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)52 ( وناديناه من جانب الطور األيمن وقربناه نجيا مناجيا.
) 53 ( ووهبن��ا ل��ه م��ن رمحتنا أخاه ملعاضدة أخيه وموازرته إجابة لدعوته واجعل يل وزيرا من أهيل فإنه كان أس��ن من موس��ى عليه 
الس��الم هارون نبيا يف اإلكامل عاش موس��ى عليه الس��الم مائة وستا وعرشين س��نة وعاش هارون مائة وثالثا وثالثني سنة . ) 54 ( 
واذكر يف الكتاب إس��امعيل إنه كان صادق الوعد وكان رس��وال نبيا ،س��مي صادق الوعد ألنه وعد رجال يف مكان فانتظره يف ذلك 
املكان سنة فسامه اهلل عز وجل صادق الوعد ثم إن الرجل أتاه بعد ذلك فقال له إسامعيل ما زلت منتظرا لك ) 55 ( وكان يأمر أهله 
بالصالة والزكاة وكان عند ربه مرضيا .) 56 ( واذكر يف الكتاب إدريس قيل هو س��بط ش��يث وجد أيب نوح واسمه أخنوخ . وروي 
أنه أنزل عليه ثالثون صحيفة وأنه أول من خط بالقلم ونظر يف علم النجوم واحلساب وأول من خاط الثياب ولبسها وكانوا يلبسون 
اجللود .  ) 57 ( ورفعناه مكانا عليا قيل رشف النبوة والزلفى عند اهلل . يف الكايف عن الصادق عليه الس��الم إنه قال يف حديث يذكر 
فيه مس��جد الس��هلة أما علمت إنه موضع بيت إدريس النبي صىل اهلل عليه الذي كان خييط فيه . ) 58 ( أولئك إش��ارة إىل املذكورين 
يف الس��ورة من زكريا إىل إدريس عليهام الس��الم الذين أنع��م اهلل عليهم بأنواع النعم الدينية والدنياوية م��ن النبيني من ذرية آدم وممن 
محلنا مع نوح أي ومن ذرية من محلنا خصوصا وهم من عدا إدريس فإن إبراهيم عليه السالم كان ومن ذرية سام بن نوح ومن ذرية 
إبراهيم الباقون وإرسائيل أي ومن ذرية إرسائيل وكان منهم موسى وهارون وزكريا وحييى وعيسى عليهم السالم وفيه داللة عىل أن 
أوالد البنات من الذرية وممن هدينا واجتبينا للنبوة والكرامة .  ) 59 ( فخلف من بعدهم خلف فعقبهم وجاء من بعدهم عقب سوء 
يقال خلف صدق بالفتح وخلف سوء بالسكون أضاعوا الصالة أخروها عن وقتها . ويف الكايف عن الصادق عليه السالم يف حديث 
وليس أن عجلت قليال أو أخرت قليال بالذي يرضك ما مل تضيع تلك اإلضاعة فإن اهلل عز وجل يقول لقوم أضاعوا الصالة اآلية .

 ) 60 ( إال م��ن ت��اب وآمن وعمل صاحلا فأولئك يدخلون اجلنة وقرئ عىل البناء للمفعول وال يظلمون ش��يئا . ) 61 ( جنات عدن 
التي وعد الرمحن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا يأتيه أجله املوعود هلم أو هو من أتى إليه إحسانا أي مفعوال منجزا .

) 62 ( ال يسمعون فيها فضول الكالم إال سالما وهلم رزقهم فيها بكرة وعشيا .
 ) 63 ( تلك اجلنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا .

ُه َكاَن َصاِدَق  ِعيَل إِنَّ ا }مريم/53{ َواْذُكْر يِف اْلِكَتاِب إِْس��امَ تَِنا َأَخاُه َهاُروَن َنبِيًّ مْحَ ا }مريم/52{ َوَوَهْبَنا َلُه ِمن رَّ ْبَناُه َنِجيًّ ْيَمِن َوَقرَّ وِر اأْلَ َوَناَدْيَن��اُه ِمن َجانِ��ِب الطُّ
ا  بِيًّ يًقا نَّ ُه َكاَن ِصدِّ ا }مريم/55{ َواْذُكْر يِف اْلِكَتاِب إِْدِري��َس إِنَّ ��ِه َمْرِضيًّ َكاِة َوَكاَن ِعنَد َربِّ اَلِة َوالزَّ ا }مري��م/54{ َوَكاَن َيْأُمُر َأْهَلُه بِالصَّ بِيًّ اْلَوْع��ِد َوَكاَن َرُس��واًل نَّ
ائِيَل َومِمَّْن  ِة إِْبَراِهيَم َوإرِْسَ يَّ ْلَنا َمَع ُنوٍح َوِمن ُذرِّ ِة آَدَم َومِمَّْن مَحَ يَّ بِيِّنَي ِمن ُذرِّ َن النَّ ُ َعَلْيِهم مِّ ِذيَن َأْنَعَم اهللَّ ا }مريم/57{ ُأْوَلئَِك الَّ }مريم/56{ َوَرَفْعَناُه َمَكاًنا َعِليًّ
َهَواِت  َبُعوا الشَّ اَلَة َواتَّ ا }مريم/58{ ) سجدة مستحبة ( َفَخَلَف ِمن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ ًدا َوُبِكيًّ وا ُسجَّ ن َخرُّ مْحَ َهَدْيَنا َواْجَتَبْيَنا إَِذا ُتْتىَل َعَلْيِهْم آَياُت الرَّ
ُن ِعَباَدُه  مْحَ تِي َوَعَد الرَّ َة َواَل ُيْظَلُموَن َشْيًئا }مريم/60{ َجنَّاِت َعْدٍن الَّ نَّ ا َفُأْوَلئَِك َيْدُخُلوَن اجْلَ ا }مريم/59{ إاِلَّ َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلً َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغيًّ
تِي ُنوِرُث ِمْن ِعَباِدَنا َمن  ُة الَّ نَّ ا }مريم/62{ تِْلَك اجْلَ ْم ِرْزُقُهْم ِفيَها ُبْكَرًة َوَعِش��يًّ ًما َوهَلُ ُعوَن ِفيَها َلْغًوا إاِلَّ َس��الَ ا }مريم/61{ اَل َيْس��مَ ُه َكاَن َوْعُدُه َمْأتِيًّ بِاْلَغْيِب إِنَّ

ا }مريم/64{  َك َنِسيًّ ُل إاِلَّ بَِأْمِر َربَِّك َلُه َما َبنْيَ َأْيِديَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما َبنْيَ َذلَِك َوَما َكاَن َربُّ ا }مريم/63{ َوَما َنَتَنزَّ َكاَن َتِقيًّ

سورةمريم

تفسيرالسورة

يف خ�صال امل�ؤمن..
عن اإلمام عيل بن موسى الرضا )عليهام السالم(: ال يتم عقل امرئ مسلم حتى تكون فيه عرش خصال: اخلري منه مأمول، والرش منه مأمون، 
يس��تكثر قليل اخلري من غريه، ويس��تقل كثري اخلري من نفسه، ال يسأم من طلب احلوائج إليه، وال يمّل من طلب العلم طول دهره، الفقر يف اهلل 

أحب إليه من الغنى، والذل يف اهلل أحب إليه من العز يف عدوه، واخلمول أشهى إليه من الشهرة.
 ثم قال )عليه السالم(: العارشة وما العارشة، قيل له: ما هي؟

 فقال )عليه السالم(: ال يرى أحدا إال قال: هو خري مني وأتقى.



معركُة الحفاِظ على العقائِد

ان الرصاعاِت املحتدمَة ليست عىل مستوى العراق فقط بل املنطقة والعامل 
برمت��ه ، ه��ي رصاع��ات تظه��ر للوهل��ة االوىل رصاعات مصال��ح ولكن 
كوامنه��ا رصاع��ات عقائد فهنالك من حيمل عقيدة فاس��دة يريد ان يدحر 
عقي��دة صحيح��ة ولكنه يتح��ّدث عن العدال��ة واحلق��وق ، او هنالك من 
يتحّدث رصاحة عن عدم قناعته بعقائد االخرين فيشّن احلروب االرهابية 

بغية النيل منها .
ان احلفاظ عىل الوطن واملقدس��ات هو جوهر الرصاعات ، نعم املقدسات 
هي العقائد احلقة التي يؤمن هبا أي شعب، والننا نؤمن بالعقائد االسالمية 
الت��ي جاء هبا حممد صىل اهلل علي��ه واله ووصلْتنا عن طري��ق عرتته عليهم 
الس��الم  فان االع��داء يفك��ّرون للنيل من عقائدنا املقدس��ة باس��م الدين 

ومعاداة املتمّسكني بالدين .
فاملس��ألة ليست مس��ألة مصالح دنيوية بقدر ما هي مس��ألة حماربة العقائد 
االسالمية الباقية اىل يوم الدين وهلا احلكم يوم احلساب ، وهذا يتطّلب منا 
نبذ الطائفية والتفرقة واملصالح الش��خصية الضيقة والعمل بشكل موّحد 

حتى ينترص االسالم ..

ان الت��ودد والتحاب��ب هلل ويف اهلل يك��ون مثم��را ونافعا , واما لغريه يك��ون قصري االم��د , واذا خالط هذا الت��ودد والتحبب صفاء نية 
وخلوص عمل كان انفع يف نفوس الناس وارسع .

واعلم يا ولدي ... 
  ود املؤمن للمؤمن يف اهلل من اعظم ش��عب االيامن , اال ومن احب يف اهلل وابغض يف اهلل واعطى يف اهلل ومنع يف اهلل فهو من اصفياء 

اهلل .
فعلي��ك يا ولدي التودد مع الناس هلذا الغرض الس��امي الذي هو من ش��عب االيامن وانصاف العق��ل الن التودد اىل الناس نصف 

العقل .
واعلم يا ولدي ... انك ان تتحبب اىل الناس حيبوك .

واعلم ...ان راس العقل بعد الدين التودد من الناس واصطناع اخلري اىل كل احد... 
والود الذي اذكره لك يا ولدي هو ضمن احلدود املعقولة , وان ال يتجاوز حد االرساف فيكون فيه ذلة ومهانة وعدم مهابة لك .

وهذا القول لك يا ولدي ...

لَك يا ولدي... )ح4(

افتتاحية 
العدد

يكتبها: الشيخ حممود الصايف
الـتـوّدد
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متابعات موجز  االخبار

أخبار و
* األمم المتحدة تطلق عمليات إعادة االستقرار فـي سهل نينوى وتعلن عن افتتاح محطة 

السالمية لمعالجة المياه في مدينة النمرود المحررة حديثًا ..

*  كادر اعالمي من باكستان ينقل حقيقة ما يجري في العراق ويكشف زيف الوسائل االعالمية وإيضاح دور الحشد الشعبي الذي يمثل الدولة بكل مكوناتها وطوائفها ..

* وفد المرجعية الدينية العليا يزور مستشفى الشهيد )ابو طه الناصري( في الجانب األيمن لمدينة 
الموصل لإلطالع على عالج جرحى الحشد الشعبي والقوات األمنية والنازحين ..

* مختصون اقتصاديون يطالبون الحكومة بتفعيل نظام ضريبي أكثر نفعًا من استقطاعات رواتب موظفي الدولة ..

*  مسؤولون من نينوى يشيدون بجهود الحشد الشعبي اإلنسانية والعسكرية التي بذلت لتحرير وتأمين نينوى منتقدين بعض وسائل اإلعالم المغرضة التي تحاول النيل من بطوالتهم ..

بحث سفري العراق لدى فرنسا، )اسامعيل شفيق حمسن(، مع مستشار الشؤون الدينية يف 
العاصمة  يف  الوزارة  مبنى  يف  بوسل(  كريستوف  )جان  السفري  الفرنسية  اخلارجية  وزارة 
باريس ، سبل التعاون املشرتك بني البلدين، وبالتحديد فيام يتعلق بملف الشؤون الدينية 
التي توليها فرنسا حاليًا اهتاممًا كبريًا نظرًا ملا تتعرض له من أعامل إرهابية عىل يد املتطرفني، 
حتققها  التي  االنتصارات  استعرض  العراقي  السفري  ان  وأضاف  الوزارة،  بيان  ذلك  أكد 
القوات األمنية واحلشد الشعبي عىل عصابات داعش اإلرهابية يف عمليات حترير املوصل، 
مبينا  ان مدينة املوصل متثل فسيفساء املجتمع العراقي من عرب بمختلف الطوائف، منوها 
عن الدور الكبري الذي يمكن ان تلعبه فرنسا يف ارساء االمن والسلم يف املنطقة من خالل 

تشجيع احلوار والتفاهم ملا متلكه من عالقات طيبة مع مجيع االطراف.

حمرك  وتنفيذ  تصميم  من  كربالء  جامعة  من  بحثي  فريق  متكن 
االلكرتونية  املواقع  وتعطيل  حجب  عىل  يعمل  خاص  بحث 
وقالت  منها.  واحل��د  االلكرتوين  االره��اب  ملواجهة  االرهابية 
الباحثة رسل منصور عضو الفريق: ان املحرك الذي تم تصميمه 
اإلنرتنت  شبكة  غزت  التي  اإلرهابية  املواقع  حجب  عىل  يعمل 
تضليل  جانب  اىل  واإلره��اب  للتحريض  خصبًا  ميدانًا  وباتت 
بيئة  عىل  يعمل  النظام  ان  وأضافت  التكفريية.  باألفكار  الشباب 
حسني  نورس  الباحثة  قالت  جهتها  من   .Linux التشغيل  نظام 
عضو الفريق ان املرشوع يأيت يف اطار اإلجراءات الوقائية للحد 
من تأثري العصابات االرهابية التي تستغل هذه الوسائل احلديثة يف 
االتصال لتمتلكها مئات املواقع، وبالتايل يستطيع االرهاب حتقيق 

أهدافه، يف التغرير بالشباب واحلصول عىل التمويل .

سفير العراق في باريس  يبحث مع الخارجية الفرنسية ملف )الشؤون الدينية( 

تعطيل وحجب المواقع االرهابية على يد فريق علمي من جامعة كربالء ..!
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لمزيد من االخبار االمنية والعسكرية تابعوا وكالة »نحن الخبر« التابعة لشعبة االعالم الحربي – قناة كربالء الفضائية

العامة  لألمانة  التابع  السالم(  )عليه  االكرب  عيل  لواء  اعلن 
 – الشعبي  احلشد  يف   11 – اللواء  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
القادمة  التحرير  معارك  يف  للمشاركة  قواته  جاهزية  عن 
لتحرير ما تبقى من مناطق غرب املوصل، افاد ذلك مراسل 
االعالم احلريب، مضيفا  ان مقاتيل اللواء قاموا بإجراء مناورة 
عن  فضال  املوصل  غرب  الرشقية  هزيمة  قرية  يف  عسكرية 
اجراء عمليات فحص االليات اخلفيفة واملتوسطة والثقيلة 

للتأكد من جاهزيتها يف دخول املعارك القادمة.

بمحافظة كربالء  اللوجستي  الدعم  شاركت جمموعة من مواكب 
الشعبي  احلشد  نقاط  اىل  الكهربائية  الطاقة  ايصال  يف  املقدسة 
مسؤول  به  مافاد  هذا  املحافظة  غرب  الرحالية  قاطع  يف  املرابطة 
موكب االمام احلجة )عجل اهلل فرجه( حيدر ما شاء اهلل واضاف: 
مع  مولدات  نقل  اىل  اضافة  مرتا  كيلو  بطول 15  كيبل  ايصال  تم 
كافة جتهيزاهتا من هيئة احلشد الشعبي اىل النقاط املرابطة يف قاطع 
التي شاركت يف ايصال  الرفيع. واشار ما شاء اهلل اىل ان املواكب 
الطاقة الكربائية  هي موكب مجهور كربالء ،موكب االمام احلجة 
والسالم  النرص  قافلة  النمر،  الشيخ  فرجه(،موكب  اهلل  )عجل 
،قافلة اخلري والربكة ،مؤسسة اجلود ، اهليئة املستقلة لدعم احلشد 

الشعبي، هيئة بطلة كربالء، قافلة عشاق احلسني )عليه السالم(.

اخلرجيني  تشغيل  قانون  بإقرار  تفاؤهلا  عن  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اعربت 
بإقرار  واملعاهد  اجلامعات  طلبة  له،  بيان  يف  العيسى  الرزاق  عبد  وزيرها  هنأ  و  االوائل. 
القانون، معربا عن تفاؤله هبذا القانون الذي يمثل مسعى مشرتكا بني السلطتني التنفيذية 
والترشيعية. مؤكدا ان اخلرجيني االوائل ذخرية فاعلة يف صناعة املستقبل، وتأهيل املالكات 
احلاملة لالختصاصات التي تتطلبها املقتضيات الوظيفية العامة. ويذكر ان جملس النواب 

صوت خالل جلسة سابقة، عىل قانون تشغيل اخلرجيني األوائل.

