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نعم انهم امتثلوا
عند متابعة س��ر املعارك اجلاري��ة يف املوصل لتحريرها من دنس داعش 
ن��رى ان املقات��ل العراقي يقاتل وهو يفك��ر بثالثة ام��ور ، االمر االول 
قتل املعتدي، االمر الثاين س��المة املدنيني ، االمر الثالث س��المته هو ، 
واحلديث عن الغدر الذي حدث نتيجة تنكر الدواعش بزي النس��اء او 

مع املدنيني جعل املقاتل العراقي بمنتهى احلذر 
التعامل مع اجواء املعركة جس��د نصائ��ح املرجعية للمقاتلني عند بداية 
مع��ارك حتري��ر حمافظات الع��راق والتي كرس��ت للحفاظ ع��ى ارواح 
االبري��اء وس��المة املقاتل��ني وطرد االع��داء مع احليطة واحل��ذر وعدم 
االقدام ع��ى اعامل انتقامية ، نعم اهنم امتثل��وا هلذه النصائح من خالل 

متابعة التعامل االنساين مع املدنيني النازحني .
هنا اشارة مهمة جيب ان نذكرها باالعجاب والثناء لرجال االستخبارات 
الذي��ن متكن��وا من تش��خيص الدواع��ش املتنكرين مع املدني��ني والقاء 

القبض عليهم .
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77 ( ولقد أوحينا إىل موس��ى أن أرس بعبادي أي من مرص فارضب هلم فاجعل هلم طريقا يف البحر يبس��ا يابس��ا ال ختاف دركا آمنا من أن يدرككم 
العدو وقريء ال ختف وال ختش��ى اس��تئناف أو عطف.. )78 ( فأتبعهم فرعون بجنوده فأتبعهم نفس��ه ومعه جنده فغش��يهم من اليم ما غشيهم ما 
س��معت قصته وال يعرف كنهه إال اهلل فيه مبالغة ووجازة.. )79 ( وأضل فرعون قومه وما هدى، نقل ابن طاووس رمحه اهلل عن تفس��ر الكلبي 
عن ابن عباس أن جربئيل عليه الس��الم قال لرس��ول اهلل صى اهلل عليه وآله يف حديث يف حال فرعون وقومه وإنام قال لقومه أنا ربكم االعى حني 
انتهى إىل البحر فرآه قد يبس��ت فيه الطريق فقال لقومه ترون البحر قد يبس من فرقي فصدقوه ملا رأوا ذلك فذلك قوله تعاىل وأضل فرعون قومه 
وما هدى ويأيت متام القصة يف س��ورة الش��عراء . )80( يا بني إرسائيل خطاب هلم بعد إنجائهم من البحر وإهالك فرعون عى إضامر قلنا أو للذين 
منهم يف عهد النبي صى اهلل عليه وآله بام فعل بآبائهم قد أنجيناكم من عدوكم فرعون وقومه وواعدناكم جانب الطور االيمن ملناجاة موسى عليه 

السالم وإنزال التوراة عليه وقريء أنجيتكم وواعدتكم ونزلنا عليكم املن والسلوى يعني يف التيه كام سبق قصته يف سورة البقرة .
)81 ( كلوا من طيبات ما رزقناكم لذائذه وال تطغوا فيه باألخالل بشكره والتعدي ملا حد اهلل لكم فيه كالرسف والبطر واملنع عن املستحق فيحل 

عليكم غضبي فيلزمكم عذايب وجيب لكم ومن حيلل عليه غضبي فقد تردى وهلك وقريء حيل وحيلل بالضم .
يف التوحيد عن الباقر عليه الس��الم أنه س��ئل عن هذه اآلية ما ذلك الغضب فقال هو العقاب ثم قال إنه من زعم أن اهلل عز وجل زال من يشء إىل 

يشء فقد وصفه صفة خملوق إن اهلل عزوجل ال يستفزه يشء وال يغره .
)82 ( وإين لغفار ملن تاب عن الرشك وآمن بام جيب األيامن به وعمل صاحلا ثم اهتدى إىل والية أهل البيت عليهم السالم .

يف املجمع والعيايش عن الباقر عليه السالم قال ثم إهتدى إىل واليتنا أهل البيت فواهلل لو أن رجال عبد اهلل عمره ما بني الركن واملقام ثم مات ومل 
جييء بواليتنا ألكبه اهلل يف النار عى وجهه .

 )83( وما أعجلك عن قومك يا موسى.. )84( قال هم أوالء عى أثرى ما تقدمتهم إال بخطى يسرة ال يعتد هبا عادة وعجلت إليك رب لرتىض 
فإن املسارعة إىل إمتثال أمرك والوفاء بعهدك توجب مرضاتك .

يف مصباح الرشيعة عن الصادق عليه الس��الم قال املش��تاق ال يشتهي طعاما وال يلتذ رشابا وال يس��تطيب رقادا وال يأنس محيام وال يأوي دارا وال 
يس��كن عمرانا وال يلبس لباس��ا وال يقر قرارا ويعبد اهلل ليال وهنارا راجيا بأن يصل إىل ما يشتاق إليه ويناجيه بلسان شوقه معربا عام يف رسيرته كام 
أخرب اهلل عن موسى بن عمران عليه السالم يف ميعاد ربه بقول وعجلت إليك رب لرتىض وفرس النبي صى اهلل عليه وآله عن حاله أنه ما أكل وال 

رشب وال نام وال اشتهى شيئا من ذلك يف ذهابه وجميئه أربعني يوما شوقا إىل ربه .
)85( ق��ال فإنا ق��د فتنا قومك من بعدك ابتليناهم بعبادة العجل بعد خروجك من بينهم وأضلهم الس��امري باخت��اذ العجل والدعاء إىل عبادته.. 
)86( فرجع موسى إىل قومه بعد ما استوىف األربعني وأخذ التوراة غضبان عليهم آسفا حزينا بام فعلوه قال يا قوم أمل يعدكم ربكم وعدا حسنا بأن 
يعطيكم التوراة فيها هدى ونور أفطال عليكم العهد أي الزمان زمان مفارقته هلم أم أردتم أن حيل عليكم جيب عليكم غضب من ربكم بعبادة ما 
هو مثل يف الغباوة فأخلفتم موعدي وعدكم إياي بالثبات عى األيامن باهلل واهلدى والقيام عى ما أمرتكم به.. )87( قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا 
بأن ملكنا أمرنا أي لو خلينا وأمرنا ومل يسّول لنا السامري ملا أخلفنا وهو مثلثا مصدر ملكت اليشء وقريء بالفتح وبالضم ولكنا محلنا أوزارا من 
زينة القوم أمحاال من حيل القبط التي اس��تعرناها منهم أو ألقاها البحر عى الس��احل بعد إغراقهم وقريء محلنا بالفتح والتخفيف َفَقَذْفناها أي يف 

النار فكذلك ألقى السامري أي ما كان معه منها .

َوَلَق��د َأوَحين��ا إىِل موس��ى َأن َأرِس بِِعبادي َفارِضب هَلُم َطريًقا يِف الَبحِر َيَبًس��ا ال خَتاُف َدَرًكا َوال خَتش��ى ﴿77﴾ َفَأتَبَعُهم ِفرَعوُن بُِجنوِدِه 
ُكم َوواَعدناُكم جانَِب  َفَغِشَيُهم ِمَن الَيمِّ ما َغِشَيُهم ﴿78﴾ َوَأَضلَّ ِفرَعوُن َقوَمُه َوما َهدى ﴿79﴾ يا َبني إرِسائيَل َقد َأنَجيناُكم ِمن َعُدوِّ
��لوى ﴿80﴾ ُكلوا ِمن َطيِّباِت ما َرَزقناُكم َوال َتطَغوا فيِه َفَيِح��لَّ َعَليُكم َغَضبي َوَمن حَيِلل َعَليِه  لنا َعَليُكُم املَنَّ َوالسَّ الّط��وِر اأَليَم��َن َوَنزَّ
ا ُثمَّ اهَتدى﴿82﴾ َوما َأعَجَلَك َعن َقوِمَك يا موسى ﴿83﴾ قاَل ُهم  َغَضبي َفَقد َهوى﴿81﴾ َوإيِّن َلَغّفاٌر مِلَن تاَب َوآَمَن َوَعِمَل صاحِلً
ُهُم الّساِمِريُّ ﴿85﴾ َفَرَجَع موسى إىِل َقوِمِه  ُأوالِء َعى َأَثري َوَعِجلُت إَِليَك َربِّ لرَِتىض ﴿84﴾ قاَل َفإِّنا َقد َفَتّنا َقوَمَك ِمن َبعِدَك َوَأَضلَّ
ُكم َوعًدا َحَس��ًنا َأَفطاَل َعَليُكُم الَعهُد َأم َأَردُتم َأن حَيِلَّ َعَليُكم َغَضٌب ِمن َربُِّكم َفَأخَلفُتم َموِعدي  َغضباَن َأِس��ًفا قاَل يا َقوِم َأمَل َيِعدُكم َربُّ

لنا َأوزاًرا ِمن زيَنِة الَقوِم َفَقَذفناها َفَكذلَِك َألَقى الّساِمِريُّ ﴿87﴾ ﴿86﴾ قالوا ما َأخَلفنا َموِعَدَك بَِملِكنا َول�ِكّنا مُحِّ

سورة طه

لنختم القرآن الكريم 

تفسيرالسورة



اعلم يا ولدي العزيز...
    إن مما يورث اهلم والغم عند اإلنسان 
هي عرشة أش��ياء , جتنبها وإياك .. إياك 
فعله��ا , فتجعل��ك مغموم��ًا ومل تعرف 
العل��ة يف ذلك : لب��س الرساويل قائاًم , 
وامليش بني األغنام , وقص شعراللحّية 
باألس��نان , والقعود عى س��كة الباب 
الوج��ه  ومس��ح   , بالش��امل  واألكل   ,
بالذي��ل , وامل��يش ع��ى قش��ور البيض, 
واللعب باحلىص , واالستنجاء باليمني , 
والضحك باملقابر , وكثرة االستمتاع .

واعلم يا ولدي إن هذه األمور العرشة 
إن التزم��ت هبا تكون س��عيدًا , نفس��يًا 
ودنيويًا , فخذ نصيحتي حتىض بام متنيته 

لك ... يا ولدي ...

ِة واجَلرَبوِت، يا اهلُل،  ي��ا اهلُل، يا َأَعزَّ َمْذُكوٍر وَأْقَدَم��ُه ِقَدمًا يف الِعزَّ
ِحٍم، وَمْفَزَع ُكلِّ َمْلُهوٍف، يا اهلُل، يا راِحَم ُكلِّ  يا َرِحيَم ُكلِّ ُمْسرَتْ
ُه َوُحْزَنُه إَِلْيِه، يا اهلُل، يا َخْرَ َمْن ُطِلَب املَْعُروُف  َحِزيٍن َيْش��ُكو َبَثَّ
وِر  َدُة بِالنُّ اُف املاَلئَِكُة امُلَتَوقِّ ُه إْعَطاًء، يا اهلُل، يا َمْن خَتَ َعَ ِمْن��ُه وَأرْسَ
َلُة َعْرِشَك وَمن َحْوَل  ِء الَّتي َيْدعوَك هِبا مَحَ ِمْنُه، َأْسَأُلَك بِاأَلْس��امَ
تِي  عرِشَك، ُيَسبُِّحوَن هِبا َشَفَقًة ِمْن َخْوِف َعذابَِك، وبِاأَلْسامِء الَّ
ئِيُل وِميكائِيُل وإرِْساِفيُل إالَّ َأَجْبَتني وَكَشْفَت يا  َيْدُعوَك هِبا َجرْبَ
ْيَحِة يِف َخْلِقِه َفإذا  َت ُذُنويِب. َيا َمْن َيْأُمُر بِالصَّ ْ إهَلي ُكْرَبتِي، وَس��رتَ
يِي بِِه  ��اِهَرِة ]حُيرَشون[، َأْس��َأُلَك بَِذلَِك اإِلْسِم الَّذي حُتْ ُهْم بِالسَّ
َح َصْدري، َوُتْصِلَح  الِعَظ��اَم َوِهَي َرميٌم، أْن حُتيِي َقْلبِي، َوَت��رْشَ
تِِه املَْوَت واحَلياَة، َيا  َشْأيِن. يا َمْن َخصَّ َنْفَسُه بِالَبَقاِء، َوَخَلَق لرَِبِيَّ
َمْن ِفْعُلُه َقْوٌل، َوَقْوُلُه َأْمٌر، َوَأْمُرُه َماٍض عَى ما َيَش��اُء.. َأْس��َأُلَك 
اِر، فاْسَتَجْبَت َلُه  باإلْسِم الَّذي َدعاَك بِِه َخِليُلَك حنَي ُأْلِقَي يف النَّ
وُقْلَت: )يا ناُر ُكويِن َبْردًا َوَسالمًا َعَى إِْبَراِهيَم(، وبِاإلْسِم الَّذي 
وِر اأَلْيَمِن فاْسَتَجْبَت َلُه ُدَعاَءُه،  َدَعاَك بِِه ُموَس��ى ِمْن َجانِِب الطُّ
، َوُتْبَت بِِه َعى َداُوَد،  وَب الُضَّ وباإلْس��ِم الَِّذي َكَشْفَت بِِه َعْن َأيُّ
اِطنَي، وَعّلْمَتُه  ��يَ ِري بَِأْمِرِه والشَّ يَح جَتْ ْرَت بِِه لُِس��َلْيامَن الرِّ وَسخَّ
َيى، وَخَلْقَت  ا حَيْ ْرِ، وبِاإلِس��مِ الَِّذي َوَهْبَت بِ��هِ لَِزَكِريَّ َمْنِطَق الطَّ
ِعيَس��ى ِمْن ُروِح الُقدِس ِمْن َغِرِ َأٍب، وبِاإلْس��ِم الَِّذي َخَلْقَت 
ْوحانِّينَي،  ، وبِاإِلْس��ِم الَِّذي َخَلْقَت بِ��ِه الرَّ بِ��ِه الَعْرَش والُكْرِسّ
وبِاإِلْسِم الَّذي َخَلْقَت بِِه اجِلنَّ واإِلْنَس، وبِاإِلْسِم الَِّذي َخَلْقَت 
ٍء، وبِاإلْسِم الَِّذي َقدْرَت  بِِه َجِيَع اخَلْلِق َوَجِيَع َما َأَرْدَت ِمْن يَشْ
��ِذِه اأَلْس��امِء مَلَّا َأْعَطْيَتني ُس��ْؤيل،  ٍء، َأْس��َأُلَك هِبَ بِ��ِه َع��َى ُكلِّ يَشْ

ا َحَوائِِجي. َوَقَضْيَت هِبَ

لك يا ولدي ..)ح13(
يكتبها: الشيخ حممود الصايف
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أخبار ومتابعـــــــــــــات

•وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعلن عن مشروع جامعي عراقي ألماني بمجاالت البيئة والهندسة واالقتصاد داعيا جامعات 
العالم الى دعم الجامعات العراقية وإعادة تأهيلها .. 

• كربالء تحتل المركز التاسع عالميًا بأعلى درجة حرارة خالل 24 ساعة الماضية ضمن الجدول الذي نشرته محطة بالسيرفيلي األمريكية.

• مظاهر الفرح تجتاح مدينة الموصل وقيادات الحشد الشعبي والجيش ومكافحة االرهاب تتسابق إلعالن النصر النهائي على داعش ...

• الشيخ الكربالئي يلتقي عشائر زوبع في العراق وشيوخها يؤكدون ان للمرجعية الدينية العليا بصمة واضحة على مناطقهم.

• شخصيات عشائرية وسياسية وثقافية تعبر عن رفضها القاطع من عقد مؤتمرات خارجية كانت او داخلية مؤكدين ان النصر الذي حققه العراقيون
 على داعش شارك فيه ابناء الشعب كافة..

المرجعية الدينية العليا ترسم االبتسامة على وجوه أطفال حمام العليل..!
الدينّي األعى سامحة السيد  النازحني يف مكتب ملرجع  وزعت جلنة إغاثة 
األطفال  بني  مساعدات  ال��وارف(،  ظّله  السيستاين)دام  احلسينّي  عيل 
النازحني وعائالهتم يف خمّيم محام العليل جنوب املوصل، أكد ذلك مسؤول 
اللجنة املرشفة شهيد املوسوي، مضيفا قامت اخللّية وبتوجيٍه مبارٍش وأبوّي 
من قبل مكتب املرجعّية الدينّية الُعليا بتوزيع تسعة آالف قطعة من املالبس 
النسائّية واألطفال للبنات واألوالد عى ثالثة آالف عائلة يف خمّيامت مّحام 
البسمة  لرتتسم  لألطفال  والّلعب  اهلدايا  بعض  توزيع  اىل  اضافة  العليل، 
جمّددًا عى شفاه األطفال الذين ُحرموا من ممارسة حّقهم، مشرا ان الزيارة 
مّدة  منذ  فارقت حمّياهم  التي  االبتسامة  ترسم  أن  استطاعت  واملساعدات 
طويلة، ومن جهتهم عربت العوائل النازحة عن فيض سعادهتم وامتناهنم 
معهم،  ظّله(  السيستاين)دام  وللسّيد  الُعليا  الدينّية  املرجعّية  لتواصل 
شاكرين اجلهود الكبرة التي تبذهلا املرجعية الدينية من اجل ختفيف املعاناة 

التي يواجهوهنا بسبب تنظيم )داعش( االرهايب.

اكد القيادي يف احلشد الشعبي ابو مهدي املهندس عى ان احلشد اساسه 
فتوى املرجع الديني السيد عيل السيستاين، ولوال الفتوى ملا كان هنالك 
حشد وال انتصار. وأشار املهندس يف كلمته باالجتامع التاسع للجمعية 
العامة الحتاد اإلذاعات والتلفزيونات االسالمية املنعقد يف مشهد اىل ان 
»احلشد الشعبي اساسه فتوى السيد السيستاين )دام ظله( ولوالها ملا كان 
هنالك حشد وملا استطعنا االنتصار، مبينا ان الغطاء احلكومي والربملاين 
شكل رشعية للحشد ضد خمططات استهدافه. وأضاف املهندس : ان 
أمريكا تعمل عى حتجيم احلشد والضغط من اجل تقليص اعداد احلشد 
وتقليص امليزانيات او بث التفرقة بني صفوف احلشد، مؤكدا ان العالقة 
بني احلشد واحلكومة جيدة ونحن من واجبنا الدفاع عن احلكومة كوننا 

جزء من منظومتها.

 فتوى سماحة السيد السيستاني هي اساس الحشد الشعبي ولوالها المهندس :
لما كان هنالك حشد وال انتصار
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المرجعية الدينية العليا ترسم االبتسامة على وجوه أطفال حمام العليل..!

مع  وبالتنسيق  املقدسة  كربالء  حمافظة  رشطة  عززت 
ممثلية املرجعية الدينية يف قضاء عني التمر وبالتعاون مع 
العتبة احلسينية املقدسة عملية مراقبة املناطق الصحراوية 
الدقة. عالية  مراقبة  بكامرات  االنبار  ملحافظة  املحاذية 
تنفيذا   : ان��ه  كربالء   حمافظة  رشط��ة  مديرية  وذك��رت 
لتوجيهات قائد رشطة حمافظة كربالء املقدسة اللواء امحد 
عيل زويني من اجل احلفاظ عى تأمني احلدود اإلدارية 
األنبار  ملحافظة  املحاذية  الصحراوية  املناطق  ومراقبة 
املجرمة  اإلرهابية  العنارص  تسلل  خشية  مستمر  بشكل 

 : وأضافت  الصحراوية.  املناطق  تلك  من  املدينة  اىل 
رشطة  قسم  مدير  حمسن  كريم  عيل  احلقوقي  العميد  ان 
الدينية  املرجعية  ممثلية  مع  وبالتنسيق  التمر،  عني  قضاء 
يف القضاء وبالتعاون مع العتبة احلسينية املطهرة والكادر 
الفني اكمل نصب آخر برج بارتفاع 30م بجانب مرقد 
االمام امحد بن هاشم )عليه السالم( لكامرات املراقبة 
املتحركة والتي سيكون عملها مراقبة 7_ 8 كم مربع 

إىل  باإلضافة  املشبوهة  التحركات  جيع   ترصد 
احلراسات  ونقاط  األوىل  الصد  خطوط  رصد 

تعرض  اي  ورصد  الرشيف  باملرقد  املحيطة 
املسؤولية  قاطع  يف  املاسكة  القطعات  عى 

التعرض ال قدر  املحافظة ومعاجلة  غريب 
اهلل، بأرسع وقت ممكن هذا وقد اكتملت 
منظومة كامرات املراقبة يف عموم انحاء 
الغربية  الصحراوية  واملناطق  القضاء 

املحيطة به.

