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افرح بالنصر واحذر من الغدر

نعم ان��ه انتصار رائع س��جلته دماء الش��هداء وبس��الة االبطال وجراح 
املعوق��ن ، هلم احلق بان يفخروا بانجازهم هذا ، وهلم احلق بان يكونوا 
امللتزم��ن بفت��وى املرجعي��ة التزاما رشعي��ا بطولي��ا ، وال نتحدث عن 
التوفيقات االهلية التي جاءت م��ن زمان ومكان اعالن اجلهاد الكفائي 

لسامحة السيد السيستاين دام ظله الوارف .
نع��م النرص حتقق بكل جدارة وهنالك م��ن يبحث عن ثغرة وهناك من 
مل جي��د فتجد قلبه ميلء باحلقد والغيظ عىل املقاتلن االش��اوس ، الفرح 
بالن��رص يبقى ويس��تمر ولكن تبقى العن عىل من ختول له نفس��ه الغدر 
فهنالك بعض احلرشات الس��ابتة لربام خترج براسها من جحورها لتنفذ 
ارهاهب��ا ، فاملرحل��ة التي وصلت اليه��ا القوات العراقي��ة بكل صنوفها 
ومعهم احلشد الشعبي اكسبتهم خربة ومهنية يف كيفية التعامل مع هكذا 

عنارص .  
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ي���وم القيامة فال يفضل احدهما على االخ���ر, ولغدوة في طلب العلم افضل من 
مائة غزوة, وال يخرج احد في طلب العلم اال وملك موكل به يبشره بالجنة, ومن 
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) 88 ( فأخرج هلم عجال جسدا من تلك احليل املذابة له خوار صوت العجل فقالوا يعني السامري ومن افتتن به أول ما رآه هذا إهلكم وإله موسى 
فنيس قيل فنسيه موسى وذهب يطلبه عند الطور أو فنيس السامري أي ترك ما كان عليه من إظهار األيامن .

) 89 ( أفال يرون أو ال يعلمون أال يرجع إليهم قوال أنه ال يرجع إليه كالما وال يرد عليهم جوابا وال يملك هلم رضا وال نفعا .
) 90 ( ولقد قال هلم هارون من قبل من قبل رجوع موسى يا قوم إنام فتنتم به بالعجل وإن ربكم الرمحن ال غري فاتبعوين وأطيعوا أمري يف الثبات 

عىل الدين . ) 91 ( قالوا لن نربح عليه عىل العجل وعبادته عاكفن مقيمن حتى يرجع إلينا موسى .
القمي فهموا هبارون فهرب منهم وبقوا يف ذلك حتى تم ميقات موسى أربعن ليلة فلام كان يوم عرشة من ذي احلجة أنزل اهلل تعاىل عليه األلواح 
فيها التوراة وما حيتاج إليه من أحكام الس��ري والقصص فأوحى اهلل إىل موس��ى عليه السالم إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري وعبدوا 
العجل وله خوار فقال يا رب العجل من الس��امري فاخلوار ممن فقال مني يا موس��ى إين ملا رأيتهم قد ولوا عني إىل العجل أحببت أن أزيدهم فتنة 

فرجع موسى إىل قومه كام حكى اهلل . ) 92 ( قال يا هارون أي قال له موسى ملا رجع ما منعك إذ رأيتهم ضلوا بعبادة العجل .
) 93 ( أال َتّتبَِعِن أي يف الغضب هلل ومقاتلة من كفر به وتأيت عقبي وتلحقني وال مزيدة كام يف قوله ما منعك أال تس��جد أفعصيت أمري بالصالبة 

يف الدين واملحاماة عليه . القمي ثم رمى باأللواح وأخذ بلحية أخيه ورأسه جير إليه فقال ما منعك .
) 94 ( قال يا ابن ام خص االم إستعطافا وترقيقا ال تأخذ بلحيتي وال برأيس إين خشيت أن تقول فرْقَت بن بني إرسائيل لو قاتلت بعضهم ببعض 

ومل ترقب قويل حن قلت أخلفني يف قومي وأصلح فإن األصالح كان يف حفظ الدماء واملداراة بينهم إىل أن ترجع إليهم فتدارك األمر برأيك .
يف العلل عن الصادق عليه السالم أنه سئل مل أخذ برأسه جيره إليه وبلحيته ومل يكن له يف إختاذهم العجل وعبادهتم له ذنب فقال إنام فعل ذلك ألنه 
مل يفارقهم ملا فعلوا ذلك ومل يلحق بموسى وكان إذا فارقهم ينزل هبم العذاب أال ترى أنه قال هلرون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أال تتبعن أفعصيت 

أمري قال هرون لو فعلت ذلك لتفرقوا . ) 95 ( قال فام خطبك يا سامري ثم أقبل عليه وقال له منكرًا ما طلبك له وما الذي محلك عليه .
) 96 ( قال برصت بام مل يبرصوا به علمت ما مل يعلموا أو فطنت ما مل يفطنوا له وهو أن الرسول الذي جاءك روحاين ال يمس أثره شيئا إال أحياه 
وقريء مل تبرصوا عىل اخلطاب فقبضت قبضة من أثر الرس��ول القمي يعني من حتت حافر رمكه جربئيل يف البحر فنبذهتا يعني أمس��كتها فنبذهتا 
يف جوف العجل وقد مضت هذه القصة يف س��ورة البقرة ثم يف س��ورة األعراف وكذلك س��ولت يل نفيس أي زينت القمي فأخرج موسى العجل 
فأحرقه بالنار وألقاه يف البحر . ) 97 ( قال فاذهب فإن لك يف احلياة عقوبة عىل ما فعلت أن تقول ال مساس خوفا أن يمسك أحد فيأخذك احلمى 
ومن مسك فتحامى الناس وحياموك وتكون طريدا وحيدا كالوحيش النافر القمي يعني ما دمت حيا وعقبك هذه العالمة فيكم قائمة أن تقول ال 
مساس حتى يعرفوا أنكم سامرية فال يغرت بكم الناس فهم إىل الساعة بمرص والشام معروفون ال مساس قال ثم هم موسى بقتل السامري فأوحى 
اهلل إليه ال تقتله يا موسى فإنه سّخي . ويف املجمع عن الصادق عليه السالم إن موسى هم احلديث . وإن لك موعدا يف اآلخرة لن ختلفه لن خيلفكه 
اهلل وينجزه لك يف اآلخرة بعد ما عاقبك يف الدنيا وقرء بكرس الالم أي لن ختلف الواعد إياه وسيأتيه ال حمالة وانظر إىل إهلك الذي ظلت عليه عاكفا 
ظلل��ت عىل عبادت��ه مقيام فحذف الالم االوىل ختفيفا لنحرقنه أي بالن��ار ويف اجلوامع وقريء لنحرقنه وهو قراءة عيّل عليه الس��الم ومعناه لنربدنه 

باملربد قال وجيوز أن يكون لنحرقنه مبالغة يف حرق إذا برد قال وهذه القراءة تدل عىل أنه كان ذهبا وفضة ومل يرص حيوانا .

