  ل���دى  اآلن  م��وج��ودة 
عليها  املصادقة  بانتظار  الصحة 
لتكون يف العتبة املقدسة باأليام 

املقبلة«.
وت��اب��َع س��ل��امن ح��دي��ث��ه، ب��أن 
للمرشوع  االنشائية  »االع��امل 
 )%90( نسبة  اىل  وصلت  قد 
تقريبًا وبدأنا بأعامِل الواجهات 
وترّكب  واألملنيوم  والزجاج 
فضاًل   )%  85( بصورة  منها 
بنسبة  احلجر  إكساء  أعامل  عن 
بصدٍد  اآلن  ونحن   ،)%90(
إك��امل  تشمل  إنشائية  أع��امل 
البنايتني  بني  ال��راب��ط  ال��ش��ارع 
انه  مضيفًا  وإي���اب���ًا«،  ذه��اب��ًا 
التي متّر  املالية  الضائقة  »بسبب 
هبا البالد نحن ارتأينا ان نتحرك 
عىل  ونعمل  الرشكة  بإمكانات 
إلفتتاحها.  املستشفى  إك��امل 

واالستفادة من خدماهتا«.
»ه��ذا  ان  إىل  س��ل��امن  ول��ف��ت 
 )1( رقم  املرشوع  هو  املرشوع 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  مع 
ل��ت��أيت ب��ع��ده م��ش��اري��ع أخ��رى 
ضيافة  جممع  م��رشوع  أب��رزه��ا 
الوارث«، مشريًا إىل ان »الرشكة 
تعمل بالرغم من الذائقة املالية 
م��رشوع  إن��ج��از  ع��ىل  البلد  يف 
كافة  عىل  والتغلب  املستشفى 

املعرقالت«.
ص

بعد توّقٍف دام ألكثَر من عام بسبب الضائقة المالية..
العتبُة الحسينية تستأنف العمل بمشروع مستشفى

 خاتم األنبياء لألمراض القلبية 
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البطاقة  قسم  مدير  التقت  »االحرار«  جملة 
املقدم  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  الوطنية 
حتدث  والذي  الغانمي  الرضا  عبد  قاسم 
ق��ائ��ال: م���رشوع ال��ب��ط��اق��ة ال��وط��ن��ي��ة من 
العراق  يف  انشئت  التي  املهمة  املشاريع 
احدثت  والتي  السابقة  السنوات  خالل 
االخرى  البلدان  بباقي  اسوة  نوعية  طفرة 
حمافظة  ثالث  وكربالء  منها،  وامل��ج��اورة 
بعد  الوطنية  للبطاقة  دائ��رة  فيها  افتتحت 
افتتاح  تم  حيث  والبرصة  بغداد  حمافظتي 
الوطنية  للبطاقة  كربالء  مدينة  مركز  دائرة 
العتبة  قبل  من  الكبري  التعاون  خالل  من 
مشكورة  قامت  التي  املقدسة  احلسينية 
هلا  التابع  الدويل  املرأب  موقع  يف  بتزويدنا 
وبدوره سامهت يف تسهيل عمل املرشوع، 
اللوجستية  ب��األم��ور  ت��زوي��دن��ا  وك��ذل��ك 

واغ��ل��ب االث���اث امل��ت��واج��د يف ال��دائ��رة، 
كربالء  يف  ناحية  او  قضاء  كل  يف  وحاليا 
كانت  التي  مدنية  اح���وال  دائ���رة  توجد 
تم  العراقية  املدنية  االح��وال  هوية  متنح 
استبداهلا بالبطاقة الوطنية، ويف حال اكامل 
بالدائرة  املتعلقة  واملتطلبات  االج��راءات 
مرشوع  بافتتاح  نقوم  النواحي  احدى  يف 
هوية  من  وتتحول  فيها  الوطنية  البطاقة 
سنعمل  وطنية،  بطاقة  اىل  املدنية  االحوال 
االح��وال  مديرية  الغاء  عىل  املستقبل  يف 
املدنية وحتويلها اىل مديرية البطاقة الوطنية.
ويف سؤالنا له عن كيفية احلصول عىل هذه 
قائال:  الغانمي  اج��اب  الوطنية  البطاقة 
الكرتونية بعد  املواطن بملء استامرة  يقوم 
دخوله اىل موقع شؤون البطاقة الوطنية يف 
االنرتنت وهذه االستامرة حتتوي عىل عدة 

حقول خاصة باسمه واسم االب واللقب 
املواطن  وغريها، بعد ملء االستامرة يقوم 
تاريخ  عىل  فيحصل  االلكرتوين  باحلجز 
احلجز ومراجعته للدائرة، ومن ثم احلضور 
معه  مصطحبا  املحدد  والتاريخ  بالوقت 
اجلنسية  وشهادة  املدنية  االح��وال  هوية 
العراقية باإلضافة اىل بطاقة السكن ليتسنى 
يف  ومعلوماته  مستمسكاته  تدقيق  لنا 
الدائرة بعد ذلك توجيه املواطن اىل املدخل 
حمطة،  أي  مدخال   23 لدينا  يوجد  حيث 
سجالت  يف  معلوماته  تدقيق  يتم  وبعدها 
وحتميلها  ادخاهلا  تم  التي  املدنية  االحوال 

يف احلاسبات لغرض التدقيق.
سيمر  امُلراجع  بان  القول  يمكننا  منوها: 
ب��أرب��ع م��راح��ل م��ن اج��ل احل��ص��ول عىل 
حيث  املدخل  الوطنية)مرحلة  البطاقة 

االأحرار/ �سياء اال�سدي - قا�سم عبد الهادي

مشروع إصدار البطاقة الوطنية... 
خطوة ناجحة للتغلب على الروتين السائد في البالد

للمواطن على اعتبار ان البطاقة  الر�سمية  امل�ستم�سكات  باإ�سدار  البلد واخلا�س  املهّمة يف  امل�ساريع  البطاقة الوطنية من  يعّد م�سروع 
الوطنية ا�سبحت امل�ستم�سك الذي ميثل املواطن العراقي وبدورِه يهدف اىل بناء قاعدة ا�سا�سية للمواطن من بداية حياته اىل حد 

مماته، حيث يعترب من امل�ساريع املتطورة وفيه نقلة نوعية كباقي البلدان االخرى. 
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يقوم بتدقيق االستامرة وتصحيح االخطاء 
ان وجدت ثم يقوم املدخل بأخذ طبعات 
اىل  باإلضافة  الوجه  وص��ورة  االص��اب��ع 
املعاملة  تتحول  حيث  ال��ع��ني،  قزحية 
ايضًا  املدقق  اىل  املدخل  من  الكرتونيًا 
تؤرشف  ثم  الرشوط  وفق  املعاملة  يدقق 
وبطاقة  املدنية  االح��وال  وهوية  الشهادة 
اكامل  بعد  النظام وحتفظ،  ايضًا يف  السكن 

املدقق للمعاملة حييلها اىل شعبة احلسابات 
تقريبًا  معاملة  كل  عن  الرسوم  الستيفاء 
فقط  دينارًا  ومخسون  ومئتان  االف  مخسة 
إلصدار البطاقة الوطنية عن الفرد الواحد، 
معاملته  ترتحل  ايضًا  الرسوم  دف��ع  بعد 
الذي  املدير  وكيل  او  املدير  اىل  الكرتونيًا 
عدم  لضامن  كافة  املعلومات  بتدقيق  يقوم 
وجود اخطاء يف املعاملة(بعدها يتم حتديد 

موعد االستالم الذي يكون الكرتونيا.
واكمل حديثه: بالنسبة لطبع البطاقة يكون 
مركزيا يف بغداد، ويف حال فقداهنا او تلفها 
يتم منح املواطن بدل ضائع او بدل تالف، 
وسابقا كانت اغلب دوائر الدولة تستخدم 
يف معامالهتا هوية االحوال املدنية وشهادة 
اجلنسية وبطاقة السكن وبقية املستمسكات 
بالبطاقة  استبداهلا  تم  االن  بينام  االخ��رى 
املعلومات،  اغلب  حتوي  وهي  الوطنية 

كانت  الوطنية  للبطاقة  املرشوع  بداية  ويف 
تتعامل هبا ولكن حصل  الدوائر ال  بعض 
املوظف  ان  عىل  النزاهة  وبني  بيننا  تنسيق 
املستمسك  هذا  استقبال  عن  يمتنع  الذي 
يعترب مقرّصا وحياسب ألن هذا املستمسك 
ال��وزراء  رئاسة  من  توجيه  وفيه  رسمي 
ملزم  الدوائر  من  دائ��رة  أي  يف  فاملوظف 

