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) 26 ( ويف الكايف عن الصادق عليه السالم إن الصيام ليس من الطعام والرشاب وحده ثم قال قالت مريم إين نذرت للرمحن صوما 
أي صمت��ا فإذا صمتم فاحفظوا ألس��نتكم وغضوا أبصاركم احلديث فلن أكلم اليوم إنس��يا ولعله لكراه��ة املجادلة واالكتفاء بكالم 
عيس��ى عليه الس��الم فإنه قاطع يف قطع الطاعن . ) 27 ( القمي ففقدوها يف املحراب فخرجوا يف طلبها وخرج خاهلا زكريا فأقبلت 
وهو يف صدرها مؤمنات بني إرسائيل يبزقن يف وجهها فلم تكلمهن حتى دخلت يف حمراهبا فجاء إليها بنو إرسائيل فقالوا هلا يا مريم 
لقد جئت شيئا فريا . ) 28 ( يا أخت هارون . يف املجمع عن املغرية بن شعبة مرفوعا إىل النبي صىل اهلل عليه وآله إن هارون هذا كان 
رجال صاحلا يف بني إرسائيل ينسب إليه كل من عرف بالصالح . ويف القمي إن هارون كان رجال فاسقا زانيا فشبهوها به ما كان أبوك 
امرء س��وء وما كانت أمك بغيا . ) 29 ( فأش��ارت إليه إىل عيس��ى عليه الس��الم أي كلموه ليجيبكم قالوا كيف نكلم من كان يف املهد 
صبيا . ) 30 ( قال إين عبد اهلل آتاين الكتاب اإلنجيل وجعلني نبيا . ) 31 ( عن الباقر عليه السالم إنه سئل أكان عيسى بن مريم حني 
تكلم يف املهد حجة اهلل عىل أهل زمانه فقال كان يومئذ نبيا حجة هلل غري مرسل أما تسمع لقوله حني قال إين عبد اهلل آتاين الكتاب اآلية 
.  ) 32 ( عن الصادق عليه الس��الم إنه عد من الكباير العقوق قال ألن اهلل جعل العاق جبارا ش��قيا يف قوله تعاىل حكاية عن عيس��ى 
عليه الس��الم وبرا بوالديت ومل جيعلني جبارا ش��قيا . ) 33 ( والسالم عيل يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا كام هو عىل حييى . ) 
34 ( ذلك عيس��ى ابن مريم ال ما يصفه النصارى وهو تكذيب هلم فيام يصفونه عىل الوجه األبلغ حيث جعله املوصوف بأضداد ما 
يصفونه ثم عكس احلكم قول احلق أي هو قول احلق الذي ال ريب فيه وقرئ بالنصب عىل املصدر املؤكد الذي فيه يمرتون .  ) 35 

( ما كان هلل أن يتخذ من ولد سبحانه تكذيبا للنصارى وتنزهيا هلل عام هبتوه إذا قىض أمرا فإنام يقول له كن فيكون .
) 36 ( وإن اهلل ريب وربكم فاعبدوه هذا رصاط مس��تقيم س��بق تفسريه يف س��ورة آل عمران وقرئ أن بالفتح أي وألن أو عطف عىل 
الص��الة . ) 37 ( فاختل��ف األحزاب من بينهم اليهود والنصارى أو ف��رق النصارى فإن منهم من قال ابن اهلل ومنهم من قال هو اهلل 
هبط إىل األرض ثم صعد إىل الس��امء ومنهم من قال هو عبد اهلل ونبيه فويل للذين كفروا من مش��هد يوم عظيم من ش��هود يوم عظيم 
هوله وحس��ابه وجزاؤه . ) 38 ( أس��مع هبم وأبرص يوم يأتوننا أي ما أس��معهم وأبرصهم يوم القيامة لكن الظاملون اليوم يف ضالل 

مبني أوقع الظاهر موقع املضمر إيذانا بأهنم ظلموا أنفسهم حيث أغفلوا االستامع والنظر حني ينفعهم .

ِمُلُه َقاُلوا َيا َمْرَيُم َلَقْد  ا }مريم/26{ َفَأَتْت بِِه َقْوَمَها حَتْ َم اْلَيْوَم إِنِسيًّ ِن َصْوًما َفَلْن ُأَكلِّ مْحَ ا َتَريِنَّ ِمَن اْلَبرَشِ َأَحًدا َفُقوِل إيِنِّ َنَذْرُت لِلرَّ ي َعْيًنا َفإِمَّ يِب َوَقرِّ َفُكيِل َواْشَ
ا  ُم َمن َكاَن يِف امْلَْهِد َصبِيًّ ا }مريم/28{ َفَأَشاَرْت إَِلْيِه َقاُلوا َكْيَف ُنَكلِّ ِك َبِغيًّ ا }مريم/27{ َيا ُأْخَت َهاُروَن َما َكاَن َأُبوِك اْمَرَأ َس��ْوٍء َوَما َكاَنْت ُأمُّ ِجْئِت َش��ْيًئا َفِريًّ
ا }مريم/31{  َكاِة َما ُدْمُت َحيًّ اَلِة َوالزَّ َأْيَن َما ُكنُت َوَأْوَصايِن بِالصَّ ا }مريم/30{ َوَجَعَلنِي ُمَباَرًكا  َنبِيًّ آَتايِنَ اْلِكَتاَب َوَجَعَلنِي   ِ }مريم/29{ َقاَل إيِنِّ َعْبُد اهللَّ
قِّ الَِّذي  ا }مريم/33{ َذلَِك ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َقْوَل احْلَ اَلُم َعيَلَّ َيْوَم ُولِدتُّ َوَيْوَم َأُموُت َوَيْوَم ُأْبَعُث َحيًّ ا }مريم/32{ َوالسَّ اًرا َشِقيًّ َعْلنِي َجبَّ ا بَِوالَِديِت َومَلْ جَيْ َوَبرًّ
اٌط  ُكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا رِصَ َ َريبِّ َوَربُّ اَم َيُقوُل َلُه ُكن َفَيُك��وُن }مريم/35{ َوإِنَّ اهللَّ ِ َأن َيتَِّخَذ ِمن َوَلٍد ُس��ْبَحاَنُه إَِذا َقىَض َأْمًرا َفإِنَّ وَن }مريم/34{ َما َكاَن هلِلَّ ِفي��ِه َيْم��رَتُ
امِلُوَن اْلَيْوَم  ِد َيْوٍم َعِظيٍم }مريم/37{ َأْسِمْع هِبِْم َوَأْبرِصْ َيْوَم َيْأُتوَنَنا َلِكِن الظَّ ْش��هَ ِذيَن َكَفُروا ِمن مَّ لَّ ْحَزاُب ِمن َبْينِِهْم َفَوْيٌل لِّ ْس��َتِقيٌم }مريم/36{ َفاْخَتَلَف اأْلَ مُّ

بنٍِي }مريم/38{  يِف َضاَلٍل مُّ

سورةمريم

تفسيرالسورة

�لأخو�ن �أربعة!
الم (: »اإْلِْخَواُن َأْرَبَعٌة: َفَأٌخ َلَك َو َلُه، َو َأٌخ َلَك، َو  َسنْيُ ْبُن َعيِلٍّ ) عليهام السَّ َقاَل اإلمام أبو عبد اهلل احْلُ

َأٌخ َعَلْيَك، َو َأٌخ اَل َلَك َو اَل َلُه«.
َفُسئَِل َعْن َمْعَنى َذلَِك؟

ُخ الَِّذي َيْطُل��بُ بِإَِخائِِه َبَقاَء اإْلَِخاِء َو اَل َيْطُلُب  ُخ الَِّذي ُهَو َلَك َو َلُه َفُهَو اأْلَ ��الم(: »اأْلَ َفَق��اَل )عليه السَّ
اَم َجِيعًا، َو إَِذا َدَخَل اإْلَِخاُء يِف َحاِل  ُه إَِذا َتمَّ اإْلَِخاُء َطاَبْت َحَياُتُ نَّ بِإَِخائِِه َمْوَت اإْلَِخاِء، َفَهَذا َلَك َو َلُه، أِلَ

َناُقِص َبَطَل َجِيعًا«. التَّ



الدين النصيحة
ق��ال رس��ول اهلل )ص��ىل اهلل عليه وآله( ثالث��ًا: )الدين النصيح��ة(، ثم قال: »يأيت ع��ىل الناس زمان 
ُغُكْم ِرَساالِت َريبِّ  الصابر منهم عىل دينه كالقابض عىل اجلمر«.قال تعاىل يف حمكم كتابه املجيد: )ُأَبلِّ
َوَأَنا َلُكْم َناِصٌح َأِمنٌي(.الناصح اخلالص من العس��ل وغريه، والتوبة النصوح: هي اخلالصة التي ال 
يشوهبا تردد، أو هي التي ال يعاود الذنب بعدها، فإن الذنب يمّزق الدين، قال النبي )صىل اهلل عليه 
وآله( عن التوبة النصوح: )هي اخلالصة التي ال يعاود بعدها الذنب(.والنصيحة هي الوجه اآلخر 
لألم��ر باملعروف والنه��ي عن املنكر، وهذا ما ال حدود له فهو يش��مل األمور الفقهية واألخالقية، 
فنصيحة من ال يصيل بأن يصيّل هي من صميم الدين ونصيحة من ال هيتّم بدراسته بأن هيتّم هبا هي 
أيضَاً نصيحة ومن صميم الدين اإلس��المي.ترك النصيحة يعني الس��امح للمنكر بأن يتفش��ى، فإذا 
تركنا شبابنا وعليهم املعّول يف مستقبل أمتنا من غري نصح نكون قد سامهنا يف إنحرافهم وجنايتهم 

عىل  األمة اإلسالمية.
وال ننس��ى أن نذّك��ر ونؤّك��د عىل أخالق الناصح نفس��ه فعلي��ه أن يكون ملتزمًا ب��ام يريد أن ينصح 
اآلخري��ن به وأن يكون له أس��لوبه يف إبداء النصيحة من غري جتري��ح أو خدش للكرامة.قال اإلمام 
احلس��ن )علي��ه الس��الم(: )إّن أحب عب��اد اهلل إىل اهلل الذين يس��عون يف األرض والنصيحة والذين 
يمش��ون بني خلقه بالنصائح وخيافون عليهم يوم تبدو الفضائح(.وورد عن النبي األكرم )صىل اهلل 
علي��ه وآل��ه( أنه قال لرجٍل من أهل الُصف��ة يكّنى أبا رزين: )يا أبا رزي��ن إذا كابد الناس قيام الليل 
وصي��ام النهار فكاب��د أنت النصيحة للمس��لمني(.وتعّد النصيحة من أفضل األع��امل عند اهلل يوم 
القيامة، ففي خرِب س��فيان بن ُعيْينة قال: )س��معت أبا عبد اهلل � عليه السالم � يقول: عليكم بالنصح 
هلل يف خلق��ه فلن تلّقاه بعمل أفضل منه(.كام أن أعظ��م الناس منزلًة يوم القيامة عند اهلل أكثر الناس 

نصيحة خللق اهلل.

 اعلم يا ولدي العزيز ...
ان الغفلة تكسب االغرتار وتديّن من البوار .

والغفلة جتعل االنسان بعيدا عن الواقع كونه يف الغفلة اقرب من الفطنة .
 لذا احذر يا ولدي الغفلة ... فاهنا من فساد احلس . 

واعلم يا ولدي ...
  ان الغافل يكون دائام يف هم وغم , وعرضة للمساءلة دائام ومل يكن له عذر يف ذلك .

واعلم ان الغفلة ضالل النفوس وعنوان النحوس . 
   وانك يف مقتبل العمرعليك ان تكون يف يقظة وفطنة تتغلب عىل الغفلة , وانك ان غفلت خرست من الفرص التي يمكن اغتنامها .

واعلم يا ولدي ...
   كفى بالرجل غفلة ان يضّيع عمره يف ما ال ينجيه .

فاياك... اياك... والغفلة واالغرتار باملهلة فان الغفلة تفسد االعامل واآلجال وتقطع االمال .
فخذ نصيحتي كي توّفق حلياتك وال تكن من الغافلني ...  وهذا لك يا ولدي ...

لَك يا ولدي... )ح2(

افتتاحية 
العدد

يكتبها: الشيخ حممود الصايف
الغفلة
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متابعات موجز  االخبار

أخبار و
* البرلمان العربي يؤكد دعمه الكامل للعراق في حربه ضد اإلرهاب.. مشيدًا بانتصارات 

قواته على عصابات )داعش( اإلرهابية ..

*رئيس الجمهورية يؤكد على اهمية عالقات الصداقة بين العراق وإيران في مختلف الميادين..فيما دعا السفير االيراني الى فتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي...

* لزيادة إنتاج الطاقة وتقليل األعطال..وزارة الكهرباء تتعاقد مع شركة جنرال 
الكتريك األمريكية لمراقبة منظومة الكهرباء إلكترونيا ..

* قيادة الحشد الشعبي تؤكد ان الهدف من انطالق عمليات محمد رسول اهلل وتحرير قضاء الحضر في الموصل هو السيطرة على الحدود العراقية السورية ..

* البنك الدولي يجدد دعم العراق وتطويره اقتصاديا عبر نظام متكامل لإلدارة المالية ويخصص 9 ماليين دوالر الستثمار الغاز ...

تواصل مدرسة اإلمام احلسني )عليه السالم( للعلوم 
الدينية التابعة لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة، 
مرشوع برناجمها الدرايس االسبوعي للتعليم الديني 
والفقهي بالرسداب احلسيني الرشيف يف يوم اجلمعة 
من كل اسبوع، ويشتمل عىل عدة حلقات تدريسية، 
العمرية  الفئات  ولكافة  احلوزوية  املناهج  متعددة 

واملستويات العلمية..

االيام  خالل  املحلية  االسواق  تشهد  ان  الزراعة  وزارة  رجحت 
حمصول  خاصة  الزراعية،  املحاصيل  من  كبرية  وف��رة  املقبلة 
الوكيل  ان ذلك سينعكس عىل االسعار. وقال  الطامطم، مؤكدة 
الفني للوزارة )مهدي ضمد القييس(: إن ارتفاع اسعار املحاصيل 
واصفا  حمصول،  لكل  الزراعي  باملوسم  مرتبط  عامة  بصورة 
تدرجييا  وستزول  بالوقتية  الطامطم  ملحصول  املرتفعة  االسعار 
مع بدء االنتاج املحيل قريبا.من جانبه، اوضح املتحدث الرسمي 
باسم الوزارة )محيد النايف( ان خطط الوزارة تدف حلامية املنتج 
املحيل بتشجيع الفالحني عىل زراعة االرايض ودعمهم باألسمدة 
عازيا  املحيل،  االستهالك  حاجة  وتغطية  االنتاج  لزيادة  والبذور 
الشاحنات املحملة باملحاصيل  ارتفاع االسعار، اىل تأخر دخول 
يف املنافذ احلدودية، ما يؤدي اىل حتكم التاجر باألسعار. اىل ذلك، 

بنّي رئيس االحتاد العام للجمعيات الفالحية )حيدر العبادي( ان 
املاضية من فتح احلدود عىل مرصاعيها  املدة  البالد عانت خالل 
النواب  جملس  تصويت  ان  مؤكدا  املستوردة،  املحاصيل  ام��ام 
االقتصاد  عىل  بالفائدة  سيعود  الوطني  الزراعي  املنتج  محاية  عىل 

الوطني.

مدرس���ة اإلمام الحس���ين )عليه الس���الم( للعلوم الدينية تواصل مش���روعها 
التعليمي االسبوعي  

وزارة الزراعة ترّجح انخفاض أسعار المحاصيل في األسواق قريبًا
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لمزيد من االخبار االمنية والعسكرية تابعوا وكالة »نحن الخبر« التابعة لشعبة االعالم الحربي – قناة كربالء الفضائية

اشرتكت قوات احلشد الشعبي اىل جانب القوات االمنية من 
قتل عدد  كبري من ارهابيي داعش بإحباطها تعرضا هلم غريب 
اجلانب االيمن من مدينة املوصل.وذكر بيان لوزارة الدفاع 
ان أبطال الفرقة املدرعة التاسعة متكنوا بعد التعرض الذي 
اقامته زمر داعش اإلرهابية من تدمري أكثر من سبع عرشة 
عجلة مفخخة زّجها إرهابيو داعش يف مناطق حليلة وباب 
الشام.واضاف كام تم قتل عدد كبري من االنتحاريني الذين 
كانوا يرومون تفجري أنفسهم داخل املناطق املذكورة أعاله 
املدرعة  الفرقة  قوات  تفرضه  الذي  احلصار  فك  لغرض 
عمليات  قاطع  ضمن  والغريب  الشامل  املحور  يف  التاسعة 

قادمون يا نينوى.

ان عمليات  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  الطفوف  لواء  آمر  أكد 
العليا  الدينية  املرجعية  توجيهات  وفق  تسري  اهلل(  رسول  )حممد 
النازحة... العوائل  رعاية  يف  خصوصا  للمقاتلني  وتوصياتا 
بجهد  تعمل  الشعبي  احلشد  قوات  ان  مصلح(  )قاسم  وأوضح 
تنظيم  عليها  يسيطر  التي  املناطق  يف  املحصورة  العوائل  انقاذ  عىل 
)داعش( االرهايب يف منطقة احلرض ، مبينا ان )داعش( تكبد خسائر 
احلرض،  قضاء  يف  الكبري  انكساره  بعد  واملعدات  باألرواح  فادحة 
قضاء  حترير  احلمداين  عيل  اللواء  االكرب  عيل  لواء  آمر  اعلن  فيام 
احلرض بالكامل ورفع العلم العراقي فوق املباين،مضيفا ان قوات 
القتالية مستمرة بتفتيش املنازل  لواء عيل االكرب وفرقة االمام عيل 
يف القضاء . مشريا اىل ان امرية اللواء قامت بتهيئة أعداد كبرية من 
الغذائية واللوجستية لتوفري  باملواد  العجالت والسيارات املحملة 
ما حتتاج له العوائل، فضال عن نقلهم اىل اماكن اخرى بعيدا عن 

خطر )داعش(.

تسعى االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة للحد من انتشار مرض التوحد بني األطفال 
وذلك عرب إيصال العلوم والتقنيات احلديثة لكوادر مراكز التوحد التابعة هلا يف املحافظات 
العراقية، حيث اقامت العتبة املطهرة دورة تدريبية مكثفة حتت اشاف كادر تدريبي خمتص 

من الواليات املتحدة األمريكية، واستهدفت اربعني خمتصا وخمتصة بمرض التوحد.

الحشد الشعبي والقوات االمنية 
يصّدان تعرضا إلرهابيي )داعش( في 

أيمن الموصل

العتبة الحسينية 
المقدسة تسعى للحد 
من انتشار مرض التوّحد 
بين االطفال

لواء الطف����وف يؤكد ان عمليات)محمد 
رس����ول اهلل( تس����ير وف����ق توجيه����ات 

المرجعية الدينية العليا
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اعداد/ محمد حمزة جبر

الهبة
حسب رأي سماحة السيد علي الحسيني 

السيستاني )دام ظله(

السؤال : إذا اعتقد بعض 
اشتباهًا   ( الواهب  ورثة 
الهبة  وعد  بأن   ) منهم 
حتى  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  واج����ب 
قبل  ال��واه��ب  م��ات  وإن 
أعطى  وق���د   ، ال��ق��ب��ض 
باقي  اجازة  بدون  الهبة 
على  يترتب  هل  ال��ورث��ة 
هذا االعتقاد أثر شرعي ؟

على  يترتب  ال   : الجواب 
ه���ذا االع��ت��ق��اد أث���ر وال 
إل��ى  أع��ط��اه  م��ا  ينتقل 
بالهبة  الموعود  ملكية 
استرضاء  م��ن  الب���ّد  ب��ل 
إعادته  او  ال��ورث��ة  كافة 

إليهم .

