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52( قال علمها عند ريب يعني أنه غيب ال يعلمه إال اهلل وإنام أنا عبد مثلك ال أعلم منه إال ما أخربين به يف كتاب مثبت يف اللوح املحفوظ ال يضل 
ريب وال ينسى الضالل أن خيطئ اليشء يف مكانه فلم هيتد إليه والنسيان أن يذهب بحيث ال خيطر بالبال .

)53( الذي جعل لكم االرض مهدا وس��لك لكم فيها س��بال وحصل لكم فيها سبال بني اجلبال واألودية والرباري تسلكوهنا من أرض إىل أرض 
لتبلغوا منافعها وأنزل من الس��امء ماء فأخرجنا به التفاوت من الغيبة إىل التكلم وله نظائر كثرية يف القرآن أزواجا أصنافا من نبات ش��تى .. )54( 
كلوا وارعوا انعامكم عىل إرادة القول إن يف ذلك آليات ألويل النهى لذوي العقول الناهية عن اتباع الباطل وإرتكاب القبائح مجع هنية، ويف القمي 

عن الصادق عليه السالم أنه سئل عن هذه اآلية فقال نحن واهلل أولو النهى .
)55( منه��ا خلقناك��م فإن الرتاب أصل خلقة أول آبائكم وأول مواد أبدانكم وفيها نعيدكم باملوت وتفكيك األجزاء ومنها نخرجكم تارة أخرى 
بتأليف أجزائكم املفتتة املختلطة بالرتاب عىل الصور السابقة ورد األرواح إليها، يف الكايف عن الصادق عليه السالم إن النطفة إذا وقعت يف الرحم 

بعث اهلل عز وجل ملكا فأخذ من الرتبة التي يدفن فيها فامثها يف النطفة فال يزال قلبه حين إليها حتى يدفن فيها.
)56( ولق��د أرين��اه آياتنا برصناه إياه��ا وعرفناه صحتها كلها فكذب من فرط عناده وأبى األيامن والطاعة لعت��وه.. )57( قال أجئتنا لتخرجنا من 
أرضنا أرض مرص بس��حرك يا موس��ى هذا تعلل منه ويلوح من كالمه أنه خاف منه أن يغلبه عىل ملكه.. )58( فلنأتينك بس��حر مثله مثل سحرك 
فاجعل بيننا وبينك موعدا وعدا ال نخلفه نحن وال أنت مكانا س��وى قيل أي منتصفا يس��توي مس��افته إلينا وإليك وقريء بضم الس��ني.. )59( 
قال موعدكم يوم الزينة وهو يوم عيد كان هلم يف كل عام وإنام عينه ليظهر احلق ويزهق الباطل عىل رؤوس األش��هاد ويش��يع ذلك يف األقطار وأن 
حي��رش الن��اس ضحى وإجتامع الناس يف ضحى.. )60( فتوىل فرعون فجمع كيده ما يكاد به من الس��حرة وآالهت��م ثم أتى املوعد.. )61( قال هلم 
موسى ويلكم ال تفرتوا عىل اهلل كذبا بأن تدعوا آياته سحرا فيسحتكم بعذاب فيهلككم ويستأصلكم به وقريء بضم الياء وقد خاب من افرتى.. 
)62( فتنازعوا أمرهم بينهم قيل أي تنازعت السحرة يف أمر موسى حني سمعوا كالمه فقال بعضهم ليس هذا من كالم السحرة وأرسوا النجوى 
يعني السحرة قيل كان نجواهم إن غلبنا موسى اّتبعناه وقيل إن كان ساحرا فسنغلبه وإن كان من السامء فله أمر.. )63( قالوا إن هذان لساحران 
ق��ال فرع��ون وقومه وهو عىل لغة باحلارث بن كعب فإهنم جعلوا األلف للتثنية وأعربوا املثنى تقديرا وقريء إن هذان عىل أهنا هي املخففة والالم 
هي الفارقة أو النافية والالم بمعنى إال وقريء هذين وهو ظاهر يريدان أن خيرجاكم من أرضكم باالس��تيالء عليها بس��حرمها ويذهبا بطريقتكم 
املث��ىل بمذهبك��م الذي هو أفضل املذاهب أو بأهل طريقتكم ووجوه قومكم وأرشافكم.. ) 64 ( فامجعوا كيدكم فازمعوه واجعلوه جممعا عليه ال 
يتخلف عنه واحد منكم وقريء فأمجعوا ويعضده قوله فجمع كيده ثم اتوا صفا مصطفني ألنه أهيب يف صدور الرائني قيل كانوا س��بعني ألفا مع 

كل واحد حبل وعصا وأقبلوا عليه إقبالة واحدة وقد أفلح اليوم من استعىل فاز باملطلوب من غلب .

اَمِء َماًء  اًل َوَأْنَزَل ِمَن السَّ َك َلُكْم ِفيَها ُس��بُ ْرَض َمْهًدا َوَس��لَ َقاَل ِعْلُمَها ِعْنَد َريبيِّ يِف ِكَتاٍب اَل َيِضلُّ َريبيِّ َواَل َيْنَس��ى )52( الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَ
َهى )54( ِمْنَها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها ُنِعيُدُكْم َوِمْنَها  ويِل النُّ َياٍت أِلُ َفَأْخَرْجَنا بِِه َأْزَواًجا ِمْن َنَباٍت َشتَّى )53( ُكُلوا َواْرَعْوا َأْنَعاَمُكْم إِنَّ يِف َذلَِك آَلَ
َب َوَأَبى )56( َقاَل َأِجْئَتَنا لُِتْخِرَجَنا ِمْن َأْرِضَنا بِِسْحِرَك َيا ُموَسى )57( َفَلَنْأتَِينََّك  َها َفَكذَّ ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى )55( َوَلَقْد َأَرْيَناُه َآَياتَِنا ُكلَّ
رَشَ النَّاُس ُضًحى )59(  يَنِة َوَأْن حُيْ بِِسْحٍر ِمْثِلِه َفاْجَعْل َبْيَنَنا َوَبْيَنَك َمْوِعًدا اَل ُنْخِلُفُه َنْحُن َواَل َأْنَت َمَكاًنا ُسًوى )58( َقاَل َمْوِعُدُكْم َيْوُم الزيِّ
َتُكْم بَِعَذاٍب َوَقْد َخاَب َمِن اْفرَتَى )61(  ِ َكِذًبا َفُيْس��حِ وا َعىَل اهللَّ ْم ُموَس��ى َوْيَلُكْم اَل َتْفرَتُ َفَت��َوىلَّ ِفْرَع��ْوُن َفَجَمَع َكْيَدُه ُثمَّ َأَتى )60( َقاَل هَلُ
ا َوَيْذَهَبا بَِطِريَقتُِكُم  ِرَجاُكْم ِمْن َأْرِضُكْم بِِس��ْحِرمِهَ وا النَّْجَوى )62( َقاُلوا إِْن َهَذاِن َلَس��اِحَراِن ُيِريَداِن َأْن خُيْ َفَتَناَزُع��وا َأْمَرُهْم َبْيَنُهْم َوَأرَسُّ

ا َوَقْد َأْفَلَح اْلَيْوَم َمِن اْسَتْعىَل )64( امْلُْثىَل )63( َفَأمْجُِعوا َكْيَدُكْم ُثمَّ اْئُتوا َصفًّ

سورة طه

تفسيرالسورة

لغُة علي بن �أبي طالب
ُسئل النبّي األكرم )صىّل اهلل عليه وآله( يومًا: بأّي لغٍة خاطبك ربُّك ليلَة املعراج؟ فقال: )خاطبني بلغة عيّل بن أيب طالب، 
فأهلمن��ي أن قل��ت: يا رّب، خاَطْبَتني أنت أم عيّل؟ فق��ال: يا أمحد، أنا يشٌء ليس كاألش��ياء، ال ُأقاس بالناس وال ُأوصف 
بالشبهات، خلقُتك من نوري وخلقُت علّيًا من نورك، فاّطلعُت عىل رسائر قلبك فلم أجْد يف قلبك أحبَّ ِمن عيّل بن أيب 

طالب، فخاطبُتك بلسانه كيام يطمئنَّ قلبك(. 
) الطرائف للسّيد ابن طاووس:155 / ح 242، املناقب للخوارزمي احلنفي:78(



جرائم النشر

مَع تزايد اس��تخدام وس��ائل التواص��ل االجتامعي يف الع��راق، واحتي��ال البعض عرب 

اخرتاق هذه احلس��ابات والتش��ويه بس��معة أصحاهب��ا أو نرش ص��ور أو مقاطع فيدوية 

للتش��هري هبم، إال أننا مل نس��مع حّتى اآلن بقانون جديد من املرّشع العراقي حيّرم وجيّرم 

مثل هذه األفعال املشينة التي يذهب ضحّيتها عدد كثري، فقط تلك التي تؤدي باملساس 

إىل شخصيات وكيانات سياسية.

صحيٌح أّن اس��تخدام هذه الوس��ائل انترش بصورة خميفة والبعض يس��تخدمها بصورة 

سيئة، ولكن وجود رادع قانوين وحماسبة وعقوبة عىل من يستخدمها يف أذى اآلخرين؛ 

أم��ر رضوري ج��دًا، كام ويبقى لأله��ل دور كب��ري يف توعية وتثقي��ف أبنائهم وخاصة 

م��ن الفتيات حّتى ال يكونوا لقمة س��ائغة لعديمي الرشف؛ وم��ن أصبحت غايتهم يف 

احلي��اة اللهو والش��هوة وابتزاز الناس مقابَل أغراض ش��خصية أو عداوة أو للحصول 

عىل املال، حيث أصبح ش��عارهم )أما املال أو الفضيحة(، ولذا نحن ننتظر من املرّشع 

العراقي قانونًا رادعًا وقويًا، وكذلك من األهل املتابعة واحلرص عىل أبنائهم.

ان الغضب صفة مذمومة إذا كانت لغري اهلل . واصلها االنفعال ليشء ما .
وهذا الغضب جيعلك تفقد صوابك وعقلك وتضيع حقك , وانه يفسد اإليامن كام يفسد اخلل العسل .

واعلم يا ولدي ...
 ان الغضب يمحو خصال اإليامن . لذا من كن فيه ثالث خصال اس��تكمل إيامنه . اذا رىض مل يدخله رضاه يف باطل , واذا غضب مل 

خيرجه الغضب من احلق , واذا قدر مل يتعاط ما ليس له .
اذاعليك ان تكون ممن يغضب يف رضا اهلل , وللحق وان ال خيرجك عنه.  فان الغضب مفتاح كل رش .

واعل��م يا ول��دي ... ان املرء اذا اخذه احللم عند الغضب يكون حمبوبا عند الناس وكبريا يف اعينهم , وانت كبري وس��تصبح كبريا اذا 
ملكت غضبك .

واعلم يا ولدي... انه ليعجبني الرجل ان يدركه حلمه عند غضبه .
والغضب... نار موقدة من كظمه اطفأها ومن اطلقه كان اول حمرتق هبا .
واعلم يا ولدي ... ان من طبائع اجلهال الترسع اىل الغضب يف كل حال . 

وهذا الكالم لك يا ولدي .

لك يا ولدي ..)ح11(

افتتاحية 
العدد

يكتبها: الشيخ حممود الصايف
الغضب 
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متابعات موجز  االخبار

أخبار و
االرهابي  داعش  ضد  الموصل  عمليات  في  المتحركة  الكمائن  استراتيجية  يعتمد  الشعبي  الحشد   *

والشرطة االتحادية تحاصره وال فرصة للهرب او النجاة...

*  رئيس الوزراء حيدر العبادي يؤكد أن تفجير )داعش( لمنارة الحدباء وجامع النوري اعالن رسمي لهزيمتهم...

*  وزارة االتصاالت تبحث إطالق قمر صناعي عراقي للفضاء مع شركة روسية متخصصة في مجال تقنيات المعلومات ..

* اليابان تهنئ الشعب العراقي بانتصاراته على اإلرهاب وتؤكد حرصها على المشاركة بإعادة األعمار...

*  ايران والعراق يتباحثان بشأن النفط والغاز وافتتاح خط سكة الحديد بين الشالمجة والبصرة ويتفقان على إزالة العقبات أمام زائري العتبات المقدسة.. 

للعمل  هبا,  خاصة  طريان  مديرية  تشكيل  عن  الشعبي  احلشد  هيئة  أعلنت 
أكد ذلك  الشعبي،  والتي ختص احلشد  باجلو  هلا عالقة  التي  األمور  بجميع 
جرحى  لنقل  الطريان  استخدام  سيتم  أنه  مضيفا   له،  بيان  يف  احلشد  موقع 
مقاتيل احلشد وألغراض أخرى. مبينا أن احلشد أجرى اتصاالت مع قيادة 
النتائج هلذه  بالوصول ألحسن  طريان اجليش والقوة اجلوية وابدوا رغبتهم 
املديرية الفتية.موضحا أن هناك خطة كبرية هبذا الشأن، مؤكدًا أن هناك حاجة 
برزت لوجود طريان تابع للحشد الشعبي لنقل جرحى احلشد اىل املستشفيات 

ملعاجلتهم عىل وجه الرسعة واالستفادة منه بأغراض أخرى.

عصابات  مالحقة  بعملية  الشعبي  واحلشد  االمنية  القوات  انطلقت 
داعش االرهابية ومن 6 حماور شامل رشق بعقوبة. وذكر اعالم احلشد 
الشعبي نقال عن ممثل احلشد الشعبي يف قيادة عمليات دجلة زياد خليفة 
التميمي:  ان عمليات عسكرية انطلقت شامل رشق بعقوبة وبالتحديد 
البقع يف حمافظة دياىل.وأضاف  التي تعد من أغنى  يف منطقة نفط خانة 
 24 اللواءين  بمشاركة  حماور   6 من  انطلقت  العمليات  ان   : التميمي 
واللواء 110 التابعني للحشد الشعبي، واجليش العراقي وقيادة رشطة 

دياىل، مبينا اهنا هتدف ملالحقة االوكار النائمة من عصابات داعش.

ممثلية لواء علي األكبر في بابلهيئة الحشد الشعبي تعلن عن تشكيل مديرية طيران خاصة بها
 تقيم حفل تأبيني على ارواح الشهداء

الحشد الشعبي والقوات االمنية ينطلقان
 من 6 محاور لمالحقة الدواعش شمال شرق بعقوبة
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هيئة الحشد الشعبي تكلف لواء الطفوف بحماية الياتها 
على الحدود العراقية السورية

000

اقامت ممثلية لواء عيل األكرب يف حمافظة بابل حفل تأبيني عىل ارواح شهداء اللواء يف 
آمر لواء عيل األكرب املجاهد عيل احلمداين ونائب حمافظ  املحافظة وقد حرض احلفل 
بابل وسام اصالن وقادة اللواء وعدد من الشخصيات، هذا وتم تكريم عوائل شهداء 
اللواء يف حمافظتي بابل والديوانية اضافة اىل تكريم مواكب وهيئات الدعم اللوجستي 
تثمينا جلهودهم يف دعم قطعات اللواء وهي : محلة االمام املهدي )عج( ، هيئة الصديقة 
)عليه السالم(، محلة احباب انصار اإلمام احلسني )عليه السالم( ، محلة فاطمة الزهراء 
)عليه السالم( ، محلة أهل البيت ، محلة أهايل جبلة ، محلة شهداء املرجعية اهايل القاسم 

، محلة لواء عيل األكرب )عليه السالم( ، موكب هيئة اإلمام الصاد

كلفت هيئة احلشد الشعبي لواء الطفوف  اللواء 13 يف احلشد الشعبي 
السورية  العراقية  احلدود  املتمركزة عىل  احلشد  اليات  وإسناد  بحامية 
.وقال معاون أمر لواء الطفوف امحد نرص اهلل : ان هيئة احلشد الشعبي 
العراقية  احلدود  عىل  املتمركزة  االليات  وتأمني  بحامية  اللواء  كلفت 
السورية واملكلفة  بعمل ساتر ترايب وخندق امني ملنع تسلل االرهابيني 
من احلدود السورية باجتاه جممع احلمدانية السكني، موضحا ان اللواء 
تم نرش قطعاته ملنع استهداف االليات وتأمينها مع املناطق املحيطة هبا 
وهبذا يبذل اللواء قصارى جهده يف مسك االرض وان مقاتلو اللواء 

عىل استعداد كامل ألي تعرض حيصل.

ممثلية لواء علي األكبر في بابل
 تقيم حفل تأبيني على ارواح الشهداء
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اعداد/ محمد حمزة جبر

قضاء الصوم
حسب رأي سماحة السيد علي الحسيني 

السيستاني )دام ظله(

أص��وم  أن  ه��ل يل   : ال��س��ؤال 
أيام  مثل  املستحب  الصوم 
من  وال��ن��ص��ف  رج��ب  شهر 
شعبان أو جيب أن أقيض أواًل 

؟
ال��ت��ربع  اجل�����واب: ال جي���وز 
شهر  قضاء  عليه  ملن  بالصوم 

رمضان .
 

الصوم  جي��وز  هل   : ال��س��ؤال 
اذا  االيام  بعض  يف  املستحب 
الشخص مطلوب قضاء  كان 
لشهر رمضان لعدد من االيام 
ليقيض  الوقت  من  متسع  وله 
رمضان  حلول  قبل  بذمته  ما 

التايل؟

اذا  ولكن  الجي��وز   : اجل��واب 
القضاء وصامه يف تلك  قصد 
له  يرجى  ثواهبا  لنيل  االي��ام 

ذلك ايضًا ان شاء اهلل تعايل.
 

ب��اإلم��ك��ان  : ه��ل  ال���س���ؤال 
ال��واج��ب  ال��ص��وم  أق��يض  أن 

واملستحب يف نفس الوقت ؟
ذل��ك  جي���وز  ال   : اجل�����واب 
ق��ض��اء الصوم  م��ن  ب��ل الب��د 

الواجب فقط .
السؤال : هل يمكن ان اصوم 
ذي  االوائل من شهر  العرشة 
النية  احلجة ملاهلا من امهية مع 
يف الصوم بايفاء ما بذمتي من 

ايام رمضان ايضا اقصد 
بنيتني ؟

قضاء  بنية  تصوم   : اجل��واب 
حتصيل  ويرجي  الذمة  يف  ما 

الثواب عن االيام املستحبة.
السؤال : إذا كان عىل الرجل 
ان  له  جيوز  فهل  قضاء  صوم 

يصوم نيابة عن مّيت تربعًا ؟
اجلواب : ال يبعد جواز الترّبع 
من  عليه  ما  بقضاء  امليت  عن 
قضاء  من  ال��واج��ب  الصيام 
عليه  مّمن  اونحوها  اوكفارة 

قضاء شهر رمضان .