باعتامده.
وجاء يف قوله ايضا: هناك توجيه من وزارة 
قارئ  باستالم  الدوائر  كافة  اىل  الداخلية 
اجلهاز  استالم  تم   ً وفعال  الوطنية  البطاقة 
والرضيبة  املحكمة  منها  دوائ��ر  عدة  من 
وتم  االخرى  الدوائر  وبعض  واجلوازات 
متخصص  كادر  لدينا  وحاليا  هبا،  العمل 
ت��م ادخ��اهل��م ال��ع��دي��د م��ن ال����دورات يف 
امهية  اكفاء،  ضباط  عليهم  ويرشف  بغداد 
لكل  فسيكون  كبرية  الوطنية  البطاقة 
غريه،  اىل  يمنح  ال  به  خاص  رقم  مواطن 
بني  يربط  الذي  العائيل  الرقم  هناك  ايضًا 
ان  حيث  واالط��ف��ال  وال��زوج��ة  ال���زوج 
»سيم  خمفية  رشحي��ة  عىل  حتتوي  البطاقة 
كارت« حتتوي كافة املعلومات من اجلنسية 
واجلنسية  اجلنسية  وش��ه��ادة  والصحيفة 
وبطاقة السكن، من الناحية االمنية يصعب 
تزويرها، ايضًا يستفاد من بصمة اليد حيث 
منها،  االستفادة  اجلنائية  االدل��ة  بإمكان 
ويقدم  والده  يأيت  اجلديد  للمولود  بالنسبة 
يف  تسهيالت  هناك  ويكون  ال��والدة  بيان 
يوم  يف  احلضور  يستطيع  ال  ملن  املعاملة 
تسهيالت  هناك  وكذلك  حيث  احلجز 
الشعبي  واحلشد  واجليش  الرشطة  ملنتسبي 
بعد ان يثبت ذلك او يف حالة وجود وفاة او 
حتى املواطن الذي حيجز وال يأيت يف املوعد 

باستطاعته  املقرر 
مدة  بعد  املراجعة 

كانت  الثانية  ايام.وقفتنا  مخسة  تتجاوز  ال 
حمافظة  يف  الوطنية  الدائرة  مدير  وكيل  مع 
النرصاوي  صالح  حيدر  الرائد  كربالء 
الذي حتدث قائال: مرشوع البطاقة الوطنية 
املستمسكات  فيه  حتولت  جديد  مرشوع 
لديه  وامل��واط��ن  الكرتونية  اىل  ورقية  من 

عىل  احل��ص��ول  اج����راءات  ح��ول  ضبابية 
ل��إلج��راءات  بالنسبة  الوطنية،  البطاقة 
عن  االلكرتوين  احلجز  طريق  عن  تكون 
الوطنية  البطاقة  موقع  اىل  الدخول  طريق 
ويعطي معلوماته ويتم حتديد موعد احلجز 
االلكرتوين  احلجز  ان  حيث  االلكرتوين 
جينِّب الوساطات والتدخالت واملحسوبية 
موعد  م��ن  استثناءات  هناك  ولكن   ..
تأشري  ح��االت  وه��ي  االل��ك��رتوين  احلجز 
للمولودين  بالنسبة  او  الوفاة  او  الطالق 
يكون  الوطنية  للبطاقة  بالنسبة  اجل��دد، 
فيها رقم عائيل حيث ان اول 4 ارقام رمز 
املحافظة و االرقام التي بعدها رقم السجل 
متزوج  غري  الشخص  كان  فان  والصفحة 
ارقام  نفس  والصفحة  السجل  رقم  يكون 
السجل والصفحة لوالده ولكن بعد زواج 
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الشخص سيتم منحه رقم سجل وصفحة 
بالنسبة  الرقم  نفس  ويعتمد  به  خاصة 
الرقم  بني  فرق  هناك  واوالده،  لزوجته 
العائيل والرقم الوطني فالرقم الوطني لكل 
يكرر، يف حالة  به وال  مواطن رقم خاص 
للزوج  الوطنية  البطاقة  جلب  يتم  الطالق 
مع قرار الطالق فيتم تأشريها يف احلاسوب 
الزوجة  اما  للزوج،  العائيل  الرقم  فيعطيه 
العائيل ألهلها أي  الرقم  اىل  فيتم ارجاعها 
اغلبهم  متخصص  ك��ادر  لدينا  لوالدها، 
والبطاقة  احلاسبات  جم��ال  يف  متخصص 
متنع  امنية  مميزات  فيها  نوعها  من  فريدة 
عن  تقرأ  خاصة  رشحية  فيها  التزوير  من 
ايضًا  املعلومات،  يقرأ  طريق جهاز خاص 
قزحية  واخذ  البصامت  من  االستفادة  يتم 
العني فيستفاد منها لدوائر الرشطة واالمنية 
البصامت  ع��ىل  ال��ت��ع��رف  يمكن  ح��ي��ث 
واالمور االخرى، اغلبية السيطرات لدهيا 
اسامء الشخاص مطلوبني باالرهاب وغري 
ذلك فتحصل مشكلة تطابق بعض االسامء 
االسم  مطابقة  فيتم  املواطنني  بعض  مع 
وايضًا  االم  واس��م  للشخص  الرباعي 
م��زورة،  ام  صحيحة  اهل��وي��ة  ه��ذه  ندقق 
 2016/2/22 بتاريخ  دائرتنا  فتح  تم 
يقارب  ما  اصدار  تم   2016 عام  وخالل 

االقبال  ويعترب   ، وطنية  بطاقة  الف   39
حيث  ج��دي��دا،  امل��رشوع  لكون  متوسطا 
يقارب 372 سجال يف  ما  لدينا يف كربالء 
لو  السجالت  وهذه  املركز  كربالء  دائ��رة 
نرضهبا بان معدل الشخص لديه 5 اطفال 
سيكون العدد يقارب مليون شخص وهذا 
الدوائر ال  املرشوع مرشوع جديد وبعض 
تتعاون وتتعامل مع البطاقة الوطنية ولكن 
تعمل  الدوائر  مجيع  تقريبًا  االن  كربالء  يف 

بالبطاقة الوطنية املوحدة.
عيل  حسني  عيل  املواطن  يقول  جهته  ومن 
كل  النرص:  كربالء/حي  حمافظة  اهايل  من 
ما شاهدناه من خدمات هنا هي جيدة من 
جللوس  كبرية  قاعة  كتوفري  التنظيم  ناحية 
حسب  منهم  كل  دور  النتظار  املراجعني 
وجعل  االزدح��ام  ويقلل  التسلسيل  الرقم 
من  طبيعي  بشكل  دوره  ي��ؤدي  املوظف 
جانب وتسهل عىل  املواطن امتام اجراءات 
اصدار البطاقة الوطنية املوحدة بيرس ودون 
لديه  هو  من  مراعاة  عن  فضاًل  هذا  تعقيد 

اطفال رضع فيتم متشية  معاملته مبارشًة.
الوطنية  البطاقة  مرشوع  ان  عيل:  ويضيف 
ماذا  وع��ىل  كثريًا  عليه  اطلعت  شخصيًا 
يتضمن فهو مرشوع ضخم وكبري وفضاًل 
عن ترشيقه لعدد من املستمسكات الثبوتية 
من  باحلد  واس��ع  بشكل  يساهم  ان��ه  اال 
من  موجود  ما  كل  كون  التزوير،  ظاهرة 
موزعا  املوحدة  البطاقة  هذه  يف  معلومات 
بشكل الكرتوين عن طريق شبكة عنكبوتية 
يسمح  وال  الدولة  مؤسسات  مجيع  عىل 
املستمسك  بأي خرق يوضع حتت مسمى 
الثبويت ويتم كشفه مبارشة يف حال حدثت 

مثل هكذا حاالت.
كربالء  حمافظة  من  عباس  ك��رار  املواطن 
البطاقة  اعترب  سعد:  سيف  املقدسة/حي 
العراقي  للمواطن  ج��دا  مهمة  الوطنية 
الرسمية  املستمسكات  باقي  عن  وتغنيه 
البطاقة  اجلنسية,  شهادة  االربعة)اجلنسية, 
عملية  ال��س��ك��ن(يف  ب��ط��اق��ة  ال��ت��م��وي��ن��ي��ة, 
ومن  املختلفة,  ال��دول��ة  ل��دوائ��ر  مراجعته 
ما  نوعا  البلد  جانب اخر تدل عىل مواكبة 
البلدان  باقي  تعيشه  الذي  الكبري  للتطور 
االخ���رى, واق��وهل��ا ب��رصاح��ة ت��ام��ة هناك 
دائرة  وموظفي  املواطن  بني  كبري  تعاون 
يف  تامة  سهولة  وهناك  الوطنية  البطاقة 
وحسب  مواطن  لكل  البطاقة  تلك  منح 
به بعيدا عن املحسوبيات  الرتتيب اخلاص 
دوائر  باقي  يف  نواجه  الذي  واملجامالت 
اخلاصة  االس��ت��امرة  بسحب  قمنا  ال��دول��ة, 
بعد  االنرتنت  طريق  عن  الوطنية  بالبطاقة 
شخص  بكل  اخل��اص��ة  املعلومات  م��لء 
لنا  موعد  حدد  وبعدها  العائلة  اف��راد  من 
اىل  للمراجعة  ايضا  االنرتنت  طريق  وعن 
الدائرة واخذت بعض املعلومات االخرى 
احلصول  مراحل  ومتت  وغريها  كالبصمة 
عىل تلك البطاقة بسهولة تامة بعد التعاون 