السؤال : رجل قّسم تركته 
او إرثه على الذكور فقط 

ثلثه  ع��ن  ت��ن��ازل  ان  بعد 
االناث  وح��رم  أيضًا  لهم 
يجوز  هل   ، شيء  كل  من 
الذكور  بين  يفّرق  ان  له 
واالن���اث وي��ح��رم االن��اث 
المنقولة  تركته  كل  من 
على  يجب  وه��ل  وغيرها 

الوصي تنفيذ الوصية ؟
الجواب : إذا كان قد قّسم 
حياته  ح���ال  ف��ي  ت��رك��ت��ه 
ماله  على  تسّلط  فهو 
وله ان يحرم االناث منها 
ينبغي  ال  ما  ذلك  ان  إاّل   .
ما  له  يكن  لم  إذا  فعله 
قد  كان  إذا  وأم��ا   ، يبّرره 
مماته  بعد  بذلك  أوصى 
ال  كما  وصيته  تنفذ  فال 
تنفيذها  للوصي  يجوز 
زاد على ثلث تركته  فيما 

إاّل مع موافقة االناث .

توفيت  ام��راة   : السؤال 
بعض  اخبرت  قد  كانت  و 
هبة  تريد  بانها  ارحامها 
لزوجها  الغائب  مهرها 
تنفذ  فهل  وفاتها،  بعد 
هذه الهبة ، و اذا لم تكن 
نافذة فهل يجب اخراجها 
لم  بانها  علمًا  ثلثها  من 
تخبر زوجها بتلك الهبة ؟

مرجع  ك��ان  اذا   : ال��ج��واب 
بإبراء  الوصية  الى  ذلك 
المؤجل  المهر  من  الزوج 
اال  ذلك  نفذ  وفاتها  بعد 
الثلث  على  ال��زائ��د  ف��ي 
الزائد  في  تنفيذها  فان 

يتوقف على اذن الورثة .

للواهب  ه��ل   : ال��س��ؤال 
بعد  هبته  ف��ي  يرجع  ان 
العطاء واإلهداء بال فرق 

بين قريب أو ذي رحم ؟
الرجوع  اليجوز   : الجواب 
القربة  بقصد  وه��ب  اذا 
او الى ذي رحم او لم يبق 

عينه .

مصاب  شخص   : السؤال 
السّن  وكبر  بالشيخوخة 
، واراد ان يهب شيئًا من 
امواله او ان يتبرع بشيء 
م��ن��ه��ا ل��ب��ع��ض االم����ور 
الخيرية، فهل تنفذ هذه 

المنجزات ام ال ؟
يزال  ال  كان  اذا   : الجواب 

عاقالً رشيدًا نفذت .

بأن يهبه دكانًا في حصته  الشريكين شريكه  أحد  إذا وعَد   : السؤال 
ومات الواهب قبل الوفاء بوعده . هل يحق للشريك ان يطالب ورثة 

شريكه المتوفى بالهبة ؟

السؤال : هل يجوز إهداء االضحية يوم عيد االضحى للوالدين المتوفيين 
؟

الجواب : يمكن إهداء الثواب لهما 

سؤال العدد السابقسؤال العدد
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من فقه المغتربين

أنه  يدعي  الغرب  يف  مسلم   : سؤال 
سنوات  منذ  بلده  يف  سيارة  يقود  كان 
 ، ما  جهة  من  بكتاب  قوله  ويعزز   ،
 ، فيستفيد   ، التأمني  يف  درجته  لريفع 
فهل جيوز له خمالفة الواقع يف قوله هذا 
مساعدته  جتوز  وهل  بالتورية؟  ولو   ،

عىل ذلك؟
للغرض  الكذب  يسوغ  ال   : ج��واب 
هبذا  املال  أخذ  جيوز  ال  كام  املذكور، 
عىل  إعانة  ذلك  يف  واملساعدة  الوجه، 

اإلثم.
س���ؤال : ه��ل جي��وز غ��ش شك��ات 
 ، اإلسالمية  غري  ال��دول  يف  التأمني 
بسمعة  يرض  ال  عمله  بأن  اطمأن  إذا 

اإلسالم واملسلمني؟
جواب : ال جيوز ذلك.

سؤال : يتسبب مسلم يف حرق منزله 
املؤّمن عليه ،ليأخذ من شكة التأمني 
له  ، فهل جيوز  غري اإلسالمية عوضه 
ذلك؟ وهل يمكنه متلك املال املدفوع 

له؟
ج���واب : ال جي��وز ل��ه إت���الف امل��ال 
واهداره وال إخبار شكة التأمني كذبًا 
املال  له  حيلُّ  وال   ، املذكور  للغرض 

املذكور.
النيابية  واملجالس  لألحزاب  االنتامء 

والوزارات يف البلدان غري اإلسالمية
العليا  امل��ص��ال��ح  رع��اي��ة  تقتيض  ق��د 

اإلسالمية  غري  البلدان  يف  للمسلمني 
وال��دخ��ول   ، ل��ألح��زاب  االن��ت��امء   ،
النيابية  واملجالس   ، ال����وزارات  يف 
ذلك   ، للمسلمني  جي��وز  وعندئذ   ،
بد  ال  التي  املصلحة  تقتضيه  حسبام 
من  الثقات  مراجعة  من  لتشخيصها 

أهل اخلربة.
انحرص  إذا  املحاكم  إىل  اللجوء  جواز 

استيفاء احلق هبا
الرسمية  املؤسسات  إىل  اللجوء  جيوز 
املختلفة،  احليوية  األمور  يف  للتحاكم 
كاالعتداء عىل جسد املسلم أو عرضه 
أو ماله أو غريها، إذا كان استيفاء احلق 

و رفع الظلم منحرصًا بذلك.
حرمة الغشِّ يف االمتحانات املدرسية

ال جيوز الغش يف االمتحانات املدرسية 
، سواء أكانت طريقة الغش بالتعاون 
األوراق  بطريقة  أم   ، الطالب  بني 
الرسية ، أم من خالل خماتلة املراقب ، 
أم غري ذلك من الطرق غري املرشوعة 

، املخالفة للنظام.
املدارس  : هل جيوز الغش يف  سؤال 
الرسمية يف أوروبا؟ وهل جيوز الغش 
غري  أو  إسالمية  األهلية  امل��دارس  يف 

إسالمية؟
جواب : الجيوز الغش يف يشء منها.

ح��رم��ة ال��ت��الع��ب ب���ع���دادات امل��اء 
والكهرباء والغاز

سؤال : هل جيوز وقف عّداد الكهرباء 
، أو املاء ، أو الغاز ، أو التالعب به يف 

الدول غري اإلسالمية؟
جواب : ال جيوز ذلك أيضًا.

البلد  وقوانني  بأحكام  التقيد  وجوب 
املضيف

بعض  يف  ع��ب��ارات  توجد   : س��ؤال 
جواز  عدم  عىل   ُ تنّص  النقل  وسائط 

التدخني ، فهل جتوز خمالفتها؟
شط  بمثابة  ذلك  كان  إذا   : ج��واب 
فيها  الركوب  يريد  من  عىل  ضمني 
التزم  وقد  حكوميًا  قانونًا  كان  أو   ،
لزمه   ، احلكومية  القوانني  برعاية  هلم 

العمل وفق شطه والتزامه.
احلاصل  املكلف  يلزم  هل   : س��ؤال 
غري  البلد  بقوانني  االلتزام  فيزا  عىل 
بأمثال  التقُيد  بام يف ذلك   ، اإلسالمي 
العمل  وق��وان��ني  امل����رور  إش����ارات 

وأمثاهلا؟
ضمنًا  ولو   - هلم  تعّهد  إذا   : جواب 
الوفاء  ، لزمه  بلدهم  برعاية قوانني   -
للرشيعة  منافيًا  يكون  ال  فيام  بعهده 

املقدسة.
هبا  التقيد  يلزم  املرور  إشارات  ومثل 
يؤدي  مراعاتا  عدم  كان  إذا   ، مطلقًا 
- عادة - اىل ترُضر من حيرم اإلرضار 

به من حمرتمي النفس واملال.

تقديُم معلومات غير صحيحة لشركات التأمين 

ال يحق للمسلم أن ُيقدم معلومات غير صحيحة لشركات التأمين ليحصل على مال ال يستحقه فعالً 
،كما ال يحق أن يفتعل بقصد حادثًا ما كالحريق مثالً ليتسلم مقابله ماالً ، وال يحل له ذلك المال.
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الخيُر 
في ثالِث خصال

مستقاٌة من الخطبة األولى لصالة الجمعة بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي )دام 
عزه( في الصحن الحسيني الشريف، بتاريخ 28/ 4/ 2017

)النظر  ال��س��الم(:  )عليه  ق��ال 
حيث  وال��ك��الم(،  والسكوت 
ثالث  يف  كّله  اخلري  )ُجع  قال: 
والسكوت،  النظر،  خصال: 
فيه  ليس  نظر  فكلُّ  والكالم، 
اعتبار فهو سهو، وكلُّ سكوت 
وكلُّ  غفلة،  فهو  فكر  فيه  ليس 
لغو،  فهو  ذكر  فيه  ليس  كالم 
عرباذ،  نظره  كان  ملن  فطوبى 
ذكرًا،  وكالمه  فكرًا،  وسكوته 
وآم��ن  خطيئته،  ع��ىل  وب��ك��ى 

الناس ّشه(.
ال خيفى عىل اجلميع ما للبالغة 
وقلب  عقل  إىل  نافذ  أث��ٍر  من 
البلغاء  سيد  وك��ان  اإلن��س��ان، 
بعد نبينا هو أمري املؤمنني )عليه 
السالم(، وقد أودع أرسارًا ّجة 
وهو  الرشيفة،  كلامته  ثنايا  يف 
واملوّجه  احلكيم  وهو  الشجاع 
واألب وهو الذي ال يرقى إليه 
كام  السيل،  عنه  وينحدر  الطري 

ذكر هو )صلوات اهلل وسالمه 
عليه(.

املؤمنني  أمري  كلامت  هي  كثريٌة 
)عليه السالم( يف مقام التوجيه 
النصيحة  مقام  ويف  واإلرشاد، 
عن  ال��ع��بء  ختفيف  وم��ق��ام 
يسلَك  أن  أراد  ل��و  اإلن��س��ان 
فقد  والتقى،  اهلداية  مسالك 
كلامت  ال��س��الم(  )عليه  ج��ع 
قصارا  يف مداليل أيضًا قصرية، 
مضامني  ع��ىل  حت��ت��وي  ل��ك��ن 

عميقة جدًا،
ف��ق��ال: )ُج���ع اخل���رُي ك��ّل��ه يف 
هو  املؤمنني  وأم���ري  ث���الث(، 
عندما  فنحن  الشفيق،  الناصح 
اخلري  اسألك  أين  )اللهم  نقول 
كله( أو )اللهم أين أسألك من 
ب��ه علمك(،  أح��اط  ك��لِّ خ��ري 
مفردة  وأي  واسع  كالم  فهذا 
دخ��ل��ت حت���ت اخل���ري ك��ان��ت 
أمري  ولكن  بالدعاء،  مشمولة 

جيعل  السالم(  )عليه  املؤمنني 
مفاتيح هذا اخلري يف ثالثة أشياء 
وهذه األشياء كّلنا نمّر هبا، فام 

هي؟
اإلنسان  وعىل  )النظر(،  قال: 
ما  ويشاهد  وي��رى  ينظَر  أن 
)السكوت(،  قال:  ثّم  حوله، 
و )الكالم(، وهذه أشياء نحن 
ونسكت،  وننظر  نتكلم  أيضًا 
أحٍد  كل  أن  ذل��ك  يعني  فهل 
مفاتيح  عنده  ُجعت  ق��د  منا 
هذه  تكون  أن  الب��ّد  أو  اخل��ري، 
حتى  برشائط  مرشوطة  األمور 
عيل  ذك��ره  ال��ذي  ه��ذا  يتحقق 
بن أيب طالب )عليه السالم(.. 
وهذه  شائ��ط،  من  الب��ّد  نعم 
الرشائط بعد ذلك أمري املؤمنني 
قال  حني  هبا  يلتزم  من  هينئ 
املقام  ول��ه  وهنيئًا  )ط��وب��ى( 
العال، ملن عمل هبذه املفردات 

الثالث.

فلنذهب مع عيٍل )عليه السالم( 
إىل جماميع اخلري التي ذكرها.

ماذا قال؟
فيه  ليس  ن��ظ��ٍر  )ف��ك��لُّ  ق���ال: 
وهناك  س��ه��و(،  فهو  اع��ت��ب��ار 
عقدمها  صفتني،  ب��ني  مقابلة 
من  مفردة  املؤمنني يف كل  أمري 
)النظر  الثالث  املفردات  هذه 
فواحدة  والسكوت والكالم(، 
يف مقام اخلري وواحدة يف مقام 
األول  فاملقام  اخلري،  غري  آخر 
)النظر(، وقال: )كل نظر ليس 
حريص  هنا  وهو  اعتبار(  فيه 
نظرًا  نظرنا  يكون  أن  علينا 
هكذا  يكن  مل  إن  ألنه  معتربًا، 
ال  والسهو  سهو،  إنه  قال  فقد 
قيمة له أصاًل، باعتبار احلاصل 
مهم  مطلب  وهذا  النظر،  من 
أرى  إين  يقول  اإلن��س��ان  ب��أن 
وأشاهد، لكن ما هو االعتبار؟ 
هو  املؤمنني  أمري  جعله  ال��ذي 
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في كلمة ألميِر المؤمنين )عليه الس��الم( أوجَز فيها بع��ض مطالب الخير، حيث قال: )ُجمَع الخيُر 
كل��ه في ثالث(، فماذا هذه المف��ردات التي جمع أمير المؤمنين )عليه الس��الم( الخير  وجعلها 

هي مجمع لهذه الخيرات. 



إن  الناظر، وإال  الرس يف نجاح 
قيمة  وال  سهو  فهو  يعترب..  مل 

له.
ال��دن��ي��ا،  ع���امل  يف  ن��ح��ن  اآلن 
من  للكثري  معرضون  فنحن 
االبتالءات  وهذه  االبتالءات، 
الصحة  أو  املال  يف  تكون  تارة 
أو يف ضنك العيش أو ابتالءات 
أصدقاء  يف  وأخرى  العلم،  يف 
االب��ت��الءات  وجممل  ال��س��وء، 
أو غري حسنة، جزء من  حسنة 

تربية اإلنسان لنفسه، أن يفّكر، 
حواسه  بعض  يستعمل  وأن 
حّتى تنتج بمردود إجيايب عليه، 
أن  هو  األشياء  هذه  جلة  ومن 
يلتفت إىل ما حييط به، واألشياء 
امل��اض��ي��ة ش��ب��ي��ه��ة ب��األش��ي��اء 
نعم  القادمة  واألشياء  القادمة، 
جتري  ولكنها  الغيب  علم  يف 
اإلنسان  وعىل  مىض،  ما  وفق 

أن يعترب منها، 
احلاالت  اإلنسان يف بعض  أما 
شاخمًا  مثاًل  بيتًا  ي��رى،  عندما 
مل  البيت  صاحب  أن  ويعلم 
فخّلف  مم��دوح��ًا  إنسانًا  يكن 
تركٍة  إىل  فيه  وم��ا  البيت  ه��ذا 
ب��واج��ب��ه  ي��ق��وم��ون  أي��ض��ًا ال 
يتأمل  عندما  واإلنسان  وحقه، 
يعترب،  فهو  القضايا  ه��ذه  يف 

عندما  بالتأكيد  ذل��ك،  فكيف 
هذه  إن  ويقول  بالتأمل  يبدأ 
الطريقة من االكتناز والبهرجة 
وترك فيها صديقًا وخالف فيها 
حالاًل  منها  وكسب  صديقًا 
هبذا،  ه��ذا  واختلط  وح��رام��ًا، 
كان  يشء؟،  أي  أجِل  من  كان 
أهنا  يعتقد  يعيش  أن  أجل  من 
عيشة مرّفهة، ولكن ثم ماذا؟.. 
القريب  مع  كان  الذي  فالعداء 
هذا  أجل  من  الرحم  وقطيعة 

وهو  بقى  ف��ال��رصح  ال���رصح، 
وىل، وتبعات ما فعل ستالحقه 
إىل قربه، فأنا عندما أعترب وأنظر 
به  أوصلني  بام  ألتزم  أن  البد 
وأقول  وأخالقي  وديني  عقيل 
غري  كانت  الطريقة  ه��ذه  إن 

صحيحة.
الثانية  امل��ف��ردة  إىل  ن���أيت  ث��م 
أكثر  وم��ا  )السكوت(،  وه��ي 
سكوتنا!، فنحن نسكت ولكن 
ما  والسكوت  الصمت  ه��ذا 
علينا،  اإلجيابية  انعكاساته  هي 
مصري  يف  اإلنسان  يتأمل  فتارة 
ماذا  فيقول  مالقيه،  من  الب��ّد 
عملت وماذا صنعت، وما هي 
األعامل التي قضيتها يف سالف 
التي  اللحظات  الزمان، ما هي 
ومل  ريب  وبني  بيني  فيها  كنُت 

يطلع عيّل أحد، وماذا فعلت أو 
أرسرت أو أضمرت، فيجلس 
أن  ذلك  بعد  يبدأ  ثم  ويفّكر، 
عزمه  ويشد  مىض  ما  يصّحح 
وأمري  خ��ريا،  ك��ان  أن  بالبقاء 
يقول:  السالم(  )عليه  املؤمنني 
يكن  مل  إن  السكوت  ه��ذا  إن 
حاالت  من  حالة  أو  خري  فيه 
غفلة،  فهو  بالنفس،  التطّور 
حني  الت  حقيقة  وال��غ��ف��ل��ة 
غافاًل  كان  إذا  فاإلنسان  مندِم، 

فمن  ع��ن��ه،  يغفل  ال  ف��امل��وت 
غفل  وم��ن  عنه(،  ُينْم  مل  )ن��اَم 
)عليه  وإمامنا  عنه،  ُيغفل  مل 
إذا  اإلنسان  إن  يقول  السالم( 
فيجب  يفّكر،  أن  فالبّد  سكت 
تعينه  فكرة  هنالك  تكون  أن 
إّما تصحيحًا ملا مىض أو تقوية 
حلالة يريد أن يتداركها، وطبعًا 
كم من فكرة غرّيت حياة إنسان 

إىل األبد.
أما املفردة الثالثة فهو )الكالم( 
يف  ت��ك��ون  لعّلها  ومشكلتنا 
إن  سابقًا  قلنا  وك��ام  ال��ك��الّم، 
خطرية  ج��ارح��ة  ه��و  اللسان 
اجلارحة  وهذه  اإلنسان،  عند 
بنا،  رفقًا  ترافقه  كأهّنا  اخلطرية 
األلسن،  حصاد  األع��امل  ألن 
وهذا الكالم خطٌر، أن اإلنسان 

خيرج من فيِه كالٌم يكون خطريا 
مقاٍم  إىل  يرفعه  أن  فأما  عليه 
احلضيض  إىل  ب��ه  ي��ؤدي  وأن 
املؤمنني  وأم��رُي  ب��اهلل،  والعياذ 
فيه  ليس  ك��الم  )وك��ل  يقول: 
أن  ُأمرنا  وقد  لغو(،  فهو  ذكر 
اللغو  )عن  اللغو  عن  نعرض 
معرضون(، ولكن ما هو الذكر 
الذي أراده أمري املؤمنني )عليه 

السالم(؟ 
نذكرها  التي  احل��االت  بعض 
نقواًل  عندما  ذكر  فيها  والتي 
اهلل،  سبحان  أك��رب،  )اهلل  مثاًل 
اهلل(،  إال  إل��ه  ال  هلل،  احل��م��د 
الذكر،  مصاديق  من  كله  فهذا 
هذه  يف  كله  الذكر  ليس  لكن 

