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) 12 ( يا حييى خذ التوراة بجد واستظهار بالتوفيق وآتيناه احلكم صبيا .
عن الباقر عليه السالم مات زكريا فورثه ابنه حييى الكتاب واحلكمة وهو صبي صغري ثم تال هذه اآلية.

 ) 13 ( وحنانا من لدنا ورمحة منا عليه وتعطفا .  عن الباقر عليه الس��الم أنه س��ئل ما عنى بقوله يف حييى وحنانا من لدنا قال حتنن اهلل 
بحيث اذا قال يا رب قال اهلل عز وجل له لبيك ياحييى .

 ) 14 ( وبرا بوالديه ومل يكن جبارا عصيا . كان صبيا يتقي الرشور واملعايص وبرا بوالديه حمسنا إليهام مطيعا هلام ومل يكن جبارا عصيا 
يقتل عىل الغضب ويرضب عىل الغضب.

) 15 ( وس��الم عليه يوم ولد من أن يناله الش��يطان بام ينال به بني آدم ويوم يموت من  عذاب القرب ويوم يبعث حيا من هول القيامة 
وعذاب النار .

 ) 16 ( واذكر يف القرآن مريم قصتها إذ اعتزلت من أهلها مكانا رشقيا .
 ) 17 ( فاختذت من دوهنم حاجزا يف حمراهبا فأرسلنا إليها روحنا يعني جربئيل فتمثل هلا برشا سويا قيل يف صورة شاب سوي اخللق .

) 18 ( قالت إين أعوذ بالرمحن منك من غاية عفافها إن كنت تتقي اهلل فال تتعرض يل  .
) 19 ( قال إنام أنا رسول ربك ألكون سببا الهب لك غالما زكيا طاهرا من الذنوب أو ناميا عىل اخلري .

) 20 ( قالت أّنى يكون يل غالم ومل يبارشين رجل باحلالل فإن هذه الكنايات إنام تطلق فيه ومل أك بغيا زانية .
) 21 ( قال كذلك قال ربك هو عيل هنّي ولنبني به قدرتنا ولنجعله آية للناس عىل كامل قدرتنا ورمحة منا عىل العباد هيتدون بارشاده 

وكان أمرا مقضيا تعلق به قضاء اهلل يف األزل .
) 22 ( فحملت بعيسى عليه السالم بالليل فوضعته بالغداة وكان محلها تسع ساعات جعل اهلل هلا الشهور ساعات .

 ) 23 ( فأجاءها املخاض وخمضت املرأة إذا حترك الولد يف بطنها للخروج فذهبت إىل جذع النخلة لتسترت به وتعتمد عليه عند الوالدة 
وهو ما بني العرق والغصن قالت يا ليتني مت قبل هذا استحياء من الناس وخمافة لومهم .

 ) 24 ( فناداها من حتتها عيسى عليه السالم أو جربئيل أاّل حتزين قد جعل ربك حتتك جدوال.
) 25 ( ويف املجم��ع عن الباقر عليه الس��الم رضب عيس��ى برجله فظه��رت عني ماء جتري وهزي إليك بج��ذع النخلة وأميليه إليك 

تساقط عليك رطبا جنيا طريا.

ا }مريم/14{  اًرا َعِصيًّ ا بَِوالَِدْي��هِ َومَلْ َيُكن َجبَّ ا }مريم/13{ َوَبرًّ ُدنَّا َوَزَكاًة َوَكاَن َتِقيًّ ن لَّ ا }مري��م/12{ َوَحَناًنا مِّ ْكَم َصبِيًّ ٍة َوآَتْيَناُه احْلُ َي��ى ُخِذ اْلِكَتاَب بُِقوَّ َي��ا حَيْ
َذْت ِمن ُدوهِنِْم  َ ا }مريم/16{ َفاختَّ ِقيًّ ا }مريم/15{ َواْذُكْر يِف اْلِكَت��اِب َمْرَيَم إِِذ انَتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكاًنا رَشْ َوَس��اَلٌم َعَلْي��ِه َيْوَم ُولَِد َوَيْوَم َيُموُت َوَيْوَم ُيْبَعُث َحيًّ
َهَب َلِك  اَم َأَنا َرُس��وُل َربِِّك أِلَ ا }مريم/18{ َقاَل إِنَّ ن ِمنَك إِن ُكنَت َتِقيًّ مْحَ ا }مريم/17{ َقاَلْت إيِنِّ َأُعوُذ بِالرَّ ا َس��ِويًّ َل هَلَا َبرَشً ِحَجاًبا َفَأْرَس��ْلَنا إَِلْيَها ُروَحَنا َفَتَمثَّ
ًة  ٌ َولَِنْجَعَلُه آَيًة لِلنَّاِس َوَرمْحَ ِك ُهَو َعيَلَّ َهنيِّ ا }مريم/20{ َقاَل َكَذلِِك َق��اَل َربُّ ��ا }مريم/19{ َقاَلْت َأنَّى َيُكوُن يِل ُغاَلٌم َومَلْ َيْمَسْس��ِني َبرَشٌ َومَلْ َأُك َبِغيًّ ُغاَلًم��ا َزِكيًّ
ا  ْخَلِة َقاَلْت َيا َلْيَتنِي ِمتُّ َقْبَل َهَذا َوُكنُت َنْس��يً ا }مريم/22{ َفَأَجاءَها امْلََخاُض إىَِل ِجْذِع النَّ ا }مريم/21{ َفَحَمَلْتُه َفانَتَبَذْت بِِه َمَكاًنا َقِصيًّ ْقِضيًّ ا َوَكاَن َأْمًرا مَّ نَّ مِّ

ا }مريم/25{  ْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرَطًبا َجنِيًّ ي إَِلْيِك بِِجْذِع النَّ ا }مريم/24{ َوُهزِّ يًّ َتِك َسِ ِك حَتْ َزيِن َقْد َجَعَل َربُّ تَِها َأالَّ حَتْ ا }مريم/23{ َفَناَداَها ِمن حَتْ نِسيًّ مَّ

سورةمريم

تفسيرالسورة

يف الأخالق

ورَد عن س��بط رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، اإلمام احلس��ن املجتبى )عليه السالم( موعظة عظيمة 
ة له، وال َحياَء  يف ذكر األخالق، فقد قال )عليه الس��الم(: )ال أَدَب مِلن ال عقل له، وال ُمُروءة مِلَْن ال ِهَّ
ة الن��اس باجلميل، وبالعقل ُتدَرُك الداران مجيعًا، َوَمْن ُحِرم العقُل  مِلَ��ن ال دين له، ورأُس العقل ُمَعارَشَ

ُحِرَمُهاَم مَجيعًا( .



الننكر ما يمر به العراق من أزمات وأّنات وال ننكر اننا حتّملنا كثريا من 
اوجاع هذا البلد ، ولكن املؤسف ان البعض اصاهبم نوع من اإلحباط 
لدرجة انه ينظر اىل املس��تقبل بطريقة ظالمية سوداوية طبقا للمعطيات 
الت��ي يرتّبها وفق الواقع ، ولكن هل حق��ا ان كل ما يمّر  به العراق هو 
ظالم��ي ح��ّد  اليأس ؟ كي��ف يمكننا ان نزرع االمل م��ع العمل ؟ ملاذا 
ت ظالم  الننظر اىل كثري من اجلوانب املرشقة التي فيها ضوء بّراق يش��تّ
النفق االس��ود ، نعم ان القوات العراقية واحلش��د الشعبي هلم الكعب 
املع��ىّل يف زراعة بذرة االم��ل يف حياتنا ولكننا اليصّح اب��دا ان ننكر ما 
تقوم به بعض اجلهات احلكومية االخرى من نشاطات حتى وإن كانت 

ضئيلة جدا لكنها جتعلنا نتجّنب االمل واحلزن ولو قليال .
اإلع��الم له الدور املؤثر يف ذلك ولألس��ف اقوهلا ان االغلب تس��ارُع 
للخرب العاجل الذي فيه تفجري وسقة واختطاف وفساد وليس العاجل 
فيها ارشاقة أمل ، بل ان هنالك اخبارا  يؤسف هلا وملن يرّوج هلا بسبب 
آثارها الس��لبية مثال خصومة عش��ائرية او سقة حمل او اختطاف طفل 
، نأمل ان تكون هنالك ثقافة توعوية لبعض وس��ائل اإلعالم ملا هلا من 

دور مؤّثر يف الرأي العام وخلق األمل يف نفوس العراقيني .

لنتناوْل الجانب المشرق

اعلم يا ولدي العزيز ...
ان م��ن االم��ور التي جتعل االنس��ان منب��وذا يف املجتمع وبني الناس ه��ي الغيبة , والغيبة بالنس��بة عند بعض الن��اس يتفكهون هبا يف 

جمالسهم , فابتعد عن هكذا جمالس وحضور عند هكذا اناس .
واعلم يا ولدي...

ان م��ن اغتاب امرءا مس��لام بطل صومه ونقص وضوؤه وجاء يوم القيامة تفوح منه رائح��ة انتن من اجليفة , ويتاذى هبا اهل املوقف 
فإن مات قبل ان يتوب مات مستحال ملا حرم اهلل .

واعرف يا ولدي ...
ان الغيبة هو ان تقول الخيك يف دينه ما مل يفعل , وثبت عليه امرا قد سرته اهلل عليه مل يقم عليه فيه احد .

وه��ذه ليس��ت من صفات املؤمن كونه يذكر اخاه املؤمن بظهر الغيب بام هو فيه مم��ا ال يعرفه الناس , وهذا مما يتداول بني االصدقاء , 
فإي��اك... اي��اك ...من هكذا حديث وان كنت مازحا , واياك ...اياك... وان كان صديقك راضيا عنك , فاعلم ان الغيبة هي ليس��ت 

حقا لك بل هي حق هلل , فاذا تربأت الذمة مع من اغتبته وهذا ال يعني انك سلمت من العقوبة فان هلل حقا عليك كونه هنى عنها .
وهذا لك يا ولدي ...

لَك يا ولدي... )ح1(

افتتاحية 
العدد

يكتبها: الشيخ حممود الصايف
الِغيبة
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متابعات موجز  االخبار

أخبار و
لمدينة  المحاذية  المناطق  في  االرهابية  داعش  عصابات  ودحر  االمنية  االوضاع  تحّسن   *

ر بشكل ايجابي على واقع السياحة غرب المدينة.. كربالء اّثّ

* االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تفسح المجال امام المتبرعين العرب للمساهمة بخدمة زوار مدينة كربالء .. 

* الشيخ الكربالئي يلتقي وفدا من دولتي النرويج والسويد مؤكدا ان )داعش( عنوان 
خطير ووجوده قديم ونحّذر من استنساخ افكاره في الجامعات..

* العراق يتسّنم موقع نائب االمين العام لألمم المتحدة ألول مرة في تاريخه وتعد هذه الخطوة دلياًل على استعادته لدوره الريادي في المنظمات الدولية واإلقليمية...

* صحيفة )أكسبرس( البريطانية تشيد بقدرة الحشد الشعبي على تحقيق االنتصارات منوهة الى أن عصابات )داعش( االرهابية خسرت أكثر من ثالثة أرباع المساحة التي كانت تحتلها سابقا...

الشعبي  احلشد  جرحى  من  عددا  الشيعي  الوقف  دي��وان  جهز 
اطراف اصطناعية ذكية ومن النوع املتطور، وفاًء لألبطال الذين 
عىل  الزكية  دماؤهم  وسالت  املقدسة  املعارك  يف  أطرافهم  قدموا 
ارض الوطن لتحرير البالد من دنس الدواعش ، أكد ذلك مصدر 
احلشد  لدعم  العليا  اللجنة  رئيس  ان  مضيفا  بالديوان،  إعالمي 
الشعبي يف ديوان)الشيخ طاهر اخلاقاين( أوعز للجهات املختصة 
باألطراف،  جتهيزهم  لغرض  معامالهتم  انجاز  برسعة  اللجنة  يف 
وارث  ومركز  السيستاين  السيد  األعىل  املرجع  مكتب  بالتعاون 
لألطراف الصناعية الذكية وقال الشيخ اخلاقاين:ان  التجربة تعترب 
احلشد  جرحى  عىل  تطبيقها  سيبدأ  العراق  يف  نوعها  من  األوىل 
الشعبي وبعض احلاالت من قوات مكافحة اإلرهاب والرشطة 
االحتادية واجليش. مؤكدا ان اللجنة ستتحمل كافة التكاليف من 

اجل رسم البسمة وإعادة األمل باحلياة هلؤالء األبطال.
للعتبة  الرشعي  املتويل  لكن  عالية جدا  األطراف  كلفة  ان  ويذكر 

وارث  مركز  اىل  كتابا  أرسل  الكربالئي  الشيخ  املقدسة  احلسينية 
بعمل ختفيض للجنة واجلدير بالذكر ان اللجنة مستمرة باستقبال 

اجلرحى وعوائل الشهداء ورصف منح مالية هلم .

قررت وزارة العمل والشؤون االجتامعية، رفع رواتب املتقاعدين 
من ذوي االعاقة وجرحى اجليش، وفق املادة 19 اخلاصة باملعني 
املتفرغ، حيث يبلغ مقدار الراتب 170 الف دينار بدال من الراتب 
السابق البالغ 75 الف دينار. وقالت الوزارة يف بيان صحفي ان 
آلية الرصف ستكون ملدة األشهر األربعة األوىل من العام احلايل. 
بيانات  حتديث  بعد  سيكون  الرواتب  تلك  رصف  أن  وأضافت 
مديرية  لدى  بذلك موجودة  استامرة خاصة  املشمولني عرب ملء 
الرسمية  باملستمسكات  مرفقة  للمشمولني  املحاربني  ش��ؤون 

االربعة مصورة مع التقرير الطبي.

ديوان الوقف الشيعي يجّهز جرحى الحشد الشعبي بأطراف صناعية ذكية

وزارة العمل ترفع رواتب المتقاعدين من الجيش من ذوي االعاقة
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لمزيد من االخبار االمنية والعسكرية تابعوا وكالة »نحن الخبر« التابعة لشعبة االعالم الحربي – قناة كربالء الفضائية

حيدر  املسلحة  للقوات  العام  القائد  ال��وزراء  رئيس  أّكد 
العبادي خالل اجتامعه مع قيادات احلشد الشعبي يف قاطع 
عمليات املوصل ان جماهدي احلشد قادرون عىل حترير كامل 
العبادي  ان  الشعبي  احلشد  اعالم  وذكر  العراقي،  الرتاب 
اشار إىل ان عمليات حترير الساحل األيمن واصفها باملرحلة 
من  جمموعة  مناقشة   شهد  االجتامع  إن  وأضاف   األخرية. 
اخلطط للمرحلة املقبلة من العمليات وسيتم التداول بذلك 
مع قيادة احلشد الشعبي وسنتجه بام هو مطلوب، مبينا بأن 
للحدود  امتداد  نينوى  وجنوب  وغرب  تلعفر  هو  تبقى  ما 

العراقية والسورية وهذا ملف اسايس ومهم جدا.

جهزت طبابة احلشد الشعبي سيارات حديثة وخيام خمصصة ملعاجلة 
االجرامي  داعش  تنظيم  استخدام  جراء  السامة  باملواد  املصابني 
لألسلحة الكيميائية. وذكرت مديرية الطبابة يف بيان هلا: ان املديرية 
التدريب للعمل عىل  اجرت دورات تدريبية من قبل كوادر قسم 
واملباين  األبنية  من  الكيميائية  الغازات  بإزاحة  اخلاصة  السيارات 
التي تعرضت اىل هجامت كيميائية. مشريا اىل ان هذه االجراءات 
استخدام  ج��راء  املقاتلني  او  املدنيني  من  املصابني  ايضا  تشمل 
ان  البيان  وأضاف  االجرامي.  داعش  قبل  من  املحرمة  األسلحة 
اخليم التي جهزهتا املديرية حتتوي عىل مواد معقمة يتم االستحامم 
السيارات  ان  اىل  الفتة  السامة،  املواد  آثار  من  للتخلص  بداخلها 
املستخدمة تدخل للمرة األوىل يف معاجلة آثار اإلصابات بالغازات 

السامة.

ثالثة  من  أكثر  بتسيري  املوصل  نازحي  اىل  االنسانية  محلتها  الشعبي  احلشد  هيئة  اطلقت   
أعلن  منزلية،  ومستلزمات  غذائية  ا  مواد  تضمنت  التي  باملساعدات  حمملة  عجلة  آالف 
 1000 نحو  مؤخرا  استقبل  احلشد  ان  مبينا  اهليئة،  باسم  املتحدث  األسدي(  ذلك)أمحد 
شخص نزحوا من مناطق غرب املوصل بعد توفري املمرات اآلمنة هلم يف منطقة املحلبية 
والقرى املحيطة هبا غرب املوصل، مشريا اىل ان قوات احلشد قامت ببناء اكثر من) 200( 
خيمة إليوائهم، وتسيري مشاٍف متنقلة ومفارز طبية بالتعاون مع وزارة الصحة. مؤكدا إن 

احلشد سرّي مساعداته منذ انطالق محلة )ألجلكم( يف السابع عرش من شهر آذار املايض.

رئيس الوزراء يؤكد ان الحشد الشعبي 
قادر على تطهير كامل التراب العراقي

هيئة الحشد الشعبي 
ُتطلق حملة المساعدات 
لنازحي الموصل

طبابة الحشد الشعبي تستقدم سيارات 
وخيم����ا خاص����ة لمعالج����ة المصابين 

بالمواد الكيميائية

27

ان
س

ني

7



اعداد/ محمد حمزة جبر

ثواب االعمال 
وثواب النصيحة

حسب رأي سماحة السيد علي الحسيني 
السيستاني )دام ظله(

يج��وز  ه��ل   : الس��ؤال 
ق��راءة  ث��واب  إه��داء 
الق��رَان واألدعية واألذكار 
الخاصة بالحفظ أو الرزق 

أو العافية ، للكفار ؟
الج��واب : ال مان��ع من��ه ، 
إذا ل��م يك��ن ف��ي معرض 
الهتك واإلهانة ، وروعي 
فيه مقتضي��ات االحترام 

والتشريف .
يج��وز  ه��ل   : الس��ؤال 
االتيان بالعبادة كالصالة 
وقراءة  والح��ج  والص��وم 
الق��رآن واه��داء ثوابه��ا 
للوالدي��ن إن ل��م يكون��ا 

مسلمين ؟
الج��واب : ال يح��رم اهداء 
برج��اء  اليهم��ا  ثوابه��ا 

تخفيف العذاب عنهما .

