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) 75 ( قال أمل أقل لك إنك لن تستطيع معي صربا ، زاد يف االستنكار ثاين مرة .
) 76 ( قال إن سألتك عن يشء بعدها فال تصاحبني وإن سألت صحبتك قد

بلغ��ت من لدين عذرا قد وجدت ع��ذرا من قبيل ملا خالفتك ثالث مرات  روي 
عن النبي صىل اهلل عليه وآله رحم اهلل انه قال أخي موس��ى اس��تحيى فقال ذلك 
ل��و لب��ث مع صاحبه ألبرص أعج��ب األعاجيب . ) 77 ( فانطلق��ا حتى إذا أتيا 
أه��ل قري��ة، عن الص��ادق عليه الس��الم هي الن��ارصة وإليها تنس��ب النصارى 
اس��تطعام أهلها فأبوا أن يضيفومها فوجدا فيها جدارا يريد ان يس��قط فاصلحه 
فقال موس��ى لو ش��ئت الختذت عليه أجرا، أي خبزا نأكله فق��د جعنا .) 78 ( 
ق��ال هذا ف��راق بيني وبينك س��أنبئك بتأويل ما مل تس��تطع عليه ص��ربا  ) 79 ( 
أما الس��فينة فكانت ملس��اكني يعملون يف البحر ف��أردت أن أعيبها اجعلها ذات 
عي��ب وكان وراءهم ملك . عن الصادق عليه الس��الم كان وراءهم ملك يعني 
أمامه��م يأخذ كل س��فينة من أصحاهبا غصب��ا .  ) 80 ( وأما الغالم فكان أبواه 
مؤمن��ني، عن الصادق عليه الس��الم وأما الغالم فكان كاف��را وأبواه مؤمنني . ) 
81 ( فأردنا أن يبدهلام رهبام خريا منه أن يرزقهام بدله ولدا خريا منه يف األخالق 
وأقرب رمحا رمحة وعطفا عىل والديه وقرئ بضمتني .  ) 82 ( وأما اجلدار فكان 
لغالم��ني يتيمني يف املدينة وكان حتته كنز هل��ام وكان أبومها صاحلا فأراد ربك أن 

يبلغا أشدمها أي احللم وكامل الرأي ويستخرجا كنزمها رمحة من ربك .
 ) 83 ( ويس��ئلونك عن ذي القرنني قل س��أتلوا عليكم منه ذكرا . عن الصادق 
عليه الس��الم إن ذا القرنني بعثه اهلل إىل قومه فرضب عىل قرنه األيمن فأماته اهلل 

مخسمأة عام ثم بعثه اهلل إليهم بعد ذلك فرضب عىل قرنه األيرس.

ا }الكهف/75{ َقاَل إِن َسَأْلُتَك  َقاَل َأمَلْ َأُقل لََّك إِنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعي َصرْبً
��ُدينيِّ ُعْذًرا }الكهف/76{  ٍء َبْعَدَها َف��اَل ُتَصاِحْبنِي َقْد َبَلْغَت ِمن لَّ َع��ن يَشْ
ا  ��ى إَِذا َأَتَي��ا َأْه��َل َقْرَي��ٍة اْس��َتْطَعاَم َأْهَلَه��ا َفَأَب��ْوا َأن ُيَضييُِّفومُهَ َفانَطَلَق��ا َحتَّ
��ْذَت َعَلْيِه  َ َفَوَج��َدا ِفيَه��ا ِجَداًرا ُيِري��ُد َأْن َينَقضَّ َفَأَقاَمُه َقاَل َلْو ِش��ْئَت اَلختَّ
ُئَك بَِتْأِويِل َما مَلْ  َأْج��ًرا }الكه��ف/77{ َقاَل َهَذا ِف��َراُق َبْينِي َوَبْينِ��َك َس��ُأَنبيِّ
يَنُة َفَكاَنْت مِلََساِكنَي َيْعَمُلوَن  ��فِ ا السَّ ا }الكهف/78{ َأمَّ َلْيِه َصرْبً َتْس��َتِطع عَّ
ِلٌك َيْأُخُذ ُكلَّ َس��ِفيَنٍة َغْصًبا  يِف اْلَبْح��ِر َف��َأَردتُّ َأْن َأِعيَبَه��ا َوَكاَن َوَراءُهم مَّ
ا اْلُغاَلُم َفَكاَن َأَبَواُه ُمْؤِمَننْيِ َفَخِشيَنا َأن ُيْرِهَقُهاَم ُطْغَياًنا  }الكهف/79{ َوَأمَّ
ا  ْنُه َزَكاًة َوَأْقَرَب ُرمْحً ا ميِّ ً اَم َخ��ريْ ُ اَم َرهبُّ َوُكْف��ًرا }الكهف/80{ َفَأَرْدَنا َأن ُيْبِدهَلُ
َتُه َكنٌز  ا اجْلَِداُر َفَكاَن لُِغاَلَمنْيِ َيتِيَمنْيِ يِف امْلَِديَنِة َوَكاَن حَتْ }الكهف/81{ َوَأمَّ
ا  ْخِرَجا َكنَزمُهَ ا َوَيْس��تَ مُهَ َك َأْن َيْبُلَغا َأُش��دَّ ا َفَأَراَد َربُّ ا َصاحِلً ��امَ َوَكاَن َأُبومُهَ ُ هلَّ
ا  َلْيِه َصرْبً بيِّ��كَ َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْم��ِري َذلَِك َتْأِويُل َما مَلْ َتْس��ِطع عَّ ن رَّ ��ًة ميِّ َرمْحَ
ْنُه ِذْكًرا  }الكهف/82{ َوَيْس��َأُلوَنَك َعن ِذي اْلَقْرَننْيِ ُقْل َس��َأْتُلو َعَلْيُكم ميِّ

}الكهف/83{ 
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االفتتاحية

عن كريم أهل البيت اإلمام احلس��ن املجتبى )عليه الس��الم( أنه قال: )ي��ا ابن آدم، عفَّ عن حمارم 
اهلل َتُكْن عابدًا، وارَض بام قس��م اهلل تكن َغنّيًا، وأحس��ن جوار من جاورك تكن مسلاًم، وصاحب 
الناس بمثل ما حتبَّ أن يصاحبوك به تكن عاداًل، إنه كان بني يديكم أقوام جيمعون كثريًا، ويبنون 
مش��يدًا، ويأملون بعي��دًا، أصبح مجعهم بورًا، وَعملُهم ُغرورًا، وَمَس��اكنهم ُقب��ورًا . يا ابن آدم، مل 
د،  ك، َفُخذ مما يف يديك ملا بني يديك، فإنَّ املؤمَن يتزوَّ َتَزْل يف َهدم عمرك منذ س��قطَت من َبطِن أميِّ

والكافَر يتمتَّع( .

مع كل خطوة ُتقدم عليها املرجعية الدينية العليا املتمّثلة بس��امحة الس��يد عيل 
السيستاين )دام ظله( تدّل عىل ان املرجعية تتابع دقائق وحقائق االمور وتفّكر 

باحللول وفق منهج اهل البيت عليهم السالم لبلوغ مرضاة اهلل عز وجل .
وكام عّلمتنا عىل حسم كثري من األزمات بحلول رشعية منطقية عقلية ُتريض 
مجي��ع األطراف ، وها هم النازحون يأخ��ذون حّيز اإلهتامم من قبل املرجعية 
مل��ا يعانون منه بس��بب احل��رب عىل كيان داع��ش يف املوصل احلبيب��ة فتنطلق 
محلة املرجعية ملس��اعدة النازحني وليس��ت هذه املرة االوىل التي تطالب فيها 
املرجعية برعاية النازحني ونتمّنى أن تكون االخرية  بعد حتقيق املطلوب وال 

يوجد نازح اال وهو عائد اىل داره بسالم وأمان .
وس��يكون لأليادي النظيفة يف إيصال هذه املساعدات بل هي حقوقهم ) حق 
املسلم عىل املسلم( سيكون هلا شهادة صدق عند اهلل عز وجل وعند النفوس 

الطيبة .

يف جوامع املوعظة

كونوا مع اهلل

احلياة ال حتتاج للتجربة بقدِر ما أننا 
بحاجة إىل أن نكون مع اهلل )سبحانه 

وتعاىل( يف كل وقت ليكوَن معنا، 
عندما نريُد أن يزيد يف رزقنا أو 

يسهل يف أمورنا لبناء بيت مثاًل.. 
األمُر ليَس صعبًا عندما نتوّكل عىل 

اهلل..

دقائُق وحقائُق



ِل�����ن�����ك�����ْن م��ن 
المتّقين..

ما زلنا في خطبة امير المؤمنين )عليه السالم( في وصفه للمتقين، حيث 
ورد في المقطع االخير لهذه الخطبة ألمير المؤمنين )عليه السالم(: )َوِإْن 
َعَناٍء  ِفي  ِمْنُه  َنْفُسُه  َلُه،  َيْنَتِقُم  ِذي  الَّ ُهَو  ُه  اللَّ َيُكوَن  ى  َحتَّ َصَبَر  َعَلْيِه  ُبِغَي 
ُبْعُدُه  َنْفِسِه،  ِمْن  اَس  النَّ َوَأَراَح  ِلآِخَرِتِه  َنْفَسُه  َأْتَعَب  َراَحٍة،  ِفي  ِمْنُه  اُس  َوالنَّ
ْن َدَنا ِمْنُه ِليٌن َوَرْحَمٌة َلْيَس َتَباُعُدُه  ُه ِممَّ ْن َتَباَعَد َعْنُه ُزْهٌد َوَنَزاَهٌة َوُدُنوُّ َعمَّ

ُه ِبَمْكٍر َوَخِديَعٍة(. ِبِكْبٍر َوَعَظَمٍة َوَلا ُدُنوُّ

 : السالم(  )عليه  قوله  ففي 
َحتَّى  َصرَبَ  َعَلْيِه  ُبِغَي  )َوإِْن 
َيْنَتِقُم  ي  ��ذِ الَّ ُهَو   ُ اهللَّ َيُكوَن 
بعض  يف  انه  اىل  اش��ارة  َل��ُه( 
االح��ي��ان ق��د ي��امرس بعض 
وربام  القرابة  او  االصدقاء 
وجت��اوزًا  ظلاًم  االخ��وة  حتى 
شتم  او  س��ب  م��ن  بالكالم 
او ظلم  استهزاء  او  او طعن 
لو  بحيث  االخ��ري��ن  بحق 
واالنتقام  باملثل  ال��رد  اراد 
املشاكل  من  الكثري  لنشبت 
والنزاعات املستمرة التي قد 
االمور  تصل  وقد  تنتهي  ال 
فان  عقباه،  حيمد  ال  ما  اىل 
هذه  ظل  يف  االنسان  اعتمد 
ذلك  عىل  الصرب  ال��ظ��روف 
وال��ت��ح��ّم��ل واالس��ت��ي��ع��اب 
اىل  ام��ره  وف��ّوض  لالخرين 

من  له  ينتقم  حتى  تعاىل  اهلل 
قد  ت��ع��اىل  اهلل  ف��إن  ال��ب��اغ��ي 
وع��د ال��ن��رصة، وان��ام يصرب 
وال  الباغي  بغي  عىل  املتقي 
تعاىل:  بقوله   ً عمال  جيازيه 
بِِمْثِل  َفَعاِقُبوا  َعاَقْبُتْم  )َوإِْن 
ُتْم  َصرَبْ َوَلئِْن  بِِه  ُعوِقْبُتْم  َما 
يعني  ابِِريَن(؛  لِلصَّ َخرْيٌ  َو  هَلُ
غريكم  معاقبة  اردت���م  ان 
واملكافأة  املجازاة  وجه  عىل 
به  عوقبتم  ما  بقدر  فعاقبوا 
وال تزيدوا عليه ولئن تركتم 
املكافأة والقصاص وجترعتم 
خري  الصرب  أي  هلو  مرارته 
من  فيه  ملا  للصابرين  وأنفع 

جزيل الثواب.
وقد ورد عن الصادق )عليه 
السالم( : ]ال يفرتق رجالن 
استحق  اال  اهل��ج��ران  ع��ىل 

احدمها الرباءة واللعنة، وربام 
استوجب ذلك كالمها، فقال 
فداك  اهلل  جعلني  معتب:  له 
املظلوم  ب��ال  فام  الظامل  ه��ذا 
ألنه  السالم(:  )عليه  قال  ؟ 
وال  صلته  اىل  اخاه  يدعو  ال 

يتعامس له عن كالمه[.
وعن ايب عبد اهلل: ) اذا تنازع 
اثنان فعادى احدمها االخر، 
صاحبه  اىل  املظلوم  فلريجع 
أي  لصاحبه:  يقول  حتى 
يقطع  حتى  الظامل  انا  اخي، 
صاحبه،  وبني  بينه  اهلجران 
عدل  حكم  تعاىل  اهلل  ف��إن 

يأخذ للمظلوم من الظامل(.
ان  إىل  االل��ت��ف��ات  وجي���ب 
الكالم يف االنتقام ال يف دفع 
أي  فإنه  نفسه  ع��ن  الظلم 
امكن  لو  واجب  الظلم  دفع 

عىل  دالة  العبارة  فليست  له 
الظلم  مقابل  يف  السكوت 
االخرة،  عىل  الظلم  واحالة 
الظلم  دفع  عىل  يقدر  مل  فلو 
ال  ال��ظ��امل  ف��أم��ر  نفسه  ع��ن 
قدر  ولو  تعاىل  اهلل  اىل  حمالة 
وام��ا  دف��ع��ه،  فيجب  عليه 
النفس  تشفي  فهو  االنتقام 
وإعامل الغضب بعد التسلط 
مذموم؛  وه��ذا  ال��ظ��امل  ع��ىل 
التحمل  ذل���ك  يعني  وال 
بل  ال��ظ��امل  ع��ىل  والسكوت 
الظلم  يدفع  ان  عىل االنسان 
ولكن  أمكن  مهام  نفسه  عن 

بالوسائل الرشعية املقبولة.
ثم يقول أمري املؤمنني )عليه 
َعَناٍء  يِف  ِمْنُه  )َنْفُسُه  السالم(: 
أي   ،) َراَح��ةٍ يِف  ِمْنُه  َوالنَّاُس 
ومشقة  عناء  يف  املتقي  نفس 
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وذلك ملواظبته عىل الطاعات 
وال��ع��ب��ادات ومح��ل��ه��ا عىل 
وحتمله  القربات  ويف  املكاره 
والعبادات  الطاعات  ملشقة 
الوقت  نفس  ويف  والقربات 
كفه عن املعايص والشهوات 
االخ��ري��ن  ألذى  وحت��م��ل��ه 
وسعيه  ال��ع��م��ل،  وم��ش��اق 
خدمة  يف  واملستمر  الدائب 
ال��ن��اس واق��ام��ة امل��ش��اري��ع 
يرى  ذلك  مع  وهو  اخلريية 
تعاىل  اهلل  بحق  مقرّصًا  نفسه 
وبحق اخوانه املؤمنني وبحق 
جمتمعه بل يرى نفسه مقرّصًا 
يؤدهيا سواء  التي  يف وظيفته 
او  مدرسة  او  دائرة  يف  أكان 

عمل اجتامعي.
وع���ىل ك��ل ح���ال ف��امل��ؤم��ن 
عنها  راض��ي��ًا  نفسه  ي��رى  ال 
مقرصة  دائ���اًم  يعتربها  ب��ل 
م��ه��ام ق��دم��ت م��ن ط��اع��ات 
فهو  وخ����ريات،  وق��رب��ات 
ويوبخها  دائاًم  نفسه  حياسب 
دائمة  اهنا  مع  تقصريها  عىل 
ال  انه  كام  والطاعة،  العمل 
يصدر منه أي ايذاء لالخرين 

االخرين  عيوب  يطلب  وال 
يراقب  بل  هبا  يتحدث  وال 
ال  ان  جاهدًا  وحي��اول  نفسه 
سوء  او  رش  أي  منه  يصدر 
ذلك  ان  يعلم  ألنه  اي��ذاء  او 
االهلية  العقوبة  وان  ح��رام 
عليها  وسيحاسب  شديدة 
 ،ً آج��ال  أم   ً عاجال  ما  يومًا 
املزيد  يتحمل  املتلقي  ان  كام 
استقرار  بغية  ال��ع��ن��اء  م��ن 
ظهرت  ًل��و  مثال  املجتمع 
املجتمع  يف  املشاكل  بعض 
بعض  وحت��م��ل  نفسه  جهد 
املشكالت  تلك  حلل  املشاق 
فالواقع  املجتمع  اراحة  بغية 
االي��ث��ار  م��ن  ن���وع  ان ه���ذا 
بموجبه  يعمد  والتضحية 
بعض  حت��ّم��ل  اىل  االن��س��ان 
املشاكل االجتامعية من اجل 

راحة الناس.
وق��ول��ه )ع��ل��ي��ه ال��س��الم(: 
َوَأَراَح  ِلِخَرتِِه  َنْفَسُه  )َأْتَعَب 
اتعابه  اما  َنْفِسِه(،  ِمْن  النَّاَس 
الدنيا  فلئن  لخرته  نفسه 
نفسه  يتعب  حتى  هلا  بقاء  ال 
النفس  ات��ع��اب  ان  ث��م  هل��ا 

بالطاعات  حيصل  لآلخرة 
الصاحلة  باألعامل  واالتيان 
الناس  ع��ن  االذى  وك��ف 
امل��ح��رم��ات.. والزم  وت��رك 
لآلخرة  بالنفس  االشتغال 
ويف  نفسه  من  الناس  اراحة 
اشارة  وسابقتها  اجلملة  هذه 
ان  ينبغي  االن��س��ان  ان  اىل 
نفسه  اص��الح  بصدد  يكون 
رفعها  جيب  عيوبًا  فيها  فإن 
ومن كان كذلك فالناس منه 

يف راحة.
 : ال��س��الم(  )عليه  قوله  أم��ا 
ُزْهٌد  َعْنُه  َتَباَعَد  ْن  َعمَّ )ُبْعُدُه 
اهل  عن  بعده  أي  َوَنَزاَهٌة(، 
من  جمالسهم  وع��ن  الدنيا 
عن  والتباعد  ال��زه��د  ب��اب 
فهو  واباطيلهم  مكروهم 
م��ل��ّوث��ات  ع��ن  نفسه  ي��ن��زه 
الدنيا وملهياهتا عن اهلل تعاىل 
اهل  عن  يبتعد  فهو  وآخرته 
الدنيا عفة وتنزهيًا لنفسه عن 

هذه االمور الدنيوية.
لنٌِي  ِمْنُه  َدَنا  مِمَّْن  ُه  )َوُدُن��وُّ ويف 
بِِكرْبٍ  َتَباُعُدُه  َلْيَس  ���ٌة  َوَرمْحَ
بَِمْكٍر  ُه  ُدُن���وُّ َواَل  َوَع��َظ��َم��ٍة 

من  قربه  أي  َوَخ��ِدي��َع��ٍة(، 
التعاطف  باب  من  املؤمنني 
وال���ت���واص���ل وال���رتاح���م 

والتوادد.
)عليه  الصادق  اإلمام  وعن 
 : ألصحابه  يقول  السالم( 
)اتقوا اهلل وكونوا اخوة بررة 
متواصلني  اهلل  يف  متحابني 
وتالقوا  ت���زاوروا  مرتامحني 

وتذاكروا امرنا واحيوه(.
)عليه  االم����ام  اش���ار  وق���د 
مهمة  نقطة  اىل  ال��س��الم( 
وهي : ان املتقني يف صالهتم 
االج��ت��امع��ي��ة وت��ع��ام��ل��ه��م 
م��ع االص��دق��اء واالع���داء 
واق��ام��ت��ه��م ل��ل��ع��الق��ات او 
قطعها مع هذا او ذاك وبالتايل 
انام  التعامل مع مجيع االمور 
ينشدون اهدافًا مقدسة، فإن 
بعدوا عن شخص فإنام ذلك 
ان  او  باملعايص  تلوثه  بسبب 
االقرتاب منه جيعلهم عرضة 
لالفتتان بزخارف الدنيا التي 

