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42( وأحيط بثمره وأهلك أمواله حسبام أنذره صاحبه من أحاط به العدو فإنه إذا 
أح��اط به غلبه وإذا غلبه أهلكه ونظريه أت��ى إذا أهلكه يف املجمع ويف اخلرب إن اهلل 
ع��ز وجل أرس��ل عليها نارا فأهلكها وغار ماؤها فأصب��ح يقّلب كفيه ظهرا لبطن 
تلهفا وحتّسا عىل ما أنفق فيها وهى خاوية س��اقطة عىل عروش��ها يعني س��قطت 
عروش كرومها عىل األرض وسقطت الكروم فوقها ويقول يا ليتني مل أرشك بريب 
أحدا كأنه تذكر موعظة أخيه وعلم أنه من قبل رشكه فتمنى لو مل يكن مرشكا فلم 

هيلك اهلل بستانه .
)43( ومل تك��ن له فئة وقرئ بالياء ينرصونه بدف��ع األهالك أورد املهلك من دون 

اهلل فإنه القادر عىل ذلك وحده وما كان منترصا ممتنعا عن انتقام اهلل منه .
)44( هنال��ك يف ذلك املقام وتلك احلال، وقيل يف اآلخرة الوالية هلل احلق النرصة 
له وحده ال يقدر عليها غريه وقرئ بالكس أي السلطان وامللك وقرئ احلق بالرفع 

صفة للوالية هو خري ثوابا وخري عقبا ) 1 ( أي ألوليائه وقرئ عقبا بالسكون .
)45( وارضب هل��م مثل احلياة الدنيا ما تش��بهه يف زهرهت��ا ورسعة زواهلا كامء هو 
كامء أنزلناه من الس��امء فاختلط به نبات االرض تكاثف بسببه والتّف حتى خالط 
بعضه بعضا فأصبح هشيام مهشوما مكسورا تذروه الريح تفرقه فيصري كأن مل يكن 

وكان اهلل عىل كل يشء من اإلنشاء واإلفناء مقتدرا .
) 46 ( امل��ال والبن��ون زينة احلياة الدني��ا ويفنى عن قري��ب والباقيات الصاحلات 
وأعامل اخلري والرب التي تبقى ثمرهتا أبد اآلباد خري عند ربك من املال والبنني ثوابا 

عائدة وخري أماًل ألن صاحبها ينال يف اآلخرة ما كان يأمل هبا يف الدنيا .

ْيِه َعىَل َما َأنَفَق ِفيَها َوِهَي  ُب َكفَّ َوُأِحيَط بَِثَمِرِه َفَأْصَبَح ُيَقلِّ
ْك بَِريبِّ َأَحًدا  َخاِوَيٌة َعىَل ُعُروِش��َها َوَيُقوُل َيا َلْيَتنِي مَلْ ُأرْشِ
ِ َوَما َكاَن  وَنُه ِم��ن ُدوِن اهللَّ ُه ِفَئ��ٌة َينرُصُ )42( َومَلْ َتُك��ن لَّ
ٌ َثَواًبا  قِّ ُهَو َخ��ريْ ِ احْلَ ا )43( ُهَنالِ��َك اْلَوالَي��ُة هلِلَّ ُمنَت��رِصً
ْنَيا َكاَمء  َي��اِة الدُّ َثَل احْلَ ْب هَلُم مَّ َوَخ��رْيٌ ُعْقًب��ا )44( َوارْضِ
اَمء َفاْخَتَلَط بِِه َنَباُت اأَلْرِض َفَأْصَبَح َهِشياًم  َأنَزْلَناُه ِمَن السَّ
ْقَتِدًرا )45( امْلَاُل  ٍء مُّ ُ َعىَل ُكلِّ يَشْ َياُح َوَكاَن اهللَّ َتْذُروُه الرِّ
اُت َخرْيٌ  احِلَ ْنَيا َواْلَباِقَي��اُت الصَّ َي��اِة الدُّ َواْلَبُن��وَن ِزيَنُة احْلَ

ِعنَد َربَِّك َثَواًبا َوَخرْيٌ َأَمال )46(
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االفتتاحية

َدَها َلَك َحِْدَت اهلَل َأّواًل ُثمَّ َشَكْرَتُه َعىَل  َك اهلُل بِه َوعىَل َيَديِه، َفإْن َكاَن َتَعمَّ * حق َمن رسك: َوأّما َحقُّ َمْن رَسَّ

َدَها َحِْدَت  ذلَِك بَقْدِرِه يِف َمْوِضِع اجَلَزاِء َوَكاَفأَتُه َعىَل َفْضِل االْبتَِداِء َوَأْرَص�ْدَت َلُه امْلَُكاَفَأَة، َوإْن مَلْ َيُكْن َتَعمَّ

بًا ِمْن َأْس��َباب نَِعِم اهللِ َعَلْيَك َوتْرُجو َلُه  َدَك هَبا وَأْحَببَت هذا إذ َكاَن َس��بَ ُه ِمْنُه، َتَوحَّ رَتُه وَعِلْمَت أنَّ اهلَل َوَش��كَ

َبْعَد ذلَِك َخرًيا، فإنَّ َأْسَباَب النَِّعم بركة حيث ما كانت وإن كان مل يتعمد وال قوة إال باهلل .

مم��ا يؤس��ُف له ان املحاصص��ة اخذت مأخذه��ا يف كثري من مفاص��ل الدولة 
ابتداًء باعىل منصب وانتهاًء بادنى منصب وهذا بالنتيجة مّهد الطريق للفساد 

االداري واملايل لريكن جانبا املهنية والكفاءة .
هنالك مؤسس��ات جي��ب ان تكون بعيدة عن املحاصص��ة المهيتها يف انعاش 
العملية السياس��ية يف العراق ، الهنا يف وضعها احلايل اذا ما اختذت أي اجراء 
او ق��رار او االرشاف عىل عملي��ة معينة واختذت احليادي��ة فاالهتامات توّجه 
اليه��ا م��ن قبل اجله��ات غري املس��تفيدة من القرار ب��ان هذه املؤسس��ة تعمل 
لصالح جهات او كتل اخرى ، وهذا جيعل الش��عب العراقي يعيش دوامات 

التجاذبات واالهتامات التي قد تكون صحيحة وقد تكون خطأ .
النزاه��ة واالنتخابات عندما تدار من اش��خاص ينتمون اىل حزب ما او كتلة 
ما س��تكون حم��ل نقد يف مجيع االحوال ، اس��تحقاقها االس��تقاللية وليس��ت 

املحاصصة حتى نصل اىل بر االمان .

مؤسساٌت ال تستحقُّ محاصصًة

نتف��ق مجيعا ان االهم ه��و الواجب وجتنب 
احل��رام ف��اذا مل نلت��زم هبام فاملس��تحبات ال 
تس��تحق االلتزام بل رضهبا بعرض احلائط 
، وهنالك من يمنح االعامل االس��تحبابية 
العبادي��ة اخلاص��ة ب��ه اكثر من اس��تحقاق 
املجتم��ع الذي يعي��ش فيه ال س��يام عائلته 
اف��راد  بقي��ة  وحت��ى  واصدق��اؤه  ورح��ه 

املجتمع، وهذا اشبه باالنعزالية فاهنا .
املستحبات املجتمعية التعّد والحتىص منها 
اش��اعة ثقافة املحبة من خالل اداء السالم 
قضاء حاجة املؤمن اقامة املناسبات الدينية 
الثقافية، دفع البالء عن االخرين املحافظة 
عىل النظافة تقدي��م النصيحة ضبط اعاملنا 
التي هلا عالق��ة باالخرين ، وغريها الكثري 
ام��ا ان انع��زل ع��ن املجتمع الق��وم بعمل 
مستحب له اجره عىل من يقوم به فهذا يايت 
بالدرج��ة الثالثة بعد الواجب واملس��تحب 

املجتمعي.
م��ن خ��الل ه��ذه املس��تحبات املجتمعي��ة 
نس��تطيع ان نخل��ق جمتمعا تس��وده املحبة 
والوئ��ام والتكات��ف يف رد املح��ن وه��ذا 
بالتايل س��يكون هلل عز وجل كلمته يف نرش 

رحته ولطفه عىل هكذا جمتمع.

المستحبات 

ر�سالة احلقوق للإمام زين العابدين 

المجتمعية

a



هكذا هم المتقون..

ورد في خطبة المتقين ألمير المؤمنين )عليه السالم(:)َبِعيدًا 
نًا َقْوُلُه َغاِئبًا ُمْنَكُرُه َحاِضرًا َمْعُروُفُه ُمْقِبًلا َخْيُرُه ُمْدِبرًا  ُفْحُشُه َليِّ
َخاِء َشُكوٌر َلا  َلاِزِل َوُقوٌر َوِفي اْلَمَكاِرِه َصُبوٌر َوِفي الرَّ ُه ِفي الزَّ َشرُّ
َيِحيُف َعَلى َمْن ُيْبِغُض َوَلا َيْأَثُم ِفيَمْن ُيِحبُّ َيْعَتِرُف ِباْلَحقِّ َقْبَل 

َر(. َأْن ُيْشَهَد َعَلْيِه َلا ُيِضيُع َما اْسُتْحِفَظ َوَلا َيْنَسى َما ُذكِّ

فعن قوله )بعيدًا فحشه(، قال 
اخلوئي  اهلل  حبيب  ال��ش��ارح 
العبارة  هذه  رشح  يف  )ق��ده( 
معناه  بالفحش  اري���د  ان   :
وب��ذاءة  ال��س��ّب  أي  الظاهر 
اللسان فالبد من رصف لفظ 
وجعله  ظ��اه��ره  ع��ن  البعيد 
أبقى  – وان  العدم  عن  كناية 
املفيد  ظ��اه��ره  ع��ىل  ال��ب��ع��د 
احيانًا  الفحش  عىل  القدامه 
فالبد من ارتكاب التأويل يف 
به  املراد  الفحش وجعل  لفظ 
فضول الكالم والقول القبيح 
غري البالغ اىل حّد احلرام لئال 
والتقوى  العدالة  ملكة  ينايف 

التي للمتقي.
ال��ش��ارح حم��م��د تقي  وق���ال 
النقوي يف )مفتاح السعادة يف 
الُفحش  البالغة(:  هنج  رشح 
الفحشاء  فعل  ال��ف��اء  بضم 
بلسانه  عليهم  )تفّحش  يقال 
القول  من  القبيح  أسمعهم 

يكون  املتقي  ان  وال��غ��رض 
يفحش  ال  أي  الفحش  بعيد 
)عليه  يقل  مل  وانام   ً قليال  اال 
السالم( ال يفحش اصالً  ألنه 
بمعزل  وال��ذي  معصوم  غري 
عنه اصالً  هو االمام املعصوم 
السالم( واما غريه فال  )عليه 
قّلة  فيه  االمر  يتفاوت  نعم   ،
شّك  فال  كان   وكيف  وكثرة 
تعاىل  اهلل  قال  وذّم��ه  قبحه  يف 
ما  الفواحش  تقربوا  )وال   :
ظهر منها وما بطن( – االنعام 
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به  املراد  كان  ان  )ثم  قال:  ثم 
باللسان  السّب  ما ذكروه من 
املتعارف  املصطلح  هو  كام 
الُفحش  لفظة  من  الناس  بني 
سيئ  أي  فّحاش  فالن  فيقال 
اللسان فال شّك ايضًا يف ذّمه 
ال  بل  مصاديقه  احد  لكونه 
واعظمها  أكربها  كونه  يبعد 
وقد ورد يف االحاديث يف ذّمه 

ما ورد :
قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
املؤمن  ليس  وس��ل��م(:  وآل��ه 
وال  ال��ل��ّع��ان  وال  ب��ال��ط��ّع��ان 

الفاحش وال البذيء... .
السالم(:  )عليه  الصادق  عن 
الشيطان  ِك  رِشْ عالمات  من 
ان يكون  فيه،  الذي ال يشك 
َفّحاشا ال يبايل بام قال وال بام 

قيل له.
يف  ال���والي���ة  ن��ف��ح��ات  ويف 
لسامحة  البالغة  هن��ج  رشح 
مكارم  نارص  الشيخ  اهلل  اية 
الشريازي – حفظه اهلل تعاىل- 
)بعيدًا فحشه لينًا قوله( اشارة 
اىل ان معاملتهم جلميع الناس 
اجلميل  اللسان  من  تنطلق 
باخلري  املفعمة  وال��ك��ل��امت 
اق��واهل��م  يف  ول��ي��س  واملحبة 
العنف  من  نوع  أي  واعامهلم 
بعيدين  ليسوا  فهم  والغلظة، 
من  الفاحش  عن  البعد  غاية 

القول فحسب بل هم ابعد ما 
يكونون عن الفاحشني.

نًا  )َليِّ السالم(:  )عليه  وقوله 
وال  بالرفق  يتكلم  أي  َقْوُلُه( 
يغلط يف كالمه، فان الرفق يف 
وجيلب  املحبة  يوجب  القول 
االجابة  اىل  وي��دع��و  األل��ف��ة 
والنهي  باملعروف  االمر  عند 
اهلل  أم��ر  ول��ذل��ك  املنكر  ع��ن 
موسى  بنبيه  وج���ل(  )ع���ز 
)عليه السالم( واخيه هارون 
)عليه السالم( عند بعثهام اىل 
فرعون بأن يقوال له قوال ً لينًا 
ليكون ارسع اىل القبول وابعد 

من النفور.
موسى  خم��اط��ب��ًا  ت��ع��اىل  ق���ال 
وهارون عليهام السالم حيث 
)فقوال  ف��رع��ون:  اىل  بعثهام 
أو  يتذكر  لعّله  لينًا   ً قوال  له 

خيشى( – طه 44- .
)غائبًا  السالم(:  )عليه  قوله 
أي  معروفه(،  حارضًا  منكره 
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مفقودًا اعامله القبيحة املحّرمة 
احلسنة  أع���امل���ه  م���وج���ودًا 
الرشعي  للرجحان  املتضّمنة 

من الواجبات واملندوبات.
النقوي  ال��ش��ارح  ق��ال  وق��د 
معناه  السعادة(:  )مفتاح  يف 
تكون  ان  شأنه  من  املتقي  ان 
مفقودة  عنه  القبيحة  االعامل 
املمدوحة  احلسنة  واالع��امل 
امل���ع���روف���ة ل���دي���ه ح���ارضة 
يفعل  ان  واحلاصل  موجودة 
وانام  املنكر  وي��رتك  املعروف 
يقل  ومل  منكره(  )غائبًا  قال 
لالشارة  مثاًل  منكره  فاقدًا 
يكن  مل  اذا  االن��س��ان  ان  اىل 
فعل  ع��ن  خيلو  ال  معصومًا 
املنكر اال ان املتقي ال يتظاهر 
فغيبة  به  يتظاهر  والفاسق  به 
وعدمه  فقده  من  أعم  املنكر 
بل احلق ان يقال ان الغيبة ال 
عن  غائب  هو  فيام  إال  تكون 

احلواس موجود واقعًا.
ال��س��الم(:  )عليه  ق��ول��ه  أم��ا 
ُه(،  رَشُّ ُمْدبِرًا  ُه  ُ َخ��ريْ )ُمْقباًِل 
فاملتقون خريهم يف إقبال يزيد 
إدبار  يف  وقسهم  فشيئًا  شيئًا 
بقدر  اذ  فشيئًا  شيئًا  ينقص 
اخلري حيصل  الزيادة يف طلب 
الن  الرش  جانب  يف  النقيصة 
توجب  املتضادين  احد  كثرة 

بمقتىض التضاد قلة االخر كام 
هو الظاهر.

)يِف  ال��س��الم(:  )عليه  قوله 
امْلََكاِرِه  َويِف  َوُق��وٌر  اَلِزِل  ال���زَّ
َشُكوٌر(،  َخاِء  الرَّ َويِف  َصُبوٌر 
يعني انه يف النوازل والشدائد 
املوجبة  العظيمة  واحل��وادث 
متصف  الناس  الض��ط��راب 
ب���ش���ّدة ال���وق���ار وال���رزان���ة 
حتركه  ال  والثبات  والسكينة 
ال��ع��واص��ف، وال���وق���ار من 
اخلّفة  ويقابله  العقل  جنود 
من  والعجلة  الطيش  وه��ي 

جنود اجلهل.
جأشهم  يربطون  فاملتقون 
ازاء احلوادث االليمة والفتن 
العظيمة التي هتّز القلوب وال 
ويقفون  معنوياهتم  يفقدون 
ازاءها كاجلبل االصم الذي ال 
حتركه الرياح العاتية، والصرب 
فروع  احد  يمثل  املكاره  عىل 
الصرب الذي يشمل كل مصيبة 
وحادثة اليمة، وشكرهم عند 
تواضعهم  من  نايشء  النعمة 
ليسوا  فهم  واخللق،  تعاىل  هلل 
الذين  املتكربين  غ��رار  ع��ىل 
واملقام  واملال  النعمة  تنسيهم 
فيتمردون  يشء  كل  والثروة 

عىل اخلالق واملخلوق.
)اَل  ال��س��الم(:  )عليه  قوله 

َواَل  ُيْبِغُض  َم��ْن  َع��ىلَ  حَيِيُف 
(؛ ان االنسان  َيْأَثُم ِفيَمْن حُيِبُّ
بعض  ح���ب  ع���ن  خي��ل��و  ال 
االش���خ���اص ك��األص��دق��اء 
واالوالد  واالق����������ارب 
عقيدة  يف  م��ن��ه  وال��ق��ري��ب��ني 
خيلو  ال  انه  كام  ووالء  واتباع 
خيالفه  ومن  عدوه  بغض  عن 
او ييسء اليه ويؤذيه او يأخذ 

حقه.
امر  والبغض  احل��ب  وه���ذا 
االن��س��ان  جلّبة  يف  طبيعي 
خيلو  ال  ب��ح��ي��ث  وط��ب��ع��ه 
يف  واملشكلة  اح���د..  منهام 
حد  والبغض  احل��ب  جت��اوز 
حد  اىل  ووصوهلام  االعتدال 
يوجبان  بحيث  االف�����راط 
امليزان  عن  االنسان  خ��روج 
ودخوله  والعقيل  ال��رشع��ي 
والشهوة  الغضب  اطفاء  يف 
مذمومان  حينئذ  فهام  هب��ام 
االعتدال  حد  عىل  كانا  وان 
فاالنسان  مم��دوح��ان..  فهام 
اليه  وامل���يسء  ع��دوه  يبغض 
ولكن ال جيوز له ان يفّرط يف 
بغضه بحيث يوقعه يف الظلم 
يف  يغايل  ان  وال  له  واحليف 
بحيث  واوالده  صديقه  حّب 
يقع يف املعصية واالثم فاملتقي 
حتى   ً وع��ادال  منصفًا  يكون 

مع عدوه ويوصل حقه – ان 
كان له حق- اليه.

ال��س��الم(:  )عليه  قوله  ويف 
ُيْشَهَد  َأْن  َقْبَل  قِّ  بِاحْلَ )َيْعرَتُِف 
اْسُتْحِفَظ  َما  ُيِضيُع  اَل  َعَلْيِه 

َر(. َواَل َيْنَسى َما ُذكِّ
اعرتافه  املتقي  أوصاف  ومن 
رضره  عىل  ك��ان  ول��و  باحلق 
عليه  ال��ش��ه��ود  ش��ه��ادة  قبل 
بذنبه  يقّر ويعرتف  انه  بمعنى 
اثباته  اىل  حيتاج  وال  وخطئه 
فان  الشهود  بسبب  حقه  يف 
تنتفي  االش��ه��اد  اىل  احل��اج��ة 
يف ص���ورة االق����رار.. وه��ذا 
قبل  باحلق  اعرتافهم  رس  هو 
ذلك  عليه..  الشهود  اقامة 
ازاء  يسلمون  ال��ذي��ن  ألن 
ممن  ي��ع��ت��ربون  ال  ال��ش��ه��ود 
الشهود  واقامة  للحق،  يسلم 
للتسليم  اضطرهتم  التي  هي 
والعدل  احل��ق  ينشد  من  اّم��ا 
ينطلق  الذي  الفرد  ذلك  فهو 
عليه  ليعثر  احلق  صاحب  اىل 
ويؤدى حقه ويفّك رقبته من 

ظلم االخرين.
ي��ق��رصون يف  ف��امل��ت��ق��ون ال 
بحاجة  وليسوا  احلقوق  اداء 
ان  ك��ام  وامل��ح��اك��م  للقضاء 
العداوة والصداقة ال خترجهم 

من حدود احلق والعدل.
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للمقاتليَن  ُيبارك  الكربالئّي  الشيُخ 
أع��داِء  على  الرائعَة  انتصاراِتهم 
العراِق واإلنسانيِة، ويورُد العناصَر 

األساسيَة لبناءِ األسرِة

األمُر االول:
نحّيي  ان  ينبغي  ال��ب��داي��ة  يف 
أعزاءنا املقاتلني األبطال الذين 
تبّقى  ما  لتخليص  جياهدون 
احلدباء،  املوصل  مدينة  من 
واملناطق املحيطة هبا من رجس 
نحييهم  الداعيش..  االرهاب 
عىل  ونشّد  واك��ب��ار،  بإجالل 
عاليًا  ونقّدر  الطاهرة،  أيادهيم 
ونبارك  العظيمة،  تضحياهتم 
الرائعة، مترّضعني  انتصاراهتم 
اىل اهلل العيل القدير ان ينرصهم 
العراق  – أعداء  اعدائهم  عىل 
قريبًا  ن���رصًا   - واإلن��س��ان��ي��ة 
شهداءهم  يتغّمد  وان  مؤزرًا، 
وال��رض��وان  بالرحة  األب���رار 
بالشفاء  جرحاهم  عىل  ويمّن 

العاجل والعافية التامة.
مرة  نؤّكد  املناسبة  ه��ذه  ويف 
أخرى عىل مجيع احبتنا املقاتلني 

ال  ظاملًا  عدوًا  يواجهون  وهم 
املعايري االخالقية  ادنى  يراعي 
يّتخذ  حيث  معهم  حربه  يف 
للقتال  مواقع  السكنية  املناطق 
االطفال  من  العوائل  وجيعل 
دروع��ًا  السن  وكبار  والنساء 
برشية حلامية نفسه.. نؤّكد عىل 
عناوينهم  بمختلف  املقاتلني 
ان يعملوا ما يف وسعهم إلبعاد 
العالقني  املواطنني  عن  االذى 
يوّفروا  وان  املناطق  ه��ذه  يف 

احلامية هلم بالقدر املستطاع.
التعامل  كام نؤّكد عىل رضورة 
أي��ًا  املعتقلني  م��ع  االن��س��اين 
اجلهات  اىل  وتسليمهم  كانوا 
ال��ع��الق��ة  ذات  ال��رس��م��ي��ة 
عليهم  يقع  ان  دون  واحليلولة 
ظلم وتعٍد من أية جهة كانت.