ا َوال  َفَأخَرَج هَلُم ِعجاًل َجَسًدا َلُه ُخواٌر َفقالوا ه�ذا إِل�ُهُكم َوإِل�ُه موسى َفَنيِسَ ﴿88﴾ َأَفال َيَروَن َأاّل َيرِجُع إَِليِهم َقواًل َوال َيمِلُك هَلُم رَضًّ
بِعوين َوَأطيعوا َأمري ﴿90﴾ قالوا َلن َنرَبَح َعَليِه  مح���نُ َفاتَّ َنفًع��ا ﴿89﴾ َوَلَق��د قاَل هَلُم هاروُن ِمن َقبُل يا َقوِم إِنَّام ُفتِنُتم بِِه َوإِنَّ َربَُّكُم الرَّ
بَِعِن َأَفَعَصيَت َأمري ﴿93﴾ قاَل َيا ابَن  عاِكفَن َحّتى َيرِجَع إَِلينا موس��ى ﴿91﴾ قاَل يا هاروُن ما َمَنَعَك إِذ َرَأيَتُهم َضّلوا ﴿92﴾ َأاّل َتتَّ
قَت َبَن َبني إرِسائيَل َومَل َترُقب َقويل ﴿94﴾ قاَل َفام َخطُبَك يا س��اِمِريُّ ﴿95﴾  ُأمَّ ال َتأُخذ بِِلحَيتي َوال بَِرأيس إيِّن َخش��يُت َأن َتقوَل َفرَّ
َلت يل َنفيس ﴿96﴾ قاَل َفاذَهب َفإِنَّ َلَك يِف احَلياِة َأن  س��وِل َفَنَبذهُتا َوَكذلَِك َس��وَّ قاَل َبرُصُت باِم مَل َيبرُصوا بِِه َفَقَبضُت َقبَضًة ِمن َأَثِر الرَّ
ُه يِف الَيمِّ َنسًفا ﴿97﴾ إِنَّام إِل�ُهُكُم  ُه ُثمَّ َلَننِسَفنَّ َقنَّ َتقوَل ال ِمساَس َوإِنَّ َلَك َموِعًدا َلن خُتَلَفُه َوانُظر إىِل إِل�ِهَك الَّذي َظلَت َعَليِه عاِكًفا َلُنَحرِّ

�ُه الَّذي ال إِل�َه إاِّل ُهَو َوِسَع ُكلَّ َشٍء ِعلاًم ﴿98﴾ اللَّ

سورة طه

لنختم القرآن الكريم 

تفسيرالسورة



اعلم يا ولدي العزيز ...
 إذا كن��ت تريد ان تكون م��ع النبي يف 
اجلنة جتن��ب األمور التالي��ة التي بينها 
النبي )ص( للرجل الذي س��أله  قائاًل 
: يا رس��ول اهلل إين ال أصوم إال ش��هر 
رمض��ان ال أزي��د علي��ه , وال أصيل إال 
أزي��د عليه��ا, ولي��س اهلل  اخلم��س ال 
عندي صدقة , وال حج , وال تطوع أين 

أنا إذا مت ؟ 
فقال )ص( : معي يف اجلنة , إذا حفظت 
لس��انك م��ن اثن��ن , الغيب��ة والكذب 
, وقلب��ك م��ن اثن��ن , الغ��ل واحلس��د , 
ونظرك م��ن اثن��ن , ترك النظ��ر إىل ما 
ح��رم اهلل , وال ت��ؤذي مس��لاًم , دخلت 

معي يف اجلنة.
الت��زم هبا يا ولدي ... فإهنا مل تكن عند 
احد إال وعاش سعيدًا يف دنياه وأخرته 

... وهذا لك يا ولدي 

ْيَتني َصغريًا، َوَرَزْقَتني َمْكِفّيًا.. َألّلُهمَّ  َألّلُهمَّ إِنََّك َخَلْقَتني َسِوّيًا، َوَربَّ
َت بِِه ِعباَدَك، َأْن ُقْلت: )يا  ْ إيِّن َوَجْدُت فيام َأْنَزْلَت ِمْن ِكتابَِك، َوَبرشَّ
ِة اهلّلِ إِنَّ اهلّلَ َيْغِفُر  فوا َعىل َأْنُفِسِهْم ال َتْقَنُطوا ِمْن َرمْحَ ِعباِدَى الَّذيَن َأرْسَ

ُنوَب َجيعًا(. الذُّ
َم ِمّن��ي ما َقْد َعِلْمَت، َوما َأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمّني، َفيا َس��ْوَأتا مِمّا  َوَق��ْد َتَقدَّ
���لُ ِمْن َعْفِوَك الَّذي  َأْحصاُه َع��ىَلَّ ِك�تاُبَك، َفَل�واَل امْلَواِق�ُف الَّتي ُاَؤمِّ
َش��ِمَل ُكلَّ َشء، اَلْلَقْيُت بَِي��دي، َوَلْو َأنَّ َأَحدًا اْس��َتطاَع اهْلََرَب ِمْن 
�فى َعَلْيَك خاِفَيٌة  َربِّ��ِه، َلُكْنُت َأنا َأَح�قَّ بِاهْلَ�َرَب ِمْن�َك، َوَأْن���َت ال خَتْ
امِء إاِّل َأَتْيَت هِبا، َوَكفى بَِك جاِزيًا، َوَكفى بَِك  ْرِض َوال يِف السَّ يِف ااْلَ

َحسيبًا. َألّلُهمَّ إِنََّك طالِبي
إِْن َأَن��ا َهَرْبُت، َو ُمْدِركي إِْن َأَنا َف��َرْرُت، َفها َأَنا ذا َبْنَ َيَدْيَك خاِضٌع 
ْبني َفايِّن لِذلَِك َأْهٌل، َوُهَو ي��ا َربِّ ِمْنَك َعْدٌل،  َذلي��ٌل راِغ��ٌم، إِْن ُتَعذِّ

َوإِْن َتْعُف َعّني َفَقدياًم َشَمَلني َعْفُوَك، َوَأْلَبْسَتني عاِفَيَتَك.
ُجُب ِمْن  َفَأْس��َأُلَك الّلُه��مَّ بِامْلَْخ��ُزوِن ِمْن َأْس��امئَِك، َوبِ��ام واَرْت��ُه احْلُ
��َة اهْلَُلوَعَة،  مَّ ُزوعَة، َوه��ِذِه الرِّ ْف��َس اجْلَ ��َت هِذِه النَّ هَبائِ��َك، إاِّل َرمِحْ
طيُع َحرَّ َشْمِس��َك، َفَكْيَف َتْسَتطيُع َحرَّ ناِرَك؟ َوالَّتي ال  الَّتي ال َتْس��تَ
ني  َتْسَتطيُع َصْوَت َرْعِدَك، َفَكْيَف َتْس��َتطيُع َصْوَت َغَضبَِك؟ َفاْرمَحْ
، َوَلْيَس َع��ذايب مِمّا َيزيُد يف  ، َفإيِّن اْمُرٌؤ َحقرٌي، َوَخَطري َيس��ريٌ الّلُه��مَّ
رْبَ  ْلُتَك الصَّ ة، َوَلْو َأنَّ َعذايب مِمّا َيزيُد يف ُمْلِكَك َلَس��أَ ُمْلِكَك ِمْثقاَل َذرَّ
َعَلْي��ِه، َوَأْحَبْبُت َأْن َيُكوَن ذلَِك َلَك، َولِكنَّ ُس��ْلطاَنَك الّلُهمَّ َأْعَظُم، 
َوُمْلَكَك َأْدَوُم، ِمْن َأْن َتزيَد فيِه طاَعُة امْلُطيعَن، َأْو َتْنُقَص ِمْنُه َمْعِصَيُة 

امْلُْذنِبَن.
الِل َوااْلِْكِرام، َوُتْب  ني يا َأْرَحَم الّرامِحَن، َوجَتاَوْز َعّني ياَذا اجْلَ َفاْرمَحْ

حيُم.   ّواُب الرَّ َعىَلَّ إِنََّك َأْنَت التَّ

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

مع النبي
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أخبار ومتابعـــــــــــــات

•خبراء الشأن االقتصادي في العالم يؤكدن ان رغم التعقيدات الضريبية ما زالت الحكومة العراقية توّفر 
فرصًا استثمارية للشركات األجنبية..