للحسينية  للعتبة  العامة  التابع لألمانة  الطفوف  لواء  آمر  أكد 
املقدسة ان اللواء وبالتعاون مع لواء انصار املرجعية متكن من 
صد اهلجوم الذي شنه كيان داعش االرهايب عى مواقع الصد 
السورية..وأضاف)قاسم  االرايض  عند  الشعبي  للحشد 
كبرة  خسائر  االرهابيني  كبدوا  ال��واء  ابطال  ان  مصلح( 
باألرواح واملعدات، فيام بني امر قوة انصار املرجعية )جواد 
وتم  اللوائني  بمشاركة  متت  اهلجوم  معاجلة  ان   ) العوادي 
قتل جيع االنغامسني وتفجر العجالت املفخخة القادمة من 

احلدود السورية.

كربالء تعزز المناطق الصحراوية الغربية بكاميرات مراقبة عالية الدقة

لواء الطفوف بالتعاون مع لواء انصار المرجعية يكبدان 
االرهابيين خسائر كبيرة باألرواح والمعدات
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اعداد/ محمد حمزة جبر

هل يجب التلفظ بالنية في الصيام والصالة ؟
الجواب : كال .

هل يشترط الجهر بتكبيرة االحرام ؟

سؤال العدد السابق

سؤال العدد

أركان الصالة و أجزاؤها

حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

ال��س��ؤال : م��ا ه��ي اج��زاء 
الصالة واركاهنا ؟

 -2 النية.   -1  : اجل��واب 
القيام  تكبرة االحرام. 3- 
أث��ن��اء ت��ك��ب��رة االح����رام، 
بالركوع.  املتصل  والقيام 
الركوع.   -5 القراءة.   -4
التشّهد.  السجود. 7-   -6
الرتتيب   -9 السالم.   -8

واملواالة. 10- القنوت.
واما النية : ومعناها اإلتيان 
تبارك  هلل  ختضعًا  بالصالة 
لفظ  للنية  وليس   ، وتعاىل 
أصاًل فأهنا من أعامل القلب 

ال اللسان .
وام���ا ت��ك��ب��رة اإلح����رام ، 
والبد   » أكرب  اهلل   « ولفظها 
النهج  عى  هبا  اإلتيان  من 
قال  فلو  وهيئًة  مادًة  العريب 

»أهلل وأكرب « بطلت.

ال��ف��رق  ال��س��ؤال : م��اه��و 
يف  الركن  وغر  الركن  بني 

الصالة ؟
ارك���ان  تعترب   : اجل����واب 
األساسّية  األجزاء  الصالة 
ال��ف��ري��ض��ة  ف��ت��ب��ط��ل   ، هل���ا 
سهوًا  او  عمدًا   ، بنقصاهنا 
، وكذا تبطل بزيادهتا عمدًا 
سهوًا  بزيادهتا  وك��ذا  بل   ،
قصوري  جهل  ع��ن  أو   ،
نعم   . لزومًا  األح��وط  عى 
بزيادة  الصالة  تبطل  ال   ،
س��ه��وًا.  اإلح����رام  تكبرة 
باإلخالل  الصالة  وتبطل 
 ، واألجزاء  الرشوط  بسائر 
زيادة او نقصًا ، اذا كان عن 
اذا  وكذا  بل   ، وعمد  علم 
 ، تقصري  جهل  عن  كان 
واما اإلخالل هبا عن جهل 

فال  سهو  عن  او  قصوري 
يبطل الصالة.

اقسام  ه��ي  م��ا   : ال��س��ؤال 
الصالة ؟

اقسام  ملعرفة   : اجل���واب 
املتعّلقة  واملسائل  الصالة 
هب���ا، الب����ّد م��ن ب��ي��ان أّن 
واجبة،  تكون  تارة  الصالة 
مستحّبة،  تكون  واخ��ري 
والصلوات الواجبة قسامن:
يف  يوميًا  ب��ه  ي��ؤيت  بعضها 
أوقات  ويف  والليلة،  اليوم 

معّينة.
يف  به  يؤيت  اآلخر  وبعضها 
وألسباب  األحيان  بعض 

خاّصة.
افعال  ه��ي  م��ا   : ال��س��ؤال 

الصالة ؟
اجل�����واب: ت��ب��دأ ال��ص��الة 

وختتم  أك��رب(،  )اهلل  بقول: 
بالتسليم.

إّما  الصالة  يف  به  ومايؤيت 
واجب، وإما مستحّب.

ام��ور؛  الصالة  وواج��ب��ات 
بعضها ركن فيها، وبعضها 

اآلخر ليس بركن.

بعض  ي��ق��وم   : ال���س���ؤال 
ويف  الصالة  أثناء  املؤمنني 
حال القنوت بتدوير اخلاتم 
فهل هلذا   ، األعى  إىل جهة 

الفعل منشأ رشعي ؟
اجلواب : مل يثبت .
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قمريو الوجوه فرساُن السواتر
حسين علي الشامي

من  نسيٌم   ، العزِّ من  لوحاٌت 
العفِة  م��ن  منهٌج  ال��ك��ربي��اِء، 
وال�����رشِف، ش��اخ��ُص امل��ب��دأ 
ج��س��ده��م، ه��ي��ب��ُة ال��ك��ربي��اِء 
َعنوهنم،  الوفاِء  عبُق  ميزهُتم، 
م��دُه،  ه��اَج  اذا  البحَر  كأهنم 
وقوتِه،  بجاملِه  القلوَب  يأرُس 
عى  ال��ن��ض��اِل  رشَف  ك��ت��ب��وا 
��زوا  ص��ح��ِف ال��ت��اري��خ، وم��يَّ
 . املرشقِة  بوجوههم  السواتر 
هذا  منع  نورًا  كفاحهم  أرشَق 
بكوابيسِه  ال��س��وداويَّ  الليلَّ 
من االستطالِة والبقاِء، عكَس 
احلقيقّي  بوجهها  االنسانيَة 
كلِّ  ورغَم  الواقِع،  ارِض  عى 
يشٍء، رغَم املوِت االمحِر، رغَم 
الرعِب  رغَم  القاهِر،  الضيِم 
الفضيِع . نعم . رغَم كلِّ يشء 
س��واَد  حم��تْ  ممحاٌة  كأهنم   !!
َجورهم، وأصلحْت ما عاثْت 
حطمْت  مطرقٌة  و  أي��دهي��م، 
،  و كرسْت قيوَد  صخوَر الغيِّ
ال  أن  ذوهيم  عاهدوا  العتمِة، 
جيعلوا االياَم تطوُل عى حتقيِق 
قطعوُه  الذي  املوعوِد  الوعِد 
فاملوعُد يف ظلِّ   ، انفسِهم  عى 
سواعدهم  قريبًا،  باَت  االماِن 

الوطِن  اش���الَء  حتمُل  كانت 
اخليانِة  طغمُة  قطعتها  التي 
��ق��وا ج��راَح��ه  وال���غ���دِر، ل��رتِّ
ويطبِّبوها ليخفَّ االمُل وينتهي 
مفتاُحهم،  الصرُب   . ال��وج��ُع 
واالب�����اُء ع��زهُت��م، واهل���دُف 
قائُدهم،  واحلسنُي  غايُتهم، 
السواتِر  وعى  يتقدُمهم،  كأنُه 
املؤكِد  يؤازرُهم، عى هذا من 
فهيهاَت  حليُفهم،  النرَص  انَّ 
مّنا الذلة جتذرْت يف اعامِقهم، و 
شعارُهم،  الكعبة  وربِّ  فزُت 
الذي  الدافَع  كأهنام  اجتمعتا 
ي��دف��ُع��ه��م، وال���ف���رَج ال��ذي 
اشتدَّ  اذا  ايوَب  فهم  ُيمنِّيهم، 
ويعقوَب  بصربهم،  الوطيُس 
ملحبوبِه،  احل��ن��نُي  ُه  ش���دَّ إذا 
ويوسَف اذا عصَف به امُل فراِق 
يقتلوا،  مل  يعتدوا،  .مل  يعقوبه 
ويدافعوَن،  حياموَن  كانوا  بل 
عى  تنُر  اقامرًا  وجوههم  كأنَّ 
ال��س��وات��ِر، ل��رتس��َل إش���اراَت 
ُينادوهم  ينتظرُهم،  ملن  الوفاِء 
احبَتنا،  جئناُكم  رقيٍق  بصوٍت 
من  منقذيَن  حمرريَن،  انُفسنا، 
السوِد،  الليِل  ذئ��اِب  بطِش 
فيهم  منزلنَي  راياهَتم،  حمطمنَي 

العقاب. ش��دي��ِد  اهللِ  ع���دَل 
تنورْت  القمريِة  الوجوِه  بتلك 
انتظار،  ط���ِول  بعد  ال��س��امُء 
نحوها  االب��ص��اُر  وشخصْت 
أيُّ  و  اللقاِء،  بفرِح  مبتهجًة 
ألخيِه،  االِخ  انتظاُر  انتظاٍر. 
انتظاُر املحارِص من كل جانٍب 
غريٍق  انتظاُر  ك��أّن��ُه  ملنقذيه، 
م  لنسمِة هواٍء رقيقٍة.نعْم .. اهنَّ
صوُت  فهم  ؛  واكثر  هذا  كلُّ 
ُنودَي  اذ  اجلبِّ  بغياهِب  احلقِّ 
ُمِعينِوَك  فإنَّا  ختْف،  ال  يوسَف 
الراعي  نِعَم  فكانوا  وَراُعوَك، 
ألهليهم، ونِعَم امللبِّي واملطيع 
والشموِخ،  العزِّ  فتوى  لسيِّد 
أطاعوا  بحروفها،  دوها  جسَّ
ودمائِهم  بدموِعهم  راِعيها 
س���اح���اِت  يف  ف���ك���ان���وا   ،
اىل  يتسابقوَن  أس��ودًا  القتاِل 
خوٍف  أدنى  دوَن  مضاِجعهم 
بعزٍّ  موٌت  إما  فهو  ؛  َوجٍل  او 
النرِص  حياُة  بشموٍخ،  حياٌة  او 
ُينسيِهم  ومل  ال��ن��رِص،  بفتوى 
 ، انسانيتهم  املعاناِة  اح��ت��داَم 
احلمراُء  االي���اُم  ُتنسيهم  ومل 
د  انفَسهم، فكانوا خَر من جسَّ
كفكَف  من  وخَر  االنسانيَة، 

حتى  اهليهم،  ع��ن  امل��ع��ان��اَة 
حجاَب  ليجلَب  الشبُل  َم  تقدَّ
بنَت بلدِه وهو يصيُح بصوٍت 
حاٍن هلذا خرجنا ولغِر هذا مل 
ونحُن  احل��امُة،  نخرْج..نحُن 
العواطُف التي تسقيكم احبَتنا 
ولن   ، السلسبيل  مائها  عذَب 
نسقيُكم ضياًم كام فعَل اعداؤنا 
وكلِّ  الزماِن  هذا  يف  اخل��وارُج 
النزيَف،  هذا  زماٍن.سنوقُف 
ونقيض  الظلَم  ه��ذا  ونمنُع 
فجِر  ببزوِغ  الُعتمِة،  أياَم  عى 
سامُء  لتهطَل  املقدسِة،  الفتوى 
فنا  كلَّ وإن   ، بالدنا  عى  اخلِر 
امل��وَت ألج��ِل ه��ذا، فقطراُت 
 ، تتوقْف  ال  ث���وراٌت  دمائنا 
ورياُح خٍر ال تنتهي ، ورياُض 
منها  ُيقَطُف  خلوٍد  و  معرفٍة 
نا  َحيُّ ليكوَن   ، الفداِء  ازه��اَر 
وشهيُدنا   ، االحياِء  كلِّ  فخَر 
منُه  تأخُذ  التاريِخ  ملنرِب  أس��ٌد 
وتستلهُم  فكِرها  عبَق  الدنيا 
هِتا، هكذا  االنسانيُة مفاخَر عزَّ
أرجوزهُتم من أروِع األراجيِز 
ليبقى  التاريُخ  دها  خلَّ التي 
ُتنُر سامَء  أقامرًا  رجاُل حشِدنا 

أرِض الرافديِن .
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وج������ود اإلمام علي )عليه الس������ام( بين ظهران������ي الناس كان فرصة 
للعاقل أن يس������تفهم منه، باعتبار أّنه )عليه السام( وصي المصطفى 
)صلى اهلل عليه وآله( وعنده علم رسول اهلل وهو مدينة العلم، ولذلك 
كان بعض األصحاب يغتنم الفرصة فيسأل اإلمام أسئلة شّتى، وقد 
استفاد مجموعة منهم والذين وسموا بحواري أمير المؤمنين )عليه 
السام(، واإلنسان العاقل يستفيد من بركة وجود اإلمام او العالم، 
حتى يس������أله عن أمور كثيرة، واإلنس������ان العاقل يهتم بأمور معاده 
كما يهتم بأمور معاش������ه، فإن ذلك باٍق وذاك أمر زائل. ورب كلمة 

خرجت من اإلمام أو العالم فتحت أبوابًا كثيرة للسائل،

الليل،  في  فرغ  إذا  كان 
ومعنى  بالليل،  يأنس 
الراحة  وقت  وهو  ذلك 
اإلنسان  فيه  ينام  التي 
يحب،  من  مع  يجلس  أو 
ولكن أمير المؤمنين كان 
كان  ألنه  بالليل  يأنس 
يناجي فيه ربه، وال توجد 
الدنيا  في  أسعد  لحظة 
من هذه اللحظة، فقدمها 
كل  على  السالم(  )عليه 
حتى  الحاالت،  من  حالة 
)هو  الشاعر:  عنه  قال 
البكاُء في المحراب لياًل(.. 

وعبر  عادة  السؤال  إن 
يزداد  عليه  الجواب 
ولكن  معلومة،  اإلنسان 
منه  الغرض  السؤال 
اإلنسان  أو  الجواب، 
فكرية  قاعدة  عنده  تكون 
عنده  وتكون  وعلمية 
ضوئها  وعلى  نظرية 

يعمل

ما هو اخلري؟

صدىالجمعة

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي 
في 12 شوال 1438هـ الموافق 2017/7/7م 

لكن  يفقه  ال  وك��ان  سائل  سأله  ف��ُربَّ 
اإلمام عندما أجاب فقد أجاب بمحض 
السؤال  جواب  من  فاستفاد  الناس،  من 
العلم مكنوز  أن  مل يسأل، حتى ورد  من 
واإلنسان  السؤال،  ومفاحته  خم��زون  أو 
يسأله عن أمور دينه حتى يقال أنه جمنون 
بمعنى أنه شديد احلب هلذا الدين، فدائاًم 

ما يسأله.
)عليه  املؤمنني  أم��ر  سائل  س��أل  فقد 

السالم( وقال: اخلر ما هو؟
السائل  فهذا  ج��دًا،  مهم  املعنى  هذا  إن 
أمر  من  أراد  ولكنه  هو  ما  اخلر  يعرف 
الفرصة  فاستغل  يشّخص،  أن  املؤمنني 
فقال  املؤمنني عن اخلر،  أمر  يسأل  ألن 
ليس  قال  لنا:  والكالم  السالم(  )عليه 
اخلر أن يكثر ماُلك وولدك؛ ولكن اخلر 

وأن  حلمك  يعظم  وأن  علمك  يكثر  أن 
أحسنت  فإن  رّبك  بعبادة  الناس  تباهي 
اهلل  استغفرت  أس��أت  وإن  اهلل،  محدت 
رجل  برجلني،  إال  الدنيا  يف  خر  وال 
أذنب ذنوبًا فهو يتداركها بالتوبة، ورجل 
مع  عمل  يقل  وال  ب��اخل��رات  ي��س��ارع 
إشارة  يتقّبل(..  ما  يقل  وكيف  التقوى، 
من  اهلل  يتقبل  )إن��ام  الرشيفة:  اآلي��ة  إىل 

املتقني(.
ال بأس هنا التفّكر هبذا احلديث الرشيف 
نحن  وكأننا  املؤمنني،  أم��ر  بينه  ال��ذي 
األطهار،  األئمة  نسأل  فنحن  السائلون، 
)عليه  املنتظر  امل��ه��دي  اإلم���ام  فنسأل 
املباركة،  الذرية  هذه  من  وهو  السالم( 
نقول له: ما اخلر يا بقية اهلل؟، وال شك 
أن اجلواب هو ذاته جواب أمر املؤمنني، 
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صدىالجمعة

هو  أيب  ح��دي��ث  أن  لقوله 
تصل  أن  إىل  ج��دي  حديث 
إىل النبي األكرم إىل جربائيل 

إىل اهلل )عز وجل(.
فام هو اخلر؟

إن السؤال عادة وعرب اجلواب 
عليه يزداد اإلنسان معلومة، 
منه  الغرض  السؤال  ولكن 
تكون  اإلنسان  أو  اجل��واب، 
وعلمية  فكرية  قاعدة  عنده 
وعى  نظرية  عنده  وتكون 
ضوئها يعمل، واإلمام )عليه 
امل��وازي��ن،  يطرح  ال��س��الم( 
)عليه  املؤمنني  فأمر  وهنا 
السالم( يقول: ليس اخلر أن 
وطبعًا  وولدك..  مالك  يكثر 
أن  يقول  البعض  النفي  هذا 
السالم(  )عليه  عيل  اإلم��ام 
املال  أن  ينفي  كون  يف  ليس 
خر أو الولد خر، فال شك 
فنحن  خر،  والولد  املال  أن 
نسأل اهلل تعاىل أن يوّسع من 
هو  بالرزق  ونقصد  أرزاقنا 
تعاىل  اهلل  ندعو  وأيضًا  املال، 
فنقول  بالولد،  يرزقنا  أن 
صاحلًا،  ولدًا  ارزقني  اللهم 
األوالد،  م��واط��ن  وب��ع��ض 
تكون له عزة يف الدنيا بكثرة 
اإلم��ام  دع��اء  ففي  أوالده، 
يقول أنا القليل الذي كّثرته، 
أصل  نفي  مقام  املقام  فليس 
اإلمام  ولكن  واخل��ر،  امل��ال 
املؤمن  العاقل  بيان  مقام  يف 
عن أي يشء يفتش، فالسائل 
أمر  يستنطق  أن  يريد  هنا 
ال��س��الم(،  )عليه  املؤمنني 
يسأل  ال���ذي  مه���ام  وذل���ك 

السالم(  )عليه  املؤمنني  أمر 
املتقني،  يل  صْف  له:  ويقول 
بكالم  معه  يتكلم  واإلم��ام 
موجز، إال أن السائل أراد أن 
يستزد حتى بني اإلمام )عليه 
ثم  الصفات،  جيع  السالم( 

شهق السائل شهقة فامت.
تسأل  احل����االت  ب��ع��ض  يف 
والصالة؟،  له:  وتقول  عاملًا 
فأنت  الصالة  تعرف  وأنت 
تسأل،  ولكنك  تصيل،  يوميًا 
يتحدث  ع��ن��دم��ا  وال���ع���امل 
وجييب  ال��ص��الة  ع��ن  ل��ك 
تريد  ف��أن��ت  س��ؤال��ك  ع��ى 
احلقيقي،  ال��رس  تعرف  أن 
ترفع  التي  الصالة  ه��ذه  أن 
والتي تقبل البد أن تكون هلا 
وكذلك  خاصة،  مواصفات 
اإلنسان يعرف اخلر فهو من 
فاإلنسان  العرفية،  املفاهيم 
يصل أرحامه فهذا عمل خر 
اهلل  يرزقه  الذي  اإلنسان  أو 

ولدًا صاحلًا فهذا خر.
)عليه  املؤمنني  أمر  واإلمام 
نظر  يلفت  أن  يريد  السالم( 
السائل إىل حقيقة ما وراءها، 

هو  احلقيقة  هذه  أن  بحيث 
حصلت ال يعد هذا املوجود 
أن  ك��ام  يشء،  ال  بلحاظها 
ال  اآلخ���رة  بلحاظ  ال��دن��ي��ا 
يمتعن  اإلنسان  وإن  يشء، 
يف الدنيا وعندما يأيت إىل نعم 
تقارن  ال  أهن��ا  فيجد  اآلخ��ر 
اإلن��س��ان  أو  ال��دن��ي��ا،  بنعم 
مسألة  فالعار  يعّر،  عندما 
يقارن  عندما  ولكن  صعبة، 
أمل العار مع النار، واقعًا العار 
وال النار، ألن هنالك سخط 
هذا  تعاىل،  اهلل  من  وع��ذاب 
متعارف  فاخلر  يسأل  عندما 
عند الناس بأن اإلنسان يكثر 
هذا  هل  ولكن  وولده،  ماله 
اإلن��س��ان  وم��ط��م��ع  مطمح 