ابتيل هبا الفرد.
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كيفيُة  الكربالئي:  الشيُخ 
ُيحفُظ  صالحٍة  أس��رٍة  بناِء 

من خاللها المجتمُع؟ 

اهيا االخوة واالخوات:
التي  األسس  بيان  يف  زلنا  ال 
السعيدة  األرسة  عليها  تبنى 
الزلنا  واملتامسكة،  واملستقّرة 
ه��ذه  ب��ن��اء  كيفية  ب��ي��ان  يف 
االرسة التي حيفظ من خالهلا 
املجتمع الصالح، ووصلنا اىل 
االرسة  بناء  يف  مهمة  مرحلة 
ال���زواج..  مرحلة  وه��ي  أال 
وكالمي أوجهه ليس فقط اىل 
الزواج  عىل  املقبلني  الشباب 
حتى  مجيعًا  لكم  كالمي  وانام 
اجلد  وحتى  املتزوج  الرجل 
الذي له اوالد واحفاد.. هناك 
الزوجية..  للعالقة  نظرتان 
بسببها  التي  املتدنية  النظرة 
املشاكل،  من  الكثري  حتصل 
السامية  االسالمية  والنظرة 

الراقية. 
احيانًا  املتدّنية:  األوىل  النظرة 

اىل  ينظر  وال��رج��ل  ال��ش��اب 
جمرد  الزوجية  والعالقة  املرأة 
وشهوته  غريزته  يشبع  انسان 
اجلنسية وهذه املرأة تنجب له 
أوالدا حتى يكونوا امتدادا له 
.. هذه النظرة خاطئة.. البنت 
واىل  الرجل  اىل  تنظر  وامل��رأة 
ان يكون هلا  الزوجية  العالقة 
امرأة  وكأنثى،  كامرأة  موقع 
وتشبع  الرجال  عند  مقبولة 
هناك  إن  وجم���رد  غ��ري��زهت��ا 
رجال يشاركها يف احلياة ليس 
اخلاطئة  النظرة  ه��ذه  إال.. 
علينا  نحن  اخلاطئ  والتقييم 
نقّيم دور  نغرّي نظرتنا وان  أن 
العالقة  ودور  كزوجة  امل��رأة 
الزوجية يف نجاح حياتنا كفرد 
املجتمع  يف  ناجحة  وك��أرسة 

وجمتمع صالح..
االس��الم  لنظرة  بالنسبة  ام��ا 

والعالقة  وال��زوج��ة  للزوج 
االرسة  تكوين  وكيفية  بينهام 
الية  هذه  لنتأمل  الناجحة.. 
اْستِْبَداَل  َأَرْدُتْم  القرآنية:)َوإِْن 
َوآَت��ْي��ُت��ْم  َزْوٍج  َم��َك��اَن  َزْوٍج 
َتْأُخُذوا  َفال  ِقنَطارًا  إِْحَداُهنَّ 
َتانًا َوإِْثاًم  ِمْنُه َشْيئًا َأَتْأُخُذوَنُه هُبْ
َتْأُخُذوَنُه  َوَكْيَف   )20( ُمبِينًا 
َوَقْد َأْفَض َبْعُضُكْم إىَِل َبْعٍض 
َغِليظًا  ِميَثاقًا  ِمْنُكْم  َوَأَخ��ْذَن 

.))21(
اىل  ينظر  واالس��الم  تعاىل  اهلل 
بني  ال��زوج��ي��ة  العالقة  ه��ذه 
مقدس  كرباط  واملرأة  الرجل 
حيرتم  ان  البد  مقدس  ميثاق 
يف  ودوره  قيمته  له  ويعطى 
نظرة  من  ينبع  وهذا  احلياة.. 
ك��زوج��ة  امل����رأة  اىل  ال��رج��ل 
ال��رج��ل  اىل  امل����رأة  ون��ظ��رة 
كزوج.. هناك اهداف مقدسة 

ومهمة وخطرية يف حياة الفرد 
واملجتمع من العالقة الزوجية 
االرسة،  بناء  ومن  الناجحة 
االه���داف  ه��ذه  اىل  فللنظر 
 ً رجال  منكم  الواحد  ويأمل 
ليسعد  حتقيقها  عىل  ام��رأة  او 
عىل  وحيصل  وجمتمعه  نفسه 

رضا اهلل تعاىل.
1-  احلفاظ عىل الدين والعفة 
الفرد  وحت��ص��ني  وال��ط��ه��ارة 
وامل��ج��ت��م��ع م��ن االن��ح��راف 
احلديث  يف  ورد  وال��ف��س��اد: 
فقد  ت��زوج  )م��ن   : الرشيف 
اهيا  انتم  دينه(  نصف  اح��رز 
حتافظوا  ان  اردت��م  اذا  الناس 
ع��ىل دي��ن��ك��م ح��اف��ظ��وا عىل 
اهيا  ناجحة..  زوجية  عالقة 
اردتم  اذا  امل��رأة  ايتها  الرجل 
ودين  دينكم  عىل  حتافظوا  ان 
م��ت��دّي��ن  جم��ت��م��ع  جمتمعكم 

تحدَث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ 
في  الُجمعة  وإمام  خطيب  الكربالئي  المهدي  عبد 
كربالء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة 
والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 25 
تحّدث  2017/3/24م،  الموافق  1438هـ  اآلخر/  /جمادي 

سماحته في ُخطبته قائال:            
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حيصل  إنام  وطاهر  ومتعّفف 
الزوجية  العالقة  خالل  من 
الناجحة.. بالعكس من ذلك 
الفاشلة  ال��زوج��ي��ة  العالقة 
تؤدي اىل االنحراف والفساد 
يؤدي  وهذا  الفرد  وانحراف 
ووقوعه  املجتمع  تفّكك  اىل 
الناجتة  االجتامعية  املشاكل  يف 
العالقة  يف  االن��ح��راف  ع��ن 

الزوجية الناجحة.
االنساين:  النسل  دوام   -2
االنسان  من  اراد  تعاىل  فاهلل 
ال����ذي اك��رم��ه ب��ال��ع��ق��ل ان 
االرض  يف  هلل  خليفة  يكون 
وتظهر منه العبودية هلل تعاىل، 
فانظروا اىل قيمة االنسان فهو 
وتتجىّل  ل��ألرض  اهلل  خليفة 
دوام  تعاىل،  هلل  العبودية  فيه 
ه���ذا االن���س���ان م���ن خ��الل 
الزوجية  والعالقة  االرسة 
لألرسة  حتفظ  التي  الناجحة 
اجواء عبادية وروحية طاهرة 
إنسان  يولد  ان  يمكن  حينئذ 
تتجىّل فيه العبودية وفيه بعض 

االخالق االهلية. 
االستقرار  عىل  احلصول   -3

النفيس واالجتامعي
عالقته  يف  الناجح  االنسان 
نفسيًا  مستقّرا  يكون  الزوجية 
يواجه  ان  يستطيع  واجتامعيًا 
ومصاعب  وحتديات  مشاكل 
ق���ادرة  ق��وي��ة  بنفس  احل��ي��اة 
وت��راه  ح��ي��ات��ه..  يف  وينجح 
نفيس  اس��ت��ق��رار  ع��ىل  حيصل 
املجتمع  ويبقى  واجتامعي 
هذه  خالل  من  قويًا  متامسكًا 

العالقات الناجحة.
وكبار  ال��رج��ال  من  البعض 
زوجته  مع  يتعامل  ال  السن 

ب��م��وج��ب ه����ذه االس���س 
النساء  بعض  االس��الم��ي��ة.. 
الكبريات يف السن ال يتعاملن 
هذه  بموجب  ازواجهن  مع 
االس���س االس��الم��ي��ة، ورب��ام 
مؤمنون  الرجال  من  البعض 
ليس  مؤمنات ولكن  والنساء 
واط��الع  وفهم  وع��ي  لدهيم 

وادراك هلذه االسس املهمة.
امل���ّودة  ع��الق��ة  إدام����ة   -1  
بني  وال���ص���ف���اء  وال����رمح����ة 
يف  يشعر  فاملتزوج  الزوجني: 
اقرتانه  اول  يف  العالقة  هذه 
قدرة  آيات  من  وهذه  باملرأة 
كانت  امل��رأة  ه��ذه  تعاىل،  اهلل 
االق��رتان  بمجرد  عنه  غريبة 
امل���وّدة  ع��الق��ة  نفسه  يف  جي��د 
والرمحة والتواّد.. نحن نحتاج 
اىل إدامة عالقة املوّدة والرمحة 
الزوجني  بني  فيام  والتعاطف 
اىل  تتعّرض  قد  العالقة  فهذه 
او  داخل  من  داخلية  مشاكل 
من خارج االرسة وقد حيصل 
الزوجني  بني  بغض  او  ن��زاع 
الزوجية..  العالقة  فتتصّدع 
اىل  العالقة  هذه  نديم  فكيف 
االرسة  وتبقى  العمر  آخ��ر 

سعيدة وصاحلة ومتامسكة .
نديم هذه العالقة من خالل:

الزوجني  ب��ني  التعاون   -2
وال��ت��ف��اه��م حل���ل امل��ش��اك��ل 

واالختالفات والنزاعات :
ف��ي��ه��ا  االرسة  ت���ع���رف���ون 
ففيها  ك��ث��رية  م��س��ؤول��ي��ات 
واحيانًا  معاشية  مسؤولية 
أن  م��ن  يتمّكن  ال  ال����زوج 
احلياة  متطلبات  ألرسته  يوّفر 
املمكن  فمن  واملادية  املعيشية 
هبذا  زوجها  تعني  الزوجة  ان 

متّن  ال  أن  عليها  ولكن  االمر 
عليه فيام بعد وانني قمت بكذا 
هذه  يف  اعنتك  وانني  وك��ذا 
للمسؤولية  بالنسبة  االمور.. 
يتعاونان  ل��ألوالد  الرتبوية 
هبذه  القيام  ع��ىل  بينهام  فيام 
املسؤوليات  وباقي  املسؤولية 
داخل  يف  والرتبوية  املعاشية 
تعاون  هناك  يكون  البيت 
اذا  ال��زوج��ني..  بني  وتفاهم 
حصلت مشكلة بني الزوجني 
امل��رأة  او  الرجل  يتعامل  ال 
املشاكل  وم��واج��ه��ة  بتشّدد 
واالستبداد  والعنف  باحلدة 
بل البد من حّل هذه  بالرأي 
والتفاهم  ب��احل��وار  املشاكل 
والتنازل من كل طرف لآلخر 
متينة  العالقة  هذه  تبقى  حتى 

وقوية..
كل  من  احلقوق  رعاية   -3
حقوق  هناك  لآلخر:  منهام 
من  لكل  ومستحّبة  واج��ب��ة 
االخر  عىل  احدمها  الزوجني 
والزوجة  زوجته  عىل  الزوج 
املسألة  زوجها،  عىل  حق  هلا 
الزوج  من  كال  ان  األساسية 
وال���زوج���ة ي��ع��رف م��ا هي 
حقوق االخر؟ البد الزوج ان 
الزوجة  يعرف ما هي حقوق 
وعدم  واالح��رتام  النفقة  من 
جيهل  فقد   .. والظلم  االيذاء 
االم��ور..  هذا  بعض  الرجل 
عليها  للمرأة  بالنسبة  ايضًا 
من  زوجها  حقوق  تعرف  ان 
التمكني من االستمتاع وعدم 
أمور  فهذه  بإذنه  إال  اخلروج 
من احلقوق ويف نفس الوقت 
واج��ب��ات.. اح��ي��ان��ًا ال��زوج 
يف  وي��ق��رّص  بحقوق  يطالب 

واج��ب��ات��ه وك��ذل��ك ال��زوج��ة 
وتقرّص  حقوقها  يف  تطالب 
يف واج��ب��اهت��ا جت��اه ال���زوج.. 
كل  حقوق  معرفة  من  فالبد 
رعايتها  ول��زوم  لآلخر  منهام 
وم����ن خ����الل اح�����رتام كل 
سينمو  االخ��ر  حلقوق  منهام 
القلوب  يف  واالح��رتام  احلب 
االوالد  وب��ني  ال��زوج��ني  بني 

وآبائهم وأمهاهتم ايضًا.
والعالقة  املعارشة  حسن   -4

بني الطرفني 
اح���دمه���ا حي����رتم االخ�����ر.. 
دور  يقدس  ال��زوج  فليعرف 
امل��رأة  دور  وحي��رتم  ال��زوج��ة 
تقدس  ان  عليها  وال��زوج��ة 
حياته  يف  كزوج  الرجل  دور 
اهيا  فيا  املجتمع،  حياة  ويف 
امام  زوجتك  احرتم  الرجل 
التقدير  واع��ط��ه��ا  اوالدك 
واالح��������رتام  وك���ذل���ك يف 
ايتها  وان��ت  االرسة  خ��ارج 
يف  زوج��ك  احرتمي  الزوجة 
اذا  وخارجها،  االرسة  داخل 
يف  بينكام  اختالف  هناك  كان 
او  العلمية  او  الوظيفية  املرتبة 
احدكام  حيتقر  ال  االجتامعية 

االخر هلذا التفاوت..
جام  تصّب  ال  ال��رج��ل  أهي��ا 
وانت  زوجتك  عىل  غضبك 
تعود من العمل مثقال باهلموم 
عىل  غضبك  تفرغ  واملشاكل 
زوجتك وأوالدك.. هذا ليس 
م��ن االخ����الق.. ه��ذه امل��رأة 
ولدهيا  ج��ه��ودا  تبذل  اي��ض��ًا 
وتربية  البيت  يف  وجهد  مهوم 
عليها  املرأة  ايضًا   .. االوالد 
وتعبه  الرجل  تقّدر جهود  أن 

من اجلها واجل االرسة.
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أعلنت هيئة احلشد الشعبي عن وصول 1300 شاحنة حمملة 
محلة  إط��ار  يف  امل��وص��ل،  لنازحي  االغاثية  امل��واد  بمختلف 
)الجلكم( التي أطلقت مؤخرا استجابة لدعوة املرجعية الدينية 
العليا. وفّر أكثر من 152 ألف شخص من غريب املوصل جلأ 
القسم األكرب منهم أي حوايل 98 ألفًا اىل خميامت تتوزع حول 
لوزارة  وفقا  والفراش،  والطعام  العالج  يتلقون  حيث  املدينة 
ألجلكم(  )محلة  رئيس  وق��ال  العراقية.  واملهجرين  اهلجرة 
طبية  مفرزة   20 وزع  الشعبي  احلشد  إن  الساعدي:  صفاء 
النازحون. اىل ذلك،  التي يتواجد هبا  عىل املخيامت واألماكن 
طالب رئيس الربملان العريب مشعل بن فهم السلمي، املنظامت 
الرسيع  للتحرك  والدولية  واإلسالمية  العربية  اإلنسانية 

وضواحيها.  املوصل  مدينة  من  النازحني  ملساعدة  والفوري 
عاجلة  دولية  محلة  عن  الفوري  اإلعالن  رضورة  عن  منوها  
لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  مع  بالتعاون  النازحني  إلغاثة 
العراقية  احلكومة  يف  واملهجرين  اهلجرة  ووزارة  الالجئني 

واهلالل األمحر العراقي وإعداد خطة رسيعة لإلغاثة.

أكد  نائب رئيس بعثة األمم املتحدة جورجي بوستن يف العراق 
أن لسامحة املرجع الديني األعىل السيد عيل احلسيني السيستاين 
ان  العراقيني، الفتا إىل  )دام ظله( دورا مهام يف توحيد صفوف 
األمم  رسالة  مع  تتطابق  االنسانية  السيستاين  املرجع  رسالة 
املتحدة. جاء ذلك يف بيان صدر عىل هامش زيارته للمرقد الطاهر 
أرجاء  يف  والعمرانية  واألثرية  التارخيية  املعامل  عىل  واإلط��الع 
فاطمة  صحن  يف  احلاصلة  التوسعة  ومعامل  احليدري  الصحن 
)عليها السالم(، وقال بوستن: نحن نرى أن كل املقدسات هلا 
دور يف تقريب البرش ألن رسالتها واحدة، وألن كل األديان متيل 
عىل املؤمنني االلتزام بأخالق السالم والعامل اليوم بأمس احلاجة 
اىل االمن والسالم وتلك املراقد املقدسة هلا دور يف إشاعة روح 
املحبة والطمأنينة واإليامن لكل األطياف واألديان. وأعرب عن 

سعادته بزيارة مرقد اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( .

استنفار عراقي ودولي إلغاثة النازحين من غربي الموصل

األمم المتحدة : المرجع الديني األعلى السيستاني له دور مهم في 
توحيد صفوف العراقيين
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اخبار
ومتابعات

االخبار موجز

*وفد رفيع المستوى من القيادات االمنية والجيش والحشد الشعبي يزور مقر موكب العتبة الحسينية 
المقدسة في حمام العليل ويثمن دورها بإغاثة اكثر من 30 الف نازح بشكل متواصل ..

* وزارة الداخلية تالحق إشاعات )داعش( ف�ي المدارس والكليات والجامعات وأماكن التسوق وحذرت 
من اثارة األخبار الكاذبة والتأثير على أمن المواطنين...

* االمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن مباشرتها بتنفيذ الحكومة االلكترونية والحكومة 
تؤكد تمويل المشروع وانجازه نهاية 2017...

* هيئة الحشد الشعبي تعقد اجتماعا مع قيادة عمليات )قادمون يا نينوى( لبحث المرحلة 
القادمة للعمليات العسكرية وضرورة تقديم الدعم لجميع القطعات ورفع وتيرة التنسيق بينها..

*رئيس الوزراء يؤكد باجتماع وزراء خارجية )التحالف الدولي( أن هيئة الحشد الشعبي 
مؤسسة دستورية ضمن إطار الدولة العراقية وال يمكن إلغاؤها...

* وزارة الموارد المائية في مؤتمرها العلمي الدولي األول ُتطّمئن العراقيين أن سّد الموصل ف�ي 
أمان بعد تحريره من )داعش( ...



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

إح��دى  ال��ف��والذي��ة  للصناعات  العامة  ال��رشك��ة  أعلنت 
معمل  افتتاح  ع��ن  وامل��ع��ادن  الصناعة  وزارة  رشك��ات 
عقدين. من  ألكثر  دام  توقف  بعد  امل��روري��ة  العالمات 
الشمري(،  الواحد  )عبد  ال��وزارة  اع��الم  مدير  ذلك  أكد 
سيخدم  املرورية  العالمات  إلنتاج  العمل  إعادة  أن  مضيفا 
ووزارتا  العامة  املرور  مديرية  منها  خاصة  واسعة  قطاعات 
املعمل  منتجات  أن  بغداد.مبينا  وأمانة  الداخلية واإلسكان 
وعالمات  واألزقة  الدور  وأرقام  السيارات  بأرقام  متثلت 
العراقي  العلم  وتصنيع  املدن  وختطيط  الشوارع  يف  الداللة 
الدينية  املناسبات  وأع��الم  السفارات  يف  ال��دول  وأع��الم 
]ومنها الرايات التي تستخدم يف الزيارات احلسينية[ وطبع 
املنشورات والدعايات. وأوضح الشمري أن الفريق الدويل 
لشهادات  التدقيق  بأعامل  املتخصصة   ]Vexil[ لرشكة 
الدولية  اجلودة  شهادة  عىل  حصوهلا  لغرض  العاملية  اجلودة 
التي تتناسب والتكنولوجيا احلديثة السيام ان الرشكة تلتزم 

باملعايري العاملية املعتمدة يف انتاجها ونشاطاهتا. 