• سفير البرازيل )ميغيل دي ماغالهايز( في العراق يعد مرقد اإلمام علي )عليه السالم( محطة للوحدة اإلنسانية بين األمم..

• االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تحتفل بتحرير الموصل وتكرم عوائل الشهداء داخل الصحن الحسيني الشريف..

دًا... •الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق )يان كوبيش( يؤكد ان انتصارات الموصل فرصة لعودة العراق قوّيًا وموحَّ

• الجالية العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاكن تبارك للقوات االمنية والحشد الشعبي االنتصارات المتحققة على تنظيم )داعش( االرهابي ..

عمليات صالح الدين تعلن بدء )صولة الثأر( لشهداء اإلعالم جنوب القيارة
اعلن قائد عمليات صالح الدين الفريق الركن )جعة عناد( عن بدء صولة 
القيارة غرب  ناحية  إمام غريب جنوب  قرية  اإلعالم وحترير  لشهداء  الثأر 
مدينة املوصل. وقال عناد يف بيان صحفي : بالتنسيق مع قيادات عمليات 
البطلة  القوات  رشعت  الدين،  صالح  رشطة  مديرية  ومشاركة  نينوى 
القيارة من سيطرة  الثأر( الستعادة قرية إمام غريب جنوب  بعملية )صولة 

)داعش(. 

استقبل رئيس اللجنة العليا لدعم احلشد الشعبي يف ديوان الوقف الشيعي سامحة 
الشيخ )طاهر اخلاقاين( عددًا من جرحى احلشد الشعبي األبطال يف مكتبه . وقال 
خارج  للعالج  اجلرحى  احد  بإرسال  وجه  اخلاقاين  ان  بالديوان  إعالمي  مصدر 
التخصيص،  الكفيل  مستشفى  يف  للعالج  أخر  جريح  بإرسال  وجه  فيام  العراق 

فضال عن رصف مساعدات مالية هلم .

رئيس لجنة الحشد في ديوان الوقف الشيعي يستقبل 
جرحى الحشد ويوجه بعالجهم 

استقباله  عن  ال��دويل  كربالء  مطار  اعلن 
لغرض  اهلندسية  الكليات  طلبة  من  عدد 
ذل���ك مدير  أك���د  ال��ص��ي��ف��ي.  ال��ت��دري��ب 
العيساوي(،  )غزوان  والعالقات  اإلعالم 
من  ع��دد  املطار  ادارة  استقبلت  مضيفا 
خوضهم  اجل  من  األهلية  الكليات  طلبة 
التدريب الصيفي، يف االختصاص اهلنديس 
كوادر  أن  مضيفا  املحافظات،  جيع  ومن 
الستقبال  مستعدة  واالداري��ة  الفنية  املطار 
اختصاصاهتم  يف  تدريبهم  اجل  من  الطلبة 
العميل،  بالتدريب  وإرشاكهم  اهلندسية، 
وخربات  كفاءات  يضم  املطار  ان  مشريا 
ممتازة ستساهم بإضافة خربة علمية وعملية 

للطلبة املتدربن.

طلبة  استقبال  يعلن  ال��دول��ي  ك��رب��الء  مطار 
الكليات الهندسية لغرض التدريب الصيفي
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اصدر نائب رئيس هيئة احلشد 
املهندس  مهدي  أب��و  الشعبي 
حترير  إع���الن  بمناسبة  بيانا 
بالكامل.وفيام  املوصل  مدينة 

ييل نص البيان:
بِْسم اهلل الرمحن الرحيم

ِ َواْلَفْتُح )صدق  إَِذا َجاَء َنرْصُ اهللَّ
اهلل العيل العظيم(

س��ت��ك��وُن  مهيبة  م��ن��ازل��ة  يف 
القادمة  لألجيال  ثوريًا  نشيدًا 
والثائرين  ل��ألح��رار  وهن��ج��ًا 
ها  وأذن��اب��ه  الشيطان  ب��وج��ه 
صناديد  ال��ع��راق  رج���ال  ه��م 
للشعب  يزفون  وليوثه  الوغى 
النرص  أج��ع  وال��ع��امل  العراقي 
التي  الكبرية  والبرشى  امل��ؤزر 
حترير  خرب  بشائر،  تضاهيها  ال 
احلبيبة  املوصل  مدينة  وتنقية 
لتعود  والتخلف  اإلرهاب  من 

عروسًا  ال��وط��ن  أح��ض��ان  إىل 
بالصرب  مكتحلة  حلة  بأهبى 
احلبيبة  املوصل  تعود  والنرص  
والعامرة  البرصة  أحضان  اىل 
وك��رب��الء وب��غ��داد وك��رك��وك 
وباقي  واربيل  الدين  وصالح 
موشحة  تعود  العراقية.  املدن 
وحماطًة  األوحد  العراق  بعلم 
بكل  املقاتلن  وأبنائها  برجاهلا 
صنوفهم بموكب نرص مهيب ، 
ومع هذه الفرحة التي ُرسمت 
قلوب  واحتضنت  الثغور  عىل 
حدقات  وعانقت  املنتظرين 
املحررين ال يسعنا اال ان نتذكر 
أصحاب الفضل األول يف ذلك 
واملضحون،  ال��ش��ه��داء  وه��م 
الشكر  بعظيم  ن��ت��ق��دم  ك��ام 
جعت  ملن  العرفان  وخالص 
عن  ال��ب��الء  ودف��ع��ت  الشمل 

)مرجعيتنا  املقدسات  ارض 
اهلل  بآية  واملتمثلة  الرشيدة( 
السيستاين  عيل  السيد  العظمى 
الشكر  كلمة   ، ظ��ل��ه(  )دام 
العراقية  للحكومة  نقدمها 
كافة  ومؤسساهتا  ب��وزاراهت��ا 
لدعم  االمكانات  وفرت  التي 
االره����اب،واىل  ض��د  املعركة 
امتداد  وعىل  العراقية  اجلامهري 
ألواهنا  بكافة  الوطن  خارطة 
ابدا  ترتكنا  مل  والتي  الزاهية 
والشدة  الرخاء  يف  وساندتنا 
وال   . وال��ن��ف��ي��س  وب��ال��غ��ايل 
وتقديرنا  شكرنا  ايضًا  ننسى 
واهليئات  احلسينية  للمواكب 
جبهات  ع��ن  ت��غ��ب  مل  ال��ت��ي 

القتال عىل امتداد طريق النرص 
الدعم  أنواع  مقدمة  والتحرير 
العراقي  جيشنا  يا  للمقاتلن، 
املغوار ويا رشطتنا الباسلة ويا 
أهيا الرد الرسيع البطل وجهاز 
ويا  الظافر  االرهاب  مكافحة 
وقواتنا  املكافح  اجليش  طريان 
اجلوية املسددة وانت يا حشدنا 
من  أن��ت��م  امل��ق��دس،  الشعبي 
العراق  قوة  وأنتم  بكم  حُيتفى 
احلصن  ودرع����ه  ال��ض��ارب��ة 
بكم  املعتدين  شوكة  وك��ارس 
نرفع  وبكم  اآلخ��ري��ن  حيتفل 
وبكم  انترصنا  بكم   ، اهلامات 

سيتحرر ما تبقى من الوطن.