يصم  مل  شخص   : ال��س��ؤال 
 ، رم��ض��ان  شهر  اي��ام  بعض 
يعوض  فكيف  ع��ذر،  ب��دون 

االيام التي مضت؟

يعلم  ك���ان  اذا   : اجل����واب 
فيجب  عليه  الصوم  بوجوب 
اذا  كذا  و  الكفارة  و  القضاء 
ولكن  مقرصا   ً جاهال  ك��ان 
مردداً  يف ذلك عىل االحوط و 
بالوجوب جيب   ً اذا كان عاملا 
ايضًا  التأخري  فدية  اداء  عليه 

عن السنة االويل فقط .

لشخص  جيوز  هل   : السؤال 
مطلوب قضاء صوم ان يصوم 
وإذا  آخر  لشخص  استئجارًا 

كان جائزًا هل فيه كراهة ؟

فيه  وليس  جي��وز   : اجل���واب 
كراهة .

هل يجوز في صيام القضاء االفطار بعد الزوال؟
السؤال : هل يجب اخراج زكاة الفطرة 

للجنين في بطن أمه ؟
الجواب : ال يجب .

سؤال العدد السابقسؤال العدد

العالمة ابن زهرة )قدس س��ره(
)511 ه� � 585 ه�(

29

20
17

ان
ير

حز

8



املكارم، محزة بن عيل بن أيب املحاسن زهرة بن أيب  أبو  السّيد 
عيل احلسن بن أيب املحاسن زهرة بن أيب املواهب عيل بن أيب 
عيل  أيب  بن  عيل  بن  النقيب  حممد  إبراهيم  أيب  بن  حممد  سامل 
أمحد بن أيب جعفر حّممد بن أيب عبد اهلل احلسني بن أيب إبراهيم 

إسحاق املؤمتن بن اإلمام الصادق )عليه السالم(.
 والدته: ُولد السّيد احللبي يف شهر رمضان 511 ه�.

 أساتذته: نذكر منهم ما ييل:
1- أبوه، السّيد عيل بن زهرة احللبي.

2- جّده، السّيد أبو املحاسن زهرة احللبي.
3- أبو منصور حمّمد بن احلسن املوصيل.

4- أبو عبد اهلل احلسني بن طاهر بن احلسني.
 تالمذته: نذكر منهم ما ييل:

1- الشيخ معني الدين املرصي.
2- الشيخ شاذان بن جربائيل القّمي.
3- الشيخ حمّمد بن جعفر املشهدي.

4- ابن أخيه، السّيد حمي الدين حمّمد احللبي.
5- الشيخ حمّمد بن أمحد بن إدريس احليّل.

 أقوال العلامء فيه: نذكر منهم ما ييل:
زهرة  بن  محزة  )الرشيف  النبالء:  أعالم  يف  الزبيدي  قال   -1
القدر،  الكبري  اجلليل،  السيد  املكارم  أبو  احلسيني  اإلسحاقي 
املجتهد،  املصّنف،  الفاضل،  الكامل،  العامل،  الشأن،  العظيم 
التصانيف  صاحب  ب�)َحَلب(،  والنقباء  السادات  أعيان  عني 

احلسنة، واألقوال املشهورة(.
 2- قال نظام الدين القريش يف كتاب األقوال: )محزة بن عيل 
علم  زهرة(،  ب�)ابن  املعروف  املكارم  أبو  احلسيني،  زهرة  بن 

فاضل، متكّلم من أصحابنا(.
جليل  ثقة،  عامل،  فاضل،  )هو  العاميل:  احلر  الشيخ  قال   -3  

القدر، له مصّنفات كثرية(.
 4- قال القايض نور اهلل التسرتي ما هذا خالصته: )إّن السّيد 

اإلمامية،  علامء  جمتهدي  من  كان  زهرة  بن  محزة  املكارم  أبا 
صاحب التصانيف الكثرية، وكان من أفاضل املتأّخرين(.

 5- قال السّيد اخلوانساري: )السّيد أبو املكارم من كبار فقهائنا 
األصفياء النبالء(.

 مؤلفاته: نذكر منها ما ييل:
1- االعرتاض عىل الكالم الوارد من محص.

2- اجلواب عاّم ذكره مطران.
3- اجلواب عن الكالم الوارد من ناحية اجلبل.

4- جواب املسائل الواردة من بغداد.
5- مسائل يف الرّد عىل املنّجمني.

حتصيل  يف  كاف  انفراده  عىل  الكامل  النظر  أّن  يف  مسألة   -6
املعارف العقلية.

7- مسألة يف نفي الرؤية واعتقاد اإلمامية وخمالفيهم مّمن ينسب 
إىل السّنة واجلامعة.

ا. 8- مسألة يف كونه تعاىل جّباًرا حيًّ
انفراده غري  النظر عىل  أّن  املن زعم  الشافية يف رد  املسألة   -9

كاف يف حتصيل املعرفة به تعاىل.
10- مسألة يف أّن نية الوضوء عند املضمضة واالستنشاق.

11- مسألة يف حتريم الفقاع.
ال  والُقبح  احُلسن  أّن  إىل  ذهب  من  عىل  الرّد  يف  مسألة   -12

ُيعلامن إاّل سمًعا.
13- مسألة يف الرد عىل من قال يف الدين بالقياس.

14-  نقض ُشَبه الفالسفة.
15- النكت يف النحو.

16- غنية النزوع إىل علمي األصول والفروع.
 وفاته:

بمدينة  ه�   585 رجب  يف  رسه(  )قدس  احللبي  السّيد  تويّف 
حلب يف سورية.

العالمة ابن زهرة )قدس س��ره(
)511 ه� � 585 ه�(

29

20
17

ان
ير

حز

9



ستُر الذنوب

بعض  مىض  ما  يف  ذكرنا  وق��د 
مناجاة األئمة )عليهم السالم( 
يف الشهر الرشيف مع اهلل تبارك 
ساعات  يف  وخصوصا  وتعاىل 
اإلنسان  يفرد  عندما  اخللوة، 
جتديد  لغرض  حم��ددة  أوق��ات��ًا 
وتعاىل،  ت��ب��ارك  اهلل  م��ع  عهد 
أو  واملغفرة  العفو  طلب  أو 
السرت  أو  اخلري  من  االستزادة 
سواء  ذلك  وأمثال  ذنب،  عىل 
أو  الدنيا  ح��اج��ات  م��ن  ك��ان 
أن  وقلنا  اآلخ���رة،  ح��اج��ات 
أو  تزيد  املباركة  األدعية  هذه 
يفرغ  عندما  العقيدة،  ترّسخ 
وهو  األوق��ات  بعض  اإلنسان 
يعلم أن اهلل تعاىل مطلع ويعلم 
اهلل  بيد  األعامر  أو  األرزاق  أن 
وحياول أن يعزز ذلك بام يوفقه 
يفزع  بام  أوق��ات  من  تعاىل  اهلل 
أن  الشك  تعاىل،  اهلل  إىل  فيها 
حصانة  لإلنسان  سيعطي  هذا 
الذنوب،  عىل  جرأته  ويقلل 
عىل  ال��ت��ج��اوز  ح��ال��ة  ويقلل 
ولعل  التي حددها،  اهلل  حدود 

هذا الشهر الرشيف من أفضل 
املعارف  هذه  لزيادة  الفرص 
ت��ع��اىل، ون��الح��ظ اآلن  ب���اهلل 
رمضان  شهر  غري  يف  اإلنسان 
هيجر  قد  ب��اهلل  والعياذ  مبارك 
تقل  أو  الكريم،  القرآن  قراءة 
قراءته، ولكن يف شهر رمضان 
يكون هناك أنس وعهد ما بينه 
وبني القرآن الكريم، أو ال يفزع 
إىل اهلل يف أوقات الليل فيقضيها 
يف  ولكن  وال��ن��وم،  ال��راح��ة  يف 
ي��وّف��ق ألن  ق��د  رم��ض��ان  شهر 
جيلس جلسة العبد أمام سيده، 
وتعاىل،  تبارك  اهلل  مع  يقف  أو 
 � أن  التدريبية  احل��ال��ة  وه��ذه 
أن  اإلنسان  تساعد   � صّحت 
يكون عبدًا موفقًا يف عالقته مع 
اهلل تبارك وتعاىل وعالقة طيبة، 
باألدعية  يتعلق  م��ا  وب��ع��ض 
ال��رشي��ف��ة ف��ه��ي ت���ع���ّرج عىل 
جمموعة من االلتفاتات اخلاصة 
العالقة  بحاجتها يف  نحن  التي 
أن  اهلل  فنسأل  تعاىل،  اهلل  مع 
خطايانا،  عن  ويتجاوز  يرمحنا 

نفسًا  إال  يملك  ال  واإلنسان 
واحدة، ولذلك البد أن يبخل 
مواطن  يف  إال  جيعلها  وال  هبا 
االطمئنان عىل مصريها، وكلام 
اهتامم،  حمل  النفس  هذه  كانت 
أن  العاقل  اإلنسان  حاول  كلام 
يشء  يوجد  وال  عليها،  حيافظ 
أسود من النار، ولذا جيب عىل 
اإلنسان أن يقي هذه النفس أن 

تنزل ذلك املنزل املخيف.
دعاء  من  تقّدم  ما  مجلة  فمن 
اهلل  )رض��وان  الُثاميل  مح��زة  أيب 
الفقرات  بعض  عليه(،  تعاىل 
التي بينها اإلمام السجاد )عليه 
فيها  يتعامل  والتي  السالم(، 
تبارك  اهلل  مع  سيده  مع  اإلمام 
وتعاىل، واآلن نصور أنفسنا أننا 
مذنبون وكام هو الواقع ونسأل 
واإلمام  ولكم،  يل  يغفر  أن  اهلل 
)عليه السالم( يف هذا التصوير 
يبني حالة املذنب، بعد أن يبني 
يقول: فلو اطلع اليوم عىل ذنبي 
خفت  ول��و  فعلته،  م��ا  غ��ريك 
الجتنبته(..  العقوبة  تعجيل 

ملاذا؟
نفسه،  يسأل  اإلن��س��ان  واق��ع��ًا 
يبني  السالم(  )عليه  واإلم��ام 
حالة كأهنا واقعية، أن اإلنسان 
اهلل  غ��ري  ذن��ب��ه  ع��ىل  اط��ل��ع  إذا 
واإلنسان  مطلع،  واهلل  تعاىل، 
م��ع ذل���ك ي��ذن��ب ون��ح��ن مع 
الذنب وارتكابه يف هذه احلالة، 
نلتفت إىل هذه النكتة التي يريد 
أن يبنها اهلل، فنحن نعلم أن اهلل 
مطلٌع وال يغيب عنه يشء، فهو 
حارض معي يف البالء واخلالء، 
وحارض معي يف النوم واليقظة، 
تعاىل ال حتجبه ظلمة وال  واهلل 
نعتقد  نحن  حاجب،  حيجبه 
عىل  نقبل  ذل��ك  وم��ع  بذلك، 
عندما  اإلن��س��ان  ألن  ال��ذن��ب، 
زائد  فهو  معينا  ذنبًا  يرتكب 
يرى،  تعاىل  اهلل  أن  الذنب  هذا 
يف أي بقعة أو يف ظرف أو زمان 
فإذن  ي��رى،  تعاىل  اهلل  ومكان 
هو دائاًم أمام اهلل مفضوح، فال 
يوجد يشء مل يطلع عليه أصال 
ألنه مطلع عىل كل يشء، وهذه 
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نحن  الثانية،  واحل��ال��ة  حالة، 
نريد أن نقبل عىل الذنب ولكن 
فنجتب  يرانا  شخص  يوجد 
الشخص،  هذا  يرانا  ال  حتى 
وبالنتيجة  عظم،  أو  صغر  مهام 
مانعًا  الشخص  ه��ذا  سيكون 
هو  اهلل  وليس  االرتكاب،  عن 
األوىل  احلالة  يف  ألننا  امل��ان��ع، 
والثانية  م��وج��ود،  واهلل  ُنقبل 
ت��ع��اىل  اهلل  وأي���ض���ًا  ن��ح��ج��م 
تعاىل  يكون  موجود، ولكن ال 
هو سبب االحجام ولكن ذلك 

الشخص املوجود.
نطلب  مقام  يف  أننا  إىل  لنلتفت 
اهلل،  يرمحنا  حتى  ال��رمح��ة  فيه 
هو  ال��رمح��ة  م��ن طلب  وج��زء 
)عليه  ق��ول��ه  يف  االع�����رتاف 
اليوم  اطلع  )فلو  ال��س��الم(: 
عىل ذنبي غريك ما فعلته(، إذن 
وهذه  الذنوب،  فعلنا  قد  نحن 
الذنوب اهلل كان مطلعًا عليها، 
ون��ع��رتف  ارت��ك��ب��ن��اه��ا  لكننا 
ملا  مطلعا  اهلل  غري  كان  لو  أننا 

ارتكبناها.

وي��ق��ول امل��ذن��ب اي��ض��ًا: )ول��و 
خ��ف��ت ت��ع��ج��ي��ل ال��ع��ق��وب��ة 
لو  أنني  بمعنى  الجتنبتها(، 
إهلي  ي��ا  اآلن  وأن���ت  أذن��ب��ت 
تعاقبني عىل الذنب فأنا أجتنبه، 
نظر  هو  األول  رادع��ان،  فهنا 
إن��س��ان يل ف��أج��ت��ب، واألم���ر 
يعاجلني  مل  تعاىل  اهلل  أن  الثاين 
بالعقوبة، وألنه مل يعاجلني فأنا 
قد أقبلت عىل الذنب، فاحلالتان 
اإلنسان  عند  صحية  غري  حالة 
ألنه  أذنبت؟  فلامذا  كمذنب، 

وقطعا  فأقبلت،  يراين  أحد  ال 
فاهلل  صحية،  غ��ري  حالة  ه��ذه 
أنني  وثانيًا  يذنب،  وهو  ي��راه 
إهلي  يا  ألّنك  الذنب  ارتكبت 
لو  وأما  بالعقوبة،  تعاجلني  مل 
تعاجلني هبا فأنا ال أذنب، فأنا 
أخ��اف  ألين  أذن��ب  ال  عندما 
ال  أنني  وليس  العقوبة،  من 
منك!،  أستحي  ال  ألين  أذنب 
ولكن ألين أخاف من العقوبة، 
العقوبة  تعجيل  أن  باعتبار 
عىل  أقبلت  أيضًا  فإنا  انتفى 

الذنب،  عىل  فاإلقبال  الذنب، 
ألنه ال أحد يراين إال أنت ومع 
ذلك فأنا أقبلت، واإلقبال عليه 
بالعقوبة،  يعاجلنا  مل  اهلل  ألن 
الذنب،  عىل  فأقبلنا  فأمهلنا.. 
وهذه كام قلنا حالة غري صحية.
)عليه  اإلم��ام  مع  نريد  نحُن 
السالم( أن نستثمر هذه احلالة 
حتى تتحول إىل حالة اسرتحام 
فهاتان  ومت��ّل��ق،  واستعطاف 
بأهنام  املذنب  يعرتف  حالتان 
قد صدرتنا منه، فكيف تتحّول 

حالتني  إىل  احل��ال��ت��ان  ه��ات��ان 
إجيابيتني؟

وهنا يتبادر سؤال آخر، وهو أنا 
أبقى  يراين فقط  ملاذا عندما اهلل 
ما  أقارن  وعندما  الذنب،  عىل 
يبدو  العبد،  بني  وم��ا  اهلل  بني 
باطالع  استخففت  قد  وإنني 
 � اطالع  واستعظمت  عيّل  اهلل 
عىل  ه��ذا  فقّدمت  ع��يّل؛   � زي��د 
ه���ذا، ف��ه��ذا ذن���ب آخ���ر، أن 
اإلنسان يقدم عىل الذنب وهو 
ويستخف  ي��راه  اهلل  أن  يعلم 

)عليه  السجاد  اإلم��ام  بذلك، 
السالم( يتدارك املذنب يف هذه 
عندما  إنني  ال،  يقول  النقطة، 
أذنبت ال ألنك أهون الناظرين 
إيّل، وهذا من مواطن استدرار 
الرمحة، ويقول أنا عندما أقبلت 
تراين  أنك  وأعلم  الذنب  عىل 
وال أقدم وغريك يطلع ال ألنك 
أهون الناظرين إيّل، بمعنى أنني 
يف  باهلل  والعياذ  شيئًا  أراك  ال 
مقام الذنب، اإلمام يقول: عند 
الذنب ال ألنك أهون  ارتكايب 

الناظرين إيّل، وأخف املطلعني 
ع���يّل، ول��ك��ن مل���اذا ارت��ك��ب؟ 
وت��ع��اىل  ت��ب��ارك  اهلل  ك���ان  إذا 
وأخف  الناظرين  أهون  ليس 
مهمة  نقطة  هذه  املطلعني؟!.. 
وقلنا أن هذه حالة غري صحية، 
يقول  فعلنا،  بام  نتدارك  فكيف 
)ألنك  السالم(:  )عليه  اإلمام 
وأحكم  الساترين  خري  رب  يا 

احلاكمني وأكرم األكرمني(.
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السيد الصافي: من 
موارد اإلنفاق المساعدة 
المالية للمقاتلين الذين 

يخوضون معارك شرسة 
ضد ارهابيي داعش 

اخ���ويت اخ����وايت اع���رض عىل 
بعض  ال��ك��ري��م��ة  ح��رضات��ك��م 
بينها  التي  املعاين  او  املفاهيم 
ال���ق���ران ال��ك��ري��م وه���ي من 
النفسانية  والفضائل  الصفات 
شعور  ع��ىل  ت��دل  التي  الراقية 
أال  اخوته  من  بغريه  االن��س��ان 

وهي مسألة االنفاق.
بدءًا اهلل تبارك وتعاىل جعل هناك 
تفاوت يف امور الدنيا، ورغبات 
حيب  احدهم  متفاوتة  الناس 
الصناعة  حيب  وآخ��ر  التجارة، 
وامثال  العلم  طلب  حيب  وآخر 
االختالف ال شك  ذلك، وهذا 
االرض،  وع��م��ران  رمح��ة  فيه 
هذا  خالل  يكون  واستعامرها 
اىل  احدنا  واحتياج  التفاوت 

االخر يف مقام هذه اخلدمة.
لكن هناك جانب مشرتك رغّبنا 
اليه عىل اختالف هذه املستويات 
ويف جوانب متعددة، ومن مجلة 
هذه اجلوانب هي مسألة االنفاق 
وهي من املسائل املهمة اقتصاديًا 
واجتامعيًا .. ختفيف العبء عىل 
ومشاركة  االنفاق  وهذا  الفقري 
تبارك  اهلل  اع��ط��اين  ب��ام  ال��ن��اس 

