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39( أن اقذفيه يف التابوت فاقذفيه يف اليم والقذف يقال لأللقاء والوضع فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو يل وعدو له تكرير عدو للمبالغة أو ألن 
األول بإعتب��ار الواق��ع والثاين بإعتبار املتوقع وألقيت عليك حمب��ة مني أي حمبة كائنة مني قد زرعتها يف القلوب بحيث ال يكاد يصرب عنك من رآك 

ولتصنع عىل عيني ولرتبى وحيسن إليك وأنا راعيك وراغبك .
40( إذ مت��ي أخت��ك فتق��ول هل أدلكم عىل م��ن يكفله فرجعناك إىل أمك كي تقر عينه��ا بلقائك وال حتزن هي بفراق��ك أو أنت عىل فراقها وفقد 
إش��فاقها، ويف القمي عن الباقر عليه الس��الم قال إن موس��ى ملا محلت امه به مل يظهر محلها إال عند وضعه وكان فرعون قد وكل بنساء بني إرسائيل 
نساء من القبط حتفظهن وذلك ملا كان بلغه عن بني إرسائيل أهنم يقولون أنه يلد فينا رجل يقال له موسى بن عمران يكون هالك فرعون وأصحابه 
ع��ىل يدي��ه فقال فرع��ون عند ذلك ألقتلن ذكور أوالده��م حتى ال يكون ما يريدون وفرق بني الرجال والنس��اء وحبس الرج��ال يف املحابس فلام 
وضعت ام موس��ى بموس��ى نظرت إليه وحزنت واغتمت وبكت وقالت يذبح الساعة فعطف اهلل بقلب املوكلة هبا عليه فقالت الم موسى مالك 
قد إصفر لونك فقالت أخاف أن يذبح ولدي فقالت ال ختايف وكان موسى ال يراه أحد إال أحبه وهو قوله وألقيت عليك حمبة مني فأحبته القبطية 
املوكلة به وأنزل اهلل عىل ام موسى التابوت ونوديت ضعيه يف التابوت فاقذفيه يف اليم وهو البحر وال ختايف وال حتزين إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
املرس��لني فوضعته يف التابوت وأطبقت عليه وألقته يف النيل وكان لفرعون قصور عىل ش��ط النيل متنزهات فنظر من قرصه ومعه آس��ية إمرأته إىل 
سواد يف النيل ترفعه األمواج والرياح ترضبه حتى جاءت به إىل باب قرص فرعون فأمر فرعون بأخذه فاخذ التابوت ورفع إليه فلام فتحه وجد فيه 
صبيا فقال هذا إرسائييل فألقى اهلل يف قلب فرعون ملوسى حمبة شديدة وكذلك يف قلب آسية وأراد فرعون أن يقتله . فقالت آسية ال تقتلوه عسى أن 
ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم ال يشعرون إنه موسى عليه السالم ومل يكن لفرعون ولد فقال ادنوا له ظئرا لرتبيته فجاؤوا بعدة نساء قد قتل أوالدهن 
فلم يرشب لبن أحد من النساء وهو قول اهلل تعاىل وحرمنا عليه املراضع من قبل وبلغ امه أن فرعون قد أخذه فحزنت وبكت كام قال اهلل وأصبح 
فؤاد أم موس��ى فارغا إن كادت لتبدي به قال كادت أن خترب بخربه أو متوت ثم حفظت نفس��ها فكانت كام قال اهلل لوال أن ربطنا عىل قلبها لتكون 
من املؤمنني ثم قالت الخته قصيه أي إتبعيه فجاءت اخته إليه فبرصت به عن جنب أي عن بعد وهم ال يش��عرون فلام مل يقبل موس��ى بأخذ ثدي 
أحد من النس��اء إغتم فرعون غام ش��ديدا فقالت أخته هل أدلكم عىل أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فقال نعم فجاءت بامه فلام أخذته 
بحجرها وألقته ثدهيا إلتقمه ورشب ففرح فرعون وأهله وأكرموا امه فقال هلا ربيه لنا فإنا نفعل بك وتفعل وسأله الراوي فكم مكث موسى عليه 
السالم غائبا عن امه حتى رده اهلل عليها قال ثالثة أيام وقتلت نفسا نفس القبطي الذي إستغاثه عليه األرسائييل كام يأيت قصته يف سورة القصص إن 
شاء اهلل تعاىل فنجيناك من الغم غم قتله خوفا من عقاب اهلل وإقتصاص فرعون باملغفرة واألمر باهلجرة إىل مدين وفتنك فتونا وابتليناك إبتالءا أو 
أنواعا من األبتالء فتنة بعد فتنة وذلك أنه ولد يف عام كان يقتل فيه الولدان وألقته امه يف البحر وهم فرعون بقتله ونال يف سفره ما نال من اهلجرة 
عن الوطن ومفارقة اآلالف واملي راجال عىل حذر وفقد الزاد وأجر نفس��ه عرش س��نني إىل غري ذلك فلبثت س��نني يف أهل مدين لبثت فيهم عرش 

سنني ومدين عىل ثامين مراحل من مرص ثم جئت عىل قدر قيل أي عىل مقدار من الزمان يوحى فيه إىل األنبياء وهو رأس أربعني سنة .

��َك ما يوحى )38( َأِن اقِذفيِه يِف الّتابوِت َفاقِذفيِه يِف الَيمِّ َفلُيلِقِه الَيمُّ بِالّس��اِحِل َيأُخ��ذُه َعُدوٌّ يل َوَعُدوٌّ َلُه َوَألَقيُت َعَليَك  إِذ َأوَحين��ا إىِل ُأمِّ
َك َكي َتَقرَّ َعيُنها َوال حَتَزَن َوَقَتلَت  ُكم َعىل َمن َيكُفُلُه َفَرَجعن��اَك إىِل ُأمِّ ��ةً ِمّن��ي َولُِتصَنَع َعىل َعيني )39( إِذ مَتي ُأخُتَك َفَتقوُل َهل َأُدلُّ بَّ حَمَ
يناَك ِمَن الَغمِّ َوَفَتّناَك ُفتوًنا َفَلبِثَت ِسننَي يف َأهِل َمدَيَن ُثمَّ ِجئَت َعىل َقَدٍر يا موسى )40( َواصَطَنعُتَك لَِنفِس )41( اذَهب َأنَت  َنفًسا َفَنجَّ
ُر َأو َيشى )44(قاال َربَّنا إِنَّنا َنخاُف  ُه َيَتَذكَّ ًنا َلَعلَّ َوَأخوَك بِآيايت َوال َتنِيا يف ِذكِري )42( اذَهبا إىِل ِفرَعوَن إِنَُّه َطغى )43( َفقوال َلُه َقواًل َليِّ
َأن َيفُرَط َعَلينا َأو َأن َيطغى )4٥( قاَل ال خَتافا إِنَّني َمَعُكام َأسَمُع َوَأرى )46( َفأتِياُه َفقوال إِّنا َرسوال َربَِّك َفَأرِسل َمَعنا َبني إرِسائيَل َوال 
َب َوَتَوىّل )48( قاَل َفَمن  َبَع اهُلدى )47( إِّنا َقد أوِح��يَ إَِلينا َأنَّ الَعذاَب َعىل َمن َكذَّ ��الُم َعىل َمِن اتَّ هُب��م َقد ِجئناَك بِآَيٍة ِمن َربَِّك َوالسَّ ُتَعذِّ

َنا الَّذي َأعطى ُكلَّ َشٍء َخلَقُه ُثمَّ َهدى )٥0( قاَل َفام باُل الُقروِن األوىل)٥1( ُكام يا موسى )49( قاَل َربُّ َربُّ

سورة طه

تفسيرالسورة

يف ف�صل �ل�صالة على �لنبّي و�آلِه
ع��ن أيب عبد اهلل )عليه الس��الم( قال: قال رس��ول اهلل )صىل اهلل علي��ه و آله(: ارفعوا أصواتكم بالص��الة عيلَّ فإهنا ُتذهب 

بالنفاق.
وقال )صىل اهلل عليه وآله(: يا عيل من صىل عيل كل يوم أو كل ليلة وجبت له شفاعتي و لو كان من أهل الكبائر.

وعنه )عليه أفضل الصالة والسالم( أنه قال: من صىل عيلَّ مرة مل يبَق من ذنوبه ذرة.
وقال اإلمام الرضا )عليه السالم(: الصالة عىل حممد وآله تعدل عند اهلل )عّز وجل( التسبيح والتهليل والتكبري.



أدعوَك إلهي..
عش��نا أيام��ًا مب��اركاٍت، حيث هطول غي��ث الرمحة واملغف��رة يف هذا الش��هر الفضيل، 

ش��هر رمضان املبارك، وكم س��عينا إىل أن نك��ون قريبني جدًا م��ن اهلل )تبارك وتعاىل(، 

وهو الس��عي الذي ال جيب أن يتوقف عند ش��هر رمضان فحس��ب، وإنام يف كل األيام 

والش��هور، بأن نحاس��ب أنفس��نا ونس��عى لعمل اخلري واألمر باملع��روف والنهي عن 

املنكر، وحماربة كل أشكال الرش.

إن اهلل )س��بحانه وتع��اىل( مل يطل��ب منا أن نكون مؤمنني يف ش��هر واح��د، فإتيان اخلري 

ورفض الباطل والس��وء ال يرتب��ط أبدًا بوقت معني، فنحن مأم��وروَن أن نعبده ونقيم 

ح��دوده ون��ؤدي فرائضه مدى م��ا حيينا، ومثلام التجأن��ا إليه يف هذا الش��هر الفضيل، 

فيجب أن ال ننسى االلتجاء إليه يف كل شّدٍة وأن ندعوه عند كلِّ أمر، وما أحوجنا اليوم 

إىل أن ندع��وه خلالصن��ا من الرش الذي أح��اَط بنا، وحّول حياتنا إىل مأس��اة وويالت، 

ندعوه لنرصن��ا عىل الباطل، ندعوه لغلبتنا عىل من عادانا من الداخل واخلارج، ندعوه 

ألن نك��ون قادرين عىل حفظ ديننا وكرامتن��ا وعزتنا، وهي الدعوة التي جيب أن تقرتَن 

ُة َجِيًعا(. ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ بالعمل، فنعمل جاهديَن لتحقيق ما نصبو له.. )َمْن َكاَن ُيِريُد اْلِعزَّ

اعلم يا ولدي العزيز...
 ان العقل زينة الرجل وانك يف املستقبل ستكون رجال ...

فكامل العقل يكون عندك من الرضوريات كون املستقبل امامك .
واعلم يا ولدي ...

ان اهلل عزوجل اول ما خلق العقل , ثم اس��تنطقه فقال له : اقبل فاقبل . ثم قال له : ادبر فادبر . ثم قال عزوجل : وعزيت وجاليل ما 
خلقت خلقا احب إيل منك وال اكملتك اال فيمن احب , اما اين اياك امر واياك اهني واياك اعاقب واياك اثيب . 

يا ولدي... فان ش��ئت ان تكون ممن وصفهم اهلل عزوجل يف حبه هلم فكن من اهل العقل ال من اهل الدنيا الذين اعجبوا بانفس��هم 
فكانوا خائبني .واعلم يا ولدي ...

 ان من اعجاب املرء بنفسه دليل ضعف عقله .
بينام اكمل الناس عقال احسنهم خلقا . وهذا الكالم لك يا ولدي ...

لك يا ولدي ..)ح10(

افتتاحية 
العدد

يكتبها: الشيخ حممود الصايف
العـقـل زينة 
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متابعات موجز  االخبار

أخبار و
*  قيادات الجيش العراقي استقبلت وفدا عسكريا سوريا رفيع المستوى في بغداد لتشكيل 

مركز عمليات مشترك بين البلدين للقضاء على تنظيم )داعش( نهائيا..

* االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تعتزم افتتاح جامعة وارث األنبياء التابعة لها في العام الدراسي المقبل 2017_2018 م.

* محافظ مدينة كربالء المقدسة يزور مقر لواء علي األكبر في ناحية القيروان غرب الموصل مشيدا ببطوالتهم ..

*  بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس الحشد الشعبي ب�)فتوى الجهاد الكفائي( رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يعده عيدًا وطنيًا .. 

* رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يدعو التخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية الصحفيين العراقيين وإصدار تشريعات تعزز حرية الصحافة..

أكد آمر لواء الطفوف قاسم مصلح ان حترير احلدود العراقية السورية يعد 
انتصارا تارييا حققه احلشد الشعبي وألمهية املحافظة عىل ذلك االنتصار 
عىل  جديد  قاطع  بمسك  الشعبي  احلشد  هيئة  قيادة  قبل  من  اللواء  كلف 
احلدود العراقية السورية لقطع الطريق عىل االرهابيني القادمني من العمق 
السوري، وأوضح مصلح  ان التكليف جاء بعد حترير العرشات من القرى 
اىل  اضافة  اللواء  ابطال  يد  عىل  املوصل  غرب  اجلزيرة  صحراء  يف  واملدن 
مسك سواتر كثرية وهذا يعد نجاحا يف الشأن العسكري ويصنف اللواء 

كقوة ضاربة هلا تأثري كبري يف اشرتاكها يف املعارك وتأمني احلدود.

قوات  بأن  املهندس  مهدي  أبو  الشعبي  احلشد  يف  القيادي  أكد 
احلشد الشعبي عىل اتم االستعداد واجلهوزية إلقتحام قضاء تلعفر 
غرب املوصل وحتريره من سيطرة تنظيم داعش اإلجرامي، مبينا 
إن قوات احلشد الشعبي ما تزال تنتظر أوامر رئيس الوزراء القائد 
داعش  حمارصة  بعد  تلعفر  قضاء  إلقتحام  املسلحة  للقوات  العام 
القوات  أن  مضيفا  عنه،  االم��دادات  وقطع  الطرق  جيع  من  فيها 
عىل أتم االستعداد واجلهوزية إلقتحام القضاء وحتريره من دنس 

عصابات داعش اإلجرامية.

هيئة الحشد الشعبي تكلف لواء الطفوف بمسك قاطع جديد على الحدود العراقية السورية

عشائر كربالء تحذر اللذين يطلقونالحشد الشعبي يعلن اتمام جهوزيته القتحام تلعفر وتحريره من داعش
 العيارات النارية بالمناسبات واألعياد
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الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  كرم 
عيل  اللواء  األك��رب  عيل  ل��واء  آم��ر  الكربالئي  املهدي  عبد 
برفقة وفد  بقضاء طويريج  منزله  زيارته يف  احلمداين خالل 
من العتبة املقدسة تثمينًا لالنتصارات التي حققها اللواء يف 
رشطة  قائد  التكريم  وحرض  هذا  والبادية،  اجلزيرة  منطقة 

حمافظة كربالء املقدسة ووجهاء العشائر يف القضاء.

وجه وزير الرتبية )حممد إقبال الصيديل( مديريات الرتبية يف كافة املحافظات 
بأداء  األول  الدور  يف  الراسبني  من  االبتدائي  األول  الصف  لطلبة  بالسامح 
امتحانات الدور الثاين بغض النظر عن الدروس التي رسبوا فيها. أكد ذلك 
مكتب الوزير يف بيان له، مضيفا أن التوجيه جاء من أجل حتفيز تالميذنا عىل 
بذل املزيد من اجلهد لتعويض ما فاهتم ولاللتحاق بزمالئهم من الناجحني، 
والسعي  االبتدائي،  االول  بطلبة  االهتامم  رضورة  إىل  دعا  إقبال  أن  مبينًا 
املستمر لتقليل نسبة الرسوب، وأكد حرص وزارة الرتبية عىل اختاذ القرارات 

واإلجراءات التي ترتقي بمسارات التعليم يف هذه املرحلة وغريها.

المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة 
يكرم آمر لواء علي األكبر بعد االنتصارات الكبيرة التي حققها اللواء

وزير التربية يصدر توجيهًا بشأن طلبة الصف األول االبتدائي الراسبين

احلقوقي  املقدم  املقدسة  كربالء  حمافظة  عشائر  مدير  حذر 
سلامن حسام بعض املواطنني الذين يطلقون العيارات النارية 
يف املناسبات وخاصة أثناء مناسبات االعياد. وقال حسام أن 
األمانة  برعاية  عقد  الذي  املؤمتر  خالل  ومن  كربالء   عشائر 
بني  عهد  وثيقة  اكرب  توقيع  تم  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
عشائر العراق والتي تنص عىل رضورة االلتزام بفتوة املرجعية 
الرشيدة وااللتزام بخطب اجلمعة التي تلقى من داخل الصحن 

احلسيني الرشيف باحلفاظ عىل امن وسالمة املواطنني.

عشائر كربالء تحذر اللذين يطلقون
 العيارات النارية بالمناسبات واألعياد
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اعداد/ محمد حمزة جبر

زكاة الفطرة 
حسب رأي سماحة السيد علي الحسيني 

السيستاني )دام ظله(

يف  الضابط  هو  ما   : ال��س��ؤال 
جنس زكاة الفطرة ؟

اجلواب : الضابط يف جنس زكاة 
شايعًا  قوتًا  يكون  ان  الفطرة 
عندهم  يتعارف   ، البلد  ألهل 
يقترصوا  مل  وان  ب��ه  التغذي 
عليه ، سواء أكان من األجناس 
والشعري   ، احلنطة   ( األرب��ع��ة 
من  أم   ) والزبيب   ، والتمر   ،
وأما   ، وال��ذرة  ك��األرز  غريها 
� فاألحوط  ما ال يكون كذلك 
لزومًا � عدم اخراج الفطرة منه 
وان كان من األجناس األربعة 
، كام أّن � األحوط لزومًا � ان ال 
خترج الفطرة من القسم املعيب 
النقود  من  اخراجها  وجي��وز   ،
املذكورة  األجناس  عن  عوضًا 
بوقت  القيمة  يف  وال��ع��ربة   ،
ومقدار   ، ومكانه  اإلخ���راج 
أمداد  أربعة  وهو  صاع  الفطرة 

ثالث  اع��ط��اء  فيها  ويكفي   ،
كيلوغرامات .

السؤال : هل جيوز اعطاء زكاة 
الفطر  عيد  حلول  قبل  الفطرة 
الحتامل عدم متكنه من اعطائها 
يف صبيحة العيد لتعذر ايصاهلا 

ايل مستحّقيها ؟
شهر  طيلة  جي��وز   : اجل���واب 

رمضان .

السؤال : كم مقدار الزكاة ؟
اجلواب : ثالث كيلوات حنطة 

أو قيمتها .

زكاة  دفع  جيب  هل   : السؤال 
الذي  املرجع  لوكيل  الفطرة 
لوكيل  دفعها  جيوز  أم  ؟  اقلده 

مرجع آخر ؟
تدفعه  ان  جي���وز   : اجل����واب 

تدفعه  ان  وجي��وز  للمستحق 
للمستحق  يوصله  بانه  تثق  ملن 
سواء كان وكيل مرجعك ام مل 

يكن .

الترصف  جيوز  هل   : السؤال 
إىل  إعطائها  يف  الفطرة  بزكاة 
املحتاجني  م��ن  القربى  ذوي 

لرشاء الدواء ؟
اجلواب : إذا كانوا فقراء أي ال 
نقدًا  ال  السنة  مؤونة  يملكون 
جاز  بذلك  يفي  عمل  هلم  وال 
إعطاؤهم الفطرة وهلم احلق يف 

أن يترصفوا فيها كام شاؤوا .

يدفع  مل  من  ما حكم   : السؤال 
زكاة الفطرة وال مرة ؟

عىل  عنه  تسقط  مل   : اجل���واب 
يؤدهيا  ولكن  لزومًا،  األحوط 
بعدئٍذ بقصد القربة املطلقة من 

دون نية األداء والقضاء .

زكاة  مقدار  هو  ما   : السؤال 
بالدينار  السنة  هل��ذه  الفطرة 
ويمكن  الواحد  للفرد  العراقي 
ان��ت��ه��اء شهر  ق��ب��ل  اع��ط��ائ��ه��ا 

رمضان بفرتة ؟
الفي  مبلغ  يكفي   : اجل���واب 
احلنطة  طحني  عن  بداًل  دينار 
ويمكن اخراجه يف اثناء الشهر 

.