كشف تقرير اعده بيت االعالم 
جيشًا   30 وجود  عن  العراقي 
رصاع��ات  خت��وض  الكرتونيًا 
موقع  يف  سيايس  طابع  ذات 
تقوم   االج��ت��امع��ي  ال��ت��واص��ل 
وتعليقات  مفربكة  أخبار  بنرش 
وخرباء  حمرتفن  عرب  متهكمة 
وامل��ون��ت��اج،  ال��ص��ح��اف��ة  يف 
بعض  من  التقرير  حّذر  وفيام  
االخبار املفربكة التي اصبحت 
الرأي  توجيه  يف  كبريًا  عاماًل 
بيت  ان  التقرير  وذك��ر  العام، 
الصفحات  رص���د  اإلع����الم 
وتعليقات  املفربكة  أالخبارية 

وخرباء  حمرتفن  عرب  متهكمة 
وكان  واملونتاج،  الصحافة  يف 
خاضع  االختيار  رصد  معيار 
ب��أهن��ا مم��ول��ة ع��رب إع��الن��ات 
توثيقها،والحظ  تم  مدفوعة 
التواصل  مواقع  مستخدموا 
ان��ت��ش��اره��ا يف اآلون���ة  ك��ث��رة 
األخرية وحصلت عىل األالف 
قليلة،  أيام  خالل  املتابعن  من 
اإلع���الن  يشمل  م��ا  وغ��ال��ب��ا 
أخبارًا  الصفحات  هلذه  املمول 
وتقارير  أخبارا  تتضمن  معينة 

ورسائل سياسية.

بيت االعالم العراقي  يكشف )30( جيشا الكترونيا تخوض صراعات سياسية 

قيادة الحشد الشعبي تؤكد  في بيان تحريرها ان 
الموصل عادت عروسًا بأبهى حلة مكتحلة بالصبر والنصر
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م������ن كتاب ألمير المؤمنين )عليه الس������ام( إلى الح������ارث الهمداني: 
)واكظ������م الغي������ظ، واحلم عن������د الغضب، وتجاوز عن������د المقدرة، 
واصف������ح مع الدولة، تكن لك العاقبة.. واس������تصلح كل نعمة أنعمها 
اهلل عليك، وال تضيعن نعمة من نعم اهلل عندك، ولير عليك أثر ما 

أنعم اهلل به عليك(.

شدة  بمعنى  »الغيظ«   
الغضب والتوتر والهيجان 
الحاصل  الشديد  الروحي 
ما  يرى  عندما  لإلنسان 
حينما  الغضب  فإن  يكنه 
اإلنسان  عليه  يسيطر  ال 
التحكم  من  يتمكن  وال 

بانفعاالته 

اكُظْم غيَظْك

قال رسول اهلل )صلى اهلل 
والذي  ثالث  وآله(:  عليه 
نفسي بيده أن كنت حالفًا 
نقصت  ما  عليهن  لحفت 
صدقة من ماٍل فتصدقوا، 
وال عفا رجل من مظلمة 
إال  اهلل  وجه  بها  يبتغي 
يوم  عزًا  بها  اهلل  زادُه 
رجٌل  فتح  وال  القيامة، 
على نفسه باب مسألٍة إال 

فتح اهلل عليه باب فقر.

صدىالجمعة

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي 

في 19 شوال 1438هـ الموافق 14 /2017/7م 

بأمور سبعة  السالم(  )عليه  أمره  قد  هنا 
وح��الوة  ال��داري��ن  س��ع��ادة  فيها  ال��ت��ي 

النشأتن للعامل هبا:
التحكم  ومعناه  الغيظ  كظم  األوىل: 
وعدم  النفس  داخل  الغضب،  وحبس 
يف  ورد  وق��د  اخل����ارج...  إىل  إخ��راج��ه 
مدح هذه الصفة املحمودة عقاًل ورشعا 
رسوله  وعند  تعاىل  اهلل  عند  املرضية 
قال  إذ  واألخ��ب��ار،  اآلي��ات  من  الكثري 

تعاىل: )وسارعوا إىل مغفرة من ربكم(
يف  ينفقون  )الذين  وج��ل(:  )ع��ّز  وق��ال 

الرساء والرضاء( آل عمران: 134
وقال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: ما 
جرَح عبد جرعة أعظم أجرًا من جرعة 

غيظ كظمها ابتغاء وجه اهلل تعاىل(.
أخطر  من  والغضب  الغيظ  وح��االت 
التي تعرتي اإلنسان لو تركت  احلاالت 
من  ن��وع  إىل  ل؟؟؟  كبح  ألن��ه  وشأهنا 
اجلنون الذي يفقد معه اإلنسان السيطرة 

فعله  وردود  وترصفات  أعصاب  عىل 
من  اإلنسان  يقرتفه  ما  أكثر  فإن  وهل��ذا 
جرائم وأخطاء وأخطرها عىل حياته هي 
التي حتصل يف هذه احلالة، قال )صىل اهلل 
عليه وآله(: من كظم غيظًا وهو قادر عىل 

أن ينفذه مأله اهلل أمنًا وإيامنًا«.
صيغة  واكظم:  السالم(  )عليه  وقوله 
نظم،  وزن  عىل  »كظم«  م��ادة  من  أم��ر 
القربة،  ف��م  غلق  تعني  األص���ل  ويف 
الغضب  ابتالع  بمعنى  استعملت  ثم 
عىل  يضغط  اإلن��س��ان  وكأنه  وكظمه، 
من  خيرج  أن  للغضب  يسمح  فال  رقبته 
القربة  فم  يوصد  كام  اخل��ارج  إىل  باطنه 

لئال خيرج املاء من باطنها.
الغضب  شدة  بمعنى  »الغيظ«  فلفظة 
الشديد  ال��روح��ي  واهليجان  والتوتر 
احلاصل لإلنسان عندما يرى ما يكنه فإن 
الغضب حينام ال يسيطر عليه اإلنسان وال 
النفسية  بانفعاالته  التحكم  من  يتمكن 