السؤال : هل يجوز إهداء 
الكري��م  الق��رآن  خت��م 
للوالدين وهما على قيد 
الحياة واهداؤه لنفسه ؟
ات��ي��ان  ي��ج��وز   : ال���ج���واب 
ال��م��س��ت��ح��ب��ات ع��ام��ة 
لألحياء  ثوابها  واه��داء 
في  عنهم  النيابة  ويجوز 
كالحج  المستحبات  بعض 
عمن  والطواف  والعمرة 
قبر  وزي���ارة  بمكة  ليس 
عليهم  واألئ��م��ة  النبي 
والسالم  الصالة  أفضل 

وما يتبعها من الصالة .
يج��وز  ه��ل   : الس��ؤال 
اس��تخدام ج��زء م��ن ثلث 
ف��ي  المتوف��ى  وال��دي 
اس��تثماري  مش��روع 
حي��ث يص��رف دخ��ل ه��ذا 

أعم��ال  ف��ي  المش��روع 
ثوابه��ا  يع��ود  خيري��ة 

لوالدي المتوفى؟
كان��ت  اذا   : الج��واب 
الوصية بالصرف فال يجوز 

.
يج��وز  ه��ل   : الس��ؤال 
للحائ��ض أن تق��رأ م��ا زاد 
عل��ى الس��بع َاي��ات م��ن 
)ع��دا  الكري��م  الق��رَان 
العزائ��م(؟ وإن ج��از له��ا 
ذل��ك ، فه��ل ف��ِي ذل��ك 
كراهة ؟ وه��ل يعني هذا 
أنها ُتثاب على قراءتها ، 

اال أن ثوابه��ا أق��ل ؟
أن  له��ا  يج��وز   : الج��واب 
تقرأ ما عدا َايات السجدة 
قراءة  وكراهة   ، الواجب��ة 
م��ا زاد عل��ى س��بع َايات 

عل��ى الق��ول به��ا ، إنم��ا 
هي بمعنى قلة الثواب .

الس��ؤال : م��ا ه��و االج��ر 
يحص��ل  ال��ذي  والث��واب 
علي��ه الم��رء م��ن نصح��ه 

الخيه المسلم ؟
أو   ، النصيحة   : ال��ج��واب 
اهلل  نعمة  ب��ق��اء  إرادة 
المؤمنين  األخ��وان  على 
الشرِّ  وص���ول  ،وك��راه��ة 
إل���ي���ه���م ،وال���س���ع���ي 
فيه  ما  إل��ى  إلرش��اده��م 
س��ع��ادت��ه��م وخ��ي��ره��م 
ومصلحتهم ، من األعمال 
وج��ل  ع��ز  هلل  المحبوبة 
وال��رواي��ات  خ��ب��ار  واأل   ،
النصيحة  ف��ي  ال����واردة 
من  أكثر  عليها  والحاّثة 

أن تحصى.

هل يجوز إهداء االضحية يوم عيد االضحى للوالدين المتوفيين ؟
ما حكم قوله )اهلل اكبر( نسيانًا في غير موضعها في الصالة كأن يقولها 

بين الفاتحة والسورة ؟
الجواب: ال يضر

سؤال العدد السابقسؤال العدد
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من فقه المغتربين

بعد  التعّرب  م��ن  موقف  ل��إس��الم 
فعدّته  عدة،  روايات  جّسدته  اهلجرة 
الثامن  من  بعضها  الكبائر، وعدّته  من 
التي هي أكرب الكبائر. يقول أبو بصري: 
السالم(  )عليه  عبداهلل  أب��ا  سمعت 
يقول: »الكبائر سبع: منها قتل النفس 
وقذف  العظيم،  باهلل  والرشك  متعمدًا 
البينة،  بعد  ال��رب��ا  وأك��ل  املحصنة، 
بعد  والتعرب  الزحف،  من  والفرار 
اهلجرة، وعقوق الوالدين، وأكل مال 
والرشك  والتعرب  قال:  ظلاًم،  اليتيم 
واحد«. وروى ابن حمبوب قال: »كتب 
معي بعض أصحابنا اىل احلسن ))عليه 
السالم( ( يسأله عن الكبائر كم هي؟ 
وما هي؟ فكتب: الكبائر: من اجتنب 
ما وعد اهلل عليه النار كّفر عنه سيئاته 
املوجبات:  والسبع  مؤمنًا،  كان  إذا 
قتل النفس احلرام، وعقوق الوالدين، 
اهلجرة،  بعد  والتعرب  الربا  وأك��ل 
وقدف املحصنات، وأكل مال اليتيم، 
والفرار من الزحف«. ونقل حممد بن 
السالم(  )عليه  عبداهلل  أيب  عن  مسلم 
املؤمن  قتل  س��ب��ع:  »الكبائر  ق��ول��ه 
متعمدا، وقذف املحصنة، والفرار من 
الزحف، والتعّرب بعد اهلجرة، وأكل 
مال اليتيم ظلاًم، وأكل الربا بعد البيّنة، 

وكل ما أوجب اهلل عليه النار«.
أبا  »سألت  زرارة:  بن  عبيد  وق��ال 
الكبائر  عن  السالم(  )عليه  عبداهلل 

فقال: هن يف كتاب عيل )ع( سبع:
عقوق  النفس،  وقتل  ب��اهلل،  الكفر 
الوالدين، وأكل الربا بعد البينة، وأكل 
مال اليتيم ظلاًم، والفرار من الزحف، 
فقلت:  قال:  اهلجرة،  بعد  والتعرب 

فهذا أكرب املعايص؟ قال: نعم«.
السالم(   )عليه  الرضا  اإلم��ام  وعّلل 
 « بقوله  اهلجرة  بعد  التعّرب  حرمة 
]املهاجر[  منه  يقع  أن  يؤمن  ال  ألنه 
اجلهل  أهل  مع  والدخول  العلم  ترك 
اإلسالم  موقف  ذلك«.  يف  والتامدي 
من الدخول إىل البلدان غري اإلسالمية 
اىل  الدخول  حي��رم  التبليغال  لغرض 
ال��ب��الد غ��ري اإلس��الم��ي��ة دائ����اًم، فقد 
ثواب  ال��رواي��ات  بعض  لنا  ص��ّورت 
مسلم،  كل  يتمناه  بام  اليها  الداخل 
يقول محاد السندي »قلت أليب عبداهلل 
إين   : السالم(  )عليه  حممد  بن  جعفر 
أدخل اىل بالد الرشك، وأن من عندنا 
حرشت  ]هناك[  ثّم  مّت  إن  ليقولون 
ثّم  كنت  إذا  محاد  يا  يل:  قال  معهم، 
قلت:  قال:  إليه،  وتدعو  أمرنا  تذكر 
املدن  ه��ذه  يف  كنت  ف��إذا  ق��ال:  نعم، 
وتدعو  أم��رن��ا  تذكر  اإلس���الم  م��دن 
السالم(   )عليه  فقال  ال.  قلت:  إليه؟ 
يل: إنك إن مّت ثّم ]هناك[ حترش أمة 

وحدك ويسعى نورك بني يديك«. 
متى جيوز سفر املؤمن إىل البلدان غري 

اإلسالمية؟ ومتى حيرم؟

البلدان  اىل  املؤمن  سفر  يستحسن 
الدين  نرش  لغرض  اإلسالمية  غري 
عىل  أمن  إذا  هبا  والتبليغ  وأحكامه، 
دينه ودين أبنائه الصغار من النقصان، 
واله(  عليه  اهلل  النبي حممد )صىل  قال 
لإمام عيل )عليه السالم( »لئن هيدي 
مما  لك  خري  عباده  من  عبدًا  بك  اهلل 
طلعت عليه الشمس من مشارقها اىل 
عليه  اهلل  )صىل  النبي  وعن  مغارهبا«، 
أوصني  له  قال  أن رجاًل  أيضًا  واله(  
باهلل  ت��رشك  أن ال  »أوص��ي��ك  ف��ق��ال: 
االس��الم،  اىل  الناس  وادع  شيئًا... 
عتق  أجابك  من  بكل  لك  أن  واعلم 
سفر  جي��وز  يعقوب«.  ول��د  من  رقبة 
البلدان غري اإلسالمية، إذا  املؤمن اىل 
جزم أو اطمأن بأن سفره اليها ال يؤثر 
إليه.  ينتمي  دينه، ودين من  سلبًا عىل 
جيوز للمسلم كذلك أن يقيم يف البلدان 
غري اإلسالمية إذا مل تشّكل عائقًا عن 
اىل  بالنسبة  الرشعية  بالتزاماته  قيامه 
نفسه وعائلته حارضًا ومستقباًل. حيرم 
أينام  البلدان غري اإلسالمية  اىل  السفر 
إذا  وغرهبا،  األرض  رشق  يف  كانت 
السفر نقصانًا يف دين  استوجب ذلك 
ذلك  من  الغرض  أكان  املسلم، سواء 
السفر السياحة أم التجارة أم الدراسة 
أم اإلقامة املؤقتة أم السكنى الدائمة أم 

غري ذلك من األسباب.

موقف اإلسالم من التعرب بعد الهجرة
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سجوٌد في 
حضرة حليف 

السجدة 
الطويلة

مستقاٌة من الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 
23/رجب/1438ه� الموافق 2017/4/21م

وهبذه املناسبة وتطبيقًا وعمال  
بام ورد عن اهل بيت العصمة 
بإحياء امرهم بذكر يشء من 
احاديثهم نذكر بعضًا مما ورد 
جمال  يف  السالم(  )عليه  عنه 
واصالحها  النفوس  تربية 

وهتذيبها.
لبعض  السالم(  )عليه  قال 
يراك  ان  اياك  بني  )يا   : ولده 
عنها،  هن��اك  معصية  يف  اهلل 
واياك ان يفقدك اهلل عند طاعة 
امرك هبا، وعليك باجلد، وال 
التقصري  من  نفسك  خترجّن 
يف عبادة اهلل وطاعته، فان اهلل 
واياك  عبادته،  حق  يعبد  ال 
بنور  يذهب  فانه  وامل���زاح، 
مروءتك  ويستخف  ايامنك 
والكسل،  والضجر  واي��اك 
من  حظك  يمنعان  ف��اهن��ام 

الدنيا واالخرة(.
ان  اي��اك  ُبني  )يا  قوله:  ففي 
هناك  معصية  يف  اهلل  ي���راك 
من  الكثري  ان  أي  عنها(، 
ال��ن��اس ي��رت��ك��ب امل��ع��ايص 
او  هب��ا  وجهلهم  لغفلتهم 
تعاىل وعدم  اهلل  جلرأهتم عىل 
خ��ش��ي��ت��ه��م وخ��وف��ه��م من 
واالم��ام  االهل���ي..  احلساب 
بعض  حيذر  السالم(  )عليه 
عىل  التجرؤ  ه��ذا  من  ول��ده 
املعايص؛  بارتكاب  تعاىل  اهلل 
مواضع  معرفة  يتطلب  وهذا 
خالل  م��ن  وذل��ك  املعصية 
ومعرفة  ال��دي��ن  يف  التفقه 
واستذكار  واحل��رام  احل��الل 
امل��وت واحل��س��اب وع��ذاب 
تطبيق  يف  يشتبه  او  االخرة.. 
مفهوم املعصية عىل مصاديقها 

بتسويالت الشيطان او هوى 
كالغيبة  ذل��ك  وغ��ري  النفس 
والنميمة.. وغريها.. ويمكن 
ان ينتبه اىل مجيع املعايص من 
فان  وغريها..  واقوال  افعال 
ذلك سبب لغضب اهلل تعاىل 

وعقوبته.
ال��س��الم(:  )عليه  يقول  ث��م 
عند  اهلل  يفقدك  ان  )واي��اك 
ط��اع��ة أم���رك هب���ا(، وه��ذا 
الطاعات  معرفة  يستلزم 
ذل��ك  يف  ف���ان  وتطبيقاهتا 

مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل.
ثم يقول: )وعليك باجلد، وال 
التقصري  من  نفسك  خترجّن 
وط��اع��ت��ه(،  اهلل  ع��ب��ادة  يف 
واهل��م��ة  ب��اجل��د  عليك  أي 
القوية  واالرادة  والعزيمة 
اعد  فيام  بالتفكر  للطاعة 

للعبادة  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
ال  وان  العظيم  الثواب  من 
عبادة  عن  ويتقاعس  يكسل 
مهام  االنسان  فان  تعاىل  اهلل 
وعبادات  طاعات  من  قدم 
اوىف  انه  يتصور  فال  وقربات 
اهلل حقه من العبادة والطاعة. 
الرضا  حالة  يف  يدخل  فال 
بالنفس  واالعتالء  والعجب 
يف  مقرص  فانه  طاعاهتا  من 

حق اهلل تعاىل عىل كل حال.
وروي انه مر برجل من اهل 
فسلم  املنظر،  دميم  السواد 
وحادثه  عنده  ون��زل  عليه 
)عليه  ع��رض  ث��م  ط��وي��ال، 
القيام  السالم( عليه نفسه يف 
بحاجة ان عرضت له، فقيل 
له: يا بن رسول اهلل أتنزل اىل 
حوائجه  عن  تسأله  ثم  هذا 
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مّرت علينا ذكرى استشهاد سابع ائمة الهدى االمام الُمحيي ليله بالسهر الى الَسحر بمواصلة 
االس��تغفار وحليف الس��جدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجاة الكثي��رة والمضطهد بالظلم 
والمقب��ور بالج��ور والمع��ّذب في قعر الس��جون وُظَلم المطامي��ر ذي الس��اق المرضوض بحلق 
القي��ود الذي صبر على غليظ المحن وتج��ّرع ُغصص الُكَرب االمام الكاظ��م للغيظ وباب الحوائج 

موسى بن جعفر )عليه السالم(.



وهو إليك أحوج؟ 
)عبد   : السالم(  )عليه  فقال 
كتاب  يف  وأخ  اهلل  عبيد  من 
اهلل وجار يف بالد اهلل، جيمعنا 
)عليه  آدم  اآلب��اء  خري  واي��اه 
ال��س��الم( وأف��ض��ل األدي��ان 
االسالم ولعل الدهر يرّد من 
بعد   – فريانا  إليه،  حاجاتنا 
بني  متواضعني  عليه-  الزهو 

يديه(.
ثم قال )عليه السالم( : 

يستحق  ال  م���ن  ن���واص���ل 
نبقى  ان  وصالنا         خمافة 

بغري صديق
يقّيم  ال��ن��اس  م��ن  ال��ك��ث��ري 
تقديره  وي��ب��ن��ي  االخ��ري��ن 
واحرتامه هلم عىل ما يملكون 
او  مقام  او  وث��روة  م��ال  من 
منصب  او  اج��ت��امع��ي  ج��اه 
ويستضعفون  ذلك..  ونحو 
او  ال��ف��ق��راء  ويستحقرون 
هذه  مثل  هل��م  ليس  ال��ذي��ن 
احلظوظ الدنيوية وال يعريون 

هلم اهية واحرتامًا..
واالم����ام )ع��ل��ي��ه ال��س��الم( 
للناس  نتواضع  كيف  يعلمنا 
ونسعى يف احرتامهم وقضاء 
من  ك��ان��وا  وان  حوائجهم 

املهن  ذوي  او  املستضعفني 
احلقرية ونحو ذلك.. فيعلمنا 
العالمات  م��ن  امل��ي��زان  ان 

واجل��وار  اهلل  يف  االخ��وة  هو 
والتواضع لعباد اهلل تعاىل..

)عبد   : السالم(  )عليه  فقال 
كتاب  يف  واخ  اهلل  عبيد  من 
اهلل..(  ب��الد  يف  وج���ار  اهلل 
هو  ما  وجيعله  امليزان  فيضع 
عائد ومرتبط باهلل )عبيد اهلل، 

كتاب اهلل، بالد اهلل(..
 : السالم(  )عليه  عنه  وورد 
)ال تستكثروا كثري اخلري، وال 
فإن  الذنوب،  قليل  تستقّلوا 
حتى  جيتمع  ال��ذن��وب  قليل 
يصري كثريًا...(، فان االنسان 
م��ه��ام ع��م��ل م���ن ط��اع��ات 
وجهاد  وقربات  وع��ب��ادات 
ذلك  من  واكثَر  اهلل  سبيل  يف 
فان  ك��ث��ريًا  ذل��ك  يعترب  ف��ال 

الغرور  اىل  به  سيؤدي  ذلك 
العمل..  واحباط  والعجب 
ويستصغر  يستحقر  وال 
الذنوب.. فإن قليل الذنوب 

جيتمع حتى يصري كثريًا..
لفضل  السالم(  )عليه  وقال 
وقل  خريًا  )أبلغ  يونس:  بن 
ق��ال:  اّم��ع��ة  تكن  وال  خ��ريًا 
تقل:  ال  ق��ال:  االّمعة؟  وما 
كواحد  وأن��ا  الناس  مع  أن��ا 
اهلل  رس��ول  إّن  ال��ن��اس،  من 

وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل 
قال: إّنام ها نجدان نجد خري 
ونجد رش فال يكن نجد الرّش 
أحّب إليكم من نجد اخلري(.

السالم(  )عليه  االم��ام  يبني 
مسؤولية  ام��ام  االنسان  ان 
واختيار  واخالقية  رشعية 
الرشيعة  اليه  يقوده  صحيح 
السليم  والعقل  الواضحة 
والرؤية  الناضج  والتفكري 
لألمور؛  والدقيقة  الثاقبة 
يف  اختياراته  تكون  ان  أي 
مبنية  وقرارته  وآرائه  مواقفه 
العقل  واعامل  الدراسة  عىل 
اىل  وال��رج��وع  واالستقالل 
يكون  وال  احلنيف..  الرشع 
يف  يقلدهم  لالخرين..  متبعًا 

كل يشء.. نعم اذا وجد اهنم 
دراسة  بعد  قبلهم  خري  عىل 

ذلك.
عقله  هي��م��ل  ال  ان  ع��ل��ي��ه 
وارادت�����ه واخ��ت��ي��ارات��ه بل 
اهلل  منحه  ما  حيرتم  ان  عليه 
عىل  وق��درة  عقل  من  تعاىل 
لالنسان  ينبغي  فال  التفكري، 
اجلو  ل��ت��أث��ريات  خيضع  ان 
واآلراء  امل��واق��ف  يف  ال��ع��ام 
ي��ق��رأه  م��ا  ل��ك��ل  او خي��ض��ع 

البد  بل  ويشاهده  ويسمعه 
وتفكريه  عقله  حي��ك��م  ان 
االخرين  م��واق��ف  وحي��اك��م 
حسب  وقراراهتم  وارادهت��م 
والرشعية..  العقلية  املوازين 
خيطؤون  قد  االخرين  ان  اذ 
خيضعون  او  وي��ش��ت��ب��ه��ون 
لشهواهتم واهوائهم وآرائهم 
متبنيات  هل��م  او  ال��ف��اس��دة 
ومنحرفة..  ض��ال��ة  فكرية 
فالبد حينام يريد اختاذ موقف 
يدرسه  ان  ق��رار  او  رأي  او 
جوانبه..  مجيع  م��ن  ج��ي��دًا 
من  االخ��ري��ن  ي��ش��اور  وان 
يف  والنضج  العقل  اصحاب 

التفكري.