حفظ  أمهية  عىل  أيضًا  ونؤّكد 
وحراسة ممتلكات املواطنني يف 

املناطق التي يتّم حتريرها وعدم 
بالتجاوز  ك��ان  ألي  ال��س��امح 
االستحواذ  او  واتالفها  عليها 

عليها.
ان رعاية هذه اجلوانب واجب 
دي��ن��ي واخ���الق���ي ووط��ن��ي، 
يف  املشاركني  بجميع  فنهيب 
االلتزام  القتالية  العمليات 
التام هبا وإعطاء صورة مرّشفة 
عن املقاتل العراقي املدافع عن 

وطنه تبقى ماثلة يف االذهان.
اهي����ا االخ�����وة واالخ�����وات 
الح���ظ���وا ه���ذه االوص����اف 
من  االبطال  للمقاتلني  الثالثة 

قبل املرجعية الدينية العليا :
واإلكبار  اإلج��الل  نظرة   -1
 ، واك��ب��ار  ب��إج��الل  )نحّييهم 
أي  الحظوا  طاهرة(  ايادهيم 
وصف هلؤالء األبطال ، هؤالء 
يمسكون  ال��ذي��ن  امل��ق��ات��ل��ني 

العراق  عن  دف��اع��ًا  بالسالح 
ومقدساته ومواطنيه.

 (ّ العظيمة  التضحيات   -2
الوصف  تضحياهتم(  عاليًا 

العظيم هلذه التضحيات.
3- نبارك انتصاراهتم الرائعة.

املقاتلون  اهي��ا  لكم  فهنيئًا 
االبطال هبذه االوصاف.

األمُر الثاني :
يف  األرسة  ن��ظ��ام  اىل  ن��ع��ود 
هذا  االرسة  ان  بيّنا  االس��الم، 
ال��ن��ظ��ام االج��ت��امع��ي امل��ه��م، 
الذي  احلديث  ه��ذا  الحظوا 
امهية  خ��الل��ه  م��ن  لكم  نبني 
حتى  تعاىل  اهلل  عند  البناء  هذا 
يساهم  منا  واح��د  كل  يكون 
يف  بناء  ُبني  )ما  البناء  هذا  يف 
تعاىل  اهلل  اىل  اح��ّب  اإلس��الم 
اثار  من  له  ملا  التزويج(  من 
وغري  ونفسية  اجتامعية  دينية 

تناوَل ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة 
الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام 
ُخطبته  في  المقدسة  كربالَء  في  الُجمعة 
الُجمعة والتي أقيمت في  الثانية من صالة 
الصحن الحسيني الشريف في 26 /جمادي 
تناول  2017/2/24م،  الموافق  1438هـــ  األول/ 

سماحته في ُخطبته  أمرين:            
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واملجتمع،  ال��ف��رد  ع��ىل  ذل��ك 
أي  الوقت  نفس  يف  وكذلك 
عند  مبغوض  البناء  هلذا  هتديد 
منه  هيتّز  فالطالق  تعاىل  اهلل 
العرش )ابغض احلالل عند اهلل 
تعاىل الطالق(، لذلك االنسان 
البناء  هذا  يف  يساهم  ان  عليه 
اهلل  اىل  األبنية  احّب  هو  الذي 
اإلسالم  اعتنى  هنا  من  تعاىل، 
فتالحظ  شديدًا  اهتاممًا  واهتّم 
واألحاديث  القرآنية  اآلي��ات 
نجد  العقالء  وسرية  الرشيفة، 
بتوفري  ش��دي��دا  اهتامما  هناك 
املقّومة  األس��اس��ي��ة  العنارص 
الرصني  البناء  مقدمات  بتوفري 
البناء  ه��ذا  وادام���ة  ل���ألرسة، 

وصيانته فيام بعد.
ل���ذل���ك ن���الح���ظ ب��ال��ت��ت��ب��ع 
لألحاديث ثالث مراحل حتى 
ومتامسكا  صحيحا  بناء  نشّيد 
للفرد  السعادة  يّوفر  وقويا.. 

واملجتمع واالرسة :
املرحلة األوىل : ما قبل الزواج

املرحلة الثانية : مرحلة الزوجية
األبوة  مرحلة   : الثالثة  املرحلة 

واألمومة
مرحلة  لكل  وض��ع  االس���الم 
ضوابط ومعايري حتى ُيبنى هذا 

البناء االسايس بناًء صحيحًا.
املرحلة االوىل: ما قبل الزواج

كل واحد منا إذا اراد ان يشرتي 
سلعة، وتارة هذه السلعة حيتاج 
اليها مدى حياته او اراد ان يبني 
فرتة  يبقى  ان  يريد  بناية  او  بيتًا 
طويلة .. تراه يسأل اهل اخلربة 
واالختصاص أي ماركة او أي 
األفضل،  السلعة  تنتج  رشكة 
ذلك  بعد  ثم  ويدّقق  ويفحص 
اراد  واذا  السوق،  اىل  يذهب 
ان يبني بناية يسأل أي مهندس 
واي  افضل  رشكة  واي  افضل 
امل��واد االف��ض��ل، وت��راه يسأل 
وي��ب��ح��ث ع���ن امل��واص��ف��ات 
االفضل يف قوة هذا البناء حتى 

يبقى سنني طويلة ثم بعد ذلك 
بحال  فكيف  بالبناء..  ُي��رشع 
اهتّم  املتني،  البناء  هذا  االرسة 
اإلسالم بوضع أسس يف كيفية 
االختيار للزوج والرجل كيف 
املرأة  وكذلك  الزوجة،  خيتار 

كيف ختتار الرجل.
تريد أن تبني أرسة وتريد أوالدا 
جمتمعا،  تشّكل  األرسة  وه��ذه 
واس��ت��ق��راره  املجتمع  س��ع��ادة 
االرسة،  هذه  سعادة  عىل  مبني 
عىل  مبني  املجتمع  وش��ق��اء 
االرسة،  ه��ذه  وتعاسة  شقاء 
املعايري  يضع  اإلس��الم  لذلك 
وامل��واص��ف��ات وح��ّب��ب ه��ذه 
عند  االنسان  اىل  املواصفات 
مواصفات  له  وكّره  االختيار، 
يبدأ  االس��الم  لذلك  اخ��رى، 
من  كثريا  فنجد  املرحلة  هب��ذه 
األحاديث وضعت معايري هلذه 
قبل  ما  مرحلة  وه��ي  املرحلة 

الزواج.
مل  الذين  الشباب  مع  كالمنا 
هذه  اىل  التفتوا  ي��ت��زّوج��وا.. 
واملتزوجون  الكبار  الصفات، 
الواحد  انت  نعم،  هيّمنا ذلك؟ 
منكم لديه ابن وبنت أليس هو 
يرغب يف  أن يسعد ابنه وابنته؟ 
أليس هو يرغب ان تكون البنه 
او ابنته عائلة سعيدة متامسكة؟ 
لذلك األمر يعنيكم اهيا الشيب 
يريد  ومل��ن  اي��ض��ًا  وال��ش��ب��اب 

اإلقدام عىل الزواج.
ما هي املواصفات املطلوبة؟:

الكفء  ال��زوج��ة  اختيار   -1
والزوج الكفء:

تسعده  زوج��ة  حيتاج  االنسان 
وآخرته،  دنياه  امور  يف  وتعينه 
املشاكل  له  تسّبب  ال  وزوج��ة 

والتعاسة.
ف���اإلس���الم وض���ع اث��ن��ني من 
امل���واص���ف���ات: م��واص��ف��ات 
ت��ك��ون ل��ل��ش��اب ل���الب ل��الم 
بحثتم  إن  امل��واص��ف��ات  ه��ذه 

وجعلتموها  هبا  واعتنيتم  عنها 
ابنكم  سعد  اهتاممكم  موضع 
سعدتم،  انتم  وايضًا  وابنتكم 
وضعها  م��واص��ف��ات  ف��ه��ن��اك 
متى  اليها  ورّغ���ب  اإلس���الم 
لنفسه  ووفرها  عنها  بحث  ما 
او األب واألم  بالنسبة للشاب 
البنه وابنته حينئذ وّفر مقّومات 
واألرسة  ال��س��ع��ي��د  ال�����زواج 
هناك  نجد  ل��ذل��ك  ال��ص��احل��ة 
األحاديث  خالل  من  اهتامما 
هب��ذه  هي��ت��ّم  وان  يعتني  ب���أن 
وايضًا  امل���رأة  يف  امل��واص��ف��ات 
املرأة تبحث عن مواصفات يف 

الرجل.
السالم(  )عليه  ال��ص��ادق  عن 
ق��ال:  ح��ني  اص��ح��اب��ه  لبعض 
له  ق��ال  أت��زوج،  ان  مهمت  قد 
)انظر   : السالم(  )عليه  االمام 
ُترشكه  ومن  نفسك  تضع  اين 
دينك  عىل  وُتطلعه  مالك  يف 
فاعال  البد  كنت  فان  ورّسك، 
واىل  اخل��ري  اىل  تنسب  فبِكرًا   ً

حسن اخللق(.
اإلمام ينبّهه اىل أن يلتفت فهذه 
حاجة  قضية  ليست  القضية 
تشرتهيا  أن   ممكن  سلعة  او 
ه��ذه  ع��ن��ه��ا، ال،  ت��ت��خ��ىّل  ث��م 
اوالد  ارسة  بناء  مسألة  املسألة 

ومستقبل..
ويف احاديث اخرى ورد فيها ان 
املواصفات املطلوبة تعتمد عىل 
اخ��الق ودي��ن وام���رأة صاحلة 

عفيفة كريمة االصل. 
التي  امل��واص��ف��ات  ف��إذن ه��ذه 
هناك  الوقت  نفس  يف  ُذكرت، 
يبحث  قد  اخ��رى  مواصفات 
او  م��ال  او  مج��ال  عن  االنسان 
يف  تاه   .. اخرى  امور  او  نسب 
اىل  يصل  ومل  وض��ل  الطريق 

مبتغاه..
أحيانا  ح��ّذر  اإلس��الم  لذلك 
اإلنسان،  بتدّين  االهتامم  عدم 
اإلمام حيّذر من التزويج للبنت 

من الفاسق : )من زّوج كريمته 
يوم  ك��لَّ  عليه  ن��زل  فاسق  من 

الف لعنة(.
تعاسة  يف  سببا  سيكون  فهذا 
تعاسة  يف  سببا  ابنته،  وشقاء 
يكون  وق��د  االوالد  وش��ق��اء 
هؤالء جمرمني فيام بعد او سّيئي 

األخالق .
البحث  االخ��رى  االم��ور  من 
رجل  يأيت  حينام  االخالق  عن 
اسأل عن أخالق  ابنتك  خلطبة 
األخ���الق  ألن  ال��رج��ل  ه���ذا 
عن  االن��س��ان  ُتبعد  ال��واق��ع  يف 
احلياة  يف  واملنغّصات  املشاكل 
االمام  عن  ورد  حيث  اليومية، 
الرضا )عليه السالم( يف جواب 
االشخاص  احد  اليه  كتب  من 
خطب  قد  قرابة  يل  ان   : يسأله 
ايّل ويف ُخلقه سوء : )ال تزّوجه 

إن كان سّيئ اخللق(.
ل���ذل���ك اإلن�����س�����ان ي��س��أل 
عن  ويبحث  ويدّقق  ويستفس 
التدّين  من  املواصفات  ه��ذه 
وااللتزام والعّفة وغري ذلك من 

االمور مقرتنة بحسن اخللق..
ايضًا من األمور املهمة أخواين: 
بحقوق  املسبقة  املعرفة   -2
بعض  ان  وج��دن��ا  ال��زوج��ني: 
يكون  التي  ال���زواج  ح��االت 
أن  السبب  مبكرا  طالق  فيها 
الزوج ال يعرف حقوق الزوجة 
حقوق  ت��ع��رف  ال  وال��زوج��ة 
الزوج، لذلك ينبغي اخواين من 
واملؤسسات  واالمهات  االباء 
التي تساعد يف تسهيل  اخلريية 
الكثري  ال��يشء  وتقدم  ال��زواج 
ان يكون  الزواج نوصيهم  من 
يعّرفوا  أن  مهامهم  ضمن  من 
والولد  الزوج  بحقوق  البنت 
اذا  وحينئذ  الزوجة  بحقوق 
واج��ب��ات  منهم  ك��ل  ع���رف 
وحقوق االخر حينئذ حصلت 
هلذين  واالس��ت��ق��رار  السعادة 

الشابني وكذلك ألرسهتام.
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تلّقت جمموعة قنوات كربالء الفضائية دعوة رسمية 
خالل  من  العربية  مرص  مجهورية  يف  العراق  لتمثيل 
ذلك  .أكد  الشعبية(  للفنون  العربية  )اللجنة  اعالن 
املهندس )حيدر نوري جلوخان( املرشف العام عىل 
القنوات، مضيفا ان الدعوة هي حلضور حفل اعالن 
الشعبية(  للفنون  العربية  اللجنة   ( تشكيل  وإشهار 
يف  العراق  ومتثيل  العربية  مرص  بجمهورية  رسميا 
املنيا  حمافظة  يف  سيقام  امللتقى  ان  العليا،مبينا  اللجنة 
ولغاية  املقبل  اذار  شهر  من  عرش  اخلامس  بتاريخ 
ان  بالذكر  .واجلدير   )2017( لعام  منه  العرشين 
للمشاركة  تدعى  الفضائية  كربالء  قنوات  جمموعة 
يف الكثري من املحافل الدولية والعربية وأخرها دعوة 
العليا  للجنة  عرش  الثامن  االجتامع  حلضور  رسمية 
للتنسيق بني القنوات الفضائية العربية الذي سيقام يف 
مدينة الرياض السعودية يومي  6 - 7 اذار / 2017.

• العتبتان المقدستان في كربالء تكّرمان الصحفية الجزائرية سميرة مواقي 
واألخيرة تؤكد: لي الشرف ان ادافع عن اإلمام الحسين عليه السالم

تقاتل في معركة  أجنبية  قوات  ينفى وجود  العبادي  ال��وزراء حيدر  رئيس   •
تحرير الجانب االيمن من الموصل..

لألسر  دوالر  ماليين   7 م  تقدِّ اليابان  وآالمهم  معاناتهم  من  للتخفيف   •
الموصلية المتضّررة من تنظيم )داعش( التكفيري...

• حقوق االنسان النيابية تطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لتقصّي الحقائق بشان 
االعتداءات التي طالت نازحين من الحويجة باتجاه كركوك من قبل البيشمركه...

• الصناعات الحربية احدى تشكيالت وزارة الصناعة تعلن عن نجاح تجربة
 الفحص المقيد لصاروخ اليقين العراقي تصميما وتنفيذا..

• منظمة العفو الدولية تتهم األميركي ترامب والتركي أردوغان بنشر خطاب من 
الكراهية ويزيد من االنقسام والخطورة في العالم..

• الحشد الشعبي البطل يقترب من تلعفر بعد تحرير سلسلة قرى ستراتيجّية 
استخدمها )داعش( االرهابي مؤخرا لمهاجمة خطوط الصّد...

عان مذّكرًة للتعاون • وزارة النفط العراقية ونظيرتها االيرانية توقِّ
 في مجال النفط والغاز...

• التلفزيون العراقي يعلن تحرير مطار الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم 
)داعش( اإلجرامي بعد ساعات من اقتحامه...

• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسمح لمنتسبيها الذين تقّل معدالتهم 
عن 65% بالتقديم للدراسات العليا شرط نقل الخدمات إلى الجامعات المستحدثة...

• دائرة التخطيط والمتابعة بوزارة التجارة تعلن بدء تنفيذ مشروع
 البيئة التجريبية إلطالق نظام اصالح البطاقة التموينية..

الفضائية  كربالء  قنوات  مجموعة 
تتّلقى دعوة رسمية لتمثيل العراق 

في جمهورية مصر العربية

قرار  تطبيق  عن  العامة،  امل��رور  مديرية  كشفت 
حظر التدخني يف مركبات النقل العام، فيام أعلنت 
عن فرض الغرامات عىل املخالفني بشكل فعيل. 

وليد:  العميد عامر  املديرية  باسم  املتحدث  وقال 
يف  التدخني  حظر  ق��رار  بتطبيق  فعليًا  بارشنا 
القرارات  ان  اىل  مشريًا  العام،  النقل  مركبات 
بشكل  إعالهنا  بعد  تطبق  امل��رور  عن  الصادرة 

مبارش. 
العامة قد أوضحت سابقا  وكانت مديرية املرور 
العام  النقل  مركبات  يف  التدخني  حظر  قرار  ان 
يشمل السائق والراكبني عىل حد سواء،منوها اىل 
ان الغرامة ستفرض عىل السائق يف حال حصول 

حالة التدخني يف املركبة.

لقرار  تطبيقا  المخالفين  على  الغرامات  ف��رض 
)حظر التدخين( في مركبات النقل العام
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لمزيد من االخبار االمنية والعسكرية تابعوا وكالة »نحن الخبر« التابعة لشعبة االعالم الحربي – قناة كربالء الفضائية

دمرت قوات لواء عيل األكرب )عليه السالم( التابعة لألمانة 
)داعش(  تنظيم  تعرضات  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
اإلرهايب غريب املوصل وأحلقت هبا خسائر جسيمة باألرواح 
اتصال  )أثري رعد( يف  احلريب  املراسل  ذلك  أكد  واملعدات، 
خائبا  هجوما  ص��دت  اللواء  قطعات  أن  هاتفي،مضيفا 
من  إرهابيا  ستني  من  أكثر  منه  وقتلت  اإلرهايب  ل�)داعش( 
جنسيات خمتلفة ودمرت )25( عجلة ملغمة والسيطرة عىل 
والقوة  العراقي  اجليش  طريان  بإسناد  أخرى  عجلة   )15(
الصاروخية، مبينا أن قوات اللواء قتلت العديد من قيادات 
العمليات  بقائد  يعرف  ما  منهم  اإلجرامي  )داع��ش(  زمر 
احلسينية  العتبة  عىل  الرشعي  املتويل  إن  اىل  مشريا  اخلاصة، 
املقدسة سامحة الشيخ )عبد املهدي الكربالئي( عىل تواصل 
تام مع أبطال اللواء وسري العمليات واالنتصارات املتحققة، 
توثيق  يف  الكبري  ودوره  احلريب  اإلعالم  فريق  بدور  مشيدا 

االنتصارات املتحققة ونرشها.

املقدسة قطعات لواء  العامة للعتبة احلسينية  زار وفد االمانة 
عيل األكرب املشارك يف عملية حترير املحور الغريب من املوصل 
وافتخارها  العليا  الدينية  املرجعية  س��الم  معهم  حاملني 
ادارة  جملس  عضو  عوز  فاضل  احلاج  وذكر   . بانتصاراهتم 
لواء  السيام  املقاتلة  الفصائل  إن  املقدسة:  احلسينية  العتبة 
الوطن  عن  الدفاع  نداء  لبوا  الذين  السالم  عليه  األكرب  عيل 
واملقدسات اقّل ما نستطيع ان نرّد به مجيلهم هذا هو تفقدهم 
و مساندهتم وهم يف سواتر العزة و الكرامة . فيام بنّي الشيخ 
املتويل  إن  املقدسة:  العتبة  وفد  اعضاء  احد  اخلفاجي  حيدر 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
العسكرية  القطعات  تفّقد  ب��رضورة  لنا  اوع��ز  الكربالئي 
من  املوصل  ملدينة  االيمن  اجلانب  حترير  بعمليات  املشاركة 
هلم  الرسائل  خمتلف  وإيصال  االرهايب  )داعش(  عصابات 
بان مجيع العراقيني يدعون هلم اهلل بالنرص ويرون تضحياهتم 

ودماءهم الرشيفة بأهنا االعز واألغىل يف البالد .

من  االوىل  املرحلة  لتنفيذ  النطاق  واسعة  بعملية  اجليش  طريان  يساندها  قواهتا  انطالق  الشعبي  احلشد  هيئة  اعلنت 
الصفحة السادسة من عمليات قاطع غرب املوصل وسط انكسار شبه تام لفلول )داعش( االرهايب خالل التقدم نحو 

قرى جنوب غرب تلعفر.  
باجتاه قرى )عني طالوي وخرابة  ثالثة حماور،  احلوثي من  تل  بدأت من  العمليات  ان  له:  بيان  اهليئة يف  اعالم  وقال 
الرشيعة  قرية  وحترير  املنازل  بعض  يف  يتمركزون  كانوا  الذين  القناصني  من  عددا  وقتلت  الرشيعة(،  وعني  اجلحيش 
الشاملية جنوب غرب تلعفر، مشريا اىل ان قوات اللواء 11 التابع للحشد اقتحمت قرية عني طالوي من ثالثة اجتاهات 

عىل الرغم من قيام اإلرهابيني بتفخيخ األغنام يف حماولة بائسة لقطع الطريق.    

الحشد الشعبي يطلق عملية واسعة غرب تلعفر وأبطالها تصل الى مطار الموصل ومعسكر الغزالني

قوات لواء علي األكبر »عليه السالم« القتالية 
تكّبد العدو خسائر فادحة

وفد العتبة الحسينية المقدسة يتفّقد قطعات
لواء علي األكبر في الموصل
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السؤال : ما هي الوديعة باختصار ؟
الجواب : الوديعة هي : ) جعل صيانة عين وحفظها على عهدة الغير ( ويقال للجاعل ) المودع ( ولذلك الغير ) الودعي ( و) 

المستودع (.

السؤال: هل هناك تعريف اخر للوديعة ؟
الجواب: جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على عهدة غيره ، وهي جائزة من الطرفين ، وإذا وضع إنسان ماله لدى إنسان آخر 

ليحفظه له وقبل ذلك منه وجب عليه أن يعمل بأحكام الوديعة واألمانة .

السؤال : هل يجوز للشخص الذي اليتمكن من حفظ الوديعة قبولها ؟ ولو قبلها فما حكمه ؟
الجواب : اليجوز له القبول واذا قبل ولم يتمكن من الحفظ ضمن اال اذا كان المودع يعلم بعدم تمكنه من الحفظ فيجوز القبول 

وال ضمان عليه .