لواء علي االكبر يقوم بمناورات 
عسكرية ويؤكد استعداده للمشاركة 

بمعارك التحرير القادمة

وزارة التعليم العالي 
تتفاءل بقانون تشغيل 
الخريجين األوائل

مواكــــب الدعم اللوجســــتي في كربالء 
تشارك في ايصال الطاقة الكهربائية الى 

نقاط الحشد الشعبي غرب المحافظة
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اعداد/ محمد حمزة جبر

صــوم النــذر
حسب رأي سماحة السيد علي الحسيني 

السيستاني )دام ظله(

ــؤال : هــل يــجــوز أن  ــس ال
علمًا  بالصيام  نذرًا  أنذر 
بأنني لم أستكمل صيام 

القضاء بعد ؟
الجواب : يجوز ولكن يجب 
القضاء  بعد  به  االتــيــان 
معينًا  يومًا  ــذرت  ن وإذا 
امكن  إذا  إال  يــصــح  ــال  ف

االتيان بالقضاء قبله .

ــؤال : هــل يــجــوز أن  ــس ال
مسافر  وأنا  الصوم  أنذر 
أن  ــّي  ــل ع هلل  ـــول  ـــأق )ف
ناويًا  ولست  غدًا(  أصوم 
لو  يجوز  وهل  لإلقامة؟ 

كان في الطريق ؟
الجواب : يجوز ذلك .

ــؤال : هــل يــجــوز أن  ــس ال
السفر  في  الصوم  أنذر 
ــّي يـــوم قــضــاء من  ــل وع

شهر رمضان ؟
اال  اشكال  فيه   : الجواب 
صوما  المنذور  كان  فيما 
يمكن  معينا  او  معين  غير 
وقد  قبله  القضاء  اتيان 

أتي به فعالً.

الذي  المسافر   : السؤال 
نذر  لــو  القصر  تكليفه 
من  يوم  اخر  في  الصوم 
اثناء  له  فتبين  شعبان 
ذلك  بأن  بعده  او  النهار 
رمضان  شهر  من  اليوم 

فما حكمه ؟
الجواب : يفطر .

يــجــوز  ـــل  ه  : الــــســــؤال 
أن  يــنــذر  ان  لــلــمــكــلــف 
أو  رمــضــان  شهر  يصوم 
في  آخر  واجــب  صوم  أي 
منه  يصح  وهل  ؟  السفر 

ذلك الصيام ؟
الجواب : ال يصح بالنسبة 
لــشــهــر رمــضــان ويــجــوز 
يومًا  يصوم  ان  ينذر  ان 
أو  الــســفــر  فــي  معينًا 
كان  وان  يصومه  ان  ينذر 
يصرح  بحيث  السفر  في 
منه  فيصح  بالتقييد 

الصوم حينئٍذ .

صومًا  نذر  من   : السؤال 
بنيته  أخل  وشرع فيه ثم 
ولكنه  قــطــعــه(  )نــــوى 
ولم  نيته  الى  وعاد  ندم 
فماذا  المفطر  يتناول 

يلزمه ؟
النذر  كــان  اذا   : الجواب 
على  الصوم  بطل  معينًا 
يقدح  فــال  واال  ـــوط  االح
فيه اذا رجع الى نيته قبل 

الزوال .

في  مسافر  أنا   : السؤال 
شهر رمضان هل يجوز لي 
أن أصوم صوم النذر في 

السفر ؟
الجواب : اليجوز .

السؤال : شخص نذر ان يصوم اثناء سفره صومًا مندوبًا هل يصح 
منه ذلك الصوم؟

السؤال : هل يجوز قطع الصالة المستحبة او النوافل لسبب معين ؟
الجواب : يجوز 

سؤال العدد السابقسؤال العدد
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من فقه المغتربين

تشريح جسد الميت المسلم 
لغرض التعلم وغيره

ال جيوز ترشيح جسد امليت املسلم لغرض 
األخ��رى،  األغ��راض  من  وغ��ريه  التعلم 
مسلم  حياة  عليه  توقفت  إذا  ذلك  وجيوز 

َاخر، وإن كان يف املستقبل.
حرمة وقف عملية إنقاذ قلب 

مريض مسلم
طبية  أج��ه��زة  سحب  للطبيب  حي��قُ  ال 
احلركة  فبعثت  املسلم،  ملريضه  وضعت 
حياة  فأصبحت  املخ،  مات  وإن  قلبه  يف 
بعمل  إال  تدوم  ال  النبات  كحياة  املريض 
النفس  ألمهية  وذل��ك  األج��ه��زة،  تلك 

املحرتمة يف اإلسالم.
وعىل الطبيب أن ال يعتني بطلب املريض 
أو طلب أقربائه باالمتناع عن إسعافه، أما 
فامت  األجهزة  تلك  الطبيب  سحب  إذا 

املريض املسلم لذلك، ُعدَّ الطبيب قاتال.
حكم النظرإلى العورة أثناء 

التدريب على المهنة
ال حيقُّ لطالب الطب النظر اىل عورة أحد 
توقف  إذا  إاّل  املهنة،  عىل  التدريب  أثناء 
عليه دفع رضر عظيم عن مسلم، ولو يف 

املستقبل.
عدم وجوب فحص محتويات الدواء 

قبل استعماله
من  والتأكد  الفحص  املسلم  ال جيب عىل 
عدم اشتامل الدواء عىل مواد حمرمة رشعًا 
الفحص  ذلك  كان  وإن  إياه،  تناوله  قبل 

والتأكد سهال يسريًا عليه.
حرمة استعمال المخدرات

للمخدرات  ما  معروفًا  بات  لقد   : سؤال 
عىل  مستعملها،أو  عىل  بليغ  رضر  من 
اإلدمان  ناحية  من  سواء  ككل،  املجتمع 

عليها، أم من النواحي األخرى.
الرعاية  ودور  األطباء  شنَّ  فقد  ولذلك 
وحاربتها  عليها،  شديدة  محلة  الصحية 

القوانني املنظمة لشؤون املجتمع.
فام هو رأي الرشع الرشيف فيها؟

جواب : حيرم استعامهلا مع ما يرتتب عليه 
البليغ، سواء من جهة إدمانه،  من الرضر 
لزومًا  األح��وط  بل  أخ��رى،  جهة  من  أو 
حاالت  يف  ااّل  مطلقًا،  عنها  االجتناب 
فتستعمل  ونحوها  الطبّية  ال���رضورة 
بمقدار ما تدعو اليه الرضورة، واهلل العامل.

موت الدماغ
سؤال : يذهب البعض اىل أن موت الدماغ 
يتوقف  مل  لو  حتى  اإلنسان،  موت  يعني 
ذلك  بعد  سيتوقف  إنام  احلال  يف  النبض 
حتاًم، كام يقول األطباء، فهل يعترب ميتًا من 

مات دماغه ولو بقي نبضه يتحرك؟
)امليت(  العربة يف صدق عنوان   : جواب 
املوضوع لعدد من األحكام الرشعية، إنام 
العرف  أهل  يراه  بأن  العريف،  بالنظر  هو 
مفروض  يف  متحقق  غ��ري  وه��و  م��ي��ت��ًا، 

السؤال.
فحص الطبيب للمريضة األجنبية

يفحص  أن  الطب  مهنة  تقتيض   : سؤال 

خلع  كان  وملا  بعناية،  مريضاته  الطبيب 
متعارفًا  الفحص  أثناء  اخلارجية  املالبس 
جتوز  فهل  األورب��ي��ة،  البلدان  بعض  يف 
ممارسة مهنة الطب هنا عىل هذه الصورة؟

واللمس  النظر  جتنب  مع  جيوز   : جواب 
عليه  يتوقف  ما  بمقدار  إاّل  مني،  املحرَّ

تشخيص املرض.
أحيانًا  املعالج  الطبيب  ي��رى   : س��ؤال 
امل��رأة  جسم  مواضع  بعض  يكشف  أن 
املواضع احلساسة، عدا  فيها  بام  األجنبية، 

العورة، فهل جيوز هلا كشف جسمها:
1. يف حالة وجود طبيبة يمكن مراجعتها، 

ولكن بكلفة مادية غالية بعض اليشء؟
2. يف حالة كون املرض غري خطري، ولكنه 

مرض عىل كل حال؟
كان  إذا  ما  حالة  يف  احلكم  هو  ما  ثم   .3

املطلوب كشفه، هو العورة؟
جواب :

1. ال جيوز مع إمكان مراجعة الطبيبة، إاّل 
إذا كلفت مراجعتها مبالغ مرضة بحاهلا.

2. جيوز إذا كانت تترضر برتك عالجه، أو 
تقع يف حرج شديد ال يتحمل عادة.

3. احلكم فيه ما مّر، وال بّد من االقتصار 
م��ق��دار  ع��ىل  احل��ال��ت��ني  ال��ك��ش��ف يف  يف 

الرضورة.
املبارش  النظر  العالج من دون  وإن أمكن 
اىل ما حيرم النظر اليه، كالنظر عرب الشاشة 

التلفزيونية أو املرأة  فهو األحوط.

الشؤوُن الطبية

نظرًا للتقدم العلمي والتكنولوجي في الدول الغربية وأمريكا يكثر ورود المسلمين اليها لتلقي 
حالتهم  استدعت  كلما  العالج  الى  كغيرهم  يحتاجون  فيها  القاطنين  المسلمين  أن  كما  العالج، 

الصحية ذلك.
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عقيدُتنا 
باإلماِم الغائب

مستقاٌة من الخطبة األولى من صالة الجمعة بإمامة السيد أحمد الصافي، في 
الصحن الحسيني الشريف، بتاريخ 2017/5/12

وقال سامحته: أن احلديث عن 
السالم(  )عليه  املنتظر  اإلمام 
حديث طويل وواسع ومهم، 
من  مبارش  بشكل  يرتبط  ألنه 
مقتىض  ه��ي  األوىل  جهتني، 
)عليهم  البيت  بأهل  عقيدتنا 
املنتظر  اإلم��ام  أن  ال��س��الم(، 
ه���و آخ����ر س��ل��س��ل��ة األئ��م��ة 
ال��ذي��ن ذكرهم  ع��رش  االث��ن��ي 
وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل  النبي 
من  بدءًا  هبم،  آمنا  وبالنتيجة 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري 
وح��ت��ى اإلم����ام ال��ث��اين عرش 
فإن  وبالتايل  املنتظر،  املهدي 
هي  الغائب  باإلمام  االهتامم 
قضية  وليست  عقيدية  قضية 
ولذلك  شكلية،  أو  ط��ارئ��ة 
البّد من االهتامم هبذه العقيدة 
ومبنية  راسخة  عقيدة  كوهنا 
فالبّد  ومتينة،  قوية  أدلة  عىل 

رسوخ  أّن  إىل  االلتفات  من 
هذه العقيدة أمر البّد منه.

عرصه  يف  أّننا  الثاين  واألم��ر 
العرص  وهذا  السالم(،  )عليه 
أن  مسؤولية  حيّملنا  بالنتيجة 
كيف نتعامل معه )عليه أفضل 

الصالة والسالم(.
ما نريد أن نبنّي هنا أن اإلنسان 
ه��ذه  وم���ق���دار  يعتقد  ت���ارة 
شخص  من  خيتلف  العقيدة 
هناك  أخرى  بعبارة  آخر،  إىل 
هذه  رس��وخ  بمقدار  تفاوت 
ال��ع��ق��ي��دة، وه���ذا ال��ت��ف��اوت 
الش���ك ي��ن��ش��أ م���ن اجل��ان��ب 
العلمي،  اجلانب  وهو  األول 
استعداده  م��دى  اإلنسان  أن 
يعلم  حتى  متعًلام،  ليكون 
ف��ع��اًل، واجل��ان��ب اآلخ���ر هو 
العقيدة،  ه��ذه  م��ع  التفاعل 
تعاىل  باهلل  يؤمن  اإلنسان  وأن 

ولكن مقدار تفاعله مع عقيدة 
تفاعله  وم��ق��دار  التوحيد، 
اهلل  ذكر  عن  يغفل  ال  ان  عىل 
مطلب  فهو  وت��ع��اىل  ت��ب��ارك 
عقله  إىل  رج���ع  ف��ل��و  آخ���ر، 
عندما  لكنه  مؤمن،  أنه  لوجد 
يتعامل خارجًا جيد أن هنالك 
بعدا قد يصيبه، أو غفلة، ويف 
وال  ينسى،  احل���االت  بعض 
إذا  أو  مِرض،  إذا  إال  يتذكره 
مع  ونحن  معينة،  بحالٍة  مّر 
السالم(  )عليه  املهدي  اإلمام 
غاية  يف  يشء  ع��ن  نغفل  ق��د 
غيبة  هل  والسؤال:  األمهية، 
السالم(  )عليه  املهدي  اإلمام 
الطبيعي، أو هي  وفق الوضع 
خ��اص؟..  وض��ع  عن  عبارة 
فجعل  يشء  ح���دث  ي��ع��ن��ي 

اإلمام يغيب عن أبصارنا.
يف  ليست  الغيبة  أن  الش��ّك 

فالوضع  الطبيعي؛  الوضع 
)عليه  اإلم���ام  أن  الطبيعي 
ال���س���الم( ك��آب��ائ��ه وج���ده 
األنبياء،  وكبقية  املصطفى 
حدث  حي��دث  عندما  ولكن 
وه���ذا احل���دث ي��ؤّج��ل هذه 
)عليه  اإلم���ام  م��ع  امل��ب��ارشة 
عن  فتشنا  س��واء  ال��س��الم(، 
نفّتش،  مل  أو  احل��دث  طبيعة 
خالف  ه��و  ه��ذا  يبقى  لكن 
الوضع الطبيعي، فعمر اإلمام 
)عليه السالم( قد يكون طبيعيًا 
تارخيية،  أو  علمية  بأدلة  سواء 
عامل  عن  هنا  نتحدث  ولكن 
نحن  هكذا  كان  فإذا  الَغيبة، 
عجل  )اللهم  مأمورون  أيضًا 
ندعو  فدائاًم  الفرج(،  لوليك 
أن  جي��ب  ولكن  ال��ف��رج،  إىل 
نلتفت إىل نكتة، فهنالك حالة 
اإلم��ام  مع  فيها  نقرص  نحن 
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اســتهّل ســماحته الحديث عن الذكرى الميمونة لوالدة اإلمام المنتظــر )عجل اهلل تعالى فرجه 
الشريف(، مباركًا لمحبي أهل البيت )عليهم السالم( هذه المناسبة العظيمة، ثّم فتح سماحته 
محورًا مهّمًا حول العالقة الخاصة والمهمة بين اإلمام الحسين وحفيده اإلمام المنتظر )عليهما 

السالم(، باعتبار أن اإلمام المهدي هو الطالب بثأر الشهيد المظلوم في كربالء.