العاقل.. قطعًا ال.
فأمر املؤمنني )عليه السالم( 
وس���رت���ه ال��ذات��ي��ة وس���رة 
عندهم،  امل��ال  قطعًا  ول��ده، 
يعمل وحيصل عى  كان  فهو 
كل  يعطي  ال  ولكن  امل��ال، 
يف  فرغ  إذا  وكان  هلذا،  وقته 
ومعنى  بالليل،  يأنس  الليل، 
ذل���ك وه���و وق���ت ال��راح��ة 

أو  اإلن��س��ان  فيه  ينام  التي 
ولكن  حيب،  من  مع  جيلس 
يأنس  ك���ان  امل��ؤم��ن��ني  أم���ر 
فيه  يناجي  كان  ألنه  بالليل 
أسعد  حلظة  توجد  وال  ربه، 
اللحظة،  هذه  من  الدنيا  يف 
عى  السالم(  )عليه  فقدمها 
كل حالة من احلاالت، حتى 
قال عنه الشاعر: )هو البكاُء 
باعتبار  لياًل(..  املحراب  يف 
مالزمة  حالة  احلالة  هذه  أن 
املؤمنني  أم��ر  عن  تنفّك  ال 
وس��الم��ه  اهلل  )ص���ل���وات 
يسأله  عندما  فاإلمام  عليه(، 
هذا  ل��ه:  يقول  السائل  ه��ذا 
من  وليس  اخل��ر،  من  ليس 
يبحث  التي  الكاملية  احلالة 
املسألة  وهذه  اإلنسان،  عنها 
وج���دان���ًا ن��ح��ن ن��ع��رش هب��ا، 
فاإلنسان كلام زادت مّهته كلام 
اإلنسان  األقل،  باملرتبة  يقنع 
بدرجة  يقنع  ال  يبذل  املتعلم 
مهته  واإلنسان  باملئة،  سبعني 
املتواضعة يقنع بالنجاح فقط 
النجاح  فهذا  ات��ف��ق،  كيفام 
اهل��ّم��ة،  لصاحب  بالنسبة 
ذلك  يف  النجاح  ليس  يقول 
كذا  يف  النجاح  وإنام  فينفي، 
يف  املؤمنني  أمر  وهنا  وكذا، 
يناظر  الرشيف  احلديث  هذا 
قطعًا  وإال  احلالة،  ه��ذه  إىل 
فاملال خر والولد خر، لكن 
من  حالة  ليست  احلالة  هذه 
زادت مهته، ومن كربته مهته، 

وإنام ما هو اخلر؟
يكثر  أن  اخل��ر  ولكن  ق��ال: 

علُمك، وأن يعظم حلُمك.
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صدىالجمعة

ِه َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن الِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا     ِإَلى ِذْكِر اللَّ ِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ َها الَّ َيا َأيُّ

ال�سيد ال�سايف يدعو اىل توفري فر�ص عمل للخرجني، ويت�ساءل هل عجزت الدولة 
عن توفري مكان جيد ي�ساعد الطلبة على الفهم واالجابة؟  

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب 

الجمعة  صالة  من  الثانية  خطبته  في  المقدسة  كربالء  في  الجمعة  وإمام 

الموافق  1438ه�  12شوال  الشريف  الحسيني  الصحن  في  أقيمت  والتي 

2017/7/7م تحدث في أمرين قائالً:

اخويت اخوايت اعرض بخدمتكم 
قبل  ولكن  امل��واض��ي��ع،  بعض 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  اسأل  ذلك 
نحن  وبمن  املعظم  املكان  هبذا 
)عليه  احلسني  االم��ام  بجواره 
اي��ادي  ع��ى  يشّد  ان  ال��س��الم( 
خيوضون  وهم  املقاتلني  اخوتنا 
الطغمة  ض��د  رضوس���ًا  ح��رب��ًا 
الداعشية املنحرفة.. سائلني اهلل 
تبارك وتعاىل ان يمدهم بنرصه 
وان يعّجل هلم هذا النرص، وان 
بني  من  سوء  كل  من  حيفظهم 
ايدهيم ومن خلفهم ومن فوقهم 
وعن  ايامهنم  وعن  حتتهم  ومن 
شامئلهم، وان اهلل تبارك وتعاىل 
يسدد رميتهم ويزيدهم ارصارًا 
وق���وة ك��ام ه��م أه���ل ل��ذل��ك، 
ونسأله تعاىل ان يلقي يف قلوب 
ع��دوه��م ال��رع��ب واخل���وف، 
حتت  من  االرض  يزلزل  وان 
اىل  مدبرين  يولوا  وان  اقدامهم 
بالدنا  حيفظ  وان  رجعة،  غر 
جيعًا من كل سوء، وان يعّجل 
يبارك  وان  امل��ؤزر،  بالنرص  لنا 

ويف  منهم..  يبذل  جهد  بكل 
الوقت نفسه نسأل اهلل تعاىل ان 
واسعة،  برمحة  الشهداء  يتغمد 
العاجل  بالشفاء  يعّجل  وان 
لإلخوة  يبارك  وان  للجرحى، 
امواهلم  بذلوا  الذين  االع��زاء 
سبيل  يف  وانفسهم  واب��داهن��م 
حفظ العراق وارضه ومقدساته 
وان اهلل تعاىل يزيد يف توفيقاهتم.

ون��رج��و م��ن االخ���وة االع��زاء 
بالنرص،  الدعاء  من  يكثروا  ان 
اال  يبق  مل  تعاىل  اهلل  ش��اء  وان 
اهلل  ي��أذن  حتى  القليل  القليل 
تعاىل باالنتهاء من هذه الطغمة 
بخدمتكم  اعرض  الغاشمة.. 
يف  اراه��ا  التي  املواضيع  بعض 

هذا الظرف هي من املهامت:
األمر االول: 

عندنا  املجتمع  يف  االن  طبعًا 
اخوتنا  من  جدًا  كبرة  جمموعة 
والكليات..  املعاهد  خرجيي 
يطالب  واالخرى  الفينة  بني  ما 
ب��إجي��اد فرصة  ه��ؤالء االخ���وة 
مهمة  مواقع  يشغلوا  ألن  هلم 

إلدارة بلدهم.. طبعًا انا احتدث 
البد  وهناك  متكاملة  بمنظومة 
هل��ؤالء  خم��رج��ات  ت��ك��ون  ان 
اكملوا  الذين  االع��زاء  االخوة 
دراس��ت��ه��م والب���د م��ن وج��ود 
متلقي هلم وان يوفر هلم الفرص 

املناسبة ألن يتعينوا.
طبعًا الفراغ والبطالة من االمور 
يشعر  واالنسان  جدًا،  اخلطرة 
والتعب  النفسية  باالنتكاسة 
وج��ود  ع��دم  نتيجة  ال��ش��دي��د 
الوضع  ه��و  وال��ع��م��ل  ع��م��ل، 
يعمل  ان  لإلنسان  الطبيعي 
فكلام توفرت فرصة للعمل كلام 

خفت املعاناة.
بالنتيجة  النتيجة  الدولة  طبعًا 
يف  ازمة  عندنا  هناك  ان  ستقول 
البد  انه  اقول  ال  انا  التعيينات، 
تتوفر  ان  اقول البد  يتعينوا،  ان 
عن  ول��و  مناسبة  ف��رص  هل��م 
الدولة  اخلاص،  القطاع  طريق 
عن  مسؤولة  تكون  ان  الب��د 
حثيثًا  سعيًا  تسعى  وان  ابنائها 
نعم  ممكن..  واحلل  حل  إلجياد 

دراسة  واىل  خطوات  اىل  حيتاج 
يف  شاب  جدّية..  معاجلة  واىل 
وأهله  ام��ل  عنده  ال��ورد  عمر 
هذه  اىل  وأوصلوه  أمل  عندهم 
عى  وحصل  املتقدمة  املراحل 
شهادة جامعية.. ثم ماذا؟ البد 
جيد  ان  اخ��رى  خطوة  تبدأ  ان 
اىل  مناسبة  فرصة  الشاب  هذا 
ان يربز هذه الطاقة وهذا العلم 
الذي استفاده يف خدمة بلده .. 
من املسؤول عن ذلك؟ البد من 
وجود جهة مسؤولة توفر فرصة 
االخ��رون  يتشجع  بحيث  ل��ه 
حتى  دراستهم  يكملوا  ان  عى 
املؤسسات،  هذه  يف  ينخرطوا 
وان مل تكن حكومية من القطاع 
ترتبها  بقوانني  ولكن  اخل��اص 
الفراغ  يبقى  ان  ام��ا  ال��دول��ة؟ 
ويعانون  االخ��وة  ه��ؤالء  عند 
ويبحثون  كثرة  مشاكل  م��ن 
جي��دون  وال  عمل  ف��رص  ع��ن 
وان وجدوا فإهنا قد ال تتناسب 
معهم؛ فهذا أمر له خماطر كثرة 
حقيقة  ك��ث��رة..  سلبيات  ول��ه 
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ِه َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن الِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا     ِإَلى ِذْكِر اللَّ ِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ َها الَّ َيا َأيُّ

صدى الجمعة

من  ُتعالج  ان  البد  املسألة  هذه 
وهي  املسؤولة  اجل��ه��ات  قبل 
مشكلة كثرة اخلرجيني من ابنائنا 
والكليات  املعاهد  خرجيي  من 
مناسبة هلم حتى  وتوفر فرصة 

خيدموا هذا البلد.
األمر الثاين :

من  جمموعة  عندنا  اليوم  طبعًا 
ال��س��ادس  ط��الب  م��ن  ابنائنا 
االع�������دادي، وه���م ي���ؤدون 
االم��ت��ح��ان��ات.. ان��ا اح��ب ان 
نيابة  اس���أل  ك��ط��ال��ب  اس���أل 
عن  تكلمنا  ان  وسبق  عنه.. 
بعض االمور املتعلقة بالدراسة 
طالب  ان��ا  يقول  وامل���دارس.. 
االع��دادي  السادس  صف  يف 
او  العلمي  فرعه  يف  كان  سواء 
االديب بالنتيجة يل حق ان اؤدي 
من  اقل  ال  بظرف  االمتحانات 
ان  من  اشتكي  فانا  مناسب.. 
ال  ج��دًا  ح��ارة  االمتحان  قاعة 
تتوفر فيها وسائل الراحة خالل 
ملن  الثالثة..  او  الساعتني  هذه 
والدولة  طالب  ان��ا  اش��ك��وا؟! 
هو  الشهر  ه��ذا  يف  ان  تعلم 
مواعيد  سنة  كل  ويف  امتحان، 
تتغر  قد   .. ثابتة  االمتحانات 
عرشة  اسبوع  قليل  تغر  لكن 
االمتحانات  عادة  لكن  اي��ام.. 
فهل  الصيف..  فصل  تكون يف 
ان  السنني  هلذه  الدولة  عجزت 
يساعدين  جيدًا  مكانًا  يل  توفر 
هل  واالج���اب���ة..  الفهم  ع��ى 
قطع  ع����دم  ع���ى  س���اع���دت 
هذه  يف  االق��ل  ع��ى  الكهرباء 

الفرتة التي امتحن فيها؟! 

العمر  مقتبل  ويف  طالب  ه��ذا 
لكن   .. يسأل  ان  حقه  وم��ن 
سيجيبه؟!  من  االهم  السؤال 
اسأل  انا  ألنني  ادري!!  ال  انا 
من  عنه..  نيابة  اسأل  وانا  معه 
سيجيبه وسيقول له انت ولدي 
والبد ان اهتم بك؟ هل تكاتف 
هلذه  يوفروا  ان  يف  املسؤولون 
الثالثة اسابيع جوًا خاصًا  املدة 
يشعروه  حتى  الطالب  هل��ذا 
انت  تركوه  او  عندهم  بأمهيته 
فان  ل��ل��ظ��روف!!  ومقاومتك 
بأذية  او  بأمل  او  بغيبوبة  اصبت 
يف اثناء االمتحان.. طبعًا اضافة 
اىل الوضع النفيس الذي يامرس 
االمتحان قد نفسيته تتعب.. ثم 
يأيت هذا الظرف احلر والكهرباء 

فتشتد عليه هذه احلالة.
وبتعبر  بأبنائنا؟!  نفكر  ال  ملاذا 
هلذه  بحل  نفكر  ال  ملاذا  ادق.. 
دقة..  اكثر  وبتعبر  املشاكل؟! 
املشكلة؟   ً فعال  حُت��ل  ال  مل��اذا 
وال  اس��أل  وان��ا  يسأل  الطالب 
حقيقة  سيجيب..  م��ن  أعلم 
ال��وزن  عليه  نصطلح  ه��ن��اك 
شائك  حديث  وه��و  العلمي 
العلمي  الوزن  اقول  وطويل.. 
العلمي  ال��وزن  ه��ذا  للطالب 
االن  يعني  عنه..  املسؤول  من 
تأتينا بعض الطلبات.. شخص 
يريد ان يتعني يأيت اىل أي جهة 
كلية..  خريج  وهو  يكتب  فهو 
حقيقة عندما تطلع عى الكتابة 
ان  الصعوبة  من  كتابة  جتدها 
االخطاء  ع��ن   ً فضال  تقرأها 
وعندما  والنحوية..  االمالئية 

يكون يف اختصاص آخر يسأل 
 .. ضعيفًا  جتده  اختصاصه  يف 
من املسؤول عن الوزن العلمي 
هذا  عن  نسأل  ملاذا  للطالب.. 
 .. متكرر  املوضوع  املوضوع؟ 
هذا  يعني  العلمي  الوزن  لكن 
 ..ً مستقبال  البلد  سيبني  الذي 
وال��وزارة  وامل��درس  هو  قطعًا 

املعنية وهذه مسؤولية اجلميع.
اخواين العلم ليس فيه جماملة.. 
قواعده  له  يبقى هو علم  العلم 
اذا  اخل��اص��ة..  حساباته  ول��ه 
العلم  ع��ى  تقفز  ان  ح��اول��ت 
حقوق  عن  قفزت  انت  يعني 
االخرين، واذا حاولت ان تقفز 
عى العلم وحصلت عى طريقة 
انت  ذل��ك  معنى  مقننة  غ��ر 
رضبت املهمة التعليمية بمسامر 

يف نعشها. 
مسؤولية  ال��ع��ل��م��ي  ال����وزن 
االن  العلمي  وال��وزن  اجلميع، 
حي��ت��اج وي��س��ت��رصخ وي��ق��ول 
ارجعوا يل الوزن العلمي.. كل 
عن  مسؤولة  الرتبوية  اجلهات 
جهة  مهمة  ليست  هذه  ذلك.. 
الطالب  مسؤولية  وان��ام  معينة 
الوزارات  ومسؤولية  واملدرس 

املعنية.
ان  علينا  حيتم  ظ��رف  يف  نحن 
يكثر االخوة اصحاب املوازين 
العلمية وانا اتكلم بعنوان تباديل 
الذين  االخ���وة  ه���ؤالء  اق���ول 
طبعًا  القتال  جبهات  يف  اآلن 
والتحق  دراسته  ترك  بعضهم 
والتحق..  عمله  ترك  وبعضهم 
وهذا الشخص عندما يستشهد 

تبقى  لكن  الكثر  واستشهد 
ترك  ف���اذا  ال��ب��ل��د..  ع��ى  عينه 
غ��ره  ان  ي��ع��ت��ق��د  ال���دراس���ة 
هلم  ه��ؤالء  املشوار..  سيكمل 
والعلم  فضيلة  بكل  علينا  حق 
واالخ����الق  فضيلة  ال��ن��اف��ع 
فضيلة  هبم  وااله��ت��امم  فضيلة 
امل��درس  ان  ج��دًا  اجلميل  من 
يبدأ  عندما  الطالب  ال���وزارة 
هبؤالء  يفّكر  الرتبوية  العملية 
ان  البد  هؤالء  ويقول  االخوة 
لدماء  ووف��اًء  ج��زاًء  هبم  اهتم 
هؤالء حتى وان انتهى االمر ان 
شاء اهلل تعاىل.. لكن تبقى هذه 
املسألة مسألة وفاء.. اذا مل تكن 
وفاء تكون وفاء ألصل البلد.. 
به  االهتامم  اخ��واين  العلم  هذا 
ان  تكون والبد  ان  مسألة البد 
تعزز.. نسأل اهلل تعاىل السالمة 
يوفقوا  وان  الطلبة  ألبنائنا 
دوره��م  ي��امرس��وا  وان  لذلك 
من  والبعض  يكون  ما  بأفضل 
يكمل  ان  عى  عجول  الطلبة 
من  يلتحق  حتى  االمتحانات 
اهلل  نسأل  اجلبهات..  يف  اخوته 
تبارك وتعاىل ان يمكن االخوة 
املقاتلني من ان حيرروا  االعزاء 
وقت  اقرب  يف  االرايض  جيع 
بالتسديد  هلم  تعاىل  اهلل  سائلني 
ان  دعوانا  وآخ��ر  والتوفيق.. 
وصى  العاملني  رب  هلل  احلمد 
الطيبني  وآل���ه  حممد  ع��ى  اهلل 

الطاهرين.
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العموم  يف  احل��دي��ث  زال  ال 
هبا  انطلق  التي  للرسالة  اكامال 
احلسينية..  العتبة  اعالم  قسم 
واع��الم  امل��ؤس��س��ايت  وبشقيه 
شقه  وبينُت  احلسينية،  القضية 
التي  االول ومدعاته واآلليات 
النشاطات  لتغطية  هبا  انطلق 
بالعتبة  اخلاصة  واالن��ج��ازات 

كانت  اهن��ا  وكيف  احلسينية، 
ودهشة  بل  اجلميع  لرضا  حمال 
»االحرار«  جملة  يف  الكثرين.. 
الصادر  بعددها )599(  الغراء 
ح��زي��ران  م��ن   22 ت��اري��خ  يف 
املايض بعنوان »السنون تسجل 
انجازات ثقافية وفكرية صادرة 

عن شعبة النرش..«.  

ه���ذا ح��دي��ث��ي عن  م��ق��ايل  يف 
اسهمت  ال��ت��ي  االص����دارات 
ب��ش��ك��ل ك��ب��ر وم��ل��ح��وظ يف 
سعت  ما  خ��الل  من  الساحة 
إلث��ب��ات��ه وحت��ق��ي��ق��ه ب��األدل��ة 
وكذلك  املرجعية،  واالسانيد 
التي  االق���الم  ورف��ع��ة  ملنزلة 

خطت تلك االصدارات..

واملهتم  املثقف  عى  خيفى  وال 
والفكرية  الدينية  بالنشاطات 
دور  للمطبوعات  ان  والثقافية 
كبر، ما حدا ب�«النرش« ان تكن 
اعالمية  ثابته  اص���دارات  هل��ا 
التي تصدر  وفكرية كاملجالت 
وجملة  األحرار،  جملة  مثل  عنها 
املوقف  وجملة  امُلسلمة،  العائلة 

بقلم: ح�سني النعمة ماذا صدَر
)ح2( عنا!!