ناقشت كلية االدارة واالقتصاد يف جامعة كربالء رسالة ماجستري 
عن التمثيل االقتصادي لفرص االستثامر االجنبي املبارش يف العراق 
البيئة االستثامرية لالستثامر  التنمية وسبل تطوير  ودوره يف عملية 
وتناولت  الكرعاوي(.  عبود  )امري  للطالب  العراق  يف  االجنبي 
االستثامرية  البيئة  وحتليل  العراقي  االقتصاد  بناء  اعادة  الرسالة 
لالستثامر االجنبي يف العراق واهم االستثامرات املؤثرة يف تطوره 
، ومسامهته يف رفع كفاءة االقتصاد من خالل انعكاساته يف تطوير 
املضيفة،  الدول  يف  املالية  املوجودات  وتعزيز  االقراض  قدرات 
مهارة  ورفع  التكنولوجيا  ونقل  االنتاج  عوامل  زيادة  عن  فضال 
قوة العمل من خالل التدريب والتأهيل. وأوصت الرسالة بأمهية 
اجياد األرضية الترشيعية واالقتصادية واألمنية لتشجيع الرشكات 
االجنبية عىل االستثامر يف العراق ووضع الية تنفيذية تعتمد جتارب 
الدول التي سبقتنا يف هذا امليدان الن االساس يف البناء االقتصادي 
واملستلزمات  الظروف  وتامني  والسليم  الواسع  االستثامر  هو 

الرضورية منها ورسم إسرتاتيجية واضحة لالستثامر األجنبي... 

طالب الناطق الرسمي باسم هيئة احلشد الشعبي النائب 
زار  الذي  العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئيس  االسدي  امحد 
-واشنطن - بنقل الصورة احلقيقية لتضحيات احلشد يف 
حربه ضد عصابات داعش االرهابية اىل العامل. ونقل بيان 
إلعالم احلشد عن األسدي قوله، إن زيارة رئيس الوزراء 
اىل الواليات املتحدة االمريكية جاءت بناًء عىل دعوة من 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب، مشريا اىل أمهية الزيارة 
ال��دويل  للتحالف  الدفاع  وزراء  اجتامع  يف  للمشاركة 
نأمله  ما  االرهاب.مضيفا  عىل  حربه  يف  للعراق  الداعم 
االمريكية  املتحدة  الواليات  اىل  الوزراء  رئيس  زيارة  من 
ان تكون موقفا داعام للحشد الشعبي يف املحافل الدولية 
كمؤسسة  مشاركته  يف  به  يقوم  الذي  الكبري  الدور  وبيان 

أمنية بعد اقرار قانونه .

العراقي  العلم  بإنتاج  تبدأ  الصناعة 
والرايات الحسينية وإشارات المرور

الحشد الشعبي يطالب رئيس 
الوزراء بنقل الصورة الحقيقية 

لتضحياته الى العالم

دراسة علمية في جامعة كربالء تحلل فرص 
االستثمار االجنبي في العراق
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السؤال : شخص وسواسي كثيرًا ويطيل الوقت في الوضوء والغسل والصالة إلى درجة أنه إذا كان على جنابة في شهر 
رمضان وأراد أن يغتسل فسوف يدخل الفجر وهو لم ينته من الغسل فهو يتيمم بدل الغسل وهكذا إذا كان عليه جنابة 
في شهر رمضان؟ أو كانت عليه جنابة في األيام العادية فأنه ينتظر إلى أن يقترب إنتهاء الوقت لكي يتيمم ويصّلي؟ فماذا 

يقول سماحة السيد السيستاني في هذا الشخص؟ وما هو الحل في نظر السيد؟ وما حكم صيامه وصالته وجميع أعماله 
العبادية؟ وما هي نصيحة سماحة السيد في هذه الحالة ؟

الجواب : تصح الصالة ونحوها في مفروض السؤال وان كان الشخص آثمًا في تفويتها مع الطهارة المائية عند التمكن 
منها. وينصح هذا الشخص بالسعي الى اصالح حاله والتخلص من هذا االداء، ويحصل ذلك بمرحلتين:

المرحلة االولى : ان يلتفت الى ان  هذه الحالة حالة ذميمة عقاًل وشرعًا النها خروج عن الوسطية واالعتدال وهدر لطاقات 
االنسان من غير ان يجني منها فائدة، فالوسوسة ليست ضربًا من الورع والتقوى والعناية مرغوبة فيها باحكام الشرع 

المقّدس وانما هي نحو اختالل في ادراك االنسان وضعف في نفسه وارادته واستسالم إليحاءات الشيطان الخبيث كما اشير 
اليه في الحديث، فاذا وعى هذا المعنى جيدًا وعرف حقيقة هذه الحالة تصل النوبة الى المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية : ان يسعي جاهدًا الى السيطرة على نفسه وامتالك زمام ارادته والحيلولة دون تالعب الشيطان به، فليعقد 
العزم على ذلك مستيقنًا بان اهلل سبحانه ال يعاقبه على عدم االعتناء بما يحتمله في يوم القيامة، فاذا شك في وصول 

الماء لم يعتن وبنى على حصول الطهارة جاريًا على المعتاد في ذلك، وكّلما كّرر منه عدم االعتناء بالشك ضعفت سلطة 
الوهم على نفسه الى ان يزول بيأس الشيطان من التعّلق به فيصبح معتداًل في رعايته للطهارة والنجاسة، وليستيقن انه 

اذا دخل هذا المضمار وعلى سبيل التحّدي كان هو الغالب وكان اهلل سبحانه في عونه وضعف كيد الشيطان به قال 
تعالي »ان كيد الشيطان كان ضعيفًا« واهلل الموفق الى الصواب.

السؤال : هل هناك عالج للوسواس ؟
الجواب : ليس للوسواس عالج ناجع إال عدم االعتناء بالوسوسة وعدم ترتيب االثر عليها لمدة طويلة ولتعلم علم 
اليقين بأنك ال تتحمل اثمًا وال تستحق عقابًا يوم القيامة إذا لم تعتن بالوسوسة فإن جميع الفقهاء يفتون تبعًا 

للنصوص الشرعية بأن وظيفة الوسواسي عدم االعتناء بالوسوسة حتى مع التأكد من المخالفة على خالف ما 
يحصل لسائر الناس من العلم بذلك فال عبرة بعلمه ايضًا فضاًل عن الظن والشك .

اعداد/ محمد حمزة جبر

سؤال العدد 
اذا اعاد الغسل مرات ومرات في نفس  السؤال : هل عمل الوسواس مبطل للطهارة المعنوية كما 

الوضوء والغسل ؟

سؤال العدد السابق
السؤال : هل تجب العمرة لغير المكّلف ؟

الجواب : ال تجب وإنما تستحب .

الوسواس استفتاءات 
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يف  امل���ّرة  ه��ذه  برحالنا  نحط 
الكثري  عليه  أثنى  ع��املٍ  حرضة 
من  فهو  األع��الم،  العلامء  من 
البارعني،  األصوليني  املحققني 
الفخمة  املؤلفات  وص��اح��ب 
املكتبة  ذخائر  بني  من  واملهمة 
الشيعية، إنه الشيخ آغا بن عابد 

الدربندي.
ف��ه��و ال��ش��ي��خ امل����وىل الخ��ن��ذ 
بن  آغ��ا  امل��ال  الفاضل  العالمة 
ع��اب��د ب��ن رم��ض��ان ب��ن زاه��د 
املعروف  احل��ائ��ري  ال��ش��ريواين 

بالفاضل الدربندي.
 وينسب املرتجم له اىل شريوات 
بالد  م��ن  مدينة  وه��ي  أص���اًل 
روسيا  أخذهتا  التي  تركستان 
احلائر  إىل  وينسب  اي��ران،  من 
وهو حرم احلسني عليه السالم 
احلرم  جم���اوًرا  إقامته  باعتبار 
عمره  من  طويلة  مدة  احلسيني 

وكان مدفنه فيه أيًضا.
وهي  )درب��ن��د(  إىل  وينسب   
باعتبار  )طهران(  بنواحي  قرية 
)دربند(  ومعنى  فيها  والدت��ه 

)باب األبواب(.
ُولد )رمحه اهلل( يف قرية )دربند( 
فيها  ونشأ  ه���،   )1208( ع��ام 
فيها  أتم  حتى  العلم  عىل  مكًبا 
يد  ع��ىل  وس��ط��وح��ه  مقدماته 
علامء بلده ،ثم هاجر إىل قزوين 
واألص��ول  الفقه  علوم  وأخ��ذ 

واحلديث من املوىل الشيخ حممد 
املتويف  احلائري  الربغاين  صالح 

عام )1217( ه�.
عن  والفلسفة  احلكمة  وأخ��ذ 
احلكمي  آغ���ا  امل���وىل  الخ��ن��د 

القزويني.
اهلل(  )رمحه  له  املرتجم  أن  وبام 
كان رجل علم وعمل وفضيلة 
من  نخبة  يف  اش���رتك  وج��ه��اد 
السيد  زعيمها  ك��ان  ال��ع��ل��امء 
الطباطبائي  امل��ج��اه��د  حم��م��د 
احلائري الذي توىل اجلهاد ضد 
عام  إيران  غزوا  الذين  الروس 
1240ه�، فلام تويف الطباطبائي 
امل��ع��رك��ة يف  م��ن  بعد رج��وع��ه 
نقلوا  ه�(   1242( عام  قزوين 
جثامنه إىل كربالء وكان املرتجم 
به  فاستقر  معه  اهلل(  )رمح��ه  له 
اهلل  عبد  أيب  ج���وار  يف  امل��ق��ام 
احلسني )عليه السالم( واشتغل 
يد  عىل  فيها  العلم  حتصيل  يف 
أساطني الطائفة هناك فنهل من 
حتى  الكثري،  الكثري  علومهم 
بن  عيل  الشيخ  دروس  حرض 
كاشف  جعفر  الشيخ  احلسني 

الغطاء يف عام )1253( ه�.
)عليه  واحل��س��ني  ال��درب��ن��دي   
ال��س��الم(: ق��د ذك��ر أك��ث��ر من 
مرتجم له اهتاممه بمقتل احلسني 
شديد  كان  فأنه  السالم(  )عليه 
التوجع والتأمل ملصائب آل حممد 

وسلم(  وآله  وعليه  اهلل  )صىل 
واشتهر عنه البكاء واللطم عىل 
سيد  عىل  وخصوًصا  مصائبهم 
وقعة  عليه  أثرت  فقد  الشهداء 
فكان  خ��اص  بشكل  ال��ط��ف 
وكان  موتوًرا  ثائًرا  اجلها  من 
العاشوراء  أيام  يف  املنرب  يرقى 
ويذكر خرب مقتل احلسني )عليه 
عىل  ويلطم  ويبكي  السالم(، 
وكان  اجلزع  أشد  ويظهر  رأسه 

الناس تبكي لبكائه.
فقد  فيه،  العلامء  أقوال  عن  أما 
أثنى عليه كل من ترمجه بكلامت 
نذكر  نظريها  قل  وإجالل  ثناء 
الشيخ  عنه  ق��ال  منها:   مجلة 
أحد  هو  الطهراين  برزك  الغا 
الذين  الصالح  السلف  ن��امذج 
واإلشادة  هبم  االعتزاز  لنا  حيق 

بذكرهم.
 وقال عنه السيد األمني يف أعيان 
الشيعة )… فقيه أصويل متكلم 
للمعقول  جامع  مدقق  حمقق 
إىل  دربندر  من  خرج  واملنقول 
وناصب  العلم  لطلب  كربالء 
بكربالء  ظهورهم  أيام  البابية 
فدافع  داره  اغتياله يف  وحاولوا 
ولكنه  هرب  ان  إىل  نفسه  عن 

جرح جراًحا بالغة يف وجهه(.
جمموعة  له  املرتجم  ت��رك  وق��د 
قيمة من التصانيف والتأليفات 
التحقيق  صفة  فيها  برزت  التي 

والتدقيق نذكر مجلة منها:
وهو  العملية:  الرسالة   -1  
ترجع  ال���ذي  الفقهي  كتابه 
خزائن   -2 بالفتيا.  إليه  الناس 
األدلة  فنون  يف  كتبه  األص��ول: 
 -3 الدينية.  والعقائد  العقلية 
القواميس يف علم الرجال. 4- 
االعتقادات.  يف  األع��ىل  الفن 
كتاب  الشهادة وهو  6- أرسار 
)عليه  احلسني  بمأساة  ملم  قيم 
السالم( وهو نار عىل علم عند 
نكات  من  واملنرب  العلم  أه��ل 

لطيفة وتصويرات ظريفة.
اهلل(  )رمحه  املرتجم  أقام  وفاته: 
آخر حياته يف طهران حتى تويف 
 )1285( ع��ام  ه��ذا  ك��ان  فيها 
املقدسة  ك��رب��الء  إىل  فنقل  ه��� 
ويبدو أهنا وصية منه حتى دفن 
الصغري  احلسيني  الصحن  يف 
متصاًل بقرب السيد حممد مهدي 
ب��ن ص��اح��ب ال��ري��اض ومحل 
بعد ستة أشهر إىل احلائر ودفن 
عند  الفصول  صاحب  بمقربة 
البعض  ذكر  ،وقد  الصايف  باب 
يف  مقامه  اهلل  أع��ىل  ت��ويف  أن��ه 
)1285 أو 1286( ه�، فأودع 
أشهر  ستة  ال��رشي��ف  ج��س��ده 
وملا  العراق  إىل  ومحله  لتجفيفه 
كشف عنه شوهد عىل طراوته، 

فحمل إىل كربالء ودفن هناك.

الفاضل الدربندي )قدس سره(

)1208 ه� – 1286 ه�(
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مع تسارع األحداث, وارتفاع 
لغزو  نتيجة  العراق,  ح��رارة 
املقدسات  أرض  ال��رباب��رة 
شاسعة  ملساحات  واحتالهلم 
ذروهتا يف  والتي وصلت  منه, 
للشيبة  كان   2014 حزيران 
وأحيانًا  خيتلف  قد  كلمتها، 
الناس  من  كثري  يتفق  أخرى 
هو  ك��ان  الشباب  طابع  أن 
السائدة يف حربنا ضد  السمة 
اإلرهاب, وأنا أتفق معهم اال 
املعطرة  البيضاء  للشيبة  أن 
كالما  امل���ح���راب  ب��رائ��ح��ة 
الفتوى  انطلقت  أن  ما  آخر. 
الكفائي,  باجلهاد  العظيمة 
امل��ب��ارك��ة,  الشيبة  تلك  م��ن 
الثامنني  أرب��اب  تسابق  حتى 
الوغى,  سوح  اىل  والتسعني, 
عظيمة  خامتة  عن  يبحثون 
عىل  جاءهتم  والتي  حلياهتم, 
تتكرر  ال  قد  ذهب,  من  طبق 

رجل  غايل  أبو  كبري.  أمد  اىل 
بغداد  أط��راف  من  سبعيني, 
للفتوى,  يوم  اول  يف  صادفته 
قديمة,  يتكئ عىل عكازة  كان 
ضمن  اسمه  بتسجيل  يرغب 
أحد  يف  للجهاد,  املتطوعني 
سكناه,  من  القريبة  اجلوامع 
ل��ف��ت ان��ت��ب��اه��ي م��ن خ��الل 
وبندقية  احلامسية  أه��ازجي��ه 
»الربنو«, التي كان حيملها عىل 
يسرتيح  أن  منه  طلبنا  كتفه, 
من  ه��ن��اك  ع��م  ي��ا  ل��ه  وقلنا 
الشباب ما يكفي للدفاع عن 
املقدسات, فرد علينا وبغضب 
شديد, أنا وجدت ضالتي, التي 
من  عقود  منذ  عنها  أبحث 
الزمن, فقلنا ماهي ياحاج قال 
هبدوء  دوره  انتظر  الشهادة. 
عن  الشباب  حيدث  وجلس 
منرب,  خطيب  وكأنه  الشهادة, 
وما للشهيد من منزلة عظيمة 

أوالدي  ي��ا  ق��ال  امل���وىل,  عند 
ق��ال  ال��ب��اري  أن  يكفيكم 
يرزقون«  رهبم  عند  »أحياء 
جل  امل��وىل  ق��ول  ه��ذا  اليس 
حياتني  سأعيش  إذن  وع��ال, 
التي عشتها حتت  الدنيا  حياة 
الخرة  وحياة  املنرب,  هذا  ظل 
عقود,  منذ  عنها,  أبحث  التي 
هذا  رس  أن  نفيس  يف  تيقنت 
احلسني  ث���ورة  ه��و  احل���امس 
احلاج  ومنربه.  السالم  عليه 
املكان  ي��غ��ادر  ال  غ��ايل  أب��و 
ضمن  اس��م��ه  يسجل  حتى 
وفعال  للجهاد,  املتطوعني 
بدء  م��ن  أي��ام  بعد  شاهدته 
عىل  والكرامة  العز  معارك 
وكان  التلفاز,  قنوات  احدى 
يشع  وشيبة  هبية  طلعة  ذا 
السنني  تعب  منها, رغم  النور 
لفت  وال��ذي  املعركة,  وغبار 
ختىل  ق��د  احل��اج  أن  انتباهي 

عليها,  يتوكأ  التي  عصاه  عن 
منذ زمن بعيد. كان يتنقل بني 
السواتر  وبني  القتال,  جبهات 
نشاط  ما, يف  يبحث عن يشء 
وح��ي��وي��ة ال��ش��ب��اب ال��ذي��ن 
وأهازجيه  أحاديثه  يف  جيدون 
أزرهم,  من  تشد  خاصة  متعة 
االبتسامة ال تفارق حمياه, حتى 
مع أزيز الرصاص, ويف صباح 
باكر ملعارك الفلوجة, وجدت 
اجلنة ضالتها, وطلبت عريسها 
السبعيني احلاج ابا غايل يزف 
ما  قتل  أن  بعد  اجل��ن��ان  اىل 
ببندقية  يقارب مخسة ارهابني 
التي  السيارة  تدخل  الربنو, 
ويرص  منطقة  اىل  نعشه  حتمل 
رفاقه أن حيمل عىل رؤوسهم 
وينثروا احللوى عليه ويعملوا 
عرشيني  عريس  عراضة  له 
بعطر  لشيبة  نتذكرها  قصة   ,

اجلنة.