الكبري من املوظفني. 
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اكدت  )االح��رار(  به  ويف ترصيح خصت 
من  يعترب  االلقاء  فن  ان  قائلة:«  احلمية 
عىل  واسع  بشكل  ويعتمد  اخلطابة  فنون 
املوهبة الفطرية لإلنسان من جانب والعلم 
عن   ،فضاًل  اخر  جانب  من  مكتسب  ال   
الكالم ووضوح  اعداد واخراج  املهارة يف 
الصوت واملخزون الثقايف وطالقة اللسان، 
اىل  اضافة  احلديث،  أثناء  الرسعة  وع��دم 
جمتمعة  األم��ور  ه��ذة  وك��ل  واجل��رأة  الثقة 

لتجذب مسامع  احلضور وتشد إنتباههم.
لفن  أسسا  هناك  »ان  قائلة:  واض��اف��ت 
اإللقاء جيب اإلملام هبا ومراعاهتا عند إلقاء 
هذه  ومن  الناس  أم��ام  كلمة   أو  حم��ارضة 
االط��الع  وسعة  واملعرفة  العلم  األس��س 
 ، بالكلامت  والتالعب  اللغوية  واملهارة   ،
والرسائل  اجليد  االع��داد    ، اهلدف  حتديد 
 ، بالنفس  الثقة   ، أفضل  ألداء  الواضحة 

وايضا الصدق ، ومراعاة حال السامعني ».
ف��ي��ام حت��دث��ت م��س��ؤول��ة وح���دة االع���الم 
النسوي املهندسة ندى اجلليحاوي وقالت: 
» ان اهلدف  من اقامة مثل هكذا ورش هو  
لتنمية  مهارات الكوادر النسوية االعالمية 
يف  والتأثري  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
خجل   او  خوف  دون  عالية  بثقة  االخرين 
عىل  ق��ادرات  ليكونن  املنتسبات  ولتأهيل 
القاء املحارضات وكذلك عرافة احلفل يف 

املحافل النسوية«.
صاحب  انعام  املتدربة  حتدثت  جهتها  من 
 »: قائلة  ال��ورش��ة  يف  املشاركات  اح��دى 

االمهية  غاية  يف  كان  الورشة  موضوع   ان 
بالنسبة للمرأة  ملا له  من امهية يف التصدي 
عوامل  عىل  والتغلب  اخلطاب   ملوضوع 
اجلمهور  م��واج��ه  عند  والقلق  اخل���وف 
نفس  يف  مؤثر  بأسلوب  املعلومة  وايصال 

املتلقي لتعم الفائدة بأسلوب اوسع«.
النسوي مستمرة  ان وحدة االعالم  يذكر: 
شأهنا  م��ن  ورش  ه��ك��ذا  مثل  اق��ام��ة  يف 
شتى  يف  النسوي  العنرص  قابليات  تنمية 
واألدبية  والعقائدية  الفقهية  املجاالت 
والفكرية واالعالمية سواء من خالل اقامة 

املسابقات او اقامة الدورات والورش«.

وحدة  االعالم النسوي تقيم ورشًة في فن االلقاء المؤثر 
�سيد  جممع  قاعة  ،وعلى  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  العام  االمني  ملكتب  التابعة  الن�سوي  االعالم  وحدة  اقامت 
ال�سهداء )عليه ال�سالم (، .ور�سة  ابداعية يف ) فن االلقاء املوؤثر ( قدمتها املدربة زينب حمية ومب�ساركة 15 متدربة.

ضمن برنامجها الدوري في اقامة الورش االبداعية بمجال االعالم ....
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أرجوانًا  املتأرجح  الدامي  األفق  هناك، بني 
يف  املنسابة  والرمال  الصحراء،  هامة  فوق 
شمٌس  تأّلقت  السامء،  تعانق  ول��نٍي  رف��ٍق 
هاربة،  قصة  لنا  لتحكي  وتوهجت  غاربة، 
قد  ساكبة،  ن��دًى  كقطرة  رقيٍق  طفٍل  عن 
سكن منه األنني، فوق مهده املنسوج بدموع 
غامماهتا  آخر  السامء  رسمت  هناك  احلنني. 
الرمضاء،  الشمس ووهج  ألق  بني  الوردية 
وتنّفست النسائم آخر زفراهتا لتفيض نحو 
خلفه  الشهداء  سيد  وقف  هناك  العالء. 
نساٌء وأطفاٌل يصطرخون ظمًأ وبالء، ويتاًم 
وترماًل وعناء، وأمامه حشود وألوف مؤلفة 
من األعداء، وهتف ملء األرض والفضاء:
يذّب  ذابٍّ  من  أال   ... ؟!  نارص  من  _ أال 
الوليد،  ومتلمل  األنبياء؟!  خاتم  حرم  عن 
بالبكاء،  السامء  أج��واز  وش��ّق  قامطه  قّطع 
وتأّوهت  احل��دي��ث،  أم��ه  دم��وع  وترمجت 
الظمأ  حر  شاكيًا  يبكي  يكن  مل  احلوراء.  له 
الذي  الاّلهب  الرضيع  وهو  لّظاه،  الذي 
تشقق فؤاده شوقًا إىل املاء!..مل يكن رصاخه 
وهو  الصغار،  حاجات  من  حاجة  لطلب 
الكبري قدرًا بني األصفياء! لقد كانت جوابًا 

وصدًى للنداء!
لبيك يا أبا عبد اهلل! حينها استحق )عبداهلل( 
النجباء. لثلة  ينضم  أن  واستحق  اسَمه، 
األصوات  كادت  صوبه،  األبصار  انشّدت 
نحوه  أخيها  أم  وه��ّب��ت  ق��رب��ه،  تصمت 
أبيه  به إىل  بلهفة وكربة، واحتضنته لتخرج 
احلسني،  وتلّقاه  حربه...  دون��ه  فيخوض 
قد وجد  ثاقبًا  ربه، وشهابًا  اشتاق  قد  عبدًا 
له  دربه، فرفعه بني يديه كراية احلمد طالبًا 
املاء  رشبة  أهي  ت��رى،  رشب��ة...  القوم  من 
سهم  هو  أم  ؟!  الرضيع  ذاك  أردت  التي 
والبغي  الغدر  أه��ل  س��دده  ال��ذي  الغدر 
الشنيع؟! أم هي كلمة الناكثني والقاسطني 
هلف  البقيع؟!  يوم  منذ  جده  حاربوا  الذين 
ِوردا،  لوليده  األب  استسقى  لقد  نفيس، 
وفاض  وحقدا،  كيدًا  طغياهنم  من  فسقوه 
تندى،  احل��رى  وبأنفاسه  الكأس  دمه  من 

وسقاه جده املرتىض يف علياه نورًا وشهدا.
رباه، ها قد عاد عبد اهلل، باسم الثغر دامي 
الودجني، ... ترى كيف نظر إليه احلسني؟! 
اعتنقه  طاملا  ال��ذي  اجليد  ذلك  رأى  كيف 
وقّبله بأنفاسه القدسية وكفيه املعطاءتني؟! 

املتفق  الدم  يرى  كيف مل تفض روحه وهو 
دون  دموعه  فاضت  لقد  املعني؟!  ذاك  من 
الغيب،  سجوف  نظرته  لتخرتق  ري��ب، 
مأل  لقد  احلبيب.  ارتقى  حيث  إىل  وترتقي 
السامء  نحو  هبام  ورم��ى  الكفني،  دم��ه  من 

لتشهد عىل فعله ذاك كل روح وعني.
قالوا: مل تسقط من الدم قطرة إىل األرض!

نواميس  اهلل  عبد  ي��ا  دم��ك  اخ���رتق  لقد 
الطبيعة، كام نفذ صوتك عرب أستار التاريخ، 
الطفولة  ب��رباءة  ينبئ  رقيقًا  إلينا،  ليصل 
القلوب  أوج��اع  حيكي  رق��راق��ًا  املقهورة، 
املنساب  املحسن  كنور  ساطعًا  املكثورة، 
الفقار  البتول، قاطعًا كحد ذي  خلف باب 
املسلول، حقًا حقيقًا ال تطمسه كل غياهب 
الكون وظلامت الوحول. يا أبا عبد اهلل، هي 
ما  أمرًا  هلا  كّناك هبا جدك، ورصد  كنيتك، 
عرفناه إال حينام وقفت هناك، ورفعت عبد 
اهلل بني يديك قربانًا لنداك، ليقول بدمه ما مل 
ليكون  اهلل،  عبد  أبا  يا  لبيك  سواك:  يفهمه 
سيد  يدي  بني  الشهداء  آخر  هو  اهلل  عبد 

الشهداء.

