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) 1 ( كهيعص يف اإلكامل عن احلجة القائم عليه الس��الم يف حديث أنه س��ئل من تأويلها فقال هذه احلروف من أنباء الغيب اطلع اهلل 
عبده زكريا عليها ثم قصهاعىل حممد صىل اهلل عليه وآله وذلك أن زكريا س��أل ربه أن يعلمه أس��امء اخلمس��ة فاهبط اهلل عليه جربئيل 
فعلمه إياها فكان زكريا إذا ذكر حممدا وعليا وفاطمة واحلسن عليهم السالم رسى عنه مهه وانجىل كربه وإذا ذكر احلسني عليه السالم 
خنقته العربة ووقعت عليه البهرة فقال ذات يوم إهلي ما بايل إذا ذكرت أربعة منهم تس��ليت بأس��امئهم من مهومي وإذا ذكرت احلسني 
عليه السالم تدمع عيني وتثور زفريت فأنبأه تبارك وتعاىل عن قصته فقال كهيعص فالكاف اسم كربال واهلاء هالك العرتة والياء يزيد 
لعنه اهلل وهو ظامل احلس��ني عليه الس��الم والعني عطش��ه والصاد صربه فلام سمع بذلك زكريا عليه السالم مل يفارق مسجده ثالثة أيام 
ومن��ع فيها الناس من الدخول عليه وأقبل عىل الب��كاء والنحيب وكانت ندبته إهلي أتفجع خري خلقك بولده أتنزل بلوى هذه الرزية 
بفنائه إهلي أتلبس عليا وفاطمة عليهام الس��الم ثياب هذه املصيبة إهلي أحتل كرب هذه الفجيعة بس��احتهام ثم كان يقول إهلي ارزقني 
ولدا تقر به عيني عند الكرب واجعله وارثا وصيا واجعل حمله مني حمل احلس��ني عليه الس��الم فإذا رزقتنيه فافتني بحبه ثم افجعني به 
كام تفجع حممدا صىل اهلل عليه وآله حبيبك بولده فرزقه اهلل حييى عليه السالم وفجعه به وكان محل حييى عليه السالم ستة أشهر ومحل 

احلسني عليه السالم كذلك .
ويف املناقب عنه عليه السالم مثله ويف املعاين عن الصادق عليه السالم معناه أنا الكايف اهلادي الويل العامل الصادق الوعد .

وعنه عليه الس��الم كاف لش��يعتنا هاد هلم ويل هلم عامل بأهل طاعتنا صادق هلم وعده حتى يبلغ هبم املنزلة التي وعدهم إياها يف بطن 
القرآن .والقمي عنه عليه السالم هذه أسامء اهلل مقطعة ثم ذكر قريبا مما سبق .

ويف املجمع عن أمري املؤمنني عليه السالم أنه قال يف دعائه يا كهيعص .
) 2 ( ذكر رمحت ربك عبده زكريا أي هذا ذكر رمحة ربك .

القمي عن الباقر عليه السالم ذكر ربك زكريا فرمحه .
) 3 ( إذ نادى ربه نداء خفيا لعل ذلك ألنه أشد إخباتا وأكثر إخالصا .

يف املجمع يف احلديث خري الدعاء اخلفي وخري الرزق ما يكفي .
) 4 ( قال رب إين وهن العظم منى القمي يقول ضعف واش��تعل الرأس ش��يبا شبه الشيب يف بياضه وإنارته بشواظ النار وانتشاره يف 

الشعر باشتعاهلا .
ويف العلل عن الصادق عليه الس��الم كان الناس ال يش��يبون فأبرص إبراهيم عليه الس��الم ش��يبا يف حليته فقال يا رب ما هذا فقال هذا 
وقار فقال يا رب زدين وقارا ومل أكن بدعائك ربى ش��قيا بل كلام دعوتك اس��تجبت يل وهو توسل بام سلف معه من االستجابة وتنبيه 

عىل أن املدعو له إن مل يكن معتادا فإجابته معتادة وأنه تعاىل عوده باإلجابة وأطمعه فيها ومن حق الكريم أن ال خييب من أطمعه .

ِحيِم ِن الرَّ َ محمْ ِ الرَّ ِم اهللهّ بِسمْ
ًبا َومَلمْ َأُكن  أمُْس َش��يمْ َعَل الرَّ ��تَ ُم ِمنِّي َواشمْ ا }مريم/3{ َقاَل َربِّ إيِنِّ َوَهَن المَْعظمْ ُه نَِداء َخِفيًّ ا }مريم/2{ إِذمْ َناَدى َربَّ َدُه َزَكِريَّ ِة َربَِّك َعبمْ َ ُر َرمحمْ كهيعص }مريم/1{ ِذكمْ
ُه َربِّ  َعلمْ ُقوَب َواجمْ ا }مريم/5{ َيِرُثنِي َوَيِرُث ِمنمْ آِل َيعمْ ُدنَك َولِيًّ َرَأيِت َعاِقًرا َفَهبمْ يِل ِمن لَّ ََوايِلَ ِمن َوَرائِي َوَكاَنِت اممْ ُت املمْ ا }مريم/4{ َوإيِنِّ ِخفمْ بُِدَعائَِك َربِّ َشِقيًّ
ُت ِمَن  َرَأيِت َعاِقًرا َوَقدمْ َبَلغمْ ا }مريم/7{ َقاَل َربِّ َأنَّى َيُكوُن يِل ُغاَلٌم َوَكاَنِت اممْ ُه ِمن َقبمُْل َسِميًّ َعل لَّ َيى مَلمْ َنجمْ ُمُه حَيمْ َك بُِغاَلٍم اسمْ ُ ا إِنَّا ُنَبرشِّ ا }مريم/6{ َيا َزَكِريَّ َرِضيًّ
َم النَّاَس َثاَلَث  َعل يلِّ آَيًة َقاَل آَيُتَك َأالَّ ُتَكلِّ ًئا }مريم/9{ َقاَل َربِّ اجمْ ُتَك ِمن َقبمُْل َومَلمْ َتُك َشيمْ ٌ َوَقدمْ َخَلقمْ َك ُهَو َعيَلَّ َهنيِّ ا }مريم/8{ َقاَل َكَذلَِك َقاَل َربُّ ِكرَبِ ِعتِيًّ المْ

ا }مريم/11{  َرًة َوَعِشيًّ َحى إَِليمِْهممْ َأن َسبُِّحوا ُبكمْ َراِب َفَأومْ ِحمْ ِمِه ِمَن املمْ ا }مريم/10{ َفَخَرَج َعىَل َقومْ َلَياٍل َسِويًّ

سورةمريم

تفسيرالسورة

قال )عليه الس��الم(: )َمنمْ أحبِّ الدنيا ذهِب خوف اآلخرة م��ن قلبه، ومن ازداد ِحرصًا عىل الدنيا ، مل 
يزَددمْ منها إال بعدًا، وازداد هو من اهلل بغضًا . واحلريص اجلاهد ، والزاهد القانع ، كالمها مستوٍف أكله 
ه يف َصرب ساعٍة واحدٍة، ُتوِرٍث راحًة  ، غري منقوٍص من ِرزِقه شيئًا، فعالم التهافت يف النار؟!، واخلري ُكلهّ
طويلًة، وس��عادًة كثريًة . والن��اس طالبان، َطالٌب يطلب الدنيا حتى إذا أدركه��ا َهَلك، وَطالٌِب يطلب 
ك ما فاتك من الدنيا، وأصابك  اآلخ��رة حت��ى إذا أدركها فهو ناٍج فائز. واعلم أهيا الرجل، أن��ه ال يرضُّ
من ش��دائدها إذا ظفرت باآلخرة، وما ينفعك ما أصبت م��ن الدنيا، إذا ُحِرمت اآلخرة. الناس يف دار 

سهٍو وغفلة، يعملون وال يعلمون، فإذا صاروا إىل دار يقنٍي، يعلمون وال يعملون(.

يف ذِمّ ُحِبّ الدنيا



     اذا بنيت االرسة بناء س��ليام فان املجتمع س��يكون جمتمعا س��ليام ، 
وبناء االرسة الس��ليمة يكون من مس��ؤولية كل ف��رد فينا ومهام كان 
منصب , رب االرسة وش��يخ العش��رية ورجل الدين واملسؤولني يف 
احلكوم��ة ، كل ل��ه دوره من اجل ان تكون عالق��ة افراد االرسة فيام 
بينهم متينة وبالتايل تكون العالقات االجتامعية هي االخرى متينة ، 

وهذا يكون جدار صد مانع لالزمات التي يتعرض هلا البلد .
     ومما الشك فيه تاكيد املرجعية من خالل خطبة اجلمعة عىل التكوين 
االرسي وسالمته جاء ليعرب عن شكل اخر من اشكال اجلهاد الذي 
من املفروض ان يضطلع به كل فرد من افراد االرسة والعش��رية كل 
حس��ب موقعه، لتجاوز املحنة التي يمر هبا البلد واحلفاظ عىل كيان 
املجتمع وعدم التهاون حتى بصغائر االمور الهنا تستفحل مستقبال 

ويكون عالجها مكلفا.  

االسرة نواة المجتمع

سرُّ السعادة... القناعة..!
عنها  يغفل  حقيقة  وهي  اآلخرين؛  عند  عنها  تبحث  فال  بيتك  يف  السعادُة 
البعض؛ فينظر إىل ما لدى اآلخرين عىل أساس أن بلوغ ما عندهم هو منتهى 
.رس السعادة يكمن يف االستمتاع بام نملك  السعادة، متناسيًا ما وهبه اهلل من نَِع�ممْ
إن  تعاستنا  يكون سبب  قد  ما  متني  العمر يف  بداًل من ضياع  عليه،  واملحافظة 
حصلنا عليه، اقنع بام لديَك ألن غريك يتمناه؛ واف�ِرغ قلبك من أي يشء سوى 

َض�ا، لتعيش السعادة احلقيقية. الرِّ

افتتاحية 
العدد

20

ان
س

ني

5



متابعات موجز  االخبار

اخبار
* بعد تخريبها على يد )داعش( األساتذة والموظفون اإلداريون ينظفون جامعة الموصل وينفضون 

غبار الموت عن سبوراتها الستئناف الدراسة فيها ..

* االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تدعم ورشة عمل للتوعية بمخاطر المخدرات والمنشطات أقامتها وزارة التربية  على قاعة سيد األوصياء داخل الحرم الحسيني الشريف..

* شرطة كربالء وقيادة عمليات الفرات األوسط تطلق عملية عسكرية كبرى باسم )الشهيد أبو 
بكر عباس السامرائي( غربي المدينة المقدسة...

*عمليات قادمون يا نينوى تقترب من أخطر 30 حيًا فـي الساحل األيمن والحشد الشعبي والقوات االمنية والجيش والشرطة يحاصرون الموصل القديمة بالكامل قبل اقتحامها... 
* المرجعية الدينية العليا تشيد بالوقفة الشريفة للمقاتلين  من ابناء العراق واالستجابة لفتوى الجهاد الكفائي في محاربة االرهاب وعصابات داعش 

تسعى منظمة التنمية واالرتقاء 
آثار  إلدراج  العراقية  بالبيئة 
الئحة  ع��ىل  ك��رب��الء  م��دي��ن��ة 
ال���رتاث ال��ع��امل��ي، وذل��ك من 
اجل االرتقاء بالواقع السياحي 
كربالء  ملدينة  واالق��ت��ص��ادي 
رئيس  ذل���ك  امل��ق��دس��ة،أك��د 
الدين  )آمال  املهندس  املنظمة 
كربالء  ان  مضيفا  اهل��ر(،  جميد 
املهمة  االثرية  باملواقع  تزخر 
االخ��ي��رض  )ق���رص  بينها  م��ن 

الطار  وكهوف  بردويل  وقرص 
وك��ن��ي��س��ة االق��ي��رص وم��ن��ارة 
م��وج��دة وب��ح��رية ال����رزازة(، 
عىل  احلفاظ  ال��رضوري  وم��ن 
هذه املواقع وتطويرها، آمال ان 
مكانتها  املقدسة  املدينة  تأخذ 

بني مدن العامل املتحرضة. 

آثاريون عراقيون يسعون الى ادراج اآلثار الكربالئية على الئحة التراث العالمي

فبعد  مسبوق.  غري  دويل  تأييد  كسب  يف  املوصل،  يف  قواتنا  حتققها  التي  واالنتصارات  العراقية  الدبلوماسية  حتركات  نجحت 
زيارات زعامء دول ووزراء خارجية لبغداد، اكد سفراء دول اوروبية وآسيوية دعمهم الكامل للعراق، فيام اعلن االحتاد االورويب 
مساندته بالكامل لبغداد اقتصاديا وفتح ابوابه عىل مرصاعيها امام احلكومة العراقية. وقال رئيس بعثة املفوضية االوروبية يف بغداد 
العراقية  احلكومة  مع  تناقش  البعثة  ان  سيمونيه:  باتريك  السفري 
الدعم  تقديم  البعثة  إذ بارشت  العام،  التمويل  ادارة  مساعدهتا يف 
لتطوير االقتصاد وملف الطاقة، ومساعدة العراق يف االعتامد عىل 
مصادره املحلية باعتباره بلدا غنيا، موضحا ان الدعم بدأ بإطالق 
تأهيل  وعادة  واملناهج،  التعليم  بتطوير  اخلاصة  املشاريع  من  عدد 
املدارس وتطوير التعليم املهني اخلاص بالبرتول والعمل عىل إدارة 
الغاز املصاحب لتعزيز قطاع الكهرباء وإعادة االستقرار يف املناطق 

املحررة. 

أوروبا تفتح أبوابها للعراق من خالل مشاريع إستراتيجية 
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لمزيد من االخبار االمنية والعسكرية تابعوا وكالة »نحن الخبر« التابعة لشعبة االعالم الحربي – قناة كربالء الفضائية

للمرجعية  الكبري  الدور  عىل  الربملانية  العشائر  جلنة  أثنت 
الرشيدة يف النجف االرشف بالنصح واإلرشاد والتصحيح 
للقضايا املختلفة التي يعاين منها املجتمع، خاصة ما اشارت 
والفصول  اجللسات  بشأن  االخ��رية  اجلمعة  خطبة  يف  اليه 
العشائرية التي يستغلها البعض من قبل جتار املشاكل و املال 
العشائرية  االعراف  عن  البعيدة  السياقات  ضمن  وتدخل 
األصيلة . وأكد رئيس جلنة العشائر الربملانية النائب الشيخ 
يف  العليا  الدينية  املرجعية  دور  ان  العيساوي  وحيد  عبود 
تشخيصها للحل بالقضايا احلساسة التي يعاين منها املجتمع 
العراقي وما تناولته ونوهت اليه يف خطبة اجلمعة االخرية، 
دقيق وكان يف غاية االمهية، فالعشائر يف العراق مُتارس دور 
لكن  اخلالفات،  وتسوية  النزاعات  وفض  والتهدئة  احلل 
جلسات  وحٌيول  العشائر  دور  استغالل  حياول  ممن  البعض 
الصلح اىل جتارة باملال واإلثراء الشخيص، وهنا يكون حمل 

استياء ورفض وال نسمح به عىل اإلطالق.

للعتبة  العسكرية  التابع   النظام  منتسبي حفظ  من  كوكبة  خترجت 
يف  للتدريب   ) السالم  عليه   ( العباس  اكاديمية  من  املقدسة 
وذلك  القتالية،  العباس  والتابعة  لفرقة  املقدسة  كربالء  مدينة 
تدريبية  مناهج  عدة  عىل  املنتسبي  من  وتدريب  جمموعة  تطوير 
اخلاصة  القتالية  االسلحة  وانألساليب  وح��دة  اساسيات  منها 
الضباط  واملدربني  من  عدد  عليها  ارشف  تدريبية  مذكرات  وفق 
االختصاص بام يتناسب واملكانة املهمة واملوقع الذي  تشغله العتبة 
العسكرية بشكل عام ومدينة سامراء املقدسة بشكل خاص .هذا 
واستمرت الدورة  لثالثة  اشهر هنل منا املتدربون من خربات فرقة 
مجيع  امكاناهتا  وضعت  حيث  القتالية   ) السالم  عليه   ( العباس 

واخلربات التي متتلكها يف تطورهم العسكري  واألمني .

طائفة  من  وفدا  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  استقبل 
ما خربه  آثار  ان تاليف  للوفد  الكربالئي  الشيخ  املوصل. وبني  نينوى جنوب رشق  بسهل  قرة قوش  بلدة  الكاثوليك من  املسيحيني 
الدواعش يف املجال الفكري والديني أمر مهم ، داعيا اجلهات احلكومية اىل إعادة البنى التحتية للمناطق املدمرة لكي يتمكن أهلها ان 
يعيشوا بسالم. موضحا ان الدمار الذي أصاب اجلميع يكفي ليكون درسا لنا مجيعا بأن نعيد ملجتمعنا الفكر الصحيح، منوها اىل إن 
اجلميع بحاجة اىل تصفية القلوب والصرب, ونتمنى من اجلميع سواء املسلمني وغري املسلمني التمسك هبذه األرض حتى ترجح كفة 

أهل اخلري.

لجنة العشائر البرلمانية تؤيد 
انتقادات المرجعية الدينية العليا 

لبعض الفصول العشائرية

الشيخ
 عبد المهدي الكربالئي 
يستقبل عددا من 
مسيحيي الموصل

فرقة العباس القتالية ُتخرج دورة لمنتسبي 
حفظ النظام في العتبة العسكرية المقدسة
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اعداد/ محمد حمزة جبر

الخلُل في الصالة
حسب رأي سماحة السيد علي الحسيني 

السيستاني )دام ظله(

الس��ؤال : ماحك��م صالة 
من كان يترك التسبيحات 
الركعتي��ن  ف��ي  االرب��ع 
ف��ي  والرابع��ة  الثالث��ة 
متصورًا  الجماع��ة،  صالة 
عن  يتحمله��ا  االم��ام  ان 
المأموم كما يتحمله عنه 
ق��راءة الحم��د والس��ورة 

في الركعتين االوليين ؟
الجواب : اذا كان جاهالً 
قاصرًا فال ش���يء عليه 
واذا كان مقصرًا لزمته 
وم���ع مض���ي  االع���ادة 

الوقت يجب القضاء .

الس��ؤال : م��ن كان يترك 
الثاني  او  التشهد االول 
لجهل��ه  الص��الة  ف��ي 
ه��ل تج��ب علي��ه اع��ادة 

صالها  الت��ي  الصل��وات 
من دون تشهد ؟

الج���واب : اذا كان ذلك 
ع���ن جه���ل قص���وري �� 
كم���ا ل���و اعتم���د في 
عل���ى  الص���الة  تعل���م 
اخبار من وثق بمعرفته 
له���ا ثم تبي���ن الخالف �� 
فال شيء عليه، واما إذا 
كان عن جهٍل تقصيري 

فعليه االعادة .

كان  ش��خص   : الس��ؤال 
دائم��ًا ينقص م��ن صالته 
لجهل��ه  واح��دة  س��جدة 
بالحك��م عن قص��ور، فما 
وكذل��ك  صالت��ه؟  حك��م 
ل��و فرضنا ان��ه ال يقضي 
اذا  الس��جدة بعد الصالة 

فاتته لجهل��ه القصوري 
ايضًا؟ وماذا لو كان ذلك 
ع��ن جه��ل تقصي��ري في 

كلتا الصورتين ؟
الجواب : اذا كان جاهالً 
قاصرًا صحت صالته واذا 
فعلي���ه  مقص���رًا  كان 
االع���ادة، ووجوب قضاء 
المتروك���ة  الس���جدة 
في الصورة االولى خال 
� الختصاصه  الدليل  عن 
كان  وان   � بالناس���ي 
واليضر  القضاء،  االحوط 
الفص���ل بينه���ا وبي���ن 
بالمناف���ي  الص���الة 

عليىاالظهر .

توج��د  ه��ل   : الس��ؤال 
يمك��ن  كلي��ة  ضابط��ة 

ف��ي  عليه��ا  االعتم��اد 
مقام االخالل بالواجبات 
غير الركنية بحيث يمكننا 
من خالل تطبيقها الحكم 
بصحة الصالة او فسادها 

؟
االخ���الل   : الج���واب 
واالج���زاء  بالش���روط 
غي���ر الركني���ة عن عذر 
� كالنس���يان والجه���ل 
يوج���ب  ال   � القص���وري 
البط���الن، بخ���الف غيره 
التقصي���ري  كالجه���ل 
فانه يوجبه. نعم االخالل 
)ولو  واالخفات  بالجه���ر 
ع���ن جه���ل تقصيري( ال 

يضر بالصحة .

السؤال  
ما حكم قوله )اهلل اكبر( نسيانًا في غير موضعها في الصالة كأن يقولها 

بين الفاتحة والسورة ؟

سؤال العدد السابقسؤال العدد

السؤال : هل يجوز استثمار األموال في معمل للسكائر ؟
الجواب : يجوز .
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من فقه المغتربين
س��ؤال : لو حاول المس��لم أن يسحب من الماكنة شيئًا من ماله، فخرج له أكثر مما طلب ، فهل يجوزله 

أخذ الزيادة دون علم البنك غير اإلسالمي بذلك؟
جواب : ال يجوز ذلك.

س��ؤال : اش��ترى مس��لم بضاعة من ش��ركة أجنبية في بلد غير إس��المي ، فأعطاه البائع خطأ أكثر مما 
طلب ، فهل يحق للمسلم أخذ الزيادة؟ وهل يجب عليه إخبار البائع بخطئه؟

جواب : ال يحق له أخذ الزيادة ، ولو أخذها لزمه اإلرجاع.
س��ؤال : موظف مس��لم بش��ركة غيرمس��لمة ، يس��تطيع أن يأخذ من حاجات الش��ركة ش��يئًا دون علم 

الشركة، فهل يجوز له ذلك؟
جواب : ال يجوز ذلك له.

من أحكام أموال غير المسلمين

كيف نثبت ان 
عصا موسى 

معجزة 
وليست 

سحرا؟
ملاذا عصا موسى تعترب معجزة بينام عيص السحرة سحر وقول فرعون عن موسى بانه كبريهم الذي علمهم السحر من حيث العقل 

واملنطق صحيحة فام هي االجابة الصحيحة الثبات اعجاز موسى؟ 
ا َأن نَُّكوَن  ِقَي َوإِمَّ ا َأن ُتلمْ اقول اوال عندما التقى موسى عليه السالم بالسحرة قال السحرة ملوسى عليه السالم  )َقاُلوامْ َيا ُموَسى إِمَّ
ٍر َعِظيٍم (، أي كان السحرة هم البادئني بالسحر،  َهُبوُهممْ َوَجاءوا بِِسحمْ رَتمْ نُيَ النَّاِس َواسمْ امْ َسَحُروامْ َأعمْ َقومْ امْ َفَلامَّ َألمْ ُقومْ ِقنَي َقاَل َألمْ ُلمْ ُن املمْ َنحمْ
َنا إىَِل ُموَسى َأنمْ َألمِْق  َحيمْ وهذا يعني اهنم يعلمون بان عصيهم ستتحول اىل افاع ، اما موسى فال يعلم ان عصاه ستكون افعى ) َوَأومْ

َمُلوَن َفُغِلُبوامْ ُهَنالَِك َوانَقَلُبوامْ َصاِغِريَن(  . قُّ َوَبَطَل َما َكاُنوامْ َيعمْ َ ِفُكوَن َفَوَقَع احلمْ َقُف َما َيأمْ َعَصاَك َفإَِذا ِهَي َتلمْ
ثانيا وملا لقفت افعى موسى افاعيهم امن السحرة باهلل عز وجل ، ففروا ومعهم بنو ارسائيل من فرعون ، فلام وصلوا البحر وخشوا 
َعِظيِم(، بينام  ِد ٱلمْ ومْ ٍقٱ َكٱلطَّ َر ٱ َفٱنَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفرمْ ب بَِّعَصاَك ٱلمَْبحمْ ِ َنٓا إىَِلٰ ُموَسٰىٓ َأِن ٱضمْ َحيمْ من فرعون استخدم موسى عصاه )َفَأومْ

السحرة عجزوا عن استخدام عصيهم لفتق البحر .
ًنا { َة َعيمْ َ َنَتا َعرشمْ ُه اثمْ َجر َفانمَْفَجَرتمْ ِمنمْ َ بمْ بَِعَصاك احلمْ ِ َنا اضمْ ولعصا موسى موقف اخر اعجازي باذن اهلل عز وجل } َفُقلمْ
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مفاتيُح
 الدعاء

مستقاٌة من الخطبة األولى، لصالة الجمعة بإمامة السيد أحمد الصافي في الصحن 
الحسيني الشريف بتاريخ )2017/4/14(

هو  األزمنة  ه��ذه  من  ولعل 
وقد  األص��ب،  رج��ب  شهر 
من  تقدم  ما  بعض  يف  تقدم 
تبارك  اهلل  أن  األي��ام؛  سالف 
وتعاىل رشط اإلجابة بالدعاء 
بالدعاء،  اإلجابة  ضمن  بل 
عن  خيتلف  اإلنسان  ولعل 
عن  أو  امل��خ��ل��وق��ات  بقية 
يستطيع  بأنه  الكائنات  بقية 
عقل  من  أويت  بام  ي��درك  أن 
وتعاىل،  سبحانه  اهلل  عظمة 
كلام كان اإلنسان عاقاًل وكلام 
من  خشيته  كانت  عاملًا  كان 
العامل  ألن  أك��رب،  تعاىل  اهلل 
العلم  من  أويت  بام  سيعرف 
اىل  بالقياس  علمه  كان  وإن 
قليل،  هو  تعاىل  اهلل  عند  ما 
أوتيه  الذي  العلم  هذا  لكن 
وسيتبرص  سيعلمه  شك  ال 
اإلنسان كيف يتعامل مع اهلل 

تعاىل.
تعاىل  اهلل  ب��أن  نذعن  نحن 
ه��و رب��ن��ا، ل��ك��ن اإلذع����ان 
قد  اخلارجي  والعمل  يشء 
والعقيدة  آخ��ر،  شيئًا  يكون 
أساسها  وعىل  املطلوبة  هي 
أساسها  وعىل  األعامل  توزن 
األع��امل  ه��ذه  لكن  تقبل، 
تتفاوت من شخص اىل آخر، 
واإلنسان عندما يولد يف هذه 
الليل  عليه  يتسارع  الدنيا 
والسقم  والصحة  والنهار 
والشتاء  وال��ف��ق��ر  وال��غ��ن��ى 
والصيف، فجأًة جيد نفسه قد 
وشارف  عديدة  سنني  طوى 
ال  آخر  عامل  اىل  يلج  أن  عىل 
نعرف عنه شيئًا إال ما وصلنا 
من األخبار واآليات الرشيفة 
التي هتول لنا ذلك اليوم، بل 
ميزانًا ستوزن  هناك  أن  حتدد 

فيه أعامل اخلالئق، اهلل تبارك 
اآليات  يف  إلينا  ندب  وتعاىل 
أن  الينا  ن��دب  وال��رواي��ات 
اهلل  يدعو  أن  عليه  اإلنسان 
قريبًا  يكون  أن  وعليه  تعاىل 
اهلل قريب  فإن  تعاىل،  اهلل  من 
ختفى  وال  ويرى  يسمع  واهلل 
وباملحصلة  خ��اف��ي��ة،  عليه 
يكون  اإلنسان  أن  النهائية 
تبارك  ف��اهلل  ال��رص��د،  حت��ت 
وت��ع��اىل ه��و احل��اك��م وه��و 
ال  ت���ع���اىل  واهلل  ال��ش��اه��د 
يف  الشهود  ش��ه��ادة  ت��ع��وزه 
فيه  ت��وزن  ال��ذي  اليوم  ذلك 
النتائج،  فيه  وتقيم  األع��امل 
الكريمة  األشهر  ه��ذه  ويف 
املعظم  رج��ب  بشهر  ب���دًءا 
أن  املقدس  ال��ش��ارع  حي��اول 
يعلمنا بعض األشياء، وهذه 
نكررها  أن  نحتاج  األشياء 

ال  فينا  ت��رتس��خ  حتى  دائ���اًم 
كمنهج،  وإن��ام  فقط  كعقيدة 
أن  اآلن  تعلم  الناس  مثاًل 
لكن  ال��رزاق،  هو  تعاىل  اهلل 
اإلنسان  املوارد  من  مورد  يف 
متر به حالة جيد نفسه شحيحًا 
يقينه  جدًا، فكيف جتتمع مع 
ال��رزاق؟  هو  تعاىل  اهلل  ب��أن 
اىل  ترجع  التي  شحته  وم��ع 
هذان  تعاىل  باهلل  الظن  سوء 
خارجًا  جيتمعان  ال  األم��ران 
هو شحيح هذا أمر حمرز لكن 
كونه عنده يقني بأن اهلل تعاىل 
من  حيتاج  ه��ذا  ال���رازق  هو 
نفسه،  مراجعة  اىل  الشخص 
ويطلب  فينا  يعزز  تعاىل  اهلل 
بالدعاء  دائ��اًم  نتوجه  أن  منا 

وأن نفهم حقيقة الدعاء.
يف هذا الشهر الرشيف هناك 
اليها  ن��دب  األدع��ي��ة  بعض 
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إن من النعم اإللهية التي منَّ اهلل تبارك وتعالى بها علينا هو أن فتح لنا أبواب رحمته سواء في 
أزمنة متفاوتة أو في أمكنة متفاوتة، فلم يحدنا س��بحانه وتعالى بأننا البد أن ندعوه في هذا 
الزم��ان دون ذلك الزم��ان وال أن نلجأ اليه في مكان دون مكان، فيم��ا هناك بعض األزمنة وبعض 

األمكنة جعلها اهلل تبارك وتعالى مفاتيح للدعاء.



الشارع وكام قلت يف البدء ال 
يعني أن هذه األدعية ال ندعو 
لكن  الشهر،  هذا  خارج  هبا 
اهلل  الشهر  ه��ذا  خلصوصية 
تعاىل يريد أن يعودنا حتى ال 
اىل  األمور  تأخذنا  وال  نغفل 
باهلل-،  -والعياذ  رجعة  غري 
ولكي نقر يف داخل أنفسنا أن 
شأنه،  جل  اليه  األم��ور  مٓال 
بام  االطمئنان  تعلمون  وأنتم 
عند اهلل تعاىل يعطي سكينة ما 

بعدها سكينة، والفزع اىل اهلل 
تبارك وتعاىل دائاًم يولد حالًة 
واالطمئنان  االستقرار  من 
كان  وهكذا  اإلنسان،  عند 
وكان  األئمة  وك��ان  األنبياء 
أن  الصاحلون،  وكان  العلامء 
يولد حالًة  عنده  ما  تعاىل  اهلل 
اإلنسان  عند  الطمأنينة  من 
فبعد ذلك ماذا يكون؟ يكون 
فاهلل  يسعى  أن  عليه  اإلنسان 
عليه  واإلنسان  أم��ره،  تعاىل 
أن  وعليه  يعتقد  أن  أي��ض��ًا 
اهلل  ألن  سلياًم،  منهجًا  ينهج 
أمره  أو  له  ق��ال  أيضًا  تعاىل 
بذلك، والحظوا عندنا نامذج 

من  خري  ولعل  كثرية  تارخيية 
األئمة)عليهم  هبم  نستشهد 
اهلل  النبي)صىل  بعد  السالم( 
هذه  الحظوا  وآل���ه(،  عليه 
ويف  بالعطاء  اململوءة  احلياة 
بالثقة  مم��ل��وءة  ال��وق��ت  ع��ني 
تبارك  اهلل  عن  املنقطعة  غري 
سيد  بقرب  ولعلنا  وتعاىل، 
عليه(  اهلل  )س��الم  الشهداء 
كل  تعاىل  اهلل  أعطى  ال��ذي 
كل  تعاىل  اهلل  ووه��ب  يشء 

بأن  تامة  ثقة  عىل  وهو  يشء 
ما عند اهلل تعاىل خرٌي وأبقى، 
التي  القضايا  بعض  وإال 
حتتاج  قطعًا  اإلنسان  هبا  يمر 
وحت��ت��اج  ن��ف��س  ص��الب��ة  اىل 
الطمأنينة  هذه  طمأنينة،  اىل 
والسنة  فالقرآن  منا  مطلوبٌة 
)عليهم  واألئ��م��ة  امل��ط��ه��رة 
وكل  هبا،  أوصونا  السالم( 
حتى  يطمئن  أن  حيتاج  منا 
باهللع وال يصاب  ال يصاب 

حالة  تكون  وإن��ام  ب��اجل��زع، 
ما  كل  رغ��م  عنده  السكينة 

يمر به.
د  الشهر الرشيف تعوهّ يف هذا 
األئمة  لسرية  تبعًا  املؤمنون 
يدعوا  أن  السالم(  )عليهم 
ببعض األدعية، ولعل بعض 
لإلخوة  ذك��رن��اه��ا  األدع��ي��ة 
موطن  أو  امل��وط��ن  ه��ذا  يف 
ببعض  ب��أس  ال  لكن  آخ��ر، 
هذا  ومنها  اليها  اإلش��ارات 
لُِكلِّ  ُج��وُه  َأرمْ )ياَمنمْ  الدعاء: 
 ، ٍ َوآَمُن َخَطُه ِعنمَْد ُكلِّ رَشٍّ َخريمْ
بِالَقِليِل،  الَكثرَي  ِطي  ُيعمْ ياَمنمْ 
ياَمنمْ  َسَأَلُه  َمنمْ  ِطي  ُيعمْ ياَمنمْ 

مَلمْ  َوَم��نمْ  ُه  َيسَألمْ مَلمْ  َمنمْ  ِطي  ُيعمْ
ِطنِي  ًة؛ َأعمْ َ ُه َوَرمحمْ نا ِمنمْ نُّ ُه حَتَ ِرفمْ َيعمْ
 ِ َخ��ريمْ مَجِيَع  ���اَك  إِيهّ بَِمسَأَلتِي 
اآلخرِة،   ِ َخريمْ َومَجِيَع  نمْيا  الدُّ
اَك  َأَلتِي إِيَّ فمْ َعنِّي بَِمسمْ ِ واصمْ
َورَشِّ اآلخرِة  نمْيا  الدُّ رَشِّ  مَجِيَع 
َطيمَْت  ُ َمنمُْقوٍص ما َأعمْ ُه َغريمْ َفإِنَّ
َكِريُم(  يا  ِلَك  َفضمْ ِمنمْ  يِن  َوِزدمْ
وهو  التوجه  ه��ذا  الحظوا 
أن اإلنسان يف دبر كل صالة 
املعروفة  ب��األدع��ي��ة  ي��دع��و 

املقدس  وال��ش��ارع  ي��وم��ي��ًا، 
بعد  يعني  املعقب  ي��ق��ول: 
الصالة،  يف  زال  ال  الصالة 
للصالة  يكون  ث��واب  ف��أي 
يف  حاصلة  املثوبة  هذه  كأن 
أنا ال أحتدث اآلن  التعقيب، 
عن املثوبة فقط إنام أمرها اىل 
اهلل تبارك وتعاىل، كام أن سعة 
ندركها  أن  نستطيع  ال  رمحته 
فهي رمحٌة واسعة، لكن نحن 
وأن  نتفكر  أن  م��أم��ورون 
فكر  إذا  اإلنسان  ألن  نتأمل 
بيشء وحصل عىل علم يسري 
قد يفتح له ذلك أبوابًا كثرية.

يحاول الشارع المقدس 
أن يعلمنا بعض 

األشياء، وهذه األشياء 
نحتاج أن نكررها دائمًا 

حتى تترسخ فينا ال 
كعقيدة فقط وإنما 
كمنهج، مثالً الناس 

تعلم اآلن أن اهلل 
تعالى هو الرزاق، لك��ن 

في مورد من الموارد 
اإلنسان تمر به حالة 

يجد نفسه شحيحًا جدًا، 
فكيف تجتمع مع يقينه 

بأن اهلل تعالى هو 
الرزاق؟ 
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السيُد الصافي 
يوصي بضرورة 

التمّسك بالقيم 
النبيلة في 

المجتمع، ويحّذر 
من التخّلي عن 

األخالق بذريعة 
التحّضر  

اخ����ويت اخ����وايت اع����رض عىل 
مسامعكم الكريمة االمر التايل:

الش��ك وال ري��ب وك��ام ال خيفى 
املجتمعات  ان  اي��ض��ًا  عليكم 
جمتمع  كل  عن  احتدث  عمومًا.. 
حرة  حياة  لتوفري  دائ���اًم  يسعى 
اموره  تنظيم  خالل  من  كريمة.. 
وفق معايري حيفظ فيها حياة افراده 
عىل  اجيابًا  تنعكس  حتى  وارسه 
عموم املجتمع واليوم املجتمعات 
التي  املجتمعات  هي  املتحرضة 
تعطي قيمة حقيقة لإلنسان بام هو 

انسان.
اجتامعي  حديث  حديثنا  طبعًا 
سياسة  بجهة  يرتبط  ال  يعني 
ننظر  او  س��ي��ايس  بموضوع  او 
عن  نتكلم  وانام  بعينه  جمتمع  اىل 
تنعكس  ق��د  نعم  ع��ام��ة..  ام��ور 
نريد  اننا  باعتبار  جمتمعنا  ع��ىل 
ألن  مثىل  حالة  عىل  نحصل  ان 
ذلك من حقنا ان نعيش يف حالة 
ية نسعد هبا  اجتامعية وحالة حترضهّ
معنا..  تنسجم  معايري  مجيعًا وفق 
اثناء  يف  ذلك؟  عن  املسؤول  من 

الكالم قد يأيت بعضه.
وبلد  متجذر  بلد  البلد  هذا  طبعًا 
له عمق تارخيي وارث حضاري، 
التحرض  حالة  عن  نتكلم  فعندما 

مجيع  وف���ق  ان��ن��ا  هب��ا  نعني  ان���ام 
 .. احل��ال��ة  ه��ذه  نمتلك  املعايري 
اىل  االن  حتتاج  احلالة  هذه  لكن 
مفاصلها  بعض  ألن  نظر  اع��ادة 
قد غابت ونحن نريد ان نرجعها 
املعقدة  االم��ور  من  ليست  وهي 
والصعبة بقدر ما هي من االمور 
التي حتتاج اىل تكاتف وحتتاج اىل 
مسؤوال  يكون  مجيعنا  جو  خلق 

عنه.
مع  تتقاطع  ال  التي  االنظمة  كل 
مبادئ معينة ومع قيم معينة.. انا 
اتكلم عن احلاالت التي نريد ان 
كمجتمع  تنظمنا  كانت  او  ننظم 
االنسان  ح��ق  وم��ن  متحرض.. 
ايضًا ان يرى جمتمعه يف حالة تقدم 
وازدهار دائاًم، هذا يشء ال يمكن 
بالعكس  علينا..  يعيبه  ان  ألحد 
البد ان نرصهّ عليه ونسعى له.. ما 

املقصود ؟
ابناءنا  نريب  ان  نريد  عندما  االن 
كيف نربيهم سواء كنهّا يف املدرسة 
املعمل؟  يف  او  ��ة  امل��ح��لهّ يف  او 
؟غري  نربيهم  ان  الب��د  م��اذا  عىل 
او  دينيًا  بنا  اخلاصة  االلتزامات 
هذه  وف��ق  اتكلم  ان��ا   .. عرفيًا 
هلا  ارشنا  التي  اجلغرافية  الرقعة 

اهنا حترتم االنسان بام هو انسان. 