رحمن الفيا�ض

شيبة
بعطر الجنة
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العليا  املرجعية  لنداء  تلبية 
الرشعي  املتويل  من  وبتوجيه 
املقدسة  احلسينية  للعتبة 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
الكربالئي)دام عزه(يف متابعة 
سوح  يف  االبطال  املجاهدين 
القتال ورعاية عوائل الشهداء 
الشعبي  احلشد  من  االب���رار 
وتقديم  احتياجاهتم  وتلبية 
من  وفد  توجه  هلم  العون  يد 
الشهداء  ذوي  رعاية  شعبة 
احلسينية  العتبة  يف  واجلرحى 
القطعات  ل��زي��ارة  املقدسة 
الشعبي  للحشد  العسكرية 
»عليه  االك��رب  عيل  ل��واء  من 
عمليات  قاطع  يف  ال��س��الم« 
حترير قادمون يا نينوى حيث 

أيام  ثالثة  الزيارة  استغرقت 
املتمثل  القادم  الوفد  والتقى 
املياحي  رس��ول  امحد  باحلاج 
ومعاونه  الشعبة  م��س��ؤول 
وبرفقة  اخلطيب  حيدر  السيد 
وإع��الم  منتسبي  م��ن  ع��دد 
اللواء  آم��ر  بالسيد  الشعبة 
عيل احلمداين ورّحب سيادته 
وأطلعهم  ال��ق��ادم  ب��ال��وف��د 
اجلارية  العمليات  سري  عىل 
ح��ص��ان( م��ن��ط��ق��ة)ع��ني  يف 

تبعد  والتي  فيها  املتواجدين 
7 كم تقريبا عن قضاء تلعفر، 
واخلطيب  املياحي  تفقد  وقد 
ومرافقوهم يف اليوم التايل كل 
القطعات العسكرية للواء عيل 
فوج  عاشوراء،  االكرب)فوج 

فوج  القاسم،  فوج  االش��رت، 
املختار، فوج االنصار(التابعة 
أم��راء  من  املذكور  للمحور 
افواج وفصائل وكذلك ايضا 
من  يقدم  ما  عىل  استطلعوا 
خدمات لفرق الطبابة املتنقلة 
والليات  املركزي  واملطبخ 
الطوارئ  وف��رق  العسكرية 
الطائرات  وفريق  واهلندسة 
ال��زي��ارة  خت���ُل  ومل  امل��س��رية، 
البيت  اه��ل  م��ن ذك��ر  اي��ض��ا 
أقيم  حيث  السالم«  »عليهم 
لشهدائنا  وذك��ر  ع��زاء  جملس 
التوجيهات  وبعض  االب��رار 
السيد  القاها  التي  العقائدية 
ويف  املجاهدين  عىل  اخلطيب 
الوفد  ق���ّدم  املجلس  خ��ت��ام 

سيد  بقبة  متربكة  راية  الزائر 
ال��ش��ه��داء »ع��ل��ي��ه ال��س��الم« 
»عليه  االكرب  لواء عيل  ملقاتيل 
السالم« املرابطني عىل الساتر 
االم���ام���ي وك��ذل��ك ت��وزي��ع 
بعض التربيكات من الرضيح 
اىل  املجاهدين،  عىل  الرشيف 
االفواج  أم��راء  استبرش  ذلك 
هبذه  االب��ط��ال  واملجاهدون 
وفد  م��ن  الكريمة  ال��زي��ارة 
معاهدينهم  املقدسة  العتبة 
ع���ىل ال���ن���رص وال���ن���رص ثم 
الشهادة حتى تطهري اخر شرب 

من ارض العراق. 

زيارة وفد ش���عبة رعاية ذوي الش���هداء 
والجرحى للقطعات العسكرية في الموصل

االحرار/ قا�سم عبد الهادي
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عقيل احلمداين
حت���َت ظ���ليِّ ش��ج��رة ال��دف��اع 
أمنًا  نتفيأ  املقدس  الكفائي 
وعزًة وكرامًة ، ونقطُف ثمرَة 
 ، باإلباء  املغمسِة  اإلنتصاِر 
مسالت  جذعها  عىل  ونطالُع 
اجلامِل  أرب��اُب  نقشها  خلوٍد 
بإزميٍل داٍم ، ويف هذا التكوين 
مضيئًا  عنوانًا  نقرأ  اخل��الق 
ومحّية  غ��ريًة  يشُع  بالشهادة 
آل  عباس  مثنى   ( الشهيد  إنه 
شبابِه  ترافِة  ..رغ��م  مسافر( 
الغّضة  العرشينيِة  وسنواتِه 
 « نخيل  ب��ني  درج���ْت  ال��ت��ي 
امل��س��ّي��ب« وهن��ل��ْت م��ن شط 
والعنفوان،  العزة  ماء  فراته 
بمنكبيِه  ي��زاح��َم  أن  إال  أب��ى 
الرابضني  الغيارى  حشود 
ملتحقًا   ، الرشف  سواتر  عىل 
ب��رك��ب ال��ف��ت��وى اخل��ال��دة ، 
وطنه  حمافظات  بني  متنقاًل 
احلبيب كقربٍة عباسيٍة طافحٍة 
هيُب   .. والشهامة  بالغريِة 
من  العطاش  األرض  ه��ذه 
ل��ت��ورَق شجرة   ، م��اء روح��ه 
املرشدين  وجوه  وُتزهر  احلياة 
 . يانعة  بابتسامٍة  واألط��ف��ال 
اهل��امم  املثنى  ذل��ك  ي��ذْر  فلم 
 ، هلواهتا  واقتحَم  إال  معركًة 
ونار  كفاحِه  مرَّ  أعداءه  مذيقًا 
منها معطرًا  ليخرج   ، سالحه 
 ، النرِص  وعبِق  الفخِر  ببارود 
فحفظْت األرض وقع أقدامه 
احتفاًء  متيُد  فكانْت  اخلصب 
رسم  فقد  هو  أم��ا   ، بقدومه 
قلبه  شغاِف  عىل  خارطًة  هلا 
العشق  هذا  عمق  عكسْت   ،

املفرط ؛ وألنَّ األرض ال جتيد 
أيقونات  له  هتُب  كانت  اللثم 
جسده  ع��ىل  لتحفر  حمبتها 
فقد  ؛  جمنونًا  وش���اًم  الُطهر 
أهدته الرمادي شظيَة وجٍدت 
وألبستُه   ، الفقري  عمودِه  يف 
رص��اٍص  وش���اَح  الفلوجة 
زاهٍر عىل كتفِه األيمن . وعند 
السبّية  املوصل  واعيَة  سامعه 
 ، امُلستلب  ربيعها  واستغاثة 
يف  الدم  ففار   ، صربًا  ُيطْق  مل 
 ، واب��اًء  محية  وارتعد  عروقه 
فتية  مع  باسل  كأسٍد  لينطلق 
آمنوا برهبم فغسل قلوهبم بامء 
املوت  رأوا  حتى   .. هدايته 
سعادًة واحلياة مع الظاملني برمًا 
وذلة ، فجابوا شوارع املوصل 
جدائلها  يمشطون  وأزقتها 
وي��ن��ف��خ��ون   ، ب��أض��الع��ه��م 
يف ب��ي��وهت��ا م��ن أرواح���ه���م ، 
ويغسلون وجهها بامء احلياة ، 
مع كل بيٍت حُيرر كانت تعرتيِه 
التي  كتلك  غ��ام��رٌة  ف��رح��ٌة 
مألت جوانحُه يوم زفافِه قبل 
ونشوُة   ، مضْت  أشهر  ثالثة 
وهو  حمياه  عىل  تبدو  األب���ّوِة 
املرتقب  بِكرِه  مالمح   يرى 
ال��ذي��ن  يف ع��ي��ون األط���ف���اِل 
من  اخلالص  حلوى  ُيلقمهم 
يوٍم  ..بعد  وإجرامها  داعش 
فيه  نجحوا  جهيٍد  ج��ه��اديٍّ 
من  ك��ب��ريٍة  جمموعٍة  بتحرير 
بأزقتها  امليثاِق  حي  ش��وارِع 
م���ن ع��ص��اب��ات ال��ت��ك��ف��ري ، 
ممراٍت  عرب  املدنيني  وإج��الء 
عليهم  أسدَل  أن  وبعد   ، آمنٍة 

قرر  ظ��الم��ه  جلباَب  الليُل 
رجال اهلل ان خيّيموا ليلتهم يف 
ان  املحررة عىل  الدور  احدى 
منها  تبقى  ما  حترير  يستأنفوا 
التايل..  اليوم  صبيحِة  عند 
ثقيلٌة هي ساعات الِرباط التي 
املظلم  البيت  ذلك  يف  ْت  م��رَّ
املجاهدين  نوِر وجوِه  من  إال 
اهلل  بتقوى  العامرة  وقلوهبم 
... مأل الرتقُب أجنحة املكان 
ومل يقطْع حبل الصمت سوى 
متتمة خافتة لدعاِء أهل الثغوِر 
باصطكاِك  ال���ربد  م��ازج��ه��ا 
بعضد  يفّت  مل  الذي  أسناهنم 
صهوة  املمتطية  سباباهتم 
فجأة   !! تامة  بشكيمٍة  الزناد 
ُمثنى  مسمِع  اىل  تناهْت   ..
واستنجاٍد  استغاثٍة  رصخاُت 
اخلاضعة  املقابلة  اجلهة  من 
وأدرك   ، ال��ع��دو  لسيطرة 
بالبكاء  املُشوبِة  كلامهتم  من 
األطفال  م��ن  جمموعة  أهن��م 
املحارصين يف واحٍدة من تلك 
الدور، وهنا فهم أن األمر هو 
إحدى اثنتني ال ثالث هلام ؛ إما 
أن األطفال قد تاهوا يف زمحِة 
 ، هناك  فعلقوا  املدنيني  َجالء 
وكمنٌي  خبيٌث  خمطٌط  أنه  او 
من  العدو  يستدرجهم  ماكٌر 
وتلك  ه��ذه  وب��ني   ، خ��الل��ه 
حلبة  يف  احل��س��اب��ات  جالت 
بُمدية  ليقطعها  رسيعًا  فكره 
ق���رارِه ال��ش��ج��اِع ال��ن��اب��ِع من 
أججتها  أصيلٍة  فراتيٍة  نخوٍة 
ايقظت  التي  الرصخات  تلك 
 .. العطش  نداءات  داخله  يف 

 . قائظ  طٍف  ذات   .. العطش 
وليخرَج ممتطيًا صهوَة غريته ، 
قاصدًا  متنكبًا سالَح عقيدته  
من  بالرغم  األطفال  ه��ؤالء 
قادتِه  وهن��ي   ، رف��اق��ه  الئ��م��ِة 
اخلطِر  خشيَة  العسكريني 
امل��ح��دِق ب���ه.. جم��ن��ون��ٌة هي 
يف  استغرقها  التي  الدقائق 
 .. البيت  ذلك  اىل  الوصوِل 
فيجد  واج��ٍم  بحذٍر  يدخلُه 
ث��الث��ة أط���ف���ال ..رم��ق��ه��م 
األمَل  تبعُث  حانيٍة  بابتسامٍة 
اىل  وضمهم  والطمأنينة.. 
ص����دره وه���و حي��دث��ه��م عن 
التي  واحللوى  اللعب  أن��واع 
 ، املقابل  البيت  يف  تنتظرهم 
عاتقيه  عىل  منهم  إثنني  محل 
ظهرِه  عىل  ثالثهام  ت��دىّل  بينام 
جواد  ولكَز   ، بتالبيبه  متشبثًا 
هلذه  احلياة  ضفاف  نحو  مهته 
مستمتعًا  البيض،  النوارس 
أبْت  التي  الربيئة  بضحكاهتم 
  ... اخلرس  إال  هلا  الوحوش 
أزاهري  فيها  نبتْت  أمتاٍر  بضعة 
التي  تلك   ، بالنجاة  األم��ل 
 ، تفصلهم عن عتبِة اخلالص 
عّجلت  املوِت  مناجل  أن  بيَد 
 ، آثمٍة  هاوٍن  بُقنربِة  بحصدها 
اىل  الطهر  بأرواحهم  صعدْت 
بارئها ،أما فارسنا فلم يرتّجل 
عىل  مبتساًم  أكمَل  بل   !! أبدًا 
ُبراق الشهادة طريقُه اىل اجلّنة.   

  

حينما ُيفَرُد الُمثنى .. على َصهوِة الشهادة

14

مقاالت



صحيح  رشح  الباري  فتح   - حجر  ابن  عن  ورد  ما 
القرآن - سورة والطور -  البخاري - كتاب تفسري 

رقم الصفحة : ) 465 ( 
الرمحن  اهلل  بسم   - وال��ذاري��ات  س��ورة   (  : قوله   -
الرحيم ( : ....وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر ، 
عن أيب الطفيل ،قال : شهدت عليًاً وهو خيطب وهو 
إىل  سيكون  ما  عن  تسألوين  ال  فواهلل  سلوين   : يقول 
، عن كتاب اهلل  به وسلوين  إاّل حدثتكم  القيامة  يوم 
فواهلل ما من آية إاّل وأنا أعلم أبليل أنزلت أم بنهار أم 

يف سهل أم يف جبل....
فيها  السالم  عليه  عيل  لالمام  الشهرية  العبارة  هذه 
سلوين  عيل  االم��ام  قال  لو  وهي   ، مهمة  تساؤالت 
قبل ان تفقدوين فهل هذا يعني ان لديه علوما ال يعلم 
تؤكد  االمامية  الروايات  اليس  بعده؟  من  االئمة  هبا 
عىل ان العلوم انتقلت من النبي حممد )صىل اهلل عليه 
بعده حتى  اىل من  السالم  االمام عيل عليه  اىل  واله( 
املغزى من  فام  امجعني؟  السالم  عليهم  احلجة  االمام 

قوله قبل ان تفقدوين؟
سؤال وجيه ولالجابة عليه بعدة توقعات ومنها: 

اوال: قوله هذا يعني ان اجابته عن العلوم التي يسال 
ان االمام  ابنائه واحفاده بميزة  اوثق من  عنها تكون 
عليا يعترب عند اهل السنة من الصحابة فتكون اجابته 
افضل من التابعني وتابعي التابعني باعتباره عاش مع 

رسول اهلل صىل اهلل عليه واله .
ثانيا : تاكيده عىل ايات القران ليؤكد علو منزلته بني 
صحابة رسول اهلل فيام يعلم وجيهلون ، والننا اعتمدنا 
فاهنا  واجلامعة،  السنة  الهل  املوثقة  باملصادر  الرواية 
موثقة وال يزامحه او يشاركه احد من الصحابة، وان 
القران الذي مجعه فيه من العلوم والتاويل ما اليعلم 

به احد غريه من الصحابة
من  السالم  عليه  عيل  االم��ام  غاية  تكون  قد  ثالثا: 
حديثه هذا هو ملعرفة ما كانوا جيهلون مع رسول اهلل 
عليه  عيل  االمام  فيكون  احداث  من  يعيشونه  ما  او 
السالم هو االوثق يف اجلواب بحكم مالزمته لرسول 

اهلل وكونه نفس رسول اهلل بدليل اية املباهلة .
رابعا : ال يمكن لنا ان نشك بان االئمة من بعده ال 
يعلمون ما يعلمه االمام عيل عليه السالم وبدليل ان 
بعض ما يعرتض االمام عيل عليه السالم من مسائل 
االجابة  السالم يف  عليهام  احلسنني  ولديه  يوكل  كان 

بالنيابة عنه.
لو سألوك / العدد الثامن
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ب��اح��ت��ف��ال��ي��ة هب��ي��ج��ة ج���اءت 
سيدة  والدة   ذكرى  مع  تزامنًا 
الزهراء  فاطمة  العاملني  نساء 
وح��رضه��ا  ال��س��الم(  )عليها 
مج����ع غ���ف���ري م����ن ال����ك����وادر 
واإلعالمية،افتتحت  الطبية 
احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة 
املوافق  األح��د  ي��وم  املقدسة، 
م���رشوع   ،2016/3/19
)وع������داهلل( ل��ط��ب األس��ن��ان 
االم��ام  مدينة  يف  يقع  وال���ذي 
عىل  ال��س��الم(  )عليه  احل��س��ني 
ط��ري��ق ك��رب��الء- ب��اب��ل، ه��ذا 
عرب  سيدار  االنساين  امل��رشوع 
متخصصة  طبية  ك��وادر  تطوع 
كربالء  صحة  دائ���رة  قبل  م��ن 
ابناء  من  األيتام  لرشحية  خدمًة 
املقدس  الشعبي  احلشد  شهداء 
رشحية  م��ن  األمنية  وال��ق��وات 

األطفال.
جملة  ب��ه  خ��ص  ت��رصي��ح  ويف 
وحدة  مسؤول  قال  )االح��رار( 
يف  الصحي  املركز  يف  االسنان 
)عليه  احلسني  االم���ام  مدينة 
السالم( عىل طريق كربالء � بابل 

الوائيل:«  مرزة  صفاء  الدكتور 
اخل���ريي  اهلل  وع����د  م�����رشوع 
متكاملة  خدمات  ليقدم   جاء 
أليتام  باملجان  االسنان   بطب 
املقدس  الشعبي  احلشد  شهداء 
لذوهيم   يقدم  بسيط  جزء  وهذا 
الكبرية  بالتضحيات  مقارنًة 
التي قدموها  للدفاع عن ارض 

ومقدساته،  وشعبه  ال��وط��ن 
طريق  عن  ج��اءت  اقامته  وان 
االسنان  اطباء  بني  فكرة  طرح 
م��ن خ���الل اح���دى ك��روب��ات 
اخلاصة  االجتامعي  التواصل 
القامة  ال��ت��واف��ق  وحصل  هب��م 
اثر  هذا املرشوع االنساين وعىل 
ذلك تم  تقديم طلب اىل االمانة 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 

،وتم  عليه  املوافقة  وحصلت 
الكوادر  حتتاجه  ما  مجيع  توفري 

الطبية من االجهزة واملواد«.
واض���اف ال��وائ��يل ق��ائ��اًل: »ان 
الذين  واالطباء  الكوادر  مجيع 
من  امل��رك��ز  يف  هنا  سيعملون 
امل��ت��ط��وع��ني وب��امل��ج��ان وق��د 
من  اكثر  اىل  اعدادهم  وصلت 
طبيعة  وس��ت��ك��ون  طبيبا   20
اي��ام  طيلة  امل��رك��ز  يف  دوام��ه��م 
ان  عن  فضاًل  ه��ذا  االس��ب��وع، 
بصورة  سيستهدف  امل���رشوع 
عامة رشحية االطفال من االيتام 
احلارض  الوقت  يف  وسيقترص 
املقدسة  كربالء  حمافظة  ع��ىل  
ومن املؤمل توسيعه يف املستقبل 
املحافظات  اغ��ل��ب  ويشمل 

العراقية«. 

يف سياق متصل اكدت املتطوعة 
طبيبة  اهلل(  )وع��د  م��رشوع  يف 
 : قائلة  سجاد  طيبة  االس��ن��ان  
القديس  احلديث  من  »انطالقًا 
ارض��ه  يف  الشهيد  خليفة  ان��ا 
ف��م��ن ارض�����اه ف��ق��د ارض���اين 
العانة  اهلل  وعد  مرشوع  ابتدأنا 
اقل  وهو  الشعبي  احلشد  ايتام 
مانقدمه هلم كوهنم ضحوا بكل 
 ، العراق  غال ونفيس من اجل 
الرسور  ادخ��ال  يف   أمل  وكلنا 
هذا  خ��الل  م��ن  قلوهبم  ع��ىل 
خاللكم  ومن  البسيط  املرشوع 
الطبية  ال��ك��وادر  ك��اف��ة  ادع���و 
األسنان  طب  جمال  يف  املختصة 
املشاركة والتطوع هبذا املرشوع 
االن��س��اين ألج��ل االس��ت��م��رار 

والتوسعة«.

بالتعاون مع الكوادر الطبية في دائرة صحة كربالء....
العتبة الحسينية المقدسة تفتتح مشروعًا لطب األسنان 

يستهدف  شريحة األيتام من األطفال.