الطريقة.
وتعاىل(  )ت��ب��ارك  اهلل  ذك��ر  أن 
أمامي،  دائاًم  أنه  أعتقد  أن  هو 
واهلل  ويسددين،  يراقبني  وهو 
معي، دائاًم أجعل هذا االعتقاد 

أمامي.
أو  أك��رب  )اهلل  أق���ول:  فعندما 
أتكّلم  الذكر  فهذا  هلل(،  احلمد 
قلبي  وك���أّن  إدراك،  ع��ن  ب��ه 
يكون  ال  حتى  هلل،  حّبًا  ُأشب 
لساين،  عىل  عبارة  جم��ّرد  ذك��ره 
ولكن  كثريًا،  نتكّلم  نحن  نعم 
وفق  ك��الم��ًا  ي��ك��ون  أن  جي��ب 

املباين والضوابط.
ينصح  اإلنسان  أن  آخر  ومثال 
أو  تعاىل،  هلل  ذك��ر  ففيه  أح��دًا 
فهذا  م��ن��ك��رًا  اإلن��س��ان  يمنع 
أو  تعاىل،  هلل  ذك��ر  فيه  العمل 
فيه  فهذا  املعروف  عىل  يشّجع 
االلتزامات  عن  فضاًل  الذكر، 

الرشعّية اليومية لإلنسان.
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السيُد الصافي: كدولة 
مسؤولة ان تجعل 

الشباب يتمّسكون 
بأرضهم من خالل 

توفير فرص العمل حتى 
يشعروا ان محبتهم قد 

وجدت أرضية صالحة

اخ������ويت اخ�������وايت اع����رض 
بخدمتكم االمر التال :

ط��ب��ع��ًا ح��دي��ث��ن��ا ه���و ح��دي��ث 
هناك  جمتمع  كل  ففي  اجتامعي 
بحسب  تتحدد  عمرية  فئات 
فكل  املجتمع،  ذل��ك  ظ��روف 
شباب  وفيه  اطفال  فيه  جمتمع 
وفيه كهول وفيه شيوخ ومقابل 
وكالمي  النساء  من  ايضًا  هذا 

ذكور وإناث.
الشك ان هناك تعاضدا بني ابناء 
ينسجوا  ان  يف  الواحد  املجتمع 
حتدد  اجتامعية  انظمة  ألنفسهم 
مع  بينهم،  فيام  العالقة  طبيعة 
كل  بل  املجتمعات  اغلب  ان 
املجتمعات االن تقع حتت دول 
حتكم  دول��ة  هناك  ان  بمعنى 
)ب(  املجتمع  او  )أ(  املجتمع 
اىل  ناظرا  ليس  االن  كالمنا   ،
وانام  املجتمع  مع  الدولة  عالقة 
اجتامعي  بموضوع  سأحتدث 
قد نذكر فيه مسؤولية الدولة بام 
سياسيا  مفهوما  ليس  دولة  هي 
وانام مفهوم دولة ازاء املجتمع، 
وايضًا أي جمتمع فيه ثروات قد 
تكون ثروات طبيعية او ثروات 

واملفكرين،  العلامء  من  برشية 
ان  مشرتك  قاسم  هناك  لكن 
الثروات  من  تعترب  الشباب  فئة 
من  وتعترب  البلد،  يف  املهمة 
نفرز  عندما  الصحّية  العالمات 
الفئات العمرية ونرى ان فئات 

الشباب هي الفئة االكثر.
الشباب  فئة  مع  اليوم  حديثنا 
االخوة  كل  تعاىل  اهلل  شاء  وان 
احل���ارضي���ن ه��م ش��ب��اب ألن 
اجتامعي  حديث  هو  احلديث 
وهؤالء الشباب يمكن االنسان 
من  جمتمع  أي  مستقبل  يقرأ  ان 
هناك  رأينا  فإذا  الشباب  خالل 
نسبة من الشباب طبعًا مع كون 
عن  خيتلف  املتعلم  الشباب 
الشباب غري املتعلم.. يمكن ان 
نقرأ مستقبل هذا املجتمع لعرش 
سنني او عرشين سنة قادمة مثال 

.ً
ان  احصائية  دوائر  ممكن  ايضًا 
تتصدى لذلك.. نحن سنتكلم 
الذين  الشباب  هل��ؤالء  بإجياز 
نعتقد انه البد ان يكون االهتامم 
هم  وايضًا  االخرين،  من  هبم 
ان  وممكن  بأنفسهم  هيتمون 

ألنه  معه   ونتحدث  نخاطبه 
خرج عن عمر الصبا ودخل يف 

مرحلة الشباب.
أواًل : اول يشء احب ان ابني انه 
يوفر  ان  مسؤول  هو  كمجتمع 
هؤالء  لطاقة  املناسبة  االج��واء 
ال  ال��ذي  فاملجتمع  الشباب.. 
هو  الشباب  تعليم  عىل  حيرص 
الذي  املجتمع  متأخر،  جمتمع 
هو  الشباب  تعليم  عىل  حيرص 
متحرّض،  وجمتمع  متنّور  جمتمع 
وذخرية  طاقة  هم  الشباب  ألن 
جيع  تتوفر  ان  فالبد  املستقبل، 
تعليمهم  لتهيئة  االم��ك��ان��ات 
االمكانات  جيع  اقول  وعندما 
بذلك كأرسة  نأيت كدولة معنية 
معنية  كعشرية  ب��ذل��ك  معنية 

بذلك.
شاهد  قبيلة  زعيم  مثاًل  ف��إذا 
حضور  دائاًم  صباحًا  جملسه  يف 
أنتم  يسأل  ان  عليه  الشباب.. 
الدور  الحظوا  تدرسون؟!  أال 
القبيلة،  زعيم  به  سيقوم  الذي 
يف  اوالده  ي��رى  عندما  االب 
يكون  ان  ي��س��أل..  ايضًا  عمر 
ه��ن��اك ح��رص اج��ت��امع��ي عىل 

الشباب  طاقة  من  االستفادة 
توفري  م��ن  ف��الب��د  تعليميًا.. 
انا  للشباب  املناسبة  االج��واء 

اتكلم عن ثقافة اجتامعية.
جو  يف  الشاب  يعيش  ان  ثانيًا: 
مرتبط  غري  هذا  بلده،  اىل  حيّببه 
بالنقطة االوىل النقطة االوىل هلا 
الثانية  النقطة  بالتعليم..  عالقة 
لكنه  متعلام  الشاب  يكون  قد 
ان  يشعر  ان  بلده،  حيب  ال  قد 
اىل  منه  حقيقيا  استحقاقا  هناك 
بلده، هذا الكالم ليس له عالقة 
بالنظام السيايس هذا الكالم له 
عالقة برتبية جيل شباب يتعلم 
ان  الب��د  بالنتيجة  بلده،  حيب 
يعي ويفهم حتى يكون عنرصًا 

نافعًا وعنرصًا بانيًا.
الشاب اليوم هو يف عمر الورد 
ادارة  يف  ق��رار  له  سيكون  غ��دًا 
تربيته  حُتسن  مل  ف��إذا  املجتمع، 
من الصغر ال يمكن ان ينتج لنا 
شيئًا نافعًا يف الِكرب، ولذلك هذه 
املحبة ايضًا البد ان تكون ضمن 
برامج  وهناك  اجتامعية،  ثقافة 
اجتامعية  مل��ؤس��س��ات  يمكن 
هبا..  تتكفل  ان  نافذة  جلهات 
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تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام الُجمعة في 
كربالء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني 

الشريف في 1 / شعبان المعظم /1438هـ الموافق 2017/4/28م تحدث سماحته قائالً: 



الشباب الذين يرتبون عىل حمبة 
يندفعون  ستجدهم  أوطاهنم 
كام  اش��ارة  بمجرد  السواتر  اىل 
سيحمي  وبالنتيجة  فعلوا.. 
ألنه  العباد  وسيحمي  البالد 
وهو  مقدس  يشء  ع��ىل  ت��رّب��ى 

وطنه.
يف  الوطنية  ال��روح  نجعل  ان 
فكريا  تستمر  الشباب  ه��ؤالء 
البلد..  ب��ن��اء  وحي��ب  وب��دن��ي��ا، 
املحبة لوحدها حتتاج اىل تعزيز، 
بلده،  بناء  عن  يبحث  ان  وهو 
مسؤولة  كدولة  الدولة  ولذلك 
يتمسكون  الشباب  جتعل  ان 
بأرضهم من خالل توفري فرص 
حمبته  ان  يشعر  حتى  للعمل 
صاحلة،  ارض��ي��ة  وج���دت  ق��د 
بناء  عىل  املحبة  هذه  يسقط  ان 
فرص  ت��وف��ري  فقضية  ب��ل��ده.. 
العمل ليست قضية كاملية وانام 

هي قضية اساسية.
عىل الدولة بمعنى كيان الدولة 
ببلده،  الشاب  ه��ذا  حيبب  ان 
وال جيعله نتيجة ضجر ان يكره 
البلد، هذا ضعف عند اجلهات 

املتصدية.
هذا ما يتعلق بالشاب نفسه هذا 
الشاب الذي يصلح ان نخاطبه 
يتكرر  ال  العمر  ان  يفهم  ان 
شبابه  يف  يترصف  ان  وعليه 

ترصفًا ال يندم عليه يف مستقبل 
هذا  اعطاه  تعاىل  اهلل  ان  حياته، 
هذه  يعزز  بام  يعمل  ان  العقل 
الرجولة واملسؤولية عنده ان ال 
االمام  يضجر..  ال  وان  يكسل 
يويص  السالم(  )عليه  الكاظم 
)اياك والضجر  اوالده ويقول: 
حظك  يمنعان  فاهنام  والكسل 

من الدنيا واالخرة(.. 
ال  يضجر  كسوال  جتده  الشاب 
خطأ  ه��ذا  يريد..  م��اذا  يعرف 
تتحمل  ان��ت  ال��ش��اب  اهي��ا   ..
قمة  يف  ان��ت  االن  مسؤولية 
ال  بام  بوقتك  تعبث  ال  عطائك 
طائل له، ال تعبث بوقتك بيشء 
ان  عليك  الحقًا..  عليه  ستندم 
فورانه  يف  العقل  هذا  تستخدم 
وتستخدم  للمعارف،  وتلقيه 
ف��ورت��ا  ال��ب��دن��ي��ة يف  ط��اق��ت��ك 
ب��ام خي��دم��ك وخي����دم ارست��ك 

وجمتمعك. 
الشاب ترصفًا  اهيا  اذا ترصفت 
ببناء  قويًا انت ستساهم   ً عاقال 
االن  ان��ت   .. م��زده��ر  جمتمع 
ولكن  باملسؤولية  تشعر  ال  قد 
انت  يقول لك  قليلة  بعد سنني 
املسؤول اليوم انت صغري القوم 

غدًا انت كبري القوم.
مستقبلك  ارس��م  الشاب  اهي��ا 
بنفسك ..ومن سار عىل الدرب 

نبهًا  ، كن  لّج ولج  وصل ومن 
فطنًا مدركًا متعلاًم حتب وطنك 
تدافع عن مقدساته.. انت قوي 
الشباب  بعض  ارى  انا  واهلل   ..
انظر  ان   ً اص��ال  استحي  ان��ا 
اخلارجة  امليوعة  هبذه  اليهم.. 
يف بعض احلاالت عن الفتوة.. 
 ً عاقال  مفكرًا  شابًا  ترى  عندما 

تشعر باالطمئنان.
بسواعد  االن  االخ��وة  ه��ؤالء 
ي��داف��ع��ون  متفتحة  وب��ع��ق��ول 
الشباب  نِ��ع��م  ال���ب���الد..  ع��ن 
ملّذات  ت��رك��وا  ه���ؤالء،  واهلل 
لنداء  استجابة  وذهبوا  الدنيا 
ينهضوا  ان  عليهم  واجبا  كان 
فعلوا  م��ا  وخ��ري  باملسؤولية 
الشباب  دّره��م.. وه��ؤالء  وهلل 
ه��ؤالء  ن��ع��م  ب��ه  نفتخر  يشء 
عقوهلم  من  واستفادوا  فكروا 
القوية  وس��واع��ده��م  ال��ن��رّية 
استثامر، فهم  واستثمروها خري 
فاذا مل  مل يكسلوا ومل يضجروا، 
ال  ُيمنعوا  مل  فهم  ذلك؛  يفعلوا 

حظ الدنيا وال حظ االخرة.
ان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  نسأل 
اعاملنا  يتقبل  وان  اجلميع  يوفق 
واع��امل��ك��م واخ���ر دع��وان��ا ان 
وصىل  العاملني  رب  هلل  احلمد 
الطيبني  وآل���ه  حممد  ع��ىل  اهلل 

الطاهرين.

على المجتمع ان يوفر 
االجواء المناسبة 

لطاقة هؤالء 
الشباب.. فالمجتمع 

الذي ال يحرص على 
تعليم الشباب هو 

مجتمع متأخر، المجتمع 
الذي يحرص على 

تعليم الشباب هو 
مجتمع متنّور ومجتمع 

متحّضر، ألن الشباب 
هم طاقة وذخيرة 

المستقبل، فالبد ان 
تتوفر جميع االمكانات 

لتهيئة تعليمهم 
وعندما اقول جميع 

االمكانات نأتي 
كدولة معنية بذلك 
كأسرة معنية بذلك 

كعشيرة معنية بذلك.
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السياحية  العلوم  كلية  أقامت 
يف جامعة كربالء وبالتعاون مع 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
ختصصية  علمية  ندوة  املقدسة 
املستقبلة  الرؤية  ملعرفة  تدف 
باعتبارها  للمحافظة  السياحية 
التي  االساسية  املقّومات  من 
املقدسة  مدينة كربالء  حتتاجها 
السياحية  احلركة  تنشيط  يف 
الندوة  شهدت  وق��د  ل��دهي��ا، 
بتالوة  بدئت  فعاليات  ع��دة 
تلتها  احلكيم  الذكر  من  آي 
قراءة سورة الفاحتة عىل ارواح 
القوات  من  ال��ع��راق  شهداء 
الشعبي  واحل��ش��د  االم��ن��ي��ة 
املقدس الذين ضحوا بدمائهم 
البلد  تطهري  اجل  من  الزكية 
داع��ش  عصابات  دن��س  م��ن 
ندوة  جانب  اىل  االجرامية، 
م��رشوع  يف  خ��اص��ة  علمية 
تضمنت  الدول  كربالء  مطار 

التي  التساؤالت  من  جمموعة 
ط��رح��ه��ا احل��ض��ور وج���اءت 
قبل  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا  االج���اب���ة 
املطار  بناء  عىل  العام  املرشف 

صالح  حممد  ناهض  املهندس 
العمل  الية  شح  جانب  اىل 
قبل  من  املرشفون  يتبعها  التي 
املهندس  املطار  مرشوع  مدير 

مصطفى ابراهيم. 
ويف كلمة القاها رئيس جامعة 
منري  الدكتور  االستاذ  كربالء 
محيد السعدي بدأها بالرتحيب 

تقرير: حسنني الزكروطي / تصوير: حسنني الرششاحي

تق��ارير

كلية العلوم السياحية تعقد ندوة 
علمية  تخصصية

تحت شعار )مطار كربالء الدولي ... رؤية مستقبلية سياحية(
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العتبات  ممثيل  من  بالضيوف 
جامعة  واس���ات���ذة  امل��ق��دس��ة 
كربالء والسادة مدراء الدوائر 
املقدسة  ك��رب��الء  حمافظة  م��ن 
اخلاصة  العلمية  ال��ن��دوة  يف 
ورؤيته  الدول  كربالء  بمطار 
املستقبلية وامهيته بدعم اجلانب 
االقتصادي للمحافظة وقال   : 
هذا  يف  انتظارها  طال  ثمرة  يف 
بناء  ثمرة  املقدسة وهي  املدينة 
هلل  احلمد  الدول  كربالء  مطار 
ونأمل  حقيقة   احللم  اصبح 
ان يكون هلذا الرشوع اسهامة 
من  جمموعة  عىل  كبري  ودور 
النشاطات التي تقوم هبا العتبة 
مدينة  خلدمة  املقدسة  احلسينية 

كربالء و العراق بشكل عام.
دعم اجلانب السياحي للمدينة

ان قطاع  املعلوم  واضاف: من 
السياحة خاصة ونحن اليوم يف 
السياحية  العلوم  كلية  رحاب 
حيظى  ك���رب���الء  ج��ام��ع��ة  يف 
و  خاصة  االمهية  من  بالكثري 
ان اغلب دول العلم تعتمد يف 
عىل  كبري  بشكل  و  اقتصادها 
لذا  للبالد،  السياحي  القطاع 
جاءت فكرة انشاء مطار دول 
نسبة  م��ع  تضامنا  ك��رب��الء  يف 

املدينة  هلذه  الوافدين  الزائرين 
و التي يبلغ عددهم ما يقارب 
مما  سنويا  زائ��ر  ))50م��ل��ي��ون 
املحافظة  ه��ذه  حاجة  تدعو 
عىل  يسهل  م��ط��ار  ان��ش��اء  اىل 
مدينة  اىل  الوافدين  الزائرين 

كربالء و باقي املدن العراقية.
مبينا: ان انشاء هذا املطار يعد 
واحدا من املتطلبات االساسية 
التي حتتاجها املدينة عىل الرغم 
يف  قريبة  مطارات  وج��ود  من 
و  وبغداد  النجف  حمافظات 
كربالء  مدينة  خصوصية  لكن 
فيها  اخل��دم��ات  وخصوصية 
و  املطار،  هذا  وجود  تتطّلب 
قد عقدت هذه الندوة العملية 
استشعارا ألمهية هذا املوضوع 
يف  املستقبلية  رؤي��ت��ه  وم��دى 
ملحافظة  السياحة  الصناعة 
كربالء املقدسة وستكون هناك 
وجود  تتطّلب  كبرية  حتديات 
الداخل  من  استعداد  و  ارادة 

لتحقيق اهلدف املنشود.  
للعتبة  م��ت��ع��ددة  ن��ش��اط��ات 

احلسينية املقدسة
و من جانبه حتدث عميد كلية 
جامعة  يف  السياحية  العلوم 
كربالء الدكتور اكرم اليارسي 

شعورنا  م��ن  انطالقا  ق��ائ��ال: 
بأمهية تقديم اخلدمات ملحافظة 
التخصيص  املجال  يف  كربالء 
العلوم  كلية  ال��ي��وم  ب���ادرت 
السياحية يف جامعة كربالء اىل 
عقد ندوة ختصصية علمية عن 
املحافظة  هلذه  احللم  م��رشوع 
املقدسة و العراق بشكل عام و 

هو مطار كربالء الدول. 
واضاف اليارسي: كلية العلوم 
السياحية و بالتعاون مع العتبة 
املتمثلة  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
املهدي  عبد  الشيخ  بسامحة 
للرشعي  امل��ت��ول  الكربالئي 
تقدم  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
داع��م��ة  ج��ه��ة  ك���أول  نفسها 
تأهيل  خ��الل  م��ن  للمرشوع 
جمال  يف  طلبتها  من  اخلرجيني 

العامة  والعالقات  السياحة 
خاصة  االخ���رى،  واالق��س��ام 
املقدسة  احلسينية  العتبة  ان 
املستمرة  نشاطاتا  خالل  من 
املرشوع  تطوير هذا  اىل  تسعى 
الذي سيكون له دور كبري مهم 
السياحية يف  احلركة  تنشيط  يف 

حمافظة كربالء املقدسة.
شكة  ان  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
التابعة  ال��س��ب��ط��ني  خ���ريات 
املقدسة قامت  للعتبة احلسينية 
كوبر  شك���ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اق��د 
إلنشاء  الربيطانية  جيست 
مطار كربالء الدول، واألعامل 
وبحمد اهلل تسري بخطى جيدة 
بأقرب  واف��ت��ت��اح��ه  إلن��ج��ازه 

وقت ممكن.