إّن الكثير من الناس 
يرتكب المعاصي 

لغفلتهم وجهلهم 
بها او لجرأتهم على 

اهلل تعالى وعدم 
خشيتهم وخوفهم 

من الحساب االلهي..
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الشيُخ الكربالئيُّ يدعو 
زائري اإلماِم الكاظِم 

عليه السالم للتعاوِن 
مع األجهزِة األمنيِة 

والدعاِء للمجاهديَن، 
وينّوه الى إن تناوَل 

الممارساِت العشائريِة 
السلبيِة إّنما لإلصالِح  

ان  اوّد  واالخ��وات  االخ��وة  اهيا 
ابنّي االمرين التاليني :

األمُر االول: 
ت��ص��ادف ي���وم االح���د ال��ق��ادم 
الكاظم  االم��ام  استشهاد  ذكرى 
السالم(  )عليه  جعفر  بن  موسى 
من  االالف  مئات  يتوّجه  حيث 
خارج  من  والوافدين  املواطنني 
املقدسة  الكاظمية  اىل  ال��ع��راق 
والزيارة..  العزاء  مراسم  ألداء 
امام  اىل  التعازي  نرفع  اذ  ونحن 
الرشيف  فرجه  اهلل  عجل  العرص 
ه��ذه  يف  ك��اف��ة  امل��ؤم��ن��ني  واىل 
الزائرين  ندعو  احلزينة  املناسبة 
االجهزة  مع  التعاون  اىل  الكرام 
وإتباع  بحاميتهم،  املكّلفة  االمنية 
ندعو  ك��ام  وتعليامهتا،  خططها 
ان  عىل  حيرصوا  ان  اىل  اجلميع 
هذا  يف  ال��زي��ارة  ه��ذه  يف  يتمّثل 
السابقة-  – كام يف االعوام  العام 
وتآلفهم  الوطن  هذا  ابناء  وحدُة 
وان��س��ج��ام��ه��م وت��ع��اوهن��م يف 
ما  كل  عن  واالبتعاد  اخل��ريات، 
وييسء  واالختالف،  الفرقة  يثري 
الوطني..  نسيجهم  متاسك  اىل 
ال  ان  الكرام  ال��زوار  من  ونرجو 
ينسوا اخواهنم يف جبهات القتال 
من الزيارة والدعاء بالنرص املؤزر 

القريب.. هؤالء االعزة الذين هم 
تضحياهتم  ول��وال  وعزنا  فخرنا 
االرض  حفظ  يتسنَّ  مل  اجلسيمة 

والعرض واملقدسات.
األمُر الثاين: 

سبق أن بّينا يف خطبة سابقة نظام 
ال��ع��راق،  يف  ودوره���ا  العشائر 
العراق  يف  العشائر  ان  وذك��رن��ا 
من  كبرية  ملجموعة  مدرسة  متّثل 
السامية  وامل��ب��ادئ  النبيلة  القيم 
يف  ولكن  الرفيعة،  واالخ���الق 
الفرتة  يف  ب��رزت  ال��وق��ت  نفس 
املامرسات  من  جمموعة  االخ��رية 
تتناىف  التي  والتقاليد  واالع��راف 
مع الرشيعة االسالمية والقوانني 
والتقاليد  االعراف  وهذه  النافذة 
السلبية لو استمّرت وجتّذرت يف 
خماطر  هلا  ستكون  فإهنا  املجتمع 
املجتمع  عىل  خطرية  وتداعيات 
السلمي وغري ذلك من  وتعايشه 

االمور.
وق���د ذك���رن���ا ال�����دور االجي���ايب 
العراق  يف  للعشائر  والتارخيي 
وخ���ص���وص���ًا م��ش��ارك��ت��ه��ا يف 
االستجابة لفتوى الدفاع الكفائي 
الدينية  املرجعية  اصدرهتا  التي 
ابناء  من  الكثري  ومشاركة  العليا 
العراق  عن  الدفاع  يف  العشائر 

مواطنيه..  واع��راض  ومقدساته 
نذكر  اخل��ط��ب��ة  ه���ذه  يف  ون��ح��ن 
االم��ر..  هذا  من  االخ��ري  املحور 
وق��ص��دن��ا م��ن ذك��ر امل��امرس��ات 
التي  والتقاليد  لألعراف  السلبية 
االسالمية  الرشيعة  م��ع  تتناىف 
اّنام هو اصالح  النافذة  والقوانني 
التقاليد واالعراف، اصالح  هذه 
وجتنيبه  وهتذيبه  العشائر  نظام 
ال��ض��ارة وغري  من ه��ذه االم��ور 
جمموعة  هنا  ونذكر  الصحيحة.. 
اخلارجة  واملامرسات  االمور  من 
عن دائرة الرشع والقانون، وقبل 
ان اذك��ر ه��ذه االم���ور.. م��ا هو 

دورنا ودوركم ؟
التعريف  هو  ان��ام  االول  ال��دور 
وال��ت��وض��ي��ح هل���ذه امل��امرس��ات 
هذه  البعض  جيهل  قد  الضارة.. 
والسلبية،  ال��ض��ارة  امل��امرس��ات 
ق��د ي��ت��أث��ر ال��ب��ع��ض ب��األج��واء 
االع��راف  ه��ذه  وي��امرس  العامة 
ان  علينا  ال��ض��ارة..  والتقاليد 
ونفرزها  املامرسات  هذه  نرصد 
عن املامرسات الصحيحة.. نفرز 
اجل  من  السلبية  املامرسات  هذه 
انتم  االم��ور..  هذه  اىل  يتنّبه  ان 
واجبكم  واالخوات  االخوة  اهيا 
السلبية  امل��امرس��ات  هل��ذه  التنبيه 

حتى ال يكون االخرون يف غفلة 
عنها وال يلتفتوا اليها. 

اي���ض���ًا ال��ت��ح��ذي��ر م���ن خم��اط��ر 
السلبية  املامرسات  هذه  استمرار 
الضارة  والتقاليد  واالع���راف 
ردع  دون  من  استمّرت  إن  ألهنا 
املجتمع  يف  ستتجّذر  ومعاجلة 
يصعب  ظ��اه��رة  اىل  وت��ت��ح��ّول 
خطرية  تداعيات  وهلا  معاجلتها 
عىل التعايش السلمي يف املجتمع 
واح��رتام  هيبة  ذه��اب  وك��ذل��ك 
يمكن  وال  املجتمع..  يف  القانون 
دون  من  يتطّور  ان  جمتمع  ألي 
واح��رتام  هيبة  هناك  تكون  ان 
ملصلحة  ع��ت  رُشّ التي  للقوانني 

املجتمع.
وهذه االمور هلا اسباب منها قلة 
الثقايف  املستوى  وت��ديّن  الوعي 
وايضًا  جهة  م��ن  البعض  ل��دى 
بدرجة  ال��ق��ان��ون  سلطة  غياب 
فهذه  اخ���رى..  جهة  من  معّينة 
اىل  اّدت  التي  االس��ب��اب  بعض 
امل��امرس��ات  م��ن  جمموعة  ب���روز 
والتقاليد  واالع���راف  ال��ض��اّرة 

الضاّرة..
لكي  املامرسات  بعض  وسنذكر 

يتّم االلتفات اليها :
ال��ض��واب��ط  ع���ن  اخل�����روج   -1
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الرشعية فيام يسمى ب� )الفصل( :
االسالمية  الرشيعة  حّددت  فقد 
خمتلف  يف  للديات  معينة  مقادير 
جرح  او  خطأ  قتل  من  مواردها 
او كرس او غري ذلك، ولكن نجد 
احيانًا  تفرض  العشائر  بعض  ان 
املقدار  من  بكثري  اع��ىل  م��ق��دارًا 
املقرر رشعًا من دون وجه حق، 
ويلزم به اجلاين واهله وال جيدون 

حميصًا من دفعه.
 جتد بعض العشائر تفرض مقدار 
اعىل بكثري من املقدار الذي قّرره 
اهلل تعاىل.. فهذا مثاًل ُقتل خطأ يف 
اهلل  ذلك..  غري  او  دهس  حادث 
بمقدار  الدية  حكم  يقول  تعاىل 
كذا.. تأيت بعض العشائر تفرض 
اعىل من ذلك بكثري.. مثال ً مثاًل 
تأيت  دي��ن��ار  مليون  ال��دي��ة)15( 
مليون    )60 تفرض)  العشرية 
دينار من دون وجه حق وتلزم به 

اجلاين وتفرضه عليه.
مجيع  اخ��اط��ب  هنا  م��ن  ل��ذل��ك 
ومجيع  العشائر  رؤس��اء  االخ��وة 
االخوة يف العشائر ومجيع االخوة 
مقدار  حتديد  يف  يدخلون  الذين 
اهلل  ق��ّرره  ما  اىل  انتبهوا  الديات 
االسالمية..  الرشيعة  وق��رّرت��ه 
فاهلل تعاىل قّرر شيئا  فال تأيت انت 

وتقّرر شيئا آخر.
يف  والقانون  ال��رشع  جت��اوز   -2
واي��ق��اع  للقصاص  ال��ت��ص��ّدي 
ليست  جرائم  يف  بالقتل  العقوبة 

عقوبتها ذلك:
العشرية  من  شخص  يقوم  فقد 
بالقتل  متهم  م��ن  بالقصاص 
جريمته  تثبت  ان  دون  العمد 
فرد  يقوم  او  صاحلة،  حمكمة  يف 
بقتل  العائلة  من  او  العشرية  من 
شخص من عائلته او من عشريته 
معتربًا ذلك تنفيذًا ملا يستحقه من 
حني  يف  جريمته..  عىل  العقوبة 
وال  صالحيته  من  ليس  ذلك  ان 

جيوز له التصّدي له.
السلبية  املامرسات  من  ايضًا   -3
)النهوة(  ب�  عنه  يعرّب  ما  والضارة 
بمنع  العم  اب��ن  يقوم  ان  وه��ي 
آخر  خاطب  من  عمه  ابنة  زواج 
وهذا  منه..  الزواج  عىل  جترب  ثم 
ال��رشع  ب��نّي وع��ىل خ��الف  ظلم 
جيرب  ان  ألح��د  فليس  احلنيف، 
تريده  ال  ممن  ال��زواج  عىل  الفتاة 
من  يمنعها  ان  ألح���د  ول��ي��س 
ويوافق  فيه  ترغب  ممن  ال��زواج 
عليه اهلها.. ومن املعيب حقًا ان 
نجد يف عشائرنا اىل اليوم حاالت 
االوان  آن  لقد  القبيل..  هذا  من 
للقضاء هنائيًا عىل هذه الترصفات 

الال اسالمية والال انسانية.
اخاطب العشائر كافة هذه البنت 
خطبها رجل وريض اهلها وهي 
يمنع  العم  اب��ن  ي��أيت  رض��ي��ت، 
هذا  يمنع  حق  بأي  الزواج،  هذا 
عىل  البنت  وجي��ربون  ال���زواج؟ 
البنت  عمها،  ابن  من  تتزّوج  ان 

به  ورضيت  خاطب  جاءها  اذا 
ان  ألح��د  ليس  اهلها  وريض 

يمنعها..
واي��ض��ًا ه��ن��اك ح���االت اخ��رى 
ش��ك��وى  ل��ن��ا  وردت  ح��ي��ث 
البنات  م��ن  جمموعة  ف��رتة  قبل 
للزواج  املستعّدات  املؤمنات 
إما  ألنه  للزواج  يمنعهن  االب 
يأيت  ان  بنات علويات فالبد  هن 
انه  او  سيد،  الزوج  أي  اخلاطب 
العشرية  الزوج من  يأيت اخلاطب 
السلطة  هذه  حق  بأي  الفالنية.. 
تزويج  يمنع  ان  جاءت  اين  من 
يف  يرغبن  وه��ن  البنات  ه��ؤالء 
الزواج؟ .. وبعض البنات كربن 
ومل  العمر  من  او 50  وبلغن 40 
اخلاطب  جاءهن  وقد  يتزوجن 
االب  ومنع  شابات  كن  عندما 
بأي  ال��زواج..  من  ذلك  غري  او 
القيامة؟  ي��وم  سيجيب  ج��واب 
ستشكو  البنت  هذه  القيامة  يوم 
ظالمتها اىل اهلل تعاىل باهنا ُمنعت 
مقبول  غري  بسبب  ال���زواج  من 

رشعًا وال قانونًا؟
عىل  حيكم  ان  وهو  )اجللوة(   -4
شخص او جمموعة عوائل بالنفي 
من منطقة سكناهم ملدة مؤقتة او 
طويلة لكون احد االشخاص من 
ارتكب  قد  عشريهتم  او  عائلتهم 
ال  مما  ايضًا  وهذا  معّينة،  جريمة 
نعم  ً وال رشعًا،  له عقال  أساس 
ان  العامة  املصلحة  تقتيض  قد 
منطقة  العوائل  بعض  تسكن  ال 
للفتنة  درءًا  حم��دودة  مدة  معّينة 
وفق  ذلك  يكون  ان  يلزم  ولكن 

االجراءات القانونية.
بجرم  الربيء  من  القصاص   -5

شخص من عشريته :
عشرية  م��ن  شخص  يقتل  فقد 
فيقوم  اخرى  شخصًا من عشرية 
الطرف االول بقتل احد اخوة او 
احد افراد عائلة اجلاين او جمموعة 
الثانية،  العشرية  من  االبرياء  من 
هذا من اعظم الظلم وأشده عقابًا 

عند الشارع املقدس.

6- التفريط باحلق الرشعي لورثة 
املجني عليه:

حيث يتصّدى بعض االشخاص 
لغري  او  االجتامعية  لوجاهته 
ذلك بالضغط عىل اولياء املقتول 
إلسقاط جزء من الدية املستحقة 
رضا  دون  م��ن  ل��ورث��ت��ه  رشع���ًا 
احل���ق، ويف ح��االت  اص��ح��اب 
ليس  ق��رّص  فيهم  ي��ك��ون  ك��ث��رية 
من  يشء  اس��ق��اط  شخص  ألي 
واعاممهم  جدهم  حتى  حقهم 

واخواهلم.
يف  وال��ت��ب��ذي��ر  االساف   -7
ال��ف��احت��ة  االط���ع���ام يف جم��ال��س 
وغريها: وهذا باإلضافة اىل عدم 
املسّوغ له رشعًا مما قد يتسّبب يف 
اعباء  العشرية  او  العائلة  حتميل 

مالية حمرجة.
النارية  ال��ع��ي��ارات  اط��الق   -8
من  االجتامعية  املناسبات  يف 
ايضًا  االح��زان واالف��راح: وهذا 
ال مربر له رشعًا وال قانونًا حيث 
وربام  الناس  ارع��اب  يف  يسّبب 
اصابة البعض باجلراح وقد يؤدي 

اىل القتل.
املتقدمة  السلبيات  ول��ت��ف��ادي 
وغ��ريه��ا الب��د م��ن ال��رج��وع اىل 
القوانني  ورعاية  الرشيف  الرشع 
العمل عىل  النافذة، باإلضافة اىل 
تتسع  حتى  العام  الوعي  زي��ادة 
دائ���رة رف��ض ه��ذه امل��امرس��ات 
الضارة وعدم االستجابة من قبل 
ابناء العشائر قبل غريهم ملن يرّص 
ذلك  ان  عليها،  االستمرار  عىل 
الظواهر  تلك  من  وحيّد  سيقّلل 
يأمله  ما  سيتحّقق  وبه  السلبية 
االع��راف  اص��الح  م��ن  اجلميع 
غري  هو  مما  وختليصها  العشائرية 
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)عليه  الرضا  االم��ام  جمّمع  يعدُّ 
ملمثلية  التابع  السكني،  السالم( 
املرجعية الدينية العليا يف كربالء 
منطقة  يف  وال��ك��ائ��ن  امل��ق��دس��ة، 

ملساهته  واخلدمية  اإلنسانية  املشاريع  من  واح��دًا  البوبيات؛ 
واملتعففني  االيتام  من  عائلة   )60( من  أكثر  إسكان  يف  الفاعلة 
من  عدد  وإي��واء  احتضان  اىل  اضافة  خمتلفة،  حمافظات  ومن 
العوائل املهجرة وذوي شهداء القوات االمنية واحلشد الشعبي 

املقدس. 
الرشعي  املتويل  مكتب  قبل  من  مبارشة  بصورة  املرشوع  وُيدار 

للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي. 
وقال جواد كاظم فياض، املسؤول عن إدارة املجّمع يف حديث 

خّص به )األحرار(: »حيتوي املجمع عىل ستني شقة بواقع ثامين 
بنايات  وكل بناية تتألف من ثامين شقق ومساحة كل منها )70( 
مرتًا للشقة الواحدة وتضم كل منها غرفتني ومطبخا وصحيات 
اضافة اىل جتهيز كل شقة بجهاز تربيد اهلواء )سبلت( و) ثالجة( 

بارقة أمل إلسكان )60( عائلة من 
االيتام والمتعّففين في كربالء

مشروع مجّمع االمام الرضا )عليه السالم(السكني.. 