          حتدثُت يف مقاٍل �سابق عن حجم ونوع اال�سدارات التي ت�سدر عن �سعبة الن�سر 
وكان  واوُلها،  بل  املقد�سة؛  احل�سينية  العتبة  اعالم  ق�سم  يف  ال�ُسعب  اكرب  احدى 
احلديث عن �سل�سلة اال�سدارات الفكرية والثقافية والدينية، والتي كانت يف حمتوها 
ترجمان لالأهداف املتوخاة يف الق�سم، وكيف ا�سهمت ب�سكل ملحوظ يف زيادة الن�سر 
كاإ�سدارات، واأفا�ست ب�سهادة الكثري يف نوعية املعلومة عن مبادئ الثورة احل�سينية..
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بخطبة  )اخل��اص��ة  ال��س��ي��اس 
اجلمعة الثانية للمرجعية الدينية 
املرسح  جملة  وكذلك  العليا( 
الصحافية  النافذة  احلسيني، 
تعنى  التي  الفصلية  احلسينية 

بالشأن املرسحي..
وضمن  للنرش  ك���ان  ك��ذل��ك 
يكون  ان  االعالمية  خطتها 
هل���ا اس��ه��ام��ة ف��اع��ل��ة ت��ث��ري 
بمختلف  واملكتبات  القارئ 
دينية  الفكرية  االص����دارات 
ومعرفية،  ووثائقية  وعقائدية 
جهورها  م��ع  فيها  تتواصل 
ب��ش��ك��ل ي��ض��م��ن اجل���دي���د يف 
تارخييا،  وال��ث��اب��ت  املعلومة 
وهي كثرة ومنها مثال: إصدار 
سطحية(..  ق��راءة  تقرأين  )ال 
ع��ددا،   12 منه  ص��در  ال���ذي 
سامي  والصحفي  للكاتب 
جواد املنذري، بخطاب يضمن 
بشكل  املتلقي  مع  التواصل 
االص��دار  ه��ذا  ليكن  اجي���ايب، 
مواقع  عى  اجلمهور  حديث 
ويرسد  االجتامعي،  التواصل 
للعرب  احلاملة  القصص  هل��م 
شعبة  طبعت  كام  وامل��ع��رف��ة.. 
»النرش« العديد من املرسحيات 
منهم  كبار  مرسحيني  لُكتاب 
االدي������ب رض����ا اخل��ف��اج��ي 
املوسوي،  حيدر  وامل��رسح��ي 
ومن  االنكليزية،  اىل  وترجتها 
)مرسحية  املرسحيات:  تلك 
البنني  ام  سفر  يف  اليقني  آيات 
مرسحية   - ال��س��الم(  )عليها 
ِسفر كربالء -  الدماء يف  هبجة 
مرسحية رماد اخللود - مرسحية 
سفر  مرسحية   - التوبة  سفر 
السالم(  )عليه  املجتبى  احلسن 
احل����وراء  ِس��ف��ر  - م��رسح��ي��ة 
وما  السالم((..  )عليها  زينب 

حيث  االدب  يف  احلديث  زال 
الظاهر  طالب  لألديب  صدَر 
رؤي��ة   - االس��الم��ي  »االدب 
م��ع��ارصة« ال���ذي ي��ط��رح فيه 
ورؤية  نظرية  وجهات  املؤلف 
مفاهيم  ح���ول  م��وض��وع��ي��ة 
عام،  بشكل  االدب  يف  متنوعة 
بشكل  االس��الم��ي  واالدب 
مل��ع��اجل��ة  حم���اول���ة  يف  خ����اص 
فيها  االشكالية  القضايا  اهم 
معرفية  ملسلامت  والتأسيس 
جديدة، هذا بحسب الترصيح 

الظاهر لوكالة نون اخلربية..
ولتميزها يف النرش كان إلدارهتا 
التأليف  ارادة يف توسعة نشاط 
مرموقة  اق��الم  مع  فتواصلت 
وانفردت هلم بإصدارات كبرة 
احلسيني  املنرب  )ت��راث  منها: 
محزة  حممد  الشاعر  للمرحوم 
2011م(،  سنة  الكربالئي 
كربالء:  ح��وزة  يف  )اع���الم  و 
احلائري  امحد  الشيخ  للمؤلف 
و  2013م(،  سنة  االس���دي 
العاملني  نساء  سيدة  )الزهراء 
خطى  وع��ى  2015م،  سنة 
سنة  ال��س��الم(  )عليه  احلسني 
امل��رصي  للمؤلف  2016م: 
الدكتور امحد راسم النفيس(، و 
)احلسن املجتبى رسالة واجتهاد 
السيد  للمؤلف  2015م:  سنة 
و  طعمة(،  آل  ه��ادي  سلامن 
االخالق  يف  العرش  )اخلصال 
سنة 2016م: للمؤلف الشيخ 
حممود الصايف(، وغرها كثر.. 
االهتامم  تنويه عن  اال  وما هذا 
هنا  ومن  ونتاجاهتا،  باألقالم 
النرش«  »شعبة  ح��رص  يتبني 
لزيادة  االق���الم  استثامر  ع��ى 
واع��امم  املتلقي  مع  التواصل 
واث��راء  املبهم  وازال��ة  الفائدة 

وه��ذه  ج��دي��د..  بكل  املكتبة 
احل��رك��ة االع��الم��ي��ة وج��دُت 
ضامن  برس  ُيعرف  تنوهيًا  عنها 
االعالمية  املؤسسة  ت��واص��ل 
الرتبية  جواهر  يف  جهورها  مع 
»كيف  ل��ك��ت��اب  االع��الم��ي��ة 
للكاتب  االع��الم«  مع  نتعامل 
فصله  يف  الشمشري«،  »فهد 
يبني  حيث  الكتاب  من  الرابع 
والنظريات  ال��دراس��ات  ان 
اجلامهري  االتصال  وأبحاث 
اظ��ه��رت ع��ى م��دى ع��رشات 
السنني أن هناك أساليب حمددة 
اإلع��الم  وسائل  فيها  مت��ارس 
التأثر،  إح���داث  يف  سلطتها 
وس��ائ��ل  »إن  ي��ق��ال:  ل��ذل��ك 
اإلعالم ال تنجح دائاًم يف إبالغ 
اجل��امه��ر ك��ي��ف ي��ف��ك��رون؟، 
عام  إبالغهم  يف  تنجح  ولكنها 
بالتايل  فيه«..  يفكروا  أن  جيب 
االستثارة  عنرص  عن  وبعيدا 
ومديات التأثر الزمني القصرة 
متابعتي  خالل  ومن  والبعيدة 
ملنشورات واصدارات »النرش« 
من  حققته  وم���ا  هل��ا  ك���ان  م��ا 
اجيابيا من خالل  اعّده  تواصل 
الصادر  القتناء  املتلقي  حرص 
ادعو  اصداراهتا  ومتابعة  منها 
الباحثني يف االعالم للكتابة عن 
جتربة »النرش« والوقوف عى ما 
واتفق مع  بل  اميل؛  لذا  حتقق، 
املنارصة  الدكتور حسني  الناقد 
نظريات  يف  »القارئ  قوله:  يف 
القارئ«،  »استجابة  التلقي، 
أمهية  حتقيق  يف  األس���اس  ه��و 
الفعيل،  ووجوده  الفني  العمل 
فال حقيقة تداولية فعلية للنص 
غر  يف  اديب  وغ��ر   – األديب 
يعد  ال  ال��ذي  ال��ق��ارئ  سياق 
لكنه  أصاًل،  الكتابة  من  جزًءا 

تنقطع  أن  بعد  أسسها،  أه��م 
بعد نرشه؛  بنصه  الكاتب  صلة 
يدي  بني  النص  قيمة  لتغدو 
قارئ  وهو  النص،  هذا  قارئ 
حقيقي، ويف الوقت نفسه البّد 
قارئ  كاتب  كل  يف  يكون  أن 
له  يكتب  اف��رتايض  أو  ضمني 
هناك  فليس  ن��ص��ه،  الكاتب 
جدوى من وراء أي نص أديب 
هناك  يكن  مل  إن  أديب،  غر  أو 
هذا  ق���راءة  يف  ل��ل��ق��ارئ  دور 
النص وإعادة كتابته بطريقة أو 

بأخرى«.

العطاء الحسيني
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بإشراف ميداني من المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة..

ف��ق��د أج���رى س��امح��ت��ه زي���ارة 
احلسني  االم��ام  مركز  مل��رشوع 
)ع��ل��ي��ه ال���س���الم( ل����ألورام 
منطقة  يف  ال��واق��ع  الرسطانية 
احلر الرياحي بكربالء املقدسة؛ 
مسلم  اوالد  مدرسة  اىل  اضافة 
منطقة  يف  لأليتام   النموذجية 
البوبيات واالطالع عى مراحل 

ال��ع��م��ل ال��ت��ي ش��ه��ده��ا ه��ذان 
املرشوعان.

مدير  ث  حت��دّ السياق  هذا  ويف 
واملرشف  العام  األمني  مكتب 
مسلم  أوالد  م���درس���ة  ع���ى 
سعد  السيد  لأليتام  النموذجية 
زيارة  »تأيت  قائال:  البناء  الدين 
س��امح��ة ال��ش��ي��خ ال��ك��رب��الئ��ي 

النموذجية  ملدرسة اوالد مسلم 
لأليتام والتابعة ملمثلية املرجعية 
معرفة  هبدف  كربالء،  يف  العليا 
يشهدها  التي  التطورات  اخر 
مساحته  تبلغ  ال��ذي  امل��رشوع 
وترسيع  مربع(  مرت   1250(

العمل به«. 
املرشوع  »يتكون  حديثه،  وتابع 

موزعة  دراسية  قاعة   )28( من 
اىل  اض��اف��ة  ع��ى مخسة ط��واب��ق 
أجهزة  حتتوي  خمتربات  وجود 
عن  ف��ض��اًل  م��ت��ط��ورة،  علمية 
التالميذ  التي حيتاجها  املكتبات 

يف احلصول عى املعلومة«.
»مرحلة  ان  البناء:  وأض���اف 
منطقة  يف  الواقعة  املدرسة  بناء 

تواصل العمل إلنجاز مركز االمام الحسين لألورام السرطانية    
ومدرسة اوالد مسلم النموذجية لأليتام 

ضمن سلس���لة الجوالت التفقدية التي يقوم بها المتولي الش���رعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة 

الش���يخ عبد المهدي الكربالئي بهدف معرفة مراحل إنجاز  المش���اريع الخدمية التابعة للعتبة الحس���ينية 

المقدس���ة والمش���اريع الخاصة التي تنجزها ممثلي���ة المرجع األعلى السيس���تاني )دام ظله( في كربالء 

المقدسة، للوقوف على اهم المتطلبات التي من شأنها ان تسرع عملية البناء، 

األحرار/ حسنني الزكروطي    تصوير/ حسنني الرششاحي

العطاء الحسيني
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البوبيات 
مت�������ت م���ن 
اهليكلية  ال��ن��اح��ي��ة 
واملجاري الصحية، والعمل 
املسامهني  بتظافر جهود  مستمر 
ونأمل  اخلرية  املؤسسة  يف هذه 
بدايًة  القادم  العام  يكون  بان 
يتسنى  لكي  املدرسة  الفتتاح 

للعوائل تسجيل أبنائهم«. 
املهندس  احل��دي��ث،  ويشاركه 
بناء  عى  امل��رشف  موفق،  ثائر 
مدرسة اوالد مسلم النموذجية 

ق������ائ������اًل: 
سامحة  م��ن  »بتوجيه 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
مرشوع  يف  العمل  عى  عمدنا 
عاملية  انظمة  وفق  املدرسة  بناء 
املوجودة  الصفوف  خالل  من 
والتي تسع اىل ما يقارب )30( 
الصف  يف  طالبة  او  ط��ال��ب 
الكايف  امل��ع��دل  وه��و  ال��واح��د 
من  املعلومات  ايصال  لغرض 

قبل االساتذة بشكل ادق«. 
الشيخ  س��امح��ة  وأج����رى  ك��ام 
الكربالئي زيارة ميدانية ل�مركز 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام 

ل���ألورام 
التابع  الرسطانية 

تبلغ  وال��ذي  احلسينية،  للعتبة 
ويضم  دون��اًم(،   12( مساحته 
ثالثة مباٍن رئيسية، حيث تصل 
األول  للمبنى  البنائية  املساحة 
أقسام  تشمل  )4700م2(  ل� 
املوضعي,  باإلشعاع  )العالج 
التشخيص  بالكياموي,  العالج 
العمليات,  وال��رن��ني,  باألشعة 
صيدلية  اىل  اضافة  ال��ط��وارئ, 
الغرف  من  والعديد  وخمترب( 
اخل��اص��ة ك��ع��ي��ادات األط��ب��اء 
واإلداريني، اما املبنى الثاين فقد 

شمل 
ث����الث����ة 

متعددة  طوابق 
وضعت  األغ���راض 

الطبية  للكوادر  خصيصًا 
بلغت )1450 م2(،  بمساحة 

بأربعة  الثالث  املبنى  كان  فيام 
لسكن  ُخ��ص��ص��ت  ط���واب���ق 
وصلت  بنائية  بمساحة  املرىض 

ل� )1450م2(.

العطاء الحسيني
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نظم مركز احلوراء زينب عليها 
احلسينية  العتبة  يف  ال��س��الم 
املقدسة احتفالية تكريم عوائل 
عى  الشعبي  احلشد  ش��ه��داء 
قاعة سيد االوصياء يف الصحن 
بحضور  الرشيف،  احلسيني 
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية 
عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
ويتزامن  الكربالئي  املهدي 
انتصارات  مع  التكريم  ه��ذا 
االمنية  القوات  من  االبطال 

واحلشد الشعبي يف املوصل. 
للعتبة  الرشعي  املتويل  وق��ال 
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ 
عبد املهدي الكربالئي  يف كلمة 
يسعنا  »ال  املناسبة:  هذه  يف  له 
اال ان نعرب عن هؤالء الشهداء 

واهن��م  وع��زن��ا  فخرنا  ب��أهن��م 
وهم  بيننا  مم��ن  ق���درًا  االج��ل 
الطاهرة  االي���ادي  أص��ح��اب 
حفظوا  الذين  العظيمة  واملنن 
لنا  وح��ف��ظ��وا  البلد  ه��ذا  لنا 
االعراض  وصانوا  املقدسات 
نتصور  ان  الب��د  ال��واق��ع  ويف 
تلك  تكن  مل  لو  حالنا  ماهو 
واالستجابة  العظيمة  الفتوى 
االبطال  ه��ؤالء  م��ن  الكبرة 
حال  يكون  ان  يمكن  وكيف 
العراق وحال مدننا التي نعيش 
واطمئنان،  بأمان  االن  فيها 
الشهداء  هؤالء  ان  شك  وبال 
هم نتاج تربية قامت عى القيم 
التي سار عليها االمام احلسني 
عليه السالم فكانت منهم تلك 

واالرصار  العظيمة  االستجابة 
الظروف  وواجهوا  والثبات 
يف  قدموا  اهن��م  حتى  الصعبة 
سبيل  يف  ارواح��ه��م  النهاية 
وردت  التي  االه��داف  حتقيق 
يف هذه الفتوى العظيمة، نسأله 
مع  الشهداء  حي��رش  ان  تعاىل 
عليه  احلسني  االمام  اصحاب 
الصرب  ذوهي��م  ويلهم  السالم 
يف  الشهيد  خلالفة  ويوفقهم 
أومتنا  أمانة  فهم  وأوالده  أهله 
عى  نحرص  ان  وعلينا  عليها 

رعاية هذه االمانة كام جيب«.
الدين  سعد  السيد  ب��ني  فيام 
االم��ني  مكتب  مدير  البناء، 
العام املرشف عى مركز احلوراء 
ملجلة  ال��س��الم  عليها  زي��ن��ب 

االحرار »ان االنتصارات التي 
العراقي  الشعب  ابناء  يعيشها 
املباركة  ال��ف��ت��وى  ث��م��رة  ه��ي 
واالستجابة  الكفائي  للجهاد 
الغيارى  العراقيني  من  الكبرة 
االرض  ح��ف��ظ��وا  ال���ذي���ن 
والعرض واملقدسات بدمائهم 
فالبد من السعي لرعاية عوائل 
من  هب��م  وااله��ت��امم  الشهداء 
بشتى  ونحاول  النواحي  جيع 
معاناهتم  من  التخفيف  الطرق 
العتبة  وتعتزم  آباءهم،  لفقد 
افتتاح  عى  املقدسة  احلسينية 
)عليها  رقية  السيدة  روض��ة 
السالم( لأليتام والتي تستقبل 
واعدادهم  لتهيئتهم  االطفال 
ال��دراس��ي��ة  ب��امل��راح��ل  للبدء 

الشيخ الكربالئي يكرم 
عوائل شهداء   الحشد الشعبي

 المبارك في الصحن الحسيني الشريف 

بقلم: حسني النعمة

االحرار: حسني نرص / تصوير  امحد القرييش 

العطاء الحسيني

الشيخ الكربالئي يكرم عوائل شهداء الحشد الشعبي 
تزامنًا مع االنتصارات 
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الشيخ الكربالئي يكرم 
عوائل شهداء   الحشد الشعبي

 المبارك في الصحن الحسيني الشريف 

زيارة عوائل شهداء 
الحشد الشعبي

 للمراقد المقدسة في إيران

مة  ملتقد ا
عيل  السيد  م���دارس  يف 
عليهام  رقية  والسيدة  االصغر 
)االبتدائية  لأليتام  ال��س��الم 
الدعوة  ونكرر  والثانوية(، 
عوائل  مع  التواصل  بضورة 
رشائح  جيع  قبل  من  الشهداء 
يمكن  م��ا  وتقديم  املجتمع 
ت��ق��دي��م��ة هل���م م���ن اع��ان��ات 
قليل  يش  وه��ذا  ومساعدات 
جدا اجتاه ما قدمته هذا العوائل 
من تضحيات وفقدها ملن كان 

مسؤواًل عن اعالتهم«. 
ف��ي��ام ق��ال��ت امل��ه��ن��دس��ة س��ارة 
احلوراء  مركز  مسؤولة  حممد، 
ان  ال��س��الم(:  )عليها  زينب 
لعيد  البهيج  االحتفال  ه��ذا 
تزامن  وال��ذي  املبارك  الفطر 
املتحققة  االن��ت��ص��ارات  م��ع 

برامج  سلسلة  ضمن  يأيت 
عليها  دأب  م��ت��واص��ل��ة 
عوائل  رعاية  يف  املركز 
ف��ت��م جع  ال���ش���ه���داء، 
من  شهيد  عائلة   40
ك���رب���الء وخ��ارج��ه��ا 
أطفاهلم  ع��دد  وبلغ 
وطفلة  طفل   )140(
بمختلف االعامر وقد حظوا 
بلقاء سامحة املتويل الرشعي 
املقدسة  احلسينية  للعتبة 
االم��ام  ب��ربك��ات  وتكريمهم 
ايام  احلسني )عليه السالم( يف 

الفرح واالنتصار«.
عامر  )انور  الشهيد  والدة  اما 
عن  أعربت  فقد  الغني(،  عبد 
بأبنائها  للتضحية  استعدادها 
جيعًا ان تطلب االمر للحفاظ 
وال���ع���رض  االرض  ع����ى 
واملقدسات، مؤكدًة أهنا تفتخر 
الشهادة،  وس��ام  ولدها  لنيل 
يقدمه  بام  فرحتها  عن  معربة 
)عليها  زينب  احل��وراء  مركز 
احلسينية  العتبة  يف  ال��س��الم( 
واهتامم  رع��اي��ة  م��ن  املقدسة 
زي��ارات  م��ن  النظر  منقطع 
متكررة  ودع����وات  تفقدية 
احلسني  االم��ام  مرقد  ل��زي��ارة 

)عليه السالم(«.

ضمن برامج شعبة رعاية ذوي الشهداء واجلرحى التابعة للعتبة 
املادي واملعنوي  الدعم  املقدسة واملتواصلة يف تقديم  احلسينية 
واللوجستي لعوائل الشهداء االبرار وكذلك املراعاة واملتابعة 
بإذنه تعاىل هو زيارة املراقد املقدسة يف  للجرحى حتى الشفاء 
إيران بالتعاون مع اهليئة الرضوية يف مدينة مشهد املقدسة وبفرتة 
)بابل،  حمافظات  من  زائرًا   )45( بواقع  ايام  سبعة  استغرقت 
االمام  مدينة  يف  باستقباهلم  وكان  كربالء(  بغداد،  الكوت، 
وبرفقة  رسول  امحد  احلاج  الشعبة  مسؤول  للزائرين  احلسني 
سر  عى  اطلعوهم  هبم  الرتحيب  وبعد  اخلطيب  حيدر  السيد 
الربنامج وبعض التبليغات التي ختص الزيارة وتضمن برنامج 
لزيارة مرقد االمام  املقدسة  ايام يف مدينة مشهد  اربعة  االقامة 
عيل ابن موسى الرضا واالمام حييى ابن زيد »عليهام السالم« 
ملدينة  التوجه  بعدها  الشهداء،  الرتفيهية ألبناء  املناطق  وبعض 
قم املقدسة واالقامة فيها ثالثة ايام لزيارة مرقد السيدة فاطمة 
وتضمنت  جكران  مسجد  وزيارة  السالم«  »عليها  املعصومة 

ايضا زيارة مرقد السيد عبد العظيم احلسني. 
الشعبة عامد اجلشعمي  السياق حتدث مسؤول إعالم  ويف هذا 
مرافقتنا  وحسب  احلقيقة  يف  الزائرين:  مع  احلملة  رافق  الذي 
لعوائل الشهداء االبرار يف هذه احلملة املباركة منذ اليوم االول 
وجدنا ان الراحة والفرحة مرسومة عى حمياهم شاكرين ذلك 
ّعز  املوىل  سائلني  هلم  ملراعاهتا  املقدسة  احلسينية  العتبة  إدارة 

وّجل ان حيفظ القائمني عى هذه احلملة املباركة.