وتعاىل جيعل هناك شعور عندي 
فتتكون  باآلخرين،  لالهتامم 
جدًا..  راقية  اجتامعية  منظومة 
املقدس  الشارع  مثاًل  ولذلك 
حتى  ال��رح��م  صلة  ع��ىل  ح��ث 
االرسي��ة  املنظومة  ه��ذه  تبقى 
مّجة  لفوائد  ت��واص��ل  ح��ال  يف 
واالهتامم  اجلار  عىل  حث  ايضًا 
جاره  يفقد  االن��س��ان  ب��اجل��ار.. 
لعّله حمتاج او غري حمتاج او انت 
حتتاج جارك، ولعّل اجلار يطلع 
هذه  القريب..  يطلع  مما  اكثر 

منظومة اجتامعية مرتبة..
حث  ال��ت��ي  االش��ي��اء  مجلة  م��ن 
هي  امل��ق��دس  ال��ش��ارع  عليها 
ان  اىل  ودعانا  االنفاق  مسألة 
الرب  تصيب  النفقة  وهذه  ننفق 
يف مواقعه يف كثري من احلاالت.. 
ولذلك الشارع قد يعاتب من ال 
ينفق ويبني سأقرأ اآلية العارشة 
واحلادية عرش من سورة احلديد 
تتحدث بيشء خمترص عن قضية 

االنفاق.
َأالَّ  َل��ُك��ْم  )َوَم���ا   : تعاىل  ق��ال 
ِ ِمرَياُث  ِ َوهلِلَّ ُتْنِفُقوا يِف َسبِيِل اهللَّ
َمَواِت َواأَلْرِض ال َيْسَتِوي  السَّ

اْلَفْتِح  َقْبِل  ِمْن  َأْنَفَق  َمْن  ِمْنُكْم 
ِمْن  َدَرَجًة  َأْعَظُم  ُأْوَلئَِك  َوَقاَتَل 
َوَقاَتُلوا  َبْعُد  ِمْن  َأْنَفُقوا  ِذيَن  الَّ
باَِم   ُ َواهللَّ ْسَنى  احْلُ  ُ اهللَّ َوَعَد  َوُكالًّ 
َتْعَمُلوَن َخبرٌِي )10( َمْن َذا الَِّذي 
َ َقْرضًا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُه  ُيْقِرُض اهللَّ

َلُه َوَلُه َأْجٌر َكِريٌم )11((
الحظوا العتب قال تعاىل: )َوَما 
 ،)  ِ اهللَّ َسبِيِل  يِف  ُتْنِفُقوا  َأالَّ  َلُكْم 
ختافون   ، تنفقون؟!  ال  ملاذا  انتم 
ثم قال  الفقر ختافون شيئًا آخر، 
َمَواِت  السَّ ِمرَياُث   ِ )َوهلِلَّ  : تعاىل 
يرث  ت��ع��اىل  اهلل  َواأَلْرِض(، 
يشء  ك��ل  ي���وّرث،  ال  اهلل  لكن 
وتعاىل  تبارك  هلل  هو  الدنيا  يف 
وع���رب ع��ن��ه م����رياث الح��ظ��وا 
اآلية  هذه  يف  عنه  يعرّب  مل  النكتة 
اهلل  ج��دًا  التفتوا  ُم��ل��ك(  )وهلل 
ملك  )وهلل  نقرأ  لو  يملك  تعاىل 
املعنى  واالرض(  ال��س��م��وات 
سليم اهلل تعاىل يملك السموات 
واالرض لكن ماذا قال هنا، قال 

السموات  م��رياث  )وهلل  تعاىل: 
القرآنية  احل��ال��ة  واالرض(، 
هذا  عن  القرآن  يعرّب  ان  تقتيض 
فيه  االنفاق  حبس  ألنه  التعبري 
مسألة  من  كبري  وجزء  مشاكل، 
وهذا  البخل  اما  االنفاق  عدم 
تعاىل:  ق��ال  ال��رذائ��ل  ارذل  من 
َي��ْوَم  بِ��ِه  َبِخُلوا  َما  ُقوَن  )َسُيَطوَّ
اْلِقَياَمِة( او اخلوف من الفقر قال 
تعاىل : )الشيطان يعدكم الفقر( 
خوفًا  ُتنفق  ال  خيّوف  الشيطان 
ماذا  الكريم  القرآن  تفقر..  ان 
يقول؟ يقول بالنتيجة هذا الذي 
يأخذه  م��ن  ان��ا  س��أك��ون  عندك 
البنك  ورثته  ان  يل..  ستورثه 
وهكذا..  يل  سيورثه  ايضًا  ابنك 
م���رياث  )وهلل   : ت��ع��اىل  ق����ال 
السموات واالرض(. كل يشء 
سيصل يل هو الفعل ان اهلل تعاىل 
انت  بحسابك  لكن  املالك  هو 
غري املنفق سيكون عليك الوزر 
ال  ان��ت  فلامذا  املهنأ،  ولغريك 
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تنفق؟!
اىل  الرشيفة  اآلي��ة  انتقلت  ث��م 
وانت  االمهية  غاية  مورد هو يف 
حالتان  ت��ق��ارن  ان  تستطيع 
بعد  وح��ال��ة  الفتح  قبل  حالة 
َيْسَتِوي  )ال  تعاىل:  قال  الفتح، 
اْلَفْتِح  َقْبِل  ِمْن  َأْنَفَق  َمْن  ِمْنُكْم 
ِمْن  َدَرَجًة  َأْعَظُم  ُأْوَلئَِك  َوَقاَتَل 
َوَقاَتُلوا  َبْعُد  ِمْن  َأْنَفُقوا  ِذيَن  الَّ
باَِم   ُ َواهللَّ ْسَنى  احْلُ  ُ اهللَّ َوَعَد  َوُكالًّ 

َتْعَمُلوَن َخبرٌِي(.
الفعل  التفتوا كالمها فعىل نفس 
يقول  ال��ق��رآن  ان��ف��اق وق��ت��ال، 
فاصل،  هناك  زمني  حد  هناك 
والناس  ِضعاف  املسلمون  كان 
حت��اول  وال��ن��اس  تستضعفهم 
فبعض  ش��أهن��م  م��ن  تقلل  ان 
امل��ي��س��وري��ن ق���د ض��ع��ف عن 
املساعدة،  عن  وجبن  املساعدة 
عىل  يدل  فهو  ساعد  ال��ذي  اما 
انه انسان واعي ودقيق وملتفت 
عليه  اهلل  )صىل  النبي  فيهم  ألن 
الفتح  بعد  اما   .. وسلم(  وآل��ه 
هناك  وأصبح  السطوة  ظهرت 
سلطان، فاإلنسان اذا انفق كأنه 
وهو  وشاهد،  استيقن  ان  بعد 
مل  والنرص  استيقن  االول  غري 

ان  اىل  انتظر  واالخ��ر   .. حيصل 
مع  والقرآن  عينيه..  بأم  شاهد 
ذلك ال يغمط حق احدمها عن 
 ُ االخ��ر، قال : )َوُك��الًّ َوَع��َد اهللَّ
ُ باَِم َتْعَمُلوَن َخبرٌِي(،  ْسَنى َواهللَّ احْلُ
هذا  وجود  من  البد  فرق  لكن 
التاميز يف الرب انه هذا قبل وهذا 

بعد.
 ُ اهللَّ َوَعَد  )َوُكالًّ   : تعاىل  قال  ثم 
َخبرٌِي(  َتْعَمُلوَن  باَِم   ُ َواهللَّ ْسَنى  احْلُ
واخلرب  وعليم  خبري  تعاىل  اهلل 
بكل  خبري  فهو  تعاىل  اهلل  عند 
هذا  خافية،  عليه  ختفى  ال  يشء 
عندما  االنسان  ان  الشك  ينفع 
ينفق اهلل تعاىل خبري يعلم سبب 
هذا االنفاق، واذا تردد اهلل خبري 
يعلم سبب هذا الرتدد، والقرآن 
عىل  التشجيع  مقام  يف  الكريم 

االنفاق.
ِذيَن  )الَّ  : وتعاىل  تبارك  قال  ثم 
��اَس  َي��ْب��َخ��ُل��وَن َوَي���ْأُم���ُروَن ال��نَّ
ُهَو   َ اهللَّ َفإِنَّ  َيَتَولَّ  َوَمْن  بِاْلُبْخِل 

ِميُد )24((.  اْلَغنِيُّ احْلَ
الح���ظ���وا ه���ات���ني ال��ص��ف��ت��ني 
هو  االن��س��ان  ان  الذميمتني، 
الذميمة  الثانية  الصفة  يبخل، 
تنفق  ال  بالبخل  ال��ن��اس  يأمر 

الصفة  ه���ذه  الح��ظ��وا  مل����اذا؟ 
غ��ريه  فيها  ي��ش��ارك��ه  ان  حي��ب 
انا  يقول  بالنقص  الشعور  وهذا 
بخيل وهو يعلم انه بخيل وهذا 
بالنقص  يشعر  جيعله  الشعور 
وهو  تقاتل  ن��اس  والوضاعة، 
يريد؟  ماذا  يبخل،  لكنه  يتمكن 
هبذه  االخرون  يشاركه  ان  يريد 
حتى  بالبخل  يأمرهم  الرذيلة 
املثلبة  هذه  يف  وحيدًا  يكون  ال 
وهذه  االخرين..  يشاركه  وانام 
بعض  يف  االن��س��ان  ان  مشكلة 
احل���االت ه��و ض��ال حي��اول او 
ُي��ض��ل، ه��و ف��اس��د حي���اول ان 
يبني  الكريم  فالقرآن  ُيفسد.. 
يأمر  فتجده  يبخلون  ال��ذي��ن 
بعض  يف  ب��ال��ب��خ��ل..  ال��ن��اس 
االنفاق  مقام  يف  يقول  احلاالت 
فقري،  يوجد  ال  تنفق  ال  يقول 
كلهم  ه��ؤالء  حمتاج،  يوجد  ال 
يقل  انفقت  اذا  تنفق  ال  كذابون 
ه��ذه  ألوالدك؟  م��ن  م��ال��ك، 
حتى  امل���ربرات  من  نحو  كلها 
اإلن��ف��اق..  بعدم  معه  يشرتك 
يريد  معنا  يتكلم  الكريم  القران 
َذا  منا ان ننفق اآلية تقول: )َمْن 
َحَسنًا  َقْرضًا   َ اهللَّ ُيْقِرُض  الَِّذي 

َفُيَضاِعَفُه َلُه َوَلُه َأْجٌر َكِريٌم(.
معنا،  القرآين  االدب  الحظوا 
قبالً  يقول وهلل مرياث السموات 
من  يقول  يتودد  هنا  واالرض، 
يقرض واملال ماله يعني اعطوين 
القرضة  واع��ط��اء  قرضة،  اي��اه 
يرجع واالن عندما انت تقرتض 
بالتسديد  يطالبك  شخص  من 
منك  يقرتض  وعندما  مدة  بعد 
للتسديد،   وقتا  منه  تطلب  احدا 
فالقرضة ترجع والقرآن الكريم 
يعرّب عنها: )َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض 
َ َقْرضًا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُه َلُه َوَلُه  اهللَّ
االنفاق  عن  ع��رّب  َك��ِري��ٌم(  َأْج��ٌر 
وتعاىل  ت��ب��ارك  واهلل  بالقرضة 
نفعل؟  ماذا  اهلل  ُنقرض  عندما 
ملك  ارسل  اهلي  يا  له  نقول  ال 
حتى يقبض منا هذه القرضة، ال 

، وانام هؤالء الفقراء املحتاجون 
عليهم  افيضوا  اقرضوهم  عيايل 
اعطوهم مما رزقتكم.. فأضاعفه 

ولكم اجر وهو اجر كريم. 
االختبار   من  نوع  اخواين  وهذا 
يبق  ومل  رمضان  شهر  يف  ونحن 
اهلل  قليلة..  اي��ام  اال  الشهر  من 
بقضية  اشبه  وهذا  يضمن  تعاىل 
ُت��ق��رض  اذا  وج�����زاء..  رشط 
جعل  ًع��ن  فضال  يضاعف  اهلل 
بمقتىض  مطلق..  كريم  االج��ر 
رمحة وبركة اهلل تعاىل هذا االجر 
موارد  ومن  كبريًا  شيئًا  سيكون 
الظرف  ه��ذا  يف  االن  االن��ف��اق 

شيئان مهامن:
اليشء او املورد االول : أال وهو 
الذين  املالية للمقاتلني  املساعدة 
خيوضون  الظرف  هذا  يف   ً فعال 
م���ع���ارك رشس���ة ض���د ه���ؤالء 
العمياء  الطغمة  وهذه  االوباش 
املسامة بداعش.. وال نجد واقعًا 
اثمن وافضل من االنفاق بال ان 
عليهم  املتفضلني  نحن  نكون 
وهذه  علينا،  املتفضلون  هم  بل 
افضل القربات خصوصًا يف هذا 

الشهر بكل ما يسعه االنسان. 
واملورد الثاين هو رفقًا باملحتاجني 
العيد  ُيقبل  خصوصًا  وااليتام 
مهمة..  نصيحة  حقيقة  وه��ذه 
عيده  هنار  يفتح  عندما  االنسان 
اليهم   والتوجه  االيتام  بإطعام 
بأن  وطمأنينتهم  وك��س��وهت��م 
الدنيا ال زال فيها اخوان هلم .. 
هذا من افضل القربات عند اهلل 
تعاىل يوّفر له ما يمكن ان حيتاج 
صعبة..  املسألة  ان  اعتقد  وال 
هذا االهتامم باآلخرين اهلل تعاىل 
حيميكم وحيمي عيالكم وجعلنا 
طاعته..  اه��ل  من  واي��اك��م  اهلل 
سائلني اهلل تعاىل الفرج العاجل 
واحلمد  عدونا  عىل  ينرصنا  وان 
عىل  اهلل  وصىل  العاملني  رب  هلل 

حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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الكفؤة  الكوادر  تطوير  هبدف 
يف  حت��م��ل  ان  تستطيع  ال��ت��ي 
طيتها مسؤولية خدمة وتطوير 
املجتمع العراقي واحلفاظ عىل 
واالسالمية  الرتبوية  القيم 
اهل  من  املجتمع  ورثها  التي 
البيت )عليهم السالم( ، العتبة 

ت��واص��ل  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
تأسيس  م���رشوع  يف  العمل 
ختتص  ن��م��وذج��ي��ة  ج��ام��ع��ة 
بالدراسات العلمية و االنسانية 
طريق  عىل  الزهراء  مدينة  يف 
وصلت  والتي  بغداد  كربالء� 
ويف   ،%65 اىل  االنجاز  نسبة 
ترصيح خص به  جملة االحرار 
العام  االم��ني  م��ع��اون  حت��دث 
والثقافية  الفكرية  للشؤون 
التحرضية  اللجنة  رئيس  و 
االن��ب��ي��اء  وارث  ج��ام��ع��ة  يف 
قائال  الشامي  افضل  السيد 
هو  جامعة  انشاء  مرشوع  :ان 
التي  املشاريع االستثامرية  احد 
احلسينية  العتبة  فيها  دخلت 

املقدسة والذي حيمل يف طياته 
لذا  االنساين  و  الرتبوي  البعد 
عىل  احلسينية  العتبة  تعمل 
قادرة  تدريسية  ك��وادر  إع��داد 
التي  التغريات  مواكبة  ع��ىل 
حتدث يف املجتمع وقد عمدت 
تأسيس  عىل  احلسينية  العتبة 
خلق  اج��ل  من  اجلامعة  ه��ذه 
توصل  ان  تستطيع  ع��ن��ارص 
الثقافية  و  العلمية  رسالتها 

بالشكل الصحيح واملتكامل،
العام  ان  الشامي:  واض���اف 
اجلامعة  افتتاح  سيشهد  القادم 
اطلق عليها اسم) وارث  التي 
هناك  ستكون  و   ) االن��ب��ي��اء 
كلية  وه���ي  ك��ل��ي��ات  ث���الث 

اهلندسة  بقسميها  اهلندسة 
التربيد  و  التكييف  و  املدنية 
اما الثانية فكانت كلية االدارة 
شملت  ال��ت��ي  واالق��ت��ص��اد 
ادارة  و  امل��ح��اس��ب��ة  قسمي 
االعامل فيام كانت كلية القانون 
من  االخ���رية  و  الثالثة  ه��ي 
الكليات يف اجلامعة اىل جانب 
للطالبات  داخيل   قسم  وجود 
كفوء،  تربوية  بكوادر  سريفد 
عىل   احلصول  استطعنا  مبينا: 
قبل وزارة  االولية من  املوافقة 
التعليم العايل والبحث العلمي 
اجلامعة  اف��ت��ت��اح  بخصوص 
وضعتها  علمية  ضوابط  وفق 
اىل  باملستقبل  نسعى  ال��وزارة 
تطوير هذا املرشوع من خالل 
يف  االقسام  و  الكليات  زي��ادة 

اجلامعة«. 

تقرير: حسنني الزكروطي   تصوير: صالح السباح

العتبة الحسينية تواصل عملها في مشروع 
تأسيس جامعة وارث االنبياء النموذجية

بنسب انجاز وصلت الى %65..