تقاري�ر
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العطاء الحسيني

بين التراث والحداثة ...
قسم الصيانة في 

العتبة الحسينية يزجج 
اروقة الحرم الشريف 

االحرار: حسني نرص بالمرايا
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العطاء الحسيني

الفنية  ال���ك���وادر  ت���واص���ل 
الصيانة  قسم  يف  واهلندسية 
التابع للعتبة احلسينية املقدسة، 
احل��رم  قباب  تزجيج  ان��ج��از 
الداخل  من  املقدس  احلسيني 
باملرايا والعمل عىل احلفاظ عىل 
الرتاث االسالمي واحلداثة يف 
النقوش  واستخدام  التصميم 

اإلسالمية.
املوضوع  عن  اكثر  ولتفاصيل 
باحلاج  )االحرار(  جملة  التقت 
قسم  مسؤول  االنباري،  كريم 
الصيانة بالعتبة احلسينية والذي 
حتدث قائاًل: »تواصل الكوادر 
العمل  املرايا  وحدة  يف  الفنية 
عىل تزجيج رواق قباب احلرم 
رضيح  ف��وق  )قبة  ال��داخ��يل  

 ) ال��س��الم  )عليهم  الشهداء 
وقبة فوق باب القبلة التي تقع 
وبعض  الداخيل  احلرم  ضمن 
أّن  مبينًا  الداخلية«،   القبب 
»هناك ثالثة انواع من النقوش 
التزمناها  اإلسالمية  العربية 
ال��ع��م��ل وه���ي )ال��ن��ق��وش  يف 
النباتية،  النقوش  السليمية، 
كالنجمة  اهلندسية  النقوش 
والشكل  واخلامسية  الثامنية 
وقد  وغريها(  واملربع  املعيني 
التزجيج  اعامل  يف  استخدمنا 
خمتلفة  مواد  املرايا  تركيب  او 
والغراء  وال��الص��ق  كاجلبس 

ومن اجود األنواع«.
وأشار األنباري إىل أن »أعامل 
التزجيج باملرايا كانت آخر مرة 
اح��داث  بعد  1991م،  سنة 
حيث  الشعبانية  االنتفاضة 
من  خمتلفة  ام��اك��ن  ت���رضرت 
اوكلت  وق��د  امل��ق��دس  احل��رم 
وال��ش��ؤون  االوق���اف  وزارة 
ال��دي��ن��ي��ة آن����ذاك ال��ع��م��ل اىل 
الذين  املقاولني  من  جمموعة 
 )%  80( حوال  برتميم  قاموا 
العمل  ونفذ  احل��رم  مرايا  من 
حريف  من  جمموعة  حينها  يف 
نوعية  استخدمت  وقد  املرايا 

املنشأ  ال��ع��راق��ي��ة  امل��راي��ا  م��ن 
الرطوبة  بفعل  والتي ترضرت 
وص���دئ���ت وك���ان���ت اغ��ل��ب 
اعامل  يف  املستخدمة  النقوش 
النقوش  هي  املذكورة  الرتميم 
اهلندسية فضال عن ان الطريقة 
املستخدمة يف السابق اختلفت 
حيث  بكثري  االن  هو  ما  عن 
كانت مشاهبة للطريقة القديمة 
والتي استخدمت يف مخسينات 
امل��ايض وال��ت��ي تتجىل  ال��ق��رن 
املقرنص  احزمة  باستخدام 
واملثبت  اجلبس  من  املصنوع 
وتثبيته  وربطه  خشبية  بأعضاد 
احل��رم  س��ق��وف  اىل  ب��احل��ب��ال 
تالكت  ق��د  االخ���رى  وه��ي 
املناخ،  وتقلبات  الوقت  بفعل 
احلارض  الوقت  يف  العمل  اما 
فانه  املختصني  تقدير  وحسب 
حيث  م��ن  متانة  اك��ث��ر  عمل 
عن  اختلف  ال��ذي  التدعيم 
بالنسبة  احلال  كذلك  السابق 
للمرايا اجلديدة فعمرها حسب 
ال��ت��ق��دي��ر س��ي��ك��ون اض��ع��اف 
كوهنا  سابقتها  عن  مضاعفة 
جرت  وق��د  جيده  نوعية  من 
عليها جمموعة من االختبارات 
بمجموعة من املواد ومل تتأثر«، 

الفتًا إىل ان »العتبة املقدسة قد 
األروق��ة  تزجيج  عىل  عملت 
الرشيف  للحرم  ال��داخ��ل��ي��ة 
رفعه  وتم  سنوات،  ست  قبل 
نتيجة للعمل بمرشوع تنحيف 
ترتكز  التي  الداخلية  األعمدة 
حيث  الرشيفة،  القبة  عليها 
النقوش  رف���ع  إىل  اض��ط��رن��ا 
ثانية  مّرة  وإعادتا  الزجاجية 
وبجهود  احل���ارض  ب��ال��وق��ت 

عراقية خالصة«.
اس��ت��خ��دام  ت��اري��خ  ان  ي��ذك��ر 
ت��زي��ني ام��اك��ن من  امل��راي��ا يف 
عهد  اىل  يعود  املقدس  احل��رم 
كانت  حيث  القاجارية  الدولة 
قليلة  بمساحات  املرايا  تثبت 
الثريات  م��ن  قريبه  بمواقع 
حيث  سابقًا  الشموع  واماكن 
للمكان  جالية  تضفي  كانت 
جيلة،  ضوئية  وانعكاسات 
أم���ا امل��ن��اط��ق االخ����رى من 
مزّينة  فكانت  الرشيف  احلرم 
بمجموعة من النقوش النباتية 
رائعًا  فنيًا  إب��داع��ًا  متثل  التي 
احتواه املرقد املطهر وقد غطى 
هذه النقوش اعامل املرايا التي 

جاءت يف فرتات الحقة. 
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النشاطات  سلسلة  ضمن 
احلسينية  العتبة  هبا  تقوم  التي 
ال��ق��وات  امل��ق��دس��ة يف دع���م 
الشعبي  احل��ش��د  و  االم��ن��ي��ة 
القتال  ساحات  يف  املقدس 
املواكب  شعبة  استقبلت   ،
احلسيني  الصحن  يف  احلسينية 
ب��احل��اج  املتمثلة  ال��رشي��ف 
املستقلة  اهليئة  ال��وزين  م��ازن 
ل��دع��م ال��ق��وات االم��ن��ي��ة و 
ملدينة  التابعة  الشعبي  احلشد 
احلسيني  الصحن  ،يف  كربالء 
اللقاء  ومت��ّخ��ض  ال��رشي��ف، 
ملواقفهم  اعضائها  تكريم  عن 
البطولية طيلة ثالث سنوات، 
هذا  حرضت  »االحرار«  جملة 
سلسلة  واج���رت  التكريم 
لقاءات كان اوهلا مع مسؤول 
اهليئة  يف  العامة  ال��ع��الق��ات 
املستقلة لدعم احلشد الشعبي 
يف حمافظة كربالء الشيخ صفاء 
قائاًل:«  الذي حتدث  العبودي 
باألخ  لقاء  اليوم  للهيئة  كان 
مازن الوزين الذي قّدم الشكر 
تقوم   ال��ذي  للدور  والتقدير 
دعمها  يف  املستقلة  اهليئات  به 
املعنوي و اللوجستي  املستمر 
للقوات االمنية و ابطال فتوى 
و  جانب  من  الكفائي  اجلهاد 
املناطق  ارج��اء  يف  النازحني 

عصابات  دنس  من  املحّررة 
جانب  من  االجرامية  داعش 
اال  ه��و  م��ا  العمل  ه��ذا  اخ��ر, 
به  نقوم  الذي   القليل  اليشء 
يف  اخواننا  مساعدة  اجل  من 
ضّحوا  الذين  القتال  جبهات 
اجل  من  وامواهلم  بأنفسهم 

نرصة البلد و املقدسات«.
ال   »: ال��ع��ب��ودي  اض���اف  و   
معرّبة  و  كافية  كلامت  توجد 
عن مدى سعادة اعضاء اهليئة 
بالتكريم الذي قّدمه لنا املتول 

احلسينية  للعتبة  ال��رشع��ي 
امل��ق��دس��ة س���امح���ة ال��ش��ي��خ 
من  الكربالئي  املهدي  عبد 
الوزين  م��ازن  االستاذ  خالل 
االحرار)عليه  ايب  قبة  حتت 
حافزا  لنا  وسيشّكل  السالم( 
بالعطاء  ل��الس��ت��م��رار  ق��وي��ا 
النفس  ب��ه  م��اجت��ود  وت��ق��دي��م 
سوح  يف  املرابطني  لألبطال 
االرض  كامل  لتحرير  الوغى 
العصابات  تلك  من  العراقية 

املأجورة«.
يف سياق متصل اوضح احلاج 
مازن الوزين مسؤول املواكب 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
يأيت  التكريم   هذا  ان  قائاًل:« 
تكريميات  لسلسلة  مكّماًل 
لعدد  امل��واك��ب  قسم  هبا  ق��ام 
من مواكب الدعم اللوجستي 
سامهت  مواكب  بينها   ومن 
املناطق  يف  النازحني  بدعم 

عليها  استولت  التي  املحررة 
تلك  وم��ن  داع��ش  عصابات 
دي���اىل  و  )ت��ل��ع��ف��ر  امل��ن��اط��ق 
وكركوك( وغريها قبل صدور 
نداء املرجعية العليا يف النجف 
السيد  يف  املتمثلة  االشف 
السيستاين)دام  احلسيني  عيل 
ظ��ل��ه( م���ن خ�����الل   ف��ت��وى 
اجلهاد الكفاين و نرصة احلق، 
بعدها اجتهت هذه اهليئات اىل 
ساحات القتال لدعم القوات 
ومل  الشعبي  احلشد  و  االمنية 
الدعم  عىل  املواكب  تتوقف 
شملت  بل  فحسب  املعنوي 
اللوجستي  ال��دع��م  اي��ض��ا 
املالبس  و  الغذاء  يف  املتمثل 
امل��واد  من  وغريها  والعتاد  
االبطال  ه��ؤالء  تساعد  التي 
العصابات  ام��ام  الوقوف  يف 

االرهابية )املجرمة(«.
دور  ننسى  ال  ال��وزين«  وب��ني 

ش��عبة المواك��ب الحس��ينية تك��ّرم الهيئ��ة المس��تقلة 
لدع��م الق��وات االمني��ة والحش��د الش��عبي المق��دس

تقرير: حسنني الزكروطي / تصوير : صالح السباح

العطاء الحسيني
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يسمى  ادارت��ا  يف  الناجحة  املؤسسات  تتّبعه  اسلوب  هنالك 
جيع  املسؤول  جيعل  أن  يعني  هذا  املكشوف،  عىل  االدارة 
يقول  وقد  املوظفون،  يعلمها  باملؤسسة  املتعلقة  املعلومات 
الوضع  إىل معرفة  املوظفني ال حيتاجون  إن  التقليديون  املدراء 
املال للمؤسسة، لكن املبدع يعمل عىل إخبارهم بالوضع املال 
أو  بالسلب  مؤثرا  جمهودهم  يكون  كيف  ويعّلمهم  للمؤسسة 
ملقابلة  ملوظفيك  فرصة  وأعِط  املؤسسة،  وضع  عىل  اإلجياب 
أن  يعني  اإلدارية،  مستوياتم  خمتلف  عىل  واملسؤولني  اإلدارة 
تفتح باب االتصال بني جيع جهات املؤسسة حتى ختلق وعيا 

بوضع املؤسسة يف قلب وعقل كل موظف.
يف  احلقيقي  دورهم  املوظفون  يعي  عندما  تكون  االدارة  هذه 
احلفاظ عىل خصوصية مؤسستهم وان ال تكون معلومة ملن هو 
خارج نطاق املؤسسة أي االحتفاظ بكل ما له عالقة باملؤسسة 

من حيث عملها وارسارها .
ومن املهم ان يعلم كل العاملني باملؤسسة تفرعات املؤسسة من 
حيث االقسام والشعب ليعلموا نوعية العالقة فيام بينهم فلربام 
هنالك فرد يعمل يف قسم معني لديه فكرة ختدم قسام اخر فاذا 
كان جيهل طبيعة العمل فان هنالك الكثري من االفكار ال ترى 

النور .
فيام  االداري  التعامل  وطبيعة  االداري  النظام  ذلك  اىل  اضافة 
ضوابط  ووفق  سليام  العمل  يكون  حتى  املؤسسة  اف��راد  بني 
ادارية خالية من الثغرات التي قد تطيح بكيان املؤسسة اذا ما 

تعرضت جلهة رقابية .

المكش��وف على  سامي جواداإلدارة 

العطاء الحسيني

يف  املقدسة  احلسينية  العتبة 
م��واك��ب��ة ه���ذه اهل��ي��ئ��ات من 
تقديم  اهليئات و  خالل حتفيز 
حسب  هل���م  امل���س���اع���دات 
الرشعي  امل��ت��ول  ت��وص��ي��ات 
املقدسة  احلسينية  للعتبة 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
إليصال  سعيه  يف  الكربالئي 
القوات  حتتاجه  الذي  الدعم 
يف  املقدس  واحلشد  االمنية 
خالل  من  الساخنة  املناطق 
جانب  اىل  امل���واك���ب  ه���ذه 
عوائل  استقبال  يف  دوره���ا 
وتقديم  االب����رار  ال��ش��ه��داء 
ال��دع��م امل���ادي وامل��ع��ن��وي و 
من  املستلزمات  بعض  توفري 
اىل  وغ��ريه��ا   طبية  خ��دم��ات 

ايتام تلك العوائل«.
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َبنَي احلديث عن قداسة املعّلم 
رسالة  تشبه  التي  والتعليم 
األن��ب��ي��اء وامل��رس��ل��ني، وب��نَي 
العمل  أمه��ي��ة  ع��ن  احل��دي��ث 
أب��ن��اء  ال��ت��ط��ّوع��ي يف خ��دم��ة 
سامحة  لقاء  تلّخص  املجتمع، 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي؛ 
املتول الرشعي للعتبة احلسينية 
مؤسسة  م��ن  ب��وف��ٍد  املقدسة 
بقضاء  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ق��اس��م 
بابل،  ملحافظة  التابع  القاسم 
املقدسة،  للعتبة  زيارته  خالل 

األسبوع املايض.
أجل  من  الزيارة؛  هذه  وتأيت 
اط���الع س��امح��ة ال��ش��ي��خ عىل 
والنتائج  التعليمي  املستوى 
املؤسسة  عليها  حصلت  التي 
دورات  إقامة  إىل  تسعى  التي 
والتي  القضاء،  لطلبة  التقوية 
قبل  م��ن  كبري  بدعم  حظت 
امل��ق��دس��ة  احلسينية  ال��ع��ت��ب��ة 
العلمي  ب��ال��واق��ع  للنهوض 
عامة  ال��ع��راق  يف  والتعليمي 

وقضاء القاسم خاصة. 
وأّكد سامحة الشيخ الكربالئي 
اّن  الزائر،  الوفد  مع  كلمته  يف 
التي  والتعليم  الرتبية  »مهّمة 
امل��دّرس��ني  ب��األخ��وة  انيطت 

ملهمة  امتداد  هي  واملعلمني 
االنبياء وهي تعترب من اشف 
املهام واكثرها خطورة وحيوية 
وامهية بالنسبة للفرد واملجتمع 
التي  الرشوط  وفق  القيت  إن 
بّينها القرآن الكريم، واالخوة 
امليدان  هذا  يف  يعملون  الذين 

معًا  املهمتني  ب��ني  جعوا  إن 
فيهام  الوظيفة  اداء  واحسنوا 
يؤدونه  ما  ان  نقول  ان  امكن 
ملهمة  ام��ت��داد  ه��ي  مهام  م��ن 
املهام  اق��دس  وه��ي  االنبياء 

وامهها يف حياة الفرد«. 
»ينظر  ان  إىل  سامحته  ون��ّب��ه 

املهمة  هذه  أن  عىل  املعلمون 
التي يقومون هبا ليست وظيفة 
وانا  الوظائف؛  كبقية  عادية 
حياتم  يف  االخ���وة  م��ن  آم��ل 
وما  والتدريسية  التعليمية 
أن  وظائف  من  االن  يؤدونه 
وبداية  نيتهم  يف  يستحرضوا 
مهمة  ي���ؤدون  اهن��م  عملهم 
وتعاىل(  )سبحانه  باهلل  مرتبطة 
وهل���م ث����واب ع��ظ��ي��م وهل��ذه 
واصالح  بركة  فيها  الوظيفة 
ان  اىل  يؤدي  وعملكم  للفرد 
صاحلون  طلبة  هناك  يكون 
ممكن ان يكون منهم طبيب او 
مهندس او خطيب او أي من 
خدمة  فيها  تتّم  التي  النواحي 

املجتمع«. 

العطاء الحسيني

بعَد تلقيها دعمًا كبيرًا من قبل 
العتبة الحسينية المقدسة...
مؤسسة القاسم 

الثقافية ُتطلع الشيخ 
الكربالئي على ثمرة 

مشروعها التعليمي 
المجاني للطلبة

االحرار/قاسم عبد اهلادي
 عدسة/ حسن خليفة
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العطاء الحسيني

»تعلمون  سامحته،  وأض��اف 
ال��رتب��وي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  اآلن 
كانت  كام  ليست  والتعليمية 
يف السابق اذ أّن هناك تدنيًا يف 
العراق،  يف  التعليمي  املستوى 
والبّد ان ُتبنى العملية الرتبوية 
ال��رص��ان��ة  ع��ىل  والتعليمية 
البناء  الطالب  وبناء  واملتانة 
الرتبوي الذي يتزامن مع البناء 
ان  الكبري  اخلطر  العلمي ومن 
التعليمية جانبها  العملية  تفقد 

الرتبوي«. 
وأع������رب س���امح���ة ال��ش��ي��خ 
ال��ك��رب��الئ��ي ع��ن أم��ل��ه ب��أن 
اهتامم  امل��درس  ل��دى  »يكون 
البناء  الطالب  بناء  بكيفية 
املتني،  التخصيص  العلمي 
وان يكون هناك حتضري للامدة 
يقّدم  وكيف  املدّرس  قبل  من 
كام  للطلبة،  العلمية  امل���ادة 
الطالب عىل  تربية  منكم  نأمل 
يمكن  التي  واالخ��الق  القيم 
هذا  يتخّرج  ان  خالهلا  م��ن 
الطالب لكي يكون ناجحًا يف 
إْذ  اخالقه،  يف  وناجحًا  علمه 
ال يتّم بناء أي جمتمع اذا مل تكن 
تصاحب  تربوية  عملية  هناك 

العملية التعليمية«.
حاكم  الشيخ  قال  جهته  من 
عىل  العام  املرشف  اخلزاعي؛ 
الثقافية:  ال��ق��اس��م  مؤسسة 
مدرسني  الزائر  الوفد  »يضم 
ومعلمني يؤمنون بأمهية العلم 
ببذل  قاموا  حيث  والتعليم، 

ال��وق��ت واجل��ه��ود م��ن اجل 
لطلبة  جمانية  دروس  إعطاء 
بفرعيه  االع���دادي  السادس 
وكذلك  واألديب؛  العلمي 
املتوسط  الثالث  لطلبة الصف 
االبتدائي  السادس  وتالميذ 
دورات  بإعطاء  قاموا  حيث 
وسبت  جعة  ي��وم  كل  جمانية 
من  اب��ت��داًء  أش��ه��ر  ستة  مل��دة 
ترشين الثاين من العام املايض، 

تم  وه���ذا  القاسم  ق��ض��اء  يف 
احلسينية  العتبة  مع  بالتعاون 

املقدسة وتربية بابل«. 
»مؤسسة  ان  حديثه،  وتابع 
التي  ه��ي  الثقافية  ال��ق��اس��م 
ترشف عىل املرشوع واقرتحته 
ع���ىل ع�����دٍد م���ن امل��ع��ل��م��ني 
جتاوهبم  ف��أب��دوا  وامل��درس��ني 
الطالب،  بتدريس  ورغبتهم 
ال��ت��ج��اوب م��ن قبل  وه���ذا 
امل��درس��نَي س��اع��د يف زي��ادة 
العام  يف   )32( من  أعدادهم 
أع��داد  وص��ل  حتى  امل���ايض 
املتطوعني منهم إىل )65( بني 

معلم ومدّرس«.