أخرب  أن  جيب  هل   : ال��س��ؤال 
الفقري أن املال املعطى له هو من 
يشرتي  ال  حتي  الفطرة  زك��اة 
ان  جي��وز  وه��ل  الطعام  إاّل  به 

يشرتي به غري الطعام ؟
اجلواب : ال جيب رشاء الطعام 
زكاة  بأنه  ختربه  ان  والجيب  هبا 

الفطرة .

هل يجب اخراج زكاة الفطرة للجنين في بطن أمه ؟
هل الفحص الطبي الداخلي للمرأة في شهر 

رمضان يعتبر من المفطرات ؟
الجواب : ال يفطر .

سؤال العدد السابقسؤال العدد
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كان لعلامئنا األعالم، عىل مّر العصور، فضل كبري عىل سائر األمة اإلسالمية، ملا زرعوه وتركوه من العلِم الغزير الذي نحصد 
ثامره يف كل وقٍت، فتزيد معارفنا نورًا وتقربًا من الفكر اإلسالمي الصحيح ومذهب أهل البيت )عليهم السالم(، وها نحُن نعود 
بالسنني إىل حيث القرن الثالث اهلجري لنحّط يف رحاب عاملٍ تفّتحت أمامه شتى أبواب العلوم واملعارف، فأدىل بدلوه، ووهبنا 

منها علاًم عظياًم، إنه العامل اجلليل )ابن أيب عمري( )رضوان اهلل تعاىل عليه(.
هو حممد بن زياد, وكنيته أبو أمحد األزدي, إال أنه أكثر ما ُيعرف بكنية أبيه, حيث اشتهر بابن أيب عمري, وهو من أصحاب: اإلمام 

الكاظم واإلمام الرضا واإلمام اجلواد )عليهم السالم(.
 أساتذته: نذكر منهم ما ييل:

1- أبو بصري.
2- أبان بن عثامن.
3- جيل بن دراج.

 سريته:
كان ابن أيب عمري موضع ثقة كل من الشيعة والسنة, ومن أصحاب اإلجاع, وأحد الرواة األساسيني لألصول األربعمئة.

 وكان ابن أيب عمري عابدًا للغاية, وقد ذكره اجلاحظ عند احلديث عن أفضلية القحطانيني عىل العدنانيني مفتخرًا بذلك, حيث كان 
يف بعض األحايني يسجد بعد صالة الصبح سجدة ال يرفع رأسه منها حتى الظهر.

 وكان هارون العبايس قد طلب منه أن يكشف عن أسامء شيعة اإلمام الكاظم )عليه السالم(, أو يرىض بالعمل قاضيًا يف إحدى 
املدن, فرفض ذلك, فجلده وألقاه يف السجن.

 وخالل تلك الفرتة قامت أخته بإخفاء كتبه – التي بلغت 94 كتابًا – حتت األرض, األمر الذي أدى إىل تلفها جيعًا.
 وقد كان ابن أيب عمري بزازًا ثريًا, وملَّا خرج من السجن بعد أربع سنوات مل يكن قد بقي له شء من املال.

ثني ذريح املحاريب عن أيب عبد   وكان هناك شخص مدين له بامل سابقًا, قد باع داره ليأيت له بألف درهم, ولكنه مل يقبلها, وقال: حدِّ
اهلل )عليه السالم( أنه قال: )ال ُيرج الرجل من مسقط رأسه, ارفعها فال حاجة يل فيها, واهلل إين حمتاج يف وقتي هذا إىل درهم, وما 

يدخل ملكي منها درهم(.
 روايته للحديث:

كان حممد بن أيب عمري دقيقًا للغاية يف رواياته, فمع أنه قد سمع الكثري من الروايات عن علامء السنة, إال أنه مل يرِو عنهم مطلقًا, 
خوفًا من اختالط رواياهتم بروايات األئمة )عليهم السالم(.

 روى عن ابن أيب عمري الكثري نذكر منهم: أبو عبد اهلل الربقي, وإبراهيم بن هاشم, وحممد بن عيسى, وغريهم.
 مؤلفاته: نذكر منها ما ييل:
1 – االحتجاج يف اإلمامة.

2 – الكفر واإليامن.
3 – اختالف احلديث.

 وفاته:
تويف حمّمد بن أيب عمري )رضوان اهلل عليه( سنة 217 ه�.

سيرُة األولين 
محمد بن أبي عمير )رضوان اهلل عليه(
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حقُّ الصالة..

اهتامم  املقطع  ه��ذا  يف  نجد 
السالم(  )عليه  السجاد  االمام 
عىل  احل��ف��اظ  بمسألة  ب����دءًا 
اوقات الصالة فالصالة عمود 
قبول  ان  ورد  وايضًا  الدين، 
قبول  م���دار  ي���دور  االع����امل 
الصالة.. تشّبه الصالة واداءها 
وجود  بمثل  اوق��ات  مخس  يف 
بيت احدنا، كلام  امام  هنر جار 
االتساخ  اىل  االنسان  تعّرض 
ال��ق��اذورات  م��ن  بمجموعة 
واالوس����اخ وه��ذه االوس��اخ 
ان  فيحتاج  تلوثه  اىل  ت��ؤدي 
االوس���اخ  م��ن  ج��س��ده  ينقي 
ان  وال���ق���اذورات  واالدران 
ينتفع من هذا النهر بأن يغتسل 
من  حالة  اصابته  فكلام  فيه 
االتساخ جاء اىل النهر واغتسل 
االنسان  الصالة  كذلك  منه.. 
الكثري  يصيبه  اليومية  حياته  يف 
والنفس  القلبي  االتساخ  من 

الذنوب  بسبب  واالجتامعي 
وامل��ع��ايص وحي��ت��اج االن��س��ان 
ل��ك��ي ي��ط��ه��ر ق��ل��ب��ه ون��ف��س��ه 
االوساخ  هذه  بسبب  وروحه 
االخالقية واملعايص والذنوب 
ان يغتسل ولكن بأي هنر وهو 
الكثري  ان  واملشكلة  الصالة.. 
االغتسال  ه��ذا  ي��ؤدي  ال  مّنا 
نحتاج  اذ  املطلوب..  الروحي 
ان نتعرف كيف نوظف الصالة 
وارواحنا  قلوبنا  نطهر  لكي 
والذنوب  املعايص  تلوث  من 
واالحاديث تنبهنا ما هي منزلة 

وموقع الصالة يف حياتنا.
عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
اّنام  يا عيل:   : قال  وآله وسلم( 
منزلةُ  الصلوات اخلمس المتي 
كَنهٍر جار ٍ عىل باب احدكم فام 
جسده  يف  كان  َلو  احِدكم  َظنُّ 
النهر  ذلك  يف  اغتسل  ثم  َدَرٌن 
مخ��س م��رات ٍ يف ال��ي��وم أك��ان 

يبقى يف َجَسِدِه َدَرٌن ؟ فكذلك 
واهلل الصلواُت اخلمُس ألمّتي. 

)جممع البيان ج٥ ص308(
ال��ص��ادق )عليه  وع��ن االم��ام 
الصلوات  ه��ذه   : ال��س��الم( 
امل���ف���روض���ات من  اخل��م��س 
عىل  وحافظ  ح��دوده��ن  اق��ام 
القيامة  يوم  اهلل  أتى  مواقيتهن 
وله عنده عهٌد يدخله به اجلنة، 
ومن مل يقم حدودهن ومل حيافظ 
عىل مواقيتهن لقى اهلل وال عهد 
ان شاء عذّبه وان شاء غفر  له 

له. )الكايف ج3 ص267(.
ال شك ان كل واحد مّنا يتمنى 
وحيب ان يكون له حينام يلقى 
ان يكون  القيامة  يوم  تعاىل  اهلل 
القيامة  يوم  تعاىل  اهلل  عند  له 
ويلقى  اجلنة  به  يدخله  عهد 
وهذا  به  القيامة  يوم  تعاىل  اهلل 
تعاىل  اهلل  يدخله  ضامن  العهد 
بمضمون  فليأخذ  اجل��ن��ة  ب��ه 

االمام  يقول  اذ  احلديث،  هذا 
الصادق )عليه السالم( : )من 
عىل  وحافظ  ح��دوده��ن  اق��ام 
القيامة  يوم  اهلل  أتى  مواقيتهن 
وله عنده عهٌد يدخله به اجلنة( 

هذا صنف من املصلني.
ال  ولكن  يصيل  صنف  هناك 
وال  بحدودها  الصالة  يقيم 
يأيت  هل  مواقيتهن  عىل  حيافظ 
العهد  وله هذا  القيامة  يوم  اهلل 
له  ليس  ال  ت��ع��اىل؟  اهلل  عند 
عهد، الحظوا يف تتمة احلديث 
ومل  حدودهن  يقم  مل  )وم��ن   :
اهلل  لقى  مواقيتهن  عىل  حيافظ 
ان شاء عذّبه وان  له  وال عهد 

شاء غفر له(.
عىل  امل��ح��اف��ظ��ة  ان  الح��ظ��وا 
الصالة هو احلرص عىل ادائها 
من  اشعار  حتى  وقتها  اول  يف 
بالصالة  مهتم  ب��أن��ه  امل��ص��يل 
ومنزلتها  حقها  ويعطيها 

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 20/شهر 
رمضان/1438هـ الموافق 2017/6/16م
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د َوآِلِه، َوِقْفَنـا ِفْيـِه َعَلى َمـَواِقْيِت  ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ من دعاء االمام السجاد )عليه السالم( اذا دخل شهر رمضان: )أللَّ
 ، تَّ ِتي َوقَّ ْفَت، َوَأْوَقاِتَهــا الَّ ِتــي َوظَّ ِتــي َفَرْضَت َوَوَظاِئِفَها الَّ ْدَت، َوُفُروِضَها الَّ ِتي َحــدَّ َلــَواِت اْلَخْمــس ِبُحُدوِدَها الَّ الصَّ
ـُه َعْبُدَك َوَرُســـوُلَك  يَن َلَهـا ِفي َأْوَقاِتَهـا َعَلى َما َســنَّ َوَأْنِزْلَنا ِفيَها َمْنِزَلَة اْلُمِصْيبيَن ِلَمَناِزِلَها اْلَحاِفِظيَن ألركانها اْلُمَؤدِّ

ُهوِر َوَأْسَبِغِه َوَأْبَيِن اْلُخُشوِع َوَأْبَلِغِه(. َصَلَواُتـَك َعَلْيِه َوآِلـِه ِفي ُرُكوِعَها َوُسُجوِدَها َوَجِمْيِع َفَواِضِلَها َعَلى َأَتمِّ الطَّ



بخالف ذلك ان مل حيرص عىل 
استخفاف  وقتها  بأول  ادائها 
يبايل  ال  بالصالة،  واستهانة 
او  وقتها  اول  يف  اداه���ا  ان 
عن  يكشف  وهذا  وقتها  آخر 

استخفاف بالصالة.. 
السجاد  االم��ام  يقول  لذلك 
هذا  يف  يقول  السالم(  )عليه 
َعىَل  ِفْي�ِه  )َوِقْفَن�ا   : ال��دع��اء 
ْمس  اخْلَ َلَواِت  الصَّ َم�َواِقْيِت 
أي  ْدَت(،  َح��دَّ تِي  الَّ بُِحُدوِدَها 
احلدود  هذه  عند  نقف  اجعلنا 

واملحافظة  ن��ت��ج��اوزه��ا  وال 
واحكام  الصالة  اوق��ات  عىل 

الصالة وواجباهتا.
ثم يقول االمام )عليه السالم( 
امْلُِصْيبنَي  َمْنِزَلَة  ِفيَها  )َوَأْنِزْلَنا   :
ا(،  اِلْرَكاهِنَ اِفِظنَي  احْلَ مِلََناِزهِلَا 
بأن  ونوفق  ن��درك  اجعلنا  أي 
للصالة  نعطي  ان  اىل  نصل 
رشفها  مرتبة  بحسب  منزلتها 
عىل  وف��ض��ل��ه��ا..واحل��ف��اظ 
بينها  التي  والسنن  االداب 
وآل��ه  عليه  اهلل  )ص��ىل  النبي 

اداب  من  الصالة  يف  وسلم( 
الركوع والسجود.

ث���م ي���ق���ول االم������ام )ع��ل��ي��ه 
َفَواِضِلَها  ْيِع  )َوَجِ  : السالم( 
َوَأْس��َب��ِغ��ِه(  ُهوِر  الطَّ َأَت��مِّ  َع��ىَل 
وفق  به  االتيان  الطهور  متامية 
)اسبغِه(  الرشعية،  احكامه 
به  واالت��ي��ان  ال��وض��وء  متامية 

باملستحبات الواردة فيه..
��ُش��وِع  اخْلُ )َوَأْب����نَيِ  قوله:  ويف 
اخلشوع  مسألة  أن  َوَأْب��َل��ِغ��ِه(، 
ال��ص��الة  يف  اس�����ايس  ج����زء 

التي  اهل���دف  اىل  ل��ل��وص��ول 
تنهى  التي  الصالة  يف  نريدها 
ارتكاب  عن  االنسان  وت��ردع 
حني  ان��ام  وامل��ن��ك��ر  الفحشاء 
يؤدي الصالة املؤمن بجوهرها 
القلب  حضور  وهو  وروحها 
وعواطفك  ومشاعرك  قلبك 
ت��ع��اىل  اهلل  ي���دي  ب���ني  حت���رض 
الذي  الكالم  معنى  وتتفهم 
ح��ال  يف  وت��ك��ون  ب��ه  تتكلم 
وحال  تعاىل  اهلل  لرمحة  الرجاء 
تعاىل  اهلل  حماسبة  من  اخل��وف 

وعقابه.. قال تعاىل: )قد أفلح 
املؤمنون الذين هم يف صالهتم 

خاشعون(.
ثم يقول االمام )عليه السالم( 
َنِصَل  اِلْن  ِف��ي��ِه  ��ْق��َن��ا  )َوَوفِّ  :
َوَأْن  َلِة  َوالصِّ بِالرِبِّ  َأْرَحاَمَنا 
بِااِلْفَضاِل  ِجرَياَنَنا  َنَتَعاَهَد 
َأْمَواَلَنا  َص  ُنَخلِّ َوَأْن  ِة  َواْلَعِطيَّ

بَِعاِت( ِمَن التَّ
اخلري،  يف  التوسعة  هو  ال��رب: 
االح��س��ان  ه���و   : وال��ص��ل��ة 
االحاديث  من  كثري  والعطية، 

الرحم،  تؤكد عىل مسألة صلة 
وبينت عظم وثواب اجر صلة 
االحاديث  يف  ورد  فقد  الرحم 
ث��واب��ًا صلة  اخل��ري  )اع��ج��ل   :
وعمل  خ��ري  اك��ث��ر  ال��رح��م( 
صلة  هو  ال��ث��واب  فيه  يعجل 

الرحم..
الرحم  صلة  آث��ار  جلة  وم��ن 
ميتة  وت��ق��ي  احل��س��اب  هت���ّون 
فقد  العمر،  يف  وتطيل  السوء 
اهلل  )ص���ىل  ال��ن��ب��ي  ع��ن  روي 
 : ق��ال  ان��ه  وسلم(  وآل��ه  عليه 

وقد  رمحه  ليصل  الرجل  )ان 
سنني  ث��الث  عمره  م��ن  بقى 
ثالثني  عزوجل  اهلل  فيصريها 
من  بقى  وقد  ويقطعها  سنة، 
عمره ثالثني سنة فيصريها اهلل 
)يمُحوا   : تال  ثم  سنني  ثالث 
أمَّ  وعندُه  وُييثبُِت  يشاُء  ما  اهلُل 

الكتاِب(.
احلسني  بن  عيل  االم��ام  وق��ال 
من  م��ا   (  : ال��س��الم(  )عليه 
عّزوجل  اهلل  اىل  أحّب  خطوة 
يسّد  خطوة   : خطوتني  م��ن 

اهلل،  سبيل  يف  صفًا  املؤمن  هبا 
وخطوة اىل ذي رحم قاطع(.

مع  يلتحم  ال��ب��ع��ض  فتجد 
يقوي  لكي  االخرين  املقاتلني 
من  او  امل��ق��ات��ل��ني،  ص��ف��وف 
ارحامك من قاطعك وهجرك 
فانت تبادر اىل صلة هذا الرحم 
اىل  اخلطوات  احب  من  وهذه 

اهلل تبارك وتعاىل.
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الشيخ الكربالئي: بناء 
الفرد المستقيم في 

منهجه وفكره وسلوكه 
في خطب وكلمات أمير 

المؤمنين ) عليه السالم( 

الثانية  اخل��ط��ب��ة  يف  ن��ت��ع��رض 
امام  استشهاد  ذك��رى  ملناسبة 
امري  الوصيني  وسيد  املتقني 
طالب  ايب  ب��ن  ع��يل  امل��ؤم��ن��ني 
شء  قراءة  اىل  السالم(  )عليه 
من الفكر الرتبوي واالجتامعي 

ألمري املؤمنني )عليه السالم(.
وخطب  ك��ل��امت  يف  امل��ت��أم��ل 
السالم(  )عليه  املؤمنني  ام��ري 
ومركزًا  واضحًا  اهتاممًا  جيد 
يف  املستقيم  ال��ف��رد  ب��ن��اء  ع��ىل 
واملجتمع  وسلوكه،  منهجه 
العادلة  وال��دول��ة  ال��ص��ال��ح، 
والقيادة  للتأسيس  الصاحلة 
مل��ث��ل ه���ذا امل��ج��ت��م��ع، وه��ي 
مؤهلة  قيادة  وجود  عىل  املبنية 
الصاحلني  واالفراد  )الراعي(، 
وحيافظون  يؤسسون  ال��ذي��ن 
تنبثق  ومنهم  االمة  صالح  عىل 
الدولة العادلة.. نجد ان التأمل 
املؤمنني  امري  لكلامت  والتتبع 
البالغة  هنج  يف  السالم(  )عليه 
نجد  كلامته  من  ذلك  غري  ويف 
اهتاممًا واضحًا ومركزًا يف ثالثة 

امور :
االمر االول : بناء الفرد املستقيم 

يف منهجه وفكره وسلوكه.
املجتمع  بناء   : ال��ث��اين  االم��ر 

الصالح.
الدولة  بناء   : الثالث  االم��ر 
تأسيس  عىل  والقادرة  العادلة 
الصالح،  املجتمع  هذا  وصنع 
وقيادة  رعاية  عىل  وال��ق��ادرة 
الذي  الصالح  املجتمع  ه��ذا 
ينبثق منه الرجال القادرون عىل 

الوصول هلذه االهداف.
سنذكر يف هذه اخلطبة ما يتعلق 
ب� )االمر االول( وهو بناء الفرد 
املستقيم  الصالح  وامل��واط��ن 
يف  االستقامة  فيه  تتحقق  الذي 

فكره ومنهجه وسلوكه.
السالم(  )عليه  االم���ام  نجد 
وهو  مهم  اس��اس  ع��ىل  يركز 
تربية  بمسألة  الشديد  االعتناء 
يمكن  ال��ت��ي  النفس  وتزكية 
اىل  يصل  ال��ف��رد  خ��الهل��ا  م��ن 
الشخصية  بناء  من  املطلوب 
يف  ونرى  للمواطن،  الصاحلة 

البالغة  لنهج  الرتبوي  املنهج 
لبناء  االس��س  م��ن  جمموعة 

املواطن الصالح ومنها :
1- الرتبية القرآنية :

الذي  ال��س��اموي  الكتاب  فهو 
اح��ت��وى ع��ىل ك��ل ال��ق��وان��ني 
التاريية  والسنن  والترشيعات 
كامال  بناء  االنسان  تبني  التي 
الكامل  مراتب  اىل  به  يسمو   ً
واملجتمعي،  االنساين  والرقي 
الكريم  ال��ق��رآن  ي��أيت  ول��ذل��ك 
هذه  اداء  يف  االوىل  املرتبة  يف 
املؤمنني  ام��ري  ق��ال  الوظيفة.. 
َأنَّ  )َواْعَلُموا  السالم(:  )عليه 
الَِّذي  النَّاِصُح  ُهَو  اْلُقْرآَن  َهَذا 
اَل َيُغشُّ َواهْلَاِدي الَِّذي اَل ُيِضلُّ 
َوَما  َيْكِذُب  اَل  الَِّذي  ُث  َوامْلَُحدِّ
َجاَلَس َهَذا اْلُقْرآَن َأَحٌد إاِلَّ َقاَم 
َعْنُه بِِزَياَدٍة َأْو ُنْقَصاٍن.. ِزَياَدٍة يِف 