األحرار/ ضياء األسدي  � تصوير/ صالح السباح
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توفري  عن  فضاًل  طباخ(،  و) 
يغذي  الكهربائي  للتيار  مولد 
التيار  م��ع  بالتناوب  الشقق 
ويقدم  )الوطني(  الكهربائي 
باملجان لتلك العوائل باستثناء 
الوطنية  ال��ك��ه��رب��اء  ق��وائ��م 

واملياه«.
مساحة  »تبلغ  فياض،  وتابع 
مرت   2500( الكلية  امل��رشوع 
بإسكان  يقترص  ومل  م��رّب��ع(، 
من  واملتعففني  األيتام  عوائل 
املقدسة  كربالء  حمافظة  داخل 
من  ع��وائ��ل  يضم  وان��ام  فقط 
حم��اف��ظ��ات خم��ت��ل��ف��ة اب��رزه��ا 

حمافظات  من  النازحة  العوائل 
الديوانية،  بغداد،  )املوصل، 
اىل  اضافة  االرشف(  النجف 
اسكانه مخس عوائل من ذوي 
شهداء احلشد الشعبي املقدس 

والقوات االمنية«. 
»القائمني  ان  حديثه،  وتابع 
توفري  إىل  يسعون  املجّمع  عىل 
الرشائح  هبذه  الالئق  السكن 
تشخيص  يتم  حيث  الفقرية، 
ومعرفة  اإلنسانية  ح��االهت��م 
فضاًل  امل��ع��ي��ي  م��س��ت��واه��م 
من  وأخالقهم،  سريهتم  عن 
عقد  إبرام  عرب  إسكاهنم  أجل 
سنوات(  )ث��الث  مل��دة  معهم 
ان  مبينًا  للتجديد«،  ق��اب��ل 
إلسكان  األس���ايس  »اهل���دف 
هو  ب��امل��ج��ان  ال��ع��وائ��ل  تلك 
لتحسني  أمامهم  الفرصة  فتح 
فرتة  طيلة  املعيي  مستواهم 
املجّمع،  يف  سنوات  الثالث 
ولكي يتسنى لذوي كل عائلة 

طبيعي  بشكل  حياهتم  ممارسة 
اخذين بنظر االعتبار ان تكون 
بوابة املجمع مفتوحة عىل مدار 
اغلب  ألن  ساعة(؛   24( ال��� 
الساكنني من العاملني يف مهن 

خمتلفة«.
الساكنني  آلراء  بالنسبة  أم��ا 
أج���رت  ف��ق��د  امل��ج��م��ع،  يف 
اللقاءات  )األحرار( عددًا من 
املواطن  خّلصها  والتي  معهم 
من  حممد  املطلب  عبد  ع��يل 
بالقول  بغداد  حمافظة  أه��ايل 
يف  ُتقّدم  التي  »اخل��دم��ات  اّن 

اي  يوجد  وال  جيدة  املجمع 
خاللكم  ومن  يذكر،  تقصري 
املرجعية  ممثل  نشكر  نحن 
ال��دي��ن��ي��ة يف حم��اف��ظ��ة ك��رب��الء 
عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
املهدي الكربالئي عىل ما يقّدم 
خدمات،  من  املجّمع  يف  لنا 
ان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  وندعو 
العراق  منقذ  عمر  يف  يطيل 
املرجع  ال��دواع��ش  دن��س  من 
احلسيني  ع��يل  السيد  األع��ىل 
الوارف(  ظله  )دام  السيستاين 
الغمة عن هذه  يرفع هذه  وان 
االرض  كامل  بتحرير  االم��ة 
وان  عافيته  العراق  ويستعيد 

يرحم شهداءنا االبرار«. 
من  ُي���دار  املجّمع  اّن  ُي��ذك��ر 
من  كادر خاص مكون  خالل 
مدير املجمع وستة أشخاص، 
اخلدمات  توفري  عىل  يعملون 
الكهرباء  صيانة  من  الالزمة 

واملاء وأعامل التنظيف.

تقاري�ر
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العطاء الحسيني

العاملي،  اليتيم  يوم  مع  تزامنًا 
يف  االنبياء  خاتم  قاعة  شهدت 
الرشيف،  احلسيني  الصحن 
اقامة حفل كبري نّظمته مؤسسة 
بالتعاون  والتنمية  الرحيم  الرب 
للدراسات  كربالء  مركز  مع 
للعتبة  ال��ت��اب��ع  وال��ب��ح��وث 
وذل��ك  امل��ق��دس��ة،  احلسينية 
اي��ت��ام  م��ن  جم��م��وع��ة  لتكريم 
شهداء القوات االمنية واحلشد 
الشعبي املقدس واالعالن عن 
استعداد املؤسسة الفتتاح فرع 

هلا يف كربالء.
فعاليات احلفل ُافتتحت بآيات 
احلكيم،  ال��ذك��ر  م��ن  بينات 
املتويل  كلمة  بعدها  ج��اءت 
احلسينية  للعتبة  ال��رشع��ي 
عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
امل��ه��دي ال��ك��رب��الئ��ي ال��ذي 
»اإليامن  اّن  قائاًل:  فيها  حتدث 
احلقيقي ال يتجّسد يف الصفات 
املتمثلة  والعبادية  اإليامنية 
واحل��ج  والصيام  ال��ص��الة  يف 

نشاطات  هنالك  ان  بل  فقط, 
تنضم  واج��ت��امع��ي��ة  إن��س��ان��ي��ة 
لتكتمل  ال��ص��ف��ات  تلك  اىل 
وان  وصدقه،  اإلي��امن  حقيقة 
وأداء  االج��ت��امع��ي  اجل��ان��ب 
العوامل  من  للمجتمع  اخلري 
االنسان  ينال  ان  يف  األساسية 
تعاىل،  اهلل  عند  العليا  املراتب 
ال���واردة عن  األح��ادي��ث  وان 
تؤكد  السالم(  )عليهم  األئمة 
عىل رضورة ان جيمع االنسان 
العلمية  الوظيفة  جانب  اىل 
ككفالة  االجتامعي  النشاط 

األيتام ومساعدهتم«.
»اهلل  اّن  س��امح��ت��ه  واض����اف 
عىل  ُينعم  وتعاىل(  )سبحانه 
من  الكثري  ويؤتيه  االن��س��ان 
النعم لكي يبتليه وخيتربه فينظر 
ويوظف  سيستخدم  ان��ه  هل 
ام  االنسان  خري  يف  النعم  هذه 
انه يوظفها لنفسه، وهذا الفرق 
ب��ني االن��س��ان امل��ؤم��ن وغ��ريه 
وتفكري  اهتامم  دائ��رة  ويكون 

انانيًا  فيكون  بنفسه  تنحرص  ال 
اىل خري  ي��ص��ارع  ه��و  ل��ذل��ك 
املجتمع ال خلري نفسه فقط«.    

من جهتِِه حتدث الدكتور حممد 
الرب  مؤسسة  مدير  ال���رساج، 
الرحيم لإغاثة والتنمية قائاًل: 
اّن »املؤسسة ترعى وبدعم من 
للعتبتني  العامتني  األمانتني 
املقدستني  والعباسية  احلسينية 
الشعبي  احلشد  أبطال  ايتام 
ال��ذي��ن ض��ح��وا ل��ل��دف��اع عن 
الوطن واملقدسات، حيث تعد 
املؤسسة من املؤسسات املدنية 
واخلدمية وليس هلا اي ارتباط 
سياسية  جهة  او  ح��زب  ب��أي 
وتدار من قبل كادر متخصص 
شخصًا   )317( ع��دده  يبلغ 
من اختصاصات متعددة طبية 
وقانونية  وأكاديمية  وعلمية 
ورج���ال أع���امل, وهت���دف اىل 
رعاية عوائل شهداء وجرحى 
وال��ق��وات  الشعبي  احل��ش��د 

األمنية«.

»تتمثل  ال����رساج،  واض���اف 
بتقديم  أيضًا  املؤسسة  أع��امل 
م��س��اع��دات م��ال��ي��ة ورع��اي��ة 
ت���رب���وي���ة وص��ح��ي��ة ك��ام��ل��ة 
الشهداء  وذوي  للجرحى 
الطب  م��دي��ن��ة  مستشفى  يف 
الكفيل,  والكاظمية ومستشفى 
كام حصلت عىل موافقة الشيخ 
العوائل  ل��دع��م  ال��ك��رب��الئ��ي 
زين  مستشفى  مع  بالتنسيق 
السفري  ومستشفى  العابدين 
وم��رك��ز ال����وارث ل��ألط��راف 

الصناعية«.
الرحيم  الرّب  مؤسسة  ان  يذكر 
اىل  ورعايتها  خدماهتا  تقّدم 
ع��وائ��ل ال��ش��ه��داء واجل��رح��ى 
شهداء  ذوي  اىل   %50 بنسبة 
احلشد الشعبي و25 % منها اىل 
%اىل  و25  االره��اب  ضحايا 

العوائل املتعّففة.

إقامة حفل كبير لتكريم أيتام الحشد الشعبي المقدس
برعاية العتبات والمزارات المقدسة في كربالء..

األحرار/ ضياء االسدي -  تصوير/ صالح السباح

د. حممد الرساج
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العطاء الحسيني

حت���َت ش��ع��ار )ن���رش ال��وع��ي 
سياحة  اج��ل  م��ن  السياحي 
جامعة  اق��ام��ت  م��س��ت��دام��ة(، 
)املعهد  االوس����ط  ال���ف���رات 
مع  بالتعاون  كربالء(  التقني 
للعتبتني  العامتني  االمانتني 
املقدستني  والعباسية  احلسينية 
الشبابية،  البشائر  وح��رك��ة 
االول  التأسييس  امل��ه��رج��ان 
لربيع السياحة، وذلك لتسليط 
السياحة  مقّومات  عىل  الضوء 
جانب  م��ن  واالث��ري��ة  الدينية 
السياحة  ب��واق��ع  وال��ن��ه��وض 
جانب  من  املحافظة  يف  الدينية 

اخر.
جم��ل��ة )األح�������رار( ح��رضت 
سلسلة  واج���رت  امل��ه��رج��ان 
الدكتور  مع  اوهلا  كان  لقاءات 
املعهد  عميد  جميد،  محيد  ماهر 
التقني الذي حتّدث قائاًل: »يأيت 
لقسم  كنشاط  املهرجان  ه��ذا 
املعهد  يف  السياحة  تقنيات 
املقدسة  ك��رب��الء  يف  التقني 
املجتمع  ق��ط��اع��ات  ل��ي��ع��ّرف 
املختلفة بالدور األسايس الذي 
يقوم به املعهد يف رفد الطاقات 
املؤسسة  ك��وهن��ا  ال��س��ي��اح��ي��ة 

املجتمع  ترفد  التي  الوحيدة 
هب���ذه ال���ك���وادر ال��وس��ط��ي��ة، 
باعتبارها مؤسسة تعليمية البّد 
عىل  تعمل  و  املجتمع  ختدم  ان 
املجال  يف  الثقايف  الوعي  نرش 
وهو  املعهد  ب��ه  خيتص  ال��ذي 

القطاع السياحي«.
اما املحطة الثانية كانت مع مدير 
وممثل  ال��دويل  كربالء  معرض 
احلسينية  للعتبة  العام  االم��ني 
املقدسة يف هذا املهرجان السيد 
قال:  الذي  احلكيم  اكرم  ميرس 
»كانت للعتبة املقدسة مشاركة 
ربيع  مهرجان  ضمن  فاعلة 
كان  حيث  االول،  السياحة 
نرش  يف  وب��ارز  أسايس  دور  هلا 
خالل  م��ن  السياحة  مفهوم 
السياحة  قسم  م��ع  ال��ت��ع��اون 
و  السياحية  والعلوم  الدينية 

العتبة  يف  البرشية  املوارد  قسم 
التقنيات  وق��س��م  احلسينية 

السياحية يف املعهد«.
»املعرض  اّن  احلكيم  وأضاف 
ش��ه��د اي��ض��ًا م��ش��ارك��ة ع��دد 
يف  املقدسة  العتبة  أقسام  من 
والفلكلور  الكتاب  معرض 
الكثري  ال���يء  يعطي  ال���ذي 
والتأثري الكبري عىل الواقع العام 
للمحافظة كوهنا مدينة سياحية 
مكانتها  ع��ن  فضاًل  واث��ري��ة، 

الدينية يف العامل«.
قسم  مقرر  اوض��ح  جهته  من 
واح��د  السياحية  التقنيات 
امل��ه��رج��ان،  يف  امل��ش��ارك��ني 
املدرس املساعد نجم عبد عيل 
حضورنا  »جاء  قائاًل:  عباس 
املهرجان  يف  واملشاركة  اليوم 
عمل  ورق��ة  تقديم  طريق  عن 

)ب��ح��ث( حت��ت ع��ن��وان )دور 
كربالء  يف  السياحية  املقّومات 
السياحي(  اجل��ذب  يف  واثرها 
املوضوع  هلذا  اختياري  وجاء 
املقّومات  عىل  الضوء  لتسليط 
يف  لدينا  امل��وج��ودة  السياحية 
يكون  ان  نأمل  التي  املحافظة 
احلركة  تنشيط  يف  كبري  دور  هلا 
جانب  اىل  كربالء  يف  السياحية 
التحتية  البنى  بتطوير  االهتامم 
السياحي  بالواقع  للنهوض 
اجلانب  ع��ىل  تقف  ال  ك��وهن��ا 
توجد  ب��ل  فحسب  ال��دي��ن��ي 
تعود  تارخيية  اثرية  مقومات 
اىل فرتة زمنية طويلة  تتمّثل يف 
الربع  وخان  االخيرض  حصن 
كنيسة  جانب  اىل  النخيلة   و 
اقدم  من  تعترب  التي  االق��رص 

الكنائس يف الرشق االوسط«.

إقامة مهرجان ربيع السياحة االول 
في كربالء المقدسة

بالتعاون مع العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين..

األحرار/ حسنني الزكروطي  - تصوير/ أمحد القريي
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العامة،  النشاطات  قسم  نظم 
احلسينية  ل��ل��ع��ت��ب��ة  ال��ت��اب��ع 
الطالب  كرنفال  امل��ق��دس��ة؛ 
جامعة  أروق����ة  يف  امل��ث��ق��ف 
السالم(  )عليهم  البيت  أهل 
هبدف  امل��ق��دس��ة،  ك��رب��الء  يف 
العلمي  باملستوى  االرت��ق��اء 
العراقي،  للطالب  واملعريف 
حمارضات  إلقاء  تضّمن  وقد 
دينية وثقافية، وإقامة معارض 

اليدوية  واألع����امل  للرسم 
الشعرية  اجللسات  عن  فضاًل 

واملسابقات الثقافية.
كاظم  عيل  األس��ت��اذ  ورّصح 
ل�  القسم  مسؤول  سلطان، 
»اهلدف  ان  قائاًل:  )األح��رار( 
الطالب  كرنفال  إق��ام��ة  م��ن 
بالطالب  االهتامم  هو  املثقف 
السبل  عن  والبحث  العراقي 
الكفيلة لرفع املستوى العلمي 
مواجهة  وكيفية  وامل��ع��ريف 
البلد  هبا  يمر  التي  األزم��ات 
بعّدهم بناة املستقبل«، مبينًا اّن 
»الكرنفال تّم تنظيمه بالتعاون 
م��ع اجل��ام��ع��ات االه��ل��ي��ة يف 
الصفوة  )كلية  وهي  كربالء 
حيان  اب��ن  جامعة  اجلامعة، 

)عليهم  البيت  أهل  وجامعة 
من  أيامنًا  وُأقيم  ال��س��الم((، 
للعتبة احلسينية  العامة  االمانة 
املقدسة بدور الشباب املثقف 
بواقع  النهوض  يف  واهيته 

املجتمعات نحو االفضل«.  
»هذا  ان  سلطان،  وأض��اف 
رشحية  يستهدف  الكرنفال 
املستقبل  رجال  ألهنم  الطلبة 
بناء  مسؤولية  عليهم  وتقع 

العراق«، مشريًا اىل ان »العلم 
للطالب  يكفي  ال  وح���ده 
املعرفة  إع��ط��ائ��ه  م��ن  والب���ّد 
والثقافة االسالمية الصحيحة 
بالعلم  الطالب  يتسلح  لكي 
الفكر  مواجهة  يف  والثقافة 

التكفريي«.
فيصل  األستاذ  بنّي  جهتِه  من 
شعبة  م���س���ؤول  غ������ازي، 
يف  وامل��ؤمت��رات  املهرجانات 
ق��س��م ال��ن��ش��اط��ات ال��ع��ام��ة، 
هكذا  اقامة  من  »اهل��دف  اّن 
الطالب  كرنفاالت هو توجيه 
ب���االجت���اه ال��ص��ح��ي��ح وع��دم 
الدين  اه��داف  عن  ابتعادهم 

وهنج  فكر  خاصًة  السامية، 
السالم(  )عليهم  البيت  أهل 
املتطرفة  األف��ك��ار  مل��واج��ه��ة 
الشباب  عقلية  عىل  تؤّثر  التي 
الفكري  ال��ض��ي��اع  ح��د  اىل 

والديني«. 
خالل  »م��ن  حديثه،  وت��اب��ع 
االمانة  بّينت  الكرنفال  هذا 
العامة للعتبة احلسينية املقدسة 
اح��ت��واء  كيفية  يف  دوره����ا 
الطالب  من  املثقفة  الرشائح 
حتتوي  ان  اهية  عىل  والتأكيد 
العايل والبحث  التعليم  وزارة 
التدريس  يف  طلبتها  العلمي 
وبعد التخرج واالستفادة من 

كرنف��ال الطال��ب المثّق��ف يختت��م 
والمعرفي��ة الثقافي��ة  فعاليات��ه 

األحرار/ حسني نرص 

العطاء الحسيني
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يف متابعاتنا لصدى خطب اجلمعة التي يلقيها ممّثال املرجعية الدينية العليا يف كربالء 
املقدسة، سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي وسامحة السيد أمحد الصايف، فقْد كان 
لتوّجه املرجعية العليا ومن خالل منرب صالة اجلمعة بالصحن احلسيني الرشيف إىل 
املوضوعات االجتامعية احلساسة، ذلك االهتامم والصدى الكبري من قبل )املتلقي( 
من اجلمهور العراقي، الذي هو بالفعل بأمّس احلاجة إىل اإلرشاد والتوجيه وأخذه 

صوب جاّدة الصواب احلقة.
وقد كتب الناقد الدكتور عيل حسني يوسف عىل صفحته الشخصية يف )الفيس بوك( 

وحتت عنوان )خطبة اجلمعة اليوم دعوة اىل حياة مدنية(
اليد  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  وضع  اليوم  هلذا  اجلمعة  منرب  عىل  من  يقول: 
يتمّثل يف األعراف االجتامعية  عىل اجلرح وشّخص اخللل االجتامعي اخلطري الذي 
من  ع��ددًا  الكربالئي  هاجم  فقد  واملنطق،  العقل  من  هلا  أساس  ال  التي  املتخّلفة 
العشائري،  والثأر  اخلصم  من  الفصول  طلب  يف  املبالغة  مثل  العشائرية  العادات 
هاجم  كذلك  واملناسبات،  الفواتح  يف  الباذخة  والوالئم  اجلاين،  أقارب  ومالحقة 
من  عدد  عىل  العشائر  بعض  تفرضها  التي  )اجللوة(  ب�  يسمى  ما  الكربالئي  الشيخ 
لألقارب  إال  البنات  تزويج  وعدم  )النهوة(  بشدة  وانتقد  معينة،  ألسباب  األفراد 
والنظراء، وطالب الكربالئي شيوخ العشائر والوجهاء إىل االلتزام هبذه التوجيهات 

التي أقرهتا املرجعية العليا.
الوجهة  املجتمع  توجيه  يف  يتمّثل  احلقيقي  الدين  رجل  دور  بأن  أعتقد  ويضيف، 

املتحرضة التي ما أحوجنا هلا اليوم.
حفظ اهلل العراق وجعل األمن والوئام يعمُّ ربوعه.