امري املؤمنني )عليه السالم( عندما 
جعل  االشرت  ملالك  العهد  كتب 
عندما  مهاًم  معيارًا  املعيار  ه��ذا 
عربهّ : )الناس صنفان إما اخ لك 
يف الدين او نظري لك يف اخللق(،  
مل ُيكرم االول عىل حساب الثاين 
ومل هُين الثاين عىل حساب االول، 
وانام هذا معيار مهم للتعامل.. انا 
البد ان اريبهّ ولدي االن عىل حمبة 
عىل  االن  ولدي  اريبهّ  االخرين، 
تنعكس  التي  باألنظمة  هيتم  ان 

اجيابًا علينا.
من  يتضايق  كلنا  االن  م��ث��ال  
الوضع  يالئم  جو  وج��ود  ع��دم 
هذه  من  نتضايق  كلنا  الصحي، 
املسألة، لكن من منهّا يسعى ألجل 
ان يطرح مفهومًا حقيقيًا له عالقة 
بالبيئة.. قد احد يقول هذا الكالم 

االن كالم يف غري وقته. 
اخ���واين  مشكلة  ع��ن��دن��ا  ن��ح��ن 
عن  احتدث  انا  معقدة..  مشكلة 
جهة  من  فردية  تكون  قد  حالة 
االجتامعية  االنعكاسات  وهل��ا 
ملاذا  اخ���رى..  جهة  من  العامة 
هي  تكون  ق��د  بأشياء  ي  نضحهّ
اساسية عندنا؟ ملاذا نريد املواطن 
يكون  ان  نريده  مواطن  هو  بام 
حمرتمًا وال نسعى مجيعًا لزرع هذا 

االحرتام؟  
يأتيك  وتسمعون  اسمع  عندما 
اخر  جمتمع  ع��ن  يتحدث  ف��الن 
حيرتمون  يقول:  الفخر  مقام  يف 
طبيعي..  غ��ري  بشكل  االن��س��ان 
تكون  ان  تتمنى  داخلك  يف  انت 
مل��اذا  ه��ذه احل��ال��ة ع��ن��دك، لكن 
ال ت��ك��ون؟! م��ن امل��س��ؤول عن 
متحرضة؟  ��ة  امهّ ألسنا  عدمها؟! 
وأصالتنا؟  جذورنا  لنا  ة  أمهّ ألسنا 
التشتت؟  هذا  عن  املسؤول  من 
ة  ة فيها شجاعة؟ ألسنا امهّ ألسنا امهّ
فيها  ة  امهّ نحن  ألسنا  ابطال؟  فيها 
البلد؟  ه��ذا  يبنوا  ان  ممكن  فتية 
ستقول نعم ثم نعم ثم نعم.. اذًا 

اين املشكلة؟
الدولة  بمفهوم  الدولة  حقيقة 
وال��ك��الم غ��ري س��ي��ايس.. اقصد 
هلا  قطعًا  الدولة  بمفهوم  الدولة 
عىل  التحرضهّ  بقاء  ازاء  التزامات 
شعبها، وهلا انعكاسات سلبية لو 
القوانني  كل  ذلك..  اىل  اساءت 
ال  املجتمعات  ه��ذه  خت��دم  التي 
ان  يمكن  ..ال  تطبيقًا  هل��ا  جت��د 
ة جمرد أن تكتب عىل  نتحول اىل أمهّ
ذلك  صدى  جتد  ان  بال  ال��ورق، 
غري  اجل��ار  مل��اذا  االرض..  ع��ىل 
حمرتم؟ ملاذا ضوابط معينة توضع 
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بعض  ملاذا  منها؟  نامذج  وسأذكر 
القوانني يستهزئ هبا؟

ح��ادث  يف  ت��ويفهّ  شخص  مثال  
وب��دأ  املستشفى  اىل  أخ����ذوه 
الوفاة  التحقيق.. جزء من سبب 
حزام  يربط  مل  اهلل،  بيد  واالع��امر 
أحزمة  تربط  مل  ملاذا  مثال،  االمان 
االمان؟ يقال لك الناس تستهزئ 
حتمي  بضابطة  التزم  عندما  يب 
حيايت.. صاحب الدراجة النارية 
ال  قد  االب  الشباب..  ف��ورة  يف 
حياته..  يفقد  بلحظات  ينصح.. 
ال االب يقول له التزم بالضوابط 
العرفية .. الشارع له حق عليك، 
بعض  عليك..  حق  هلم  اجلريان 
غرتهّك  ل��و  هب��ا  ال��ت��زم  الضوابط 
عىل  سقطت  اذا  فانك  الرسعة 
اذا  رأس��ك..  عىل  حتافظ  االق��ل 
رأينا احدًا يستهزئون به ملاذا هذه 
اسأل؟  انا  حقيقة  عندنا؟  احلالة 
هل هذه االمور عيب؟ هل هذه 
الناس  املنكرات؟  من  االم��ور 
ال  التي  احلالة  هذه  بسبب  متوت 

نجرؤ ان نحثهّ عليها.
بمراجعيه   هيتم  عندما  موظف 
جديد،  بيشء  جاء  قد  نفسه  جيد 
جديد..  بيشء  ليس  هو  والواقع 
انا اتذكر قبل ايام قرأت ان رجال 
يف سلك الرشطة من اهل البرصة 
بمقدار  صاحبها  اىل  امانة  ارجع 
اكثر من مئتي مليون دينار.. هذا 
ونسى  يوصله  ان  اراد  الرجل 

سيارة  يف  امواله  امل��ال  صاحب 
اتصال  ج��اءه  قد  ألن��ه  الرشطي 
مل  وه���ذا  ال��رسع��ة،  نحو  وع��ىل 
ذلك  بعد  ثم  احلاجة  يلتفت هلذه 
البيت ووجدها ورجع  ذهب اىل 
االم��ان��ة..  واع��ط��اه  املنطقة  اىل 
بالوضع  اخل��ل��ق  ه��ذا  تعلمون 
اخُل��ل��ق،  ه��و  ه��ذا  ه��و  الطبيعي 
يرجع  ان  الطبيعي  ال��وض��ع 
اصحاهبا..  اىل  االمانة  االنسان 
من  القضية..  تنعكس  عندما 
يف  التدهور  ه��ذا  ع��ن  امل��س��ؤول 
ب��ع��ض احل���االت  االخ����الق يف 
االن��ظ��م��ة  يف  امل���س���ؤول  م��ن  ؟ 
االقتصادية  االنظمة  ؟  السياسية 
هذا  االج��ت��امع��ي��ة؟  االن��ظ��م��ة  ؟ 
كان  ال��ذي  االجتامعي  الوضع 
التي  الغرية  هذه  به  يفتخر  البلد 
يفتخر هبا  الناس كان  كانت عند 
ملاذا  متحرضة..  قضايا  هذه   ..

بدأنا نفقدها؟ 
اخ����واين احت���دث ع��ن ح��االت 
واق��ع��ًا  لكن  قليلة،  ت��ك��ون  ق��د 
لألخالق  نرجع  ان  البد  مؤملة، 
واالخ������الق ل��ي��س هل���ا ع��الق��ة 
اننا  يعني  ال   .. اص��ال   بالتطور 
اذا حصلنا عىل التطور يف جانب 
البد ان نرتك اخالقنا.. هم الذين 
اخالق  اىل  حيتاجون  يتطورون 
اىل  نحتاج  نحن  ي��ق��ول��ون  ه��م 
مصدر  الشعب  نحن  اخ���الق، 
االخالق البد ان نحيا هذه احلياة 

بشكل حقيقي.. ال تستنكفوا من 
نحافظ  ان  من  نضعف  ال  احلق 
بحمد  البلد  اليوم  بلدنا..  عىل 
اهلل تعاىل يرفع رأسه بأبنائه الذين 
مرشقة،  صورة  واعطوا  يقاتلون 
الصرب  يف  اسطورة  هن  وامهات 
هذا   .. والقوة  ة  والعفهّ والوفاء 
تكتمل  الصورة  ان  حيتاج  شعب 
االخ��ر..  يعني  اح��دن��ا  ان  الب��د 
وعفة  شجاعة  مكتملة  الصورة 
وإقدام ووفاء.. ال هيمنا ان هناك 
قد  البلد  يف  سياسية  اوض��اع��ا 
غري  هذا  التحرض..  حالة  ق  مت��زهّ
يف  انفسنا  بنا  جرهّ نحن  صحيح.. 
يف  الشعب هبا  وفاز  معينة  مواقع 
واألع��راض  الدماء  ويف  العطاء 
وشعب  مدافع  شعب  واالنفس 
بأشياء  ُنطَعن  ان  نحاول  ..ال  ايب 
مقدور عليها.. اجلار يستنكف ان 
ينبهّه جاره وشخص يصعب عليه 

ان يتكلم مع آخر بحق.
ال يا اخوان نتكلم وأحدنا يرشد 
االخر فهذه فيها مصلحة شعب.. 
هناك فرق اخواين بني شعب حي 
هذا  اخ���رى..  سياسية  وانظمة 
اىل  ننظر  ال  سيايس،  غري  الكالم 
ما نمر به من مشاكل نحن شعب 
هويتنا..  ع��ىل  نحافظ  ان  الب��د 
شعب  تعاىل  اهلل  بحمد  شعب 
اعزاء  ضيوف  عندنا  واالن  حي 
االخوة  اخ��ربين  كام  املوصل  من 
ب��دم��اء زكية  وامل��وص��ل حت��ررت 

يزفون  كانوا  امهات  ب��دع��وات 
ابناءهم اىل القتال يأيت من اطراف 
البرصة يذهب ألن يستنرصه من 
البد  حقيقة  ه��ذه  امل��وص��ل..  يف 
امهات  ونؤرخها  هب��ا  نعتز  ان 
الشعب  هلل  واحل��م��د  وش��ب��اب 
��ى وش��ع��ب حي  اع��ط��ى وض��حهّ
والشعب الذي فيه شهداء شعب 
الشعب  زال  وال  ي��م��وت..  ال 
ومن  الشهيد  تلو  الشهيد  يعطي 
وراءهم امهات وزوجات.. البد 

ان تكتمل الصورة. 
واقعًا كنهّا يف خدمة بعض عوائل 
كالمًا  تسمع  وحقيقة  الشهداء 
وص��ف��ه..  ع��ن  الكلامت  تعجز 
هم  هؤالء  ُنكرم  ال  نحن  واقعًا 
ان  لنا  يسمحوا  ب��أن  ُيكرموننا 
ترى  يشء..  خدمتهم  يف  نقدم 
تقول  تفتخر  االم��ه��ات  بعض 
عندي شهيدان وبعض االمهات 

قدمت اكثر من ذلك للوطن. 
ون  حيتمهّ اخ��واين  ه��ؤالء  حقيقة 
نتقيد  اجلار، وان  ان نحرتم  علينا 
التي حتفظ حياتنا، وان  باألنظمة 
هو  كام  معطاء  بلد  البلد  يكون 
بأي  عالقة  له  ليس  ..ه��ذا  فعال 
اتكلم  ان��ا  اك��رر  سياسية  جهة 
يضحي  جماهد  صابر  شعب  مع 
ما  ع��ن  يبحث  حي��اول  متحرضهّ 

يفيده..
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شهدت  قاعة اجلواهري يف اعدادية كربالء للبنني ، اقامة معرض 
وتلميذات  لتالميذ  رسومًا   وضمهّ  ايام  ثالثة  ملدة  استمر  فني  
املديرية  يف  املدريس  النشاط  قسم  نظمه   ، احلر  ناحية  مدارس 
إلقامة  اهلدف  ،ويأيت  املقدسة   كربالء  حمافظة  يف  للرتبية  العامة 
هذا املعرض الكتشاف مواهب التالميذ والتلميذات من جانب 

ورفع قابليات الطفل عىل الرسم وتنمية ذائقته من جانب اخر.
جملة )األحرار( حرضت املعرض وجتولت فيه واجرت سلسلة 
املادة  ومعلمي  الفنية  الرتبية  مادة  مرشيف  من  عدد  مع  لقاءات 
ليكون اوهلا مع املرشف الفني االستاذ عايد مريان الذي حتدث 
قائاًل:« تقييمنا ملعرض مدارس ناحية احلر هو بمثابة  تظاهرة فنية 
مجيلة جدًا امتزج فيها االبداع و جهد معلمي املادة لتخرج تلك 
مجيلة  فنية  ملحات  عىل  واحتوى  اجلميل،  الشكل  هبذا  االعامل 

والتكنيك  املختلفة  املواضيع  تنوع  لتالميذنا االعزاء من خالل 
يف العمل الفني ، ما دعانا كلجنة للتحكيم ان يكون  لدينا  تردد 
كبري يف التقييم كون املستويات متقاربة جدًا وهذا امر مفرح جدًا 
ما دعانا ان نأخذ بنظر االعتبار اختيار عدد من االعامل املميزة 

القامة معرض خاص باملوهوبني بعد اقامة هذا املعرض«.

واضاف مريان قائاًل:« هناك العديد 
عندها  التوقف  جيب  االم��ور  من 
عىل خمتلف املراحل الدراسية  ،وان 
ماهو  التالميذ  مستويات  يف  التقدم 
اال دليل واضح عىل اجتهاد معلمي 
والفني  املعريف  املستوى  املادة ورفع 
البحث  خ��الل  من  التالميذ  ل��دى 

افتتاح معرض لرسوم 
االطفال في كربالء

بمشاركة اكثر من 120 مدرسة....

األحرار/ ضياء األسدي  � تصوير/ صالح البغدادي
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الفن  عن ماهو جديد يف جمال 
وخصوصًا الرسم«.

فكانت  الثانية  املحطة  ام��ا 
الفنية  الرتبية  م��ادة  معلم  مع 
االبتدائية  الثناء  مدرسة  يف 
االم��ري  عبد  غ��اض  االس��ت��اذ 
قال:  حيث  الطرحيي،  ج��واد 
مع  يل  االوىل  املشاركة  »ه��ذه 
السنوي  املعرض  يف  تالميذي 
العامة  املديرية  تقيمه  ال��ذي 

ك��رب��الء  حم��اف��ظ��ة  يف  للرتبية 
املقدسة وكانت مشاركتنا هي 
عبارة عن ستة رسوم للتالميذ 
ف��ض��اًل ع��ن ب��ع��ض االع���امل 
االخرى  اليدوية  كاالشغال 
كالفخار ، وهلل احلمد وفقنا و 

كبريين  واقباال  اعجابا  وجدنا 
من قبل الزائرين للمعرض ».

واض���اف ال��ط��رحي��ي: »وه��ذا 
احتوائه  عن  فضاًل  املعرض 
مل  لتالميذ  بسيطة  لرسومات 
عامًا  ال���12  اعامرهم  تتجاوز 
ونتاج  تأثري  وفيه  اثمر  انه  اال 
التالميذ،  خ��دم��ة  يف  يصب 
التالقح  يف  ملسامهته  اض��اف��ة 
معلمي  مع  املادة  ملعلم  الفني 
امل��دارس االخ��رى، ومن  بقية 
املعنية  خاللكم ندعو اجلهات 
مثل  تقيم  ان  العالقة  وذات 
هكذا نشاطات بشكل مستمر 
بمصلحة  تصب  بالتايل  الهنا 

معلم املادة وتالمذته«. 
املنائر  مدرسة  عن  املعلم  اما 
حممد  جبوري  سالم  االستاذ 
ق��ائ��اًل:  حت��دث  فقد  ال��ب��ازي 
املنائر  مدرسة  عن  »مشاركتنا 
ال��س��ن��ة بست  ج����اءت ه���ذه 
ل��وح��ات وف��ق م��ا حم��دد من 
امل��دريس،  النشاط  قسم  قبل 
امل��وض��وع��ات  تنوعت  وق��د 
ختلد  لوحات  وتضمنت  فيه 
االمنية  ال��ق��وات  انتصارات 
 ، امل��ق��دس  الشعبي  واحل��ش��د 
وموضوعًا عن البيئة والصحة 
واخر عن االم ورعايتها وكل 
هذه العناوين تأيت حتت مسمى 

املواضيع احلرة ». 
املعرض  ه��ذا  اقامة  ان  يذكر 
يقام  التالميذ  برسوم  اخلاص 
طيلة  وي��ن��ظ��م  ع���ام،  ك��ل  يف 
لتالمذة  زي��ارات  اقامته  فرتة 
لالطالع  املدارس  وتلميذات 
بشكل  ليساهم  حيتويه  ما  عىل 
التالميذ  باقي  حتفيز  عىل  كبري 
السنوات  يف  امل��ش��ارك��ة  ع��ىل 
قابلياهتم  وينمي  ويرفع  املقبلة 

عىل الرسم.

تقاريـر
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العطاء الحسيني

أقامت مدارس الوارث النموذجية التابعة 
احلسينية  العتبة  يف  والتعليم  الرتبية  لقسم 
الوارث  رحيانة  ثانوية  موقع  ويف  املقدسة 
بحي ضباط االرسة يف كربالء حفاًل هبيجا 
بحضور  السنوي،  ال��وارث  يوم  بمناسبة 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة 
الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة 
وجناب  األمني العام للعتبة املقدسة السيد 

جعفر املوسوي. 
و  )العلم  شعار  حتت  االحتفال،  وُأقيم 
وتضمن  املجد(،  اىل  امتنا  طريق  االي��امن 
فقرات عديدة كان من بينها فقرة تكليف 
وعرض  الوارث  رحيانة  مدرسة  طالبات 
مدارس  نشاطات  عىل   ز  ركهّ مصور  فيلم 
متعددة.  اخرى  وفقرات  والبنات  البنني 
وبدئ احلفل بتالوة آي من الذكر احلكيم 
تالها عىل مسامع احلاضين الطالب حممد 
عىل  الفاحتة  س��ورة  ق��راءة  وبعدها  جعفر 
القوات االمنية  العراق من  ارواح شهداء 
ضحوا  الذين  املقدس  الشعبي  احلشد  و 
دنس  من  البلد  تطهري  اجل  من  بدمائهم 
القى  فيام  االجرامية،  داع��ش  عصابات 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 

الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
خيفى  ال  فيها:«  ج��اء  كلمة  ع��زه(  )دام 
للتعليم  ما  بأن  االخ��وات  و  االخوة  عىل 
هاتني  ان  اذ  حياتنا  يف  امهية  من  الرتبية  و 
املهمتني مهمة االنبياء و ما بعث اهلل تعاىل 
وسالمه  اهلل  )صلوات  الرسل  و  االنبياء 
اجل  من  اال  الساموية  الكتب  و  عليهم( 
من  نأمل  نحن  لذلك  والرتبية،  التعليم 
نحن  اننا  وخصوصًا  واالخوات  االخوة 
و  احلضاري  بإرثه  البلد  هذا  العراق  ابناء 
اىل  فيه اضافة  االئمة  ايامن شعبه وبوجود 
العدل  لدولة  عاصمة  هو  البلد  هذا  ان 
هذه  بأعباء  ننهض  ان  املرتقبة،  االهل��ي 

املسؤولية كام ينبغي ان يكون هناك اهتامم 
بل  ال��دروس  ونتلقى  نتوجه  وان  بالعلم 
كام  املهمة  هذه  يف  ونتوجه  نسري  ان  بد  ال 
ينبغي و يكون العراق هو مصدر العلامء و 
االساتذة و املفكرين و املهندسني و االطباء 
العلم،  من  عالية  مراتب  بلغوا  الذين 
وخصوصا  مجيعا  االخ��وة  اويص  لذلك 
من تعنيهم هذه املسؤولية ان يكون هناك 
اهتامم باملستوى العلمي ويف نفس الوقت 
ان ترتافق مع اداء هذه املسؤولية االهتامم 
باجلوانب الرتبوية و االخالقية و الدينية«.
االنسان  ان  قائاًل:«  الكربالئي  واض��اف 
ال يمكن ان يرتقي ويزدهر ويؤدي املهمة 
بالعقل  تعاىل  اهلل  اكرمه  كإنسان  حياته  يف 
الكتب  ان��زال  و  االنبياء  وبعثة  الفكر  و 
الرتبوي  اجلانب  باالهتامم يف  اال  الساموية 
ماوصلت  خالل  ومن  هذا  االخالقي  و 
مدارج  يف  ارتقت  و  الشعوب  بعض  اليه 
تدين  ال  التي  ال��دول  حتى  عاملية  تعليم 
العلم  جمال  يف  ارتقت  اهنا  اال  نجد  بدين 
للعلم  نعطي  ان  علينا  جيب  لذا  والتطور 
ايام  نستثمر  وان  كافيًا  وقتًا  ورصانته 
السنة من اجل ان نتعلم وبذلك نجد اننا 

برعاية المتولي الشرعي للعتبة الحسينية وامينها العام..

إقامة احتفالية يوم الوارث السنوي

تقرير: ح�سنني الزكروطي / �سياء اال�سدي /ت�سوير : �سالح ال�سباح
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العطاء الحسيني

حققنا اهلدف املنشود يف مرحلة مهمة من 
حياة االنسان اهلل تعاىل هو خالق االنسان 

ويعرف بقدراته«.
دخلت  التي  »البنت  ان  سامحته  وأوضح 
قد  يكون  قمرية(  )هجرية  التاسعة  سن 
رشف  وهذا  االهلي  اخلطاب  اليها  توجه 
تعاىل،  اهلل  خياطبه  االن��س��ان  ان  عظيم 
باألحكام  التزم  صم  صل  االنسان  اهيا 
عن  وابتعد  الواجبات  هبذه  قم  الرشعية 

مرحلة  اىل  وصلت  قد  كونك  املحرمات 
مرحلة  يف  واصبحت  الفكري  النضج 
هذه  بمثل  االهتامم  من  البد  لذلك  مهمة 
االمور«، مضيفًا، »كام نامل ايضا ان تكون 
هناك مسابقة للطالبة او الطالب املثايل كام 
املعاهد  و  اجلامعات  اغلب  يف  احلال  هو 
حتفيز  هو  املنشود  اهلدف  بذلك  ليتحقق 
هبذه  التحيل  و  االق��ت��داء  عىل  االخ��ري��ن 

الصفات«.
م��دارس  يف  الرتبوي  امل��رشف  كلمة  ام��ا   
الرتبية  قسم  ع��ن  النموذجية  ال���وارث 
والتعليم االستاذ جعفر الربيعي  فقد جاء 
فيها : »من رحاب كربالء ومن ترعة اجلنة 

الذي  الشهادة  بدم  املضمخ  اديمها  ومن 
هاديًة؛  للتأريخ سطورًا  قلم  بمداده  سطر 
التابع  والتعليم  الرتبية  قسم  يترشف 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة 
والتقدير  واالمتنان  الشكر  وافر  بتقديم 
التي  جلميع احلاضين يف هذه االحتفالية 
اهل  مدرسة  من  تعلمناه  ما  عن  ث  تتحدهّ
)عليها  الزهراء  البضعة  ومن  النبوة  بيت 
السرية  ومجال  اخللق  حسن  من  السالم( 

ومن  احلجاب  وعظمة  النفس  وصفاء 
الوارث لسن  التقت فتيات  سرتها اخلالد 
السنوي  يومها  يف  واملشاركة  التكليف 
ينظم  الذي  التعليمية  الوسائل  ومعرض 

من كل عام بارشاف مديرية الرتبية العامة 
يف حمافظة كربالء املقدسة«.

عىل  اهلدايا  تقديم  االحتفال  شهد  وقد 
املتويل  قبل  م��ن  املتميزات  الطالبات 
سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
وجناب  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  االم��ني 
افتتاح  شهد  كام   ، املوسوي  جعفر  السيد 
والطالبات  للطلبة  امل  بصمة  معرض 

ن رسومًا  تضمهّ وقد  الوارث،  مدرسة  من 
لبعض الطالب حتكي بطوالت ومواقف 
عن  ورس��وم��ًا  املقدس،  الشعبي  احلشد 
جاءت  التي  الرسوم  من  وغريها  الطبيعة 
املعرض  شهد  كذلك  الطلبة،  ب��أي��دي 
حممد  الطالب  الخ��رتاع  نموذج  ع��رض 
ال��وارث  مدرسة  طلبة  احد  عدنان  باقر 
جهاز  يف  يستخدم  لربنامج  النموذجية  
دراسية  )مواد  بعرض  ويتمثهّل  احلاسوب 
اىل  متوسط  االول  مرحلة  من  للطالب 

اخلامس اعدادي(.

»أوصي االخوة جميعا 
وخصوصا من تعنيهم 

هذه المسؤولية ان يكون 
هناك اهتمام بالمستوى 
العلمي وفي نفس الوقت 

ان تترافق مع اداء هذه 
المسؤولية االهتمام 

بالجوانب التربوية و 
االخالقية و الدينية«..

البنت التي دخلت سن 
التاسعة )هجرية قمرية( 

يكون قد توجه اليها 
الخطاب االلهي وهذا 

شرف عظيم ان االنسان 
20يخاطبه اهلل تعالى
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استقبل سامحة املتويل الرشعي 
للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ 
ع��ب��د امل��ه��دي ال��ك��رب��الئ��ي، 
احلسيني  الصحن  يف  بمكتبه 
الشهيد  ع��ائ��ل��ة  ال���رشي���ف، 
غيالن  حسوين  صعيب  محيد 
فرقة  اب��ط��ال  اح��د  ال��زي��دي 
ال��ذي  القتالية  ع��يل  االم���ام 
يف  اخلبريات  بقرية  استشهد 

حمافظة نينوى.
االستامع  اللقاء  متخض  وقد 
وتضحياته،  الشهيد  عائلة  اىل 
احتياجاهتا   ع��ىل  وال��وق��وف 
وقد   ، توفريها  يمكن  التي 
مكماًل  ال��ل��ق��اء  ه���ذا  ج���اء 
اخلاصة  ال��زي��ارات  لسلسلة 
ل��ع��وائ��ل ال��ش��ه��داء األب��ط��ال 
د أحواهلم من قبل العتبة  وتفقهّ

احلسينية املقدسة.
حتدثت  ال��س��ي��اق  ه���ذا  ويف 
مسؤولة  حممد  سارة  املهندسة 
)عليها  زينب  احل��وراء  مركز 

الفتيات،  لرعاية  ال��س��الم( 
امل��ن��س��ق ل��ل��زي��ارة، ق��ائ��ل��ًة: 
مركز  وضعه  ملا  »اس��ت��م��رارًا 
برنامج  م��ن  زينب  احل���وراء 
ل��ت��ف��ق��د ع���وائ���ل ال��ش��ه��داء 
احتياجاهتم،  عىل  والتعرف 

عائلة  اىل  زي��ارة  اجرينا  وق��د 
حسوين  صعيب  محيد  الشهيد 
شهداء  اح��د  الزيدي  غيالن 
القتالية  ع��يل  االم����ام  ف��رق��ة 
املوصل  حترير  عمليات  يف 
احليدرية  بمنطقة  والساكن 

نجف،   � كربالء  طريق  عىل 
عن  دف��اع��ًا  استشهد  ال���ذي 
وخملفًا  واملقدسات،  األرض 
عرشة  وتسعة  عائلتني  وراءه 
والدته  مع  زوجتني  من  طفاًل 

و اخته العليلتني«. 

الش��يخ الكربالئ��ي يلتق��ي 
عائل��ة الش��هيد حمي��د صعي��ب 

الزي��دي

مثّمن��ًا له��م تضحياته��ْم 
المبارك��ة..

تقرير: حسنني الزكروطي / ضياء االسدي تصوير : حسنني الرششاحي
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وأض��اف��ت، »وج��دن��ا خالل 
العائلتني  هاتني  ان  ال��زي��ارة 
من  ال��ك��ث��ري  اىل  ب��ح��اج��ه 
بدورنا  ونحن  االحتياجات 
سامحة  اىل  شاهدناه  ما  نقلنا 
املتويل الرشعي للعتبة املقدسة 
هبم  اللقاء  ذلك  اثر  عىل  ليتم 
من  توفريه  يمكن  ما  وتوفري 
هلم،  واملعنوي  امل��ادي  الدعم 
ويف الوقت ذاته ندعو من هذا 
ذات  اجلهات  املقدس  املكان 
جتود  ما  كل  تقدم  ان  العالقة 
لعوائل  دع��م   من  النفس  به 

الشهداء ورعاية ايتامهم«.
م���ن ج��ه��ت��ه حت����دث م��اج��د 
الشهيد  اخ  حسوين  صعيب 
أنهّ  ق���ائ���اًل:  ل�����)األح����رار( 
بمدينة  استشهد  »الشهيد 
امل��وص��ل يف ق��ري��ة اخل��ب��ريات 
من  اش��خ��اص  مخسة  وم��ع��ه 
الوطن  عن  املدافعني  رفاقه 
والعرض واملقدسات  ونحن 
مع  امل��ش��ارك��ة  يف  م��اض��ون 
القتال«،  ساحات  يف  االبطال 
الشهيد  »لعائلة  ان  مضيفًا 
مخسة اخرين يقاتلون حلد هذه 
اندفاعنا  سبب  ان  و  اللحظة 
لنداء  تلبية  هو  للقتال  ه��ذا 
النجف  يف  العليا  املرجعية 

عيل  بالسيد  املتمثلة  االرشف 
ظله  )دام  السيستاين  احلسيني 

الوارف(«.
حممد  احل���دي���ث  وي��ش��ارك��ه 
ابن  الزيدي  حسوين  شهاب 
»شكرنا  ق��ائ��اًل:  الشهيد  عم 

العامة  االمانة  اىل  وتقديرنا 
املقدسة  احلسينية  للعتبة 
امل��ت��م��ث��ل��ة ب��س��امح��ة امل��ت��ويل 
املهدي  عبد  الشيخ  الرشعي 
الكربالئي عىل ماقدمه لنا من 
وشكرنا  ومعنوي  مادي  دعم 

األخوات  اىل  موصول  ايضًا 
زي��ن��ب  احل�����وراء  م��رك��ز  يف 
ونحن  اللقاء  هذا  لتنظيمهن 
واالم��ام  اهلل  نعاهد  ب��دورن��ا 
بأن  السالم(  )عليه  احلسني 
هذا  خدمة  يف  وابناؤنا  نميض 
الرشسة  اهلجمة  وصد  البلد 
داعش  عصابات  تشنها  التي 

االرهابية«.
العتبة  ان  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
املقدسة تكفلت بعالج الطفلة 
التي  الشهيد  ابنة  محيد  نديمة 
سنوات  ثامين  العمر  من  تبلغ 
ساقها  يف  ب��ت��ورم  امل��ص��اب��ة 
ان  الطفلة  م��ادع��ا   ، االي��م��ن 
ورسورها  سعادهتا  عن  تعرب 
ملا منحته اياها العتبة احلسينية 

املقدسة«. 
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تثمينًا للجهود املبذولة من قبل 
احلسينية  املواكب  من  العديد 
وما قدموه من دعم لوجستي 
القتال  ساحات  يف  للمقاتلني 
ونازحي املناطق املحررة ، كرم 
الشعائر  قسم  رئيس  معاون 
احلسينية  العتبة  يف  واملواكب 
يف  الضيافة  دار  يف   ، املقدسة 
الرشيف،  احلسيني  الصحن 
من  االعظم  الرسول  موكب 
بدرع  املقدسة  كربالء  اه��ايل 
التميهّز تثمينًا للمواقف املرشفة 
واستجابتهم  قدموها  التي 
ل��ف��ت��وى امل��رج��ع��ي��ة يف اغ��اث��ة 
وم��ؤازرة  النازحني  اخواهنم 

االبطال يف سوح الوغى. 
وق��ال احل��اج م��ازن ال��وزين:« 
الرشعي  املتويل  من  بتوجيه 
املقدسة  احلسينية  للعتبة 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
برناجمًا  وضعنا  الكربالئي 
الدروع  من  عدد  توزيع  يضم 
اىل عدد من املواكب يف كربالء 
ممن  امل��ج��اورة  واملحافظات 
سامهوا يف دعم القوات االمنية 
امل��ق��دس  الشعبي  واحل��ش��د 
بالدعم  القتال  س��اح��ات  يف 
من  اهلدف  ويأيت  اللوجستي، 
التكريم هو الستذكار املواكب 
اليوم  ،وهذا  قدموه  ملا  وتثمينًا 
نصيب  م��ن  ال��ت��ك��ري��م  ك���ان 
من  االعظم  الرسول  موكب 
ومن  املقدسة،  كربالء  اه��ايل 

شيئًا  اذك��ر  ان  اود  خاللكم 
مهاًم ان التكريم مل يقترص عىل 
مجيع  كون  اخر  دون  موكب 

لكننا حرصنا  متميزة  املواكب 
ال��ت��ي هلا  امل��واك��ب  ن��ك��رم  ان 

باملحافظات  وثقلها  اسمها 
املقدسة  ك��رب��الء  داخ��ل  ويف 
وبقية املواكب من املحافظات 

املجاورة واكرر ليس للموكب 
نفسه وانام التكريم يشمل مجيع 

املواكب يف كل حمافظة وقدبلغ 
عدد الدروع  100 درع«. 

عيل  احل���اج  ع��رب  جهته  م��ن 
ح���ي���اوي م���ع���اون م��س��ؤول 
يف  االعظم   الرسول  موكب 
لألمانة  امتنانه  عن  كربالء:« 
العامة للعتبة احلسينية املقدسة 
معنوي  دعم  من  ماقدمته  عىل 
الوقت  يف  معاهدًا  للموكب 
ان  احلسني  واالم��ام  اهلل  نفسه 
يبذلوا اقىص جهدهم يف تقديم 
لألبطال  تقديمه  مايمكن 
العز  س��اح��ات  يف  امل��راب��ط��ني 
والوغى والعوائل النازحة من 
انتهاء  حلني  النازحة  العوائل 

االزمة بالكامل«.
سبقه  التكريم  هذا  ان  يذكر:« 
ع���دة ت��ك��ري��امت مل��واك��ب يف 
قسم  وان  خمتلفة  حمافظات 
اىل  ماض  واملواكب  الشعائر 
اكثر من 199 موكبا  ان يكرم 
وم���ن خم��ت��ل��ف امل��ح��اف��ظ��ات 

العراقية. 

قسم الشعائر والمواكب
يضع برنامجًا لتكريم عدد 

من المواكب الحسينية 
في كربالء والمحافظات

االحرار : ضياء االسدي /تصوير : حسن خليفة
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أخ���َذ احل��دي��ُث ع��ن ال��واق��ع 
وضورة  البالد،  يف  التعليمي 
ومساحة  حيزًا  به،  النهوض 
املرجعية  خ��ط��اب  يف  ك��ب��رية 
منرب خطبة  العليا، عرب  الدينية 
احلسيني  الصحن  يف  اجلمعة 
الرشيف، حيث كثريًا ما تناول 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
اس  الكربالئي هذا امللف احلسهّ

يف البالد.
ُد سامحته عىل  ة أخرى يؤكهّ ومرهّ
م وإعطائه  ضورة احرتام املعلهّ
مكانته التي تليق به، فضاًل عن 
لتخريج  بالتعليم  الرتبية  ربط 
العلم  محل  عىل  قادرين  طلبة 
كلمته  يف  وذلك  واملسؤولية، 
الرتبويني  للمرشفني  وفٍد  أمام 
الذين  ال��ب��رصة  حمافظة  م��ن 
ألتقى هبم سامحته يف األسبوع 

املايض.
سامحته  أش����ار  ال��ب��داي��ة  يف 
يستحرض  أن  ضورة  إىل 
واملوظفون سواء يف  العاملون 
يف  أو  والتعليم  الرتبية  سلك 
ضورة  األخ��رى،  املجاالت 
العمل قربًة إىل اهلل تعاىل، وأن 
)عزهّ  له  خالصًة  نيتهم  تكون 
رسالتهم  ون  يؤدهّ وهم  وجل( 
األنبياء  مهنة  طبعًا  تشابه  التي 
وامل��رس��ل��ني يف ن��رش ال��دع��وة 
أبناء  ب��ني  وامل��ع��رف��ة  والعلم 

املجتمع.
انبعاث  ضورة  عىل  ��د  أكهّ كام 
الكوادر  بني  والعزيمة  ة  اهلمهّ
النهوض  أجل  من  التعليمية 
بواقع الرتبية والتعليم يف البالد 
املفاهيم  بعد دخول  خصوصًا 
املجتمع  هبا  وقع  التي  اخلاطئة 
أو  يشعر   حيث  من  العراقي 
ظاهرة  بينها  وم��ن  يشعر،  ال 
ت  أضهّ التي  الثالث  ال��دور 
العراق،  يف  التعليمية  بالعملية 
ناهيَك عن ظاهرة كثرة العطل 
أثهّرتمْ سلبًا عىل  التي  الرسمية 
ال  بحيث  التعليمي  املستوى 
ى الطالب خالل الفصول  يتلقهّ

الدراسة املنهج الكامل.
ج س���امح���ة ال��ش��ي��خ  وع�������رهّ
إىل  أخ���رى  ة  م���رهّ الكربالئي 
امل��س��ؤول��ي��ة  ��ل  حت��مهّ ضورة 
الكاملة يف تربية األجيال وبنيهّة 
تعاىل،  اهلل  إىل  الدائمة  القربة 
تنسحب  النية  »هذه  ان  قائاًل: 
أيضًا إىل داخل البيت يف خدمة 
وأوالده��ا،  لزوجها  الزوجة 
مرتتهّبة  عظيمة  آث��ار  فهنالك 
مبينًا  واآلخ����رة«،  الدنيا  يف 
يف  حتهّى  موجود  »األج��ر  ان 
كانت  طاملا  الصغرية؛  األعامل 
)تبارك  اهلل  إىل  القربة  بنيهّة 

وتعاىل(«.
الوفد  أفراد  مطالبة  عىل  ًا  وردهّ

ال���زائ���ر ب��ت��ك��ث��ي��ف خ��ط��اب 
املرجعية الدينية العليا يف أمهية 
حفظ حقوق الكوادر التعليمية 
د سامحته أنهّ هذا  ومحايتهم، أكهّ
املوضوع بالطبع يأخذ مساحة 
خطبة  خ���الل  االه��ت��امم  م��ن 
أن  أج��لِ  من  املباركة  اجلمعة 
املسؤولني  إىل  الصوت  يصل 
والقائمني عىل العملية الرتبوية 
وكذلك جلميع أفراد املجتمع.

عباس  األستاذ  بنيهّ  جهته  من 
وفد  ق  منسهّ الشمري؛  غ��ازي 
البرصة، ان »الوفد يمثهّل مديرية 
ويضمهّ  البرصة،  حمافظة  تربية 
التدريسية  الكوادر  من  عددًا 
ال��رتب��وي��ني، وقد  وامل��رشف��ني 
بسامحة  لقائنا  خالل  قنا  تطرهّ
من  العديد  الكربالئي  الشيخ 
بالعملية  اخلاصة  املوضوعات 

مشاكل  بينها  ومن  الرتبوية، 
واجحافه  التدرييس  املنهج 
ت��اري��خ وس���رية أهل  يف ذك��ر 
البيت )عليهم السالم(، فضاًل 
الكوادر  محاية  موضوع  عن 
خدمتمْ  طاملا  التي  الرتبوية 
والنفيس  الغايل  مت  وقدهّ البلد 
األهايل  بعض  من  ُتقابل  فيام 
واإلهانة  باإلساءة  واملتنفذين 
القتل  إىل  بعضها  تصل  والتي 

والتعنيف«.
»اللقاء  أن  الشمري  وأك���د 
العليا  الدينية  املرجعية  بممثل 
فسامحته  إجي��اب��ي��ًا،  ل��ق��اًء  ك��ان 
العملية  بات  ملتطلهّ جدًا  هم  متفهّ
فيه،  حيصل  وم��ا  التعليمية 
بمفاحتة  شخصيًا  وعدنا  وقد 
اجلهات املسؤولة بتوفري احلامية 

الالزمة للكوادر التعليمية«.

الشيخ الكربالئي 
يناقش مع وفد 
من تربوّيِي 
البصرة الواقع 
التعليمي في 
البالد..

األحرار/ عيل الشاهر 
تصوير/ أمحد القرييش
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السيدة  تزامنًا مع ذكرى والدة 
ال��س��الم«،  »عليها  ال��زه��راء 
للعتبة  العامة  االمانة  افتتحت 
احل��س��ي��ن��ي��ة امل��ق��دس��ة امل��رك��ز 
ال��ص��ح��ي ل��ط��ب��اب��ة االس��ن��ان 
احلشد  شهداء  بإيتام  اخل��اص 
مدينة  يف  امل��ق��دس  الشعبي 
السالم«  »عليه  احلسني  االمام 

للزائرين. 
وق���د ح��رض ح��ف��ل االف��ت��ت��اح 
العتبة  إدارة  مسؤويل  من  عدد 
من  طبية  وك����وادر  امل��ق��دس��ة 
والسادة  كربالء  صحة  دائ��رة 
»عليه  احلسني  االم��ام  خدمة 
ال��س��الم« وامل��ش��اي��خ ال��ك��رام، 

لسامحة  بكلمة  احلفل  وابتدأ 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
الشيخ  فضيلة  عنه  نيابًة  ألقاها 
فيها  م��ب��ارك��ًا  االس���دي  ع��امد 
إلدارة مدينة الزائرين عىل هذه 
اخلدمة املباركة لعوائل الشهداء 

االبرار.
الدكتور صباح  تلتها كلمة  ثم   
احلسيني مدير مستشفى االمام 
نيابًة  القاها  الطبية  احلسني 
الصفار  ضياء  الدكتور  عنه 
ب��ع��ده��ا ت��وج��ه احل����اضون 
يف  للمبارشة  ال��رشي��ط  لقص 
اطلعهم  حيث  املركز،  افتتاح 
مدير  ط��ه  االم��ري  عبد  احل��اج 

اقسام  ع��ىل  ال��زائ��ري��ن  مدينة 
من  حيتويه  وما  الصحي  املركز 
خ��دم��ات ك��وح��دة ال��ط��وارئ 
وغرفة الطبيب املعالج ووحدة 
من  وغ��ريه��ا  االس��ن��ان  طبابة 

الوحدات االخرى. 
احلاج  حتدث  السياق  هذا  ويف 
شعبة  مسؤول  املياحي  امح��د 
رعاية ذوي الشهداء واجلرحى 
العامة  االمانة  »ترعى  قائاًل: 
منذ  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
وحلد  املباركة  الفتوى  صدور 
االن ومن خالل شعبتنا اعدادًا 
الشعبي  احلشد  ايتام  من  كبرية 
وت��ق��دم هل��م ال��دع��م امل���ادي 

اخلدمات  وكذلك  واملعنوي 
الطبية وغريها، وبدورنا نبارك 
بافتتاح  املبذولة  اجلهود  ونثمن 
لطبابة  الصحي  امل��رك��ز  ه��ذا 
احلشد  بأيتام  اخلاص  االسنان 
مه  نقدهّ الشعبي وهو يشء قليل 
التي  الكريمة  العوائل  لتلك 
للجهاد  ابناءها  وحثهّت  مت  قدهّ
الدينية  املرجعية  لنداء  تلبية 
كام  واملقدسات  للدين  ونرصة 
االطباء  االخ��وة  جهود  نبارك 
ال��ذي��ن ي��ق��دم��ون خ��دم��اهت��م 
ونسأل  امل��رك��ز  يف  التطوعية 
التوفيق  ���ل  وجهّ ع��زهّ  ال��ب��اري 

والسداد للجميع«.