السؤال : ما راي سماحتكم في رجل استودع مائة دينار عند شخص اخر وهذا االخير تصرف بالمبلغ من دون اذن وادخلها في 
عمله التجاري واستحصل على ارباح. وبعد ذلك طالبه المالك فارجع المائة.. ولكن ليست هي بنفسها كما هو معلوم ما حكم هذه 

المعاملة؟ وهل يجب عليه اخبار المالك؟ وما حكم المبلغ المستحصل )الربح( من المبلغ االصلي ؟
الجواب : ان الودعي وان كان بتصرفه في الوديعة اثمًا وضامنًا لمثلها حيث ال يتيسر ارجاعها بعينها ولكنه اذا دفع المثل الى 
المودع تبرأ ذمته، واما االرباح فهي عائدة اليه وليس شيء منها للمودع. هذا اذا كان الشراء جاريًا على ما هو المتعارف من 
جعل الثمن كليًا في الذمة والوفاء من المال الخارجي واما اذا اجرت المعاملة على المال الشخصي فللمالك )المودع( امضاء 

المعاملة الفضولية فتكون العين المشتراة له فاذا امضى بيعها من قبل الودعي كان الثمن بكامله له .

السؤال : شخص اودع بضاعة عند شخص آخر بعنوان االمانة، ثم احترق المحل الذي فيه الوديعة ومعه الوديعة، بشيء من 
االهمال من ابن الودعي، فهل يجب على الودعي التعويض من تلك البضاعة بمثلها او بقيمتها ؟

الجواب : اذا لم يكن الودعي مقصرًا في الحفظ فال ضمان عليه .

سؤال العدد 
السؤال : هل يجوز تحسين األمانة بدون علم صاحبها ) مثاًل نجّلد كتابا معينا دون إذن صاحبه ( ؟

سؤال العدد السابق
السؤال : هل يجوز الصالة في األماكن الحكومية غير معروفة المالك ؟

الجواب : يجوز .

استفتاءات الوديعُة
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سؤال العدد 
السؤال : هل يجوز تحسين األمانة بدون علم صاحبها ) مثاًل نجّلد كتابا معينا دون إذن صاحبه ( ؟

علٌم من أعالم الشيعة اإلمامية، واملولود يف أواخر القرن األول اهلجري، بمدينة الكوفة.
الباقر  التالمذة املميزين عند اإلمام الصادق واإلمام  البارزين ومن  فقد كان املفّضل بن عمر من الرجال 

واإلمام الكاظم واإلمام الرضا )عليهم السالم(.
 لقد روى املفضل كثرًيا من الروايات عن اإلمام جعفر الصادق واإلمام موسى الكاظم )عليهام السالم(، 
ويعترب من الرواة املوثقني الكبار، وكانت له منزلة عظيمة عندمها، كام كان ينوب عنهام يف استالم احلقوق 

الرشعية ورصفها يف مورادها.
 وجاء يف رواية عن اإلمام الصادق )عليه السالم( أّنه قال ملفّضل بن عمر: )لو رأيت نزاًعا حمتدًما بني اثنني 

من شيعتنا حول قضية مالية فارصف عليها من مالنا الذي عندك وافصم النزاع بينهام(.
 مكانته عند األئمة: جاء يف رواية عن اإلمام الرضا )عليه السالم( يقول فيها: )إن مفضل هو أنييس وصاحبي 

وأنا أشعر بالراحة عنده(.
وروي أنه زار اإلمام جعفر الصادق )عليه السالم( يف أحد األيام وقد رُسَّ اإلمام برؤيته، وظهرت البسمة عىل شفتيه املباركتني، 
ثم قال: )يا مفضل، أقسم باهلل أين أحبك، وأحب من حيبك، يا مفضل، لو أن مجيع أصحايب كانوا يعلمون ما تعلم، ملا اختلف 

اثنان منهم(.
 فأجاب املفضل: يا بن رسول اهلل، إين أظنك قد جعلتني يف درجة هي أعىل مما أستحقه!!، فرّد اإلمام )عليه السالم( قائاًل: )بل 

جعلتك يف مرتبة قد خصك اهلل هبا(.
وللمفضل بن عمر  مؤلفات عديدة من بينها:

1- توحيد املفضل: وهو كتاب فيه ما أماله عليه اإلمام جعفر الصادق )عليه السالم(، وفيه بحوث توحيدية وكانت شهرته 
هبذا الكتاب.

وحياهتم،  املسلمني  شؤون  يف  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  عن  مجعها  األخبار  من  جمموعة  فيه  كتاب  وهو  الوصية:   -2
وطلباهتم، وأحداث املستقبل، وأرسار العامل السفيل والعلوي.

3- اليوم والليلة: وهو كتاب يذكر فيه ما رواه عن األئمة )عليه السالم( بخصوص النوافل واألدعية.
4- األهليلجية: وهو كتاب يذكر فيه ما أماله عليه اإلمام الصادق )عليه السالم( يف الرد عىل الكفار املالحدة.

 وفاته: تويّف املفضل بن عمر )رضوان اهلل عليه( بعد أن ناهز عمره الرشيف ثامنني عاًما، وملا نعي املفضل عند اإلمام الرضا 
)عليه السالم( قال: )لقد نال املفضل الَروَح والراحة(.

المفّضل بن عمر الجعفي

)رضوان اهلل عليه(
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من  حركة  باول  لإلمام،  خادما  امه  نذرته 
قفاه،  من  القابلة  سحبته  وحني  احشائها، 
ككائن  وحت��رر  املشيمة،  حبل  وق��ّص��ت 
عىل  مستحدث  إهلي  ورقم  جديد  برشي 
االرض، ومع رصخة البكاء االوىل  له .. 
امتزجت رصختها برصاخه، حمرشجا كان 
وكأنه  االوىل  للوهلة  تراه  وهي  صوهتا، 
اوصاهلا  انتفضت  األوىل،  ليلته  يف  البدر 
عينيها،  ح��ول  ال��س��واد  هالة  واتسعت 
قربانك  اهلل...ه���ذا  يا  هتفت:  وع��ي  بال 
إمامي  اهلل،  رس��ول  بنت  الب��ن  اجل��دي��د 
وسيد  الكونني،  وسيد  العاملني،  وإم��ام 
الدفء  نشوة  ادركت  اجلنة..  اهل  شباب 
تّلم صغريها عىل صدرها فزال  فأرسعت 
وبان  احلزن خّيم  وجعها وخوفها، ولكن 
من حمياه.. الن زوجها مل يكن اىل جانبها، 
ان  بعد  بدمائه،  مترضجا  املالئكة  اخذته 
غدرته االيادي املتشيطنة باسم الطائفية...
ذبحوه علنا امام العامل ..واصوات النشاز 
تعلن  ال���رؤوس  قطع  ورث��ة  شيوخ  م��ن 

تكفريه ..عرفتهم الدنيا بأرسها، الن فيلم 
القنوات  كل  عىل  مرّوجا  أصبح  ذبحه 
والوكاالت، فعندما تبحث عنها فسعان 
ما يظهر وهو ُيذبح عىل اصوات )تكبري(.. 
بيت  يف  وحيدة  ابنها  عمر  لسنوات  بقت 
االح��رار  سيد  ح��رم  من  بالقرب  صغري 
توصيات  كل  عىل  حافظت  والشهداء، 
زوج��ه��ا، وع��اش��ت ب��رغ��ب��ات حم���دودة 
ولقاء  واخل���روج  احلديث  ،واعتصمت 
ما  فنادرا  ندر،  ما  اال  واالقرباء  االصدقاء 
القريب  البقالة  دكان  من  ابعد  اىل  ذهبت 
جريان  من  حوهلا  من  ان  ويبدو  بيتها  من 
ومعارف ، كام ودأبت املحافظة عىل زيارة 
االمام احلسني واخيه ايب الفضل العباس، 
وعّلمت ولدها يف مدارس االمام بصمت 
وكربياء، حتى بان شابا يافعا شبيها بابيه، 
بغريته  عنها  وس��ّد  احل��رم��ان  وعّوضها 
عن  عجزت  ما  عليها  شّب  التي  احلسينية 
توفريه له كطفل، ارضعته وهي صائمة هلل 
تعاىل واشبعته وهي جائعة، وغّذته احللم 

اجلميلة  بمالحمه  خيدع  والكرم،  والشهامة 
كل  الفاحم  االسود  وشعره  عينيه  وسحر 
من يراه، يشار اليه برجل حكيم ومثقف، 

رغم انه مل يكمل عامه الرابع عرش .
تتحدث  حني  املفعول  ساري  نذرها  بقي 
الصغري  قلبه  تفرح  ك��ي  وتالطفه  معه 
بأنه »منذور« خلدمة اإلمام،  ..تذّكره دائام 
ذلك،  اهلل  شاء  متى  له  جاهز  قربان  وانه 
اسام  لتكون  االوان  آن  ول��دي  يا  واالن 
العقيدة  عن  املدافعني  الشهداء  الئحة  يف 
واملذهب ومقاتال شجاعًا يف سبيل ما تركه 
وحرمات  مقدسات  من  احلسني  االم��ام 
وكن  ول��دي  يا  اذه��ب  الطاهر...  بدمه 

شهيدا او ارجع ايل ببشارة النرص.
املجاهدين  بصفوف  والتحق  يدها  قّبل 
قدسته  ال��ذي  الشعبي  احلشد  ابطال  من 
إمام  قبل  من  الكفائي(  )اجل��ه��اد  فتوى 
بعد  االوح���د  وزعيمها  ومفتيها  االم��ة 
ص��اح��ب ال��ع��رص وال��زم��ان )ع��ج��ل اهلل 
اهلوائية  دراجته  تاركًا  الرشيف(...  فرجه 
حصالته  بنقود  اشرتاها  حتى  قاسى  التي 
مع  الصيفية  العطلة  يف  هب��ا  يلهو  ك��ي 
)احد  اهلل..شعر  بحشد  ليلتحق  اصدقائه 
شجاع  ومقاتل  رج��ل  بأنه  الكربالئي( 
بعد  العرص  جرذان  ضّد  ببسالة  وحارب 
اغبطه  االسلحة،  كافة  ع��ىل  ت���دّرب  ان 
شوق كبري اىل ان يقّدم روحه قربانا لنرصة 
وهو  العامل  عن  )أح��د(  وانقطع  احل��ق، 
امام  وليس  معركة،  كل  يف  املوت  يعانق 
وامه..  واحلسني  اهلل  رضا  سوى  ناظريه 
قاتل قتال االبطال ومل تغمض له عني وهو 
القت  حتى  برصه  عليه  يقع  ما  كل  جيندل 
يف  فجرا،  عليه  القبض  الرحن  مالئكة 
فلوجة العراق وحلته بأجنحتها ، كشفت 
امه الغطاء عن وجه، وجدته وهو يغط يف 
نوم عميق مبتسام، كرّبت باسم اهلل العظيم 
الغايل  صعد  هت��زج:  وهي  صوهتا،  بأعىل 
)احد( ملتحقا بعيل االكرب ابن احلسني يف 
الفردوس..! ناثرة عىل نعشه بقايا نذروها، 

قربانا هلل العظيم وللحسني الوجيه.

حشُد اهلل... ونذور االمهات

سور
عا�

در 
حي

12

من أرض المعركة



يف  العليا  املرجعية  لنداء  تلبية 
يف  االبطال  املجاهدين  متابعة 
عوائل  ورعاية  القتال  سوح 
احلشد  من  االب��رار  الشهداء 
احتياجاهتم  وتوفري  الشعبي 
توّجه  هلم  العون  يد  وتقديم 
ذوي  رع��اي��ة  شعبة  م��ن  وف��د 
العتبة  يف  واجلرحى  الشهداء 
للقطعات  املقدسة  احلسينية 
الشعبي  للحشد  العسكرية 
ل��واء ع��يل االك��رب »عليه  م��ن 
عمليات  قاطع  يف  ال��س��الم« 
حيث  نينوى  يا  قادمون  حترير 
أيام  ثالثة  الزيارة  استغرقت 
املتمثل  الزائر  الوفد  والتقى 

احد  احلاج  الشعبة  بمسؤول 
رس���ول امل��ي��اح��ي وم��ع��اون��ه 
وبرفقة  اخلطيب  حيدر  السيد 
وإع���الم  منتسبي  م��ن  ع���دد 
آمر  بالسيد  خالهلا  الشعبة 
ال��ل��واء ع��يل احل��م��داين ال��ذي 
رّحب بالوفد الزائر وأطلعهم 
اجلارية  العمليات  سري  عىل 
ح��ص��ان(  م��ن��ط��ق��ة)ع��ني  يف 
 7 تبعد  التي  فيها  املتواجدين 

كم عن قضاء تلعفر.
ه���ذا وق���د ت��ف��ّق��د امل��ي��اح��ي 
واخلطيب ومرافقيهم يف اليوم 
التايل كل القطعات العسكرية 
»عليه  االك����رب  ع���يل  ل���ل���واء 

فوج  عاشورا،  السالم«)فوج 
القاسم،  فوج  االشرت،  مالك 
للمحور  املختار(التابعة  فوج 
امل��ذك��ور م��ن أم����راء اف���واج 
استطلعوا  وكذلك  وفصائل 
املتنقلة  ال��ط��ب��اب��ة  ف���رق  ع��ىل 
واآلليات  املركزي  واملطبخ 
الطوارئ  وف��رق  العسكرية 
الطائرات  وفريق  واهلندسة 
ايضا  الزيارة  ختُل  ومل  املسرّية، 
»عليهم  البيت  اهل  ذكر  من 
جملس  أقيم  حيث  ال��س��الم« 
االبرار  لشهدائنا  وذكر  عزاء 
العقائدية  التوجيهات  وبعض 
التي القاها السيد اخلطيب عىل 

املجاهدين، ويف ختام املجلس 
رايتني  ال��ق��ادم  ال��وف��د  ق���ّدم 
الشهداء  سيد  بقبة  متربكتني 
مالك  لفوج  السالم«  »عليه 
االشرت وفوج املختار املرابطني 
وتوزيع  االمامي،  الساتر  عىل 
بعض التربيكات من الرضيح 

الرشيف عىل املجاهدين.
أم����راء  اس��ت��ب��رش  ذل����ك  اىل 
االبطال  املجاهدين  االف��واج 
من  الكريمة  ال��زي��ارة  هب��ذه 
العتبة املقدسة معاهدينهم عىل 
الشهادة  ثم  النرص  أو  النرص 
من  ش��رب  اخ���ر  تطهري  ح��ت��ى 

ارض العراق.           

شعبة رعاية ذوي الشهداء والجرحى تتفّقد القطعات العسكرية 
من لواء علي االكبر »عليه السالم« في قاطع الموصل
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للعراق يف سنة 1960  التقسيم اجلغرايف 
قضاء  وبضمنها  ل���واء  ك��رب��الء  ك��ان��ت 
تزخر  املدينة  وه��ذه  االرشف  النجف 
واالجتامعي  والعمراين  الثقايف  بالعطاء 
عن  احلديث  سيكون  هلذا  واالقتصادي 
الن  كربالء  ل��واء  وليس  كربالء  مدينة 
الزمنية  احلقبة  تلك  يف  االرشف  للنجف 

ايضا تارخيا مرشفا يف كل نواحي احلياة .
اختيار هذا العقد من الزمن الن فيه اربع 
 1959  ( قاسم  الكريم  عبد  حكومات  
 1963 ع��ارف)  السالم  عبد   )1963-
– 1966( عبد الرحن عارف )1966- 
 –  1968( البكر  حسن  احد   )1968
2003( بضمنها حكومة طاغية العراق، 
ما  عىل  االث��ر  هلا  التي  احلكومات  ه��ذه 
جرى يف كربالء املقدسة وقد تكون هذه 
والثقايف  الديني  النشاط  حيث  من  الفرتة 

مزدهرة بسبب ما احتضنته كربالء خالل 
وادباء  علامء  رج��االت  من  السنني  هذه 
مع بعض احلرية التي اتيحت هلذه املدينة 

املقدسة لتامرس نشاطها بكل حيوية 
معلومات عامة عن لواء كربالء 

مساحة اللواء )6060كم2( فيه االرايض 
وبسبب  الزراعية  غري  من  اكثر  الزراعية 
 )23867  ( ح��وايل  فيها  ك��ان  ال��زراع��ة 
اضافة  الفواكه  ان��واع  شتى  ويف  فالحا 
 ( الرمان  واشهرها  والشعري  احلنظة  اىل 
339751( شجرة ويسمى من قبل اهل 
حامض  طعمه  أي  خويش  رمان  املدينة 
 )93660  ( الربتقال  ثم  ومن   ، وحلو 
شجرة مثمرة ، واما سيدة االشجار وهي 
 )1606692  ( كان  كربالء  ففي  النخلة 
جتارته  ان  نجد  التمور  ول��وف��رة  نخلة 
منتعشة يف هذه املدينة مما ادى اىل تاسيس 

معمل دبس كربالء.
مساحتها  احلسينية  ناحية  كربالء  ضمن 
التمر  ع��ني  ن��اح��ي��ة  3906ك������م2(،   (
النجف  قضاء  1757ك��م2(،  مساحتها) 
الكوفة  ناحية  )334ك���م2(،  بمساحة 
كربالء  مترصف  63ك���م2(  بمساحة) 
 ( يف  لكربالء  مترصفا  ثبت  الشوك  عبود 
كربالء  رشطة  مدير   ) 1959/8/12م 
يف تلك السنة عبد امللك الراوي ) يالحظ 
يف  اشخاص  ينسب  االحيان  اغلب  يف 
غري  من  كربالء  يف  السيادية  املناصب 
اهايل كربالء بالرغم من ان البعض منهم 
قّدموا خدمات جليلة لكربالء بعيدا عن 
بلدية  رئيس   ،) نزاهة  وبكل  الطائفية 
مدير  اخلطيب،  صادق  االستاذ  كربالء 
القزويني  كاظم  االستاذ  كربالء  معارف 
. يف السنني االوىل من الستينيات انتعش 

في عقد من الزمن

كاظم القزوينياالستاذ عبود الشوك في مكتبة الرسميوزير الدولة الجزائري في دور المتصرفالسيد عبد الحسين الكليدار آل طعمة

)1969 – 1960 ( 
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العمران واالقتصاد والثقافة بكل جوانبها 
معامل  ع��دة  انشئت  فقد   ، ك��رب��الء  يف 
ومدارس ومؤسسات حكومية واالهتامم 
التحتية وزيارة وفود وشخصيات  بالبنى 
عربية واسالمية ملدينة كربالء ، وكل هذا 
بسبب العتبتني املقدستني يف مدينة كربالء 
ايب  واخيه  السالم  عليه  احلسني  لالمام 

الفضل العباس عليه السالم .
تلك  يف  انجزت  التي  املشاريع  اهم  من 
احلقبة الزمنية مرشوع اسالة املاء ومعمل 
ال��ب��ان ك��رب��الء وف��ن��دق ك��رب��الء ومعمل 
تعليب كربالء ومرشوع االسكان اضافة 

اىل مستوصف صحة الطالب .
اما املدارس فتعدادها سنة 1960 هو :

مدرسة   )12  ( االبتدائية  امل��دارس   -1
 )15( للبنات،  م��درس��ة   )8( للبنني، 
عن  بنائها  خيتلف  أي   ( قروية  مدرسة 

املدارس يف املدينة(
متوسطة  اثنتان   : املتوسطة  املدارس   -2

الثورة ومتوسطة كربالء
3- ثانوية كربالء للبنني

4- ثانوية كربالء للبنات
5- ثانوية نقابة املعلمني

6- دار املعلمني االبتدائية
7- دار املعلمني املسائية

8- دار املعلامت االبتدائية
مدرسة  وه��ي  االه��ل��ي��ة  امل����دارس   -9
احلسني االيرانية ومدرسة االمام الصادق 

عليه السالم .
السنة  تلك  يف  املقدسة  العتبات  اع��امر 
مهملة  ليست  اهنا  اال  ببطء  تسري  كانت 
كربالء  ع��ىل  القائمني  املؤمنني  بفضل 
املبالغ  بعض  احلكومة  خصصت  وق��د 
 ( امل��ق��دس��ة  احلسينية  ال��روض��ة  الع���امر 

العباسية  ول��ل��روض��ة  7765دي���ن���ار( 
يبدو  ما  وعىل  12033دينار(   ( املقدسة 
االعتبار  بنظر  اخ��ذا  الرقمني  هذين  ان 
يف  .اما  للروضتني  املؤمنون  به  يتربع  ما 
مبلغ ) 4250  سنة 1961 فقد خصص 
دينار( للروضة احلسينية و)9000دينار( 
اشتهروا  الذين  ومن  العباسية،  للروضة 
يف تعمري الروضتني املقاول احلاج املرحوم 
ن��ارص امل��ع��امر) ت 1383ه�����( وج��واد 
الروضة  يف  ودفنا  1382ه���(  ت  املعامر) 

احلسينية املطهرة .
كربالء  يف  اس��س  للطابوق  معمل  اول 
احلجري  للطابوق  احلسيني  املعمل  هو 
ومن   ، وشاح  مزهر  لصاحبه  امليكانيكي 
اشهر ستوديوهات القديمة يف كربالء هو 
املصور  بادارة  للتصوير  كربالء  ستوديو 

الفني حسني حممد
مهنة  تنتعش  ب���دات  احل��ق��ب��ة  ت��ل��ك  يف 
يف  كثريا  يساهم  بالتايل  وه��ذا  الطباعة 
وال��ن��رشات  وامل��ج��الت  الكتب  طباعة 
ما  اىل  اضافة  اختصاصاهتا  بكل  الدورية 
موجود يف النجف االرشف. فكانت جملة 
مدرسة  من  تصدر  التي  املبلغني  صوت 
اول  املبلغني  ص��وت  مكتب   – البقعة 
ومن   1380/  1960 سنة  يف  اص��دار 
االول  العدد  يف  كتبت  التي  الشخصيات 
الدعوة  )اسس  القزويني  مرتىض  السيد 
ال��زه��راء  عبد  الشيخ  اهلل(،  سبيل  اىل 
الكعبي ) ادع واستقم(، الشيخ حممد عيل 
حممد  الشيخ  باملعروف(،  )االمر  الواعظ 
لنجاح  املثىل  )الطريقة  احلق  داع��ي  عيل 
الدعوة(، عبد الرسول االمني )عىل ضوء 
الضوء  وسنسلط  االس��الم��ي(،  التبليغ 
التي صدرت يف  املجالت  بقية  تباعا عىل 