تقرير: ضياء االسدي ـ تصوير : حممد القرعاوي

هذا المشروع االنساني 
سيدار عبر تطوع 

كوادر طبية متخصصة 
من قبل دائرة صحة 

كربالء خدمًة لشريحة 
األيتام..
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التصوير  ش��ع��ب��ة  ب��م��ش��ارك��ة 
اع���الم  ق��س��م  يف  وامل���ون���ت���اج 
اقام   ، املقدسة  احلسينية  العتبة 
)عليه  احلسني  االم��ام  متحف 
بناية  اروق��ة  داخ��ل  ال��س��الم(، 
القشلة بمحافظة بغداد ،معرضًا 
تضمن  الفوتوغرافية،  للصور 
ويسطره  سطره  ملا  حية  ص��ورا 
جبهات  يف  املرابطون  املقاتلون 
ال��ق��ت��ال م���ن ب���ط���والت ضد 
االجرامية.  داع��ش  عصابات 
اكد ذلك مدير املتحف احلسيني 
يف العتبة احلسينية املقدسة السيد 
ترصيح  يف  الدين  ضياء  ع��الء 
واضاف  )االح���رار(   به  خص 
الثانية  التجربة  ه��ذه  ان   »:
ونحن  القشلة،  اروق��ة  داخ��ل 
متحف  ان��ش��اء  ط��ور  يف  االن 

املقدس  الشعبي  للحشد  دائ��ام 
كانت  االوىل  ،وم��ش��ارك��ت��ن��ا 
الفوتوغرافية،  بمعرض للصور 
ن��ش��ارك يف صور  ال��ي��وم  وه��ذا 
واالنتصارات  البطوالت  توثق 
يف  أبطالنا  ويقدمها  قدمها  التي 
ونعترب  والوغى،  العز  ساحات 
نشاطات  هكذا  مثل  اقامة  ان 
هي بسيطة جدًا مقارنًة بام يقدم 
دون  ب��األرواح  تضحيات  من 
الوطن والعرض واملقدسات«.

مسؤول  حتدث  ذاته  السياق  يف 
وحدة املصورين يف قسم اعالم 
رسول  املقدسة  احلسينية  العتبة 

العراق  يف  اننا  قائاًل:«  العوادي 
االخر  ورشفنا  النخلة  رشفنا 
املقدس  الشعبي  احل��ش��د  ه��و 
ديمومة  كمهتمني  علينا  لذلك 
واقامة مثل هكذا نشاطات من 
البطوالت،  تلك  توثيق  شأهنا 
والعطاء  التضحية  صور  وبيان 
الذي  العراق  عىل  احلشد  وظل 
هو كسعف النخيل والتي ثامره 
ولوال  ولواله  للجميع  واضحة 
يقدمها  التي  البطوالت  تلك 
نحن  كنا  مل��ا  االب��ط��ال  ه���ؤالء 
الثقايف  الكرنفال  هذا  يف  اليوم 
مجيع  يضم  ال��ذي  واالب��داع��ي 

اطياف الشعب العراقي«. 
املعرض  ان   : بالذكر  اجلدير 
الدائم  امل��وق��ع  يف  اقيم  ال��ذي 
خليمة احلشد الشعبي يف القشلة 
شهد  قد  التعبئة  ملديرية  والتابع 
الزائرين  حضورًا كبريًا من قبل 
خمتلف  م��ن  ح���رضوا  ال��ذي��ن 
الدينية  واملستويات  الطوائف 
فيام  اعجاهبم  ون��ال  والثقافية 
ثمنوا الدور التي تقوم به العتبة 
هكذا  مثل  الق��ام��ة  احلسينية 
يف  مطالبني  داع��م��ة  نشاطات 
لديمومتها  السعي  ذاته  الوقت 

واقامتها بشكل مستمر«.  

تخليدًا للبطوالت التي سّطرها ابطال فتوى الجهاد الكفائي والقوات األمنية....

إقامة معرض للصور الفوتوغرافية داخل أروقة القش��لة
يش
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احل���وراء زينب  م��رك��ز  أق���ام 
لرعاية  ال���س���الم(  )ع��ل��ي��ه��ا 
األمني  ملكتب  التابع  الفتيات 
احلسينية  العتبة  يف  ال��ع��ام 
املقدسة ، داخل اروقة احلائر 
احلسيني املقدس ، اختبارات 
الزهراء  خطبة  مسابقة  حفظ 
املسجد  يف  السالم(  )عليها 
ال��ن��ب��وي ال���رشي���ف ومل���دة 
متتالية،  ايام  ثالثة  استمرت 
هذه  إقامة  من  اهل��دف  وي��أيت 
اهل  ت��راث  حلفظ  املسابقة 
ال��ب��ي��ت )ع��ل��ي��ه��م ال��س��الم( 
واستكاماًل لسلسلة املسابقات 
القامتها  املركز  سعى  التي 
زينب  السيدة  خطبة  وأبرزها 

)عليها السالم(. 
)األحرار( وخالل حضورها 
األي�����ام ال��ث��الث��ة الج����راء 
عىل  حرصت  االخ��ت��ب��ارات 
اللقاءات  من  العديد  اج��راء 
مع  أوهل���ا  وك���ان  الصحفية 
هاشم  ال��دي��ن  سعد  السيد 
مكتب  مدير  البناء  مهدي 
عىل  وامل��رشف  العام  االم��ني 

)عليها  زينب  احل��وراء  مركز 
الفتيات  ل��رع��اي��ة  ال��س��الم( 
ال���ذي حت��دث ق��ائ��اًل: »ي��أيت 
والغرض  االس��م��ى  اهل��دف 
لصد  املسابقة  هذه  اقامة  من 
الغربية  الفكرية  اهل��ج��امت 

الدين  من  النيل  حتاول  التي 
املذهب  وتشويه  االسالمي 
م��ن ج��ان��ب ،وح��ف��ظ ت��راث 
السالم(  )عليهم  البيت  اهل 
االسالمي  ديننا  تعاليم  ونرش 
عن  فضاًل  اخ��ر،   جانب  من 
مقدسة  حسينية  كعتبة  اننا 
عىل  احل��رص  كل  حريصون 
التي  النشاطات  يف  التنوع 
وعدم  واخرى  فرتة  بني  تقام 

دون  طائفة  عىل  اقتصارها 
املشاركة  باب  ويكون  اخرى 

مفتوحا للجميع« .
واض�����اف ال��ب��ن��اء ق���ائ���اًل: 
بني  وص���ل  حلقة  »وخل��ل��ق 
والعتبة  ال��ش��ه��داء  ع��وائ��ل 
ودعمهم  املقدسة  احلسينية 
كافة  من  وتثقيفهم  معنويا 
واالجتامعية  الدينية  اجلوانب 
هناك  ستكون  واالخالقية 
جوائز خاصة للمشاركني من 
املقدس  احلشد  شهداء  ابناء 
للتحفيز  االمنية  وال��ق��وات 
عىل املشاركة يف االطالع عىل 
الزهراء )عليها  السيدة  تراث 
اجلوائز  اىل  اضافة  السالم( 
التي  للمدارس  ستقدم  التي 
سواء  كبرية  بأعداد  شاركت 
،هذا  االن��اث  او  الذكور  من 
تقترص  مل  املسابقة  ه��ذه  وان 
كانت  وانام  فقط  االناث  عىل 
مفتوحة وشارك هبا العرشات 
خمتلف  وم���ن  ال��ذك��ور  م��ن 
واملستويات  العمرية  الفئات 

التعليمية«. 

حتدثت  م��ت��ص��ل  س��ي��اق  يف 
املهندسة سارة حممد مسؤولة 
ضمن   « ق��ائ��ل��ة:  امل���رك���ز 
يقيمها  ال��ت��ي  ال��ن��ش��اط��ات 
)عليها  زينب  احل��وراء  مركز 
بفقرة  واخل��اص��ة  ال��س��الم( 
االختبارات  تقام  املسابقات 
خطبة  ب��م��س��اب��ق��ة  اخل��اص��ة 
)عليها  ال���زه���راء  ال��س��ي��دة 
النبوي  املسجد  يف  السالم( 
وهي  اي���ام  لثالثة  وتستمر 
ع��ام��ة ل��ل��ذك��ور واالن����اث 
وكذلك  املحافظات  ولكافة 
ال��ع��راق حيث  م��ن خ���ارج 
)الدنامرك  يف  االختبار  مراكز 
داخل  ام��ا  ولبنان(  واي���ران 
املراكز  يف  تقام  فقد  العراق  
لتخفيف  باملركز  اخل��اص��ة  
احلسينية  العتبة  عىل  الزخم 
املشاركة  ولتسهيل  املقدسة 
املحافظات  م��راك��ز  بقية  يف 
والبرصة  واحللة  )بغداد  منها 

والديوانية(«.

بمشاركة مختلف الفئات العمرية من الذكور واإلناث
مركز الحوراء زينب لرعاية الفتيات يقيم االختبارات 

الخاصة بحفظ خطبة الزهراء في المسجد النبوي
تقرير: ضياء األسدي ـ تصوير: صالح السباح
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م��دارس  جمموعة  استقبلت 
والسيدة  االصغر  عيل  السيد 
لاليتام  السالم(  )عليهام  رقية 
التابعة ملؤسسة اإلمام الرضا، 
اخلريية  امل��ؤس��س��ات  إح��دى 
الدينية  للمرجعية  التابعة 
 )50( ضم  طبيًا  وفدًا  العليا، 
اختلفت  طبيا  ومعاونا  طبيبا 
مسعاهم  وت��ش��اب��ه  ب��ل��داهن��م 
خل��دم��ة االي��ت��ام.. ت��أيت هذه 
ضمن  اخلاصة  الطبية  العناية 
م��ا ت��ق��دم��ه امل��درس��ت��ان من 
النظري  منقطع  واهتامم  رعاية 
ألكثر من )900( يتيم ويتيمة 
حتتضنهم املدرسة، ولتفاصيل 
العام  امل��رشف  أوض��ح  أكثر 
سعد  السيد  املدرستني  عىل 
ملجلة  مهدي  هاشم  ال��دي��ن 
»اعتادت  قائاًل:  )األح��رار( 
كل  يف  امل��درس��ت��ان  ه��ات��ان 
الطبي  الوفد  استقبال  ع��ام 
وعالج  لفحص  التخصيص 
إذ  وت��ل��م��ي��ذاهت��ا،  تالميذها 
التطوعي  الطبي  الوفد  يضم 
اسنان  أطباء  العام )10(  هذا 
 )2( و  عيون  اط��ب��اء   )2( و 
وانف  اذن  اختصاص  اطباء 
من   )2( عن  فضاًل  وحنجرة 
طب  اختصاصهام  االط��ب��اء 
عام وجمموعة من املساعدين، 
وكندا  بريطانيا  م��ن  ج���اءوا 

وكينيا  وت��ن��زان��ي��ا  وام��ري��ك��ا 
بعملهم  يقصدون  وسويرسا، 
ال��ت��ط��وع��ي اخل�����ريي ه��ذا 
رعايتهم  يف  اهلل  اىل  القربات 
لاليتام، وأهم ما يميز عملهم 
مبتكرة  اس��ال��ي��ب  ه��ن��اك  ان 
االط��ب��اء  م��س��اع��دو  يتبعها 
ومن  للعالج  االطفال  لتهيئة 
متنوعة  فكرية  العاب  ذل��ك 
وارش��ادات  وتلوين  ورس��م 
للعناية  مشوقة  باساليب 
قوة  عىل  واحلفاظ  باالسنان 
حني  الطفل  ان  حتى  النظر، 
يكون  للعالج  دوره  يصل 
داخله  م��ن  زال  ق��د  اخل��وف 
بكل  عمله  الطبيب  فيجري 
اجلدير  وم��ن  وسهولة،  يرس 
بالذكر ان املدرستني التابعتني 
عليه  الرضا  االم��ام  ملؤسسة 
السيد  ملكتب  التابعة  السالم 
تتوىل  ظله  دام  السيستاين 
رعاية االيتام اجتامعيًا وصحيًا 
ونفسيًا باإلضافة اىل تعليمهم 
لنيل مراتب دراسية متقدمة«.

ويف سياٍق متصل بنّي الدكتور 
 - بريطانيا  من  رجاء(  )طيب 
طبيب اسنان - ان من دواعي 
هؤالء  بني  يكون  ان  رسوره 
بعالجهم  ويترشف  االطفال 
ويتمنى ان يوفق للعودة اليهم 
يف كل عام ورؤيتهم يف مراكز 

متقدمة ويف افضل احلال«.
)آمنة  احل��اج��ة  أض��اف��ت  فيام 
املتطوعة  األم��ري(  عبد  نجم 
طبيعة  عن  املزيد  املنظمة  مع 
املنظمة   ان   « بالقول  عملهم 
تعمل  تطوعية  منظمة  ه��ي 
االطباء  م��ن  شخيص  بدعم 
فيام  يتربعون  إذ  واملساعدين، 
بينهم لتوفري تكاليف االدوات 
املستخدمة  وامل���واد  الطبية 
وكذلك  واالدوي���ة  للعالج 
وترشفهم  س��ف��ره��م  اج���ور 
العراق،  ارض  اىل  بالوصول 
رعاية  هو  هذا  يف  ومسعاهم 
مقسام  عملهم  فيكون  االيتام 
املقدسة  كربالء  حمافظتي  بني 
فيهتمون  االرشف،  والنجف 
رقية  السيدة  م��دارس  بأيتام 
عليهام  االصغر  عيل  والسيد 
ومدارس  كربالء  يف  السالم 
السالم  عليها  ال��زه��راء  دار 
األرشف،  النجف  يف  لاليتام 
ومن خالل عميل معهم رأيت 
يف  والتفاين  اخلري  حب  فيهم 
نحل  خلية  وك��أهن��م  العمل 
رعاية  يف  يتسابقون  واح��دة 
ما  فيوفرون  واالهتامم  االيتام 
لالسنان  عالج  من  حيتاجونه 
ترميم،  ح��ش��و،  )ت��ن��ظ��ي��ف، 
العيون  وف��ح��ص  تغليف( 
الطبية  ال��ن��ظ��ارات  وع��م��ل 

وكذلك عالج امراض االذن 
العامة  واالمراض  واحلنجرة 
ان  إال  واليسعني  االخ��رى، 
للعتبة  اجلزيل  الشكر  اق��دم 
واملرجعية  املقدسة  احلسينية 
الرشيدة لتسهيل مهمة دخول 
االطباء وادواهتم الطبية فلوال 
مساعدهتم لتذليل الصعوبات 
ونيل  ال��وص��ول  استطعنا  ملا 
والشكر  وال��ث��واب،  االج��ر 
املدرستني  الدارة  املوصول 
معنا  تعاون  من  ماقدموه  عىل 
الدراسية  الصفوف  هتيئة  يف 
لعمل  خاصة  اماكن  لتكون 
الذين  الطلبة  وتنظيم  االطباء 

حيتاجون اىل عالج«.
وعرّبت الطالبة )سارة خضري 
مدرسة  طالبات  من  عباس( 
السالم  عليها  رقية  السيدة 
اشكر   « بالقول  رسورها  عن 
وال��ك��ادر  م��درس��ت��ي  ادارة 
واهتاممهم  لرعايتهم  الطبي 
الكبري بنا، وقد حظوت العام 
اسناين واحلمد  املايض بعالج 
اما  مم��ت��ازا  عملهم  ك��ان  هلل 
من  التأكد  فسيتم  العام  هذا 
ان  اهلل  وادعو  برصي  سالمة 
هذا  يف  العاملني  مجيع  يوفق 
امل��رشوع اخل��ريي وادع��و هلم 
باالستمرار يف رعاية االيتام«. 

أطباء قطعوا  مئات   
األميال وصوالً الى 

احباب اهلل
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ي��ت��واص��ُل ق��س��م ال��ش��ؤون 
احلسينية  بالعتبة  الدينية 
فقهية  دورات  بإقامة  املقدسة 
وعقائدية واخالقية ملنتسبيها، 
وعي  خلق  أجل  من  وذل��ك 
ديني وثقايف خَلَدمة مرقد سّيد 

الشهداء )عليه السالم(.
وي���وض���ح ال��ش��ي��خ ان��ص��ار 
امل�����رشف عىل  االس�������دي؛ 
والعقائدية  الفقهية  الدورات 
ل�  ح��دي��ث��ه  يف  للمنتسبني 
»ال���دورات  ان  )األح����رار( 
قسم  يقيمها  التي  الفقهية 
الشؤون الدينية ملنتسبي العتبة 
خصصنا  املقدسة  احلسينية 
ومناهج  ميرسة  مناهج  فيها 
مبسطة لكي يستطيع املنتسب 
تطرح  التي  امل��واد  يتّفهم  ان 
يف  درسًا  )مخسون  كامدة  فيها 
يف  عقائدنا  ومادة  االخالق( 
يف  اعتمدنا  وكذلك  العقائد 
امليرسة،  الفتاوى  كتاب  الفقه 
املوضوعات  كافة  تبسيط  مع 
فهمها«،  لتسهيل  ورشحها 
تنتهي  »ال�����دورة  ان  مبينًا 

للمشرتكني  امتحان  بإجراء 
م���ن أج�����ِل م��ع��رف��ة م��دى 
منها، وقد حصلنا  استفادهتِم 

عىل نتائج عالّية«.
إقامة  بأن  األسدي  ويضيف 
ج��دًا  مهم  ال����دورات  ه��ذه 
اإلمام  وخدمة  املنتسبني  ألن 
احل��س��ني )ع��ل��ي��ه ال��س��الم( 
قبل  من  لألسئلة  معرضون 
مسائل  بينها  ومن  الزائرين 
العبادات واملعامالت وقراءة 
بعض اليات القرآنية، فضاًل 
للتفّقه  مؤمن  كل  حاجة  عن 
ب��ال��دي��ن وم��ع��رف��ة األح��ك��ام 

الرشعية«.
احلديث  األس���دي  ويفّصل 
قائاًل  ال����دورات  ه��ذه  ع��ن 
»ت��ط��رح يف ه��ذه ال���دورات 
ثالثة دروس، والدورة تكون 
لعدة  ايام يف االسبوع، وهناك 
درس���ان يف ال��ي��وم ال��واح��د، 
الدرس االول هو درس الفقه 
االم��ور  جانب  فيه  ون��أخ��ذ 
العبادية يف الصالة والوضوء 
مسائل  وك��ذل��ك  وال��ط��ه��ارة 

بصورة  ونطرحها  التقليد 
وتكون  ومفهومة  مبسطة 
راسخة يف اذهاهنم وينتفعون 
منها يف جمال عملهم، الدرس 
العقائد  درس  ه��و  االخ���ر 
وهو من نريد ان نمنهج هذه 
العقيدة يف اذهاهنم فاملنتسبون 
املقدسة وهم  العتبات  هم يف 
يتعرضون  وق��د  م��ت��ص��دون 
وتفد  الناس  مع  للحوارات 
من  ال���زوار  من  الكثري  الينا 
خم��ت��ل��ف ال��ب��ل��دان وب��ع��ض 
الثقافات  خمتلفو  ال��زائ��ري��ن 
العتبة  يف  املنتسب  فيعترب 
مسؤول  عن  عبارة  املقدسة 
او موسوعة او عامل او عارف 
االسئلة  بعض  عليه  فيطرح 
العقائدية  االم���ور  وب��ع��ض 
فنحن نريد ان نرتب لالخوة 
االجابة  وكيفية  عقائدهم 
سواء  سؤال  عليهم  ُطرح  اذا 

ديني أو ثقايف«.
»لدينا  األس���دي،  وأض���اف 
درس  ه����و  م���ه���م  درس 
يف  كتاب  ولدينا  االخ���الق 

نحن  واي��ض��ًا  القضية  ه��ذه 
عملهم  ب��امه��ي��ة  ن��ذك��ره��م 
اخ��ت��اره��م  اهلل  ان  وك��ي��ف 
للعمل يف هذا املكان املقدس 
فكيف يتعاملون مع صاحب 
يقدسون  وكيف  اواًل  املكان 
املقدس  العظيم  االم��ام  هذا 
االمام احلسني )عليه السالم( 
ال����ذي ن��ح��ن ن��ع��ت��اش عىل 
حرضته،  يف  ونخدم  سفرته 
يف  نجعل  أن  جي��ب  واي��ض��ًا 
أذهاننا بأن الزائرين الوافدين 
من  هم  املقدسة  العتبات  اىل 
والبلدان  الثقافات  خمتلف 
خمتلفة،  ادي���ان  م��ن  وح��ت��ى 
يشاهدون  عندما  ف��ه��ؤالء 
يمثل  وسلوكياته  املنتسب 
االمام  عن  مصغرًا  مصداقًا 
يف  ال��س��الم(  )عليه  احلسني 
وترصفاته  وافعاله  سلوكه 
وتدينه  ونظافته  واخ��الق��ه 
عندهم  ستنعكس  بالتأكيد 
)عليه  احلسني  االم��ام  عظمة 
لذلك  قلوهبم  يف  ال��س��الم( 
مع  بالتعامل  نوصيهم  نحن 