شعبة رعاية ذوي الشهداء والجرحى

تشارك بافتتاح مركز صحي مجاني
 أليتام شهداء الحشد الشعبي المقدس

تقرير/ قاسم عبد الهادي
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االحرار :ضياء االسدي        تصوير : حسنين الشرشاحي
ترشف وفُد من وزارة الدفاع 
العتبات  ب��زي��ارة  العراقية، 
كربالء  حمافظة  يف   املقدسة 
املقدسة، بعد ان اجرى زيارة 
رس��م��ي��ة جل��رح��ى ال��ق��وات 
الشعبي  واحل��ش��د  االم��ن��ي��ة 
الكفيل  مستشفى  يف  املقدس 
الصحية  حالتهم  عىل  واطلع 
حممد  امل��ق��ات��ل  بينهم  وم��ن 

رمضان البدري.
اك�����د ذل������ك  ال���دك���ت���ور 
سكرتري  السعيدي  ص��الح 
ترصيح  يف  ال���دف���اع  وزي����ر 
»االح����رار«  جملة  ب��ه  خ��ص 
زيارتنا  واض���اف:»ج���اءت 
السيد  م��ن  ب��ت��وج��ي��ه  ه���ذه  
اجلريح  لزيارة  الدفاع  وزير 
احد  البدري  رمضان  حممد 
القتالية  العباس  جرحى فرقة 
املقدس  الشعبي  احلشد  يف 
الرشعي  املتويل  ذكره  والذي 

للعتبة العباسية املقدسة السيد 
امحد الصايف يف احدى خطب 
سيجري  ان��ه  وق��ال  اجلمعة 
اطرافه  السرتجاع  عملية  له 
مع  العودة  اجل  من  وساقيه 

اخوانه يف ساحات القتال«.
يف سياق متصل اوضح عضو 
احلسينية  العتبة  ادارة  جملس 
عوز  فاضل  احل��اج  املقدسة 
وفدًا  اليوم  »استقبلنا  قائاًل: 
الدفاع تألف  ممثاًل عن وزارة 
قيادة  رئيس  نائب  م��ن  ك��ل 
االوس��ط  ال��ف��رات  عمليات 
ال��ع��ام  م��دي��ر  م���ع���اون  ،و 
كادر  مع  املحاربني  لشؤون 
زي��ارة  اللقاء  واثمر   ، طبي 
جرحى  بينها  من  مواقع  عدة 
وال��ق��وات  الشعبي  احل��ش��د 
الكفيل  مستشفى  يف  االمنية 
االنتصارات  حول  واحلديث 
عيل  لواء  ابطال  يقدمها  التي 
االك���رب ول����واء ال��ط��ف��وف ، 
الوفد  زي��ارة  ان  احلمد  وهلل 
وزادت  بالنجاح  تكللت 
م���ن م��ع��ن��وي��ات اجل��رح��ى 
اهلمة  كل  فيهم  وجدنا  الذين 

ميادين  اىل  للعودة  والعزيمة  
يف  اخ��واهن��م  مل���ؤازرة  القتال 
للقضاء  ال��ق��ت��ال  س��اح��ات 
تسمى  ما  عىل  كامل  بشكل 

داعش«.

وفد ممثل عن وزارة الدفاع يزور جرحى 
مستشفى الكفيل ويتشرف بزيارة عتبات كربالء.
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تعترب  هذه  ة  للمحطهّ وبالنسبة 
 )RO( اضخم حمطة حتلية ماء
يف  سة  املقدهّ احلسينية  للعتبة 
فيها  والعمل  كربالء  حمافظة 
 24( ال�  م��دار  عىل  سيستمر 
السياق  ه��ذا  ويف  س��اع��ة(، 
ث مسؤول وحدة حمطات  حتدهّ
التحلية املهندس مؤمن حسن 
املساحة  »تبلغ  قائاًل:  إبراهيم 
مرت   1200 ة  للمحطهّ الكلية 

املرشوع  يتكون  حيث  مربع، 
من حمطة املاء )RO( وبطاقة 
يف  مكعبا  م��رتا   20 انتاجية 
اخلام  امل��اء  خزين  مع  اليوم 
مكعب  م���رت   100 ب��س��ع��ة 
مكعب  مرت   300 اىل  اضافة 
ويتم   ،)RO( ال�  امل��اء  خلزن 
عىل  جماين  بشكل  املاء  توزيع 
املناهل  طريق  عن  املواطنني 
امل��اء  حوضيات  اىل  اض��اف��ة 

عىل  اخلام  املاء  بتوزيع  تقوم 
طريق)كربالء/ النازحني 

النجف(.
شبكتني  عىل  حتتوي  املحطة 
ل��ت��وزي��ع امل����اء، اض��اف��ة اىل 
ارب���ع ال��ي��ات »ح��وض��ي��ات« 
)RO( ال�  املاء  بنقل  خاصة 
مرتا   22 منها  الواحدة  سعة 
منتسبي  من  والكثري  مكعبا، 
قسم  وش���ع���ب  وح������دات 

احلسينية  العتبة  يف  الصيانة 
هذا  بإنجاز  ش��ارك  املقدسة 
منتسبو)وحدة  ومنهم  العمل 
البناء، وحدة السباكة، وحدة 
احل��دادة،  وح��دة  املحطات، 
الصباغة(وسيرشف  وح��دة 
وح��دة  امل���رشوع  ادارة  ع��ىل 
شعبة  اىل  التابعة  املحطات 
معاجلة املياه يف قسم الصيانة.

شعبة  م���س���ؤول  وأوض�����ح 

اس��تكماالً لمش��روع العتب��ة الحس��ينية 
المقدسة في توزيع الماء الصالح للشرب 
ال��� )RO( في اكثر عدد نق��اط ممكنة من 
محافظة كربالء، تم مؤخرا انشاء مشروع 
محط��ة تحلي��ة الم��اء ال��� )RO( ف��ي حي 
االنتفاض��ة عل��ى طري��ق )كربالء/النج��ف( 

بجهود  منتسبي قسم الصيانة.

تخفي��ف  الجدي��دة  المحط��ة  وس��تضمن 
الع��بء عن ثالث محطات للم��اء موجودة 
في المنطقة نفسها والقريبة منها وهي 
محط��ة موق��ع العط��اء وكذل��ك المحطة 
الموج��ودة في حي الملحق مقابل س��وق 

الحبوبي ومحّطة حي الرسالة ايضا. 

العتبة الحسينية المقدسة
 )RO( ���تبني اكبر محطة تحلية وتصفية الماء ال

تقرير/ قاسم عبد الهادي       عدسة/ صالح السباح
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تطمح العتبة 
الحسينية المقدسة 
إلى زيادة أعداد 
محطات تصفية الماء 
ال� )RO( ولدينا حّتى 
اآلن )30 محطة( ضخمة 
عاملة في توزيع الماء 
بصورة مباشرة على 
المواطنين 

تبلغ المساحة الكلية 
للمحّطة 1200 متر مربع، 
حيث يتكون المشروع 
من محطة الماء االرو 
وبطاقة انتاجية 20 متر 
مكعب باليوم؛ مع 
خزين الماء الخام بسعة 
100 متر مكعب اضافة 
الى 300 متر مكعب 
،)RO( �لخزن الماء ال

الصيانة  قسم  يف  املياه  معاجلة 
حمسن:  جميد  حممد  املهندس 
العتبة  مل����رشوع  اس��ت��ك��امال 
املاء  بتوزيع  املقدسة  احلسينية 
الصالح للرشب يف اكثر عدد 
نقاط ممكنة يف حمافظة كربالء 
امل��ق��دس��ة وت��ق��ل��ي��ل ال��ع��بء 
احل��اص��ل ع��ىل امل��واط��ن��ني يف 

العتبة  تطمح  امل���اء،  ت��وف��ري 
زي��ادة  إىل  املقدسة  احلسينية 
امل��اء  تصفية  حمطات  أع���داد 
اآلن  حتهّى  ولدينا   )RO( ال� 
عاملة  ضخمة  حمطة(   30(
يف توزيع املاء بصورة مبارشة 
 6 اىل  اضافة  املواطنني  عىل 
حمطات صغرية تشارك العمل 
امل��ب��ارش  امل���اء  ب��ت��وزي��ع  فيها 

للمواطنني«. 
»بالنسبة  ح��دي��ث��ه،  وت��اب��ع 
اضخم  تعترب  ه��ذه  للمحطة 
 )RO( ال���  م��اء  حتلية  حمطة 
يف  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
خالل  م��ن  ك��رب��الء  حمافظة 
املساحة  ه��ذه  عىل  احلصول 
املرشوع  هذا  إلنشاء  الكبرية 
هذه  شيدت  حيث  اخلدمي، 
املحطة عىل جزء من االرض 

وت��رك اجل��زء االخ��ر لغرض 
استخدامه تشييد مشتل للعتبة 
إنشاء  اىل  اض��اف��ة  احلسينية 
للمواطنني،  ع��ام��ة  حديقة 
ال��ب��دء  خ��ط��ط��ن��ا  يف  وك����ان 
ومن  ص��غ��رية  حمطة  بإنشاء 
حساب  وبعد  توسعتها،  ثم 
الكلف املادية نسبة لالوضاع 
يمر  التي  الصعبة  االقتصادية 
هبا البلد فكرنا بنصبها بشكل 

ضخم مبارشة، خدمة ألهايل 
املحافظة«. 

يبني  اخل��ام  امل��اء  خيص  وفيام 
ماء  استخدام  »يتم  حمسن، 
اىل  بتحويله  ونقوم  اإلسالة 
وهناك  ال��ن��ق��اوة،  ع��ايل  م��اء 
تعاون مع دوائر الدولة ومنها 
املجاري  ودائ��رة  امل��اء  دائ��رة 
بتزويدهم  الكهرباء  ودائ��رة 
ان  مضيفًا  طوارئ«،  خط  لنا 
»هذه املحطة ستقوم بتخفيف 

ث��الث حمطات  ال��ع��بء ع��ن 
 )RO( ال����  ل��ل��امء  اخ����رى 
او  نفسها  املنطقة  يف  موجودة 
القريبة منها وهي حمطة موقع 
نقل  عىل  تعتمد  التي  العطاء 
التناكر  طريق  عن  خ��ام  م��اء 
الصالح  امل���اء  ت��وف��ري  وت���م  
نقله  عرب  للنازحني  للرشب 
بالصهاريج؛ وعملية نقل املاء 
يف هذه احلالة تكون مضاعفة، 
وهذه املحطة سيكون اعتامدها 
عىل  مبارش  بشكل  الرئييس 
اسالة الدولة ونقوم فقط بنقل 
املاء ال� )RO( للتخفيف عن 
وكذلك  العطاء  موقع  عمل 
حي  حمطة  يف  الضغط  خيفف 
سوق  مقابل  الكائنة  امللحق 
الضغط  وسيخفف  احلبويب 
عن موقع حي الرسالة ايضا، 
امل��واق��ع  ه��ذه  ان  خصوصا 
يتواصل  الصيف  فصل  يف 
العمل فيها عىل مدار ال� )24(
ومن  مستمر  بشكل  ساعة 
وكميات  ت��وق��ف،  اي  دون 
املاء املوجودة هنا ضخمة وال 
وتوزيعها  تربيدها  نستطيع 
نفسه  وبالوقت  املواطن،  عىل 
سنقوم بنصب برادات توزيع 
من  واملستطرقني  للامرة  املاء 

املنطقة وغريها.       

م. مؤمن حسن إبراهيم       م. محمد مجيد محسن
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مراسيم احياء مناسبة وفاة 
السيدة زينب )عليها السالم( في 

كربالء المقدسة 
عدسة/ قاسم العميدي
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)عليهم  البيت  أهل  يكتِف  مل 
فقط،  املاديهّ  بالعطاء  السالم( 
وللرسول  للرسالة  موا  قدهّ بل 
دسة، هنالك صور  أنفسهم املقهّ
عند  اإليثار  ص��ور  من  كثرية 
السالم  عليها  الزهراء  السيدة 
مدى  عىل  خالدة  بقيت  التي 
ت  وأثرهّ آثرت  وقد  األزم��ان، 
ت بنفسها وعياهلا وماهلا  وضحهّ
الدين  إحياء  أجل  من  وإرثها 
وبقائه خالدا عىل مر األزمان، 
كان  ال��س��الم  عليها  فاطمة 
خصاهلا،  أوض��ح  من  اإليثار 

ابنها  عنها  روى  التي  فهي 
السالم  عليه  املجتبى  احلسن 
للمؤمنني  تدعو  سمعتها   :
وتكثر  يهم  وتسمهّ واملؤمنات 
لنفسها  تدعو  وال  هلم  الدعاء 
ال  مل  أم��اه  يا  هلا:  فقلت  بيشء 
تدعني  ك��ام  لنفسك  ت��دع��ني 
لغريك؟ فقالت: ) يا بني اجلار 
طوت  التي  وهي  ال��دار(،  ثم 
لياٍل  وثالث  أيام  ثالثة  جوعًا 
عليه  ع��يل  املؤمنني  أم��ري  م��ع 
أنفسهام  عىل  آثرا  حني  السالم 
سة مسكينًا ويتياًم وأسريًا،  املقدهّ

فأنزل  صائمني،  جائعني  فباتا 
اهلل جلهّ وعزهّ آية اإلطعام...

اإليثار  نأخذ صورة من صور 
ومن أخالقها عليها السالم يف 
)العفة( ، لقد ضبت الصديقة 
أروع  السالم  عليها  الزهراء 
املسلمة  للمرأة  االيثار  صور 
الصاحلة  للمرأة  أس��وة  فهي 
يف  س��واء  وحجاهبا  عفتها  يف 
امل��ن��زل أو خ��ارج��ه ،  داخ���ل 
األجنبي  الرجل  مع  وتعاملها 
عىل  وفعاًل  ق��والهّ  أكدهتا  وقد 
ل��ل��م��رأة  احل��ج��اب  ضورة 

املسلمة ، فقد روي عنها عليها 
السالم ملا سئل عنها عن قول 
الرسول )صىل اهلل عليه وآله(: 
ل��ل��م��رأة(؟  خ��ري  يشء  )أي 
ترى رجاًل وال  )أن ال  قالت: 

يراها رجل(.
)ع(  ال��زه��راء  السيدة  كانت 
رشف  عىل  املحافظة  يف  هتتم 
امل�����رأة وح��ف��ظ ك��ي��اهن��ا عن 
ط��ري��ق احل���ج���اب وال��ت��س��رت 
ف��ال��زه��راء)ع��ل��ي��ه��ا ال��س��الم( 
للمرأة درسًا يف  تعطي   كانت 
يكون  وال  وال��رشف  الكرامة 

اإليثار عند الزهراء )عليها السالم( 
مستق من بحث 

للباحثة )عروبة قحطان 
حسن الخفاجي(، 

مهرجان )روح النبّوة( � 
شعبة مدارس الكفيل 

الدينية النسوية � 
العتبة العباسية 

المقدسة
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احلجاب  طريق  عن  إال  ذلك 
كانت  السالم  عليها  ا  أهنهّ حتى 
ت��ت��ح��رج م��ن رؤي���ة ال��رج��ل 
بالبصري  فكيف   ، األع��م��ى 
املؤمنني  أم��ري  ف��ق��ال  ...؟! 
أعمى  )استأذن  السالم:  عليه 
السالم(  )عليها  فاطمة  عىل 
اهلل  رس���ول  ف��ق��ال  فحجبته 
وسلم(  وآل��ه  عليه  اهلل  )صىل 
يراك؟  ال  وهو  حجبته  مل  هلا: 
مل  إن  السالم(:  )عليها  فقالت 
يشم  أراه وهو  فأنا  يراين  يكن 
)صىل  اهلل  رسول  فقال  الريح 
أنك  أشهد  وآل���ه(:  عليه  اهلل 

بضعة مني(.  
السالم  عليها  الزهراء  والتزام 
باحلجاب اإلسالمي مل يمنعها 
يف  ال��رس��ايل  دوره��ا  أداء  عن 
اإلس��الم  عقائد  ع��ن  ال��دف��اع 
أبيها املصطفى صىل اهلل  وُسنهّة 
واسرتجاع  وسلم  وآل��ه  عليه 
وصفها  فقد   ، السليب  ها  حقهّ
الرواة حينام جاءت إىل مسجد 
النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم 
بكر  أبو  أمجع  ملا  )أنه   : بقوهلم 
عليها  فاطمة  منع  عىل  وعمر 
ذلك  بلغها  و  فدكًا  السالم 
و  رأسها  عىل  مخارها  الث��ت 

يف  وأقبلت  بجلباهبا  اشتملت 
قومها  ونساء  حفدهتا  من  ملٍة 
مشيتها  خت��رم  م��ا  ذي��وهل��ا  تطأ 
مشية رسول اهلل ) ص ( حتى 
يف  وهو  بكر  أيب  عىل  دخلت 
حشد من املهاجرين واألنصار 
مالءة  دوهنا  فنيطت  وغريهم 
أجهش  أَنًة  أَنت  ثم  فجلست 
ال��ق��وم هل��ا ب��ال��ب��ك��اء ف��أرت��ج 
املجلس ثم أمهلت هنيئة حتى 
إذا سكن نشيج القوم وهدأت 

فورهتم .....(. 
فمن احلقهّ أن يقتدى هبا عليها 
السالم يف كل ما آثر عنها من 

فعفتها  واحلياء  العفة  مظاهر 
حتى  بل  فقط  حياهتا  يف  ليس 
السالم  استشهادها عليها  بعد 
 ، يسرتوها  بأن  أوصت  حيث 
عميس:  بنت  ألس��امء  فقالت 
 ، يسرتين  شيئًا  يل  جتعيل  ))أال 
بالنساء  ما يصنع  استقبح  فإينهّ 
الثوب  امل���رأة  ع��ىل  ي��ط��رح   ،
إين   : أسامء  فقالت   ، فيصفها  
باحلبشة  يصنع  شيئًا  رأي��ت 
 ، النعش  هيئة  هلا  فصنعت   ،
فقالت عليها السالم : اصنعي 
اهلل  س��رتك  اسرتيني  مثله،  يل 
أول  نعشها  فكان   ، النار  من 
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نعش ُأحدث يف اإلسالم ، واختذ بعد ذلك 
ُسنهّة((.

الزهراء  إيثار  من  يستنتج  ما  أب��رز  ومن 
)عليها السالم(:

–  الزهراء عليها السالم ليست شخصا   1
منها  نتعلم  أن  جي��ب  م���رشوع  ه��ي  ب��ل 
عىل  وتطبيقها  والعرب  الدروس  ونستلهم 

أرض البسيطة .
2 - ففي عهد اجلاهلية مل تكن للمرأة أي 
كاحليوانات  تعيش  فهي  باملجتمع  منزلة 
املرياث  من  كمنعهن   ، حقوقها  وتسلب 
كان  وزواج��ه��ن  أح��ي��اء  وه��ن  ودفنهن 
تسميات  عليها  يطلقون  وكانوا  اسرتقاقا، 
كالشيطان  سلطان  من  هبا  اهلل  أن��زل  ما 
والعار وغريها ، ثم جاء اإلسالم وأعطاها 
كإنسانة  تعيش  فهي  االجتامعية  مكانتها 
واملامرسات  عبوديتها  وحرم  كريمة،  حرة 
بني  ث��م   ، ضدها  يامرسوهنا  ك��ان��وا  التي 
حقوق هذه اإلنسانة املكرمة حتى سميت 
سورة باسمهن لضعفهن وعلوا من شأهنن 
حصل  ما  ذلك  عىل  ومثال   ، املجتمع  يف 
مع  وتعاملها  السالم  عليها  الزهراء  عند 
الرجل األجنبي حيث ضبت أروع صور 
للمرأة  أسوة  فهي  املسلمة  للمرأة  االيثار 
الصاحلة يف عفتها وحجاهبا سواء يف داخل 
املنزل أو خارجه ، وقد أكدهتا قوال وفعاًل 
عىل ضورة احلجاب للمرأة املسلمة وهذا 
ما شاهدناه يف الواقع )التزام النساء بالعفة 

واحلجاب(  .
3 -  حتقيق للكامل اإليامين ، فلنستلهم من 
ة والعزيمة يف الوفاء  الصديقة الطاهرة اهلمهّ
اإليامن  من  وتعاىل  تبارك  اهلل  عاهدنا  بام 
كتبه  به  ونزلت  رسله  به  ج��اءت  وب��ام  به 
صالح  فيه  مما  وي��رىض  حيبهّ  بام  والعمل 
فإننا مسائلون غدًا عن كل  األمة وخريها 

يشء.
الكرامة والرشف حيث كانت عليها   - 4
املرأة  رشف  عىل  املحافظة  يف  هتتم  السالم 
وحفظ كياهنا عن طريق احلجاب والتسرت 
فالزهراء )ع( كانت تعطي  للمرأة درسًا يف 
الكرامة والرشف وال يكون ذلك إال عن 
السالم  عليها  ��ا  أهنهّ حتى  احلجاب  طريق 
األعمى  الرجل  رؤية  من  تتحرج  كانت 

،فكيف بالبصري؟!
5 - اإليثار طريق إىل حمبة اهلل تعاىل.
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مقاالت

باالقتحام  التفكري  ع��ىل  حمصور  عقيل 
ممتلئة  فحيايت  أخ��رى،  خاطرة  تشغله  ال 
يا  ألقاك  الليلة  هذه  قدرا،  ميت  سهّ باشياء 
بيت  امام  هنا  انا  بدمائي،  مرضجا  اهلي 
هتاويم  وتثقلني  خفافيش)داعش(،  من 
ان  من  خوفا  املوىل،  وارش��ادات  القيود، 
اطفال  او  نساء  عىل  حيوي  البيت  يكون 
وشيوخ كي ال نتسبب بقتلهم فالوحوش 
قلوهبا خاوية من االنسانية ... يايت صوت 

احد رفاقي وكانه سمع هسيس كالمي:
يا )نظري( لست وحدك من يريد   -
االستشهاد، أنت حتظى هبا يف أي وقت، 
اللقيطة  السود  الكالب  اح��ذر  ولكن 
ونحن  االث��ر،  ومقتفي  قناصة  عيون  هلا 
يتخذونه  اهنم   نعلم  بيت  يف  نحاصهم 
ال  للعيان..  ب��ادي��ة  واسلحتهم  وك���را، 
بال  ال��دار،  تدخل  ان  )نظري(  يا  تسطيع 

رصد وال قصف وال رعد.
جاء تأييد اجلميع بالصرب واختيار الشهيد 
باالتفاق..فاقتحام  العملية  سينفذ  الذي 
هو  العسكرية  التقديرات  حسب  البيت 
املوت االكيد الحمال منه، وأنا ليس لدي 
غري ازجاء الثناء، عىل الشهامة والرجولة 
االبطال عىل من  بني  بالتفاوض  والقبول 

سيفوز اوال بالشهادة...

بطال  بيننا  من  سنختار  قال:  قاسم  قائدنا 
ان  بعد  نخرج،  ما  قدر  باخلروج  حيظى 
اص��وات  نطفئ  كي  املكان  هل��ذا  وصلنا 
يلهجون  فاجلميع  التكفرييني،  من  الرش 
حققناه  بام  ويعجبون  يتساءلون  بذكرنا، 
كل  حلياة  باملداورة  سنقوم  لذا  تقدم!  من 
املرجعية  قناديل  من  سبعة  ...نحن  منا 
احلسينية..  للعتبة  القوية  ورماح  الدينية 
العيل االكرب عن  بلوائها  حررننا، ودافعنا 
وتعدينا  واملقدسات،  والعرض  االرض 
البعيد.. اخلطر  وحجمنا  والقلق  اخلوف 
من  قدمناه  ما  مقدار  وح��ده،  اهلل  ويعلم 
وجل.. وال  تردد  بال  ونقدم  تضحيات، 
اقلنا  ليس  شهيدا  سيكتب  الذي  فالبطل 
حظا يف احلياة فنحن لبينا النداء من اجل 
قائمة  مشاريع  ومجيعنا  امل��ب��ادئ،  تلك 

للشهادة من اجل العراق واالسالم ...
حني قال قاسم »البطل املختار« اقلنا حظنا 
فعائلتي  انا،  اكون  ان  احلياة...متنيت  يف 
اليش  وجنينها،  زوج��ت��ي  م��ن  متكونة 
انفك  ما  التي  ىل  اجُلهّ تقع  ان  عليه،  اخاف 
سيجمعون  بذكرها  الهجني  املجاهدون 

أمرهم للفوز بالشهادة..
سالحهم يف كفهم يرتصدون أي حركة، 
متعدين غاية القلق يف فرتة الرتقب الشديد 

هذه، بل فرتة االحلاح وااليذان باالقتحام 
وصلت اىل ذروهتا بني املجموعة ان حيلوا 
اخلطر برجل واحد بعد ان تيقنوا ان البيت 
ممتلئ بالدواعش املفخخني بالقنابل احلية 
بالعبوات  ملغومة  والشبابيك  والباب، 

الناسفة...
اتصل  جعلني  الشهادة  عىل  اصاري 
بزوجتي، وأوصيها ان تضع طفيل املوعود 
)حسني( الذي كنت أحلم ان أراه، فوق 
القرب لكي أسمع بكاءه ان تقلد بالشهادة، 
.. وانطلقت نحو البيت  وان ال تبكي عيلهّ
التي  اخطو وادنو حذرا، كهدأة الصمت 
ختيم قبل تصبب املطر من السامء، ويعلم 
وانا  عليه..  اقدمت  ما  مقدار  وحده،  اهلل 
الدماء  ه��ول  من  أدر  ومل  البيت  اقتحم 
حققت  لقد  فعلته،  ما  حينذاك  والرصاخ 
)العراق  والعلامن  ان��ا  أك��ون  ان  حلمي 

واحلسني( بجسد واحد...
اقوله  ان  اريد  الذي  اكتم  ان  استطيع  ال 
عن شهاديت يف هلل وانا عىل الثرى احترض 
والبني  يل  صليت  االخ��رية،  النزعة  يف 
ولكم،  املجاهدين  ولرفاقي  وزوجتي 

فصلوا من اجيل كلام تذكروين.
الشهيد 

حيدر عاشور الفوز  بالشهادة 
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تم   1897 ال��ع��ام  هن��اي��ة  يف 
قنصاًل  روزن  فردريك  تعيني 
أملانيًا يف بغداد، وقد حتدث يف 
مشاهداته  عن  كثريًا  مذكراته 
صعوبات  من  إليه  وماتعرض 
يف الطريق بسبب املدة الطويلة 
إىل  ب��رًا  سفره  استغرقها  التي 
العراق، وعن وجوده يف بغداد 
ومشاهداته وتنقالته يف أرجاء 
العراق وعالقته بالشخصيات 
السياسية. حيث بدأ بمذكراته 
وهو يقول ) يف أحد أيام شهر 
 1879 سنة  من  األول  كانون 
وزارة  يف  مكتبي  عىل  وجدت 
فلام   ، خمتومًا  كتابًا  اخلارجية 

ينبئني  إن��ه  رأي���ت  فضضته 
ب��غ��داد،  يف  قنصاًل  بتعييني 
وبرضورة سفري إليها بأقل ما 

يمكن من التأخري(.
يقول فردريك انه وصل بغداد 
نيسان  شهر  من  اخلامس  يف 
قد  يكون  وهنا   1898 سنة 
ال��ربي  اس��ت��غ��رق يف ط��ري��ق��ه 
من  أكثر  بغداد  إىل  للوصول 
ينهي  أن  وبعد  أشهر،  ثالثة 
يف  كقنصل  عمله  م��ن  ع��ام��ًا 
ينقل  آخ��ر  أم��ر  يصدر  بغداد 
فيقول:  طهران  إىل  فردريك 
ثم تلقيت برقية من برلني فيها 
طهران  إىل  للتوجه  تعليامت 

هناية  ه��ذا  وك��ان  تأخري  دون 
عهدي يف بغداد، لكني مل أشأ 
أن أفارق أرض مابني النهرين 
بابل،  آثار  بزيارة  أقوم  أن  قبل 
وكذلك مدينة كربالء املقدسة 
كام جاء يف مذكراته التي نقلها 
صفوت  فتحي  نجدة  االستاذ 
يف كتابه ) العراق يف مذكرات 
األج��ان��ب(،  الدبلوماسيني 
وبالفعل فقد زار فردريك آثار 
كربالء  إىل  ذهب  ومنها  بابل 
يف  وجوالته  مشاهداته  وعن 
وصولنا  عند  يقول:  كربالء 
قد  خدمنا  ك��ان  ك��رب��الء  إىل 
صغرية   دارًا  لنا  إس��ت��اج��روا 

نظيفة واعدوا لنا عشاًء،  وقد 
رسرنا بلقاء موظف شاب من 
بغداد اسمه شاكر أفندي وكنا 
نعرفه معرفة جيدة فدعوناه ان 
بنا  طاف  ثم  العشاء  يشاركنا 
يف  العشاء  بعد  أفندي  شاكر 
املدينة كلها وقد أدهشنا ما رأينا 
نتوقعهام،  مل  وهب��اء  رون��ق  من 
كمعظم  بغداد  كانت  وبينام 
بعد  باملقربة  أشبه  الرشق  مدن 
غروب الشمس كانت كربالء 
باحلركة  وتزخر  باحلياة  تطفح 
واألس��واق  الشوارع  وكانت 
ومعظم  م���ض���اءة  ال���ك���ربى 
مفتوحة  )الدكاكني(  املخازن 
من  وأكثرهم  الزوار  ومجاهري 
اللغة  يتكلمون  وهم  الفرس 
أذربيجان  من  ويأتون  الرتكية 
وم���ن خ���راس���ان ت��ع��ج هبم 
وقد  املقاهي  ومتتلئ  الشوارع 
للحياة  الزاهية  باملناظر  متتعنا 
أية  نلق  ومل  احلقيقة  الرشقية 
كان  وربام  ازعاج  أو  مضايقة 

ماذا قال قنصل المانيا 
عن كربالء سنة 1898؟

بعد ان أبهرته قبابها الذهبية...

د. عيل العكيدي

تــراث
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  مل يعرف عىل وجه التحديد 
ت���اري���خ ب��ن��اء م��رق��د ذي 
موجودا  كان  لكنه  الكفل 
أشارت  حيث  املغول  أي��ام 
اىل  التارخيية  املصادر  بعض 
الدين اآلوي  تاج  السيد  أن 
كان يقيم يف قرية بر املالحة 
يف  واعظا  وك��ان  )الكفل( 
قريته حيث نصب يف صحن 
منربا  الكفل  ذي  مشهد 

وأقام فيه اجلمعة واجلامعة.
الدين  ح��رز  الشيخ  وذك��ر 
للمسجد  مشاهدته  ع��ن 
النخيلة  مسجد  )يف  فيقول: 
حم����راب ورك���ن���ان ورأي��ن��ا 
العثامين،  العهد  يف  رسمه 
الذي  املوضع  انه  واملشهور 
أيب  بن  عيل  اإلمام  فيه  صىل 
طالب )ع( عند خروجه إىل 

حرب صفني، وعند خروجه 
إىل حرب اخلوارج يف النهروان مارا يف بلدة احللة وتشري بعض املصادر التارخيية اىل أن اليهود 
استطاعوا بمكرهم وخداعهم أن يضعوا أيدهيم عىل مسجد النخيلة وان يبنوا فيه خمازن وبيوتا 

وغرفا يأوي إليها الزائرون منهم يف عيد رأس السنة وعيد الكفارة وغريها من املواسم.
كان هذا الترصف يف املسجد من قبل اليهود مثارا لغرية املسلمني فكانت قصة منارة الكفل 
التي أصبحت يف ما بعد مرضبا لألمثال بني الناس يستخدموهنا عىل التعجب ممن ينكر امرا 

بيهّنا واضحًا، ويقولون كمنكر )منارة الكفل(.
أما تاريخ هذه القصة فكان يف عهد السلطان عبد احلميد سنة 1305 هجرية، حيث استطاع 
)هيود العراق( أن يشرتوا أمالكا وعقارات يف املنطقة املحيطة بمرقد ذي الكفل ومنها السوق 
املؤدية إىل املرقد املسمى )سوق دانيال(، وبسبب تفيش الرشوة بني الوالة العثامنيني يف بغداد 
وغريها، كذلك بني اإلداريني املحليني، لذا استطاعوا أن يضعوا أيدهيم عىل مسجد النخيلة 

وادعوا انه من املنشٓات اليهودية.
فوقع اخلالف بينهم وبني احلاج ذرب بن عباس احد أرشاف املدينة، إذ ادعى احلاج ذرب بن 
عباس بان جامع ذي الكفل يعود للمسلمني بدليل وجود منرب وحمراب إسالمي ومنارة يؤذن 
عليها، وان اليهود متلكوا وبنوا فيه خمازن وبيوتا يأوي إليها الزائرون، فأنكر اليهود وجود 

ذلك كله، فنسبت حكومة بغداد آنذاك رجال من موظفيها يكشف األمر.
باملال  فأغراهم  أياما  اليهود  بعض  عىل  ضيفا  حل  الرتكي  )الوفد  املراقد:  صاحب  ويقول 

واملغريات التي هي من عاداهتم إبرازها إذا عجزوا عن التوصل حلل مشاكلهم.
لذا أنكر الوفد العثامين أن يف املنطقة أثرا إسالميا ومل تكن هناك منارة وال مسجد النخيلة.

من���ارة ذي الك�فل.. 
ص���راع وأس��رار

ذلك بفضل وجود شاكر أفندي معنا 
مرقدي  بدخول  لنا  ُيسمح  مل  ولكن 
واألخ��ري  العباس  وأخ��ي��ه  احلسني 
القاشاين  من  واسع  جامع  يف  مرقده 
مماثل  طراز  فمن  األول  أما  األزرق 
من  قبة  وتعلوه  منه  أمج��ل  ولكنه 
نظرنا  وملا  بالذهب  املطيل  النحاس 
بناية  سطح  من  التايل  اليوم  يف  إليه 
جماورة اضطررنا ان نضع عىل أعيننا 
نظارات سودا حلاميتها من بريق القبة 

املذهبة .
عىل  يتدفقون  ال��ذي��ن  ال���زوار  إن   
»العتبات املقدسة« يف العراق جيلبون 
يف  ويدفنوهنم  موتاهم  بقايا  معهم 
الشهداء  بدماء  املضمخ  كربالء  ثرى 
وهذه اجلثث التي تلف باللباد ُتشاهد 
متدلية من ظهور االبل بمجموعات 
جثث  مخ��س  أو  ج��ث��ث  أرب���ع  م��ن 
الزيارة  فان  العادة  هذه  من  وبالرغم 
النزهة  متع  ب��ني  جتمع  ك��رب��الء  إىل 

ومتطلبات العبادة ...

 حسني شهيد املالكي  

تـــراث
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اأي����������ا م����و�����س����ى ب������ن ج����ع����ف����ر اأي����������ا ح�����ب�����ًا جت������ّذر
���ر َع���مَّ ال�������س���ج���دة واالمي����������ان  َم�������ّن ط�������اَل يف  اأي�������ا 
�����ر �����مَّ ������سَ ل������ل������دي������ن  ���������������ت  مَيُ مل  َم������������ن  اأي���������������ا 
ع����ظ����ي����ٍم اأم����������������ٍر  يف  و������������س�����������ُرَك  ���������َرت  ����������سَ
ع������ل������ى ال�������ب�������ل�������وى م���������ن ال�������ط�������اغ�������ني ف���ي���ه���م
ف����ي����ه����م ُر��������������س�������������ُد  ال  م������������ن  ب���������������اأم���������������رِة 
َت�������س���م���ر وه����������ي   .. احل���������وائ���������ج  ب����������اب  اأي������������ا 
اي��������ا م����و�����س����ى ب������ن ج����ع����ف����ر اي��������ا ُح������ب������ًا جت������ّذر
اي���������ا ب���������اب احل���������وائ���������ِج ي�������ا ِف��������ك��������رًا وحم�������س���ر
ف�������ي�������وم�������ك ��������س�������ي�������دي اأدم��������������������ى ع������ي������ون������ًا
�������ر ع����������ن غ�����ب�����اء ف������ف������ي������ه ال��������ب��������غ��������ُي ك���������������سَّ
جت����������������ّر ِخ�����������������س��������ة وب��������������������دا ���������س��������ن��������ارًا
ف�������ي�������ا �������س������ج������ن������ًا ل�������ب�������ث�������َت ب����������ه �����س����ن����ي����ن����ا

وك����������ن����������َت ب����������ه ال��������وج��������ي��������ه ب����������ال م������ن������ا�������صٍ
������������س�����������الٌم ��������س�������ي�������دي ي��������������وم اح������ت������وت������ك������م
����������������س���������������الٌم دائ������������������������������ُم م����������ن����������ي ومم����������ن
اأي����������������ا م�������و��������س�������ى ب����������ن ج������ع������ف������ر اأي����������������ا م����ن

اك�������ر اهلل  وي�������������ا  ال������������راي������������ا  ب���������اأف���������ئ���������دة 
ب����������������روح اب�������������ن ال����������ه����������دى وال������������ع������������ّز اأك����������ر
اأي��������������ا م���������ن ه�����������م�����������ُه..االخ�����������الق ..ُت�����ن�����������س�����ر
���������ُر م���������ن اأب���������ل���������ى واظ������ه������ر �������������ُرَك ����������سَ و��������������سَ
اب�����������ن ���������س��������اه��������اك..م��������ا اأق���������������س�������ى..واح�������ق�������ر
وت����خ���������س����ر ت�����������س�����ق�����ى  ان  ال��������ي��������ك  ي����������ري����������ُد 
ح����ي����در ال�����������ك�����������راُر  ������م������ات������َك  �������سِ يف  ك���������اأّن���������ك 
ب��������روح��������ي وال��������������ف��������������وؤاد.. �������س������م������ا.. واأزه�������������ر
ك�����وث�����ر االب�����������������������داع  األ�����������������س��������ن  يف  ����������رى  �����������سَ
اك��������ر ي�������������������وَم  ال  ���������س��������ي��������دي  وي��������������وُم��������������ك 
ه����������و ال�������ظ�������ل�������م ال���������وخ���������ي���������ُم ِل������������ن..جت������������ر
اخ��������ر ان����������������ت  ف�������ي�������ه�������م  ال��������ب��������ي��������ت  الآل 
ب����������ه ال���������������س�������ّج�������ان ج����������������اَء ال��������ي��������ك ُم�����ن�����ك�����ر
ت��������ق��������وم ال�������ل�������ي�������ل اأم�������������������ُر ال�������ل�������ي�������ل ي����ق����ه����ر
ن������ف������و�������ص ال���������������س�������رِّ دع����������واه����������ا ه���������و ال���������س����ر
اك�����ر اهلل  ������ُه  ������مَّ �������سَ َم���������ن  ع�����ل�����ى   .. ُي��������ن��������ادي 
واأث�������ْم�������ر َع����������ال  االل�����������������ه..  دي������������ُن  ب�����ا������س�����م�����ه ِ 

كأّنك في ِسماِتَك الكرار حيدر

االدبية

سليم كريم كريمش
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عنَدما قبضت اناميل عىل قلمي ألكتب عنك شيئا بقدري 
الضئيل جدا ال بقدرك العظيم..

العبارات  وتالشت  املفردات   وابتعدت  الكلامت  هربت 
د احلرب يف القلم. . وارحتلت اجلمل  وجتمهّ

بعدها وقف األخري ساكنا حائرا تتقاطر من جبينه قطرات 
اخلجل ..