هذا العقد الثقايف .
اعالم فارقوا الحياة

السيد عبد الحسين الكليدار )1299 – 1380(  
ويتصل نسبه بالسيد إبراهيم املجاب ابن 
بن جعفر  اإلمام موسى  ابن  العابد  حممد 

عليه السالم.    
املطهرة  احلسينية  العتبة  س��دان��ة  ت��وىل 

كربالء تستقبل الجزائري محمدي السعيدكاظم القزويني
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يصنف  أن  استطاع  1930م(   -1900(
مكتبة  وجيمع  املفيدة  املؤلفات  بعض 
يف  النادرة  املكتبات  من  تعد  كانت  قيمة 
يف  أم  خمطوطاهتا  يف  أكانت  سواء  كربالء 
ه�  احرتقت عام 1333  مطبوعاهتا، وقد 
التي نشبت يف كربالء يف هذه  إثر احلركة 
العثامنية  السنة بني أهايل كربالء والسلطة 
العثامنيني  بانسحاب  انتهت  والتي  فيها 
حكم  عىل  االه��ايل  واستيالء  كربالء  من 
جيمع  أن  من  املرتجم  متكن  وقد  املدينة، 
أيامه  أواخ��ر  عزلته  يف  مسوداته  بعض 
ويؤلف منها عدة كتب منها بغية النبالء، 

وتاريخ كربالء املعىل، ومها مطبوعان. 
محمد الخطيب )1301 – 1380( 

ولد يف كربالء 1883 م من ساللة عربية 
إىل  املنتهية  اخلطيب  آل  تسمى  عريقة 
النازحة  )خثعم(  جشعم  مشايخ  شيخ 

العراق  استوطنت  والتي  احلجاز  من 
عليه  احلسني  اإلم��ام  جم��اورة  واخ��ت��ارت 
نسبة  باخلطيبية  املسامة  األرض  يف  السالم 
هلا، وأمتدت خيامها آنذاك حتى اتصلت 
املعروفة  الباب  ييل  مما  احلسيني  باحلرم 

)بالزينبية(.
الزم علامء عرصه كالعالمة مريزا حسني 
أن  وبعد  اهل��ر  جعفر  والشيخ  امل��رن��دي 
الزم  أقرانه  سبق  ان  بعد  املقدمات  أهنى 
العظام  علامء عرصه األعالم واملجتهدين 
الكبري  كالعالمة  واألصول  الفقه  لدراسة 
السيد إسامعيل الصدر وأمثاله حتى حصل 
أج��ازه  من  وأول  اإلجتهاد  اج��ازة  عىل 
أستاذه الشيخ فتح اهلل الغروي االصفهاين 
الشهري بشيخ الرشيعة عام 1337وعمره 

37عامًا، ثم أجازه ثانيًا اساتذته الكبار كل 
من العالمة السيد حممد البحراين والشيخ 
املال كاظم اآلخوند والسيد كاظم اليزدي 
والشيخ حممد حسني النائيني )رضوان اهلل 

عليهم(.
 له مواقف مشهورة ضد الظلم والطغيان 
الوطنية  العرشين  ثورة  يف  اشرتاكه  منها 
ويف حركة الضباط االحرار ضد االنكليز 
 1941 سنة  اجلهاد  بوجوب  أفتى  حيث 
كام  مشهورة  وف��ت��واه  املستعمرين  ض��د 
اليهود  اغتصاب  ضد   1948 سنة  أفتى 

لفلسطني، ترك آثارًا طيبة منها : 
األئمة  إمامة  عىل  األدلة  يف  اخلرب  صحاح 

اإلثني عرش. 
مهدي الشيرازي الحائري)1304 – 1380( 

مرجع ديني وفقيه ورع ، هو السيد املرزا 
 ( ب��زرك  أغ��ا  اب��ن  اهلل  حبيب  بن  مهدي 

حسن  حممد  السيد  املجدد  الفقيه  اخي 
الشريازي( احلسيني احلائري الشريازي.

بالء و درس مقدمات  مدينة كر   ولد يف 
حوزهتا  كانت  حيث  فيها  الدينية  العلوم 
ت��ض��م ف��ط��اح��ل ال��ع��ل��امء وامل��ح��ق��ق��ني 

واملدرسني. 
االرشف  النجف  مدينة  إىل  رحلته  كانت 
حيث أقام فيها ما يقرب من عرشين سنة 
وأصبح  العالية  االجتهاد  مرتبة  فيها  نال 
من الفقهاء البارزين ثم انتقل إىل مدينة كر 
 بالء عام 1355 ه� وبقى فيها حتى وفاته

قدس رسه-  .
ع���لامء  كبار  عىل   - رسه  ق��دس  تلّمذ  
امل��ريزا  السيد  امل��رج��ع  أم��ث��ال  ع����رصه 
والعامل  الشريازي  املجدد  نجل  آغا  عيل 

املجاهد الشيخ املريزا حممد تقي الشريازي 
صاحب  اهلمداين  اآلغا  الكبري  والعالمة 
السيد  الكبري  واملرجع  الفقيه(  )مصباح 
صاحب  اليزدي  الطباطبائي  كاظم  حممد 
)العروة الوثقى( واألستاذ املحقق الشيخ 
حممد حسني النائيني وآية اهلل السيد احلاج 
آغا حسني ألقمي وحصل عىل إجازات يف 
الرواية  إجازة  ومنها  أساتذته  من  الرواية 
القمي  من املحدث الشهري الشيخ عباس 

)صاحب مفاتيح اجلنان(.    
مهدي الكرمنشاهي )1309 – 1380( 

عامل جليل وفاضل كامل ولد يف كربالء، 
كاملريزا  علامئها  عىل  ودرس  هبا  ونشأ 
اهل��ادي  عبد  والشيخ  اخل��راس��اين  ه��ادي 

املازندراين وغريهم
-1296  ( القزويني  حممد  ب��ن  حسن 
1380 ه�( احلسن بن حممد باقر بن مهدي 

بن حممد باقر املوسوي ، القزويني االصل 
، احلائري ، الفقيه االمامي ، املتكّلم .تلمذ 
عىل أكابر املجتهدين ومنهم : حممد كاظم 
اخلراساين ، واملريزا حممد تقي الشريازي.
ورج��ع اىل ك��رب��الء ع��ام )1333ه�����( ، 
فتصدى هبا لالمامة والتدريس واإلرشاد.
واخلالفة  الكربى  اإلمامة   : كتبه  واشهر 
العظمى ) ط. االول منه( يف ثامنية اجزاء 
تيمية  البن  السّنة(  منهاج   ( عىل  فيه  رّد 
االمامة  موضوع  بإسهاب  فيه  وبحث 

عقليًا ونقليًا .

الشيخ مهدي الكرمنشاهي السيد الميرزا مهدي الشيرازي سماحة العالمة المجتهد االكبر
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الصحافة  تاريخ  من  بارزًا  تارخيًا  لتكون  الصحافة  جمال  يف  كربالء  مدينة  أسهمت 
دّوهنا  والتي  كربالء  من  الصادرة  واملجالت  الصحف  هذه  أبرز  ومن  العراقية، 

املؤرخ الكربالئي السيد  سلامن هادي آل طعمه يف كتابه )صحافة كربالء(:
امللك  لبيب  الفارسية، أصدرها سنة 1914 م  باللغة  1. االنتباه: صحيفة سياسية 
 � بوشهر  يف  تصدر  كانت  التي  مظفري،  صحيفة  مدير  الشريازي،  آقا  عيل  املريزا 
إيران، وملا طارده االنكليز استقر يف كربالء، فأنشأ مطبعة وصحيفة االنتباه، والتي 

صدر منها 21 عددًا.
2. حقائق: صحيفة سياسية أصدرها لبيب امللك املريزا عيل آقا الشريازي، وألسباب 

سياسية، حيث غري اسم صحيفة األوىل )االنتباه( إىل )احلقائق(.
3. انتقام: وبعد صحيفة االنتباه التي حتولت إىل احلقائق، أصدر ذات الشيخ عيل آقا 
الشريازي صحيفة جديدة حلت اسم )انتقام( بعد أن تم غلق صحيفته احلقائق من 

قبل االنكليز.
حتى  ومهامجتهم،  االنكليز  حماربة  عن  ذاته  الشريازي  هيدأ  ومل  كربالء:  غريت   .4
أصدر صحيفة جديدة حلت اسم )غرية كربالء(، والتي خصصها هذه املرأة للكتابة 

ضد االنكليز والروس أيضًا .
الشريازي،  احلائري  عيل  مرزا  احلاج  كربالء  يف  أنشأها  عربية  جريدة  االتفاق:   .5

وصدر عددها األول يف 7 آذار سنة 1916 م.
وقد تّوجت هذه الصحيفة ببيتني للشاعر الكربالئي الشهري احلاج حممد حسن أبو 

املحاسن أتى فيها عىل تاريخ صدورها حيث قال:
قل ملْن حاول جمدًا إنه     ثمر حلو اجلنى حلو املذاْق

ما جنتُه أمة قبل وال جيتنى إال بجٍد و )اتفاق( 
احلق  عن  ودافعت  قرائها،  نفوس  يف  الالئقة  املكانة  الصحيفة  هذه  أحرزت  وقد 

وأهله دفاعًا جميدًا سجله التاريخ .
وقد كان هلذه الصحيفة دور مهم يف احلركة الثقافية، حيث تنتقي املوضوعات اجليدة 
النتاجات  الدارسون والباحثون، وكذلك احتوت عىل  النافعة مما ال يستغني عنها 
األدبية اهلادفة واملقاالت السياسية التي كانت تعالج الوضع الراهن أيام االحتالل 
العراق  بالشؤون االجتامعية عىل مستوى  للعراق، وكذلك كانت هتتم  االنكليزي 

والشأن الكربالئي.
الكربالئي  الصحفي  أصدرها  التي  املهمة  الكربالئية  الصحف  من  الغروب:   .5
عباس علوان الصالح، وكان من فرساهنا املجلني، حيث تطوع للعمل هلا وساهم يف 
حتقيق فكرهتا ونرش رسالتها، وكانت من أكثر اجلرائد املحلية انتشارًا، بل من أعظمها 
شهرة وأوسعها مادة وأدقها بحثًا وأجزهلا فائدة، فقد كانت معرض أفكار ومسح 
أدب عذب ومتعة للقراء بام تنرشه يف صفحاهتا من قصص ومقاالت وقصائد، وهي 
ال ختتلف عن الصحف العراقية األخرى من ناحية مجال اإلخراج وإتقان التبويب 
وتعدد األبواب ونظافة الطباعة واحتوائها عىل كل ما حيتاجه القراء من تنوع مادهتا .

وبمختلف  للخرب  وض��ع��ت  دراس���ات  ع��دة 
تتغري  ال  ثابتة  اسس  فهنالك  ومتعلقاته  جوانبه 
بتغري الزمان واملكان واملتلقي وهنالك متغريات 
تتغري حسب الظروف املحيطة به ، واما عنوان 
حوهلا  يدور  التي  املركزية  املعلومة  فهو  اخلرب 
احلالة  امهها  عوامل  بعدة  العنوان  ويتاثر  اخلرب 

املجتمعية للوسط الذي يستمع اىل اخلرب .
الصحيح  اخلرب  ان  لالعالميني  معلوم  هو  كام 
هو الذي يتضمن االجابة عىل الشقيقات الست 
او اخلمس يف بعض االحيان وهي ) من ، اين، 
متى، ملاذا، كيف ، ملاذا(، واما دراسة النظريات 
التي وضعت للخرب فاهنا ترتبط بااليديولوجية 
النظرية  مثال  االعالمية  الوسيلة  متتلك  التي 
السلطة،  نظرية  االشرتاكية،  النظرية  الليربالية، 
املسؤولية  ون��ظ��ري��ة  النامية  ال���دول  نظرية 
ثقافة  هي  النظريات  هبذه  املقصود  االجتامعية، 
وفق  اخلرب  جيعل  فانه  االعالمية  الوسيلة  مالك 

ثقافته وما يؤمن به .
صياغة  يف  شاذة  عنها  يقال  قد  اساليب  هنالك 
عىل  الدخالء  لكثرة  استحدثت  وعنوانه  اخلرب 
تاثريا  احدثت  بالنتيجة  وهي  االعالمية  املهنية 
فاعال باملتلقي فالغاية من هذه االساليب كسب 
اكرب عدد ممكن من القراء وليس تثقيف اكرب عدد 
ممكن ، فمثال يستخدم نارش اخلرب االستفهام يف 
القارئ  ليجعل  املبتورة  اجلملة  او  اخلرب  عنوان 

يقرأ اخلرب ليعلم بقية اجلملة .
تاثريا  كذلك  احدثت  وعناوينها  االخبار  هذه 
اهنا  اىل  اضافة  املجتمع  ثقافة  عىل  ملحوظًا 
او  االشاعة  نرش  وسائل  من  وسيلة  اصبحت 
ارباك اجلو العام يف أي بلد يعاين من ازمة ، مثال 
سبب  عىل  )تعرف  االخبار  هذه  عناوين  عىل 
قال رئيس  العراقي( )ماذا  الربملان  املشاجرة يف 
اكرب  )اهنيار  الفالين(  للرئيس  الفالين  ال��وزراء 
اصبحت  املصداقية  ان  املؤسف  وهكذا  عامرة( 
املتغريات يف فن صناعة وصياغة اخلرب  من بني 
وبالتايل اصبح املتلقي يصدق ويكذب ما يرغب 

به وليس وفق معايري سليمة .

نشأُة الصحافة الكربالئية

الخب�������������������ر
 وعنوان الخبر

17

ذاكرة مدينة



ح��ي��ث هي����دف امل���ؤمت���ر إىل 
الهنا  العربية  باللغة  االحتفاء 
ولغة  ال��ك��ري��م  ال��ق��رآن  لغة 
وشارك  حيث  مجيعًا،  العرب 
من   بحثًا  ثالثني  من  اكثر  فيه 
اثنتي عرشة دولة منها لباحثني 
من دول عربية واجنبية ابرزها 
نيجرييا،  اجلزائر،  )فلسطني، 
،اهلند  ،اي��ران  ،تونس  سوريا 

،البحرين (.
املؤمتر  فعاليات  وافتتحت 
صباحًا،  شباط   18 ي��وم  يف 
وسبقته قبل يوم أمسية نقدية، 
بآيات  احلفل  اب��ت��دئ  حيث 
احلكيم  ال��ذك��ر  م��ن  بينات 
احلارضين  مسامع  عىل  تالها 
لتأيت  الكريطي  وائل  القارئ 
الرشعي  املتويل  كلمة  بعدها 
املقدسة  احلسينية  للعتبة 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
فيها:«  قال  التي  الكربالئي 

صدورنا  ويثلج  يسعدنا  مما 
املؤمتر  هذا  افتتاح  نشهد  ان 
بحضور هذه الثلة العلمية من 
والباحثني  الكرام  االساتذة 
)لغة  الضاد  بلغة  الناطقني 
واحلديث  الكريم(  ال��ق��رآن 
يكون  وان  الرشيف  النبوي 
ذلك حتت قبة االمام احلسني 
رسول  سبط  السالم(  )عليه 
ومما  وال��ه،  عليه  اهلل  صىل  اهلل 
هلا  ال��ع��رب  لغة  ان  الش��ك 
جعلتها  وخصائص  مقّومات 
واقدرها  اللغات  اغنى  من 
املعاين  عمق  عن  التعبري  عىل 
واملعرفية  والثقافية  االنسانية 
لغة  ان  اطالعي  وبحسب   ،
الضاد هلا مقّومات ذاتية غنية 
يف  جعلتها  مقوماهتا  مجيع  يف 
هو  هذا  ليس  ولكن  املقدمة 
ال  ذلك  فأن  الوحيد  السبب 
املقاومة  هلا  يقّدر  ان  يمكن 

التحديات  ام��ام  والصمود 
التي  واملخاطر  واملصاعب 
تواجهها اي لغة، فهناك الكثري 
من اللغات مل تصمد امام غزو 
لغات اخرى او امام حتديات 
لسانية  او  ،ومعرفية،  ثقافية 
حامال  ك��ان  ما  ال��ن��زول  وان 
وهو  اال  اخللود  بمقّومات 
اللغة  وهبذه  الكريم(  )القران 
القدرة  هلا  اعطى  ال��ذي  هو 
ع��ىل ال��ت��ح��دي وال��ص��م��ود 
ام���ام امل��ص��اع��ب وحت��دي��ات 
هلا  واعطى  والتعبري  اللسان 
ونقل  االنتشار  عىل  القدرة 
املعارف والثقافات اىل الدول 

االخرى« .
الكربالئي،  الشيخ  وأضاف 
للمتحدثني  ان  ننكر  »ال 
من  يمتلكون  بام  العرب  بلغة 
ك��األدب  الثقافة  مقومات 
االخرى  والعلوم  والبالغة 

لكنه  ذل��ك   يف  دور  له  ك��ان 
ل��ي��س ب���األس���ايس ول��ذل��ك 
االمتزاج  هذا  نبقي  ان  علينا 
ومقّومات  اللغة  بني  اي  قويا 
الثقافة االسالمية لكي نحفظ 
ويف  واصالتها  حيويتها  للغتنا 
رسالة  تكون  الوقت  نفس 
ت��ن��ق��ل ث��ق��اف��ات وم��ع��ارف 
الشعوب  اىل  الشعوب  هذه 
امل يف  كلنا  ،ونحن  االخرى 
اجلوانب  الباحثون  يشبع  ان 
امل��رتاب��ط��ة ب��ني ل��غ��ة ال��ع��رب 
االسالمية  واملعرفة  والثقافة 
البحث  م��ن  جوانبها  بكل 
وال��ت��ن��ق��ي��ب وال��ت��م��ح��ي��ص 
اللغوية لكي حتفظ  واالرسار 
وكذلك  العلمي  جوهرها 

الثقايف«.
اللجنتني  بعدها كلمة  جاءت 
قدمها  والتحضريية  العلمية 
العربية  اللغة  دار  مسؤول 

االحرار/ حسين نصر

دار اللغة واألدب العربي تقيم مؤتمرها الدولي الثاني بمشاركة بحثية وعلمية واسعة

اقامت دار اللغة واالدب العربي التابعة لقس���م اعالم العتبة الحسينية المقدسة، وعلى قاعات 
خاتم االنبياء وس���يد االوصياء في الصحن الحسيني الشريف، وقاعة المؤتمرات في مجمع سيد 
الش���هداء الخدمي، مؤتمرها الثاني في اللغة واالدب العربي، وتحت ش���عار )العربية ووحدة 

االمة االسالمية(.

بعد النجاح الذي حقّقته بنسخته االولى في العام الماضي..
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املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
القصاب  لطيف  ال��دك��ت��ور 
عىل  خيفى  ال   « فيها:  ج��اء 
العربية  اللغة  ان  حرضاتكم 
احلية  اللغة  اهتامم  مدار  تعّد 
السياق  ه��ذا  يف  يندرج  ومم��ا 
وح���راس  سدنتها  ت��ك��ري��م 
اآلرصة  هي  اللغة  اذ  بواباهتا 
بني  عواطف  شّد  يف  االقوى 
االن��س��ان ك��ام ت��ق��ّرر ذل��ك يف 
االجتامعي  البحث  مسّلامت 
االبرز  العنوان  وهي  املعارص 
العامة  االجتامعية  اهلوية  يف 
يأيت  املؤمتر  هلذا  اقامتنا  وان   ،
اهل���دف االس����ايس م��ن��ه هو 
الهنا  العربية  باللغة  االحتفاء 
ولغة  ال��ك��ري��م  ال��ق��رآن  لغة 

العرب مجيعًا«.
واض���اف ال��ق��ص��اب ق��ائ��اًل: 
عناوين  بقبولنا  »اعتمدنا 
البحوث املشاركة مجلة معايري 
بحثًا  خت��ص��ي��ص)12(  منها 
بحثًا  و)18(  واجنبيًا  عربيًا 
جلامعات العراق املختلفة مع 
االخذ بنظر االعتبار معياري 
ليس  ،هذا  والتنّوع  الرصانة 
الن البحوث التي تم رفضها  
علمية  ذات  ل��ي��س��ت  ه���ي 
احلرص  كل  حرصنا  ولكننا 
املعايري  ع��ىل  ال��رتك��ي��ز  ع��ىل 
االعالن  فرتة  طيلة  املذكورة 
يف  واملتلخصة  املشاركة  عن 
البيت  اهل  تركه  الذي  االثر 
املعجم  يف  السالم(  )عليهم 
القواعد  وتأسيس  ال��ع��ريب 
،وه�����ذه امل��ع��اي��ري ه���ي من 
رسمت طريقة املؤمتر البحثية 
يف  جتدونه  ال��ذي  الشكل  يف 

منهاج اعامهلا اليوم«. 
خالل  ومن  االح��رار«  »جملة 
املؤمتر  جلسات  حضورها 
ق��اع��ات  اق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي 
املقدسة  العتبة  داخل  متعددة 
وخ��ارج��ه��ا ح��رص��ت عىل 

من  عدد  مع  لقاءات  اج��راء 
املؤمتر  يف  املشاركني  الباحثني 
ممثل  االول  لقاؤها  ليكون 
العربية  ال��دول  من  الباحثني 
واالج��ن��ب��ي��ة االس���ت���اذ نرص 
دول��ة  م��ن  ب��ن حممد  ال��دي��ن 
قائاًل:  حتدث  والذي  اجلزائر 
يف  العظمة  آي���ات  م��ن  »ان 
وج��ود  ال��ع��ريب  اللسان  ه��ذا 
لالسالم  جعل  ان  االعجاز 
املسلمني  وح��دة  عىل  داللته 
حقيقًة ،فلقد اتفق علامء االمة 
عىل وجوب العربية يف غريها 
ال��ع��ب��ادات ودّل  ع��ب��ادة م��ن 
بذلك عىل قصد   العربية نسبًا 
ارتضوا  من  كل  بني  جامعًا 
من  ك��ان  ومل��ا  دينا  االس���الم 
ان  يف  العلمي  النظر  قرارات 
مستودع  تعّد  العربية  اللغة 
املشاعر،  ومكمن  االف��ك��ار 
وان هبا يبني املرء كيانه جنانًا 
وايامنا«،  ومعرفة  ووج��دان��ًا 
مما  اخل��ري  »ادن���ى  ان  مضيفًا 
مما  الفضل  اق��ّر  وان  صنعت 
للعربية  بنى  اتيت فكيف ممن 
وبالنيابة  خاللكم  ومن  دارًا 
هذا  يف  املشاركة  الوفود  عن 
لبياهنم  واس��ت��ع��ارة  امل��ؤمت��ر 
الشكر  آي��ات  بأسمى  اتقدم 
دار  بحق  والتقدير  والثناء 
بالعتبة  العريب  واالدب  اللغة 
حق  ويف  املقدسة  احلسينية 
ال��ق��ائ��م��ني وامل��ب��ارك��ني هل��ذا 
للعربية  أولوه  ما  عىل  املؤمتر 
بالقصد  املنظور  اجل��ه��د  يف 
الرجاح  العقل  ويف  النصاح 
ويف  الصحاح  االس��س  ويف 