إال  نذكره  ال  أننا  إذ  املهدي، 
من  حالة  مّستنا  أو  تأّذينا  إذا 
تعني  احلالة  وهذه  الضعف، 
نريد  ألّننا  أنفسنا  نحب  أننا 
املؤمن  واحلال  خيّلصنا  أن  منه 
له  ليس  القضية  إىل  امللتفت 
فيقول  خاص،  بظرف  عالقة 
أنا كنت يف وضع مرّفه أو غري 
تلقائية  مسؤولية  هناك  مرّفه، 
أدعو  أن  وجيب  إمامي،  اجتاه 
حضور  ألن  بالفرج  دائ��اًم  له 

السالم(  )عليه  املهدي  اإلمام 
أن  يعني  اخل���ري،  ك��ل  يعني 
لألنبياء  الطويل  االمتداد  هذا 
حارض  هو  السالم(  )عليهم 
العقيدة  هذه  ولذلك  عندي، 
البّد أن يلتفت إليها اإلنسان، 
امل��ب��ارك  ال��ي��وم  ه��ذا  يف  نعم 
له  املباركة  ال��والدة  يوم  وهو 
االبتهاج  ب��اب  م��ن  نحييها 
من  تكون  أن  ال  واالحتفال 
فهذا يشء وهذا  التذكر،  باب 
فاألئمة  ولذلك  آخ��ر،  يشء 
ال��س��الم(  )عليهم  األط��ه��ار 
نظر  يلفتوا  أن  كانوا حريصني 
وأمّهية  عمق  إىل  أصحاهبم 

هذه العقيدة.
ولعل املجال ضيق يف احلديث 

التعامل  ألّن  القضية  هذه  عن 
جيب  املهدي  اإلمام  حالة  مع 
من  نوع  فيها  بحالة  تكون  أن 
شخصيته  عمِق  إىل  االلتفات 
مثلام  وه��ذا  ال��س��الم(،  )عليه 
نتعامل مع سيد الشهداء  مثال 
مناسبة  فتارة  السالم(  )عليه 
فنحييها، وتارة مناسبة تذكرنا 
احلالتني،  ب��ني  ف��رق  فهالك 
عندما  السالم(  )عليه  فاإلمام 
ي��ق��ول: )اح��ي��وا أم��رن��ا( من 

جيب  املناسبة  ه��ذه  أن  ب��اب 
اإلنسان  أن  أما  نتعاطها،  أن 
املناسبة  يف  يتذكر  ثم  ينسى 
فقطعًا أن هذه احلالة فيها خلل 
التوّجه  عدم  عن  ناجتة  وهي 

الصحيح.
الرشيفة،  الروايات  بعض  يف 
اإلمام  أيب بصري عن  ورد عن 
يف  ال��س��الم(  )عليه  ال��ص��ادق 
)قال  )ع��ز وج��ل(:  اهلل  ق��ول 
أويت  فقد  احلكمة  يؤت  ومن 
خ���ريًا ك��ث��ريا(، ف��ام ه��ي هذه 

احلكمة؟
»هي  ال��س��الم(:  )عليه  ق��ال 

طاعة اهلل ومعرفة اإلمام«.
أيب  اإلمام  عن  أخرى  ورواية 
السالم(  )عليه  الباقر  جعفر 

وسنامه  األم��ر  »ذروة  ق��ال: 
ومفتاحه ورضا الرمحن تبارك 
بعَد  ل��إم��ام  الطاعة  وت��ع��اىل 

معرفته«.
ولعلنا قد مّر بنا ما ذكره اإلمام 
السجاد )عليه السالم( يف دعاء 
باحلمد  يبدأ  الذي  عرفة،  يوم 
النبي ثم  والثناء ثم يصيل عىل 
يذكر هذه العبارة )اللهم أنك 
أّيدت دينَك يف كل أوان بإماٍم 
يف  ومنارًا  لعباِدك  علنًا  أقمته 

عنا  يتحدث  فاإلمام  بالِدك(، 
يشغل  ال��ذي  الشخص  ع��ن 
)اإلمامة(،  املنصب وهي  هذا 
الدعاء  م��ن  ف��ق��رات  بعد  ث��م 
لولّيك  ف��أوزع  )اللهم  يقول 
شكر ما أنعمت عليه وأوزعنا 
سلطانًا  لدنك  من  وآت��ه  فيه 
له فتحًا يسريًا(،  نصريًا وافتح 
ندعو  أن  جيب  ال��دع��اء  فهذا 
يمّسنا  عندما  فقط  ليس  ب��ه 
أنني  ذل��ك  معنى  ه��ذا  ال��رّض 
اإلمام  من  وأريد  نفيس  أحب 
أنا، وواقعًا هذا  يزيل مّهي  أن 
نوع من األنانية يف الدعاء، أما 
اإلنسان  أن  أخ��رى،  بطريقة 
اآلن  فهي  الدنيا،  يرى  عندما 
من  وبالنتيجة  وسائلها  قرُبت 

هبا،  ي��دور  ما  معرفة  السهل 
إىل  طرفَك  ارِم  ت��رى..  ف��امذا 

أصقاع الدنيا، فامذا ترى؟
واقعًا ترى أن دين اهلل يف معزل 
عن ممارسات كثري من الناس، 
وتتشوق  تتأّمل  عندما  وأنت 
عليه  اهلل  )صىل  النبي  أيام  إىل 
األيام  تلك  إىل  تتشوق  وآله(، 
رمُز  هو  النبي  فيها  كان  التي 
العدل بأن ال يوجد ظلم سواء 
يف  منه  بالقرب  ك��ان  إلنسان 
لكنه  عنه  بعيدًا  كاَن  أو  جملسه 
عندما  أو  حكمه،  وطأة  حتَت 
)عليه  املؤمنني  أم��ري  إىل  ت��أيت 
مقدار  يبنّي  ال��ذي  ال��س��الم(، 
سواء  العدل،  ضبط  يف  شدته 
البعض  ع���اداه  عندما  ك��ان 
احلرب  يف  حتى  وقفة  ووقف 
كّله  فكان  أحد  من  ينتقم  فلم 
عبارة عن عدل، وعن عطف، 
الياممة  يف  أحد  جاء  إذا  وكان 
أو الشام يتأمل، فهي روح من؟ 
نعيشها،  أن  نتمنى  إمام  روُح 
ظرفًا  نعيش  أن  حاولنا  إذا 
السالم(  )عليه  اإلمام  كظرف 
اإلمام  نرى  أن  يوميًا  ستشوق 
)عليه السالم( يوميًا بيننا، وأن 
فيه  الذي  األمل  مدى  نتحسس 
عندما  السالم(،  )عليه  اإلمام 
أراده  بام  تعمل  ال  الدنيا  يرى 
والناس  وتعاىل(،  )تبارك  اهلل 
اهلل،  وتعاليم  جّده  سنة  تبتعد 
وأمل��ه  ي��ت��أمل،  املنتظر  ف��اإلم��ام 

أضعاف مضاعفة من آالمنا.

18

20
17

يار
ا

11



السيُد الصافي:  بعض 
الذين ال يفقهون شيئًا 
ُينسبون انفسهم الى 
االمام المهدي )عليه 

السالم( فهذه حالة 
من الظالمة تقع على 

قلبه المقدس 

اخ����ويت اخ�����وايت م���ن دع���اء 
العسكري  احل��س��ن  االم����ام 
لبعض  عّلمه  السالم(  )عليه 
اصحابه يف انه ُيدعى يف قنوت 
طويل  دعاء  وهو  الليل  صالة 
ما  مجلة  من  عالية  ومضامينه 

قال )عليه السالم( : 
 ، إَِل��ْي��َك  اع��ي  َوال��دَّ ُهمَّ  َأللَّ   (
 ، ِعباِدَك  ِمْن  بِاْلِقْسِط  َواْلقائُِم 
َامْلُْحتاُج   ، تَِك  َرمْحَ إىِل  َاْلَفقرُي 
 ، طاَعتَِك  َعىل  َمُعوَنتَِك  إىِل 
َوَأْلَبْسَتُه   ، بِنِْعَمتَِك  اْبَتَدْأَتُه  إِِذ 
َأْثواَب َكراَمتَِك ، َوَأْلَقْيَت َعَلْيِه 

َة طاَعتَِك...( بَّ حَمَ
ان  اخلطبة  ه��ذه  يف  اود  ان��ا 
اعرض عىل حرضاتكم امرين 
املهدي  باإلمام  متعلقني  ايضًا 

)عليه السالم( :
اننا  الش��ك   : االول  األم���ُر 
ما  ب��م��ق��دار  نسعى  ان  الب��د 
اعاملنا  تكون  ان  اىل  نستطيع 
احلجة  اإلم���ام  رض��ا  بمحط 
وهذا  السالم(،  املنتظر)عليه 
ليس   ً قبال  قلنا  مّنا كام  السعي 
اهلل  رضا  الكاملية،  االمور  من 
ليس  هذا  البيت،  اهل  رضانا 

هو  وانام  الكاملية،  االمور  من 
م��ن االم���ور ال��ت��ي ت��ص��ّب يف 
االم��ام  باعتبار  اعاملنا  قبول 
الوجود  هذا  السالم(  )عليه 
بمرشوع  املعني  ه��و  امل��ب��ارك 
اهل���ي ض��خ��م ج���دًا أال وه��و 
 ،ً وعدال  قسطًا  االرض  ملء 
كبرية  ابعاد  فيه  املرشوع  وهذا 
وواس��ع��ة وه��و امل��س��ؤول عن 

تنفيذ هذه القضية.
وعدال  قسطًا  االرض  يمأل 
ذكرهتا  )امل��ص��ل��ح(  وع��ب��ارة   ً
مجيع االديان الساموية بالنتيجة 
مفتقر  والكل  يرتّقب  الكل 
الوجود  هذا  اىل  ينظر  والكل 
هذه  تكون  ان  فالبد  املبارك؛ 
تصّب  ن��ؤدهي��ا  التي  االع���امل 
من  جزءا  يكون  ان  رضاه،  يف 
امهية عملنا اهنا ملحوظة بعينه 
اجلزء  اقول  ال  السالم(  )عليه 
 .. ال  االم���ور..  بعض  يعني 
وانام االنسان عادة تأخذه يمنة 
العناية  حمّط  هذا  لكن  ويرسة، 
االمهية  غاية  يف  العمل  وحمّط 
وهذا االمر برصاحة اعتقد هو 

بمقدار ما واضح..

هذه  مع  طبعًا   : الثاين  األم��ُر 
واملهمة  امل��ب��ارك��ة  ال��ع��ق��ي��دة 
السنني  م��ن  حفنة  ووج���ود 
الرشيفة  بني والدته  ما  فاصلة 
الشك  االن،  فيه  نحن  وم��ا 
العقيدة عىل  انه ستحّرف هذه 

نحوين:
نكران اصل  االول: يف  النحو 
يأيت  من  وسيأيت  العقيدة  هذه 
من  وج��اء  كتب  من  كتب  او 
هذه  يزّيف  ان  وح��اول  ج��اء 
العقيدة احلّقة ما اويت من حيل 

ملآرب ال ندخل يف تفاصيلها.
هذه  مع  ليس  االن  واحلديث 

الفئة.
املنسوبة  ال���دع���اوى  وت����ارة 
هبا  واالنخداع  هبا  واالغ��رتار 
مع إيامن الفرد بأحقية العقيدة 
لكن حياول ان حيّرف تطبيقات 

هذه العقيدة.
وال  الكريم  القرآن  الحظوا 
يصدح  الكريم  ال��ق��رآن  زال 
ت��أيت  ان  ال��ن��اس  وي��ت��ح��ّدى 
املحاوالت  وفشلت  بمثله.. 
وال��ق��رآن م��ا ي���زال.. االم��ام 
حاول  السالم(  )عليه  املهدي 

اصل  ال  البعض  ي��زّي��ف  ان 
بتلك  يزّيف  وان��ام  العقيدة، 
خاصة  عالقة  له  ان  الدعاوى 

مبارشة مع االمام املهدي.
هؤالء  ُنكذب  ان  ُامرنا  نحُن 
لألسف  ال���دع���اوى  وه����ذه 
ِضعاف  يف  رواج  هلا  الشديد 
بعض  وس��ذاج��ة  ال��ع��ق��ول، 
له  ُيدخل  واالنسان  النفوس، 
من هذا اجلانب.. ولذلك كل 
من يسمع القول احلذار احلذار 
الدعاوى  هب��ذه  االغ��رتار  من 
نفسها  تنسب  ال��ت��ي  امل��زّي��ف��ة 
ولعله  السالم(،  )عليه  لإمام 
شخص  اكثر  الزمنية  للفرتة 
السالم(  )عليه  ه��و  مظلوم 
)عليه  له  نفسه  ينسب  بحيث 
والنطيحة..  املرتدية  السالم( 
ولذلك  ف��ع��ل��وا..  م��ا  وب��ئ��س 
والبساطة  الثقايف  اجلهل  هذا 
املأخوذة  والعقيدة  التفكري  يف 
غري  صحيح  غري  طريق  عن 
معّذر للوقوع يف فخاخ هؤالء 

الدّجالني.
هذه  الحظوا  اخواين  ولذلك 
كل  عىل  انبياء  عقيدة  العقيدة 
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م��ؤم��ن وع��ىل ك��ل ع��اق��ل ان 
يدافع عنها، ويبني حقيقة هذه 
ي��أيت بعض  ان  أم��ا  االم���ور.. 
النتنة  العقول  وبعض  االقزام 
وبعض الذين ال يفقهون شيئًا 
وينسبون  فكرًا  وال  كالمًا  ال 
املهدي  االم���ام  اىل  انفسهم 
حقيقة  فهذه  السالم(  )عليه 
حالة من الظالمة تقع عىل قلبه 

املقدس )عليه السالم(.
السّذج  من  هناك  ان  املشكلة 
يفقهون  ال  ال��ذي��ن  وال��ن��اس 
يضحكون  وه����ؤالء  ش��ي��ئ��ًا 
انك  رؤي��ا..  ُاريك  اين  عليهم 
هكذا  واعطني  ك��ذا  ستفعل 
مجيع  من  سأشفيك  وان��ا  مال 
يعيشون  واالم��راض..  العلل 
املهدي هبذه  باإلمام  ويقتاتون 
العقيدة التي جاء هبا اهلل تعاىل 
ويقتاتون امام ِضعاف الناس.

اجلهل،  فيها  ينترش  التي  االمة 
اجلهل  مرض  فيها  ويستفحل 
اردن���ا  واذا  ت��ف��ل��ح،  ال  ام���ة 
ان  علينا  انفسنا  ن��ط��ّور  ان 
من  االم��ور  نأخذ  وان  نتعلم 
واالن  وحقيقتها..  مصادرها 
ما شاء اهلل العلامء يف كل مكان 
والفضالء واهل العقائد احلّقة 
وهلم  اذاع��ة  هلم  مكان  كل  يف 
ونأيت   ! ه��ؤالء  ن��رتك  رأي.. 

انه  بزعم  الدّجالني  بعض  اىل 
)عليه  املهدي  باإلمام  يربطنا 

السالم(.
الح��ظ��وا ال��ظ��الم��ة اخ���واين 
اجلهل  بسبب  كبرية  ظالمة 
طالبًا  جت��ده  احيانا  امل��دق��ع، 
جامعيًا ال يعرف االمام اصال 
ً كأنه يعيش يف احراش بعض 
الدول التي مل يصلها أي يشء.
ترّوج  الناس  بعض  واملشكلة 
تتحدث  تعلم..  ال  حيث  من 
صحيحة  لعّلها  االم��ور  هبذه 
ابعد  ما  نور..  عنده  هذا  لعّل 
احلقائق..  عن  الناس  ه��ؤالء 
التي  الكربى  اجلناية  هي  ما 
نربط  عندما  هؤالء..  يرتكبها 
ما جاء به اهلل تبارك وتعاىل مع 
وجتد  وخزعبالت  خ��راف��ات 

هذا يذهب وهناك جتمعات.
احل���ذار اخ����واين.. االن��س��ان 
يفعل  هو  فاسقا  يكون  ت��ارة 
بعقيدة  يربطها  ت��ارة  املنكر.. 
من  عقيدة  ب��أق��دس  يربطها 
بعض  وي���ل���ّوث...  عقائدنا 
هذه  ستسّخف  االشياء  هذه 
هتّز  ان  وس��ت��ح��اول  العقيدة 
يّدعي  الذي  العقيدة الن  هذه 
انسان نكرة ال يفقه وال يعرف 
يسمعه  عندما  القرآن..  يقرأ 

آخر يقول هذه عقيدة !

مهمة  قضية  عن  احت��دث  ان��ا 
 .. ن�����وازن  ان  الب���د  ن��ح��ن 
ال��ذي  ال��وق��ت  االن��س��ان يف 
تكون عقيدته  ان  يعتقد، عليه 
من  م��أخ��وذة  راسخة  عقيدة 
هبذه  تلّطخ  ان  ال  صافية  عني 
اخل��زع��ب��الت ب��دع��وى اهن��ا 
املهدي، وهذا  باإلمام  مرتبطة 
حيب االمام املهدي عىل براءته 
ما  خدعا  خيدعه  وهذا  ويأيت، 

انزل اهلل هبا من سلطان .
الدعاوى  هذه  وراء  االنجرار 
خطأ  االنجرار  وه��ذا  باطل، 
بقضية   ً اص��ال  مرتبط  غ��ري 
السالم(  )عليه  املهدي  االمام 
للسحت  اّك���ال���ون  ه����ؤالء 
ال��دع��اوى  هب��ذه  يستأكلون 

بأموال ازاء السذج البسطاء.
ال��س��ّذج  البسطاء  بالنتيجة 
غري  انتم  تتعلموا  ان  عليكم 
تتعلموا  ان  البد  معذورين، 
دراي��ة  لكم  يكون  ان  والب��د 
الشباب،  خصوصًا  وعلم.. 
يف  ه��م  ال��ذي��ن  الفتية  ه��ؤالء 
اعامرهم  من  يكون  ما  امج��ل 
بام  دراية  عىل  يكونوا  ان  البد 
واالم��ل  ام��ل  انتم  يفعلون.. 
البد ان يكون مصداقًا حقيقيًا 

لصدق ما يعتقد به هؤالء.
ع���ىل ك���ل ح����ال ن��س��أل اهلل 

يعصمنا  ان  وتعاىل  سبحانه 
واخلطأ،  ال��زل��ل  م��ن  واي��اك��م 
ونسأله ان يرمحنا ويوفقنا اىل ما 
حيب ويرىض، وآخر دعوانا ان 
وصىل  العاملني  رب  هلل  احلمد 
الطيبني  وآل��ه  حممد  ع��ىل  اهلل 

الطاهرين.