العطاء الحسيني

 الش���يخ الكربالئ���ي: )))الب���د ان نتص���ور ح���ال 
العراق  لو لم تكن تلك الفتوى العظيمة، ان 
الشهداء هم نتاج تربية وقد تربوا على القيم 
التي سار عليها االمام الحسين علية السالم 
وكان���ت منه���م تل���ك االس���تجابة العظيمة 
واالص���رار والثب���ات وواجهوا الظ���روف الصعبة 
حت���ى انهم قدموا في النهاي���ة ارواحهم في 
س���بيل تحقيق االهداف الت���ي وردت في هذه 

الفتوى العظيمة(((
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بطاقة انتاجية 
تصل لـ )200( طن 

املوضوع  عن  اكثر  ولتفاصيل 
باملهندس  االحرار  جملة  التقت 
امح����د احل���س���ن���اوي، م��دي��ر 
االس��ت��ث��امر يف رشك��ة خ��رات 
قائاًل:  حتّدث  والذي  السبطني 
متتلك  رشك��ت��ن��ا  »أص��ب��ح��ت 
جمموعة من املشاريع الصناعية 

امل��ه��م��ة، وواح����دة م��ن ه��ذه 
املشاريع االسرتاتيجية   )معمل 
الكارتون املعّرج( الذي هيدف 
من  ال��س��وق  ح��اج��ة  س��د  اىل 
الصناعات  لكافة  الكارتون 
قائم  م���رشوع  وه���و  املحلية 
وجيزة،  فرتة  منذ  تشغيله  تم 

صدرت  حيث  االن��ت��اج  وب��دأ 
ال��وارث  ل��دار  منه  وجبة  اول 
أكثر  وتضمنت  للطباعة، 
قابلة  قطعة  ال��ف(   200( من 
جتهيز  اىل  باإلضافة  للزيادة، 
ومعامل  للطباعة  الكفيل  دار 
معامل  وبعض  للامء  الكفيل 

الزيوت االهلية وبعض معامل 
بمنتج  وغرها  التمور  تعليب 
هو  عملنا  واغلب  الكراتون، 

جتهيز القطاع اخلاص«. 
كارتون  »هناك  حديثه،  وتابع 
ثالثي الطبقة وهذا جيهز ملعامل 
وهناك  وغرها  واملاء  الزيوت 

العطاء الحسيني

معمل الكارتون المعرج في العتبة الحسينية 
االول من نوعه في الفرات االوسط 

باشرت الكوادر الفنية لمعمل الكارتون المعرج التابع لشركة خيرات السبطين في العتبة 
الحسينية المقدس���ة  انتاجه وفقًا للمواصفات العالمية، ولسد حاجة السوق من الكارتون 
واالعتم���اد على الصناع���ات المحلية، حيث ان المنتج له اس���تخدامات عدي���دة  فى التغليف 
الصناعي للحلويات والبس���كويت واألجهزة والمعدات المنزلية وزيوت الطعام والمنتجات 
الصيدالنية والمش���روبات والوجبات  ويس���تخدم أيضا فى تغليف المنتج���ات الزراعية مثل 

منتجات الحليب ومنتجات الدواجن واللحوم والخضروات والفواكه.

االحرار/حسني نرص  - تصوير/ صالح السباح  
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وهذا  الطبقة  مخاس  كارتون 
الثالجات  لتغليف  يستخدم 
الكبرة  االخ���رى  واالج��ه��زة 
والثقيلة التي يصل وزهنا تقريبًا 
ل� )20  كليو غرام(«، مضيفًا، 
عى  الزبون  مع  االتفاق  »بعد 
يتم  املطلوب  الكارتون  قياس 
ثم  املطلوب  القياس  تقطيع 
تقطيعه  يتم  حيث  الطابعة  اىل 
يتم  ثم  وم��ن  عليه  والطباعة 
لصقه بالغراء وخيرج الكارتون 
وبرزمات  ومكبوسًا  ملصوقًا 

مرتبة«.
ويوضح احلسناوي أن »املعمل 
يضم طابعتني من منشأ فرنيس، 
ان��وع  أج��ود  اس��ت��خ��دام  ويتم 
من  املستورد  اخلام  الكارتون 

السويد والنمسا وكوريا«.
البدري،  زغر  محيد  بني،  فيام 
املعرج  الكارتون   مصنع  مدير 
السابق  »يف  أنه  )األح���رار(  ل� 
الكارتون  اس��ت��راد  يتم  ك��ان 

م��ن خ����ارج ال��ع��راق 

اآلن  ولكن  عالية،  وبكلفة 
عى  االع��ت��امد  يتم  هلل  واحلمد 
ان  مبينًا  معملنا«،  ينتجه  ما 
درج��ة  منها  املصنعة  »امل���واد 
ثانية او معادة الصنع  ومل تكن 
معمل  بينام  املطلوب  باملستوى 
العتبة  يف  امل��ع��رج  ال��ك��ارت��ون 

يستورد   امل��ق��دس��ة  احلسينية 
اخلام  االولية  امل��ادة  او  ال��ورق 
ل��ل��ك��ارت��ون  م��ن )ال��س��وي��د و 
اسبانيا وكوريا(؛  وبمواصفات 

ان  مبينا  ع��ال��ي��ة، 

املحلية  والصناعات  املعامل 
تستورد  السابق  يف  كانت  التي 
العراق  خ��ارج  من  الكارتون 
اىل  ت��ت��ج��ه  االن  اص��ب��ح��ت 
التابع  املعرج  الكارتون  معمل 
السبطني  خ���رات  رشك��ة  اىل 
من  املقدسة  احلسينية  بالعتبة 

ألنه  بالكارتون  جتهيزها  اجل 
من  تكلفة  واقل  جودة   افضل 
املستورد يف ظل احلاجة الكبرة 

يف العراق ملادة الكارتون«.  
او  اجلهة  »ان  البدري  وأضاف 
بتجهيزه  يرغب  الذي  املعمل 
بمراجعة  ي��ق��وم  ب��ال��ك��ارت��ون 
القياسات  اخ��ذ  ويتم  املعمل 
امل��ط��ل��وب��ة وع��م��ل ال��ك��ارت��و 

املطلوب«.
واضاف، »تبلغ مساحة املعمل 
للمكائن  مقسمة  دونم(   17(
التي  االم��ور  وبقية  واملخازن 
هت��م ك���ادر ال��ع��م��ل، وه��ن��اك 

انواع  حسب  متعددة  مكائن 
فمثاًل  املطلوب؛  ال��ك��ارت��ون 
االلبان  ملعامل  كارتون  هناك 
وهناك كارتون للامء او الزيوت 
او االجهزة واملواد االخرى«.  

ويلفت البدري إىل ان »الكادر 
ال��ع��ام��ل ه���م م���ن ال��ف��ن��ي��ني 
العالية،  اخلربة  ذوي  العراقيي 
ببعض  االستعانة  باإلضافة  
فنيني  وهناك  مرص  من  اخلرباء 
الرشكة  م��ن  املتقاعدين  م��ن 
وبالنسبة  العراقية،  احلكومية 
من  فاغلبهم  الشباب  للعامل 
الصناعة  اع���دادي���ة  خ��رجي��ي 
ونحن يف صدد تطوير قدراهتم 
أفضل  إىل  للوصول  وتدريبهم 

النتائج«.
اهلل  عبد  فرحان  قال  جهتة  من 
اهلاشمي، مدير مبيعات مصنع 
االنتاج  ب��دء  »م��ع  الكارتون: 
تواصلنا  الكارتون  معمل  يف 
من  املحلية  املصانع  بعض  مع 
عليهم،  منتجنا  ع��رض  اج��ل 
ب��م��وص��ف��ات ع��ال��ي��ة واف��ض��ل 
جودة من املستورد واقل تكلفة 
ومعرفة  جتهيزهم  ول��غ��رض 
احتياجاهتم تم التواصل معهم 
والبعث أبرم عقودًا معنا، وكل 
هذا يصب يف تشجيع الصناعة 
العراقية وسد حاجة السوق بام 

حيتاجه من الكارتون املعّرج«.

العطاء الحسيني
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يا ثأَر رّبي
هاشم السهالني

اأت���������ق���������رب  اأجم�����������ادك�����������م  اىل   َح���������������������ِذرًا  
ق�����������دم�����ًا  اأُق�������������������ّدم ث���������م اأُرج�����������������ع اخ���ت���ه�������ا 
وو�����س���������ي����ل����ت����ي ح���������رف ت���������ق����ا�����س���������ر ح�����������ّده 
م�������ح�������م�������د  الآل  ح�������������ب  ودواف����������ع���������������������ي  
ول�����ه�����������م والئ�������������ي غ�����������اي�����ة وو�����س���������ي���������ل���������ة 
ي��������ا  �����س���������ي����د  ال���������س���������ه����داء  ي�����اب�����ن م�����ح�����م��د 
ب�������ن���ا  ن�����������ازل�����������ة  اأي  رب�������������ي  ث�����������������اأر   ي���������ا  
ي�������ا  ����س�������ي���د  االأح���������������رار  ك�����ي�����ف  ت�������ط���اول�������ت 
ي������ا ب���ئ�������ص م������ا خ����ل����ف���������وا ال����ر�����س���������ول ب���اآل�������ه 
ور�����س��������������ول���������ه  ح�����اك�����������م  اع�������������������دل   اهلل  
ف���ج�������ي�������ع�������ة  اأي  ع������ا�������س�������������وراء  ي�������������وم  ي���������ا  
ات ت���ع�������ان�������ق�������ت  ت������ل������ك  ال���������ب���������دور  ال���������ن���������ريرِّ
ل���ف���اج�������ر  ال����ذل����ي���������ل  اإع�����������ط�����اء  ي����ع���������ط����وا  مل 
ت�����اأب�����������ى ن���ف�������و����س���ه���م ال�������ق�������رار واأم���������ره���������م 
ح�������رم�������ة  اأي��������������������ة  ل������الإ�������س�������������الم  ي������������رَع  مل 
دورة  دارت  االأح�������������������رار   �����س��������������ي���������د   ي���������ا  
ق�����������د  ك�����ن�����ت  اأول�������ه�������ا  وخ����ل����ف���������ك  ع�����س�����ب��ة 
وق�������واف�������ل ال���������س���������ه����داء ت�������ت���ب���ع ب��ع��������س��ه�����ا 

وول���������������وج ب���������������اب م���������دي����ح����ك����م اأت����ه���������ي���������ب
وال������ق������ل������ب ب�����������ني ج�����������وان�����ح�����������ي ي����ت���������وث����ب
ف�������ي���ك�������ت���ب ال�����رف�����������ي�����ع  امل������ج������د  ي����ب���������ل����غ  اأن 
م�������س�������ب���ب اجل�������������ن������ان  ن����ي���������ل  اىل  �����س���������ب����ب 
و�����س���������ب����ي����ل����ه����م ي����ب����ق���������ى ل����دي����ن���������ي م���ذه�������ب
ي�������ا ك�����وك�����������ب�����ا م�������ا ن������������اَر م���������ث����ل����ك ك����وك���������ب
ن�����زل�����������ت ب����ف���������ق����دك وال��������ن�����������������وازل ت���غ�������ل���ب
اأق���������������زام�������ه�������م اّن�����������������ي ل�������ذل�������ك اع���������ج���������ب
م�����������ا ف���������ي����ه����م ي����������وم احل�������������س������اب ُم���������ع���������ّت����ب
امل����ه���������رب؟ واأي���������������ن  اإذن  ال����ن����ج���������اة  ك����ي����ف 
َّ����ب م����غ���������ي����� ف�����ه�����������و  اهلل  ب������دي�������������ن  ح������ل������ت 
ه�������ي وال�����������س�����������ي�����وف ع�����������ن�����اق م�������ن الي���ح���ج���ب
اأّن�������������������ى ي�������ك�������ون وه���������������م ل�������ي�������وث ُغ���������ّل���������ب
�������ب ب���������ي����د ال����ط����ل����ي���������ق مب�������ا ي���������س���������اء ي���ن�������سرِّ
ي�����ل�����ه�����و ب�����������ه ل�����ه�����������و ال�����ف�����ج�����������ور وي����ل����ع���������ب
واأك�������������ذب ع���������ه����دت  ك����م����ا  ال�������زم�������ان  واإذا 
ي���������ت���������س���������اب����ق���������ون وك������ل������ه������م م����ت���������وث���������ب
جم���������رب ال�����وط�����ي�����������������ص  ح�����م�����������َي  اذا  ك����������لٌّ 
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الَفوُز بالُكنوز  
اإّنها كنوز واقعّية .. تبدو كنوز الذهب اأماَمها وهمًا و خواء. اإنها كنوز تعل االإن�ساَن ) اإن�سانًا (، وُتدخله يف نور القدرة االأزلّية، وَتِدُله 

باحلّق احَلقيق. وتلك هي � يا اأ�سدقاءنا � كنوز العبادة. 
اإّن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( الذي يعلم حقائق الوجود قد َدّلنا وعّرفنا � وهو النا�سح ال�سفيق. قال )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سّلم( َيُدّلنا على اأف�سل النا�ص: ) اأف�سُل النا�ص َمن َع�ِسق العبادة فعاَنَقها، واأحّبها بقلبه، وبا�َسَرها بج�سده، وتفّرغ لها.. فهو ال ُيبايل على 

ما اأ�سبح من الدنيا: على ُع�سٍر اأم على ُي�سر (. 
وهي � يف الواقع � نعيٌم مقيم .. يجد َمن مار�َسها حالوًة ولّذة، دون حلظة منها كلُّ لّذات الغرائز االأر�سّية. وهذا النعيم الذي َيلقاه املتعّبد 

يف الدنيا �سوف َيعرُب اإىل االآخرة ويزداد. 
موا بعبادتي يف الدنيا؛ فاإنكم تتنّعمون بها يف  يقول االإمام ال�سادق )عليه ال�ّسالم( :) قال اهلل تبارك وتعاىل: يا ِعبادي ال�سّديقني، َتنعَّ

االآخرة (. 
و حر�سًا علينا.. ين�سحنا النبّي )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( ال�ستثمار الفر�سة قبل اإفالتها من اليد. نقراأ اإَذن قوله ال�سريف: ) تفّرغوا 

لطاعة اهلل وعبادته قبل اأن ينزل بكم من البالء ما َي�سَغلُكم عن العبادة (. 
ومن لطف اهلل �سبحانه بنا اأْن جعل للعبادة م�ساديَق وا�سعة ف�سيحة، يجمعها ُح�سن النّية وقدا�سة الق�سد. ويف تعليمات النبّي و اأهل بيته 

رة، لندخل منها اإىل هذه الكنوز العجيبة املليئة.  )عليهم ال�ّسالم( �سور متعددة لهذه امل�ساديق املي�سَّ
يقول االإمام ال�سادق )عليه ال�ّسالم(: ) اأف�سل العبادة العلُم باهلل والتوا�سع له (. و يقول اأي�سًا: ) اأف�سل العبادة اإدماُن التفّكر يف اهلل 

ويف قدرته (. 
َغَلبة  العبادة  العفاف(،)اأف�سل  العبادة  اأف�سل  العبادة االإخال�ص (،)  اأف�سل  اأي�سًا:)  املعاين  نقراأ مثل هذه  املع�سومني  االأئّمة  ويف كالم 
هادة (، و غري هذا وذاك مّما تزخر به اأحاديث االأئّمة الهداة. وفيها اأي�سًا ما يدّل على امل�سالك ال�سلبّية  العادة (،) اأف�سل العبادة الزَّ

املخّربة للعبادة، من اأجل تب�سرينا و حتذيرنا: 
واآله و�سّلم(:  الرمل(. و عنه )�سلى اهلل عليه  اأكل احلرام كالبناء على  العبادة مع  واآله و�سّلم(:)  ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه  يقول 

ماء خري له من عبادة األف �سنة، وخري له من ِعتق األف رقبة، وخري له من األف ِحّجٍة وُعمرة (.  )درهم َيرّده العبد اإىل اخُل�سَ
و اأخريًا.. ونحن نقرتب من هذه الكنوز املذخورة، نتذّكر ن�سيحَة النبّي )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( يف هذا ال�سياق، فاإّنه قال: ) ُخذوا 

من العبادة ما ُتطيقون؛ فاإّن اهلل ال ي�ساأم حّتى ت�ساأموا (.
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زيد علي كريم الكفلي
كنت اأظن اإن العراق فري�سة �سهلة لالأعداء...

فمن اأجله ُقدمت قرابني ودماء ...
يا ترى هل عادت من جديد كربالء؟   

اأم تدد فيها حزن عا�سوراء؟ 
االآن وقد جاءت اآل اأمية فُذِبَحت و�سبيت االأطفال والن�ساء...

لكن الليوث قالوا قولتهم وبكل قوة و ثقة اإننا هنا اأيها اجلبناء ... 
لقد لب�سوا القلوب على الدروع وقدموا االأرواح بكل �سخاء...

 يرعاكم  اأبا احل�سن فهو  للحق منت�سر والباطل م�سريه الفناء...
فكل واحد منكم يذكرنا بال�سبعني مقاتل من ان�سار �سيد ال�سهداء... 

و اأنتم ال حاجة اىل دعم الأن نداء املرجعية نداء ال�سماء... 
اإن العراق يدمي من يناطحه فهو �سخرة �سماء... 

�سوف ي�سهد التاريخ عنكم يا اأ�سالء العراق اإنكم من اأجله قدمتم دماء ودماء ... 
فطوبا لكم وطوبا له لقد خلدمت الزمن اأيها ال�سرفاء.

ليوث في سجالت التاريخ
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رحَل الصادُق عن داِر الفناْء 
سليم كريم كريمشواكتسى بالحزنِ وجُه العلماْء

ال����ه����دى م�������س���ب�������������������������������اَح  ي����ب����ك����ون  ال  ك����ي����ف َ
ال�����س��������������������������ع��دا  درُب  االأق��������������وال ِ �������س������ادق 
َّ������اُه ال����������رتاْب ك����ي����ف راع����������ي ال������دي������ن ِغ������ط�������

ه���������ُ��������ِدُم ال����دي������������������������ن ُع�����ل�����ى ه��������ذا امل���������س����اْب 
َّ���ًا ل����ل����ذي ح��������اَز اجل��������������������������������������ن��اْح  ي�����ا ����س���م���ي����
اأي������ه������ا ال������ن������ور ال����������ذي ي����ب����غ����ي ال�������س�������������������الْح 
اأي������ه������ا امل���ا����س�����������������������������������وَن م����������اذا حت����م����ل����وْن 
وال�����������ُد ال���ك���اظ���������������م ِم�������ن ع�����ا������ص ال�������س���ج���وْن 
ال���ف�������س���ي���ع  ب���اخل�����������ط���ب  ُّ�����ك  اأم������������������ درت  ه������ل 
ال����ب����ق����ي����ع  اأر��������������ص ِ يف  ح���������لَّ  م�������ن  درى  ه�������ل 
رح���������َل اخل���������رُي ال���������ذي ع���������������������������������������مَّ ال����ب���������الْد 
اإن��������ه ال���������س��������������ادُق م��ن��ه��������������������������������اُج ال���ر����س���اد 
ق�����ل مل���ن�������س���ور ِاخل���������������ن���ا ب������اأ�������صَ ال���ف�����������������������ع���اْل 
ال��رج�����������������������������������������اْل  اأ�����س����ب����اُه  اهلل  ع����ه����َد  خ�������اَن 
ي����ا ال�������َه ال��ك�����������������������������ون ِن��دع��������������������������وك مَب����ْن 
ال��ف��ت��������������ن  اأه�������ل  م�����ن  ال���دي�������������������َن  رِّ����ي  ت����زك����� اأن 

وه�����������و ������س�����م�����������صٌ ن��������وره��������ا ط�������������وَل امل��������دى
ل���الأت���ق�������������������������������������������ي���اْء ق������������دوٌة  ط���������������ه  اآُل 
ك�����ي�����ف ب������������دُر ال�����ع�����ل�����م واالإمي�������������������ان ِغ����������اْب
ق�����ت�����َل ال������ب������اغ������وَن ات�����ق�����ى االأت����ق�����������������������������ي����اْء
�����ف�����اْح وط����������وى ال���������راي���������اِت ب���ال���ب���ي�������ص ِال�����������سِ
ال���ب�������������������الْء زاَح  ق������د  ال����رح������������������������م����ُن  وب��������ه 
َّ�����ُه ال������ن������وُر ال��������ذي اأدم����������ى ال���ع���ي�������������������وْن اإن������������
ح����ج����ة ُاجل�������ب�������ار اأر�����س������������������������ًا و����س���م���������������اْء
ال�������س���ف���ي���ْع وال��������ه��������ادي  ال��������ك��������راُر  درى  ه������ل 
ال����ك���������س����اْء اأ�������س������ح������اب  خ�����ام�����������صُ  درى  ه������ل 
وارت������������دى ال������دي������ُن ع����ل����ى ال����ط����ه����ر ِال���������س����واد 
ى ال���ف���خ���������������َر م�����ن ث�������دي االإب����������اْء م�����ن ت�����غ�����ذَّ
ف���ع���ل���ك امل�������������س������وؤوم ق������د ه�������������������دَّ اجل���������������ب���ال
م�������وا ب���ال���غ���������������������������در ������س�����رح االأت�����ق�����ي�����اْء ه�������دَّ
م����������اَت م���������س����م����وم ِاحل�����������س�����ا م����ث����ل َاحل���������������س���ْن
ي������ا ال���������َه ال���ك�����������������������ون رغ��������م االأدع�������������������ي����اء 
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مختصون بالمجال الصحي
للعتبة الحسينية المقدسة 
دور كبير في تقديم الخدمات 