اهدى الزائر السيد عيل اصغر موسويان من جهورية إيران 
اإلسالمية هدية اىل مرقد اإلمام احلسني عليه السالم عبارة 

عن نسخة قرآنية خمطوطة.
وقال موسويان ان »النسخة القرآنية كتبها بخط يده وقرر ان 

هيدهيا لإلمام احلسني عليه السالم«.
اكثر من  املخطوطة جتاوزت  كتابة  انجاز  ان »فرتة  واضاف 
مادة  ان  موضحا  يوميا,  ساعات  عرش  عمل  وبواقع  عامني 

احلرب املستخدمة صنعها بنفسه«.
وتابع تم عمل عدة نسخ مماثلة هلا اهديت ثالث نسخ منها 
فاطمة  السيدة  وأخته  السالم  عليه  الرضا  اإلمام  حرم  اىل 
احلسني  العظيم  عبد  السيد  السالم ومرقد  عليها  املعصومة 
رمحه اهلل، فضال عن اهداء نسخة اىل مرقد اإلمام عيل عليه 

السالم يف ذكرى مولده تزن 30 كيلو غراما«.
ويقول أيضا »ان إكامل املصحف جاء بربكة اإلمام احلسني 

عليه السالم«.
وينوي موسويان تقديم نسخة مماثلة يف العام املقبل اىل مرقد 

أيب الفضل العباس عليه السالم.

تقرير: ِصّديق الزرجياوي- تصوير: امحد القرييش 

اإلمام  مرقد  يه��دي  زائر 
الحس��ين )عليه         الس��الم(  نس��خة 

مخطوط��ة
 م��ن الق��رآن الكري��م
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تحقيق

املواطن  واقع  بأن  اجلميع  يدرُك 
صعب  اليوم  العادي  العراقي 
الكفيف  امل��واط��ن  ح��ال  وان 
احلياة  اوض��اع  بسبب  اصعب 
يعرضهم  الذي  االمن  وانعدام 
او  املوت  اكثر من غريهم خلطر 
وان  ذل��ك  شابه  ما  او  اخلطف 
التحديات التي تواجه املكفوف 
اهلموم  تتعّدى  اليوم  العراق  يف 
املكفوف  يعيشها  التي  العادية 
فهناك  ال��ع��امل،  ب��ل��دان  باقي  يف 
ع���دة ت���س���اؤالت ب��ح��اج��ة اىل 
املكفوفني  واق��ع  ومنها  اجابة 
املشاكل  وم��اه��ي  ال��ع��راق  يف 
الذي  وال��دور  تواجههم؟  التي 
يف  وت��أث��ريه  املكفوف  ب��ه  يقوم 
ام  سلبيًا  ك��ان  )س��واء  املجتمع 
الدعم  ذل��ك  يف  ب��ام  اجي��اب��ي��ًا(؟ 

الرشحية  هلذه  املقّدم  احلكومي 
معاناتم؟  حجم  ي���وازي  ه��ل 
احلسينية  العتبة  دع��م  واي��ض��ا 
»معهد  خ���الل  م��ن  امل��ق��دس��ة 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام 
وضعاف  املكفوفني  ل��رع��اي��ة 
يد  وتقديم  برعايتهم  البرص« 
وتلبية  هل��م  وامل��س��اع��دة  ال��ع��ون 
وجعلهم  اخلاصة  احتياجاتم 
يشعرون بروح االنسانية وجال 

احلياة والطبيعة؟.. 
ويف هذا السياق جملة »االحرار« 
اوسع  بشكل  الضوء  سلطت 
ع��ىل ه���ذه ال��رشحي��ة امل��ه��م��ة يف 
باحلصيلة  وخ��رج��ت  املجتمع 
لقائها بمعاون  التالية من خالل 
مدير معهد االمام احلسني )عليه 
وضعاف  للمكفوفني  السالم( 

حبيب  ه��اش��م  ع��ام��ر  ال��ب��رص 
»حقيقة  ق��ال:  ال��ذي  الشمري، 
واقع  ان  اجلميع  عىل  خيفى  ال 
مأساوي  العراق  يف  املكفوفني 
تقّبلهم  عدم  حيث  من  وصعب 
يف املجتمع والسبب هو عوقهم 
هذا  دل  وان  برصهم،  وفقدان 
اليشء فانه يدل عىل انعدام ثقافة 
هذه  مع  البعض  لدى  التعامل 
ثقافة  قلة  عن  ناهيك  الرشحية، 
مع  التعامل  يف  األه��ال  بعض 
البعض  وقناعة  الكفيف،  ابنهم 
من  يتمكن  ال  ابنهم  أن  منهم 
املدرسة والتعلم، إضافة  دخول 
قبل  من  املقدم  الدعم  قلة  إىل 
يعيشون  اع��امل  وتيئة  ال��دول��ة 
يدوية  اع��امل  ورش  مثل  منها 
ك��وهن��م ي��م��ت��ازون ب��ذك��اء عىل 

الرغم من  فقدان برصهم«.
من  »العديد  ان  حديثه،  وتابع 
محلة  من  هم  املكفوفني  ه��ؤالء 
من  ومنهم  العليا،  الشهادات 
ومنهم  ان��رتن��ت  منظومة  يدير 
من  ومنهم  الكتب  يؤّلف  من 
يعمل يف الربيد وصيانة االجهزة 
وت��ن��ص��ي��ب ال���ربام���ج وغ��ريه��ا 
يتم  ولألسف  منهم  والبعض 

لألسف،  التسول  يف  استغالهلم 
كثرية  م��ش��اك��ل  وت��واج��ه��ه��م 
احلياة«،  مواجهة  يف  وصعوبة 
»قد  الشمري  يوّضح  كام  وهنا 
كبري  دور  احلسينية  للعتبة  كان 
حيث  الرشحية  ه��ذه  رعاية  يف 
معهد  م��ع  وبالتعاون  عملت 
برامج  بإعداد  بغداد  يف  النور 
للمكفوفني  تأهيلية  ودورات 
العراقية؛  حمافظاتنا  كافة  من 
عىل  والكتابة  القراءة  لتعليمهم 
طريقة  وهي  اللمس  طريقتني 

وتسمى)برايل(  عاملية  املانية 
للمكفوفني،  الرسمية  الطريقة 
امل��واد  شح  الثانية  والطريقة 
باألشياء  وتعريفهم  سمعيًا 

تحّديات هائلة وآمال 
قائمة تواجه شريحة 

المكفوفين  في العراق
العتبة الحسينية تمنحهم بارقة أمل 

م والتواصل االجتماعي.. للتعّلّ

حتقيق/ قاسم عبد اهلادي- عدسة/ صالح السباح
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تحقيق
وبعدها  يتحسسوها،  لكي  عمليًا 
ت���ّم اف��ت��ت��اح م��ع��ه��د يف ك��رب��الء 
التحتية  البنية  نموذجي من حيث 
واللوازم املدرسية وتوفري خطوط 
أكّفاء  أساتذة  وجلب  السيارات 
هذه  وكل  العمل  هبذا  لتكليفهم 
اخل���دم���ات، ت��ق��ّدم )جم���ان���ًا( كام 
يف  وال��وح��ي��د  االول  املعهد  ه��و 
قبل  من  رسميًا  وجم��از  املحافظة 
العمل  ووزارة  الرتبية  وزارة 
وال���ش���ؤون االج��ت��امع��ي��ة، وق��د 
املقدسة  احلسينية  العتبة  أعربت 
الكبري هلم وتوظيف  اهتاممها  عن 
وتوظيف  املعهد  منهم يف  البعض 
القرآن  لقراءة  اجلميلة  أصواتم 
احلسينية  وامل��ج��ال��س  ال��ك��ري��م 
راتبًا  منحهم  عن  فضاًل  وغريها، 
ذوي  هيئة  قبل  من  بسيطًا  شهريًا 

اإلعاقة بوزارة العمل«.
الباحث االجتامعي  يبنّي  إىل ذلك 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  معهد  يف 
احلسينية  للعتبة  التابع  السالم(، 
أّن  امل��ق��دس��ة، م��ه��دي ص���الح، 
املكفوف  تواجه  التي  »التحديات 
اهلموم  تتعّدى  اليوم  العراق  يف 
يف  املكفوف  يعيشها  التي  العادية 
اوضاع  بسبب  العامل  بلدان  باقي 

احلرب  وكذلك  الصعبة  احلياة 
وانعدام االمن والقانون واملشكلة 
مستلزمات  انعدام  ايضًا  الكبرية 
مثل  باملكفوف  اخلاصة  التعليم 
لوحة الكتابة واحلاسوب وارتفاع 

اسعارها«. 
»املكفوف  ان  حديثه،  ويتابع 
البرش،  بني  كبقية  طبيعي  انسان 
حيتاج  العراقي  املجتمع  ولكن 

ف��ه��و جاهل  ل��وع��ي ك��ب��ري ج���دًا 
املكفوف  م��ع  التعامل  بكيفية 
واحيانًا  اجل��ارح  بكالمهم  س��واء 
حتى بطريقة تقديم املساعدة هلم، 
ان  االع��الم  وسائل  عىل  وجي��ب 
الرشحية  هذه  عىل  الضوء  تسّلط 
وان ترشح امهية معاملة املكفوف 
أّي  مثل  طبيعيًا  إن��س��ان��ًا  ب��ع��ّده 

انسان«. 
»ال��دع��م  اّن  إىل  ص��الح  وي��ش��ري 
هل��ذه  ج���دًا  ضعيف  احل��ك��وم��ي 
مستلزمات  توفري  وعدم  الرشحية 
التعليم اخلاصة هبم وكذلك عدم 
ختصيص درجات وظيفية خلرجيي 
اجلامعات من املكفوفني«، وتسعى 
تقديم  إىل  املقدسة  العتبة احلسينية 
الرشحية  هل��ذه  املتواصل  ال��دع��م 
دورات  بتقديم  ب���دأت  ح��ي��ث 
لتطويرهم وبعدها افتتحت معهد 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلم���ام 
معهد  اول  وه���و  للمكفوفني 
توجد  وكذلك  للمكفوفني  اهيل 
ووجبة  التالميذ  لنقل  خطوط 
ُيقّدم هلم  تقّدم هلم وكذلك  طعام 
وغريها  بالدراسة  اخلاص  الزي 
ه��ذا جمانًا،  اخل��دم��ات وك��ل  م��ن 
اإلنسانية  ال��رشحي��ة  هل��ذه  خ��دم��ًة 

املهّمة«.
العراقي  اجل��ي��ش  يف  ال��رائ��د  أم��ا 
التلميذ  والد  زعيل؛  صباح  مهند 
حمافظة  م��ن  )ص��ب��اح(  املكفوف 
لرشحية  »تّيأت  فيقول:  الكوت، 
املكفوفني وبفضل العتبة احلسينية  
املقدسة رعاية جّيدة، بعد أن قامْت 
نوعها  من  الوحيدة  املدرسة  بفتح 
يف العراق بعد معهد النور املوجود 
خاّصة  املدرسة  وه��ذه  بغداد  يف 
وتعليمهم  ورعايتهم  باملكفوفني 
من خالل املنهج الدرايس الكامل 
مقابل  اخلاصة وبدون  نفقتها  عىل 
باملالبس  الطفل  وجتهيز  م��ادي 
املستلزمات  وج��ي��ع  وال��ك��ت��ب 
من  النقل  خط  وكذلك  الدراسية 

املنزل اىل املدرسة وبالعكس«.
احلكومي  »ال��دع��م  ان  ويضيف 

اىل  الرشحية  ه��ذه  وحتتاج  بسيط 
باملجتمع  اكثر وان املشكلة  رعاية 
ان املكفوف وذويه هو من يطرق 
احلكومة  وليس  احلكومة  ب��اب 
عن  والبحث  بابه  بطرق  تقوم 
ذل��ك  يف  وحي���ت���اج  امل��ك��ف��وف 

والشؤون  العمل  وزارة  مراجعة 
االجتامعية من اجل احلصول عىل 
اجل احلصول عىل  من  املوافقات 
ذوي  هبيئة  اسوة  الشهرية  املنحة 
االعاقة والرعاية االجتامعية وهي 
حاجة  تسد  ولكنها  بسيطة  مبالغ 
فقرة  وهناك  وذوي��ه  للمكفوف 
اخرى وهي تفريغ املعيل للمعوق 
اذا كانت نسبة العوق فيه اكثر من 
70% ونعتمد كثريًا عىل اجلمعيات 
جعية  مثل  للمكفوفني  الداعمة 
تابعة  أغلبها  والتي  وغريها  النور 
االجتامعية  الناحية  ومن  للدولة، 
قبل  من  حمبوبًا  املكفوف  يكون 
او  العائلة  يف  كان  س��واء  اجلميع 
وللعائلة  األق���ارب  او  امل��درس��ة 
امل��ك��ف��وف  بتعليم  ك��ب��ري  دور 
بدورها  التي  االجيابية  االم���ور 
من  منهم  فالكثري  املجتمع  ختدم 
العليا  الدراسية  الشهادات  محلة 
ولدهيم تأثري اجيايب عىل املجتمع«. 
ومما يكشفه لنا زعّيل أنه »قد عمل 
ضمن  وعمله  سكناه  نقل  عىل 
ص��ف��وف اجل��ي��ش ال��ع��راق��ي من 
حمافظة الكوت اىل كربالء املقدسة 
)صباح(  ول��ده  ادخ��ال  اجل  من 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  معهد  يف 
احلسينية  للعتبة  التابع  السالم( 

املقدسة«.
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رج .. مدّونات كاظمّية ..

كاَن إلحياِء ذكرى استشهاد اإلمام موسى الكاظم )عليه السالم( في العاصمة 
بغداد، ذلك الصدى الكبير والبالغ في نفوس المحّبين والمعّزين، وكيف ال 

ومصيبة إماِمنا المسموم؛ عاشوراء ثانية!، حّتى تّدلت الكلماُت عناقيَد بكاٍء 
وحزٍن تستذكُر فاجعَته الكبيرة، والتي ارتأت مجلة )األحرار( أن تّدون بعضها لعظِم 

المصيبة التي مّرت بنا وجميل ما كتَب المحّبون.

ب��انوراما
حمائم في الضريح

توطئة
مل يدْر يف خلِد العباسيني

حني اقتطعوا
من بستاهنم مقربة

سموها فيام بعد مقربة قريش
أن السجني الذي كان حيمل الرقم واحد

سيحمل اشياعه ذات يوم
جثامنه امللقى عىل اجلرس اليها

ليصري قربه
أعىل من قصورهم
وأكثر بريقا وهيبة

من تيجان الذهب.
*********

قبل أربعني عامًا
ونيف

حني اخذتني امي
اىل باحتك الطاهرة

مل أكن منشغال بالرضيح
تطوف عليه اجلموع

بال ضغائن
باملنائر مذهبة

وعالية
بالشبابيك خمرضة بالدموع

وعليها
أدعية موجعة

وال باألبواب كبرية
وتلمع

تطرزها احلروف
فسيفساء وهبجة

كنت منشغال باحلامم
يطري
يطري

وحيط بأمان!
..كريم جخيور..
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أرواُحهم خلَف الرضيِح معّلقْة
مدٌن تنوُح وباُب حزنَِك مغلقْة

الدرُب يتعُب كّلام محَل الضحايا
فارتدى ظلَّ الغياِب لتعتَقْه

من فرِط ما ساروا اليك ختالفْت
اجسادُهْم رغَم اتساِع املشنقْة...

... علي نفل ...
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بانورام��ا

أفضل يشء نفعله اليوم يف ذكرى )موسى بن جعفر( هو أن نسعى يف قضاء حوائج املحتاجني!
..عبد الهادي البابي..

جسد  الطبيب  تفّحص  عندما 
الرجل  هلذا  هل  ق��ال:  اإلم��ام 

من عشرية!
ع���ب���ارة اخ��ت��زل��ت امل���أس���اة، 
وكشفت مدى الظلم والقسوة 
الكاظم  إمامنا  هلا  تعّرض  التي 

)عليه السالم(..
نقول سيدي يا باب احلوائج

ِقَبل اربعة  بني محل نعشك من 
سجانني

زمنية  م��س��اف��ة  ال��ي��وم  وب���ني 
جتاوزت املئات من السنني

وحيدة  جنازتك  كانت  واذا 
عىل اجلرس يف ذلك اليوم

من  م��الي��ني  ع��ش��ريت��ك  اآلن 
املحبني الذين يشّيعونك يف كل 
رضحيك  حول  ويطوفون  عام 

املقدس..
انه اخللود الذي جعله اهلل لكم 
ال  التي  السامء  اب��واب  فانتم 

ُتغَلق..
... حمد اهلل الركابي ...

بني  هو  فضّمها  دّفتيها  بني  تضّمه  أن  إىل  سعت  َمداها..  بكّل  الفضيلة  احتوى 
لتتوضأ  إليه  الطويلة  السجدة  اقرتن هبا..سعت  به وليس هو من  اقرتنت  جنبيه.. 

بنور جبينه.. فكان حليفها وصاحبها..
وكاِظم لغيٍظ امتد لسنوات طوال، يؤججه الظاملون ويكظمه بإحسان..