التخرج  بعد  القيمة  بحوثهم 
بعد  ال��رف��وف  عىل  ُت��رتك  وال 

التخرج«.
يذكر أن املهرجان قد توزعت 
ف��ع��ال��ي��ات��ه ب���ني اجل��ام��ع��ات 
كلية  يف  وافتتح  امل��ذك��ورة، 
واختتم  اجل��ام��ع��ة  ال��ص��ف��وة 
ال��ب��ي��ت  أه����ل  ج��ام��ع��ة  يف 
بتوزيع  ال��س��الم(  )عليهم 
للجامعات  املهرجان  دروع 
املشاركة، مع هدايا وشهادات 
املنظمة   ل��ل��ج��ان  ت��ق��دي��ري��ة 
وجوائز للفائزين يف املسابقات 

التي اقيمت بني الطلبة.

العطاء الحسيني

متابع��ات 
)األح��رار(..
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ذوي  رع��اي��ة  شعبة  ت��واص��ل 
العتبة  يف  واجلرحى  الشهداء 
عملها  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
بمتابعة ورعاية عوائل الشهداء 
للبطوالت  وتثمينًا  االب���رار 
بالسري  قّدموها  التي  اجلسيمة 
عىل خطى سيد الشهداء »عليه 
ضد  ال��ت��ص��دي  يف  ال��س��الم« 
الضالة،  التكفريية  العصابات 
ملجالس  ب��احل��ض��ور  وذل���ك 
ارواحهم  عىل  املقامة  الفاحتة 
الطاهرة وايضا بقية النشاطات 
وقد  هذا  االخ��رى،  والربامج 
بابل  ملحافظة  زيارة  هلا  كانت 
املباركة  الفاحتة  سورة  لقراءة 
عىل روح الشهيد البطل)قاسم 
اخلفاجي(احد  حسني  حممد 
»عليه  االكرب  عيل  لواء  ابطال 
ال��س��الم« ال���ذي ن���ال رشف 
عمليات  قاطع  يف  الشهادة 
وقد  نينوى،  يا  قادمون  حترير 
براية  الشهيد  والد  تكريم  تم 
متربكة بقبة سيد الشهداء »عليه 
للتضحيات  إكراما  السالم« 
ول��ده  قدّمها  التي  اجلسيمة 
املرجعية  لنداء  وتلبية  الشهيد 
للمقدسات  ون��رصة  الدينية 
كلمة  سبقتها  والتي  واملذهب 

ملعاون  املقدسة  العتبة  باسم 
حيدر  السيد  الشعبة  مسؤول 
خالهلا)دور  من  بنّي  اخلطيب 
واجرهم  االبطال  املجاهدين 
ع��ن��د ال���ب���اري »ع���ز وج��ل« 
ملرابطتهم عىل الساتر وبشكل 
العصابات  ل��دح��ر  مستمر 
التكفريية وكذلك عظيم منزلة 
القيامة( يوم  االبرار  شهدائنا 

وم���ن ج��ه��ت��ه حت����ّدث وال���د 

الشهيد  ابني  قائال:  الشهيد 
املرجعية  ل��ن��داء  تلبية  خ��رج 
العليا فأنا فخور بذلك وارفع 
وأس��أل  القربان  هب��ذا  رأيس 
يل  شفيعا  جيعله  ان  تعاىل  اهلل 
مشاريع  فكلنا  القيامة  ي��وم 
استشهاد يف سبيل نرصة الدين 

واملقدسات.
ال��ت��أيس واالق���ت���داء ب��اإلم��ام 

احلسني »عليه السالم«

شعبة رعاية ذوي الشهداء والجرحى 

تحضر عددا من مجالس 
الفاتحة ترّحمًا على ارواح 

شهدائنا  االبرار

االحرار/قاسم عبد اهلادي

العطاء الحسيني
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العطاء الحسيني

توجه  ن��ف��س��ه  ال��س��ي��اق  ويف 
حمافظة  اىل  الشعبة  م��ن  وف��د 
نخبة  وب��م��ش��ارك��ة  ال��ب��رصة 
يف  العلمية  احل��وزة  طلبة  من 
العتبة  يف  الديني  التبليغ  شعبة 
املقدسة حلضور جملس الفاحتة 
ال��ش��ه��ي��د)ح��ي��در  روح  ع��ىل 
س���امل امل��ال��ك��ي(اح��د اب��ط��ال 
التابعة  القتالية  العباس  فرقة 
الذي  املقدسة  العباسية  للعتبة 
بقاطع  ال��ش��ه��ادة  رشف  ن��ال 
حت��ري��ر)امل��وص��ل/  عمليات 
وال��ده  ان  ويذكر  ب���ادوش(، 
الشيخ)سامل املالكي(كان مثااًل 
واالقتداء  والتأيس  الصرب  يف 
ب��امل��س��رية اجل��ه��ادي��ة ل��إم��ام 
احلسني »عليه السالم« يف فقد 
ضد  للجهاد  وتقديمه  ول��ده 
ويف  والضاللة،  الكفر  ق��وى 
القادم  الوفد  كّرم  ذاته  الوقت 
اخلطيب  حيدر  السيد  برئاسة 
رعاية  شعبة  مسؤول  معاون 
والد  الشهداء واجلرحى  ذوي 
بقبة سيد  براية متربكة  الشهيد 
الشهداء »عليه السالم« إكراما 
لتضحيات ولده يف سبيل نرصة 
الدين واملقدسات وتلبية لنداء 
املرجعية الدينية والتي سبقتها 
املقدسة  العتبة  باسم  كلمة 
من  بنّي  اخلطيب  السيد  القاها 
املجاهدين  وأجر  خالهلا)دور 
وكذلك  الساتر  عىل  املرابطني 
للجهاد  حّثهم  يف  ذوهيم  أجر 
الذكر  من  بآيات  ذلك  ذاك��را 

احلكيم يف عظيم منزلة شهدائنا 
االبرار وشفاعتهم لذوهيم يوم 

القيامة(.
جملس الفاحتة يف قضاء النعامنية

الشعبة  وف���د  زار  وك��ذل��ك 
حمافظة  يف  النعامنية  ق��ض��اء 
الفاحتة  س��ورة  لقراءة  واس��ط 
حسن  الشهيد)امحد  روح  عىل 
ابطال  ال��داوري(اح��د  قاسم 
لواء عيل االكرب »عليه السالم« 
ال��ش��ه��ادة  رشف  ن���ال  ال���ذي 
حترير  ع��م��ل��ي��ات  ق��اط��ع  يف 
تكريم  نينوى، وتم  يا  قادمون 
متربكة  ب��راي��ة  الشهيد  وال��د 
»عليه  ال��ش��ه��داء  سيد  بقبة 
للتضحيات  إكراما  السالم« 
ول��ده  قدّمها  التي  اجلسيمة 
املرجعية  لنداء  وتلبية  الشهيد 

للمقدسات  ون��رصة  الدينية 
كلمة  سبقتها  والتي  واملذهب 
للسيد  املقدسة  العتبة  بإسم 
بنّي  الفاحتة  جملس  يف  اخلطيب 
املجاهدين  خ��الهل��ا)دور  من 
عند  واج���ره���م  االب���ط���ال 
ملرابطتهم  وجل«  »عز  الباري 
ع��ىل ال��س��ات��ر م��ن اج��ل دحر 
وكذلك  التكفريية  العصابات 
االبرار  شهدائنا  منزلة  عظيم 
والد  وحت��ّدث  القيامة(،  ي��وم 
الشهيد  ابني  قائال:  الشهيد 
املرجعية  ل��ن��داء  تلبية  خ��رج 
ال��ع��ل��ي��ا وان����ا اي��ض��ا جم��اه��د 
الشعبي،  احل��ش��د  يف  ح��ال��ي��ا 
ف��أن��ا ف��خ��ور ب��ذل��ك وارف���ع 
وأس��أل  القربان  هب��ذا  رأيس 
يل  شفيعا  جيعله  ان  تعاىل  اهلل 

مشاريع  فكلنا  القيامة  ي��وم 
استشهاد يف سبيل نرصة الدين 

واملقدسات.
عوائل  ع��ىل  روات���ب  ت��وزي��ع 

الشهداء
وم���ن ج��ه��ة اخ���رى وزع��ت 
الشهداء  ذوي  رعاية  شعبة 
احلسينية  العتبة  يف  واجلرحى 
عوائل  عىل  الرواتب  املقدسة 
ش���ه���داء احل���ش���د ال��ش��ع��ب��ي 
ل��واء ع��يل االك��رب »عليه  م��ن 
البرصة  حمافظتي  يف  السالم« 
ذل��ك  ت��م  ح��ي��ث  ق���ار  وذي 
العتبة  منسقي  مع  بالتعاون 
امل��ح��اف��ظ��ت��ني  يف  امل���ق���دس���ة 
عناء  لتخفيف  امل��ذك��ورت��ني 
ما  أقل  وهذا  لكربالء  السفر 
املقدسة  العتبة احلسينية  تقّدمه 
التي  الكريمة  الرشحية  هل��ذه 
نرصة  اكبادها  فلذة  ق��ّدم��ت 
وتلبية  وامل��ق��دس��ات  للدين 
وقد  الدينية،  املرجعية  لنداء 
الشهداء  ع��وائ��ل  استأنست 
االبرار بتلك املبادرة من إدارة 
العتبة احلسينية املقدسة وذلك 
تعنى  خاصة  شعبة  بتأسيسها 
وتلبية  ومتابعتهم  برعايتهم 

احتياجاهتم.
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العطاء الحسيني

للعتبة  الرشعي  املتويل  اطلع 
سامحة  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
الكربالئي  املهدي  الشيخ عبد 
االع��الم  قسم  رئيس  يرافقه 
مجال  السيد  املقدسة  بالعتبة 
ابرز  عىل  الشهرستاين،  الدين 
التطورات التي تشهدها مدينة 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
ل��إن��ت��اج ال��ن��ب��ايت واحل��ي��واين 
النجف   �� كربالء  طريق  عىل 
ملتابعة  وذل����ك  االرشف، 
والوقوف  كثب  عن  امل��رشوع 
التي  التطورات  اخ��ر  عند    
ت��راف��ق امل��دي��ن��ة وال��ن��ه��وض 
بالواقع االنتاجي واالقتصادي 

كربالء  و  عام  بشكل  للبالد 
عىل وجه اخلصوص.

حت��دث  ال��س��ي��اق  ه���ذا  ويف   
مشاريع  ع��ىل  ال��ع��ام  امل��رشف 
بالعتبة  ال��زراع��ي��ة  التنمية 
احلسينية املقدسة احلاج عدنان 
عوز الشمري قائاًل: اّن »زيارة 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
وبشكل  للمدينة  الكربالئي 
مستمر ما هي اال دليل واضح 
عىل حرصه الكبري واعتزازه بام 
تسعى اليه كوادر املدينة لتقديم  
زيارته  وان  االع��امل،  افضل 
عىل  بالتعرف  متخضت  اليوم 
ابرز التطورات التي تصاحب 

احلسني  االمام  مدينة  مرشوع 
النبايت  لإنتاج  السالم(  )عليه 
واحليواين التي تعد واحدة من 
االنتاجية  املشاريع  اه��م  بني 
تبلغ  حيث  واالسرتاتيجية 
الزراعية فيها  مساحة املرشوع 
)1000دون��م   ( ال�  يقارب  ما 
فاجلزء  اج���زاء،  اىل  مقسمة 
االم����ام����ي م��ن��ه��ا خم��ّص��ص 
والتي  املحمية  اخلرض  لزراعة 
نوع  من  )اخل��ي��ار  من  تتألف 
،الباذنجان  اهلولندي  الشيف 
بأنواعه  الفلفل  الكتالوين، 
الطامطم  احل����ار،  و  ال��ب��ارد 
مضيفًا  والكرزية(«،  العادية 
امل��ع��ت��م��د  »األس����ل����وب  أّن 
هو  املنتجات  تلك  ل��زراع��ة 
صديقا  يعترب  ال��ذي  التسميد 
بالتسميد  يعرف  وم��ا  للبيئة 
عن  بعيدا  الطبيعي  العضوي 
تؤثر عىل  التي  الكياموية  املواد 
االسباب  احد  وهي  االنسان 
يرغب  املستهلك  جتعل  التي 

هبذه املنتجات«.
وت��اب��ع ال��ش��م��ري ح��دي��ث��ه،  الشيخ الكربالئي يزور مدينة 

اإلمام الحسين )عليه السالم( 
الزراعية ويطلع على ابرز 

التطورات فيها
األحرار/ حسنني الزكروطي- تصوير/ امحد القريي
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العطاء الحسيني
مساحات  عىل  املدينة  »حتتوي 
حماصيل  ل���زراع���ة  خمصصة 
املختلفة  بأصنافها  احلنطة 
تعتمده  الذي  الرشيدي  منها 
الزراعة كبذور اساس،  وزارة 
ما  ينتج  و  افضلها  ي��ع��د  و 
يقارب الطن والربع يف الدونم 
الواحد«، مشريًا إىل ان »هناك 
العمل  تواجه  صعوبات  عدة 
و  املحاصيل  هل��ذه  ال��زراع��ي 
اه��ه��ا ه��و غياب  م��ن  ل��ع��ل 
كام  الزراعي  لإنتاج  احلامية 
الدول  اغلب  يف  موجود  هو 
اىل جانب وجود بعض الدول 
التي تسعى اىل ان جتعل العراق 
سوقًا مستهلكًا و بالتايل يؤدي 
االقتصادي  الوضع  ترّدي  اىل 
ل��ل��ب��الد ب��اع��ت��ب��ار زراع����ة 
من  وتصديرها  املحاصيل 
للنهوض  االساسية  املقومات 

باقتصاد الدولة«.
ولفت الشمري إىل ان »املدينة 
ال تعتمد عىل الزراعة فحسب 

بل تشمل املوارد احليوانية مع 
وحقل  االلبان  إلنتاج  ملحق 
عامني  قبل  ان��ش��ئ  ل��ألغ��ن��ام 
فيه  الغنائم  ع��دد  وص��ل  وق��د 
رأس،   )5000( يقارب  ما 
غذائية  حمطات  وجود  كذلك 
صنف  من  لألبقار  نواة  تعترب 
سويس،  الرباون  )اهلولستان، 
الفريز(، وكل ذلك يأيت هبدف 
منتجاتنا  تطوير  يف  السعي 
للوصول  واحليوانية  الغذائية 
احياء  وهو  املنشود  اهلدف  اىل 
غابت  التي  الوطنية  املنتجات 
االخر  وهدفنا  2003م  بعد 
هو التوّسع يف العمل االنتاجي 
وزراعة خمتلف املحاصيل التي 

حيتاجها املستهلك العراقي«. 
املهندس  حت��دث  جانبه  م��ن 
مسؤول  ع��يل،  حممد  حسن 
قائاًل:  احليواين  االنتاج  شعبة 
االبقار  تربية  من  »اهل��دف  ان 
يكمن يف االستفادة من حليبها 
الزيادة  كذلك  االلبان  إلنتاج 

يف عدد الوالدات وفضاًل عن 
عىل  حتتوي  املدينة  فإن  ذلك 
تعمل  التي  )املجرشة(  جهاز 
)العلف(  ال��غ��ذاء  توفري  عىل 
وزارة  ت��وف��ره  للذي  اض��اف��ة 
الزراعة اىل جانب ذلك وجود 
من  املمزوج  الرتكي  العلف 
جمموع املواد الغذائية )االذرة، 
ال��دخ��ن، ع��ب��اد ال��ش��م��س..( 
و  االس��ود  الشعري  إىل  إضافة 
بزيادة  املساهة  وظيفته  الذي 
لدى  واللحوم  احلليب  نسبة 

االبقار واملوايش«.
مدينة  ان  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
السالم( احلسني)عليه  اإلمام 
بدايات  يف  تأسست  الزراعية 
طريق  عىل  وتقع    2008 عام 
االرشف  النجف  ك��رب��الء- 
مركز  عن  7كم  تبعد  بمسافة 
مساحتها  وتبلغ  كربالء  مدينة 
 )100  ( األم��ام��ي  اجل��زء  يف 
منها  اخللفي  اجل��زء  و  دون��م 
ما  اىل  واضافة  دون��ام،    )90(
تنتجها  زراعية  مواد  من  ذكر 
بنظام  تعمل  ف��إهن��ا  امل��دي��ن��ة 
زراعة  يف  البالستيكية  البيوت 
بأصنافها  املحمية  اخل���رض 
املتنوعة، وان مجيع االعامل يف 
إرشاف  حتت  تكون  امل��رشوع 

دائرة البيطرة يف كربالء.
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ألول مّرة على مستوى إحياء المخطوطات النادرة.. 
مخطوطات عمرها مئات 

األعوام تستعيُد بريقها في 
مركز اإلمام الحسين )عليه السالم( 

لصيانة المخطوطات ورعاية 
الباحثين 

األحرار/ حسني نرص - تصوير/ صالح السباح

ت��راث

احلسينية  العتبة  اهتامم  ضمَن 
املعرفية  باملجاالت  املقدسة 
وعرب  سعْت  فقد  والثقافية، 
)عليه  احلسني  اإلم���ام  مركز 
ال���س���الم( ل��رتم��ي��م وص��ي��ان��ة 
املخطوطات ورعاية الباحثني، 
كبري  ع��دد  إىل  الربيق  ب��إع��ادة 
بعد  النادرة  املخطوطات  من 
احلديثة  الطرق  وفق  ترميمها 

املستخدمة عامليًا.
ويقول األستاذ مناف التميمي، 
م��دي��ر امل��رك��ز ل��� )األح����رار(: 
بريق  إعادة  إىل  مركزنا  »يسعى 
النادرة،  العلمية  املخطوطات 
ع��رب ت��رم��ي��م��ه��ا وص��ي��ان��ت��ه��ا، 
احلديثة، من  الطرق  باستخدام 
الباحثني«،  أمام  عرضها  أجل 
أيضًا  يسعى  »املركز  ان  مبينًا 
إىل التطّور بعد تدريب الكوادر 
مكّثفة  دورات  وتلقي  العاملة 
املهمة  الدورات  إحدى  ومنها 
للتعرف  التشيك  بجمهورية 
املستخدمة  الطرق  أفضل  عىل 
يف هذا املجال، فضاًل عن دورة 

اخرى بالصيانة الوقائية«. 
وأضاف التميمي ان »نشاطات 

الباحثني  رع��اي��ة  يف  امل��رك��ز  
ويف  ال��رتاث��ي��ة،  باملخطوطات 
ظ��ل ال��ت��ع��اون امل��س��ت��م��ر مع 
برتميم  واملعنية  املهتمة  املراكز 
ومنها  املخطوطات،  وصيانة 
مركز إحياء الرتاث يف النجف 
ال��ع��ت��ب��ة  وم���رك���ز  األرشف 
عملنا  الذي  املقدسة  العباسية 
حتقيق  مرشوع  عىل  سويًا  معه 
كتاب )املناهل(، حيُث يمتلك 
هذا  من  ج��زءًا(   13( مركزنا 

الكتاب بخّط املؤلف«.
»املركز  اّن  التميمي  وكشَف 
 )5000( من  اكثر  عىل  حيتوي 
نسخة خطية ومنها املخطوطات 
النادرة لكتب )القرآن الكريم، 
الفقه، االصول، اللغة، النحو، 
احلساب،  األدب،  ال��رصف، 
مضيفًا،  وال��ط��ب(،  الفلك 
»كذلك يمتلك املركز أكثر من 
)75 ألف( نسخة مصورة وتّم 
االجهزة  بأحدث  املركز  جتهيز 
للمواصفات  اخلاضعة  واملواد 

 .»)iso( �العاملية ال
ويلفت التميمي إىل ان »املخترب 
وفق  يعمل  باملركز  اخل���اص 
ال���دراس���ات األك��ادي��م��ي��ة يف 
 )bcr( الفطريات  تشخيص 
املخطوطة  مادة  عىل  تنمو  التي 
والقضاء  معاجلتها  وحم��اول��ة 
بصورة  خزهنا  أجل  من  عليها 

آمنة يف خمازن العتبة املقدسة«.
»املركز  اّن  اىل  التميمي  وأشار 
ن��ادرة  ن��امذج  بعرض  سيقوم 
عن  عمرها  يزيد  ملخطوطات 

مئات االعوام يف معرض فريد 
اعامل  استكامل  بعد  نوعه  من 
بالشكل  وصيانتها  ترميمها 

الكامل«. 
ف��راس  األس��ت��اذ  ي��وّض��ح  فيام 
خ��ض��ري األس�����دي؛ م��س��ؤول 
ان  الوقائية  الصيانة  وح��دة 
يف  تكمن  الوحدة  هذه  »مهّمة 
املخطوطات  برتميم  العناية 
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وت��ن��ظ��ي��ف��ه��ا م����ن األت���رب���ة 
وال��ف��ط��ري��ات وال��ش��وائ��ب 
فاملرحلة  هبا،  العالقة  االخرى 
بالتنظيف  ت��ت��م��ث��ل  األوىل 
والقطن  بالفرشاة  امليكانيكي 
امل��اس��رت(،  )وت��س��اب،  الطبي 
بتغليف  تتم  الثانية  واملرحلة 
ب���ورق خاص  امل��خ��ط��وط��ات 
للسيطرة  خاضع  )ق��اع��دي( 
والرقابة النوعية للحفاظ عليها 
من التلف بعد ذلك نعمل عىل 
املترضرة  املخطوطات  وضع 
من  خاصة  علب  يف  واملتأكلة 

ان  اىل  املقّوى  القاعدي  الورق 
يتم ترميمها«.