العطاء الحسيني
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النشاطات  سلسلة  ض��م��ن 
العتبة  تقدمها  التي  املستمرة 
لعوائل  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
شهداء القوات االمنية وابطال 
سطروا  الذين  شعبي  احلشد 
اجل  من  اجلهاد  ص��ور  اروع 
حت��ري��ر امل���دن ال��ع��راق��ي��ة من 
االجرامية،  داعش  عصابات 
الشهداء  ذوي  شعبة  ب��ادرت 
احلسينية  العتبة  يف  واجلرحى 
املقدسة وبالتعاون مع مؤسسة 
ال��ق��ل��ي��ل خ��ري م��ن احل��رم��ان 
العيد( )كسوة  بتوزيع  اخلريية 
االب��رار  الشهداء  اطفال  عىل 
اطفال  من  بعض  جانب  اىل 
حمافظة  يف  املتعففة  العوائل 

كربالء املقدسة. 
جملة )االح��رار( حرضت هذه 
من  جمموعة  اجرت  و  املبادرة 
ممثل  مع  اوهل��ا  كان  اللقاءات 

الشهداء  ذوي  رع��اي��ة  شعبة 
اخلطيب  ح��ي��در  واجل���رح���ى 
الروضة  اذاعة  »بادرت  قائال: 
ذوي  رعاية  وشعبة  احلسينية 
العتبة  يف  اجلرحى  و  الشهداء 
بالتعاون  املقدسة  احلسينية 
من  خري  القليل  مؤسسة  مع 
العيد  بكسوة  بتوزيع  احلرمان 
عىل ايتام قواتنا االمنية وابطالنا 
املقدس،  الشعبي  احلشد  من 
عىل  االب��ت��س��ام��ة  زرع  هب��دف 
العيد  اي��ام  يف  االي��ت��ام  وج��وه 
امل��ب��ارك وه��و اق��ل م��ا يمكن 
هؤالء  لعوائل  نقدمه  ان  لنا 
اروع  قدموا  الذين  االب��ط��ال 
الوقوف  اجل  من  التضحيات 
الذي  الفساد  و  الظلم  بوجه 
داع��ش  عصابات  ب��ه  ج��اءت 
بالوقت  مضيفا  االج��رام��ي��ة، 
هذه  العيد  كسوة  ان   : نفسه 

حمافظة  فقط  شملت  السنة 
ك���رب���الء امل��ق��دس��ة وهن���دف 
نوسع  ان  القادمة  بالسنوات 
لتشمل  النشاطات  ه��ذه  من 

مجيع املحافظات العراقية«. 
أم��ا ال��ل��ق��اء ال��ث��اين ف��ك��ان مع 
االجتامعية  الشعبة  مسؤولة 
من  خ��ري  القليل  مؤسسة  يف 
امل  الست  اخلريية،  احلرمان 
طاهر قائلة: عمدت ممؤسستنا 
احلسينية  العتبة  مع  وبالتعاون 
املقدسة اىل توزيع بعض اهلدايا 
البسيطة عىل ايتام شهداء قواتنا 
االمنية و ابطال احلشد الشعبي 
املقدس والتي متثلت يف بعض 
اخلاصة  واالل��ع��اب  االلبسة 

باألطفال«.
اهلدف  »يأيت  وتابعت حديثها، 
مبادرات  هكذا  مثل  اقامة  من 
االبتسامة  زرع  اج��ل  من  هو 
وحماولة  االط��ف��ال  شفاه  عىل 
حتمله  ال��ذي  ال��ع��بء  ختفيف 

بعد  الكريمة  ال��ع��وائ��ل  ه��ذه 
حيث  واملعيل،  للوالد  فقدهم 
نسعى اىل زيادة هذه املبادرات 
امل��ح��اف��ظ��ات  مج��ي��ع  لتشمل 

العراقية يف املستقبل«. 
حممد  ال��س��ي��د  اض����اف  ف��ي��ام 
املوسوي والد شهيد  مصطفى 
شهداء  لثالث  والد  انا  قائال: 
محاية  سبيل  يف  دمائهم  قدموا 
دنس  من  مقدساته  و  العراق 
االجرامية  داع��ش  عصابات 
الذي  االم��ر  تلعفر  قضاء  يف 
و  بيوتنا  ترك  اىل  جعلنا نضطر 
كربالء  حمافظة  صوب  التوجه 
رعاية  شعبة  نشكر  املقدسة، 
واجل��رح��ى  ال��ش��ه��داء  ذوي 
خري  القليل  مؤسسة  كذلك 
املبادرة  هذه  عىل  احلرمان  من 
ألطفالنا  قدموها  التي  اجلميلة 

قبل ايام العيد املبارك«.  

العطاء الحسيني

بالتعاون مع مؤسسة القليل خير من الحرمان..
ش��عبة ذوي الش��هداء والجرحى تباشر بتوزيع كسوة 

العيد أليتام قواتنا االمنية والحشد الشعبي 

االحرار: حسنني الزكروطي   تصوير: صالح السباح
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العطاء الحسيني

العتبة  منجزات  عن  احلديث 
ويف  يطول،  املقدسة  احلسينية 
وتندهش  تنبهر،  تتكلم  اهي��ا 
جلديده، ويف مقايل هذا وددت 
التي  اخل��دم��ات  اىل  اش��ري  ان 
تقدمها العتبة املقدسة وتسعى  
كربالء  ألبناء  خدمة  لتنفيذها 

املقدسة..
يتمثل  الذي  أخرها  من  وابدأ 
ملنطقة  ال��ش��اميل  امل��ب��زل  ب���ردم 
أنابيب  خط  ومد  الروضتني 
مياه  وحتويل  املياه  لترصيف 
املبزل اىل مصب آخر, وتعديل 
بامدة  فرشه  ليتم  الشارع  مسار 
يسأل  وقد  )السبيس(،  الرمل 
البداية،  هنا  من  ملاذا  احدهم 
اىل  االلتفاتة  بالذكر  جدير 

وتفاعل  العمل  ه��ذا  نتيجة 
االهايل معه وترحاهبم باملبادرة 
التي انقذهتم من كوارث بيئية 
عن  احلديث  وليس  خطرية، 
تفاعلهم فقط؛ بل عىل ما ترتب 
عليه، حيث تواصل الكثري من 
ذات  تعاين  التي  املناطق  باقي 
الشاميل  امل��ب��زل  اه��ايل  معاناة 
سابقا،  ال��روض��ت��ني  ملنطقة 
من  تسببه  وما  املبازل  فوجود 
واحيانا  بيئية وصحية  كوارث 
الكثري  لتواصل  دعت  امنية، 
مع  املناطق  تلك  سكنة  م��ن 
املقدسة  العتبة  يف  مسؤولني 
احلسينية  العتبة  توجه  بغية 
من  وانقاذهم  املبازل  ردم  اىل 

مساوئها.

الثانية  الوجهة  كانت  وبالفعل 
احلسينية  العتبة  تعتزم  حيث 
ردم  بمرشوع  البدء  املقدسة 
بمدينة  اجلاير  ب��زل  وتغليف 
تسبب  الذي  املقدسة  كربالء 
للسيارات,  كثرية  ب��ح��وادث 
النبعاث  مصدر  اىل  وحت��ول 
املسببة  ال��س��ام��ة  ال���غ���ازات 
ومكبًا  واألوب��ئ��ة,  ل��إلم��راض 
للنفايات.. وتأيت مبادرة العتبة 
أهنت  ان  بعد  ه��ذه  املقدسة 
ك��وادره��ا م��ن م���رشوع ردم 

ومعاجلة مبزل الروضتني.
وه���ذه اخل��دم��ات ت��ؤك��د عىل 
يف  املقدسة  العتبات  اه��ت��امم 
وصحة  وامن  بسالمة  كربالء 
وتثبت  الكربالئي  امل��واط��ن 

ج��اءت  ه���ذه  م��ب��ادراهت��ا  ان 
ذلك  ويؤكد  اخلصوص  هلذا 
اع��الم  قسم  رئ��ي��س  ت��رصي��ح 
الدين  مج��ال  احلسينية  العتبة 
العتبة  موقع  اىل  الشهرستاين 
ال���ذي ن��ف��ى خ��الل��ه اس��ت��الم 
احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة 
من  مالية  مبالغ  أي  املقدسة 
لتنفيذ  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 
ردم  مرشوع  او  امل��رشوع  هذا 
وم��ع��اجل��ة م��ب��زل ال��روض��ت��ني, 
بني  التنسيق  ع��ن  وم��ن��وه��ا 
احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة 
املائية  املوارد  املقدسة ومديرية 

يف كربالء فقط هلذه املشاريع.
اهتامم  تبني  اخ���رى  وخ��دم��ة 
شوارع  بتوفري  املقدسة  العتبة 

الخدمات اإلنسانية 
في عين العتبة الحسينية المقدسة

بقلم: حسني النعمة
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العطاء الحسيني

للامرة  تضفي  مشجرة  جديدة 
السري،  يف  واالنسيابية  الراحة 
فبعد تغليف هنر اهلنيدية الذي 
مركز  من  طويلة  ملسافة  يمتد 
املدينة اىل احياء سكنية كثرية، 
املدينة  مركز  يف  تغليفه  وبعد 

بفرتات  جديدة  ط��رق  وفتح 
قياسية مع مشاريع حملية كثرية 
املواطن  ُتعِرف  املحافظة  يف 
يف  واجلدية  التفاين  معاين  عىل 
ألرض  واالخ���الص  العمل 
العتبات  قبل  من  املدينة  هذه 
امل��ق��دس��ة.. وب��ع��د م��رشوع 
اليوم  تغليف هنر اهلنيدية نطل 
يمر  لشارع  مجيلة  صورة  عىل 
اليوم  يعرف  النهر  ه��ذا  عىل 
اع��ادة  بعد  االم���ني،  ب��ش��ارع 
بشجريات  وتشجريه  تعبيده 
وتزويده  اخلرضة  دائمة  الزينة 
بعالمات مرورية ضوئية تنظم 

حركة السري فيه.
لدهيم  ي��س��أل،  س��ائ��ٍل  وُربَّ 
وعليهم  وامل��ع��دات  اآلل��ي��ات 

العتبة  ان  نعم  املدينة،  خدمة 
احلسينية املقدسة لدهيا اآلليات 
املجاالت،  هذه  يف  واملعدات 
اسرتاتيجية  وفق  تعمل  لكنها 
معينة تكون اجلدوى فيها دائام 
فشهدناها  اخلدمات،  تقديم 

بارشت  قد  قالل  سنوات  منذ 
اىل  املؤدية  الشوارع  بتنظيف 
احل���رم ال��ط��اه��ر، وك��ي��ف اهنا 
وزرعها  تنظيفها  عىل  دأب��ت 
وادام����ة م��زروع��اهت��ا، وك��ذا 
ثم  املقدسة،  العباسية  العتبة 
زودت تلك الشوارع بام تيرس 
برذاذات  مزودة  )م��راوح  من 
حالة  تغيري  يف  تسهم  امل���اء( 
نرش  اىل  اضافة  الصيفي،  اجلو 
املاء البارد يف خزانات بصورة 
متناسقة ال تعيق السري يف تلك 
مركبات  وت��وف��ري  ال��ش��وارع 
الضوضاء  تصدر  ال  سياحية 
اإلم��ام  زائرين  لنقل  ومرحية 
من  ال��س��الم(  )عليه  احلسني 

واىل العتبة املقدسة.. 

احلسينية  العتبة  تتوانى  ومل 
اخلدمات  تقديم  عن  املقدسة 
قبل  فتوجهت  املدينة  ألبناء 
وادي  مقربة  اىل  قليلة  اشهر 
آالف  ضمت  ال��ت��ي  ال��س��الم 
خدام  من  والعرشات  املوتى 

السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
وت��ع��دُّ م��ن أق���دم امل��ق��اب��ر يف 
األزمنة  عليها  مرت  العراق، 
املعامل  من  الكثري  فيها  واندثر 
وحلرص  وال��رف��ق��اء،  لألحبة 
عىل  املقدسة  احلسينية  العتبة 
الكربالئي  ال����رتاث  رع��اي��ة 
ب��ادرت  بديمومته  وااله��ت��امم 
املارة  طرق  ترميم  بمرشوع  
من  فيها  ت��ك��ّدس  م��ا  ورف���ع 
شائكة،  ون��ب��ات��ات  ن��ف��اي��ات 
وتزويدها  امل��ق��ربة  وتشجري 

بربادات املاء..
الفنية  ال���ك���وادر  وب����ارشت 
اخلدمية  األقسام  يف  والعاملة 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ع��ت��ب��ة امل��ق��دس��ة 
مكتب  من  مبارش  وب��إرشاف 

مرشوع  بإنجاز  العام،  األمني 
السالم  وادي  مقربة  ترميم 
اإلمام  رضيح  عن  تبعد  التي 
مسافة  السالم(  )عليه  احلسني 
كيلو مرتين تقريبا، وذلك من 
الشوارع  جممل  تنظيف  خالل 

املؤدية اىل القبور فيها فضاًل عن 
رفع أعداد كبرية من األنقاض 
أمام  حاجزًا  تقف  كانت  التي 
قبور  اىل  ل��ل��وص��ول  امل��اري��ن 
هذه  وتأيت  وأهاليهم،  ذوهيم 
املبادرة خدمة ألهايل املحافظة 
ملا  وكذلك  املقربة  زائ��ري  من 
اشخاٍص  رف��ات  م��ن  تضمه 
خدمة  يف  كبري  بشكل  سامهوا 
بينهم  من  كان  احلسيني  املنرب 
محزة  م��ال   احلسيني  ال���رادود 
الصغري، والشيخ عبد الزهراء 
من  لنخبة  وجثامني  الكعبي 
خدموا  والذين  الدين   علامء 

املذهب والعقيدة..
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اك���ث���ر عن  ول��ت��ف��اص��ي��ل 
جملة  ال��ت��ق��ت  امل���وض���وع 
مهندسني  رئيس  االح��رار 
)حممد حسن كاظم ( رئيس 
اهلندسية  امل��ش��اري��ع  قسم 
احلسينية  العتبة  يف  والفنية 
امل��ق��دس��ة وال����ذي حت��دث 
املهمة  املشاريع  من  قائاًل: 
ادارة  بإنجازها  تقوم  التي 
املقدسة  احلسينية  العتبة 

قسم  م��ن  مبارش  وب���أرشاف 
اهلندسية والفنية هو  املشاريع 
مرشوع صحن العقيلة زينب 
أقيم  ال���ذي  ال��س��الم  عليها 
املتزايد  األع��داد  الستيعاب 
مبينًا  الكرام«،  الزائرين  من 
مساحة  عىل  يقع  املرشوع  ان 
مقدارها )52الف مرت مربع( 
املستملكة  امل��س��اح��ة  وه��ي 
املخيم  حمور  بني  تقع  والتي 

الزينبي  وال��ت��ل  احل��س��ي��ن��ي 
واحلائر احلسيني مرورًا بجزء 
من شارع اجلمهورية وشارع 
الشهداء، مضيفًا » ان املرشوع 
رسداب  طابقني  من  يتألف 
سيوفر  والذي  االرض  حتت 
الف  مقدارها )100  مساحة 
مرت مربع( باإلضافة اىل طابق 
اريض ووجود كذلك منشآت 
املقدسة  للعتبة احلسينية  تابعة 

رص 
ني ن

حس
ر : 

حرا
اال

 النجاز صحن العقيلة زينب )عليها السالم(
العتبة الحسينية  تواصل العمل

جه���ود حثيثة وواس���عة لمواصل���ة العمل في مش���روع صح���ن العقيلة زينب 
)عليها السالم(  والذي يعد من اهم المشاريع االستراتيجية للعتبة الحسينية 
المقدس���ة؛  الس���تيعاب زائ���ري االمام الحس���ين )علية الس���الم( ف���ي الزيارات 
المليونية، بتنفيذ من قبل ش���ركة الكوثر الخيرية، وإشراف قسم المشاريع 

الهندسية في العتبة المقدسة.
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العطاء الحسيني

مضيف  وج����ود  وك���ذل���ك 
وباإلضافة  ومتحف  ومكتبة 
لرصح  جديد  انشاء  ذلك  اىل 
كبرية،  بمساحة  الزينبي  التل 
آخر  رم��ز  تشييد  عن  فضاًل 
االمام  )فسطاس(   رمز  وهو 
احل��س��ني )ع��ل��ي��ه ال��س��الم( 
خيمة  مكان  سيشيد  وال��ذي 
السالم  عليه  احلسني  اإلم��ام 
أجساد  فيها  يضع  كان  التي 

الشهداء ومعدات احلرب«.
نقطة  »هناك  كاظم،  واضاف 
مهمة بالتصميم وهي إرجاع 
سوق املخيم الرتاثي وسيكون 
ب��ش��ك��ل ح���دي���ث وي��ك��ون 
املنطقة   خيدم  متكامل  سوق 
ومنظومات  جماميع  ووج��ود 
والتكييف  للتربيد  ك��ب��رية 
وال���ك���ه���رب���اء وال���س���المل 

ويطور  خيدم  وما  الكهربائية 
امل����رشوع ب��ش��ك��ل ك��ام��ل«، 
من  مرحلة  »أول  ان  مبينا 
املرحلة  وهي  العمل  مراحل 
انشاء  وهي  والدقيقة  الصعبة 
ج���دار س��ان��د وق��اط��ع ساند 
عىل  اجلوفية  وللمياه  للرتبة 
وبعرض)  مرت   )40 عمق) 
الكونكريت  م��ن  م��رت   )  1
بواسطة  ذل��ك  ويتم  املسلح 
بحفر  تقوم  حفارات عمالقة 
والرتبة  املياه  وسحب  املكان 
ان��زال  ذل��ك  امل��وج��ودة وبعد 
احل��دي��د  م��ن  الشبكة  ه���ذه 
بعرض  ه��ي  ال��ت��ي  امل��س��ل��ح 
مرت   )  40 وبعمق)  مرت   )1(
ضخمة  ك��ري��ن��ات  ب��واس��ط��ة 
هناك  سيكون  ذل��ك  وب��ع��د 
الركائز  هلذه  املوقعي  الصب 

هذه  ملحيط  العمل  ويستمر 
املنطقة«. 

ويلفت كاظم إىل ان التصاميم 
العقيلة  لصحن  اهلندسية 
هو  ال��س��الم   عليها  زي��ن��ب 
االسالمية  العامرة  من  جزء 
اخلاص  االسالمي  وال��رتاث 
املقدسة حيث حتاكي  باملراقد 
االقواس والنقوش والكايش 
التفاصيل  وكافة  الكربالئي 
الصحن  ه��ذا  م��ن  جيعل  ب��ام 
الرشيف جزءًا متماًم للصحن 

احلسيني الرشيف«. 
ضمن  »سيكون  وأض���اف، 
يربط بني  نفق  إنشاء  املرشوع 
والصحن  العقيلة  صحن 
وكذلك  الرشيف   احلسيني 
باب  عارضة  من  نفق  يوجد 
الشهداء  شارع  باجتاه  القبلة 

حتى يكون هذا طريقًا حلركة 
وخصوصًا  النقل  وس��ائ��ل 
س�����ي�����ارات ال�����ط�����وارئ 
واالس���ع���اف وال��س��ي��ارات 
اجلزء  يكون  بحيث  اخلدمية 
امام  االن  املوجود  العلوي 
سيكون  احلسيني  امل��خ��ي��م 
الرشيف  الصحن  من  ج��زء 
بني  تقاطع  يوجد  ال  يعني 
وحركة  ال��س��ي��ارات  ح��رك��ة 
السابلة عىل اجلزء العلوي من 
سيوفر  النفق  هذا  و  املرشوع 
مجيع  يف  السلسة  احلركة  هذه 
االوقات  باإلضافة اىل وجود 
للخدمات  خاص  اخر  نفق 
االخ��ري  الثلث  يف  سيكون 
سيكون  اجلديد  الصحن  من 
خمصصًا للخدمات واالليات 
حديثه،  خمتتاًم  التخصصية«، 
امل���رشوع  ان��ج��از  ف���رتة  »ان 
حوايل ) 6 ( سنوات ونتوقع 
املدة  هذه  قبل  إنجازه  يتم  ان 

باذن اهلل تعاىل«.
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لنطاق  القرييش »توسيعًا  وقال 
املستوى  العلم واملعرفة ولرفع 
واستثامرًا  والثقايف  العلمي 
للقدرات واالمكانيات املتوفرة 
األه��داف  حتقيق  أج��ل  وم��ن 
الرشعي  املتويل  وقع  املشرتكة، 
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
مذكرة تعاون مع وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي متمثلة 
العايل  التعليم  وزي��ر  بمعايل 
األس��ت��اذ  العلمي  وال��ب��ح��ث 
الدكتور عبد الرزاق العيسى«.