الشهداءآخ��������������ر   رجاء حممد بيطار 
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َمَثاًل   ُ اهللَّ َب  رَضَ َكْيَف  َتَر  َأمَلْ  تعاىل:  قال 
َثابٌِت  َأْصُلَها  َبٍة  َطيِّ َكَشَجَرٍة  َبًة  َطيِّ َكِلَمًة 
اَمء )24( ُتْؤيِت ُأُكَلَها ُكلَّ  َوَفْرُعَها يِف السَّ
اأَلْمَثاَل   ُ اهللَّ ُب  َوَي��رْضِ ��ا  َ َرهبِّ بِ��إِْذِن  ِحنٍي 
َوَمَثُل   )25( ُروَن  َيَتَذكَّ ُهْم  َلَعلَّ لِلنَّاِس 
ِمن  اْجُتثَّْت  َخبِيَثٍة  َكَشَجَرٍة  َخبِيَثٍة  َكِلَمٍة 
 )26( َق��َراٍر  ِمن  ��ا  هَلَ َما  اأَلْرِض  َف��ْوِق 

سورة ابراهيم.
ي��ا ل��روع��ة امل��ث��ال! أس��ل��وب ي��دل عىل 
الشجرة  ألمر  الطيبة  الكلمة  مشاركة 
الطيبة يف صفته الواضحة وهي الطيب، 
الكلمة  وهي  األول  الطرف  ليكتسب 
)املشبه( من الطرف الثاين وهي الشجرة 
قوة  وتكمن  ومجاله،  قوته  به(  )املشبه 
وظالهلا  خضارها  يف  الشجرة  ومج��ال 
ونسيمها  األخ��اذ  ومنظرها  وث��امره��ا 
النداوة  أريج  أغصاهنا  فوق  الضارب 
والفكاهة والطراوة، التي تفتح القلوب 
شغفا بحب مجال الطبيعة األخاذ، وهو 
ال حمالة جيلب للنفس الطمأنينة والدعة 

واالستقرار.
الطيبة  بالشجرة  االنسان  يستأنس  مثلام 
التي  الطيبة  بالكلمة  يستأنس  كذلك 
تصقل نفسه، وهتيج عواطفه، وتداعب 
وسعادة  ألقا  أكثر  وجتعلها  روح���ه، 
الطيبة  بالكلمة  لنتسلح  تعالوا  وهبجة، 
مع األب واألم والزوجة واألطفال، مع 
املحل،  يف  املشرتي  الدائرة،  يف  املراجع 
التلميذ يف املدرسة، وهكذا دواليك... 
لكي ترتسخ فينا حالوة احلياة املستقرة 
خريها  املنغصات،  عن  البعيدة  الثابتة 
وأصب، ونواهلا متدفق، يصيب وأبلها، 
نخب  من  وينتيش  وال���داين،  القايص 

مودهتا القريب والبعيد.
ذلك  وع��ادل  وفهيم  مبرص  كائن  أي 
لذاكرة  يا  اللسان!  بطيب  يتحىل  الذي 
لعينيه  ويا  وأدقها!  أوسعها  ما  الطيب 
ما  لوجدانه  ويا  وأنقذها،  أصفاها  ما 
أثبتها  ما  ألرجله  ويا  وأصدقه!  أرهفه 

وأقواها، ويا لرأسه ما أعاله وأشمخه، 
ذلك  وظ��امل  وبليد  أعمى  هائم  وأي 
لعفونتها  يا  الكالم،  ببذاءة  يتسم  الذي 
منها  يطفح  ملا  يا  وأشقاها،  أوسخها  ما 
وال  وبغضاء،  وعداوة  وحقد  نكد  من 
والتخلص  منها  االقتصاص  من  حيلة 
باالجتثاث  إال  القاتلة  تداعياهتا  من 
القرار  أن  حيث  وإلب���ادة،  واالق��ت��الع 
واملكنة للجامل وطيب الكالم وما عداه 

ما له من قرار.
املسرية احلضارية هي الكلمة والشجرة 
الطيبة التي ترضب أصوهلا يف األعامق، 
وهي  السامء،  عنان  إىل  فروعها  ومتتد 
تؤيت  األرض،  يف  مكني  ق���رار  ذات 
ثامرها كل حني بإذن رهبا املتعال، وهذه 
األعاصري  هتزها  ال  قوية  ثابتة  الشجرة 
والعواصف، أما احلضارة اجلاهلية فهي 
التي  اخلبيثة  والشجرة  اخلبيثة  الكلمة 
اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار، 
ومهزوزة  ضعيفة  فهي  قدمها  ورغ��م 
تقتلعها  ثابتة  وغري  رخوة  أرض  وعىل 

األعاصري وتلقي هبا يف مزبلة التاريخ.
احلضارتني  هاتني  أن  العجيب  وم��ن 
إىل  ال��ت��اري��خ،  أع���امق  إىل  معا  مت��ت��دان 
عرب  معا  وتتكونان  وقابيل،  هابيل 
يف  ختتلفان  فهام  ذل��ك  وم��ع  األج��ي��ال، 
فاحلضارة  والثبات،  واألصالة  العراقة 
قوية  جذور  ذات  عريقة  أصيلة  اإلهلية 
األعاصري  حتركها  ال  وراس��خ��ة  ثابتة 
مهزوزة  اجلاهلية  واحلضارة  اهلوجاء، 
ضعيفة مبتورة اجلذور، هذا هو الفارق 
توارثهام  اللتني  احلضارتني  هاتني  بني 
إىل  بينهام  فيام  يتأرجح  وهو  اإلنسان، 
أي  بيده  الصائب  فالقرار  الساعة،  يوم 
الطريقني ينتخب، طريق الكلمة الطيبة 
املالئمة  األج��واء  ولبيئته  له  توفر  التي 
وطريق  املتألقة،  احل��ض��ارة  لتكوين 
حلضارات  يمهد  الذي  اخلبيثة  الكلمة 

سادت ثم بادت.
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ـــــــد ـــــــدي َج ــــــــــــا  ــــــــــــان اأت قـــــــــــرانـــــــــــا  اأن  لـــــــــــو 
ــــــالء ــــــرب ـــــــــوحـــــــــي عـــــــــن ك مـــــــــــــــاذا يــــــــقــــــــول ال
هــــــــــل يــــــــــا تــــــــــــــرى نـــــ�ـــــســـــمـــــع عــــــــــن مـــــزيـــــد
ــــــوح ــــــس ــــــو� ــــــل ال ــــــك ـــــــــول ب ـــــــــق �ــــســــنــــ�ــــســــمــــع ال
ــــــود اخلــــــل ـــــــوى  ـــــــح ف ُتـــــــــــرِجـــــــــــَم  ـــــــال  ـــــــرب ك يف 
غــــــــايــــــــٍة مــــــــــــن  اهلل  اأراَد  ــــــــــــــــا  وم
مــــــــوقــــــــٍف يف  ـــــــــنُي  ـــــــــس احلـــــــــ� اأعــــــــلــــــــنــــــــهــــــــا 
ــــــل الـــــعـــــ�ـــــســـــور ــــــك ـــــــا ب ـــــــي ـــــــدن ــــد ال ــــه ــــس ــــ� ــــت ــــل ف

ــى ــت م اإىل  الـــــ�ـــــســـــرو�ـــــس  ـــــل  اخلـــــي مـــــ�ـــــســـــرَج  ــــــا  ي

ـــي ـــع ـــام ـــس ـــ� ـــــك م ـــــس ــــــريــــــُخ الـــــــبـــــــاب � هــــــــــذا �ــــــس

اأ�ــــســــلــــعــــي ـــــــــــّزق  م ـــــــبـــــــاب  ال �ـــــســـــريـــــخ  ذا  هـــــــو 

ــــــــــــــــزال مـــــــائـــــــاًل هــــــــــل مــــــــــن مــــــغــــــيــــــث مــــــــــا ي

�ــــــســــــارعــــــًا جتــــــ�ــــــســــــّم  قــــــــد  جــــــنــــــني  ذا  هــــــــو 

ـــــــــق اأفـــــــــــــــال يـــــهـــــيـــــجـــــك �ــــــــســــــــوط عــــــــبــــــــٍد اآب

ـــــدُه ـــــم غ يــــــــفــــــــارق  اأن  لــــ�ــــســــيــــفــــك  اأ�ـــــــــســـــــــرج 

ـــا ـــه ـــن ـــي ـــن ج فــــــــــــوق  الـــــــــبـــــــــاب  وراء  الذت 

هــــــــي فــــــــاطــــــــٌم قــــــــد جـــــــــــــــــاوزوا خـــــــــــــــدرًا لـــهـــا

ــــــرى ـــــــــا ت ــــــرب ي ــــــي ـــــــــًا خل ـــــــــاب ـــــــًا ب ـــــــع ـــــــال ـــــــــا ق ي

�ـــســـامـــتـــًا كـــ�ـــســـحـــك  ــــــــوق  ف ـــــدك  ـــــم غ ــــــــّل  ظ ِلَ 

ـــــنـــــهـــــا ـــــي ــــــــٌي اأن اأفـــــــــــــــال يـــــهـــــيـــــجـــــك يـــــــــا عــــــــل

غـــــا�ـــــســـــبـــــًا ـــــــُل  ـــــــه من كــــــيــــــف  ــــــي  عــــــل يـــــــــا  اأو 

ــــــــرى اف اإن  كــــــنــــــت  ـــــــــــــن  اأي عــــــلــــــي  ــــــــا  ي اآو 