ويعربهّ  بيان   من  ويقدم  وصف  من  سريسم  ماذا  واحتار 
عن مشاعر ويطرح من احاسيس وهو يف حرضتك وأي 

حرضة هي؟!
والرفعة  والسمو  واملناقب  واملٓاثر  العظمة  ح��رضة  ب 
والشجاعة والبطولة والبسالة واألصالة واإليثار واإليامن 

والنبل  وعلو اهلمة والعلم  والنور والبصرية النافذة ...
ر خديه تواضعا يف تلك  مرغ القلم رأسه عىل الورق وعفهّ

احلرضة املقدسة وهيبة واجالال وتكريام ..
ليقول: ب  الزمن  برهة من  بعد  اال  يرفع رأسه  سجد ومل 
والصفات  السامت  معاين  (فهمت  السالم  العباس)عليه 
دت فيه صور اخلري كلها فهو ترمجان  واخلالل الطيبة وجتسهّ
ص  ك وخالد تتقمهّ ومرآة عاكسة هلا وهو مثال حي ومتحرهّ

فيه ثم قال:
العباس هو العباس وكفى

العباُس هو
العباس وكفى

خالد غانم الطائي

ما يمكن مالحظته بسهولة  والتفاؤل،  الغبطة  من دواعي 
بدخول  ملحوظ  ر  تطوهّ من  األديب واإلعالمي  يف مشهدنا 
املرأة املبدعة، كعنرص مهم ومؤثهّر يف اعادة تشكيله، وبلورة 
احلراك  وشلل  تعطيل  يف  السابق  اخللل  هلُ�وة  ردمًا  رؤاه، 
تغييب  أو  الثقايف عندنا!  ممثال يف غياب  يف نصف اجلسد 
نصف  )امل��رأة  مأثورا  قوال  هناك  وإن  خاصة  امل��رأة،  دور 

املجتمع.. تلد وتريبهّ النصف اآلخر(. 
دلهّ  إن  ملحوظ،  واعالمي  نسوي  أدب  حراك  بروز  إن 
عىل يشء فإنه يدلهّ عىل عافية مشهدنا رغم كل ما نالحظه 
من تعثهّر البدايات. وال أدلهّ عىل مثل هذا احلراك النسوي 
ساحتنا  تشهده  مما  اإلب��داع��ي،  النشاط  وه��ذا  ال��دؤوب 
الثقافية من حضور مؤثهّر وجريء ملجموعة من املبدعات 
احلسينية  العتبة  نشاطات  حمور  يف  خاصة   .. الواعدات 
املقدسة وبراجمها الرائدة سواء منها األدبية أم اإلعالمية أم 

الرقمية وغريها.
وهو إفراز حتمي ملعطيات الواقع اجلديد .. مما يبرشهّ بنموهّ 
العراقية؛ والكربالئية منها  ر عىل اخلارطة اإلبداعية  وتطوهّ
ألخذ  للمجتمع،  املهم  النصف  ك  حترهّ أي  باخلصوص، 
األهلية  بعد حيازته  املجتمع،  والريادي يف  الطبيعي  دوره 
املشهد  ملعرتك  الدخول  بثقة  الواسعة،  املساحات  مللء 
ورقية  وصحافة  كأدب  الثقافية  صنوفه  بكل  اإلبداعي 
ومسموع  مرئي  واعالم  وافرتاضية،  واقعية  واليكرتونية، 

وغريها من القنوات اإلبداعية. 
د  ة اخلشية والرتدهّ وهي ال ريب دعوة صحية من أجل قتل آفهّ
يف  الطبيعية  مكانتها  املرأة  ألخذ  النفوس،  يف  والنكوص 
رؤية  وفق  املجتمع  واقع  ختليق  وإعادة  الثقايف،  مشهدنا 
الثقافية..  بنيته  يف  عات  التصدهّ وترميم  ملتزمة،  اسالمية 
سبيال للمسامهة الفاعلة يف تشكيل حاض الوطن املرشق، 

ومستقبله املزدهر .

طالب عباس الظاهر

حراُك نسوٌي
االدبية
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ما  كل  هي  وحدها  القدسية  فيوضاُته 
اىل  تديم  ان  ق��ادرا  ويبقيني   سني  حيمهّ
حسن  يف  ترشدين  التي  هي  الهناية،  ما 
تظهرين،  االخ��الق  فخامة  واىل  القول، 
الوحيد،  ال��رشع��ي  طموحي  وجت���اور 
وتثبت يقني االيامن باحلياتني يف جوانحي 
..هي احللم النهائي للتخفيف من خطر 
اخلوف ان اخطئ، واخلروج من نموذج 
االنسان املصنًّع، بأكثر ما يف احلياة قابلية 

للزوال... 
ان يف كل حلظة بجوار موقع النور املتصل 
بالسامء، هناك فيضا قدسيا يعلمك كيف 
تشمهّ  ان  حت��اول:  حني  نفسك..؟  تنسى 
ت��راك  ان  ص��وت��ه..  تسمع  ان  ع��ط��ره.. 
ل  يسجهّ ان  ب��ق��ربه..  احل��اف��ون  املالئكة 
ضحيه  من  خترج  املوالني،  من  اسمك 
قلبك  اال  يعرفها  اح��د  ال  ب��ع��الم��ات 

واالخرون  ونفسك،  وروحك  وذاتك 
يشريون لك بالرجل الصالح، ويلقبونك 
بالطيب، واالمجل واالثقل ميزانا هؤالء 
وقوة  وبصمت  بصدق  خيدمون  الذين 
الرس  يف  فيقول  اليهم  ناظر  كل  هياهبا 
والعلن : اهنم حسينيون..! وما اعظمها 
الصادقون  اال  يناله  ال  ولقب  كلمة  من 
وال  ذلك  يعرف  ملن  املؤمنون...عجبا 
ن��ورك..!،  باجتاه  السري  بصدق  يواصل 
وعجبا ملن عرفك كيف ال خيافك....!؟.
صت يا صاحب الفيض القديس مأوى 
لكل من خرس أيامه.. أضع يدي خجال 
عىل ضحيك، وامهس اليك كل ما يدور 
وال  يشء  كل  متنحني  وان��ت  قلبي،  يف 
اطلب، وانا من مل يعط يوما ..اي يشء، 
ان  العظيمة،  قبتك  حتت  احلم  وبقيت 
رك من الرجس  تقبلني وتسأل الذي طههّ

بقربك  يل  حيلة  ال  ويقبلني،  ين  يطهرهّ ان 
يشء،  كل  يف  اكن  مل  إن  نفيس  ادانة  غري 
املغفرة  اىل  حيتاج  انسانا  ظرف  كل  ويف 
والرضا، لطول ما يدوم االيامن واحلياة. 

يا أبا اهلداة ..صاٌخ رثهّ حييط بنا صدئا، 
واألرض تغريهّ فيها كل يشء، وَنحَر اخلري 
وريدا  ينطفئ  االمل  وبدأ  الرش  وفاض 
..وريدًا ، إال قبلتك، قبلة األمل، وطريق 
االحرار يزدان بريقا بلون السامء، فيعود 
صلبك،  من  لنور  املنتظرين  بعني  االمل 
هلا  ح��دود  ال  براكني  الصلوات  يشعل 
لتحرق كل شيطان أنيس، وتعمي بصائر 
الرعب،  قلوهبم  يف  وتقذف  الناكرين، 
ملكوت  يف  ين  املتلوهّ عن  القناع  وكشف 
ال  كيف  عرفك  ملن  حرضتك...وعجبا 

خيافك....!؟.

عجبًا لمن عرَفك كيف ال يخاُفك..!؟
حيدرعاشور

االدبية
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وت�������رات�������ي�������ت�������ل���ي وُن���������س����ج����ي واع����ت���������ق���������ادي

وَم������ع�������������ادي ح���������ي���������ات���������ي  يف  �������������راط������ي  و�������سِ

وارت�����������ق�����������ائ�����ي وَم���������ع���������ي���������ن����ي وِم�����������������دادي

��������دادي   َوِب��������ِه�����������������ْم َي�����ك�����������ُم�����ُل دي�����������ن�����ي و���������سَ

َوُه��������������������ُم ِدرع������������ي م������ن ك���������ي���������ِد االأع���������������ادي

اإّن�������������ُه������م ف�����������ر������صٌ ع�������ل�������ى ك������ل ال�������ِع�����������ب�������اِد

ُرق������������ادي ويف  ي�������ق�������ظ�������ت���ي  يف  ُح�����������ُل�����������م�����ي 

وزادي                          ت�����������ق�����������واَي  ال�������ب�������ي�������ت  اآل  ُح����������ُب 

وان���������ت����م����ائ����ي   ِح������������رزي  ال���������ب���������ي����ت  اآل  ح������ب 

و����س�������م���وخ���ي ���������ي  ِح��������������سّ ال�������ب�������ي���ت  اآل  ح������ب 

َوالئ��������������ي  اآي�����������������������اُت  ال�����������ب�����������ي�������ت  اآل  ح���������ب 

وَم���������الذي ِح�������س�������ن���ي  ال�������ب�������ي�������ت  اآل  ُح�������������ُب 

وج�����������ودي   م���������ي���������زان  ال������ب������ي������ت  اآل  ُح�����������ب 

ه�����ذا احُل���������������ِب  غ�����������ي�����������َر  اأع�����������������رُف  ال  ان����������ا 

محسن الخطيب
ُحُب آِل ال�ب�ي�ت ت�ق�واَي وزادي

حسن حمزة نجم الحميري
قمٌر في قفص الذاكرة

باالأم�ص حني كان ج�سدي النحيل
ينحت منت الر�سيف
يف غروب بعيد كنت
قمرًا يدور يف راأ�سي

حينها �سحك الربيع
يف وجه الربى غام قلبي

فكان الرق واللح
يدّلك احلروف

عندما ت�سرتخي قب�سة ال�سوء
عند الغروب

ي�سرب البحر ظلي، يلّفني
ا�ستهاء

ان اعر حدود الغيم العابر
�سوقًا اليك على اجنحة احلمام

ان امتطي �سهوة الريح
واحت�سي كاأ�سًا من بقايا جراحي

على كتف جنمة

االدبية
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صوت الشيعة

امل��ج��زرة  م��ع  ال��غ��ريب  االع���الم  تعاطى 
زاريا  يف  الشيعة  املسلمني  بحق  االخرية 
اىل  مباالة  بال  النيجريي  اجليش  يد  عىل 
بكثافة  مهتاًم  ي��زال  ال  إع��الٌم  كبري،  حدهّ 
باريس،  يف  ح��دث  ال��ذي  النار  اط��الق 
كاليفورنيا  برناردينو،  سان  ويف  فرنسا، 
يف  ستوكهومل  ويف  املتحدة  الواليات  يف 

السويد.
وفيام تدعي املصادر الرسمية ان 20 فردًا 
املئات  ان  يقول آخرون:  ُقتلوا فحسب، 
ما  حصيلة  كانت  قتيل،   -100 ورب��ام 
اوالد  ثالثة  اىل  اضافة  اجلنود،  ارتكبه 
اىل  ُيضافون  زك��زك��ي،  للشيخ  اخرين 
يف  اجليش  يد  عىل  ُقتلوا  الذين  الثالثة 

العام 2014.
فوبيا  الشيعة-  هليب  ان  املعروف  من 
السياسيون  والزعامء  االكاديميون  ُيثريه 
يف الواليات املتحدة والكيان الصهيوين .
عىل سبيل املثال، يمكننا ان نجد يف مقالة 
جملس  يف  كامبل  جون  الباحث  نرشها 
اي��ران  ب��أن  إحي��اًء  اخلارجية،  العالقات 

فكتب  املجزرة،  من  سياسيًا  تستفيد  قد 
 ً ناقال  اصبحوا  النيجرييون  »الشيعة   :
االرسائييل  والسفري  االي��راين«.  للنفوذ 
مايكل  املتحدة  ال��والي��ات  يف  السابق 
جملة  يف  ُنرشت  مقابلة  يف  صح  اورن، 
االوسط  الرشق  يف  انه  الشهرية  أتلنتيك 
قورنوا  ما  إذا  نة  السُّ هم  ين  الرشَّ »أهون 

بالشيعة«.
ان اهلجامت بحق الشيعة تقع من نيجرييا 
يبقى  الغريب  االعالم  لكن  بنغالدش  اىل 
من  التخويف  سياسة  ويعتمد  صامتًا، 
االسالمية  احلركة  سمعة  لتشويه  ايران  
خالل  فمن  زكزكي،  والشيخ  النيجريية 
»دولة  االسالمية  احلركة  بأن  االدع��اء 
ضمن الدولة« أنشأهتا ايران بعد انتصار 
وال   1979 العام  يف  االسالمية  الثورة 
وسائل  ف��إن  وتدعمها،  هل��ا  مت��وهّ ت���زال 
التي  امل��ج��زرة  ختفي  الغربية  االع���الم 
مئات  بحق  النيجريية  القوات  ارتكبتها 
الشيعة حتت ستار قمع جمموعة متمردة.

»هي  زكزكي:  الشيخ  ابنة  ُنسيبة  تقول 

الشيعة بل هي حلقة  ليست جمزرة بحق 
يف  من  وكلهّ  ُترتكب،  التي  املجازر  من 
الفعل،  هذا  ُيغضبه  ان  جيب  العامل  هذا 
وخصوصًا  املسلمني  غ��ري  فيهم  بمن 
او  حكومتكم  كانت  اذا  النيجرييني، 
كام  متامًا  محايتكم،  عىل  أقسم  شعبكم 
تافه  لسبٍب  قتل  عملية  من  اجليش  فعل 
كقطع طريق، وحتى انه ينرش مقطعًا من 
املئات  قتل  ر  ُيربهّ هذا  نظره  ويف  الفيديو 
فام  االشخاص،  من  االالف  يكن  مل  إن 
ان  يمكن  الذي  الوجيه  بالسبب  برأيكم 
يقتلوكم من أجله؟ اذا مل ترفعوا الصوت 
وحيدث  يوم  سيأيت  الفعل،  هلذا  إنكارًا 
معكم االمر نفسه وعندها من ستجدون 

يتحدث عنه ألجلكم؟ ».
وباالمس تفاعل العامل مع تفجريي طنطا 
 ، املسيحيني  اخواننا  ضد  واالسكندرية 
نعم هي جريمة ولكن ملاذا مل يتفاعلوا مع 
جمزرة نيجريا االبشع واالشنع بنفس هذا 

التفاعل؟
املصدر جملة راي اخر /بترصف

مجزرة نيجيريا
رسم: سامي جواد كاظم
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املعرفّية،  ال���دراس���ات  ل��ع��ّل 
احلديثة  واللسانية  واجلاملّية، 
عىل  اإلجرائية  تطبيقاهتا  ،يف 
بشتى  اإلم��ام��ي��ة  امل���ع���ارف 
املجاالت العلمّية.. واللغوّية.. 
اآلف���اق؛  ..تفتح  وال��ف��ك��رّي��ة 
والنوافذ عىل علوم آل حممد ..

يف كتاب: التفكري اللساين عند 
)عليه  الصادق  جعفر  اإلم��ام 
عبد  ك��رار  للباحث  السالم(  
احلميد  املوسوي/دار نيبور /

ط1- 2017 ب288 صفحة 
عميهّقة  ��ة  ح��داث��ويهّ ..ق�����راءة 
والرتكيب  وامل��ع��ن��ى  باملبنى 
»املؤلف  نحا  ،فقد  والتفكيك 
واألطروحة  الرسالة  هب��ذه   «
البالغية  الطرق  باملاجستري 
وفق السياقات النقدية احلديثة 
،رغ��م  املنهجيهّ  التعاطي  يف 
استخدم  فقد  امل��ص��ادر  كثرة 
وردت  ك��ام  م���ص���درًا   362
اجلهد  ه���ذا  ص325..  يف 
امل��ع��ارف  جتليات  يف  الكبري 
منها  أخ��رج  التي  وامل��ص��ادر 
ال��درر واجل��واه��ر عن اإلم��ام 
جعفر الصادق-عليه السالم- 
فحوى  يف  لسانية  ملقاربات 
املمنهج  العلميهّ  الِسفر  ه��ذا 
،يذكر  اللغوية  املعارف  بسياق 
بمقدمة    « »املوسوي  الباحث 

الكتاب : ص9
عرص  أنهّ  ....والش�������ك   (
)عليه  الصادق  جعفر  اإلم��ام 
ال��س��الم( ك��ان ع��رص َ اب��ت��داِء 
اجتَّهت  إذ  ؛  العلمية  النهضة 
 ، العلوم  طلب  نحو  األفكار 
اكتساب  عىل  ال��ن��اُس  وأقبل 
مالئاًم  الوقت  ،وكان  املعارف 
لإلمام  مساعدة  وال��ظ��روف 
جعفر الصادق )عليه السالم(، 
الكنوز  من  مالديه  بث  عىل 
ولذا عمل  ؛  واملعرفية  العلمية 
الصادق)عليه  جعفر  اإلم��ام 
العلم  ن��رش  ،ع���ىل  ال��س��الم( 

رائٍد  جيٍل  ،وإع��داد  واملعرفة 
منفتح يف إيامنه وتفكريه ،يتوىل 
ق��ي��ادة األم���ة؛ ...(..ف��ص��ول 
إسترشفت  وف��روع  ومباحث 
عند  اللساين  ال���درس  ع��وامل 
بحث  الصادق  جعفر  اإلم��ام 
فيها املؤلف بتؤدة وصرب وحفر 
لِيستنتج  عميق   ومعريف  مجايل 
ويتجىل له دور الصادق-عليه 

والفقهيهّ  العلميهّ  ال��س��الم-  
بفصله  ،وق��درك��ز  وال��ب��ي��اينهّ 
م��وض��وع��ات  ع���ىل  األول 
الصويت  )التفكري  ومباحث 
الصادق  جعفر  اإلم���ام  عند 
ثالثة  وفيه  السالم-  –عليه 
م��ب��اح��ث )ج��دل��ي��ة ال��ص��وت 

احل��روف  ومفهوم  واحل���رف 
الصادق  اإلمام  عند  وعددها 
يف  ومحلت  السالم-(  –عليه 
الصوت   -1 مباحث   3 طياته 

واحلرف لغة .
عند  واحل���رف  ال��ص��وت   -2
)عليه  الصادق  جعفر  اإلم��ام 

السالم(
وعددها  احل��روف  3-مفهوم 
الصادق  جعفر  اإلم��ام  عند   

)عليه السالم(

علم   : الثاين  املبحث  كان  فيام 
اإلمام  عند  النطقي  األصوات 
جعفر الصادق )عليه السالم(.

وقد ضم أربعة حماور هي :
الصوت  )خمرج  :داللة  االول 
الصادق  جعفر  اإلم��ام  عند   )

)عليه السالم(
الصوت  إن��ت��اج  :آل���ة  ال��ث��اين 
جعفر  اإلم��ام  عند  وخم��ارج��ه 

الصادق )عليه السالم(
احلروف  صياغة  :آل��ة  الثالث 
الصادق  جعفر  اإلم���ام  عند 

)عليه السالم(
عند  النطقي  اجلهاز  ال��راب��ع: 
)عليه  الصادق  جعفر  اإلم��ام 

السالم(.
الصوت  علام  الثالث:  املبحث 
عند  وال��س��م��ع��ي  ال��ف��ي��زي��ائ��ي 
)عليه  الصادق  جعفر  اإلم��ام 
السالم( وقد ضم حمورين مها:

األص����وات  ع��ل��م   : األول 
جعفر  اإلم��ام  عند  الفيزيائي 

الصادق )عليه السالم( 
األص����وات  ع��ل��م   : ال���ث���اين 
جعفر  اإلم���ام  عند  السمعي 
ال��ص��ادق )ع��ل��ي��ه ال��س��الم(.

العلميهّة  املنهجيهّة  وب���ذات 
سار  والوصفيهّة  والتحليليهّة 
ومباحث  ب��ف��ص��ول  امل��ؤل��ف 
ليهدي  األخ����رى  ال��ك��ت��اب 
واإلنسانيهّة  العربيهّة  للمكتبة 
جديدة  نافعة  شيهّقة  دراس���ة 
جنباهتا  يف  وحت��م��ل  ال��ط��رح 
املمنهجة  ال��رؤى  من  الكثري 
وف���ق س��ي��اق��ات ال��دراس��ات 
امل��راج��ع  .معتمدًا  الرصينة 
والداللية  واللغوية  الصوتيه 

ومصادر  وج��ذور  والرصفية 
ودالالهتا  واحلروف  املفردات 
اإلطروحة  ه��ذه  يف  ومبانيها 
قراءة  قدمت  التي  والدراسة 
لنصوص  حتليلية   لسانية 
)عليه  الصادق  جعفر  اإلم��ام 
باملتن  ال��س��الم(وم��ق��ارن��ت��ه��ا 
امل���ع���ريف ال��ل��س��اين ال��ق��دي��م 
التأسيس  لرصد  واحل��دي��ث 
من  لكثري  األول  والتأصيل 
املقوالت اللسانية عند العرب 
بنظرية  بعد  فيام  التي توجت   .

لسانية معرفية..
ثمة جهد واضح أصل بمتون 
العميقة  واملباحث  الفصول 
املُمرعة  وواحاته  بمساحاته 
العلم  بمباهج  خت��رض  ال��ت��ي 
واللغة  واالص����ول  وال��ف��ق��ه 
عند  واحل���ج���اج  واخل���ط���اب 
)عليه  الصادق  جعفر  اإلم��ام 
علوم  إستلهم  وق��د  السالم( 
ال��ل��غ��ة وال��ف��ق��ه م��ن ال���درس 
القرآين  املجيد و من جده أمري 
البالغة وإمام الفصاحة اإلمام 
عليه  ط��ال��ب-  ايب  ب��ن  ع��يل 
السالم – ومن جده املصطفى 
اهلل  –صىل  حممد  العظيم  نبينا 

عليه وآله-

قرأُت لَك

التفكي��ر اللس��اني عن��د اإلم��ام 
قراءة/ صباح حمسن كاظمجعف��ر الص��ادق )علي��ه الس��الم(
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بقلم : محمد أمين نجف

شهادة اإلمام موسى الكاظم
ملف العدد

د  حممهّ ب��ن  جعفر  ب��ن  م��وس��ى  اإلم���ام 
ب��ن ع��يل ب��ن احل��س��ني ب��ن ع��يل ب��ن أيب 
أبو  يكنى  ال��س��الم(،  طالب)عليهم 
أبو  ع��يل،  أب��و  إبراهيم،  أب��و  احلسن، 
ويلقب  أشهرها،  واأُلوىل  إسامعيل... 
الصابر،  ال��ص��ال��ح،  العبد  ال��ك��اظ��م، 

األمني... وأشهرها الكاظم.
رة  املنوهّ املدينة  128ه،  صفر   7 ول��د 
الرببرية  مَحيدة  السيهّدة  ��ه  ُأمهّ األب��واء،   �
ُأمهّ  تكتم  السيهّدة  وهي جارية، وزوجته 
اإلمام الرضا)عليه السالم( وهي أيضًا 

جارية.
عمره 55 سنة، وإمامته 35 سنة.

أبو  هم  السالم(  عرصه)عليه  ام  حكهّ
بالدوانِيقي،  املعروف  املنصور  جعفر 
وحبهّه  وبخله  شحه  ولفرط  كان  ألنهّ��ه 

ل��ل��امل حي��اس��ب ح��تهّ��ى ع��ىل ال��دوان��ي��ق، 
جزء  أصغر  وهو  دانق،  مجع  والدوانيق 
املهدي،  د  حممهّ ع��ه��ده،  يف  النقود  م��ن 

موسى اهلادي، هارون العبايس. 
سجنه)عليه السالم(

أمر هارون  بسجن اإلمام الكاظم)عليه 
إىل  سجٍن  من  ينقله  أخذ  ثمهّ  السالم(، 
بن  السندي  سجن  أدخله  حتهّى  سجن، 
قلبه،  إىل  الرمحة  تدخل  مل  الذي  شاهك 
يؤمن  ال  فكان  القيم،  جلميع  ر  تنكهّ وقد 
فقابل  وق��ارًا،  هلل  يرجو  وال  باآلخرة، 
اإلمام)عليه السالم( بكلهّ قسوة وجفاء، 
وَكبهّله  ومرشبه،  مأكله  يف  عليه  فضيهّق 
قيهّده)عليه  إنهّه  ال��رواة:  ويقول  بالقيود، 

السالم( بثالثني رطاًل من احلديد.
عادته  عىل  السالم(  اإلمام)عليه  وأقبل 
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عىل العبادة، فكان يف أغلب أوقاته يصيلهّ 
وحيمده  ده  وُيمجهّ اهلل،  كتاب  ويقرأ  لربهّه، 

غه لعبادته. عىل أن فرهّ
رسالته)عليه السالم( إىل هارون

إىل  رسالة  السالم(  اإلمام)عليه  أرس��ل 
هارون  أعرب فيها عن نقمته عليه، قال 
البالء  يوم من  ينقيض عنهّي  لن  »إِنهّه  فيها: 
الرخاء، حتهّى  حتهّى ينقيض عنك يوم من 
انقضاء،  فيه  ليس  ي��وٍم  إىل  مجيعًا  نفنى 

وهناك خيرس امُلبطلون«.
باإلمام)عليه  أملهّ  ما  الرسالة  وحكت هذه 
وأنهّ��ه  السجن،  يف  األس��ى  من  ال��س��الم( 
سيحاكم الطاغية هارون الرشيد أمام اهلل 

تعاىل يف يوم خيرس فيه املبطلون.
باغتيال  ال��س��ن��دي  إىل  ه����ارون  ع��ه��د 
ً فاتكًا  اإلمام)عليه السالم(، فدسهّ له ُسامهّ
تناوله،  عىل  السندي  وأجربه  رطب،  يف 
يسرية،  رطبات  منه  السالم(  فأكل)عليه 
فرمقه  ذلك،  عىل  ِزد  السندي:  له  فقال 
له:  وق��ال  بطرفه  السالم(  اإلمام)عليه 

»َحسُبَك، قد َبلغُت ما حتتاُج إليه«. 
السالم(،  بدنه)عليه  يف  السمهّ  وتفاعل 
ت به  وأخذ يعاين اآلالم القاسية، وقد حفهّ
وكان  السندي،  والزمه  الُقساة،  الرشطة 
ُيسمعه ُمرهّ الكالم وأقساه، ومنع عنه مجيع 

ل له النهاية املحتومة. اإلسعافات لُيعجهّ
تشييعه)عليه السالم(

خرج الناس عىل اختالف طبقاهتم لتشييع 
السالم(،  الكاظم)عليه  اإلم��ام  جثامن 

وخرجت الشيعة وهي تذرف الدموع.
وسارت مواكب التشييع يف شوارع بغداد 
ة باب التبن وقد ساد  وهي متهّجهة إىل حملهّ
عليها احلزن، حتهّى انتهت إىل مقابر قريش 
قرب  العظيم  للجثامن  فُحِفر  ب��غ��داد،  يف 

فواروه فيه.
وكان ذلك يف 25 رجب 183ه، بغداد.

من وصاياه)عليه السالم(
علم  »وج��دت  ال��س��الم(:  قال)عليه   �1
ربهّك،  تعرف  أن  هل��ا  أوهّ أرب��ع:  يف  الناس 
والثانية أن تعرف ما صنع بك، والثالثة أن 

تعرف ما أراد منك، والرابعة أن تعرف ما 
خيرجك عن دينك«.

2� قال)عليه السالم(: »أي فالن! اتهّق اهلل 
وقل احلقهّ وإن كان فيه هالكك، فإنهّ فيه 
الباطل  ودع  اهلل  اتهّق  فالن!  أي  نجاتك، 

وإن كان فيه نجاتك، فإنهّ فيه هالكك«.
تي  3� قال)عليه السالم(: »املؤمن مثل كفهّ

ام زيد يف إيامنه زيد يف بالئه«. امليزان، كلهّ
شهادته)عليه  يف  الشعراء  أق���وال  م��ن 

السالم(
1� قال الشاعر الشيخ كاظم اهلر:
وغريب بغداد ثوى يف سجنه       

                           نائي الديار حُيلهّ دار اهلون
يلقى الذي الق���اه ممهّ�ا س��اءه          

�از هناك مهني                            من ك��لهّ مههّ
تبهّت يدي السندي فيام ج��اءه     

ني                       ولسوف ُيصىل يف لظى سجهّ
وأليهّ وجٍه ُيلطم الوجه الذي       

ٍة وجبني                            ف��اق البدور بغ��رهّ
م��ه��دي  ��د  ال��س��يهّ ال��ش��اع��ر  ق����ال   �2

األعرجي)رمحه اهلل(:
هلفي وهل جيدي أسى هلفي عىل      

ة اإلجياد                        موسى بن جعفر علهّ
ما زال ُينقل يف السجون معانيًا       

                        عضهّ القيود وثقل األصفاد
ً قاتاًل          حتهّى إليه دسهّ سامهّ

                           فأصاب أقىص منية ومراد

ملف العدد
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الصالة  عليهم  الرضا  عيل  بن  اجلواد  وحممد  جعفر  بن  موسى  االمامني  مدفن  كان 
والسالم يف بغداد يف البقعة املسامة بمقابر قريش، وكانت هذه املقربة تسمى بالشونيزي، 
و ) الشونيز( هو اسم للحبة السوداء، فمن املحتمل ان ارض هذه املقربة ، كانت مزرعًا  

هلذه احلبة، ثم اختذت مقربة..
ويف كتاب )روضات اجلنات ( أن الشونيزية إسم ملقربتني دفن فيهام اخوان يقال لكل 
بمقابر قريش وفيها مرقد  التي تعرف  الشونيزي االكرب هي  الشونيزي، ومقربة  منها 

امامينا ) الكاظمني( عليهام السالم.
واول هاشمي دفن فيها هو جعفر بن ايب جعفر املنصور الدوانيقي مؤسس مدينة 
)بغداد( يف سنة 145 مخس واربعني ومائة ، تويف ولده جعفر املذكور سنة 150 

مخسني ومائة.
واما البقعة اخلاصة باالمامني عليهام السالم ، فقد نقل عن كتاب )الدر النظيم ( للشيخ 
مجال الدين يوسف بن حاتم العاميل تلميذ املحقق احليل طاب ثراه: )) ان االمام موسى 

بن جعفر عليه السالم ابتاع البقعة ، التي دفن فيها، لنفسه قبل وفاته((.
ويؤيد ذلك ما ذكره اخلطيب البغدادي ، انه عليه السالم تويف باحلبس ودفن يف مقابر 
الشونيز خارج البقعة الن ارض مدفنه كوهنا خارج بقعة املقابر، تدل اهنا كانت مبتاعة 

من اهلها ، ال اهنا جزء من املقربة.

مدينة الكاظمية المقدسة وهي تتشح بالسواد الستشهاد 
صانع تاريخها االمام الكاظم عليه السالم نغتنمها مناسبة 
للتعري��ج ولو بش��كل مختصر عن تاريخه��ا الذي يحمل بين 
جنبات��ه اوراقا مش��رقة بحركة المرجعي��ة واالجتهاد حيث ان 
انطالقة المرجعية كانت منها بعد وفاة السفير الرابع وبزوغ 
نجم الشيخ المفيد ومن ثم تالمذته الشريفين ، نبدا الكالم 
عن هذه المدينة مع تاريخ دفن االمامين الكاظمين فيهما .

الكاظمية لها تاريخ قبل التاريخ العباسي ... 
واخذت اسمها من ضريح مقدس 

ملف العدد
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وملا تويف االمام حممد اجلواد عليه السالم 
، كان مدفنه عند جده االمام موسى بن 
اخلاصة  مقربته  ويف  السالم  عليه  جعفر 
خلف ظهره ، واشتهر مدفن اإلمام بعد 
نسبة  التبن(  ب��اب  )مشهد  باسم  ذل��ك 
ممهّا  رشقيهّه  يف  كان  ال��ذي  التبن  باب  إىل 
يقرب من دجلة، كام أنهّ املسجد املجاور 
ى  ُيسمهّ كان  الم(  السهّ )عليه  اإلمام  لقرب 

)مسجد باب التبن( أيضًا
ضحيان  الرشيفني  القربين  عىل  ووضع 
بعد قلع البنية وجتديدها وكان الرضحيان 

منفصلني عن بعضهام.
من  اك��ث��ر  يف  وردت  ق��ري��ش  وم��ق��اب��ر 
من  العبارة  ه��ذه  اطلقت  ف��اذا  مكان 
تكون  ان  بالرضورة  فليست  قرينة  غري 
السري  اصحاب  ذكر  فقد  الكاظمية  يف 
والرتاجم وفيات بعض االعالم ومكان 
حلب  يف  قريش  مقابر  اىل  فتشري  دفنهم 
وعسقالن ومنها مثال ومات عبد اهلل بن 
سعد بن أيب رسح بعسقالن حيث خرج 
معاوية بن أيب سفيان إىل صفني ومل خيرج 
معه وكره اخلروج يف ذلك املخرج فتويف 
يف أيام صفني بعسقالن ودفن يف موضع 
اليوم  إىل  قريش  مقابر  له  يقال  معروف 

)تاريخ دمشق ابن عساكر 43/29(
ويف االعالم 173/8 ذكر الزركيل »حييى 
بن أيب منصور الفاريس ،أبو عيل : رأس 
» آل املنجم » . وكان منهم علامء باألدب 

والفلك والكالم .
خروجه  يف  حييى  تويف   : النديم  ابن  قال 

إىل طرسوس ، ودفن بحلب يف مقابر
قريش وقربه هناك مكتوب عليه

فلام  الكاظمني  ضيح  تاريخ  اىل  نعود 
كان زمن الدياملة وارتفع اخلوف واحلذر 
عن الزائرين وكثر االزدحام من الشيعة 
كثرت   ، السالم  عليهام  االمامني  لزيارة 

البيوت حول بقعتهام املباركة.
معز  امر  336ه�  سنة  يف  االوىل:  العامرة 
الدولة السلطان ابو احلسني امحد بن بويه 
ورفع  القربين  عىل  املبنية  العامرة  بقلع 

الرضحيني املذكورين.
اوصل  ه�   377 سنة  يف  الثانية:  العامرة 
 ( الكاظمية  اىل  امل���اء  ال��دول��ة  عضد 
عليهام  واجل��واد  موسى  االمامني  مشهد 
موىل  احلاجب  سعيد  طاهر  ابو  السالم( 
بحفره  الدولة  عضد  بن  الدولة  رشف 
داخل  اىل  دجيل(   ( من  ساقه  كبريا  هنرا 
املشهد  جماورو  واصبح   ، املشهد  صحن 

املاء  نقل  اىل  حمتاجني  غري   ، والزائرون 
من بغداد ، وال اىل حفر االبار ، وكثرت 
بغداد  من  املقدس  املشهد  اىل  اهلجرة 

ونواحيها وزادت البيوت هناك.
بعد  ه�   450 سنة  يف  الثالثة:  ال��ع��امرة 
 443 سنة  املشهد  أصاب  الذي  احلريق 
ه� بفعل فتنة طائفية انتهت بحرق املشهد 

س، وهي عامرة البساسريي. املقدهّ
ي  القمهّ امللك  جمد  عامرة  الرابعة:  العامرة 
ليست  احلقيقة  يف  وهي  ه�،   490 سنة 
جمموعة  إح��داث  عن  عبارة  بل  ع��امرة، 
السابقة،  ال��ع��امرة  إىل  ُأضيفت  مرافق 
زًا أو تساحمًا. وُأطلق عليها اسم عامرة جتوهّ
لدين  الناص  ع��امرة  اخلامسة:  العامرة 
السنني،  من  يليها  وما  ه�   575 سنة  اهلل 
إليها  ��ع��ت وُأض��ي��ف  ُوسهّ وه��ي ع���امرة 
اليشء الكثري خالل عهد الناص الطويل 
العرص  ع��امرات  خامتة  فكانت  وبعده، 

العبايس، وأفخمها أيضًا.
وستامئة،  واربعني  سبع   647 سنة  ويف 
امر اخلليفة بعامرة سور مشهد موسى بن 
جعفر عليه السالم، فلام رشعوا يف ذلك 
قديمة،  دره��م  الفا  فيها  برنية  وج��دوا 
ضب  ومنها  صور،  عليها  يونانية  منها 
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ومنها   ، ومائة  وثالثني  نيف  سنة  بغداد 
ماهو ضب واسط يقارب هذا التاريخ، 
ترصف  ان  فامر  اخلليفة،  عىل  فعرضت 
باوفر  الناس  فاشرتاها  املشهد،  عامرة  يف 
فنفذوا  االكابر  اىل  منها  واهدي  االثامن 
اليهم،  محل  كان  ما  اضعاف  املشهد  اىل 

نقل ذلك يف احلوادث اجلامعة(.
رمحه  جواد  مصطفى  الدكتور  اكد  وقد 
اهلل وثاقة اخلرب وما تضمنه من معلومات 
كانت  املنطقة  ه��ذه  ان  عىل  ي��دل  وه��ذا 
ووجود  مهام  مركزا  او  بالسكان  ماهولة 
التارخيي  القدم  عىل  يدل  يونانية  عملة 

هلذه املدينة .
ُأَويس  السلطان  قام  ه�   769 سنة  يف   •
عه  اجلالئري بتعمري املشهد، وذلك لتصدهّ
قبتني  فبنى  الفيضانات.  تتابع  جراء  من 
من  صندوقني  بوضع  وأم��ر  ومنارتني 
وزين  الرشيفني  القربين  عىل  ال��رخ��ام 
كتبت  الذي  الكاشاين  بالطابوق  احلرم 

عليه سور من القرآن الكريم.
ه� وما بعدها قام الشاه   914 سنة  يف   •
بغداد  دخوله  بعد  الصفوي  إسامعيل 
وتوسيع  وجتديده  س  املقدهّ املشهد  بعامرة 
بالرخام،  األروق���ة  وتبليط  ال��روض��ة، 
وصنع صندوقني خشبيني يوضعان عىل 
احلرم  بتزيني  وقام  الرشيفني.  املرقدين 
وأطرافه اخلارجية بالطابوق القاشاين ذي 
اآليات القرآنية والكتابات التارخيية، كام 
أمر بأن تكون املٓاذن أربعًا بعد أن كانت 
الصفوي  اجلامع  بتشييد  وأم��ر  اثنتني، 
من  الشاملية  اجلهة  يف  كبري  مسجد  وهو 
)جامع  ب�  اليوم  يعرف  به  متهّصٍل  احلرم، 
ما  تقديم  عن  فضاًل  ه��ذا  اجل��وادي��ن(، 
حيتاجه املشهد من فرش وقناديل وتعيني 
تم  وهكذا  نني،  واملؤذهّ اظ  واحلفهّ ام  اخل��دهّ
وأروقته  وروضته  احل��رم  هيكل  تشييد 

وهو اهليكل القائم اىل يومنا هذا. 
تم بناء املنارة الواقعة  ه�  • يف سنة 978 
أن  بعد  املطهر  احل��رم  رشق��يهّ  ش��امل  يف 
قد  الكربى  األرب��ع  املنائر  أسس  كانت 

ُبنيت أيام الصفويني. 
عباس  الشاه  فتح  ه�   1032 سنة  يف   •
الكبري الصفوي بغداد ثانيًة، وزار املشهد 
بته  الكاظمي، وأمر بإعادة وتشييد ما خرهّ
إمهال،  من  سبهّبته  وما  والفتن،  احلروب 
الفوالذ  من  ضخم  ضيح  بنصب  وأمر 
يوضع عىل الصندوقني ليقيهام من غوائل 
النهب والسلب أثناء معارك الفوىض أو 
م  هجوم العشائر عىل البلدة، ونتيجة لتأزهّ
ر وصول  العالقات بني إيران وتركيا تأخهّ

الرضيح حتهّى سنة 1115 ه�. 
صفي  الشاه  ق��ام  ه�   1045 سنة  يف   •
ب��ن ع��ب��اس ال��ص��ف��وي ب��إج��راء بعض 
قواعد  كإحكام  املشهد  يف  اإلصالحات 

املنائر الكبرية. 
• يف سنة 1207 ه� بدأ العمل يف املشهد 
الكاظمي عىل قدٍم وساق: تنفيذًا ألوامر 
بدأه  ما  بإكامل  القاجاري،  شاه  حممد  آقا 
الصفويون يف هذا املشهد، كإكامل تشييد 
صحٍن  وإحداث  الكبرية  الثالث  املنائر 
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الثالث:  جهاته  من  باحلرم  حيفهّ  واسٍع 
ويتهّصل  والغربيهّة،  واجلنوبيهّة  الرشقيهّة 
اجلامع الكبري باحلرم من جهته الشاملية، 
املوجودة  وتمهّ ختطيط الصحن بمساحته 

اليوم. 
فتح  ال��ش��اه  ق��ام  ه���   1211 سنة  يف   •
بعد  أخ��رى  إضافية  ب��أع��امل  ش��اه  ع��يل 
نقش  منها:  القاجاري،  شاه  حممد  وفاة 
وِقطع  وامليناء  الذهب  بامء  القبهّتني  باطن 
الروضة  ن، وتزيني جدران  امللوهّ الزجاج 
قة  املعرهّ القرآنية  الكتيبة  حدهّ  من  ها  كلهّ
إىل  الداخل  من  احلرم  بجدران  املحيطة 
أعىل اجلدار املتهّصل بالسقف بقطع املرايا 

)العينكار( اجلميل املثبت عىل اخلشب، 
القبهّتني  ه� تم تذهيب   1229 سنة  يف   •
أبرز  من  وهي  األرب��ع  الصغار  واملنائر 

أعامل هذا الشاه. 
• يف سنة 1255ه� ُغيشِّ اإليوان الصغري 

الطارمة  الرواق يف  الذي يرشع فيه باب 
خان  منوجهر  بنفقة  بالذهب،  اجلنوبية 

ب بمعتمد الدولة.  امللقهّ
• يف سنة 1255 ه� أيضًا أهدى السلطان 
السرت  الكاظمي  املشهد  إىل  الثاين  حممود 
ز،  امل��ط��رهّ السندس  م��ن  وه��و  النبوي، 
من  القدر  ليلة  يف  الرضيح  عىل  فُأسِدل 
شهر رمضان املبارك من السنة املذكورة. 
الدين  ناص  أرسل  1270ه�  سنة  يف   •
علامء  أحد  إي��ران  ملك  القاجاري  شاه 
عبد  الشيخ  وه��و  امل��ع��روف��ني،  ع��رصه 
شيخ  بلقب  املعروف  الطهراين،  احلسني 
العراقني إىل العراق، لإلرشاف عىل تنفيذ 
سة،  املقدهّ للعتبات  واسع  عمراين  ط  خمطهّ
له  وخوهّ وجتميل،  وإص��الح  جتديد  من 

ف.  ختوياًل كاماًل يف الرصف والترصهّ
األع��امل  ب���دأت  1281ه����  سنة  يف   •
العمرانية يف املشهد الكاظمي، وشملت 

ج��دران  من  اخلارجية  الواجهة  جتديد 
الكاشاين  بالطابوق  وإكساءها  احل��رم 
وقد  عمودا   22 عىل  يقوم  سقف  وبناء 
املراد(  باب  )طارمة  ب�  البناء  هذا  سمي 
هذه  وسط  يف  الكبري  االي��وان  وتذهيب 
الطارمة، كام تم تشييد وبناء سقف آخر 
اجلنوبية  اجلهة  يقوم عىل 14 عمودا من 
وانتهى  القبلة(  باب  )طارمة  ب�  سميت 
ه�،   1285 سنة  ذل��ك  كل  من  العمل 
املطلوبة  اإلصالحات  سائر  إجراء  بعد 
واجلامل  الفنهّ  يف  آيًة  فأصبح  املشهد  يف 

واإلبداع واإلحكام. 
ع األمري فرهاد  ه� تطوهّ  1296 سنة  • يف 
ناص  إيران  ملك  عمهّ   � القاجاري  مريزا 
الدين شاه � لإلنفاق عىل مرشوٍع ضخٍم 
لدفن  مة  منظهّ رساديب  بناء  عىل  يشتمل 
الكربى  األربع  املنائر  وتذهيب  املوتى، 
تها، وتشييد  ن إىل قمهّ من حدهّ وقوف املؤذهّ
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ن من طابقني،  سور مرتفع للصحن يتكوهّ
حتيط  حجرة   76 عىل  األريض  ويشتمل 
برجني  ون��ص��ب  ال��رشي��ف،  بالصحن 
الرئيسني  البابني  فوق  كبريتني  لساعتني 
املراد(، وقد تمهّ مجيع  القبلة وباب  )باب 
أزيلت  وق��د  1301ه����.  سنة  يف  ذل��ك 
السنني  ع��رشات  قبل  الساعتان  هاتان 
حفاظا عىل هذين البابني بسبب االثقال 
الناجتة من الربجني واستعيض عنها بربج 
الساعة املوجود حاليا عىل يمني الداخل 
من باب القبلة وهو من أبرز معامل العتبة 
من  يتكون  ال��ذي  املقدسة  الكاظمية 
اربعة  منها  ترتفع  الشكل  مربعة  قاعدة 
الكربالئي  بالكايش  ُكسيت  ج���دران 
والزخارف  القرآنية  باآليات  املنقوش 
االسالمية بألواهنا اجلميلة ووضع يف كل 

وجه منها ساعة. 
الطارمة  شيدت  ه�   1332 سنة  يف   •
الغربية )طارمة قريش( حيث قامت عىل 
18 عمودا وزين باطن سقفها بالنقوش 
والزخارف وكتبت سورة األعىل بكاملها 

عىل الطابوق الكاشاين.