من  نعامن  رضغام  الرسام  أما 
وحدة الفنون االسالمية التابعة 
)األح��رار(:  ل�  فيقول  للمركز 

رسم  بفنون  ال��وح��دة  »هت��ت��م 
والزخرفة  وال��زه��ور  الطيور 
اإلس���الم���ي���ة، ح��ي��ث ك��ان��ت 
وتصميم  صناعة  يف  تستخدم 
أغ��ل��ف��ة ال��ك��ت��ب، ون��ع��م��ل يف 
استخدامها  إع��ادة  عىل  املركز 
ومنه  املستخدم  الفن  بنفس 

)األب����رو( وف��ن ال��رس��م عىل 
استخراج  ع��ن  ف��ض��اًل  امل���اء، 
النباتات  من  الطبيعية  األلوان 
يتم  حيث  اجلبيل،  احلجر  ومن 
الرسم  يف  واستخدامه  تفتيته 
األغلفة  عىل  ليضفي  والتلوين 
دوره  عن  فضاًل  مجياًل،  رونقًا 
يف إطالة عمر املخطوطة ألكثر 
ان  مبينًا  س��ن��ة(«،   400( من 
اآلن  حّتى  نجحت  »الوحدة 
بتجهيز )50 غالفًا( من أغلفة 

الالكي«.
وي���ش���ارك���ه���م احل���دي���ث، 
البايلوجي أمحد زغري جالب، 
م���س���ؤول وح�����دة امل��خ��ت��رب 
عىل  املخترب  »يعتمد  بالقول: 
امرين مهمني، االول كيميائي 
واالخر بايلوجي، وهو يعتمد 
ع���ىل ت��ش��خ��ي��ص احل����رشات 
حيث  والبكرتيا،  والفطريات 
لعمل  الفطريات  زراع��ة  يتم 
)السليز  اخل��اص��ة  االن��زي��امت 
ذلك  وبعد  واملليز(  وااليبيز 

والذي  الكيميائي  العمل  يتم 
االح��ب��ار  فحص  ع��ىل  يعتمد 
وتثبيت  احل��م��وض��ة  وق��ي��اس 
ودائم  مؤّقت  بشكل  االحبار 
والصيانة  الغسل  عمليات  يف 
التشخيص  ي��ت��م  وب��ع��ده��ا 
املختصة،  ب��امل��واد  وامل��ع��اجل��ة 
أن��واع  تشخيص  ع��ن  ف��ض��اًل 
املستخدمة  احليوانية  اجللود 
القديمة  املخطوطات  لكتابة 
واحلفاظ  صيانتها  أج��ِل  م��ن 

عليها«.

ت���راث
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االدبية

نجوُم الكاظمين للغيظ ... صالة تفيض بالقناعة
حيدرعاشور

لك يا اإمام الكاظمني �صالة ناعمة تفي�ص بالقناعة، نرجو منها اخلال�ص والنجاة يف عطايا احللم 
الذي ارتقى بك اىل ال�صماء يف هدوء، لتكون جنما خالدا ي�صطع بتوهج على روؤو�ص العارفني...
كم من ليلة مددت ب�صري اىل عمق �صريحك كان يبدو وا�صحا كاحللم، تقرتب منه الرواح التي 
مل تولد، حتاول ان تت�صلل ب�صمت اىل جدثك يف ليل م�صيء مبتهج، وتود العني ان تنظر الن يف 
عني حمرابك ت�صعر بوجودك، ترغم الروح ان تعرفك، حينها تنف�صت النف�ص الول، �صدرا على 
�صدر، و�صحوت من نومي ابكي مع امي، والفجر يدعو اىل ال�صالة من ماآذنك، انا ا�صرخ ،و�صدى 

الأذان يكبرّ تكبريات القيام اىل ال�صجود هلل الواحد الحد..
اآيات اهلل،  به  تتمتم  ما  ن�صمع  نحن  ومتفانية:  لني قبالت غريبة وعميقة  تقبرّ امي وهي  قالت 
لكننا نرجتف عندما ت�صمت..اأنا اأحني راأ�صي لك يا اأمريي ف�صوتك يتغلغل يف اعماقي واعماق 

وليدي فخذه خلدمتك، فقد راأى النور باليوم الذي بكى عليك العاملون...
�صيدي اقف اليوم امام م�صهدك باأمل، هو نف�ص الن�صان بفجر �صلرّت امه وانحنى راأ�صها ب�صوت اهلل 
من فوق عر�صك، �صريعا تعدو ال�صنوات، �صريعا يذبل الفاين.. وانت اخلالد.. كان علي ان احتمل 
و�صية اأمي يف خدمتك، ورغم عبء الو�صية ثقيل وثقيل، طرد بجناحني يغطيهما احلزن، فهبطت 
على ار�ص جدك املظلوم املذبوح حتت �صماء اهلل ورحمته.. اأيكون حزين هو الذي ار�صدين حيث 
احلزن العظم، لقد راأيت ذلك من زمن بعيد، و�صط جنة �صريحك بني اركانه وزاوياه يف باب 
جامدا يف  ودجلة(..اقف  والقري�صي  النومي(و)البحية(ومدار�ص)املفيد  )ام  وبيوتات  مراآك، 
نورك وتنتظر روحي ر�صاك، فاخت�صرت عذابي والقيت بنف�صي بني ذراعي مولي �صهيد كربالء، 
الكاظمني كي  �صيد  يا  ال�صريف اىل يوم اموت.. تلك قناعتي  و�صتالزم روحي بج�صدها مرقده 
من  الولية  نهج  على  �صائرة  الدوام عقيدة  على  كانتا  والنهاية  البداية  منك، لن  قربا  ازداد 

النجم الويل علي..   
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االدبية

اليمُن تشتكي00
رحيم الشاهر

ه������م ي���������ص����م����ت����ون ون�����ح�����ن ف����ي����ه����ا ُن����ق����ت����ُل

اأه����ل����ه����ا  جت��������� رّ  ان  امل�����������ص�����ال�����ح  داأُب 

ق������د ع��������اد ف������رع������ون ال�����ط�����غ�����اة ب���رك���ب���ه 

و�����ص����ري����ع����ة ال������غ������اب امل����ه����ي����م����ن ع���ن���دن���ا 

)�����ص����ن����ع����اء( ي����اك����ف����ن ال�����ع�����روب�����ة ع���ن���دم���ا 

وح����ي����دة  ال����ع����ن����ي����ف  امل����������وت  وح����������دة  يف 

ع�����راك�����ن�����ا  ج������ب������ني  يف  ل�������ع�������ار  ق�����ب�����ح�����ا 

ب�������ص���م���ريه���ا  ت���ع���ت�������ص���ب  مل  ي����اع���������ص����ب����ًة 

)�������ص������ي������زاك������م( ع���������������وراء ع��������ني ك���ل���م���ا 

)لك���������������ويف( لع�������ن�������ان ف����ي����ه����ا م���ن�������ص���ٌف

ف�����ُن�����ع�����ذُل؟! من�������وت  اأن  ال�����ع�����دال�����ة  اأم��������ن 

�����ل�����وا! ُق�����ترّ اأن�������ا��������ص  يف  ح������ق  ق��������ول  ع������ن 

ل�����وا وال�������������ص������اح������رون ب�������راأي�������ه ق������د ه�����ورّ

ن������وؤك������ُل ل�����ق�����اه�����ا  يف  ذئ�������اب�������ا  ت��������������اأوي 

ط���������ال ال������ع������روب������ة ق������به������ا وامل��������ع��������وُل!

وح���������روف ج����رح����ك ب����ال����ن����وائ����ب حُت����م����ُل!

ب���ع���ن���ا الأخ������������وة ك������ي ي���������دوم امل���ع�������ص���ُل!

و������ص�����م�����ريه�����ا ف�����ي�����ه امل������ه������ان������ة ت������ن������زُل!

ن���������ص����َب ال���������ص����ج����ار ذئ�����اب�����ك�����م ت���ت�������ص���ل���ُل!

�������ل�������وا! خ����������دام �����ص����ه����ي����ون ب����ه����ا ق������د ُوكِّ
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االدبية

خالد غانم الطائيهو القمُر العظيم

يف ليلٍة ربيعية هادئة جل�صت حتت ال�صماء ورفعُت هامتي اليها فنظرت اىل القمر يف كبدها 
النجوم  دون  من  اليه  النظار  وليخطف  و�صاًء  ليتالألأ  املنرية  �صوئه  اأر�صل خيوط  وقد 
نت ال�صماء وكانت بحق م�صابيح جميلة ..انها الليلة اخلام�صة  الكثرية.. الكثرية والتي زيرّ
ع ناظري منه.. ثم خاطبتُه : ايها  قت به برهة لأمترّ ع�صرة اذ اكتمل القمر بتمامه.. فحدرّ
القمر لقد �صرتني روؤيتك واأن�صتني حقًا .. ما اجملك وما اروعك وما ابهاك وما اأنورك!!، 
فردرّ عليَّ القمر )وقد ندى جبينه حياًء ( : اأين انا من قمر ل يغيب وما و�صفتني به من 
العظيم..  القمر  ذلك  �صجرة يف ح�صرة  من  كورقة  اإل  هو  ما  والبهاء  والروعة  اجلمال 

فتعجبت وارت�صمت يف ذهني عالمة ا�صتفهام كبرية؟ 
يت�صف  ل  قمر  انه  نعم  فاأجابني  ؟  اجهله  وانا  غريك  منري  قمر  هناك  وهل   : ف�صاألته 
بالأفول مثلي.. قمر ل نظري له ول مثيل يخطف الب�صار يف �صماء املجد والعلى واخللود 
الكلمات  هذه  تطرق  وبينما  بالبكات..  يفي�ص  وال�صعاع  الوجود  دائم  انه  واملكارم.. 
القمر:  فخاطبت  الت�صاوؤل..  بحر  يف  وال�صتغراب  احلرية  �صفينة  يف  اأبحرت  م�صامعي 
انه  فقال يل:  اليه  واللهفة  ال�صوق  نف�صي جذوة  يف  ا�صتعلت  فقد  عنه  اخبين  اأرجوك 
ايها  فاأجبته �صدقًا قلت.. وحقًا عليك  ال�صالم(  ابي طالب )عليهم  بن  بن علي  العبا�ص 

القمر ان تتوا�صع يف ح�صرته فهو القمر العظيم..
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االدبية

�صيدتي يا اأمرية الباء .. لك حرا�ص حماة �صرفاء،
اقون لل�صهادة .. قد هجرت ارواحهم دنيا امللذات، تورّ

وا العزم من وحي عا�صوراء، وا�صتمدرّ
و�صيدوا �صرحًا لك على اكفان املنية،
ونذروا النحور دون بنت الر�صية.

يا اأ�صطورة ال�صب.. ل زالت ا�صتار اجلاللة ُتفدى بالدماء،
ول زال عر�صك امللكي ُيحيي �صرايا النبالء..

ولأن هدير �صوتك العلوي يقرع روؤو�ص اولد الطلقاء؛
فها قد عادت ا�صراب الظالم بداية �صوداء.. 

وفكر منهجه النتقام،
ولكن هيهات ان يطاأ الأبال�صة حم�صر امللكوت،

كيف وقد ام�صى حرمك عرينًا لالأ�صود؟
يا ا�صمًا طرزه الكبياء حرزًا على �صدور ال�صداء.

ت عن معرفة كنهه اللباب، يا معنًى عزرّ
ل تخ�صي �صيمًا اآخر �صيدتي.. فلن حتلق بعيدًا حمائم الفداء،

انظرينا يا �صليلة المراء نقتب�ص من كهف مالذك المان زينب .. 
انها ان�صودة الثبات لمراأة حتكم ال�صام، ولها عر�ص عظيم يدعى 

جبل ال�صب.

ميعاد كاظم الالونديمملكُة اإلباء
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السيد عبد الحسين شرف الدين )ُقّدس سره(
)1290 ه� – 1377 ه�(

هو اإلماُم السّيد عبد احلسني ابن السّيد يوسف 
ابن السّيد جواد رشف الدين املوسوي العاميل، 

من أشهر علامء الشيعة اإلمامية.
مجادى  من  األّول  يف  الدين  رشف  السّيد  ُولد 
يف  املقّدسة  الكاظمية  بمدينة  1290ه�  الثانية 

العراق.
والده  عند  املقّدمات  مرحلة  درس  دراسته: 
عاًما  عرش  سبعة  عمره  بلغ  وعندما  لبنان،  يف 
سافر إىل العراق إلكامل دراسته يف حوزة مدينة 
املنترشة  العلمية  واحلوزات  األرشف،  النجف 
السطوح  مرحلة  إكامله  وبعد  العراق،  مدن  يف 
والعلامء  املراجع  دروس  حيرض  أخذ  العالية 

األعالم يف مدينة النجف األرشف.
ته الرسالية   ثّم عاد إىل جنوب لبنان ألداء مهامَّ
بعد أن ناَل درجة االجتهاد، وكام سافر إىل مرص 
األزه��ر  جامعة  علامء  دروس  عىل  ��الع  ل��الطِّ
سيها، واالستفادة من آرائهم، ومن مجلة  ومدرِّ
أولئك املدّرسني الشيخ حمّمد الكتاين، والشيخ 

سليم البرشي.
اهلل  فتح  )ال��ش��ي��خ  منهم  ن��ذك��ر  أس��ات��ذت��ه:   
اخلراساين،  كاظم  حمّمد  الشيخ  األصفهاين، 
أبوه  اليزدي،  الطباطبائي  كاظم  حمّمد  السّيد 
حسني  الشيخ  الدين،  رشف  يوسف  السّيد 

النوري الطربيس(.
 صفاته وأخالقه: كانت صفاته قائمة عىل أساس القرآن الكريم، والسرية العملية للنبي حمّمد وأهل بيته )عليهم السالم(، وُمستقاة 
من الصفات احلميدة للعلامء املاضني من السلف الصالح، ومن الصفات التي متيَّز هبا هي اإلخالص يف العمل هلل سبحانه وحده، 

وكان يبالغ يف إكرام الضيوف، وباخلصوص العلامء منهم.
د طبقات املجتمع كاّفة، وكان يسعى لرفع مشكالت الفقراء واملحتاجني منهم، وكان يف أّيام احلرب العاملية يقوم بجمع   وكان يتفقَّ

عها عىل املساكني، لسدِّ احتياجاهتم املعاشية. الترّبعات واحلقوق الرشعية من املتاع والطعام، ويوزِّ
ب عىل  الطالَّ ويشجع  واألدب،  العلم  أهل  ختصُّ  التي  املناسبات  بإحياء  وكان هيتم  إليه،  أساء  ن  َعمَّ يعفو  وكان عطوًفا سمًحا،   
الدراسة، وعىل السري يف طريق تزكية النفس وهتذيبها بالفضائل، وحيثُّ عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وكان يويص الطاّلب 

هم عىل خماطبة الناس عىل قدر عقوهلم وإدراكهم، وحسب مزاجهم وأذواقهم. بالتواضع، وحيثُّ
ن من احلصول عىل   وأّما عن شجاعته، فله موافق مشهودة ضد االستعامر الفرنيس، وله موقف جريء من الدولة العثامنية، حيث متكَّ

ب العلوم الدينية من اخلدمة العسكرية. موافقة منها بإعفاء طالَّ
 مؤلفاته: نذكر منها )املراجعات، املجالس الفاخرة يف مآتم العرتة الطاهرة، الكلمة الغّراء يف تفضيل الزهراء، الفصول املهّمة يف 

تأليف اأُلّمة، مؤّلفو الشيعة يف صدر اإلسالم، ثبت االثبات يف سلسلة الرواة، فلسفة امليثاق والوالية، أجوبة مسائل جار اهلل(.
وفاته: ُتويّف السيد رشف الدين )قدس سه( يف الثامن من مجادى الثانية 1377 ه�، وتّم تشييع جثامنه الرشيف بشكل رسمي يف 
العاصمة بريوت، ثّم نقل إىل بغداد، وُشيِّع يف مدن الكاظمية وكربالء والنجف األرشف، ودفن بالصحن احليدري لإمام عيل )عليه 

السالم(.