و�ـــــســـــيـــــة قــــــــيــــــــدتــــــــك  ــــــــي  عــــــــل يــــــــــــا  اآو 

ــــــــاِر ــــــــث ال اخـــــــــــــذ  اأمــــــــهــــــــلــــــــت  مـــــــتـــــــى  واىل 

ــــــد واملـــــ�ـــــســـــمـــــار ــــــب ــــــع ــــــاط ال ــــــي ــــــس يـــــ�ـــــســـــكـــــو �

ــــــار ــــــن ــــــــــــدح ال ــــــــه طــــــــغــــــــاة ق ــــــــت ــــــــع ـــــــــد اأوج ق

الـــــــثـــــــاِر يف  ــــــــْل  ــــــــسَ � لــــــلــــــثــــــاأر  طــــــالــــــبــــــًا  ــــــــا  ي

ـــــــار ــــــــــــــب ج ــــــــــــــرائ ــــــب وال ــــــل ــــــس مـــــــــــن بـــــــــــني �

خـــــــمـــــــاِر دوَن  وهـــــــــــــي  ـــــا  ـــــه ـــــي عـــــل يــــــعــــــلــــــو 

ـــــيـــــفـــــك مــــــــرعــــــــب الـــــفـــــجـــــار فـــــ�ـــــســـــلـــــيـــــل �ـــــس

ــــــار ــــــّظ ــــــن ـــــــــن ال ـــــــُرهـــــــا ع ـــــــات ـــــــس والـــــــــــبـــــــــــاب �

ـــــــــن االإ�ـــــــــــســـــــــــرار وجتــــــــــــــــــــــــاوزوا �ـــــــــــســـــــــــّرًا م

ـــــفـــــقـــــار ال ــــــن  حــــــا�ــــــس غـــــــــمـــــــــُدك  ـــــــــــّل  ظ ِلَ 

ـــــــــوَب الــــــــــــدار ـــــــاء �ـــــــــس ـــــــن ـــــــطـــــــاول اجلـــــــب ـــــــت ف

ـــــــــّق كـــــــــــل جـــــــــــدار فـــــــاأنـــــــيـــــــنـــــــهـــــــا قـــــــــــد �ـــــــــس

ـــــــث حـــــمـــــار ـــــــوط وهـــــــــــــو ثـــــــل ــــــو بـــــــ�ـــــــس يــــــعــــــل

ـــــــار ـــــــب اجل ـــــــى  ـــــــل ع ـــــا  ـــــه ـــــت ـــــل ـــــح ن ـــــــــــــــــذ  اأخ يف 

غـــــمـــــار خلــــــــو�ــــــــس  اأو  ثـــــــــــــــاأر  اخــــــــــــذ  ـــــــــن  ع

خ�سري البياتي
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فسحٌة سماوية ... مع سيدة الكونين
ما زلُت ابحث عنك يف العيون وبني ال�س��طور..ال �س��لطة يل على را�سي 
وفقد ل��ذة الهذي��ان، واأ�سيق مب��ا حويل، ويغلبن��ي الياأ���س واالإحباط 
ميلكني، وتت�س��ظى نظراتي حول نف�س��ي، وحول عامل يحرتق، وافقد 
االإح�س��ا�س اأي�سا، ويتفخخ �س��مريي، واأمزق كل كتاباتي وانرث كتبي 
وارحت��ل عن الن�سو�س االإلهية.. اأع��رتف بان ال طاقة يل على منع نف�سي 

من اخلطايا تالحقني يف مبكى االأر�س.
واأ�ساأل هل فق��د االأمل يف اأن اأراك..؟ هل �سادروا ا�سمك مرة اأخرى..؟ 
كيف اأخاطبك يا �سيدة الكونني..؟ حتى ا�سرع اأخطائي و�سط �سيائك 
واأم�س��ي مطمئن��ا واترك باب احلل��م مواربا..رغم يقين��ي اأن قربك يف 
البع��د، وبعدك يف القرب، فمن �سل��ك طريق معرفتك وتوغل يف عمق 
م�سابك وجدك يف كل �سياء تنرثين كراماتك با�سم الذي ال ينفد، حتى 
اأ�سبحت يف كل الوجود فاطما..وكل اأيام الفاطميات جتربين من عرفك 
على الع��ودة للقراءة وحفظ االأدعية، وتوؤكدي��ن ب�سواهد كراماتك اأن 

من مت�ّسك بها نال ال�سعادتني وعافية ال دخل للطبيب فيها..!
ك��م يجب اأن يكون اجلرح وا�سعا حتى اأحمو من لوح ذاكرتي كل تدوين 
اأحم��ق؟، كم يج��ب اأن ا�سمد بني احل��ذر واخل��وف..؟ ورا�سي تزدحم 
في��ه الهواج���س واالأفكار... اأريد اأن اأبوح لك وح��دك.. اأريد اأن اروي 
يف ح�سرت��ك خماويف..كما كن��ت ت�سمعينني حني ابك��ي واأنوح واأطلق 
ب�سمت اأ�سم��اء من حتبني واأتو�سل بك �سيدتي بح��ق دمه الطاهر الذي 
اأ�سب��ح امة..وي��دك الكرمية مت�سك هامت��ي، وترفع عن �س��دري الهم 
الثقي��ل وتخل�سني م��ن كابو�س��ي اليومي..وا�ستعي��د حياتي....يف 

حلظ��ة اكتمال ناجيتك ب�سوت ه��ادر من اأعماق روحي ع��ن �سر ياأ�سي 
واإحباطي، عن نا�سي وار�سي ووطني فيهما كل همي وجعي وجزعي، 
اأمامنا اأبناء جلدتنا وهم يغتال��ون اأبناء جلدتهم، ونتاأفف ومن�سي بال 
ح��راك، حتى فتح لهم كتاب ال�سوت الوحيد للحق الذي ا�سمع العامل 
وحّج��م ال�سيا�سيني املعا�سرين وهم يتهمون اأبناءك باالإرهاب، بعد اأن 

ارهبوا االأر�س واملقد�سات.
وياأت��ي �سوت��ك يف ال��روح ي�سق��ي النف���س براح��ة: ابق ح��را فاإمامك 
�سيح��ررك، فال تتخ��ذك العجل��ة �ستتح�س�س �سي��اءه ويتخلخل عرب 
قلب��ك وا�ستعد اأنفا�س��ك وا�ساأل عن قدرة اهلل الت��ي جمعت اأمما خمتلفة 
اللغ��ات... ا�ستفق��ت وجمع��ت �ست��ات الروح وه��ي ت�س��ري اإليك يا 
ممتحن��ة، اإن ا�سمك عاد من الرماد كالعنقاء، ي�سرخ بوجه الظاملني يف 
العاملني من فاطم اىل فاطميات، واآثارك ما زالت حية بني ال�سماء واالأر�س 
..تالحق قاتليك باللعنات...وحتقق احلياة االآمنة للم�ست�سعفني...

حيدرعاشور 
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عشقك والغزل
مداٌد و�سطور وخيال ، ا�سنع االإن�سان، وانت يف نظري اإن�سان.

قالوا انك ل�ساعر .. قلت وكيف وانا مل اطرق يومًا اأبواب الق�سيدة ؟!
بل قولوا رحال بني روائع عجائبه اأتنقل وبعينيه الزرقاوين اأتغزل

قالوا انك اإذا لعا�سق..
قلت نعم وال اخجل وملَ اخجل! فانا وان مل تاألف نوادي ال�سعراء ا�سمي..

لكن��ي فار���س اأجربين عنفوان��ه اأن اأترجل من عل��ى �سهوة عليائي الأتعق��ب حبي يف دهاليز 
اأ�سفاره الغابرة..

فاأ�سعاري ال تزينها القوايف والبحور..
اأ�سعاري اأ�سراب حمائم انطلقت مهاجرة من عامل التكوين.. 

ر�سالً  ترفرف .. تنرث باأجنحتها �سالمًا وب�سائر..
اإنه��ا جدائ��ل اأمهات النخيل حللته��ا لت�سافر، وتق�س��د هامات �سال�سله 

البي�س.. ليغدو معًا اأكفًا تدعو لل�ساهرين على �سواتر عزه..
قدمي ان��ت ووليد الزعام��ة.. اأ�سيل وجمي��ل وعريق، وكلم��ا اأثخنوك 

جراحًا ما ازددت اإال مهابة.
ومن يتجراأ ليبيع اإرثك املكنون يف مزاد املتخاذلني؟ 

اإذن ان��ا من اأ�سرتيك مبهجت��ي ليبقى وجهك رغم عوا�سف 
الدهور كما كان .. اأبّيًا

و�ساأعيد ن�سب عر�سك البابلي، لكن عذرًا بال تاج وال 
قوائم..

 فعر�سك حتت اأ�سالعي نب�س وعروق..
و�سم�سي بعد دجى ليلي �سروق..