»وقعت  ال��ق��ري��يش  واض���اف 
الطرفني  قبل  من  املذكرة  هذه 
املقدسة  احلسينة  العتبة  يف 
البنود  من  العديد  وتضمنت 
هبا  يلتزم  التي  واالتفاقيات 
توقيعها  تاريخ  من  الطرفان 
وأهم هذه البنود هو التعاون يف 
والتعليمية  العلمية  املجاالت 
العالقات  جمال  ويف  والثقافية، 

والتنظيمي  اإلداري  والتعاون 
وغريها من البنود املهمة«.

»مذكرة  أن  القرييش  وت��اب��ع 
جاءت  هذه  العلمي  التعاون 
بناًء عىل ُأسس تعاون موجودة 
مسبقًا ولكن ليست عىل نطاق 
املذكرة  هذه  توقيع  وإن  واسع 
املوقعني  الطرفني  إلي��امن  جاء 
بفائدة التعاون العلمي والثقايف 
وان  خ��ص��وص��ًا  امل���ش���رتك، 
الطرفان يمتلكان قاعدة علمية 
يمكن  واس��ع��ة،  ومؤسساتية 
يف  أفكارها  امتزاج  ي��ؤدي  أن 
اىل  الوصول  اىل  واحدة  بودقة 
أوج النضوج والنشاط العلمي 

والبحثي«.
كربالء  مركز  مدير  وكشف 
للدراسات والبحوث »تتضمن 
بندًا  ع��رشة  إح���دى  امل��ذك��رة 
عىل  تنص  أوال  امل��ادة  فكانت 
التعاون يف املجاالت التعليمية 
كعقد دورات تعليمية مشرتكة 

وت��ب��ادل األس��ات��ذة واخل���رباء 
تقييم  جم���ال  يف  وال���ت���ع���اون 
العلمية  والدراسات  البحوث 
االلكرتونية  الربامج  وتبادل 
التعليمية  واألرشطة  كاألفالم 
واالطاريح  الرسائل  وتبادل 
باملاجستري  املرتبطة  الدراسية 
املنح  وت��وف��ري  وال���دك���ت���وراه 
خلرباء  الدراسية  وال��زم��االت 

وأساتذة الطرفني«.
امل��ادة  »ام��ا  القرييش  واض��اف 
التعاون  فهي  املذكرة  من  ثانيا 
كإعداد  العلمية  املجاالت  يف 
النصوص  وت��رمج��ة  وت��دوي��ن 
وامل��ت��ون ال��دراس��ي��ة ودع���وة 
الطرفني  من  وخ��رباء  أساتذة 
واملشاركة  املحارضات  إللقاء 
يف الندوات واملؤمترات العلمية 
الكتب  جم���ال  يف  وال��ت��ع��اون 
العلمية  واملقاالت  واملجالت 

التي حيتاج إليها الطرفان«.
امل��ادة  »بينام  القرييش  وت��اب��ع 

يف  التعاون  اىل  تطرقت  ثالثا 
كتوفري  الثقافية  امل��ج��االت 
العلوم  لنرش  املناسبة  األرضية 
معارض  واق��ام��ة  وامل��ع��ارف 
واقامة  مشرتكة  بصورة  ثقافية 
مضيفًا  املشرتكة«،  املسابقات 
نظمت  راب���ع���ا  »امل������ادة  ان 
العالقات  جم��ال  يف  ال��ت��ع��اون 
وال��ن��دوات  امل��ؤمت��رات  كعقد 
اآلثار  ونرش  والفكرية  العلمية 
للطرفني  العلمية  والنتاجات 
وتبادل  العلمية  املنهجية  وفق 
الزيارات بني مسؤويل الطرفني 
وتبادل  الوظيفية  وامل��الك��ات 
للمؤسسات  البيانات  قواعد 
متاح  بام هو  العلمية ومالكاهتا 

لدى الطرفني«.
امل��ادة  »ام��ا  القرييش  واوض��ح 
التعاون  عن  فكانت  خامسا 
حيث  والتنظيمي  اإلداري 
وض���ع اآلل���ي���ات وال��ربام��ج 
يف  السابقة  بالبنود  املرتبطة 

العتبة الحسينية المقدسة توقع )مذكرة تعاون( 
لمدة خمس سنوات مع وزارة التعليم العالي

كشف مدير مركز كربالء للدراسات والبحوث األستاذ عبد االمير القريشي، عن توقيع 
مذكرة تعاون تعد االولى من نوعها بين العتبة الحسينية المقدسة ووزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي العراقية ومدة االتفاقية نافذة لمدة خمس سنوات فقط قابلة 
األحرار/ فراس الكربايسللتجديد وفقا لرغبة الطرفين.
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وت��وف��ري  مم��ك��ن  وق���ت  أرسع 
كانت  بينام  إنجاحها،  سبل 
تنفيذ  عىل  تنص  سادسا  امل��ادة 
وفقا  الذكر  امل��ارة  امل��واد  مجيع 
املعمول  والقوانني  للتعليامت 
هب���ا م���ن ق��ب��ل ال��ط��رف��ني أي 
املتبعة  والقوانني  التعليامت 
العايل  التعليم  وزارة  قبل  من 
والتعليامت  العلمي  والبحث 
قبل  م��ن  املتبعة  وال��ق��وان��ني 
احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة 

املقدسة«.
املادة  »نصت  القرييش  واش��ار 
منح  للطرفني  حيق  عىل  سابعا 
لألساتذة  التشجيعية  املكافآت 
خرباهتم،  من  االستفادة  عند 
عىل  ثامنا  امل���ادة  نصت  بينام 
تتم  حيث  االتفاقية  متابعة 
قبل  من  االتفاقية  بنود  متابعة 
ال��س��ي��د م��دي��ر م��رك��ز ك��رب��الء 
ممثاًل  والبحوث  للدراسات 

املقدسة,  احلسينية  العتبة  عن 
التعليم  وزي��ر  وكيل  والسيد 
ممثال  العلمي  والبحث  العايل 

عن الوزارة«.
املادة  »ج��اءت  القرييش  وق��ال 
االتفاقية  م��دة  لتحدد  ع��ارشًا 
املذكرة حيز  تدخل هذه  حيث 
التنفيذ ابتداًء من تاريخ توقيعها 
إجراء  الطرفني, وجيوز  قبل  من 
مستقبال  عليها  التعديالت 
االتفاقية  وان  الطرفني  باتفاق 
فقط  سنوات  مخس  ملدة  نافذة 
لرغبة  وفقا  للتجديد  قابلة 
املذكرة  واختتمت  الطرفني«، 
م��واده��ا ب��امل��ادة احل��ادي��ة عرش 
االختالف  حل  ختص  والتي 
حصول  لدى  بانه  تنص  حيث 
الطرفني  ب��ني  اخ��ت��الف  أي 
يتم  املذكرة,  بنود  تنفيذ  حول 
حسمها عن طريق املفاوضات 
والقرار املشرتك املتخذ من قبل 

الرؤساء«.
االتفاقية  هذه  املراقبون  وعد 
احلسينية  العتبة  بني  العلمية 
العايل  التعليم  ووزارة  املقدسة 
جمال  يف  نوعية  طفرة  ستحقق 
العلمي  وال��ت��ط��وي��ر  البحث 
وت��ك��ام��ل ب��ني االك��ادي��م��ي��ني 
املنرب  ورج���ال  واحل���وزوي���ني 
خالل  م��ن  احلسيني  والفكر 

التعاون املشرتك.
وم��رك��ز ك��رب��الء ل��ل��دراس��ات 
رسميًا  واملكلف  والبحوث 
االتفاقية  ه��ذه  تنفيذ  بمتابعة 
تأسس يف العام 2013م، وهو 
الرائدة  العلمية  املؤسسات  من 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
وجاءت فكرة تأسيسه من قبل 
احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة 
ولفيف من السادة االكاديميني 

يف مدينة كربالء املقدسة.
وي��ت��ط��ل��ع م���رك���ز ك���رب���الء 

للقيام  والبحوث  للدراسات 
يتعلق  فيام  ومهم  فاعل  ب��دور 
ب���ال���دراس���ات وال��ب��ح��وث 
ختص  التي  والعلمية  اإلنسانية 
من  املقدسة،  ك��رب��الء  مدينة 
مشرتكة  أرضية  إجي��اد  خ��الل 
للتواصل املستمر بني أصحاب 
ال��ف��ك��ر وال�����رأي وال���ق���رار ، 
املؤسسات  كافة  مع  والتعاون 
ودوليًا  وإقليميًا  حمليًا  املتناظرة 
بغية حتقيق األهداف املشرتكة.

وهيدف املركز اىل تنمية االنتاج 
املقدسة  كربالء  ملدينة  املعريف 
بشكل  امل���ج���االت  مج��ي��ع  يف 
الثقايف  الرصيد  يواكب  نوعي 
يعززه  ب��ام  وي��رف��ده  االن��س��اين 
انطالقًا   ، اجلوانب  مجيع  من 
اإلسالم  مدرسة  به  تزخر  مما 
ثقايف  خم���زون  م��ن  األص��ي��ل 

وعلمي.

تتنّوع نشاطات شعبة التبليغ الديني الصباحية واملسائية بام يثري 
أوقات الشهر الكريم ويزيدها مجاال، وبركة، وفائدة، جلميع من 
تلك  أهم  ومن  الكريامت،  األخوات  من  النشاطات  تلك  يتابع 
الربامج - والذي تقيمه حرصيا شعبة التبليغ الديني النسوي - 
ليايل  خالل  سنويا  تقام  والتي  الرمضانية(،  )األمسيات  برنامج 
احلسيني  احلائر  يف  األوصياء  سيد  قاعة  وعىل  الفضيل  الشهر 

الرشيف من جهة باب الكرامة. 
وتقول مسؤولة التطوير يف الشعبة، خدجية أمحد موسى: ان »هذه 
حيث  املبارك،  الشهر  أيام  خالل  مجيلة  بصمة  ترتك  األمسيات 
جتتمع قدسية الزمان واملكان بجوار سيد الشهداء اإلمام احلسني 
الكريامت  األخ��وات  من  كبري  حشد  وحيرضه  السالم(،  )عليه 
عليها  ترشف  التي  الرمضانية  املحافل  من  دعوهتن  يتم  اللوايت 

الشعبة، إضافة اىل الدعوة العامة جلميع األخوات«.
وتتابع حديثها، »تستضيف األمسية أحد األخوة املشايخ إللقاء 
حماور  تسجيل  األخوات  من  نطلب  الفائدة  ولضامن  حمارضة، 
املحاور، إضافة إىل   فيام بعد مسابقة من تلك  املحارضة لتجري 
املسابقات الفقهية خصوصًا يف املواضيع االبتالئية، ومسابقات 
بني  الشيق  والتنافس  والفائدة،  املتعة  حتقق  منوعة  بمواضيع 
األخوات للوصول إىل اإلجابة الصحيحة، واحلصول عىل هدية 
»كام  مضيفًة،  السالم(«،  )عليه  احلسني  اإلمام  مرقد  من  الترّبك 
وموشحات  أشعار  وق��راءة  منوعة  فقرات  األمسيات  تتضمن 
دينية خصوصًا يف املناسبات اخلاصة خالل الشهر كمولد اإلمام 
الرسور يف  وتشيع  األجواء،  تعّطر  التي  السالم(،  )عليه  احلسن 

قلوب احلارضات«.

العتبة الحسينية المقدسة توقع )مذكرة تعاون( 
لمدة خمس سنوات مع وزارة التعليم العالي

ُأمسياُتنا الرمضانية.. الثقافة والمتعة والفائدة 

األحرار/ حنان عبد األمري

العطاء الحسيني
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يف  االس���ب���اب  اه����م  م���ن  ان 
التوجه  ه��و  ال��دع��اء  استجابة 
ال  وتعاىل(وان  اهلل)سبحاته  اىل 
وقلبه  فقط  بلسانه  دعائه  يكون 
الدنيا االخرى,  بشؤون  مشغول 
اهلل  استقبله  اهلل  اىل  توجه  ومن 
بوجه الكريم, هذا حال االنسان 
حياة  عن  ودرس  بحث  ال��ذي 
اهل البيت)عليهم السالم(بعيدا 
وامل��ل��ذات  الشهوات  ك��ل  ع��ن 
واس��ت��ب��رص ب��ن��وره��م واه��ت��دى 
هداية  هو  فاالستبصار  هبدائهم, 
يشاء  من  اهلل  هبا  خيص  ربانية 
االطار  هذا  ويف   ... عباده  من 
باملستبرص  جملة)االحرار(التقت 
انواري  ابو هلرس  دينل  الشيخ 
املزيد  وملعرفة  الفلبني  دولة  من 

اجرينا  واستبصاره  حياته  عن 
معه احلوار التايل:�

*عرف نفسك للقراء ؟
هلرس  اب���و  دي��ن��ل  ال��ش��ي��خ   �
ان��واري( مهدي  ان��واري)اب��و 
التابعة  زامبوانغا  مدينة  م��ن 
م��ن��دن��او يف ج��ن��وب  جل���زي���رة 
عاما،   55 ع��م��ري  الفلبني، 
يف  البكالوريوس  عىل  حاصل 
جامعة  من  االسالمية  العلوم 
بروستي( يون  اوستيد  )مندناو 
يف الفلبني، وأعمل حاليا رئيسا 
»عليهم  البيت  اه��ل  جلمعية 
الفلبني  يف  اخل��ريي��ة  ال��س��الم« 
االم��ام  مسجد  يف  مجعة  وام��ام 
املهدي »عليه السالم« يف مدينة 

زامبوانغا. 

استبصارك  عن  *حدثنا 
ساعدك  التي  العوامل  وماهي 

عىل ذلك ؟
� ولدت من ابوين مسلمني عىل 
عندما  ولكن  الشافعي  املذهب 
بدا التشيع يف بالد الفلبني بداية 
السابق  القرن  من  الثامنينيات 
وحينذاك   1981 عام  وحتديدا 
الثانية  املرحلة  يف  طالبا  كنت 
االط��الع  ف��ق��ررت  اجلامعة  يف 
ومعرفة  الشيعي  املذهب  عىل 
التي  املعتقدات  او  اجلوانب  ما 
حي��ت��وهي��ا وب��ال��ف��ع��ل ت��م ذل��ك، 
عملية  يف  الرئيس  السبب  وان 
املذهب  ودخ��ويل  استبصاري 
احلق »مذهب اهل البيت عليهم 
السالم« يعود ألول كتاب قراته 
يف اجلامعة وهو كتاب »احلسني 

سفينة النجاة« للمفرس ابن كثري 
هنا  وم��ن  االنكليزية،  باللغة 
املذهب  عن  بالبحث  انطلقت 
الشيعي وبعد االنتهاء من قراءة 
الذي  املعنى  استوعبت  الكتاب 
حيتويه ووجدت مذكورا فيه ان 
املذهب  هو  البيت  اهل  مذهب 
بال  يتصل  ال���ذي  وه��و  احل��ق 
الكتاب  قرأت  وكذلك  حممد، 
اهل  مذهب  خيص  الذي  الثاين 
»االنقالب  بعنوان  وكان  البيت 
االنكليزية  باللغة  االسالمي« 
»قدس  اخلميني  لألمام  ايضا 
ال��ث��ال��ث  وال��ك��ت��اب  رسه«، 
لإلمام  »امل��راج��ع��ات«  ب��اس��م 
املوسوي،  الدين  رشف  السيد 
والبحث  مراجعايت  واستمرت 
بحدود  البيت  اهل  مذهب  عن 

المستبصر الفلبيني الشيخ دينل ابو هلرس انواري 

حاوره/ قاسم عبد اهلادي 
بعنوان »الحسين سفينة النجاة«
يعود ألول كتاب قراته في الجامعة

السبب الرئيس في استبصاري

حــــــــوار
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حــــــــوار
وحتديدا  وبعدها  الكاملة  السنة 
يف شهر سبتمرب من عام 1982 
املذهب  يف  ال��دخ��ول  ق���ررت 

الشيعي. 
*كيف وجدت املذهب الشيعي 

بعد الدخول اليه ؟
مذهب  هو  الشيعي  املذهب   �
البيت  اه���ل  وم��ذه��ب  احل���ق 
يقود  وال��ذي  السالم«  »عليهم 
املستقيم،  الطريق  اىل  الناس 
وان املذهب الشيعي يف احلقيقة 
هو مذهب اهل السنة اي السري 
النبوية  السنة  ع��ىل  وال��ع��م��ل 
بينه  ف���رق  وه��ن��اك  ال��رشي��ف��ة، 
خالل  من  االخ��رى  واملذاهب 

االفكار واالصول وغريها.
*اين درست احلوزة العلمية ؟

يف  العلمية  احل���وزة  درس��ت   �
الفلبني  يف  السنة  اهل  مدرسة 
ابتداًء  سنوات  ثامن  من  الكثر 
اواخ��ر  ويف   ،1982 ع��ام  م��ن 
عام 1990 وبعد املؤمتر العاملي 
يف  انعقد  ال��ذي  البيت  أله��ل 
طهران قدمنا طلب للمسؤولني 
يف مدينة قم املقدسة ان يقبلوننا 
تم  وبالفعل  هناك  ل��ل��دراس��ة 
قبولنا يف مدرسة احلجة املباركة 
ث���امن س��ن��وات،  مل���دة  ق���م  يف 
اللغتني  تعلمت  وح��ي��ن��ذاك 
ذلك  وبعد  والفارسية،  العربية 
تركنا   1998 عام  وبالتحديد 
ال��دراس��ة يف اي���ران وع��دن��ا اىل 

احلوزة  مدرسة  ألنشاء  الفلبني 
زامبوانغا  مدينة  يف  العلمية 
مندناو  ج��زي��رة  يف  تقع  ال��ت��ي 
جنوب الفلبني واملستمرة ليومنا 
بتزايد  امل��درس��ة  وه���ذه  ه���ذا، 
تناول  خالهلا  من  ويتم  مستمر 
الدروس احلوزية التي درسناها 
العلمية  احل��وزة  يف  وتعلمناها 

بمدينة قم املقدسة.      
عند  صعوبات  واجهت  *هل 

دخولك املذهب احلق ؟
الصعوبات  تلك  اواج���ه  مل   �
االس��ت��ب��ص��ار  الن  ال��ك��ث��رية 
اليمن  طريق  ع��ن  الينا  دخ��ل 
االنتشار  وب��دا  »ح��رضم��وت« 

وبالنسبة  الفلبني،  جنوب  يف 
ال��ف��ل��ب��ني  يف  ل���ل���ح���ك���وم���ة 
اي  مت��ارس  فأهنا)مسيحية(ال 
فكال  املواطنني  عىل  ضغوطات 
منا يامرس حرياته اخلاصة بعيدا 
عن الضغوطات احلكومية طاملا 
انت بعيد كل البعد عن الشؤون 
ال��س��ي��اس��ي��ة هل���ا، ول��ك��ن جل 
الصعوبات التي واجهتها كانت 
يب  املحيطني  االق��رب��اء  قبل  من 