دورات دينية وأخالقية لمنتس��بي العتبة الحس��ينية 
بهدف   االرتقاء بوعيهم وتعاملهم مع الزائرين

االحرار: حسني نرص ـ تصوير امحد القرييش
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وقال سلطان يف يف ترصيح 
)االح��رار(:  جملة  به  خص 
النسخة  ه��ذه  يف  »حرصنا 
ب��ال��رتك��ي��ز ع��ىل اس��ت��دع��اء 
غري  وم��ن  النوعية  الوفود 
البيت)عليهم  اه��ل  اتباع 
السالم( وذلك  من خالل 
اىل  ال����دع����وات  ت��وج��ي��ه 
طوائف  م��ن  شخصيات 
املسيحيون  ومنها  متعددة 
انفسنا  طائفة  من  واالخوة 
دولية،  شخصيات  وم��ن 
هذا فضاًل عىل الرتكيز عىل 
االعالمية  الشخصيات 
جمال  يف  طويل  باع  هلا  التي 
ومهمة  واالدب  الثقافة 
ومؤثرة يف جمتمعاهتا ، ومن 
دول خمتلفة ابرزها )ايرلندا 

قناة  عن  وممثل   ، ،وفرنسا 
قنايت  ومدير   ، نيوز  ي��ورو 
ان  نعتقد  ألننا  باكستانية( 
تساهم  الشخصيات  هذه 
صورة  نقل  يف  كبري  بشكل 
ألتباع  املوجود  الواقع  من 
اهل البيت )عليهم السالم(
واض�����اف س��ل��ط��ان: »مل 
عىل  الدعوات  تلك  تقترص 
شخصيات من دول اجنبية 
هناك  كانت  وانام  واعالمية 
للفاتيكان،  خاصة  دع��وة 
الربملان  اعضاء  من  وعدد 
لزعيم  واخرى   ، يف روسيا 
الصوفية العاملية، اضافة اىل 
من  الشخصيات  من  عدد 
ابرزها   )مرص  دول عربية 
،ال��ك��وي��ت ،ل��ب��ن��ان ،ع��امن 

،اجلزائر  ،سوريا  ،االردن 
بلغ  وقد   ، ،ليبيا(  ،تونس 
اعداد ما تم توجيه الطلبات 
هل��م ه��م اك��ث��ر م��ن مخسني 
يف  االن  ون��ح��ن  شخصية 
وختامًا   ال��ت��واص��ل  ط��ور 
الشكر  بوافر  اتقدم  ان  اود 
والتقدير لألخوة ممن تعانوا 
بشكل كبري مع  جلنة اختيار 
ومساعدهتم  الشخصيات 
ال���دع���وات يف  ت��وج��ي��ه  يف 
من  االجنبية  الدول  اغلب 
وممثيل  املرجعية  معتمدي 
السيد عيل احلسيني  سامحة 
وشخصيات  السيستاين 
واكاديمية  ودينية  ثقافية 
حت��ظ��ى ب��ث��ق��ة ال��ع��ت��ب��ت��ني 

املقدستني«.  

عدم تكرار الضي��وف 
ابرز ما جاء بجدول 
اعمالنا لهذه 
ديالنسخة

الس
ء ا

ضيا
ر/ 

حرا
اال

تعاماًل حسنًا، وهذا  الزائرين 
تعامل  سرية  من  نأخذه  كله 
عليه  اهلل  )ص��ىل  حممد  النبي 
)عليهم  البيت  واه��ل  وآل��ه( 
وتعاملهم  والعلامء  السالم( 

واخالقهم مع الناس«.
املنتسب  ب���ني  ج��ه��ت��ه  م���ن 
من  موسى  عيل  عبد  ف��ارس 
قسم    بني احلرمني الرشيفني 
تشمل  الفقهية  »ال���دورة  ان 
والدينية  العقائدية  الدروس 
لديه  كان  اذا  الزائر  وإفهام 
ب��ع��ض االس��ئ��ل��ة ال��ت��ي قد 
اثناء  للمنتسبني  يوجهها 
عملهم، حيث ان هذه الدورة 
الديني  الوعي  تزيد  الفقهية 

والعقائدي لدى املنتسب«. 
جريو  رياض  فاضل  قال  فيام 
اخلارجية:  اخلدمية  قسم  من  
دافعًا  اعطتنا  »ال����دورة  ان 
بعض  وتعليم  وعقائديًا  دينيًا 
عنا  الغامضة  الفقهية  االمور 
يف  مهمة  مفاهيم  واعطتنا 
الزائرين  مع  التعامل  كيفية 
والوجه  اجلميل  باالسلوب 
ونقدم  الزائرين  مع  املبتسم 
ل��ه ك��اف��ة وس��ائ��ل ال��راح��ة 
وال�����دروس اجل��ي��دة واك��ث��ر 
الفقه  مادة  منها  استفدنا  مادة 

والعقائد«.
صاحب  ظهري  املنتسب  اما   
فليح من قسم التنمية البرشية 
والتطوير فقد قال: »باحلقيقة 
ال��دورات  هذه  من  استفدنا 
بصورة كبرية كاألمور الفقهية 
التعامل  وكيفية  والعقائدية 

احلسن مع الزائرين«.

عضو لجنة اختيار 
الشخصيات 
في مهرجان 
ربيع الشهادة الـ 
)13( الحاج علي 
كاظم سلطان..

يف  ال�سخ�سيات  اختيار  جلنة  وع�سو  التح�سريية  اللجنة  ع�سو  اأك��د 
مهرجان ربيع ال�سهادة العاملي؛ احلاج علي كاظم �سلطان اأن هنالك العديد 
من املميزات التي �سرتافق الن�سخة ال� )13( من املهرجان، واأبرزها عدم 

21تكرار ال�سيوف، والعمل على ا�ستقطاب �سخ�سيات جديدة.
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بمناسبِة مولد أمير المؤمنين )عليه السالم( 
أهالً  بمولد الذي...

سليم كريم كريمش

اأهال ً رجب.. اهال ً رجب.. حبيب من اأحب
َر .. اإمامًا .. �سادقًا.. له انت�سب عليًا الدُّ

اهال ً رجب ب�سارة من االإله انه يجيئكم خري العرب
بعد الر�سول امل�سطفى.. حيُث االإخاء فيه من بعد الن�سب

ويف رجب يا �سادتي.. تناثرت الآلئ الذهب
حيث الوالدة امليمونة .. التي بها .. عُز الَعرب
من باطن الكعبة.. اإذ.. �ُسقَّ اجلداُر.. ال عجب

جدار اأقد�ض البقاع كي يكون اآية لها �سبب
لياأتي املوعوُد انوارًا .. ُت�سيء.. تخرُق احلجب

ت�سيء كونًا ادلهم..راح عنه ما ياأتي الُنجب
اإذ انتخت بارئها .. لتدخل البيَت .. لتحتجب

فها .. خما�سها.. له النفو�ض والقلوُب يف َوَجب
ال َعن ِهياٍب .. اأو اإىل اأمرٍ  يوؤوُل للعجب

ب بل العالء ي�ستفيق.. يرتوي يرتاح من َو�سَ
اهال ً رجب.. به اكتوت واحرتقت يدا اأبي لهب

ب اهال ً رجب.. ونحمد االإله اإذ به الرحمة قد ُت�سَ
من في�ض نور مولد ٍ .. البن عم امل�سطفى.. االَجب

.. ال�سكُر به وَجب فمرحبًا ومرحبًا مبولد ٍ اأغرٍّ
ب خلالق الكون.. "علي االإمام" فيه قد َن�سَ

اأمري من اآمن باالإله .. ومن له .. احتجب
من كل �سيطان مريد ومن يف و�سفه ال�سغب

اهال ً رجب.. ففيك تنتهي.. ُمع�سلة الكذب
ب�سيد الكون الذي ر�سولنا به انتخب

عليًا االإمام .. بعده.. ويل كل موؤمن له اأحب
اهال ً رجب وفيك يزهو قمرٌ  فاق جميع ما التهب

اهال ً به .. زها االإمام املرت�سى.. اأبو تراب والذهب
ي�سعى لن�سر دين احمٍد.. �سعيًا حثيثًا ال َتعب

اهال ً مبولد الذي ِفعاله م�سهودة لها املعايل ُتنت�سب
اهال ً رجب.. خلقت يومًا .. كله حٌب بحب

حُب .. اأبي احل�سني.. والعبا�ض.. ثم املنتجب
ُهم �سادة الكون بهم .. ُيرجى النواُل والطلب
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» روٌح في جسدين«
محمد حسن

ما اأجمل تلك اللحظات التي ت�ست�سعرها بكل 
كيانك،  فيذوب لها قلبك،

 وحت�ض دفء الروح ي�سري يف عروقك ، 
وبق�سعريرٍة يرجتف لها عظمك ، 

وب�سعادٍة ال ميتلكها اإن�سان، 
وال ي�سفها اأي خملوق كان، 

وباآمال واأحالم تتزاحم يف الفكر والوجدان ، 
عن هذا االأخ الذي �سورته ال تفارقك...

وابت�سامته تالزمك ..وطيفه يناجيك 
وي�سامرك....تندفع اإليه و�سوقك ي�سابق...

واحلياء قد غّطى معاملك..
اأخي : اإين اأحبك يف اهلل ...

تتمّنى بعدها اأنك طري يطري يف ال�سماء
اأو اأن االأر�ض تن�سق وتبتلعك...

حياًء ..و�سعادًة ..وخوفًا ... و�سوقا ...
م�ساعر كثرية ، ازدحمت وتالطمت ، يف بحر 

اأعماقك ، في�ساعدك اأخوك مرتّنا :
اأحبك الذي اأحببتني فيه ، وبارك اهلل فيك ، 

وجزاك اهلل خريا.
قالها كن�سمات عطر ياأخذ االألباب ..لي�سري يف 

عروقك ، ويتغلغل �سذاه يف االأعماق ، بابت�سامة 
تنعك�ض اإ�سراقتها ليكّلل نورها حمياك ، ويبارك 

اهلل م�سعاك ،
ثم ياأخذ بيدك قائال : اأخي ..طريقنا �سوك 
واأزهار...وق�سف واأنغام.....واإع�سار وريحان

اأخي ...نحن االآن طريقنا واحد ... وذكرنا واحد
اأخي ...نحن االآن روح يف ج�سدين .
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ك������ت������ٌب ت�����ن�����������اث�����������َر ن�����ْظ�����ُم�����ه�����������ا ف����ت����ط����اي���������رْت 
���������اع���������ٍر ������رخ�������������ُة �����سَ ُظ��������َل��������ٌم ودخ�������������������اٌن و�������سَ

������َل ف�������رح�������ًة  ك��������ْم ك������ات������ٍب ن���������س��������������َج ال������ت�������������اأمُّ
َّ����ى ب����ف���������ي����ِئ����َك �����س����ح���������َرُه  ك���������ْم ������س�����اع�����ٍر غ���������ن�����
َّ�������ا ل���������ف���������ْي ب����ل���������ٍد ُي�������م�������ي�������ُت م�����َ����خ�����َ����اوف���������ًا  اإن��������
ي�������ا ط������ي������َف ������س�����اِغ�����ِل�����ه�����ا ُت�������ط�������اِط�������ُئ ه�����اَم�����ه�����ْم 
ه��������ْم ي�����ح�����������س�����دوَك ع���������ل����ى ال������ف�������������داِء الأن�����ه�����ْم 
ن���������ات����ي���������َك ف�������������ْي غ����ب��������������ضٍ ن������ُ�����������س�����اف�����ُح ط����ل����ًة 
ي�����������ام�����������ْن ن�����������رَت�����ه�����������ُم دراه�������������������َم ح�������ي�������ن����َ���ه���ا 
َح����������نَّ ال�������������س������واُد ع����ل����ى ال������َب������ل������وى ف�����راَف�����َق�����َه�����ا 
�������ن����َ���ا  ����������ا ه�������َن�������ا ال���������ح���������بُّ ي����َ�������ب����ْ�������ن���ْي ِع�����������سَّ اإنَّ
دم�������������������ْي   ويف  ي����ا�����س����ه����ي����ُد  اخ�������ل�������ُد  ذا  َم������������ْن 
وط�����������ن�����ْي  يف  احل�������������������بُّ  مي�������������������وَت  ل������������ْن  ال 
َع��������َب��������دوا ُخ�����ن�����������وَع�����������ًا واخل�����ي�����ان�����������ُة دي�����������دٌن 
َح���������َرق���������وا ُع��������ق��������واًل ق�������د ت������زاه�������������َر ����س�������اُن���ه���ا 
ه������������ذْي ُح���������������س�������وُن ال������ع������اق������ل������نَي ت�����ن�����اث�����������رْت 
���ن����َ���ا  ���ْم�����������سَ ه���������ذْي َج����ح�����َ����اِف����ُل����ن����ا ُت���������س����اف����ُح ����سَ

ه������ي وال�����������������دخ�����������������اُن ُت�����������������������وؤرُق االف���������ك��������������ارا 
ك��������������ٌل ت���������واف���������َق ق���ا����س�������������������������������دًا اإن�����������������������������ذارا  
وت�����������������زاه�����������رْت اآم���������اُل�����������������������������ُه اأْن���������������ه�������������������ارا 
م���������ن���������ُه ال����ق���������س����ائ��������������ُد ق���������د ن�����������ْت اأ�����س����ج���������ارا
ب�������������������ْل ي����ن���������س����ُد االآم������َ�����������������������������اَل واال�����س���������ع���������ارا 
َّ�������ارا  َّ���اب�������ٌة م�������ن�������ك�������ْم ُت�������������������ع�������ي�����������ُد ال�������ث���� �������ب���� ����سَ
ب���������وا اأ������س�����������رارا ل�����������ْم ي���ف�������ق�������ه�������وَك َف����غ�����ُ�������������������رِّ
������������������������ُر االأح�������������������رارا ك���������ُف ال�����ك�����������م�����ْي ت�����ُ����ع���������طِّ
�����ب�����اِع َح�����ي�����ارى   �����خ�����وا وُح������و�������س������ًا ك�����ال�����������سِّ ُم�����������سِ
وت���������س����ع���������س����ع���������ْت ب����ع��������������ضُ ال�������ب���������������دوِر ن������َه������ارا 
َّ����ا ال������ت������اآل������ُف ك�����������ْم ُي����غ���������ي����ظ اأُ�������س�������َ������ارى  ِم���������ن�����
َّ�����دوا اأع�����������َم�����������اَره�����ْم اإْع�����������م������َ�����ارا  َم�������������ْن َخ�����������ل������
ف�������ل�������ق�������ْد ح�����َ����م���������ل����ُت ب����اأ�����س����ل����ع���������ْي اأزه���������َ��������ارا 
ك�����������ْم ورق���������������ٍة ل����ل���������ت���������وِت َت���������س���������ت�����ُ���������ُر ع������َ�����ارا 
����ف�����َ����ارا  ي�����َ����ًا اأ�����سْ �������ف����ْ�����������ُر ج�������َ������اَء م�����ُ����ع�����َ���������زِّ وال�������سِّ
�����������ت�������ع�������وُد ت������ُ�����ث������ْ�����رْي ن����ا�����س���������رًا اأْخ�����������ب������َ�����ارا  ����سَ
���������ف����������َ����ارا  ل���������ْت اأْع�����������داَده�����������������ْم اأ�����سْ ق��������������ْد َح���������وَّ

)مصافحو الشمِس (
في ذكرى تفجيِر شارع المتنبي

عدنان لطيف احللي 
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ح�سن البياتي  وطن.. 
مدائن عّزه..

ج�سد.. 
باأ�سالع ع�سيه،

كيف انتهكتم قلبه،
هذا... �سوؤال تاه..

يا �سر البلية.
يا اأيها ... ال�سا�سة االأغراب..

عودوا للديار االجنبية!
اأوطانكم منها الهوية..

وطني جعلتموه ال�سحية!

الضحيُة

اأن�������������������خ ال���������رك���������ب ع�������ن�������د ب�����������اب ال�����������م���راد 

ق���������د و����س�������ل�����������ن���ا اإل�����������ى اجل�����ن�����ان ف�������ك�������ف����ّ���وا 

ي�����������������������وم م�����������ي�������الده اأت���������������ي�����������ن�������اه زح��������ف��������ًا 

وج�������������������ث�������ون�������ا ون�����������ح�������ن ن�������ت�������ل�������و ����س�������الم���ا 

االإن�������������������س�����������اد روع�������������������ة  ك���������������������������اأ����ض  واأدر 

���س�����ي�����رك�����م واأخ���������ب���������روا ب�����������ذاك ال�������ح�������ادي

وم��������������������������ددن��ا اأك�����������������ف���ّ�����ن�����������ا ل��������������ل�����������������زاد

و�����س��������������الة ع�����������ل�������ى االإم���������������ام ال�����������������������ج�����������واد

بمناسبِة مولد اإلمام الجواد عليه السالم 

أن���ِخ ال�رك�ب ع�ن�د ب�اب ال��مراد
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ي���رد ص��اح��ب ال��ك��ت��اب يف 
)نبذة عن الكتاب( ان االثار 
امل��ب��ارك��ة ك��ث��رية وم��ت��ع��ددة 
ما  لغات  وب��ع��دة  ومتنوعة 
ذكرها  اىل  يتطرق  ان  دع��اه 
كل  اىل  يشري  فصول  ضمن 
الكتب  ن��وع  اىل  منها  فصل 
حيث  من  عندها  وقف  التي 
واالديب  االخالقي  اجلانب 
حماوال  والسرية،  والتارخيي 
حيث  من  خصوصياهتا  بيان 
ال��ت��أل��ي��ف واحل��ج��م وع��دد 
التي  اللغة  ونوع  الصفحات 
ألفت فيها فكانت عىل حماور 

ثالثة:
الفصل االول: ما كتب باللغة 

العربية.
م��ا كتب  ال���ث���اين:  ال��ف��ص��ل 
باللغات االجنبية: )الفارسية 
ال��رتك��ي��ة   - االوردي�������ة   -
 – – الفرنسية  -  االنجليزية 

اهلولندية ولغات أخرى(.

التي  الكتب  الثالث:  الفصل 
بل  م��ب��ارشة،  عليها  اق��ف  مل 
يف  االع���الم  العلامء  ذك��ره��ا 

الفهارس العامة.
يذكر  التي  الكتب  اىل  ويشري 
يقف  مل  والتي  خصوصيتها 
برجحان  م��ب��ارشة،  عليها 
املحتوى،  التكرار  من حيث 
دور  بعض  بأن  ذلك  معلال 
اختيار  اىل  تعتمد  ال��ن��رش 
للكتب  ج��دي��دة  ع��ن��اوي��ن 
املطبوعة قديام، ألغراض فنية 

و قد تكون جتارية. 
الكتب  يذكر أسامء  عليه فهو 
ال��ف��ه��ارس  ك��ام وج��ده��ا يف 
يف  جي��د  م��ن  يتسنى  ان  بغية 
جلرد  والكفاءة  القدرة  نفسه 
الكتب  عن  كاملة  معلومات 
السجاد  اإلم���ام  يف  املؤلفة 
ضمن  ال����س����الم(  )ع��ل��ي��ه 

الفصول املذكورة.
التعريف  املؤلف،  ويوضح 

ال��ل��غ��وي واالص��ط��الح��ي 
من  ك��وهن��ا  للببليوجرافيا 
عىل  دخلت  التي  الكلامت 
العرص  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
التعريف  ويرد  كام  احلديث، 

م��ن ق��ام��وس )أك��س��ف��ورد( 
وي������ذك������ر خ���ص���ائ���ص 
وفوائدها  الببليوجرافيات 

وأنواعها..