نحُن ُامرنا ان ُنكذب 
هؤالء وهذه 

الدعاوى لألسف 
الشديد لها رواج 

في ِضعاف العقول، 
وسذاجة بعض 

النفوس، واالنسان 
ُيدخل لــه مــن هــذا 
الجانب.. ولذلك 

كل من يسمع 
القول الحذار الحذار 

من االغترار بهذه 
الدعاوى المزّيفة 

التي تنسب 
نفسها لإلمام 

)عليه السالم(..
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احلسينية  العتبة  هبا  تقوم  التي  اإلعامر  نشاطات  سلسلة  ضمن 
حيز  توفري  هبدف   ، الرشيف  احلسيني  الصحن  داخل   املقدسة 
اكرب للزائرين ليتسنى هلم اداء مراسيم الزيارة بيرس ودون تعقيد، 
ترميم  اع��امل   املقدسة  العتبة  يف  الصيانة  قسم  ك��وادر  انجزت 
شباك الشهداء االطهار )رضوان اهلل عليهم( و استبداله بالشباك 
اللجنة املسؤولة عن الرتميم  املصنوع من اخلشب الذي وضعته 
املراقد  داخل  االعمدة  بعض  تنحيف  جانب  اىل  مؤقت،  بشكل 
لتخفيف الزخم احلاصل يف جهة النساء و الرجال اكد ذلك رئيس 
قسم الصيانة يف العتبة احلسينية املقدسة احلاج كريم االنباري يف 
ترصيح خص به جملة »االحرار« . واضاف االنباري قائاًل: يأيت 
العمل يف مرشوع ترميم الشباك ضمن  مرشوع تنحيف االعمدة 
االربعة املوجودة بالقرب من املراقد املطهرة لتوفري حيز اكرب من 
للشباك  اصبح  بالتايل  و  بلغ طوله )185(م  والذي  النساء  جهة 

مساحة وقلل بشكل كبري الزخم احلاصل لدى شباك النساء.
الفتًا: ان العمل متواصل يف املرشوع كام ان لدينا تعاونا كبريا مع 
مصانع يف مدينة قم املقدسة من اجل انشاء شباك جديد للمراقد 
املذكورة بدءًا من جانب النساء انتهاًء بالرجال واقترص عملنا عىل 
ترميم الشباك القديم و تنصيبه مؤقتا حلني اكتامل الشباك اجلديد. 

تقرير: حسنني الزكروطي / تصوير: امحد القرييش

تقــارير

Dينجز أعمال ترميم شباك الشهداء  قسم الصيانة في العتبة الحسينية المقدسة
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تقاريـر

تستضيف عوائل الشهداء من 
محافظة الديوانية

شعبة رعاية ذوي الشهداء والجرحى 

تقرير/قاسم عبد اهلادي
ال تزال برامج شعبة رعاية ذوي 
يف  مستمرة  واجلرحى  الشهداء 
الشهداء  لعوائل  استضافتها 
االبرار لزيارة العتبات املقدسة يف 
مدينتي كربالء املقدسة والنجف 
الربامج  بقية  وكذلك  االرشف 
رسم  يف  تّصب  التي  االخ��رى 
حمياهم،  عىل  وال��رسور  البهجة 
حيث قامت الشعبة باستضافتها 
من  االب���رار  الشهداء  لعوائل 
وبواقع)20( الديوانية  حمافظة 

عائلة وكان باستقباهلم يف مدينة 
السالم«  »عليه  احلسني  االم��ام 
اهلنون  حامد  احل��اج  للزائرين 
الشعبي  احلشد  هيئة  عن  ممثال 
وقد  الشعبة  منتسبي  من  وعدد 
االول  يومني  الزيارة  استغرقت 
يف مدينة كربالء املقدسة والثاين 
االرشف  ال��ن��ج��ف  م��دي��ن��ة  يف 
يف  املرسوم  الربنامج  وحسب 

االستضافات السابقة.
ذي  حمافظة  شهداء  عوائل  تفقد 

قار
ومن جهة اخرى وعماًل بفتوى 
املرجعية الدينية وبتوجيه مبارش 
للعتبة  ال��رشع��ي  امل��ت��ويل  م��ن 
الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية 
»دام  الكربالئي  امل��ه��دي  عبد 
الشهداء  ع��وائ��ل  لتفقد  ع��زه« 
احلشد  من  واجل��رح��ى  االب���رار 
حيث  األمنية  والقوات  الشعبي 
توّجه وفد من شعبة رعاية ذوي 
العتبة  يف  واجل��رح��ى  الشهداء 
ذي  ملحافظة  املقدسة  احلسينية 
قار لتفقد عوائل الشهداء االبرار 
الوفد  زي���ارة  استغرقت  وق��د 
املياحي  امح��د  ب��احل��اج  املتمثل 

السيد  ومعاونه  الشعبة  مسؤول 
السادة  وبرفقة  اخلطيب  حيدر 
يومني  الكرام  واملشايخ  اخلدم 
العتبة  منسقي  مع  وبالتعاون 
كّرم  ذل��ك  اىل  هناك،  املقدسة 
الشهداء  عوائل  الزائر  الوفد 
التربيكات  ببعض  واجل��رح��ى 
وكذلك  الرشيف  الرضيح  من 
الشهداء  سيد  بقبة  متربكة  راية 

»عليه السالم«، ويف الوقت ذاته 
حتّدث أحد ذوي الشهداء قائال: 
بزيارة  اليوم  هذا  ترشفنا  حقيقًة 
يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  وفد 
ونثمن  ونشكر  قار  ذي  حمافظة 
حضورهم القيم وجتشمهم عناء 
السفر لتفقدهم عوائل الشهداء 
كانوا  اينام  ومتابعتهم  االب��رار 
خففوا  ّق��د  ه��ذا  وبحضورهم 
ونتمنى  شهدائنا  ف��راق  أمل  عّنا 
إلدارة العتبة املقدسة بشكل عام 
خاص  بشكل  الشعبة  وإدارة 
والسداد عىل هذه  املوفقية  دوام 

اخلدمة املباركة.
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العطاء الحسيني

االوصياء  سيد  قاعة  شهدت 
الرشيف  احلسيني  الصحن  يف 
من  عدد  لتكريم  حفل  اقامة   ،
يف  املتوسطة  امل����دارس  طلبة 
املقدسة،  كربالء  تربية  مديرية 
االم��ام  كشافة  مجعية  نظمته 
السالم(،وذلك  )عليه  احلسني 
ب��م��ج��م��وع��ة من  ل��ت��م��ي��زه��م 
والسلوكية  الدراسية  النشاطات 
ملن  املعلومة  تقديم  جانب  اىل 
الطلبة.  زمالئهم  من  حيتاجها 
فعاليات  عدة  احلفل  شهد  وقد 
الذكر  من  آي��ات  بقراءة  بدئت 
احل��ك��ي��م ت��اله��ا ال��ط��ال��ب عيل 
قراءة  بعدها  جاءت  نجم  حممد 
سورة الفاحتة عىل ارواح شهداء 
احلشد  وابطال  االمنية  القوات 
و  بالغايل  ضحوا  الذين  الشعبي 
العراق  تطهري  اجل  من  النفيس 
و املقدسات من دنس عصابات 
كلمة  ويف   ... االجرامية  داعش 
يف  اخلدم  السادة  مسؤول  القاها 
السيد  املقدسة  احلسينية  العتبة 
ان  فيها:  جاء  العلوم  بحر  حممد 
االخالق ال تأيت اال بطلب العلم 
ألنه اساس لكل فضيلة و ان اهلل 
تعاىل اذا وفق عبدا وفقه بام حيبه 
و يرضاه، مجيعا نحب ان نكون 
يف ساحة رضا اهلل تعاىل و رسوله 

لذا علينا ان نتبع ما جاء يف كتابه 
سنة  يف  ايضا  و  احلكيم  العزيز 
عليه  اهلل  )صىل  حممد  املصطفى 
رسول  بيت  ال  سلم(و  و  اله  و 
اهلل عليهم السالم و االقتداء هبم 
،مضيفا يف الوقت ذاته جيب عىل 
االساتذة و االداريني املسؤولني 
ان  املثايل  الطالب  اختيار  عند 
آليات  وف��ق  اختياراهتم  تكون 
الطالب  الن  حمكمة  وضوابط 
املثايل سيكون القائد يف املستقبل 
ويف  املجتمع،   يف  الواجهة  و 
ترصيح خص به جملة )االحرار( 
جلمعية  ال��ع��ام  امل��ف��وض  ق���ال 
)عليه  احلسني  االم���ام  كشافة 
السالم( االستاذ عالء العامري: 
الطالب  اقامة مهرجان  ان فكرة 
كشافة  مجعية  اقامته  الذي  املثايل 
السالم(  احلسني)عليه  االم��ام 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة 
بالتعاون مع مديرية تربية كربالء 
اشهر  ثالثة  قبل  املقدسة جاءت 
هبدف  اجلمعية  كادر  خالل  من 
ال��درايس  التنافس  روح  تعزيز 
االساتذة،  قبل  من  الطلبة  لدى 
الطلبة  ت��ك��ري��م  ان  م��ض��ي��ف��ا: 
امل��دارس  اغلب  شمل  املثاليني 
مديرية  اطار  ضمن  تدخل  التي 
آليات  املحافظة من خالل  تربية 

ال��ك��وادر  وضعتها  وض��واب��ط 
اختيار  طريق  عن  التدريسية 
يف  شعبة  كل  من  واح��د  طالب 
املستوى  عىل  باالعتامد  املدرسة 
ال��ذي  االخ��الق��ي   و  العلمي 
ي��ق��اس م��ن خ��الل ال��درج��ات 
يف  الطالب  عليها  حيصل  التي 
الشهرية  و  اليومية  النشاطات 
السنة اىل جانب سلوكياته  طيلة 
تتوقف  ومل  التالميذ  زمالئه  مع 
ال��ي��ة االخ��ت��ي��ار ع��ىل ال��ك��وادر 
للطلبة  بل  فحسب  التدريسية 

نصيب ايضا يف اختيار الشخص 
الذي يمثلهم، 

شمل  التكريم  حفل  ان  الفتا: 
اطار  يف  تدخل  التي  امل��دارس 
املحافظة والتي ضمت ما يقارب 
يقارب  م��ا  اي  م��درس��ة   )70(
باملستقبل  هندف  طالبا،   )750(
اىل تطوير هذا املهرجان ليشمل 
م����دارس حم��اف��ظ��ات ال��ع��راق 

بالكامل.

بهدف تعزيز روح التنافس لدى الطلبة...
 جمعية كشافة االمام الحسين)عليه السالم( 

تقيم حفال تكريميًا للطلبة المثاليين.
تقرير/ حسنني الزكروطي / تصوير: امحد القرييش
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العطاء الحسيني

مادة  م��دريس  من  جمموعة  عقد 
مؤمترهم  العراق  يف  الرياضيات 
بالتعاون  الثاين  السنوي  العلمي 
يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  مع 
للزائرين  االوصياء  سيد  مدينة 
بمشاركة اكثر من )250( مدرسا 
حمافظات  مجيع  م��ن  م��درس��ة  و 
التطور  مواكبة  هب��دف  ال��ع��راق 
يشهده  ال��ذي  املعريف  و  العلمي 
املواضيع  تطوير  خالل  من  العامل 
....جم��ل��ة  املنهج  هب��ذا  اخل��اص��ة 
)االح����رار( ح��رضت امل��ؤمت��ر و 
اللقاءات  م��ن  جمموعة  اج��رت 
اللجنة  يف  عضو  مع  اوهل��ا  ك��ان 
عىل  القائمني  احد  و  التحضريية 
ابراهيم  نبيل  االس��ت��اذ  امل��ؤمت��ر 
قائال:  حتدث  والذي  الزركويش 
مادة  م��دريس  من  جمموعة  نحن 
الرياضيات التقينا ببعضنا البعض 
ع��ن ط��ري��ق م��واق��ع ال��ت��واص��ل 

االج��ت��امع��ي ال��ت��ي ك��ان هل��ا دور 
هتدف  جمموعة  تكوين  يف  كبري 
افضل  مستويات  تقديم  التي 
وتغيري  تقديم  خالل  من  للطلبة 
تدخل  التي  املنهجية  املواد  بعض 
املؤمتر  ضمن اختصاصاهتم ،هذا 
التوايل  عىل  الثانية  للمرة  يعقد 
احلسينية  العتبة  م��ع  بالتعاون 
واقع  مناقش  اجل  من  املقدسة 
مادة الرياضيات يف عموم العراق 
و االستفادة من خربات املدرسني 
املناهج  القدماء اىل جانب تطوير 

و  العميل  ال��ت��ط��ور  م��واك��ب��ة  م��ع 
ال��ع��امل،  يشهد  ال���ذي  امل��ع��ريف 
الرياضيات  م��ادة  ان   : واض��اف 
التفاعلية  العلوم  اح���دى  ه��ي 
لذا  االجتامعية  احلياة  يف  املهمة 
امل��ادة   ه��ذه  تطوير  ع��ىل  نعمل 
املستوىل  انخفاض  بعد  خاصة 
السنوات  يف  للطلبة  العلمي 
ما  املؤمتر  حرض  قد  ،و  االخ��رية 
ومدرسة  مدرسا   )250( يقارب 
اىل  الرياضيات  مادة  يف  خمتصني 
من  شخصيات  وج��ود  جانب 
ة  ر ا ز و
بية  لرت ا
ك��ذل��ك 
ة  تذ سا ا
م��������ن 

نقابة  و  ال��ع��ام��ة  امل���دي���ري���ات 
نفسه  الوقت  مؤكدا يف  املعلمني، 
هناك تطور كبري بني السنة املاضية 
ناحية  م��ن  حتى  السنة  ه��ذه  و 
جانب  اىل  وامل��ش��ارك��ة  االع���داد 
وج���ود جت���اوب ك��ب��ري م��ن قبل 
الوزارة خاصة بعد اطالعها عىل 
الضوابط و االهداف التي يسعى 

اليها القائمون باملؤمتر.
اما اللقاء الثاين فكان مع مستشار 
جواد  حممد  االستاذ  الرتبية  وزير 
بالبداية  ق��ال:  ال��ذي  امل��وس��وي 
العتبة  اشكر  ان  اال  يسعني  ال 
احلسينية املقدسة و كل من ساهم 
الرتبويني  االساتذة  هؤالء  بدعم 
الذين يسعون اىل تقديم االفضل 
منهج  تطوير  طريق  عن  للبلد 
الرياضيات و تسهيل املواد للطلبة 
من خالل وضع قوانني او قواعد 
املسائل  حل  عىل  الطالب  تساعد 
افضل   و  اسهل  بصورة  املعقدة 
الرياضيات تعترب  خاصة ان مادة 
من املناهج الصعبة و املعقدة عىل 
هذه  تستمر  ان  امتنى  الطالب، 
اىل  هتدف  التي  اخلريية  املبادرات 
املعريف  و  العميل  املستوى  رف��ع 

للطلبة.  

من اجل مواكبة التطور العلمي و المعرفي..
اقامة المؤتمر العلمي الخاص بمادة الرياضيات

تقرير: حسنني الزكروطي / تصوير : مرتىض نارص
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تقرير: ضياء االسدي / حسنني الزكروطي  
تصوير / صالح السباح

العطاء الحسيني

بنسب انجاز وصلت الى %74....
العتبة الحسينية 

تواصل اعمالها 
إلنجاز مشروع 

معهد اإلمام 
gالحسين للتوحد
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العطاء الحسيني
الفنية  ال���ك���وادر  ت��واص��ل 
ديب  رشك���ة  يف  واهل��ن��دس��ي��ة 
وبارشاف  العامة  للمقاوالت 
االسرتاتيجية  املشاريع  قسم 
للعتبة  التابع  واالستثامرية 
اعامهلا  امل��ق��دس��ة،  احلسينية 
االمام  معهد  مرشوع  إلنجاز 
احل��س��ني )ع��ل��ي��ه ال��س��الم( 
 �� كربالء  طريق  عىل  للتوحد 

بغداد.
ابتدئت  ال��ذي  امل��رشوع  ه��ذا 
االع��������امل ف���ي���ه ب���ت���اري���خ 
من  ي��ع��د   2014/1/11
ختدم  التي  االنسانية  املشاريع 
رشحي���ة م��ه��م��ة م���ن رشائ���ح 
املجتمع  وهم رشحية املصابني 
من  هب��م  لالنتقال  بالتوّحد 
الذي يعيشونه اىل حال  احلال 

افضل.