ورِصار كانت لفقراء اإلسالم غنى.. رِصار موسى.. هو للحوائج باب، بلغه بعلّو 
تعاىل.. كان عبدا صاحلا رأى  اهلل  باب  لبارئه فكان  بترّضع كفيه  الرشيف،  مقامه 
يف غياهب السجون وقعر الطوامري حمرابًا للعبادة.. فغرّي ظلمتها أنوارًا روحانية، 

ولسان حاله يقول: )ربِّ لطاملا دعوتك لتفّرغني لعبادتك(..
ثالثون رطاًل من السالسل واألغالل تصيل معه بثقلها..هنيئًا لطوامري ضّمت بني 
الظاهر مظلمة ضيقة،  الطوامري يف  أنفاسًا سّبحت هلل تعاىل..كانت تلك  جدراهنا 
ولكنها يف نظر اإلمام عليه السالم حدائق غّناء احتوت اآلفاق بسعتها..وكأن اهلل 

أنزل لولّيه اجلنان لتلثم أقدامه الطاهرة وتتقدس بمرآه رغاًم عىل الظاملني.
... آمال الفتالوي ...
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خضير البياتياّيها المأموُل
�ل���ث���ُم ُج�����ر�ح�����ك  �أم  ُج�����ر�ح�����ي  �أل�����ث�����م 
ر���ش��ف��ة ر�����ش����اب����ك  م�����ن  ب���ك���اأ����ش���ي  و�أدر 
ف�������وَق �����ش����ري ك����ي �رى ب���ك���ف���ك  و�م�������ش���ح 
و�����ش���ف���ق ع���ل���ى ع���ي���ن���ي ف����ان����َت ب��ح��ج��ره��ا
ي�����ا ����ش���ي���َد �لح����������ز�ن ُب�����ع�����دك �����ش����ّر ب��ي
ول����ق����د ج����ف����اين �ل�����ن�����وُم ي�������وَم ج��ف��وت��ن��ي
ف������اأن������ر ظ�������ام �ل����ل����ي����ِل م����ن����ك ب���ط���ل���ع���ٍة
ول�����ق�����د ع�������ش���ق���ن���ا �لن�����ت�����ظ�����ار وُك����ل����م����ا
����ش���ل���وت���ن���ا �حل������ي������اة  ح����ل����ك  يف  ف�������������الإَم 
�أي����ه����ي����ج����َك �لف������������ر�ط ف���ي���ن���ا م���ق���ت���ا ً
ي������ا �أي������ه������ا �مل��������اأم��������وُل ك������م م���������ّرت ب��ن��ا
ف���ا����ش���ح���ذ ُح�������ش���ام���ك ل��ل��وق��ي��ع��ة ق����م ب��ن��ا
ي������ا �أي������ه������ا �ل���������ش����ب����ُط �مل����غ����ي����ُب ب��ي��ن��ن��ا
وُت���������ش����ائ����ل �مل����ا�����ش����ن ع�����ن ح���ي���ف ج���رى
وع�������ن �ل����ن���������ش����اِء �ل���ه���ا����ش���م���ي���ات �ل���ت���ي
ب��ه جت����د  �ل�����ف�����ر�ت  ����ش���اط���ي  �ىل  و�ن����ظ����ر 
لأن����ه����ا �حل�������ي�������اُة  ب����ه����ا  ت����������ز�ل  ل  ب������ل 
ع��ر���ش��ات��ه��م �و  �لط��������ال  م����ن  و��������ش������األ 
�ف�������ا ي���ه���ي���ج���َك ح�����ن زي����ن����ب و�ل���ن�������ش���ا
ف��������اإىل م���ت���ى ي�����ا ط�����ال�����َب �ل������ث������اأر �ل�����ذي
ف���ل���ق���د ُرزئ�������ن�������ا و�مل�����������ش�����ائ�����ُب ّج�����م�����ةٌ 
م�����اأمت�����ا ح�������ن  ك�������ل  ُرزئ���������ن���������ا  ب�������ل  ل 
ح���ط���م ق�����ي�����وَد �ل���������ش����ِر و�ح���������ُد رك��ب��ن��ا

ُي�������ش���ق���ُم ف�����ر�ق�����ك  يف  ُج�����رح�����ي  ز�ل  م�����ا 
���ُم رف�������ق�������ًا ب������ح������زين ري�����ث�����م�����ا ي���ت���ب�������شّ
ط�����������وَل �ن������ت������ظ������ارك �آت��������ي��������ًا ي�������رمُن
م����ره����ُم �لح������ب������ة  ع������ن  يف  �ن��������ت  ب������ل 
�ل�����دُم َج������ّف يف ك���ب���دي  وع���ل���ى �ل���ت���ن���ائ���ي 
ف�����اق�����ّل�����ُب �ل������ذك������رى ف���ف���ي���ه���ا �ل���ب�������ش���ل���ُم
ت���ر����ش���ُم �ل�����ك�����ر�م�����ة ُ  حم�����ّي�����اك  يف  �ذ 
ط���������اَل �ن�����ت�����ظ�����ارك ب����ال����رج����ا ن���ت���و����ش���ُم
ُن���������ش����اُق ون�����ش��ت��م ������ش����رى ع���ل���ى م�����ش�����ضٍ  
ت���ت���ح���ك���م ج����م����ع����ن����ا  يف  و�ر�ذٌل 
ت���ل���ج���ُم �و  ����ش���م���ل���ن���ا  ت���������ش����ّت����ُت  ن����������وٌب 
������ُم ف������ع������دي������دن������ا مل���������ا حت������������ُل ُي������ت������مَّ
�أف����������ا ب����رح����ل����ك ل����ل����ط����ف����وِف ُت����ي����ّم����ُم
وع�������ن �ل������ذي������ن ب����ك����رب����ا ق������د َخ���ي���م���و�
���ل���ب���ت و�ط�������ف�������اٌل ل����ه����ا ق�����د ُي����ّت����م����و� ����شُ
ك����ف����ن م������ا َب������رح������ت ُت�����������ش�����ُم وُت����ل����ث����ُم
َب���ل�������ش���ُم �ل�����ك�����ر�م�����ة ِ  ع�����ن  ل���ل�������ش���ائ���ل���ن 
ك�����م م�����ن �����ش����ن����ٍن ك�������ان ح�����ي�����دُر ي�����ش��ت��م
حت��������َت �مل����خ����ي����م و�مل������خ������ي������ُم ُي���������ش����رُم
وُي������������اأُم ُي�������������َردُّ  ل  غ���������ش����ًا  ز�ل  م������ا 
ب�����ل ق�����د ج������رى ب����ال����ري����ق م����ّن����ا �ل���ع���ل���ق���ُم
وت������ق������اط������رت ب�������ن �ل������ه������م������وم م���������اآمُت
حُت����ط����ُم ع�����زم�����َت  �إن  �����ش����رك  ف����ق����ي����ود 
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 نقُف حلظات .. نفكر يف �ملا�شي وما فيه من �أمل و�أمل ..
ونقف حلظات .. نفكر يف كيف من�شي يومنا..

ونقف حلظات .. كيف ن�شتقبل غدنا..
ونقف حلظات .. نبكي على �مل قهرتنا ..

ونقف حلظات.. ن�شحك على غفلتنا.
..ونحن يف �حلقيقة يف حلظات من عمرنا متر مرور  �ل�شحاب ..

ومت�شي منا كما  مي�شي �ل�شحاب ..
فا يبقى عتاب ..
ول يبقى �أحباب.

و�مللتقي �حل�شاب..
ومت�شي بنا �للحظات لنفكر..

من يوقف لنا �للحظات لنفكر.. يف يوم �حل�شاب..

»لحظاُت تفّكر«
ابو العباس الفاخري

يذبُح �لعر�ق
تفديه يا ربي بذبح عظيم

من عهد �إبر�هيم 
جمبولون نعرف طعمها �ل�شكن

عّرج معي نحو �ل�شهامة و�ل�شجاعة و�لرجولة
هذ� �لذبيح هناك

يرفع هامه
نظر�ته �شرح �لبطولة

�أفما يكفى؟
هذي �لدماء 

دموع �أعينكم خجولة 

فتعلمو� 
يا �شا�شة �لدينار 
يا حمقى �لتدّين

�أفما يكفى؟
هاذي �لدماء

دموع �أعينكم خجولة
وكل قوتكم ودولتكم

خجولة
يذبح �لعر�ق 

غدر� 
ب�شكن �لعقوق

حسن البياتي» أفما يكفي؟ «
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علي جودة الرفاعيعليٌّ األكـــبر

ع����ل����يٌّ �لأك��������ر ف����ت����ًى �أزه�����������ر
����ش���ب���ي���ُه �مل�������ش���ط���ف���ى �أح��م��������د
�ر �ش�مَّ �إن  �ل��ب��������اأْ���ِض  ���ش��دي��������ُد 
زك�������������يٌّ غ�������ش���ن�������ه �ل���ن���ام�������ي
َّ���������ا ق����ُ�������ل ع���ل���ى ح����َ���قٍّ �أ�إن���������������
�����ش���������وؤ�ٌل ل���ي�������َض ع�������ن ج�����ه�����ٍل
�����ش���������وؤ�ٌل ل���ي�������َض ع��������ن ���ش���َ�����كٍّ

ك����َ���ث�������ٌر ع����ِ���ن���دن���ا مي��������ش��������ي
�أت�����������������اُه ي������ا ع����ل����ي �إب����ن���������ي
�أت���������ان����ا �ل���ب���ل�������ش�������ُم �ل���و�ف�������ي
م�������ولن�������ا دون  ������ش������������َ�����اٌل 
ع���ل���ي �لأك�����������ر غ���ي�����������وٌر ق���ُ��ل
ب���������������ه �لأم�������������ُر ب�������م���ع�������روٍف
ب�������اٍغ م����ِ���ن  ب�����������ه ل خ�����َ���������وَف 
ح�����������ش���ُن �ل�����ش��ب�����ط م����ا م�������اَت
ل���ِ��ج�����ي�����ٍل ح�����ا���ش�����ٍر ي���ُ��غ�����ن�����ي
ع���ل���ي �لأك�����������ر ف�������ت���ًى �أزه���������ر
ب�������ِ������ذ�ك �جل���م�������ع م�������ا ب���اىل
ع�������ي���ون �ل�������ش�������ب���ط ت���رع�������اُه
ت����ُ���ح���اك�������ي وج���������ه م�����وله��������ا
�مل���������وِت ع����ل����ى  �إن  وق���ع�����������ن���ا 
ي��ع��ل�����و �أن  ل����ِ���ل�������ح����َ���قِّ   ن������َ��ع���َ��م 

����ْر ق���������شّ م�������ا  �هلل  ن�����������ش�����ُر 
������ش�����ب�����اٌب ب����ال����ت����ق����ى ع�����ّم�����ْر
ع��������ل��������ٌي ج�����������������ّدُه ح������ي������دْر
ي����زي����ُن �ل�����ده�����َر ب���الأخ�������ش���ْر
������������ش�����������وؤ�ٌل ل�������ل�������ويل ع��������ّرْ
غ������ن������ٌي ط�����ي�����ب�����ُه �ل����ع����ن����ْر
����ي ج����ي����َل����ن����ا.. �ح�������ذْر ي����و�����شّ
ل�����دي�����ن�����ا غ������������رِه ي���خ�������ش���ْر
ب����ن����ا دي�������ن �ل����ن����ب����ّي ي���ن�������ش���ْر
ج��������������و�ُب ������ش�����ي�����دي ي�����ذك�����ْر
ي�������ش���وُد �لأر����������ضَ �أه������ل �ل�����ش��ْر
ع�����ل�����ى دي�����������ٍن ب���������ِه ن���ف���خ���ٍر
ب��������ِه �ل�����ن�����ه�����ُي ع������ن �مل����ن����ك����ْر
ب������ه �ل������ط������اغ������وُت ف���ل���ي���ق���ه���ْر
ح�������������ش������ٌن ك�������ل�������ُه ج������وه������ْر
ح�������ش���ُن �ل�������ش���ب���ط ق����ل �أك������ْر
����ْر ق���������شّ م�������ا  �هلل  ن�����������ش�����ُر 
ي���ق���ي���ن���ًا ي�����ره�����ُب �ل���ع�������ش���ك���ْر
ل�����ل�����ي�����ل�����ى �أّم�����������������ه م����ن����ظ����ْر
ب����ق����ل����ٍب ن�����اب�����������ضٍ ي���ح�������ش���ْر
م�����ْر ع����ل����ي����ن����ا  �مل��������������وُت  �أو 
ي���ظ���ه���ْر �أن  ل�����ل�����دي�����ِن  ن�����ع�����ْم 
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سليم كريم كريمشانَّ الحسيَن حياتنا ومماتنا

�ح���ب���ب���ُت ع���ط���ر �حل�����ق ح���ت���ى �أن���ن���ي
�حل�����ُق ي��ب��ق��ى يف �حل���ي���اة ع��ل��ى �مل���دى
ول����ن����ا ب������اأخ������اق �ل����ُث����ق����ات م��ث��اب��ة
م���وؤي���د� �ل�����زم�����ان  ���ف���ر  ����شِ وي����ك����ون يف 
وت������ب������ارك �لي����������ام �����ش����َر ح���ي���ات���ه
ُم����ع����ززً� ب���احل�������ش���ن  �ل���ت���ب���اه���ي  ويَل 
وم���اذن���ا ���ش��ب��ي��ل��ن��ا   .. �حل�������ش���ن  �ن 
ودل�����ي�����ل رف����ع����ت����ِه وف���ي�������ض ع��ط��ائ��ه
م�������ش���ار ه���دى ك����ل ع����ادي����ة وك������ل  يف 
ت���ب���ق���ى ل����دي����ن �لت����ق����ي����اء ع���اق���ة
ه���و ُح�����ش��ن��ن��ا. ن��ح��ن ل���ه دوم������ًا ِف����دًى
مل��ن �����ش����رٌف  �لأُىل  ����ش���رف  �����ُه  ُح�����َبّ ي����ا 
ن��ح��ي��اه �ل��������ذي..  ل����و �حل������ُب  ح�����ٌب . 
م���ع���م���ورة �آف����اق����ه����م   .. ب������ِه  ك����ان����ت 

ب��دي��ا ������ش����ّم  �ن  �ق����ب����ل  ُع��������دُت  م����ا 
وط������ن ي����ري����د م�����ن �خل�����ل�����ود ���ش��ب��ي��ا
م����ن ����ش���اي���ر �حل�����ق �������ش�����ر�ح ط��وي��ا
����ش��ي��ا �ل�����ُرق�����ي..  وي����ك����ون يف ط�����ور 
وم������ن �ل����ن����ج����اح ُي������ت������وج.. �لك���ل���ي���ا
ت��ب��ج��ي��ا ُم����ب����ّج����ل  �حل�������ش���ن  ذ�  ه����و 
ي��ب��ق��ى �حل�����ش��ن ع��ل��ى �ل����ده����ور دل��ي��ا
�ل��ت��ه��ل��ي��ا وذ�  ل�����ه  �ل�����������ورود  ه������ذ� 
ي���ن�������ش���اُب ذك��������ٌر ل���ل���ح�������ش���ن ج��م��ي��ا
ف���ي���ه���ا �مل������ك������ارم ُف�������ش���ل���ت ت��ف�����ش��ي��ا
تبديا ن��رت�����ش��ي  ل  وب��ح��ب��ه  ��رن��ا  ���شِ ه��و 
ق��ب��ي��ا �حل�������ش���ن  ُح�������ِب  يف  َي����ب����ق����ون 
�أدرك��������ه �ل����ع����ب����اُد وح��������ددوه ���ش��ب��ي��ا
وب��������ِه ي���ع���ي�������ش���ون �ل�������ش���م���ّو ط���وي���ا
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الشيخ محّمد حسن النجفي )ُقّدس سّره(
المعروف بـ )صاحب الجواهر(

العامل والفقيه واملحقق الشيخ  حممد حسن ابن الشيخ باقر ابن الشيخ عبد الرحيم ابن األغا حممد الصغري ابن االغا 

عبد الرحيم الرشيف الكبري األصفهاين النجفي املعروف بالشيخ صاحب اجلواهر.

والدته: ولد الشيخ قدس رسه حوال عام 1192ه بمدينة النجف األشف.

من أساتذته: )الشيخ جعفر كاشف الغطاء، الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء، الشيخ حممد ابن الشيخ 

جعفر كاشف الغطاء، السيد أبو احلسن ابن السيد حسني العاميل، الشيخ قاسم حميي الدين(.

” املعروف بالشريازي الكبري، الشيخ حمّمد  من تالمذته: )الشيخ مرتىض األنصاري، السّيد حمّمد حسن الشريازي 

اإليرواين املعروف بالفاضل اإليرواين، الشيخ حسن ابن الشيخ أسد اهلل الكاظمي، الشيخ عبد الرحيم الربوجردي، 

جعفر  الشيخ  )الكوهكمري(،  الرتك  حسني  السّيد  ياسني،  آل  حسن  حمّمد  الشيخ   ، األصفهاين  باقر  حمّمد  الشيخ 

التسرتي، وآخرون من العلامء األفذاذ(.
من أقوال العلامء يف حقه:

1- قال الشيخ القمي يف كتابه هدية األحباب: »أنه مريب الفضالء واألدب الروحي لكافة العلامء الذي من عىل جيع 

الفقهاء بتأليفه هلذا الكتاب الرشيف واجلامع املنيف الذي هو كالبحار بني كتب احلديث«.

الفقهاء واألب  الفضالء وشيخ  الشيخ األجل األفقه مريب  »انه  الرضوية:  الفوائد  القمي يف كتابه  الشيخ  2- وقال 

الروحاين لكافة العلامء ومروج األحكام وغوث األنام«.

3- قال الشيخ كاشف الغطاء يف كتاب نبذة الغري: »أنه حميي السنة ومميت البدع ، خشن يف ذات اهلل ال تأخذه فيه 

لومة الئم، وليس ألحد فيه مهمز وال لقائل فيه مغمز، رجعت إليه الشيعة عن بكرة أبيها، وخرج من حتت منربه من 

العلامء املقلدين ما ال حيىص بعدد«.

الفائق  زمانه  وواحد  األمحدي،  الفقه  يف  عرصه  واحد  »أنه  اجلنات:  روضات  كتابه  يف  اخلونساري  السيد  قال   -4

عىل كل أوحدي، معروفا بالنبالة التامة يف علوم األديان، وموصوفا بني اخلاصة والعامة بالفضل عىل سائر العلامء 
واألعيان«.

من مؤّلفاته:

* جواهر الكالم يف شح شائع اإلسالم.

* هداية الناسكني من احلّجاج واملعتمرين.

* نجاة العباد يف يوم املعاد ، رسالة عملية .
* األصول .

* اإلرث .
* رسالة يف أحكام األموات.

* رسالة يف الدماء الثالثة.
* الرسالة اجلامعة .

* شح اللمعتني إىل الصالة .
* مقتل احلسني عليه السالم .

* رسالة يف اإلمامة ، وهي رد عىل رسالة اآللويس .
* منظومة يف النحو .

وفاته:

تويف الشيخ قدس رسه يف يوم األربعاء غّرة شهر شعبان من عام 1266ه بالنجف األشف، وُدفن بمقربته املجاورة 

ملسجده املشهور ، وقربه معروف ُيزار.