ارشاف الشيخ النصاح«.  
مع  فكان  ال��ث��اين  اللقاء  ام��ا 
م���دي���رة اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة 
املفتوحة يف فلسطني الدكتورة 
حت��دث��ت  ال��ت��ي  ث��ري��ا  روال 
اهلل  م��ن  »بفضل  قائلة:  فيه 
سبحانه وتعاىل وحده وفقت 

يف  الثانية   وللمرة  للمشاركة 
هذا املؤمتر مع العتبة احلسينية 
اعاميل  ورقة  وكانت  املقدسة 
تتحدث  املؤمتر  يف  املشاركة 
ع���ن واق���ع���ة ال��ط��ف وه��ي 
عن  األوىل  والدراسة  القراءة 
لدي  تكن  فلم  املوضوع  هذا 
الواقعة،  أدنى فكرة عن هذه 
وب��ال��ت��ايل ك��ان ه��ذا ال��واع��ز 
ال��دي��ن��ي وال���روح���ي ال��ذي 
الدراسة  يف  اتعّمق  جعلني 
النبوة  بيت  آل  عن  والقراءة 

)عليهم السالم(« .
روال  ال��دك��ت��ورة  وت��اب��ع��ت 
»اعتمدت  قائلة:  حديثها 
أه��ل بيت  يف دراس��ت��ي ع��ن 
عيل  االمام  السالم(  )عليهم 
كأنموذج  ال��س��الم(  )عليه 
العربية  اللغة  يف  به  حيتذى 
اللغة  أن  فيه  الش��ك  ومم��ا 
العربية منبعها القرآن الكريم 
)عليه  عيل  لإلمام  كان  حيث 
ال��س��الم( ال���دور االك���رب يف 
من  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  حتليل 
إذ  والنقدية,  اللغوية  الناحية 
الشعر واألدب  بارعًا يف  كان 
والنحو والرصف وبالتايل إن 
مل يكن قدوتنا أئمة أهل البيت 
السالم فمن يكون يف  عليهم 

العصيب  الوقت  هذا 
ال����ذي ن��ع��ارصه من 
حت��دي��ات ع��دي��دة م��ؤمل��ة من 
الغزو االعالمي الذي هيدف 
وبالتايل  العربية  اللغة  دثر  اىل 
ترسيخ  ع��ات��ق��ن��ا  ع��ىل  ي��ق��ع 
وبالتايل  العربية  اللغة  دعائم 
السالم(  )عليهم  البيت  أهل 
به  ويقتدى  حيتذى  إنموذجا 

يف مسريتنا الدينية«.
حفل  :ان  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
العديد  ختللته  املؤمتر  افتتاح 
سورة  كقراءة  الفعاليات  من 
العراق  شهداء  عىل  الفاحتة 
االب����رار, وم��ش��ارك��ة وح��دة 
لقسم  التابعة  واالنشاد  الرد 
اعالم العتبة احلسينية املقدسة 
باللغة  االح��ت��ف��اء  ب��أن��ش��ودة 
عنواهنا  ك��ان  والتي  العربية 
)يا امنا( هذا فضاًل عن ترمجة 
كلامت حفل االفتتاح اىل لغة 
لغة  خبري  طريق  عن  االشارة 
االمام  مركز  ومدير  االشارة 
احل��س��ني )ع��ل��ي��ه ال��س��الم( 
باسم  االستاذ  والبكم  للصم 
شاشة  عرب  وُبثت  العطواين 

قناة كربالء الفضائية.
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احلسينية  ال��ع��ت��ب��ة  ن��ج��ح��ْت 
كربيات  أنظار  بتوجيه  املقّدسة 
معرض  يف  املشاركة  الرشكات 
لالتصاالت،  الثاين(  )جيتكس 
هذا  يف  املتعددة  مشاريعها  إىل 
بجناح  املشاركة  عرب  امل��ج��ال، 
خ����اص ع�����رَض إس��ه��ام��ات 
من  املقدسة  العتبة  وم��ب��ادرات 

مشاريع اتصالية حديثة.
املعرض الذي ُأقيم برعاية رئيس 
العبادي  الدكتور حيدر  الوزراء 
وزير  قبل  من  مبارش  وبارشاف 
االت���ص���االت ح��س��ني ك��اظ��م 
املؤمترات  قاعة  عىل  ال��راش��د، 
رشكة   40 من  اكثر  بمشاركة 
االتصاالت  بتكنولوجيا  خمتصة 
وخارج  داخل  من  واملعلومات 
خلمسة  استمر  وال��ذي  العراق 
للعتبة احلسينية  ايام، حيث كان 
املعرض  يف  فعال  دور  املقدسة 
بجناح  مشاركتها  خ��الل  م��ن 
ما  تم من خالهلا عرض  خاص 
امكانات  من  احلسينية  للعتبة 
االت��ص��االت  ك��ب��رية يف جم���ال 
هلا  األوىل  املشاركة  هذه  وتعترب 

يف هذا املعرض الدويل.
ويف هذا السياق جملة »االحرار« 
املعرض  هذا  قرب  عن  واكبت 
عليه  الضوء  وسلطت  ال��دويل 

بمعايل  لقائها  خ��الل  من  اكثر 
كاظم  حسني  االتصاالت  وزير 
قائال:  اوض��ح  ال��ذي  ال��راش��د 
ساهم هذا املعرض بعرض مجيع 
وبمشاركة  ال���وزارة  منجزات 
بكل  اخل��اص  القطاع  رشك��ات 
جوانبها باإلضافة اىل الرشكات 
والرشكات  ل��ل��وزارة  الداعمة 
يف  ال����وزارة  ع��ىل  تعتمد  ال��ت��ي 
من  ال��ع��راق  داخ���ل  تصنيعها 
كرشطة  ال��دول��ي��ة  ال��رشك��ات 

وحاولنا  وأريكسون،  ه��واوي 
تسليط  املعرض  هذا  خالل  من 
االساسية  املشاريع  عىل  الضوء 
وتطويرها  التحتية  كالبنى 
السنتني  خ��الل  اجي��ايب  بشكل 
االخ���ريت���ني وح��اول��ن��ا اي��ض��ا 
توضيح بعض االمور ومنها ان 

السابق  يف  تعتمد  كانت  الوزارة 
متويلها  يف  ال��دول��ة  خزين  عىل 
ومتكنت  ذاتيا  متويال  باعتبارها 
الرشكة  بجهود  االكتفاء  م��ن 
واصبحت  لالتصاالت  العامة 
لرواتبها  بالنسبة  مكتفية  رشكة 
بتسديد  وب���دأت  ومليزانيتها 
وتدعم  دي���ون  م��ن  عليها  م��ا 
مقبلون  ونحن  الدولة  خزين 
وبنفس  االنرتنت  رشكة  بتكلفة 
امل��س��ت��وى وه���ذا االم���ر داع��م 

الدولة«، مضيفًا، »حيث  خلزين 
ستصبح االتصاالت هناية العام 
االساسية  القضايا  من  القادم 

الداعمة مليزانية الدولة«.
للعتبة  »وبالنسبة  حديثه،  وتابع 
هتتم  ف��أهن��ا  املقدسة  احلسينية 
من  التقنية  ب��اجل��وان��ب  ك��ث��ريًا 

املراقبة  خالل منظومة كامريات 
واالتصاالت وكذلك من خالل 
االخ��رى،  املتعددة  اخل��دم��ات 
يف  إنجازاهتا  إىل  تضاف  والتي 
جمال العمران والبناء واستضافة 
رشائح  كافة  ورعاية  الزائرين 

املجتمع العراقي«.
ومن جهته حتدث مسؤول شعبة 
احلسينية  العتبة  يف  امل��ع��ارض 
املقدسة السيد عيل ماميثة قائاًل: 
مشاركة  احلسينية  للعتبة  »كانت 
إىل  امل��ع��رض  ه���ذا  ف��اع��ل��ة يف 
التي  العاملية،  الرشكات  جانب 
عرضت إمكاناهتا اهلائلة يف جمال 
األمر  نفس  وهو  االتصاالت، 
التي  احلسينية  للعتبة  بالنسبة 
لعرض  املشاركة  عىل  واظبت 
من  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  إمكاناهتا 
التعرف  ثانية  جهة  ومن  جهة، 
العاملية  التقنيات  ع��ىل  أك��ث��ر 
احل��دي��ث��ة وم��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور«، 
أخرى  أهدافًا  »هنالك  ان  مبينًا 
للمشاركة يف هذا املعرض وهو 
العتبة  بني  والتواصل  التنسيق 
العاملية من  احلسينية والرشكات 
تطوير  يف  منها  االستفادة  أجل 

منظوماتنا االتصالية«.

مشاركة فاعلة للعتبة الحسينية المقدسة 
بمعرض )جيتكس( لالتصاالت

تقرير/ قاسم عبد اهلادي   تصوير/ عيل السالمي
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القريب من مركز المدينة

العتبة احلسينية  املقدسة  توّجه اهتمامها لرافٍد هنرٍي مهّم..

المباشرة بمشروع تغليف نهر )الهنيدية( 

األحرار/ حسين نصر
الساكنة  األه��ايل  معاناة  بعد 
كافة  وف��ش��ل  م��ن��ه،  ق��ري��ب��ًا 
هنر  ظ��لّ  حلاميته،  الوسائل 
اهل��ن��ي��دي��ة ي��ع��اين م��ن ع��دم 
كرافد  ب��ه  الكامل  االه��ت��امم 
مكٍب  إىل  وحتوله  مهم  مائي 
للنفايات، فقد بادرت األمانة 
العامة للعتبة احلسينية املقدسة 
ذات  اجلهات  مع  وبالتعاون 
تغليف  ب��م��رشوع  العالقة، 
النهر بدايًة من شارع اجلمعية 
زيني  أح��د  الشهيد  )ش��ارع 
بشارع  وانتهاًء   )� اهلل  رحه   �

الشيخ الوائيل.
امل���رشوع  ه���ذا  وس��ي��ت��م يف 
عميقة  ش��ب��ك��ة  اس��ت��خ��دام 
الكونكريتية  األنابيب  من 
من  يمّكن  النهر  لتغليف 

واألوبئة  النفايات  من  حايته 
تعبيد  سيتم  فيام  ال��ق��ات��ل��ة، 
النهر  كتفي  ع��ىل  ش��ارع��ني 
السيارات  خ��روج  لتسهيل 
وختفيف  املدينة  مركز  م��ن 
ال���زخ���م احل���اص���ل أث��ن��اء 
فضاًل  املليونية  ال��زي��ارات 
ما  بحسب  اجُلمع،  ليايل  عن 
)األح���رار(،  ملجلة  أوض��ح 
السيد مرتىض احلسني؛ مدير 
مكتب املتويل الرشعي للعتبة 
قسم  وم��س��ؤول  احلسينية 
املتابعة واملرشف عىل مرشوع 

تغليف النهر.
»الغاية  ان  احلسني  وق���ال 
امل���رشوع  ه���ذا  م��ن  األوىل 
من  اهلنيدية  هن��ر  حاية  ه��ي 
أن  بعد  البيئية  ال��ك��وارث 

للنفايات،  مكبٍّ  إىل  حت��ّول 
خ��ص��وص��ًا وإن����ه ي��م��ر عرب 
وبالقرب  السكنية  البيوت 
القديمة«،  املدينة  مركز  من 
يأيت  امل��رشوع  »ه��ذا  ان  مبينًا 
ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن��س��ي��ق مع 
وقيادة  املائية  امل��وارد  وزارة 
األوس��ط  ال��ف��رات  عمليات 
كربالء  حمافظة  رشطة  وقيادة 

املقدسة«.
كام وهيدُف مرشوع اىل تغليف 
النهر بحسب ما أّكد احلسني 
لتسهيل  منافذ  »إجي��اد  قائال 
العجالت  خ���روج  عملية 
م��ن امل��دي��ن��ة ال��ق��دي��م��ة، اي 
شارع  من  يربط  طريق  فتح 
البوبيات  منطقة  اىل  اجلمعية 
الشيخ  ش��ارع  اىل  ووص���واًل 

الوائيل«.
وأضاف احلسني ان »املرشوع 
ب��دءًا  ع��دة  بمراحل  سيمر 
من  النهر  جمرى  تنظيف  من 
األسيجة  ورف���ع  األوس���اخ 
فضاًل  جانبيه،  عىل  القديمة 
ب��امدة  النهر  قعر  ط��الء  ع��ن 
بعدها  ليتم  للرطوبة،  عازلة 
مّد أنابيب ضخمة ملرور املاء 
اجلانب  وفتح  خ��الهل��ا،  م��ن 
الشهيد  ش���ارع  م��ن  اآلخ���ر 
خروج  لتسهيل  زيني  أح��د 

العجالت من املدينة«.
ولفت احلسني إىل ان »املرحلة 
تتضّمن  امل��رشوع  من  الثانية 
إكساء الشارع اجلديد وإنارته 
فتح  تصاميم  أح��دث  وف��ق 

وتعبيد الطرق«.
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 شهدت قاعة سيد االوصياء 
يف الصحن احلسيني الرشيف 
ــة  »ارشاق دورة  ختــّرج   حفل 
معلمي  بإعداد  اخلاصة  أمل« 
للمكفوفني  ـــل  ـــراي ب ــة  ــغ ل
الربنامج  عــى  ــوب  ــاس واحل
يف  واحلــركــة  والسري  الناطق 
)عليه  احلسني  ــام  االم معهد 
السالم( للمكفوفني وضعاف 
احلسينية  للعتبة  التابع  البرص 
حمافظة  بــحــضــور  املــقــدســة 
الطرحيي  السيد عقيل  كربالء 
وعــــدد مــن أهــــايل كــربــالء 

الكرام.
واسُتهّل حفل التخرج بتالوة 
آيات قرآنية للقارئ املكفوف 
ــد اخلــــالــــدي، جـــاءت  ــم حم
صادق  للدكتور  كلمة  بعدها 

نداء  نشيد  قراءة  ثم  املالكي، 
املكفوفني،  للطلبة  العقيدة 
امتحانات  نتائج  ــع  ــوزي وت

حــضــور  وســــط   ، الــطــلــبــة 
واجتامعية  دينية  شخصيات 

واعالمية
ولتفاصيل اكثر عن املوضوع 
ال��ت��ق��ت جم��ل��ة »االح�����رار« 
سامي  واالع��الم��ي  الكاتب 

اإلم��ام  معهد  م��دي��ر  ج���واد 
احل���س���ني ع��ل��ي��ه ال���س���الم 
البرص  وضعاف  للمكفوفني 

اوعز  بعدما  قائال«  فتحدث 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
مدرستني  بافتتاح  الكربالئي 
مدرسة للبنني واخرى للبنات 
قطعة  ختصيص  اىل  اض��اف��ة 
مربع  م��رت  ارض)2000( 

للعتبة  العامة  االمانة  قبل  من 
ملعهد  بناية  لتشييد  احلسينية 
التي  املوافقات  مع  املكفوفني 
ثالث  بافتتاح  عليها  حصلنا 
لليافعني وللمتميزين  مراحل 
امل��دارس  ه��ذه  االمية،  وحم��و 
تدرييس  ك���ادر  اىل  بحاجة 
املكفوفني  م����دارس  وألن 
حيث  خاص  كادر  اىل  حتتاج 
اساسية  مواد  ثالث  هناك  ان 
لغة  املعلم  يتعلمها  ان  جيب 
الناطق  وال��ربن��ام��ج  ب��راي��ل 
وال��س��ري واحل��رك��ة اخل��اص��ة 
باملكفوفني ، لذلك اقمنا هذه 
الدورة والتي تعترب املجموعة 
اعداد  مستوى  وعىل  الثانية 
املعلمني الدورة الرابعة حيث 
ان ه��ذه ال���دورات ب��ارشاف 

تخّرج دورة )اشراقة أمل( إلعداد معّلمي لغة برايل
 في معهد االمام الحسين )عليه السالم( لرعاية المكفوفين

اشراقة أمل
االحرار : حسني نرص/تصوير: قاسم العميدي
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م��ن ق��ب��ل ال��دك��ت��ور ص��ادق 
برايل  منظمة  رئيس  املالكي 
البرص  وضعاف  للمكفوفني 

يف بغداد«.
الدورة  هذه  »ستتبع  انه  مبينا 
البرشية  للتنمية  اخرى  دورة 
تدريسيا  ك���ادرا  هنيئ  حتى 
الذي  اجلديد  للمعهد  خاصا 
والبنني  للبنات  افتتاحه  سيتم 
التي  اخل��دم��ات  ان  مضيفا« 
جمانية  للمكفوفني  ت��ق��ّدم 
جم��اين  ال��ت��وص��ي��ل  ان  ح��ي��ث 
ووجبة  واحلقائب  والكتب 
جمانية  كلها  واملالبس  افطار 
واالخوة املشاركني يف الدورة 
من  عال  مستوى  عىل  كانوا 

االستيعاب..
ال��دورة  »استمرت  واض��اف 
وبارشاف  متواليني  أسبوعني 
املالكي  ص���ادق  ال��دك��ت��ور 
رئيس منظمة برايل نتج عنها 
 ) و)12  معلمني   )9 خترج) 

معلمة متخصصة«.
من جهته بنّي الدكتور صادق 
برايل  منظمة  رئيس  املالكي 
وضعاف  املكفوفني  لتأهيل 
تعد  ال�����دورة  ال���ب���رص:«ان 
ألهنا  املميزة  ال���دورات  من 
من  كوادر  تأهيل  استطاعت 
لتعليم  واع��داه��م  املبرصين 
عناية  ب����دأت  امل��ك��ف��وف��ني 
هبذه  املقدسة  احلسينية  العتبة 
شعبنا  اب��ن��اء  م��ن  ال��رشحي��ة 
منذ  ب��ش��ؤوهن��ا  وااله���ت���امم 
كانت فكرة لدورات تدريب 
برايل  طريقة  عىل  املكفوفني 
للقراءة  ملسية  طريقة  وه��ي 
والكتابة واستعامل احلاسوب  
ع���ىل ال���ربن���ام���ج ال��ن��اط��ق 
والتدرب عىل السري واحلركة 
طريقها  وجدت  الفكرة  هذه 
االهتامم  بفضل  التنفيذ  اىل 
الشيخ  س��امح��ة  م��ن  الكبري 
الكربالئي والعاملني يف قسم 

مضيفا«  النرش  شعبة  االعالم 
هذه الدورة متميزة اذ استطاع 
ويكتبوا  يقرأوا  ان  املتدربون 
طريقة  وه��ي  برايل  بطريقة 
حيث  م��ن  عليهم  ج��دي��دة 
وهي  واالس��ل��وب  الطريقة 
ختتلف  عليهم  جديدة  كتابة 
والكتابة  القراءة  طريقة  عن 
ال��ع��ادي��ة ج��ذري��ًا وب���دأ هذا 
املعهد بطفرة نوعية اذ ان عدد 
حوايل)30(  املقبولني  الطلبة 
نجاحا  يعترب  وه���ذا  طالبا 
املعهد،  وإلدارة  للمعهد 
والعناية  اهتامم  هناك  ايضًا 
والراحة  التعليمية  بالوسائل 
هذا  تطوير  ونأمل  للتالميذ 
االقبال عليه كبري  املعهد الن 

يف املستقبل....
وق������ال امل����ت����درب ض��ي��اء 
االس�����دي؛ أح���د األوائ����ل 
املتخرجني من دورة )ارشاقة 
أم���ل( اس��ت��ف��دت ك��ث��ريا من 

هذه الدورة التي حتمل جانبا 
اىل  مضافا  ك��ب��ريا   إنسانيا 
تقود  كونك  العلمي,  جانبها 
يرى  ال  ال��ذي  التلميذ  ه��ذا 

وتعّلمه وتتفاعل معه«.
العتبة  ان  بالذكر  واجل��دي��ر 
خالل  من  املقدسة  احلسينية 
عليه  احلسني  االم���ام  معهد 
املكفوفني  لرعاية  ال��س��الم 
عىل  يعمل  البرص  وضعاف 
ال��رشحي��ة  االه��ت��امم يف ه���ذه 
املظلومة ودجمها  مع املجتمع 
واس��ت��ث��امر ط��اق��اهت��ا وهي��دف 
م��ن ال���دورات هل��دف زي��ادة 
اخلربة وإعداد كوادر تعليمية 
املكفوفني,  بتعليم  متخصصة 
املعهد  ويعد  إلدارت���ه  وفقا 
مجيع  يقدم  العراق  يف  االول 

اخلدمات جمانا .