معهد  موقع  مدير  ذك��ر  فقد 
املشاريع  قسم  ع��ن  التوحد 
كريم  االستشاري  املهندس 
ان  )األح��رار(:  ل�  عواد حممد 
تبلغ  الكلية  املرشوع  »مساحة 
املساحة  م2(،ام����ا   8400(
البنائية للطابق االريض بواقع 
1200م2 وهبذا يكون جمموع 
م2   )7863( الكيل   الطوابق 
اىل  يصل  املبنى  ارتفاع  وان 
مع  ه��ذا   ، م2   35 مايقارب 
وجود  االعتبار  بنظر  االخ��ذ 
)م��ن��اط��ق  م2   50 م��س��اح��ة 
جللوس  خصصت  خ��رضاء( 

وترفيه املستفيدين«.
وأضاف حممد، »يضم الطابق 
الستقبال  حم��ط��ة  االريض 
و  املصابني  االط��ف��ال  اول��ي��اء 
ختصيصه  ت��م  ال��ث��اين  الطابق 
كمطعٍم، واما الثالث سيكون 
ق��اع��ات لعرض  ع��ب��ارة ع��ن 
هذا  بالطلبة  اخلاصة  املواهب 
اخلاصة  البناية  ان  اىل  اضافة 
 10 عىل  ستحتوي  بالدراسة 
ان  يفضل  قاعة  وكل  قاعات 

تستقطب 10 تالميذ بحسب 
الطاقة  تكون  ،وهب��ذا  اخل��رباء 
بواقع  للقاعات  االستيعابية 

100 تلميذ«.
واضاف:« ان العمل متواصل 
وصلت  وق���د  امل����رشوع  يف 
 %74 اىل  فيه  االنجاز  نسب 
ط��ور  يف  االن  وال����ك����وادر 
باحلجر  البناية  واجهة  إكساء 
واع���امل  امل��س��ت��ورد  السينو 
الكرتنول(  )زج���اج  وض��ع 
هذا  ب��ه  يمتاز  وم��ا  املقسى 
ال��ن��وع م��ن ال��زج��اج ان��ه بعد 
من  سقوطه  ح��ال  يف  تقسيته 
يف  واصطدامه  مرتفعة  اماكن 
االرض فأنه يتحول اىل زجاج 
عىل شكل رذاذ ناعم اليؤدي 
يف  تقسيته  وتكون  ارضار  اىل 
السليامنية  او  اربيل  معامل 
وتشمل اعامل تغليف الزجاج 
املبنى االداري الذي يضم)8( 
القاعات  جانب  اىل  طوابق  
الفيزياوي  بالعالج  اخلاصة 
من  جمموعة  كذلك  والنطق 
باملصابني  اخلاصة  الصفوف 

بالتوّحد«.
»يتميز  حديثه،  حممد  وتابع 
ابرزها  ام��ور  بعدة  امل��رشوع 
اح���ت���واء ارض���ي���ة ق��اع��ات 
مطاطية  م��ادة  عىل  االل��ع��اب 
نوع  من  خشب  عىل  مفروشة 
تقليل  ذلك  من  اهلدف  هزاز 
الطفل  وق���وع  ح��ال  األذى 
تزيني  اىل  اضافة  االرض  عىل 
ال��ق��اع��ات ال��دراس��ي��ة وف��ق 
حالة  مع  تتالءم  التي  احلاجة 

املريض«.   
ه��ذا  ان  ب��ال��ذك��ر:  اجل��دي��ر 
اهم  من  واح��دًا  يعدُّ  املرشوع 
املشاريع االنسانية التي تسعى 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
املقدسة اىل انجازه ،لتقدم فيه 
املهمة  الرشحية  هلذه  اخلدمات 
اضافة  وجه  واكمل  بأفضل 
اوىل  يعترب واح��دًا من  انه   اىل 
الرشق  مستوى  عىل  املعاهد 
االوس�����ط ،وس��ي��س��ت��ق��ط��ب 
بمرض  امل��ص��اب��ني  االط��ف��ال 
وخ��ارج  داخ��ل  من  التوّحد 

حمافظة كربالء املقدسة.
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تحَت شعار »اهل البيت    ترجمان القرآن«
دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة.. 

تقيم مؤتمرها العلمي السنوي

أقام��ت دار الق��رآن الكريم في العتبة الحس��ينية المقدس��ة وفي 
قاعة سيد االوصياء بالصحن الحسيني المشرف مؤتمرها العلمي 
الس��نوي في ذكرى تأس��يس الدار وبمناسبة انجاز »موسوعة اهل 
البي��ت القرآني��ة« الت��ي تض��ّم )60 مجّل��دًا( وتعد من الموس��وعات 

القرآنية المهّمة.
واس��تهّل املؤمت��ر بتالوة آياٍت م��ن الذكر احلكيم تاله��ا قارئ دار 

القرآن الكريم يف العتبة احلسنية املقدسة السيد هاشم السندي 
وبعده��ا تقدم العالمة الكبري الس��يد مرت��ىض القزويني 

لكش��ف الس��تار ع��ن املوس��وعة ومن ث��م عرض 
فيلم وثائقي عن الدار بش��كل عام واملوسوعة 

بشكل خاص. 
ويف ه��ذا الس��ياق حت��دث معاون رئيس قس��م 

النش��اطات العامة يف العتبة احلسينية املقدسة الشيخ 
ع��يل القرعاوي قائ��ال: »ألكثر من 5 س��نوات والدار يف 

عمل دؤوب بحمد اهلل إلنجاز هذه املوسوعة املهمة، التي تعد 
باك��ورة هذا املرشوع الضخم الذي قامت ب��ه دار القرآن الكريم«، 

مضيف��ًا، »الي��وم هو حفل االعالن ع��ن االنتهاء من املوس��وعة القرآنية 
الضخم��ة املوس��وعة احلديثية التي ضمت الكثري م��ن االحاديث والروايات 

والكثري من االمور القرآنية املهمة، هذه املوس��وعة س��وف يك��ون هلا صدى كبري 
لدى الباحثني والدارسني وايضًا هلا صدى كبري لكل من يبحث عن أي معلومة حديثية 

او قرآنية«.
وتاب��ع حديث��ه، ان »إنجاز هذه املوس��وعة القرآنية يدل ع��ىل يشء مهم وهو أن العتبة احلس��ينية 
املقدس��ة تواكب املش��اريع الثقافية والعمرانية واخلدمي��ة فهي داخلة يف كل املش��اريع التي ختدم 

املجتم��ع وهذا بالواقع انام ينمُّ عن االمام احلس��ني )عليه الس��الم( هو لكل جهات املجتمع 
س��واء اخلدمي��ة او االقتصادية او االجتامعية او الثقافي��ة، إذ أصبح مرقده الطاهر مركز 

إشعاع فكري وثقايف«. 
ولف��ت القرع��اوي بالوقت ذاته إىل ان »العتبة احلس��ينية املقدس��ة ق��د أصبحت يف 

ص��دارة إقام��ة دورات احلفظ ودورات التالوة والتفس��ري واالمور الت��ي ختص القرآن 
الكريم حفظًا وتالوة، وهذا بالواقع ينم عن ثقافة املجتمع وقوة ومتاسك العلقة بني املجتمع 

والق��رآن الكري��م حتى افراد املجتمع هلم كثري من التواصل مع ه��ذه الدورات واالمايس ولدهيم 

تقرير/قاسم عبد اهلادي               عدسة/قاسم العميدي
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شغف كبري باملشاركة فيها، كام ونجد إقبال الشباب عىل املشاركة 
وخاصة طلبة اجلامعات«، مبينًا ان »الدار طاملا تسعى إىل توسيع 
مش��اريعها يف داخل الع��راق وخارجه عرب فروعه��ا املنترشة يف 
العراق وبعض الدول اإلسالمية إلقامة الدورات القرآنية ونرش 
ثقافة كتاب اهلل العزيز فضاًل عن مرشوع حفظ القرآن الكريم«.

في��ام حتدث معاون رئيس قس��م دار القرآن الس��يد مرتىض مجال 
الدي��ن قائاًل: »يف كل عام يف املبع��ث النبوي الرشيف حتتفل دار 
القرآن الكريم يف العتبة احلس��ينية بتأسيس��ها، وهذه هي الس��نة 
التاس��عة عىل التوايل ويف كل س��نة تقّدم انجازاهتا عرب نشاطاهتا 
القرآنية ويف هذا العام انجزنا مرشوعًا علميًا تراثيًا ش��يعيًا كبريًا 
اس��مه موس��وعة اهل البيت القرآني��ة والتي ضّم��ت 60 جملدًا 
كان العمل فيها يف غضون 5 س��نوات واش��تغلت عليها 3 جلان 
اللجنة االستش��ارية واللجنة العلمية واللجنة الفنية مشكّلة من 
قبل دار القرآن الكريم ويف هذا اليوم يصادف ازاحة الستار عن 

املوسوعة بعد هذا االنجاز وهذا العمل الدؤوب«. 
وتابع حديثه، »هذه املوسوعة تضّم )60 جملدًا( مجعت نصوص 
ال حمم��د عليهم الس��الم يف عل��وم القرآن الكريم وقّس��مت اىل 
ث��الث جمامي��ع، وهي املجموع��ة القرآنية التي ضّم��ت اكثر من 
20 جملدًا واملجموعة العقائدية واملجموعة الفقهية«، مضيفًا ان 

»دار القرآن الكريم لدهيا نش��اطات متعددة ولدهيا حمافل حاليًا 
تقام حتى يف دياىل واملوصل ويف العتبات املقدسة ولدهيا انشطة 
اضافة اىل املرشوع الضخ��م وهو مرشوع االلف حافظ والذي 
يض��م ح��وايل 4000 طالب يف عموم الع��راق وكذلك امتدت 
نش��اطات دار الق��رآن الكريم اىل الدول العربي��ة كلبنان وايران 

واندونيسيا وهناك خطوات مستقبلية اىل افريقيا وغريها«. 
الق��رآن الكري��م خلق��ت ج��وًا  الدي��ن ان »دار  وأك��د مج��ال 
قرآني��ا تنافس��يًا من خالل اقامته��ا للدورات القرآني��ة واقامتها 
للمس��ابقات القرآني��ة التي ش��ملت مجيع رشائ��ح املجتمع من 
بينه��م طلبة اجلامعات واملوظف��ون، وكذلك إقامة الدورات يف 
الس��جون االصالحية فضاًل ع��ن الدورات اخلاص��ة بالقوات 

املسلحة واحلشد الشعبي«.
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مدرسة اإلمام الحسين   تنظم دورات دينية في العطل 
االسبوعية بهدف نشر الثقافة اإلسالمية ...

وتقيم مؤتمرها العلمي السنوي
دأبت مدرس��ة االمام الحس��ين )علي��ه الس��ام( الدينية في العتبة الحس��ينية 
المقدس��ة منُذ س��نوات على اقامة دورات تهدف الى تعليم المسائل الفقهية 
والعقائدي��ة واالخاقي��ة  به��دف نش��ر الثقافة االس��امية بين اطي��اف المجتمع 

وخصوصا طلبة الجامعات والمدارس.

الش��يخ عيل العصام��ي املرشف 
يف  احلوزوي��ة  ال��دورات  ع��ىل 
مدرس��ة االم��ام احلس��ني )عليه 
الس��الم(: »دأبت املدرس��ة عىل 
إقامة الدورات الدينية احلوزوية 
يف اي��ام العطل االس��بوعية منذ 
س��نة )1431ه� ( وحتى اآلن، 
من أج��ل بث ثقاف��ة وفكر أهل 
البي��ت )عليه��م الس��الم( ب��ني 
رشائح املجتمع ومن بينهم طلبة 
اجلامعات واملدارس واملوظفون 
»الدروس  ان  مبينًا  والكس��بة«، 
املقّدمة تتضم��ن الفقه والعقائد 
وس��رية أهل البيت )صلوت اهلل 
عليهم( باإلضاف��ة اىل الدروس 
املهّم��ة يف اللغ��ة العربي��ة و علم 
املنط��ق، وهذا الربنامج يش��رتك 
فيه الكثريون  من حمافظة كربالء 
املقدسة واملناطق املجاورة هلا«. 

اّن  العصام��ي،  وأوض��ح 
»الربنام��ج يب��دأ م��ن املراح��ل 
االوىل التي تس��مى بالتمهيدي، 
يف  دروس  إعط��اء  يت��م  حي��ث 
موجز احكام العبادات واحكام 
املعام��الت والعقائ��د االمامي��ة 
التجوي��د،  اح��كام  وخالص��ة 
أم��ا املرحل��ة الثاني��ة فيت��م فيها 
تدريس كتاب منهاج الصاحلني 
واملعامالت والعب��ادات«، مبينًا 
اّن »ع��دد املش��رتكني يف برنامج 

التدريس االس��بوعي وصَل إىل 
)350( طالب��ًا وتش��مل خمتلف 

األعامر«.
ولفت العصامي إىل ان »املناهج 
املدرس��ة يف ال��دورات هي ذاهتا 
يف احلوزات العلمي��ة، وتقام يف 
العطل األس��بوعية وع��ىل مدار 
السنة، علام ان يف يوم اجلمعة يتم 
تقديم ما يقارب ال� )98 درسًا( 
يف الس��اعة الواح��دة والتجم��ع 
يف احلائ��ر احلس��يني م��ن الثامنة 
الظه��ر«،  ص��الة  اىل  صباح��ا 
مؤكدًا اّن »املدرس��ة تس��عى إىل 
ج��ذب الش��باب لالش��رتاك يف 
هذه ال��دورات املهّمة، حيث أن 
األب��واب مفتوحة دائ��اًم أمامهم 

من أجل إرشاكهم فيها«.

م��ن جهت��ه ق��ال الش��يخ صفاء 
الدين الزيدي استاذ يف الدورات 
الديني��ة:  »بربك��ة انفاس س��يد 
الشهداء )عليه السالم( انطلقت 
املبارك��ة  الديني��ة  ال��دورات 

قب��ل مخس س��نوات م��ن العتبة 
احلسينية املقدس��ة، حيث كانت 
ال��دروس الدينية ُتق��دم يف أيام 
تش��مل  املباركة، وكانت  اجلمع 
رشائح املوظفني والطلبة، الذين 
يتلقون دروس��ًا ديني��ة وتثقيفية، 
ومنها األحكام الدينية ودروس 
اللغ��ة العربية واملنط��ق وبعدها 
درس العقائ��د االمامية للش��يخ 
املظفر«، مؤك��دًا اننا »من خالل 
ه��ذه الدورات نح��اول ان نبني 

اإلنسان بناًء صحيحًا«.
أما املشرتك الطالب فالح حسن 
م��ن مدين��ة القاس��م بمحافظ��ة 
احلل��ة فق��ال ل��� )األح��رار( انه 
يسعى إىل املش��اركة املستمرة يف 
تقيمها  الت��ي  الدينية  ال��دورات 
مدرس��ة اإلم��ام احلس��ني )عليه 
الس��الم( يف أي��ام العط��ل، وقد 

اتاحت ل��ه معرفة جيدة باألمور 
واملعامالت  واالح��كام  الدينية 
والعبادات«، مضيفًا ان »مدرسة 
االمام احلس��ني )عليه الس��الم( 
حريص��ة كل احلرص عىل العلم 
ال��دورات  ان  عل��ام  والتعلي��م 
املقام��ة ُتق��دم م��ن قبل اس��اتذة 
اكف��اء وان��ا مس��تمر يف ال��دوام 
للس��نة الثانية ع��ىل التوايل حيث 
اكتس��بت الكثري من املعلومات 

التي هتمنا يف أمورنا العبادية«.
أم��ا املش��رتك عرف��ان ع��يل من 
فق��د  الدي��ن،  ص��الح  حمافظ��ة 
أكد ه��و اآلخ��ر عىل اس��تفادته 
القصوى من خالل حضور هذه 
ال��دورات الديني��ة، وخصوصًا 
م��ا يتعل��ق باملس��ائل االبتالئي��ة 
واألحكام العقائدية املهّمة لكل 

مسلم ومسلمة«.