ُهًدى َأْو ُنْقَصاٍن ِمْن َعًمى(.
البسلم  هو  الكريم  فالقرآن 
واآلفات  االمراض  من  الشايف 
ال��ع��ق��ائ��دي��ة واالخ���الق���ي���ة 
وال  والنفسية،  واالجتامعية 
ع���الج مل���ا ي��ع��ان��ي��ه االن��س��ان 
وامل��ج��ت��م��ع م���ن االم����راض 

وكيانه  بحضارته  تفتك  التي 
الكتاب  ه��ذا  خ��الل  م��ن  اال 
مع  تعاملنا  ما  متى  الساموي.. 
كتاب  انه  عىل  الكريم  القران 
اىل  نصل  للحياة  شامل  منهاج 
)عليه  واالم��ام  االه��داف  هذه 
اذا  االنسان  ان  يبني  السالم( 
ال  القرآنية  الوظيفة  هبذه  اخذ 
حيتاج اىل شء بعد ذلك فيقول 
َأنَُّه  )َواْعَلُموا   : السالم(  )عليه 
ِمْن  اْلُقْرآِن  َبْعَد  َأَحٍد  َعىَل  َلْيَس 
ِمْن  اْلُقْرآِن  َقْبَل  َحٍد  أِلَ َواَل  َفاَقٍة 
َأْدَوائُِكْم  ِمْن  َفاْسَتْشُفوُه  ِغًنى 
َفإِنَّ  َوائُِكْم  أَلْ َعىَل  بِِه  َواْسَتِعيُنوا 
َوُهَو  اِء  ال��دَّ َأْك��رَبِ  ِمْن  ِشَفاًء  ِفيِه 
اَلُل  َفاُق َواْلَغيُّ َوالضَّ اْلُكْفُر َوالنِّ

َ بِِه( َفاْسَأُلوا اهللَّ
كام  اخ���واين  اوصيكم  لذلك 
ن���رصف ال��ك��ث��ري م��ن ال��وق��ت 
من  الكثري  تعّلم  يف  واجل��ه��د 
من  شيئًا  فلنخصص  العلوم؛ 
القران  لتعلم  الكايف  الوقت 
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باملشاريع  واالهتامم  الكريم، 
بالدورات  واالهتامم  القرآنية 
مساجدنا  نحول  وان  القرآنية، 
اىل  وان��ام   فقط  للصالة  ليس 
مكان نتفقه فيه يف احكام ديننا 
الصحيحة  القراءة  فيه  ونتعلم 
للقران ونتعلم فيه علوم القرآن 

ومعاين القران الكريم.
اي��ض��ًا اج��ت��م��ع��وا واه��ت��م��وا 
ألنه  القرآنية،  املشاريع  بإقامة 
القراءة  تعلم  اىل  نحتاج  نحن 
القران  معاين  وفهم  الصحيحة 
الكريم، واالن بحمد اهلل تعاىل 
كثري من اماكن العبادة واملعاهد 
القرآنية  ال���دورات  فيها  تقام 
بتعلم القراءة الصحيحة وبيان 
االحكام وحفظ القران الكريم 
التفسري،  م��ن  شء  وف��ي��ه��ا 
عىل  وبناتكم  اوالدك��م  فحّثوا 
احل��ض��ور يف ه��ذه ال���دورات 
عىل  اوالدك���م  تشجعون  ك��ام 
لكي  امل����دارس  يف  احل��ض��ور 
االكاديمية  العلوم  يتعلموا 
الدرايس  حتصيلهم  وتتابعون 
االمتحانية  درجاهتم  وتتابعون 
اذا  وت��س��ع��دون  وت��ف��رح��ون 
العالية  الدرجات  عىل  حصلوا 

وت��ت��أمل��ون،  االم��ت��ح��ان��ات  يف 
رسبوا  قد  كانوا  اذا  وحتزنون 
ينبغي  االكاديمية؛  الدراسة  يف 
القران  مع  تعاملكم  يكون  ان 
حّثوا   .. ذلك  من  اكثر  الكريم 
ال  اخ����واين..  انفسكم  ان��ت��م 
يستحي الواحد منكم رجالً  او 
امرأة حتى الرجل كبري السن او 
االمرأة كبرية السن فليذهب اىل 
االماكن التي تقام فيها املحافل 
يبقى  ان  فالعيب  القرآنية.. 
غري  وه��و  الدنيا  ه��ذه  وي��رتك 
الكريم،  القران  لقراءة  ضابط 
الصالة  احكام  يعرف  ال  وهو 
العيب  وليس  العيب  فهذا   ..
جنب  اىل  كبري  شيخ  جيلس  ان 
فحّثوا  ليتعلم..  صغري  صبي 
انفسكم واوالدكم وسامهوا يف 
بناء هذه املشاريع القرآنية لكي 
بأحكامه  الكريم  القران  ينترش 

وتعاليمه وسط املجتمع.
2- تقوى اهلل تعاىل :

ال��ت��ق��وى  م��ف��ه��وم  ان  ن��ج��د 
عليها  واحل����ث  وم���وارده���ا 
م��ن اك��ث��ر امل����وارد اس��ت��ع��امالً  
كلامت  ويف  ال��ب��الغ��ة  هن��ج  يف 
السالم(  )عليه  املؤمنني  ام��ري 

هي  فالتقوى  عامة..  بصورة 
التي  ال��روح��ي��ة  ال��ق��وة  ت��ل��ك 
يف  الوقوع  من  االنسان  حتصن 
بصورة  واملخالفات  املحرمات 
عامة، وجتعل له عنرص االقدام 
واالندفاع نحو اخلري والصالح 
والطاعة بام جيعله انسانًا متقومًا 
باالندفاع نحو اخلري واالرتداع 
ال��وق��ت،  نفس  يف  ال��رش  ع��ن 
وتسلط  وارادة  ق��درة  وتعطيه 

كايف عىل نفسه وغرائزها.
)عليه  امل��ؤم��ن��ني  ام���ري  ي��ق��ول 
 ِ اهللَّ ِعَباَد  )اْعَلُموا   : السالم( 
َعِزيٍز  ِحْصٍن  َداُر  ْقَوى  التَّ َأنَّ 
اَل  َذلِيٍل  ِحْصٍن  َداُر  َواْلُفُجوَر 
َأ  جَلَ َمْن  ُز  ��رِ حُيْ َواَل  َأْهَلُه  َيْمَنُع 
ُة  مُحَ ُتْقَطُع  ْقَوى  َوبِالتَّ َأاَل  إَِلْيِه 
يف  البالغة  وألمهيتها  َطاَيا(،  اخْلَ
الرتبية االنسانية الصاحلة نجده 
فرصة  يرتك  مل  السالم(  )عليه 
اخلصلة  ه��ذه  ع��ىل  وأك���د  اال 
التي  فهي  وامل��ؤث��رة..  املهمة 
مح��ت االن��س��ان م��ن امل��ح��ارم، 
الروحية  ال��ق��وة  ل��ه  وجعلت 
الجتناب  الفعالة  واالرادة 
املحارم التي هي اساس شقاوة 

االنسان وهالكه.
3- ذكر اهلل تعاىل : 

وه���ي واح����دة م��ن االص���ول 
تعاىل  اهلل  )ذكر  املهمة  الرتبوية 
يف ك��ل وق���ت وح����ال( وه��ي 
الرتبوية  االث��ار  جلميع  اس��اس 
واالخالقية واالجتامعية، فذكر 
اهلل جيلو القلب ويزكيه ويصفيه 
ويطهره ويعده إلجراء احلكمة 

فيه وعىل لسانه.
 َ اهللَّ )إِنَّ  السالم(:  )عليه  قال 
ْكَر  الذِّ َجَعَل  َوَتَعاىَل  ُسْبَحاَنُه 
َبْعَد  بِِه  َتْسَمُع  لِْلُقُلوِب  ِجالًء 
اْلَعْشَوِة  َبْعَد  بِِه  َوُتْبرِصُ  اْلَوْقَرِة 
َبِرَح  َوَما  امْلَُعاَنَدِة  َبْعَد  بِِه  َوَتْنَقاُد 
َبْعَد  َهِة  اْلرُبْ يِف  آاَلُؤُه  ْت  َعزَّ  ِ هلِلَّ
اِت ِعَباٌد  َهِة َويِف َأْزَماِن اْلَفرَتَ اْلرُبْ
َمُهْم يِف  ِفْكِرِهْم َوَكلَّ َناَجاُهْم يِف 

َذاِت ُعُقوهِلِْم(.

هو  االوس��ع  باملعنى  وال��ذك��ر 
الذكر  يشمل  والذي  املطلوب 
وباجلوارح،  وبالقلب  باللسان 
وهو ما حيصل لإلنسان املؤمن 
اقدامه  عند  تعاىل  هلل  تذكر  من 
عىل  اق��ب��ال��ه  او  معصية  ع��ىل 
ويوفر  يردعه  فالذكر  طاعة.. 
يرغبه  وال��ذك��ر  مانعة  ق��وة  له 
ويدفعه ألنه يوفر له قوة معنوية 
الطاعة  ع��ىل  باعثة  وروح��ي��ة 

واخلري.
4- اقرتان العمل بالعلم:

هذا  امهية  جدًا  الواضح  ومن 
اآليات  لكثرة  وذلك  االقرتان 
لذلك  اش��ارت  التي  القرآنية 
فقلام نجد آية يف القرآن تشري اىل 
فالح الذين آمنوا إال وقرهنا اهلل 
)الذين  الصالح  بالعمل  تعاىل 
الصاحلات(  وعملوا  آم��ن��وا 
اش��ار  ال��رتب��وي  املنهج  وه��ذا 
االسس  احد  املؤمنني  امري  اليه 
ال��رتب��وي..  النهج  يف  املهمة 
عىل  القائمة  واملعرفة  فالعلم 
البحثة  واالفكار  التصورات 
تكون  ربام  بل  هلا  قيمة  ال  فقط 
وباال ً عىل صاحبها وال يرتتب 
عليها ادنى منفعة بل قد تؤدي 
هذا  كان  لو  كام  املهلكة  اىل  به 
والرتفع  للغرور  سببًا  العلم 

والعجب والكرب.
اجلوارح وخصوصًا  ٥- حفظ 

اللسان:
ربام ينكشف لنا يوم القيامة ان 
املحاسبة  اىل  يعرضنا  ما  اكثر 
واملعاقبة اللسان وآفات اللسان 
النظر فيه آفات، والسمع  طبعًا 
فيه آفات وأشدها عىل االنسان 
والنميمة  الغيبة  منها  اللسان، 
واالف���رتاء  والبهتان  وال��س��ب 
وغ��ري ذل��ك م��ن االم���ور التي 
العالقات  هت��دي��م  تسبب  ق��د 
اىل  ت��ؤدي  ورب��ام  االجتامعية، 
بسبب  احل���روب  واىل  القتل 

الكالم.
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بتالوة  بدأت  احلفل  فعاليات 
آيات بينات من الذكر احلكيم 
عىل  الفاحتة  سورة  قراءة  تلتها 
االمنية  القوات  شهداء  ارواح 
الذين  الشعبي  احلشد  وابطال 
يف  النفيس  و  بالغايل  ضحوا 
واملقدسات،  االرض  خدمة 
االم��ني  كلمة  بعدها  ج��اءت 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام 
الذي  املوسوي  جعفر  السيد 
الذي  الكبري  ال��دور  عىل  اثنى 
اجل   من  املركز  كوادر  يقدمه 
توعية و تثقيف أفراد املجتمع.

جملة  ب��ه  خ��ّص  ت��رصي��ح  ويف 
مركز  مدير  حتّدث  )االحرار( 
االس��ت��اذ  االرسي  االرش����اد 
ع��زي��ز ك��اظ��م ن��اي��ف ق��ائ��اًل: 
ك��وادر  وج��ه��ود  اهلل  »بفضل 
االرسة  دورة  انتهت  امل��رك��ز 
املسلمة الثانية والتي استمرت 
فيها  ش��ارك��ت  اش��ه��ر  لثالثة 
الفئات  )66( طالبة بمختلف 
الدورة  شملت  وقد  العمرية، 
يف  متنوعة  حم���ارضات  ع��دة 
االجتامعية،  الدينية،  )العلوم 
جانب  اىل  الصحية(  النفسية، 

امل���ه���ارات  ت��ق��وي��ة  دورات 
للمرأة منها اخلياطة  االساسية 

واألعامل املنزلية«. 
قبل  من  »بتوجيه  وأض���اف، 
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية 
عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
تكريم  تم  الكربالئي  املهدي 
بدرجة  الفائزات  الطالبات 

امتياز يف الدورة«.
الفائزات  من جهتهن، رحّبْت 
العتبة  تقّدمه  بام  ال���دورة،  يف 
جهود  من  املقدسة  احلسينية 
املستوى  رف��ع  هب��دف  حثيثة 

لرشحية  وال��ث��ق��ايف  ال��ع��ل��م��ي 
ال���ف���ت���ي���ات، ح��ي��ث ت��ق��ول 
»عىل  ك��ري��م:  ارساء  الطالبة 
شهادة  أمحل  انني  من  الرغم 
أنني  إال  ال��ب��ك��ال��وري��وس؛ 
استفدت بشكل كبري من هذه 
ك��وادر  متتلك  كوهنا  ال���دورة 
ت��دري��س��ي��ة ع��ال��ي��ة امل��س��ت��وى 
املعلومات  اي��ص��ال  حت���اول 
منها  االستفادة  يمكن  بشكل 
من  ابتداًء  اليومية  حياتنا  يف 
وانتهاًء  االطفال  تربية  كيفية 

إىل احلياة الزوجية«.     

بمشركة )66( طالبة 
              بمختلف الفئات العمرية..
مركز االرشاد االسري يكرم الفائزات 

في دورة االسرة المسلمة الثانية

العطاء الحسيني

بحضور االمين العام للعتبة الحسينية المقدسة جناب السيد جعفر الموسوي 
وشخصيات دينية واكاديمية، أقام مركز االرشاد االسري في العتبة الحسينية 

المقدسة، حفالً بهيجًا لتكريم الطالبات الفائزات في دورة االسرة المسلمة الثانية، 
االحرار/ حسنني الزكروطيوذلك على قاعة سيد األوصياء في الصحن الحسيني الشريف. 
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ونحن نعيش االيام الرمضانية 
اإلهلي  عطاءها  بفيض  املباركة 
رحاب  يف  العطرة  وأجواءها 
السالم  عليهم  االطهار  االئمة 
ساملني آمنني البد من استذكار 
الفضل يف ذلك، أال  اصحاب 
الذين  االب��رار  الشهداء  وهم 
ليعم  أرواح��ه��م  اسرتخصوا 
االمن واالمان يف ربوع العراق 
شاخمة  الذهبية  القباب  وتبقى 
احتضنته  م��ن  ع��ىل  مضللة 
العراق األيب من االئمة  أرض 

الطاهرين عليه السالم.
وضمن مساعيه احلثيثة لتخليد 
اطلق  ذكرهم  واحياء  الشهداء 
عليها  زينب  احل���وراء  مركز 
السالم برنامج يومي الكرتوين 
الشهداء  باستذكار  خ��اص 
هلم،  العبادية  االعامل  واهداء 
املرشف  بني  الصدد  هذا  ويف 
العام عىل مركز احلوراء زينب 
سعد  السيد  ال��س��الم  عليها 
الدين هاشم » نأمل ان شاء اهلل 
تعاىل ان تكون ُسّنًة وثقافًة لدى 

االمام  يزور  من  ان  املجتمع، 
احل��س��ني واالئ���م���ة االط��ه��ار 
ي��ش��ارك  ان  ال��س��الم  عليهم 
عند  بالزيارة،  الشهداء  هؤالء 
وهيدي  هل��م،  يدعو  وال��دع��اء 
وكذلك  العبادية،  االعامل  هلم 
اس��ت��ذك��ار ال��ش��ه��داء ب��اه��داء 
أكثر  أو  يومني  أو  يوم،  صيام 
املستطاع،  ب��ق��در  ذل���ك  م��ن 
وإه���داء اخل��ط��وات هل��م عند 
االربعينية  ال��زي��ارة  يف  امل��ي 
االعامل  من  ذلك  غري  واهداء 
اهلل  اىل  التقرب  هبا  ينوي  التي 
يأيت  هلم  القليل  الوفاء  فهذا 
ننسى  ال  وك��ي  الستذكارهم 
والشكر  وتضحياهتم  فضلهم 
التي  الفاضلة  للعوائل  االكرب 
ق��دم��ت اب��ن��اءه��ا دف��اع��ا عن 
واملقدسات،  والعرض  الوطن 
شخص  اي  ارشاك  ان  و 
من  اليقلل  والزيارة  بالدعاء 
االعامل  تلك  ي��ؤدي  من  اجر 
العوائل  ندعو  كام  العبادية. 
والتضامن  للتتواصل  الكريمة 

اقل  فهذا  الشهداء  عوائل  مع 
مايقدم هلم«.

مديرة  بينت  متصل  ويف سياٍق 
عليها  زينب  احل���وراء  مركز 
حممد  س��ارة  املهندسة  السالم 
شهر  خالل  اطلق  املركز  ان   «
رم��ض��ان ال��ك��ري��م ال��ربن��ام��ج 
اليومي )فليتنافس املتنافسون( 
اي��ام  م��ن  ي��وم  ك��ل  و يصص 
الستذكار  الفضيل  الشهر 
نرش  خالل  من  الشهداء  احد  
صورته ومعلوماٍت عن تاريخ 
ومكان استشهاده وغري ذلك، 
وت��ن��رش ب��ع��ض ال��ص��ور ب��ن��اًء 
ذوي  من  تصلنا  طلبات  عىل 
الشهداء، مشريًة إىل ان الربامج 
باداء  تتمثل  اليومية  العبادية 
وليايل  بأيام  اخلاصة  األع��امل 
جزء  وإهداء  الفضيل،  الشهر 
اكثر،  أو  الكريم  القرآن  من 
حممد  وآل  حممد  عىل  والصالة 
سورة  وق���راءة  م��رة،   )100(
يس  س��ورة  وق���راءة  الفاحتة، 
ع��اش��وراء.  زي��ارة  عن  فضال 

وُخصصت ثالث جوائز يومية 
يشارك  مل��ن  بالقرعة  ُت�هدى 
العبادية  األع���امل  إه���داء  يف 
ل��ص��اح��ب ال��ع��رص وال��زم��ان 
الرشيف(  فرجه  اهلل  )عجل 
األب�������رار ممن  وال���ش���ه���داء 
األرض  عن  دفاعًا  استشهدوا 
ومن  واملقدسات،  والعرض 
الثر  الحظنا  عملنا  خ��الل 
الكبري الذي تركه هذا الربنامج 
ال��ش��ه��داء  ذوي  ن��ف��وس  يف 
أبناءهم  صور  يشاهدوا  حني 
وتواصل افراد املجتمع معهم، 
ومن اجلدير بالذكر ان املشاركة 
مل تقترص داخل العراق فقط بل 
التواصل  وسائل  عرب  وصلت 
من  ال��ع��دي��د  اىل  االج��ت��امع��ي 
مشاركة  شهدت  التي  ال��دول 
كبرية جدًا حيث يتجاوز يوميًا 
جم��م��وع االش��خ��اص ال��ذي��ن 
ال�  االعامل  اهداء  يف  يسامهون 
داخ��ل  م��ن  شخص   )٥00(

العراق وخارجه. 