شعراء انشدوا للكاظمية 
قال الرشيف الريض )تويف سنة 406ه�(: 

ويل قربان بالزوراء أش�في     
                            بقرهبام نزاعي وإكتئاب���ي

أقود اليهام نفيس وأه���دي   
                        سالمًا ال حييد عن اجل�واب

وج���اء يف دي���وان ال��رتي��اق ال��ف��اروق��ي 
العمري  الباقي  عبد  املوصيل  للشاعر 
)ت1278ه�/1861م( قال يوم زيارته 

ملرقد اإلمامني :
مقام الكاظمي���ن س����امء جم��������ٍد

َرى كم�ال          ح��وت شميس ع��اًل  َب���دمْ
ممنطق���ة  بمنطق���ة  افتخ�����������ار    

            مس���ردقًة  بديب���اج  اجل�����������الل
ام���ام الفرقدي����ن هب����ا الثري�������ا     

             تيضء ضحًى وترشق يف الليال���ي
قام  هبا  ،وإعجابًا  القصيدة  هذه  وجلامل 
االخرس  الغفار  عبد  املوصيل  الشاعر 
1879م(   / 1290ه�����  سنة  امل��ت��وىف 

بتشطريها :
) مقام  الكاظمني  س��امء  جم���ٍد (          

ل���ة  بأكلي����ل  املعال�������������ي               مكلهّ
بروج  ش���اخمات  ف�ي  ذراه�������ا 

         ) حوت شميس ه�دى بدري كامل (
) ممنطق���ة  بمنطق���ة   افتخ���ار (          

ع����ة  الدوائ������ر  بالآلل�����ي               مرصَّ
قصيدة  االخرس  الغفار  عبد  وللشاعر 
يمدح فيها حرضة االمام موسى الكاظم 
سيد  ه  ج���دهّ س��رت  امل��رق��د  اىل  ورد  ح��ني 
)واله(  عليه  اهلل  صىل   ، حممد  املرسلني 
حممود  العثامين  السلطان  من   ، وسلم 

الثاين )1199 – 1255ه�( قال :(
يا ام�ام اهل���دى ويا صف���وة  ال�ل���ه

        وي���ا م���ن ه���داى ه����داه العب�������ادا
يا بن بن���ت الرس������ول يا بن عيٍل       

              حيِّ  ه��ذا النادي وه���ذا املن����ادى
ق��د أتينا بث���وب ج����دك نس������عى

          وأتين����اك  س�����يدي  ُوف�هّ�����������ادا
وصف  يف  العمري  الباقي  عبد  وق��ال 

حرضة االمامني الكاظمني:
حض��رة الكاظمي��ن فيه��ا املراي����ا     

      ق��د حكت قل���ب صبٍّ اهل الطف�وف
��ي  بك������������ٍف صبغتها ي���د التجلهّ

           كب��رت ع��ن تش��بيهها بالكف����وف
العمري  الباقي  عبد  الشاعر  وك���ان 
الكاظم  موسى  االمام  هنأ  قد  الفاروقي 
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الرشيف  السرت  بقدوم  السالم-  -عليه 
النبوي قال:

وافتَك يا ) موسى بن جعفر ( حتف���ٌة    
          منه���ا يل��وح  لن��ا الط�������راز األول
رقم�ت عىل العنوان  من ديباجه������ا     

         ديباج�ة الش��رف الذي ال جُيه���������ل
كم  جاورت  قب��رًا  جلدك  فأكتس����ت

             جمدًا له إنح���طَّ الس���امك األع������زل
اإلمامني  مدحوا  الذين  الشعراء  ومن 
التميمي  صالح  الشيخ  كان  الكاظمني 

املتوىف سنة 1261ه� قال :
اذا ض��لَّ حادهي��ا الطري��ق بدا  ل�ه     

          س�نا بارٍق بالكرخ هيدي اىل الرش�د
سنا نور )موسى( واجلواد )حممد(

              س��ناء يعي��د الربء لألعني   الرم��د
البغدادي  القزويني  صالح  السيد  اما 
املتوىف سنة 1306ه� فقد مدح اإلمامني 
بقصيدة   – السالم  عليهام   – الكاظمني 

قال :
  وحيث تراءت نور )موسى( فأدجل����وا   
      الي��ه م���ع الس���ارين واللي��ل مظل�����م

قفوا يب اذا ما جئت��م ذروة احلم�������ى
موا        عىل قرب )موسى( و )اجل�واد( وسلهّ
الشيخ  خ���ه  وأرهّ الصحن  وص��ف  وق��د 

– 1301ه�(  سلامن نوح احليل )1265 
قائاًل بقصيدة قوامها )27بيتًا( منها :

هو صحن به القباب أحاط����ت
                  بالشفيعني يوم ه���ول القي�����ام

أي صحن به املصابيح أمست     
ات تزري بش��هب الظ��الم                      نريهّ

اىل ان قال مؤرخا 
وبأقىص الس����عود ناديت أرخ    

                   )شيع، اآلل فادخلوا بس���الم(
1279* 4= 1301 ه�

صحن الكاظمني 
 1246( احليل  حيدر  السيد  الشاعر  قال 
الكاظمني  صحن  مادحًا  1304ه�(   –

–عليهام السالم-
حزت بالكاظمي��ن ش��أنًا كبي�رًا       

                    فأبق يا صحن آهاًل معم�����ورا
فوق هذا البهاء ُتكسى هب����اء       

                       وهبذي األنوار تزداد ن�������ورا
الكاظمني عندما  مرقد  ر  يعمهّ بغداد  وايل 
باشا  عمر  اك��رم  رسدار  الفريق  ع��نيَّ 
1276ه�(   –  1274( بغداد  عىل  واليًا 
بصيانة  قام   ، 1859م(   –  1857(  =
الكاظمني . وقد  وتعمري مرقد اإلمامني 
العمري ،  الباقي  الشاعر عبد  خ ذلك  أرهّ

ى اإلمامني بالفرقدين قائاًل: الذي سمهّ
فريق جند النرص س�مح اليدين

                أعنى سليم القلب من كل ري��ن    
آث��اره أن������واره ق��د  ب�����دت 

                     باه���رة تزه����ر بالقبتي��������ن     
اذ ش���اد ما ك��ان هب��ا داث����رًا

ي���ن                          فأرشقت يف حرضة النريهّ
اىل ان قال مؤرخا: 

بع�ون اصحاب العبا ارخ����وا :      
                   »شاد سليم مرقد الفرقدي����ن«
                                                     1264 ه�              
يتوافق  ال  خطأ  التأريخ  يف   : مالحظ��ة 
باشا  عمر  أكرم  ال��رسدار  والية  مدة  مع 
أش��ار  فهل   ، س��ن��وات  ع��رش  وال��ف��رق 
السلطان  زمن  من  العامرة  إىل  الشاعر 

سليم مما يستدعي التحقيق.
يف  التارخيية  ب��غ��داد  )م��ع��امل  كتاب  م��ن 

الشعر( 
فوج  اول  تاسيس  بان  تعلم  هل  واخريا 
الكاظمية  يف  ك��ان  ال��ع��راق��ي  للجيش 
وباسم فوج االمام موسى الكاظم عليه 
السالم يف السادس من كانون الثاين سنة 
1921 م واىل اليوم حيتفل بعيد تاسيس 

اجليش يف هذا اليوم .

ملف العدد

20

ان
س

ني

47



خلق اهلل عزوجل الشمس والقمر كٓايات 
وجعل  وسلطانه  قدرته  عظيم  عىل  دالة 
عىل  للضياء  مصدرا  الشمس  شعاع  من 
من  املنعكس  الشعاع  وجعل  االرض 
سطح القمر نورا, فالشمس جتري بحساب 
دقيق واعجاز كبري للخالق, ولذلك ان كل 
ماخلقه اهلل تبارك وتعاىل هو من اجل مجيع 

الكائنات احلية وديمومتها.
القديم  االنسان  يكون  ان  املخجل  من 
يف  الشمسية  االشعة  طاقة  استخدم  قد 
النعمة  هذه  سخر  وكيف  العامة  حياته 
يف  ونحن  مصاحله,  خدمة  يف  العظيمة 
عىل  نستدل  ومل  والعرشين  الواحد  القرن 
 , حياتنا  يف  الشمس  طاقة  استخدام  امهية 
طاقة  من  القدم  منذ  اإلنسان  استفاد  فقد 
تطبيقات  يف  مبارشة  الشميس  اإلشعاع 
الزراعية  املحاصيل  كتجفيف  عديدة 
جماالت  يف  استخدمها  كام  املنازل  وتدفئة 
التارخيية  العلوم  كتب  يف  وردت  أخرى 
احلريب  األسطول  أرمخيدس  أح��رق  فقد 
ع��ام 212 ق م عن  ال��روم��اين يف ح��رب 
عىل  الشميس  اإلش��ع��اع  تركيز  ط��ري��ق 
الدروع  املئات من  سفن األعداء بواسطة 

املعدنية .
الكهنة  نساء  كانت  العرصالبابيل  ويف 
ملرايا  كا  مصقولة  ذهبية  آي��ة  يستعملن 

عىل  للحصول  الشميس  اإلشعاع  لرتكيز 
النار . كام قام علامء أمثال ترشوس وسويز 
والف��وازي��ي��ه وم��وت��ش��وت وأري��ك��س��ون 
الطاقة  باستخدام  وغ��ريه��م  وه��اردن��ج 

الطعام  وطهي  امل��واد  صهر  يف  الشمسية 
وتسخني  املاء  وتقطري  املاء  بخار  وتوليد 

اهلواء وغريها من التطبيقات.
الناجم  التلوث  خماطر  العامل  ادرك  لقد 
 ) والفحم  والغاز  )النفط  استخدام  من 
وما   , الطاقة  انتاج  عملية  يف  ومشتقاهتا 
يتعرض له كوكب االرض من تلوث بيئي  
الكاربون  اوكسيد  ث��اين  انبعاث  بسبب 
والغازات االخرى للجو والذي ادى اىل 
ظهور حالة االحتباس احلراري  وارتفاع 

الثلوج وتساقط  احلرارة وذوبان  درجات 
االمطار  وانحباس  احلامضية  االمطار 
 , التصحر  حلالة  وصوال  معينة  مناطق  يف 
واملدمر  اخلطري  التلوث  هذا  جانب  واىل 

هذا  من  االخطر  فهنالك  البيئة  ملقومات 
كله وهو ظهور امراض غريبة وهالكة منها 
الرسطان لذلك فقد سارع العامل الغريب اىل 
البحث عن اليات وطرق جديدة يف اعتامد 
تكون  أهنا  رشيطة  للطاقة  بديلة  مصادر 
صديقة للبيئة وهي الطاقة املتجددة )طاقة 

الشمس(
الذهن  اىل  يتبادر  س��ؤال  هنالك  ولكن 
توفرها  الطاقة رغم  ملاذا ال تستخدم هذه 
الدول  يف  للبيئة  صديقة  وهي  ونظافتها 

دعوة
ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ِبْسِم اللَّ

ِنيَن َواْلِحَساَب  َرُه َمَناِزَل ِلَتْعَلُموا َعَدَد السِّ ْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر ُنوًرا َوَقدَّ ِذي َجَعَل الشَّ »ُهَو الَّ
ُل اْلآَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن« سورة يونس اآلية ﴿٥٥ ﴾ ا ِباْلَحّق ُيَفصِّ ِلَك ِإلَّ ُه َذٰ َما َخَلَق اللَّ

 الستغالل الطاقة الشمسية

دراسة
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العربية ؟؟؟
هو  ماهيمنا  ولكن  اسباب  ع��دة  هنالك 

سببان :-
االحتكارية  النفط  رشكات  :سيطرة  اوال 
)ال��رشك��ات االم��ري��ك��ي��ة واالرسائ��ي��ل��ي��ة  
فأهنا  وبذلك  الطاقة  صناعة  وغريها(عىل 
متنع او حتول دون انتشار واستغالل الطاقة 

املتجددة خوفا من منافستها يف السوق.  
املتقدمة  ال���دول  ومنع  هيمنة   -: ثانيا 
تقنيات  نقل  م��ن  وصناعيا  تكنلوجيا 
الصناعية  غري  الدول  اىل  املتجددة  الطاقة 
واحتكارها   ) وغريها  العربية   )ال��دول 
استخدام  ان  بالرغم  التكنلوجيا  هل��ذه 
الطاقة الشمسية يف انتاج الطاقة الكهربائية 

واحلرارية اسهل بكثري من استخدام النفط 
يف انتاجها.

منطلق  وهو  شخيص  راي  وهو   -: ثالثا 
عن  والنصارى  اليهود  رىض  ع��دم  من 
القول  يمكننا  وبالتايل  ودينهم  املسلمني 
بانه عداء ديني اقتصادي واجتامعي فكري 
وان هذا العداء يرنو اىل تقييد املجتمعات 
اخلطر  وحلق  اجلوانب  كل  يف  االسالمية 
الدول  رمحة  حتت  وجعلها  فيها  والرضر 

املتقدمة صناعيا )الغري مسلمة(.
عاملنا  يف  متوفرة  الطاقة  ه��ذه  ان  وب��ام 

حكوماتنا  لدى  وواجب  علينا  فام  العريب 
وعدم  وبقوة  باهبا  نطرق  ان  اال  النائمة 
ال��دول  م��ن   اس��ت��رياده��ا  حل��ني  االنتظار 
يكون  سوف  حينها  الصناعية  املحتكرة 
واصبح  التقنية  ه��ذه  غ���ادر  ق��د  ال��ع��امل 
وبينهم  بيننا  شاسع  التكنلوجي  العمق 
النووية  التكنلوجيا  يف  االن  احلال  هو  كام 
بحيث   , والكيميائية  واالل��ي��ك��رتون��ي��ة 
اصبحت شعوبنا العربية بلدان مستهلكني 

بدل أن نكون منتجني لشعوبنا . 
فقد مىض تقريبا عقد ونصف من سقوط 
العراق  حكام  وم��ازال  اللعني  الطاغية 
غافلني وجيهلون عن سياسية امري املؤمنني 
عيل بن ايب طالب )ع( ومفهومه عن أدارة 

الدولة.
كلامت  يف  وردت  )ال��دول��ة(  مفردة  أن   
ورد  حيث  السالم(،  )عليه  عيل  اإلم��ام 
كام  »الدولة  القصار:  السياسية  حكمه  يف 
السالم(  )عليه  أنه  بمعنى  ُتدبر«،  ُتقبل 
أي  واإلدب��ار،  اإلقبال  من  الدولة  يفهم 
السالم(:  )عليه  ويقول  والذهاب.  اجليئة 
»لكل دولة ُبرهة«. فام هي القيم السياسية 
الدولة  إلقبال  واإلرش��ادي��ة  واإلداري���ة 
وقيامها عنده )عليه السالم( وحيددها كام 

ييل :

وال��س��ور  ال���درع  يمثل   - 1-ال��ع��دل:   
السقوط  من  الدولة  وحيمي  يدافع  الذي 
العدوان  واهداف  مطامع  امام  واالهنيار 

اخلارجي 
املستقبلية  ال��رؤى  ويمثل  2-امل��ه��ارة:-   
الترصف  حذق  عىل  والقدرة  النظر,  وبعد 

يف امور وقضايا الدولة.
– وهنا حيث االمام  3- االنتباه واليقظة   
توخي  ضورة  عىل  السالم(  )عليه  عيل 
خالل  من  املعادية  االفكار  وقراءة  احلذر 
تفرضها  التي  الضارة  اخلطوات  تفسري 
»من  السالم(:  )عليه  ويقول  الدول  تلك 
أمارات  الغفلة« و »من  قلة  الدولة  دالئل 
وهنا  األم���ور«  حل��راس��ة  التيقظ  ال��دول��ة 
تكمن القوة العقلية  يف الرتكيز عىل االنتباه 
العدو وعدم االنتظار  واليقظة ملخططات 
التحديات  بوجه  اليد  مكتويف  والوقوف 

مهام كانت عظيمة .
من  البداية  منذ  السالم(  )عليه  وحي��ذر 
ال��دول��ة  ق��ي��ام  »ال��رشي��ر« عند  اإلن��س��ان 
وزواهلا، حيث يقول عليه السالم: »أحذر 
الرشير عند إقبال الدولة لِئال ُيزيلها عنك، 

وعند إدبارها لِئال ُيِعني عليك«.
وم��ن ع��الم��ات إدب���ار ال��دول��ة وزواهل���ا 
بثامنية   ح��دده��ا  ال��س��الم(،  )عليه  عنده 
األصول،  »تضييُع  وهي:  لذلك،  ركائز 
األراذل،  وتقديم  بالُغروِر،  والتمسُك 
تضييع  أن  بمعنى  األف��اض��ل«.  وتأخرُي 
حقوق الفرد واملجتمع، وقرص هم الدولة 
اآلخرة،  عامل  ونسيان  الدنيا  عامل  بناء  عىل 
وتقديم الفاسد، وتأخري الصالح وغريها.
مما تقدم ان اخللل والضعف الذي اصاب 
العلمية  مسريهتا  وتأخر  العراقية  الدولة 
والعسكرية والثقافية يقع عىل عاتق الدولة 
ال   , ومواردها  شؤوهنا  ادارة  يف  ومهارهتا 
بلد  العراق  بان  القول  عن  اثنان  خيتلف 
الثروات  من  كبري  واف��ر  ويمتلك  غني 
مطامع  حمط  جعله  ال��ذي  هو  واخل��ريات 

االخرين.
اما بالنسبة إىل مرتكزات قيام دولة الباطل، 
أال  بدعامتني،  السالم(  )عليه  فيحددها 
)عليه  يقول  حيث  والفساد.  اجلور  ومها: 

السالم(: »دولة األوغاد مبنية عىل اجلور 
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دراسة

والفساد«.
الغنيمة  أم��ا 

من  ال��س��ي��اس��ي��ة 
وجهة نظره )عليه 

فتتجسد  ال��س��الم( 
األخ��ي��ار  ت����وايل  يف 

وال��رشف��اء  والصلحاء 
يف  واحلكم  السلطة  زمام 

البالد، وليس الغنيمة املادية كام يرى 
اآلخر، حيث يقول )عليه السالم(: »من 

أعود الغنائم دولة األكارم«
فيلسوف   – مسكي  تشو  )نعوم  يقول    
وناقد وناشط سيايس امريكي( »ال يوجد 
نظام  فقط  يوجد  فقري,  بلد  اسمه  يشء 

فاشل يف ادارة موارد البلد!!!
املتجددة  ال��ط��اق��ة  اس��ت��خ��دام  امه��ي��ة  ان 
عليها  واالع��ت��امد  الشمسية(,  )ال��ط��اق��ة 
هو  واحلرارية  الكهربية  للطاقة  كمصدر 
جمانية  طاقة  عىل  للحصول  االمثل  احلل 
التي  الطاقة  كمية  إن  للبيئة.  ضارة  وغري 
يوم  يف  الشمس  من  االرض  إىل  تصل 
مرت  لكل  وات   1000 ب  تقدر  مرشق 
مربع وبالتايل لو تم تزويد اسطح منازلنا 
بمجموعة من االلواح الشمسية املرتاصة 
يمكن ان نحصل عىل طاقة كهربية جمانية 

كافية ملتطلبات احلياة اليومية.
اخلاليا  من  كثرية  ن��امذج  تصنيع  تم  وقد 
بصورة  الكهرباء  إنتاج  تستطيع  الشمسية 
ال  بأهنا  الشمسية  اخلاليا  وتتميز  علمية 
، وهي ال  متحركة  قطع  أو  أجزاء  تشمل 
وحياهتا  اجلو  تلوث  وال  وقودًا  تستهلك 
طويلة وال تتطلب إال القليل من الصيانة 

استخدام  أفضل  ويتحقق   .
هلذه التقنية حتت تطبيقات وحدة اإلشعاع 
بدون  أي   ) شمسية  وح��دة   ( الشميس 
أو عدسات ضوئية ولذا يمكن  مركزات 
يف  منه  ليستفاد  املباين  أسطح  عىل  تثبيتها 
إنتاج الكهرباء وتقدر عادة كفاءهتا بحوايل 
20 % أما الباقي فيمكن االستفادة منه يف 
كام  املياه  وتسخني  للتدفئة  احلرارة  توفري 
تستخدم اخلاليا الشمسية يف تشغيل نظام 
الطرق  إن��ارة  ويف  املختلفة  االتصاالت 

واملنشٓات ويف ضخ املياه وغريها .
ملحة  ضورة  هنالك  اصبحت  لقد 
للتفكري يف امهية استخدام الطاقة الشمسية 

الطاقة  ان��ت��اج  يف  رئييس  كمصدر 
وضعت  لو  واحل��راري��ة,  الكهربائية 
خاليا الطاقة الشمسية يف اسطح املنازل 
والفنادق اهنا ستوفر مصدرا كبريا إلنتاج 
الطاقة الكهربائية اضافة اىل محاية البيئة من 
املولدات  استخدام  من  الناجتة  امللوثات 
امراض  حتام  ستسبب  والتي  الكهربائية 
خطرية عىل صحة املواطن, وعليه جيب ان 
مرتكز  الشمسية  الطاقة  استخدام  يكون  
بموضوع  االه��ت��امم  يف  اجل��دي��د  ال��دول��ة 

الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة.
التوصيات:-

يف  للدولة  جديدة  اسرتاتيجية  1-وضع 
جمال ادارة ملف الطاقة الشمسية وترشيع 

القانون الذي يسهم يف تطبيقها 
2-فتح قنوات االتصال وتبادل اخلربات 
جمال  يف  الرصينة  العاملية  الرشكات  مع 

الطاقة الشمسية 
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رأي

ليعلم االنسان ان اهلل تعاىل عندما يطلب منه الشكر انام يرجع 
نفعه اليه خاصة ال اىل اهلل تعاىل، ألنه غني عن العاملني وليس 
الضعيف  االنسان  حاجة  بمقدار  اال  شاكر  شكر  اىل  بحاجة 
التي تقربه اىل خالقه زلفة؛ ليزيده نعام مجة يف  اىل هذه اخلصلة 
الدنيا ويغدق عليه بأفضل منها يف اآلخرة دون أن يزيد الشكر 
أو ينقص العطاء يف ملك اهلل تعاىل شيئا، فيا عظمة اهلل ويا كرم 
اهلل ويا رمحة اهلل! من هذا العطاء املتدفق سخاء وجودا وكرما، 
فالنعم من اهلل، وتوفيق الشكر من اهلل، وعافية اللسان والعقل 
تعاىل  قدسه  وساحة  اهلل،  من  النعم  شكر  تؤدي  التي  والقلب 
غنى مطلق ليس بحاجة اىل فقر مدقع، وبالرغم من ذلك فانه 
هل  وعطائه،  وفضله  بنعمه  املقر  الشاكر  ويبارك  ويكرم  يزيد 
مثل  وعظمة  وسخاء  كرم  اللبيب  القارئ  اهيا  مسمعك  طرق 
هذا، اهنا العظمة اإلهلية بأهبى صورها التي تطأطئ كل العطايا 
السيل  عنها  ينحدر  التي  ومقامها  وهليبتها  هلا  وإذالال  اصغارا 

وال يرقى اليها الطري.
يف  هبا  ترفل  التي  العظيمة  اإلهلية  بالنعم  تلهج  انك  اىل  اضافة 
كلها  النعم  تلك  بان  تذعن  ان  ينبغي  فإنك  اليومية،  حياتك 
واألرزاق،  النعم  مسبب  وهو  املنعم  هو  وأنه  تعاىل،  اهلل  من 
يلزم  بل  القلب،  عىل  يقترص  ال  احلقيقة  هذه  عىل  فالتوقف 
هلذا  وختضعها  وتذللها  تسخرها  واجلوانح  اجلوارح  اىل  ختطيه 
وقسم  ملخلوقاته  النعم  تلك  كل  وهب  الذي  املتفضل  املنعم 
عرفان  هو  واجلوارحي  والقلبي  اللساين  فالشكر  أرزاقها، 
النعمة وإظهارها والتحدث عنها، وهبذا الشكر يزداد اإلنسان 

يتخذ  باإليامن  مفعام  قلبه  يكون  والذي  النعم،  معطي  اىل  قربا 
هذا  اإلهلي، وعىل  القرب  اىل  للوصول  النعم وسيلة  تلك  من 
الطهر بجوهر  يلتقي  الذنوب، حتى  نفسه من  يطهر  ان  ينبغي 
الطهر للمسانخة، ولذا فإن أعىل مراتب الشكر هو االعراض 
عن املعايص كام قال االمام الصادق عليه السالم: )شكر النعم 

اجتناب املحارم(. )الكايف ج2 ص95 ح10(.
ال  وكيف  أثرا،  واألقوى  واألبقى  األدوم  هي  املعنوية  األمور 
ي األمور املعنوية،  وان االنسان باألمور املادية يقوى لكي ينمهّ
لذلك نقرأ يف دعاء كميل: )قو عىل خدمتك جوارحي( وتقوية 
اجلوارح هي يف احلقيقة للمساعدة يف تأدية الطاعات واجتناب 
مقرونة  وطاعة  شكر  من  ترجى  فائدة  ال  ألن��ه  املحرمات، 
كالتهام  الشكر  فوائد  تلتهم  األخرية  فإن  واملعايص،  بالذنوب 

النار اهلشيم، وهل الفجر بعد اهلجر؟! وكام قال الشاعر:
اذا كنت يف نعمة فارعها*** فإن املعايص تزيل النعم

وداوم عليها بشكر اإلله*** فإن اإلله رسيع النقم
النعم عىل ما حيصل االنسان عليه من سيارة  أين شكر  وعليه 
األمور  هذه  كانت  وان  طائلة،  وأم��وال  فخم  وقرص  فارهة 
ما  عىل  املنعم  شكر  من  الشكر  هذا  أين  للشكر،  مستوجبة 
والتي  الوالية  يف  املتمركزة  اهلداية  موجبات  من  علينا  أنعم 
ميتا  أم  كان  حيا  املعصوم  اإلمام  بوجود  صورها  بأهبى  تتجىل 
وشٓابيب  العظمى  وبركاته  الثر  عطاءه  من  املثىل  واالستفادة 
رمحته التي حتوطنا من كل بالء وآفة وفساد، أين الثرى من الثريا 

وأين احلصا من نجوم السام .

وهل الفجر بعد الهجر
حسن اهلاشمي
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قطُب الدين البيهقي 
الكيدري

من أعالم القرن السادس الهجري

السادس  القرن  حيث  إىل  لنصل  التيار  عكس  ونعود  ة(  األمهّ )علامء  باب  عرب  نبحر  أن  ة  املرهّ هذه  ارتأينا 

اهلجري، لنصل إىل شاطئ من شواطئ التقوى والعلم واملعرفة، ونحل بني يدي علم من أعالِم الشيعة 

إنه  تراثنا اإلسالمي،  القيهّمة وكانوا أصحاب فضٍل يف احلفاظ عىل  املكتبة بمؤلفاته  أثروا  الذين  اإلمامية 

العالمة الشيخ قطب الدين البيهقي الكيدري...

املحامد  ابن أيب  بن احلسني  الدين حممد  بن زين  الدين احلسن  تاج  بن  بن احلسني  أبو احلسن حممد  وهو 
البيهقي النيسابوري.

وقال الشيخ احلر العاميل: الشيخ قطب الدين حممد بن احلسني ابن أيب احلسني القزويني فقيه صالح.

وقال عنه السيد بحر العلوم: حممد بن احلسني ابن أيب احلسني بن أيب الفضل القزويني املعروف ب  قطب 

الدين القزويني، فقيه فاضل من أهل بيت العلم والفقه ، ذكره الشيخ منتجب الدين وذكر أباه وأخويه 

الدين  القزويني املذكور، هو الشيخ قطب  الدين حممد بن احلسني  - إىل أن قال : - ولعل الشيخ قطب 

الكيدري املشهور أحد الفضالء االعالم والفقهاء املنقول عنهم االحكام.

كام وصفه شيخه عبد اهلل بن محزة يف إجازته له بقوله: االمام االجل، العامل الزاهد ، املحقق املدقق ، قطب 

الدين تاج االسالم فخر العلامء ومرجع األفاضل حممد بن احلسني بن احلسن الكيدري البيهقي وفقه اهلل 

ملا يتمناه يف دنياه وعقباه.

ث النوري نقاًل عن صاحب الرياض: إن قطب الدين يطلق عىل مجاعة كثرية: األول: عىل قطب  وقال املحدهّ
الدين الراوندي.

صاحب  السبزواري  الكيدري  احلسني  بن  احلسن  بن  حممد  الدين  قطب  احلسن  أيب  الشيخ  عىل  والثاين: 

مناهج النهج بالفارسية وغريه.

ي: أبو احلسن حممد بن احلسني بن احلسن البيهقي النيسابوري االمامي الشيخ الفقيه ،  وقال املحدث القمهّ

الفاضل املاهر واألديب األريب ، البحر الزاخر صاحب االصباح يف الفقه ، وأنوار العقول يف مجع أشعار 

أمري املؤمنني - عليه السالم ورشح النهج.

مشاخيه: روى عن مجع من مشايخ االمامية ومن بينهم:

1 - الشيخ االمام نصري الدين أبو طالب عبد اهلل بن محزة بن عبد اهلل الطويس الشارحي املشهدي.

2 - املفرس الكبري الفضل بن احلسن الطربيس ) 471 - 548 ه (.

3 - اإلمام أبو الرضا فضل اهلل بن عيل بن هبة اهلل املعروف بضياء الدين أيب الرضا احلسني الراوندي.
مؤلفاته:

إن للشيخ الكيدري مؤلفات قيهّمة يف موضوعات خمتلفة يظهر أنه كان مياال ألكثر من فن واحد، ومنها:

1 - إصباح الشيعة بمصباح الرشيعة : وهذا هو الكتاب قد ثبت بالدليل أنه من تأليفه وليس من تأليف 
الفقيه الصهرشتي .

علماء األمة
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العقول من أشعار ويص الرسول: وهو ديوان أشعار منسوبة إىل االمام أمري املؤمنني - عليه  أنوار   - 2

السالم مرتبة قوافيها ترتيب حروف اهلجاء.

3 - الرباهني اجللية يف إبطال الذوات األزلية.

4 - بصائر االنس بحظائر القدس.

5 - تنبيه األنام لرعاية حق االمام.

6 - حدائق احلقائق يف فرس دقائق أفصح اخلالئق : رشح عىل كتاب هنج البالغة وفرغ منه عام 576 ه  ، 

ذكر صاحب الروضات أنه وجد يف آخر نسخة عتيقة من الرشح املذكور صورة خط لبعض أعاظم فضالء 

عرص الشارح املعظم ، هبذه الصورة : وافق الفراغ من تصنيف االمام العامل الكامل املتبحر الفاضل قطب 

الدين نصري االسالم مفخر العلامء مرجع األفاضل حممد بن احلسني بن

الشهر الرشيف شعبان سنة ست وسبعني  أواخر  تعاىل برضوانه يف  البيهقي تغمده اهلل  الكيدري  احلسن 

( وقد أسامه   2  ( فندق 493 - 565  بابن  املعروف  البيهقي  الدين  ألفه بعد رشح ظهري  ومخسامئة، وقد 

معارج هنج البالغة طبع عام 9041، بتحقيق حممد تقي ونرشته مكتبة السيد املرعيش يف قم ، ورشح شيخه 

قطب الدين الراوندي ، وقد سمى رشحه بمنهاج الرباعة ، وطبع بتحقيق املحقق

العطاردي عام 1403 ثم أعيدت طبعته يف ثالثة أجزاء عام 1406 بتحقيق السيد عبد اللطيف القريش.

التقريب بني املذهبني  نت وسامهت كثريًا يف مسألة  البيت )عليهم السالم( وطهّ العديد من األحاديث والروايات التي وردت عن أهل 
)السني والشيعي(، وهي التي جعلت علامء الشيعة قدياًم وحديثًا ينادون بالتقريب والوحدة مع أهل السنة حذرًا من الوقوع يف النزاعات 
الطائفية والعنف املذهبي الذي تكون عواقبه وخيمة عىل املسلمني كافة. فلقد حث أئمة أهل البيت )عليهم السالم( عىل توطيد العالئق 
بني شيعتهم وأهل السنة بصورة قوية، ففي صحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت له: كيف ينبغي لنا أن نصنع فيام بيننا وبني قومنا وبني 
ليعودون  إهنم  فواهلل  يصنعون،  كام  فتصنعون  هبم،  تقتدون  الذين  أئمتكم  إىل  تنظرون  قال:  أمرنا؟  عىل  ليسوا  ممن  الناس  من  خلطائنا 
زيد  صحيحة  ويف   .)636/2 الكايف  )كتاب  إليهم  األمانة  ون  ويؤدهّ وعليهم،  هلم  الشهادة  ويقيمون  جنائزهم،  ويشهدون  مرضاهم، 
الشحام، قال: قال يل أبو عبد اهلل )عليه السالم(: اقرأ عىل من ترى أنه يطيعني ويأخذ بقويل السالم، وأوصيكم بتقوى اهلل عزَّ وجل، 
والورع يف دينكم، واالجتهاد هلل، وصدق احلديث، وأداء األمانة، وطول السجود، وحسن اجلوار، فبهذا جاء حممد )صىل اهلل عليه وآله(، 
وا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع يف دينه، وصدق يف حديثه،  ا أو فاجرًا، وعودوا مرضاهم، وأدهّ وا األمانة إىل من ائتمنكم عليها برًّ أدهّ
ين ذلك، ويدخل عيلَّ منه الرسور، وقيل: هذا أَدُب جعفر. وإذا كان  ى األمانة، وحسن خلقه مع الناس، قيل: )هذا جعفري( فيرسُّ وأدَّ
ثني أيب )عليه السالم( أن الرجل كان يكون يف القبيلة من شيعة  عىل غري ذلك دخل عيلَّ بالؤه وعاره، وقيل: هذا أَدُب جعفر. فواهلل حَلدَّ
عيل )عليه السالم( فيكون زينها، آداهم لألمانة، وأقضاهم للحقوق، وأصدقهم للحديث، إليه وصاياهم وودائعهم، تسأل العشريَة عنه، 
فتقول: َمن مثل فالن؟ إنه آلدانا لألمانة، وأصدقنا للحديث. ويف صحيحة عبد اهلل بن سنان قال: سمعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( 
نًا﴾،  يقول: أوصيكم بتقوى اهلل عزَّ وجل، وال حتملوا الناس عىل أكتافكم فتذلهّوا، إن اهلل تبارك وتعاىل يقول يف كتابه ﴿َوُقوُلوامْ لِلنَّاِس ُحسمْ
وا معهم يف مساجدهم... )كتاب املحاسن للربقي، ص 18.  ثم قال: عودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، واشهدوا هلم وعليهم، وَصلُّ

وسائل الشيعة 382/5(.