20

وز
تم

20
17

8



صدىالجمعة

الترصفات  م��ن  الكثري  يسبب  فقد 
وال���ك���الم امل��وج��ب ل��ل��ذم واهل���الك 
انطالق  قبيل  من  املعصية  يف  والوقوع 
السوء  وإظهار  والشتم  بالسب  اللسان 
األرسار  وإف��ش��اء  اآلخ��ري��ن  ومعايب 
والسخرية  لآلخرين  السرت  وهتك 
واالستهزاء وغري ذلك من قبيح الكالم 
وتوثب  العقالء،  منه  يستحيي  ال��ذي 
والقتل  واجل��رح  بالرضب  األع��ض��اء 
والعداوة  واحلسد  باحلقد  القلب  وتأمل 
بعد  الندامة  تلزمه  ومم��ا  والبغض... 
وتأذيتهم  األصدقاء  وع��داوة  زوال��ه، 
الغيبة  إىل  يؤدي  وقد  األع��داء  وشامتة 
لآلخرين  واالهت��ام  والطعن  والنميمة 
وغري ذلك مّما يوجب الشقاوة والتعاسة 

يف الدنيا واآلخرة.
قال الصادق )عليه السالم(: وكأن أيب 
أن  الغضب؟  أشد من  يقول: أي شء 
الرجل يغضب فيقتل النفس التي حّرم 

اهلل، ويقذف املحصنة.
ويف نفس الوقت وردت أحاديث كثرية 

يف مدح كف الغضب:
كّف  من  وآل��ه(:  عليه  اهلل  )ص��ىل  ق��ال 
غضبه عن الناس كف اهلل تبارك وتعاىل 

عنه عذاب يوم القيامة.
من  ما  السالم(:  )عليه  الصادق  وقال 
وجل  عز  اهلل  زاده  إال  غيظًا  كظم  عبٍد 

عزًا يف الدنيا واآلخرة.
2. )وجتاوز عند املقدرة(

وامليسء  اخلاطئ  جمازاة  عدم  به  واملراد 
عقاًل  مم��دوح  وه��و  ذنبه  عن  والعفو 

ورشعًا.
عليه  اهلل  )صىل  نبه  خماطبًا  تعاىل  قال 
باملعروف  وأم��ر  العفو  )خ��ذ  وآل���ه(: 
)األع��راب:  اجلاهلن(  عن  واع��رض 

.)198
تعاىل: )فاعُف عنهم واصفح إن  وقال 

اهلل حيب املحسنن( )املائدة: 13(.
وآله(:  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  قال 
ثالث والذي نفيس بيده أن كنت حالفًا 
حلفت عليهن ما نقصت صدقة من ماٍل 
مظلمة  من  رجل  عفا  وال  فتصدقوا، 
اهلل هبا عزًا  زادُه  إال  اهلل  يبتغي هبا وجه 
نفسه  عىل  رجٌل  فتح  وال  القيامة،  يوم 

باب مسألٍة إال فتح اهلل عليه باب فقر.
وقال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: 
يا رب أي  قال موسى )عليه السالم(: 
قدر  إذا  الذي  قال  عليك  أعزُّ  عبادي 

عفا.
ثالث  السالم(:  )عليه  الصادق  وقال 
عّمن  تعفو  واآلخرة  الدنيا  مكارم  من 

ظلمك.
السالم(  )عليه  السجاد  اإلم��ام  وق��ال 
إنك  اللهم  الثاميل:  مح��زة  أيب  دع��اء  يف 
ظلمنا  عمن  نعفو  أن  كتابك  يف  أنزلت 
وقد ظلمنا أنفسنا فاعُف عنا فإنك أوىل 

بذلك منا.
)مفتاح  م��وس��وع��ة  ص��اح��ب  وذك���ر 
ملحمد  البالغة(  هنج  رشح  يف  السعادة 
تقي النقوي: فاعلم أن العفو عن الذنب 
والتجاوز عن امليسء عند املقدرة ليس 
املوارد بل  ممدوحًا عىل إطالقه يف جيع 
يشرتط يف صحته وحسنه أمور البد من 

التنبيه عليها:
اخلاطئ  عن  التجاوز  يكون  ال  أن   .1
موجبًا لتضييع حق من حقوق اهلل تعاىل 

وتعطيل حكم من أحكامه.
لتضييع  موجبًا  العفو  يكون  ال   .2
القصاص  موارد  يف  كام  الناس  حقوق 
األمر  ويل  عنه  عفا  لو  نعم  والديات.. 

ال بأس به.
3. أن ال يكون اخلاطئ ممن كان العفو 
الظلم والذنب  لتجريه عىل  عنه موجبًا 
عنه  العفو  جي��وز  ال  كذلك  ك��ان  ف��إن 

لكونه عىل رضره يف الدنيا واآلخرة.
ذنبه  ع��ن  ال��ت��ج��اوز  ي��ك��ون  ال  أن   .4
األمر  وسلب  النظام  الختالل  موجبًا 
يف االجتامع فإن العفو عن أكثر األرشار 

خيانة عىل غريه من آحاد الناس.
5. أن تعلم أن اخلاطئ نِدم عام فعل وال 
أنه ال يقوم  ثانيًا فلو علمت  إليه  يرجع 
كان  ما  إىل  يرجع  عفوك  وبعد  واقعًا 

عليه فذنبك يف عفوك أعظم من ذنبه!
3. )واحلم عند الغضب(

والفرق بينه وبن العفو هو احللم عبارة 
حيركها  ال  بحيث  النفس  طمأنينة  عن 
املكروه  يزعجه  وال  بسهولة  الغضب 
برسعة فهو الضد احلقيقي للغضب ألنه 
والتجاوز  العفو  وأما  املانع من حدوثه 
عن امليسء فهو اسقاط ما يستحقه من 
قصاص أو غرامة فإن حصل مع ذلك 
حصل  فقد  واطمئنان  سكون  للنفس 

احللم والعفو معًا وإال فال..
النفسية  الكامالت  أرشف  من  واحللم 
بعد العلم بل ال ينفع العلم بدونه أصاًل 
وقد دلت اآليات واألخبار عىل حسنه:
قال )صىل اهلل عليه وآله(: ثالث من مل 
تكن فيه واحدة منهن فال تعتدوا بيشء 
من عمله، تقوى حتجزه عن معايص اهلل 
وحلم يكف به السفيه وخلق يعيش به 

يف الناس.
وقال أمري املؤمنن )عليه السالم(: ليس 
اخلري أن يكثر مالك وولدك ولكن اخلري 

أن يكثر علمك ويعظم حلمك.
عند  )واحلم  السالم(:  )عليه  وقوله 
فيها  تتوفر  بموارد  تتعلق  الغضب( 
يدفع  احللم  ولكن  الغضب  عوامل 
اإلنسان إىل ضبط النفس مع الطمأنينة 
والسكون النفيس حتى مع وجود املثري 

لالنفعال النفيس.