علماء األمة

اجازة اجتهاد من قبل سامحة الشيخ العالمة عبد اهلل املازندراين 
اىل سامحة السيد املجاهد عبد احلسني رشف الدين املوسوي
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هي  واخ����رًا  اواًل  املقبولية 
السعي وصدق النية، واهلدف 
الدنية  الدنيا  هذه  يف  االسمى 
اهلل  برضا  والفوز  النجاة  هو 
تعاىل ورضا آل حممد )صلوات 

ريب وسالمه عليهم(. 
فاهلل )جل وعال( يرفع املؤمنني 
من  ينتقم  و  الكافرين  وي��ذل 
ك��ل م��ن��اف��ق دج���ال وس���ارق 
ملذهب  انتامءه  ويدعي  يغش 
آل البيت وهو كاذب وحمتال، 
واهلل يكفي هذه االمة من رش 
عيوننا  وجيعل  رش   ذي  ك��ل 
هو  ال��ذي  اىل  وترتبص  تربو 
بنفيس )بَِنْفيس َاْنَت ِمْن ُمَغيٍَّب 

ُل ِمّنا( الندبة.   مَلْ خَيْ
وتنوعت  ال��ب��رش  ت��ّل��ون  لقد 
انتامءاهتم، هذا وذاك ما نجني 
الدخول  عن  بعدًا  اال  منهم، 
العلوي؛  املحمدي  باملذهب 
اهلل  سالم  األئمة   يرشدونا  إذ 
لنا دعاة  عليهم بقوهلم، كونوا 
الترصف  بحسن  اي  صامتني 
واخللق والرتاحم حتى تشملنا 
الرمحة اإلهلية، وتنجينا من كل 
االم��ة  هل��ذه  املفرقني  الفسقة 
املوىل  طاعة  عن  واخل��ارج��ني 
صاحب الزمان  اذ هو اهلدف 

واالمل االعىل.
والدخول  اهلل  اىل  فالرجوع   
من باب اهلل املؤتى منه ومفتاح 
احلسن  ابن  احلجة  هو  زماننا 
حقيقة  فهو  السالم(،  )عليهام 
ال��ن��ج��اة  ال���وج���ود و س��ب��ي��ل 
فالطاعة والتمّسك هبم بالعمل 
ال باللسان، وهو باب نجاحنا 
الرحيمة  الرمحة  تشملنا  كي 
التي خّص اهلل )تبارك وتعاىل( 
هبا آل بيت حممد )عليه أفضل 
الصالة والسالم(، ومنَّ علينا 
بطاعة املوىل صاحب الزمان و 

هو  العدل املؤمل.
َت  َنرَشْ َوَقْد  َوَنراَك  َترانا  )َمتى 
َنُحفُّ  َأَترانا  ُترى،  النَّرْصِ  لِواَء 
بِ��َك َوَاْن����َت ت��ؤم امْلَ���أل َوَق��ْد 
فهذا  اًل(،  َع��دْ ااَلْرَض  َمأْلَت 

الروحي  والعشق  األم��ل  هو 
عليه  نعيش  ان  جي��ب  ال���ذي 
اراد  ومن  اهلل  عىل  ال��دال  هو 
اليهم، فهو من أهل  اهلل توجه 
بعلومهم  علينا  يفيضون  بيٍت 
الربانية،  امللكوتية  وأنوارهم 
فال نجعل بيننا وبينهم فاصاًل، 

فأرواحنا معّلقة هبم. 
يقسم  وت��ع��اىل(  )ت��ب��ارك  واهلل 
االمر  ألدبر  وجاليل  )وع��زيت 
يتعجب  حتى  له  حيله  ال  ملن 
اص��اح��ب احل��ي��ل( )ح��دي��ث 

قديس(. 
فتدبري االمور بالتوجه اىل حممد 
اليهم  توجهنا  ولو  حممد.  وال 
التوجه احلقيقي لفاضت علينا 
بالعلوم  كنوزها  م��ن   الدنيا 
االرض  واخ��رج��ت  املعرفية 

قلوبنا  يف  الريَن  لكنَّ  خرياهتا، 
جيعلنا كلام اقرتبنا منهم ازددنا 
السجاد  اإلم��ام  وق��ول  بعدًا، 
كلام  يل  )م��ا  ال��س��الم(:  )عليه 
سيرت�ي  صلح�ت  قد  قل�ت 
التوابني  جمالس  م��ن  وق��رب 
جمليس عرضت يل بلي�ة أزال�ت 
وبني  بين�ي  وح��ال��ت  قدم�ي 
عن  لعلك  سي�دي  خدمتك 
فالنجاح  طردتن�ي(،  بابك 
والسعي  الطالب  اجتهاد  هو 
املوىل  من  الرضا  عىل  حلصوله 
لقوهلم  جهد  يتطلب  وه��ذا 
)ام��رن��ا  ال���س���الم(:  )عليهم 
والصعب  صعب مستصعب( 
هذه  لتسهيل  عمل  ل��ُه  ي��راد 
التسليم  خالل  من  الصعوبة 
املطلق والطاعة وعدم املعصية 
وع����دم ال��ش��ك هب���م ألهن��م 
)اذا شئنا شاء اهلل(،  القائلون: 
فإذا وصلنا اىل هذا املقدار من 
يف  الصعب  صار  هبم  املعرفة 
الشمس،  من  أبني  هلو  أمرهم 
نكون  بان  سنحظى  وبالتايل  
اإلم��ام  عند  مقبولني  عبيدًا 
فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  احلجة 

الرشيف(.

أردت ان أكون 
تلميذًا مقبواًل 
عند المولى 
صاحب الزمان

رأي

عقيل احلاج
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تفسري  يف  االختالف  هذا  ولعل 
مبدأ  تقييم  ث��ّم  وم��ن  وحتليل، 
اإلسالمي،  فكرنا  يف  )التقية( 
بأّن  الشك  يقبل  ال  بام  لنا  يثبت 
عقالئية  مسألة  هو  املبدأ  ه��ذا 
والختالف  اآلراء،  لتعدد  قابلة 
ومنكرهيا  مثبتيها  بني  التأويل 
والفرق  امل��ذاه��ب  خمتلف  م��ن 

اإلسالمية.
ومن دواعي اختيار املؤلف هلذا 
أمور  ع��دة  يف  تكمن  املوضوع 

منها:
تكون  أن  قبل  التقية  إن   -1
رخصة أو وظيفة رشعية، بدليل 
النبوية  والسنة  الكريم  الكتاب 
عليهم  البيت  أه��ل  وأح��ادي��ث 
السالم، هي حالة طبيعية فطرية, 

حياته،  يف  إنسان  كل  يلمسها 
ويستعني هبا – بغض النظر عن 
خطر  ده��ه  ما  إذا   – تسميتها 
أو وق��ع حت��ت وط��أة إك���راه أو 
يطاق،  ال  تعذيب  أو  اضطرار 
حياة  أو  ماله  أو  حياته  هي��دد 

آخرين.
الدولة  أوائل  العلامء  2- ختّوف 
احلديث  رواي���ة  م��ن  العباسية 
طالب  أيب  بن  عيل  اإلم��ام  عن 
ع��ل��ي��ه ال��س��الم ح��ت��ى أواخ���ر 
الدولة العباسية، وما أفرز ذلك 
ما  أن  ع��ىل  التقية،  ظهور  م��ن 
املعتزيل  احلديد  أيب  البن  جرى 
ومناظريه – مرة أو مرتني – هو 
جيري كل يوم مرات، ولو راجع 
اإلنسان نفسه لوجد أنه قد طّبق 

هذا املوقف يف حياته، أو أدركه 
يف غريه، وما أكثر الكالم الذي 
إىل  حتوله  أو  التقية  جم��راه  تغري 

هس فجأة.
3- ونظرًا لتجذر التقية يف الفكر 
اإلنساين – بمفهومها الواسع – 
العاملي  األدب  إىل  تسللت  فقد 
بالرمز  التعبري  إىل  جنح  ال��ذي 
واإلشارة من خالل التشخيص 
بروائع  األدبية  املكتبة  ليتحف 
من أمثال كليله ودمنه، ورسائل 
إخ������وان ال��ص��ف��ا، وق��ص��ص 
وليلة،  ليلة  وأل��ف  الصوفيني، 
آث��ار  وك��ذل��ك  ال��نِ��َح��ل,  وكتب 
يوتوبيا  أمثال:  الغربية  الكتب 
لتوماس مور، وقد تسبب ذلك 
ال��ك��ت��اب ب��إع��دام��ه، ورس��ائ��ل 

أساطري  ثم  ملونتسكيو،  فارسية 
كليله  تشبه  ال��ت��ي  الف��ون��ت��ني، 
ايسوب،  وخ��راف��ات  ودم��ن��ه، 

وغريها الكثري.
هذا  اختيار  إىل  دفعني  مما   -4
امل��وض��وع أي��ض��ًا ه��و ال��وف��اء 
لإسالم من خالل كشف مجلة 
من احلقائق أهها – التقية – التي 
طائلة  حتت  الشيعة  وق��ع  طاملا 
باستخدامهم  زالوا  وما  االهتام 
م��ا ك��ان��ت وسيلة  ب��ق��در  إي��اه��ا 
األخطار  حبائل  من  للخالص 
احلاجة  مست  ل��ذا  امل��ح��دق��ة، 
بحث  يف  بتقديمه  تأصيله  إىل 
خمتلف  يتناول  علمي  أكاديمي 

جوانب هذا املبدأ.
5- وأخريًا فإن كلية الفقه التي 

 )إصدارات قسم 
الشؤون الفكرية 

ـ العتبة الحسينية 
المقدسة(

مفكري  عن��د  التقّي��ة 
المسلمين

ثمة ش��به إجماع في الفكر اإلنس��اني على توصيف مبدأ )التقية( بأنه الزمة من لوازم هذا الفكر، وحاجة 
من الحاجات التي تعد إحدى ركائز الوجود البش��ري.

والفكر اإلس��المي – بجميع أحواله – لم يخرج عن هذا التوافق الذي يش��ّكل أحد أعمدة الفكر اإلنساني، بل 
يكاد يكون – وبسبب من ظروفه الخاصة – األكثر احتفاًء لهذا المبدأ – واألشد احتضانًا له – إلى درجة اقترب 
فيها أن يكون ظاهرة اس��ترعت أنظار الكثير من الدارس��ين والباحثين م��ن تخصصات مختلفة وبتوجيهات 
ورؤى متباينة، بحيث تعّددت المداخل، فتشابه أو  اختلف تفسير هذه الظاهرة بين الدارسين تبعًا لذلك.

تأليف: كاظم حسن جاسم الفتالوي
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طاملا امتازت باقتفاء حممد صىل 
بيته  وأهل  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
من  الكثري  تبنت  فقد  الطيبني 
والفكرية،  القرآنية  البحوث 
اإلسالمي  الفكر  إحياء  هبدف 
بمذهب  امل��ت��م��ث��ل  األص���ي���ل، 
ال��س��الم.  عليهم  البيت  أه��ل 
مشكلة  أن  ه��ن��ا  وامل��ل��ح��وظ 
تثار  والزال���ت  كانت  البحث 
منابر  ومن  العلمية  احلوارض  يف 
من  وح��ول  التقية  ح��ول  شتى 
يعمل هبا، فالبعض يعدها منفعة 
يف الدين واآلخر يعدها منقصة 
والثالث  وهزيمة،  الفكر  يف 
الفطرة  تقتضيها  رضورة  يعدها 
أن  توجب  هنا  ومن  البرشية، 
بآرائه  املفهوم  ه��ذا  نستعرض 
من  احل��ق  لتمحيص  املختلفة 

هذه اآلراء دفاعًا عن احلقيقة.
البحث  متطلبات  اقتضت  وقد 
وثالثة  مقدمه  عىل  يتوزع  أن 

فصول وخامتة. 
عىل  األول  الفصل  ت��وّزع  وقد 
م��ب��اح��ث، ت��ن��اول ال��ب��اح��ث يف 
املبحث األول منها معنى التقية 
عند  االصطالح  ويف  اللغة  يف 
اختالف  ع��ىل  الفقهاء  مجهور 
املبحث  يف  وتناول  مذاهبهم، 
عىل  التقية  تنايف  مفاهيم  الثاين 
الرغم من تلبّسها هبا يف الظاهر 
النفاق،  ه��ي:  املفاهيم  وه��ذه 

واملداهنة، واملداراة، والتورية.
حدود  الثالث:  املبحث  وتناول 
اإلسالمية،  املذاهب  عند  التقية 
هذا  م��ن  ال��راب��ع  املبحث  أم��ا 
تاريخ  يف  بحث  فقد  الفصل 
املبحث  فصل  حني  يف  التقية، 
التقية،  أقسام  يف  منه  اخلامس 
التي  امل��وارد  لبيان  فيه  وان��ربى 

حترم فيها التقية.
التقية  ال��ث��اين  الفصل  ون��اق��ش 
والنفي،  اإلثبات  ضمن حموري 

ف��ك��ان ع��ن��وان��ه: )ال��ت��ق��ي��ة بني 
هذا  واقتىض  والنفي(  اإلثبات 
العنوان تقسيم هذا الفصل عىل 
مبحثني ها: أدلة اإلثبات، وأدلة 
األول  املبحث  تناول  النفي. 
الرجوع  اإلثبات،  أدلة  يف  وهو 
إىل القرآن الكريم واختيار ست 
آيات محلها املفرسون عىل إثبات 
من  الباحث  اختار  ثم  التقية، 
خمتلفة  مواضع  الكريم  القرآن 
– إلثبات  سوى اآليات الست 
السالم  عليه  آدم  زمن  يف  التقية 
عليه  اخلليل  إبراهيم  زمن  ويف 
اهلل  نبي  عند  والتقية  السالم، 
وعند  ال��س��الم،  عليه  يوسف 
تناول  ثم  م��زاح��م،  بنت  آسيه 
يف  التقية  إثبات  املبحث  ه��ذا 
باختيار  الرشيفة  النبوية  السنة 
واختتم  إثباتيه،  شواهد  أربعة 
هذا املبحث بإثبات التقية بدليل 
دفع  ه��ا:  جانبني  م��ن  العقل 

الرضر وجلب املنفعة.
أدل��ة  ال��ث��اين  املبحث  وت��ن��اول 
النافني  واس��ت��ن��اد  التقية  نفي 
والدليل  العقيل  الدليل  ع��ىل 
فكان  الثالث  الفصل  أما  النقيل 
وأصولية  فقهية  ملباحث  عرضًا 

كان  فقد  الفقهية  فأما  وكالمية، 
للتقية احلصة الكربى يف كل من 
فيها  بام  واملعامالت،  العبادات 
وأحكام،  وإيقاعات  عقود  من 
فقد جوزهتا املذاهب اإلسالمية 
ونقلنا  عباداهتا،  أغلب  يف  كافة 
بسيطة ألشياء كثرية،  نامذج  هنا 
استثناها الرشع وجوزهتا التقية، 
والعاممة  اخل��ف  ع��ىل  كاملسح 
يف ح��ال��ة اإلي����ذاء واخل���وف، 
إذا  فاسق  إمام  خلف  والصالة 
حتت  ذلك  إىل  اإلنسان  اضطر 
أو  االستكراه  أو  اخلوف  وطأة 
وغريها،  دينه  ع��ىل  املحافظة 
يف  شتى  تفصيالت  وللمذاهب 

هذا املجال أوردنا جزءًا منها.
استثنت  فقد  العقود،  يف  أم��ا 
إذا  ج��اء،  مما  الكثرَي  امل��ذاه��ُب 
أو  داره  بيع  عىل  اإلنسان  ُأجرب 
هبة  أو  وكالة  إعطاء  أو  مزرعته 
حتت  كان  إذا  الكثري  غريها  أو 
وأما  التهديد  أو  اإلكراه  ضغط 
املبحث األصويل فقد اقترص  يف 
 – ال��رف��ع  ال��ك��الم ع��ىل حديث 
اإلك��راه  واستخدام  املشهور- 
ف��ي��ه، وال���ف���ارق ب��ني اإلك���راه 
يف  يقع  ك��ان  فقد  وال���رضورة، 

النقاط اآلتية:
أدلة  تعريفُه،  حقيقتُه،  اإلكراه، 
ذلك  بعد  ث��م  اإلك���راه،  حكم 
السؤال  عن  لإجابة  تعرضنا 
اآليت: أيعد املرفوع أمرًا تكوينيًا 
تناوله  ه��ذا  ك��ل  ترشيعيًا؟  أم 
حديث الرفع- املشهور- الذي 

بحثه أهل العامة والشيعة.
الثالث  الفصل  ختمت  وق��د 
تضمن   ، ك���الم���يٍّ ب��م��ب��ح��ٍث 
وكيفية  التوحيد  عن  احلديث 
يف  جاء  الذي  اجلدل  استخدام 
األنبياء  الكريم، وحماجة  القرآن 

ألقوامهم إلثبات التقية.
– أمارس النبي التقية  ثم النبوة 
ج��واب��ان  هل���ذا  وك���ان  ال؟  أم 
تعرضت يف اإلجابة عليهام، من 
البحث يف  خالل سري خطوات 

مبحث النبوة.
أم��ا اإلم��ام��ة فقد ك��ان اجل��دل 
الفكر  يميز  ما  أهم  من  بشأهنا 
الشهرستاين  إذ ذكر  اإلسالمي. 
ب��ني األم��ة  أّن »أع��ظ��م خ��الف 
خالف اإلمامة، إذ ما سل سيف 
يف اإلسالم عىل قاعدة دينية مثل 

ما سل عىل اإلمامة«.
بمقدار  البحث  تناوهلا  فقد 
التقية،  بخصوص  الشاهد  حمل 
اإلمامة؟  يف  التقية  مل��اذا  وه��ي: 
يف  التقية  إىل  احلاجة  وجوه  وما 
إىل  مستمرة  هي  وهل  اإلمامة؟ 

اليوم، وملاذا؟
وأج����اب ال��ب��اح��ث ع��ن ه��ذه 
عليه،  اهلل  أع��ان��ه  ب��ام  األسئلة 
فيها  ذك��ر  بخامتة  بحثه  ليختم 

أهم نتائج هذا البحث.
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مشاركات

بقلم/ صادق مهدي حسن

صُّ الُمحترف اللِّ

ذات  ع��ش��اءه  ت��ن��اول  أن  بعد 
من  يقرب  ما  أماَمُه  فتح  ليلة، 
عرشين نافذة ملواقع الكرتونية 
متنوعة عىل شاشة الالبتوب.. 
يوميًا  فيها  التجوال  عىل  اعتاد 
أو  كلل  دون  ساعات  لبضع 
ملل وبينام كان يتصفح يف ذلك 
العامل الفسيح، وجد ضالته يف 
موقٍع خمتٍص بإصدارات خمتلفة 
ال��درايس،  بتخصصه  تتعلق 
التي طاملا  الكتب  فرح بمئات 
كتب  أعجبته  عنها،  بحث 
مواضيع  من  حتويه  ملا  أخرى 
فبدأ  ال��ف��ك��ري،  هنمه  تشبع 
اإللكرتونية  الكتب  بتحميل 
يتوقف  ومل  املوقع،  ذلك  من 
يرفع من  باألذان  حتى فوجئ 