األحرار/ حسني نرص 
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العطاء الحسيني

ش�����اٌب م���ن م���وال���ي���د ع��ام 
ول��ه  م���ت���زوج   ،)1980(
م��ن األب��ن��اء أرب��ع��ة )ول���دان 
أه���ايل قضاء  م��ن  وب��ن��ت��ان(، 
ال��ب��رصة  بمحافظة  امل��دي��ن��ة 
التي  املحافظة  هذه  العظيمة، 
الشجعان  ال��رج��ال  أنجبت 
والنفيس  الغايل  بذلوا  الذيَن 
والِعرض  األرض  عن  دفاعًا 
بينهم  وم���ن  وامل��ق��دس��ات، 
هذا  )رع��د(،  البطل  شهيدنا 
ال��ن��م��وذج ال��رائ��ع وال��ق��دوة 
هبا  االقتداء  جيب  التي  املثىل 
بالرجولة والبسالة يف مواجهة 
اإلره����اب ودف���ع ال��رش عن 

العراق.
)عليها  زينب  احل��وراء  مركز 
السالم( التابع للعتبة احلسينية 
امل��ق��دس��ة، وخ���الل زي��ارات��ه 
احلشد  شهداء  لعوائل  املكثفة 

حمّطات  عىل  وق��َف  الشعبي، 
مضيئة من جهات هذا الرجل 
ال��ب��رصّي، ال���ذي ل��ّب��ى ن��داء 
بحمل  العليا  الدينية  املرجعية 
العدو،  وم��واج��ه��ة  ال��س��الح 
عيل  لواء  أبطال  ضمن  فكان 
األكرب )عليه السالم( وفارسًا 

من فرسانه األشاوس.
قضاها  ع��ام��ني  م��ن  وألك��ث��ر 
س��وح  يف  السعيد  الشهيد 
أوائ��ل  من  ك��ان  فقد  القتال، 
امللبني لنداء املرجعية الرشيدة 
م��ع��ارك  وش�����ارك يف مج��ي��ع 
تكن  مل  اخل���ال���دة،  ال��ت��ح��ري��ر 
اجلهاد  معنى  تعي  زوج��ت��ه 
ودور املرأة يف بادئ االمر لذا 
التطّوع  يف  رغبته  عارضت 
رسع��ان  إهن���ا  إال  واجل���ه���اد، 
موقفها  ع��ن  ت��راج��ع��ت  م��ا 
لسببني ذكرهتام لنا: األول اهنا 

املرجعية  ممثل  بكالم  تأثرت 
قال  عندما  خطبته  يف  الدينية 
زوجها  حتث  ان  امل��رأة  )ع��ىل 
البد  فكان  الصمود..(  عىل 
املرجعية  ألم��ر  االمتثال  من 
هو  الثاين  والسبب  الرشيدة، 
لو  مكانه  نفسها  وضعت  اهنا 
ملكان  بالذهاب  ترغب  كانت 
لذا  ستتأثر،  كيف  ويمنعها  ما 
شجعته عىل الذهاب وطمأنته 
يف  ب��األط��ف��ال  ستهتم  ب��أهن��ا 

غيابه!
ت��ودي��ع األط���ف���ال وام��ه��م، 
كان  منترصًا  اليهم  والعودة 
)رع��د(  املجاهد  ح��ال  ذل��ك 
وأخ���اه األك��رب ط��وال هذين 
العامني.. إجازته كانت فرصة 
عمل له، إذ كان يويص أقرباءه 
عودته  قبل  له  عمل   بإجياد 
توفري  يف  إجازته  أيام  ليستثمر 

املرصف الكايف لعائلته.
وحياول  ينتقد  من  هناك  دومًا 
املعنويات  تلك  من  يثبط  ان 
مع  حصل  ما  وهذا  العالية.. 
)رعد(  البطل  الشهيد  زوجة 
ع��ن��دم��ا س��م��ع��ت ع��ب��ارات 
حّثت  الهنا  النساء  من  اللوم 
وترك  ال��ذه��اب  عىل  زوجها 
األطفال األربعة وهم يف هذه 
احلالة.. إال ان ذلك مل يثِن من 
بان  فتجيبهم  وقوهتا  عزيمتها 
أطفاهلا كأطفال احلسني )عليه 
سيكونون  وإهن���م  ال��س��الم( 
وأّدى  ك��ربه��م،  يف  ل��ه  ف���داًء 
حّتى  عليِه،  ما  )رعد(  البطل 
مكحول  قاطع  يف  استشهد 
 ،)2016  /2/12( بتاريخ 
بحمل  زوجته  استمرْت  فيام 

رسالتها!!

 الشهيد البطل 
رعد فاضل عطية

وهُج الشهداء..
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اعتراٌف
حسن الصباغ الكعبي

ك�������������ٌل ب��������غ��������رك م����������ا ب�������������ه  م����������ن ف�������ائ�������ده
ي�������ا خ����������َر م���������������ص��������ؤول ق�������������ص������دُت رح�������اَب�������ُه
م��������ا ��������ص�������اف�������رت ع�����ي�����ن�����ي وال��������ق��������ت رح����ل����ه����ا
������ص�����ت�����ى امل�����������ائ����������د ل����ل����ن����ع����ي����م ب�������ص���ط���ت���ه���ا
م�������ط�������ُر امل����������ك����������ارم م��������ن ������ص�����م�����ائ�����ك ن�����������ازٌل
م�������ق�������درًا ال�����������ج�����������د  ااّل  ي������ك������ن  مل  ل���������� 
اأن����������زل����������َت م��������ن ِن��������ع��������ِم احل��������ي��������اة ط����ري����ف����ة 
م����ك����ّل����م����ي اأراَك  واخ�������ج�������ل�������ي  ربُّ  ي���������ا 
ق��������د ج����ئ����ت����ن����ي ب�����ال�����ع�����ف������ خ��������ر ب���������ص����اع����ة
ون�������������ص������ي������ُت م���������ا ع������اه������دت������ن������ي وك���������اأّن���������ا
������ع������ُت ح�������ب�������َل ب������ن�������ده������ا ب�������ص���ف���اه���ت���ي ق������طَّ
ُت��������ب��������دي امل����������������������ّدَة ك������امل�������������ص�������ِق ح�����������رارة
ي��������اأت��������ي ع����������ط����������اوؤك واب����������������ا  م�����ت�����دّف�����ق�����ًا
ج��������ارح�������ي ح������ّدث������ت������ك  م��������ا  اذا  يل  م��������ن 
ع����������ادٌل ف����ح����ك����م����ك  اأدري����������ه����������ا  ُق��������ل��������ُت  ان 
ت��������دع��������� ال�������ي�������ه�������ا امل���������دب���������ري���������ن واإن��������ه��������ا
ُم����رغ����م����ًا ������ص�����اأن�����ط�����ُق  اأف������ع������ل  مل  ُق������ل������ُت  اأو 
اآم���������ا ل���������ك  ع������ن������ا  ق���������د  وج�������ه�������ي  ربُّ  ي���������ا 
اب�����دان�����ه�����ا يف  االرواح  ل��������ك  �������َج�������دت  ��������صَ

ي��������ا م��������ن ب��������ذك��������رك ت����ط����م����ئ����ن االأف��������ئ��������ده
م��������ت��������اأم��������ا ن�����ف�����������ص�����ي ب�������ع�������ف��������ك ع�������ائ�������ده
ح������ت������ى وج�����������������دُت ل�������ك�������لِّ ��������ص�������يء م������ائ������ده
ك��������رم��������ًا ع�����ل�����ى ح�������ج�������ِم اخل��������ائ��������ق زائ����������ده
وذن�����������������ُب ع������ب������دك ب��������ال��������ك���������ارِث �����ص����اع����ده
ل�����ك�����ف�����ى ع���������ب���������ادك ن������ع������م������ة  م������ت�������ال������ده
وت�������ال�������ده ال�������������ص������ائ������ري������ن  دروب  ف�����ت�����ح�����ت 
راق�����������ده ك�������ام�������ك  ع��������ن  واأذين  ع������ط������ف������ًا 
������ده وب�����������ص�����اع�����ت�����ي ل������������ال رج��������ائ��������ي ف������ا�������صِ
ب�����ي�����ن�����ي وب�����ي�����ن�����ك م��������ا �������ص������ه������دُت م�����ع�����اه�����ده
وك���������������ذا ن�������ف����������������سُ ال�������ظ�������امل�������ن م�����ع�����ان�����ده
ف�������ب�������ارده ال�������ي�������ك  ي������������دي  م��������������ددت  واذا 
وم����������ي����������اُه ������ص�����اق�����ي�����ت�����ي اأم����������ام����������ك راك�����������ده
ووارده ف������ع������ل������ُت  ������������ص�����������ارَدة  ك�����������ّل  ع���������ن 
وال����������ّن����������ار ح�����������يل ب�������احل�������ج�������ارة م���������َق��������َده
م��������ا ��������ص�������اء ب�������ادُئ�������ه�������ا ع����ل����ي����ه����م م������������ص�����ده
وك�������ف�������ى ب����ن����ف���������ص����ي ح����������َن ذل����������ك ������ص�����اه�����ده
اجل������اح������ده ال����������ج����������ه  م��������ع  ي������ك�������ن  ال  ان 
وال�����ف�����������ص�����ُل م������ن������َك ل����ك�����ن����ه����ا ل�������ك �����ص����اج����ده

االدبية
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حيدر عاشور
اكرُب اح�صا�س اتذوقه يف  املنقذة،  الباكية  العاطفية  اّن حلظتي 
ثنايا ال�صريح، كلما اجنرُف و�صط الزائرين امل�صافرين يف التاريخ 
والدم، بن بكائهم ودقات القلب، بن اال�صى والفرح، هناك �صدى 
من بعيد ا�صمعه احت�ص�صه ين�صل عرب اعماقي ي�صعرين باالأمان.. 
بعطر  املعمدة  االر���س  مع  جبهتي  تلت�صق   ، روي��دا  روي��دا  يقرتُب 

النب�ة، املجب�لة بالدم�ع..
ل�ليك  كن  اللهم  واح��د:  ب�ص�ت  بال�صاة  املهللن  ا�ص�ات  �صدى 
احلجة ابن احل�صن يف هذه ال�صاعة ويف كل �صاعة وليا وحافظا 
بها  ومتتعه  ط�عا  ار�صك  ت�صكنه  حتى  وعينا  ودليا  وق��ائ��دا 

ط�يا.
دم�عا  العي�ن  ومتطر  اال�صداء،  وتكرب  النداء  �صدى  يت�صاعد 
ممزوجة مترُّ عرب اخ�صرار ال�ج�د من القرب ال�صريف اىل اجلنن 
امل�ل�د.. حلظة عاطفة متقدة منقذة هي ا�صغر هدية ينعم بها 

خالق الك�ن العظيم للحياة.
حم�س  احلياة  ان  �صمعت..؟  هل  االن�صان  ايها   : ال�صدى  ينفرد 
عامله  وك��اأن  املذب�ح،  ب���الدة  الذبح  مبكان  حتتفل  وان��ت  عطاء 
والدة ..اعرف اين اغ��س عميقا يف اثام االمل ، او احلق على 
اجنحة من الفرح، ف�ق جدث مل ينفك طريا لدنا مي�ت كل ي�م، 

ا�صرقت  واخرى  وانطفاأت،  اأفلت  جن�م  بن  م�صرقا  جنما  وينبث 
با�صمه، وعلى جباههم عامات لن ميحي اثارها امل�ت وه� ال�صاهد 
وقت حداد احلياة على الذي �صرجته دما.. مل يعب�ؤوا باأعدائه،  
ال�صم�ات  �صر  انه  وعقيدته،  مبادئه  اجل  من  بدم  يبخل�ا  ومل 
واالر�س، ان مي�ت ويفرح املرء من اجله، ليقلد يف احلياة م�ؤمنا 

وه� الف�ز العظيم..
لانتظار  املقبل  االن�صان  ايها  اك��ر:  وتكرب  اال���ص��داء  ت�صاعد 
ترابه  ب�صفتيك  والثم  ال�صهيد،  قبة  حتت  عهدك  ..جدد  الفرج 
وخ�ص�ع  وجال  رهبة  يف  وقف  وعتباته  اب�ابه  وقبل  لل�صفاء، 
عند �صريحه، وكرر العهد بال�صفاء والنقاء والتجرد من االآثام، 
ال�صريرة.. هي فر�صة  ونظيف  النية  واالقبال اىل اهلل خال�س 
وميحى  م�صتجاب،  قبته  حتت  ال�صادق  فالدعاء  الت�بة  لقب�ل 

املحال ب�ج�د احلجة املنتظر تلك ارادة اهلل م�صبب اال�صباب..
ال��ن��داء،  ا���ص��داء  و�صط  �صاكنة،  باكية  عاطفية  حلظة  كانت 
فاجتازت امنيتي قمة االماين، النها من رع�صة النف��س وخفقة 
القل�ب وهداأة ال�صمر، النها جبلت من طينة املذب�ح فتجلت بن�ر 
ت�قد  القلب  ب�ابات  فاأ�صرعت  اخلفية  بالتمتمات  امل�صمخ  املكان 

الدم�ع �صم�عا وترجز اراجيزها  يف حب االقمار املحمدية.  

لحظُة فرح بعاطفة البكاء في ثنايا الضريح

االدبية
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ا�صابتني احلرة فمن اين يل باأجمل الكلمات لتنحني 
اإجااًل لِك..

وباأجمل واأطيب االزهار الأجعلها اإكليًا بن يديِك..
وباأروع تاِج ذهبي الأت�جِك به في�صع منه الرونق 

واللمعان ويزدان بِك
�صاأهديك قلبي.. ال بل روحي.. ولكنِك روحي..

اأيا �صااًل متدفقًا باحلنان ومدر�صة ً رائدة ً لاإيثار..
انِت مداد القلم اإن اأراد ان يكتب كلمة الع�صق..

و�صارية لعلم الف�صائل و�صراجًا ُيبدد ظام ال�ح�صة..

وانت لاأمل عن�ان وابهى �ص�رة يف اليقظة واملنام..
يا فرحي وابتهاجي.. هال العيد اراه يف وجهك..

يا �صم�س العطاء يا امي الغالية..
مل اوافك.. ولن اوافيك..

واأّنى يل ذلك .. وانا غارق يف بحر اح�صانِك
فيارب اجزها عني باأجزل عطائك..

وليكن ر�صاها عني �صبيا اىل ر�صائك..
واكتبني باّرًا بها.. فتحت قدميها جنانك.

يا شمَس العطاء
خالد غانم الطائي

االدبية
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اأنا 
ال ت�صلني من اأنا

دع عنك ما�صي اللغز والكلمة
اأنا من باد امل�ت

�صمت ال�ص�ت من الكلمة 
اأنا يا عراق الطاهرين

جرح تخ�صبه الدماء من ال�تن
قب�س ال�صهادة قد اأ�صاء

مدى ال�صنن
جرحي انا جرح احل�صن

يا م�طن االأديان..
ماذا قد بقي لكرامة االن�صان..

حم�س هباء
اأم �صرف تل�نه الدماء

هل كان عدال ان نعي�س بكل ي�م عزاء
 *********      

تعال نتب
ونكتب كل كام االإله على �صفحات الرمال

ب�صحرائنا تلك خلف اجلبال
جبال الذن�ب.

ال َتسلني
حسن البياتي 

االدبية
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الشهيد السيد قاسم شبر )قدس سره(

اثة جعفر آل حمبوبة: آل  الشهيد السّيد قاسم شرّب، وينتهي نسبه إىل اإلمام زين العابدين )عليه السالم(، وقال البحَّ

تهم هبا حّتى اليوم، وهبا عرفت،  شرب أرسة عراقية قديمة يف اهلجرة، وكان مقّرها األصيل يف احلّلة الفيحاء، ومل تزل بقيَّ
عت. ومنها تفرَّ

 والدته: ولد السّيد شرب عام 1308 ه� بمدينة النجف األرشف.

 وكالته: يف األربعني من عمره انتقل إىل مدينة النعامنية بوكالة من السّيد أيب احلسن املوسوي األصفهاين عام 1935 

م، ثّم أصبح وكياًل للسّيد حمسن الطباطبائي احلكيم بعد وفاة السّيد األصفهاين.

 أساتذته: نذكر منهم ما ييل: )السّيد حممود احلسيني الشاهرودي، السّيد حمّمد احلسني البغدادي، الشيخ عيل اإليرواين، 

السّيد أبو احلسن األصفهاين، الشيخ حمّمد حسني الغروي النائيني(.

مؤلفاته: ومنها )املؤمنون يف القرآن، رشح هنج البالغة، تقريرات لبعض أساتذته يف الفقه واأُلصول(.

ام الظلمة وأعواهنم:  مواقفه من احُلكَّ

ل له التاريخ أّنه خاف أو تراجع عن ُمقارعة الظاملني، فقد  ت رجله أرض النعامنية مل يسجِّ ُعرف السّيد أّنه منذ أن حطَّ

تسلَّح أبان املد الشيوعي سنة )1959 م(، ومحل السالح بوجههم، وكان جيهر عىل املنرب بكفرهم، كام حارب البعثيني 

يف أّيامهم، حيث عملوا ما عملوا من جرائم وفساد، حيث دّمروا احلوزات العلمية بأفكار اِلتقاطية، وتفضيل القومية 

هم يف املعتقالت الرهيبة، وإعدامهم، وترشيدهم. ام املؤمنني، وزجِّ عىل الدين، واهتِّ
 قصة اعتقاله:

من  والعشاء، جاء عدٌد  املغرب  وأثناء صاليت  له،  آخر خطبة  من  واحد  يوم  وبعد   1979  /  6  / اجلمعة 15  يوم 

قوا اجلامع من كل جانب، ثّم تناول أحدهم ميكروفون اجلامع، وأخذ يقرأ افتتاحية جريدة الثورة التي  البعثيني، وُطوِّ

هتاجم الثورة اإلسالمية وقائدها، ويف هناية كلمتهم مل يتحّمل الشباب ما قيل من كلامت ِضدَّ دين اهلل، ويف بيت من 

بيوت اهلل، فبدأ الشباب هيتفون بصيحات )اهلل أكرب( بوجوه هؤالء اجلبناء، مّما دعاهم أن هيربوا أمام شباب اإلسالم 
كاجلرذان اخلائفة.