9

20

وز
تم

20
17



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�سيخ الكربالئي يوؤكد على اربع و�سايا ملا بعد داع�ش، ويورد �سبعا 
من اجل التعاي�ش ال�سلمي يف املجتمع 

تناول ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي 

صالة  من  الثانية  خطبته  في  المقدسة  كربالء  في  الجمعة  وإمام  خطيب 

الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 19شوال 1438ه� 

الموافق 2017/7/14م، تناول أمرين: 

االمر االول :
مدينة  ختليص  ع��ن  االع���الن  بمناسبة 
املوصل من سيطرة االرهابين الدواعش 
للشعب  نبارك  االبطال؛  مقاتلينا  يد  عىل 
العراقي بجميع مكوناته ولقواتنا املسلحة 
البطلة وملن شاركها وساندها من املقاتلن 
النرص  هذا  مسمياهتم  بجميع  الغيارى 

العراقي الكبري.
م��س��ت��ذك��ري��ن ب���اإلج���الل وال��ت��ع��ظ��ي��م 
واجلرحى  االب���رار  الشهداء  تضحيات 
والتقدير  الثناء  ببالغ  ومتوجهن  الكرام، 
جلميع من شاركوا يف حتقيق هذا االنجاز 

التارخيي املهم.
مما  به  ونكافئهم  هلم  نقدمه  ما  لنا  وليس 
عطائهم  حجم  وي���وازي  بقدرهم  يفي 
سيام  وال  هلم  عذر  والف  فعذرا  الكبري، 
املصابن  وللجرحى  الشهداء،  ألرواح 
الدنيا  تركوا  الذين  املقاتلن  وجلميع 
والعرض  االرض  عن  للدفاع  فيها  وما 
الذين  وأمهاهتم  وآلبائهم  واملقدسات، 
ربوا هؤالء االبطال عىل مبادئ التضحية 

والفداء وااليثار.
واذا كان من حقنا جيعا ان نسعد ونفرح 
بام حتقق من نرص عظيم سيبقى مثار فخر 

� وان  السنن واالعوام  واعتزاز وعىل مر 
النهائي  النرص  حتقيق  من  مسافة  عىل  كنا 
� فان علينا ان ال ننسى ان ثمن االنتصار 
الدماء  من  اهنار  وهو  غاليا،  غاليا..  كان 
الطاهرة،  االرواح  من  وآالف  الزكية، 
واملعاقن،  اجلرحى  من  كبرية  وأع���داد 

وأضعاف ذلك من األرامل واأليتام .
امل��ع��ارك  ب��اإلض��اف��ة اىل م��ا ن��ج��م ع��ن 
العسكرية وجرائم االرهابين من خسائر 
التحتية  والبنى  املمتلكات  يف  ك��ب��رية 
واجهها  رهيبة  ومعاناة  الرتاثية،  واالبنية 
وال  املواطنن،  من  اآلالف  بل  مئات.. 
النفسية  اثارها  من  يتخلصوا  ان  يتوقع 

واالجتامعية يف وقت قريب.
العرب  يأخذوا  ان  اجلميع  عىل  هنا  ومن 
السنوات  خ��الل  حصل  مما  وال���دروس 
الداعيش  االرهاب  استيالء  قبل  املاضية 
 ، ذلك  وبعد  املحافظات  من  عدد  عىل 
وان يعملوا بصورة جدية لتجاوز املشاكل 
وكانت  البلد  منها  يعاين  التي  واالزمات 
من االسباب الرئيسية ملا حل به عىل ايدي 

االرهابين.
ومما جيب التأكيد عليه للمرحلة القادمة:

استخدام  ان  اجلميع  يعي  ان   -1

وسيلة  الطائفي  والشحن  والقهر  العنف 
لن  وامل���آرب؛  املكاسب  بعض  لتحقيق 
يوصل اىل نتيجة طيبة .. بل يؤدي اىل مزيد 
ويكون  البالد،  وتدمري  الدماء  سفك  من 
التدخالت  م��ن  مل��زي��د  واس��ع��ا  م��دخ��ال 
العراقي،  الشأن  يف  والدولية  االقليمية 
ولن يكون هناك طرف رابح عندئذ.. بل 
ال  العراق  معهم  وخيرس  اجلميع  سيخرس 

سمح اهلل .
م��واق��ع  يف  ه��م  م��ن  يعمل  ان   -2
جيع  ان  م��ب��دأ  وف��ق  واحل��ك��م  السلطة 
القومية  املكونات  خمتلف  من  املواطنن 
احلقوق  يف  متساوون  واملذهبية  والدينية 
آخر..  عىل  ألحد  ميزة  وال  والواجبات، 
اال بام يقرره القانون. ان تطبيق هذا املبدأ 
برصامة تامة كفيل بحل كثري من املشاكل، 
البعض  ل��دى  املفقودة  الثقة  واستعادة 

باحلكومة ومؤسساهتا.
االداري  الفساد  مكافحة  ان    -3
الطائفية  املحاصصات  وجت��اوز  وامل��ايل 
الكفاءة  مبدأ  واعتامد  واحلزبية  والفئوية 
واملناصب  امل��واق��ع  تسنم  يف  وال��ن��زاه��ة 
امام  فرصة  وال  قصوى،  وطنية  رضورة 
استمرار  مع  كبوته  من  للنهوض  العراق 
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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

مبدأ  واعتامد  احلالية  بمستوياته  الفساد 
املحاصصة املقيتة يف ادارة الدولة.

واملعوقن  اجلرحى  رعاية  ان   -4
الكريمة  احلياة  وتوفري  الشهداء  وعوائل 
عىل  الواجبة  حقوقهم  أدنى  من  هي  هلم 
وجملس  احلكومة  املقدمة  ويف  اجلميع 
النواب، وال يصح التذرع عن التقصري يف 
حقهم بقلة املوارد املالية فان هناك العديد 
نفقاهتا  تقليص  يمكن  التي  االبواب  من 
ختصيص  تم  وقد  بذلك،  يفي  ما  لتوفري 
رواتب وامتيازات ألناس مل يتحملوا من 
بمقدار  وطنهم  سبيل  يف  واملعاناة  االذى 
يسري مما حتمله هؤالء االعزاء، فاتقوا اهلل 

فيهم واعلموا انكم تساءلون عنهم.
االمر الثاين:

يف  والعقائدي  الثقايف  التعايش  كيفية 
من  املذهبية؟  االنتامءات  متعدد  جمتمع 
العناية  االس��الم  أواله��ا  التي  املفاهيم 
وال��رع��اي��ة وأه��ت��م ب��وض��ع األس���س هلا 
وال��ذي  السلمي  التعايش  مفهوم  ه��و 
التنوع  خماطر  ملعاجلة  ناجحة  آلية  اعتربه 
يف االن��ت��امء امل��ذه��ب��ي وال��دي��ن��ي وع��ىل 
واالجتامعية  الثقافية  املستويات  خمتلف 
والعقدية.. ومل يقترص ذلك عىل مستوى 
تعداها  بل  واملبادئ..  النظريات  وضع 
 ( النبي  قبل  من  هلا  والتدقيق  التطبيق  اىل 
صىل اهلل عليه واله وسلم( وآله االطهار، 
وقد مىض الكالم يف التعايش االجتامعي 
وأسسه ويقع الكالم يف هذا املحور الثاين 

خلصوص التعايش الثقايف وأسسه:
االول: ان املشرتكات بن خمتلف املذاهب 
)التوحيد،  العقيدة   يف  سواء  االسالمية 
العملية  ال��دع��ائ��م  او  امل��ع��اد(   ، النبوة 
والصيام  ال��ص��الة  م��ن  احلنيف  للدين 
وج��ود  م��ن  وبالرغم  وغ��ريه��ا،  واحل��ج 