انت��م يا من تنك��رون ع�سقي اإي��اه، اأتراها 
جري��رة حينم��ا اخ��رتت موتي عل��ى �سدر 

مع�سوقي الن املوت الأجله وجود وحياة وعبادة..
ثم ال اآبه اإن علقتم جثماين على ج�سر هنا اأو اأحرقتموه باأحقادكم 

اإذا �سئتم هناك
فهل �ساأنتهي؟

حمال.. فر�سا املحبوب جنتي التي اأدركتها، و�سيدركها غريي من بعدي وهم كثريون ..كثريون ..
فاأنا نف�سي من تن�ست دجلة لدقات قلبه، وهي تخبو حتى �سكنت ثم بكت �سفوحها تفجعًا وحدادًا علّي..

انا الفدائي واملحامي واملجيب للدعوة .. وللنداء..  
انا القربان الهادر الذي حطم قرن اخلرافة الرعناء..

نعم.. اأموت انا لتحيا انت وت�سمو عاليًا نربا�سًا للخلود..
ولي�سهد وليفتخر تاريخك �سيدي اأنني فقط من اأعلمت قاتلي ح�سني نحري اإين احبك.. طاملا.. اأحببتك يا عراق.

ميعاد كاظم الالوندي
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النصيحُة والفوز
قتنا احلياة واأعباوؤها مل اعرف منه اإال  التقيُت �سديقًا اآخيته �سنوات، فرَّ
اخلري كانت وما زالت م�سبحته ال تفارق يديه، اآثار الوقار والتقوى تفوح 
من��ه كما العط��ر املحمدي الذي يتعط��ر به ابت�سامته تبع��ث ال�سكينة 
فيمن يلقاه بل ال�سعادة وال �سيء �سواها بنظرته اإليك كاأنك اأمامه كتاب 
مفتوح ي��رى ما يجول بخاطرك يداع��ب اأحا�سي�سك يحتويك ينتظرك 
تبادر باحلديث كي تخرج ما بداخلك وترمي ما حتمل من هموم واأثقال 

فان مل تفعل خجالً  اأو حياًء بادرك هو بلطف وحنان.
ف�ساألت��ه بع��د التحية وال�س��الم وال�سوؤال ع��ن االأحوال وبحك��م العالقة 

االأخوي��ة التي بيننا: من اأين لك هذا التوفي��ق الذي يحيط بك من كل 
جانب ؟

فاأجاب : هذا من ف�سل ربي جّل وعال ..
ف�ساألته : وكيف ح�سلت عليه ؟ 

فنظر اإيل بنظرة متاأمل اأطرتها ابت�سامته الرقيقة واأجاب : 
ق��ال يل وال��دي رحمه اهلل ذات مرة ي��ا ولدي اجعل ظاه��رك مثل باطنك 
تفز واعلم اأن باطنك �سينك�سف يومًا ما فان كان خريًا ، ف�سرتبح الدنيا 

واالآخرة وان كان �سوءًا ف�ستخ�سر الدنيا واالآخرة.

محمد عبد العظيم الكعبي
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كشفت دراسة بريطانية حديثة عن أن تناول مخس حصص يوميًا من اخلرضاوات والفاكهة يمكن أن يساعد يف الوقاية من الزهايمر 
لإلصابة  عرضة  أكثر  كانوا  »أ«  فيتامني  يف  نقص  من  يعانون  الذين  األشخاص  أن  الباحثون  وجد  أن  بعد  العمر،  يف  التقدم  عند 
الباحثني راقبوا أكثر من 300 شخص مسن يف الصني واكتشفوا أن من يتمتع منهم بمعدالت مرتفعة من  باملرض. وذكرت أن 
فيتامني »أ« قلت لدهيم بنسبة 60% فرص اإلصابة باخلرف. ووجد الباحثون أن 75%من الذين يعانون من نقص متوسط أو حاد 
يف معدالت فيتامني »أ« عانوا من ضعف يف اإلدراك، مقارنة بنسبة 47% فقط ممن ظهرت معدالت الفيتامني طبيعية لدهيم.ويوجد 
فيتامني »أ« يف الفاكهة واخلرضاوات مثل اجلزر والربوكيل واخلوخ واألفوكادو إىل جانب األسامك والكبد. ويف جانب آخر، من 
الدراسة، وجد الباحثون أن فئران التجارب ممن كان لدهيا مستويات منخفضة من الفيتامني منذ الوالدة تطور لدهيم املزيد من مادة 

األميلويد، وهي مادة لزجة ترتاكم يف أدمغة مرىض الزهايمر ومتنع خاليا املخ من التواصل. 

اطعمة تبعد شبح الزهايمر ..!

أفادت دراسة إحصائية أن عدد املتصلني بشبكة اإلنرتنت يف العامل فاق 3 
مليارات و700 مليون مستخدم، ما يعني ارتفاع عدد مستخدمي الشبكة 
العنكبوتية بواقع 10% من سكان املعمورة، البالغ عددهم نحو 7 مليارات 
يشهده  الذي  التطور  إىل  يعود  العدد  ارتفاع  أن  موضحة   املليار.  ونصف 
قطاع االتصاالت يف العامل من جهة، وانخفاض األسعار من جهة أخرى. 
ال  إذ  باإلنرتنت،  اتصااًل  األقل  هم  اإلفريقية  القارة  سكان  أن  وذكرت 
تزيد نسبتهم عىل 29 %، يليهم سكان جنوب آسيا بنسبة 33 %، ثم آسيا 
الوسطى بنسبة 48 يف املئة. مشرية إىل أن دولة اإلمارات هي األوىل عاملًيا 
يف نسبة االتصال باإلنرتنت التي تصل إىل 99 %، أما كوريا الشاملية فتملك 
النسبة األدنى، إذ ال يزيد عدد املتصلني باإلنرتنت عىل 16 ألًفا . وشهدت 
الوسائط، التي تستخدم لالتصال بالشبكة تغرًيا هي األخرى، فانخفضت 

تفاصيل خريطة اإلنترنت في العالم...!

نسبة استخدام احلاسوب بواقع 20 يف املئة، لكنها ارتفعت عىل 
اهلواتف املحمولة بواقع 30 %. ويملك نسبة 66 % من سكان 
العامل هاتًفا عىل األقل، ويستخدم 34 % منهم أجهزهتم الذكية 
األكرب  العدد  يملك  فيسبوك  أن  ويبقى  االجتامعي.  للتواصل 
من مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي بواقع مليار و800 

مليون مستخدم، 55 % منهم ينشطون يومًيا.
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مما  أرسع  بمعدل  يتوسع  الكون  أن  إىل  فلك  علامء  توصل 
يعتقد، وذلك استنادا إىل عمليات رصد جديدة باستخدام 
يف  يكمن  خطريا  تباينا  أن  أكدت  هابل  الفضاء  تلسكوب 
صميم فهمنا للفلك، وقد يدفع إىل مراجعة نظرية النسبية 
)ثابت  الكون  توسع  معدل  عىل  يطلق  آلينشتاين.  العامة 
الذي  األمريكي  الفلك  عامل  هابل،  إدوين  إىل  نسبة  هابل( 
مقدارا  يعترب  وه��و   1929 سنة  يف  م��رة  أول  ذل��ك  ق��اس 
بطريقتني،  ويقاس  الكونية،  النظريات  الختبار  أساسيا 
اإلشعاع  ودراسة  نسبيا،  القريبة  الساموية  األجرام  دراسة 
بكال  ويفرتض  ال��ك��ون.  أص��ل  من  ختلف  ال��ذي  البعيد 
الطريقتني أن يتوصال إىل معدل التوسع الكوين ذاته. لكن 
اجلمعية  ستنرشها  التي  )هوليكاو(  لفريق  األخرية  النتائج 
ورقات،  مخس  من  سلسلة  يف  الربيطانية  امللكية  الفلكية 
وتعقيبا  عليها،  املتعارف  النتائج  مع  كبريا  اختالفا  تظهر 
عىل ذلك قال قائد الفريق شريي سيويو من جامعة ميونخ 
التقنية بأملانيا يف بيان ربام تشري التناقضات الفعلية إىل فيزياء 

جديدة تتجاوز معرفتنا احلالية للكون.