الطبية للمواطنين

ال خيتلف اثنان عى الدور الكبر 
احلسنية  العتبة  به  تقوم  ال��ذي 
امل��ق��دس��ة يف ج��ي��ع االص��ع��دة 
داخل  كان  سواء  الطبية  ومنها 
من  خارجها  او  كربالء  حمافظة 
من  كبر  لعدد  انشائها  خ��الل 
الصحية  واملراكز  املستشفيات 
املواطنني  ب��ع��الج  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
عليه  مما  اق��ل  بأسعار  او  جمانًا 
جهد  تقليل  سيام  العراق  خارج 

وتكاليف السفر املستمر.
ويف هذا السياق جملة »االحرار« 
العتبة  دور  عى  الضوء  سلطت 
ومسامهتها  املقدسة  احلسينة 
باجلانب  االه��ت��امم  يف  الفعالة 
التعاون  خ��الل  م��ن  الصحي 
الصحة،  وزارة  م��ع  املستمر 
املختصني  م��ن  بعدد  والتقت 
عام  مدير  املتحدثني  اول  وكان 
الدكتور  كربالء  صحة  دائ��رة 
صباح املوسوي، والذي حتدث 
قائاًل: لدينا تعاون كبر ورشاكة 
مع العتبة احلسنية املقدسة بإدارة 

امللف الصحي يف حمافظة كربالء 
والتي بدأت من خالل الزيارات 
املليونية بتشكيل ما يسّمى بغرفة 
دائ��رة  بني  املشرتكة  العلميات 
املقدستني  والعتبتني  الصحة 
احلسينية والعباسية إلدارة امللف 
ونجحت  املحافظة  يف  الصحي 
هذه التجربة يف تقديم اخلدمات 
املستمرة  او  الطارئة  الصحية 
وال��ذي  الصحية  كاملؤسسات 
االمور  من  الكثر  سهل  بدوره 

املتعلقة باملجال الصحي. 
مل��رشوع  الصحة  وزارة  دع��م 

العتبة احلسينية الطبي
القضايا  ان  املوسوي:  واضاف 
العتبة  تقدمها  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة 
الصحي  امل��ج��ال  يف  احلسينية 
ذلك  شابه  وما  مستشفيات  من 
صحة  كدائرة  نحن  احلقيقة  يف 
كربالء ندعم مثل هكذا ملفات 
املواطن  خلدمة  هت��دف  خدمية 
والعراقي  خاصة  الكربالئي 
مستشفى  ومنها  ع��ام  بشكل 

االمام زين العابدين ومستشفى 
ومركز  احلسني  االم���ام  سفر 
بيننا،  امل��ش��رتك  زينب  السيدة 
وكذلك املراكز الصحية يف مدن 
املبارش  دعمنا  وج��اء  الزائرين 
وجود  )عدم  منها  اسباب  لعدة 
بالنسبة  ك��رب��الء  يف  حتتية  بنى 
للمؤسسات الصحية وما قامت 
تسد  حتتية  بنى  من  العتبات  به 
احلاصل  النقص  كبر  وبشكل 
تعاين  وال��ذي  الصحي  باملجال 
منه دائرة صحة كربالء، وكذلك 
والدعم  اخل��دم��ات  تقدم  اهن��ا 
تستوعبه  ال  ال��ذي  اللوجستي 
مؤسساتنا الصحية نتيجة الزخم 
احلاصل باملؤسسات احلكومية، 
التي  الصحية  اخلدمات  وايضا 
فقط  ليس  املحافظة  يف  نقدمها 
املراجعني  فعدد  كربالء  ألهايل 
خارج  من  الينا  يفدون  الذين 
 %35 حوايل  اىل  يصل  املحافظة 
من املجموع الكيل للمراجعني، 
التابع  االورام  ملركز  وبالنسبة 

يراجعه  كربالء  صحة  لدائرة 
خ��ارج  م��ن   %50 م��ن  اك��ث��ر 
العمليات  ألج���راء  املحافظة 
رفضنا  لعدم  وذل��ك  اجلراحية 
ألي شخص من خارج املحافظة 
باعتبار ان مدينة كربالء للجميع 
وهبذا  معني(  لشخص  وليس 
كان دور العتبة احلسينية املقدسة 
كبر يف مساعدتنا ولو شاهدت 
سفر  مستشفى  يف  املراجعني 
السالم«  »عليه  احلسني  االم��ام 
من   %70 م��ن  اكثر  فتجدهم 
خارج  وه��ذا  املحافظة  خ��ارج 

األحرار/ قاسم عبد الهادي
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تعاون كبير ومستمر بين العتبات المقدسة ووزارة الصحة

من  تالفيه  تم  ولكن  أمكانياتنا 
خالل مساعدة العتبة احلسينة يف 

هذا اجلانب«.
تعاون  »هناك  املوسوي،  وبني 
ألي  قبلنا  من  واستشارة  كبر 
للعتبة  تابعة  صحية  مؤسسة 
افتتاحها  يتم  املقدسة  احلسينية 
م��ن ن��اح��ي��ة امل��وق��ع ون��وع��ي��ة 
التخصصية  واملراكز  اخلدمات 
وغ���ره���ا، وخ���ر ش��اه��د عى 
ال��س��ي��دة زينب  م��رك��ز  ك��الم��ي 
اخل����اص ب��ج��راح��ة ال��ع��ي��ون 
تبنت  املقدسة  احلسينة  فالعتبة 
وجتهيزه  متكاملة  بصورة  بناءه 
ما  ظ��رف  يف  االج��ه��زة  بأفضل 
قلة  من  الصحة  وزارة  تعانيه 
من  وهو  املالية،  التخصيصات 
يستقطب  الذي  الكبرة  املراكز 
حمافظات  ك��اف��ة  م��ن  امل���رىض 
نقدم  ب��دورن��ا  ونحن  ال��ع��راق 
الدعم للعتبة املقدسة باملالكات 
وامل��ت��اب��ع��ات  وال��ف��ن��ي��ة  الطبية 
امل��س��ت��م��رة، وح��ت��ى اخل��دم��ات 
اخلاص  بالقطاع  تقدمها  التي 
عال  مستوى  وعى  مهمة  تعترب 
بباقي  مقارنة  الثمن  ورخيصة 
ايضا  وم��ق��ارن��ة  امل��ح��اف��ظ��ات 
بالسفر  يفكر  ال��ذي  باملريض 
النهائية  والنتيجة  العراق  خارج 
بني  والتعاون  العمل  هذا  من 
ودائرة  املقدسة  احلسينية  العتبة 
املواطن  ان  هو  كربالء  صحة 
تشمله  والكربالئي  العراقي 

اخلدمة الصحية«.
خطط وعمل مستقبلية

واكمل املوسوي حديثه بالقول: 
مع  املستقبلية  خططنا  ضمن 
يف  العمل  هو  احلسينية  العتبة 
الوائيل  امح��د  الشيخ  مستشفى 
اختيار  يف  واملساعدة  هلا  التابع  
ن��وع االخ��ت��ص��اص ال���ذي من 
املستشفى  ه��ذه  تقدمه  املؤمل 
سيتم  صحي  م��رشوع  واي��ض��ا 
زينب  العقيلة  صحن  يف  انشاءه 
بمثابة  وه��و  ال��س��الم(  )عليها 

م��رك��ز ط�����وارئ، وس��ي��ك��ون 
جدا،  ضخاًم  صحيًا  مرشوعًا 
للزائرين  خدمة  خرًا  به  ونأمل 
ونحن  خصوصًا  وامل��واط��ن��ني 
القديمة من قلة  املدينة  نعاين يف 
اىل  اضافة  الصحية،  املؤسسات 
بتدريب  مستمرون  نحن  ذلك 
املالكات الصحية التابعة للعتبة 
وبالطرف  املقدسة  احلسينية 
املقابل تدريب مالكاتنا من قبل 
العتبة من خالل اقامة الدورات 

وامل���ؤمت���رات وامل��ه��رج��ان��ات 
الصحية والعلمية«.

الدكتور  حت��دث  جهته  وم��ن 
احلسناوي  احل��س��ني  عبد  ع��يل 
املفاصل  ام����راض  اخ��ص��ائ��ي 
والتأهيل الطبي يف مدينة االمام 
الطبية  السالم«  »عليه  احلسني 
به  تقوم  ال��ذي  ال���دور  ق��ائ��ال: 
بتقديم  املقدسة  احلسينية  العتبة 
جدا  كبر  الصحية  اخل��دم��ات 
احلالة  حتسني  عى  يساعد  وهو 
كلام  ألن��ه  للمرىض  الصحية 
عدد  سيقل  امل��راك��ز  ازدادت 
اخل��دم��ات  وتتحسن  امل���رىض 
النظر  بغض  هلم  املقدمة  الطبية 
او  حكومي  اجلانب  كان  سواء 
االمر  ه��ذا  تكلف  وان  اه��يل، 
الزمن  من  فرتة  املريض  انتظار 
الطبي  الفحص  اجراء  لغرض 
يف  به  يعمل  عاملي  نظام  فهذا 
يف  املتطورة  العامل  دول  اغلب 

املجال الصحي«.
انطباعات مميزة وجهود فعالة

انطباع  ان  احلسناوي:  واضاف 
امل����رىض ع���ى امل��س��ت��ش��ف��ي��ات 
للعتبة  التابعة  الصحية  واملراكز 
جدا  جيد  املقدسة  احلسينية 
ال���دور  هب���ذا  يشيد  واجل��م��ي��ع 
جهود  قبل  من  واملبارك  الكبر 
احلسينية  العتبة  عى  القائمني 
مع  الكبر  التعاون  ذلك  يف  بام 

صحة  ودائ���رة  الصحة  وزارة 
من  امل��ق��دس��ة  ك��رب��الء  حمافظة 
الصحي  بالوقع  النهوض  اجل 
طبية  ك��وادر  استقطاب  وايضا 
ذات  تكون  العراق  خارج  من 

فائدة للمرىض.
عودة الثقة بني املواطن العراقي 

والكوادر الطبية
العتبة  ان  إىل  احلسناوي  وينّوه 
خالل  ومن  املقدسة  احلسينية 
الثقة  ع��ودة  حت��اول  هذا  عملها 

الطبية  ال��ك��وادر  بني  املفقودة 
من  كبرة  سلسلة  بعد  واملرىض 
احلروب واحلصار السابق الذي 
فرض عى العراق يف عهد النظام 
السابق، واالن بدأنا بالتطور من 
الطبية  االجهزة  استراد  خالل 
من مناشئ عاملية ومنها الناظور 
اج��راء  بسهولة  يساعد  ال��ذي 

ال��ت��داخ��ل اجل��راح��ي ودخ��ول 
خمتلفة  بدورات  الطبية  كوادرنا 
املتطورة  االجهزة  هبذه  للعمل 
ل��ف��رتة من  ون��ح��ت��اج يف ذل���ك 
احلسينية  للعتبة  وايضا  الزمن، 
املقدسة دور كبر وفعال بتقديم 
الصحية  واخل��دم��ات  ال��ع��الج 
جاهدا  والسعي  جمانًا  للنازحني 
وكرامة  سمعة  ع��ى  للحفاظ 

املواطن العراقي بشكل عام«.
اخر املتحدثني معنا هو الدكتور 

اخلفاجي  مهدي  حممد  حيدر 
وتأهيل  مفاصل  اختصاص 
احلسني  االم��ام  مدينة  يف  طبي 
»ع��ل��ي��ه ال���س���الم« ال��ط��ب��ي��ة يف 
قائال:  حت��دث  وال��ذي  كربالء 
املقدسة  احلسينية  العتبة  ان 
بتقديم  كبر  بشكل  سامهت 
للمواطنني  اخل��دم��ات  افضل 
من  الوافدين  او  الكربالئيني 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ى جيع  خ���ارج 
من  الصحي  ومنها  املستويات 

من  كبر  لعدد  انشاءها  خالل 
الصحية  واملراكز  املستشفيات 
ب��ش��ك��ل كبر  ال��ت��ي س��امه��ت 
الصحة  وزارة  مع  وبالتعاون 
او دائرة صحة كربالء بإسعاف 
من  املصابني  وخاصة  امل��رىض 
الشعبي  واحلشد  االمنية  قواتنا 
ال��ض��ارب��ة  امل���ع���ارك  ظ���ل  يف 
والبطوالت التي سجلها ابناءنا 
وحماربتهم  الوغى  ساحات  يف 
املسلحة  االرهابية  للتنظيامت 
وك���ث���رة االم������راض امل��زم��ن��ة 
اكرب  جهود  يتطلب  مما  وغرها 
فأننا  وهبذا  اكثر  ومستشفيات 
عدد  زي��ادة  اىل  احلاجة  بأمس 
واالجهزة  الصحية  ال��ك��وادر 

الطبية لسد الفراغ احلاصل«.
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وكان يف طليعة أولئك الطواغيت الوجود 
تلك  يف  رم���وزه  ب��أب��رز  املتمثل  األم���وي 
هلذا  كان  فلقد   ،) سفيان  أبو   ( املرحلة 
الوجود دور خطر يف مواجهة االنطالقة 
الدعوة  مرحلة  يف  اإلس��الم��ي  وامل��س��ار 
مرحلة  دوره هذا يف  كام واصل   ، والنبوة 
اهلل  الرسول صى  تلت عهد  التي  اخلالفة 

عليه وآله وسلم .
األم��ة  ت��أري��خ  فهم  رضورات  مل��ن  وإن��ه 
واالجتامعية  والسياسة  الفكرية  والقوى 
األم��وي  املسار  ي��درس  أن  فيها  امل��ؤث��رة 
ونقد  علمية  بطريقة  طبيعة  وحت��ل��ل   ،
موضوعي عى امتداد مواقفه التي مارسها 

رجاله
ذلك  معامل  وحتليل  دراسة  وأن   ، وقادته 
الدعوة  مرحلتي  يف  وممارساته  املسار 
واخلالفة والسلطة تتطلب دراسة املواقف 

األموية اآلتية :
وحماربة  ال��دع��وة  بوجه  ال��وق��وف   -  1
الرسول الكريم صى اهلل عليه وآله وسلم 

.
2 - السقوط والتواري .

3 - إعادة تنظيم الصفوف .
4 - التسلل إىل السلطة .

5 - شق الصف ومتزيق وحدة األمة .
6 - حماربة اخلالفة الرشعية .

7 - السيطرة عى الدولة واحلكم .
اإلسالمي  املسار  حماربة  إىل  العودة   -  8

األصيل املتمثل يف عيل
وآل البيت النبوي عليهم السالم وأتباعهم 

.
9 - تبديل نظام احلكم .

10 - وضع األحاديث وحترف السنة .
األخ��الق��ي  ال��ف��س��اد  إدخ�����ال   -  11

واالجتامعي إىل السلطة .
ولكي تكون لدى القارئ صورة واضحة 

عن هذا املسار فلنتناول
بشئ من التفصيل تلك املواقف التأرخيية :
وحماربة  ال��دع��وة  بوجه  ال��وق��وف   -  1
لقد   : وسلم  وآله  عليه  اهلل  صى  الرسول 

تناول الشيخ األميني يف موسوعته العلمية 
الكربى ) الغدير ( الدور املعادي للرسول 
الذي  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صى  الكريم 
مثلته أبرز الشخصيات األموية يف مرحلة 
عقبة   « و   « سفيان  أبو   «  : وهم  الدعوة 
 « العاص  بن  احلكم   « و   « معيط  أيب  بن 
ما سجله من مواقف ووقائع  وستجد يف 

وحوادث لتلك الشخصيات
األموية صورة متكاملة للدور األموي يف 
عليه  اهلل  صى  الكريم  الرسول  مواجهة 

وآله وسلم
ثالث  أب��رز  أح��د  سفيان  أب��و  ك��ان  فقد 
شخصيات تصدت ملواجهة الدعوة وهم 
أبو  ت��وىل  وق��د   ، وأب��و جهل  )أب��و هلب   :
 ، مكة  يف  واجلاهلية  الرشك  قيادة  سفيان 
 « جهل  أيب  ومقتل  هلب  أيب  م��وت  بعد 
حيث  بدر  معركة  يف  هشام(،  بن  احلكم 
اندحرت قوى الرشك والطاغوت ، فكان 
العدوان  لقوى  واملعبئ  واملخطط  القائد 
والصاد   ، واألح��زاب  أحد  يف  ذلك  بعد 

بزغ نور اإلس������الم في ربوع مكة يحمل إلى األرض مبادئ الهدى والعدل والسالم، فاستفاق طواغيتها على صوت 
الداع������ي منذرا بتحطيم تلك البنية اجلاهلية البغيضة التي بنوها على الظلم والكفر ، وامتهان كرامة اإلنس������ان ، 
وتكريس اجلهل واخلرافة والفساد . فتصدوا بكل ما ميلكون من قوة ووسائل للمقاومة ، إليقاف الزحف الذي 

راح يدك معاقلهم ، ويحطم كبرياءهم ومصاحلهم اآلثمة .

حوار الكتب
المستبصر مروان خليفات يكتب:

ظلم الطواغيت وحكم الطغاة

6

وز
تم

20
17

28



رواء  بام  يسمى  ما  أو  األوىل  للفلسفة  عنوان  هي 
النظرية،  العلوم  الطبيعة والذي يشكل أحد فروع 
للوجود  العامة  املباحث  ع��ى  يشتمل  وال���ذي 
املشرتك بني كافة املوجودات، وعى املباحث ذات 

الصلة بمعرفة اهلل تعاىل. 
يف  اإلهليات  مفردة  استعمل  من  أول  أن  ويظهر 
الثقافة اإلسالمية هو الشيخ الرئيس ابن سينا عندما 
جعلها يف كتابه الشفاء عنوانا للفلسفة األوىل، وقد 
اإلهلية  العلوم  أو  اإلهلي  العلم  مفردة  استخدمت 
سينا  ابن  قبل  العلوم  من  النوع  هذا  عن  للتعبر 
هذا  عى  اإلهلي  عنوان  إطالق  يالحظ  بل  أيضا، 

العلم يف كلامت أرسطو نفسه.
الفالسفة  بجهود  الفلسفي  البحث  توسع  وقد 
مباحث  ليشمل  سينا  واب��ن  كالفارايب  املسلمني 
وأفعاله  وصفاته  اهلل  بمعرفة  تتعلق  وموضوعات 
واملباحث  األبحاث  تلك  بني  العالقة  بيان  مع 

العامة ملوضوع الوجود بام هو وجود.
وقد عّرف الفارايب احلكمة بالعلم باألسباب البعيدة 
بواسطتها.  املوجودات  سائر  وجود  يتحقق  التي 
تنتهي يف هناية  أهّنا  وهذه األسباب وإن كثرت إال 
األسباب  جلميع  علة  هو  واحد  وجود  إىل  املطاف 

واملسببات وهو اهلل تعاىل.
وقد أّكد الفارايب عى أن وجود اهلل تعاىل هو املبدأ 
من  دراسته  أّن  ويرى  املوجودات  لكافة  املشرتك 
تعاىل  ألّنه  وذلك  الكيل؛  العلم  يف  البحث  لوازم 

مبدأ الوجود املطلق ال املوجود اخلاص.
ولإلهليات اصطالحان عام وخاص:

األوىل،  الفلسفة   � األع��م  باملعنى  اإلهل��ي��ات  أم��ا 
الوجود  عن  فيها  يبحث  اّلتي  العامة  األمور  فهي 
والعدم وأحكام املاهّيات، واملواد الثالث: الوجود 
والعلة  واحل��دوث،  والقدم  واالمتناع،  واإلمكان 
عن  تبحث  اّلتي  املسائل  من  وغرها  واملعلول، 

أحكام الوجود بام هو هو، أي عن مطلق الوجود.
وأما اإلهليات باملعنى األخص فتطلق عى فرع من 
املوجودات  اهلل وعامل  معرفة  فيه عن  يبحث  العلم 

املجردة عن املادة.