االحرار : حسني نرص/تصوير: قاسم العميدي
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كثريًا ما حاول اإلعالم املضاد 
سيئة  نمطية  صورة  يرسم  أن 
التي  امل��ق��دس��ة  امل��ع��رك��ة  ع��ن 
القوات  يف  أبطالنا  خيوضها 
داعش  عصابات  ضّد  األمنية 
اإلرهابية، إال أن هنالك وجهًا 
فاإلنسانية  حي���دث،  مل��ا  آخ��ر 
تسبق  ألخيِه  العراقي  وحمبة 

كل يشء.
وقفنا عند لواء الطفوف التابع 
املقدسة،  احلسينية  للعتبة 
لننبهر بتلك املواقف اإلنسانية 
للواء مَع العوائل التي هّجرها 
ووقفته  مناطقها،  من  داعش 
تقديم  ع��رب  م��ع��ه��ا  امل��رشف��ة 
امل��س��اع��دات ال��الزم��ة هل��ا من 
أماكن  وإجياد  والدواء  الغذاء 
جهود  ع��ن  فضاًل  هل��م،  آمنة 

يف  املسامهة  إىل  اليوم  ال��ل��واء 
املغتصبة  األرايض  حت��ري��ر 
ويوّضح  إليها.  احلياة  وإعادة 
لواء  آمر  قاسم مصلح؛  احلاج 
الطفوف  »للواء  أن  الطفوف 
وع����ىل ال���رغ���م م���ن م��ه��ام��ه 
داعش  حماربة  يف  العسكرية 
جنبة  فهنالك  امل��دن،  وحترير 
مناطق،  ة  ع��دّ يف  هبا  إنسانية 
العوائل  ب��إخ��الء  ق��ام  حيث 
وتقديم  اآلم��ن��ة  املناطق  اىل 
ملبس  م��ن  هل��ا  امل��س��اع��دات 
الطبية  االم��ور  وحتى  ومأكل 
التي شاركنا  املناطق  ويف مجيع 
هناك  ك��ان��ت  بيجي  يف  فيها 
الساكنة  العوائل  من  الكثري 
وح���اهل���ا ص��ع��ب وت��ع��ي��ش 
كافة  تقديم  فتم  كبرية  مأساة 

املساعدات هلم، حّتى عمليات 
املستشفيات  إىل  امل��رىض  نقل 
عن  ف��ض��اًل  ال��ع��الج،  لتلقي 
هلم  املقّدمة  املالية  املساعدات 

من قبل العتبة احلسينية«.
»نسعى  م��ص��ل��ح،  وي��ض��ي��ف 
املغتصبة  املناطق  حترير  بعد 
فتح  مثل  هلا  احلياة  إعادة  عىل 
وإنشاء  الطبية  املستوصفات 
وفتح  امل���اء،  إس��ال��ة  منظومة 
التالميذ  ل��ع��ودة  امل����دارس 
فضاًل  هلا  التعليمية  والكوادر 
املدرسية  الكتب  توفري  عن 
عن   ناهيك  وال��ق��رط��اس��ي��ة، 
امل��ق��ات��ل��ني  م���ن  ال��ع��دي��د  أن 
ال��ل��واء ه��م من  يف ص��ف��وف 
حيث  واملتعلمني  اخل��رجي��ني 
احلصص  إع��ط��اء  يف  س��امه��وا 

وحتفيز  للتالميذ  التدريسية 
الكوادر التدريسية عىل العودة 
مصلح  وتابع  مدارسهم«.  إىل 
حديثه، »يف املناطق من املوصل 
عوائل  هناك  كانت  والقيارة 
نازحة قّدمنا هلم املواد الغذائية 
بعض  وّفرنا  وايضًا  والطبية 
غالية  وال��ع��الج��ات  االدوي���ة 
ورفعنا  املتوفرة  وغري  الثمن 
من  الناسفة  العبوات  بعض 
بعض القرى وفتحنا اسالة ماء 
نزّود  ويوميًا  القيارة  منطقة  يف 
لرت(  الف   900( ح��وايل  امل��اء 
للموظفني  الرواتب  ورصف 
اإلسالة  منظومة  العاملني عىل 
وت��وف��ري األج����واء اآلم��ن��ة«، 
املناطق  يف  »االه��ايل  ان  مبينًا 
املحررة ترغب بتواجد احلشد 

لواء الطفوف... 
مواقُف إنسانية عظيمة وجهود إلعادة الحياة للمناطق المحّررة
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االعالم  يف   اهتامما  املانيا   يف  هناك  ان 
نأسف  ونحن  النظر   يلفت  جتمع  الي 
تشهدها  التي  الكبرية  ال��زي��ارات  ان 
تاخذ صداها يف االعالم ويف  كربالء مل 
نفس الوقت نحن نعتربكربالء بحسب 
استوعبت  فكيف  ماليًا  فقرية  تقديرنا 
خمتلف  ومن  الزائرين  من  املاليني  هذه 
يسلط  ومل  واالجنبية  العربية  ال��دول 
املحطات  خ��الل  م��ن  عليها  ال��ض��وء 
التي  املهمة  والنقطة  الدولية  االعالمية 
سأسعى  انني  ان  اال  اذك��ره��ا  ان  اود 
اىل  املعلومات  هذه  انقل  ان  اىل  جاهدًا 
االصدقاء واالقارب وممن هم حويل ».

نيال  ال��زائ��رة  حتدثت  متصل  سياق  يف 
نادر بور قالت :« مل افهم ما كان يصفه 
عندما  ان��ن��ي  اال  لكربالء  ال��زائ��رون 
تعني  م��اذا  علمت  ب��ال��زي��ارة  ترشفت 

قليلة  اهنا  بل  كلامهتم يف وصف كربالء 
بحق كربالء احلسني ».

ام��ا ال��زائ��ر ع��يل رض��ا ن���ادر ب��ور من 
يصلنا  ما   »: قال  االملانية  بوخم  مدينة 
م��ن اخ��ب��ار ع��ن ك��رب��الء اهن��ا تتعرض 
لالرهاب وليست آمنة والواقع يكذب 
بكل جوانبها  آمنة  مدينة  فكربالء  ذلك 
يف  بأننا  جدًا  مهام  شيئا  اوضح  ان  واود 
كل  ويف  نقوم  االملانية   )بوخم(  مدينة 
بإحياء  احل���رام  حم��رم  شهر  م��ن  ع��رشة 
وصل  العام  وه��ذا  الدينية  املجالس 
اكثر  العزاء  جمالس  يف  املشاركني  اعداد 
من )1700( شخص وهذا يشء نفتخر 
املناسبات تكون عن  به وان احياء هذه 
والدي  يمتلكها  التي  املدرسة  طريق 
لألطفال  بالرياضة  خاصة  هي  والتي 

والناشئني ».

زار وفد يتألف من 86 ش���خصًا ومن مختلف الجنس���يات والت���ي كان لدول )هولندا 
، المانيا، الس���ويد( حصة كبيرة من الرجال والنس���اء في توفيق الزيارة ومشاركة 
المؤمنين االجواء الروحانية ،عّبر عن ارتياحه التام لزيارته كربالء، اكد ذلك خالل 
سلس���لة لقاءات اجرتها مجلة )االحرار( مع عدد من الش���خصيات ليكون اولها مع 

الزائر احمد الياس مهرزاد من المانيا وممثل الوفد الذي اوضح قائاًل :« 

الشعبي املبارك وله مقبولية ولكن متيز 
اختلط  النه  باخلصوص  الطفوف  لواء 
دخلنا  حيث  وعايشهم،  الناس  مع 
لدينا  فصارت   وبيوهتم  مضايفهم  يف 
العوائل  ه��ذه  مع  اجتامعية  عالقات 
هلذا  كبرية  مقبولية  لدهيم  واصبحت 
اإلجيابية  الصورة  عكس  الذي  اللواء 
وكذلك  امل��ب��ارك  الشعبي  للحشد 
يف  العليا  الدينية  املرجعية  جل��ه��ود 
عصابات  من  العراقية  األرايض  حترير 
شيوخ  من  الكثري  أن  حّتى  داع��ش، 
العشائر يف تلك املناطق طلبوا منا زيارة 
الشيخ  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل 
إىل  لالستامع  الكربالئي  املهدي  عبد 
وللعتبة  له  الشكر  وتقديم  توجيهاته 

احلسينية عىل جهودها املباركة«.
الدين  مج��ال  السيد  يبنّي  جهته  م��ن 
االعالم  قسم  مسؤول  الشهرستاين، 
يف العتبة احلسينية املقدسة: »يف زيارتنا 
الطفوف  لواء  مع  ومعايشتنا  االخرية 
مع  ولقائنا  املوصل  عمليات  قاطع  يف 
مناطق  يف  املدنية  الفعاليات  من  الكثري 
نينوى  وسهل  والقيارة  بيجي  مزرعة 
مع  ولقائنا  االخ��رى  القرى  وبعض 
حمافظة  يف  تكريت  مركز  يف  االخ��وة 
يثرب  منطقة  يف  وحتى  الدين  صالح 
االخ  يقودها  ك��ان  التي  العمليات 
انه قد ترك  املجاهد قاسم مصلح تبني 
وُاخربنا  املواطنني  لدى  كبريًا جدًا  اثرًا 
املناطق  تلك  يف  السكن  خ��ريوه  اهنم 
يملكون  مم��ا  ارض  قطعة  واع��ط��اءه 
وهذه  هلم  قدمها  التي  للخدمات  جمرد 
االخ  قدمها  التي  واالع��امل  االفعال 
املجاهد قاسم مصلح مل تكن عبثية بل 
هي توصيات املرجعية العليا يف النجف 
)دام  السيستاين  السيد  بسامحة  املتمثلة 
املهدي  عبد  الشيخ  وتوجيهات  ظله( 
يف  اجلمعة  وخطيب  ام��ام  الكربالئي 

كربالء«.

وفد من شباب ألمانيا في ضيافة العتبة الحسنية
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سّيدُة الماء
عبد العزيز آل حرز 

ب���������ج���������داوِل االأن��������ف��������ا���������سِ ذك����������������ُرِك م�������اُء 

اأُع���ط���ي���ُت���ه���ا  .. ك�����وث�����ٍر  �������ورَة  ��������سُ اأُن���������ِزْل���������ِت 

ول�����ُوْج�����َه�����ت�����ي   ، �����ه�����ا  ُح�����بُّ ُن  ُي������������������وؤذِّ ب�����دم�����ي 

���ْف���ُت���ه���ا  وَخ�������سَ  ، اأح���������رٍف  خ���م�������س���َة  اأُ�������س������ِرْب������ُت 

ب���ب���اب���ه���ا  ي������ظ������لَّ  اأَْن  ُع�������م�������ري  ون���������������ذرُت 

��������ِن��������ِه  ُتْ مل   ������������ٌل  مِّ ُم������������زَّ ب������ه������ا  ق�����ل�����ب�����ي 

����َر ب��ا���س��م��ه��ا  ه�������َي ت�����رج�����م�����اُن ال������وح������ِي ب���������سَّ

�����َح�����ٌف اآن�������������اَء َل�����ي�����ل�����َي ِع���������س����ُت����ُه  ه������ي ِم�����������سْ

ول����و   ، َن����ْب���������س����ات����ي  �������َط  َو��������سْ ِه��������َي  م����ك����ت����وب����ٌة 

اإذا   ، ُك���������ْن   ، اآدَم   امل����������اُء  ي�����ك�����وُن  ف����ِب����ه����ا 

������يٌء اأََن������������ا َع�����ج�����َن�����ْت�����ُه اأَح���������������ُرُف ف����اط����ٍم  �������سَ

ومْل  ��������������ي  اأُمِّ ب����ا�����س����ِم����ه����ا  َذْت�������ِن�������ي  ع�������وَّ ق��������ْد 

ْدُت��������ه��������ا  ردَّ ِك������ْل������َم������ٍة  ُل  اأوَّ  " "زه���������������راُء 

" زه�������������راُء  اأي���������ا   " ع���ط�������س���ي  يف  ����ق����ي����اَي  �����سُ

�����س����ح����راُء داخ������ل������ي  يف  ����و�����س����َب����ْت  ف����اع���������سَ

ب���������ِك ي��������ع��������ُرُج ال����ت���������س����ب����ي����ُح واالإ�����������س����������راُء

ورًق������������������ا ي��������ل��������فُّ ب������ه������ا ع��������ل��������يَّ ك�����������س�����اُء

اأُم��������������راُء َع������ِب������ْي������ِده������ا  ف�����ك�����لُّ   .. ع������ب������ًدا 

ال�������������ّداُء ؟ ي����������راُه  ، وه��������ْل  ي�������اِح  ال�������رِّ ه��������وُج 

اُء ح�����������وَّ ب�����ه�����ا  ف������اف������ت������َخ������َرْت   ، ج�������ري�������ُل 

االأح�����������س�����اُء ������ُه  ِق������ْرط������ا�������سُ  .. ُق�������راآُن�������ه�������ا 

اإِح�����َي�����اُء  .. ف����ِذْك����ُره����ا   ، اأم���������وُت   .. �����َح�����ى  ُتْ

االأ��������س�������ي�������اُء �����ُل  ت�����ت�����م�����ثَّ ل�����ه�����ا   ، ق��������ال��������ْت 

والُء ال������������ف������������وؤاِد  ب�������خ�������ارط�������ِة  ف������ن������َم������ا 

اآالُء ُح�������روِف�������ه�������ا  وك������������لُّ   .. اأُوَل���������������������ْد 

" " زه���������������راُء  ِك�������ْل�������َم�������ٍة  واآخ���������������ُر  ط�������ْف�������ًل 
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األدب��ي������ة

رحيم ال�ساهرجريحُة الحقيقة

ب�������������ب�������������لِدن�������������ا ُج�����������������رح�����������������ْت اأم�������������������رة
ج������������������������اءت ل���������ُت���������ن�������������������س���������َف ج�������رح�������ن�������ا 
ج�������������������������������اءت ل����������ت����������ك����������ت����������ب ح���������رف���������ن���������ا 
ي�����������ال�����������ل�����������م�����������������������س�����������ائ�����������ب  ع���������ن���������دن���������ا 
م�����������������ن ج����������������������اء ي�����������ك�����������ت�����������ُب غ������ب������ن������ن������ا 
ج������������ر�������������س ال���������������دواع�������������������������������س ع��������������������ازٌف 
ه����������������������������ذي ب��������������ن��������������ي��������������ُة ج����������رح����������ن����������ا 
ف�������������م�������������ن اجل����������������������زائ����������������������ر وح���������ي���������ه���������ا 
م�������������������ن دول�������������������������������ة ��������������س�������������ه�������������داوؤه�������������ا 
ب��������������ب��������������لدن��������������ا ب���������������ل���������������وى خ������������ط������������رْة 
ب��������اأر���������س��������ن��������ا  احل��������������������������روب  ث����������������������ور(   (
واجل������������������اه������������������ل������������������ي������������������ة م����������������ات����������������زا
وال�������������������ع�������������������رُب ط�����������������اأط�����������������اأ جم����������ده����������ْم
وال���������������ف���������������ت���������������ُح اأغ�����������������ل�����������������ق ب�����������اب�����������ُه
زم��������������������������ن ال���������������ي���������������ه���������������ود اأذل����������������ن����������������ا 
درب��������������������������������������وا ع�������������ل�������������ى ت��������زي��������ق��������ن��������ا 
وا ال������������رح������������ي������������ل ل�����ق�����ت�����ل�����ن�����ا  ������������������س�����������������دُّ
ط�������������وب�������������ى جل�������������رح�������������ك ي���������ا����������س���������م���������رْة

ه�������ي�������ا اأع���������ل���������ن���������وا ه��������������ذي ال���������������س�������ع�������رْة!
ف�������ب�������ج�������رح�������ن�������ا ن�����������زف�����������ت ����������س���������م���������رْة!
ح���������ي���������ث احل���������ق���������ي���������ق���������ُة م���������������س�������ت�������ن�������رْة!
م�������������������س���������ه���������ودة ب�������ل�������ظ�������ى ال����������ظ����������ه����������رْة!
خ��������ان��������ت��������ه ب����������������االأي����������������دي �����������س����������ط����������ورْه!
م���������������وت ال�������������������س���������ري���������رة وال���������ب�������������������س���������رْة!
اأف��������������واه��������������ن��������������ا ف��������ي��������ه��������ا ح�������������������س���������رْة!
���������ب���������ْت ه���������������ذي االأم��������������������������رْة! ل������������و ُن�������������������سّ
وغ�����������������رْة(  ( ن�������ب�������ل  ال����������دن����������ا  م������������ل������������وؤوا 
ف����������ال����������ن����������ائ����������ب����������اُت ل���������ن���������ا ن�������������ذي�������������رْة!
م��������ت��������ج��������ح��������ف��������ُل ي���������ل���������ق���������ى م�������������ث�������������رْة!
اجل�������������زي�������������رْة! ب������ل������ظ������ى  ت�������������س������وق������ن������ا  ل 
ل����������������لأج����������������رْة! اأداًة  �����������������س����������������اروا 
ي�����������ام�����������غ�����������رْة(!  ( ب������ف������ت������ح������ك  ف��������������������اجُن 
رك�����������������لت�����������������ه ف���������ي���������ن���������ا غ�����������������زي�����������������رْة!
ب����������ج����������ه����������ال����������ٍة ف��������ي��������ن��������ا م���������������ري���������������رْة!
ب���������ال���������ط���������ائ���������ف���������ي���������ة واجل��������������������ري��������������������رْة!
اأق��������������لم��������������ن��������������ا ف�����������ي�����������ه ك�����������������������س�����������رْة!
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خ�سر البياتي ِلَمِن الملُك
ع��������ّم��������ر ب��������ه��������ذي ال������������������دار ت��������ل��������َك ال���������������دارا
راح�������������ٌل ف�����������اإّن�����������ك  ال��������دن��������ي��������ا  ت����������اأم����������ن  ال 
ب���ه���ا ب��������������اٍق  ال  ح�������ي�������ُث  م��������ا���������سٍ  ف�������ال�������ك�������ُل   
اأي��������������ن ال��������������ذي ق���������د ق�����������ال اأن��������������ى ُت������ط������ري
اي������������ن ال����������غ����������واين وال�������ق���������������س�������وُر ول�����ه�����وه�����ا
ب���������ل اأي��������������ن زري�����������������اب ال��������������ذي غ�������ّن�������ى ل���ك���م
ف�����ي�����ه�����ا وت�������ل�������ك ق���������س����وره����م  ك��������م ع���������ّم���������روا 
ن������������اداه������������م ���������س��������وت ال���������ل���������ق���������اِء ع�����ج�����ال�����ة
ي����������ا غ�������اف�������ل�������ن ع����������ن ال��������ل��������ق��������اء ت����ن����ب����ه����وا
ف�������ال�������راح�������ل�������ون ع���������ن ال����������دي����������ار ر��������س�������ال�������ةٌ 
وي������ل������ف������ُه اآث�����������م�����������ا  ي���������������س�������رب�������ل  رم������������������ٌل   
ب����������ات����������وا ي�����ل�����ف�����ه�����م ال�������������������راب دوار������������س�����������ًا
راأي�������ت�������ه ك�������ي�������َف  ب�������ال�������ق�������ِر  ُم���������ن���������زال ً  ي���������ا 

ت��������ل��������َك اجل�����������ن�����������اُن ف��������ك��������ْن ب�������ه�������ا دّي����������������ارا
االأع�����������م�����������ارا ي�������������س������ل������ُب  اآٍت  وامل����������������������وُت 
ا������س�����ت�����ع�����ب�����ارا ن���������س����ت����ل����ه����م  م�����������س�����ى  ومب������������ن   
�������س������ارا يل  ري���������ع���������ُه  اأر������������س�����������ِك  ف����������خ����������راُج 
اأي��������������ن اجل�������������������واري ال�������راق���������������س�������ات ج������ه������ارا
ن���������غ���������َم احل�����������ي�����������اة ُي���������������������رمُن االوت���������������������ارا
ق�������ف�������ارا ال�������������س������ن������ن  م�������������ّر  ع�������ل�������ى  ب��������ات��������ت   
ف�����������اأح�����������ال ع����������ر�����������سَ امل����������رف����������ن ِح��������ج��������ارا
وت���������ه���������ي���������وؤوا ت�����������س�����ت�����ق�����ب�����ل�����وا اال��������س�������ف�������ارا
وال������������ق������������ُر ت������������ذك������������رٌة ُي����������ج����������بُّ ال��������ن��������ارا
ا�����������س����������رارا ُم�������ف�������ي�������ا  ت���������������س�������ّي�������َق  حل�������������ٌد   
در������������س�����������وا ف�������م�������ا اأب����������ق����������ى ل�������ه�������م اآث����������������ارا
ازه���������������ارا رب���������������ًى  اأم  من���������ل ً  اأراأي���������������������������َت 
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الق

ب و
لقل

ن ا
 بي

اٌت
ساف

م
حسن حمزة نجم الحميري

منت�سف املدينة بتوقيت القلب
منت�سف اجلنة بتوقيت الرزخ

منت�سف البكاء تت قبة خ�سراء
يلوذ بها نواب ال�سماء

يلوذ بها اأطفال تت الطلب،
اأماين املطرودين من جمهورية اأفلطون

اجلياع حد التخمة
احلاملون بل �سبب مقنع

من ذوي االأ�سرار اخلارقة
والهيمنة الرفيعة

منت�سف اجلراح بدماء خجولة
منت�سف احلمام بتوقيت احلقول

الهاجعة يف ليل القرى البعيدة
منت�سف احلكاية بتوقيت �سهرزاد

منت�سف ال�سهر
بتوقيت البطاقة التموينية

يف ع�سور العلف االأ�سمر
منت�سف االإجازة بتوقيت اجلندي الهارب

يف زمن القاد�سيات االأغر
منت�سف البدلة بتوقيت الزيتوين االأ�سر

هكذا دومًا نحن

هكذا نحُن .. بهذي االأر�س.. كنا غرباء
اأ�سواتنا، حمى دمانا، نزفنا

وحروفنا.. حتى ق�سائدنا.. هراء
كيف ال�سبيل.. ل�سرخة

�سدوا.. ال�سلوع ب�سدرها.. منعوا الهواء
هذي اأ�سابعك التي.. اأ�سبكت.. ببع�س اأ�سابعي..

قل.. يل..
ل�سانك.. مل يحّرك.. �ساكنا.. اأنت معي؟

اأم مّت.. هل كنا بها اأحياء!
كل 

فتاريخ الوالدة.. مبهم.. ل�سنا �سوى. .اأخطاء
ما زال موت املوت.. يكذب..