 مركز الحوراء زينب عليها السالم يطلق برنامج الكتروني يومي

العطاء الحسيني

وفاًء للفضل..
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العطاء الحسيني

جهود متميزة لشعبة اخلدمات 
الطبية  التابعة  للقسم الشؤون 
احلسينية  العتبة  يف  الطبية 
افضل  ل��ل��ت��ق��دي��م  امل��ق��دس��ة 
للفقراء  الصحية  ال��رع��اي��ة 
واملحتاجني  وحتويل  احلاالت 
املستشفيات  اىل  امل��رض��ي��ة 
مع  اتفاقيات  وعقد  العراقية 
بعض الدول للعالج احلاالت 
ولتفاصيل   ... جمانَا   اخلطرية 
اكثر عن املوضوع التقت جملة 
االحرار بالدكتور عباس حممد 
الشوك، مدير شعبة اخلدمات  
تعمل  وامل��ت��اب��ع��ة:  ال��ط��ب��ي��ة 

خدمات  تقديم  عىل  الشعبة 
ويقسم  امل��رىض   اىل  مبارشة 
عمل  واه��م  اج��زاء  اىل  عملنا 
املرضية  احل��االت  متابعة  هو 
من  الينا  حت��ال  التي  الصعبة 
والكىل  الرسطانية  االم��راض 
وغريها   والعيون  واجلراحات 
واتفاقات  تعاون  لدينا  حيث 
احلكومية  املستشفيات  ب��ني 
واالهلية وخارج العراق ايضًا  
اقبال كبري من  مبينا ان »هناك 
قبل املرىض عىل العتبة املقدسة 
ملا تقدمه من خدمة جليلة، اذ 
أن هناك مراجعني من كربالء 

واملحافظات العراقية االخرى  
املايض  الشهر  احصائية  فمثاًل 
 )48 م��ن)  اك��ث��ر  رصف  ت��م 
م��ل��ي��ون دي��ن��ار اض��اف��ة اىل) 
23٥0 ( دوالر  وهذه خالل 
شهر واحد كمساعدات نقدية 
باإلضافة  املرضية   للحاالت 
اىل  حالة   )  41 ارس���ال)  اىل 
للعيون   زينب  السيدة  مركز 
اىل  مريض   )  16 وارس���ال) 
مستشفى ابن النفيس و) 23( 
 )  11 و)  احلسيني  مستشفى 
حالة مستشفى النسائية و) 9 ( 
حاالت اىل مركز بصري حيث 

الصعبة  احل���االت  بعض  ان 
التي ال يمكن اجراءها يف مركز 
السالم   عليها  زينب  السيدة 
يتم ارساهلا اىل اخلارج العراق 
االيرانية   اجلمهورية  ومنها 
معهم  اتفاقيات  هناك  حيث 
للعتبة    )%30  ( بتخفيض 
للمرىض  املقدسة   احلسينية 
اىل  مضيفا«  قبلنا  من  املحالني 
وحاالت  جمانًا  مرتجم  وجود 

اخرى..
عمل  تطوير  ت��م   « وأض���اف 
حيث  االدوي���ة  وح��دة  شعبة 
تربعات  االدوية  بعض  تأتينا 

شعبة الخدمات الطبية والمتابعة
 في العتبة الحسينية

االحرار : حسني نرص جهود إنسانية تجتذب األنظار إليها

22

20
17

ان
ير

حز

16



العطاء الحسيني

َلُه  َك��اَن  اْل��ُق��ْرآِن  ِم��َن  آَي��ًة  ِفيِه  َت��اَل  َم��ْن  )َو 
ِمَن  َغ��رْيِِه  يِف  اْلُقْرآَن  َخَتَم  َمْن  َأْج��ِر  ِمْثُل 
يف  تنتهي  ال  اهلل  فيوضات  ��ُه��وِر(..  ال��شُّ
العباد  تغمر  ورمحته  الكريم،  الشهر  هذا 
بعطاياه  ويكللنا  احلسنات،  لنا  فيضاعف 

الَسنية.
شعبة  تقيُمها  التي  القرآنية  واملحافل 
الكريم  الشهر  ه��ذا  يف  الديني  التبليغ 
حشد  اإلهل��ي��ة،  الرمحة  لفيض  انعكاس 
مائدة  جتمعهم  املؤمنات..  األخوات  من 
آياته  القرآن، ينصتون بقلوب خاشعة إىل 
بأصوات شجية حتلق من جوار  الكريمة 
إىل  لتعرج  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد 

الساموات، وتنزل بالربكات. 
حيث تقيم وحدة التعليم القرآين يف شعبة 
قرآنيًا  حمفاًل  النسوي،  الديني  التبليغ 
واملحفل  صباحًا،   11  -  9 الساعة  من 

الزيارة  آداب  وحدة  تقيمه  الذي  املسائي 
احلائر  يف  م��س��اًء،   3  -1 ال��س��اع��ة  م��ن 
وحيرضه  السلطانية؛  باب  جهة  احلسيني 
ويتخلل  الزائرات،  األخوات  من  حشد 
املحافل أدعية وتفسري لبعض اآليات مع 
أحسن القصص، وأجل العرب واملواضيع 

األخالقية واملسابقات الفقهية. 
يف  يبدأ  مسائي  حمفل  إىل  باإلضافة  هذا 
الساعة اخلامسة والنصف ويستمر نشاطه 
باألعامل  للقيام  املغرب  صالة  بعد  ما  إىل 
علام  الفضيل،  الشهر  لليايل  املخصوصة 
التبليغ  التي تقوم شعبة  بأن عدد املحافل 
ال�  جت��اوز  قد  عليها  ب���اإلرشاف  الديني 
كربالء  حمافظة  داخ���ل  حم��ف��اًل(   200(
خ��ارج  حمافل  إىل  إض��اف��ة  وخ��ارج��ه��ا.. 
العراق ترشفت باالرتباط بالعتبة احلسينية 

املقدسة.

محافلنا القرآنية النسوية..

غري  واالدوي������ة  ل��ل��م��رىض  نعطيها 
صيدلية  اىل  بتحويلها  نقوم  املوجودة 
تتعاون مع العتبة بأسعار خمفضة ونحن 
وايضًا  الوصفات  ه��ذه  مبالغ  نعطي 
هناك تعاون مع بعض االطباء بأرسال 
وبالنسبة  جمانًا  ملعاجلتهم  املرىض  بعض 
اتفاق  لدينا  الشعبي  احلشد  جلرحى 
نقوم  حيث  االي��راين  االمحر  اهلالل  مع 
يصعب  والتي  احلاالت  بعض  بأرسال 
اىل  نرسلهم  العراق  داخل  يف  عالجها 
مساعدات  لنا  يقدمون  وهم  اخل��ارج 
ان   « مبينا     )%٥0 بتخفيض)  او  جمانًا 
بالنسبة لوصفة االدوية لبعض املصابني 
بشهر  نتكفل  فنحن  املزمنة  باألمراض 
وهكذا  الثاين  بالشهر  املريض  ويتكفل 
نتكفل  ن��ح��ن  احل����االت  ب��ع��ض  ويف 

بالعالج بصورة كاملة.
رئيس   ) عبداهلل  نجم  )سهيل  بني  فيام 
عىل  نركز  نحن   : اقدم  صيديل  معاون 
تعاون  لدينا  حيث  ال��ف��ق��راء  رشحي��ة 
توفري  ن��ح��اول  و  ع��دي��دة  جهات  م��ع 
االدوية لألمراض املزمنة واالدوية غري 
باألمراض  للمصابني  وبالنسبة  املتوفرة 
الطبية  الرسطانية نحاول تقديم اخلدمة 
التي  احل��االت  لبعض  وبالنسبة  هل��م، 
نحاول  العراق  خارج  العالج  تتطلب 
ان نرسله وننسق مع  بعض املستشفيات 
ارساله  لغرض  العراق  خارج  املعروفة 

للعالج.
شعبة  يف  ثامر(  حسني  كاظم   ( وأك��د 
هناك  املقدسة:  العتبة  ش��ؤون  متابعة 
من  تأتينا  الطبية  املجموعات  بعض 
خارج العراق فيتم استقباهلا ويتم هتيئة 
الكرفانات  او  اخليم  بنصب  هلا  املكان 
وتوزيع  العالجية  اخلدمات  لتقديم 
التي  املليونية  الزيارات  األدوية جمانًا يف 

تشهدها مدينة كربالء املقدسة.

األحرار/ خدجية أمحد موسى � عدسة/ حنان عبد األمري
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العطاء الحسيني

اعالمية  دائ��رة  مؤسسة  لكل 
اهدافها  وتنقل  اخبارها  تنرش 
لكن  اجلمهور،  اىل  ورسالتها 
العتبة احلسينية املقدسة مل يكن 
محل  انام  ذل��ك؛  الوحيد  مهها 
أهداف الثورة احُلسينّية كان من 
اهم االهداف التي دعت ومنذ 
احلسينية  العتبة  إدارة  تأسيس 
اإلعالم،  ِقسم  بإنشاء  املقدسة 
مع  التواصل  سبل  واوجدت 
كربالء..  حمافظة  وابناء  الزائر 
ف��ك��ان ِق��س��م اإلع�����الم من 
تشكلت  التي  االقسام  أوائل 
احلسينية  ال��ع��ت��ب��ة  ادارة  يف 
مهامِه  م��ن  وك���ان  امل��ق��دس��ة 
احلسينية  الثورة  مبادئ  نرش 

زينب  السيدة  بموالتنا  اقتداًء 
العابدين  زين  اإلمام  وموالنا 
قاما  اللذين  السالم(  )عليهام 
ونرش  امُلهم  اإلعالمي  بالدور 
مظلومية اإلمام احُلسني )عليه 
األئمة  ذلك  وتبعت  السالم( 
ال��س��الم(،  )عليهم  األط��ه��ار 
هذه  ُيكمل  ممَّ��ن  الُب��د  وك��ان 
حتمل  التي  الطاهرة  الرسالة 
والتي  اإلنسانية  املعاين  جيع 
عالوة  الثورة،  هبذه  دت  جتسَّ
ع��ىل ق��داس��ة م��دي��ن��ة ك��رب��الء 
وحجم  الروحية،  وأمهيتها 
املليونية، وطبيعة سري  زياراهتا 
باتت  ال��ت��ي  فيها  األح���داث 
ثراء  واألكثر  األخصب  املادة 

املدن  إعالميا عن مثيالهتا من 
واالح����داث، مم��ا ص��ريه��ا يف 
تغطيًة  الدويل  اإلعالم  صدارة 

ومتابعًة وحتلياًل.
االول  جانبني،  ع��ىل  وعمل 
بالنشاطات  معني  سايت  مؤسَّ
الَعتبة  هبا  تقوم  التي  واألعامل 
الفعاليات  وكافة  احُلسينّية 
ُتقام  التي  الدينية  واملناسبات 
هو  والثاين  سة،  امُلقدَّ الَعتبة  يف 
إعالم القضيَّة احُلسينّية، إبرازا 
كوهنا  املباركة؛  الثورة  ألبعاد 
بجميع  هتم  وإصالحية  عاملية 
دة بفئٍة او طائفٍة  البرش وغري حمدَّ
او زماٍن او مكاٍن، لذلك كانت 
مثل  دولية  مهرجانات  هنالك 

مهرجان ربيع الشهادة العاملي 
سجادية،  تراتيل  ومهرجان 
شخصيات  يستقطبان  اللذان 
اجلنسيات  خمتلف  من  كثرية 
اضافة  والطوائف،  واألدي��ان 
الثقافية  األسابيع  إقامة  اىل 
لثورة  الثقايف  بالبعد  املهتمة 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
وأيضًا  ال��ع��امل،  دول  كافة  يف 
مرتجة  مطبوعات  هنالك 
أنحاء  كافة  تصل  لغات  لسبع 
ال��ع��امل، وك��ل ه��ذا ي��أيت حتت 
عنوان الثورة حينام قال اإلمام 
»إنَّام  السالم(:  )عليه  احلسني 
يف  اإلص��الح  لطلب  خرجت 

ي..«.. ة جدِّ أمَّ

السنين تسجل انجازات ثقافية وفكرية
 صادرة عن شعبة النشر في العتبة الحسينية 

األحرار/ حسين النعمة 
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العطاء الحسيني

كبري   دور  للمطبوعات  وكان 
اجلانبني،  ه��ذي��ن  يف  مستمر 
قسم  نوافذ  واه��م  اب��رز  وم��ن 
اوىل  ال��ن��رش  شعبة  االع����الم 
لتحقيق  فيه  املؤسسة  الُشعب 
أه����داف ال��ق��س��م م��ن خ��الل 
فيها،  عاملة  وح���دات  ع��دة 
تديرها كوادر متخصصة تقوم 
ب��إص��دار ال��ن��رشات ال��دوري��ة 

ومطبوعات عدة ومنها:
أسبوعية  جملة  األح��رار:  جملة 
ع جمانًا عىل املراكز الثقافية  توزَّ
من  وت��س��وق  واحلسينيات، 

العتبة  إع���الم  ق��س��م  م��راك��ز 
مدعومة..  بأسعار  احلسينية 
ح��ي��ث ي��ق��ص��د الق��ت��ن��ائ��ه��ا 
خمتلف  م��ن  العراقيني  جيع 
خطب  تنقل  امل��ح��اف��ظ��ات.. 
من  العليا  الدينية  املرجعية 
امل��رشف،  احلسيني  الصحن 
االجتامعية  بالقضايا  وهتتم 
بمصداقية  وتنرش  والفكرية 
الثقافية  ال��ن��ش��اط��ات  ك��اف��ة 
وال���ع���م���ران���ي���ة واخل��دم��ي��ة 
اخلاصة  واالمنية  والصحية 
بالعتبة املقدسة تصدر اسبوعيا 

ب�٥000 نسخة.   
شهرية  امُلسلمة:  العائلة  جملة 
تعنى بشؤون العائلة واملجتمع 
ونرش ثقافة أهل البيت )عليهم 
ة افراد االرسة  السالم( اىل كافَّ
يف  سعيا  املجتمع  طبقات  يف 
وصدر  متكامل،  جمتمع  بناء 
منها 74 عددا ب� 1000 نسخة 

شهريا..
جملة املوقف السيايس: اصدار 
بتوجيهات  خ��اص  ش��ه��ري 
املرجعية الدينية العليا وخطب 
العتبة  م��ن  امل��ب��ارك��ة  اجلمعة 
منها  وصدر  املقدسة  احلسينية 
نسخة   1000 ب�  عددا   )1٥(

شهريا.
نافذة  احلسيني:  امل��رسح  جملة 
تعنى  صحافية حسينية فصلية 
بالشأن املرسحي النخبوي من 
أجل إيصال الصوت احلسيني 
نحات  بحرفية  امل��رسح  بلغة 
أساتذِة  من  احلسينية  الكلمة 
األك��ادي��م��ي، وصدر  امل��رسح 
 1000 ب�)  اع��داد  تسعة  منها 

نسخة( لكل عدد..
يكفيها  اخرى ال  واص��دارات 
جيعا  لذكرها  ه��ذا  تقريرنا 
الشؤون  خمتلف  يف  ص��درت 

الفكرية والدينية ومنها: 

1-إص���دار ال ت��ق��رأين ق��راءة 
سطحية.. صدر منه 11 عددا 

ب�) 1000 نسخة لكل عدد(
سجادية  ت��رات��ي��ل  2-ك��ت��اب 

طباعة  ب�) 1000 نسخة(
االسالمي  )االدب  3-كتاب 
رؤي���ة م��ع��ارصة( ط��ب��اع��ة ب�  

)1000 نسخة(
سجادية  ديمومة  كتاب   -4

طباعة ب�) 1000 نسخة(
 )60( م��ن  أكثر  ٥-إص����دار 

مرشوع ب�)42٥0 نسخة(
املصور  ال��دل��ي��ل  6-ف��ول��در 
لدفناء العتبة احلسينية املقدسة 

ب� )3000 نسخة(
7-ك��ت��اب ع��ل��امء االزه���ر يف 
ب�)  تتأثر،  السجادية  الصحيفة 

1000 نسخة(
احلسني  خطى  عىل  8-كتاب 
 1000( ب���  ال��س��الم(  )عليه 

نسخة(.
من  احلسينية  9-ال��ش��ع��ائ��ر 
السيد  وفتاوى  الثورة  وحي 
السيستاين )دام ظله الوارف(، 

ب� )1000 نسخة(.
10-ط��ب��اع��ة م��رسح��ي��ات ك� 
يف  اليقني  آي���ات  )م��رسح��ي��ة 
سفر ام البنني )عليها السالم( 
ال��دم��اء  م��رسح��ي��ة هب��ج��ة   -
مرسحية   - ك��رب��الء  ِسفر  يف 
سفر  مرسحية   - اخللود  رماد 
التوبة - مرسحية سفر احلسن 
 - ال��س��الم(  )عليه  املجتبى 
زينب  احل��وراء  ِسفر  مرسحية 

)عليها السالم( (.
11-م��ك��ّي��ات االم����ام زي��ن 
ب�  ال��س��الم(  )عليه  العابدين 

)1000 نسخة(.
السالم(  )عليها  12-الزهراء 
 1000( ب���  ال��ن��س��اء  س��ي��دة 

نسخة(.

السنين تسجل انجازات ثقافية وفكرية
 صادرة عن شعبة النشر في العتبة الحسينية 
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هْم فتيٌة آمنوا والحرُب ِقبلُتهْم
والموُت حاَر ِبهْم حّتى أماتــــــوُه



حما اهلُل هذي األرض بكم... فانتصرنا



بجهود حثيثة لخلق مساحات جديدة..
إنجاز )50%( من سرداب الشهداء بالصحن الحسيني الشريف

كافية  مساحات  إجي��اد  هب��دُف 
الس��ت��ي��ع��اب زائ�����ري امل��رق��د 
تتضافر  ال��ط��اه��ر،  احلسيني 
رسداب  إلكامل  الكبرية  اجلهود 
تعاىل  اهلل  )رض���وان  ال��ش��ه��داء 
احلسيني  الصحن  يف  عليهم( 
قسم  أن��ج��ز  حيث  ال��رشي��ف، 
بالعتبة  اهل��ن��دس��ي��ة  امل��ش��اري��ع 
ال�  يقارب  ما  املقدسة  احلسينية 
من  يمتد  والذي  منه،   )%  ٥0(

باب الكرامة إىل باب الرجاء.
حممد  املهندسني  رئيس  ورّصح 
قسم  م��س��ؤول  ك��اظ��م،  حسن 
العتبة  يف  اهلندسية  امل��ش��اري��ع 
»هذا  قائاًل:  املقدسة  احلسينية 
تم  ال��ذي  الثاين  هو  ال��رسداب 
احلسيني  الصحن  يف  تشييده 
بعد  به  العمل  تم  إْذ  الرشيف، 
)عجل  احلجة  رسداب  إنجاز 
يف  ال��رشي��ف(  فرجه  تعاىل  اهلل 
اجلزء اخللفي من الصحن املطهر 
والذي يمتد من باب الكرامة اىل 

باب السدرة«، مبينًا ان »مراحل 
الشهداء  رسداب  يف  العمل 
إلنشاء  جرت  التي  نفسها  هي 
والتي  األول  احلجة  رسداب 
أوهلا  مراحل  ع��دة  عىل  تكون 
عملية صب الركائز الكونكرتية 
وبقطر  م��رتًا  ع��رش  ستة  بعمق 
بواسطة  س���م(،   60( م���داره 
اهتزاز  بدون  خاصة  حفارات 
للحرم  القديم  البناء  عىل  خوفًا 
م��ن موقع  ال��ق��ري��ب  ال��رشي��ف 
جدار  سيكون  مضيفا«  احلفر 
الكونكريتية،  الركائز  من  كامل 
ملنع دفع الرتبة باإلضافة إىل منع 

تدفق املياه اجلوفية«. 
عىل  »اإلرشاف  ان  وب�����نّي 
امل����رشوع ه��و م��ن ق��ب��ل قسم 
العتبة  يف  اهلندسية  امل��ش��اري��ع 
احلسينية والتنفيذ من قبل رشكة 
إن  اىل  مشريًا  القدس«،  أرض 
جيع  عىل  سيحتوي  »الرسداب 
تربيد  أج��ه��زة  م��ن  اخل��دم��ات 

وإنارة،  كهربائية  وسالمل  حديثة 
ك��ام وس��ي��ك��ون ه��ن��اك ات��ص��ال 
ورسداب  احلجة  رسداب  بني 
انسيابية  هناك  لتكون  الشهداء 

يف حركة الزائرين«.
عيل   امل��ه��ن��دس  ب��ني  جهته  م��ن 
ح��س��ني اخل��ف��اج��ي م��ن رشك��ة 

ارض القدس املنفذة للمرشوع، 
»ت��م ان��ج��از اجل���زء ال��ث��اين من 
مرشوع  يف  )سكنبايل(  وض��ع 
اهلل  )رض��وان  الشهداء  رسداب 
املرمر  قلع  تم  حيث  عليهم(، 
الكونكريتي  اجل���دار  ووض��ع 

الدائر حول املرشوع بعمق )1٥ 
مرتًا( تقريبًا للحفاظ عىل االبنية 
واالنتهاء  االهنيار  من  القديمة 
م��ن وض��ع ج��دار ع���ازل، ويف 
سوف  القادمة  القليلة  االي��ام 
من  األخري  باجلزء  الرشوع  يتم 
»االرتفاع  ان  مبينًا  امل��رشوع«، 
 ٥( بحدود  للمرشوع  الصايف 
امل��رشوع  مساحة  وتبلغ  م��رت( 
)1100مرت2(  تقريبا  واملرشوع 
يوجد فيه ثالث ابواب  واحدة 
عىل رسداب احلجة والثانية عىل 
عىل  واالخ��رى  القبلة  رسداب 

باب الشهداء«. 
ووصف اخلفاجي هذا الرسداب 
باألكرب نسبة ملساحته وما يضمه 
م��ن خ��دم��ات ل��ل��زائ��ري��ن، كام 
جهة  من  شباك  عىل  وسيحتوي 
الزيارة  ألداء  املقدس،  الرضيح 
»من  ب��أن��ه  مضيفا  امل��ب��ارك��ة«، 
املتوقع انجاز املرشوع قبل زيارة 

االربعني القادمة«.