اإللهيات ) يف  احلرام  البيت  احلديبية عن  عام  وآله وسلم  عليه  اهلل  اهلل صى  لرسول 
السنة السادسة من اهلجرة ( ، كام توىل عمليات التعذيب للمستضعفني من 

املسلمني ، وأحد املخططني الغتيال رسول اهلل صى اهلل عليه وآله وسلم .
ويستمر أبو سفيان يف حربه ورصاعه مع رسول اهلل صى اهلل عليه وآله وسلم 
طوال إحدى وعرشين عاما حتى حقق اهلل النرص لنبيه بفتح مكة يف السنة 
الثامنة من اهلجرة فاضطر حتت ضغط القوة وعزة اإلسالم وتعاظم تياره ، 
إىل إعالن إسالمه بعد إقناع من العباس بن عبد املطلب - عم النبي صى اهلل 

عليه وآله وسلم حلقن دمه .
2 - السقوط والتواري : وبفتح مكة سقطت املقاومة اجلاهلية واهنار رصح 
الرشك ، ودحر أبو سفيان ومن معه من قادة الضالل ، وطهر البيت احلرام 
من األصنام والوثنية ، وفتح الرسول املنترص صى اهلل عليه وآله وسلم آفاق 
العفو الرمحة وأطلق شعاره املعروف » اليوم يوم املرمحة اليوم حتمى احلرمة 

. «
الذين حاربوه  أولئك األعداء  الرسول صى اهلل عليه وآله وسلم  لقد جع 
وروحه   ، الكبر  بقلبه  فخاطبهم   . لقتله  وخططوا   ، دياره  من  وأخرجوه 
اهلادي ، وخلقه العظيم ، وهدفه الواسع الستيعاب البرشية ، بقوله : » ما 
تظنون وما أنتم قائلون . قال سهيل : نظن خرا ونقول خرا ، أخ كريم وابن 
عم كريم »، ليفتح أمامهم أبواب التوبة وهيئ هلم األجواء النفسية للتفاعل 
مع كلمة التوحيد ، ومبادئ اهلدى ، وليشعرهم بعفو اإلسالم وعظيم خلقه 

.
وهكذا طوقهم رسول اهلل بالفضل واملن ، وأطلق رساحهم ، فحملوا اسم 
) الطلقاء ( كام محلوا اسام آخر هو : ) مسلمة الفتح ( . وهكذا توارى هذا 
الوجود خلف الستار . إال أن تلك الفلول املهزومة مل تتفاعل مع روح الرسالة 
ومل يتغلغل اإلسالم يف أعامقها فظلت ختتزن املايض ، وحتمل األحقاد عى 
الرسول القائد صى اهلل عليه وآله وسلم وعى الطليعة التي حققت االنتصار 
معه صى اهلل عليه وآله وسلم وحطمت كربياءهم وسيادهتم ، ال سيام ابن 

عمه ، زوج ابنته ، عيل بن أيب طالب كام محلوا العداء ذاته لذريته من بعده .
مرسح  عن  والتواري  السقوط  مرحلة  بعد   : الصفوف  تنظيم  إعادة   -  3
الذي فرضه األمر  األحداث واالبتعاد عن األضواء والواجهة االجتامعية 

الواقع عى اخلط األموي والذي استمر إىل ما بعد وفاة
الرسول صى اهلل عليه وآله وسلم لعدد من السنني ، إذ مل يستطع الوجود 
اخلالفة  عى  والنزاع  السقيفة  أحداث  يف  حضور  أي  يسجل  أن  األموي 
، عدا حماولة أيب سفيان مع اإلمام  آنذاك  لسقوطه من االعتبار االجتامعي 
عيل التي حاول فهيا التأليب ودفع املوقف إىل املواجهة املسلحة بني املسلمني 
 .  .  . الدم  إال  يطفئها  إين ألرى عجاجة ال   «  : السالم  عليه  لعيل  قال  يوم 
لئن شئت ألمألهنا عليك خيال  فواهلل  أبايعك  يدك  أبسط   «  : قال لعيل  ثم 

ورجاال فأبى عليه السالم ».
بغيت  طاملا  واهلل  وإنك   ، الفتنة  إال  هبذا  أردت  ما  »واهلل  قائال:  زجره  ثم 

لإلسالم رشا ، وال حاجة لنا يف نصيحتك« .
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تنترش يف ربوع قضاء اخلض التابع ملحافظة 
املثنى وضواحيها معامل سياحية جتمع التاريخ 
 19 املدينة  يف  وينترش  الطبيعية،  والظواهر 
تال اثريا ومن ذلك بعض الظواهر الطبيعية 
التي  الصيد  وعني  الوحاشية  عيون  مثل 
جانب،  كل  من  الرملية  الكثبان  هبا  حتيط 
الصيد  عني  وايشانات  الكصر  وشعيب 
إضافة لبعض املتنزهات الطبيعية يف البادية 
املساحات اخلضاء يف  والفارسية، وبعض 
مداخل وخمارج املدينة والتي هي عبارة عن 
التي  األشياء  أفضل  ومن  نخيل،  بساتني 
اخلض  مقام  هو  القضاء  هذا  هبا  اهلل  حبا 
املدينة،  قلب  يف  يقع  الذي  السالم(  )عليه 
ومن الظواهر الطبيعية املوجودة يف صحراء 

اخلض عني الصيدوالكثبان الرملية.
متتاز عني الصيد بعيوهنا الطبيعية والتي تزود 
املنطقة باملياه طوال العام وبتنوع التضاريس 
الطبيعية مما أعطاها بعدًا سياحيًا، فالكثبان 
ال��رم��ل��ي��ة حت��ده��ا م��ن ال��ش��امل واجل��ن��وب 
والغرب ومن الرشق يشق طريقه النهر من 
العني خمرتقا اهلور الذي تكون بجانب النهر 
تتوزع بني جنباته  القرى، حيث  اىل  متجها 
مساكن قرية ام الروج التي حتتفظ باملاء مدة 
لذلك  اعدت  جانبية  خزانات  عرب  طويلة 
االرايض  لسقاية  مسرته  يف  النهر  ويستمر 

الزراعية لعشائر العويليني واملشاعلة. 
وتقع منطقة عني الصيد جنوب غرب مدينة 

اخلض بمسافة 20كم  منها 15 كم معبدة 
حتى حدود قرى عني الصيد و5كم طريق 
املنطقة  سكان  عدد  ويبلغ  املنبع،  اىل  ترايب 
)2000 نسمة( وعدد املساكن 200 مسكن 
البسيطة  التجّمعات  باستثناء بعض  مشتت 
يف  جمتمعة  مساكن   10 تتجاوز  ال  والتي 
تتكون  الروج…  ام  غ��رار  عى  منها  كل 
نفس  بينها  جيمع  عشائر  من  الصيد  عني 
واملشاعلة،  العويليني  مثل  القبيل  االس��م 
أواخر  هجرة  موجة  املنطقة  شهدت  وقد 
الثامنينيات وبداية التسعينيات بسبب فقدان 
معيلهم والقائمني عى االرض الزراعية يف 
حروب النظام السابق، ويعمل ابناء املنطقة 
املاشية  وتربية  احلبوب  خاصة  الفالحة  يف 
للمياه غر عني  املنطقة ألي مورد  تفتقر  و 

الصيد وتنترش زراعة احلبوب دون غرها.
ورغبتهم  املاء  لعني  الصيد  عني  أهل  حب 
يتعاونون  جعلهم  سياحيًا  مزارًا  تصبح  أن 
فيام بينهم حلامية املعامل األثرية حفاظا عليها 
قرص  اث��ار  توجد  حيث  التخريب،  م��ن 
انه  لدهيم  وال��دارج  معروف  غر  تارخيي 
يستملك هذه  كان  الذي  ابن عساف  قرص 
القرص  ان  تقول  الشواهد  لكن  االرايض 
سور  ببناء  يطالبون  وهم  بقرون  ذلك  قبل 
قيمته  تبيان  حلني  حراسته  او  القرص  حول 

التارخيية.
نسبة  االس��م  هب��ذا  الصيد  ع��ني  وسميت 

وضم  بالصيد  القديم  ال��ع��راق  لشهرة 
امل��ت��ح��ف ال��ربي��ط��اين اج����زاء ك��ب��رة من 
القوة  مظاهر  ت��ربز  منحوتة  ج��داري��ات 
والرباعة يف الصيد، ومع تطور احلياة إال أن 
أهايل هذه املنطقة مل يتوقفوا عن الصيد، بل 
اصبحت هلم طرقهم الذكية اخلاصة هبم يف 
الطيور واالسامك  البيئة وصيد  التعامل مع 
اعداد  كثافة  عى  تعتمد  بدائية  طرق  وهي 
االسامك والطيور، حيث يتم صيد االسامك 
النهر  مصب  بجانب  جانبي  حوض  بفتح 
بعد  لألسامك  الغذائية  باملواد  ميلء  الصغر 
امل��اء  وت��رصي��ف  احل��وض  غلق  يتم  ذل��ك 
املهاجرة  الطيور  صيد  اما  االسامك.  وصيد 
اسفل  حبوب  وضع  منها  طرق  بعدة  فيتم 
جره  يتم  طويل  بحبل  مرتبط  كبر  شبك 
اهلجرة  مواسم  وعند  الطيور  دخول  عند 
يتم صيد اعداد كبرة من الطيور وبيعها يف 

املدن القريبة.
غر  فهو  املنطقة  يف  تارخيي  معلم  اقدم  اما 
يف  املختصني  من  دراسته  لعدم  معروف 
االثار وهو عبارة بقايا قرص حتيط به احجار 
الرملية،  املنطقة  طبيعة  عن  غريبة  متناثرة 
وتوجد يف قرى عني الصيد مدرسة ابتدائية 
ومستوصف  السبعينيات  أواس���ط  منذ 
اإلسرتاتيجي  اخلط  مد  منذ  معبد  وطريق 
معظم  جتهيز  تم  املدينة  بجانب  يمر  الذي 

املنطقة بالتيار الكهربائي. 

الساموة/ كاظم احلناوي

ذاكرة مدينة

ربوع ق�ضاء اخل�رض يف حمافظة املثنى و�ضواحيها...
معامل �ضياحية جتمع التاريخ والظواهر الطبيعية
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مخطوطات

هــذه القصيــدة هي عبــارة عن تأريــخ فيه 

اســتعراض لحيــاة ســيد الشــهداء اإلمام 

الحسين عليه السالم .

نظمهــا وكتبهــا بخطــه صاحب الوســائل 

العالمــة الشــيخ محمــد بــن الحســن الحر 

العاملي قدس ســره الشــريف وذلك عام 

1098 هجرية كما ذكر في آخر ديوانه.

وا�����س����م����ع ُوق�����ي�����َت ����س���ول���ة احل�������وادث  

روح��������ي ال�����ف�����دا ل���ل���ح�������س���ني ب�����ن ع��ل��ي

م�������س���ْت اأرب�������������ٍع  ع����������اِم  يف  م�������ول�������دُه 

ي������وم اخل���م���ي�������ص �����س����ّي����دي ق�����د وِل������دا

ف���اغ���ف���ل ث�����������الٍث  ع�����������اِم  يف  وق������ي������ل 

ن����ظ����م����َي ت������اري������َخ االإم�������������اِم ال���ث���ال���ث

ال��ع��ل��ي وال����ق����دِر  وال���������س����وؤدِد  امل���ج���ِد  ذي 

ان��ق�����س��ْت خل���م�������صٍ  ����س���ع���ب���اَن  ����س���ه���ِر  يف 

ق����ي����ل ب�����ل ال���������س����اب����ع ك�������ان امل�����وِل�����دا

االأوِل رب�������ي�������ِع  م�������ن  ي���������وم  اآخ�����������ر 
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لغة االحترام 
في المجتمع 

..تحي وطــن

الهدف طموح مشروع

مشاركات

عروبة قحطان اخلفاجي

فام  نعيشها  أخرى  أيام  وتأيت  األيام  متيض 
بني املايض واحلارض نسمع ونشاهد احلياة 
يف  هبا  نمر  أحداث  من  إلينا  تسجل  ماذا 
كل يوم فمنه ما تسجله األقدار إلينا رغم 
عليه  الصرب  املحتم  من  يشء  وه��ذا  عنا 
وعدم اخلجل منه وكل يشء يأيت من اهلل 
اجلامل،  غاية  ويف  جيل  فهو  جالله  جل 
أخ���وض يف ج���ال احل��دي��ث م��ن فيض 
وأمسك  الذاكرة،  يف  وخزينها  الكلامت 
لعل  األوراق  عى  بحربه  ليخط  ال��راع 
يف  علام  منه  ينتفع  ان  البصرة  ي��روم  من 
احلياة وهيتدي لسبيل الرشاد وحب اخلر 
حديث  عن  القلم  خيط  واالحرتام..هنا 
مهم يقع يف اواسط املجتمع فيحدث خلل 
بعض  فتقع  الفكري  الترصف  يف  توازين 
العقول يف اهلاوية وتقرتب من االنحراف 
الفكري وتعلق عى شامعة االقدار، وهو 
يعلمها، هبذا ليس له احلق أن يضع اللوم 
من  هي  األق��دار  ان  ويقول  األق��دار  عى 
االدراك    جيب  بل  تريد..!  حيث  توجهنا 
واآلخرة  تريد  فاحلياة  اليوم،  نفعل  ما  إىل 
االنسان  نظر  لو  جيل  هو  وك��م  تريد، 

وعلم  والكبر  الصغر  واح��رتم  لنفسه 
والوطن  واإلنسان  اإليامن  حب  الصغار 
والتعامل الطيب فيام بينهم ورفع من شأن 

الكبر وبث روح  األمل فيه. 
احلياة  مرافق  اغلب  يف  والسائد  الشائع 
ع���دم االح�����رتام وخ��ص��وص ب��ع��د ان 
ت��دخ��ل��ت اخل��ص��خ��ص��ة االخ��الق��ي��ة يف 
االحرتام  من  وجعلت  الضعيفة  النفوس 
من  وترفع  االغنياء  متييز  منها  ذو طبقات 
الفقراء  ترتك  وطبقة  احرتامهم،  مراتب 
يسحقون  بل  احلياة  وكأهنم معدومون يف 
حمياهم  يف  االي��امن  مراتب  رغ��م  عليهم 
يرعاهم  ملن  املفتوح  اجلنة  طريق  وه��م 
ما  تنايف  االفعال  وهذه  عوزهم،  وحيرتم 
أيب  ابن  عيل  االم��ام  االم��ام  به  يقوم  كان 
طالب)عليه السالم( الذي كان يضع يده 
واحرتامه  وعطفه  بحبه  ويغنيه  الفقر  بيد 
األخالق  هذه  من  اليوم  نحن  فأين  إليه، 
صاحلًا  جمتمعًا  نبني  هبا  التي  العظيمة 
املنكر  عن  ينهى  امامه  يراه  من  كل  حيرتم 
باأللقاب  التنابز  تاركًا  باملعروف  ويأمر 
ظاهرة  وه��ي  واألس����واق  ال��ش��وارع  يف 

حترق شغاف القلب ألهنا ليس من تقاليد 
االسالم، وظاهرة غر حضارية وال ثقافية 
وضارة باملجتمع، ألفعاهلا السيئة وهذا ما 
وخصوصًا  الساموية  األدي��ان  عنه  هنت 
به  جاء  ال��ذي  احلنيف  االسالمي  الدين 
اهلل )صى  بن عبد  اإلنسانية حممد  رسول 
حسنة  ق��دوة  كان  ال��ذي   ) وآل��ه  عليه  اهلل 
جلميع االمم ..! ملاذا ال ننهض هبذا الدين 
للعامل  ونبني  األم���ام..؟  نحو  املحمدي 
وال��ع��ادات  لإلسالم  البيضاء  الصفحة 
االيامنية. جوانبه  جيع  يف  والراقية  الطيبة 
سوداوية  موجة  يقاتل  والعراق  خاصة 
)داعش(،  تسمى  لإلسالم  نفسها  تنسب 
وهم الفاسدون الذين ينخرون يف اساس 
عليها،  زائ��دًا  عبئًا  يشكلون  مما  الدولة 
يفيش  أن  املجتمع  ادعوا  القلم  مداد  فمن 
يف  حدين  ذو  سالح  وهي  االح��رتام  لغة 
االنتصار عى االرهاب والفساد، كي  حتيا 
بإجالل أرض املقدسات، ونحافظ عليها 
االهل  جتمع  الهن��ا  هبا  ونفتخر  ونزينها 

والعلامء وهم  أساس فخرها يف احلياة .
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الهدف طموح مشروع

مشاركات
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يطمح  وه���دف  حلم  ل��دي��ه  ان��س��ان  ك��ل 
ما  بتحقيق  مقرونة  السعادة  لتحقيقه، الن 
ألي  يمكن  وال  االهداف  من  اليه  نطمح 
فالبعض   . ه��دف  ب��دون  يعيش  أن  ف��رد 
ومتنوعة  متعددة  اهداف  لتحقيق  يسعى 
فمنهم من يسعى ليصبح شخصية مرموقة 
والبعض  منصبا  يرتقي  ان  حيب  والبعض 

االخر يطمح بان يكون ناجحًا. 
ت��ت��ح��ق��ق ه��ذه  أن  ي��م��ك��ن  ل��ك��ن ك��ي��ف 
تكون  ان  جيب  واأله��داف،  الطموحات 
تلك  عليها  ترتكز  وأسس  قواعد  هنالك 
يف  اهل���دف  ي��ك��ون  ان  ومنها  االه����داف 
هنالك  يكون  وأن  عزوجل،   اهلل  مرضاة 
اهلدف؛  هذا  انجاز  أجل  من  معني  وقت 
البقاء وقتا طويال دون حتديد هدفك  الن 
متكاملة  خطة  ورسم  اليأس،  فيك  يزرع 

ومدروسة من اجل حتقيق اهلدف ومبادئه 
مطابق  واهل���دف  حتقيقه،  يف  وال��س��ع��ي 
رسوم  عن  عبارة  يكون  ال  وان  للواقع 
من  سنني  والبقاء  واقعية  غر  اخليال  يف 
يف  رس��م  ه��دف  حتقيق  اج��ل  من  الكفاح 
هدفك  يكون  ان  جيب  وعليه  ال��رساب، 
مطابقًا لألطر العلمية واالختصاصية التي 
متارسها يف حياتك؛ فمثاًل ال يكون هدفك 
التاريخ.  تدرس  وأنت  مهندسا  ان تصبح 
جيب  التي  واملبادئ  األسس  معرفة  وعليه 
ان يرسمها الفرد قبل أنجاز أهدافه . فأن 
هي  االخرين  وخمالطة  والتجربة  اخل��ربة 
بأقرص  هدفك  حتقيق  عى  تساعدك  التي 
لديه  والكل   . ممكن  وق��ت  وأرسع  م��دة 
أخذ  وجيب  االخرين  عن  ختتلف  اهداف 
النصيحة من اصحاب االختصاص وعدم 

جمالسة الفاشلني الذي يثنون من عزيمتك 
نتيجة جتارهبم الفاشلة يف حتقيق اهدافهم. 
فعندما تريد امليض يف حتقيق اهدافك جيب 
)ال  امل��ف��ردات  ه��ذه  نفسك  من  تنزع  ان 
أستطيع، ليست لدي اجلرأة، ال طاقة يل(.

عزيمتك  م��ن  تثني  امل��ف��ردات  ه��ذه  ك��ل 
وإرادتك وتشعرك باإلحباط وعدم القدرة 
،وردد دائام استطيع أن احقق اهدايف وأن 
اكون يف املستوى الذي اسعى اىل حتقيقه . 
فال  املحاوالت  تلك  يف  فشلت  لو  وحتى 
ثانية يف  يعني أنك تتوقف وال تسعى مرة 
تعددت  فكلام  االخ��رى  االه��داف  حتقيق 
االهداف كلام زاد االرصار يف انجاز االكثر 
كل  فأن  االه��داف  من  للمزيد  والطموح 

هدف صغر هو غاية هلدفا أكرب وارفع.
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الصناعي  الذكاء  إىل  التحول  العامل  يف  الكربى  األدوي��ة  رشكات  بدأت 
إمكانية  الرشكات  وتدرس  جديدة.  أدوية  عن  البحث  عمليات  لتحسني 
االستفادة من الذكاء الصناعي من أجل تصحيح مسار عملية البحث عن أدوية 
بسلوك  للتنبؤ  التعلم  وأنظمة  احلديثة  العمالقة  الكمبيوتر  أجهزة  استخدام  هو  واهلدف  جديدة. 
التي ال  النجاح يف صنع أدوية مفيدة مما يوفر الوقت واملال واالختبارات  اجلزيئات ومدى احتامل 
مثل  أخرى  تكنولوجية  جماالت  يف  حموري  بدور  بالفعل  الصناعي  الذكاء  نظم  وتقوم  منها.  طائل 
تطوير سيارات بدون سائق وبرامج التعرف عى الوجوه. لكن الرشكات مازالت تتعامل بحذر مع 
هذا املجال املعريف إذ أن هذه التكنولوجيا مل تثبت بعد أهنا قادرة عى جلب جزيء جديد من شاشات 

الكمبيوتر وحتويله إىل واقع يف املعامل وأخرا إىل منتج دوائي يف األسواق.