تسارع توسع الكون 
يتحدى نظرية آينشتاين...! 000000

العلماء يطورون ورقا مقاوما للماء والحريق ..!
عىل  الصني  يف  للسرياميك  شنغهاي  معهد  يف  الباحثني  من  فريق  يعمل 
الورقة اجلديدة  العامل. وتقاوم  تطوير أول ورقة مقاومة للامء واحلريق يف 
القهوة  من  أي  يلوثها  ال  كام  اخلارجي،  سطحها  ُأتلف  ولو  حتى  املاء 
إىل  تصل  حرارة  حتمل  عىل  قادرة  الورقة  إن  الباحثون  ويقول  والشاي. 
الباحثني  فريق  بدأ  وقد  للحريق.  مقاومة  جيعلها  مما  مئوية،  درجة   200
تسجيل  حاليا  وجيري   ،2008 عام  منذ  اجلديدة  املواد  تطوير  عىل  يعمل 
الباحثون  ويأمل  هذا  والتكنولوجيا.  االخ��رتاع  ب��راءات  ضمن  البحث 
بطرح املنتج اجلديد يف األسواق يف غضون 3 سنوات. جتدر اإلشارة إىل 
أن الورق املصنوع من األلياف النباتية يتلف برسعة عند تعرضه للسوائل، 
ولكن فريق البحث عمل عىل إدخال أسالك من اهليدروكسيل أباتيت يف 
الكالسيوم  أباتيت شكال من أشكال  اهليدروكسيل  الورق اجلديد. ويعد 
املوجود يف العظام واألسنان، حيث يعطي الورقة ميزات فريدة من نوعها. 
لتكاليف  بالنسبة  قليال  الورق اجلديد مرتفعة  أن تكلفة  التقارير  وذكرت 

.A4 صناعة ورق بحجم

روبوتات  لألبحاث  األمريكي  سكريبس  معهد  من  علامء  صمم 
مع  والتأقلم  البحرية  التيارات  دراس��ة  عىل  ق��ادرة  صغرية  مائية 
أن  إىل  العلامء  وأشار  واملحيطات.  البحار  يف  املوجودة  الظروف 
اسم  حتمل  صغرية  اسطوانات  عن  عبارة  اجلديدة  الروبوتات 
М-AUE، وتم جتهيز تلك االسطوانات بأجهزة استشعار قادرة 
عىل قياس درجات حرارة املياه والعوامل البيئية األخرى يف البحار 
واملحيطات. وأضاف العلامء: ان الروبوتات غري قادرة عىل السباحة 
أعامق كبرية  إىل  الغوص  قادرة عىل  لكنها  املائية،  التيارات  بعكس 
جدا وحتّمل الضغوطات ودرجات احلرارة املنخفضة املوجودة يف 

األعامق، ما جيعلها تشبه إىل حد كبري تلك الكائنات التي تعيش يف 
قاع املحيطات، وهذا األمر سيمكننا من معرفة الظروف التي تعيش 
فيها تلك الكائنات. واجلدير بالذكر أن العلامء اعتمدوا يف تصميم 
تلك الروبوتات عىل الدراسات التي أجروها عىل الكائنات البحرية 
املجهرية التي تعيش عىل شكل جتمعات كبرية يف البحار واملحيطات 

وتتحرك ببطء حتت سطح املاء.

قادرة على محاكاة الكائنات البحرية..!
علماء يبتكرون روبوتات 
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مكتبة »االحرار«

األول  بالثقل  ء  األج��الّ العلامء  اهتم  ومثلام 
مضامينه  تبيني  عرب  الكريم،  اهلل  كتاب  وهو 
كان  علومه،  يف  والبحث  تارخيه  وتدوين 
بيِت  أهل  وهم  الثاين  الثقل  مع  ذاته  األمر 

النبوة والرسالة، حتقيقًا ودراسة.
املدائني  السابقني،  األع��الم  ه��ؤالء  فمن 
وأبو  البيت(،  أه��ل  )أخبار  ول��ه  ه    225 ت  
)أخبار  ول��ه  ه    250 ت   ال��رواج��ن��ي  سعيد 
وله   ، ه    281 ت   الدنيا  أيب  واب��ن  املهدي(، 
الرمحن  عبد  أبو  واحلافظ  فاطمة(،  )تزويج 
ه    303 ت   السنن  صاحب  الشافعي  النسائي 
وله )خصائص أمري املؤمنني عيل(، وابن أيب 
أهل  فضائل   ( وله  ه    327 ت   ال��رازي  حاتم 
البيت(، وابن شاهني ت  385 ه  وله )فضائل 
فاطمة(، وابن خالويه ت  370 ه  وله )اآلل(، 
ه    386 ت   املالكي  القريواين  زيد  أيب  واب��ن 
واخلطيب  النبي(،  بيت  بآل  )التعريف  وله 
البغدادي ت  463 ه  وله )األربعني يف فضائل 
ت   الشافعي  طلحة  واب��ن  امل��ؤم��ن��ني(،  أم��ري 
652 ه  وله )مطالب السؤول يف مناقب آل 
الرسول(، وسبط ابن اجلوزي ت  654 ه  وله 

خصائص  يف  األم��ة  من  اخل��واص  )ت��ذك��رة 
الكنجي  اهلل  عبد  أبو  الدين  وفخر  األئمة(، 
يف  الطالب  )كفاية  وله  ه    658 ت   الشافعي 
مناقب آل أيب طالب(، وحمب الدين الطربي 
ت  694 ه  وله )ذخائر العقبى يف مناقب ذوى 
ه    833 ت   اجلزري  الدين  وشمس  القربى(، 
أيب  بن  عيل  مناقب  يف  املطالب  )أسنى  وله 
طالب( ، وابن الصباغ املالكي ت  855 ه  وله 
)الفصول املهمة ملعرفة األئمة(، ونور الدين 

السمهودي الشافعي ت  911 ه  وله )جواهر 
العقدين يف فضل الرشفني(، واحلافظ جالل 
الدين السيوطي ت  911 ه  وله )إحياء امليت 
يف  اجل��يل  )ال��ق��ول  و  البيت(  أه��ل  بفضائل 
طولون  ابن  الدين  وشمس  عيل(،  فضائل 
وابن  عرش(،  االثني  األئمة   ( وله  ه    953 ت  
حجر اهليتمي ت  974 ه  وله )أخبار الشهيدين 

احلسن واحلسني( و )مناقب أهل البيت(.
أما عىل مستوى الباحثني والعلامء املعارصين، 
ورفد  واضحة  اسهامة  أيضًا  هم  هلم  فكان 
رائع للمكتبة اإلسالمية، ومن بينهم األستاذ 
أيب  بن  )اإلمام عيل  كتبه:  أبو علم يف  توفيق 
طالب( و )أهل البيت( و )فاطمة البتول( و 

)احلسن بن عيل( و )احلسني بن عيل(.
وج����ورج ج����رداق يف )ص���وت ال��ع��دال��ة 

اإلنسانية(.
واألستاذ سليامن كتاين يف )اإلمام عيل نرباس 
ومرتاس( و )اإلمام احلسن الكوثر املهدور( 

و )اإلمام احلسني يف حلة الربفري(.
والدكتور طه حسني يف )عيل وبنوه(.

والدكتورة بنت الشاطئ يف )بطلة كربالء( و 

إسهاماُت العلماء األعالم في معرفة 
أهل البيت »عليهم السالم« العظام

لم يسهِم العلماء الشيعة لوحدهم في نشر ثقافة وفكر أهل البيت )عليهم السالم( والتعريف بفضائلهم ومكانتهم 
اإللهية، فهنالك نفٌر طيٌب من علماء المس����لمين من )الحنابلة والش����افعية( قد أس����هموا اس����هامًا كبيرًا للكتابة عن 

فضائل وكرامات أهل البيت )عليهم السالم(.
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في زيارة سيد الشهداء
من كتاب )معارج اليقين في أصول الدين( للشيخ محمد السبزواري

)السيدة سكينة بنت
احلسني( .

واألستاذ عباس حممود العقاد يف )عبقرية اإلمام عيل(.
والشيخ عبد اهلل العالييل يف )أشعة من حياة احلسني( أو )سمو املعنى يف 

سمو الذات(.
واألستاذ عبد احلليم اجلندي يف )اإلمام جعفر الصادق(.

واألستاذ عبد احلميد جودت يف )حياة احلسني(.
واألستاذ عبد الرمحن رشقاوي يف )احلسني ثائرًا(.
واألستاذ عبد العزيز سيد األهل يف )أهل البيت(.

و   ) طالب  أيب  بن  عيل  )اإلم��ام  يف  املقصود  عبد  الفتاح  عبد  واألستاذ 
)فاطمة  يف  األرن��اؤوط  معروف  واألستاذ  الزهراء(  فاطمة  )البتول 

البتول(، وغريهم كثري.
والتصنيف يف هذا  الكتابة  العلامء ومساعيهم عند حد  تقف جهود  ومل 
األمر  هبم  وصل  وبعضهم  واملتاعب  األذى  بعضهم  حتمل  بل  املجال، 
إىل القتل، ومنه ما حكاه قايض القضاة تاج الدين عبد الوهاب السبكي 
يف طبقاته عن اإلمام أيب حممد عبد الرمحن النسائي ) ت  303 ه  ( وكيفية 
يوسف  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الفخر  احلافظ  اإلمام  سرية  وانظر  قتله، 
القريش الكنجي الشافعي املقتول يف التاسع والعرشين من شهر رمضان 
الطالب  )كفاية  كتاب  تأليفه  بعد  ه  يف جامع دمشق، وذلك  سنة 658 
أبو عبد اهلل  النيشابوري  يف مناقب عيل بن أيب طالب( ، ومنهم احلاكم 
حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه الشافعي ت  405 ه� ، وهو من كبار 
الباغية( و  الفئة  تقتل عامرا  املحدثني وأشهرهم، فكتب )طرق حديث 
الراية( و )طرق حديث من كنت مواله فعيل مواله( و  )طرق حديث 
)فضائل فاطمة( و )قصة الطري( فأوذي عىل جاللته وإمامته وتوحده يف 
الفن، وحاربوه وكرسوا منربه، وضيقوا عليه وأجلؤوه إىل االنزواء يف بيته 

، ال يأمن اخلروج منه!
وقال عنه أبو عبد الرمحن السلمي : دخلت عىل احلاكم وهو يف داره ال 
يمكنه اخلروج إىل املسجد من أصحاب أيب عبد اهلل بن كرام، وذلك أهنم 
وأمليت يف  لو خرجت   : له  فقلت   ، اخلروج  منربه ومنعوه من  كرسوا 
فضائل هذا الرجل معاوية حديثا السرتحت من املحنة ؟ فقال : ال جييء 

من قلبي ، ال جييء من قبيل.
ومنهم اإلمام املحدث حممد بن طلحة الشافعي الذي تأذى كثريا بسبب 
يف  الطالب  )منال  وساّمه  السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  عن  كتابا  تأليفه 
بيته  من  رُسق  حتى  تأليفه  تم  أن  يلبث  ومل  طالب(  أيب  بن  عيل  مناقب 
فكتب غريه وسامه )مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول( كام رصح 

املؤلف )رمحه اهلل( بذلك يف مقدمة كتابه.