من أحاديث التقريب 
بين المسلمين

علماء األمة
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وق���د خ��ط��ى ال��ق��ائ��د األع��ظ��م 
بعملية  وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل 
ال��ت��غ��ي��ري خ��ط��وات م��ده��ش��ة، 
ب��ره��ة ق��ص��رية، وك���ان عىل  يف 
تواصل  أن  التغيريية  العملية 
وفاة  بعد  حتى  الطويل  طريقها 
منذ فرتة  يدرك  كان  النبي، وقد 
دنا،  قد  أجله  أن  وف��ات��ه،  قبل 
ة  وأعلن ذلك بوضوح يف »حجهّ
امل��وت  يفاجئه  ومل  ال����وداع«، 
كان  أنهّ��ه  يعني  وه��ذا  مفاجأة، 
يف  للتفكري  كافية  فرصة  يملك 
هذا  ويف  بعده،  الدعوة  مستقبل 
أنهّ  نالحظ  أن  يمكننا  الضوء 
النبيهّ )صىل اهلل عليه وآله( كان 
باإلمكان  ط��رق  ث��الث   أمامه 
الدعوة،  مستقبل  جتاه  انتهاجها 

املوقف  األول/  املبحث  وهي: 
اخلالفة:  أم��ر  إمه��ال  السلبي: 
مستقبل  من  يقف  ب��أن  وذل��ك 
ويكتفي  ًا،  سلبيهّ موقفًا  الدعوة 
الدعوة  قيادة  يف  دوره  بمامرسة 
ويرتك  حياته،  فرتة  وتوجيهها 

مستقبلها للظروف والصدف.
ال  امل��وق��ف  يف  السلبية  وه���ذه 
ألهنا  النبي،  يف  افرتاضها  يمكن 
تنشأ من أحد أمرين كالمها  إنام 

ال ينطبقان عليه.
هذه  بأن  االعتقاد  األول:  األمر 
عىل  تؤثر  ال  واالمه��ال  السلبية 
مستقبل الدعوة، وإن األمة التي 
سوف خيلف الدعوة فيها قادرة 
ال��ذي  بالشكل  ال��ت��رصف  ع��ىل 
عدم  ويضمن  ال��دع��وة،  حيمي 

االنحراف.
من  له  مربر  ال  االعتقاد  وه��ذا 
طبيعة  إن  بل  إط��الق��ا،  ال��واق��ع 
األشياء كانت تدل عىل خالفه، 
كوهنا  بحكم   - ال��دع��وة  الن 
بدايته،  يف  انقاليب  تغيري  عمل 
واستئصال  أمة  بناء  يستهدف 

كل جذور اجلاهلية منها.
االمر الثاين/ النظرة املصلحة: 

أن  يمكن  الذي  الثاين  االمر  إن 
القائد جتاه مستقبل  يفرس سلبية 
وفاته،  بعد  ومصريها  الدعوة، 
أن��ه ع��ىل رغ��م ش��ع��وره بخطر 
حتصني  حياول  ال  املوقف،  هذا 
ألنه  اخلطر،  ذلك  ضد  الدعوة 
ينظر إىل الدعوة نظرة مصلحية، 
ما  أن حيافظ عليها  إال  فال هيمه 

دام حيا ليستفيد منها، ويستمتع 
بحامية  يعنى  وال  بمكاسبها، 

مستقبلها بعد وفاته.
أن  يمكن  ال  التفسري  وه���ذا 
يصدق عىل النبي حممد، حتى إذا 
ومرتبطا  نبيا  بوصفه  نالحظه  مل 
ما  كل  يف  وتعاىل  سبحانه  باهلل 
وافرتضناه  بالرسالة،  يرتبط 
الرساالت  كقادة  رساليا  قائدا 
ال��ق��ادة  ت��اري��خ  األخ���رى، الن 
الرساليني ال يملك نظريا للقائد 
إخالصه  يف  حم��م��د،  ال��رس��ول 
لدعوته، وتفانيه فيها، وتضحيته 
من  حلظة  آخ��ر  إىل  أجلها  م��ن 
حياته . وكل تارخيه يربهن عىل 
ذلك، فقد كان عىل فراش املوت 
وقد ثقل مرضه، وهو حيمل هم 

في كتابه )نشأة الشيعة والتشيع(..
المفّكر الشهيد محمد 
يجي��ب:  الص��در  باق��ر 
كيَف وِلد التشّيع؟ 

نستطيُع أن نعتبر التشيع نتيجة طبيعية لإلسالم، وممثال ألطروحة كان من المفروض للدعوة االسالمية أن 
تتوصل إليها حفاظًا على نموها السليم.ويمكننا أن نستنتَج هذه األطروحة استنتاجًا منطقّيًا من الدعوة 
التي كان الرسول األعظم )صلى اهلل عليه وآله( يتزعم قيادتها بحكم طبيعة تكوينها، ونوع الظروف التي 
عاش��تها، فإن النبي ) صلى اهلل عليه وآله(، كان يباشر قيادة دعوة انقالبية، ويمارس عملية تغيير شامل 
للمجتم��ع وأعرافه وأنظمته ومفاهيمه، ولم يكن الطريق قصيرًا أم��ام عملية التغيير هذه، بل كان طريقًا 
طويالً وممتدًا بامتداد الفواصل؛ يمارسها النبي أن تبدأ بإنسان الجاهلية فتنشئه إنشاًء جديدًا، وتجعل 
منه اإلنسان االسالمي، الذي يحمل الدور الجديد إلى العالم، وتجتث منه كل جذور الجاهلية ورواسبها.
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معركة كان قد خطط هلا، وجهز 
فكان  خلوضها،  أسامة  جيش 
أسامة،  جيش  زوا  »جههّ  : يقول 
أرسلوا  أسامة،  جيش  أنفذوا 
ذل��ك،  ي��ك��رر   ،« أس��ام��ة  بعث 
ويغمى عليه بني احلني واحلني، 
بقضية  الرسول  اهتامم  كان  فإذا 
العسكرية  الدعوة  قضايا  من 
يبلغ إىل هذه الدرجة، وهو جيود 
وال  امل��وت،  ف��راش  عىل  بنفسه 
قبل  سيموت  بأنه  علمه  يمنعه 
أن يقطف ثامر تلك املعركة، عن 
تبنيه هلا، وإن تكون مهه الشاغل 
األخ��رية،  أنفاسه  يلفظ  وه��و 
أن  نتصور  أن  يمكن  فكيف 
مستقبل  مهوم  يعيش  ال  النبي 
لسالمتها،  ط  خُيطهّ وال  الدعوة، 
عليه(  اهلل  )صلوات  وفاته  بعد 

من االخطار املرتقبة؟!
الرسول  سلوك  يف  فإنهّ  وأخريا 
مرضه  يف  وآله(  عليه  اهلل  )صىل 
لنفي  يكفي  واحدًا  رقاًم  األخري 
عىل  وللتدليل  األول،  الطريق 
حممد  نبينا  األعظم،  القائد  أن 
فرضية  من  يكون  ما  أبعد  كان 
مستقبل  جت��اه  السلبي  املوقف 
باخلطر،  الشعور  لعدم  الدعوة، 
وهذا  بشأنه،  االهتامم  لعدم  أو 
املسلمني  صحاح  أمجعت  الرقم 
مجيعا – سنة وشيعة - عىل نقله، 
حرضته  ملهّ��ا  ال��رس��ول  أن  وه��و 
فيهم  رجال  البيت  ويف  الوفاة، 
النبي:  ق���ال  ال��ص��ح��اب��ة،  م��ن 
أكتب  والدواة  بالكتف  »ائتوين 
بعده  تضلوا  ل��ن  كتابا  لكم 
من  املحاولة  ه��ذه  ف��إن  أب���دًا«  
نقلها  املتفق عىل  الكريم،  القائد 
وض��وح  بكل  ت��دل  وصحتها 
أخطار  يف  يفكر  ك��ان  أن��ه  عىل 
املستقبل، ويدرك بعمق ضورة 
من  األم��ة  لتحصني  التخطيط 
من  الدعوة  ومحاية  االنحراف، 

التميع واالهنيار، فليس إذن من 
املمكن افرتاض املوقف السلبي 

من النبي بحال من األحوال.
ممثلة  االجيابية  الثاين/  املبحث 
الطريق  إن  ال��ش��ورى:  بنظام 
خيطط  أن  هو  املفرتض،  الثاين 
عليه  اهلل  )صىل  القائد  الرسول 
بعد  ال��دع��وة  ملستقبل  وآل���ه( 
إجيابيًا،  موقفا  ويتخذ  وفاته، 
الدعوة،  عىل  القيمومة  فيجعل 
ممثلة  ل��ألم��ة  التجربة  وق��ي��ادة 
الشورى  نظام  أس��اس  عىل   -
األول  العقائدي  جيلها  يف   -
املهاجرين  جمموع  يضم  ال��ذي 
املمثل  اجليل  فهذا  واألنصار، 
قاعدة  سيكون  الذي  هو  لألمة 
الدعوة  لقيادة  وحمورا  للحكم، 

يف خط نموها.
بالنسبة هلذا االفرتاض، يالحظ 
هنا أن طبيعة األشياء، والوضع 
العام الثابت عن الرسول األكرم 
هذه  يرفض  والدعاة،  والدعوة 
الفرضية، وينفي أن يكون النبي 
قد انتهج هذا الطريق، واجته إىل 
مبارشة  بعده  الدعوة  قيادة  ربط 
الطليعي  جيلها  يف  ممثلة  باألمة 
عىل  واألن��ص��ار  املهاجرين  من 

أساس نظام الشورى.
امل��ب��ح��ث ال��ث��ال��ث/ االجي��اب��ي��ة 
إن   : والتعيني  باالختيار  ممثلة 
هو  املفرتض  الثالث  الطريق 
إعداد ونصب  االجيابية ممثلة يف 
من يقود األمة وهذا هو الطريق 
مع  منسجام  بقي  الذي  الوحيد 
يف  ومعقوال  األش��ي��اء،  طبيعة 
والدعاة،  الدعوة  ظروف  ضوء 
عليه  اهلل  )صىل  النبي  وسلوك 
من  النبي  يقف  أن  وهو  وآله(، 
مستقبل الدعوة بعد وفاته موقفا 
إجيابيا، فيختار بأمر اهلل سبحانه 
وتعاىل - شخصا يرشحه عمق 
فيعده  الدعوة،  كيان  يف  وجوده 

خاصا،  وقياديا  رساليًا  إع��دادًا 
الفكرية  املرجعية  فيه  لتمثل 
للتجربة،  السياسية  والزعامة 
بمساندة   - ب��ع��ده  ول��ي��واص��ل 
من  الواعية  الشعبية  القاعدة 
قيادة   – واألنصار  املهاجرين 
وبنائها عقائديا، وتقريبها  األمة 
الذي  املستوى  نحو  باستمرار 
املسؤوليات  لتحمل  يؤهلها 

القيادية.
وهكذا نجد أن هذا هو الطريق 
الذي كان باإلمكان أن  الوحيد 
يضمن سالمة مستقبل الدعوة، 
نموها  خط  يف  التجربة  وصيانة 

وهكذا كان.
من  النبي  عن  تواتر  ما  وليس 
النصوص التي تدل عىل أنه كان 
وتثقيفا  رساليًا  إع��دادًا  يامرس 
الدعاة  لبعض  خاصا  عقائديا 
للمرجعية  هييئه  مستوى  عىل 
قد  وإن��ه  والسياسية،  الفكرية 
ال��دع��وة،  بمستقبل  إليه  عهد 
فكريًا  بعده،  من  األمة  وزعامة 
تعبريا  إال  هذا  ليس  وسياسيًا، 
ع��ن س��ل��وك ال��ق��ائ��د ال��رس��ول 
كانت  ال��ذي  الثالث  للطريق 
قبل  من  عليه  وت��دل  تفرضه، 

ذلك طبيعة األشياء كام عرفنا.
الداعية  الشخص  هذا  يكن  ومل 

امل���رش���ح ل���إلع���داد ال��رس��ايل 
لتسلم  واملنصوب  ال��ق��ي��ادي، 
مستقبل الدعوة، وتزعمها فكريا 
وسياسيا، إال عيل بن أيب طالب 
حه  رشهّ ال��ذي  ال��س��الم(  )عليه 
كيان  يف  وج���وده  عمق  لذلك 
األول،  املسلم  وإن��ه  ال��دع��وة، 
عرب  سبيلها  يف  األول  واملجاهد 
كفاحها املرير ضد كل أعدائها، 
حياة  يف  وج��وده  عمق  وكذلك 
ربيبه  وإن���ه  ال��رس��ول،  القائد 
حجره،  يف  عينيه  فتح  ال���ذي 
من  له  وهتيأت  كنفه،  يف  ونشأ 
واالندماج  معه  التفاعل  فرص 
إنسان  ألي  يتوفر  مل  ما  بخطه، 
النبي  آخر، والشواهد من حياة 
النبي  أن  ع��ىل  ع��يل،  واإلم����ام 
رساليًا  إع��دادًا  اإلمام  يعدهّ  كان 
كان  فقد  ج��دا،  كثرية  خاصا، 
مفاهيم  من  بكثري  خيصه  النبي 
ويبدؤه،  وحقائقها،  ال��دع��وة 
إذا  والتثقيف  الفكري  بالعطاء 
وخيتيل  أسئلته،  االم��ام  استنفذ 
الليل  يف  الطوال  الساعات  به 
والنهار، يفتح عينيه عىل مفاهيم 
الطريق،  وم��ش��اك��ل  ال��رس��ال��ة 
ومناهج العمل إىل آخر يوم من 

حياته الرشيفة.
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كمفهوم  ال��ث��ق��اف��ة  ُع��رف��ت 
بتعريفات عديدة،  ومصطلح 
اآلخر  مع  يتداخل  بعضها 
ا تتفق يف كثرٍي منها، إذ  إال أهنهّ
ُمشتقٌة  كلمٌة  ا  بأهنهّ ُلغًة  ُتعرُف 
)َثَقَف(،  الثالثيهّ  اجل��ذِر  من 
بمعنى  ماح  الرهّ ثقاُف  فيقاُل: 
اعوجاجها،  وتقويم  تسويتها 
تثقيِف  مع  ُتستخدُم  وأيضًا 
يفيُد  ما  معانيها  ومن  العقل 
ك��اء،  وال��ذهّ والفطنة  احل��ذق 
َعرفُه  أيهّ  ء  ال��يشهّ ثُقَف  ُيقال 
والثهّقيُف  فيه،  ومهر  وحذقُه 
الكالم  وَثقَف  الفطنُي،  هو 
ويوصُف  برِسعٍة،  َفهَمُه  أيهّ 

جل الذكيهّ بأنهّه َثِقف .  الرهّ
العديُد  فتوجُد  اصطالحًا  أما 
من التهّعريفات للثهّقافِة ومنها: 
العقائد  م��ن  جم��م��وع��ٌة  ه��ي 
التي  وال��ق��واع��د  وال��ق��ي��م 
وأيضًا  املجتمع،  أفراُد  يقبلها 
املعارف  ا  بأهنهّ الثهّقافُة  ُتعرُف 

مجاعٌة  تفهمها  التي  واملعاين 
من  بينهم  وتربُط  النهّاس،  من 
ًمشرتكة،  ُنُظٍم  وجود  خالل 
عىل  امُلحافظِة  يف  وتساهُم 
للقواعد  حيحة  الصهّ اأُلسِس 
التهّعريفات  وم��ن  الثقافيهّة، 
��ة اأُلخ����رى  االص��ط��الح��يهّ
تعمُل  وسيلٌة  ه��ي  للثهّقافة 
عن  األف��راد  بني  اجلمِع  عىل 
العوامل  من  جمموعٍة  طريق 
��ة،  واالج��ت��امع��يهّ السياسيهّة، 
والفكريهّة، واملعرفيهّة، وغريها 

من العوامل األخرى.
ف ال��ب��ع��ض  ك���ام وق����د ع����رهّ
ا: ضبط النفس،  )الثقافة( بأهنهّ
واحلذاقة،  التعلم،  ورسع��ة 
ف  أم���ا اص��ط��الح��ًا ف��ُت��ع��رهّ
العرب  العلامء  ناحية  م��ن 
العادات  من  جمموعة  بأهنا 
يكتسبها  ال��ت��ي  واألف���ك���ار 
وختتلف  جمتمعه،  من  الفرد 
اآلخر،  عن  جمتمع  كل  ثقافة 

من  اصطالحيًا  تعريفها  أما 
فتعرف  الغرب  العلامء  ناحية 
ب��أهن��ا ال��ك��ل امل��رك��ب ال��ذي 
حيتوي عىل الفنون، والعقائد، 
واألخ������الق، وامل���ع���ارف، 
التي  والعادات،  والقوانني، 

يورثها األفراد من جمتمعهم.
والثقافة هي كلمة جديدة يف 
استخدامها  يف  قديمة  معناها 
فكلمة  ال��ع��رب��ي��ة،  ب��ال��ل��غ��ة 
تشذيب  عني  كانت  تثقيف 
تسويتها  أو  ال��رم��ح  ق��ن��اة 
واستقامتها، ولكنها يف القرن 
التاسع امليالدي استخدام من 
أبو  العربية  اللغة  أديب  قبل 
يقول  حيث  اجلاحظ،  عثامن 
الثقافة  كر زكي حممود أن  املفهّ
ال��ذي  ال��ع��ود  تسوية  تعد  مل 
الرمح  س��ن��ان  عليه  ي��رك��ب 
أصبحت  بل  للقتال؛  ليصلح 
تسوية  اجلاحظ  استعامل  يف 
وذكائه  بفطنته  ليصبَح  الفكر 

مشكالت  ح��لهّ  ع��ىل  ق���ادرًا 
احلياة، وتثقيف العقل بام يتفق 
مع احلضارة اجلديدة، وكانت 
التي  الوسائل  أول  هي  اللغة 

عنتها الثقافة .
أحد  الثقافة  فكرة  وتعتربمْ 
لظاهرة  الرئيسية  األوج���ه 
العوملة بمعناها الكيل، وتعني 
حسب )حسني علوان( خلق 
عاملي  ثقايف  مكون  صياغة 
ثقايف  ك��ن��م��وذج  وت��ق��دي��م��ه 
عىل  ومعايريه  قيمه  وتعميم 
إىل  باإلضافة   ، أمج��ع  العامل 
كسلعة  الثقافة  إىل  اإلش��ارة 
سلعة  ك��أي  ق  ت��س��وهّ عاملية 
جت��اري��ة أخ����رى، وم���ن ثم 
ومفاهيم  وإدراك  وعي  بروز 
ووسائط  ورم��وز  وقناعات 
ووسائل ثقافية عاملية الطابع.

ن  مهامهّ م��ص��دران  وللثقافة   
ومها :

األوُل  املصدر  فهي  غة:  اللهّ  *

مشاركة/ دنيا داخل

ما هي 
الثقافة؟
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واألسايسُّ من مصادر الثهّقافة 
شعوب  كافة  ألنهّ  عمومًا؛ 
لغتِها  عىل  اعتمدتمْ  العامل 
اعتامدًا ُمبارشًا يف نقِل ثقافتها 

عوِب اأُلخرى.  إىل الشهّ
ُة  : وهو كافهّ * الفكر اإلنساينهّ
ت إىل تشكيل  املعارف التي أدهّ
والتي  ��ة،  اإلن��س��ان��يهّ الثهّقافة 
عوب عن  ز الشهّ سامهت يف متيُّ
ا حرصت  بعضها بعضًا؛ ألهنهّ
خاصٍّ  ثقايفهّ  فكٍر  بناِء  عىل 
شعوب  م��ن  ش��ع��ٍب  ب��ُك��ِل 

العامل.
نات الثقافة..  مكوهّ

ثالثة  م��ن  ال��ث��ق��اف��ة  ت��ت��ك��ون 
مكونات رئيسة، وهي: 

وهي  م��ادي��ة،  م��ك��ون��ات   -

يستخدمها  التي  املكونات 
بشكل  حياته  يف  اإلن��س��ان 
يومي، مثل املأكل، واملرشب، 

وامللبس، واملسكن وغريها. 
وهي  فكرية،  مكونات   -
عىل  تشمل  التي  املكونات 
ال��ف��ن، وال��ل��غ��ة، وال��ع��ل��م، 

والدين، وغريها. 
وهي  اجتامعية،  مكونات   -
عىل  تشمل  التي  املكونات 

البناء االجتامعي وهيكله. 

مميزات الثقافة .. 
عدة  م��ن  الثقافة  تتألف   *

خصائص، ومنها: 
جلميع  مشبعة  ال��ث��ق��اف��ة   *

حاجات اإلنسان. 
أهنا  أي  إنسانية،  الثقافة   *
بحيث  اإلن��س��ان،  صنع  من 

خاصة  تبقى 

باإلنسان فقط. 
قابلية  بأهنا  تتسم  الثقافة   *
وذلك  واالنتشار،  لالنتقال 
واللغة،  التعليم،  طريق  عن 
وتوارثها  االتصال،  ووسائل 

من جيل إىل أخر. 
* الثقافة متغرية، بحيث تنمو 

بشكل رسيع، وتغري دائم. 
أي  مكتسبة،  ال��ث��ق��اف��ة   *
يكتسبها اإلنسان بعدة طرق، 
مقصودة،  طرق  كانت  سواء 

أو طرق غري مقصودة. 
ب��أهن��ا  ال��ث��ق��اف��ة  ت��ت��ص��ف   *
تتطور  دومًا  بحيث  تطورية، 

إىل األفضل. 
* الثقافة تراكمية، بحيث أهنا 
ترتاكم  تارخيي،  طابع  ذات 
فهي  ال��زم��ن،  حلقات  ع��رب 

تتوارث من جيل إىل آخر. 
وذلك  تكاملية،  الثقافة   *
ألهن���ا جت��م��ع ب��ني ال��ع��ن��اص 
املادية، والعناص غري املادية، 

أي املعنوية.
حتديد  علة  الثقافة  تقوم   *
وأسلوبه،  اإلن��س��ان  سلوك 
والتنبؤ بترصفات الفرد الذي 

ينتمي إىل ثقافة حمددة. 
فوائد الثقافة.. 

فهي  ك��ث��رية،  ف��وائ��د  للثقافة 
م��ه��م��ة ل���ل���ف���رد، وم��ه��م��ة 

للمجتمع. 
تكسب  الفوائد:  ه��ذه  وم��ن 
من  ب��ع��دد  األف����راد  الثقافة 

األنامط السلوكية، مما 
ت��ق��وم 

ع����ىل إش����ب����اع ح��اج��اهت��م 
األك���ل،  م��ث��ل  البيولوجية 
وال����رشب، وال��ل��ب��اس، كام 

حتافظ عىل بقائهم يف احلياة. 
ك��ام وجت��ع��ل ال��ث��ق��اف��ة ال��ف��رد 
التي  الرتبوي،  ال��دور  ر  ُيقدهّ
وعاداته،  ثقافته،  عىل  تقوم 
ُم  ا تقدهّ وتقاليده، فضاًل عن أهنهّ
التفسريات  مجيع  ل��ألف��راد 
يف  اخلاصة  املألوفة  التقليدية 
أن  ليستطيع  وذل��ك  ثقافته، 
ال��ذي  سلوكه  شكل  حي��دد 

يعمل به. 
املجتمع  عىل  الثقافة  وتضفي 
وأف����راده ش��ع��ور ال��وح��دة، 
للعيش  هتيئتهم  عىل  وتقوم 
دون  احل���ي���اة  يف  وال��ع��م��ل 
أو اض��ط��راب، كام  إع��اق��ات 
جمموعة  األفراد  الثقافة  ومتدهّ 
التي  والقوانني  األنظمة  من 
البيئة،  م��ع  التكيف  تسهل 
احلياة،  مع  التعاون  وسبل 
وال��ت��ف��اع��ل االج��ت��امع��ي مع 
أو  إع��اق��ات  دون  األف����راد، 

صاعات. 
ُم ال��ث��ق��اف��ة  وأخ������ريًا، ت���ق���دهّ
حلول  من  جمموعة  لألفراد 
تواجههم،  التي  للمشكالت 
ال��وق��ت،  عليهم  ت��وف��ر  مم��ا 

. واجلهد بالبحث عن احللهّ

ُعّرف��ت م��ن 
حي��ة  نا
ء  لعلم��ا ا
نه��ا  لع��رب بأ ا
ع��ة  مجمو
م��ن الع��ادات 
ر  ف��كا أل وا
الت��ي 
يكتس��بها 
الف��رد م��ن 
. . مجتمع��ه

مشاركات

20

ان
س

ني

57



ب��ن عيل  اإلم���ام احلسن  ملَّ��ا هت��ادن 
أيب  بن  معاوية  مع  الم(  السَّ )عليه 
ِسِه  الم( لَِنفمْ َق )عليه السَّ سفيان ، َتَوثَّ
َو   ، ِه  َعَليمْ ِة  جَّ ُ ِكيِد احلمْ لَِتومْ ُمَعاِوَيَة  ِمنمْ 
ِ َتَعاىَل  َنُه ِعنمَْد اهللَّ َنُه َو َبيمْ َذاِر ِفياَم َبيمْ ِعمْ اإلمْ
َط  َ ��رتَ اشمْ َو  ِلِمنَي،  ُسمْ املمْ ِة  َكافَّ َد  ِعنمْ َو 
ِمننَِي )عليه  ُؤمْ املمْ َأِمرِي  َك َسبِّ  َترمْ ِه  َعَليمْ
ُقُنوِت  المْ َعِن  المُْعُدوَل  َو   ، الم(  السَّ
َن  ُيَؤمِّ َأنمْ  َو   ، َلَواِت  الصَّ يِف  ِه  َعَليمْ
ِمنمُْهممْ  َح��دٍ  أِلَ َض  َيَتَعرَّ اَل  َو  ِشيَعَتُه 
َحقٍّ  ِذي  ُكلِّ  إىَِل  ُيوِصَل  َو   ، بُِسوٍء 

ُه . َحقَّ
َو   ، ِه  ُكلِّ َذلَِك  إىَِل  ُمَعاِوَيُة  َأَجاَبُه  َو 
َوَفاِء  بِالمْ َلُه  َحَلَف  َو   ، ِه  َعَليمْ َعاَهَد 
َذلَِك،  َعىَل  َنُة  دمْ ُ اهلمْ ِت  َتَتمَّ اسمْ َفَلامَّ  َلُه، 
َلِة ، َو  َخيمْ َساَر ُمَعاِوَيُة َحتَّى َنَزَل بِالنُّ
ُمَعِة، َفَصىلَّ  ُ َم اجلمْ ُم َيومْ َيومْ المْ َكاَن َذلَِك 

ِ َما  َبتِِه : إيِنِّ َو اهللَّ ، َو َقاَل يِف ُخطمْ َهاِر ، َفَخَطَبُهممْ بِالنَّاِس ُضَحى النَّ
وا،  لُِتَزكُّ اَل  َو   ، وا  لَِتِحجُّ اَل  َو   ، لَِتُصوُموا  اَل  َو   ، وا  لُِتَصلُّ ُتُكممْ  َقاَتلمْ
َقدمْ  َو   ، َعَليمُْكممْ  َر  َتَأمَّ أِلَ ُتُكممْ  َقاَتلمْ َلِكنِّي  َو   ، َذلَِك  َعُلوَن  َلَتفمْ إِنَُّكممْ 

ُ َذلَِك َو َأنمُْتممْ َلُه َكاِرُهوَن . َطايِن اهللَّ َأعمْ

ُتُه  َطيمْ َسَن َو َأعمْ َ يمُْت احلمْ َأاَل َو إيِنِّ ُكنمُْت َمنَّ
َأيِف  اَل  َقَدَميَّ  َت  حَتمْ مَجِيُعَها  َو  َياَء  َأشمْ

َها َلُه . بيَِشمْ ٍء ِمنمْ
َفَأَقاَم   ، المُْكوَفَة  َدَخَل  َحتَّى  َساَر  ُثمَّ 
ِمنمْ  َلُه  َعُة  َبيمْ المْ ِت  َتَتمَّ اسمْ َفَلامَّ  َأيَّامًا،  ا  هِبَ
 ، النَّاَس  َفَخَطَب  رَبَ  ِنمْ املمْ َصِعَد  ِلَها،  َأهمْ
الم(  السَّ )عليه  ِمننَِي  ُؤمْ املمْ َأِمرَي  َذَكَر  َو 
َسِن )عليه  َ احلمْ ِمَن  َناَل  َو   ، ُه  ِمنمْ َناَل  َو 
َو  َسُن  َ احلمْ َك��اَن  َو   ، َن��اَل  َما  الم(  السَّ
يمِْن،  َحاِضَ السالم(  )عليهام   ُ َسنيمْ ُ احلمْ
دَّ  ُ لِ��ريَ الم(  السَّ )عليه   ُ َسنيمْ ُ احلمْ َفَقاَم 
)عليه  ��َس��ُن  َ احلمْ بِ��َي��ِدِه  َف��َأَخ��َذ  ِه،  َعَليمْ

َلَسُه . الم( َفَأجمْ السَّ
ًا ، َأَنا  اِكُر َعِليهّ ا الذَّ َ ُثمَّ َقاَم َفَقاَل : » َأهيُّ
َو  ُمَعاِوَيُة  َأنمَْت  َو  َعيِلٌّ ،  َأيِب  َو  َسُن  َ احلمْ
َك  ُأمُّ َو  َفاِطَمُة  ي  ُأمِّ َو   ، ٌر  َصخمْ َأُبوَك 
ِ ) صىل اهلل  ي َرُسوُل اهللَّ ِهنمٌْد ، َو َجدِّ
 ، َقتِيَلُة  ُتَك  َجدَّ َو  َخِدجَيُة  يِت  َجدَّ َو   ، ٌب  َحرمْ َك  َجدُّ َو   ) آله  عليه و 
َدَمَنا  َأقمْ َو  َقَدمًا،  َنا  رَشَّ َو   ، َحَسبًا  َمَنا  َ َأألمْ َو   ، رًا  ِذكمْ َلَنا  َ َأمخمْ  ُ اهللَّ َفَلَعَن 

رًا َو نَِفاقًا« . ُكفمْ
ِجِد : آِمنَي آِمنَي . َسمْ ِل املمْ َفَقاَلتمْ َطَوائُِف ِمنمْ َأهمْ

و نحن نقول أيضًا آمين آمين !!

الم ( لعبد املطلب : عن الريان بن الصلت ، قال أنشدين الرضا  ) عليه السَّ
توضيح :

قوله : » يأكُل بعُضنا بعضًا َعيانا » إشارة اىل قول اهلل عزَّ و جل يف الِغيَبة : 
ُسوا  سَّ ٌم َواَل جَتَ نِّ إِثمْ َض الظَّ نِّ إِنَّ َبعمْ َن الظَّ َتنُِبوا َكثرًِيا مِّ ِذيَن آَمُنوا اجمْ ا الَّ َ ﴿ َيا َأهيُّ
ُتُموُه  ًتا َفَكِرهمْ َم َأِخيِه َميمْ ُكَل حَلمْ ًضا َأحُيِبُّ َأَحُدُكممْ َأن َيأمْ ُضُكم َبعمْ َتب بَّعمْ َواَل َيغمْ

ِحيٌم ﴾  اٌب رَّ َ َتوَّ َ إِنَّ اهللَّ ُقوا اهللَّ َواتَّ

الذئب ال يأكل لحم ذئب !
َم����ان����ا َي����ِع����ي����ُب ال����ن����ا�����صُ ك���ل���ه���م ال����زَّ

ف��ي��ن��ا ال����َع����ي����ُب  و  َزم�����اَن�����ن�����ا  َن����ع����ي����ُب 

ول���ي�������ص ال����ذئ����ُب ي����اأك����ُل حَل������َم ذئ����ٍب

����وان����ا وم�������ا ِل�����َزم�����ان�����ن�����ا َع������ي������ٌب �����سِ

ول������و ن���ط���ق ال������زم������اُن ب���ن���ا َه���ج���ان���ا

���ن���ا ب���ع�������س���ًا َع���ي���ان���ا  وي������اأك������ُل ب���ع�������سُ
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الم ( أنُه َقاَل : َكاَن  َعنمْ اإلمام جعفر بن حممد الصادق ) عليه السَّ
ِقَك . نَِنا َعنمْ مَجِيِع َخلمْ ُهمَّ َأغمْ َد َأيِب ، َفَقاَل : اللَّ َرُجٌل َجالٌِس ِعنمْ

اِر  نَِنا َعنمْ رِشَ ُهمَّ َأغمْ َفَقاَل َلُه َأيِب : » اَل َتُقلمْ َهَكَذا ، َو َلِكنمْ ُقلمْ : اللَّ
ِمِن »  ُؤمْ نِي َعنمْ َأِخيِه املمْ َتغمْ ِمَن اَل َيسمْ ُؤمْ ِقَك ، َفإِنَّ املمْ َخلمْ

وِق َو ُهَو ُيَناِدي:  َنا بَِرُجٍل يِف السُّ الم ( : َمَررمْ َفٍر ) عليه السَّ ِقيَل مِلُوَسى بمِْن َجعمْ
ِص ، َو ُهَو ُيَناِدي َعىَل ثَِياٍب َيبِيُعَها ، َمنمْ  لَّ ُ ٍد اخلمْ مَّ ٍد َو آِل حُمَ مَّ َأَنا ِمنمْ ِشيَعِة حُمَ

َيِزيُد ؟
ِسِه . َر َنفمْ ُرٌؤ َعَرَف َقدمْ الم ( : » َما َجِهَل َو اَل َضاَع اممْ َفَقاَل ُموَسى ) عليه السَّ

ُروَن َما َمَثُل َهَذا ؟ َأ َتدمْ
ٍر ، َو ُهَو َمَع  َداِد ، َو َعامَّ ِقمْ اَمَن ، َو َأيِب َذرٍّ ، َو املمْ ٌص َقاَل : َأَنا ِمثمُْل َسلمْ َهَذا َشخمْ
مْ َء  رَتِي اليشَّ رَتِيِه ، َو َيشمْ َبِيِع َعىَل ُمشمْ ِعِه ، َو ُيَدلُِّس ُعُيوَب املمْ َذلَِك ُيَباِخُس يِف َبيمْ
رَتِي َقاَل : اَل ُأِريُدُه  ُشمْ ُلُبُه َفُيوِجُب َلُه ، ُثمَّ إَِذا َغاَب املمْ َغِريَب َيطمْ بَِثَمٍن َفُيَزايُِد المْ

ُه . إاِلَّ بَِكَذا ، بُِدوِن َما َكاَن َطَلَبُه ِمنمْ
ِ َأنمْ َيُكوَن َهَذا َكُهممْ . ٍر ، َحاَش هلِلَّ َداِد َو َعامَّ ِقمْ اَمَن َو َأيِب َذرٍّ َو املمْ َأ َيُكوُن َهَذا َكَسلمْ

ٍد ، َو َمنمْ ُيَوايِل  مَّ ٍد َو آِل حُمَ مَّ َنُعُه ِمنمْ َأنمْ َيُقوَل : إيِنِّ ِمنمْ حُمِبِّي حُمَ َو َلِكنمْ َما َيممْ
 » َداَءُهممْ ، َو ُيَعاِدي َأعمْ لَِياَءُهممْ َأومْ

ما ضاع من عرف قدر نفسه

 ِ َعنمْ أمري املؤمنني َعيِلٍّ ) عليه السالم ( أنُه َقاَل : » َكاَن َرُسوُل اهللَّ
ُكممْ ، َو إَِذا  ُ َو َرمِحَ ى َقاَل : آَجَرُكُم اهللَّ ) صىل اهلل عليه و آله( إَِذا َعزَّ

 » ُ َلُكممْ َو َباَرَك َعَليمُْكممْ َأ َقاَل : َباَرَك اهللَّ َهنَّ

كيف نعزي و نهنئ

المؤمن ال يستغني
 عن أخيه المؤمن

احلسن  اإلم��ام  لولده  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  وصية  يف  جاء 
ما  اخلالية  ك��األرض  احلدث  قلب  »وإن��ام  السالم:  عليه  عيل  بن 
ألقي فيها من يشء قبلته، فبادرتك باألدب قبل أن يقسو قلبك، 
أهل  كفاك  قد  ما  األمر  من  رأيك  بجد  لتستقبل  لبك،  ويشتغل 
التجارب بغيته وجتربته فتكون قد كفيت مؤونة الطلب وعوفيت 
عالج التجربة، فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه واستبان لك منه ما 

ربام أظلم علينا فيه«.

التوجيه ثّم التوجيه!

بادر شبابك
هرمك،  قبل  شبابك  »ب��ادر  ال��س��الم:  عليه  عيل  اإلم��ام  عن 

وصحتك قبل سقمك«.

الفراغ الفكري
كاألرض  احلدث  قلب  :«وإن��ام  السالم  عليه  عيل  اإلم��ام  عن 

اخلالية ما ألقي فيها من يشء قبلته«.

الشاب يجهد نفسه
عن اإلمام عيل عليه السالم: »من مل جيهد نفسه يف صغره مل ينبل 

يف كربه«.

فضل الشباب
عن اإلمام عيل عليه السالم: »شيئان ال يعرف فضلهام إال من 

فقدمها: الشباب والعافية«

العلُم والسيادة
عن اإلمام عيل عليه السالم: »تعلموا العلم صغارًا تسودوا به 

كبارا«.

ماذا يتعّلم الشباب؟
يتعلمها  أن  األش��ي��اء  »أوىل  ال��س��الم:  عليه  عيل  اإلم��ام  عن 

األحداث، األشياء التي إذا صاروا رجااًل احتاجوا إليها«.
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من  احلياة  سنة  هي  هذه 
جمتمع  أي  ديمومة  اجل 
يكون الزواج هو السبيل 
 ، الديمومة  هلذه  الوحيد 
امام  اجلميع  جيعل  وهذا 
مسؤولية غاية يف االمهية 
العقد  ه���ذا  رع��اي��ة  يف 
ما  كل  واتاحة  املقدس 

يصون الزواج ويديمه .
هنا يايت دور ذوي املقبلني عىل الزواج ابن او بنت ، ودور 
االعالم بكل اصنافه ) ديني ، ثقايف، اجتامعي( لبيان امهية 
الزواج وان الشاب او البنت سيقبلون عىل مرشوع قدسته 
كل االديان الساموية واخذ حيزا مهام من الشارع االسالمي 
املقدس يف الكتاب والسنة ، هلذا فان الزواج ليست عالقة 
تعرض  ما  متى  اهناءها  وليس  شهوة  افراغ  وليس  عبارة 
وفيه  الدين  نصف  اكامل  الزواج   ، مشكلة  أي  اىل  احدمها 
واالبتعاد   ، عليه  باملحافظة  يلزمنا  وهذا  واملتعة،  السعادة 
الزوج  حق  حيث  من  تعسفي  بشكل  احلقوق  تطبيق  عن 
يريدا  ما  العكس بل يمكن ان حيصال عىل  او  الزوجة  عىل 

باسلوب التفاهم والتعقل واالقناع .

العائلة  تبقى  وح��ت��ى 
خ��ال��ي��ة م��ن امل��ش��اك��ل 
ال��ت��دخ��الت  فليمنعا 
شاهنام  يف  اخل��ارج��ي��ة 
فقط  هلام  القرار  وليكن 
نعم  االم���ك���ان،  ق���در 
معينة  ام���ور  ه��ن��ال��ك 
اس��ت��ش��ارة  تستوجب 
اصحاب الراي واخلربة 

ولكن جيب ان تكون بالقدر الذي ال تؤثر عىل عالقتهام .
فليعلام اهنام مرشوع تكوين اجيال للمجتمع وسيكون هلام 
الدور املهم يف نصح ابنائهام عندما يكونون يف طور االقبال 

عىل الزواج لصيانة االرسة واملحافظة عىل كياهنا .
االمكان  قدر  يكونا  ان  فيجب  والزوجة  الزوج  اهل  واما 
حياهتام  بداية  مشاكل  من  يعرتضهام  ما  وتذليل  هلام  عونا 
وعدم هتويلها حفاظا عىل ابنائهام ، ومسالة العناد يف تثبيت 
املعول االسايس يف هدم االرسة  تعترب  الراي مسالة سلبية 
جذوره  من  يستأصل  ان  جيب  اسلوب  هبكذا  فالتفكري   ،

لريفل االبناء بالسعادة.

المقبلون على الزواج

الصغائر سواء كانت ذنوبا او حتى اخطاء اذا مل يوضع حد 
فاهنا ستؤدي  امرا عاديا  او تصبح  ان تستفحل  قبل  ملنعها 
عىل  العائلة  داخل  السيئة  العادات  بعض  انامء  اوال:  اىل 
يف  االرسة  افراد  ترصفات  عىل  التاثري  ثانيا:   ، طبيعية  اهنا 
املجتمع بحيث ينظر اليهم نظرات سلبية ، ثالثا : صعوبة 
معاجلة هذه االخطاء الصغرية يف املستقبل بل البعض منها 
يف  فارقة  عالمة  اىل  يؤدي  بالتايل  وهذا  اطالقا  اليمكن 
اخالقيات االرسة، رابعا : هذه الصغائر تنمو فتصبح من 
الكبائر وهذا يعني اهنا ستخلق عائلة منحرفة تصبح عبئا 

عىل املجتمع .
ذنب صغري  او  أي خطا  امام  بحزم  الترصف  وعليه جيب 
يرتكبه االبناء حتى مع املراقبة بعدم التكرار لضامن تربيتهم 

تربية صحيحة تفتخر العائلة هبم .