حتى يرهب.. ال�سعفاء
حتى.. يهيموا.. فوق هذي االأر�س

حتى..
يكتبوا ال�سعر

اأو ير�سموا.. الفجر.. مكتمل ال�سياء
مَل.. كل هذا.. يا.. �ستاء احلب.. قل يل يا

�ستاء
هل اآدم .. قد علَّم االأ�سماء

حتى يقتل الفقراء
يف حبهم

يف عي�سهم
لكن كل حنينهم "فمتى نعود اىل ال�سماء"

حسن البياتي موُت الموت .. يكذُب
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الشيعية،  الكتب  أهم  من بني 
عيل  بن  حممد  الشيخ  ملؤلفه 
املشهور  القمي،  بابويه  بن 
)رض��وان  الصدوق  بالشيخ 
سنة  املتوّف  عليه(  تعاىل  اهلل 
381 ه�جرية، والذي يتناول 
الثامن  اإلمام  سرية  و  أحوال 
)عليه  الرضا  موسى  بن  عيّل 
للوزير  كتبه  حيث  السالم(، 

الصاحب بن عّباد.
يقول  تأليفه  س��ب��ب  وع���ن 
مقدمة  يف  ال��ص��دوق  الشيخ 
قصيدتاِن  إيّل  )وقع  الكتاب: 
اجلليل  الصاحب  قصائد  من 
كايف  عّباد(،  بن  )الصاحب 
إسامعيل  القاسم  أيب  الُكفاة 
بقاَءه  اهلل  أط��ال   � ع��ّب��اد  ب��ن 
يف   � ون��ع��امَءه  توفيقه  وأدام 
عيّل  الرضا  إىل  السالم  إهداء 
بن موسى بن جعفر بن حمّمد 
بن عيّل بن احلسني بن عيّل بن 
السالم(؛  )عليهم  طالب  أيب 
خلزانة  الكتاَب  هذا  فصّنفُت 
إذ  ببقائه،  املعمورة  الصاحب 
مل أجد شيئًا آَثَر عنده وأحسَن 
أهل  علوم  من  لديه  موقعًا 

ال��س��الم(؛  )عليهم  البيت 
واستمساكه  بحبلهم،  لتعّلقه 
بفرض  واعتقاده  بواليتهم، 
بإمامتهم،  وقوله  طاعتهم، 
وإحسانه  لذّرّيتهم،  وإكرامه 
بذلك  قاضيًا  شيعتهم،  إىل 
به  ومتقّربًا   ، عيَلّ إنعامه  حقَّ 
عندي،  هر  الزُّ ألياديه  إليه؛ 

وِمَننه الُغرِّ َلَدّي(.
الرضا(  أخبار  )عيون  ويعد 
ومصدرًا  مهاّمً  حديثيًا  كتابًا 
أساسيًا ملعرفة أحوال و سرية 
لدى  الثامن  اإلم��ام  أخبار  و 
بن  ع��يّل  احلسن  أيب  الشيعة 
موسى الرضا )عليه السالم(؛ 
ما ورد مسندًا  إذ اشتمل عىل 
األحكام  يف  روايات  من  عنه 
واألخ������الق، وم���ا ت��ن��اول 
ومسائل  كاّفة،  احلياة  شؤون 
علمية  مهّمة،  ونكات  مّج��ة 
وكالمية  وفقهية  وتارخيية 
وأدبية يف جزءين احتويا عىل 

تسعٍة وسّتني بابًا.
عرضه  يف  املؤّلف  تدرج  وقد 
الشامل  وف��ه��رس��ت��ه  ال��ع��ام 
)عليه  الرضا  اإلم��ام  لتاريخ 

اّلتي  العّلة  بيانه  بعد  السالم( 
من أجلها سمي اإلمام بالرضا 
� منذ والدته ونشأته، وأخبار 
وتفصيال،  مج��ل��ة  إم��ام��ت��ه، 
وحّتى وفاته ومدفنه ومراثيه، 
وث��واب زي��ارة ق��ربه، وبعض 
كراماته، مضافًا إىل ما يتخلل 
ذل��ك م��ن ح��دي��ث اإلم��ام��ة 
ال���داّل���ة عىل  وال��ن��ص��وص 
إمامته، وتفنيد مزاعم الواقفة 
بالبحث عن أسباب الوقف، 
الواقفة  من  مجاعة  بقاء  وعّلة 
عن  جاء  ما  ثّم  مقالتهم،  عىل 
وفيها  األخ��ب��ار،  من  اإلم��ام 
آبائه  عن  مروياته  من  طائفة 
خمتلف  يف  السالم(  )عليهم 
والسنن  واألح��ك��ام،  احِلَكم 
جمالسه  وذك���ر  واآلداب، 
مع أه��ل األدي���ان، وأرب��اب 
امل��ق��االت وال��ف��رق مّم��ن كان 
أو  جيمعهم،  املأموين  البالط 
وما  للمحاججة،  يستدعيهم 
حكم  بعض  يف  عنه  ص��در 
مسائل  كأجوبة  ال��ت��رشي��ع، 
ومسائل  س��ن��ان،  ب��ن  حم��ّم��د 
وحقيق  ش��اذان،  بن  الفضل 

رس��ال��ة  ت��ع��د  أن  ب��ال��ث��ان��ي��ة 
العلمية  وملنزلته  بمفردها. 
وعليه  رشوح  عّدة  له  كتبت 

عّدة تعليقات قّيمة.
خاصة  مكانة  الكتاب  وهلذا 
الروائية وجمموعة  املصادر  يف 
اإلمامية  الشيعة  أح��ادي��ث 
القيمة  الكتب  من  كالعديد 

الشيعية كبحار األنوار.
امل��ؤل��ف عصمة  ول��ق��د ذك��ر 
و  الكتاب،  ه��ذا  يف  األنبياء 
لوال الروايات التي قد وردت 
عصمة  عن  الكتاب  ه��ذا  يف 
األنبياء وردود اإلمام عيل بن 
موسى الرضا لشبهات مأمون 
والنقاد والباحثني من خمتلف 
العصمة،  ح��ول  ال��ط��وائ��ف 
لبقى موضوع عصمة األنبياء 

يف غموض.
رشوح  ع��دة  ل��ه  ُكتبت  وق��د 
)رشح  فمنها:  تعليقات  و 
حسني  السيد  ابن  أصغر  عيل 
عيل  حم��م��د  رشح  ح��ك��ي��م، 
السيد  رشح  الكيالين،  حزين 
ورشح  اجل��زائ��ري  اهلل  نعمة 

موىل هادي البنايب(.

في ظالل كتاب )عيون أخبار الرضا( 
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هذه املفاتيح التي بإمكان أي شخص أن 
تعرتضه،  التي  احلياة  مغاليق  كل  يفتح 
وهي )الدوافع، الطاقة، املهارة، التصّور، 
التوّقع االلتزام، املرونة، الصرب،  الفعل، 

االنضباط(.
يعرفها  وكام  )الدوافع(  األول  فاملفتاح 
اإلنساين(،  السلوك  )حم��رك  ب�  املؤلف 
ويبني أننا من دون دوافع ال تكون عندما 
فهناك شخص  أي يشء،  رغبة يف عمل 
ويتقاىض  ممتازة  وظيفة  يشغل  كان  مثاًل 
مرتبًا حمرتمًا ولكنه ترك عمله ألنه مل تكن 
العمل،  لديه دوافع كافية لالستمرار يف 
وبواعث  دواف��ع  عندك  »تكون  فعندما 
وطاق  أكثر  حاس  عندك  يكون  نفسية 
بعكس  أفضل،  إدراك��ك  ويكون  أكرب 
تكون  فال  هابطة  عزيمتك  كانت  إذا 
واهتاممك  تركيزك  ويتجه  طاقة  عندك 
نحو السلبيات فقط وتكون النتيجة هي 

التدهور يف األداء« )ص 29(.
ولكن ما هي الدوافع وهو هو مصدرها؟، 
لعدد  استلهامه  عرب  املؤلف  عنها  جيب 
من القصص للشخصيات الناجحة التي 
آراء  عن  فضاًل  عندها،  الوقوف  يمكن 
بينهم  ومن  النفسيني  واخل��رباء  العلامء 
»أهم  ان  يقول:  الذي  ماسلو(  )إبراهام 

الدوافع لإلنسان هو دافع البقاء«.
أما املفتاح الثاين فهو )الطاقة(، أو )وقود 
بحكمة  عنها  احلديث  ويبدأ  احل��ي��اة(، 
للطبيب والفيلسوف )أبقراط(: »الرجل 
هي  الصحة  أن  يعترب  الذي  هو  احلكيم 

أعظم نعمة لإلنسان(.
من  مرتفعة  درج��ة  عىل  تكون  فعندما 
أليس  عالية..  طاقتك  تكون  احل��امس؛ 

كذلك؟
ولكنك  بالطاقة  مت��ّدك  »ال��دواف��ع  ألن 
دائاًم يف احتياج إىل يشء إضافة للدوافع 
لتوليد كمية كبرية من الطاقة عندك...« 

)ص 47(.
أو )بستان  الثالث هو )املهارة(  واملفتاح 
مهارة  عن  قصة  مع  والبداية  احلكمة(، 
من  سفينته  ختليص  يف  نجح  قبطان 
من  هنالك  املؤلف  فبحسب  ال��غ��رق، 
النجاح  بني  صلة  توجد  »ال  أنه  يقول 
واملعرفة واملهارة، فهي فقط مسألة حظ.. 
ويف  أعطيني  حظ  يقول:  مثل  وهناك 
احلظ  كان  إذا  أنه  بمعنى  ارميني،  البحر 
أنقذ  التي  الطريقة  سأجد  فإنني  حليفي 
إذا  لك:  أقول  دعني  ولكن  حيايت،  هبا 
البحر فعاًل وأنت ال تستطيع  رميتك يف 
أنك ستكون وجبة  فأؤكد لك  السباحة 

شهية للسمك!! )ص 67(.
أو  )التصور(  الرابع  للمفتاح  نصل  ثم 

)الطريق إىل النجاح(. 
ويقول املؤلف ان »إنجازات واحرازات 
األم��س«..  وأح��الم  ختيالت  هي  اليوم 
وفعاًل إذا فكرت يف ذلك قلياًل ونظرت 
الشاهقة  امل��ب��اين  والح��ظ��ت  ح��ول��ك 
وإذا  والطائرات  الضخمة  والبواخر 
مثل  ب��ك  املحيطة  األش��ي��اء  الح��ظ��ت 
وآالت  والتلفاز  واحلاسوب  التليفون 
اليوم  به  تتمتع  ما  كل  أن  جتد  التصوير 
األيام أحالمًا وختيالت  يوم من  كان يف 
ألشخاص آخرين.. فاألحالم هي نقطة 
البداية ألي نجاح وهي العامل األسايس 
خيالنا  يف  يشء  وأمج���ل  إن��ج��از  ألي 
يقول  وكام  ح��دود«،  بال  أهّنا  وأحالمنا 
الناس  بعض  »يرى  برناردشو:  جورج 
أما  ملاذا؟..  ويتساءلون  هي  كام  األشياء 
التي مل حتدث وأقول  فأختّيل األشياء  أنا 

مَل ال؟!«.
الشخصية  لبناء  األمهية  غاية  يف  كتاب 
والوقوف  لقراءته  ندعوكم  اإلنسانية، 

عىل املفاتيح الستة املتبقية.

هكذا يمكن أن تنجح.. 
إذا امتلكت هذه المفاتيح

من بن اأهم الكتب املعنية مبجال التنمية الب�سرية )املفاتيح الع�سرة للنجاح(، 
يقف موؤلفه على اأهمّية اأن ي�سنع االإن�سان من الل�سيء �سيئًا، ويعمل عر تعلم 
االأحلم  وتقيق  النجاح  اإىل  للو�سول  املتاحة  الو�سائل  وا�ستخدام  املهارات 

والطموحات.
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بموضوع  اهتموا  قد  املسلمني  أّن  وبام 
)ال��ع��ق��ائ��د( ال��ت��ي ه��ي أس���اس ال��دي��ن، 
واآلي��ات  ال��س��ور  م��ن  العديد  فهنالك 
القرآنية املباركة التي عملت عىل ترسيخ 
جمال  أي  ت��دَع  أن  دون  العقائد  ه��ذه 
للتشكيك أو اإلحداث هبا، ولتكوَن هي 
حتريف  حياول  من  كل  عىل  األقوى  الرد 
واملجيء  األصيل  املحمدي  اإلس��الم 
األس��س  ه��دم  أس���اس  ض��اّل��ة  بعقائد 
هو  اإلسالم  أّن  فيام  وختريبها،  اإلنسانية 

دين املساواة والعدل والسالم.
نزوله  بداية  يف  الكريم  القرآن  رّكز  وقد 
بمكة املكّرمة أو ما تسمى بالسور املكّية 
وحماولة  احلّقة،  العقائد  موضوعة  عىل 
التعريف هبا، وهو ما نجد يف مجيع السور 
)املدينة  املدنية  السور  رّكزت  فيام  املكّية، 
األخرى  الدينية  األحكام  عىل  املنورة( 
بقصص  يتعلق  وما  احلياتية(  )األحكام 

األمم واألنبياء واملرسلني.
)السور  الكريم  القرآن  دور  عىل  فمثاًل 
س��ورة  العقائد،  ترسيخ  ع��ىل  املكية( 
عىل  قويًا  رّدًا  جاءت  التي  )الكافرون( 
وأن  وتعاىل(  )سبحانه  باهلل  يرشك  من 
ال  التي  العظيمة  الكبائر  من  اإلرشاك 

يغفر اهلل تعاىل عليها ويغفر ما دوهنا ملن 
حقيقة  تبيان  هو  السورة  فمقصد  يشاء، 
)مرشكو  ه��م  ف��ال��ك��اف��رون  ال��ت��وح��ي��د، 
أي  َتْعُبُدوَن(  َما  َأْعُبُد  )ال  واآلية  مّكة(، 
األصنام  من  تعبدونه  ما  أعبد  لن  أنني 
وحتى  بعد  وف��ي��ام  احل���ارض  ال��وق��ت  يف 
)سبحانه  هلل  وحدها  فالعبادة  املستقبل، 
َأْنُتْم  )َوال  تعاىل:  قوله  وأم��ا  وتعاىل(، 
َأْعُبُد(، بمعنى أّنكم حتى أن  َما  َعابُِدوَن 
إليه  وتتقربون  رّبًا  تعبدون  بأّنكم  ظننتم 
شائبة  العبادة  فهذه  األصنام  هذه  عرب 
تأيت  ثّم  وجل(،  )عّز  باهلل  إرشاك  وفيها 
َعابٌِد  َأَنا  )َواَل  تعاىل:  بقوله  االستمرارية 
وتبيان  بالتكرار  تفي  والتي  َعَبْدُتْم(،  َما 
أي  النهاية  ويف  احلقيقي،  التوحيد  معنى 
الذي  دينكم  لكم  الكافرون..  أهيا  أنتم 
الذي  ديني  أن��ا  ويل  ب��اهلل،  به  ترشكون 

أّوحد من خالله اخلالق العظيم.
وأما عن قّصة نزول هذه السورة املباركة، 
ففي األمايل إن نفرًا من قريش اعرتضوا 
منهم  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  لرسول 
عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف والوليد بن 
يا حممد  فقالوا  املغرية والعاص بن سعد 
هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنرشك 

الذي  يكن  ف��إن  االم��ر  يف  وأن��ت  نحن 
بحظك  أخ��ذت  فقد  احل��ق  عليه  نحن 
احلق  عليه  أن��ت  ال��ذي  يكن  وان  منه 
تبارك  اهلل  فأنزل  منه  بحظنا  أخذنا  فقد 
اّن  التكرير  قيل يف سبب  السورة  وتعاىل 
إال  تدخل  ال  ال  فان  يستقبل  فيام  األول 
والثاين  االستقبال  بمعنى  مضارع  عىل 
أبو  فيام سلف والقمي سأل  أو  يف احلال 
عن  األحول  جعفر  أبا  الديصاين  شاكر 
هذا  بمثل  احلكيم  يتكلم  فهل  قال  ذلك 
القول ويكرره مرة بعد مرة فلم يكن عند 
املدينة  فدخل  جواب  ذلك  يف  األح��ول 
السالم( عن ذلك  )عليه  الصادق  فسأل 
وتكرارها  اآلية  نزوهلا  سبب  كان  فقال 
اهلل  )صىل  اهلل  لرسول  قالت  قريشا  ان 
عليه آله( تعبد إهلنا سنة ونعبد إهلك سنة 
وتعبد اهلنا سنة ونعبد إهلك سنة فأجاهبم 

اهلل بمثل ما قالوا.
)عليه  عنه  واملجمع  األعامل  ثواب  ويف 
الكافرون  أهيا  يا  قل  قرأ  )من  السالم(: 
وقل هو اهلل أحد يف فريضة من الفرائض 
كان  وإن  ولد  وما  ولوالديه  له  اهلل  غفر 
شقيا حمي من ديوان األشقياء وأثبت يف 
ديوان السعداء وأحياه اهلل سعيدا واماته 

سعيدا وبعثه شهيدًا(.
السالم(  )عليه  عنه  والكايف  املجمع  ويف 
الكافرون  أهيا  يا  قل  يقول  أيب  كان  قال 
ربع القرآن وزاد يف املجمع وكان إذا فرغ 

منها قال أعبد اهلل وحده.

القرآن الكريم كتاب اهلل المنزل على صدر نبينا األكرم )صلى اهلل عليه وآله(، 
حوى من اآليات البينات ما يعجز عندها العقل ويقف متحيرًا مذهواًل، فمع 
تقادم الس���نين وتطوير الحياة، تبقى له���ذا الثقل العظيم مكانته وأهميته 

في كاّفة مجاالت الحياة.

دوُر القرآن الكريم 
في ترسيخ 

العقائد اإلسالمية
ياس العرداوي
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عندما ينبع الكوثر ... !
اإلهلية  املشيئة  ارت���أت  لقد 
ابنة  تكون  امرأة  اهلل  خيلق  أن 
وزوج��ة  األن��ب��ي��اء،  ألرشف 
لسيد األوصياء ، وُأما ألنوار 
فتلك   ، وضيائها  االم��ام��ة 
واحلوراء  اجلليلة  السيدة  هي 
اإلن��س��ّي��ة وم��ش��ك��اة ن��ور اهلل 
اهلل  صلوات  الزهراء  فاطمة 
الذين  البيت  أهل  من  عليها 
حمّبتهم...عندما  علينا  وجبت 
ي��ن��ب��ع ال��ك��وث��ر ي��ف��ي��ض عىل 
والعلويني  ال��س��ادة  العاملني 
واليه  اليها  ينتمون  مجيعهم 
امجعني،  عليهم  اهلل  صلوات 
واي   ، منها  افضل  ام��رأة  أي 
خدجية  اهن��ا  هبا  حلت  ام��رأة 
ه��ي ال��زوج��ة ال��وح��ي��دة من 
التي  الكريم  النبي  أزواج  بني 

أنسلها واستمّر نسلها الطاهر 
حتى يومنا هذا ،واي نسل اهنا 
حتى  السالم  عليها  الزهراء 
واله  عليه  اهلل  صىل  عنها  قال 
وسلم: ( فإذا اشتقُت اىل ريح 
اجلّنة شممُت ريح فاطمة(... 
أن  وت��ع��اىل  ت��ب��ارك  اهلل  ش��اء 
يف  ال��س��الم(  )عليها  ت��ك��ون 
أمها  وضعْتها  فلام   ، دنيانا 
العرشين  يف  رة  مطهَّ طاهرًة 
السنة  يف  اآلخ��رة  مج��ادى  من 
النبوي  املبعث  من  اخلامسة 
يف يوم مبارك ، وارض طاهرة 
فتهلل  الساموّي  النور  ارشق 
النبوي ،حتى اصبحت  املحيا 
ُأّم أبيها وبضعته وروحه التي 
اهلل   )صىّل   وكان   ، جنبيه  بني 
يشبه  وآله ( حيّبها حّبًا ال  عليه  

تلك   ، لبناهتم  اآلب���اء  حم��ّب��ة 
املحّبة التي تنبعث من العاطفة 
ب��االح��رتام  ممتزجة  األب��وي��ة 
املعصومة  فهي   ، والتبجيل 
من كّل دنٍس وعيب ، فكانت 
اإلس���الم.... يف  املثىل  امل��رأة 
فكانت حياهتا سالم اهلل عليها 
اىل  متصلة  التعبد  يف  غارقة 
قائمًة  ساجدًة  راكعة  بارئها 
يف حمراهبا ، مشغولًة بذكِر اهلل 
واي  خاشعة  وهي  تدعوه    ،
مناجاَة  الزهراء  فم  من  دعاء 
الصفاء  فيه  رّب��ه  مع  العارف 
حوائج  عن  تغفل  وال  القلبّي 
هبم  مهمومة  فهي  ال��ن��اس، 
وأهلها،  نفسها  عىل  تؤاثرهم 
فكانت ادعيتها كثرية فيجتمع 
واملعرفة،  العقيدُة  دعائها  يف 

واألخالق والعلم، وحاجات 
والعبودّية  وال��روح،  القلب 
اباها   ان  ويكفيها  والكرامة 
عىل  وم��ودهت��ا  حمبتها  ف��رض 
من  رضاها   فجعل  املسلمني 
سخطه  من  وسخطها  رض��اه 
وحبها من حبه ،فكأن، بل أن 
ويرىض  لغضبها  يغضب  اهلل 
لرضاها واّن اهلل تعاىل قال : ) 
وَرُسوَلُه  اهلّل  ُيؤُذوَن  الَّذيَن  إنَّ 
واآلِخَرِة  نَيا  الدُّ يف  اهلّل  َلَعَنُهُم 
 ) ِهينا  مُّ َع��َذاب��ا  ���م  هَلُ وأع���دَّ 
اجلليلة،  املرأة  عىل  ...السالُم 
صلتها  تعاىل  اهلل  جعل  التي 
وشفاعَتها  ذك��ره��ا  ب��إح��ي��اء 

بمحّبتها ...