ببلوجرافيا اإلمام 
زين العابدين )عليه السالم( 

 1436 سنة  االوىل  طبعته  يف  نسخة   1000 منه  طبع  صفحة،   248 يف  الكتاب  يقع 
للهجرة، نرشه قسم العالقات العامة يف العتبة احلسينية املقدسة، إعداد وإخراج: عيل 
فرحان العيل، وجاء ضمن الكتب الصادرة عن مهرجان تراتيل سجادية الذي تقيمه 
السالم(  )عليه  السجاد  اإلمام  بسرية  احتفاًء  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة 

وتراثه الديني والفكري والثقايف.

هوية الكتاب..

مة
لنع

ني ا
حس

ة/ 
راء

ق
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اإلس��الم��ي  الكاتب  ي��ش��دد 
حسن بن فرحان املالكي )من 
العامة( ويف كتابه )نحو  أبناء 
 � اإلس��الم��ي  التاريخ  إن��ق��اذ 
األعامل  لبعض  نقدية  ق��راءة 
عىل  اجلامعية(  وال��دراس��ات 
التاريخ  كتابة  إعادة  رضورة 
اإلس���الم���ي وع���دم األخ��ذ 
ب��ال��ك��ث��ري م���ن األح���ادي���ث 
ال��ت��ي ل��ّف��ق��ه��ا ال��وض��اع��ون 

واملحّرفون.
تنقذوه من  املالكي: ال  يقول 
تلفيقات املسترشقني وأذناهبم 
بعض  من  بل  املستغربني  من 
الذين  اإلسالميني  املؤرخني 
التحقيق  م��ي��دان  دخ��ل��وا 
سالح  بال  للتاريخ  العلمي 
ل��واء )إع���ادة كتابة  ورف��ع��وا 
ال��ت��اري��خ اإلس��الم��ي( وهم 
ي��ف��ت��ق��دون أب��س��ط أرك���ان 

التحقيق العلمي.
علامء  ي��ا  ح��دي��ث��ه،  وي��ت��اب��ع 
من  سئمنا  ل��ق��د  احل��دي��ث: 
ال�������ردود ع���ىل امل���ؤرخ���ني 
يؤرخون  الذين  املستغربني 
أهواؤهم  متليه  ما  بأقالمهم 
وع��ق��وهل��م ف���إن ه����ؤالء - 
عند  جيدوا  لن   - املستغربني 
ص��امء  آذان����ا  إال  املسلمني 
وأع��ي��ن��ا ع��م��ي��اء، وال��ق��ارئ 
املسلم الواعي لن ينجرف يف 
ترهاهتم  ولن ختدعه  تياراهتم 
الكشوح  دوهنم  طويت  فقد 

أباطيلهم  تعد  فلم  زمن  منذ 
تستميل  وال  أحد  عىل  تنطيل 

ذا   لب .
عندما  واألمر  األنكى  ولكن 
فقد  احلذر(  مأمنه  من  )يؤتى 
كثري  احل��ارض  زمننا  يف  نشأ 
اإلسالميني  امل��ؤرخ��ني  م��ن 
تارخينا  تنقية  يريدون  الذين 
الشوائب،  م��ن  اإلس��الم��ي 
وطمسوا  بالعجائب!  فأتوا 
أنفسهم  وأدخلوا  احلقائق، 
تصحيحا  احل��دي��ث  علم  يف 
الثقات،  وضعفوا  وتضعيفا! 
وأحجموا  اهلالكني،  ووثقوا 
النقل،  رف��ض  بني  أنفسهم 
وفتحوا  ال��ع��ق��ل،  وحت��ك��ي��م 
بذلك رشخا عميقا يف منهج 
جئت  وهلذا   - احلديث  أهل 
يتدارك  مل  ف��إن   - مستنجدا 
االختصاص  أهل  األمر  هذا 
رفض  إىل  األمر  بنا  فسيؤول 
)ومن  العقالنيني  املؤرخني 

للمنهج  رك��ب��ه��م(  يف  س���ار 
طريقه  ع��ن  وصلنا  ال���ذي 
كتاب اهلل وسنة رسوله »صىل 
بدت  وقد  وسلم«  عليه  اهلل 
فرأينا  املجازفات  هذه  بوادر 
األساتذة  من  األي��ام  هذه  يف 
من  تالميذهم  أو  املؤرخني 
يتالعبون بتارخينا اإلسالمي، 
ف��ي��ص��ح��ح��ون ال��ض��ع��ي��ف، 
وي��ض��ع��ف��ون امل��ت��وات��ر! ألن 
العقل - بزعمهم - يعقل هذا 
ادعائهم  مع  ذاك،  يعقل  وال 
التاريخ،  ثغور  رج��ال  بأهنم 
عواتقهم  ع��ىل  ي��ق��ع  وأن����ه 
وإع��ادة  التاريخ!  هذا  تنقية 
وإخراجه  وتصحيحه  كتابته 
للشاربني(!  سائغا  )خالصًا 
تبحث  أن  ح��اول��ت  إذا  يل 
عن منهجهم وجدته )يعقل، 
وال  )مم��ك��ن،  و  يعقل(  وال 
ب�  حتقيقاهتم  يبدأون  أظ��ن(! 
)لست أدري، ومما خييل إيل( 

لكنهم ينتهون ب� )من املؤّكد( 
قد  يكونون  ه��ذا  وبفعلهم 
املحدثون  ب��ن��اه  م��ا  ه��دم��وا 
أهنم  مع  األوىل  القرون  منذ 
يتفقون   - )امل��ؤرخ��ون(   -
نظريًا مع أهل احلديث يف أن 
التاريخ  )أفضل منهج لكتابة 
أهل  منهج  ه��و  اإلس��الم��ي 
هذا  وأن  والتعديل  اجل��رح 
احلقيقي  املعيار  هو  املنهج 

لقبول اخلرب أو رده(! . 
فيها  ج��دال  ال  حقيقة  وه��ذه 
منصف،  فيها  ي��ش��ك  وال 
اإلسالميني  املؤرخني  لكن 
ه��م أب��ع��د ال��ن��اس ع��ن هذا 
العميل  التطبيق  عن  املنهج 
اعرتافهم  م��ع   - ال��واق��ع��ي 
ومؤلفاهتم   - نظريًا!  باملنهج 
ذك��رت  ب��ام  تنضح  ش��اه��دة 
يدعون  فهم  تناقضاهتم،  من 
املحدثني،  منهج  تطبيق  إىل 
قد  يكونون  هذه  وبدعوهتم 
صبغة  مؤلفاهتم  عىل  جعلوا 
بينام  ظاهريًا!!  احلديث  أهل 
احلق والواقع يقرران أن هذه 
يف  ال��زور  يتمشى  املؤلفات 
مناكبها والباطل يف جوانبها، 
ال ترفع حجابًا من باطل، وال 

متلك إقناعا لسائل.

المؤلف حسن بن 
فرحان المالكي: 

انقذوا التاريخ 
اإلسالمي! 
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العنوان  ه��ذا  يأخذ  ان  أمتنى 
املختصني  واهتامم  أنظار  حمط 
املهني  ثقله  وان يركز االعالم 
االمهية  غاية  يف  موضوع  عىل 
العامل  انتهى  لقد  واخل��ط��ورة, 
استخدام  مشكلة  ح��ل  م��ن 
بشكل  البالستيكية  امل���واد 
هنالك  ان  ادرك  ان  بعد  كبري 
استخدام  ب��ني  وثيقة  عالقة 
والرسطان  البالستيكية  املواد 
م��ئ��ات  ه��ن��ال��ك  ان  ح��ي��ث 
العاملية  الرصينة  البحوث 
دورا  للبالستك  ان  اثبتت 
بمرض  االص��اب��ة  يف  اساسيا 
 )CANCER( ال��رسط��ان 
إح��داث  يف  الرئييس  ل���دوره 

ط��ف��رات احل��م��ض ال��ن��ووي 
تنتج  وال���ت���ي   )DNA(
احلرة  اجل��ذور  تكوين  بسبب 
 )FREE RADICALS(
املصنوعات  نستخدم  ومازلنا 
يشء  ك��ل  يف  البالستيكية 
خماطر  عىل  ودراية  وعي  دون 
ه��ذا االس��ت��خ��دام, وم��ن مجلة 
اس��ت��خ��دام��ات ال��ب��الس��ت��ك 

يمكنني ذكر امهها:- 
1- عبوات املياه البالستيكية 

2- أقداح الشاي البالستيكية 
ال��ط��ع��ام  ح���اف���ظ���ات   -3

البالستيكية 
4- أواين الطعام البالستيكية 

وغ�����ريه�����ا ال����ك����ث����ري م��ن 

االس���ت���خ���دام���ات اخل��اط��ئ��ة 
العراقي  املجتمع  يف  والشائعة 
ح���رصا ت��ك��ون ح��ت��ام ض��ارة 

ومرسطنة %100.
ج��وه��ر  يف  ن��س��رب  ان  ق��ب��ل 
بعض  اوال  رشح  اود  البحث 
يمكننا  والتي  الرئيسية  النقاط 
عبوة  أي  من  فورا  مالحظتها 
حتت  متاحة  تكون  بالستيكية 
ايدينا, هنالك بعض العالمات 
منتج  أي  ق���اع  يف  ت��وض��ع 
تدل  عالمة  وكل  بالستيكي 
لالستخدام  مهمة  داللة  عىل 
مثلث  البرشي وتكون بشكل 
الرتقيم  ه��ذا  رق���م   ب��داخ��ل��ه 
داخ��ل  االن���اء  ق��اع  ىف  يكتب 
الشباك#,  رمز  يسبقه  او  مثلث 
العالمات  ه��ذه  خ��الل  وم��ن 

ف��ورا  ال��ض��ارة  اب��ع��اد  يمكننا 
البالستك  نوعية  واخ��ت��ي��ار 
انصح  وانني  تقريبا,  األمنة 
 3 كل  االمنة  تلك  باستبدال 

أشهر تقريبا .
العمر  أن  ه��ام��ة  م��ع��ل��وم��ة 
االفرتايض للبالستيك عموما 
ال يتعدى ثالثة أشهر صالحية 
بعد استخدامه وفيام عدا ذلك 
ذرات  م��ن��ه  وخت���رج  يتكرس 
اإلنسان  جلسم  تصل  سامة 
وخاصة  الوقت,  مع  لتدمره 
الكيميائية  املواد  ترسب  يزداد 
اىل  البالستيك   من  ال��ض��ارة 

املياه او االغذية عند :-
األطعمة  مع  االت��ص��ال   )1(

الدهنية أو الدهون والزيوت 
)2( أثناء التسخني  

)3( من البالستيك القديم أو 
املخدوش 

حامضية  بمواد  )4(االتصال 
او قلوية قوية.

محلة  هنالك  تكون  ان  جيب 
توعية يف املدارس واجلامعات 
وكافة مؤسسات الدولة ألنني 

والسرطان!!!البالستك 
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اجد هنالك حاجة ماسة لرشح 
البالستيكية  السموم  تفاصيل 
حفاظا  استخدامها  من  واحلد 
والوقاية  العامة  السالمة  عىل 

من االمراض القاتلة.
تلك  معنى  توضيح  يمكن 
مجيع  يف  ومشاهدهتا  الرموز 
وهي  البالستيكية  العبوات 

مفصلة كااليت :-
1- ألرمز األول )PET( أو   
)PETE(وحيمل الرقم -1-

م����ص����ن����وع م������ن م������ادة 
 Polyethylene(���������������ال
)ب��ويل   )terephthalate
غالبًا  ت��ريف��ث��االت،  اي��ث��ل��ني 
املياه  ع��ب��وات   حت��ت  نجدها 
وامل��رشوب��ات  البالستيكية  
أغلفة  وب��ع��ض  وال��ع��ص��ائ��ر 
والسوائل  الشفافة  األطعمة 
ب��ش��ك��ل ع����ام، وال��ع��ب��وات 
واح��دة،  م��رة  تستخدم  التي 

للتدوير  قابل  غري  معظمها 
آمنة  وتعترب  التصنيع  وإع��ادة 
ل��الس��ت��خ��دام مل���رة واح���دة، 
تعبئتها  اع����ادة  ي��ف��ض��ل  ال 

واستخدامها.
توعية:- كثريا منا وخصوصا 
املياه  عبوات  يستخدم  اطفالنا 
وهذا  م��رات  عدة  والعصائر 
وخطر  متاما  مرفوض  عمل 
تلك  التخلص من  لذا أويص 
استخدامها  بعد  ال��ع��ب��وات 

مبارشة.
)1(

 )PE-HD( 1- الرمز الثاين 
الرقم  أو  )HDPE( وحيمل 

-2-
High-( �مصنوعة من مادة ال

 density polyethylene
)بويل ايثلني عايل الكثافة، هذا 
الرمز يوجد عىل علب احلليب 
وااللبان واملنظفات والشامبو 

يعترب  األطفال،  لعب  وبعض 
إلع��ادة  وق��اب��ل  تقريبا  آم��ن 
الشفاف  وخ��اص��ة  التصنيع 
اع���ادة  يف  ب���أس  ال  م��ن��ه��ا، 
رشيطة  املتكرر  االستخدام 
احل��رارة  مصادر  عن  ابعادها 
الشمس  واش���ع���ة  ال��ع��ال��ي��ة 
واحلفظ يف رشوط بيئة صحية 

ونظيفة.
استخدام  يتم  غالبا   -: توعية 
يف  واملنظفات  االلبان  عبوات 
وغريها  االغذية  بعض  خزن 
لذا أويص بعدم استخدام هذه 

العبوات قطعا.
ك��ام يف  ال��ث��ال��ث  ال��رم��ز   -2
      )  )PVC( أو   )V الصورة 

رقم 3
م���ص���ن���وع م����ن م������ادة ال���� 
 Polyvinyl Chloride(
)ب����ويل ف��ي��ن��ي��ل ك��ل��وراي��د، 
األطفال  لعب  يف  تستخدم 

وك����ذل����ك ي���س���ت���خ���دم يف 
اللحوم  و  االج��ب��ان  تغطية  
ينصح  الشفاف،  كالبالستيك 
بعدم استخدامه لفرتة طويلة، 
وللفرتة  واحدة  ملرة  آمن  فهو 
ال��ق��ص��رية ف��ق��ط، ال��ف��رتات 
الطويلة يف استخدامها ضارة، 
البالستيك  م��ن  ال��ن��وم  فهذا 
يتأثر  بالصحة،  وض��ار  س��ام 
أخطر  وهو  باحلرارة،  رسيعًا 
رخيص  و  البالستيك  أن��واع 
جتنبه  اإلنتاج،  ورسيع  الثمن 

قدر املستطاع أمر جيد.
رشاء  عند  أنصح  توعية:- 
املغلفة  واالج��ب��ان  اللحوم 
بالبالستك الشفاف, التخلص 
من هذا البالستك وخزهنا يف 

حافظات زجاجية ومعدنية.
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النيابية  املؤسسة  عىل  للحفاظ   
عنه  ينوبون  وك��الء  بتعيني  ق��ام 
والقيام  والزكاة  اخلمس  مجع  يف 
ب��ن��ق��ل أج���وب���ة اإلم�����ام ح��ول 
االستفسارات عن بعض املسائل 
عن  فضاًل  والعقائدية  الفقهية 
والسياسية)  اإلداري��ة  أدواره��م 
وكالئه  بنرش    اإلمام  قام  لذا   ،)
له  ليتسنى  اجلغرايف  املنظور  وفق 
من  مساحة  أكرب  عىل  توزيعهم 
العامل اإلسالمي كبغداد واملدائن 
والكوفة والبرصة واألهواز وقم 
ومهدان واحلجاز واليمن ومرص.

إىل   ج��اه��دًا  اإلم���ام  ك��ام سعى   
وتوظيف  إع��داد  يف  االستمرار 
يف  وصهرها  الواعية  ال��ك��وادر 
بودقة املؤسسة النيابية حيث تشري 
املصادر إىل أن اإلمام عليه السالم 
كتب عام 232ه�-846م رسالة 
 – بغداد  يف  وكيله  إىل  توجيهية 
بانضامم  يعلمه   – بالل  بن  عيل 
فيه  ذاك��رًا  ملعاونته  جديدة  نخبة 
مقام عيل  أبا عيل  أقمت  أين   ..  (
وائتمنته  ربه  عبد  بن  احلسني  بن 
الذي  عنده  بام  باملعرفة  ذلك  عىل 
أنك  أعلم  وقد   ، أحد  يتقدمه  ال 
إفرادك  فأحببت  ناحيتك،  شيخ 
 ، ب��ذل��ك  بالكتاب  وإك��رام��ك 
إليه  والتسليم  له  بالطاعة  فعليك 

ختص  وان   ، قبلك  احل��ق  مجيع 
من  وتعرفهم   ، ذلك  عيل  موايل 
عونه  إىل  سببًا  يصري  م��ا  ذل��ك 

وكفايته.. (
العنف  دوام��ة  الشتداد  ونظرًا   
ورضاوهتا التي عصفت باملجتمع 
اإلم���ام  ، ح���رص  اإلس���الم���ي 
بمسؤولية  الوكالء  تزويد  عىل 
فمنحهم  بمهامهم  للقيام  اك��رب 
ص��الح��ي��ات واس���ع���ة ون��ظ��م 
حتركاهتم  ال��ي��ه  ف��رس��م  أع��امهل��م 
وأن   ، بينهم  فيام  االتصال  بمنع 
دون  مهامه   ، يؤدي  شخص  كل 
متليه  ما  بحسب  بالخر  اتصاله 
يكاتبون  وال   ، ظروفهم  عليهم 
اإلمام إال عند الرضورة القصوى 
حتسبًا من بطش السلطات ، وقد 
املفاهيم عندما   هذه  عزز اإلمام 
نوح  بن  أي��وب  وكيله  إىل  كتب 
قائاًل ) وأنا آمرك يا أيوب بن نوح 
أيب  وبني  بينك  اإلكثار  تقطع  أن 
عيل ، وان يلزم  كل واحد منكام 
بأمر  فيه  بالقيام  وامر  به  وكل  ما 
ناحيته ، فأنكم إذا انتهيتم إىل كل 
عن  بذلك  استغنيتم  به  أمرتم  ما 
معاوديت ، وآمرك يا أبا عيل بمثل 
ما آمرك به يا أيوب أن ال تقبل من 
احد من أهل بغداد واملدائن شيئًا 
استيذانًا  هلم  تيل  وال   ، حيملونه 

عيل ، ومر من أتاك بشئ من غري 
أهل ناحيتك أن يصرّيه إىل املوكل 
بمثل  أبا عيل  يا  وآمرك   ، بناحيته 
واحد  كل  وليقبل  به  أم��رت  ما 

منكام ما أمرته به () (.
استبدال  عىل  اإلمام   كام حرص 
مومهًا  وأخ��رى  فرتة  بني  وكالئه 
والتجسس  املراقبة  أجهزة  بذلك 
ومهامه  توجيهاته  إليهم  كاتبًا 
أدواره���م  وحم���ددًا  باالستمرار 
امل��ال��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة واإلداري�����ة 
إع���داده  بمعنى   ، والسياسية 
بمبادئه  مؤمن  عقائدي  جليش 
الثورات  وراء  السعي  ومتجنبًا 

واالنخراط بقياداهتا.
 وهذا ما جاء يف احد كتبه  ) وأين 
أقمت أبا عيل بن راشد مقام عيل 
بن احلسني بن عبد ربه ومن كان 
قبله من وكالئي ، وصار يف منزلته 
يتواله  ك��ان  ما  ووليته   ، عندي 
ليقبض  قبلكم  وكالئي  من  غريه 
وقدمته   ، لكم  وارتضيته   ، حقي 
 ، وموضعه  أهله  وه��و  ذل��ك  يف 
الدفع  إىل  اهلل  رمحكم  ف��ص��ريوا 
جتعلوا  ال  وان   ، وايلَّ  ذلك  إليه 
فعليكم   ، عله  أنفسكم  عىل  له 
والترسع   ، ذل��ك  عىل  ب��اخل��روج 
أموالكم  وحتليل   ، اهلل  طاعة  إىل 
وتعاونوا   ، لدمائكم  واحلقن   ،
تعاونوا  وال  والتقوى  الرب  عىل 
عىل اإلثم والعدوان ، واتقوا اهلل 
لعلكم ترمحون واعتصموا بحبل 
وانتم  إال  متوتن  وال  مجيعًا  اهلل 
مسلمون ، فقد أوجبت يف  طاعته 
عصيانه  إىل  واخل��روج   ، طاعتي 

فألزموا   ، عصياين  إىل  اخل��روج 
الطريق يأجركم اهلل ويزيدكم من 
واسع   عنده  بام  اهلل  فان   ، فضله 
 ، رحيم  عباده  عىل  متطول  كريم 
نحن وانتم يف وديعة اهلل وحفظه ، 

وكتبته بخطي واحلمد هلل كثريًا(.
 وبالرغم من ذلك تعرض بعض 
ومن   السجن  إىل  اإلم��ام  وك��الء 
بن  عيل   – بغداد  يف  وكيله  بينهم 
جعفر – إذ سعي به  عند املتوكل 
عنه  وأفرج  طويلة  لفرتة  فحبسه 

بعد مقتل املتوكل.
 وقد عد اهتامم اإلمام  باملؤسسة 
النيابية والتكتم عليها وما حققته 
من نجاح يف اتساع شعبيته ، من 
األسباب الرئيسة التي عىل أثرها 
سامراء  إىل  اإلم��ام  استدعاء  تم 
وف���رض  اإلق��ام��ة اجل��ربي��ة عليه 
كل  سعى  عندما  دوره  لتحجيم 
املدينة عبد اهلل بن حممد  من وايل 
اهل��اش��م��ي وب��رحي��ه ال��ع��ب��ايس – 
احلرمني  يف  الصالة  عىل  املرشف 
– عند املتوكل كاتبني له ) إن كان 
فأخرج  حاجة  احلرمني  يف  لك 
عيل بن حممد منهام فأنه قد دعا إىل 

نفسه وأتبعه خلق كثري (.
طبيب  أيضًا  أليه  أشار  ما  وهذا   
 ( قائاًل  معه  حديثه  يف  املتوكل 
 – استقدمه  اخلليفة  إن  بلغني 
اإلمام اهلادي – من احلجاز فرقًا 
الناس  وج��وه  تنرصف  أن  منه 
 – بيته  إليه وخيرج هذا األمر من 

قاصدًا بني العباس- (.