إياكم و صغائَر الذنوب

أسرة ومجتمع

20

ان
س

ني

60



من اروع ما تقوم به الزوجة ويعجز عنه االخرون يف االرسة 
هو نظافة البيت واملحافظة عىل مجاهلا ، النظافة ترس النظر 
وتؤثر تاثريا اجيابيا عىل النفس لدرجة اهنا تدفع باهلموم ، 
واما جتمل املراة امام زوجها حسب ظروف العائلة وعدد 
فان هذا  العمر  او  افرادها وعدم االمهال بحجة االطفال 
التجمل يشعر الزوج بان زوجته هتتم يف ابعاد مهوم العمل 
ان  الزوج  وعىل   ، البيت  يف  االخرين  مع  عالقته  حتى  او 
بكلامت  عليها  الثناء  او  ترصفاته  حيث  من  باملثل  يقابلها 

لطيفة وان يبعد مشاكل عمله من عالقته مع االرسة .
بعض  يف  ال��زوج��ة  هبا  تقوم  التي  الرائعة  االم��ور  وم��ن 
االحيان تغيري مكان االثاث كل فرتة ليشعر الزوج واالبناء 
بالتجديد احليوية واجلامل ، فهذه امور بسيطة تضفي سعادة 

وهبجة عىل العالقات االرسية .

وض���ع اص��ح��اب االخ��ت��ص��اص ك��ث��ريا  من 
من  احلرجة  الفرتة  هلذه  واملعاجلات  الدراسات 
من  االنتقال  حيث  بنت(  او  ابن   ( االبناء  عمر 
من  جيعل  وهذا   ، البلوغ  عمر  اىل  الصبا  عمر 
االمالءات  ورفض  باستقاللية  التفكري  االبناء 
من رب االرسة يف ما خيص ترصفاته من حيث 
جيب او ال جيب ، هذه املرحلة اخلطرية جيب ان 
يكون لالب واالم الدور االهم يف التعامل مع 
الشدة  ان  اعتبارها  نظر  يف  يضعا  وان   ، ابنائهام 

فالتفاهم  بالعكس  تايت  قد  بل  بنتيجة  تايت  ال  قد  والعنف 
واملراقبة واملعاجلة قبل املراهقة من خالل تعويد ابنائهم عىل 
بحجة  هلم  حيلو  كام  تركهم  اما  سهلة  املهمة  جيعل  الصحيح 

اهنم اصبحوا بالغني فهذا خطا جسيم.
واختاذ  الراي  يف  وحريته  شخصيته  وله  انسان  املراهق  نعم 
القرار اال ان هذه احلرية الزالت يف طور االنامء وعىل الوالدين 

مساعدته بقدر االمكان ومن غري الغاء شخصيته.  

التي  وخصوصياهتا  ارسارها  عائلة  لكل 
الجيب ان يطلع عليها الغريب وحتى يف 
بعض االحيان االقرباء سيام تلك االرسار 
التي فيها اثر سلبي عىل العالقات االرسية 
بني افراد االرسة، فاالرسار هي كاجلدار 
ما  فاذا  االهنيار،  من  االرسة  عىل  حتافظ 
كشف رس من ارسار العائلة فانه كالثقب 
الذي حدث يف اجلدار فمن خالله يطلع 

االخرون عىل ما جيري يف االرسة .
فعىل الوالدين تعليم ابنائهام ان اليتحدثوا 
أي يشء عن خصوصيات العائلة خارج 
االمور  هذه  مثل  الن  كان  مهام  البيت 
املشاكل لالرسة وبالتايل قد حيدث  ختلق 
توتر  عن  ناهيكم  هذا  عقباه  حيمد  ال  ما 

العالقة بني افراد االرسة هلذا السبب .

الجمال والنظافة

المراهقة

أسرار العائلة

أسرة ومجتمع
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* إذا كنت تعاين من آالم املفاصل 
الشعر،  تساقط  الظهر،  آالم  أو 

.D فهناك نقص يف فيتامني
وهو موجود يف )زيت كبد احلوت 
� القشطة � اللبن � صفار البيض(.

* إذا كنت تعاين من: )االلتهابات 
امل��ت��ك��ررة وخ��ص��وص��ًا يف اجل��زء 
التنفيس،  اجل��ه��از  م��ن  العلوي 

.A ظهور تقرحات يف الفم، العشو اللييل، جفاف وتقرش اجللد(، فهناك نقص يف فيتامني
وهو موجود يف )زيت كبد احلوت � اجلبن � اللبن � النباتات اخلرضاء وامللونة � اجلزر � البقوليات � عصري الربتقال(.

* إذا كنت تعاين من: )االجهاد املتواصل، عدم القدرة عىل الرتكيز، تشقق الشفاه، التحسس من الضوء، القلق املستمر، األرق( 
.B فهناك نقص يف فيتامني

وهو موجود يف )اخلمرية � الكبد � اللحوم � صفار البيض، الفواكه � الفول السوداين � اجلزر � السبانخ(.
.E إذا كنت تعاين من )الشعور بالتعب عند أقل جهد، بطئ التئام اجلروح(، فهنالك نقص يف فيتامني *

وهو متوفر يف )اخلضار الورقية مثل اخلش والبقدونس واجلرجري، زيت بذرة القطن، زيت الصويا، زيت الذرة(.
.C إذا كنت تعاين من )االصابة املتكررة بالربد، نزيف اللثة، عدم التئام اجلروح( فهناك نقص يف فيتامني *

وهو متوفر يف )الكبد � عصري الليمون � الربتقال � الفراولة � الفجل � التفاح � البقدونس � الطامطم(.

الكثري من األمهات خيفن عندما ترتفع حرارة جسم أطفاهلن نتيجة 
اللتهاب يصيب اجلسم أو نمو األسنان أو نزالت الربد، ولكنهّ األمر 
قد يكون بسيطًا ويمكن استخدام الطرق التقليدية يف خفض احلرارة، 

ولكن عندما تبقى احلال كام عليه، فيجب نقل الطفل إىل املستشفى.
من  قطعة  وغطس  عادي  ماء  باستخدام  )الكامدات(،  عمل  أواًل: 
القامش فيه ومن ثمهّ متريرها عىل رأس الطفل ويديه ورجليه، وجتنب 

وضعها عىل البطن كام ينصح بذلك أغلب األطباء.
ثانيًا: احلامم الدافئ مهم جدًا لتقليل حرارة اجلسم.

ثالثًا: ضورة رشب املاء يوميًا للطفل فهو يساعده عىل تقليل حرارة 
جسمه.

رابعًا: أكل اخليار والبطيخ والفواكه التي لدهيا كمية كبرية من وجود 
املياه فيه وهذا بدوره يقلل من حرارة اجلسم.

وأشهرها  احلرارة(،  خافض  )رشاب  العالجات  استخدام  خامسًا: 
احلرارة  وخيفض  اجلسم  التهابات  يعالج  فهو  )الربوفني(  رشاب 

ن اآلالم. ويسكهّ

والفيتاميناتانت 

5 طرق
لخفض حرارة جسم الطفل

عيادة طبية
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اذا  البلغم، ويذهب الصداع  التخلص من  بالعديد من العالجات، ومنها  القديم  إلينا من الطب  ُنقل  اليقطني بحسب ما  يساهم 
رشب او غسل به الرأس، وهو ملني للبطن كيفام استعمل، واذا لطخ بعجني وشوى يف الفرن او التنور واستخرج ماؤه ورشب 
ببعض االرشبة اللطيفة سكن حرارة احلمى امللتهبة، وقطع العطش واصبح غذاء حسنًا، واذا ُطبخ القرع ورُشب ماؤه بيشء من 
العسل ازاح آالم احلنجرة، واذا ُدقهّ وعمل منه ضامد ينفع لألورام احلادة يف الدماغ، واذا عرص جرادته وخلط ماؤه بدهن الورد 

وقطر منها يف االذن نفعت به االورام احلارة.
وىف الطب احلديث، تبنيهّ من حتليل القرع انه غنى بفيتامني A وايضا B وحوامض اللوسني والتريوزين والبيبوريزين، ويؤكل القرع 
املطهو يوميًا لطرد السوائل من اجلسم مثل )اوزيام، انصباب وغريه( بحيث يقرش هلذا الغرض مقدار نصف كيلو من الثمرة ويقطع 
مكعبات صغريه تسلق مع كميات من السكر وهترس لتصبح عجينة رخوه، ثم يضاف قليل من القرفة وتطهى حساًء مع احلليب 
وبدون ملح، ويستمر يف تناول هذا احلساء يوميًا ملدة ستة ايام، وبعد توقف بضعة ايام عن تناوله تكرر العملية ثانية حتى تصل 
اىل النتيجة املطلوبة، كام ويعالج القرع تضخم الربوتستانت عند الشيوخ وما ينتج عنه من اضطرابات التبول الالإرادي، وذلك 
باستخدام بذور القرع بحيث تنزع منه القشور وتدق هلرسها قليال، ثم يضاف اليها املاء الساخن بدون غليان بنسبة فنجان واحد 

لكل 20 غرام من البذور، وبعد انتظار بضع دقائق حيىل بالسكر ويرشب ساخنًا.

 بين الطّب القديم والطب الحديث
عيادة طبيةثمرُة اليقطين..
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دي��ن��ن��ا  أن  ف��ي��ه  الش����ك  مم���ا 
الطالق  جعل  قد  اإلسالمي 
حالة  يف  احل���دود   أض��ي��ق  يف 
استحالة العرشة بني الزوجني، 
الزوجية  احلياة  استقامة  وعدم 
وصعوبة  العالج إال به وحتى 
اىل  الضيق  من  خمرجًا  يكون 
ابغض  واق���ع  ي��ك��ون  ال��ف��رج 

احلالل هو االرجح .
ح��االت  ان  فيه  الش��ك  ومم��ا 
اصبحت  والطالق  االنفصال 
غري  واحصائيات  بمعدالت 
وح��دة  ق��ام��ت  ل��ذا  مسبوقة, 
النرش  بشعبة  االس��ت��ط��الع 
احلسينية  بالعتبة  االعالم  قسم 
ب���أج���راء  اس��ت��ب��ي��ان واج���ري 
اكثر  شمل  واسعة  بميدانية 
اجلنسني  ولكال  حمافظة  م��ن 
وب��أع��داد ج��اوزت  ال 550 

شخصا بني رجل وامرأة ..
تباينت     وكام هو معتاد فلقد 
االجوبة من قبل املستبينني كاًل 

لغامر  وخوضه  قناعته  حسب 
جتارب الطالق اذ اجاب %61  
الظروف  مسامهة  حول  بنعم 
االجتامعية  البلد  يف  السائدة 
و  بالطالق  وسواها  واملادية 
14% بكال و 24% اىل حد ما 

و 1% ال ادري  ..
االرسة  ع���امد  ف���ان  وع��ل��ي��ه 
عامل  عىل  تعتمد  وصمودها 
متطلبات االرسة  االنفاق عىل 
االخر  السؤال  انطلق  ومنها 
 %56 نسبته  ما  كانت  حيث 
املستوى  ت��دين  ان  ع��ىل  نعم 
التقشف  وح��ال��ة  امل��ع��ي��يش 
بتفاقم  كبري  بشكل  سامهت 
كال   %27 و  الطالق  حاالت 
مل تساهم و 16% اىل حد ما و 
1% اجابتهم كانت ال ادري ..

    الكل يعلم ما لألنفتاح عىل 
التي  التقنيات  ودخول  العامل 
تلعبه  وم��ا  استخدامها  اس��ئ 
الشباب  اوس��اط  يف  دور  من 

تؤثر  اهنا  تؤكد   %77 فكانت 
تأثريًا مبارشا عىل واقع االرسة 
و 8% ال تؤثر و 14% اىل حد 
ان  ادري  ال  حصيلة  و%1  ما  

كانت تؤثر ام ال ..
الطالق  موضوع  صلب  ام��ا 
متعددة   ام���ور  ع��ىل  فيعتمد 
صغر  ان  ي����رون   %10 ف 
السبب  ه��و  ال��زوج��ني  عمر 
ان  يعتقدون   %47 و  الرئييس 
فشل  اىل  ي��ؤدي  ال��وع��ي  قلة 
اىل  يذهبون  و%7  ال��زجي��ات 
االجتامعي  املستوى  اختالف 
ان  يعتربون   %1 و  والطبقي 
التعليمي  باملستوى  ال��ف��ارق 
هو من جل االسباب يف حني 
االسباب  مجيع  يعزون   %35
دواعي فشل  من  ال��واردة هي 

الزواج ووقوع الطالق ..
اكد  آخر  سياق  اىل  وباالنتقال 
تعد  الطالق  نسب  ان   %89

اكثر بعد عام 2003 قياسًا 

و%6  سبقتها  التي  ل��ألع��وام 
ان %1  اقل يف حني  اهنا  يرون 
يعتقدون ليس هناك فرق يذكر 
 %4 و   2003 عام  وبعد  قبل 
ب ال ادري ..وقد عزوا تلك 
وبعد  أي)قبل  الواردة  النسب 
2003( اىل  ان 68% يعتربون 
املدبلجة  امل��س��ل��س��الت  ان 
واالفالم القت بظالهلا السلبية 
بمجتمعنا  الطالق   واقع  عىل 
و  التقنيات  دخول  اعتبار  عىل 
8% يرون اهنا مل تسهم ومل تؤثر 
يف  سامهت  ما  حد  اىل  و%23 
 .. ادري  ال  ب    %1 ان  حني 
التوعية  مراكز  عن  وباحلديث 
واالرشاد االرسي التي تتبناها 
ممن   %54 ادىل   فلقد  العتبات 
فيام  بنعم  االستبيان  شملهم 
االرسي  االرشاد  مركز  خيص 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع 
من  احل��د  يف  الفاعل  ودوره 
ح��االت ال��ط��الق وذل��ك من 
النظر  وجهات  تقريب  خالل 
مل  و%18   املتخاصمني  ب��ني 
يكن له دور و19% اىل حد ما 
يف حني 9% ال يدري ان كانت 

تلك املراكز حتد ام ال ..
ويف ختام ورقة االستبيان كان 
التدخل  حول  تساؤل  هنالك 
املبارش من قبل عائلة الزوج او 
الزوجة وماله من مظاهر سيئة 
فكانت  ال��زوج��ني  حياة  ع��ىل 
72% نعم  و6% بكال و %20 
اىل حد ما يف حني 2% ال ادري 

الطالق ظاهرة 
اجتماعية مقيتة

إلى  الوصول  فإن  وبالتالي  والتجارب  األيام  وتصقله  الخبرات  تنقصه  جديد،  مشروع  كأي  الزوجية  الحياة 
السعادة يتطلب تخطي كثير من العقبات واالزمات والتعامل معها بحكمه وخاصه في السنوات االولى من 

الزواج حيث أن كال من الزوجين يحاول التأقلم  مع االخر بما اوتي من ثقافة ومعرفة ووعي ...
استطالع / عيسى الخفاجي

استطالعات
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....
اهم االراء  واملقرتحات  التي 

وردت:
بمنح  احلكومة  م��ب��ادرة   -1
هتيئة  او  امل��ي��رسة  ال��ق��روض 
فرص عمل للمتزوجني اجلدد 
الغاية منها رفع احلالة املعاشية 
صغرية  م��ش��اري��ع  ولتكوين 
والتي من شأهنا احليلولة دون 
وبالتايل  الفقر  ببئر  ال��وق��وع 

حدوث املشاكل ..
بعض  تعديل  او  2-ت��غ��ي��ري 
املدنية  ال��ق��وان��ني  ن��ص��وص 
واب���داهل���ا ب��ن��ص��وص ق��ان��ون 
الرشعية  الشخصية  املحاكم 
اجلعفري  القانون  نص  ومنها 

..
الباحث  3-تفعيل دور عمل  
امل��ح��اك��م  يف  االج���ت���امع���ي 
الشخصية من خالل اعتبارها 
وليس  كبرية  امهية  هلا  دائ��رة 
اج���راءات  تتبع  غ��رف��ة  جم��رد 

روتينية يومية ..
الفضائية  القنوات  4-دع��وة 
وقت  من  اج��زاء  لتخصيص 
اوس���اط  يف  للتثقيف  بثها 
حديثا  امل��ت��زوج��ني  ال��ش��ب��اب 
عامة   العراقية  والعائلة  خاصة 
كيفية  وتوجيههم  وتعليمهم 
والزوجة  الزوج  مع  التعامل 
وكذلك دعوة املختصني لتلك 

اللقاءات ..
ال��ك��ام��ل  5-االرشاف 
والسيطرة من قبل الدولة عىل 

مواقع الفساد وحظرها ..
منظامت  دور  6-ت��ف��ع��ي��ل 
بالتثقيف   امل���دين  امل��ج��ت��م��ع 
ليشمل  وواسع  منهّظم  بشكل 

فئات املقدمني ع الزواج ..
7-زي�������ادة ال���وع���ي ون��رش 
وتقديس  االح����رتام  ث��ق��اف��ة 
احل��ي��اة ال��زوج��ي��ة م��ن خالل 
امل����ح����اضات وال���ن���دوات 

الدينية..
حتى  العشائري  التثقيف   -8
ال متتهن حرية املرأة بالفصول 
العشائرية وعدم ارغامها قرسًا 

عىل الزواج ..
9-وض����ع غ��رام��ات م��ادي��ة 
املطلهّق  بحق  رادعة  وعقوبات 
االسباب  ذوي  وخصوصًا 

الغري مقنعة والغري موجبة ..

رسع���ة  م����ن  احل�����د   -10
باالنفصال  املحكمة  ق��رارات 
للباحثني  اكرب  فرصة  واعطاء 

عليهم  بالضغط  االجتامعيني  
خواطرهم  يف  ع��ام  للرجوع 
وثنيهم لصالح التنازل لآلخر 

مراكز  اع��داد  زي��ادة   -11
وت��ن��وع  االرسي  االرش�����اد 
لتشمل  اجل��غ��راف��ي��ة  رقعتها 
مناطق اوسع وتقديم املشورة 
احلاالت   استقبال  خالل  من 
وقيام فرق جوالة بالتثقيف ..

 اما اهم احللول املقرتحة فهي 
كااليت :

سبحانه  اهلل  اىل  1-التقرب 
بتعاليمه  واالل��ت��زام  وت��ع��اىل 
واالرسة  ال��زوج��ة  خيص  فيام 
ووصايا  بنصائح  والتمسك 
السالم  عليهم  البيت  اه��ل 

واملرجعيات الدينية
املناسبة  ال��زوج��ة  2-اختيار 
والتشاور  االه��ل  خ��الل  من 
املتقدم بخصوص  الشاب  مع 

العمر  ن��اح��ي��ة  م��ن  زوج��ت��ه 
والثقايف  األجتامعي  واملستوى 
حيدث  لئال  واملعييش  والديني 

اصطدام فيام بينهم الحقا ..
باختيار  ال��ت��رسع  3-ع����دم 
فرصة  واخ��ذ  العمر  رشي��ك 
م��ن��اس��ب��ة ل��ل��س��ؤال ع��ن كال 

العائلتني ..
4-ال����ت����دخ����ل االجي������ايب 
بني  السلبية  بعدم  املصحوب 
بني املرأة والرجل عند نشوب 
بالتدخل  وي��راع��ى  خ���الف 
احِلكمة واخلربة والقيادة ضامنًا 
حلل املشكلة وعدم تطورها ..

من  العالية  املصداقية   -5
قبل اهل الزوجة وعدم اخفاء 
يف  املتقدم  للشاب  يشء    أي 
ابنتهم  ب��دن  سالمة  خيص  ما 
وقواها العقلية  والصحية وملا 
يشكله ذلك من عنرص مفاجأة 

الحقا اذ ثبت الغش ..
هذه  يف  م��ا  امج��ل  ف��ان  ختامًا 
وقلب  صاحلة  زوج��ة  احلياة 
ذهبت  اينام  يصحبك  حيبك 
بعد  اليه  وتسكن  وارحت��ل��ت 
جتدها  وروح  واره��اق  تعب 
ال��ش��دائ��د  يف  ج��ان��ب��ك  اىل 
وامل��ص��ائ��ب وس��خ��ي��ة حني 
وذرية  العطاء  عن  العامل  جيف 
حيملون  والبنات  االبناء  من 
عوادي  عىل  ويعينوك  اسمك 
الزمان حينام جتد كل االحباب 
واالص��ح��اب وامل��ق��رب��ني قد 
تلك  وحيدا  وتركوك  فارقوك 
دفئها  هو  وذل��ك  العائلة  هي 
هبا  واهتموا  عليها  فحافظوا 
نبي  نصيحة  وتلك  وبعامدها 
عليه  اهلل  ص��ىل  حممد  ال��رمح��ة 
 ( ي��ق��ول  اذ  لنا  وس��ل��م  وال���ه 
ارساء  (وذلك  بالقوارير  رفقًا 

للمحبة واشاعة التعاطف ..

استطالعات
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لنا  جيوز  ال  الوقت  نفس  ويف 
ونشاهد  بالتطور  ننشغل  ان 
هنالك  او  بتارخينا  يعبث  من 
ويكفي  ت��ارخي��ن��ا  ي���رسق  م��ن 
الغربية  ال��دول  متاحف  كل 
عالقة  له  ما  بكل  حتتفظ  اهن��ا 
الفرنسية  فاملتاحف  بتارخينا 
فيها  واالنكليزية  واالمل��ان��ي��ة 
اج��ن��ح��ة خ���اص���ة ب���ال���رتاث 
االسالمي ، واخر املتاحف هو 
املتحف االمريكي الذي سلب 
متاحف  م��ن  سلبه  امكن  م��ا 

العراق بعد االحتالل .
يف  االج��ان��ب  السياح  اغلب 
نجدهم  االس��الم��ي��ة  ال���دول 
كل  عن  االس��واق  يف  يبحثون 
واالث��ار  بالرتاث  عالقة  له  ما 
عىل  دليل  املادية  االثار  هذه   ،
يتمتع  كان  التي  التطور  عقلية 

اما  االس��الم��ي  املجتمع  هب��ا 
الغربية  ال���دول  واث���ار  ت��راث 
رسية  وثائق  عن  عبارة  فهي 
واملستعمرات  ل��ل��م��ؤام��رات 
هذه  عرض  يتم  بريطانيا  ويف 
الوثائق اذا ما مر عليها ثالثون 

عاما .
فرنسا  تطالب  االن  اىل  مرص 
عندما  رسقتها  فرعونية  باثار 
 ، هل��ا  تابعة  مستعمرة  كانت 
للعراق  بالنسبة  االمر  ونفس 
االن ، والدولة العثامنية رسقت 
املتحف النبوي من ارض نجد 
واحلجاز عندما كانت حمتلة من 
قبلهم وهي االن يف اسطنبول .

احد مصادر كتاب هنج البالغة 
هو  املعتزيل  احلديد  ايب  الب��ن 
مصادر  احد   ، اللوفر  متحف 
للدكتور  ال��دك��ت��وراه  رس��ال��ة 

عليها  حصل  التي  عيل  جواد 
االمام  عنوان  حتت  املانيا  من 
االثني  االمامية  لدى  املنتظر 
يدوية  خمطوطات  هي  ع��رش  
ال��راب��ع  ال��ق��رن  يف  لعلامئنا 
واخلامس للهجري يف متاحف 

فرنسا واملانيا .
التطور  ترك  يعني  ال  هذا  كل 
فمثلام  احل��ي��اة  وضورات 
ينتقد  ف��ال��ذي  مهم  ال��ت��اري��خ 
فليكن  بالتطور  التاريخ مطالبا 
التطور  هب��ذا  ينهض  م��ن  ه��و 

افضل من االنتقاد .
هو  اليوم  الوهابية  اهتامم  جل 
حذف التاريخ او حتريفه ملاذا ؟ 
احلي  الشاهد  هو  التاريخ  الن 
والشخصيات  االمم  كل  عىل 
ب��ك��ل ص��ف��ح��ات��ه امل��ظ��ل��م��ة 

والوضاءة .

هل تعلمون ان الوهابية تؤمن 
باالمام املهدي اال اهنا ال تؤمن 
ختشى  الهن��ا  مل���اذا؟   ، بنسبه 
التاريخ ، والن النزعة القبلية ال 
زالت هي املسيطرة عىل بعض 
من  لنا  فالبد  التاريخ  مزيفي 
والكبرية  الصغرية  عىل  ردهم 
االخ��ري  مقالنا  يف  ج���اء  ك��ام 
بخصوص زواج احلسني عليه 
السالم من شاه زنان ال الثبات 
فارسية ام االمام السجاد عليه 
بالقومية  نبايل  ال  الننا  السالم 
فبعض االئمة امهاهتم جواري 
ام  حتى  بل  العرب  من  لسن 
عربية  ليست  املهدي  االم��ام 
تزييف  اثبات  ليكن  ولكن   ،
هذه احلقيقة دليال عىل تزييفهم 

حقائق اخرى . 

اللبنة االولى للتطور
 هي التاريخ النقي

عندم���ا تحتفظ االم���م بتاريخها بكل صفحاته الس���لبية وااليجابية يعد هذا 
تاريخ���ا نقيا ولكن عندم���ا تدلس وتحرف وتحذف وتضي���ف معلومة يكون 

تاريخها اشبه باالساس المنخور لهذه االمة وعليه ال يمكن لها ان تتطور .

قلم : �سامي جواد كاظم

سيرة وتاريخ
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شهدت معركة اجلمل مع أمري املؤمنني ) عليه السالم ( وهلا شعر يف اعداء عيل عليه السالم، وهي أم الفتى الذي محل القرآن 
بني الصفني فقتله أصحاب طلحة والزبري يف معركة اجلمل، قالت ) رشح النهج : 9 / 111 ( :

يا رب إن مسلاًم أتاهم        بمصحف أرسله موالهم
للعدل واإليامن قد دعاهم      فخضبوا من دمه ضباهم

أم أوىف العبدية
وهي التي استنكرت كثرة املسلمني الذين قتلوا يف معركة اجلمل وقد عاداها البعض هلذا السبب

 ) عيون األخبار / 86 ، والعقد الفريد : 2 / 109 ، وربيع األبرار : 1 / 105 ( .
مارية بنت منقذ أو سعيد العبدية

إحدى نساء عبد القيس املجاهدات ، كان بيتها مألفًا للشيعة يف البرصة جيتمعون فيه ، ويتذاكرون فضل آل حممد ) صىل اهلل 
عليه وآله ( ، وملا أتت كتب احلسني ) عليه السالم ( أهل البرصة يدعوهم فيها لنرصته ، اجتمع عندها وجوه الناس وكان 

منهم يزيد بن نبيط الذي وصل إىل كربالء . ) قاموس الرجال : 12 / 343 ( .
أم رشف العبدية

روت عن نرضة األزدية بعض اآليات بعد مقتل احلسني ) عليه السالم ( قالت : » ملا قتل احلسني ) عليه السالم ( مطرت 
السامء دمًا ، فأصبح جرارنا وكل يشء لنا مألى دمًا « ! ) الثقات : ابن حبان : 5 / 487 ( .

» وخرجت امرأة من عبد القيس تطوف يف القتىل ، فوجدت ابنني هلا قد قتال ، وقد كان ُقتَِل زوجها وأخوان هلا فيمن قتل ، 
قبل جمئ عيل ) عليه السالم ( إىل البرصة ، فأنشأت تقول :

شهدت احلروب فشيبني      فلم أر يومًا كيوم اجلمل
أض عىل مؤمن فتنًة         وأقتله لشجاع بطل

فليت الظعينة يف بيتها      وليتك عسكُر مل ترحتل
) مروج الذهب : 1 / 321 ، والعقد الفريد : 2 / 106 ( .

ولعل أمري الشعراء أمحد شوقي تأثر هبا يف قوله :
يا جباًل تأبى اجلبال ما محلمْ      ماذا رمت عليك ربَُّة اجلملمْ

ٌة مل ُينتزع شجاها أثأُر عثامن الذي شجاها         أم ُغصَّ
قضيٌة من َدِمِه تبنيها         هبَّتمْ هلا واستنفرت بنيها

ذلك فتٌق مل يكن بالبال         كيُد النساء موهُن اجلبال !
) شيخ املضرية أبو هريرة الدويس / 171 ( .

 أم ذريح العبدية

عبديات مواليات 
الهل البيت عليهم السالم

سيرة وتاريخ
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إعداد االفالم العلمية بدأ يف بدايات القرن العرشين يف الوطن العريب اال 
انه مل حيقق النجاح املطلوب بسبب ما كان يعاين الوطن العريب من تبعات 
احلروب واالحتالل وحتى تبعة بعض احلكام لدول مستعمرة ، اضافة 
اىل ذلك فان التخصص املطلوب هلكذا افالم غري متوفر بني الكفاءات 

العربية .
ومن املالحظ اىل االن اغلب الفضائيات تستورد االفالم العلمية ومنها 
انتاج هكذا افالم حلساهبا  عامل احليوان من اخلارج الهنا غري قادرة عىل 
حيث  من  متكامل  فريق  اىل  بحاجة  االف��الم  هذه  عمل  اسلوب  الن 
املستخدمة  واالجهزة  التصوير  واالهم  واالخ��راج  والتقديم  االع��داد 
سخرها  العريب  الوطن  ان  نرى  خربات  وهكذا  التصوير،  عىل  لتساعد 
، ويف نفس  للعرب  العلمي  التطور  ليست هلا االولوية يف  افالم  النتاج 
الوقت يكون املعوق االول لعدم انتاج هكذا افالم هو التنسيق وفق خطة 
عمل مدروسة دون تضارب االراء لكادر العمل ويكون البحث بشكل 

افقي وليس عاموديا للتجديد.
ومن بني كل هذه االمور يبقى االسلوب يف عرض هذه االفالم اضافة اىل 
لغة وصوت املقدم الذي يساعد كثريا عىل تقبل املتلقي هلذه املعلومات 

بحيث انه يعطي الرشح الوايف الي مشهد قد جيهل املتلقي ماهيته .
هذه الربامج العلمية التي لوال االعالم ال يمكن هلا ان حتدث طفرة ثقافية 
االمكانات  كافة  توفر  مع  الطموح  دون  الزالت  املجتمع  وسط  علمية 
املادية والتقنية وااللكرتونية اال اهنا ينقصها االعداد الكفوء الذي يسري 

هبذه العوامل املتوفرة النتاج االفالم العلمية . 

العرب هلم حضارة يركع هلا التاريخ ويف كل جماالهتا 
اود  االتصال  ووسائل  االعالم  عن  نتحدث  والننا 
االستشاد هبذه احلادثة التارخيية لنستدل هبا عىل ثقافة 

العرب االعالمية .
علم الصيدلة علم اوجده العرب بفصله عن الطب 
يف  صيدلية  اول  وفتحت  اهلجري،  الثالث  القرن  يف 
كتاب  اول  العرب  مجع  وقد  ال��دواء  لرصف  بغداد 
وما  لدهيم  ما  فجمعوا   ، املهنة  لتلك  فرماكوبيا(   (
من  نوع   500 حوايل  واليونان  الفرس  من  اخ��ذوه 
االدوية ، هذا يف القرن الثالث للهجري ، ويف القرن 
اخلامس للهجرة اصبح لدى العرب 1500 نوع من 
عشب  او  زهرة  تعرف  مل  حيث   ، الطبية  الوصفات 
او  اجلبار  نباتات  او  الصحراء  نباتات  او  او طحلب 
روح أي ملح او أي معجون من العجائن اال وثبتت 
قطع  بعد  جاءت  وهذه  واحليوان،  لالنسان  فائدته 
طريقها  ووجدت  رائعة،  وجهود  شاسعة  مسافات 

اىل صيدليات بغداد أي من سمرقند اىل اشبيلية .
دواء يف 200 عام  يعني 1000  ويف عملية حسابية 
أي كل سبعني يوما دواء جديد، اال تستحق ان يقال 
عنها ثورة يف علم املعرفة واالتصال؟ وهذا اال يعني 

ان احلضارة االسالمية حضارة اتصال؟
هذه  من  فضائياتنا  اليوم  هي  اين  اجلريح  سؤالنا 
العلوم مع ما لدهيا من تقنيات جتعلها تايت باملعلومة 
صورة وصوت وخالل ثوان ؟ ملاذا هذا الرتاجع يف 
ومن  احلياة  عصب  يعترب  الذي  العلمي  املجال  هذا 
سابق  اىل  االسالمية  باالمة  النهوض  يمكننا  خالله 

عهدها املزدهر.

االعالم العلمي 
) عالم الحيوان انموذجا(

تاريخ وسائل 
االتصال عند العرب 

إعالم وصحافة
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جمال  يف  املتخصصة  الكوادر  حيث  من 
االعالم الظاهر اهنا هي من يقود االعالم 
العلمية  االعالمية  املعايري  ع��ن  بعيدا 
اخلطري،  املجال  هذا  يلج  من  لتخصص 
تقود  التي  النتاجات االعالمية فهي  واما 
املجتمع  م��زاج  وف��ق  وال��ك��ادر  املجتمع 
او غري  اذا كان سليام  ما  النظر عن  بغض 

سليم .
الطاغية  سقوط  بعد  الشديد  لالسف 
وسيلة  انشاء  ج��دا  امليسور  من  اصبح 
اعالمية واخطرها الفضائيات التي اصبح 
التاثري االعالمي مع  املعىل يف  الكعب  هلا 
تقنية املونتاج لالفالم وفربكتها وفق نوايا 

خلق  وهذا   ، االعالمية  الوسيلة  مالك 
جيل اعالمي يعمل او يسخر مهنيته حتى 
الكفاءة  من  عالية  درجة  عىل  كانت  وان 
وفق رغبات من يدفع له االجر االعىل أي 

انه يتقلب مع االكثر دفعا .
سوقا  االعالم  من  جعلت  الظاهرة  هذه 
بعيدا  واعالميني  اعالم  النتاج  رخيصة 
من  فليس   ، وامل��ص��داق��ي��ة  املهنية  ع��ن 
خمرجا  الناس  من  زيدا  ترى  ان  العجيب 
سينامئيا وجتده يف مكان ثان رئيس حترير ، 
او جتد اخر مراسال ويف مكان اخر مربجما 
اشكال  ال  بذاهتا  كانت  وان  وهكذا   ،
عليها ان توفرت معايريها عند من يعمل 

هبا ولكنها بالنتيجة ال ختضع لالختبارات 
يعمل  ال��ذي  الكفوء  فهنالك  الدقيقة 
للدخيل  مساويا  اصبح  االجتاهني  هبذين 
صورة  ش��وه  بالتايل  وه��ذا   ، املهنة  عىل 
االعالم مما جعل البعض ممن حيمل كفاءة 
عالية اعالمية يعرض كفاءته للبيع وحتى 
االعالمي  االس��ل��وب  مل��ج��اراة  ل��الجي��ار 

عمال وانتاجا اليوم .
بسبب  اليوم  نعيشها  التي  املخاطر  وهذه 
يف  االع���الم  وس��ائ��ل  بعض  مهنية  ع��دم 

التاثري الصحيح باملتلقي. 
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تشري دراسة حديثة إىل أن التدخني يتسبب يف 10% من أعداد الوفيات يف العامل، 

وأن نصف هؤالء يف أربعة بلدان هي الصني واهلند وروسيا والواليات املتحدة، 

وقد أكدت الدراسة أنه عىل الرغم من مرور عقود عىل سياسات مكافحة التبغ 

نسبة  يف  زيادة  الباحثون  وتوقع  املدخنني.  عدد  يف  زيادة  السكاين  النمو  شهد 

الدول  يف  سيام  ال  جديدة،  أسواقًا  بقوة  التبغ  رشكات  تستهدف  بينام  الوفيات 

النامية. وقال إيامنويال غاكيدو، كبري الباحثني يف الدراسة: رغم مرور أكثر من 

نصف قرن عىل وجود أدلة جلية لآلثار الضارة للتبغ، بات هناك اليوم شخص 

يدخن يوميًا من بني كل أربعة أشخاص يف العامل، وأضاف أن التدخني يظل ثاين 

مسبب للوفاة والعجز املبكرين يف العامل، ومن أجل زيادة احلد من آثاره يتعني 

علينا تكثيف جهود مكافحة التبغ للحد من انتشار التدخني وأعبائه املرتبطة به.

10 % م��ن وفيات العالم 

سببها التدخين...!

أكدت الرابطة األمريكية لقياس النظر أن متالزمة »رؤية احلاسوب« )اإلجهاد الرقمي للعني(، 
حتدث نتيجة االستخدام املستمر لألجهزة الرقمية، مثل أجهزة احلاسوب املحمولة واألجهزة 
ووهج  للمكاتب  السيئة  اإلضاءة  مع  أيضًا  احلالة  هذه  وتتفاقم  الذكية.  واهلواتف  اللوحية 
الشاشات ووضعية اجللوس غري الصحيحة. وحسب تقارير جامعة آيوا األمريكية، أشارت 
إىل أن معدل وميض العني يقل بنسبة 66 يف املئة عند النظِر إىل الشاشة، ما يسبب حرقانًا أو 
جفافًا يف العني. وأشارت أستاذة طب العيون يف جامعة ماديسون األمريكية ميالين شميت 
الصقه  عدساٍت  أو  طبية  نظاراٍت  ارتداء  إىل  العني  إجهاد  يؤدي  أن  بالرضورة  ليس  أنه  إىل 
وال ننكر زيادة حاالت قرص النظر، توصل باحثون إىل 
أن الصامم الثنائي الباعث للضوء امُلستخدم يف شاشات، 
وختفيف  ملنع  امُلثىل  والطريقة  للشبكية.  ضر  يف  تسبب 
إجهاد العني الرقمي هي اتباع نصيحة األطباء امُلتَمثِّلة يف 
قاعدة 20-20-20، أي بعد كل 20 دقيقة احصل عىل 
20 ثانية راحة وانظر خالهلا ليشٍء يبعد عنك 20 قدمًا.

اإلجهاد الرقمي للعين...
 معاناة فرضتها التكنولوجيا...!

حول العالم
منوعات
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أجهزة كمبيوتر

أصغر حجمًا وأكثر سرعة..! 

توصل العلامء اىل صنع أجهزة كمبيوتر أكثر رسعة وأصغر حجام، قادرة عىل معاجلة املعلومات بمعدل ألف 
مرة أرسع من النامذج املتاحة حاليا. حيث يمكن صنعها من خالل استبدال السيليكون مع مواد متجانسة 
صل واآلخر زجاجي وعازل-  باملستطاع حتويلها عكسيا بني حاالت كهربائية خمتلفة. أحدها بلوري وموهّ
حجم  عىل  التغلب  يمكن  حيث  الثانية.  من  مليار  من  جزء  )نانوثانية(  بمقدار  تصل  جدا  فائقة  برسعة 
ورسعة القيود احلالية ملعاجلات الكومبيوتر والذاكرة هبذه الطريقة. ففي هذه األجهزة اجلديدة، عمليات 
الذاكرة تشارك يف احلالة بدال من فصلها، كام هو احلال يف أجهزة الكمبيوتر املستندة عىل السيليكون. هذه 
املعاجلة ما بني 500-1000 مرة أرسع من متوسط رسعة كمبيوتر  املواد يمكنها يف هناية املطاف ترسيع 
حممول متاح حاليا، يف حني يستخدم طاقة أقل. يقول الربوفيسور ستيفن اليوت، من جامعة كامربيدج: 
مع استمرار زيادة الطلب عىل أجهزة الكومبيوتر االرسع، فأننا وصلنا برسعة حلدود قدرات السيليكون. 
وحاليا، فأن أصغر أدوات الذاكرة قائمة عىل سيليكون يبلغ حجمه 20 نانومرتا )جزء من مليار من املرت( 
أي تقريبا 4000 مرة أرق من شعر االنسان. وبسبب ذلك صنعت األدوات بشكل أصغر من أجل زيادة 

أعدادها عىل الرقاقة.

تقنية  املتحدة  الواليات  يف  الباحثني  من  فريق  طور 
نفسها  إصالح  االلكرتونية  لألجهزة  تتيح  جديدة 
احلرب  من  ن��وع  باستخدام  انكرست  ما  إذا  ذاتيا 
تسمح  التقنية  ه��ذه  أن  ل��درج��ة  املغناطييس، 
ملليمرتات،   3 إىل  عرضه  يصل  كرس  بإصالح 
وهو ما يمثل رقام قياسيا جديدا يف هذا املجال. 
ويقول فريق البحث من جامعة كاليفورنيا يف 
مدينة سان دييجو األمريكية إنه من املمكن 
بأساليب  التكنولوجيا  ه��ذه  استخدام 
ووحدات  البطاريات  إصالح  يف  خمتلفة 
لالرتداء،  القابلة  االلكرتونية  األجهزة  استشعار 
ألهنا تعمل بشكل أرسع يف إصالح املواد وال تتطلب أي تدخل 
خارجي. ونجح الباحثون يف تطوير ذرات مغناطيسية ميكروسكوبية وحتويلها 
إىل مواد موصلة للكهرباء، بحيث يمكن استخدامها يف إصالح األجهزة االلكرتونية بام 
املعني  ألريت«  »ساينس  االلكرتوين  املوقع  أفاد  حسبام  املالبس،  يف  املثبتة  الكهربائية  الدوائر  ذلك  يف 
باألبحاث العلمية. وذكر الباحثون أن إصالح الدائرة الكهربائية استغرق حوايل 50 مليل ثانية، وأوضحوا أن احلرب 

االلكرتوين الالصق يمكنه إصالح االلكرتونيات حتى إذا ما انكرست أكثر من مرة يف املكان نفسه.