مستوى  تفرض  وهناك  هنا  اختالفات 
عىل  املبني  واحلوار  الثقايف  االنسجام  من 
احرتام خصوصيات اآلخر بشكل حيفظ 
العالقة الوطنية املشرتكة بن املنتمن هلذا 
العليا  املصالح  ويصون  املذهبي،  التعدد 
كانوا  اذا  خصوصا  قاطبة..  للمسلمن 

ضمن الوطن الواحد.
مشاعر  وانبعاث  القلبي  الرتابط  الثاين: 
فرضها  التي  وال��ت��واد  والرمحة  العطف 
يف  املسلمن  مثل   ( ال��رشي��ف  احل��دي��ث 
فان هذا احلديث  توادهم وترامحهم....( 
التعاطف  م��ن  ومرتبة  مساحة  ف��رض 
االج��ت��امع��ي  للتحرك  امل��ث��م��ر  القلبي 
االجيايب نحو االخر بام حيفظ قوة العالقة 
التقاطع  تغلب مساحة  املجتمعية، وعدم 
والتهاجر عىل مساحة التواصل والتقارب 

االجتامعي الفاعل.
الديني  التعدد  ب��ان  االي���امن  ال��ث��ال��ث: 
منه،  م��ن��اص  واق���ع ال  ام��ر  وامل��ذه��ب��ي 
اهلل  شاء  ولو   ( االهلية  املشيئة  واقتضته 
السلمي  فالتعايش  جلعلكم أمة واحدة(، 
رضورة يفرضها الواقع وحقائق التاريخ، 
االجيايب  التعامل  كيفية  معرفة  وينبغي 
املجتمع  يصون  بام  التعددية  مع  البناء 
املتعدد االنتامءات من الرصاع واستخدام 
بعقالنية  التعامل  واملطلوب  العنف، 

وواقعية وعدالة مع التعددية.
الرابع : ان من حق صاحب كل فكر ان 
يدافع عنه وحياول اقناع االخرين به بإقامة 
الدليل عليه، واتباع االسلوب العلمي يف 
اثبات أحقيته من وجهة نظره، ولكن من 
الفكر  دون املساس بكرامة من خيالفه يف 
وجرح مشاعره واالساءة اىل مقدساته بام 
قد يؤدي اىل االخالل بالتعايش السلمي 
بن ابناء الوطن الواحد، فليس املطلوب 

ان يكف أهل احلق عن بيان ما هو احلق 
ورجاالته،  الباطل  هو  وم��ا  ورج��االت��ه 
ولكن البد من اتباع االسلوب الصحيح 
الكراهية  يثري  ع��ام  واالب��ت��ع��اد  ذل��ك  يف 

والبغضاء بن الناس.
التي  اخلطرية  االم��ور  من  ان  اخلامس: 
الربيئة  الدماء  من  الكثري  بسببه  اريقت 
هو تكفري االخر ملجرد املخالفة يف بعض 
القضايا العقدية وما يتبع ذلك من تأويل 
منها  امل��راد  هو  ما  غري  عىل  للنصوص 
خصوصا التي حفظت وصانت املجتمع 
واعراضهم  ابنائه  دم��اء  يف  االس��الم��ي 

وامواهلم .
املصالح  تفرضه  ملا  الوعي  ان   : السادس 
العليا للمسلمن واملصالح الوطنية العامة 
الضيقة  املصالح  من  بكثري  اهم  هي  التي 
مصالح  اهن��ا  البعض  يتصورها  التي   (
مراعاة  يستدعي  والطائفة(؛  للمذهب 
احلقوق الثقافية واالقتصادية واالجتامعية 
للجميع ضمن دائرة حقوق املواطنة التي 
عىل  والتعايش  اجلميع،  فيها  يتساوى 
ودرء  املشرتكة  واملصالح  املبادئ  قاعدة 
امل��رضة  وال��ش��ق��اق  االخ��ت��الف  مفاسد 

للجميع.
السلمي  التعايش  يزعزع  ما  ان   : السابع 
يف  لآلخر  واالنتقاد  واملراء  اجلدال  كثرة 
اسلوب  عن  واالبتعاد  العام،  اخلطاب 
اصحاب  دائ��رة  ضمن  العلمي  الطرح 
يف  االسالمية  واملسؤولية  االختصاص.. 
احلقة.  للمطالب  البيان  وحسن  البالغ 
فمن آمن فقد احسن لنفسه ومن مل يؤمن 
فحسابه عىل اهلل تعاىل ) إنام عليك البالغ 

وعلينا احلساب(.
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اعداد/ محمد حمزة جبر

هل يشترط الجهر بتكبيرة االحرام ؟
الجواب :ال يشترط .

ما هو حكم تقبيل يد العالم احترامًا وتعظيما له؟

سؤال العدد السابق

سؤال العدد

الصلح 

حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

السؤال : ما هو تعريفكم للصلح ؟
بن  ال��ت��س��امل   (  : ه��و  الصلح   : اجل���واب 
أو عىل  أو منفعة  شخصن عىل متليك عن 
إسقاط دين أو حق بعوض مادي أو جمانا ( 
و ال يشرتط كونه مسبوقا بالنزاع ، و جيوز 
إذا  إال  مقام  كل  يف  و  أمر  كل  عىل  إيقاعه 
كان حمرما حلالل أو حملال حلرام ، و قد مر 
املقصود هبام يف املسألة ) 172 ( من كتاب 

التجارة .

السؤال : ما هي الرشوط يف التصالح ؟
البلوغ ، و  اجلواب : يعترب يف املتصاحلن : 
يعترب  ، كام  القصد  و   ، ، و االختيار  العقل 
ماله  يف  يترصف  أن  املصاحلة  تقتيض  فيمن 
أن ال يكون حمجورًا عليه من  الطرفن  من 

ذلك لسفه أو فلس .
السؤال : هل يعترب يف الصلح صيغة معينة ؟
اجلواب : ال يعترب يف الصلح صيغة خاصة 

، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال عليه .

ب��رتايض  الصلح  ينفسخ  ه��ل   : ال��س��ؤال 

املتصاحلن بالفسخ ؟
اجلواب : ينفسخ الصلح برتايض املتصاحلن 
له حق  إذا فسخ من جعل  ، وكذا  بالفسخ 

الفسخ منهام يف ضمن الصلح.

وخيار  املجلس  خيار  جيري  هل   : السؤال 
احليوان يف الصلح ؟

اجلواب : ال جيري خيار املجلس وال خيار 
احليوان يف الصلح ، كام ال جيري خيار الغبن 
النزاع  قطع  م��وارد  يف  الواقع  الصلح  يف 
واخلصومات بل وال يف غريه عىل االحوط 
خيار  الصلح  وكذلك ال جيري يف   ، لزومًا 
التأخري عىل النحو املتقدم يف البيع ، نعم لو 
أّخر تسليم املصالح به عن احلد املتعارف ، 
أو اشرتط تسليمه نقدًا فلم يعمل به فلآلخر 
اخليارات  بقية  واما   ، املصاحلة  يفسخ  أن 
يف  جتري  فهي  البيع  يف  ذكرها  سبق  التي 

الصلح أيضًا .