       تصوير/ صالح السباح األحرار/ حسني نرص                
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ح��������وار

المستبصر »ابراهيم هاشم جاكيتا« من ساحل العاج

 وما جرى عليه من اهات ومصائب
التي  الكربى  االهلية  النعم  من 
وتعاىل«  »سبحانه  اهلل  انعمها 
العقل  اع��ط��اه  ان  عبده  ع��ىل 
واالفعال  االمور  بني  للتمييز 
الصحيحة  وغ��ري  الصحيحة 
البيت  اه���ل  قضية  يف  س��ي��ام 
يالزمها  وما  السالم«  »عليهم 
البعض  حي���اول  حقائق  م��ن 
اعني  عن  وحجبها  اخفاءها 
م��ن جانب  ال��ن��اس وخ��اص��ة 
دائام  التي  احلكومات  اغلب 
للمذهب  املنتمني  حت��ارب  ما 
الشيعي, فقضية التشيع والوالء 
وتتطور  تنمو  البيت  أله��ل 
يف  العلمية  احل���وزات  بفضل 
بدأت  التي  االسالمية  البالد 
لباقي  االف��ك��ار  ت��ل��ك  بنقل 
واالوربية  االفريقية  البلدان 

واالمريكية عن طريق الوكالء 
طريق  عن  وكذلك  واملبلغني 
وس��ائ��ل االع����الم ون��رشه��ا 
واملجالس  للخطب  املستمر 
احل��س��ي��ن��ي��ة ال���ت���ي ب���دوره���ا 
بكسب  متميز  بشكل  سامهت 
لالنتامء  ودعوهتم  االشخاص 

للمذهب احلق. 
ملجلة  ك��ان  السياق  ه��ذا  ويف 
املستبرص  مع  وقفة  )األحرار( 
من  جاكيتا(  هاشم  )ابراهيم 
تأثر  الذي  العاج  ساحل  دولة 
باإلمام احلسني )عليه السالم( 
وما جرى عليه يف واقعة الطف 
ومصائب  اه��ات  من  االليمة 
وسبي العيال ليتجه من خالله 
بعقله اىل اهلل )سبحانه وتعاىل( 
احلق,  طريق  ويسلك  ليهتدي 

لنا  كان  عنه،  الكثري  وملعرفة 
معه احلوار التايل:�

*عرف نفسك للقراء؟
ابراهيم هاشم جاكيتا  � االسم 
من دولة ساحل العاج، العمر 
االجتامعية  احلالة  عاما،   4٥
متزوج ويل 13 ولدًا، طالب يف 
عىل  وحاصل  العلمية  احلوزة 
شهادة السطوح منها، وكذلك 
مدرسة  ومؤسس  مسجد  امام 
وعضو  ال��ع��اج،  س��اح��ل  يف 
مستشار يف املؤسسة التي تضم 

جيع الشيعة يف ساحل العاج.
* كيف دخلت إلى 

رحاب المذهب 
الشيعي ومن 

السبب في ذلك؟
� يف بادئ االمر تأثرت باإلمام 

وما  ال��س��الم(  )عليه  احلسني 
الطف  واقعة  يف  عليه  ج��رى 
ومصائب  اه��ات  من  االليمة 
طريق  ع��ن  للعيال،  وس��ب��ي 
م��ت��اب��ع��ت��ي الح����د االف����الم 
بعدها  بالصدفة ومن  التاريية 
دورا  اهلل(  )رمح��ه  للوالد  كان 
كبريا يف استبصاري من خالل 
تأسيسه لعدد كبري من املدارس 
وكان  العاج  ساحل  يف  الدينية 
السني، وايضا  للمذهب  إمامًا 
ختص  التي  للكتب  مراجعتي 
فاكتشفت  الشيعي  امل��ذه��ب 
انه املذهب احلق وكان عمري 
وعند  ع��ام��ا،   1٥ ح��ي��ن��ذاك 
وخترجي  اجلامعة  اىل  وصويل 
البكالوريوس  بشهادة  منها 
احل��وزة  اىل  ال��وال��د  ارس��ل��ن��ي 

تأثرت بالحسين »عليه السالم«
حاوره/ قاسم عبد اهلادي 
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ح��������وار

والتعمق  للدراسة  العلمية 
)عليهم  البيت  اهل  بمذهب 
اىل  وصلت  حينها  ال��س��الم(، 
للحق  مذهب  بأنه  تامة  قناعة 

ونارص للمظلومني.
*اين درست العلوم 

الدينية؟
� لقد درست العلوم الدينية يف 
)قدس  اخلميني  اإلمام  حوزة 
زينب  السيدة  بمدينة  رسه( 
فيها  تناولت  حيث  سوريا  يف 
العلوم  االص����ول،  )ال��ف��ق��ه، 
حترير  ال��رشائ��ع،  الدمشقية، 
ال��وس��ي��ل��ة، ع��ل��م ال���دراي���ة، 
القران(  تفسري  القران،  علوم 
العربية  اللغة  درست  وكذلك 

وقواعدها.
*هل واجهت 

صعوبات في عملية 
استبصارك؟

� ال ابدًا.. مل اواجه اية صعوبات 
استبصاري  ع��ن��د  وم��ع��ان��اة 
خالل  من  متاما  العكس  عىل 
مساعدة الوالد لنا وكفالتنا من 
التي  الصعوبات  ولكن  قبله، 
بشكل  ونواجهها  واجهناها 
ابناء  ببعض  تتمثل  مستمر 
الوهابية الذين حياولون تفتيت 
يص  وفيام  املسلمني،  وح��دة 
العاج  س��اح��ل  يف  احل��ك��وم��ة 
حريته  ف��رد  لكل  تعطي  فأهنا 
والديانة  املذهب  يف  اخلاصة 
هبا  تتدخل  وال  يعتنقها  التي 
اطالقًا برشط عدم املساس هبا 

وبأفكارها وسياستها.
* ما الكتب التي 

قراتها وتأثرت بها في 
بداية استبصارك؟

للكتب  مراجعتي  تكن  مل   �
من  العكس  بل  كبري  بشكل 

ولكنني  متقطعة  كانت  ه��ذا 
القليلة  الكتب  ببعض  تأثرت 
التي قراهتا ومنها )االستبصار، 
التيجاين(  للعالمة  اهتديت  ثم 
استفدت  نفسه  ال��وق��ت  ويف 
ك��ث��ريًا م��ن اس���ات���ذة احل���وزة 
ذه��ايب  خ���الل  م��ن  العلمية 
امل��س��ت��م��ر ل��ل��م��ح��ارضات 
)عليهم  البيت  باهل  اخلاصة 
السالم( وكذلك كنت استمع 
للمحارضات  وب��اس��ت��م��رار 
كبار  يلقيها  ال��ت��ي  ال��دي��ن��ي��ة 
وايضا  احلسيني،  املنرب  خطباء 
اساتذيت  من  كثريا  استفدت 
ومنهم  العلمية  احل���وزة  يف 
اللزوم والشيخ  السيد عبد اهلل 
السيدة  مسجد  يف  ال��ب��اوي 
اذهب  كنت  ذلك  يف  بام  رقية، 
اىل خطب اجلمعة واستمع اىل 
املحارضات العلمية والثقافية.

* هل كانت لك 
مناظرات او مداخالت 
مع الطوائف االخرى؟

اس��ت��ب��ص��اري  عملية  ب��ع��د   �
واالطالع عىل املذهب الشيعي 
بشكل اكرب استطعت الدخول 
ب��ع��دد ك��ب��ري م��ن امل��ن��اظ��رات 
وال��ن��ق��اش��ات وامل��ح��ارضات 
امل��س��ت��م��رة م���ع ال��ط��وائ��ف 
كانت  خالهلا  وم��ن  االخ��رى 
حم��دودة  وغ��ري  كبرية  الفائدة 
من  عدد  باستبصار  بمسامهتي 
تغيري  واستطعت  االشخاص 
بخصوص  الكثريين  اف��ك��ار 
)عليهم  البيت  اه��ل  مذهب 
مسامهة  خالل  من  السالم(، 
الشيعة  االخ���وة  وم��س��اع��دة 
احلوزة  بدراسة  سبقونا  الذين 
ساحل  مستوى  عىل  العلمية 
وحقيقة  عامة،  وافريقيا  العاج 

اقول  بام  ح��رسة  وك��يل  اقوهلا 
ساحل  يف  التشيع  نسبة  ان 
جدا  ضئيلة  ت��زال  ال  ال��ع��اج 
االخرى  املذاهب  مع  مقارنة 
الوهابية  م��ذه��ب  وخ��اص��ة 
حي��اول��ون  ال��ذي��ن  التكفريي 
النيل من رشف وكرامة وقيمة 
من  ولكن  الشيعي،  املذهب 
نحاول  املستمر  عملنا  خالل 
وإسهاماتنا  بأعاملنا  ال��رق��ي 
)عليهم  البيت  اهل  بمذهب 
السالم( وكسب عدد كبري من 
االشخاص ليكونوا يف رحاب 

املذهب اإلسالمي احلق.
* في ساحل العاج 
كيف تنظرون الى 

الطائفية؟
هلا  الطائفية  ارى  شخصيا   �
جانبان اجيايب وسلبي، االجيايب 
يتشبث  ب���ان  متمثال  م��ن��ه��ا 
ليس  ولكن  حيب  بام  االنسان 
وبعد  االخرين،  حساب  عىل 
االيامن باهلدف جيب ان ختلص 
امر  فهذا  بالطائفية  وتتهم  اليه 
عادي جدا، فاين ارى الطائفية 
من الناحية الفكرية والعقائدية 
من  الطائفية  اما  هبا،  بئس  ال 
واالجتامعية  السياسية  الناحية 
واالقتصادية فأهنا »حرام« الن 
عادال  يكون  ان  االنسان  عىل 

منصفا لو وكل بإمرا ما.
*كيف ترى تأثير 

الحوزات العلمية في 
البالد االفريقية؟

عاتق  عىل  امللقاة  املسؤولية   �
امل��س��ؤول��ني احل���وزوي���ن يف 
ال��ع��راق واي���ران ك��ب��رية جدا 
املستمر  تأثريهم  خ��الل  م��ن 
وبسببهم  البلدان  باقي  عىل 
املواطنني  من  الكثري  تشيع  تم 

افكارهم،  وتغيري  افريقيا  يف 
وللنهوض يف ذلك جيب تقوية 
من  البيت  اهل  وانصار  اتباع 
الناحية االقتصادية والسياسية 
االسالمية,  البلدان  جيع  يف 
للمرجعية  اج��د  وشخصيا 
املجتمع  بناء  يف  كبريًا  دورًا 
االسالمي واالنساين والشيعي 
عىل  جي��ب  ال��وق��ت  نفس  ويف 
اناس  اخت��اذ  العظام  امل��راج��ع 
افكار  نقل  يف  خملصني  اوفياء 
السالم(  )عليهم  البيت  اهل 
االخ��رى  ال��ب��ل��دان  ب��اق��ي  اىل 
االفريقية ألهنا مسألة  وخاصة 
منها  املرجو  واهل��دف  خطرية 
القوية  والعالقة  التواصل  هو 

بني املرجع واملقّلد.
*اخيرا حدثنا عن 

زيارتك الى العراق 
وكيف وجدت االوضاع 

فيه؟
يل  االوىل  ال���زي���ارة  ه���ذه   �
وج��دت  ح��ي��ث  ال��ع��راق  اىل 
العراقيني هلم مهة عالية يف نرش 
خالل  م��ن  الشيعي  امل��ذه��ب 
احتضان  يف  الكبري  اهتاممهم 
)عليهم  البيت  اه��ل  ات��ب��اع 
العامل  بلدان  كل  من  السالم( 
للعبتني  الكبري  الدور  وخاصة 
املقدستني  والعباسية  احلسينية 
بدعوة اغلب اتباع اهل البيت 
دول  وم��ن  ال��س��الم(  )عليهم 
كربالء  اىل  باحلضور  خمتلفة 
)عليه  احلسني  االم��ام  وزي��ارة 
السالم( عن قرب؛ بام يف ذلك 
اقامة  يف  ايضا  الكبري  دوره��ا 
الندوات واملهرجانات العلمية 
والثقافية املستمرة والتي ختص 
اهل  ذك��ر  اح��ي��اء  اىل  وهت��دف 

البيت )عليهم السالم(.
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رأي

بابيل االصول من  ان االسم  نعتقد  اننا  بيد 
البابيل  االسم  وان  االقل،  يف  املعنى  ناحية 
مشابه لالسم احلايل عىل صعيد اللفظ ايضا 
ويعني الطريق االقرص.  وبالتايل فان معنى 
طويريق كان لدى البابليني »طريق املبتغى« 
طريقا  تصبح  ان  وقبل  التي  كربالء  لزيارة 
م��زارا  كانت  )ع(  احلسني  االم��ام  لزيارة 
األديب  املرحوم  اورد  . وقد  مقدسا حيث 
اللغوي )انستاس الكرميل( ان بعض كتب 
الباحثني تذكر ان كلمة كربالء منحوتة من 
كلمتي )كرب( و)إل( أي )حرم الل�ه(  او 
معناها  كان  )ال(  ألن  نظرا  الل�ه(  )مقدس 
)اله( عند الساميني أيضا. لذا فهي تتضمن 
بالرضورة موقعا مقدسا و)قرب( اهلل روحيا 
خاصة وان  )كرب( البابلية قريبة جدا من 

العالمة  املرحوم  السيد  ذكر  فيام  العربية. 
كانت  كربالء  ان  الشهرستاين  الدين  هبة 
يعنى  اسمها  ان  ورد  حيث  قديمة  مدينة 
)كور  بابل( وهو يعنى جمموعة من القرى 
الدكنور  الراحل  العالمة  وينقل  البابلية. 
مصطفى جواد عن أحد الباحثني يف تاريخ 
يقال  ان  يمكن   ما  »كل  ان  قوله  كربالء 
أمهات  من  كانت  اهنا  القديم  تاريها  عن 
ضفاف  عىل  الواقعة  النهرين  طسوج  مدن 
وعىل  القديم(  )الفرات  باالكوباس  هنر 
يستدل  كام  والصالة،  للعبادة  معبد  أرضها 
التي عرفت هبا قدياًم كعمورا،  من األسامء 
املقابر،  ماريا، صفورًا، وقد كثرت حول�ها 
كام عثر عىل جثث موتى داخل اوان خزفية 
وأما  املسيحي،  العهد  قبل  إىل  تاريا  يعود 

عىل  يعولون  فكانوا  سكنوها  التي  األقوام 
الزراعة خلصوبة تربتها وغزارة مائها لكثرة 

العيون التي كانت منترشة يف أرجائها.
حملّيًا  وُتعرف   ، اهلندية  الّرسمّي  واالس��م 
ب��اس��م »ط��وي��ري��ج«، وهل��ذي��ن االس��م��ني 
حكاية، فاهلندّية نسبة إىل آصف الّدولة )ت 
189٥م( وزير »أكرب شاه«، أمرباطور اهلند 
العام 1208ه����/1893م  ت��رّبع يف  ال��ذي 
بحفر ترعة أو جدول من ضّفة هنر الفرات 
الّنجف  مدينة  إىل  امل��اء  إليصال  اليمنى 
بحواىل  بابل  مدينة  ف��وق  من  األرشف، 
ع��رشة ك��ي��ل��وم��رتات، جي��ري يف اجت���اه هنر 
اجلدول  هذا  ُع��رف  وقد  القديم،  الكوفة 
الوزير  ذاك  إىل  نسبة  اهلندّية،  بنهر  بعد  فيام 

اهلندّي.

كتـــب الكثير من الكّتاب حول تأريخ مدينة الهندية وغفلوا عـــن أثارها القديمة ولم يتطرق احد منهم 
لذلك ســـوى رأي صديقنا العزيز الدكتور حســـين الهنداوي  في مقال سابق له في احد كتاباته ان االصل 
البدوي المحض ألســـم طويريج بعد ان تأكد لديه وجوده لدى القبائل العربية اذ يحمله عدد من الزعماء 
او االمراء منهم مثال االمير طويريج بن هدل التميمي من شـــيوخ الشـــريفات في منطقة حفر الباطن. 

مما يدل على ان هناك تاريخ قديم للمدينة. 

اآلثار التاريخية
 في قضاء الهندية.. طويريج
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صوت الشيعةتنمية بشرية
وهناك رأي اخر إّن امرأة هندّية ثرّية جاءت 
برفقة زوجها لزيارة كربالء اإلمام احلسني 
عليه السالم، وأحّست باملشّقة التي يكابدها 
من  الّطائلة  األموال  فبذلت  اإلمام،  زّوار 
العشائر ليقوموا بحفر  االموال عىل شيوخ 
لنقل  فيه  الصغرية  ال���ّزوارق  لتسيري  هنر 
بني  باملنطقة  املحيطة  األماكن  من  ال��زّوار 
رشيعة الكوفة واهلندية ، فكانت كّل عشرية 
حتفر ما يقابلها من هنر الفرات، بعمق مرت، 
وعرض مرتين ونصف، حتى سهل انتقال 
الزّوار من املناطق اجلنوبّية إىل هذه املدينة، 
من  ومنهم  احلسينّي.  احل��رم  باجتاه  ومنها 
يرى أّن تسميتها ب��«اهلندّية« نسبة إىل والدة 
السلطان عبد احلميد الثاين التي كان اسمها 
زارت  التي  »اهلندّية«،  ب�  تكنى  أو  »هندّية« 
مرور  مع  باسمها  فسّميت  القديمة  البلدة 
الّزمن. إاّل أّن هذا الرأي ضعيف جدا وغري 

مدعوم تاريّيًا.
أّما »طويريج« فتصغري طريق: »طويريق«، 

الّلهجة  طريقة  عىل  جياًم  القاف  ُأبدلت  ثّم 
مقالة سابقة  املحلّية،كام ذكرت يف  العراقّية 
. وُأطلق عليها هذا االسم نسبة إىل الّطريق 
اخلاّص بزّوار سّيد الّشهداء عليه السالم يف 

كربالء املقّدسة.
حتريف  طويريج  اسم  أّن  البعض  وتوّهم 
اإلنكليزّية،   two way reach جلملة 
بداية  يف  العالمة  تلك  ش��اه��دت  )وق��د 
املدينة  من  الصغري  اجلانب  يف  اخلمسيات 
الوصل  صلة  كانت  املدينة  أّن  بلحاظ   )
رشقًا  احلّلة  إىل  األّول  يتّجه  طريقني  بني 
أّن  تومّهوا  كام  غربًا،  كربالء  إىل  والّثاين 
تلك  وضعت  الربيطانّية  االحتالل  قّوات 
عىل  م���رور  كعالمة  يافطة  ع��ىل  ال��ع��ب��ارة 
العبارة  األّيام أضحى  املدينة، ومع  مدخيل 
لكن هذا  ثّم »طويريج«،  »تويريج«،  تلفظ 
املس  أّن  سّيام  وال  له،  أساس  ال  االحتامل 
بيل )Gertrude Bell مستشارة املندوب 
الّسامّي الربيطايّن يف العراق برييس كوكس 

زارت  1926م(  توّفيت   ،Percy Cox
صورًا  هلا  وأخ��ذت  1917م،  عام  املدينة 
النحو  عىل  طويريج  اسم  وكتبت  عديدة، 
two-way-« Tuwairijوليس  اآليت: 
منها  هلا،  مهّمة  رسائل  عّدة  يف   «  reach
كام  الربيطايّن،  الّسامّي  املندوب  إىل  واحدة 
وزيارهتا  املدينة  وذكرت  والدها  راسلت 

هلا.
عبد  السيد  الراحل  العراقّي  املؤّرخ  ويذكر 
)تاريخ  املشهور  كتابه  يف  احلسنّي  ال��رّزاق 
كانت  طويريج  مدينة  أّن  العراقّية(،  املدن 
إىل  املبتغى«  »ط��ري��ق  ُتسّمى  بدايتها  يف 
كربالء ألهّنا يف رأيه كانت الطريق األقرب 
احلسني  االمام  لزيارة  كربالء  إىل  للوصول 
الكلمة  ه��ذه  صغرت  ث��ّم  ال��س��الم،  عليه 
فقالوا عىل غري القياس »طويريق« ثم جرى 
جياًم  القاف  فُأبدلت  آخر  تصحيف  عليها 

فصارت طويريج.