الن افكارهم وهابية متعصبة.
*ك���ي���ف ت��غ��ل��ب��ت ع���ىل ه��ذه 

الصعوبات؟
االسالمي  الدين  من  تعلمنا   �
ومن  احلسنة  باألخالق  التحيل 
مستوعبون  نحن  ذل��ك  خ��الل 
عليهم  تغلبنا  فقد  ألخالقهم 

مل  وكذلك  املسلمة،  باملعاملة 
اي  يف  نخالفهم  او  نعاندهم 
مشكلة او عمل حتى ال يسبب 
لنا االختالف يف وجهات النظر 

مشاكل كبرية ال حيمد عقباها.
مع  دينية  مناظرات  لك  *هل 

الطوائف االخرى ؟
الشيعي  املذهب  دخ��ويل  بعد   �
ومناظرات  مناقشات  خضت 
االخ��رى  الطوائف  م��ع  كثرية 
بدخول  أث��م��رت  اهلل  وبفضل 
ع���دد غ��ري حم����دود م��ن��ه��م اىل 
من  وخاصة  الشيعي  املذهب 
قبل  كان  ألنه  اجلامعات،  طلبة 
يف  جامعة  لدينا  استبصاري 

جامعة  باسم  الفلبني  جنوب 
حتتوي  وكانت  السنية  التبليغ 
السنة  اه��ل  م��ن  مبلغني  ع��ىل 
بالنسبة  اجيابيا  كان  االمر  وهذا 
يل حيث من خالل هذه اجلامعة 
البيت  اهل  افكار  بطرح  قمت 
الطلبة  عىل  ال��س��الم«  »عليهم 
النهائية  والنتيجة  فشيئا  شيئا 
واالن  منهم  الكثري  كسبت 
الفلبني  مجيع  يف  منترش  التشيع 

حتى يف العاصمة مانيال.
ال��ت��ي  ال��ط��ق��وس  م���ا ه���ي   *

متارسوهنا يف بالدكم ؟
ن���امرس  ال��ف��ل��ب��ني  يف  االن   �
احلسينية  والشعائر  الطقوس 
عىل اكمل وجه باسم )يا لثارات 
احلسني(والذي يتضمن دورات 

القران  وتعليم  واالصول  الفقه 
الكريم بام يف ذلك جمالس العزاء 
الطعام  وم��أدب��ات  احلسينية 
من  وغ��ريه��ا  مستمر  بشكل 
استطعنا  وحاليا  الكثرية,  االمور 
مدن  يف  مسجدا   11 انشاء  من 
خمتلفة نامرس عليها اعاملنا بكل 

حرية.
اىل  حضورك  لنا  تصف  *كيف 
بام يف ذلك زيارة االمام  كربالء 

احلسني »عليه السالم« ؟
عامة  ال��ع��راق  يف  ال��ت��واج��د   �
يف  ب��ام  خاصة  ك��رب��الء  ومدينة 
هو  املقدسة  املراقد  زيارة  ذلك 
رشف عظيم ألي مسلم يف بقاع 

االرض، وبدورنا ترشفنا بزيارة 
االئمة االطهار »عليهام السالم«, 
تقوم  ما  انتباهنا  لفت  وحقيقة 
للعتبتني  العامتان  االمانتان  به 
والعباسية  احلسينية  املقدستني 
بتطوير  ومبارك  كبري  عمل  من 
البنى التحتية ومّل شمل املسلمني 
من  للعديد  اقامتها  خالل  من 
العلمية  واملؤمترات  املهرجانات 
من  كبري  عدد  فيها  يشارك  التي 
املختلفة  والطوائف  القوميات 
وان  كبري  عمل  ذاته  بحد  وهو 
االم��ام  ان  ع��ىل  ي��دل  فهو  دل 
للعامل  السالم«  »عليه  احلسني 
امجع وليس لفئة او طائفة معينة، 
الزيارة  واستفدنا كثريا من هذه 

وجتديد البيعة لسيد الشهداء.

درست الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة ثمان سنوات
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رأي

في عام 1917 احتلت بريطانيا العراق وانتزعته من سيطرة الدولة العثمانية بعد اربعة قرون 
من الحكم العثماني، وقد فرضت الس���لطات البريطانية بعد االحتالل اس���تخدام العملة 

الهندية المتمثلة بالروبية المعدنية والورقية واجزائها المتمثلة بالعانة ومضاعفاتها .

آثار وتراث

تاريخ العملة العراقية.. 

يف  متداوال  العمالت  هذه  استخدام  وظل 
حتى  العثامنية  العمالت  جانب  اىل  العراق 
أصدر  حني   1920 ع��ام  من  نيسان   15
اوقف  ام��را  الربيطاين  العسكري  احلاكم 
وابقى  العثامنية  العمالت  تداول  بموجبه 

فقط تداول العمالت اهلندية .
ويف عام 1921 تم تأسيس اململكة العراقية 
وتوج امللك فيصل االول ملكا عليها , وقد 
ظلت العمالت اهلندية هي املتداولة يف هذه 
الدولة اجلديدة وهو امر كان يوحي بجانب 
منه بعدم السيادة الكاملة . بعد ذلك بحوايل 
القانون رقم 44 لسنة  عرش سنوات صدر 
1931 والذي تشكلت بموجبه جلنة العملة 
العراقية والتي انيط بمسؤوليتها امر اصدار 
اص��دار  استغرق   . جديدة  عراقية  عملة 
العملة العراقية بعض الوقت , ففي 16 اذار 
من عام 1932 صدرت اول عملة عراقية 
جديدة ورقية تتمثل بالدينار العراقي الذي 
اسم  حتمل  وه��ي   , فلس  ال��ف  من  يتكون 
امللك  وصورة  االعىل  يف  العراقية  احلكومة 
يف  العملة  وقيمة  اليمني  اىل  االول  فيصل 

باللغة  العملة مكتوبا  . وكان وجه  الوسط 
االنكليزية  باللغة  مكتوبا  وظهرها  العربية 
اي  للترصيف يف  قابلة  لكوهنا كانت عملة 
مكان يف العامل . وحتمل املسكوكات النقدية 
فيصل  امللك  وج��ه  ص��ورة  وجهها  ع��ىل 
وعىل  اليمنى  اجلهة  نحو  متجهة  االول 
اليمنى  اجلهة  يف  االول(  )فيصل  كلمتي 
اما   . اليرسى  اجلهة  يف  العراق(  )ملك  و 
يوجد  صغرية  دائرة  ففيه  املسكوكات  ظهر 
يف وسطها فئة العملة وحتتها كلمة )فلس( 

العراقية(  )اململكة  كلمتي  الدائرة  وحول 
و  االعىل  يف  )اململكة(  كلمة  تكون  بحيث 
)العراقية( يف االسفل , يفصل بينهام التاريخ 
امليالدي  والتاريخ  اليمني  عىل  اهلجري 
املسكوكة  حافة  وت��ك��ون   . اليسار  ع��ىل 
ومقوسة  الفضية  للفئات  بالنسبة  مسننة 
 . للربونزية  ومسطحة  النيكلية  للفئات 
ورضب  الورقية  النقدية  االوراق  طبع  تم 
يف  لندن  يف  املعدنية  النقدية  املسكوكات 

بريطانيا .
استمر تداول الروبية واآلنة )العانة( اهلندية 
اىل جانب العمالت العراقية حتى 10-1-
تداوهلا  بايقاف  ام��ر  ص��در  حيث   1932
واالقتصار يف التداول عىل العملة العراقية 
وقتنا  يف  جدا  نادرة  هي  العمالت  وهذه   .
اذ  منها  الكبرية  الفئات  خصوصا  احلارض 
دنانري اجلديدة )او  العرشة  يبلغ سعر ورقة 
االف  عدة  الطبعة  هذه  من  جدا(  النظيفة 
منها  دينار  املئة  ورقة  اما   , ال��دوالرات  من 
فسعرها خيايل . وفيام ييل ملف حيتوي صور 

لعمالت عهد امللك فيصل االول .

وسام الشاجلي*
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صوت الشيعةتنمية بشرية
-1933( غازي  امللك  عهد  عمالت   –2

)1933
يف  ب��رين  إىل  األول  فيصل  امل��ل��ك  س��اف��ر 
رحلة  يف   1933 عام  ايلول   1 يف  سويرسا 
عالج وإجراء فحوص دورية . وبعد سبعه 
عن  ُأعلن  ايلول   8 يف  اي   , سفره  من  أيام 
اعالن  كان   . به  أملت  قلبية  ازمة  أثر  وفاته 
كبرية  مفاجأة  االول  فيصل  امللك  وف��اة 
صحف  ن��رشت  وق��د   , ال��ع��راق  يف  للناس 
املعارضة العراقية بأن هناك ما جيلب الشك 
يف  وشككت   ، طبيعية  تكن  مل  الوفاة  بان 
دور بريطانيا يف القضاء عليه . وقد قيل يف 
للقضاء  دبرت  قد  مؤامرة  هناك  بأن  وقتها 
عىل امللك شاركت فيها املمرضة التي كانت 
ترشف عىل عالجه من خالل دس السم له 
التي اعطيت له . وكان قد اعلن  يف احلقنة 
يف عام 1924 عن اختيار االمري غازي وليا 
لعهد العراق حني كان يف الربعة عرشة من 

عمره .
حال سامع االمري غازي بوفاة والده اتصل 
له  يمد  ان  منه  وطلب  الربيطاين  بالسفري 
االنتقال  اوض��اع  ترتيب  يف  املساعدة  يد 
هتيئة  بالفعل  تم   . للسلطة  الدستوري 
العالن  عجل  عىل  الدستورية  الظروف 
باليوم  ملكا  )غ��ازي(  االم��ري  العهد  ويل 
الوزراء  حرضه  بسيط  احتفال  ويف   . نفسه 
اقسم  والنواب(  )االعيان  جمليس  ورئيسا 
اليمني  سنة   23 عمره  وكان  اجلديد  امللك 
الدستورية ثم اعلن خرب تتوجيه عىل الناس 
واصبح اسمه »غازي االول ملك العراق« 

.
 ,  1934 ع���ام  م��ن  ث���اين  ت��رشي��ن   29 يف 
 1931 لسنة   44 رقم  القانون  وبموجب 
تم اصدار عملة ورقية جديدة حتمل صورة 

امللك غازي.
املسكوكات  ه��ذه  م��واص��ف��ات  وك��ان��ت 
مثيالهتا  النواحي  مجيع  من  تشابه  النقدية 
االول  فيصل  امللك  عهد  يف  سّكت  التي 
باستثاء اهنا حتمل عىل وجهها صورة امللك 

غازي االول متجهة اىل اليسار .

بل  مستقرا  غ��ازي  امللك  حكم  يكن  مل 
خضع اىل الكثري من التجاذبات واالزمات 
السياسية , كام ان امللك الشاب كان منرصفا 
من  اكثر  الشخصية  هواياته  ممارسة  اىل 
انرصافه اىل تدبري شؤون احلكم . ويف ليلة 
مل  ما  حدث   1939 عام  من  نيسان   4/3
سيارة  اصطدمت  حيث  باحلسبان  يكن 
القريبة  امللك غازي بأحد اعمدة الكهرباء 
من قرص الزهور يف منطقة احلارثية وسقط 
العمود عىل رأس امللك حيث وفاه االجل 

بعد احلادث بساعة تقريبا ومل يكن بعد قد 
بلغ الثالثني من عمره.

ايضا  االول  غ��ازي  امللك  عمالت  تعترب 
حاليا  تباع  وه��ي  ال��ن��ادرة  العمالت  من 
الثمن  باهظة  باسعار  العاملية  امل��زادات  يف 

خصوصا الفئات الكبرية منها.
* باحث يف شؤون الرتاث

آثار وتراث

وسام الشاجلي*
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حميد كريم كلكاويخرجوا عن الصلوات

َخ�����������������رج �حل���������������س�������ن م������ل������ب������ي������ًا دع�������������و�ت
�أق���������������دم �إل������ي������ن������ا ������س�����ي�����دي ج����������ار �ل�����ع�����دى
ك�����������لُّ ع������ل������ى م��������ا ي���������س����ت����ه����ي����ه م��������ن �ل����ع����ل����ى
م���ل���ب���ي���ًا �حل�����������س�����ن  ي��������اأت��������ي  �ن  ق�����ب�����ل  م��������ن 
������س�����ل�����ى ب������ه������م �ب�����������ن �ل�����ع�����ق�����ي�����ل ود�ع��������ي��������ًا
ق��������د ج����������اء �����س����خ���������ص و�ح�����������������دً� م����ت����ن����ك����رً�
ه���ن���ا ه��������ا  �ر�دو�  وم����������ا  �حل�����������س�����ن  ج����������اء 
ق�����ت�����ل�����وه ب�������ل ذب�������ح�������وه ل�����ك�����ن م�������ا �ك����ت����ف����و�
وت�����������س�����اب�����ق�����و� ن�����ح�����و �ل�����ر������س�����ي�����ع ب����رم����ي����ه
م�������ا ذن������������ُب ه����������ذ� �ل�����ط�����ف�����ل ي���������س����ب����ح ه����ك����ذ�
�����������رو� ن������زالءه������ا ح��������رق��������و� �خل��������ي��������ام و�������������سّ

ل������ر�������س������ائ������ل ق���������د �أ�������س������ب������ح������ت �����س����ف����ق����ات
ج��������م��������ر�ِت ت�������ق�������ّرح�������ت  �ل��������ق��������ل��������وَب  �ّن 
�ل���������س����ب����ه����ات ع������ل������ى  �ك���������ره���������م  �ّن  ب���������ل 
ب������ع������ث �ل�����������س�����ف�����ر ب�������اأط�������ي�������ب �ل�����ط�����ل�����ب�����ات
ب����ال����ن���������س����ر ب�������ل خ�������رج�������و� ع�������ن �ل���������س����ل����و�ت
�الآت���������������ي �حل�����������������س��������ن  �ن  ف��������ت�����������������س��������ور� 
ي���������ا وي������ح������ه������م م���������ن خ��������دع��������ة �ل��������ع��������ر�ت
و������س�����ع�����و� �ل����������روؤو�����������ص ب���������س����اه����ق �ل�����ق�����ن�����و�ت
ح���������ت���������ى �������������س�����������اب�����������وه ن���������ب���������ل ط�������غ�������ات
������س�����ف�����ات �مل�������ر��������س�������ع�������ن  ق�������ت�������ل  �ن  ه����������ل 
ح�����ت�����ى �ل�����������س�����م�����اء ب�����ك�����ت ع�����ل�����ى �ل������ف������ل������و�ِت
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رحيم الشاهر 

ك�����ت�����ب�����ْت دم������������������اوؤك ف��������ال��������دم��������اُء ق��������و�يف 
ق�������ت�������ل�������و� ب�������ج�������رح�������ك �م�������������ة �أزل����������ي����������ًة 
ع���ق���ي���م���ه���ا  خ�����������س�����م   يف  )م��������ك��������ُة(  ول�������دت�������ك 
ق�����ت�����ل�����وك م�����اق�����ت�����ل�����و� ������س�����ي�����اءك و�ل���������س����ن����ا 
ي����������ار�ه����������ب����������ا  �أف������������اك������������ه ف����������ق����������ر�وؤه 
ي��������ام��������ن ب������ع������دل������ك ل������ل�������������س������اة م���������������وؤذٌن

م����������������از�ل ح���������س����ن����ك ب������اجل������ف������ون م���ع���ل���ق���ا 
ي�������ام�������ن ل��������ه ف������ت������ح �ل�������������س������م������اء م�������ب�������ارٌك

جن���������ف �مل�������ب�������اه�������ج ت�������رت�������دي�������ك ب����ك����وك����ب 
�������س������اءل������ُت ع������دل������ك ع�������ن خ���������اف زم����ان����ن����ا 
ج����م����ٌة و�مل������������ظ������������امُل   ع������ن������ا  ت�������ر��������ص  مل 

ق����ا�����س����ي����َت ف�����ق�����رك م������ن غ�����ن�����اك ت���و�����س���ع���ا 
ف������زع������ي������ُم ح�����ا������س�����رن�����ا ي������ن������وء ب���ب���ط���ن���ٍة
وف�������ق�������ر ح������ا�������س������رن������ا مي��������������وُت ت�����������س�����ور� 
ع����ج����ب �ل�����ي�����ه�����ودي م������ن ر��������س�������ادك و�ل�����ه�����دى 
ق��������دم��������ت��������ُه، �أخ�������������������رَت ن�����ف�����������س�����ك ل���ل���ع���ا

�الأع����������������������ر�ِف! حم�����������س�����ر  يف  ي��������او�ق��������ف��������ا 
ق�����������رو� �ل���������س����م����و�����ص مب�����ل�����ة �الأح���������ن���������اِف!
وروت���������������ك زم���������������زُم ن������������ادر �الأو������������س�����������اِف!
ي�������ام�������ن ب������ه������ام������ك �آي�������������ة �الأ�������������س������������ر�ِف!
ح������ت������ى رك���������وع���������ك ب������������������اذٌل وم������������������و�يف !
�الأ�����������س����������اِف! و�رث  �ل�������ع�������د�ل�������ة  م�����ل�����ك 
و�������س������ن������ن ده�������������رك زل��������زل��������ت ب��������ط��������و�ِف!
و�الأر��������������������ص م�����ن�����ه �أث���������م���������رت ب�����ق�����ط�����اِف!
وت���������������س�������وغ م������ن������ك م�������زي�������ة �الإحت�������������������اِف!
ب��������ق��������و�يف! درة  زه����������������دك  ون��������ظ��������م��������ُت 
وب�����ط�����ي�����ن�����ن�����ا م������ت������ع������دد �الإج������������ح������������اِف!
ومب���������������لء ك������ف������ك ث���������������روة �الإي���������������������اِف!
�الآالِف! م������ك�������������س������وة  ث��������������رو�ُت��������������ه 
وذئ��������اب��������ن��������ا �����س����ب����ع����ت م��������ن �الإت�������������������اِف!
مل��������ا وق��������ف��������َت ب�����ل�����ح�����ظ�����ِة �الإن�����������������س��������اِف!
ف����ب����ك����ى ل�����ع�����دل�����ك ر�ه���������������ُب �الأع�������������������ر�ِف!