علماء األمة

)1192ه ـ 1266ه(
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العراق،  عىل  متر  التي  الفوىض 
جنون ظاهر عىل واقعه وبجميع 
ارك��ان��ه يف ه���ذه االي�����ام.. اىل 
قانون  واي  ستستمر..؟  متى 
ويقننها  سيحاكمها  ع��رف  او 
وصلت  ع��ل��ي��ه��ا..؟  وي��ق��يض 
ان  خيشى  مرحلة  اىل  االم���ور 
حيث  الالعودة،  مرحلة  تكون 
التعامالت  يف  املوازين  انقالب 
بني الناس، النعدام الثقة فالكل 
ال  والدنيا  الكل،  عىل  يضحك 
والصادقني  الثقات  م��ن  ختلو 
ولكنهم  والوطنيني،  والنشامى 
الرتفاع  ال��ت��داول  ن��ادرة  عملة 
ث��م��ن��ه��ا، وخي����اف ع��ل��ي��ه��ا من 
قيمهم  جل��وه��ر  االن���ق���راض، 
وعلينا  واالخالقية  االنسانية 
بام  واظ��ه��اره��م  عنهم  البحث 
يليق هبم من احرتام بعد ان حل 
الغاب،  شيعة  مرشعو  حملهم 
هذه الرشيعة التي تاكل االخرض 
اىل  يشء  كل  وحت��ّول  واليابس 

رماد.
اهن���ا ح���رب ال��ف��وىض وع��دم 
يعيشه  م���ا  ه���ذا  ال���الم���ب���الة، 
السبيل  كيف  ولكن  اجلميع، 
باتت  عرص  يف  ايقافها..؟  اىل 
مداسة  االنسان  حقوق  شعة 
الكتب  يف  عبارات  واصبحت 
التي  الترصحيات  يف  متداولة 

ال��ق��رار،  اص��ح��اب  هب��ا  يتشدق 
وال  تسمن  وال  تغني  ال  ولكنها 
حتدد مصريا  وال تنقذ اناسا وال 
مستقبال  تصنع  وال  طفال  تريب 
حرة  مستقلة  دول��ة  تبني  وال 
وحتّقق  ابناءها  حترتم  ديمقراطية 
بينهم..ويبدو  فيام  العدالة  هلم 
لن  التدمريية  الفوىض  هذه  ان 
النهائي  التطهري  بعد  اال  تتوقف 
كل  ع��ىل  والقضاء  للفاسدين 
واملرتشني  املزيفني  التعليم  جتار 
اخلصوصية  الدروس  ومروجي 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزاريت  يف 
اهنا  العلمي،  والبحث  العال 
التي  التعليمية  الفوىض  جريمة 
بمهنة  واالستهتار  احلقد  تنمي 
جريمة  وقدسيتها،  التعليم 
يف  وامل����درس  املعلم  يصنعها 
نفوس طلبتهم تبعدهم عن حب 
واملقدسات  واالرض  الوطن 
االنتقام  منهج  م��ن  وت��ق��رهب��م 
املعلم  ذل��ك  صنعه  مل��ا  امل���ادي 
روح  عمق  يف  وامل��ادي  اجلاهل 
طالبه منذ اول خطوة يف الرتبية 
االبتدائي(...  االول   ( والتعليم 
وهنا شاهد عيان عىل زمنني من 
التعليم، االول كيف كان املعلم 
هيلك نفسه يف الصف حتى يفهم 
)يقرأ  واالرق��ام  احلروف  طالبه 
ويقلد  ويصيح  ويركض  وينشد 

الطالب  حتى  االصوات(  انواع 
املعلم،  وحي��ب  ال��درس  يعشق 
السابق  التعليم  اساتذة  وصدى 
االم��ث��ال..  به  ي��رضب  ي��زال  ما 
ف��ك��ان امل��ع��ل��م ي��ع��ّل��م وي���ريّب 
والزمن  وتغّذي،  تريّب  واالرسة 
احلال عكس ما كان يف املايض؛ 
انتقاميون  املعلمني  بعض  اليوم 
من الطالب واالرسة وال نرشح 
للرتبية  م��ع��روف��ة  الهن���ا  ك��ي��ف 
وخمترصها  سواء  عىل  واالرسة 
ت��ريب  ال��ت��ي  ه���ي  االرسة  ان 
دروسا  وتدفع  وتغذي  وتعلم 
راتبه  يقبض  واملعلم  خصوصية 
مع الرشاوي السحت بال ضمري 
والويل  لوامة...  نفس  او  واعز 
كل الويل لالرسة التي ال تتعاون 
فورا  يصدر  فاحلكم  املعلم،  مع 
عال  كان  وان  الطالب  برسوب 
والتفوق...هذا  والرتبية  اخللق 
مثل  العراق  تاريخ  يشهده  مل  ما 
الفوىض  وه��ذه  التخلف  ه��ذا 
التعليمية وهذا احلقد بني املعلم 
احلقد  هذا  والطالب،  واالرسة 
زرعه  من  نعرف  ان  من  الب��د 
الرتبية  يف  ومل���اذا  النفوس  يف 

والتعليم بالتحديد..؟
وباله  الن  استئصاله  اجل  من 
سيوصل  ب��ه،   التامدي  حالة  يف 
ونفسية  ضمنية  اح��ق��اد  اىل 

وان��ع��ك��اس��ات��ا خت��ل��ق ف��وىض 
نتائجه  وج��ن��وهن��ا  تتوقف  ل��ن 
االع���ت���داءات ع��ىل ال��رتب��وي، 
وامتالء قلب الطالب بالغل عىل 
معلمه وحياول االنتقام النه ميز 
املميز  ورسب  ونجحه  الفاشل 
مشاعة  حالة  وه��ذه  وسحقه.. 
وحسب  كربالء  مدينة  يف  ليس 

بل بجميع حمافظات العراق.
اهنا رصخة عالية نرفعها اىل جيع 
يف  العراق  ابناء  من  املخلصني 
العال  والتعليم  الرتبية  وزاريت 
لدهيم  ب��ام  بعجالة  ليتحركوا 
مرشفني  من  خملصة  ك��وادر  من 
امليدانية  املتابعة  يف  ت��رب��وي��ني 
واجلادة يف قصم ظهور الفاشلني 
م���ن امل��ع��ل��م��ني وامل���درس���ني 
املثقفة  الرتبوية  النخبة  وتصعيد 
النظر  وج��ه��ات  استبيان  بعد 
ثم  ومن  واالرسة  الطالب  من 
املهني  التعليم  طرائق  استخدام 
تتعلم  ان  وامت��ن��ى  احل��دي��ث... 
به   تقوم  ما  التعليمية  اجلهات 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
املقدسة من جهد تربوي حقيقي 

يف مدارس الوارث التابعة هلا.

جنون الفوضى في العراق.. 
التربية والتعليم إنموذجًا!

رأي

حيدر عاشور
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الجدُّ األكرم والسبط األعظم..

ال��س��الم،  عليه  احل��س��ني  ول���د 
عليه  اهلل  )صىل  الرسول  وجده 
الرسالة  بثِّ  يف  منهمك  وآل��ه( 
اإلس��الم��ي��ة، وال���دول���ة آخ��ذة 
ب���األوج وال��رف��ع��ة، وال��رس��ول 
أمورها،  يدبر  ينفك  ال  القائد 
ويعالج  م��ص��احل��ه��ا،  وي��رع��ى 
فاحلسني  هلا،  وخيطط  شؤوهنا، 
فلك  يف  ي��دور  ال��ذي  السبط، 
ج���ده ال���رس���ول، وجي��ل��س يف 
ظهره،  ع��ىل  ويصعد  ح��ج��ره، 
بد  ال  وكاهله،  عاتقه  ويرتقي 
من  وج���وده  بكل  يمتلئ  وأن 
فهو  وحديثه،  ال��رس��ول  ك��الم 
كل  ويرى  يقول،  ما  كل  يسمع 
ما يفعل، وقد عاش جده سبعًا 
من السنني، تكفيه ألن يعي منه 

يف  تعد  التي  األم��ور  من  الكثري 
لرسول  حديثا  العلامء  اصطالح 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، وُسنة 

له.
برواية  عساكر  اب��ن  ابتدأ  وق��د 
سمعها  التي  األحاديث  بعض 
احلسني من جده ، وأول حديث 

ذكره هو: 
سمعُت  ال��س��الم(:  )عليه  ق��ال 
عليه  اهلل  )ص���ىل  اهلل  رس����ول 
وال  مسلم  من  ما  يقول:  وآل��ه( 
مسلمة يصاب بمصيبة وإن قدم 
عهدها، فيحدث هلا اسرتجاعًا، 
ذلك،  عند  له  اهلل  أح��دث  إال 
عليها  وع��ده  ما  ث��واب  وأعطاه 

يوم أصيب هبا.
أو من القدر أن يكون هذا أول 
اإلمام  ترجة  يف  ي��روى  حديث 

أن  أو  السالم(؟  )عليه  احلسني 
الرسول أراد أن يلّقن احلسني يف 
أول دروسه له، درسا يف الصرب 
قطب  تكون  التي  املصيبة،  عىل 
باسمه  ومقرونة  سريته،  رحى 

مدى التاريخ؟
لعربة   – ح��ق��ًا   - ذل��ك  يف  إن 
وحديث ثاٍن نقله ابن عساكر يف 

ترجة اإلمام )عليه السالم(:
يرفع   - حدثني  أيب  إن  ق��ال: 
اهلل  )ص��ىل  النبي  إىل  احل��دي��ث 
عليه وآله(- أنه قال: املغبون: ال 

حممود، وال مأجور.
فإن  عظيم:  نبوي  درس  وه��ذا 
يستتبع  لدنياه  اإلن��س��ان  عمل 
يستتبع  آلخرته  وعمله  احلمد، 

األجر، واألعامل بالنيات.
أما أن حيتال عليه ويغبن، فيؤخذ 

منه ما ال نية له يف إعطائه، فهذا 
عىل  حيمد  ال  الذي  املغبون  هو 
يؤجر  وال  يعاتب،  مل  إن  فعله 
اهلل  وجه  به  يقصد  مل  يشء  عىل 
لتجرؤ  أداة  ه��و  ب��ل  واخل���ري، 
الغابنني واستهتارهم، كام يؤدي 
إىل االستهزاء بالقيم واستحامق 

الناس.
إىل  دع���وة  احل��دي��ث  ه��ذا  ففي 
يف  حتى  واليقظة،  واحلذر  التنبه 
األمور البسيطة الفردية، فكيف 
ترتبط  التي  املصريية  باألمور 

بحياة األمة؟
ع��ربة،   - أيضا   - ذل��ك  يف  إن 
عليه  اهلل  )صىل  الرسول  لقنها 

وآله( حلفيده. 
مع أبيه في المشاهد..

ك��ان��ت ح���روب اإلم����ام أم��ري 

من كتاب الحسين 
)عليه السالم(.. 
سماته وسيرته

تأليف: السيد محمد رضا الحسيني الجاللي

م��ن  وأرق��ام  تواري��خ 
سيرِة س��يد الشهداء 

)عليه السالم(..

أجمع المؤرخون على أن والدة اإلمام سيد الشهداء الحسين )عليه السالم( كانت في سنة أربع من الهجرة، ومحدثو  الشيعة 
وعلماؤهم أثبتوا والدته سنة )ثالث( من الهجرة.

ونقل ابن عساكر عنهم والدته في شهر شعبان، لليال منه أو لخمس ليال بالضبط، والمشهور في الثالث منه.
مكان الوالدة/ المدينة المنورة:

بالضبط في بيت علي وفاطمة الزهراء، المجاور لدار الرسول )صلى اهلل عليه وآله(، والواقع في داخل المقصورة الشريفة، 
وسط المسجد النبوي الشريف ثاني الحرمين الشريفين، من أفضل بقاع األرض.
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السالم(،  )عليه  عيل  املؤمنني 
ال��والء،  أهل  حمك  ومشاهده، 
وجم��م��ع أه���ل ال��ص��ف��اء، من 
أصحاب  من  النجباء،  الصفوة 
وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  الرسول 

والتابعني هلم بإحسان.
فمن أدرك الفتح حلق به، وكان 
خرجوا  الذين  يقارع  ركبه،  يف 
عىل إمام زماهنم من الذين نكثوا 
ونابذوه  املدينة،  يف  له  بيعتهم 
تقودهم  ال��ب��رصة،  يف  احل���رب 

أمهم عىل اجلمل.
صفني،  يف  عليه  بغوا  والذين 
هو  اهلاوية،  إىل  معاوية  يقودهم 
وفئته الباغية، والذين مرقوا من 
الدين، ساحبني ذيول اهلوان يف 

النهروان.
كان  ال��س��الم(  )عليه  عليًا  إن 
حمور احلق يف عرصه، يدور معه 
املختار،  النبي  بنص  دار،  حيثام 
واحلق  احلق،  مع  عيل  وبقوله: 
مع عيل يدور معه حيثام دار، أو: 
مل يفرتقا حتى يردا عيلَّ احلوض.
املهاجرين  من  النبي  وصحابة 
الذب  يف  يتفانون  واألن��ص��ار، 

ويتهافتون  ونرصته،  اإلمام  عن 
بأرواحهم  مضحني  يديه  بني 
دونه، بعد أن وجدوا يف شخصه 
ال��ن��ب��وة،  دالئ���ل  ك��ل  متمثلة 
أخ��ب��ار  ك��ل  ع��ن��ده  ومتحققة 

الرسالة.
ب��ني احلق  ال��ف��اروق  وع���امر - 
يأمتر   - الفتنة  يف  وال��ب��اط��ل 

بأوامره.
السبطان  املتألقان،  والنجامن 
أهل  شباب  سيدا  األك��رم��ان، 
أبيهام، ويسريان  اجلنة يف ركاب 

يف ظلِّ رايته.
أهنم  يفتخرون  أول��ئ��ك  وك��ل 
الذي  اإلمام  مع  للكون  وفقوا 
ألصحاب  كان  كام  احلق،  يمثل 
اهلل  الفخر بصحبته )صىل  النبي 

عليه وآله(.
وقد رووا يف تسمية األمراء يوم 
اجلمل: وعىل امليرسة احلسني بن 

عيل.
أم��ري  تعبئة  يف  امل��ح��يل  وذك���ر 
املؤمنني )عليه السالم( لعسكره 
ميمنته  خيل  ع��ىل  ص��ف��ني:  يف 
احلسن واحلسني، وعىل رجالتها 

بن  ومسلم  جعفر،  بن  اهلل  عبد 
بن  حممد  امليرسة  وع��ىل  عقيل 
احلنفية وحممد بن أيب بكر، وعىل 

رجالتها هاشم بن عتبة.
بن  اهلل  عبد  القلب  جناح  وعىل 
األشرت،  رجالتها  وعىل  العباس 

واألشعث.
وعىل الكمني: عامر بن يارس.
في وداع أخيه الحسن..

السالم(  )عليه  احلسني  وق��ف 
كل  يف  وشقيقه  صنوه،  ينعى 
ويف  ال��ف��ض��ائ��ل،  ويف  احل��ي��اة، 
الوالدة  يف  سبقه  وإن  املشاكل، 
فقد  أي��ام،  وع��رشة  أشهر  ستة 
سنني،  عرش  الشهادة  يف  سبقه 
ألقاها احلسني  التي  الكلمة  ويف 
املعاين  من  كثري  أخيه  قرب  عىل 
الصنو  هذا  لسان  عىل  اجلامعة، 
)عليه  ق���ال  ب��أخ��ي��ه،  امل��وت��ور 
حممد،  أبا  اهلل،  رمحك  السالم(: 
عند  احل���ق  ل��ت��ن��ارص  ك��ن��ت  إن 
مظانه، وتؤثر اهلل عند مداحض 
الباطل ويف مواطن التقية بحسن 
جليل  وتستشف  ال���روي���ة.. 
حاقرة،  هلا  بعني  الدنيا  معاظم 

ط��اه��رة..  ي��دا  عنها  وتقبض 
بأيرس  أعدائك  ردة  ما  وت��ردع 
املؤونة عليك، وأنت ابن ساللة 
احلكمة،  لبان  ورضيع  النبوة، 
وإىل روح ورحيان، وجنة نعيم، 
أعظم اهلل لنا ولكم األجر عليه، 
ووهب لنا ولكم السلوة وحسن 

األسى عليه.
ي��ع��ز ع��ىل أيب ع��ب��د اهلل  ح��ق��ًا، 
يف  عضده،  يفقد  أن  احلسني، 
شوكة  حيث  الظروف  أحلك 
بني أمية يف تقو، وأحوال األمة 
ترد، وقد كان اإلمام احلسن  يف 
)ع��ل��ي��ه ال���س���الم( ص���ام���دًا يف 
حتملها،  التي  املعاناة  مواجهة 
مع  الصلح  غصص  فتجرع 
إليه  أجلأه  الذي  ذلك  معاوية، 
وهن اجلبهة الداخلية، وشاسة 
وتسلل  اخل��ارج��ي��ني،  األع���داء 
وفساد  جيشه،  أمراء  من  اخلونة 
إىل  اخلالق  وانعدام  األمة  خلق 
وحّب  الدنيا  عىل  التكالب  حد 

احلياة، واهلروب من املوت.
)عليه  احلسن  اإلم��ام  ك��ان  إن 
املصاعب،  هذه  يواجه  السالم( 
كان  بل  وح��ي��دًا،  يكن  مل  فإنه 
يعضده،  ج��ان��ب��ه  إىل  احل��س��ني 
السالم(  )عليه  احلسني  لكن 
ح����ني ي��ن��ع��ى أخ������اه س���وف 
أعباء  م��ن  سيتحمله  مل��ا  يبقى 
املسؤوليات، وحيدًا، بال عضد.
يفرض  اإلهلي  الواجب  ولكّنه 
كل  أم��ام  يقف  أن  اإلم��ام  عىل 
كيان  ت���ّدد  ال��ت��ي  التحديات 
خطرية  كانت  مهام  اإلس���الم، 
حساب  ع��ىل  ول���و  وص��ع��ب��ة، 
وجود شخص اإلمام الذي هو 
هو  وهذا  الوجود،  يف  من  أعز 
جده  من  تلقنه  ال��ذي  ال��درس 
شابًا،  أبيه  ومن  طفاًل،  الرسول 

ومن أخيه كهاًل.
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مشاركات

العراقي!الشارع... ظواهر في 
 ت��ف��اق��م��ت ف����وىض ال��ش��ارع 
من  جنونا  وت����زداد  ال��ع��راق��ي 
خ����الل دخ�����ول ال��ك��ث��ري من 
الفاقدة  واملستلزمات  البضائع 
والبعيدة  النوعية،  للسيطرة 
االقتصادية  العقوبات  بند  عن 
حتول  بموجبها  والتي  والدولية 
املحيل  التصنيع  اىل  يشء  ك��ل 
الناجحة  البدائل  واستخدام 
مسيطرًا  آن��ذاك  املوقف  وك��ان 
سقوط  وبعد  ما،  حٍد  اىل  عليه 
ت��رك  2003م   ع���ام  ال��ص��ن��م 
دخول  يف  ال��غ��ارب  عىل  احلبل 
املنتج  قتلت  البضائع  من  انواع 
الوطني يف عقر داره..اضافة اىل 
التي نخرت  الظواهر الالنسانية 
فتح  نتيجة  العراقي  املجتمع 
املوت  لتجار  احلدودية  املنافذ 
االم��ور  اكثر  وم��ن  بأنواعهم،  
العراق  اىل  دخلت  التي  فوىض 
ه��ي ال��س��ي��ارات وال��دراج��ات 
غري  عشوائيا  دخوهلا  كان  حيث 
يفّعلها  قانون  او  بقرار  منضبط 
بدائرة  حدا  مما  دخوهلا  وينظم 
مؤسسات  احدى  العامة  املرور 
املتهالكة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
للحد  خجولة  ضوابط  بإصدار 

من  اقل  السيارات  دخ��ول  من 
ذوي  وارس��ال   1990 موديل 
ملنع  للحدود  واختصاص  خربة 
املشمولة  غري  العجالت  دخول 
املرشوع  يصمد  بالضوابط..مل 
وتردي  املعنيني،  لفساد  طوياًل 
استشعرت  األمنية..  االوض��اع 
االع���داد  بخطر  امل���رور  دائ���رة 
اهلائلة الداخلة للعراق واملشاكل 
حيث  من  ترافقها  كانت  التي 
وال���رش���اوي اضف  ال��دخ��ول 
العجالت  ترقيم  مشاكل  اليها 
مفاده  ثان  منع  بإصدار  فقامت 
التي  امل��رك��ب��ات  دخ���ول  ع���دم 
2000م  عام  عن  موديلها  يقل 
،وحاليا  شافيا  ح��ال  حي��ل  ومل 
لنهاية  ضوء  االف��ق  يف  يلوح  ال 
ازدياد  وبني  املوضوع  هذا  نفق 
اص��دار  وب��ني  املركبات  اع��داد 
سياسة  شاعت  اهلامة  القرارات 
املوت  رائحة  وانترشت  القتل 
وظهرت  العراق  انحاء  كل  يف 
ففي  متكافئة  غ��ري  معادلة  لنا 
ح��ني وج��ود س��ي��ارات جديدة 
ال  سائقون  لنا  ظهر  وحديثة 
يعرفون سوى مسك دفة القيادة 
اجواء  ونرش  اجلنونية  والرسعة 

فانترشت  تواجدوا  اينام  الرعب 
احلوادث بكثرة يف اغلب مناطق 
العراق وال يمر يوم إال ونسمع 
التواصل  خ��الل  م��ن  ن��رى  او 
االجتامعي باحلوادث التي حتصد 
عرشات االبرياء التي ال متيز بني 
رجل او امرأة او طفل...نتحرس 
ايام  امل��رور  قانون  عىل  احيانا 
االج��راءات  كانت  كيف  زم��ان 
للحصول  للمتقدمني  صارمة 
كان  حيث  س��وق  اج���ازة  ع��ىل 
ليس  شامال  النظري  االختبار 
للعني واحل��واس االخ��رى فقط 
العالمات  اىل  يتعداه  بل  مرورًا 
واالرشادية  التحذيرية  املرورية 
متمثال  العميل  االخ��ت��ب��ار  ث��م 
واختبار  امليدانية   اخلطة  باختبار 
تلك  جتاوز  يف  السائقني  مهارة 
االختبارات  آخر  وكان  العقبة 
عىل  احل��ص��ول  وقبل  امليدانية 
اىل  املتقدم  خروج  هو  االج��ازة 
الشارع وممارسة واجب شطي 
ضابط  بتقييم  وي��ك��ون  امل���رور 
الواجب هبا  مارس  التي  املنطقة 
ومن ثم اصدار اجازة السوق...