عن   ، بإسناده  السالم(  )عليه  الرضا  موسى  بن  عيل  وروى 
النبي )صىل اهلل عليه وآله( أنه قال : إن موسى بن عمران )عليه 
السالم( سأل ربه زيارة قرب احلسني - أي موضع قربه )عليه 
السالم( - ملا أخربه ربه بقتله وفضل زيارته ، فأذن له ، فزاره 

يف سبعني ألف من املالئكة .
وبإسناده ، يف الصادق )عليه السالم( : ملا قتل احلسني )عليه 
 ، السامء  إىل  فصعدوا  ملك  ألف  سبعون  بقربه  مر  السالم( 
فأوحى اهلل تعاىل إليهم : يا مالئكتي مررتم بابن بنت نبي يقتل 
غربا  شعثا  قربه  عند  فهم   ، قربه  إىل  اهبطوا   ! ؟  تنرصوه  فلم 

يبكون عليه إىل يوم القيامة .
و عن الربيع بن فضيل بن سنان قال : قلت أليب عبد اهلل )عليه 
 : قال  ؟  عندكم  أفضل  الشهداء  قبور  من  قرب  أي   : السالم( 
أوليس أفضل الشهداء عندكم احلسني )عليه السالم( ؟ فواهلل 
إن حول قربه أربعني ألف ملك شعثا غربا يبكون عليه إىل يوم 

القيامة .
وروي عن الباقر )عليه السالم( قال : مروا شيعتنا بزيارة قرب 
كل  عىل  مفرتض  إتيانه  فإن  السالم(  )عليهام  عيل  بن  احلسني 

مؤمن يقر للحسني )عليه السالم( باإلمامة من اهلل عز وجل .

ُس����ئل الصادق )عليه الس����الم( عن زيارة قبر الحسين )عليه 
الس����الم(. فقال: أخبرني أبي قال: من زار قبر الحسين عارفا 
بحقه كتبه اهلل في العليين، ثم قال: إن حول قبره لسبعين 

ألف ملك شعثا غبرا يبكون عليه إلى يوم القيامة .
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مدينة اهلل التي ال تشيخ

كتبت إحدى الطالبات في هارفارد: ان الدافع الى االنجاز 

والتفوق هو االلهام وليس التنافس!!

حيث تقول ان الزمالء من حولي والنهم يقدمون بحوث 

مميزة ونقاشات عميقة فهذا يلهمني. تصور انك في بيئة 

تصور  الوقت  ذات  وفي  الهام  مصدر  هو  حولك  من  كل 

انك في بيئة الكثير ممن هم حولك يشكلون مصدر قلق 

وارباك واحباط وفي اقل تقدير تنافس غير شريف.

فضائية  استضافته  النفس،  بعلم  املتخصصني  األشخاص  أح��ُد 
للحديث عن كيفية التعامل مع من هم يف سن املراهقة، فبدأ كالمة 
بالقول: بأن كلمة املراهق قد أتت من اإلرهاق أي بمعنى )التعب(! 
فاملراهق هو املتعب وعندما  نتعامل مع املراهق جيب أن نعرف بأننا 

نتعامل مع شخص متعب نفسيًا وجسديًا...
بغض النظر عن خطأ االشتقاق وأن كلمة مراهق من راهق أي قارب 
البلوغ والرشد وليس من اإلرهاق، يتساءل الكثريون: ما هو األثر 

النفيس ورد فعل املراهق عندما يستمع هلذا الكالم؟

الصمُت إلى السالمة، والبُر إلى الكرامة،

 والجوُد إلى السيادة، والشكُر إلى الزيادة!!

متابعات الفيس بوك

أربعٌة تؤدي إلى أربعة

كربالء.. 

قيَل..  ما هذا الكالم؟
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حكاية مثل شعبي

السبع(  بحلگ  حطيتني  )انت  يقول:  من  أحيانًا  نسمع  أو  نردد 
أي: أنت وضعتني يف فم األسد. 

القبائل،  إحدى  عىل  الطريق  قطع  أسدًا  أن  املقولة  هذه  وقصة 
األسد،  عىل  وهجموا  كبري  مجع  منهم  فاجتمع  بعضهم،  وأكل 

لكنه ما إن رآهم وثب نحوهم، فولوا مجيعًا أمامه هاربني.
شقيقان  ومها  وفالن  فالن  سوى  األسد  هلذا  ليس  شيخهم  قال 
شجاعان يسكنان مع قبيلته، أرسل يف طلبهام وأخربمها بأنه يريد 
مهلًة  وطلبا  املوافقة،  اال  منهام  يكن  فلم  األسد،  هذا  قتل  منهام 
بضعة أيام فكرا خالهلا بطريقة لقتل االسد، اىل أن توصال إليها، 
إذ قام أحدمها بلّف يده ببعض الثياب وأمسك اآلخر بالسيف، 
وذهبا نحوه وعندما هجم عليهام قّدما إليه اليد امللفوفة باألقمشة 

فأطبق أنيابه عليها ليعاجله اآلخر بسيفه.
مكرّسة  بيٍد  أحدمها  ترك  لكنه  األسد،  قتل  يف  الشقيقان  نجح 
العظام، فقررا عىل الفور الرحيل عن هذه القبيلة، وعندما علم 
الشيخ بنّيتهام الرحيل استغرب وسأهلام عن ذلك فقاال له: )انت 

حطيتنه بحلك السبع، شلون تريدنا نظل بعد(.

أن أبا جعفر أمحد النحاس النحوي جلس يومًا عىل مقياس النيل 
يف وقٍت قّل ماؤه، وشكا الناس فيه اجلدب وهو كان جالسًا يقّطع 
األشعار )تقطيع األوزان الشعرية(، فمرَّ به رجالن فلاّم سمعا منه 
إىل  فدفعاه  جفافه،  ويسبب  النيَل  يسحُر  أنه  ظّنا  يفهامُه  مل  كالمًا 

النهر وأغرقاُه فيه!!
ال تقْل: جئنا سويًا.

وال تقْل: جئنا سوّيًة.
قل: جئنا معًا.

.. ه���و المس���توي أو المعت���دل، ومؤنثه  فالس���ويُّ
السوية.

أما معنى المصاحبة فيتحقق بالظرف »معًا«.

قيَل.. 

روى أبو القاسم الزجاجي يف )أماليه(:  عن أيب األسود الدؤيل، 
قال: دخلت عىل عيل بن أيب طالب )عليه السالم( فرأيته مطرقًا 
سمعت  إين  قال:  املؤمنني؟  أمري  يا  تّفكر  فيَم  فقلت:  متفكرًا، 
ببلدكم هذا حلنًا فأردت أن أصنع كتابًا يف أصول العربية، فقلُت: 
إن فعلت هذا أحييتنا وابقيت فينا هذه اللغة، ثم أتيته بعد ثالث 

فألقى إيل صحيفة فيها:
وحرف،  وفعل  اسم  كله  الكالم   - الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم   -
املسّمى،  أنبأ عن حركة  ما  والفعل  املسّمى،  أنبأ عن  ما  فاالسم 

واحلرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم وال فعل. 
أبا األسود: أن  يا  تتبعه وزد فيه ما وقع لك، واعلم  ثم قال يل: 
األشياء ثالثة: ظاهر ، ومضمر، ويشء ليس بظاهر وال مضمر، 

وإنام تتفاضل العلامء يف معرفة ما ليس بظاهر وال مضمر.
قال أبو األسود: فجمعت منه أشياًء وعرضتها عليه، فكان من 
ذلك حروف النصب، فذكرت منها إن وأّن وليت ولعل وكأّن، 
منها،  أحسبها  مل  فقلت:  ترتكها؟  مَل  يل:  فقال  )لكّن(  أذكر  ومل 

فقال: بل هي فزدها فيها.   

مشاركة/ عيل ناجي املعّدل

أّول من كتَب في النحو 

ما هذا الكالم؟
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