مارد الجاللين
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تلك
 القبة العظمى

خالد غانم الطائي

وقفت مذهوال ً...عندما عانقت قبتك �ل�سما
و�نتظمت �لنجوم يف ُعقد متاأالأ حولها

و�ذ هوت عليها �ل�سم�ص لتلثمها ُقبا
و�سجد �لقمر عندها مقتب�سًا من نورها

وقفت مذهواًل فقد طاأطاأت �جلبال هاماتها حياًء منها
وت�سابقت �لرياح �ليها لن�سر طيبها

و�زد�دت قطر�ت �ملطر طهورً� مبام�ستها
وحلَّقت حولها �حلمائم و�ل�سام مطلبها

وقفت مذهواًل وكم طافت حتتها قلوب ولهى وعط�سى
وحماجر جرت دموعها عليك بحرقة و�أ�سى

و�سمائر تبتغي مبودتك عند �هلل �لُزلفى
و�أكف دعاء رفعت و�أل�سن نطقت �ستى

برفيع �ل�سوت تارة ً و�خرى بنجوى
تلك �لقبة �لعظمى �لتي ت�سّرفت بابن �مل�سطفى 

و�بن فاطمة �لزهر�ء وعلي �ملرت�سى
هو �سيد �ل�سهد�ء و�خ �حل�سن �ملجتبى
�نها قبة �حل�سن وهي لل�سموخ منتهى

و�ل�ساة و�ل�سام على حممد و�آله خر �لورى
ما ��سرقت �سم�ص وحل دجى.
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حسن البياتيهذي الدماء

�ساأدعو لكم
فوؤ�دً� حزين

ودمع يفي�ص 
ك�سيل �لدماء
عر�ق غريب

�ناجيك ربي.. �سي�سمت قلبه
�أيا رب �نت �لرحيم �لكرمي

�إله �ملحبة
هي �لنار

فتنة هذي �لعرو�ص

وقفت مذهوال ً...عندما عانقت قبتك �ل�سما
و�نتظمت �لنجوم يف ُعقد متاأالأ حولها

و�ذ هوت عليها �ل�سم�ص لتلثمها ُقبا
و�سجد �لقمر عندها مقتب�سًا من نورها

وقفت مذهواًل فقد طاأطاأت �جلبال هاماتها حياًء منها
وت�سابقت �لرياح �ليها لن�سر طيبها

و�زد�دت قطر�ت �ملطر طهورً� مبام�ستها
وحلَّقت حولها �حلمائم و�ل�سام مطلبها

وقفت مذهواًل وكم طافت حتتها قلوب ولهى وعط�سى
وحماجر جرت دموعها عليك بحرقة و�أ�سى

و�سمائر تبتغي مبودتك عند �هلل �لُزلفى
و�أكف دعاء رفعت و�أل�سن نطقت �ستى

برفيع �ل�سوت تارة ً و�خرى بنجوى
تلك �لقبة �لعظمى �لتي ت�سّرفت بابن �مل�سطفى 

و�بن فاطمة �لزهر�ء وعلي �ملرت�سى
هو �سيد �ل�سهد�ء و�خ �حل�سن �ملجتبى
�نها قبة �حل�سن وهي لل�سموخ منتهى

و�ل�ساة و�ل�سام على حممد و�آله خر �لورى
ما ��سرقت �سم�ص وحل دجى.

هو �جلبت يلب�ص ثوب علي
هو �لطاغوت ي�سفك هذي �لدماء

�إلهي
�أل�ست �لذي قد ق�سمت �لعر�ق

باد �حل�سن
باد �حل�سارة

باد �لكر�مة و�النبياء
باد �لنخيل
باد �لفر�ت

باد دجلة
و��سبال دجلة

ملاذ� ��ستد�ر �لزمن علينا
و�ساق باأهله

�سام عليك
�سام عليك

هنيئًا لرتبك
هذي �لدماء

هنيئًا قو�فل ��سبالنا و�والدنا من 
�ل�سهد�ء

�ساأدعو لكم
�ساأدعو لكم

االدبية
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مشاركات

    د. فاطمة الصايغ
ظاهرة الخرس االجتماعي

متمثلة  نراها  بتنا  التي  املقلقة  الظواهر  من 
»اخلرس  ظاهرة  هي  يوم  كل  أعيننا  أمام 
عن  االنشغال  ظاهرة  االجتامعي«.إهنا 
الذكية،  باألجهزة  معنا  وه��م  اآلخرين 
فقط،  بجسده  موجودًا  الشخص  فيكون 
أما عقله وفكره فهو منشغل مع آخرين يف 
عامل افرتايض من صنع خياله. وربام تنفض 
املوجودين  ب��ني  ي��دور  أن  دون  اجللسة 
سوى كلامت حمدودة.أهنا إحدى الظواهر 
عىل  تسيطر  نراها  التي  املقلقة  العرصية 
حياتنا ونتقبلها دون أن نكون قادرين عىل 
اجتامع  علامء  حذر  لقد  عليها.  السيطرة 
الظاهرة  ه��ذه  تنامي  م��ن  وأكاديميون 
الشباب، كام  السلبي خاصة عىل  وتأثريها 
هبذه  توعية  ن��دوة  ال��زواج  صندوق  عقد 
االجتامعي  الرتابط  عىل  وتبعاهتا  الظاهرة 

والتكاتف األرسي.
الكثريين  تؤرق  اآلن  باتت  الظاهرة  هذه 
بالشأن  واملنشغلني  األم��ور  أول��ي��اء  من 
االج��ت��امع  ع��ل��امء  ت���ؤرق  ك��ام  التعليمي 
االجتامعي.وسبب  بالشأن  واملهتمني 
املبارش  االعتامد  هو  الظاهرة  هذا  تفاقم 

ع��ىل األج��ه��زة ال��ذك��ي��ة ب��أن��واع��ه��ا، هذه 
تتنوع  استخداماهتا  باتت  التي  األجهزة 
حياتنا  يف  تواجدها  يتزايد  كام  ي��وم  كل 
العامة واخلاصة.إجيابياهتا عدة ولكن أيضًا 
العالقات  طبيعة  عىل  السلبية  مردوداهتا 
كثرية.  املجتمع  يف  واإلنسانية  االجتامعية 
األجهزة  هلذه  السوية  غري  االستخدامات 
أوج��د  عليها؛  املبالغ  باالعتامد  وذل��ك 
اخلرس  ظاهرة  منها  عدة  سلبية  ظواهر 

االجتامعي.
ف��ام ه��ي ه��ذه ال��ظ��اه��رة؟ وك��ي��ف يمكن 
منها  الوقاية  يمكن  هل  بل  منها،  الوقاية 
عىل  الكبري  واالعتامد  التزايد  ذلك  ظل  يف 
احلياة  جوانب  كل  يف  الذكية  األج��ه��زة 
يمكن  هل  اآلخرين؟  مع  التواصل  ويف 
أم  االجتامعي  اخلرس  لظاهرة  حل  إجياد 
إال  يمكن  وال  اجلديد  العرص  مرض  أهنا 
احلضارية  الرضائب  من  كرضيبة  تقبلها 
الظاهرة  ندفعها؟هذه  بتنا  التي  العديدة 
بتنا نراها بعد أن تزايد استخدام التقنيات 
ودخوهلا  االجتامعي  التواصل  ووسائل 
كل منزل ووصوهلا إىل كل يد تقريبًا.فمام 

ال شك فيه أننا بتنا نعيش يف زمن ال غنى 
ووسائل  املتنوعة  التقنية  وسائل  عن  فيه 
أدى  التي  املختلفة  االجتامعي  التواصل 
سهولة  يف  فقط  ليس  هلا  استخدامنا  تزايد 
ولكن  اآلخ��ري��ن  م��ع  التواصل  ورسع��ة 
ومشاغلنا  أعاملنا  من  الكثري  قضاء  إىل 
شك  ال  خالهلا.فمام  من  احليوية  اليومية 
أننا أصبحنا ال نستطيع االستغناء عن  فيه 
يف  فاستخداماهتا  ولذا  التكنولوجيا  تلك 
تزايد. ولكن يف الوقت نفسه ال جيب ترك 
ألن  رقابة  أي  ودون  الغارب  عىل  احلبل 
تؤدى  س��وف  هلا  السيئة  االستخدامات 
إىل إجياد جمتمع بعيد كل البعد عن جمتمعنا 
االجتامع  علامء  دور  فيه.إن  نعيش  الذي 
واملتخصصني اإلشارة إىل مواضع اخللل، 
البحث  املجتمع  بأمر  املنشغلني  ودور 
هتدد  التي  املقلقة  للظواهر  حلول  عن 
العالقات االجتامعية وتؤثر عليها. فمتانة 
القاطنني  البرش  بني  االجتامعية  العالقات 
يف جمتمع واحد قضية مهمة ألمن املجتمع 

وسالمته.
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مشاركات

 حسن كاظم الفتال 
ال ثقافة بال دين وال دين بال ثقافة

معينة  مؤسسة  يف  يعمل  أح��ده��م  ك��ان 
أنه كان يتقاىض أجرا  بوظيفة ما . ويبدو 
يعينه عىل أن يلبي بعض متطلبات حياته 
أن  أصدقائه  أحد  منه  طلب  يوم  .ذات 
يسعى بالتوسط له ألن يعمل يف املؤسسة 
نفسها بأي وظيفة وبأي مرتب لعله يبعد 
ف��راح  وامل��ع��ان��اة  العيش  شظف  عنه  ب��ه 
لصاحبه  يقدم  املؤسسة  تلك  يف  العامل 
بأنه  مبينا  اإلعتذارات  من  طويلة  قائمة 
أو  مساعدة  أية  له  يقدم  أن  بوسعه  ليس 
املؤسسة،  العمل يف  تسهيل ما يمكنه من 
لكنه هو مل يلفح بإقناعه، وحني أحس بأنه 
عجز عن إقناع صاحبه هبذه االعتذارات 
قرر أن يفصح عن نيته ويعلن عن حرصه 
عليه وبعد نقاش وجدال وسجال قرر أن 
نصيحة  له  يقدم  ناصحا  لصاحبه  يكون 

ووعظا جمانيا قائال : صاحبي العزيز/ 
يف  العمل  آلية  تطبيق  جتيد  ال  أن  أخشى 
مؤسسة يطلق عليها أهُلها أسم ) دينية (. 
إعالمية   . دينية   : مؤسسة  أهنا  ويزعمون 
أدبية  أو  أو فكرية  ثقافية  أو   . أو صحفية 
هي  حتسبها  وأنت   . توعوية  أو   . فنية  أو 
ما ال  ستواجه  بأنك  تأمل  باإلسم(  )بس 
تتوقعه من قبل . يتحتم عليك أن تستعد 
ال  ما  كل  تستوعب  ألن  االستعداد  أتم 
خيطر عىل بال أحد مما ستواجهه . وبام أنك 
نيتك  وصفاء  تفكريك  ريعان  يف  مازلت 

ونقاء ختيالتك . أخشى أن ال يسعك أن 
.فتسول  العشوائية  السياقات  تستوعب 
إلجياد  أو  للبحث  تدعو  أن  نفسك  لك 
يروق  ال  ما  وه��ذا   . عمل  اسرتاتيجية 
التقييم  إنعدام  حيزنك  أن  .أو  للبعض 
أو  متاما.  مغيب  أنه  وتلمس  املؤسسة  يف 
بأن  فيومهك  الشيطان  بحلمك  يذهب 
وال  فيها  للقيمة  وال  للقيم  ال  وجود  ال 
للخربة وال للعلمية وال للثقافة وال للعمر 
وال للِقَدم وال للموهبة وال للمهارة وال 
لإلبداع والطاقة املتوهجة وال لإلخالص 
املعايري  وأن   . البتة  للحرص  بالعمل وال 
األخ��رى  هي  واملقاييس  واإلعتبارات 
أو  فاحص  عن  للبحث  تسعى  .أو  مغيبة 
ِمْن  بِيَث  اخْلَ َيِميَز  َحتَّى   ( منصف  حكم 
ييِِّب ( فتحسب أن ال فيصل بني الغث  الطَّ
املفاضلة  .إنام  والرديء  واجليد  والسمني 
هو  م��ن  أو  عمياء  بطاعة  للمستجيب 
واألقل  عمرا  ولألصغر  للمزاج  اقرب 
خربة وموهبة ومهارة واألكثر صلة باملك 
واملؤسسة  له.  تزلفا  واألق��وى  املؤسسة 
الصحيح  السياق  هو  تتبعه  ما  أن  ترى 
لكنك تفرسه بأنه إقصاء وهتميش وإلغاء 
يتصوره  مما  ذلك  وغري  اآلخرين  أدوار 
من  أح��ق  بأهنم  يزعمون  الذين  بعض 
احلقيقية  باملؤهالت  لتمتعهم  سواهم 
الفينة  بني  سمعك  يطرق  راح  إن  .أو 

واألخرى ما يظهر من ترديد مصطلحات 
من  والتجرد  واالستقاللية  احليادية   :
بأنه جمرد  تظن  فال  امليوالت واإلجتاهات 
أو   . املحيل  لإلستهالك  يصلح  ضجيج 
ال  ومهية  عناوين  إال  هي  ما  بأهنا  تظن 
وجود هلا إنام هي نتيجة ) أضغاث أحالم 
(. أما بريق الشعارات املرفوعة املخطوطة 
ومعلقة  مزركشة  مجيلة  يافطات  ع��ىل 
تقارهنا  ال  جيدا  هبا  متعن  الواجهات  عىل 
بسواها مما ال يريض الناس فهي ليست : 
أو   ) َماًء  ْمآُن  الظَّ َسُبُه  حَيْ بِِقيَعٍة  اٍب  َكرَسَ  (
أهنا وجدت لإلغراء . عند ذاك تنفر عنها 
 . الظمأ  يعترصك  حني  حتى  تقرهبا  وال 
)إىَِل  تأوي  ألن  سعيك  تسعى  أن  وتنوي 
بدينك  لتسلم   ) َوَمِعنٍي  َقَراٍر  َذاِت  َرْب��َوٍة 
حصل  فلو   . اهل���الك  ع��ىل  ت��رشف  وال 
ودامهك كل ذلك ال سمح اهلل هل لك أن 
تصرب وال يريبك ذلك؟ . وال ترتعد وال 
تتخاذل ؟. أم عىل الفور ترصح بأنك حتيا 
؟فارتعد   ) زمن  آخر  إسالم   ( بيئة  وسط 
 : يقول  وهو  اخللف  إىل  وارت��د  صاحبه 
أن  دون  وح��دي  السبيل  أسلك  دعني 
.وحتى  سالكيه  لقلة  الطريق  أستوحش 
ويعينني  إيامين  يقوي  وتعلم  بثقافة  أتزود 
عىل حتمل كل ذلك لو حصل ال سمح اهلل 

: فإن ال دين بال ثقافة وال ثقافة بال دين.
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الكتب

عقدُة
 العداء للمؤسسة الدينية

مهدي  حم��م��د  ال��ع��الم��ة  ع��ك��َف 
تأليف  عىل  اهلل(،  )رمح��ه  اآلصفي 
بعنوان  بمقالة،  أشبه  صغري  كتيب 
)امل��ؤس��س��ة ال��دي��ن��ي��ة ب��ني ال��واق��ع 
الظنون  إبعاد  أجل  من  واالفرتاء(، 
والتهم التي ُألصقت باطاًل باملذهب 
أنفسهم  يّدعون  ومم��ن  اجلعفري، 

موالني هلذا املذهب احلق.
)تسقيط  ف��رع��ي  ع��ن��وان  وحت���ت 
اآلصفي:  يقول  الدينية(،  املؤسسة 
ب��ي��دي ك��ت��اب��ان لبعض  ل��ق��د وق���ع 
ب��ع��ن��وان )حمنة  أح��دمه��ا  اخل��ط��ب��اء، 
بعنوان  والثاين  الواقع(  من  اهلروب 
)جولة يف دهاليز مظلمة(، وكنت قد 
قرأت له من قبل ثالث جملدات من 
خالل  من  الصادقني(،  )مع  كتاب 
الكاتب  أن  وج��دت  ال��ق��راءة  ه��ذه 
ح��دود  )إىل  ش��دي��د  ول��ع  يتمّلكه 
للمؤسسة  اجل��ارح  بالنقد  ال��رشه(، 
األموال  مع  تعاملها  وطريقة  الدينية 

وعالقاهتا السياسية واالجتامعية.
ح��دود  لألسف  النقد  ه��ذا  ويبلغ 
والتخريب  والتسقيط  التشهري 
جزافًا،  الكاتب  يرسلها  باهتامات 
وبينة..  وحجة  دليل  أي  دون  ومن 

وهو ما هنى اهلل تعاىل عنه أشد النهى.
هذه  يقرأ  والذي  اآلصفي،  ويضيف 
الكتب يعرف أن الكاتب هبذه الطريقة 

الدينية  املؤسسة  عن  هبا  يتحدث  التي 
عند الشيعة يعمل عىل ختريب املؤسسة 
)املرجعية،  األربعة  بمكوناهتا  الدينية 
املنرب  العلمية،  احلوزات  األمر،  والية 
ذلك  يقصد  ك��ان  س��واء  احلسيني(، 
األع��امل  يف  النتائج  ف��إن  يقصد  ال  أم 

االجتامعية ال تتبع دائام نية العاملني.
السلبي ألمثال كتاب )جولة يف  الدور 

دهاليز مظلمة(:
يقول اآلصفي: أن للتجريح والتشهري 
هذا  صفحات  أكثر  يف  ن��ق��رأه  ال��ذي 

إفساد  يف  واسع  سلبي  دور  الكتاب، 
باملؤسسة  الناس  من  رشائ��ح  عالقة 
الدينية، أراده الكاتب عن عمد وقصد 
يؤدي  أّنه  الكاتب  وعرف  يرده،  مل  أم 
عالقة  يف  التخريبية  النتائج  هذه  إىل 
الدينية  باملؤسسة  اجلمهور  من  رشائح 
أم مل يعرف.. ويف رأيي أنه أذكى من أن 
يفهمها،  وال  احلقائق،  هذه  عنه  تغيب 
بل هو يتجاوز تسقيط األفراد والرموز 
من  النيل  إىل  الدينية  املؤسسة  وأعمدة 

نظام املؤسسة الدينية كلها.