االمام علي الهادي عليه السالم 
كيف دعم المؤسسة النيابية ورّسخ 
وجودها
د. رسول عيل
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االس��الم  قبل  ال��ع��رب  ك��ان 
وبعده يامرسون اعامالً  انسانية 
بل  يترشفون  وكانوا  رائعة، 
من  فيها  ملا  هبا  ويتفاخرون 
هذه  اهم  ومن  وعطاء،  كرم 
وقد  السقاية  اخلريية  االعامل 
توارثها الباء عن االجداد من 
قيص اىل عبد مناف اىل هاشم 
الرسول  اىل  املطلب  عبد  اىل 
امري  اىل  اهلل عليه وآله(  )صىل 
طالب  ايب  ب��ن  ع��يل  املؤمنني 
السالم(،  )عليهم  ابنائه  اىل 
سادة  فهم  ذلك  يف  غرابة  فال 

العرب.
املاء  حيفظ  ما  جلد   : والسقاء 

او اللبن.
يقدمه  م��ا  تعني  والسقاية: 
ومنام  وطعام  ماء  من  العريب 
مكة،  القاصدين  احلجاج  اىل 
املصدر  هو  زم��زم  بئر  وك��ان 
يتربك  زال  وما  الوحيد  املائي 
املسلمون بامئه اىل اليوم. حثت 
الرشيعة عىل اعامل اخلري ومنها 
السقاية ملا فيها من بر واحسان 
الكرم  مثل  انسانية  ودالالت 
لآلخرين.  املعونة  وتقديم 
)صىل  اهلل  رسول  رجل  سأل 
اهلل عليه وآله( عن عمل يقربه 
اىل اجلنة، فقال )صىل اهلل عليه 
جديدًا،  سقًا  اش��رت   : وآل��ه( 

اجلنة.  فتبلغ  ب��ه،  اس��ق  ث��م 
ال��ص��ادق )عليه  االم��ام  ق��ال 
امل���اء يف  م��ن سقى  ال��س��الم( 
موضع ال يوجد فيه ماء، كان 
كمن اعتق رقبة، وسئل االمام 
ايضًا  السالم(  )عليه  الصادق 
عن ما طعم املاء؟ فقال: طعم 
العظيمة  املآثر  وم��ن  احلياة. 
السالم(  )عليه  عيل  لإلمام 
غزوة  يف  املسلمني  سقى  ان��ه 
االمام  وسقى  الكربى،  بدر 
احلر  السالم(  )عليه  احلسني 
خيول  مع  الرياحي  يزيد  بن 
السقاء  دور  جاء  ثم  فرسانه. 
توىل  ال��ذي  عيل  بن  العباس 
كربالء  عطاشى  سقاية  مهمة 
 60 اخلالدة  الطف  معركة  يف 
هجرية وهو مل يبلغ 34 عامًا. 
)عليه  احلسني  االم��ام  وج��د 

صفات  العباس  يف  السالم( 
ال توجد عند الخرين تؤهله 
فهو  املاء،  نقل  بمهمة  للقيام 
يعرف مسالك الطريق املؤدية 
الفرات، ولديه خربة  اىل شط 
احل���روب،  يف  عالية  قتالية 
املهمة  ه��ذه  ال��ع��ب��اس  ان��ج��ز 
وبسالة  وج��رأة  اقتدار  بكل 
صعوبتها  م��ن  ال��رغ��م  ع��ىل 
العباس  تسلح  وخطورهتا. 
والعزيمة  الصلبة  ب���اإلرادة 
بمهمة  وآمن  الثابتة  والعقيدة 
السالم(  )عليه  احلسني  اخيه 
الطف  معركة  يف  ش��ارك  فقد 
يف  سيام  ال  فاعلة  م��ش��ارك��ة 
توفر املاء اىل املقاتلني والنساء 
وصلت  ان  وبعد  واالطفال، 
)عليه  احلسني  االم��ام  قافلة 
امر يزيد  السالم( اىل كربالء، 
لعنه اهلل، بقطع املاء عن االمام 
)عليه السالم(. الرواية تقول: 
بن سعد  يزيد من عمر  طلب 
من  االقرتاب  من  االمام  منع 
بن  عمر  مجع  ال��ف��رات،  شط 
سعد 500 فارس بقيادة رجل 
يدعى االزرق ملنعهم من املاء، 

السالم  عليه  احلسني  فأمر 
امل��اء،  بجلب  العباس  اخ��اه 
اخلطوط  واخ��رتق  قربة  اخذ 
من  ومتكن  للعدو  الدفاعية 
ت��ف��ري��ق��ه��م وال���وص���ول اىل 
ولد  من  اخوته  وتبعه  امل��اء. 
عثامن  ال��س��الم(  )عليه  ع��يل 
وكشفوا  وع��ب��داهلل،  وجعفر 
امل��اء،  عن  عبداهلل  اصحاب 
وجاء  القربة،  العباس  فمأل 
االمام  اىل  ظهره  عىل  حيملها 
وقد  السالم(  )عليه  احلسني 
عىل  املعركة  يف  اخ��وت��ه  قتل 
املاء. ان نقل املاء بقربة ال يسد 
والنساء  املقاتلني  احتياجات 
واالط��ف��ال، ل��ذا وج��ب عىل 
العباس ان يذهب اىل املرشعة 
املاء  ليوفر  يوميًا،  مرات  عدة 
اىل املخيم. كان املاء متوفرًا يف 
انه  بيد  للمعركة  االوىل  االيام 
االعداء  بعد ذلك. رصد  نفد 
من  بالقرب  العباس  حركة 
ش��ط ال��ف��رات، ح��اول��وا ان 
فتمكنوا  جدوى  بال  يمنعوه 
وااليقاع  له  كمني  نصب  من 
ونسأل  به.  والتمثيل  وقتله  به 
)عليه  االم���ام  وج��ود  ه��ل   :
احلالة،  هذه  يف  وهو  السالم( 
يف  وهو  يزيد  عىل  خطرًا  يعد 
أظن  ال   : واجل��واب  الشام؟ 
ذلك. لعلها ارادة اهلل ان يكتب 
هلذا االمام اخللود ليكون رمزًا 
عليك  السالم  األح��رار  لكل 
استشهدت  ويوم  ولدت  يوم 

ويوم تبعث حيًا..

السَقاء ؟؟
الدكتور هاتو محيد حسن االزيرجاوي
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كشف األطباء عن دواء جديد ومبتكر قد حيد من النوبات القلبية 
الدماغية عن طريق خفض الكولسرتول )الضار( إىل  والسكتات 
سنويا  شخص  مليون   15 يموت  حيث  مسبوقة.  غري  مستويات 
جراء اإلصابة بنوبات القلب أو السكتة الدماغية من الكولسرتول 
املبتكر،  اجلديد  ال��دواء  يعمل  القلب.  عامل  يف  )الرشير(  العنرص 
للكوليسرتول،  الكبد  evolocumab، عىل تغيري طريقة خفض 
أكثر  الدواء  إن  لندن:  جامعة  من  سيفر،  بيرت  الربوفيسور،  يؤكد 
ان  للكوليسرتول،مبينا  املخفضة  األخ��رى  العقاقري  من  فعالية 
النتيجة النهائية كانت مثرية لالهتامم مع انخفاض الكولسرتول يف 
الطب سابقا. كام سيشهد  تاريخ  الدم إىل مستويات مل نشهدها يف 
بنسبة  القلبية  بالنوبات  اإلصابة  خطر  نسبة  يف  انخفاضا  املرىض 
ال� 20  إليها عىل مدى  توصلنا  التي  األعظم  النتيجة  20%، وهي 

سنة املاضية. 

تستجيب  مرنة  مادة  كندا  يف  الباحثني  من  فريق  ابتكر 
الشاشات  صناعة  يف  استخدامها  يمكن  للمس 
هاتفه  بطي  للمستخدم  يسمح  ما  وهو  اإللكرتونية، 
ال  عندما  به  اخلاص  اللوحي  الكمبيوتر  أو  املحمول 
مادة  أول  متثل  اجلديدة  امل��ادة  إن  إليه،  بحاجة  يكون 
وضعية  يف  وهي  اللمس  استشعار  يمكنها  نوعها  من 
االنثناء، وتتكون من خامة من اجليل ذات القدرة العالية 
عىل توصيل الكهرباء بني طبقتني من السليكون، وهو 
ما يسمح بتوفري العديد من وظائف اللمس عىل شاشة 

واحدة. 

بدأ األطباء يف مدينة شفيلد الربيطانية باستخدام ماسح للتصوير بالرنني املغناطييس صغري احلجم لتصوير أدمغة األطفال. ويعد 
اجلهاز واحدًا من اثنني عىل مستوى العامل، صمام خصيصًا لالستخدام بفحص األطفال حديثي الوالدة. وال يزيد حجمه عن 
حجم الغسالة. وقال الربوفيسور بول غرفينز من جامعة شفيلد: إن التصوير بالرنني املغناطييس أفضل للكشف عن بنية الدماغ 

وعن وجود أي عيوب فيه. 

العلماء يحققون تقدما عظيما في 
محاربة القاتل األكبر في العالم...!

شاشات قابلة للطي 
ثورة جديدة 

في عالم األجهزة اإللكترونية...!

ماسح 
مغناطيسي 

صغير الحجم 
لتصوير أدمغة 

األطفال...!
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أفكار  ق��راءة  بوسعه  عصبيا  رقيقا  السويرسيون  العلامء  ابتكر 
املرىض املشلولني متاما بعد إصابتهم بأمراض خطرية أو حوادث 
بريباومر:  نيلز  األملانية  توبنغن  جامعة  يف  الباحث  وقال  مرور. 
حتضن هذه النتيجة املذهلة النظرية التي تفيد بأن اإلنسان املشلول 
التواصل مع  الذي يعاين من متالزمة احلبس غري قادر عىل  متاما 
العامل اخلارجي ،إن ما يسمى ب�)متالزمة احلبس( هو حمطة هنائية يف 
تطور بعض األمراض العصبية، مثل التصلب اجلانبي الضموري 
)als( أو )مرض ستيفن هوكينغ(، استخدم الباحثون جهازين، 
ومها جهاز التصوير بالرنني املغناطييس، الذي تابع عمل خمتلف 
الدماغ، ومطياف  العميقة من  والطبقات  املخ  األقسام من قرشة 
نشاط  مستوى  بمراقبة  يسمح  ال��ذي  احل��م��راء.  حتت  األشعة 
األوكسجني  كمية  حسب  العصبية  اخلاليا  من  معينة  جمموعات 
التي تستهلكها. وانطالقا من هذا املبدأ ابتكر العلامء برناجما يقوم 
برتمجة اإلشارات الواردة من الدماغ إىل إشاريت  نعم أو ال. وقرر 
بريباومر وزمالؤه مواصلة الدراسة يف هذا املجال آملني باخرتاع 

جهاز سيساعد املرىض يف التكلم والتحرك بشكل مستقل.

وّجه عدد من األطباء واخلرباء برضورة جتنب 
عن  يصدر  الذي  الكهرومغناطييس  اإلشعاع 
موزع الواي فاي )الراوتر(  قدر اإلمكان، ملا 

له من خماطر عىل صحة اإلنسان. وذكرت أبحاث: أن اإلشعاعات املنبعثة من الراوتر تسبب 
األرق، وأن اإلفراط يف استخدامها قد يؤدي إىل تلف الدماغ وضعف القلب وذلك حسب 
دراسة علمية نرشت يف موقع )ماشابل(، ونصح االطباء بوضع )الراوتر( يف فضاء مفتوح يتيح 
إلشارات )الواي فاي( التنقل بسهولة وبرسعة عرب اجلدران، وال يفضل وضع اجلهاز املوزع 
يف مكان مغلق، ألن فرص انتشار اإلشعاع الكهرومغناطييس تكون ضئيلة. وأضافوا أن املوزع 
جيب أن يوضع يف وسط املنزل وأال يكون ذلك يف مكان منعزل، ألن اإلشارات التي يرسلها 
اجلهاز ستنخفض وتصبح ضعيفة، منوهني  إىل أن أصحاب املنزل جيب أن حيركوا اجلهاز من 

فرتة ألخرى، ألن تغريًا طفيفًا يمكن أن حيسن قوة اإلشارة.

عرضت احدى الرشكات االمريكية  منظومتها التي حتول 
وطء األقدام إىل كهرباء من خالل عملية متفاعلة، أجريت 
طالء  يستطيع  األمريكية،  تكساس  بوالية  أوستني  يف 
لألرضية سمي ب�)Pavegen( V3 توليد طاقة كهربائية، 
أجريت  دراسة  أن  هومل(  )هنري  مرشوع  رئيس  وأوضح 
الشوارع  مصابيح  كل  تغذية  إمكانية  عن  كشفت  لندن  يف 
طوال ساعات الليل عىل حساب الطاقة الكهربائية املولدة 
بمداسات أقدام 200 ألف شخص يف النهار يوميا، وليس 

عىل حساب التغذية من الشبكة الكهربائية، 

خبراء يبتكرون جهازا عجيبا يقرأ أفكار اإلنسان المشلول تماما...!

لن تصدق .. توليد الكهرباء من طاقة المارة في الشوارع...!

خبراء يدعون لتجنب إشارات )الواي فاي( 
ويكشفون مخاطره..!
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من اليمين آية اهلل 
الشيخ جواد الجواهري، 

اإلمام السيد أبو 
الحسن األصفهاني، 

اإلمام الشيخ النائيني 
)ُقدس سرهم(

زّين بيتك بالخشب
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مساٍع مشكورة

الصداقة والصديق..

م������ن ط����رائ����ف 

الجاحظ..

َفَظ َأَخاُه يِف َثاَلٍث يِف َنْكَبتِِه َو  ِديُق َصِديقًا َحتَّى حَيْ عن اإلمام عيل )عليه السالم(: )ال َيُكوُن الصَّ
َغْيَبتِِه َو َوَفاتِِه(.

وعن اإلمام احلسني )عليه السالم(: )إنام ُسّمي الصديق صديقًا ألنه يصدّقك يف نفسك ومعايبك 
فمن فعل ذلك فاستنم إليه فإنه الصديق(.

النار  اهل  ان  حتى  الصديق  منزلة  عظمت  )قد  قال:  انه  السالم(  )عليه  الصادق  االمام  وعن 
يستغيثون به ويدعون يف النار قبل القريب احلميم(، وعنه أيضًا: )إْن َغِضَب َعَلْيَك ِمْن إِْخَوانِك 

ِْذُه لَِنْفِسَك َصِديقًا(. ًا َفاختَّ اٍت َفَلْم َيُقْل ِفيَك رَشّ ثالث َمرَّ
وعن االمام عيل ابن موسى الرضا )عليه السالم(: )من استفاد اخا يف اهلل استفاد بيتًا يف اجلنة(.

رصدت جملة )األحرار( مساٍع طيبة لبلدية كربالء وبجهود شخصية من كوادرها 

العطلة  يومي  خالل  الالزمة  اخلدمات  تقديم  عىل  باحلرص  والفنية  اإلعالمية 

السكنية  األحياء  يف  املنترشة  الداخلية  احلدائق  تأهيل  ومنها  والسبت(  )اجلمعة 

وزرعها باألشجار والورود، فشكراً هلذه املساعي الطيبة واملقّدمة خالل عطلتهم، 

ونشّد عىل أيدهيم لتقديم أفضل اخلدمات ملدينة أيب األحرار )عليه السالم(.

علقمة«  »ابــو  اسمه  رجــاًل  أن  اجلاحظ  يــروي 
الذئب الذي أكل يوسف عليه السالم  قال إن 
اسمه »رجحون«.. فقيل ولكن الذئب مل يأكل 
يوسف. فقال إذًا هو اسم الذئب الذي مل يأكل 

يوسف..!!

* تأّنق عندما تقرأ، فأنت ستسافُر إىل عوامل خمتلفة.
* عندما تقرأ استقبل املعاين بقلبك.

* الُكتب نوافذ ترشف منها النَّفس عىل عامل اخليال فبيُت بال كتب كمخدٍع بال نوافذ.
* هناك فرق عظيم بني شخص متشوق يريد أن يقرأ كتابًا ، وشخص متعب يريد كتابًا ليقرأه.

* القراءة رياضة نفسية تكون اإلحساس باألنس واملتعة وأثبتت الدراسات احلديثة أن القراءة مرحية لألعصاب.
* القراءة تصنع رجاًل كاماًل والتأمل رجاًل عميقًا واملحادثة رجاًل واضحًا.

* القارىء اجليد اليستسلم ملا قرأ وإنام يسأل نفسه ما املسائل التي حاول الكاتب حلها وتقديم رؤى حوهلا.
* قيل ألرسطو : كيف حتكم عىل إنسان ؟ فأجاب أسأله كم كتابًا يقرأ؟ وماذا يقرأ؟!

قالوا عن القراءة..

35

واحة االحرار