يف  السوق  هذا  يقع  ال��رساي:  سوق 
الرشيد  ش��ارع  م��ن  بالقرب  ب��غ��داد 
هذا  يعرف  املتنبي،  شارع  هناية  ويف 
السوق بتجارة القرطاسية، حيث يتم 
من  القرطاسية  أنواع  خمتلف  بيع  فيه 
املكتبية،  واألدوات  واألقالم  الدفاتر 
هذا  جانبي  عىل  املحالت  تتكدس  إذ 
 300 طوله  يتعدى  ال  الذي  السوق 
مرت و ال يزيد عرض ممر املشاة فيه عن 
ثالثة أمتار، وهو امتداد لسوق شارع 

املتنبي وسوق اهلرج يف امليدان.
هبذا  تسميته  ترجع  الصفافري:  سوق 
االسم نسبة للصفر )النحاس( حيث 
يشتهر هذا السوق الواقع بالقرب من 
شارع الرشيد يف مدينة بغداد، ويشتهر 

بصناعة األواين املنزلية وأباريق الشاي 
وال��ك��اس��ات وامل��الع��ق وإط���ارات 
الصور والفوانيس النحاسية والنقش 
القديمة  االسواق  من  ويعترب  عليها. 
العبايس،  احلكم  لعرص  تعود  التي 

املدرسة  ط��الب  احتياجات  لتوفري 
باخليول  ي��م��رر  وك���ان  املستنرصية 
العسكرية فيه لتعليمها عىل الضوضاء 

احلاصلة من طرق املعادن.

أسواق شعبية بغدادية
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لوجه العيد أبتسم
وحيد الدهشان

�لأمل ب�����ن�����ا  �أل�������ق�������ى  ك�������م  �ل�����ع�����ي�����د  ي������اأي������ه������ا 
وع������ان������دت������ن������ا ري��������������اح �ل�����������ص�����������ر ع����ات����ي���������ة
م���دج���ج���ة �أ�������ص������ب������اًح������ا  �ل�����ل�����ي�����ل  يف  ق�������اوم�������ت 
����ص���ري���ع���ت�������ه���م يف  �أين  �أذك����������������ر  ول�������������ص������ت 
�أف����ق����ي يف  �����ص����ع  ح����ت����ى  ق������اوم������ت  ق��������اوم��������ت.. 

م����الحم����ه  �����ص����ب����ح  يف  �ل���������ص����م���������س  وت�������������ص������رق 
ف���ن  ع������ل������ى  ورد  ب�������ال�������ن�������دى  وي�����ح�����ت�����ف�����ي 
و�ل�������������ص������ي������ف ل����ل����ب����غ����ي م��������ذم��������وم وحم����ت����ق����ر 
������ا ل���ن���ه�������ص���ت���ن���ا  ول����ي���������ص����ب����ح �ل�����ف�����ك�����ر ن������ر��������صً
ول����ي����ف����ت���������ح �حل�������ل�������م �أب������������و�ًب������������ا م���غ���ّل���ق�������ة 
ر�ي�����ت�����ه�����ا �مل�������ج�������د  يف  �أم��������ت��������ي  ول����ت���������ص����ت����ع����د 

ن�����ح�����ن �ل�������ذي�������ن ف����ت����ح����ن����ا �لأر����������������س ن���ع���م���ره���ا 
رف����������ت ب�����ن�����ا و�رت�����������������وى م�������ن غ����ي����ث����ن����ا ظ����م����اأ 
ن���ن���ه���ب���ه�������ا  �ل�������ب�������ل�������د�ن  �إىل  �����ص����ع����ي����ن����ا  وم����������ا 
ظ���ه���رت  ع���������ص����رن����ا  يف  �ل�����ت�����ي  �مل�������خ�������ازي  �أم����������ا 
����ص���و�����ص���ي���ة  ������ا  ح������ًقّ �����ص����رع����ن����ا  يف  ف����ال����ن����ا�����س 
وب�����ي�����ن�����م�����ا ن�����������ص�����������وة �لآم������������������ال �����ص����اع���������دة 
و�نتباهت�ها"  ع��������ن  غ����م���������ص����ة  "وب������������ن 
م���ن���ك�������ص���ر�  �ل�������رك�������ب  ع���������اد  �ل�����������ص�����وط  لأول 
ي������ا �أم������ت������ي ل������ن ي�����ن�����ال �ل������ي������اأ�������س و�ل�����������ص�����اأم 
وق���������د ي������ن������ال �ل���������ص����ن����ى م����ن����ه����ا ل���ي�������ص���ق���ل���ه���ا 
وم���������ن ه�����ن�����ا �ل���������ص����ع����ر جم��������ت��������اًز� ل����و�ق����ع����ن����ا 
ب������رغ������م م�������ا ب�������ي ل������وج������ه �ل�����ع�����ي�����د �أب����ت���������ص����م 
م���ن���اب���ع���ه  ف�����ا������ص�����ت  �إن  ي����ج����م����ل  و�ل��������ف��������رح 

ت���������ص����ط���������رم �حل�������ق�������د  ب�������ن�������ار  ب�������ح�������ار  �إىل 
وك������������اد ظ������ه������ري ب����ح����م����ل �ل�����ق�����ه�����ر ي���ن���ق�������ص���م
ق���ي�������م ول  دي�����������ن  رده��������������ا  م���������ا  ب�������ال�������غ�������در 
ب������غ������ر ط������ه������ر �مل�����������ص�����������اع�����ي ك������ن������ت �أُت�������ه�������م
ف�����ج�����ر ت������������زول ب�������ه �لأح�������������������ز�ن و�ل����ن����ق���������م
ي�������ف�������وح م�����ن�����ه�����ا �أري���������������ج �مل�����������ص�����ك و�ل�����ن�����غ�����م
ف����ال����ع����ي���������س ل����ي���������س ذئ��������اًب��������ا �����ص����ي����ده����ا غ���ن���م
�������ا ل����ع����ه����د �ل����ع���������ص����ا ول����ي����ع����م����ل �ل����ق����ل����م ت�������ًبّ
�������ْل�������م و�ل��������ظ��������الم و�ل�����ظ�����َل�����م ول�������رح�������ل �ل�������ُظّ
�ل���ه���م���م ف����ل����ُت���������ص����ح����ذ  �ل�������ه�������دى  �����ص����ب����ي����ل  ويف 
ول������ي������رك �ل���������ص����ف����ح م������ن ت�����اق�����ت ل������ه �ل���ق���م���م
����ص���ي���م ل�����ن�����ا  ك������ان������ت  ك�������م  �حل����������ق  ُذر�  ويف 
����ص���ن�������م ب�����ق�����ع�����ة  يف  ب������ن������ا  �أق�������ي���������������م  وم�����������ا 
و��������ص�������اع ف����ي����م����ا م����ل����ك����ن����ا �ل�������ع�������دل و�ل������ك������رم
�لأمم ول�����ت�����������ص�����ه�����د  ن����ه����ج����ن����ا  ت������ك������ن  ف������ل������م 
و�������ص������اد �أ������ص�����الف�����ن�����ا �لإن�������������ص������ان م������ا ه����دم����و�
ت���ن�������ص���ج���م �لأط���������ي���������اف  ح����ل����م����ن����ا  م���������دى  ويف 
�������ص������وء �لأم����������������اين ت�������������وىل.. ل�����ف�����ه �ل����ع���������دم
خم���ت���ت���م ل������الأن������ظ�������������ار  لح  �أن  ب�����ع�����د  م��������ن 
ت�����ل�����ت�����������زم �هلل  ب�������ك�������ت�������اب  �أم�����������������ة  م�����������ن 
ي����ن����ه���������زم ل������ي�������������س  �إب�������������������اء  يف  ل�����ك�����ن�����ه�����ا 
ت����ع����ت���������ص����م ب������ال������ل�������������ه  ع�������������زة  يف  ي��������ق��������ول 
وف�������رح�������ة �ل�����ع�����ي�����د ف���������وق �ل�����ق�����ل�����ب ت���رت�������ص���م
و���������ص��������ار ب��������ن ق�������ل�������وب �ل������ن������ا�������س ي���ق���ت�������ص���م
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 عباس حسان علي

ب����������������اآل  �ل�������ب�������ي�������ت  ي�����ك�����ت�����م�����ل  �ل�����ن�����ظ�����ام  
ه���������م  �أه�������������ل  �خل��������ال���������س  م���������ن  �خل����ط����اي����ا  
ع���ل���م   ب�������ح�������ر   ت�����ف�����ج�����ر   ق���������ع���������دو�   �ذ�  
��������ص�������الل�������ة  �أح�����������م�����������د  �مل��������خ��������ت��������ار  ط���ه  
ع������ل������ي ّ  ب������ن������و  �ل��������ب��������ت��������ول   و�أولد  
ه����������م  �لأط�������������ه�������������اُر  ب������������الآي������������ات  ن���������ص����ًا  
ه���������م  �ل����������ق����������ر�آن  م���������ا  ك��������ذب��������و�  ح���دي���ث���ا  
ت�����������و�ل�����������و�  ب���������الأم���������ام���������ة  وه�������������و  ع���ه���د  
ب������ه������م  ب���������������د�أ  �لل���������������ه  ط��������ري��������ق  ه��������دّي 
مب��������ه��������دي  �ل�����ف�����������ص�����ائ�����ل  ح����������ن  ي�����وؤت�����ى  
ل����ي����م����ل����ي  �لأر�����������������س  ع������������دًل  ب�����ع�����د  ج������وٍد 
ن���������ص����ُر وذ�ك   �مل�������������ص������ي������ُح   ي����������وؤي����������ده  

����ص���م���ت  ب������ع������د   �حل�����ق�����ي�����ق�����ة   ف�����ت�����اأم�����ل�����ت  ُ  
ف���ي���ن���ا  �لأ�����������ص����������الم  ِ  دول�������������ة  ُ   ف����ت����ح����ي����ا  
وي�����ح�����ك�����م�����ه�����ا  �لأم������������������������اُم  ب�������ك�������ّل ح������زم 
ك������ّل  دون  �ل��������ع��������د�ل��������ة   و�أن���������������������ص����������اُر  
ب�������������اغٍ   ك�������������ّل  �مل�������ن�������ي�������ة َ  ُي���������ذي���������ق���������ون 
ف����ت����اه����ا  �ل�������دن�������ي�������ا   ه�������������ذه   وم������ن������ق������ذ  ُ  
ت���ف���ل���ح   �ل�����ب�����ي�����ت   لأه�������������ل   ف������اأت������ب������ع   �أل  

وي�������ع�������م�������ُر  ه������������ذه  �ل�������دن�������ي�������ا  �ل�����������ص�����الُم
ه�����������م  �لأن����������������������و�ر م��������ا ح��������������ّل  �ل�������ظ�������الُم
وي��������������وؤت �ل�������ع�������دل م����ن����ه����م ح������ي������ث  ق�����ام�����و�
�أب��������������و �ل�����������زه�����������ر�ء و�ل����������ع����������ايل �مل������ق������ام  
�ل������ه������م������ام   و�ل���������ب���������ط���������ل  �هلل  ويل ُّ 
�ل��������ك��������ر�م   ل�����ل�����ح�����ق ّ  �ل������������ه������������ادون  ه���������م 
و����������ص���������دق �ل���������ق���������ول غ������اي������ت������ه �ل������ك������الم 
ت����������ع����������اه����������ده �ئ�������م�������ت�������ن�������ا �ل�������ع�������ظ�������ام  

وف������ي������ه������م م���������ن ر�������ص������ال������ت������ه �خل����������ت����������ام  ُ
ل�����������ه  ف����������������رُج  �ل������ظ������ه������ور ه��������و �لأم����������������اُم

رك����������ام   �����������ص����������ارت  �������ص������ن������ة ً  وي�������ح�������ي�������ي 
ت�����ظ�����ام   وم�����������ا  �ل�������ق�������ل�������وب  ب���������ه  ت�������������ص������ّر ُ 
ب�������������اأن �لأر�������������������س ي�������ورث�������ه�������ا  �ل��������ك��������ر�ُم
ك������م������ا د�ل���������������ت ب���������اأول���������ه���������ا  �أن�������ت�������ظ�������اُم

و�ل������������زم������������ام  ُ �لأع����������ن����������ة  ت�������ط�������اوع�������ه ُ 
ك�������اأن���������������ص�������اُر �حل�������������ص������ن ه�����������م  �حل�������م�������اُم

و�حل����������������ر�م  �ل���������رذي���������ل���������ة  جت����������ارت����������ه ُ 
�ل���������وئ���������ام   مي���������ل���������وؤه���������ا  �هلل  ب�����������اأم�����������ر 
�مل�������������ر�ُم و�ل����������ف����������وز   �ل��������دي��������ن    ٍ ب��������ي��������وم 
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طلوع الشمس
حسن الصباغ الكعبي

االدبية

ع������ا�������ص������ُق م����������غ����������رٌم  �إين  ق�������������وم  ي����������ا 
�����ص����ي����ٌخ رم����������اين �ل����ع���������ص����ُق م�����ن�����ُذ �ل�������ص���ب���ا
ه�������وى ع����������ن  �ث��������ن��������ي  ل  �ن  �آل����������ي����������ت 
ظ�������لِّ�������ِه يف  من�������������ُت  م����������ا  �ذ�  ُح����������������بٌّ 
�ل�����لِّ�����ِق�����ا ي����������وم  ج������ئ������ُت  م��������ا  �ذ�  ح�����ت�����ى 
��������ٌة ُح����������������بُّ ع��������ل��������ّي �مل�������رت���������������ص�������ى ُج��������نَّ
ُي�����������ح�����������رُق �ل���������ن���������ا����������سُ ب�������������اأوز�ره�������������م
�أم��������������ةٍ  يف  ك�������الع���������������ص�������ار  ك��������������اَن  ق���������د 
وه����������������زَّ �ح����������������الم �ل�������������������ورى ��������ص�������وُت�������ُه
ه����م و�������ص�����ت�����ن�����ك�����رو� �ل�����������ص�����وَت �ل����������ذي ه����زَّ
لألوؤُُه �لأب�������������ري�������������ُز  و�ل������������ذه������������ُب 
ك��������م ح���������اول���������و� �ن�����������������ز�َل �أ�������ص������ت������ارِه������م
������ص�����ات�����ٌر ي����ح����ج����ب����ه����ا  ل  و�ل�������������ص������م�������������سُ 

ي�����خ�����ف�����ُق ب��������ال��������ه��������وى  ف������������������������وؤ�ٌد  ويل 
ي����ع���������ص����ُق ل  �ل�������������ص������ي������َخ  �ن  ق�����������ال  م��������ن 
ف������ي������ه ُي������غ������ن������ي �ل����������غ����������رُب و�مل���������������ص�������رُق
�ق��������ل��������ُق ول  �مل�������������������وت  �ح�������������������ذر  ل 
ي��������ق��������اُل ج�����������اء �ل�������������ص������اب������ُق �ل�����������ص�����اب�����ُق
ُت���������ص����ت����ن����ط����ُق �لرو�ح  ح����ف����ظ����ه����ا  يف 
ي�������ح�������رُق ل  ���������ص��������وف  �ت����������اه����������ا  وم�������������ن 
ُ و�ل������ف������ا�������ص������ُق ف���������ح���������اَر ف������ي������ه �ل������������������رَّ
ف�����ا������ص�����ت�����ي�����ق�����ظ �ل��������ت��������ائ��������ُه و�مل�������ح�������ِن�������ُق
َي�������خ�������ن�������ُق وذ�  ُي�������غ�������ط�������ي�������ه  ه���������������ذ� 
ب����������ك����������لِّ م������������ا ي�������ب�������ن�������ون�������ه حُم����������������دُق
ح�������������ول �ل������������ر�ك������������ن ف�������م�������ا ُوّف����������ق����������و�
ُي�������������ص������رُق ل  �ل��������ط��������ال��������ُع  و�ل��������ق��������م��������ُر 

22

20
17

ان
ير

حز

30



كفنشهيد أم ...!
حسن البياتي

االدبية

خرج �حلبيب �ىل �ملعارك
ميتطي روحي جو�د�

عادت عظامه و�ملالب�س
و�لدماء وليت عاد�

كرت فوق �لنع�س
�ن �هلل يعلم ما �ر�د�

ون�صيت دمعتي �حلنون
وقفت �أن�صاأ حيث نادى

�ر�صي بالد �هلل 
ميالد �لنبوة و�لهد�ية
فلت�صربي هذي �لدماء
و�ي فخر ذي �لنهاية

�لقلب نف�س �لقلب
نف�س �لروح و�ملوت �لبد�ية

�نا منذ يوم �لطف
تروي �صهادتي نف�س �حلكاية

ولدي فد�ئك يا وطن 
�أو�صى ول مال معي باأن تر�بك 

�لغايل كفن
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مشاركات

   حسني عيل السعدي  

أيها الصائم 
 و قتك  

في رمضان

اإلنسان  لُتِعني  اإلس��الم  رشائع  جاءت 
استغالله،  وإحسان  وقته  ترتيب  عىل 
احلياتية  حاجاته  بني  باملوازنة  وذل��ك 
واملعيشية من جانب، وحاجاته الروحية 
حث  وق��د  آخ��ر.  جانب  من  والعبادية 
اإلسالم املؤمن عىل استثامر وقته وإعامره 
باخلري والعمل الصالح، وال سيام ونحن 
أوقاته,  اهلل  عظم  شهر  رمضان،  شهر  يف 
فهو  الوفري،  والربح  قائمة،  السوق  ففيه 
التي  القدر  ليلة  وفيه  الشهور  أفضل  من 
بكل  فحريٌّ  شهر،  أل��ف  من  خري  هي 
هذا  حلظات  استغالل  حيسن  أن  مسلم 
الشهر العظيم حتى ينال جزاءه. ها هي 
باستغالل  فبادر  السحاب،  األيام متر مر 
تراهم  الناس  من  فكثري  رمضان,  شهر 
السهر  يف  الطويلة  الساعات  يضيعون 
أن  ينبغي  بل  يرض،  وربام  يفيد  ال  الذي 

االستعداد  نحسن 
أيامه  بإحياء  الشهر  هل��ذا 
واملناجاة  بالطاعات  ولياليه 
فيه  اهلل  شعائر  وتعظيم  القرآن  وت��الوة 
واحرتامه وإشاعة أجواء الفضيلة واخللق 
اإلسالمية  واآلداب  الرفيع  اإلسالمي 
التجاوز  مظاهر  كل  واجتناب  العالية 
عىل حرمة شهر اهلل انطالقًا من املسؤولية 
عن  والنهي  باملعروف  األمر  يف  الرشعية 
يف  اجللوس  ُيكثر  من  شبابنا  ومن  املنكر 
والكازينوهات،  واملقاهي  اللغو  جمالس 
دورية،  سهرات  يف  جيتمعون  فتجدهم 
يف  كثر  وربام  األحاديث،  فيها  يتبادلون 
بل  والضحك،  واهل��زل  اللغو  جمالسهم 
وقول  والنميمة،  الغيبة  يف  وقعوا  ربام 
يليق  ال  كله  وه��ذا  ون��ح��وه.  ال���زور... 
يف  جوارحه  تئن  الذي  املسلم  بالشباب 
وجه  عىل  الشهر  ه��ذا  ويف  مكان،  كل 
القنوات  أمام  الوقوف  وأما  اخلصوص. 
حيث  ح��رج،  وال  فحدث  الفضائية، 
إعالمية  برامج  بث  رمضان  شهر  يشهد 
الفضائيات  القنوات  لبعض  »فاسدة« 
املسلمة  األرس  الستهداف  املدسوسة 