ظهرت جزيرة بشكل مفاجئ يف منطقة مثلث برمودا، وقد طلب من الناس 
مواقعها  عى  الربيطانية  الصحف  نرشته  ما  بحسب  املوقع،  عن  االبتعاد 
ومغطاة  قدم   400 وعرض  واحد  ميل  بطول  تقدر  اجلزيرة  اإللكرتونية، 
بشاطئ من الرمال. وتقع يف حميط منطقة مثلث برمودا سيئ السمعة، وامليلء 
باأللغاز وال يزال يشكل رسًا للبعض وتدور حوله األساطر. وقد تكونت 
خالل شهرين قبل ايام اجلزيرة، وسميت ب�)شييل( نسبة لوجود كميات كبرة 
بشكل  لالهتامم  مثرة  أصبحت  وقد  هبا.  البحرية  والقشور  األصداف  من 
كبر منذ ظهورها. وال يعرف إىل اآلن مستقبل هذه اجلزيرة بوضوح، حيث 
يمكن أن يستمر الرمل يف النمو، ويشكل جزءًا من الرب الرئييس، أو يمكن أن 

تتالشى بأرسع ما ظهرت.

أطبقت موجة شديدة احلرارة عى مناطق شاسعة بنصف الكرة الشاميل، مما أثار 
واملدن.  الغابات  حرائق  تأجيج  يف  وتسبب  الزراعية  املحاصيل  عى  املخاوف 
وقالت  الطرق.  بعض  عى  اإلسفلت  ذوبان  حد  احلرارة  درجة  ارتفاع  وبلغ 
وكاالت أرصاد إن من املتوقع أن تسجل احلرارة االسبوع اجلاري، وهو أطول 
هنار يف العامل، بعد حرص درجات احلرارة القياسية املسجلة يف الشهرين املاضيني، 
قالت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية: إن األرض تشهد عاما حارا استثنائيا آخر 
وإن موجات احلرارة مبكرة عى نحو غر معتاد. وذكرت املنظمة ان مناطق من 
درجات  شهدت  املتحدة  والواليات  أفريقيا  وشامل  األوسط  والرشق  أوروبا 
حرارة مرتفعة للغاية يف الشهرين املاضيني، حمطمتا عددا من األرقام القياسية. 
لدرجة  الشهري  املتوسط  الشهرين  خالل  األرض  شهدته  الذي  االجتاه  ورفع 
احلرارة عامليا إىل أحد أعى املستويات املسجلة منذ بدء تسجيل البيانات يف عام 

.1880

حول العالم
شركات األدوية تستعين بالذكاء الصناعي منوعات

إلنتاج عقاقير جديدة...!

لغز برمودا يعود بجزيرة غامضة تظهر فجأة..!

منظمة عالمية تؤكد ان األرض تشهد عامًا حارًا استثنائيًا...!

حبة دواء قد تكون الحل لتعلم اللغات في المستقبل...!
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قيامهم  بعد  التعلم،  إبطاء  عى  تعمل  الدماغ،  يف  كيميائية  مادة  حتديد  من  باحثون  متكن 
بسلسلة من التجارب عى مادة يف دماغ فئران  التي تساعد عى إطالة قدرهتا عى التعلم عرب 
الصوت، يؤكد فريق البحث إنه يف حال تم تطوير دواء برشي ملنع عمل املادة الكيميائية، فقد 
يتمكن البالغون يوما ما من استعادة القدرة عى إتقان اللغات والفنون  برسعة أكرب. وحدد 
الباحثون مادة األدينوسني الكيميائية املوجودة يف منطقة )املهاد السمعي( من دماغ الفئران 
البالغني  العثور عى مستويات أعى من األدينوسني، يف دماغ  يتم  املرجح أن  البالغة. ومن 
مقارنة بالصغار، ألن إنتاجه يزداد مع تطور الدماغ.وقال )ستانيسالف زاخارينكو( املؤلف 
املشارك يف البحث: من خالل تعطيل إشارات األدينوسني يف )املهاد السمعي( قمنا بزيادة 
نافذة التعلم السمعي ألطول فرتة ممكنة، وحتى مرحلة البلوغ عند الفئران، انتجت إمكانية 

توسيع قدرة التعلم عند البرش، عن طريق استهداف مستقبالت A1 لتطوير العقاقر.

املتمثلة يف  للعظام، بجانب وظيفته األساسية  إىل دور جديد  بكلية طب األسنان بجامعة هارفارد األمركية إهنم توصلوا  باحثون  قال 
إسناد اجلسم وتوفر هيكله العام، حيث يعمل كجهاز غدد صامء إلفراز هرمونات تسهل التواصل بني أجهزة اجلسم املختلفة. وللوصول 
إيل نتائج الدراسة راقب فريق البحث جمموعة من الفئران، بعد إطعامهم وجبة غذائية، للكشف عن الدور اجلديد للعظام. ووجدوا أن 
العظام تعمل كغدة صامء، حيث تفرز اهلرمونات كحال الغدد الصامء املعروفة ىف اجلسم، لتسهيل عملية التواصل بني األعضاء واألنسجة 
املختلفة يف اجلسم، بام يف ذلك الدماغ والكى والبنكرياس. واكتشف الباحثون، أن هناك عى األقل اربعة هرمونات خمتلفة تفرزها العظام 
تتواصل هبا مع األعضاء، وتلعب تلك اهلرمونات دوًرا دقيًقا يف تنظيم وضبط السكر والدهون والطاقة ووقف االلتهابات البكترية يف 
اجلسم، اضافة اىل تنظيم وضبط الشهية، حيث خترب الدماغ بضورة وقف الطعام، وكذلك احلال مع البنكرياس والكى. وقال قائد فريق 
الرسائل  بإرسال  تقوم  العظام  أن  تقريًبا. وأضاف  أهنا تعمل كغدة  العظام أعضاء ميتة، لكننا وجدنا  نعترب  البحث، بيت النسكي: كنا 
الكيميائية إىل أعضاء أخرى باجلسم عرب اهلرمونات للتواصل معها مثل الدماغ والبنكرياس والكى. كام يقوم اهليكل العظمي بتكوين 

كريات الدم احلمراء، وتعترب العظام خمزًنا رئيسًيا ألمالح الكالسيوم والفسفور يف اجلسم، كام ختزن الدهون يف نخاع العظم األصفر.

قد تظن أن هاتفك القديم، أو جهاز الكمبيوتر اخلاص بك دون فائدة بعد عدة سنوات من 
االجهزة  االستفادة من مكونات  االبداعي وقررت  اذا شغلت خيالك  ولكن  استخدامه 
للفتيات  يمكن  كذلك  ومبتكرة،  مذهلة  اكسسوارات  قطع  إىل  وحتويلها  االلكرتونية 
االستفادة منها، باختالف اشكاهلا وألواهنا التي ستثر إعجاب واستغراب اجلميع حولك. 
تفننت احدى الفتيات ، فصنعت األساور واخلواتم وحتى بعض القطع الرجالية، من بقايا 
أجهزة الكرتونية قديمة، كام تعرض هذه القطع عى أحد املواقع لتقوم ببيعها عى حمبات 
التصاميم واإلكسسوارات املبتكرة. قد ال خيطر ببالك أن هذه اإلكسسوارات يف الصورة 
ذات االلوان الزاهية واملتنوعة هي جهاز الكرتوين تم تفكيكه إىل أصغر مكوناته، ولكن هذا 
هو اإلبداع واخليال احلقيقي الذي اذا استثمرته تقي خروج ارسارك من جهازك العاطل فيام 

اذا بعته ووقع بيد قراصنة الصورة واإلرسار املتصيدين يف مزابل االلكرتونيات املعطلة.

حول العالم
منوعات

شركات األدوية تستعين بالذكاء الصناعي 
إلنتاج عقاقير جديدة...!

ممكن ان تحول االلكترونيات القديمة علماء اآلثار يعثرون على
لـ اكسسوارات مذهلة ومبتكرة...!

دراسة تكشف عن وظيفة جديدة للعظام في الجسم...!

حبة دواء قد تكون الحل لتعلم اللغات في المستقبل...!

35

6

وز
تم

20
17



صور  أوىل  الكتاتيب  كانت 
كانت  فقد  األهلية،  امل��دارس 
تعد  بمثابة مدارس أولية يتعلم 
والكتابة  القراءة  االطفال  فيها 
وم��ب��ادئ ال��دي��ن االس��الم��ي، 
املجتمعات  ش��ه��دت  وق���د 
النوع  هذا  االسالمية  العربية 
مبكر  وق��ت  منذ  التعليم  من 
األوىل،  اهلجرية  ال��ق��رون  من 
واجل��وام��ع  املساجد  وك��ان��ت 
تقام  حيث  للكتاتيب،  أماكن 
يف  أو  أرك��اهن��ا  م��ن  رك���ن  يف 
هلذا  ختصص  هبا  ملحقة  غرف 
الكتاتيب  تقام  كام  الغرض، 
غر  أخ��رى  أماكن  يف  أحيانًا 
ما  غالبًا  اجلوامع  أو  املساجد 
املعلم؛  بيت  من  جناحًا  يكون 

يف  األط��ف��ال  ع��رشات  فحرش 
وكل  ورط��ب��ة،  مظلمة  غ��رف 
ليس  الكتاتيب  هذه  من  واحد 
ويدعى  واحد  معلم  سوى  فيه 
ب� )املاّل ( جييد الكتابة والقراءة 
ويكون حافظًا ألجزاٍء أو سَوٍر 
من القرآن الكريم وملاّمً ببعض 
األول��ي��ة،  احلسابية  األع���امل 
معلم  من  أكثر  اش��رتك  ورب��ام 
إذا  األطفال  تعليم  يف  واح��د 
، وقد خيتار  كان عددهم كبرًا 
القدامى  طاّلبه  بني  من  )املاّل( 
تعّلم  يف  شوطًا  قطعوا  الذين 
القراءة والكتابة وتالوة القرآن 
ليكون  أكثر  أو  واحدًا  الكريم 
نائبًا عنه ومساعدًا له يف أعامله، 
وكان يسمى )اخللفة( ويستعني 

بقية  تعليم  يف  باخللفة   ) )امل��الّ
بني  يبثهم  ف��ك��ان  األط��ف��ال، 
)خلفة(  ك��لَّ  فيجعل  ه��ؤالء 
عى رأس جمموعة من األطفال 
يدير شؤوهنم ويعلمهم مبادئ 
وكتابة  الكريم  القرآن  ق��راءة 
احلروف واألرقام. أما االطفال 
فكان  التعليم  يف  املتقدمون 
بنفسه،  لتعليمهم  يتفّرغ  )املاّل( 
وك����ان ه����ؤالء )اخل��ل��ف��ات( 
)املاّل( يف  بالقرب من  جيلسون 
حني كان املبتدئون من األطفال 

جيلسون بعيدًا عنه.
الرابعة  ب��ني  ي���رتاوح  س��ن  يف 
والسابعة يرسل الطفل إىل أحد 
إذ  داره،  من  القريبة  الكتاتيب 
لقبول  معينة  مل تكن هناك سن 

كان  و  الكتاتيب،  يف  األطفال 
يصطحب  )املتعلِّم(  الطفل 
معه القرآن الكريم أو جزًء من 
الزنك  من  صحيفة  مع  أجزائه 
القصب،  م��ن  وق��ل��م  وحم���ربة 
العشائر  شيوخ  بعض  وك��ان 
اًم خاصًا من املدينة  يستقدم معلِّ
والكتابة  القراءة  أوالده  لتعليم 
وتالوة القرآن الكريم، وطريقة 
فردية،  الكتاتيب  يف  التعليم 
قائاًم  صفًا  طفل  كلُّ  ُيعد  حيث 
جيع  أن  من  الرغم  عى  بنفسه 
يف  جيلسون  ك��ان��وا  األط��ف��ال 
مكان واحد، وذلك ألنَّ )املاّل( 
ِحَدة  عى  طفٍل  كلَّ  يعلم  كان 
من  مقدارًا  يوم  كل  يف  فيعطيه 
الدراسة يتناسب مع استعداده 

حممد حريب اجلبوري
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يكن  ومل  املقدار،  ذلك  لتعلم 
بموجبه  يتعني  ن��ظ��ام  ه��ن��اك 
يف  الكتاتيب  األطفال  دخ��ول 
وق��ت واح���د، ل��ذا ك��ان تعلم 
القراءة والكتابة وحفظ القرآن 
من  وقت  أي  يف  ممكنًا  الكريم 

أوقات السنة.
ك����ان إك�����امل ال����دراس����ة يف 
طفل  م��ن  خيتلف  الكتاتيب 
عى  الطفل  لقابلية  تبعًا  آلخر 
ينتهي  بعضهم  فكان  التعلم؛ 
وبعضهم  سنة  يف  تعليمه  من 
أو  ث��الث  أو  سنتني  يف  اآلخ��ر 
تعليمه  الطفل  ويبتدئ  أكثر، 
جيعها  اهلجاء  حروف  بحفظ 
باحلركات  حمركة  حيفظها  ثم 
الثالث، ثم يبدأ بعد ذلك بتعلم 

قراءة سورة الفاحتة أو أي سورة 
الفلق  كسورة  أخ��رى،  قصرة 
أو غرها بطريقة التهجي فيقرأ 
حروف  بربط  السورة  كلامت 
الكلمة الواحدة بعضها ببعض 
ينتقل  ثم  ونطقها مع حركاهتا، 
كلمة  السورة  آي��ات  ق��راءة  إىل 
بقراءة  يعرف  ما  وه��و  كلمة، 
بعد  الطفل  ويبتدئ  )ال��روان( 
فيكتب  الكتابة  بتعلم  ذل��ك 
سطرًا  )اخل��ل��ف��ة(  أو  )امل����اّل( 
اخلاصة  صحيفته  عى  واح��دًا 
به، فيقوم الطفل بكتابة السطر 
عّدة مرات مع ترديد ما يكتب، 
معني  ج��دوٌل  هناك  يكن  ومل 
ينتقل  )املاّل(  وكان  للدروس، 
من درٍس آلخر بحسب الوقت 

يف  األط��ف��ال  يستغرقه  ال���ذي 
هنم  يمرِّ الذي  املوضوع  إتقان 

عليه.
العتبة  يف  الكتاب  أشهر  ومن 
الشيخ  هم  املقدسة  احلسينية 
حسن  الشيخ  الكعبي،  مح��د 
نشأت،  صادق  السيد  كوسة، 
ال��ش��ي��خ حم��م��د ال����رساج )أب��و 
مخ�����رة(، ال��ش��ي��خ ع���يل أك��رب 
العاميل،  عيل  الشيخ  النائيني، 
السيد  القصر،  حسن  الشيخ 
حم��م��د رض���ا األس���رتاب���ادي ، 
السيد  الرئيس،  مهدي  الشيخ 
األيتام،  مدير  الغريفي  هاشم 
الشيخ  املعلم،  اهلل  عبد  الشيخ 

عباس الصّفار.
املقدسة  العباسية  العتبة  يف  أما 

كفانة،  أب��و  عيل  الشيخ  فكان 
احلائري،  مهدي  حممد  الشيخ 
الكربالئي  الكريم  عبد  الشيخ 
عيل  الشيخ  حم��ف��وظ(،  )أب���و 
الصيقل، ويف أماكن أخرى من 
الصفارين  املدينة جتد يف سوق 
املسلامين،  احلسني  عبد  الشيخ 
الفضل  أيب  صحن  باب  وعند 
العباس –عليه السالم- الشيخ 
مسجد  ويف  ال��ع��ّط��ار،  رح��ي��م 
شرب  عقد  يف  الكائن  العّطار 
ويف  احل��ك��ي��م،  م��ه��دي  السيد 
اهلر،  عيل  الشيخ  السالملة  باب 
وقد بدأوا بالتعليم منذ أواسط 
ال��ت��اس��ع ع��رش حتى  ال��ق��رن 

أواسط القرن العرشين.
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ب��أل��ِف  ال���ص���ورَة  أن  ق��ي��َل 
مصّور  حّققه  ما  وه��ذا  كلمة، 
الشاب  املقدسة  احلسينية  العتبة 
حتكيم  جلنة  أهب��َر  عندما  خليفة(  )حسن 
مسابقة مسلم بن عقيل )عليه السالم( للتصوير 
الثانية  املرتبة  حصدت  التي  بصورتِه  الفوتوغرايف 
ضمن  أقيمت  والتي  الشعبي(،  )احلشد  حمور   � املسابقة  يف 
العامة  األمانة  الذي حتييه  السابع  الثقايف  السفر  مهرجان  فعاليات 

ملسجد الكوفة املعّظم.
أبناء احلشد  التي حيملها  السامية  املعاين واألخالق  الصورة أجل  فقد ضّمت 
حيُث  املسيحي،  املكّون  بينهم  ومن  الواحد،  الوطن  أبناء  جيع  اجتاه  الشعبي 
تعاملت قواتنا البطلة معهم بكل إنسانية وبوصفهم عراقيني وأبناء هذا البلد 

املعطاء.
ويقول خليفة: ان هذا الفوز ال يعنيه لوحده فقط، بل هو لكل العراقينَي الذين 
نجحوا يف طرد اإلرهاب من أراضيهم، وليظهر أمام العامل كيف محى املسلمون 
أخوهتم املسيحيني يف العراق، وهي ذات حكمة ورسالة املرجعية الدينية العليا 

يف محاية أعراض ومقدسات جيع العراقيني.

الصورُة الفوتوغرافية
 بوصفها تاريخًا 
ال يقبل التزييف..
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شارع اإلمام علي في كربالء

 ستينات القرن الماضي

صورة وتعليق

أدعوُه يستجب لكم..
بني  املسافة  ماهي  السالم(:  )عليه  عيل  األمام  ُسؤَل 

األرض والسامء؟
فقال: دعوٌة مستجابة!.

اجليل  حتى  أحفاده  رأى  ال��ذي  الرجل  هو  من   *
العارش؟!

إنه الصيني )أكواي من كانو(، فقد رأى بعينيه أحفاده 
حتى اجليل العارش، والذين وصل عددهم ل� )130 
املعّمرين  حفيدًا( حتى سنة 1790، حيث يعترب من 

الذين عاشوا يف عرص السعادة الذهبية الصينية.

م
عل

ل ت
ه

َيْتُجُر،  َر  جَتَ يقال:  للربح،  طلبا  املال  رأس  يف  الترّصف  التَِّجاَرة: 
ر، كصاحب وصحب، قال: وليس يف كالمهم تاء بعدها  وَتاِجر وجَتْ
التاء  وجتوب  وجاه،  فأصله  جتاه  فأّما   ،  »1« اللفظ  هذا  غر  جيم 
ُكْم َعى جِتاَرٍة ُتْنِجيُكْم ِمْن َعذاٍب  للمضارعة، وقوله تعاىل: َهْل َأُدلُّ

َألِيٍم ]الصف/ 10[ ، فقد فرّس هذه التجارة بقوله:
ُوا  اْشرَتَ وقال:  اآلية.  آخر  إىل   ،  ]11 ]الصف/   »2«  ِ بِاهللَّ ُتْؤِمُنوَن 
َتُكوَن  َأْن  إاِلَّ   ، ]البقرة/ 16[  ْم  جِتاَرهُتُ َربَِحْت  َفام  بِاهْلُدى  الَلَة  الضَّ
ُتِديُروهَنا  ًة  حارِضَ جِتاَرًة   ،  ]29 ]النساء/  ِمْنُكْم  َتراٍض  َعْن  جِتاَرًة 

َبْيَنُكْم ]البقرة/ 282[ .
عارف  به،  حاذق  أي:  بكذا،  تاجر  فالن   :  »3« األعرايب  ابن  قال 

الوجه املكتسب منه.
املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين

تجَر عليه السالم
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رحَل الصادُق عن داِر الفناْء 
واكتسى بالحزنِ وجُه العلماْء