النعامنية،  وما أن خرج السّيد من املسجد قاد املظاهرة الكربى، التي تشّكلت من مجاهري األّمة اإلسالمية يف مدينة 

قت املظاهرة، فطلب السّيد منهم احِليَطة واحلذر، ويف نفس تلك  واستمرت املظاهرة إىل أن وصل السّيد إىل بيته، فتفرَّ

الليلة يف الساعة احلادية عرش أعلن البعثّيون حالة إنذاٍر ُقصوى يف املدينة، وجاءت رسايا من األمن واجليش الشعبي 

من مدينتي الُكوت واحلسينية وغريمها، ونَصبوا َمَفاِرز تفتيش، وبطريقة من املكر واخلداع عمل البعثيون عىل أخذ 

السيد شرب مع عرشين شخص آخرين إىل السجن.

شهادته: اسُتشهد السّيد شرب )قدس رسه( يف السادس من شعبان 1399 ه�، بأمر اإلعدام بالرصاص، ومل ُيعلم يف 

أيِّ مكان دفن لعدم تسليم جّثته.

علماء األمة

)1308 هـ – 1399 هـ(
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السليمة  وال��ف��ط��رة  االن��ص��اف 
من  واحل��ق  بأوساطنا،  هتتف 
اليك معروفا أو احسانا ان  قدم 
تشكره وتذكر معروفه وإحسانه 
اينام  الطيب  بالذكر  وتتناوله 
عىل  ج���رى  ك��ل��ام  او  ح��ل��ل��ت، 
ختلص  وان  ذكره،  الناس  لسان 
الدعاء يف مضان االجابة فيام  له 
بينك وبني اهلل تعاىل، وان قدرت 
له  تسدي  ان  املعروف  رد  عىل 
االحسان يف قابل االيام وتقابل 
ما كافأك بأحسن منها أو مثلها، 
وإذا فعلت ذلك كنت قد شكرته 
يطرق  وم���ن  وع��الن��ي��ة،  رسا 
امل��خ��ل��وق حيصل  ب���اب ش��ك��ر 
والربكة،  واخل��ري  ال��ث��واب  عىل 
اخلالق  شكر  باب  يطرق  كمن 
نعمته  تعدوا  ان  ال��ذي  املتعال 
وكيفا؟!  وكام  عددا  حتصوها  ال 
االمام  التساؤل  هذا  عن  جييب 
السالم  عليه  العابدين  زي��ن 
وتعاىل  تبارك  اهلل  )يقول  بقوله: 
القيامة،  ي��وم  عبيده  من  لعبد 
بل  فيقول:  ف��الن��ا؟!  أشكرت 
مل  ف��ي��ق��ول:  رب،  ي��ا  شكرتك 
لعل  تشكره(.  مل  إذا  تشكرين 
الرواية تريد ان تكرس فينا ثقافة 

الشكر، فاإلنسان اذا ما استأنس 
للذي  شاكرا  وكان  املفردة  هبذه 
ذاك��را  امل��ع��روف،  اليه  اس��دى 
يف  عنه  مدافعا  واحسانه،  لطفه 
تعامله  ف��ان  وغيبته،  حرضته 
صفة  جيعل  امل���ادي  نظريه  م��ع 
يتعامل  نفسه  يف  سجية  الشكر 
من  يتلقاها  خدمة  كل  ازاء  هبا 
بني جنسه، واذا ما حتولت تلك 
الصفة اىل سجية دونام تكلف او 
وإنام  رياء،  أو  خمادعة  او  تظاهر 
النعم  ذكر  بمجرد  للعيان  تظهر 
املسداة، والثناء عىل املنعم سواء 
أكان ذلك املنعم أبا أو أما أو أخا 
معلام  أو  مسؤوال  أو  صديقا  أو 
االنسان  شكر  عىل  تعود  من   ،
أخالقه  تلزمه  املحدود  امل��ادي 
اهلل  شكر  عىل  العقلية  باملالزمة 
تعاىل اخلالق املطلق غري املحدود 
هي  املالزمة  وه��ذه  باملفاضلة، 
املادية،  االنسان  لطبيعة  أوف��ق 
املشابه  من  الشكر  يف  يتدرج  أن 
املهيمن  املدبر  اخلالق  اىل  املادي 
ال���ذي ل��ه اخل��ل��ق واألم���ر وهو 
ع��ىل ك��ل يشء ق��دي��ر، وه��ي يف 
جنبة  فيه  تكرس  الوقت  نفس 
عىل  وامل��روءة،  والعفة  التواضع 

يلفه  ال��ذي  م��ن  متاما  العكس 
اليه  اسدى  الذي  حيال  اجلفاء 
يتناسى  أو  ينسى  فإنه  معروفا، 
اليه  اآلخ��رون  قدمه  مجيل  كل 
ت��ك��اب��را وغ�����رورا واس��ت��ع��الء 
بعد  غنيا  اصبح  ما  اذا  السيام 
فقر ومسؤوال بعد نكرة ومقتدرا 
بعد ضعف، هذا ان مل يتعد ذلك 
واالثم  بالرش  االحسان  بمقابلة 
والعدوان، املفارقة تلك تذكرين 
فيه  يصف  املتنبي  الشاعر  بقول 
الكريم الذي ال يزيده االحسان 
أما  ودع��ة،  وتواضعا  طيبا  اال 
اإلحسان  يزيده  ال  فإنه  اللئيم 
نكوصا وجحودا  إال  واملعروف 

ومتردا: 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 
وإن أنت أكرمت اللئيم متردا 

وأت���ع���س ن���اك���ري امل��ع��روف 
احسان  ينكر  الذي  واإلحسان 
ومعروف والديه، اللذين اسديا 
ما  وامل��واق��ف  اخلدمات  من  له 
غريمها،  آلخر  خملوق  يقدمه  مل 
بعض  ترى  ذلك  من  وبالرغم 
حقوقهام  يغمطان  اجلاحدين 
الشكر  واج���ب  ي��ق��ّدم��ان  وال 
واالم��ت��ن��ان هل���ام، ع��ن االم���ام 

قال:  ان��ه  السالم  عليه  الرضا 
له  بالشكر  أمر  وجل  عز  اهلل  ان 
وللوالدين، فمن مل يشكر والديه 
ان��واع  وأف��ض��ل  اهلل.  يشكر  مل 
االطالق  عىل  واالمتنان  الشكر 
الوالية  عىل  تعاىل  اهلل  شكر  هو 
املعصومة  ب��ال��ذوات  وال��ت��ربك 
التي وهبها اهلل تعاىل نعمة ورمحة 
حينام  فاإلنسان  للعباد،  وكرامة 
قلبه  ب��ه  يقر  ب��ام  بلسانه  يقر  ال 
اجلميلة  والصنائع  املعروف  من 
ال��ت��ي أس��دي��ت إل��ي��ه س���واء من 
املخلوقني أو من اهلل تعاىل، فهو 
للنعمة،  جاحد  للجميل  منكر 
وتبعات  وزر  يتحمل  ان  وعليه 
عمله القبيح يف الدنيا من احتقار 
واشمئزاز وضمور، ويف اآلخرة 
وعار  وخ��زي  أليم  ع��ذاب  من 
ونفور، ولكيال ال نقع يف رشاك 
احلاقدين، البد ان نتصف بصفة 
هم  الذين  الكرماء  الشاكرين 
من  قريبون  الناس،  من  قريبون 
تعاىل،  اهلل  من  قريبون  األنبياء، 
وبركاته،  رمحته  من  قريبون  بل 

وحسن أولئك رفيقا.

ثقافة الشكر

رأي

حسن اهلاشمي
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واألقوال  اآلراء  تضاربت  وقد 
لدى البعض حول بداية التشيع 
الشيعة  أن  ي��رى  م��ن  فهنالك 
تكونوا بعد وفاة النبي )صىل اهلل 
يذهب  وممن  وسلم(  وآله  عليه 
تارخيه  يف  خلدون  ابن  هذا  إىل 
ملا  ظهرت  الشيعة  إن  قال:  فقد 
البيت  أهل  وكان  الرسول  تويف 
وأن  باألمر  أحق  أنفسهم  يرون 
سواهم  دون  لرجاهلم  اخلالفة 
من  مجاعة  كان  وملا  قريش  من 
ويرون  لعيل  يتشيعون  الصحابة 
عدل  وملا  غريه  عىل  استحقاقه 
ذلك...  من  تأففوا  سواه  إىل  به 
يف  اليعقويب  أيضا  ومنهم  الخ، 
مجاعة  ويعد  يقول  وهو  تارخيه 
بكر  أيب  بيعة  ع��ن  املتخلفني 
ومن  للتشيع  األوىل  النواة  هم 

وأبو  الفاريس  سلامن  أشهرهم 
ذر الغفاري واملقداد بن األسود 

والعباس بن عبد املطلب.
نشأ  التشيع  أن  يرى  من  وهناك 
أيام اخلليفة الثالث عثامن ومنهم 
خالفة  أيام  تكون  أنه  يقول  من 
آخر  ورأي  السالم(  )عليه  عيل 
واقعة  بعد  التشيع  بظهور  يقول 

الطف.
تثبت  ال  األق�����وال  ه���ذه  ك��ل 
التاريخ  كتب  يف  التحقيق  أمام 
واحلديث والتفسري، وربام يكون 
أقرهبا إىل الصواب الرأي القائل 
الرسول  بوفاة  بدأ  التشيع  بأن 
وسلم(  وآل��ه  عليه  اهلل  )ص��ىل 
الرأي بسؤال  ولكن يواجه هذا 
تتبلور  أن  يمكن  كيف  وه��و 
من  أقل  ظرف  يف  الفكرة  هذه 

موجودة  كانت  إذا  إال  أسبوع؟ 
هي  األح���داث  ولكن  بالفعل 
يف  مكاهنا  تأخذ  جعلتها  التي 

الواقع اخلارجي.
أما الشيعة وغريهم من املحققني 
فإهنم  امل��ذاه��ب األخ���رى  م��ن 
يذهبون إىل أن التشيع ولد حينام 
النبي  عهد  عىل  الرسالة  ولدت 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( وإنه 
هو الذي غرسه يف النفوس عن 
وردت  التي  األحاديث  طريق 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  لسانه  عىل 
وسلم( وكشفت عام لعيل )عليه 
مواقع  يف  مكانة  من  ال��س��الم( 
متعددة رواها إضافة إىل الشيعة 
وردت  ولقد  السنة،  أهل  ثقاة 
الرسول  لسان  عىل  شيعة  كلمة 
وسلم(  وآل��ه  عليه  اهلل  )ص��ىل 

وإليك نامذج من النصوص التي 
وردت:

1 - يف الدر املنثور للسيوطي ج 
8 ص 589.

بسنده  عساكر  اب��ن  ع��ن  روى 
كنا  قال  اهلل  عبد  بن  جابر  عن 
عليه  اهلل  )ص���ىل  ال��ن��ب��ي  ع��ن��د 
)عليه  عيل  فأقبل  وسلم(  وآله 
اهلل  )صىل  النبي  فقال  السالم( 
»وال��ذي  وس��ل��م(:  وآل��ه  عليه 
هلم  وشيعته  هذا  إن  بيده  نفيس 
الفائزون يوم القيامة« فنزل قوله 
وعملوا  آمنوا  الذين  )إن  تعاىل 
ال��ص��احل��ات أول��ئ��ك ه��م خري 

الربية(.
الصواعق  يف  حجر  اب��ن   -  2
األول  الفصل  الباب  املحرقة 
ابن  عن   - عرش:  احلادية  اآلية 

من كتاب )بنور فاطمة 
اهتديت( للكاتب 

السوداني المستبصر 
عبد المنعم حسن

مــاذا تعنــي الشــيعة 
ومن هم..؟

التشيع لغة هو المشايعة أي المتابعة والمناصرة والمواالة، وفي القرآن الكريم قوله تعالى: )وإن من شيعته إلبراهيم(.
واصطالحــا يــراد بهم أتبــاع وأنصار آل البيت )عليهم الســالم( وهم الذين ناصروهم في كل محنهم وســلكوا مســلكهم 
ووالوهــم، يقول ابن خلدون »اعلم أن الشــيعة لغــة هم الصحب واالتباع ويطلق في عرف الفقهــاء والمتكلمين من الخلف 

والسلف على أتباع علي وبنيه«.
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أرشيف كربالء،  تزال حمفوظة ضمن  التي ال  النادرة  الورقية  النسِخ  من 
تأّسست  التي  االجتامعية  الرعاية  جلمعية  التعريفي  الكتاب  نسخة  هي 
والتي  ميالدية(،   1967( ل�  املوافقة  هجرية(   1387( سنة  كربالء  يف 
كانت ُتعنى باألمور االجتامعية من مساعدة املحتاجني وكذلك االهتامم 

بالعاطلني عن العمل وتوفري فرص العمل للشباب.
أما اهليئة اإلدارية للجمعية فكانت تتكون من السيد عبد احلسني كمونة 
رئيسًا، األستاذ جاسب الصبار نائبًا للرئيس، احلاج األستاذ حممد احلسني 
للصندوق،  أمينًا  املوسوي  كاظم  صالح  السيد  احلاج  سكرتريًا،  األديب 
األستاذ السيد حممد عيل آل تاجر حماسبًا، وكل من األعضاء احلاج طالب 
احلمريي  رشيد  اخلالق  عبد  والسيد  الدده  حممد  السيد  واحلاج  الدالل 

واألستاذ السيد جعفر حسني حلمي(.

الشيخ محمود الصافي

من ذاكرة كربالء 
االجتماعية

العايل  اهلل  أن��زل  ملا   - ق��ال:  عباس 
الصاحلات  آمنوا وعملوا  الذين  )إن 
رسول  قال  الربية(  خري  هم  أولئك 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( لعيل 
»هم أنت وشيعتك تأتون يوم القيامة 
راضني مرضيني ويأيت عدوك غضابا 

مقمحني«.
ينابيع  يف  احلنفي  القندوزي   -  3

املودة ج 2 ص 61.
قالت:  عنها  اهلل  ريض  سلمة  أم  عن 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  قال 
الفائزون  وسلم(: »عيل وشيعته هم 

يوم القيامة«.
والشواهد التارخيية كثرية عىل ذلك، 
فيها عيل  التي شارك  احلوادث  فكل 
واحلسني  احلسن  أو  السالم(  )عليه 
أصحاهبم  تصف  السالم(  )عليهام 

بأهنم من شيعتهم.
يوالون  الذين  هم  اآلن  والشيعة 
معامل  منهم  وي��أخ��ذون  البيت  أه��ل 
أهنم  باعتبار  وفروعا  أصوال  دينهم 
الطبيعي  واالم��ت��داد  السنة،  محلة 
وآل��ه  عليه  اهلل  )ص��ىل  اهلل  ل��رس��ول 
الذين  هم  يكونون  وبذلك  وسلم( 
اتبعوا سنة النبي )صىل اهلل عليه وآله 
بأئمة  بتمسكهم  والتزموا  وسلم( 
اهلل  أم��ره��م )ص��ىل  ك��ام  البيت  أه��ل 
بينهم  واخلالف  وسلم(،  وآله  عليه 
حول  خالفا  ليس  السنة  أهل  وبني 
بمنهج  القضية ختتص  إنام  املسميات 

كل منهام وأهيام يمثل رسالة السامء.
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مشاركات

اختصر 
وادخر 

وال تبّذر
ل��ي��س ال��ت��ب��ذي��ر خ��اص��ا ب��امل��ادة 
واجلهد  بالوقت  تبذير  فهنالك 
هذه  وك��ل  وال��ك��الم  والتفكري 
عىل  سلبي  م���ردود  هل��ا  االم���ور 
عىل  حتى  بل  االنسان  شخصية 
من  لنا  البد  هنا   ، ايامنه  درج��ة 
فعل  أي  منا  يصدر  بام  التحكم 
السليم  ال��ت��رصف  نتقن  حتى 

والدقيق.
فيها  بامور  التفكري عندما يكون 
 ، فنعم  والدنيا  الدين  ص��الح 
بزخارف  يكون  عندما  ولكن 
عىل  الدخيلة  واخلرافات  الدنيا 
الدين فهنا يكون تبذيرا بالتفكري 
نظره  هيذب  وال��ذي   ، والوقت 
نحو ما ينتفع به يف الدين والدنيا 

السليم  الطريق  سلك  قد  يكون 
ولكن  وج��ل،  ع��ز  اهلل  مل��رض��اة 
املحرمات  عىل  نظره  شتت  من 
او  ال��ن��س��اء  اىل  بالنظر  س���واء 
او  سليمة  غري  اف��الم  مشاهدة 
حتى التلصص بالنظر خفية عىل 
االخرين لكشف عيوهبم يكون 
قد بذر يف برصه وسينقلب عليه 

وباال.
التبذير بالوقت من خالل القيام 
 ، هلو  جمرد  منها  طائل  ال  باعامل 
او حتى يؤخر ما جيب ان ينجزه 
الوقت  ان  بالرغم من  من عمل 
يسمح بذلك التاخري ولكن من 
غري سبب فهذا هو تبذير للوقت 
النوم  ساعات  زي��ادة  حتى  او   ،

هو تبذير بالوقت .
والدقة  االجياز  فان  الكالم  واما 
تؤدي  التي  الكلامت  باختيار 
امل��ع��ن��ى امل��ط��ل��وب ه��و ق��م��ة يف 
وان  حتى  الثرثرة  ام��ا  الروعة 
فيها  سلبية  ال  الكلامت  كانت 
فائدة  غري  من  نطقها  جمرد  فاهنا 
هلا  تبذيرا  يعترب  منها  ت��رج��ى 
فاالنسان مسؤول عن أي كلمة 

ينطقها .