حبر مغناطيسي يصلح كسور األجهزة االلكترونية..!
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صدقت السيدة زينب )عليها 
السالم( وهي تخاطب يزيد 
الكافر وأتباعه بقولها: ))فِكْد 
كيدك، واسَع سعَيك، وناصْب 
جهَدك.. فواهلل ال تمحو ذكرنا، 
وال ُتميت وحينا، وال ُتدرك 
أمَدنا(، فبعد )1377( عامًا من 
كالمها وجدنا أناسًا موالين 
ألهل بيت النبّوة)سالم اهلل 
عليهم( يسكنون بين جباٍل 
شاهقات تتقّطع سبل الوصول 
إليهم إّلا بشّق األنفس، 
وقلوبهم عامرٌة بحّب أهل 
البيت)عليهم السالم(.
فبعد أن وقف أبو عبد اهلل )عليه السالم( 
ناٍص  من  )أال  ون��ادى:  العارش  ظهرية 
اليوم  نحن  ها  جميب،  من  وما  ينرصنا( 
قلوبًا  نجد  ًا  جدهّ النائية  املناطق  هذه  ويف 

ى تنادي: لبهّيك يا حسني. حرهّ
)شگر(  ى  ُتسمهّ منطقٍة  أهايل  بني  لنا  جتوهّ
والسبيُل  منعزلة  شبه  منطقٌة  وه��ي 
جبيلهّ  طريٌق  هو  إليها  للوصول  الوحيد 
فهم  واحدة،  لسيهّارٍة  يتهّسع  بالكاد  وعر 
من املوالني الذين ذابوا عشقًا، ومدينتهم 
ى مدينة الثلج والورود، ألنهّ الثلج  ُتسمهّ
وأغلب  هبا  حتيط  التي  اجلبال  ي  يغطهّ
احلياة  إىل  أراضيها، والورد يشقهّ طريقه 

ليرسهّ عيون الناظرين.
كربالء؟  إىل  تقدمون  ال  مل  سألناهم 
العيش  أنهّ  قلوهبم:  يف  ة  والغصهّ فأجابوا 
بالكاد  واحلال  املناطق،  هذه  يف  صعٌب 
يكفي لسدهّ الرمق، وللذهاب إىل كربالء 
الُبدهّ من الوصول إىل إسالم آباد، وهذا 
باهظة  وه��ي  الطائرة  طريق  ع��ن  ��ا  إمهّ
الوعر،  اجلبيلهّ  الطريق  عرب  أو  الثمن 

السالم( من  البيت)عليهم  أهل  وأعداء 
اإلرهابيهّني يسيطرون عىل جزء كبري منه، 
البيت  أهل  ُيوايل  من  كلهّ  يقتلون  وهم 

ويمرهّ يف هذا الطريق.
عسى  العمر  طول  نجهد  أن  إالهّ  لنا  فام 
مناسبات  ُنحيي  أو  للزيارة،  ق  نوفهّ أن 
أه���ل ال��ب��ي��ت)ع��ل��ي��ه��م ال���س���الم( من 
إىل  للوصول  عطشى  والقلوب  أماكننا 

رة. أضحتهم املطههّ
)العلويهّة  س��ة  امل��ق��دهّ العتبات  وف���ود 
والعبهّاسية(  والعسكريهّة  واحلسينيهّة 
ال��ش��امل  أق���ىص  يف  اآلن  امل��ت��واج��دة 
اهلماليا  جبال  سلسلة  عند  الباكستاينهّ 
السبت  ي��وم  صباح  هت  توجهّ حت��دي��دًا، 
)10رجب 1438ه�( املوافق ل�)8نيسان 
راية  حاملني  املدينة  هذه  اىل  2017م( 
السالم(  احلسني)عليه  اهلل  عبد  أيب  قبهّة 

مدينُة الثلج والورود إحدى مصاديق 
خطبة السّيدة زينب الكبرى

نسيم كربالء..

عتباتنا المقدسة
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العراق  عتبات  من  التربيكات  وبعض 
سة، فام أن شاهدوا السيارات التي  املقدهّ
حناجرهم  صدحت  حتهّى  الوفود  تقلهّ 
ُرِفعت  وبالفعل  حسني«،  يا  ب�«لبهّيك 
احلسني)عليه  اإلم��ام  ح��رم  قبهّة  راي��ُة 
السالم( يف ثالثة أماكن من هذه املدينة.

سة السيد  عضو وفد العتبة العلويهّة املقدهّ
باقر البخايت بنيهّ يف كلمٍة له بالنيابة عن 
حتمل  الراية  هذه  »أنهّ  العتبات:  وفود 
فت بقبهّة ضيح  ًا لكوهنا ترشهّ دًا روحيهّ ُبعمْ
سيهّد الشهداء أيب عبد اهلل احلسني)عليه 
قوٌم  أنتم  تعاىل  اهلل  وبحمد  السالم(، 
ونسأل  العظيم،  النهج  هلذا  موالون 
اهلل أن يديم عليكم وعلينا هذه النعمة 

العظيمة«.
تعبريًا  تكوُن  فتارًة  تتوقهّف  مل  الدموُع 
وأخ��رى  ال��وف��ود  بمقدم  ال��ف��رح  ع��ن 
احلسني)عليه  مصاب  لذكرى  حزنًا 
نعم  أعظم  من  أنهّ  ��دوا  وأكهّ السالم(، 
قلوهبم  يف  ألقى  أن  ه��و  عليهم  اهلل 
حبهّ أهل البيت)عليهم السالم( ومن 
راي��ات  ث��الث  ُترفع  ب��أن  فهم  ترشهّ ث��مهّ 
لإلمام احلسني)عليه السالم( يف أرجاء 

مدينتهم.
فيا سيهّديت يا أمهّ املصائب السالم عليك 
وأخيك،  ��ك  وأمهّ وأبيك  ك  ج��دهّ وعىل 
فها  مة،  املعلَّ غري  العاملة  أيهّتها  صدقت 
استوطن  قد  كربالء  ذبيح  ح��بهّ  هو 
قلوب املاليني رغم اختالف قوميهّاهتم 
يفقهون  ال  ق��وٌم  هم  وها  وأعراقهم، 
اهلل  كتاب  من  بيهّنات  آيات  إالهّ  العربيهّة 
العزيز لكنهّ حبهّ أخيك احلسني)عليه 

السالم( قد أزهر نورًا يف قلوهبم.
هلذه  ه  التوجهّ قبل  أنهّ��ه  بالذكر  اجلدير 
عتبات  وف��وُد  زارت  )شگر(  املدينة 
يف  )أس��وة(  مدرسة  سة  املقدهّ العراق 
مدينة سكاردو، وهي إحدى املدراس 
املرجعيهّة  معتمُد  عليها  ُي��رشف  التي 
عيل  الشيخ  باكستان  يف  الُعليا  الدينيهّة 

حمسن النجفي.

املستحدثة  اهلندسية  اآلليات  العاملة يف شعبة  والفنية  اهلندسية  املهنية  الكوادر  أنجزت 
املعطلة  تأهيل وتصليح اآلليات  بإعادة  اليها واملتمثلة  املوكلة  املهام  العديد من  حديثًا، 
العتبة  مشاريع  خمتلف  يف  للعمل  واستثامرها  املقدسة  العلوية  للعتبة  التابعة  واملندثرة 
اخلدمية ومنها مراحل االنجاز احلاصلة يف جممع قنرب السكني اخلاص للمنتسبني لتكون 

بديال لآلليات التي كانت تستخدم بأجور مالية .
وحول طبيعة الشعبة اجلديدة واملهام املوكلة إليها قال مسؤول شعبة اآلليات اهلندسية 
للعتبة  العام  األمني  سامحة  قبل  من  مبارش  بإرشاف  الشعبة  هذه  أسست  كاظم:  وسام 
املقدسة قبل ) 4( أشهر وتقع عىل مساحة )2000م2( وتضم مهنا وحرفا متعددة منها 
)احلدادة والصباغة وتصليح وحتوير املكائن الثقيلة واخلفيفة ( )التي تعمل )بزيت الغاز( 
الثقيلة  اآلليات  لديمومة  املهمة  والتشحيم  الغسل  وحدة  كذلك  والبنزين،  )الَكاز( 
وفنية ال ختلو من  وبتقنية عالية ومهنية  انجاز رسيع  يتم  التي من خالهلا  والتخصصية 
احلرص والدقة والتدبري ، وهنالك ورشة حدادة خمصصة لألبواب والشبابيك التي يتم 
صناعتها من قبل كوادرنا من ماديت )احلديد و PVC ( والتي تستخدم لبيوت جممع قنرب 
السكني املخصص للمنتسبني . كام تم دعم عمل الشعبة بمحطة وقود خاصة لآلليات 

التخصصية الثقيلة لرسعة وانجاز العمل ».
االكتفاء  لغرض  هلا  التابعة  والوحدات  الشعبة  استحداث  من  اهلدف  كان  وأضاف« 
الذايت من خالل دعم مشاريع العتبة اخلدمية باآلليات التخصصية ،سواء تلك اخلاصة 

بخدمة الزائرين واملرقد الطاهر، أو املشاريع العامة خلدمة املواطنني«.
وتابع » ولديمومة عملنا أوعز سامحة األمني العام  بتشكيل جلنة خاصة لتحديد األعطال 
التي تصل الينا ملختلف اآلليات وتسهيل عملية الدعم املايل واللوجستي لتصليح تلك 

اآلليات ».
وقال مسؤول حركة اآلليات يف الشعبة زيد سمري كريم » إن من أهم العوامل الداعمة 
سامحة  عليها  يرشف  التي  املكلفة  اللجنة  أبرزها   ، عدة  عوامل  الشعبة  عمل  لديمومة 
األمني ، ويتابع عملها رئيس قسم الشؤون اهلندسية والفنية املهندس رضا حممد حسن 
، إضافة اىل دعم هيكلية العمل يف خمتلف وحدات الشعبة بالكوادر املهنية والتخصصية 

والفنية التي تعمل بنظام األجر اليومي يف العتبة العلوية املقدسة«.

ش��عبُة اآلليات الهندس��ية في العتبة العلوية 
تعيد العديد من اآلليات المندثرة إلى الخدمة

عتباتنا المقدسة
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بعد مراسالت لثمان سنوات تقريبا مع الدكتور احمد راسم النفيس وصدفة التقيه 
في العتبة الحسينية المقدسة زائرا قادما من مرقد سلمان المحمدي )رض( 

لنتجاذب الحديث عن سيرته وما تمر به االمة االسالمية بدا قائال :

منذ شبايب وانا اميل اىل العمل 
كنت  وق��د  االسالمي  احل��زيب 
ضمن تنظيم اسالمي يف الكلية 
الشيوعي  التنظيم  امام  لنقف 
من  يل  اعتقال  اول  وات��ذك��ر 
مبارك  حسني  سلطات  قبل 
اىل  االنتامء  بتهمة   1981 سنة 
تعذيبا  القيت  وقد  االخ��وان 
كانوا  جدا  قاسيا  السجن  يف 
الربد  االرض يف  يرتكوننا عىل 
او  اغطية  غ��ري  م��ن  ال��ق��ارس 
دائ��ام  والن��ن��ي  ف���راش،  حتى 
فهذا  املطالعة  واح��ب  ابحث 

مهد الطريق ملا انا عليه االن .
هل باالمكان ان تتحدث 

لنا عن مسيرتك كيف 
بدات مع مذهب اهل 

البيت عليهم السالم؟
أحد  يف  عائلية  سفرة  يف  كنت 
م،   1984 ع��ام  صيف  أي��ام 
املكتبات  اح��دى  يف  فعثرت 
ع��ىل ك��ت��اب ع��ن��وان��ه: »مل���اذا 
اخرتت مذهب أهل البيت؟«، 
يكن  ومل  أخذه،  يف  فاستأذنُت 
حمتواه  يعرف  أو  به  يعبأ  أحد 
وق��رأت��ه،  الكتاب،  ف��أخ��ذت 

كيف  تعجبت  ثم  فتعجبت، 
يمكن لعامل أزهري هو الشيخ 
األنطاكي  األمني  مرعي  حممد 
إىل  يتحول  أن  الكتاب  مؤلف 
)عليهم  البيت  أه��ل  مذهب 
السالم(، فأرقتني هذه الفكرة 
هذا  نفيس:  يف  وقلت   ، حينئذ 
ينبغي  نظر  وجهة  له  الرجل 
أنئذ  شيئًا  أقرر  فلم  احرتامها، 
وبعد  بالكتاب.  واحتفظت 
نفسه،  ال��ت��وق��ي��ت  وىف  ع���ام 
عثرت  ن��ف��س��ه،  امل��ك��ان  ويف 
»خلفاء  الثاين:  الكتاب  عىل 

فقرأته  عرش«  االثنا  الرسول 
وفهمته ومل أقرر شيئًا، ولكنني 
بصورة  اقرتب  بأنني  شعرت 

تدرجيية إىل فكر أهل البيت.
وي��ض��ي��ف ال��دك��ت��ور أمح��د: 
هناك  وك���ان  أي����ام،  م��ض��ت 
كلية  يف  ل��ل��ك��ت��اب  م��ع��رض 
فمررت  باملنصورة،  الطب 
بعنوان  ك��ت��اب��ًا  ف��وج��دت  ب��ه 
ال��ص��ادق«  جعفر  »اإلم�����ام 
احلليم  عبد  املستشار  تأليف 
البحوث  اجلندي، طبعة جممع 
اإلسالمية 1997م. فقلت يف 

لقـــاء العدد

الدكتور أحمد راسم النفيس..

طبيٌب ماهر، وعمالٌق في الدفاع عن أهل البيت
عليهم السالم
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اإلمام  عن  كتاب  هذا  نفيس: 
تأليف  م��ن  ال��ص��ادق  جعفر 
وصادر  ُسنهّي،  مرصي  كاتب 
قبل  رسمية  مؤسسة  قبل  من 
ق��ي��ام ال��ث��ورة اإلس��الم��ي��ة يف 
إيران، فأخذته وقرأته وتزلزل 
معلومات  م��ن  فيه  مل��ا  كياين 
طمستها  ال��ب��ي��ت  أه���ل  ع��ن 
وكتمها  اجل���ائ���رة  األن��ظ��م��ة 
ال  القوم  ف��ان  ال��س��وء،  علامء 
حممد  آل  يذكر  أن  يطيقون 
الكتابني  إىل  ف��ع��دُت  بخري. 
فيهام  ما  وأخرجت  السابقني، 
م��ن امل��ع��ل��وم��ات، ووج��دهت��ا 
ُسنية،  م��ص��ادر  م��ن  مجيعها 
فقلت يف نفيس: لعلهّ املسلمني 
عىل  ف���اوردوا  بوا  كذَّ الشيعة 
الناس ما مل يقولوه! فلنعد إىل 
فقمُت  بنفسها،  املصادر  هذه 
دقيق جلميع هذه  بعملية جرد 
يف  كان  ما  منها  سواء  الكتب، 
مكتبتي اخلاصة، أم ما كان يف 
مكتبة مجعية الشبان املسلمني، 
هذه  صحة  من  فعاًل  وحتققت 
املعلومات. مل متض إال أسابيع 
واملقارنة  اجل��اد  البحث  بعد 
واملذهب  السني  املذهب  بني 
املسألة  وكانت  إال  الشيعي 
الناحية  م��ن  مت��ام��ًا  حمسوسة 
بواحد  التقيت  ثم  العقائدية، 
الذي  القدامى  األصدقاء  من 
وجدته عىل هذا األمر، وبدأنا 
ب��ع��ض االح��ك��ام  يف دراس����ة 
لتصحيح  ال��الزم��ة  الفقهية 

العبادات.
االن كيف هو الحال 

لدى الشعب المصري 
مع مذهب اهل البيت 

عليهم السالم؟
ان  يمكن  وال  االف��ض��ل  ه��ي 
تعود العجلة اىل الوراء وهناك 
يعتنقون  بداوا  ممن  الكثريون 
عليهم  البيت  اه��ل  م��ذه��ب 

هنالك  ان  ح��ي��ث  ال��س��الم 
العمالق  الفكر  هلذا  صحوة 
لالجرام  صدمة  هنالك  مثلام 
واالره����اب ال���ذي ي��ق��وم به 

السلفية .
اشاهدك في بعض 
لقاءاتك تنفعل من 
الطرف االخر عندما 

يكذب لماذا هذا 
االنفعال؟

باملعنى  ان��ف��ع��اال  ل��ي��س  ه��و 
لنا  البد  ولكن  عليه  املتعارف 
من ايقافهم عند حدهم وعدم 
نفس  ويف  ب��اخل��وف  الشعور 
نضحي  اننا  ليفهموا  الوقت 

من اجل مذهبنا .
يف بعض املعارض ارى بعض 
االرض  هبا  يفرتشون  كتبك 

ويبيعوهنا بثمن بخس ملاذا؟
هذه مشكلة سببها لنا دار نرش 
النريد  خ(   . ع   ( لصاحبها 
ذكر اسمه حيث انه طبع كمية 

ما  من كتبي وهرب ومل يسدد 
اىل  املطابع  فاضطرت  بذمته 

بيعها هبذا االسلوب
هل القيت مضايقات 

في سفرك ؟
ع���ادي ك��ل م��رة االق���ي هذه 
مرة  م��ن  واك��ث��ر  املضايقات 
بالرغم  السفر  م��ن  منعوين 
املوافقات  ع��ىل  حصويل  م��ن 
انني  الرسمية احلكومية حيث 
ودائ��ام  خطرا  عليهم  اشكل 

حتت املراقبة 
في المعرض االخير 

للكتاب في القاهرة 
حدثت بعض االمور 

السيئة من قبل 
السلفية لبعض دور 

النشر هل كنت طرفا 
بالموضوع ؟

كال ومل يستطيعوا ذلك بل اهنم 
كتيبات  يف  ضالتهم  وج��دوا 
تستطيع  ال  نرش  ل��دار  بسيطة 

اعالميا  هلا  فطبلوا  املواجهة 
معروضة  كتبي  فكانت  انا  اما 

كلها .
االن لديك كتاب ) على 
خطى الحسين ( طبعته 

العتبة هل تاخذه 
معك؟

املطارات  يف  مراقب  فانا  كال 
الكتاب  يكن  ومهام  املرصية 
فانه  عنوانه  ق��راءة  غري  وم��ن 
طائلة  حتت  واصبح  يصادر 
فكثري  حمنتي  وه��ذه  القانون 
من كتبي التي طبعت ال املك 

منها كتابا .
عملك االن ماهو ؟

من  التقاعد  عىل  احالتي  بعد 
راتبا  اتقاىض  املنصورة  جامعة 
السبوع  اليكفيني  تقاعديا 

فاعمل عىل الكتابة العيش .
التي  ال��دع��وى  وم��اح��ك��اي��ة 

رفعت ضد موقعك ؟
اكثر  واجلت  قائمة  الزال��ت 
من مرة ويف متوز موعد اجللسة 
، ويعلم انه خارس النني اعمل 
ضمن الضوابط القانونية ملرص 

ولكن غايته شورشة اعالمية 
كيف تعيش مع هذه 

المضايقات ؟
بالعكس بل اهنا تزيدين اصارا 
اضافة اىل املواقف الرائعة التي 
انا  مثال  املوالني  مع  اعيشها 
علوان  مقهى  ويف  الكرادة  يف 
املقهى  يف  االخوة  عيل  تعرف 
املرحب  ب��ني  ح��ويل  فالتفوا 
احرجت  انني  اال  واملعجب 
نفس  يف  ول��ك��ن  فانسحبت 
الوقت هذا االهتامم هو الدافع 

القوي لتكملة املسرية
يف  االق��ام��ة  طيب  لك  نتمنى 
العراق وزيارة مقبولة للعتبات 

املقدسة .

لقاء العدد
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فهو  كثرية،  ومفاهيم  أبعاد  إىل  يشري  أعاله  العنوان  أن  الشكهّ 
ة وهي أمهيهّة الشباب املؤمن  فضاء واسع يقُف عىل حقيقة مهمهّ
يف نرصة احلق والوقوف ضدهّ الباطل، وكذلك أن قلوب الشباب 
غضة وطريهّة، وحتاول دائاًم أن تتجدد مع جتدد احلياة فال تبقى 
لتقبهّل األفكار الصحيحة واإليامن  عىل حاهِلا، بل هتب مرسعًة 

باملبادئ العليا.
)صىل  األكرم  الرسول  عن  روَي  قد  حديث  هو  العنوان  هذا 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبيهّ  إنهّ  الرواة  ويقول  وآله(،  عليه  اهلل 
قد قاله وهو يقصد به اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( 
به الشيوخ من  وثلة الشباب املؤمنني الذين آمنوا برسالته، فيام كذهّ
الدين اجلديد وأصوا عىل ما  الذين رفضوا فكرة  كفار قريش 

وجدوا عليه آباءهم من الكفر والضاللة.
باملجتمع  لينهضوا  اليوم  الشباب  عىل  األمل  نعقُد  فنحن  ولذا 
جمتمعنا  وخدمة  ديننا  نرصة  أجل  من  األم��وِر  بزمام  ويأخذوا 

ة. وقضايانا اإلنسانية املهمهّ

نصرني الشباب وخذلني الشيوخ!

واملعرفة  االزدياد من احلكمة  التعلم وهمِّ  بروح  املرء  يتحىلهّ  البدهّ وأن 
يف مجيع مراحل حياته وخمتلف أحواله، فيتأمل أفعاله وسجاياه وآثارها 
التي تدور حوله ونتائجها، حتى يزداد يف كلِّ يوم  وينظر يف احلوادث 
معرفة وجتربة وفضاًل، فإن هذه احلياة مدرسة متعددة أبعادها؛ عميقة 
العلم واملعرفة واخلربة،  د من  التزوهّ املرء فيها عن  أغوارها، ال يستغني 
ففي كل فعٍل وحدث داللة وعربة، ويف كل واقعة رسالة ومغزى، تفصح 
ملن تأملها عام ينتمي إليه من الظواهر والسنن، ومتثل ما يناسبها من 
وكلام  سبحانه  اهلل  يلقى  حتى  واخلربة  واملعرفة  والعرب،  العظات 
كان املرء أكثر تبرصًا أغناه ذلك يف معرفة احلقائق عن مزيد من 
َمَة  ِكمْ َت احلمْ التجارب واألخطاء، وقد قال تعاىل: )َوَمنمْ ُيؤمْ

ًا َكثرِيًا(. َفَقدمْ ُأويِتَ َخريمْ

اإلمام السيستاني 
للشباب: 

تحّلوا بروِح التعّلم

مع الشباب
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مع الشباب

إن الرصاع الذي يشهدُه عاملنا 
يف التنافس عىل حتصيل السبق 
أصبح  املقدمة  يف  والتواجد 
وما  للجميع،  الشاغل  الشغل 
نقصدُه باجلميع ممن انحرصت 
التقدم  هذا  حتقيق  يف  غاياهتم 
والسبق، أما من تعود أن يكون 
اآلخرون  ينتجه  مما  مستهلكًا 
اجلمع،  ه��ذا  عن  خ��ارج  فهو 
ومما ال شك فيه إن هناك جزًءا 
الكثري  بالقليل إن مل نقل  ليس 
يف جمتمعنا يعيش هذا اخلمول 
هو  بل  للغري،  االنقياد  وه��ذا 
عىل  طفيلية  بصورة  العيش 
الثقافة  جهة  يف  خاصة  اآلخر 
العامة واملعرفة العلمية ورسم 
األه�����داف، ف��ه��ذه ال��رشحي��ة 
العشوائية  من  حالٍة  يف  تعيش 
والالمباالة بام هو عليه الواقع 
اآلن، بل أن االدهى من ذلك 
إن عملية االجرتار املعريف من 
اآلخرين بدأت تدخل مرحلة 
وه��ي  أال  وخ��ط��رة  ج��دي��دة 
للشخصية  ال��ذوب��ان  مرحلة 
من  اآلخرين  تقليد  وحماولة 
تعقل،  أو  تفكري  أدن��ى  دون 
يف  ال��ي��وم  نلحظه  م��ا  وه���ذا 
للعيان  جلية  كظاهرة  جمتمعنا 
هذا  أن  أيضًا  له  يؤسف  ومما 
الغالب  يف  اقترص  االسترياد 
من  وال��ذي  سلبي  هو  ما  عىل 
شخصية  يمسخ  أن  ش��أن��ه 
إن  وظ��اه��رًا.  باطنًا  اإلنسان 
اليوم  نعانيها  التي  املشكلة 
املعطيات  ضعف  يف  تكمن 
وجود  أي  للشخصية  املعرفية 
الضعف  أو  ال��ف��راغ  ح��ال��ة 
الشخصية،  داخ���ل  امل��ع��ريف 
أكيدًا  الطموح  يكون  بالتايل 
عىل  يقترص  ضعيفا  طموحا 
الدنيا  احلياة  ه��ذه  يف  العيش 
منها  اخل��روج  ثم  هبا  والتلذذ 
من دون أي أثر. إن من واجبنا 
محلت  إرش��ادي��ة  كمؤسسات 
عىل عاتقها حتمل املسؤولية يف 

املجتمع  هذا  بواقع  النهوض 
ه��و ت��ع��ري��ف ك��اف��ة رشائ��ح 
امل��ج��ت��م��ع وخ���اص���ة رشحي��ة 
التي  املعطيات  أن  يف  الشباب 

وإرث��ه  املجتمع  ه��ذا  يملكها 
النهوض  من  يمكنُه  املعريف 
سيؤدي  وال��ذي  الواقع  هبذا 
الطموح  بوابة  انفتاح  إىل  حتاًمً 

كل  إل��ي��ه  يصبو  م��ا  وحتقيق 
اإلرث  ه��ذا  يمتلك  جمتمع 

العظيم.

ت  لمعطي��ا ا
والطم��وح

الشيخ َعِدي الكاظمي  
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كثري منا يتعرض لعطل سيارته وهو يف الطريق ، والبعض منا الحيسن معاجلة العطل 
، ولكن الذي يفضل ان يعمل عليه من تعطل سيارته ان امكنه ذلك ان يقوم بايقافها 

عىل جانب الطريق؛ وإن أمكن طلب مساعدة بعض املارة لدفعها جانبا كي التعرقل 
مسري العجالت يف الطريق بل حتى اهنا حتدث ازدحاما ملحوظا يف الشارع.

بعض الشوارع السيام يف املناطق الزراعية اخلالية من االنارة او اثناء قطع التيار الكهربائي ليال نالحظ 
او  ضوئية  اشارة  أي  يضعون   ال  والنارية  اهلوائية  الدراجات  سائقي  او  السابلة  االخوة  بعض  ان 
فسفورية عىل دراجته لتنبيه سائقي السيارات بوجودهم كام وان االخوة السابلة البعض منهم يرتدي 
مالبس غامقة ويسري يف وسط الشارع تقريبا وال اعلم هل هو متاكد ان سائقي السيارات كلهم عىل 

انتباه شديد ولدهيم مهارة عالية يف السياقة حتى ال خيشى عىل روحه ؟ 

حضارية  ظاهرة  عنه  لينتج  والشارع  السائق  بني  للتفاهم  العاملية  اللغة  هي  املرورية  االشارات 
سليمة حتافظ عىل النظام وجتنب السائق واملواطن املخاطر التي حتدث يف الطرقات بل ان يف بعض 
االحصائيات عدد املصابني واملتوفني نتيجة احلوادث تقارب ما يسقط من شهداء يف التفجريات .
االمر ال حيتاج اال اىل توعية مرورية واعلموا ان هذه االشارات التي تم تصميمها ووضعها وفق 

دراسات عاملية من اجل سالمتنا واحلفاظ عىل نظام املرور يف بلدنا وبقية بلدان العامل.

يتفاجا بعض االخوة اصحاب املركبات الذين يتنقلون بني املحافظات بتعليامت مرورية ختتلف 
من حمافظة اىل اخرى ، عىل سبيل املثال لوحات الرتقيم يف بعض املحافظات متوقفة لعدم توفرها 
استالمه  حلني  مؤقت  بشكل  ويضعها  السيارة  برقم  لوحة  خيط  بان  املركبة  لصاحب  فيسمح 
القانون ، مما ولد  االصلية ، يف بعض املحافظات تعترب هذا غري سليم وجيب ان حياسب عليه 
ارباك واستغراب املواطن العراقي وكانه مسافر من بلد اىل بلد . نامل من اجلهات املعنية حل هذا 

االشكال والتوصل اىل صيغة سليمة يلتزم هبا كل اصحاب الشان يف كل املحافظات.

اهات الشوارع 

االشارات المرورية

تعليمات مرورية خاصة لكل محافظة

في الشوارع المظلمة

ظواهر اجتماعية
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تعليامت املرور واضحة فيام خيص السالمة العامة ، ولكن هنالك وهم البعض وقد يكونون 
يرتكون سياراهتم من  البناء الزالوا  مواد  بنقل  واملختصة  احلمولة  القلة اصحاب سيارات 
الطريق السيام ان طرقنا  الطابوق يتطاير يف  الرمل او احلىص او حتى  غري غطاء بحيث ان 
فيها الكثري من املطبات واحلفريات وهذا بالتايل جيعل أي سيارة تسري خلف هذه الشاحنة 

املكشوفة عرضة للرضر نتيجة سقوط حىص او طابوقة عليها ، وال اعتقد ان هنالك من مل يسمع 
او يرى مثل هذه احلوادث .ويبقى الرجاء يف احتواء هذه الظاهرة السلبية جتنبا للمخاطر وللجميع.

االمر  هنالك من ال هيتم هلذا  فان   ، النارية  الدراجات  بسبب  يوميا  التي حتدث  املخاطر واحلوادث  بالرغم من 
النارية بل حتى يصطحب معه اطفاال عىل نفس  ويسمح البنائه ممن مل يبلغوا السن العارشة بقيادة الدراجة 
الدراجة ويقودها بني السيارات من غري ان يراعي ضوابط املرور ، وبعد احلادثة ال سمح اهلل تايت العشائر 
لتفصل وتعترب صاحب الدراجة هو صاحب احلق مهام كانت مالبسات احلادث، هذا ناهيكم عن  اخلسائر 
البرشية قد تكون باالرواح او باالجساد . هذه الظاهرة اصبحت مالوفة من غري ان توضع هلا ضوابط للحد 
من خماطرها فالكل معني السيام اجلهات ذات العالقة لذا نامل ان نرى حلوال جذرية ملنع حدوث هذه املايس.

ببناء  يقومون  الذي  املقاولني  او  املواطنني  من  البعض  فهنالك  فعالة  غري  الضوابط  والزالت 
السيارات من هذا  مرور  منع  اىل  يؤدي  مما  الشارع  البناء وسط  مواد  زالوا يضعون  الدور، ال 
فيضطر  باالستدارة  للسائق  تسمح  ال  البستنة  شوارع  السيام  الشوارع  من  والبعض  الشارع 
اىل الرتاجع اىل من حيث اتى بشكل معكوس ، وال اعلم ملاذا اليمكن ان يكون البناء ليال او 
االشارة قبل يوم او يومني لتنبيه االخوة الذين يستخدمون هذا الشارع بان هنالك اعامل بناء لذا 
نرجو استخدام الطرق البديلة .واملؤسف له حقا ان البعض يرتك االتربة واالنقاض يف الشارع 
من غري ان يرفعها او احد حياسبه ، وهذه بالرغم من ان احلكومة تتحمل جزء امن املسؤولية اال 

ان التوعية وثقافة املواطن هلا االثر االجيايب يف احتواء هذه الظواهر السلبية.

الطرفني  جتد  جدا  بسيطا  كان  وان  حتى  تصادم  أي  حدث  لو 
بشكل  الناس  جتمهر  اىل  اضافة  ليتشاجرا  الشارع  وسط  يقفان 
حضارة  أي  عىل  واليدل  عليه  يؤسف  منظر  اىل  يؤدي  فضويل 
االغلب  ولكن  املوقف  هتدئة  حي��اول  منهم  البعض  كان  وان 

االعم يصبح مشهدا مرسحيا وسط الشارع يعرقل املسري.

سيارات الحمولة 

اطفال يقودون دراجات نارية

تصادم السيارات

اعمال البناء

ظواهر اجتماعية
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مقاالت

* اذكر أسماء عشرة حيوانات وردت في 
القرآن الكريم؟

- )الفيـــل، البقـــرة، الحوت، الناقـــة، الكبش، البغال، 
الحمير، الخيل، الذئب، الكلب(.

* من أصدر جريدة العروة الوثقى في مصر؟
- جمال الدين األفغاني

* ما هي المدينة العربية التي ســـّميت باسم صنم 
وصاحبه وقد ورد اسم الصنم في سورة الصافات؟

- اسم المدينة بعلبك، واسم الصنم )بعل( واسم صاحبه )بك(، وقد ذكر في سورة الصافات/ آية 125.
* أهدى شخص سبعة كتب إلى أخوين وقال اعطوا لألكبر ثلثها ولألصغر ربعها، فكم نصيب كلٌّ منهما؟

- نضيف خمسة كتب من عندنا فيكون المجموع )12 كتابًا(، فنقوم بتقسيمها على ثالثة فيساوي 4 وهي نصيب األخ األكبر، 
ونقسم الـ )12 كتابًا( على أربعة لتساوي 3، وهي نصيب األخ األصغر، )4+3=7(، ويتم استرجاع الكتب المضافة.

* لو طارت الطائرة عموديًا أربعة فراسخ فهل تقصر الصالة، أو تقصر إذا كانت المسافة امتدادية؟
- نعم تقّصر الصالة.

* لو فقد المصلي ما يصّح السجود عليه أثناء الصالة فماذا يفعل؟
- يجوز إتمام الصالة بالسجود على ما ال يصح السجود عليه.

* شاعر موصلي وصف قبة ضريح أمير المؤمنين )عليه السالم(، في باء مقلوبة فوق تلك النقطة مستحيلة التأويل.
- الشاعر عبد الباقي العمري.

* أيُّ إماٍم زار اإلمام عليًا )عليه الســـالم( بزيارة أمين اهلل، ولماذا جاءت هذه الزيارة على صيغة دعاء، أكثرها وليســـت 
كباقي الزيارات تبدأ وتنتهي بالسالم؟

- هـــو اإلمام الســـجاد )عليه الســـالم(، وتم تحويل الزيارة إلى دعاء بســـبب مرور جالوزة الحاكـــم األموي، ولم يكونوا 
يعلمون بمكان القبر وإال هّدموه أو نبشوه، فلذلك غير اإلمام )عليه السالم( صيغة الزيارة إلى دعاء.

* اإلمام علي الهادي )عليه السالم( قد بعث أحد أصحابه لشراء السيدة نرجس )رضوان اهلل تعالى عليها(، فمن هو؟
- بشر بن سليمان.

* من هو أول شاعر كتَب شعرًا في شهداء كربالء؟
- سليمان بن قتة، ويقال عتبة بن عمرو السهمي.

أسئلة وأجوبة مسابقة 
مجلة )األحرار( 

عدد )٥72(
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أدناه أسماء الفائزين العشرة بمسابقة مجلة )األحرار( بعدِدها )572(، بعد فرز األجوبة الصحيحة 
وإجراء القرعة، فمبارٌك للجميع مشاركًة وفوزًا، علمًا أن جوائز الفائزين تتمّثل باشتراك 

مجاني بالمجلة لمدة س��نة كاملة، ويتم استالم نسخهم أسبوعيًا من شعبة 
النشر � الحائر الحسيني الشريف..

الفائز األول: علي طعمة كمر ناصر - بابل

الفائز الثاني: حميدة عبد الحسن كاظم � كربالء

الفائز الثالث: علي مهدي كاظم � النجف األشرف

الفائز الرابع: خالدة شهيد جعفر محمد � بابل

الفائز الخامس: حسين علي مهدي � النجف األشرف

الفائز السادس: كطران كاظم معن حسين � بابل

الفائز السابع: آمنة حسن محمد � بابل

الفائز الثامن: ضاري خميس عبد الحسن حسين � بلد

الفائز التاسع: حياة كطن هادي � الكوت

الفائز العاشر: ضياء محسن سلمان � بابل

أسماء الفائزين بمسابقة »األحرار« � العدد 572
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كيف تطبع صورَك 

على لوٍح خشبّي؟

التي  اجلميلة  الطرق  من  اخلشب  عىل  الطباعة  أسلوب 
أناقة  للصور  يعطي  وال��ذي  البيت،  يف  جتربتها  يمكن 
الصور  يؤطر  الذي  التقليدي  النمط  عن  بعيدة  خاصة 

داخل أربع زوايا. 

مراحل العمل:
التي تريد نقلها إىل  أوال: قبل بدء العمل اخرت الصورة 
املقاس  عىل  الطابعة  بواسطة  اطبعها  ثم  اخلشبي  اللوح 
الذي يناسب اللوح اخلشبي، لو كنت تريد نقل الصور 

الفوتوغرافية عىل اللوح عليك أوال نقلها إىل احلاسوب بواسطة ناسخ ضوئي ثم قم بطباعتها بالطابعة الورقية ألن هذه الفكرة 
خاصة فقط بالصور املطبوعة بواسطة الطابعة العادية أو الليزرية غري ذلك فال يمكنك حتقيق فكرة هذا املرشوع.

القطعة اخلشبية، ثم ألصق الصورة من اجلهة  ثانيا: بعد طباعة الصورة بجودة عالية، أفرد طبقة من غراء اخلشب عليها أو عىل 
املطبوعة بعناية عىل اللوح اخلشبي، ولضامن أحسن إلتحام بني الصورة و القطعة اخلشبية، و لتخلص من فقاعات اهلواء التي قد 
تتكون بني الطبقتني، مرر بسالسة راحة يديك عىل اجلزء العلوي لصورة، أو استخدم اي بطاقة واترك العمل جيف ملدة 20 دقيقة 

أو أكثر.
ثالثا: يف الوقت الذي تشعر فيه أن الصورة التصقت جيدا بالقطعة اخلشبية خذ منشفة مبللة باملاء ثم رطب هبا ظهر الورقة، انتظر 
األلوان  دون  الورق  إلزالة  لصورة  العلوي  اجلزء  كاملة  بعناية  افرك  أخرى  بمنشفة  ثم  املاء  الورقة  تترشب  حتى  دقائق   5 مدة 
امللتصقة بالقطعة اخلشبية. رابعا: نظف جيدا سطح العمل حتى ال يبقى أي أثر للورق ثم اطيل طبقة من غراء اخلشب عىل العمل 

للحفاظ عليه من األوساخ والغبار وكذلك إلعطائه بعض اللمعان.

واحة
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من اليمين السيد 
سلمان هادي آل طعمة ـ 
الشهيد السيد صدر الدين 

الشهرستاني، الشيخ حسين 
الشيخ صالح أبو طحين، 

السيد عزي الموسوي

  

  

البطاقة  بتوزيِع  املحافظة،  املنترشة يف أحياء  لدائرة صحة كربالء وعرب مراكزها الصحية  جهود مشكورة 
ة  خاصهّ جوالت  وعرب  األف��راد،  وعدد  البيت  لربهّ  الصحية  البطاقة  رقم  عىل  حتتوي  التي  )احلديدية( 
ومستمرة عىل املنازل من أجل تعليقها عىل أبواب الدور، وهي طريقة ناجحة ملتابعة السجل الصحي لكل 

عائلة ومحالت تلقيح األطفال.

البطاقات الصحّية

نصائح 
هي  م��ا  حكيم:  ُس��ئ��ل 
نصائح  ث��الث   أفضل 
هتتم  مل���ن  ت��وج��ه��ه��ا 
بمصلحته؟ فقال: تقبل 
ن��دم.  دون  م��اض��ي��ك 
ح��اضك  م��ع  وتعامل 
مستقبلك  وواجه  بثقة. 

دون خوف !

واحة
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خاص باألخوة المكفوفين
إعالن

ستفتتح دورة لمحو األمية خاصة باألخوة المكفوفين، ممن تجاوزت أعمارهم
المكفوفين  لرعاية  السالم(  )عليه  الحسين  اإلمام  معهد  في  سنة(   15( ال�   

وضعاف البصر، والكائن بمنطقة السعدية في كربالء المقدسة.
تبدأ الدورة بتاريخ 2017/6/1، ولمدة ثالثة أشهر للمرحلة األولى.

على  االتصال  يرجى  وللمعلومات   ،)2017/5/20( يوم  هو  للتسجيل  موعد  آخر 
الهواتف التالية:

.)07717964640 - 07801112651(
يرجى االسراع في التسجيل وسوف يرفض أي طلب يقّدم بعد الموعد المحدد.