ح������وار
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من  احل��ذر  إىل  شبابنا  ألدع��و  املقال  ه��ذا  أكتب  إن��ام  اآلصفي،  ويضيف 
هذه  بمثل  وقلوهبم  عقوهلم  تتلوث  لئال  كثرية،  وهي  وأمثاهلا  الكتب  هذه 
الروايات والقصص املنتحلة عىل تارخينا املعارص يف الظروف الصعبة التي 

تواجهها امتنا واملؤسسة الدينية اليوم.
ويؤكد اآلصفي أن نسبة عالية جدًا من هذه الكلامت التسقيطية تستند إىل 
دعوى الكاتب فقط، وليس يذكر هلذه الدعاوي دلياًل وحجة وبينة رشعية 
وعىل  فتاوى،  يصدر  وكأنه  ويرسلها  املؤمنني،  حرمات  انتهاك  له  يسوغ 

الناس أن يتعبدوا هبا وال يطالبوه بدليل!.
ومن الشواهد عىل الدعاوي اجلزافية يف هذين الكتابني:

ببطانتهم  الشيعة  بمرجعية  تفردوا  الذين  الطائفة  مراجع  يتهم  فالكاتب 
وحاشيتهم مثل الفقيه اإلمام السيد أبو احلسن األصفهاين، واإلمام احلكيم 
بالعاملة  املسلمني  أئمة  من  وغريهم  تعاىل(،  اهلل  )رمح��ه  اخلوئي  واإلم��ام 
املسّلامت  إرسال  ذلك  ويرسل  حترج  أي  دون  من  إيران،  يف  هبلوي  لنظام 

الواضحات، التي ال تقبل التشكيك.
ومل يسلم منه حتى السيد عبد اهلادي الشريازي )قدس رسه(، الذي كان من 
أبعد الناس عن هذه االفرتاءات، والشيخ حممد كاظم اخلراساين املعروف 
ب� )األخوند( صاحب الكفاية، والسيد حممد كاظم اليزدي واملريزا حسني 
التعبري  أنه قد ساءين كثريًا  النائيني.. ويذكر اآلصفي يف صفحات أخرى، 
كاظم  حممد  السيد  الكبري  الديني  املرجع  عن  الكاتب  هلذا  والفظ  الفج 
الطباطبائي اليزدي، حيث يقول هذا الكتاب يف )حمنة اهلروب من الواقع/ 
171(: )إن املندوب السامي الربيطاين قّبل يد السيد كاظم اليزدي، وكان 
ماذا  قائاًل  االنكليزي عاب عليه ذلك،  لقاء رسي، لكن مساعده  ذلك يف 
الرجل،  هذا  يد  تقبل  وأنت  رآك  لو  الربيطاين  ال��وزراء  رئيس  يفعل  كان 
ملشاريع  كان  ما  بأنه  ومنك  مني  أفضل  يعلم  أنه  قائاًل:  املندوب  عليه  فرد 
بريطانيا يف الرشق األوسط والقارة اهلندية تنجح لوال فضل هؤالء، وأشار 
بيده إىل السيد اليزدي، إهنا صفقة سوداء يف تارخينا واخلارس فيها اإلسالم 
عابئ  الكالم عىل عواهنه، ويميض غري  يلقي  واملسلمون(.. وعىل طريقته 
من  كبري  مرجع  جتاه  املؤمنني  نفوس  يف  الشك  ويزرع  الكالم  هذا  بتبعات 
فقهاء املسلمني، كام وييسء الكاتب كثريًا إىل اإلمام احلكيم واإلمام اخلوئي 
)قدس اهلل رسمها(، واللذان قد عاشا ظروفا سياسية صعبة للغاية، حتمال 
الكثري، وصربا الكثري، وظلام كثريا.. وعىل خالف ذلك يعمل هذا الكاتب 
ويتحدث عنهام بأسوء ما يكون احلديث ويروي عنهام قصصا وأحداثًا ال 

أشك يف أهنا منتحلة عليهام عن عمد وقصد.

ماذا تعرف 
عن مقّدمة الكتاب؟

عىل  الرتكيز  القليلة،  السطور  هذه  يف  نحاول 
وهي  م��ؤل��ف،  أو  كتاب  أي  مكّونات  أه��م 
سابقًا  تسّمى  كانت  والتي  الكتاب(  )مقّدمة 

لدى العرب )خطبة الكتاب(.
َفَحاُت اأُلوىَل الَقِليَلُة  َمُة الِكَتاِب: هَي الصَّ فُمَقديِّ
وَمْوُضوَعُه  الِكَتاِب  َمْضُموَن  ُح  َ َت��رشْ تِي  الَّ

ُف بِِه. َوُتَعريِّ
بنفسه  مقّدمة  بكتابة  املؤلف  يقوم  ما  وع��ادًة 
يريد  ما  فيها  يلخص  والتي  اجلديد،  لكتابه 
موضوعة  من  عليه  يرّكز  وما  كتابه  يف  قوله 
أو  األصدقاء  أحد  أن  أو  الكتاب،  هلذا  وثيمة 
هذه  مثل  وأحيانًا  كتابه،  له  يقّدموَن  املفكرين 
املقدمات التي يكتبها كبار املفكرين واملشاهري 

هي لوحدها كتاب خمتزل!.
)مقّدمة  أن  ورد  الوسيط  املعجم  قاموس  ويف 
حول  بيانات  من  املؤليِّف  مه  يقديِّ ما  الكتاب(: 
مات الكتب بام حتتويه. موضوعه، إذ توحي مقديِّ
اأُلوىَل  َفَحاُت  الصَّ الِكَتاِب:  َمُة  ُمَقديِّ ولغويًا.. 
ُح َمْضُموَن الِكَتاِب وَمْوُضوَعُه  تِي َترْشَ الَقِليَلُة الَّ

ُف بِِه. َوُتَعريِّ
يف  يعقد  فصل  الكتاب:  من  مقدمة  ان  ويقال 
وجوهر  وأقسامه  غايته  الغالب  يف  ويبني  أوله 

حمتواه وغري ذلك.
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أن  يمكن  ولكن  فقط،  نظيفة  جيعلها  ال  األيدي  غسل  أن  جديدة  دراسة  كشفت 
واكتشف  األفكار.  ترتيب  وإعادة  القديمة  األفكار  من  الدماغ  ختليص  يف  يساعد 
القديمة  األفكار  من  الدماغ  تنقية  يساهم يف  األوساخ،  وإزالة  اليدين  أن غسل  الباحثون 
القائمة عىل التجارب السابقة. وُأجريت الدراسة من قبل الباحثني يف كلية، رومتان، لإلدارة يف جامعة تورنتو. 
ومع ذلك، كان من املعروف قبل الدراسة، أن النظافة الشخصية تؤثر عىل جمموعة من التجارب النفسية، مثل 
الشعور بالذنب جراء السلوك غري األخالقي، وغري ذلك.  وقام البحث احلايل بالتحقق من أثر غسل اليدين 
التي جيري من خالهلا فصل األفكار. ووجدت دراسة أخرى أجرهتا جامعة،  الكامنة،  العقلية  العملية  عىل 
كام  اليومية،  اختياراهتم  حول  األشخاص،  لدى  الشكوك  اليدين  غسل  يزيل  حيث  مماثلة،  نتائج  ميشيغان، 

اقرتحت فكرة التطهري اجلسدي قبل اختاذ القرارات الصعبة.

الذكي  الزجاج  مرة  ألول  األملانية  العاملية  الرشكات  احدى  خرباء  طورت 
الذي يستخدم كشاشات عرض للمعلومات املوجهة عن طريق ربط ألواح 
والتي  السيارة،  بنوافذ  السائل  البلور  من  طبقة  عىل  حتتوي  مرنة  بالستيكية 
بدون  معتمة  تكون  لكنها  كهريب،  تيار  خالهلا  من  يمر  عندما  شفافة  تصبح 
هبا  اخلاصة  التكنولوجيا  هذه  الستخدام  الرشكة  وهتدف  التيار.  هذا  مرور 
للرسائل الذكية بناء عىل املكان الذي تتوقف فيه السيارة والظروف املحلية، 
وتتحول السيارة إىل وحدة لعرض الفيديو تشمل النوافذ الزجاجية املعتمة، 
موقع  حتديد  يف  للمساعدة  باإلنرتنت  تتصل  حتكم  ووحدة  عرض  وجهاز 
عالية  بجودة  وعرضها  الصلة  ذات  والصور  اللقطات  وحتميل  السيارة 
الوضوح. ويتم تنشيط وضع العرض فقط بعد إيقاف السيارة وإيقاف تشغيل 
لقواعد حمددة حتى ال  العرض  أن ختضع عمليات  الرشكة  وتتوقع  املحرك، 

ُتشتت تركيز السائقني عىل الطرق، فضال عن خضوعها لقواعد اإلعالن.

صدر للتدريسية يف كلية الرتبية للعلوم الرصفة يف جامعة كربالء، الدكتورة 
 )DNA ,RNA استخالص  )طرق  بعنوان  كتاب  خلف،  خضري  ياسمني 
عن  رشح��ًا  االملانية،  الم��ربت  مؤسسة  عن  طبع  ال��ذي  الكتاب  .وق��دم 
واحلامض   DNA األوك��س��ج��ني  منقوص  ال��ن��ووي  احل��ام��ض  ط��رائ��ق 
العدة  وباستعامل  املتنوعة  احلية  الكائنات  من   RNA الرايبوزي  النووي 
رشحًا  الكتاب  وتضمن  االعتيادية.  اليدوية  الطرائق  باستعامل  او  اجلاهزة 
عدة  باستخدام  أو  منها  اليدوية   DNA ال�  إستخالص  لطرائق  مفصاًل 
االستخالص اجلاهزة   واستخدام الطريقة املالئمة للحصول عىل الرتاكيز 
املناسبة من ال�DNA الستخدامها يف التطبيقات املختربية ، وناقش الكتاب 
الدراسات  املستخدمة يف  الناتج والطرائق   DNA ال�  كيفية االستفادة من 
الوراثية وأنواع االنزيامت وبدائلها وطرق اختيار البوادئ وكيفية تصميمها 
والتعامل معها. ويذكر ان الكتاب يعد من املصادر املهمة للدراسات العليا 

والبحوث لكونه يربط بني الوراثة اجلزيئية وبقية االختصاصات.

حول العالم
اغسل يديك إلعادةمنوعات

 ترتيب أفكارك...!

السيارات تتحول الى وسيلة
لتقديم المعلومات من خالل الزجاج الذكي..!

تدريسية في جامعة كربالء تصدر 
كتابًا عن طرق استخالص االحماض 
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األقامر  لتحويل  جديدة  تقنية  تطوير  بصدد  أهنم  الفضاء  علامء  من  عدد  أكد 
البلدان  بني  املعلومات  بنقل  تسمح  كمي،  اتصال  أجهزة  إىل  الصناعية 
والقارات بشكل آمن. وقال )كريستوف ماركوارت( عامل علوم االتصال يف 
املانيا: ان التطور الكبري يف نقل البيانات عن طريق األقامر الصناعية، سامهت 
بشكل كبري يف جمال نقل البيانات الرقمية الصوتية والصورية، مبينا ان احلاجة 
لتطوير تلك األقامر إىل أجهزة اتصال كمي تسمح بنقل البيانات ملسافات بعيدة 
وبشكل آمن، ما سيقلل من تكلفة تطوير األجهزة الكمية من الصفر، وجيعل 
من تلك العملية أسلوبا آمنا لنقل البيانات، نظرا لصعوبة اخرتاق هذا النوع 
من تقنيات االتصال، ويذكر أن العديد من البلدان قامت يف السنوات األخرية 
بتطوير تقنيات تعتمد عىل نقل البيانات بطريقة الكم، لكنهم مل ينجحوا بنقل 
البيانات ملسافة تتجاوز 300 كم بسبب توقف الفوتونات عن احلركة داخل 

الكوابل الضوئية.

ويتناولون  عاما،   75 عن  أعامرهم  تزيد  الذين  أن  جديدة  دراسة  كشفت 
األسربين يوميا، هم أكثر عرضة للوفاة جراء النزيف احلاد مما كان ُيعتقد 
سابقا. ووجدت الدراسة أن 40 أو60% من البالغني، الذين تزيد أعامرهم 
عىل 75 عاما، يف العامل، يتناولون األسربين ملنع جتلط الدم، أو النوبة القلبية 
الدراسة: أن  )بيرت روثويل( مؤلف  الربوفيسور  الدماغية، وقال  والسكتة 
تقدم  والدراسة  املسنني،  املرىض  عند  النزيف  خطر  من  يزيد  األسربين 
البحوث  إىل  مستندة   النزيف،  وعواقب  املخاطر  حلجم  أكرب  توضيحا 
املجمعة من دراسة عمرها 10 سنوات، أجريت عىل 3166 مريض نصفهم 
بعمر ال� 75 أو أكثر. وتم اختيار املرىض ممن أصيبوا بالسكتة الدماغية أو 
النوبة القلبية، وكانوا يتناولون األسربين وفقا للوصفة الطبية. وُنقل 314 
بسبب  سنوات،   10 استمرت  التي  الدراسة  خالل  املستشفى  إىل  مريضا 
مع  يتزايد  النزيف،  أو  املوت  خطر  أن  الدراسة  ووجدت  احلاد،  النزيف 

التقدم يف العمر. 

اكتشف علامء آثار بريطانيني مججمة مليئة بامدة تشبه إىل حد كبري الدماغ. وأكد الباحثون 
أنه لو صحت التخمينات، فإن أمامهم أقدم األدمغة البرشية عىل هذا الكوكب. وقد وجد 
العلامء اجلمجمة خالل عمليات التنقيب يف ضواحي مدينة يورك الربيطانية القديمة وتبعد 
حوايل 200 ميل عن العاصمة لندن(، حيث سبق واكتشفوا يف نفس املنطقة قرية قديمة 
التي عثروا عليها يف داخل اجلمجمة،  املادة  العلامء أن  عمرها حوايل 2000 سنة. وقال 
يمكن أن تكون أقدم دماغ وجد يف بريطانيا، وربام يف العامل.وعرب طبيب األعصاب فيليب 
دوفاي عن دهشته بعد حتليله هلذه املادة، حيث وجد أهنا تتوافق مع شكل الدماغ البرشي. 
واآلن حياول الباحثون معرفة كيف يمكن أن حيدث هذا، بام أن أنسجة خاليا الدماغ لينة 

جدا وتتحل برسعة عند تعرضها للرطوبة والعوامل األخرى.

حول العالم
منوعات اغسل يديك إلعادة

 ترتيب أفكارك...!
علماء اآلثار يعثرون على

 أقدم دماغ بشري في العالم..!

دراسة جديدة تؤكد ان األسبرين 

إلى أجهزة اتصال كمي..!تقنية ثورية لتحويل األقمار الصناعية 

يرفع خطر النزيف الحاد عند المسنين...!
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واحة األحرار

معنى كلمة )األبد(

هل تعلم؟

خالد غانم الطائي قال تعاىل: خالِِديَن ِفيها َأَبدًا ]النساء/ 122[ 
. واألبد: عبارة عن مّدة الزمان املمتد الذي 
ال يتجزأ كام يتجرأ الزمان، وذلك أنه يقال: 

زمان كذا، وال يقال: أبد كذا.
يتصور  ال  إذ  جيمع  وال  يثنى  أال  حقه  وكان 
لكن  به،  فيثّنى  إليه  يضم  آخر  أبٍد  حصول 
يف  ختصيصه  حسب  عىل  وذلك  آب��اد،  قيل: 
بعض ما يتناوله، كتخصيص اسم اجلنس يف 
بعض  ذكر  أنه  عىل  وجيمع،  يثّنى  ثم  بعضه، 
الناس أّن آبادًا موّلد وليس من كالم العرب 

العرباء.
عىل  وذلك  دائم،  أي:  وأبيد  آبد  أبد  وقيل: 

التأكيد.
يبقى  عام  به  ويعرّب  أبدًا،  بقي  اليشء:  وتأّبد 

مدة طويلة.
واآلب����دة: ال��ب��ق��رة ال��وح��ش��ي��ة، واألواب����د: 
فصار  توّحش،  البعري:  وتأّبد  الوحشيات، 
وأبد  توّحش،  فالن:  وجه  وتأّبد  كاألوابد، 

كذلك، وقد فرّس بغضب.
للراغب  ال���ق���رآن  غ��ري��ب  يف  امل���ف���ردات 

األصفهاين

* إن اجلنني يف بطن أمه خالل شهور احلمل كله خيزن كمية حديد يف 
الكبد تكفيه ملدة 6 أشهر فقط حتى السن الذي يسمح له باألكل.

اجلسم  ان  يعني  ولكنه  النوم..  اىل  بحاجة  انك  يعني  ال  التثاؤب   *
بحاجة اىل املزيد من االوكسجني!

يتحول إىل سكريات لذلك أوصانا  التمر  اّن أكل عدد زوجي من   *
الرسول )صىل اهلل عليه واله( بأكل عدد فردي من التمر لكي يتحّول 

إىل كربوهيدرات.

يقال أن أحد أكرب أغنياء بريطانيا ويدعى )رودتشلد( كان من كثرة ثروته يقرض احلكومة الربيطانية أحيانًا، وكانت خزنته املالية 
عبارة عن غرفة بأكملها باملال والذهب.

ويروى أنه دخل مرة إىل خزانته، وأغلق الباب عليه باخلطأ، فصاح بأعىل صوته.. فلم يسمعه أحد وذلك أن قرصه كبري، ومن 
عادته أن يغيب عن القرص كثريًا ، فلام غاب عن أهله ظنوا أنه سافر، ولكنه بقي يرصخ ويصيح إىل أن أدركه اجلوع والعطش، 

فَجرَح إصبعه، وكتب عىل جدار خزنته: )أغنى إنسان يف العامل يموُت جوعًا وعطشًا(، ومل يكتشفوا موته إال بعد أسابيع!
هذه رسالة للذين يرون أن املال هو اليشء الوحيد الذي به ُتقىض 

ليس المال وحده..
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شارع الحوراء زينب ـ عليها 
السالم ـ في محلة باب بغداد ـ 

عام 1979

  

  

الصالح  املاء  هلا  يصل  مل  املقدسة،  كربالء  يف  احلسينية  وناحية  طويريج  لقضاء  التابعة  القرى  بعض 
نتمّنى من احلكومة املحلّية أن تعنى  الري،  البسيطة ومياه  السواقي  للرشب حّتى اآلن، وتعتمد عىل 

بإيصال املاء هلا، من أجِل أن يتساوى ابن الريف واملدينة عىل حٍد سواء يف مسألة توفري املاء له.

قرى بال ماء..
واحة األحرار

ليس المال وحده..

عادات وتقاليد..
أغلُب املقاييس التي نسمع عنها من دول العامل عن اختيار املرأة لالرتباط تؤكد عىل دورها وأمهيتها كأم ومربية وصانعة 
للحياة، ففي قبيلة )السورما( بأثيوبيا، من املواصفات التي جتعل من املرأة مجيلة ومؤهلة للزواج واالرتباط، أن يكون باطن 
كّفها خشنًا وصلبًا، بحيث تستطيع أن تطحن مثاًل الذرة بسالسة، وخشونة الكف يدل عىل اهنا قادرة عىل حتمل مشاق 

العمل وأعباء احلياة.

..من طرائف العرب..
وقَع رجل يف حفرة مدينة يشتهر أهلها بالبخل الشديد، و كلام مّر رجل من املدينة صاح الرجل الذي يف احلفرة.. 
هاِت يديك، هاِت يديك.. هاِت يديك، فال جييبه أحد، ففطن املستغيث ببخل أهل املدينة، فمرَّ أول رجل فقال له 

املستغيث: يا رجل ُخْذ يدي، فأعطاه الرجل يده ليستعني هبا عىل اخلروج من احلفرة!
- صاعقة حترقه! -

سأل ملك وزيره قائاًل: ما خري ما يرزقه العبد؟
قال: عقل يعيش به، فقال: فإن عدمه؟.. قال: أدب يتحىل به، فقال: فإن عدمه؟. قال: مال يسرته، قال: فإن عدمه؟ 

قال: فصاعقة حترقه وتريح منه العباد والبالد!
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