من هنا من بني افضل ما يقوم به 
برنامج  وضع  الناجح  االنسان 
دقيق المور حياته بحيث يقسم 
ياتيه  برنامج  وفق  وعمله  وقته 
عز  اهلل  عند  من  والرضا  باخلري 

وجل .
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مشاركات

،وأري��د  لنفيس  اسأله  س��ؤال 
ال��ورق  ع��ىل  عنانه  أطلق  أن 
ملن  اط��رح��ه  ب��ل  اكتفي  ،وال 
بالعقل  األش��ي��اء  ي��درك��ون 
تكون  قد  ،ال��س��ؤال  واملنطق 
وكل  وع��ام��ة  بدهيية  إجابته 
تكون  كلامته  ويسمع  يقرأ  من 
إجابته رسيعة ال تقبل االنتظار 
وغري  التأمل  أو  التفكري  أو 
بيشء  يفكر  من  يعد  ال  ذلك 
واحلكمة  العقل  ذوي  م��ن 
نطلق  ان  نريد  والدراية...وال 
...السؤال  مسميات  اي  عليه 
يملك  ال��ن��ب��ات  )ه����ل  ه���و 
ع���ق���ال..؟( ح��ني ن��ض��ع��ه يف 
فيها فتحة  زجاجة مغلقة متاما 
ونسلط  االب��رة  ثقب  بحجم 
عليه الضوء أو أشعة الشمس 
نمو  وخالل  فرتة  بعد  نالحظ 
ثقب  فتحة  خيتار  بأنه  النبات 
الفضاء  اىل  ليخرج  االب���رة 

النباتية  حياته  دورة  ويكمل 
هداية  أم  عقل  ه��ذا  ...ه���ل 
النبات  فلسفة  أم  ال��رب  من 
...ه��ذا  وال��ض��وء؟  الظل  بني 
نبات وكلنا يعرفه ...هو قادر 
الصحيح  طريقه  اختيار  عىل 
بسالم  يعيش  كي  احلياة  نحو 
ودوام حني تسمح له الفرصة 
اإلنسان  إذن   ... العيش  يف 
الكايف  العقل  يملك  ال  ..ملاذا 
يف االختيار حلياة أفضل ترتقي 
اعتقد   ... السالم واملساملة  اىل 
حكيم  العراقي  اإلنسان  إن 
اخلطر  ويدرك  الكفاية  فيه  بام 
وما  احل��دود  وراء  من  القادم 
له  املساعدة  األجندات  حتمله 
هدم  من  السياسية  العملية  يف 
وافساد وقتل ا للحمة الوطنية 
نجحت  ...وق��د  فيه  العراقية 
العراقية،  املناطق  بعض  يف 
كانت  احلسني  ابناء  لكن غرية 

باملرصاد حينام حجموا باجلهاد 
العامل  الكفائي، اكرب عصابات 
االره���ايب،   ) )داع���ش  خطر 
ونفكر  الواقع  ندرك  أن  علينا 
دون  للعراق  يعطي  م��ّن   يف 
مقابل ويساهم بروحه ونفسه 
وحيتم  ال��ذات  ويبني  وعقله 
داخ��ل  يف  الوطنية  نمو  ع��ىل 
ك��ل إن��س��ان ع��راق��ي رشي��ف، 
ارض  عىل  واقعا  نراه  ما  هذا 
رفعت  حيث  املقدسة  كربالء 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
والتعلم  العلم  رايات  املقدسة 
اىل جانب  االجتاهات  يف مجيع 
اجلهاد املستمر حتى حترير كل 
االرهاب  من  العراق  مناطق 
مصادفة  ليس  واالرهابيني... 
املقدسة  العتبات  تكون  أن 
هبذا الوعي الكبري يف معرفة ما 
سيحصل للعراق امجع لو حقق 
اإلره��اب... مطالب  اخلونة 

ف��ال��ع��ت��ب��ات وراءه�����ا رج��ال 
لكوهنم  ب��ال��ع��راق  م��ؤم��ن��ون 
ومسلمني  رشف���اء  ع��راق��ي��ني 
إسالمهم  الن  اليقني  بحق 
الطبع  علوي  األصل  حممدي 
ان  أعتقد  املصري...  وحسيني 
العتبات  ظل  حتت  يقف  من 
املقدسة ال خيرس ألهنا الوحيدة 
التي رسمت الطريق الصحيح 
مع  تنافس  او  مساجلة  ب��ال 
احلكومة  مع  متيش  فهي  احد 
املحلية بخط متوازي يف البناء 
والتطور وإظهار مجال كربالء 
مقدسة  كمدينة  هبا  يليق  بام 
مجيع  م��ن  البرش  اليها  هي��وى 
أهلنا  ندعو  لذا  العامل،  انحاء 
الصحيح  الطريق  يعرفوا  ان 
الصحيح  فالطريق  ويتبعوه.. 

بدأ من كربالء احلسني. 

الطريق الصحيح 
بدأ من 

مالك مظلوم الطائي
كربالء الحسين
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شبكية  أول  الربيطانية  أوكسفورد  جامعة  يف  الكيمياء  بقسم  باحثون  طور 

أنسجة  تشبه  بمواد  متطورة  جديدة  تقنيات  باستخدام  وذلك  للعني  صناعية 

كبري  حد  إىل  تتشابه  اجلديدة  الشبكية  أن  الباحثون  وأوضح  الطبيعية.  اجلسم 

مادة  املياه  من  قطرات  من طبقتني وحتتوي عىل  وتتكون  الطبيعية،  الشبكية  مع 

اهليدروجيل، وغشاء خلوي من مواد بروتينية، لتبدو مثل الكامريا، حيث تقوم 

اخلاليا بمهمة النقاط الضوئية )البكسل(، ورصد الضوء والتفاعل معه لتعطي 

العني،  الشبكية تقع يف مؤخرة  فإن  العلامء،  النهاية صورة رمادية. وبحسب  يف 

وحتتوي عىل خاليا بروتينية تقوم بتحويل الضوء إىل إشارات كهربائية تنتقل عرب 

يمكن  إىل صورة  اإلشارة  بتحويل  يقوم  الذي  املخ  إىل  للجسم  العصبي  النظام 

استخدامها يف عملية اإلبصار. ويمكن أن يؤدي نجاح العلامء ىف تطوير شبكية 

صناعية، إىل معاجلة حاالت العمى الناتج عن تدهور أو اعتالل شبكية العني، 

يؤدي إىل ضمور شبكية  الصباغي( هو مرض وراثي  الشبكية  )التهاب  بسبب 

العني وفقدان البرص تدرجًييا.

ابتكار أول شبكية صناعية للعين 

من مواد لّينة...!

متكن العلامء من خلق صورة لألشياء باستخدام شبكات اإلنرتنت الالسلكية وإشارات اهلاتف فقط وفقا ألبحاث جديدة أجروها يف 
أماكن نائية. قام باحثون من جامعة ميونخ التقنية )TUM(، بإنشاء صور ثالثية األبعاد لشكل مصلب مصنوع من األملنيوم، عن طريق 
تعريضه إلشعاع موجات امليكروويف، من أجهزة إرسال )واي فاي( املنزلية، وقياس التشوهات التي تعكسها املوجات. وباستخدام هذه 
التقنية، يمكن خلق صورة ثالثية األبعاد للمساحة املوجودة حول جهاز اإلرسال واي فاي. ويمكن إنتاج الصور املجسمة ملوجات أشعة 
امليكروويف، وقد تؤدي هذه التقنية اىل اخرتق اجلدران واخلصوصية. ويذكر أن إدخال حتسينات عىل تقنية، واي فاي، مثل زيادة الرسعة، 

يؤدي إىل خلق صور جمسمة مستقبلية شديدة الوضوح.

حول العالم
منوعات

شبكات الـ) واي فاي( قد ُتستخدم لرسم 
خريطة منزلك ..!
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تطوير يد صناعية 

ترى وتمسك األشياء 

بشكل تلقائي...!
طور فريق من الباحثني بجامعة نيوكاسل الربيطانية يدا صناعية فيها كامريا مثبتة، يمكنها أن تلتقط صورا لألشياء املوجودة أمامها، وأن 
تقييم حجمها وشكلها من أجل أن متسك هبا بشكل تلقائي. ويقول األستاذ بقسم اهلندسة الطبية واحليوية باجلامعة نزاربور: إن األطراف 
الصناعية شهدت تغيريات طفيفة خالل السنوات األخرية، فقد أصبح التصميم أفضل والوزن أخف، كام صارت األطراف أكثر قدرة 
عىل التحمل. ونقل املوقع االلكرتوين »ساينس دييل« املتخصص يف األبحاث العلمية والتكنولوجيا عن نزاربور قوله: عن طريق منظومة 
للرؤية االلكرتونية، طورنا يدا صناعية يمكنها االستجابة بشكل تلقائي. وتعمل هذه اليد يف الواقع مثل اليد الطبيعية، حيث يستطيع 
املسألة أكثر من نظرة رسيعة يف االجتاه الصحيح، واآلن  املستخدم أن يفردها ويلتقط كوبا أو قطعة من احللوى دون أن تتطلب هذه 

وللمرة األوىل خالل مئة عام، طورنا يدا تعمل بشكل حديس، ويمكنها أن تستجيب للمعطيات اخلارجية دون تفكري.

ابتكر أحد علامء الكمبيوتر طريقة جديدة، للتخلص من إزعاج الزمالء العمل أثناء تركيزك عىل مهمة ما أثناء الدوام ، حيث يتعلق 
األمر بضوء أمحر وآخر أخرض يظهر عىل لوحة مفاتيح حاسوبك  وتتفاعل مع حالة عمل ونشاط الفأرة والكيبورد. واوضح العامل 
الدكتور )توماس فريتز( وهو أستاذ يف جامعة كولومبيا الربيطانية يف كندا،  انه يف حال كانت الفأرة تتحرك ويكتب املوظف بشكل 
مستمر عىل لوحة املفاتيح، فإن هذا سيشتعل الضوء األمحر حتى يعرف زمالء العمل أن زميلهم غري متاح، ويف حال مل تتحرك 

الفأرة ومل يكتب شيئًا عىل لوحة املفاتيح ملدة طويلة، فإن الضوء سيصبح أخرض.
مبينا  عندما يقاطعك أحد ما أثناء عملك يلزمك وقت طويل حتى تستعيد تركيزك«. 

مشريًا إىل أن األضواء تظهر مثل حالتك عىل برنامج »سكايب«، خترب من خالهلا زمالءك إذا كنت متفرغًا للدردشة معهم أم ال، 
دون احلاجة إىل سؤالك«.

ابتكار )كيبورد( جديدة لمنع زمالء العمل 
من ازعاجك..!
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السواُك

درٌس بليغ بالتربية الصحيحة..

بادْر أواًل..

قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( : عّطُروا أفواهكم عند قراءة 
القرآن.

 : وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  قال  االف��واه  عطر  وما  اهلل  يارسول  قالوا  
الكرهية وكذلك يقيض عىل  بالرائحة  الفم وُيذهب  ُيعطر  )السواك(. فهو 
تسوس االسنان ويؤدي كذلك اىل تقوية البرص حيث قال رسول اهلل )صىل 

اهلل عليه وآله وسلم( لوال ان امتي ضعفاء ألوجبت عليهم السواك.
والسواك  )التعطر  املرسلني  ُسنن  من  )ثالثة  احلديث  يف  جاء  وكذلك 

والنكاح(.
وركعة واحدة بسواك هلا من االجر اضعافًا مضاعفة من التي بدون سواك.

من املواقف والقرارات املهّمة يف حياة )بيل غيتس( مؤسس رشكة مايكروسوفت، أنه مل يسمح ألوالده باقتناء اهلواتف املحمولة 
أيًضا قلل من مقدار الوقت الذي يسمح هلم فيه باستخدام  القرار وحسب، بل  ال� 14 عامًا، وومل يكتِف هبذا  قبل بلوغهم سن 
اهلواتف قبل النوم، ملساعدهتم يف اخللود للنوم، وكذلك منع استخدامها بتاًتا أثناء الطعام، حتى أن أطفال غيتس نفسهم تذمروا، 

ألهنم أبناء صاحب عمالق التكنولوجيا، وال يملكون هواتف مثل باقي زمالئهم. 
وقد أراد غيتس هبذا الترّصف ألبنائه العيش حياة طبيعية قدر املستطاع، إذ يعطي أوالده مرصوفًا صغريًا، كام جيعلهم يساعدون يف 

األعامل املنزلية. 

استثامر الشباب للمناسبات الدينية التي حتتضنها 
األمهية  غاية  يف  أم��ٌر  العام،  م��دار  عىل  كربالء 
الرشحية،  هبذه  واالع��ت��زاز  الفخر  عىل  ويبعث 
بالعديد  الزائرين  تثقيف  أجِل  من  تتطوع  التي 
وثقافيًا، وهو  وبيئيًا  دينيًا وصحيًا  اجلوانب،  من 
اجلهد الذي بذله فريق )بادر( للتثقيف الصحي 
لتثقيف  الفريق  أعضاء  تطّوع  حيُث  والبيئي، 

زائري الشعبانية املباركة، فشكرًا جلهودكم.

واحة

حبيب وهيلة
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مأدبة إفطار في مرقد أبي 
الفضل العباس ـ عليه السالم ـ 

سنة 1987

طرائف ونوادر
)1(

تعّمد أحد حالقي املدن أن حيلق رأس قروٍي بموس قديم حتى سلخ احلالق جزءًا من رأسه، ثم سأله ما جمموع أخوتك، فأجاب: 
نحن اآلن اثنان، ولكني أظن أن واحدًا فقط سيبقى حيًا بعد أن تنهي حالقتي!!

)2(
جلس السجني املنتهية حمكوميته مع زميله يف املقهى حيدثه عن سبب سجنه وقال لقد سجنوين بال سبب ألين ضحية قطعة حبل، 
فسأله زميله كيف؟ أجاب: عندما كنت أسري يف الطريق وجدت حباًل ملقًى عىل األرض ال مالك له، فالتقطته وبعدئذ تبني أن 

الطرف الثاين من هذا احلبل مربوط برقبة بقرة!!
)3(

عرض أحد األمراء قصيدته عىل أحد الشعراء وسأله عن رأيه فيها، فقال له: أهنا خالية من املضمون خمتلة الوزن ركيكة العبارة، 
فأمر األمري بحبسه يف اصطبل اخليول، وبعد إهنائه مدة احلبس أرسل عليه األمري وعرض عليه قصيدة أخرى طالبًا رأيه فيها، فلام 

قرأها الشاعر هنض وغادر مكانه صامتًا فسأله األمري إىل أين؟، فقال له إىل اصطبل اخليول، فضحك األمري وعفا عنه.

  

  

مَع العديد من اإلجيابيات التي شهدهتا زيارة النصف من شعبان املباركة هلذا العام، إال أّن هنالك مسألة 
مهّمة كان جيب عىل اجلميع مراعاهتا، أال وهي نظافة كربالء هذه املدينة املقّدسة التي تفتح أبواهبا لعشاق 
حممد وآل حممد )عليهم أفضل الصالة والسالم(، إْذ كّنا نرجو من اجلميع التعاون مع كوادر مديرية البلدية 

للمحافظة عىل النظافة.

إشارٌة مهمٌة..
واحة
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صدَر عن مركز الحوراء زينب )عليها السالم( 
في العتبة الحسينية المقدسة، الجزء 

الثاني من كتاب )ومنهم من ينتظر(، الذي 
يضّم سلسلة قصص وثائقية عن شهداء 
الحشد الشعبي الذيَن نذروا أرواحهْم في 

الدفاع عن العراق ومقدساته.

إعالن