اليوم  ش��وارع��ن��ا  يف  حيصل  م��ا 
باألمس  حصل  ما  عكس  هو 

ومهارة  السيارة  نوع  حيث  من 
وهذه  الشارع  وحالة  السائقني 
ثالثية احلوادث فكلام طبق قانون 
أخالق   -0 ذوق  ف��ن0-   ( ال 
بتحسن  كبري   االمل  من  فان   )
اخلتام  ..ويف  امل���روري  واقعنا 
اشدد بمناشدايت التي امتنى هلا ان 
جتد ترحيبا لدى االوساط املعنية 
خصوصا  بموجبها  والعمل 
واملتابعة  ال��غ��رام��ات  م��وض��وع 
خصوصا  الرشاوي  من  واحلد 
ومنح  القيادة  اختبار  مفصل  يف 
السيارة وتفعيل  لقيادة  الرخص 
صنعت  اداة  املركبة   ان  مبدا 
وكذلك  للقتل  وليست  للنقل 
لعنارص  ال�����دوري  ال��ف��ح��ص 
املركبات  يف  واالم��ان  السالمة 
يف  حريق  مطفأة  وج��ود  فلربام 
وسالمة  احرتاقها  تقي  املركبة 
آخرين  اب��ري��اء  وان��ق��اذ  سائقها 
بمركبة  حريق  نشوب  حالة  يف 
واوجهه  كالمي  واشدد  اخرى 
كانوا  ال��ط��ري��ق  مستعميل  اىل 
عىل  باحلرص  مشاة  ام  سائقني 
مستخدمي  وسالمة  سالمتهم 
عىل  واحلفاظ  االخرين  الطريق 
هي  والتي  العامة   املمتلكات 
بالنتيجة  للجميع وعدم التهاون 
واألمان..امتنى  املتانة  ب��رشوط 
للجميع السالمة والعودة ساملني 
رسم  نستطيع   حتى  ذوهيم  اىل 
الزمن  ايام  حتاكي  جيلة  صورة 

اجلميل ..

عيسى اخلفاجي
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مشاركات
وسائل  اح���دى  يب  اتصلت 
االعالم إلجراء لقاء تلفزيوين 
االم��ور  لبحث  معي  مباش 
العسكرية واالقتصادية للبالد  
ملفات  ب��ت��ح��ض��ري  وق��م��ت 
اخلاصة باللقاء واتصلت بأحد 
الذين لدهيم خربة  االصدقاء  
هي  ما  التلفزيوين   املجال  يف 
حتضريها  جيب  التي  االم��ور 
باإلطالع  وقمت  اللقاء   يف 
واملجالت  الكتب  بعض  عىل 
النقاش  بموضوع  اخل��اص��ة 
جديدة  م��الب��س  واش��رتي��ت 

يف  بالبحث  وقمت  وغالية 
النت عن اللقاءات وأرسارها 
وخ��رج��ت  ل ع��ب��ارة غريت 
اع��ددت  )م���اذا  حيايت  جم��رى 
للقاء اهلل(ادخلت هذه العبارة 
يف  ورع��ب  نفيس  يف  اخل��وف 
قلبي كيف اين احرض للقاء يف 
تظهر  ليوم  احرض  وال  الدنيا 
اجعني  اخلالئق  عىل  اعاملكم 
واألمور املخفية واألرسار غري 
نفيس  سألت  وهنا  املعروفة  
اهلل  لقاء  ليوم  اع���ددت  م��اذا 
اصابتني الصدمة  اين مل احرض 

اي يش نزلت دموعي كيف مل 
وهنا  اهلل  حقوق  وتركت  انتبه 
سألت عن اي يش سيسائلني 
اهلل  رس��وَل  قول  تذكرت  اهلل 
صىل اهلل عليه واله وسلم) ال 
القيامِة  يوَم  عبٍد  َقَدَما  ت��زوُل 
حتَّى ُيسأَل عن أربٍع َعن ُعُمِره 
فيام أفناُه وعن جسِدِه فيام أبالُه 
وعن ِعلِمِه ماذا َعِمَل فيِه وعن 
مالِِه ِمْن َأْيَن اْكَتَسَبُه وفيام أنفَقُه 

(. وسألت نفيس هل صالتك 
قضاء  م��ط��ل��وب  ك��ام��ل��ة..؟ 
بداية  يف  ص��اليت  اين  عرفت 
وأنا  كاملة  غري  كانت  شبايب 
وعيل   سنوات  ع��دة  مطلوب 
ق��ض��اؤه��ا. وه���ل اخ��رج��ت 
وهل  اخلمس..؟  من  اهلل  حق 
لديك سنة )مخسية(..؟ اجبت 
وعرشين  ث��الث  ي��وم  يف  نعم 
القدر  ليلة  اقيم  رمضان  من 
واصفي ذمتي لكون بني يدي 
نزلت  ذمتي يشء  ليس يف  اهلل 
اقرأ   مقطعا من  وأنا  دموعي 

مال  َو   ( الثامل  محزة  ايب  دعاء 
ما  اىِل  َاْدري  ال  َو  َاْب��ك��ي  ال 
َنْفيس  َارى  َو  َمصريي،  َيُكوُن 
خُتاتُِلني،  َاّيامي  َو  خُتاِدُعني، 
َوَقْد َخَفَقْت ِعْنَد َرأيس َاْجنَِحُة 
َاْبكي   ، َاْبكي  َفامل ال   ، امْلَْوِت 
لُِظْلَمِة  َاْبكي   ، َنْفيس  ��روِج  خِلُ
��دي،  حَلَ لِضيِق  َاْبكي  َق��رْبي، 
َاْبكي لُِسؤاِل ُمْنَكٍر َوَنكرٍي اِّياَي 
َقرْبي  ِم��ْن  ��ُروج��ي  خِلُ َاْبكي   ،

َعىل  ثِْقيل  حاِماًل  َذلياًل  ُعْريانًا 
مع  اللقاء  ،كيف  َظ��ْه��ري..( 
اهلل ال يمِكن ان اعتذر كام هو 
يف  بك  كيف  الدنيا  يف  احل��ال 
القرآن  يف  اهلل  وصفه  كام  يوم 
ا َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة  )َيْوَم َتَرْوهَنَ
َذاِت  ُكلُّ  َوَتَضُع  َأْرَضَعْت  َعامَّ 
��اَس  ��َل��َه��ا َوَت����َرى ال��نَّ ���ٍل مَحْ مَحْ
بُِسَكاَرٰى  ُه��ْم  َوَم��ا  ُس��َك��اَرٰى 
َش��ِدي��ٌد(  ِ اهللَّ َع���َذاَب  ��ِك��نَّ  َوَلٰ
اعامل  وان  يب  وكيف  احل��ج3 
يضل  ال  ك��ت��اب  يف  سجلت 
َوُك��لَّ  تعاىل:  ق��ال  ينسى  وال 

ُعُنِقِه  يِف  َطائَِرُه  َأْلَزْمَناُه  إِْنَساٍن 
ِكَتابًا  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َلُه  َوُنْخِرُج 
ِكَتاَبَك  اْق��َرْأ   * َمْنُشورًا  َيْلَقاُه 
َعَلْيَك  اْل��َي��ْوَم  بَِنْفِسَك  َكَفى 
َحِسيبًا اإلرساء:13 وكيف يب 
تنفع  ال  واألموال  االبناء  وان 
كدي  له  كل  ومن  وأمي  وأيب 
دعاء  يف  هو  كام  َي��ْوَم  وسعي 
عليه  السجاد  االمام  احلزين  
َشاِخصًا  َف��ْردًا  آتِيَك  السالم 
 , َعَميِل  دًا  ُمَقلَّ  , ي  َب��رَصِ اَِلْيَك 
َنَعْم  ِمنِّي,  ْلِق  اخْلَ َجِيُع  َأ  َترَبَّ َقْد 
ي  ي , َوَمْن َكاَن َلُه َكدِّ َوَأيِب َوُأمِّ

َوَسْعيِي ماذا افعل اذا ادخلت 
منكر  وجاء  مظلمة  حفرة  يف 
يوجد  وال  يسائالين  ونكري 
غري  اهلل  اقابل  صالح   عمل 
الذين  الكساء  اصحاب  حب 
بشفاعتهم ندخل اجلنة وبحب 
وندخل  ال���رصاط   نعرب  ه��م 
معهم فرودس حممد واله صل 

اهلل عىل حممد واله.

ابو حممد الذهبي
لقاء االخرة
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الغريبة عىل سطح  سجل خرباء وكالة ناسا األمريكية سلسلة من االنفجارات 

تلك  تسجيل  وبعد  األرض.  عىل  العلامء  حسب  سلبا  سيؤثر  ما  الشمس، 

االنفجارات بدأ العلامء يف دراستها وحتديد منشأها، ويعتقدون أن عقدا إكليلية 

العقد اإلكليلية  إن  النشط.موضحني   الشمس  كبرية ساطعة نشأت عىل سطح 

تيارات من اجلسيامت املشحونة، ويعد نشوؤها ظاهرة شائعة، لكنها بدأت هذه 

الظاهرة  لتلك  واضحا  تفسريا  اآلن  إىل  العلامء  جيد  ومل  وساطعة،  طويلة  املرة 
النادرة.

عىل  الطاقة  تنتج  الشمس  سطح  عىل  االنفجارات  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 

الدرع  اجتياز  فبمقدورها  أشدها  أما  السينية.  واألشعة  واحلرارة  الضوء  شكل 

املغناطيسية لألرض، والتشويش عىل عمل أنظمة االتصال واألقامر الصناعية، 

وتشكل خطورة عىل صحة رواد الفضاء يف املحطة الفضائية الدولية.

الوسطى  القرون  يف  بكثرة  يرصدوهنا  كانوا  واليابان  الصني  سكان  أن  يذكر 

و12   11 ال�  القرنني  يف  ذروت��ا  بلغت  وقد  األمح��ر(،  )الضباب  ب�  ويصفوهنا 
امليالديني.

خبراء يسجلون انفجارات على 

سطح الشمس..!

كشف علامء الصحة ان االستحامم رغم انه من أفضل املامرسات الصحية التي تساهم يف احلفاظ عىل نظافة اجلسم والتخلص من رائحة 
الصحة،  السيئة عىل  له عواقبه  يكون  قد  للجسم  املنظفة  الكيميائية  واملواد  الصابون  يومي، وباستخدام  العرق، لكن االستحامم بشكل 
فهو يؤدي إىل تقصف الشعر، كام يتسبب برضر للطبقة الطبيعة احلامية من البكترييا املوجودة عىل اجللد. وأشار العلامء إىل أمهية احلفاظ 
عىل النظافة الشخصية وغسل اليدين وأجزاء اجلسم التي تعد عرضة للتامس مع البكترييا باستمرار، منوهني أن االستحامم باملاء الدافئ، 

وخصوصا يف املساء، يعترب الطريقة املثىل للتخلص من األرق واإلرهاق ويساعد عىل النوم.

علماء يؤكدون ان االستحمام اليومي له عواقبه 
السيئة على الصحة...!

حول العالم
منوعات
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خبراء يربطون بين الوزن الزائد

واإلصابة بسرطان الكلى...!

ربط باحثون بريطانيون بني زيادة الوزن والسمنة املفرطة وإصابة نحو 20 ألف شخص برسطان الكىل ،وذلك حسب مؤسسة أبحاث 
الرسطان الربيطانية التي تؤكد ارتفاع معدالت اإلصابة اىل 40 % ومن املتوقع أن يستمر االرتفاع مستقبال.مشريين اىل ان  الوزن الزائد 

يتسبب يف حوال 25% من اإلصابة برسطانات الكىل ويؤدي التدخني إىل نفس نسبة اإلصابة أيضا.
وقالت الدكتورة جول شارب، مسؤولة معلومات الرسطان يف املؤسسة : أن زيادة الوزن أو السمنة ترتبط بحوال 13 نوعا من الرسطان، 
بام يف ذلك الكىل التي أصبحت أكثر شيوعا، كذلك ترتاكم األرضار الناجة عن الوزن الزائد إىل مقاومة األنسولني وذلك عندما يتوقف 
اجلسم عن االستجابة بشكل صحيح لألنسولني، ما يؤدي الرتفاع مستويات األنسولني يف اجلسم، ويتسبب بدوره يف انقسام اخلاليا 

برسعة أكرب.

أجهزة  يف  التحكم  لإلنسان  يتيح  جديد  مرشوع  تطوير  بصدد  أهنا   ، االجتامعي  التواصل  ملوقع  املالكة  فيسبوك،  شكة  كشفت 
الكمبيوتر مباشة بواسطة الدماغ. وذكرت الرشكة أهنا تعمل حاليا عىل تطوير برنامج حتكم باسم )الكلامت الصامتة( يقرأ أفكار 
مباشة.  الدماغ واجلهاز  بني  االتصال  الدقيقة من خالل  كلمة يف  إىل 100  كبرية تصل  بكتابة رسالة برسعة  املستخدم ويسمح 
ومازال هذا املرشوع الطموح يف مراحله األوىل، وسيتطلب توفري تقنيات جديدة يمكنها اكتشاف املوجات الصادرة عن الدماغ 
دون احلاجة إىل تدخل جراحي. وقال مارك زوكربريغ، مؤسس فيسبوك عىل صفحته تنتج أدمغتنا كمية بيانات هائلة تكفي لعرض 
أربعة أفالم عالية الدقة كل ثانية. وأوضح أن املشكلة احلالية تكمن يف أن الطريقة املثىل املتوفرة لدينا لبث املعلومات للعامل هي 
الكالم، والتي تستطيع فقط بث بيانات تساوي قدرة املودم يف الثامنينات. وتعمل الرشكة حاليا عىل حتويل هذه التكنولوجيا إىل 

تقنيات يمكن ارتداؤها وتصنيعها عىل نطاق واسع.

شركة الفيس��بوك تطّور مش��روعا للتحكم 
في الكمبيوتر من خالل الدماغ مباشرة..!

4

20
17

يار
ا

37



أفكار تشّجعك على القراءة

قررت تطليقهاطرائف بهلول..

التعلم  يريد  إنسان  أي  القراءة وسيلة رضورية ومهّمة يف حياة 
يف أي جمال من جماالت احلياة، ولكن هل صادف أحد معوقات 
الكتب  أو  املقاالت  عدد  تراكم  مثل  املهمة؟  الوسيلة  هذه  جتاه 
التي يريد قراءتا وامللل الرسيع وغريه من املعوقات، هذه بعض 

األفكار املهمة للقراءة:
* اقرأ يف جمال حتّبه.

* القراءة يف املواضيع جتد فيها إثارة.
* اجعلها عادة يومية.
* حتّدث عام تقرأ عنه.

* ركز عىل فهم ما تقرأه.
* فرق بني قراءة املقاالت والكتب.

فزاره  أخرى،  مدينة  إىل  مدينٍة  من  املوظفني  أحُد  ُنقل   -
فسأله  عظيمة،  ملصيبة  واهلل  إهنا  له:  وقال  ليوّدعه  هُبلول 
املوظف هل هي بسبب نقيل من مدينتكم، فأجاب هبلول: 

كال، وإنام املصيبة عىل أهل املدينة التي ُنقلت إليها!
- أراد أحد األثرياء أن يسخر يومًا من هبلول، فسأله: هل 
شيئني،  يف  نتشابه  نعم..  فأجاب:  وبينك،  بيني  شبٌه  هناك 
جيبك  أن  والثاين  ف��ارغ��ان،  ودم��اَغ��ك  جيبي  أن  األول 

ودماغي مملوآن.
لبهلول:  أح��ده��م  ق��ال   -
أّن���ك  امل���ن���ام  يف  رأي�����ت 
فقال  دينار،  مائة  أقرضتني 
هبلول: نعم بالفعل، واآلن 
هذا  إىل  ماسة  بحاجة  أنا 

املبلغ فُرّده إّل.

جيلس يف ركن املسجد وهو يتمتم مع نفسه ودموعه تنزل عىل خديه وكأن نائبة 
أصابته 

اقرتبت منه وكنت مرتددا يف سؤاله عن سبب حاله خوفا من ان ينهرين او يستحي 
من اإلجابة ...وأخريا اقرتبت إليه 

سمعته يتمتم ... سأطلقها ... سأطلقها 
قطعت متتمته وقلت 

� السالم عليكم 
التفت اّل بطرف عينه وقال وعليكم السالم 

� أرجو أن ال تعتربين فضول ولكنني أحببت ان اكف عنك مهك وان أساعدك 
بقدر ما استطيع حتى ولو بكلمة طيبة ختفيفا ألملك.

تأملني بنظرة امتزجت بني األمل واحلياء بني االرتياح واحلزن 
�  اعتقد إن مشكلتي حلها بيدي من خالل القرار الذي اختذته 

�  أمتنى التأين بالقرار
�  كثريا ما حققت هلا طلبها .. كثريا ما اتبعتها ... كثريا ما عاديت األحبة بسببها... 
وأخريا وجدتا ختونني وتقودين إىل اهلالك .. فهل هنالك موجب الرتباطي هبا؟!

�  أال يمكن إصالحها 
�  نعم لو جعلتها تتبعني ومتيش بأمري

� لنأخذ معنا شيخ اجلامع ونذهب إىل أهلها ونتحدث معهم عىل اقل تقدير ألجل 
أطفالكم

ابتسم الرجل وقال :
إين قصدت بتطليقها هي الدنيا ألهنا دار بالء .

واحة

سامي جواد
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السيد محمد سعيد الحبوبي 
مع مجاهدي معركة 

الشعيبة )1914م(

وهُج الشهداء..
الشهيد حامد شعالن كاطع

من مواليد 1986 يف كربالء � الدعوم، وأحد أبطال لواء عيل األكرب/ متزوج وله 
ثالث بنات وولد واحد.

قىض الشهيد )حامد( فرتة سنتني تقريبًا يف مسريته اجلهادية، نال خالهلا وسامني 
يف  والثاين   الصخر(  )جرف  حترير  عمليات  يف  إصابته  عند  االول  هبام،  يفتخر 
عمليات حترير )بيجي(، مل يدعه أخاه ان ينال أجر املجاهدين لوحده فكان رفيقه 
بات  حتى  كبريًا  تأثريًا  الديني  والتزامه  سلوكه  عىل  أّثرت  التي  تلك،  مسريته  يف 
)حامد( شخصًا آخر بعد فتوى اجلهاد الكفائي، استشهد بانفجار قذيفة هاون يف 
منطقة اخلالدية )31/ 7/ 2016(، تاركًا خلفه أطفاله االربعة، أصغرهم )رقية( 
التي مل تكمل عامها الثالث إال اهنا تعرف جيدًا أباها عند النظر إىل صورته ولطاملا 

ارهقت امها يف السؤال عنه ومتى يأيت؟!

  

  

السري  وقواعد  للشارع  أمهية  يعريون  ال  كربالء،  حمافظة  يف  )الستوتة(  النقل  دراج��ات  سائقي  بعض 
وقد  وساكنيها  واملدينة  الشارع  احرتام  عىل  تنم  ال  هبلوانية  بطرق  يقودون ستوتاتم  فتارهم  الصحيحة، 
أهيا األخوة.. هل  العبث  فلامذا هذا  املركونة،  السيارات  ناهيك عن خدش  تسببوا كثريًا بحوادث سري، 

تبحثون عن لقمة العيش أم اللعب والطيش؟!

طيش وسط الشارع
واحة
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