مئذنة املسجد القريب، انتفض 
مستغربًا حني وجد الساعة قد 
جاوزت اخلامسة فجرًا.. وإذا 
مرت  الطوال  الساعات  بتلك 
ك��أهن��ا دق��ائ��ق م��ع��دودة! أت��مَّ 
ص��الت��ه.. وارمت���ى يف سي��ره 
استيقظ  أن  لبث  وما  منهكًا، 
إىل  ليذهب  فقط  ساعتني  بعد 
جدًا  شاقًا  يومًا  فقىض  عمله، 
من  وافيًا  قسطًا  أخ��ذه  لعدم 
أرصَّ  دٍّ  حَتَ حلظة  ويف  الراحة.. 
نفسه((!  ))يعاقب  أن  ع��ىل 
اإلنرتنيت  يرتك  أن  اهلل  فعاهد 
الشهر  ومىض  كامل..  لشهر 
عىل مضض، ومع هذا مل جيدد 
اإلنرتنيت،  بخدمة  اشرتاكه 
أصدقائه  بعض  اتصل  وحني 

كتب  غيابه،  سبب  ليعرفوا 
من  فيه  م��ا  ك��ل  رغ��م  إليهم: 
أدركت  أنني  إال  ��ة،  مجَّ فوائد 
يف األيام املاضية أن اإلنرتنيت 
الوقت  )لِصٌّ حُمرَتٌف(، يرسق 
أوق��ات  سق  ش��ع��ور،  دون 
راح��ت��ي وأوق����ات ع��ب��اديت.. 
والدعاء  القرآن  عن  فأبعدين 
وكثري من املستحبات، سقني 
أصبحنا  حتى  عائلتي  م��ن 
واح��د..  سقف  حتت  كغرباء 
واجبايت،  من  كثري  يف  ت  قرصَّ
فام عدت أسأل عن أطفايل يف 
أزور  وال  املدرسة،  أو  البيت 
مناسبات  يف  إال  وأم���ي  أيب 
عميل  م��ن  سقني  متباعدة، 
فأسأت أداء مهاميت عىل الوجه 

فقد عزمت  أما اآلن  األكمل، 
)اللِّص(  ه��ذا  أكبِّل  أن  عىل 
إراديت  وأسجنه خلف قضبان 
طويل  لوقت  كبَّلني  أن  بعد 
ال  فبتُّ  الناعمة!..  بأصفاده 
الرضورة،  عند  إال  أستخدمه 
ول���ن أت���واج���د ع��ىل م��واق��ع 
يف  إال  واملنتديات  التواصل 
أح��ي��ان م��ت��ب��اع��دة.. أخ��واين 
لسؤالكم  شكرًا  وأصدقائي 
احل��ف��ي ع��ن��ي، ومل��ش��اع��رك��م 
مجيعًا  أنتم  باملودة..  الفياضة 
كلامته  نرش  قلبي.  شغاف  يف 
الشخصية..  صفحته  ع��ىل 
بيضاء،  ورود  بباقة  مصحوبة 
تناثر عىل وريقاهتا ندى الفجر 

البديع.  
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مشاركات

حسن كاظم الفتال
وظل صديقاي اليراع والورق

وتنفست  ك��ث��ريا  ت��ن��ه��دت 
ال���ص���ع���داء ح���ني اع��ت��ل��ي��ت 
من  شاهقة  رب��وة  بمخيلتي 
الصعب  االم��ت��ح��ان  رب���وات 
للنور  التنكر  بني  نفيس  أُلخريِّ 
ملالزمتي  ُوِج��َد  الذي  املتوقد 
مالزمة  وبني  الدرب  يل  لينري 
اجلهل  يوجده  ال��ذي  الظالم 
أهجر  أن  العمى.بني  ليخلف 
والكتابة  وال��ث��ق��اف��ة  األدب 
وأمزق أو أحرق كل كتاب أو 
مما  أمتلكها  ورقة  أو  صحيفة 
قوت  من  ثمنِه  باقتطاٍع  اقتنيته 
سأتوفر  بأنني  لظني  يومي 
تلهمني  متبلورة  ثقافة  عىل 
توهجا  خميلتي  وت��زي��د  وعيا 
أص��دق��اء  تكسبني  ولعلها 
ووعي  بثقافة  حمصنني  أوفياء 
قلمي  أرمي  أن  رصينني.وبني 
مصاحبته  من  وأختلص  جانبا 
يل أو عىل األقل أخبئه يف جيبي 
أسامء  لتدوين  أحيانا  ألستله 
لكتابة  أو  اجل��دد  األص��دق��اء 
املطلوبة  احل��اج��ي��ات  بعض 
السوق كي ال  مني جلبها من 
أصنع  أن  بني  ت  ُخ��ريِّ أنسى. 
عىل  يشء  كل  أدع  أن  أو  هذا 
من  بتفكريي  وأحت���ول  حاله 
وإظهار  التشخيص  مرحلة 
مصالح  حتجبها  التي  احلقائق 
مرحلة  إىل  وأن��ت��ق��ل  معينة 
فأساوم  واملجاملة  املساومة 
ألريض  وأج���ام���ل  وأح����ايب 
لكنه  يل  بالتودد  يتظاهر  من 
بأنه  معينة  بإيامءات  يل  يلوح 
أبسط  من  حرماين  عىل  ق��ادر 
للجمي  ف��ي��س��ع��ى  احل���ق���وق 
بصرييت  عني  ويفقأ  ليخرسني 
ويوقر  معرفتي  وهج  ويطفئ 

ونصحه  بوعظه  وعيي  أذن 
بناعم  فيسوقني  املصطنع. 
ال  سبيل  س��ل��وك  إىل  لسانه 
ُبْكٌم  إال من هم.)ُصمٌّ  يسلكه 
ُعْمٌي َفُهْم ال َيْرِجُعوَن( � البقرة 
يف  أك��ون  ذاك  ..ع��ن��د   18  /
غاية التأهب خللع كل جلباب 
التي  واملبادئ  القيم  ألبستنيه 
ورثتها من جمتمع فاضل وبيئة 
دينية حقه من تلك التي حيسب 
هذا  هلا يف  قيمة  أن ال  البعض 
الذين  أول��ئ��ك  م��ن  ال��زم��ن. 
يؤمنون كثريا بأن الوقوف عىل 
التل أسلم. والتزلف والتملق 
املناصب  أو  املكاسب  وحيازة 
ّأغنم. لعل أصعب ما يتعرض 
له الكاتب أو املثقف أن يقف 
متحريا بني أن يعتصم بمبادئه 
ويركل  حادا  شديدا  اعتصاما 
ك��ل امل��ن��اوئ��ني ل��ص��وت احلق 
واملطبلني للباطل أو املشوهني 
ص���ور احل��ق��ي��ق��ة. وب���ني أن 
باملياه  للمتصيدين  أستجيب 
العكرة املستغلني واالنتهازيني 
لقناعتهم  وأن��ح��از  املنتفعني 
خانعا.  هلم  وأتزلف  الباطلة 
كال سأرفض كل الرفض حتى 

وإن امجع بذلك أكثر عدد من 
اخلصوم واألضداد من أولئك 
ال��ف��رص  يقتنصون  ال��ذي��ن 
شيوع  حساب  عىل  ليغتنموها 
ال��ب��اط��ل ودم���غ احل���ق. طال 
التأمل  رشف��ات  ع��ىل  وق��ويف 
التخبط  زم��ن  م��رور  منتظرا 
بمتفهم  ألحظى  ينقيض  لعله 
عن  يرفع  بصري  واٍع  منصف 
الفوضويون  يلصقه  ما  كاهيل 
أو من ينتفع من تواجدهم من 
هتم عناوينها )الغيبة( أو )خيل 
الناس تعيش( أو )بس ينتقد( 
أشخصه  م��ا  ب��أن  منهم  ظنا 
باألحرى  أو  اآلخرون  حيسبه 
حيسبونه  النقد  من  املترضرون 
توجيها  وليس  هداما(  )نقدا 

أو تقويام. 
الرتصد  يعني  فالتشخيص 
ل��ل��ن��اس وم��راق��ب��ت��ه��م وه��ي 
يعني  والتصويب  )ح���رام( 
مشاعر  خيدش  وهو  )انتقاد( 
يعني  والتصحيح  اخلطائني 
)ان��ت��ق��اص��ا( م��ن اآلخ��ري��ن. 
أسائل  أن  دع���اين  م��ا  وه���ذا 
نفيس ال مع اآلخرين: وأقول: 
حي��س��ب��ن��ي ال���ن���اس إع��الم��ي��ا 

التشخيص  مهمته  واإلع��الم 
واالستقصاء والنقد والتوجيه 
وال��ت��ق��وي��م وال����دع����وة إىل 
أنا  التصحيح. ترى ماذا أفعل 
جلمي  يريد  من  أط��اوع  هل  ؟ 
؟.  وأوراق���ي  يراعي  وأهجر 
اعتصام  خري  هبام  أعتصم  أم 
ولكنه  األصعب  واخرتت  ؟. 
إذن.  يل!..  بالنسبة  األسلم 
هيجر  أن  يريد  من  فليهجرين 
الطريق  قطع  استوحش  فال 
سيشد  أن��ه  يطمئنني  فرياعي 
يوما  يفارقني  مل  فهو  عضدي 
ورغم  الزمن  من  عقود  منذ 
مواقف  من  به  مررت  ما  كل 
قاسية.  وحت��دي��ات  وظ���روف 
مناسبات  يف  ك��اد  حني  حتى 
استحق  ما  عني  حيجب  كثرية 
احلقوق  م��ن  وح��رم��ت  نيله 
القلم  ه��ذا  استقامة  بسبب 
ذلك  وصفائه.رغم  ونقائه 
أظل ممتنا له عىل هذه املالزمة 
بذلك  وأرشك  وامل��ص��اح��ب��ة 
ح��اس��ويب اإلل��ك��رتوين ال��ذي 
وصاحبا  مطيعا  مثله  أجد  مل 
صداقة  دون��ت  فبه  وعضيدا 

الرياع والورق.
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كشفت دراسة حديثة، أن املخ يولّد نسختني من الذكريات يف آن واحد، إحداها 

أمريكيون  باحثون  أجراها  الدراسة  احلياة،  لباقي  واألخ��رى  الراهن  للوقت 

ويابانيون بمركز )رايكن-إم آي يت( لعلوم وراثة الدوائر العصبية ىف الواليات 

املتحدة، موضحني أنه كان من املعروف لدى العلامء أن الدماغ البرشي خيزن كل 

الذكريات كذاكرة قصرية املدى، ثم تتحول ببطء إىل ذاكرة طويلة األمد، لكن 

بجزئني  الشخصية  التجارب  تذّكر  ويرتبط  املعتقد.  هذا  خطأ  كشفت  أبحاثهم 

الدماغ  وقرشة  املدى،  قصرية  للذاكرة  املخصص  آمون(  )قرن  وها  املخ،  يف 

الفئران،  عىل  جتارب  البحث  فريق  وأجرى  األمد.  طويلة  للذاكرة  املخصصة 

ورصد تكّون الذكريات عىل هيئة كتلة من خاليا املخ املتصلة، وذلك كرد فعل 

الدماغ للتحكم يف اخلاليا  لصدمة بعد استخدم شعاًعا من الضوء مسلًطا عىل 

العصبية، بحيث يكونون قادرين عىل حتريك ووقف الذكريات. 

دراسة تؤكد ان المخ يوّلد نسختين 

من الذكريات في آن واحد..!

ابتكار  اىل  بابل،   بجامعة  العلوم  كلية  يف  باحثة  توصلت 
األورام  ملناطق  االبعاد  ثالثية  صور  لبناء  جديدة  طريقة 
املستخلصة من صور الرنني املغناطييس للدماغ والكشف 
أكدت  الرقمية.  الصور  معاجلة  تقنيات  عىل  اعتامدا  عنها 
تقنيات  يف  املتخصصة  سعدون(  )رباب  الدكتورة  ذلك 
بيان  خ��الل  من  الصورية،  واملعاجلة  النائي  التحسس 
اجلديدة  الطريقة  ان  فيه  مبينة  اجلامعة،  اعالم  من  صادر 
التي  األورام  واستخالص  كشف  يف  عالية  كفاءة  أثبتت 
واألنامط  االجتاهات  املختلفة  الصورية  الرشائح  تظهرها 
هنالك  توجد  حيث  الصورية  التقسيم  عملية  خالل  من 
ثالثة اجتاهات للرشائح الصورية املستخلصة من التصوير 
األذن  )م��ن  اجلانبية  وه��ي  للدماغ  املغناطييس  بالرنني 
خلفه(   إىل  ال��رأس  مقدمة  )من  واألمامية  األذن(،   إىل 
وإهنا متكنت من  أسفله(  إىل  الرأس  أعىل  )من  والعرضية 
بناء صورة ثالثية للورم مستخلصة من االجتاهات الثالثة 
العرضية  اىل  اضافة  واألمامية  اجلانبية  املقطعية  للصور 

وبطرق معاجلة اخرى.

جامعة بابل
تبتكر صورًا ثالثية االبعاد لمناطق أورام الدماغ..!

حول العالم
منوعات
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طريقة علمية

تجعلك أكثر صدقا...!

وجد الباحثون أن التالعب بمنطقة الدماغ، باستخدام عملية التحفيز الكهربائي )غري الضار( يمكن أن جيعل األشخاص أكثر صدقا 
الفص  الذاتية، جيري يف قرشة  الصدق واملصلحة  للتفرقة بني  الدماغية  املعاجلة  بعملية  التحكم  أن  ذاكرين  احلقيقة.  وإقباال عىل قول 
الظهري األمامي )rDLPFC(. ويقول الربوفيسور، ميشيل ماريشال، من جامعة زيورخ: خيتار معظم األشخاص أسلوب املصلحة 
الذاتية ضد الصدق عىل أساس كل حالة عىل حدة. وقام الباحثون بتحفيز الدماغ يف منطقة قرشة الفص الظهري األمامي، باستخدام 
األقطاب الكهربائية جلعل خاليا الدماغ أكثر حساسية وأكثر نشاطا. وعندما طبق العلامء هذا النوع من التحفيز، كان املشاركون أقل 
الذين  املشاركني  الغش عند  التحفيز خفض نسب  أن  النتيجة إىل  الربوفيسور، كريستيان روف: تشري هذه  ممارسة للغش، حيث قال 
االستعدادات  عىل  الصادق  السلوك  يعتمد  درجة  أي  إىل  مهام:  سؤاال  اجلديدة  النتائج  وتثري  األخالقي.  الرصاع  الواقع  يف  واجهوا 

البيولوجية..؟.

علم  يف  أمريكيون  باحثون  يسعى 
من  عينة  ع��ىل  لالعتامد  الكيمياء 
شعر اإلنسان ملعرفة سنه وجنسه، 
ونوعية  أنثى،  أو  ذكرا  كان  وإن 
بدقة،  حياته  وأسلوب  غذائه 
بتحليل  يعرف  ما  باستخدام 
ال��ن��ظ��ائ��ر. وق����ال )غ��ِل��ن 
جاكسون( كبري الباحثني: 
تتميز  الطريقة  ه��ذه  إن 
احلمض  حت��ل��ي��الت  ع��ن  ك��ث��ريا 
املعلومات  من  املزيد  تكشف  ألهنا  النووي، 
يكون  أن  يمكن  أنه  وأضاف  اإلنسان.  حياة  أسلوب  عن 
هناك توأمان متامثالن جينيا، ويف حالة إذا كان أحد هذين التوأمني بدينا 
واآلخر معتدل القوام فربام استطاعت طريقتنا قراءة هذا الفرق من خالل الشعر. وقال 
فريق الباحثني الكيميائيني حتت إرشاف جاكسون: إهنم نجحوا يف استخدام عينات من شعر عرشين 
امرأة ملعرفة مؤرش كتلة اجلسم بدقة 80% ألصحاب هذه العينات، كام نجحوا  يف جتربة أخرى شملت عرشين 
عينة لرجال ونساء يف حتديد جنس صاحب عينة الشعر )ذكر أو أنثى(، وبلغت نسبة دقة النتائج 90%، مركزين عىل عنارص يف جزء 

الكرياتني من الشعر، من ضمنها الكربون والنيرتوجني املوجودان يف الشعر بأشكال خمتلفة، وهو ما يسميه اخلرباء النظائر. 

عّينة من الَشعر قد تلّخص تفاصيل حياتك..!
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اقرأوا هذه الرسالة
معربة  رسالة  لطالبه  كتب  اجلامعيني  األساتذة  أحد  أّن  ُيقال 

وضعها عىل مدخل الكلية يف إحدى جامعات جنوب أفريقيا.
أو  نووية  قنابل  إىل  حيتاج  ال  أمة  أي  تدمري  ان  الرسالة:  تقول 
التعليم  نوعية  ختفيض  إىل  حيتاج  ولكن  املدى؛  بعيدة  صواريخ 

والسامح للطلبة بالغّش!!
فيموت املريض عىل يد طبيب نجح بالغش!

وتنهار البيوت عىل يد مهندس نجَح بالغش!
ونخرس األموال عىل يد حماسٍب نجح بالغش!

ويضيُع العدل عىل يد قاٍض نجح بالغش!
ويتفشى اجلهل يف عقول األبناء عىل يِد معلم نجَح بالغش!

املعادلة احلقيقية... اهنيار التعليم = اهنيار األّمة!!!

واحة

جحا واإلشارات المرورية..
مل يتوقف السائق أمام إشارة املرور احلمراء، فأوقفُه الرشطي وسأله: أمْل تشاهد الضوَء األمحر؟!

فأجاب السائق: لقد شاهدتُه ولكّني مل أشاهدك!
* قيادة السيارة.. فن وذوق وأخالق

اصنعها بيديك
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مرقد أبي الفضل العباس 
)عليه السالم(.. سنة 1961

  

  

بعض الشوارع الرئيسية التي تم تعبيدها يف كربالء تواجه مشكلة ارتفاع أغطية فتحات املجاري، وعىل 
معاجلتها  نتمنى  السيارات،  لسائقي  باملشاكل  تتسبب  أهّنا  إال  لتعبيدها  املبذول  واملال  اجلهد  من  الرغم 

وإكامل تعبيد الشوارع.

بين أيدي المعنيين

)ال���ص���وت( 
والصياح(؟

كّل  ع��امٌّ يف  ��وُت:  ال��صَّ
ص��وُت  فتقول:  يشء؛ 
احَلَجر، وصوُت الباب، 

وصوُت اإلنسان.

إال  يكون  ال  والّصياُح: 
للحيوان فقط.

واحة
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