زيد عيل كريم الكفيل
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من حقنا
الرش  ط��ب��ول  طبَّلت  لطاملا 
وال���ع���دوان داع��م��ة ال��دول��ة 
العراق  أرض  عىل  املزعومة 
والشام، وجّندت هلا اجليوش 
وأنفقت مليارات الدوالرات 
والنفوس  ال��ذم��م  رشاء  يف 
يف  ال��رع��ب  لنرش  الرخيصة 
املناطق اآلمنة، وترويع الناس 
بأبشع صور القتل والتعذيب، 
وأك��ل��وا  ال����رؤوس  فقطعوا 
األب��دان،  وحّرقوا  القلوب، 
وصلبوا الرجال يف الطرقات، 
وغري ذلك من مشاهد تتكرر 
أمجع،  العامل  أنظار  أمام  يوميا 
الصمت  يلجمه  والعامل  هذا 
للعراق  حيدث  بام  مباٍل  غري 
ومن  جهة،  من  والعراقيني 
يدافع  بعضهم  أخ��رى  جهة 
عن اجلرائم التي ترتكبها هذه 
يسّفه  أن  وحياول  العصابات 

ح��وادث  وكأهنا  موضوعها 
املجتمعات  يف  حتدث  طبيعية 
املختلفة. اليوم عزم العراقيون 
إهناء صفحات اإلرهاب  عىل 
اليوم  أرض��ه،  عىل  تقام  التي 
األرايض  حت��ري��ر  م��ن  الب���د 
السليبة التي دّنسها املرتزقة من 
األجانب وأبناء اجللدة، اليوم 
األجندة  إهناء  العراقيون  قرر 
فتجحفلت  اخل���ارج���ي���ة، 
القنوات،  واتصلت  القوات، 
وجت���ّه���ز ال���رج���ال خل��وض 
املتشدقون  راهن  الواقعات. 
وأرادوا  املعركة  كسب  عىل 
احلشد  ق��وات  مشاركة  ع��دم 
املعركة، خوفا من  الشعبي يف 
عند أنفسهم وحسدا، خيافون 
احلشد،  رج���ال  عقيدة  م��ن 
احلشد،  رجال  ثبات  خيافون 
رج��ال  تضحيات  حي��س��دون 

من  احلشد  فجاءهم  احلشد، 
اهلل  وقذف  حيتسبوا،  مل  حيث 
يف قلوهبم الرعب، فهزموا رّش 
أجسامهم  وتناثرت  هزيمة، 
الذل  إال  هلم  ليس  خمذولني 
والعذاب  الدنيا،  يف  والعار 
وخس  اآلخ����رة،  يف  األل��ي��م 
عليهم،  راه��ن  م��ن  ال��ره��ان 
وع��ل��ت وج��وه��ه��م غ���ربة، 
مت��أل ص��دوره��م احل���سات، 
حشدنا  أب��ط��ال  ي��ا  قاتلوهم 
بأيديكم  اهلل  يعذهبم  املقدس 
وي��ش��ف��ي ص���دورك���م، ق��ال 
 ُ اهللَّ ُم  هْبُ ُيَعذِّ َقاتُِلوُهْم   (: تعاىل 
ُكْم  َوَيْنرُصْ ِزِهْم  َوخُيْ بَِأْيِديُكْم 
َقْوٍم  ُص��ُدوَر  َوَيْشِف  َعَلْيِهْم 
انتهت  ه��ك��ذا   .) ُم��ْؤِم��نِ��نَي 
أسطورة )داعش( وأصبحت 
وانتهى  هل��م،  ق��ب��ورا  أرض��ن��ا 
رع��ب أف��ع��اهل��م. ال��ي��وم من 

حقنا أن نفتخر بقواتنا البطلة، 
الشعبي،  بحشدنا  نفتخر 
الغيارى  العراق  بأبناء  نفتخر 
العراق  رأس  يرفعون  وه��م 
عاليًا، نفتخر بشهيدنا الشجاع 
املغوار الذي أراق دمه لريوي 
حقنا  من  احلضارات،  أرض 
ب��االن��ت��ص��ارات  نفتخر  أن 
حصون  دّمرت  التي  اخلاطفة 
نفتخر  أن  حقنا  من  الظالم، 
بجرحينا الذي رفض اإلخالء 
والكرامة  الرشف  أرض  من 
من  الشهادة،  أو  النرص  طالبًا 
الشهيد  ب��أم  نفتخر  أن  حقنا 
احلامم  إىل  ولدها  ت��زّف  وهي 
ال���ف���ردوس،  إىل  امل��ن��ّي��ة  إىل 
ب��األب  نفتخر  أن  حقنا  م��ن 
يقاتل إىل جنب  املجاهد وهو 
من  واح��د،  خندق  يف  ول��ده 
حقنا أن نفتخر بأننا عراقيون.

أن نفتخر

الشيخ طه العبيدي  
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بكل  أشعر  إنسان واحلياة من حقي,  »أنا 
يشء من حويل ويمكنني تفسري نظراتكم 
يل وغالبا ما أشعر بتهكمكم وسخريتكم 
وال  ذلك  كل  يف  يل  دخل  ال  شكيل,  من 
ربام  بمفردي؛  وضعي  حتسني  يمكنني 
وبتقبيل  وباحلب  ح��ويل  من  بمساعدة 
داون  متالزمة  جت��اوز  يمكنني  أن��ا  كام 
األفكار  متالزمة  جتاوز  أيضا  ويمكنكم 
من  بإبعادي  ع��يّل  واحل��ك��م  السطحية 
التواصل االجتامعي واحَلْجر عيّل داخل 

جسد كل ذنبه أنه ال يشبهكم«!
هذه رسالة طفل مصاب بمتالزمة » داون 
» الذي هو عبارة عن مرض جنيني حيدث 
يف املراحل املبكرة من عمر اجلنني بسبب 
حيث  الكروموسومات  ع��دد  يف  تغري 
توجد نسخة إضافية من كروموسوم 21 
أو جزء منه مما يسبب تغريا يف املورثات. 
فعدد الكروموسامات يف خلية الشخص 
الطبيعي هي 46 كروموسوما أما اجلنني 
عدد  فتكون  داون  بمتالزمة  املصاب 
كروموساماته 47 مما يؤدي إىل خلل يف 

التطور العقيل واجلسمي لدى املصاب.
األشخاص  تقبل  عدم  نالحظ  ما  غالبا 
املرض  هذا  من  يعانون  الذين  لألطفال 

الذي يطلق عليه » منغولية » وهي لفظة 
هبذا  املرض  سمي  حيث  قديمة  شائعة 
الوجهية  املالمح  شكل  لتشابه  االس��م 
املنغويل  املتالزمة للعرق  للمصابني هبذه 
فجاءت  داون  متالزمة  تسمية  أم��ا   ,
جون  الربيطاين  الطبيب  أسم  إىل  نسبة 
من  أول  ك��ان  ال���ذي  داون  الن��غ��دون 

وصف هذه املتالزمة.
ه��ؤالء  م��ن  الكثري  أن  امل��ؤس��ف  وم��ن 
األطفال يعانون من سوء معاملة املجتمع 
إذا تعذر عىل األهل تقبل  هلم خصوصا 
اجلسدية  إمهال صحته  أو  وضع طفلهم 
حيتاجون  املصابون  فاألطفال  والنفسية 
إىل اهتامم مضاعف فثمة مشاكل صحية 
كثرية تقرتن هبذه املتالزمة ومنها مشاكل 
البرص  وضعف  والتخاطب  السمع  يف 
ومشاكل  اخللقية  القلب  وإم����راض 
املصاب  الطفل  أن  كام   , الدرقية  الغدة 
الطبيعي  الطفل  لوقت أطول عن  حيتاج 
والكالم  وامل��يش  وال��زح��ف  للجلوس 
ربام  وال��رشب؛  األك��ل  مهارات  وتعلم 
تكون أكثر من ضعف املدة التي حيتاجها 
الطفل الغري مصاب باملتالزمة وبحسب 
الطبية  العناية  ومقدار  مصاب  كل  حالة 

والنفسية املقدمة له.
يف  مشكلة  هناك  أن  بالذكر  اجلدير  من 
متأخر  لطفل  وتقبلهم  األهل  استيعاب 
عقليا وجسديا وأن هذا األمر ربام يكون 
طبيعي  الغري  ولكن  جهة  من  طبيعي 
جعل  لدرجة  الوضع  ه��ذا  يستمر  أن 
معه  األهل  تعامل  إساءة  ضحية  الطفل 
الصحية  حالته  يف  ت��ده��ور  يسبب  مم��ا 
فنظرة  له؛  املجتمع  نبذ  مسألة  وتتفاقم 
املجتمع هلذه احلالة تكون انعكاسا لنظرة 
األهل للطفل املصاب وحجم اهتاممهم 

مشاعره  ومراعاة  وبنظافته  به  وعنايتهم 
والغري  امل��ب��ارشة  ال��ت��رصف��ات  مجيع  يف 

املبارشة.
مراكز  تتوفر  أن  ال��رضوري  من  لذلك 
ذلك  وقبل  األط��ف��ال  هل��ؤالء  تأهيلية 
به من طيبة ومودة  يتسمون  , فام  لذوهيم 
و ابتسامتهم التي دائام تكون مصدر إهلام 
وبراءة البد من أن ُتكفل هلم حياة طبيعية 
التعامل  لطرق  ذوهيم  توجيه  خالل  من 
معهم , ومتابعة الوضع الصحي اجلسدي 
والبرص  السمع  عىل  الدوري  بالكشف 
والتنفس  القلب  فحوصات  وبإجراء 
حتتاج  احلاالت  فبعض  الغدد  ومشاكل 
وبالصحة  م��ب��ك��ر,  ج��راح��ي  ل��ت��دخ��ل 
بنظافته  باالهتامم  تتلخص  التي  النفسية 
عىل  مترينه  يف  جهد  وب��ذل   , الشخصية 
بعناية  وتوجيهه   , طبيعية  حياة  ممارسة 
مثل  مثله  احلياة  يف  حلقه  إجحاف  دون 
ومكانة  قيمة  له  ووضع   , األطفال  بقية 
يعزز  ذلك  ألن  واجلريان  األقارب  أمام 
تقّبل الناس لوضعه بل ومعاملته بصورة 
بقية  نصح  ع��ن  فضال  ه��ادئ��ة  طبيعية 
وبأن  وحمبة  بود  معه  بالتعامل  األطفال 
يسمح  أبدا  مربر  ليس  الشكل  اختالف 
نشاط  أي  أو  اللعب  عن  بإبعاده  هلم 
أن  جيب  الطفل  فرتبية  ممارسته.  يمكنه 
املسؤولية  من  عاٍل  مستوى  عىل  تكون 
سواء كان طبيعيا أم يعاين من تأخر عقيل 
حايته  يف  األه��ل  دور  وأن  جسدي  أو 
املادية  قبل  النفسية  احتياجاته  له  وتوفري 
وأن  وتعاىل.  سبحانه  اهلل  من  تكليف 
عموما  األطفال  حقوق  يف  تقصري  أي 
وانحسار  املجتمع  تأخر  عىل  ينعكس 

الثقافة وتفكك يف املبادئ والقيم .

متالزمة داون.. 
متالزمة الوجه البريء مي

جي
احل

ظم 
 كا

امن
إي
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علماء يتنبؤون بوقوع زلزال مدمر 
في الواليات المتحدة ..!

نرش مكتب املهندسة املعامرية العاملية الراحلة )زها حديد( صورا مميزة للربج الذي يضم أعىل ردهة يف العامل، ووفقا للمهندسني 
يف املكتب يقع املبنى املميز يف أحد املناطق التجارية املهمة يف مدينة بكني، ومل يتم االنتهاء من العمل عليه بشكل هنائي بعد، 
فحتى اآلن تم جتهيز 20 طابقا من أصل 46، ومن املفرتض أن تنتهي أعامل بناء الربج الذي سيبلغ ارتفاعه 207 أمتار عام 
2018. أما مصممة املبنى، زها حديد، فهي مهندسة معامرية من أصل عراقي نفذت 950 مرشوعا يف 44 دولة، وحازت 

عىل امليدالية الذهبية امللكية ضمن جائزة ريبا للفنون اهلندسية عام 2016، لتصبح أول امرأة بالعامل تفوز بتلك اجلائزة.

يتوقعون  أهنم  املتحدة  الواليات  يف  اجليولوجيا  علامء  من  عدد  أكد 
حدوث زلزال مدمر يف إحدى واليات البالد. ووفقا للعلامء فإن الصدع 
األمريكية،  كاليفورنيا  والية  جنوب  باربرا  سانتا  مدينة  حتت  املوجود 
والذي متدد كثريا يف الفرتة األخرية قد يتسبب بحدوث زلزال مدمر يف 
تلك املنطقة. وأهم املؤرشات التي تدل عىل خطورة الصدع هي متدداته 
غري املنتظمة و قد يتسبب بزلزال تصل شدته إىل 8 درجات عىل مقياس 
يتسبب  قد  البحر  حتت  املوجود  قسمه  أن  ذلك  من  واألخطر  رخيرت، 

بكارثة )تسونامي( هناك.

مكتب المهندسة العالمية زها حديد ينشر صورا لبرج بأعلى ردهة في العالم!

فريوس  تعرض  عن  الصني  يف  الصحة  خ��رباء  كشف 
قاتال  وجتعله  الدواجن  عىل  خطره  من  تقلل  لطفرة  الطيور  إنفلونزا 
الفريوس،  من  اجلديدة  الساللة  أن  الصينيون  اخلرباء  ويؤكد  لإلنسان، 
أن  إىل  اخلرباء  ويشري   )6 إن   5 )إتش  ساللة  وعن  أخواهتا  عن  ختتلف 
اتساع رقعة انتشار الفريوس وتعدد سالالته يعزز فرص ظهور سالالت 
جديدة منه تنترش بني البرش بسهولة. كام أشارت املصادر الرسمية الصينية 
إىل أن نحو 192 شخصا أصيبوا الشهر املايض بإنفلونزا الطيور، وحذرت 

السكان من خطر تفيش فريوس  الذي ينشط فصيل الشتاء والربيع.

إنفلونزا طيور جديد يقتل البشر وال يميت الطير..!

علماء يتنبؤون بوقوع زلزال مدمر في الواليات المتحدة ..!
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أكد خرباء يف جمال صناعة اهلواتف الذكية أن إحدى الرشكات 
املتخصصة يف صناعة اإللكرتونيات، طورت زجاجا )سائال( 
الكس  من  اهل��وات��ف  شاشات  حاية  عىل  سيساعد  جديدا 
واحلواسب اللوحية من الكس والتلف امليكانيكي واخلدوش، 
الذكية  األجهزة  شاشات  زجاج  سمك  فإن  للخرباء  ووفقا 
التقليدي  بالزجاج  0.0004 ملم أي يعد رقيقا جدا مقارنة 
الواقي املستخدم حاليا والذي تبلغ سامكته 0.3 ملم، وأهم 
قال  من جانبهم  اجلديد هو صعوبة خدشه،  الزجاج  يميز  ما 
بصالبة  يتميز  اجلديد  الزجاج  إن  املصنعة  الرشكة  يف  اخلرباء 
عىل  قادرا  سيجعله  ما  والياقوت،  الزمرد  صالبة  تشبه  عالية 
حاية الشاشات من )التلف امليكانيكي( كالكسور واخلدوش 

بنسبة %92.7.

عىل  رسيرية  جت��ارب  إلج��راء  العلامء  خيطط 
ضعف  مشكلة  لدهيم  تتفاقم  الذين  املرىض 
فقدت  التي  الفئران  متكنت  فقد  اإلبصار، 
حالة  تدهور  من  معاناة  بعد  اإلبصار  حاسة 
بعد أن زرعت هلا  الضوء  تبيان  الشبكية، من 
تنميتها يف بقع صغرية  خاليا جذعية وجرت 
عبارة  وهي  للضوء،  احلساسة  الشبكية  من 
للجزء  مبطن  نسيج  م��ن  رقيقة  طبقة  ع��ن 
الصادر  البحث،  وأضاف  العني.  من  اخللفي 
عن معهد رايكن يف اليابان، أنه تم ألول مرة 
وهي  الضوء،  مستقبالت  يف  خاليا  زراع��ة 
العني،  يف  للضوء  احلساسة  العصبية  اخلاليا 
للشبكية  مرئية  إش��ارات  ترسل  وأصبحت 

احلاضنة للخاليا اجلذعية واملخ.

دراسة ثورية .. استعادة 
البصر ممكنة.. !
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زجاج )سائل( جديد يحمي شاشات 
الهواتف من الكسر...!

غري  الذكريات  حذف  خالهلا  من  يمكن  لتقنية  اخل��رباء  من  فريق  توصل    
املرغوب فيها من الدماغ، التي تسبب بعض االضطرابات لصاحبها، اكتشف 
اخلرباء أنه يمكن مسح ذكريات حمددة من الدماغ، وترك الذكريات األخرى 
سليمة، حيث وجدت املاليني من خاليا املخ املرتبطة بالذكريات السيئة. وأكد 
الربوفيسور )شينا جوسلني(: أن العالج ال يؤثر يف اجلسم و الدماغ بأكملهام،. 
وجد الفريق أن اخلاليا العصبية التي ترمز إىل ذكريات اخلوف أو التهديد هي 
موجودة يف جزء واحد من الدماغ فقط، بينام أجزاء أخرى من الذاكرة هي يف 
أماكن خمتلفة. واستهدف اخلرباء أدمغة الفئران يف املخترب كيميائيا، من خالل 
إنتاج بروتني معني بشكل مفرط يف الدماغ، األمر الذي يساهم يف إثارة اخلاليا 
العصبية التي تنتج الذكريات السيئة. وأوضح الفريق أن هذه التقنية يمكن أن 
تساعد األشخاص الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة، مثل خاصة 
الناجيات من من احلروب، وحذف اخلاليا العصبية املرتبطة بإدمان املخدرات. 

مفاجأة.. محو الذكريات السيئة
من الدماغ أصبح ممكنا...!



أروقة الصحن العباسي الشريف 
� كربالء 1993

افكار لتزيين المنزل
اضطرابات  ملعاجلة  االستخدام  الشائعة  األدوية  بني  من 
 )Librax � اجلهاز اهلضمي والبويل هو حبوب )لرباكس
أو ما يسمى عندنا يف العراق )احلب األخرض(، وهو مفيد 
من  ويتكون  القولون،  وانتفاخ  اهلضم  تعّس  ملعاجلة  جدًا 
 )Chlordiazepoxide( ومها  الوقت  بنفس  عالجني 
لتقلصات  املعالج   )clidinium( و  النفيس،  املهدئ 
العضالت الالإرادية يف املعدة، وهو نافع أيضًا يف معاجلة 
 3( من  تناوله  ويتم  العصبية،  واملثانة  ال��الإرادي  التبول 
بمقدار )حّبة واحدة( وأفضل وقت  باليوم  مرات   )4 –
لتناوله هو قبل تناول الطعام بنصف ساعة ويظهر تأثريه 
بالنسبة  تناوله  ويمنع  ال��دواء  حب  بلع  من  ساعة  بعد 
تأثريات جانبية يتسبب هبا  للمرأة احلامل، ولكن هنالك 
لدى البعض ومنها اإلمساك واحتباس البول واضطراب 

الرؤية وزيادة برضبات القلب، ويبقى للطبيب رأيه.

فوائد صيدالنية

38

واحة االحرار



اقتصادي  نمو  إىل  يؤرّش  كربالء  حمافظة  يف  والطرق  الشوارع  كافة  عىل  والفواكه  اخلضار  باعة  انتشاُر 

وحركة عمل خصوصًا للشباب الذيَن اجته الكثري منهم لكسب لقمة العيش منها، ولكّن هنالك حاالت 

ترافق هذه األعامل وتتمّثل بعدم اهتامم البائعني بنظافة الشوارع ورمي خملفات املزروعات دون أي رادع، 

فيا حبذا لو تم إجياد وسيلة الستمرار هؤالء بالعمل ولكن بأجواء نظيفة واملحافظة عىل شكل مدينتنا 

املقّدسة، دون أن ننسى أن بعض األسواق الشعبية قد أقفلت بسبب انتشار البيع اخلارجي!!

باَع تاجُر بئر ماء ألحد املزارعني وقبض ثمنه، وحني جاء املزارع لريوي من البئر اعرتض التاجر طريقه 
ثمن  تدفع  أن  فعليك  البئر  تروي من  أن  أردت  فيه، وإذا  الذي  املاء  البئر وليس  بعتك  لقد  له:  وقال 
املاء الذي فيه. فرفض املزارع أن يدفع ثمن املاء، واجته مبارشة إىل القايض واشتكى له، فاستدعى 
القايض التاجر ليستمع إىل الطرفني، وبعد سامع كل منهام قال القايض للتاجر: إذا كنت قد بعَت 
املاء منها ألنه ال حيقُّ لك االحتفاظ بامئك فيها، او  البئر للمزارع بدون مائها، فعليك بإخراج 
أن  التاجر  فعرف  بئره.  يف  بامئك  االحتفاظ  بدل  للمزارع  إجيارًا  ادفع 

خطته الشيطانية قد فشلت، وفّر هاربًا من املحكمة.

عدنا والعوُد أحُد… نظرُت اليوم إىل نزول املطر)الغيث( من السامء استوقفني أمر أصل 
املاء، فقلت يف نفيس: هل املاء من السامء؟ أم من االرض؟ فبعد التمحيص تبنّي أّن ماء املطر هو 
من بحار األرض، فهو يشّكل الغيوم ثم ينزل عىل شكل أمطار ثم تقوم األرض بابتالعه وختزينه 

هبيأة املياه اجلوفّية ثّم يعود للبحار يتبّخر جمّددا.
فالعلم احلديث يؤّكد عىل أّن املطَر مصدره األرض، ولكن سبقه القرآن الكريم يف اكتشاف هذه 
احلقيقة اللطيفة يف قوله تعاىل: )َوِقيَل َيا َأْرُض اْبَلِعي َماَءِك(، فلو تأّملنا اآلية لوجدنا املبتغى، فاآلية مل 
تقل:)يا أرض ابلعي ماء الّسامء( بل قالت: )اْبَلِعي َماَءِك( أي أّن املاء الذي نزل من السامء وأحدث 

الطوفان، وأغرق قوم نوح )عليه الّسالم( أصاًل خرج من األرض. 
العلم احلديث اكتشف  ينزل من السامء مبارشة، ولكن  املطر  أّن ماء  إخويت أخوايت: مجيعنا يعتقد 
ما يسمى دورة املاء أي أّن املاء يتبّخر من البحار ويتكّثف يف اجلو ثم يعود إىل األرض عىل شكل 
أمطار، فاآلية الكريمة دليل عىل أّن ماء املطر الذي نزل من السامء هو من األرض تبّخر، وعاد اليها، 

فهو ماؤها... تأّملوا أهّيا االحّبة.

مشكلة بحاجة إلى حل

تاجر محتال وقاضي نزيه

ها استخارة ليسْت بمحلِّ

أصُل الماء..
مشاركة/ عمار الزويني

جاء رجٌل اىل أحد العارفني وطلب منه االستخارة فقال له: أريد 
ان اشرتي حارًا ُيعينني يف عميل.

فاخذ العارف االستخارة وقال له االستخارة جيدة.
اآلية؟ وماذا  ما هي  للربكة  العارف: سيدنا  للسيد  الرجل  فقال 

تقول؟
فقال السيد: املهم االستخارة جيدة وتوّكل عىل اهلل.

فأرص الرجل والحَّ عىل السيد.
فقال السيد: بسم اهلل الرحن الرحيم.. )سنشدُّ عضدَك بأخيك(!
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