أيام  باقي  يف  تشهده  ال  الذي  الوقت  يف 
األثر  طمس  يتعمدون  وكأهنم  السنة، 
املسلمني  قلوب  يغلف  ال��ذي  اإلي��امين 
)َوِم��نَ  تعاىل:  قال  رمضان،  هنار  خالل 
لُِيِضلَّ  ِديِث  احْلَ هَلَْو  َيْشرَتِي  َمن  النَّاِس 
ُهُزًوا  َوَيتَِّخَذَها  ِعْلٍم  بَِغرْيِ   ِ اهللَّ َسبِيِل  َعن 
هذا  وفعاًل  ِهنٌي(.  مُّ َع��َذاٌب  ْم  هَلُ ُأوَلئَِك 
تتعمد  التي  الفضائية  القنوات  ح��ال 
املبارك.  رمضان  شهر  يف  السموم  زرع 
فالكثري من العوائل املسلمة جيلسون أمام 
ساعات  التلفزيونية  القنوات  شاشات 
واملسلسالت  الربامج  ملشاهدة  طويلة 
واملسابقات والفوازير الرمضانية، والتي 
بل  الكثري،  ديننا  معامل  طمس  من  فيها 
بالصيام  الشهر  ه��ذا  ليايل  إحياء  جيب 
 . األرحام  القرآن وصلة  والقيام وتالوة 
ظهر  فلقد  سوداء،  كلها  الصورة  ليست 
ه واهلادف  اآلن اإلعالم اإلسالمي امُلَوجَّ
الذي نستطيع االنتفاع به يف شهر رمضان 
تعنى  قنوات  فهناك  الشهور،  من  وغريه 
برتبية الفرد واألرسة نستطيع متابعتها بال 

قلق.
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مشاركات

معنى،  والبغضاء  للعداوة  يعرف  ال  أٌخ  يل   
ُيذكر،  وج��وٍد  من  قاموسه  يف  هلام  وليس 
احل��دود.  أبعد  إىل  متسامح  ودوٌد  هو  بل 
قبل  ذلك  وك��ان  مغتاًم  األي��ام  أحد  وجدته 
فتنهد  ���ُه،  أمهَّ عام  سألته  ث��الث..  سنوات 
قصته  يل  وق��صَّ  بلوعة  وحوقل  متحرسًا 
وموقف  بمحنة  أي��ام  قبل  م��ررت  ق��ائ��اًل: 
)وربام  أعّده  كنت  ممن  أحدهم  مع  عصيب 
أمرًا  مني  مقربًا حيث طلب  يعّدين( صديقًا 
مما ال طاقة يل عىل فعله أو حتمله من أجله، 
نقاش  بعد  مني  أراد  ما  معتذرًا  فرفضت 
املتهافت..  حديثه  يف  ورد  أخذ  ختلله  مرير 
مني  غضبه  أظهر  املوقف  ه��ذا  عىل  وبناء 
حتى  أو  معي  التكلم  يطيق  ال  أصبح  حتى 
بأن  األمر  بادئ  تظاهرت  وجهي،  يف  النظر 
شيئًا مل يكن وتوقعت زوال هذه الغيمة بعد 
أن يربد املوقف.. بدأته بالسالم لعدة مرات 
ويف أكثر من مكان إليامين بقول اهلل تعاىل ﴿
تِي  بِالَّ اْدَفْع  َئُة  يِّ السَّ َوال  َسَنُة  احْلَ َتْسَتِوي  َوال 

َع��َداَوٌة  َوَبْيَنُه  َبْيَنَك  الَِّذي  َف��إَِذا  َأْحَسُن  ِهَي 
مَحِيٌم﴾ وتصديقي بحديث رسول  َويِلٌّ  ُه  َكَأنَّ
اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: ))ال َتَباَغُضوا َوال 
ِ إِْخَواًنا  اَسُدوا َوال َتَداَبُروا َوُكوُنوا ِعَباَد اهللَّ حَتَ
َثاَلِث  َفْوَق  َأَخاُه  ُجَر  هَيْ َأْن  مِلُْسِلٍم  حَيِلُّ  َوال 
ا  مُهَ َلَياٍل َيْلَتِقَياِن َفَيُصدُّ َهَذا َوَيُصدُّ َهَذا َوَخرْيُ
الِم(( ولكنه كان يرد السالم  الَِّذي َيْبَدُأ بِالسَّ
بأسلوب متشنج وبارد بل وقد يتظاهر بعدم 
أحيانًا،  ه  ردِّ من  ويتهرب  واالنتباه  السامع 
فقلت يف نفس ما هذه الذلة أمام هذا اجلفاء 
أن  إال  مني  كان  فام  التعامل؟!   يف  والغلظة 
)أبادله املشاعر نفسها(. المني البعض عىل 
أخي  وعّقب  آخ��رون..  أي��دين  و  فعيل  ردة 
مع  بتقصريي  مذنبًا  كنت  أين  َه��ْب  قائاًِل: 
استطاعتي  الصديق يف حمنته رغم عدم  هذا 
يرجني  جرمًا  أجرمت  فهل  مساعدته، 
األسلوب  هبذا  عني  يعرض  حتى  امللة  عن 
من  يب  عهدك  رغم  فأصبحت،  البائس؟.. 
املودة لآلخرين وعدم التحامل عليهم، من 

كانت  الذي  الشخص  هلذا  املبغضني  أشد 
املوقف معي  منه مواقف سابقة شبيهة هبذا 
أخي  يل  وأوض��ح  آخرين«..  أصدقاء  ومع 
أكتم  وال  املشكلة  تلك  عن  أكثر  تفاصيل 
أجزم  ولعيل  معًا،  االثنني  ألوم  قد  أين  ًا  رِسّ
متني..  أساٍس  عىل  تبَن  مل  هشة  صداقة  أهنا 
إىل  عليه  هو  ما  عىل  واحلال  السنوات  ومترُّ 
ألصلح  جهدي  حاولت  احل��ارض  الوقت 
بينهام ولكن األمر يبدو كام قال الشاعر : إِّن 
ها  ها  ِشْبُه الُزَجاَجِة كرْسُ الُقلوَب إذا َتنافر ودُّ
أن  الكريم  القارئ  ُيْشَعُب، ال يفى عىل  ال 
هذا أصبح من سامت العالئق االجتامعية يف 
الوقت احلارض والتي مل تعد ُتبنى يف كثري من 
واألخوي  اإلنساين  اجلانب  عىل  األحايني 
لألهواء  وفقًا  هلا  ُيؤسس  وإنام  والعقائدي 
واملصالح الشخصية والدنيوية حتى أضحى 
اختالف الرأي )يفسد( للود قضية.. ما هي 
األسباب يا ترى؟! سؤال ال ينتظر الرد، بل 

يستحق وقفة تأمل طويلة.

أيها الصائم 
 و قتك  

ةفي رمضان َصـــــــداَقٌة َهشَّ

22

20
17

ان
ير

حز

33



أتساءل احيانًا..

أتسال أحيانا ماذا لو ان الغرب منع علينا 
ان  بعد  بشعوبنا  سيحصل  ,ماذا  األنرتنت 
كالغذاء  مهمة  التكنلوجيا  هذه  اصبحت 

تبدا بإدمان الكبري قبل الصغري؟؟؟؟ .
خلقها  كعقول  قدمنا  ماذا  احيانا  أتسال 
الثورة  انتجت  التي  العقول  كتلك  اهلل 
من  ينتهي  ال  الذي  والعلم  التكنلوجية 

البحث والوقوف عند نقطة معينة؟؟ 
تلك  تقدم  سبب  هو  ما  احيانا   أتسال 

بأبسط  املجاالت حتى  بكل  علينا  الدول 
ان  االس���الم  هب��ا  طالبنا  ال��ت��ي  االم���ور 
أنني  أجد حتى يف هذا   , نلتزم  وهنتم هبا 
وهو  كثريا  فيه  علينا  تقدموا  هم  االم��ر 

)النظافة(؟؟؟.
أننا  أجد  ؟؟؟  لتساؤل  جواب  كل  ففي 
كمسلمني  منا  العظمى  الغالبية  وأقصد 
!!! نبتعد عن ما تبناه االسالم من قواعد 
رصينة وقوية فقد جعل من عدم متسكنا 

الضعيفة  الدول  حمط  بذاهتا  والعمل  هبا 
النائمة(,  )الدول  واملتخلفة والتي اسميها 
التي  اهلامة  القواعد  بعض  عىل  سأركز 
نفتقر اليوم اليها يف حياتنا اليومية )العملية 

والعلمية(.
االسالم  أوجب  التي  القواعد  هذه  ومن 
عىل  واحل��رص  هبا  العمل  عىل  العظيم 

استمرارها يف كل بيئة عمل :-
1/ األيامن بالعمل  – وهنا بداية اخلطوة 

أتسال أحيانا ماذا لو ان الغرب 
منع علينا نحن في )الدول 
العربية( نتاجاته العلمية 
والتكنلوجيا الواعدة التي تعدت 
التوقعات وبحوثه في حل وأدراه 
االزمات العالمية بشكل عام 
مثال )مشكلة االحتباس الحراري 
,االزمات االقتصادية )الكساد(, 
االمراض القاتلة والوقاية منها 
او عالجها ,المشاكل الهندسية 
والعمرانية (؟؟؟واالزمات الخاصة 
التي تتعلق بقضايا بلدانهم 
المختلفة    ي
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الذي  اهلدف  بتحقيق  امليض  من  االوىل 
يرنوا  اليه أي عمل , وهو ان يكون لدينا 
 , به  الذي نقوم  العمل  بقيمة  ايامن مطلق 
وانا اعتز كثريا واقدر ايامن عامل النظافة 
والذي اسميه )سيد النظافة( بقيمة عمله 
اخالقية  قاعدة  فعال  يمثل  الذي  الكبري 
اسالمية , جيب ان نشعر بان العمل الذي 
مصلحة  وفيه  مهم  عمل  هو  به  كلفنا 

عامة فقط.
لدينا  يكون  قد   – بالعمل  األمانة   /2
ايامن بالعمل الذي نقوم به ولكن ينقصه 
االمانة , واالمانة هنا تسمية أعمق  ومتثل 
قصدا  العمل  واتقان   ) العمل  )أتقان 
جعله متميزا والتفكري وحتفيز العقل عىل 

التميز.
3/ االرصار والعزيمة – يقينا ان االيامن 
واالمانة بالعمل حتتاج اىل عزيمة وحتدي 
يف البقاء بنفس اهلمة والنشاط  والسري اىل 
الشعور  ملل وتعب  وعدم  دون  االمام 

بروتينية العمل الذي نقوم به .
تم  ما  –  ان  الذات  االيثار ونكران   /4
تتعلق  قواعد  هو   )3  �  2  �  1( يف  ذكره 
ايامن  لديه  يكون  ان  وهو  الفرد  بعمل 
وامانة بالعمل وارصاره عىل البقاء بخط 
االمر  سيتعدى  هنا  اما  والنشاط,  التقدم 
وهي  الفرد  عمل  ببيئة  املحيطني  عىل 
ومتيقن  اليها  ونفتقر  جدا  مهمة  قاعدة 
عن  بالتقدم  وتأخرنا  توقفنا  سبب  اهنا 
ان  ويكاد  ج��دا  ن��ادر   , شء  بكل  العامل 
ب��ارشاك  اح��دا  يبادر  ان  معدوم  يكون 
من حوله يف العمل الناجح او التحدث 
بمسرية  الفردية   دون  االج��اع  بصيغة 
ان  فائدة كبرية كون  ان يف ذلك  النجاح, 
هذا االيثار ونكران الذات سيخلق نظاما 
العمل  بيئة  يف  متامسكا  منسجام  مصغرا 
الكبرية  املنظومة  من  جزءا  متثل  والتي 

التي نعيشها.
واملقصود   – والتخطيط  التفكري   /٥
من  بالرغم  العمل  يف  التقوقع  عدم  هو 
نجاحه بل العكس تشغيل مهارة  العقل 
يف التفكر والتخطيط خللق فرص نجاح 
اخرى الن ذلك سيوفر بيئة عمل اوسع 
ووضع جزءا من هذا التفكري والتخطيط 

يف ادارة االزمات..
مرحلة  وهي   – االزم��ات  مواجهة   /6
عظيمة  اع��امل  م��ن  فكم  ج��دا  خطرية 
اهنارت امام ازمات بسيطة, يف كل عملية 
االزم��ات  بعض  ستواجه  حتام  نجاح 
واملشاكل ولكن لو تم االهتامم يف املطلب 
اخلامس )التفكري والتخطيط( حتام سيتم 

جتاوز هذه االزمة بتفوق.
مما تقدم لو متسكنا بام ورد اعاله لتجاوزنا 
واصبحنا  العامل  بلدان  من  الكثري  الكثري 
نكون  ان  بدل  انتاجية  مفكرة  شعوب 

شعوب استهالكية .
 ولطاملا حتدثت واكرر ان العقل البرشي 
الغريب يف حالة تشغيل مستمر وهو يعمل 
عىل اطفاء العقل البرشي العريب واملسلم 
وواض��ح  لذلك,  واالستسالم  حتديدا 
العقل  عىل  والفعيل  الكيل  االعتامد  لدينا 
البرشي الغريب يف كل شء ونستند دائام 
مصادرنا  يف  العاملي  البحث  نتاج  اىل 
املفرط  التخلف  ان جتاوز هذا  ؟؟؟؟... 
تكاتف  اىل  حيتاج  ولكن  بالصعب  ليس 
اخلريين يف بدء ساعة االنطالق للظهور 
عىل الساحة العاملية وقراءة  عميقة لبعض 
لبعض  العاملية  واهليمنة  النفوذ  جتارب 
الدول وكيف استطاعت هذه الدول من 
وخري  النجاح  لقمم  بشعوهبا  النهوض 
والصني  واملانيا  اليابان  ذلك  عىل  مثال 

وغريها.
بشكل  يعتمد  ال���دول  ه��ذه  نجاح  ان 

مفاصل  ادارة  يف  حكوماهتا  عىل  رئيس 
االسرتاتيجي  والتخطيط  بحنكة  الدولة 
وبناء  شعوهبا  حياة  تنظيم  يف  العلمي 
املجتمع  تقويم  كيفية  ,واالهم  مستقبلهم 
الدولة وان  باملسؤولية جتاه  الشعور  عىل 
كفلتها  وحقوق  التزامات  يتطلب  هذا 
صفة  تنمي  حتى  للمجتمع  ال��دول��ة 

الشعور بذات املسؤولية  .
ترسم  ان  تستطيع  التي  هي  فالدولة 
وفاته  حتى  والدت���ه  منذ  ال��ف��رد  مسار 
بالذل  العيش  او  بكرامة  العيش  ام��ا 
والتخلف, وهذا موضوع طويل سأرسد 
فيه حقائق ومقارنات بني واقعنا املخزي 
مشكلتنا  أن  ومنتجة,  فاعلة  دول  وبني 
السيايس  احلكم  ان  هو  العراق  يف  االن 
وال  تفقه  ال  عقول  يف  وضع  العراق  يف 
تقوقع  فهي  تتعلم   ان  ترغب   وال  تعي 
عقلها وجهدها يف مفهوم خاطئ وبذيء 
)مغنم  عن  عبارة  السياسة  ان  وهو  اآل 
 !!!! وام��ت��ي��ازات  مكاسب  شخيص( 
والغريب يف االمر اهنم  ينسبون انفسهم 
اىل والية عيل بن ايب طالب )عليه السالم 
انفسهم  العدل واحلق ومل يكلفوا  أمام   )
السالم  عليه  عيل  االمام  عن  يقرؤا  ان   ,
, فاألمام عليه السالم مل ينظر  والسياسية 
ومل  شخصية  وغنيمة  كربح  السلطة  اىل 
يتصارع من اجلها كام اليوم البعض، فهو 
ولذا  بشخصه,  السلطة  تسمية  حياول  مل 
االمام  فكر  عن  البعد  كل  بعيدون  فهم 
مقولة راسخة   هنالك  وللمقارنة  وهنجه, 
وهو  امريكي  وفيلسوف  سيايس  لناشط 
نعوم تشو مسكي   قال ) ال يوجد شء 
اسمه بلد فقري, يوجد فقط نظام فاشل يف 

ادارة موارد البلد !!!(.
يتبع.... 
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حــــــوار الكتب
المذاهب اإلسالمية

 والتنبيه من خطر الوهابية

خطر  اإلمامية  الشيعة  ي��درك  مل 
اإلسالمي  ال��دي��ن  ع��ىل  الوهابية 
رجال  من  عدد  فهنالك  لوحدهم، 
السنة واجلامعة، قد  أبناء  الدين من 
الوهابيني  وخطر  مغّبة  من  حذروا 
وأف���ك���ار امل��دع��و حم��م��د ب��ن عبد 
الوهاب الذي جاء بأفكاره لطمس 

حقيقة اإلسالم املحمدي األصيل.
فقد ذكر مفتي احلنابلة الشيخ حممد 
بن عبد اهلل بن محيد النجدي املتوىف 
»السحب  كتابه  يف  ه�   122٥ سنة 
ص  احلنابلة«  رضائ��ح  عىل  الوابلة 
الوهاب  عبد  بن  حممد  عن   276
عليه  وردَّ  أحد  باينه  إذا  كان  :«فإّنه 
ومل يقدر عىل قتله جماهرًة يرسل إليه 
من يغتاله يف فراشه أو يف السوق لياًل 
واستحالله  خالفه  من  بتكفري  لقوله 
قتله«، وهنا يفضح النجدي أساليب 
بن عبد الوهاب الشنيعة واستخدامه 
يرد  من  عىل  للقضاء  كوسيلة  القتل 

عىل فتاويه املضللة.
وكان حممد بن عبد الوهاب وجاعته 
املسلمني(  )أي  الناس  عىل  حيكمون 
وأمواهلم  دماءهم  واستباحوا  بالكفر 
وانتهكوا حرمة النبّي بارتكاهبم أنواع 
بتكفري  يرصحون  وكانوا  له  التحقري 
ح  األمة منذ 600 سنة وأول من رصَّ
وكان  الوهاب  عبد  بن  حممد  بذلك 
وكان  جديد،  بدين  أتيتكم  إين  يقول 
ويف  فيه  منحرٌص  اإلس��الم  أن  يعتقد 
كلهم  سواهم  الناس  وأن  تبعه  من 

ص  السنية«  »ال��درر  )انظر  مرشكون 
42 وما بعدها(.

دحالن،  زيني  بن  أمحد  املفتي  وذك��ر 
البلد  »أم����راء  كتابه  يف  مكة  مفتي 
احلرام« ص 297�298: أن الوهابية ملا 
ا  عامًّ قتاًل  الناس  قتلوا  الطائف  دخلوا 
واملأمور  والصغري  الكبري  واستوعبوا 
وصاروا  والوضيع  والرشيف  واألمري 
يذبحون عىل صدر األم الطفل الرضيع 
واحلوانيت  البيوت  يف  الناس  ويقتلون 
القرآن  ي��ت��دارس��ون  جاعة  ووج���دوا 
إىل  خرجوا  ثم  آخرهم  عن  فقتلوهم 
املساجد يقتلون الرجل يف املسجد وهو 
راكع أو ساجد وهنبوا النقود واألموال 
وصاروا يدوسون بأقدامهم املصاحف 
كتب  وبقية  ومسلم  البخاري  ونسخ 
احلديث والفقه والنحو بعد أن نرشوها 
أم��وال  وأخ��ذوا  والبطائح  األزق��ة  يف 
غنائم  تقسم  كام  واقتسموها  املسلمني 

الكفار.
البالد  أه��ل ك��ل  ��رت  ك��فَّ وال��وه��اب��ي��ة 
كتاهبم  يف  ك��ام  وعلامءها  اإلسالمية 
فيه  قالوا  حيث  املجيد«  »فتح  املسمى 
أن  ع��رف  إذا  :«خصوًصا   190 ص 
يعرفون  ال  اليوم  األمصار  علامء  أكثر 

من التوحيد إال ما أقّر به املرشكون«. 
ثم قال :«أهل مرص كفار ألهنم يعبدون 
أمحد البدوي وأهل العراق ومن حوهلم 
كأهل عامن كفار ألهنم يعبدون اجليالين 
ابن  يعبدون  ألهنم  كفار  الشام  وأهل 
قبل  نجد واحلجاز  أهل  عريب وكذلك 

الوهابية  دع��وة  ظهور 
وأهل اليمن«. 

املسمى  ك��ت��اهب��م  ويف 
العقاد  تأليف حسام  »حلقات ممنوعة« 
النبي  عىل  يصيل  من  يكّفرون   2٥ ص 
عرشة ءاالف مرة أو يقول ال إله إال اهلل 

ألف مرة. 
ويف جريدة السفري الصادرة يوم السبت 
ص   2001 سنة  حزيران   30 بتاريخ 
عن  هيكل  حسنني  حممد  كشف   11
وثيقة فيها أن أحد كبار زعامء الوهابية 
قتال  هناك  يكون  أن  ينبغي  ال  يقول 
إال  الوهابيني  أي  املسلمني  أخيار  بني 
الكفار  وأول  والكفار  املرشكني  مع 
املرشكني هم األتراك العثامنيون وأيًضا 
كل  وباختصار  اهلاشميون  األرشاف 

املحمديني فيام عدا الوهابيني.
املسلمني  جيع  الوهابية  تكفري  وم��ع 
ورسق��ة  وذب��ح��ه��م  قتلهم  استحلوا 
تاريهم  ذلك  عىل  يشهد  كام  أمواهلم 
دخول  قبل  زعيمهم  هلم  ق��ال  حيث 
لقتال  ذاه���ب���ون  :«ن���ح���ن  احل���ج���از 
فلهم  دعوتنا  يف  دخلوا  فإن  املرشكني 
فهم كفار  ما علينا وإال  لنا وعليهم  ما 
مرشكون دمهم حالل«. وبذلك ينطبق 
)عليه  األكرم  الرسول  وصف  عليهم 
للخوارج  وال��س��الم(  الصالة  أفضل 
اإلس��الم  أه��ل  »يقتلون  ق��ال:  حيث 

ويدعون أهل األوثان«.
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)الوّشاء(..
وراوية  وشاعر  وأديب  كاتب  الوشاء،  حييى  بن  إسحاق  بن  أمحد  بن  حممد  الطيب  أبو 

ونحوي عاش يف العرص العبايس. 
د وثعلب، ومها قطبا املدرستني البرصيَّة والكوفيَّة،  الوشاء من أهل بغداد، وتتلمذ لدى امُلربِّ

وتتلمذ أيضًا لدى أمحد بن عبيد بن ناصح واحلارث بن أسامة. 
ة، وإىل جانب علمه الغزير باللغة فقد كان  سًا للصبيان يف مكتب العامَّ عمل الوشاء ُمدرِّ

أيضًا شاعرًا ُمِقاًل. 
ألَّف الوشاء عددًا من الكتب يف األدب واألخبار والنحو، وُتويفِّ سنة )32٥ هجرية(.

ر واملؤنَّث، الفاعل  مؤلفاته: )املخترص يف النَّحو، اجلامع يف النَّحو، املقصور واملمدود، املذكَّ
واملفعول به، املسائل عىل مذهب النَّحويني فيام اختلف فيه الكوفيُّون والبرِصيُّون، املختار 
األنوار  يف  اهر  الزَّ نج،  الزِّ صاحب  أخبار  اإلنسان،  خلق  القرآن،  معاين  النَّحو،  ِعلل  يف 
فات،  املتظرِّ أخبار  هب،  الذَّ سلسلة  ى،  املوشَّ السلوان،  ح،  املوشَّ ياض،  الرِّ زهرة  َهر،  والزَّ

حدود الطرف الكبري، احلنني إىل األوطان، الفاضل يف األدب الكامل(.

يلّخص  اإلبداعية(،  )الثقة  كتاهِبام  يف 
كييل(،  ودي��ف��ي��د  )ت��وم��اس  امل��ؤل��ف��ان 
وصناعة  لالبتكار  ج���ادة  خ��ط��وات 
البرشية،  تنفع  التي  اجلديدة  األشياء 
القدرة  شخص  لكلِّ  أن  وي��ؤك��دان 
اإلبداعية  لطاقاته  العنان  إطالق  عىل 

الكامنة، وهذه اخلطوات هي:
1. اإلهلام: ال تنتظر تفاحة نيوتن حتى 
واقتحم  اهن��ض  رأس��ك،  عىل  تسقط 
وفاعلية  بنشاط  واس���َع  املشكالت 
توقد  التي  اخل���ربات  اكتساب  وراء 
تفاعل  لديك،  اإلبداعي  الفكر  جذوة 
يف  موضعا  لقدمك  ج��د  اخل���رباء  م��ع 
التقليدية،  غري  والسياقات  البيئات 
العمل  وق��وده يف مسار  اإلهل��ام  إذ جيد 
املدروس، ومن أجل بث اإلهلام الذي 
يؤدي إىل عملية ابتكار متمركزة حول 
اإلنسان، يعد التعاطف وتفهم مشاعر 
لإلبداع،  ومنطلقًا  مصدرًا  اآلخرين 

وال��رغ��ب��ات  االح��ت��ي��اج��ات  إدراك 
البرش  بني  ت��دف��ع  ال��ت��ي  وامل��ح��ف��زات 
عقلك  يف  اإلهل���ام  ب��ث  ع��ىل  تساعد 
البرش  سلوك  مالحظة  أن  كام  وقلبك، 
يساعد  أن  يمكن  الطبيعي  سياقهم  يف 
وبالتايل  التأثر،  ذات  للعوامل  فهم  يف 
تدفع  جديدة  رؤى  استثارة  يف  يساهم 

جهود االبتكار إىل األمام.
املتعلق  التحدي  تبدأ  بأن  التنسيق:   .2
تدرك  أن  إىل  أنت بحاجة  املعنى،  ببناء 
املوضوعات  وحتدد  احلاكمة،  النامذج 
ترى  فيام  املعنى  عن  وتبحث  الرئيسة 
وجتمع وتالحظ، انتقل من املالحظات 
احلقائق  إىل  الفردية  واحلكايات  العامة 
شكل  يف  مالحظاتك  رتب  املجردة، 
مصفوفة  اص��ن��ع  أو  ع���اف،  خ��ارط��ة 
أن  ح��او  احللول،  وتبويب  لتصنيف 
تغيري  خالل  من  املشكلة  تأطري  تعيد 
التي  النقاط  التناول حتى ختتار  منظور 

سرتكز فيها طاقتك.
الفرص  استكشف  التجريب:   .3
كبريًا  ع��ددًا  تنتج  أن  حاول  اجلديدة، 
املتعددة  خياراهتا  وادرس  األفكار  من 
واملفتاح  القصيد  بيت  وامل��ت��ن��وع��ة، 
السحري هنا هو أن تكون رسيعًا، وأن 
األفكار  من  عريضًا  جمااًل  تستكشف 
فكر  عىل  طاقتك  كل  تركز  أن  دون 

واحدة فقط.
جديدة،  فكرة  طرح  قبل  التنفيذ:   .4
طريق  خارطة  وجّهز  التصميم  نّقح 
التسويقية  للعروض  يمكن  للسوق، 
ذل��ك  ويعتمد  خت��ت��ل��ف،  أن  األوىل 
وهلذا  اخلدمة،  أو  املنتج  عنارص  عىل 
جوالت  بعدة  التنفيذ  مرحلة  متر  قد 
واإلرصار  العز  يكتنفها  وحم���اوالت 

حتى يتحول االبتكار إىل استثامر.

سيرة مؤلف في دقائق..

خطواُت االبتكار..
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استطاع علامء من كوريا اجلنوبية، يف سابقة هي األوىل من نوعها، استنساخ اجللد 
الطباعة  عملية  ولتسهيل  األبعاد.  ثالثية  الطباعة  طرق  أحدث  باستخدام  البرشي 
يتم استخدم آلية جديدة عن طريق اجلمع بني طباعة احلرب واملواد اخلام املنصهرة. 
وقد  والبوليسرت.  الكوالجني  من  مكونة  مادة  عىل  العلامء  حصل  لذلك،  ونتيجة 
تم إنتاج عينات اختبار من هذه املادة، تشبه إىل حد بعيد، اجللد البرشي احلقيقي. 
وتعد تكلفتها صغرية جدا وفقا حلسابات املطورين، إذ أن إنتاج هذه املادة يتطلب 
موارد أقل ب�٥0 مرة من الطرق االعتيادية. ويمكن استخدام اجللد املطبوع يف الطب 
إلعادة تأهيل املرىض، حيث أن هذه الطريقة ال تتطلب زراعة جلد من أجساد برش.

تتغري آراء األشخاص الذين يعتزمون رشاء شء ما ، بقدر كبري عىل أساس 
مشرتين  أو  مستخدمني  قبل  من  ترد  التي  والتقييامت  والتعليقات  اآلراء 
اآلخرين  ب��آراء  كبري  حد  إىل  األشخاص  ويتأثر   ، اإلنرتنت  عىل  آخرين 
هبؤالء  شخصًيا  التقوا  قد  يكونون  ال  ما  غالًبا  أنه  رغم   ، اإلنرتنت  عىل 
به جامعة  ما أظهره بحث قامت  التعليقات ، حسب  الذين كتبوا  األناس 
لندن. وأظهرت نتائج البحث أن األشخاص يغريون أرائهم  متأثرين أكثر 
باآلخرين عندما ال يكون لدهيم شعور بالثقة أو اليقني بجودة ما يتارون. 
قال الدكتور بينيديتو دي مارتينو املتخصص يف علم األعصاب اإلدراكي 
فمن  لذلك  بالفطرة،  اجتامعي  اإلنسان  إن  للدراسة:  الرئيس  واملؤلف 
املنطقي أنه يتأثر بآراء املجموعة ، مشرًيا إىل أن متسك الشخص بمعتقداته 
اخلاصة أمر جيد إال أن هناك فائدة أيًضا من أخذ آراء اآلخرين يف االعتبار.

ضوء  حتول  عمالقة  مربعة  ب��أوراق  شمسية  شجرة  عن  النقاب  ُكشف 
بشحن  للامرة  يسمح  ما  فرنسا،  وسط  نيفرز  مدينة  يف  كهرباء  إىل  الشمس 
هواتفهم أو تصفح اإلنرتنت وأيضا االستمتاع بالظل. وهذه التكنولوجيا 
يف  الدافئة  املناطق  يف  تنمو  التي  األكاسيا  شجرة  من  مستوحاة  املبتكرة 
افريقيا، ومن املالمح املستقبلية للشجرة أهنا أيضا ستقدم إمدادات باملياه، 
 USB ومنافذ  للجلوس  مكانا  الشجرة  وتضم  الشوارع.  إنارة  وبإمكاهنا 
لشحن األجهزة اإللكرتونية، باإلضافة إىل نافورة مع حوض مياه منفصل 
للحيوانات األليفة، كام أهنا توفر خدمة واي فاي جمانية فضال عن شاشة 
LCD، وهي توفر مصدرا للضوء بالليل، حيث تتكون أوراق الشجرة من 

ألواح شمسية.

حول العالم
منوعات

 الجلد البشري..!
جينات تؤثر على قدرة قراءةعلماء ينجحون في استنساخ

يغيرون أرائهم عند الشعور بالثقة...!دراسة تؤكد أن األشخاص 

االجهزة االلكترونية...!شجرة شمسية لشحن 
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طور باحثون من األملانية سامعات ذكية جديدة اطلقت عليها اسم) داش برو( 
فورية  ترجة  وتوفري   )iTranslate الرتجة)  تطبيق  مع  التوافق  يمكنها  والتى 

واملجهود  الوقت  من  الكثري  املستخدمني  وتوفر عىل  لغة خمتلفة،  يقرب من) 40(  ملا 
خاصة عند السفر إىل اخلارج. وذكر موقع بريطاين ان السامعات تعمل بشكل بسيط 
لتقوم  املحادثة،  وبدأ  التطبيق  وتفعيل  السامعات  ارتداء  املستخدم  عىل  يتوجب  إذ   ،
أكثر  برو( حتتوى عىل  أن )داش  األم. وأضاف  املستخدم  لغة  إىل  الفور  برتجتها عىل 
جهاز  و27  االصطناعى  والذكاء  بت،   32 ومعالج  احلجم  صغري  مكونا   1٥0 من 
استشعار وكلها ىف حزمة بحجم إصبع، باإلضافة إىل بطارية قوية يمكنها العمل ملدة 
مخس ساعات. مبينا ان السامعات مصممة من قبل ستاركي وداش برو هي األجهزة 
األكثر ذكاء من نوعها، ومتثل تقدم ال يصدق وانجازا كبريا ، فهذه األجهزة السحرية 

مزودة ببلوتوث، وعمر أطول للبطارية وقادرة عىل الرتجة يف الوقت احلقيقى.

آالف  اخلبيثة،  الفدية  ف��ريوس  باستخدام  إلكرتونية  هجامت  رضبت   
بلدًا  اليابان والصني ذلك بعد هجامت مماثلة رضبت 1٥0  احلواسيب يف 
األمريكية؛  احلكومة  مايكروسوفت  انتقدت  حيث  املاضية  األيام  خالل 
لعدم الكشف عن املزيد من الثغرات الربجمية.ويعّد هذا الفريوس أحد أفراد 
ملفات  تعمل عىل تشفري  التي  )رانسوم وير(،  اخلبيثة  الفدية  برامج  عائلة 
األجهزة املخرتقة، وال تطلقها إال يف مقابل مايل. وقد استهدفت حواسيب 
يف 600 موقع باليابان، لكن يبدو أنه مل يتسبب يف مشكالت كبرية حيث 
بأماكن  فوىض  يف  اهلجوم  تسبب  رغم  االثنني،  عملهم  يوم  اليابانيون  بدأ 
 29 من  أكثر  أن  )شينخوا(،  اجلديدة  الصني  أنباء  وكالة  ذكرت  أخرى، 
ألف مؤسسة يف جيع أنحاء البالد قد تأثرت بفعل اهلجامت اإللكرتونية، 
الوقود،  وحمطات  الربيد،  وتسليم  احلديدية،  السكك  حمطات  تأثرت  كام 

واملستشفيات، ومباين املكاتب، ومراكز التسوق واخلدمات احلكومية.

العقل  قراءة  اسم  عليه  أطلق  معريف  اختبار  بريطانيا  يف  كامربيدج  جامعة  يف  علامء  طور 
والعيون )أو اختصارًا اختبار العيون(. يشري هذا االختبار إىل أن الشخص يمكنه أن يفرس 
برسعة ما يفكر فيه اآلخر أو يشعر به من جمرد النظر يف عيوهنم بصور منفردة.. كام أظهر 
أن بعضنا يربع يف ذلك دون غريه، وأن النساء يف املتوسط األنجح يف هذا االختبار مقارنة 
بالرجال.أكد الفريق البحثي أن جيناتنا تؤثر عىل أدائنا يف اختبار العيون، وذهبت إىل أبعد 
املرتبطة مع قدرهتا  النساء  الكروموسوم )3( يف  اجلينية عىل  املتغريات  لتحديد  من ذلك 
أعىل  يف  تسهم  التي  الوراثية  املتغريات  أن  الفريق  وجد  كام  العينني.  يف  العقل  قراءة  عىل 

الدرجات يف اختبار العيون تزيد أيضا من خطر فقدان الشهية، ولكن ليس التوحد. 

حول العالم
منوعات جينات تؤثر على قدرة قراءة

 أفــكار اآلخريــن مــن عيونهــم...!

بعدما ضربت 150 دولة الفدية

 بـ)40( لغة...!سماعات ذكية تترجم محادثاتك

 الخبيثة تصل اليابان والصين وُتحرج أمريكا
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واحة األحرار

خالد غانم الطائيمواكب االعراس وصفوف الصالة

من الواضح حرص غالبية املشاركني يف مواكب االعراس 
عىل ان يكونوا خلف السيارة التي تقُل ) العريسني ( أو 
برسعة  سياراهتم  بقيادة  أحيانًا  ويتسابقون  بقليل  بعدها 
شديدة لنيل هذا املطلب وقد ُيعرضون انفسهم واآلخرين 

) حلادث مروري ( .
اما املنافسة والتسابق عىل ان يكونوا يف الصف االول يف 
ما  أو   )  ... العيد  او  أو اجلمعة  ) لصالة اجلامعة  املسجد 
يليه من الصفوف ) الثاين والثالث .. ( فقد يكون معدومًا 
التي  الروايات  وردت  وقد  ُيذكر  الذي  بالقدر  ليس  او 
تؤكد وحتث عىل استحباب تأدية الصالة يف الصف االول 
عىل  التزاحم  يكون  فلامذا  الثواب  جزيل  من  للمصيل  ملا 
املصيل  يكون حرص  وملاذا  االعراس  مواكب  املقدمة يف 
فعاًل   ! ؟  الُفرادى  املسجد حتى يف صالة  التأخر يف  عىل 

اهنا مفارقة ُملفتة للنظر !!

سأل امللك وزيره قائاًل: ملاذا أجد أن خادمي سعيٌد أكثر 
امللك لدي كل  مني يف حياته.. وهو ال يملك شيئًا وانا 

شء ومكّدر املزاج؟
ب معه قاعدة ال� )99(. فقال له الوزير: جرِّ

فقال امللك: وما هي هذه القاعدة؟
الليل  يف  بابه  عند  رصة  يف  ديناًرا   99 ضع  الوزير:  قال 
بابه  واط��رق  لك  هدية  دينار   100 الرصة  عىل  واكتب 

وانظر ماذا سيحدث!
فعل امللك ما قال له الوزير، فأخذ اخلادم الرصة فلام عدها 
هو  فخرج  اخلارج،  يف  وقع  الباقي  الدينار  أن  البّد  قال: 
وأهل بيته كلهم يفتشون، وذهب الليل كله وهم يفتشون 
فثار  الناقص،  الدينار  هذا  جيدوا  مل  ألهنم  األب  فغضب 
عليهم بعد أن كان هادًئا مقتنعًا بام عنده، وأصبح يف اليوم 

الثاين بمزاج يسء ألنه مل ينم الليل فذهب إىل امللك عابس الوجه متكدر املزاج غري مبتسم ناقم عىل حاله.
فعلم امللك ما معنى ال� )99(، فنحن ننسى )99( نعمة وهبنا اهلل إياها ونقيض حياتنا كلها نبحث عن نعمة مفقودة!

قصه فيها حكمة
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مع أنني كبقية زمالئي نتمتع اآلن بإجازة مؤقتة من أجل التحضري 
لالمتحانات النهائية، إال أن هناك الكثري من املواهب التي ظهرت 
بداخيل بعدما كانت يف سبات باأليام العادية اخلالية من االمتحانات، 

ومن هذه املواهب:
* تظهر موهبتي بقراءة الكتب العامة والروايات دون اي ملل منها 

واندماج شديد معها.
أقيض  أن  بإمكاين  أن  بحيث  واخليال  الرسم  يف  موهبتي  تظهر   *

ساعات لرسم لوحة فنية جيلة.
* يظهر حّبي الشديد ملتابعة الربامج التلفزيونية ولساعات طويلة.

* رغبتي الكبرية باخلروج للسفرات وقضاء الوقت مع األصدقاء 
الذين يشاركون نفس اهلم.

العميق  النوم  فهي  هبا  أمتّتع  رصت  التي  األخ��رية  املوهبة  أما   *
ولفرتات طويلة، بينام مل أقرأ حّتى اآلن أي كتاب منهجي!!

صورة نادرة وقديمة لمرقد 
أمير المؤمنين )عليه السالم(

  

  

النفايات يف الشوارع يعتقد املواطن أهنا تقع عىل عاتق  التنظيف وإزالة  لألسف الشديد، فإّن عملية 
عامل البلدية، ولكن لو عدنا إىل أيامنا السابقة، نتذّكر كيف كان أهلنا وجرياننا يعتنون بتنظيف شارعهم 
ومنطقهم وما موجود أمام منازهلم، فضاًل عن زرع الشتالت النباتية التي تعطي منظرًا جياًل، فلام ال 

تعود مثل هذه املناظر اجلميلة. 

مناظر سيئة
واحة األحرار

يومّيات طالب..
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