العلم  الصلح  يف  يعترب  ه��ل   : ال��س��ؤال 
باملصالح به ؟

اجلواب : ال يعترب يف الصلح العلم باملصالح 
بامل  الشخصن  أحد  مال  اختلط  فاذا   ، به 
الرشكة  عىل  يتصاحلا  ان  هلام  ج��از  اآلخ��ر 
جيوز  ك��ام   ، ب��االخ��ت��الف  او  ب��ال��ت��س��اوي 
خارجي  بامل  االخر  يصالح  ان  اَلحدمها 
كان  اذا  ما  بن  ذلك  يف  يفرق  وال   ، معن 
يكن  مل  اذا  وما  متعذرًا  املالن  بن  التمييز 

متعذرًا .
زوجته  يعانق  مسلم  مسافر   : ال��س��ؤال 
ويقّبلها أمام الناس أثناء التوديع فهل جيوز 

له ذلك ؟
السرت  رعاية  مع  ذلك  حيرم  ال   : اجل��واب 
جتّنب  واألوىل  مثريًا  يكن  مل  إذا  واحلجاب 

مثل هذه االمور .

الصبية  تقبيل  للرجل  جيوز  هل   : السؤال 
االجنبية ؟

االجنبية  الصبية  الرجل  تقبيل  اجل��واب: 
الشهوي  التلذذ  عن  خال  اذا  به  فالباس 
اذا  تركه  االويل  االحوط  كان  وان  والريبة 

بلغت ست سنن .

المحاماة
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املحاماة : هي عملية الدفاع عن حقوق اآلخر، ويف االصطالح: 
هو القيام مقام صاحب احلق بإذنه، سواء بأجر او من دون اجر، 

له. واملحامي: هو الوكيل الذي يقوم بالدفاع عن الذي وكَّ
حيث ان البداية كانت يف العهود االسالمية منذ القرنن الثاين 
َمن  الختيار  امُلَتهمن  بعض  يقوم  ان  اىل  اهلجريان  والثالث 
والظاهر  بالقوانن،  أعرف  انه  باعتبار  عنهم،  الدفاع  يمكنه 
ان ذلك نشأ من املسألة الفقهية التي ذكرها الفقهاء بقوهلم: » 
ينبغي للحاكم ان يوكل عن السفهاء من يتوىل احلكومة عنهم« 
وقوهلم: » وُيكره لذوي املرّوات ان يتولوا املنازعة بنفوسهم« 
429(، وربام كان لقوله تعاىل يف باب  )رشائع االسالم: 1 / 
َفاْبَعُثوا  َبْينِِهاَم  ِشَقاَق  ِخْفُتْم  )َوإِْن  الزوجن:  حياة  يف  اخلالف 
 ُ اهللَّ ْق  ُيَوفِّ إِْصالحًا  ُيِريَدا  إِْن  َأْهِلَها  ِمْن  َوَحَكاًم  َأْهِلِه  ِمْن  َحَكاًم 

َ َكاَن َعِلياًم َخبرِيًا )35( – سورة النساء- . َبْيَنُهاَم إِنَّ اهللَّ
املحامي البد له من مراعاة ما ييل :

عت ألجل الدفاع عن احلق،  1- ان يعلم بأن هذه املهنة انام رُشّ
معرفته  لعدم  نفسه  عن  الدفاع  عىل  قادر  غري  املتهم  ان  وبام 

بالقوانن واالحكام وموادها وخصوصياهتا.
2- ان يعلم بأنه يدافع عن ُمَوّكله، وعليه ان ال يتجاوز حدوده، 
بل عليه ان يبحث عن قانون او ُحكم رشعي يمكنه من مساعدة 
موّكله واخراجه من ورطته من دون املساس باالحكام العادلة 

او االحكام الرشعية.
3- عىل املحامي ان ال يرتيش او يعمل ألجل املال، فمن دفع 
االحكام  خمالفة  عىل  وعمل  لصاحله  املوازين  قلَب  االكثر  له 
الصادق  االمام  عن  ورد  وقد  العادلة،  القوانن  او  الرشعية 
شى يف احلكم هو الكفر باهلل( – )وسائل  )عليه السالم( : )الرُّ
الشيعة : 27 – 222(، ويف حديث آخر )لعن رسول اهلل ثالثة 
اقسام من الناس : )من نظر اىل فرج امرأة ال حتلُّ له، ورجال 
ِهه فسأهلم  ً خان اخاه يف امرأته، ورجال ً احتاج الناس اىل تفقُّ

الرشوة( – وسائل الشيعة: 27 – 223-.

4- ان ال يستند اىل ما يعلم انه غري صحيح العطاء احلق ملوكله 
قال عنه االمام  الذي  الزور  باب شهادة  فان فعل ذلك فهو   ،
حتى  قَدماه  تزول  ال  الزور  )شاهد   : السالم(  )عليه  الصادق 

جَتَِب له النار( – وسائل الشيعة : 27 – 324- .
5- اذا باَن عنده احلق، ال حيق له ان حيجب عن احلق ابدًا، فعليه 
اما ان يرتك امر الدفاع عن ُمّوّكله او ينطق باحلق الذي توصل 
اليه، فقد ورد عن الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( : )َمن 
م اهلل عليه بركة الرزق  ه، حرَّ حبَس عن اخيه املسلم شيئًا من حقِّ

اال ان يتوب( – وسائل الشيعة: 27 – 325- .
وهنا البد من االشارة اىل ان هذه املهنة قد اخرتقت كثريًا ممن 
عىل  االقوى  لصالح  مسريها  حّرفوا  بل  لذلك،   ً أهال  ليسوا 
حساب الضعفاء املحرومن، بل البد من االشارة اىل ان هذه 
املهنة عندما بدأت يف اول انفصاهلا عن رشعة الوكالة الشخصية 
ولكن   ،.. املتهمن  عن  والدفاع  والقضاء  باملحاكم  اختصت 
بطّي الزمان فقد اخذت املحاماة تدخل كل ابواب احلياة فقد 
اصبح املحامي يسرّي اعامل ُمَوّكله التجارية والعقارية والعالقة 
الشخصية  االمور  وحتى  لديه  والعاملن  العمل  ارباب  بن 

كالزواج والطالق..
البد من االشارة اىل بعض ما جيب ان يتحىّل به املحامي منها ان 
يكون شخصًا امينًا حيافظ عىل مصلحة ُمَوّكله، وهذا يتطلب ان 
تتناسب مع  جيّرد نفسه عن حياته اخلاصة ويتقمص شخصية 
مهنته وان كان يف وقت عمله، ولذلك جتده يمتلك شخصيتن، 
شخصية لنفسه وشخصية اخرى ملهنته، وهذا هو املطلوب يف 

مثل املحامي.
الال اخالقية التي قد جتدها يف بعض املحامن الذين يملكون 
القدرات ولكنهم امتهنوها ألجل املال او ما يف فلكه وال هيمهم 
ما هيمهم شخصيتهم وما يكسبون من  بمقدار  واملهنة  ل  امُلَوكِّ

خالل هذه املهنة الرشيفة والتي جيب ان تبقى رشيفة..

المحاماة
حممد صادق حممد الكربايس

لندن – اململكة املتحدة
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االرسي  االرش��اد  مركز  اق��ام 
احلسينية  ل��ل��ع��ت��ب��ة  ال��ت��اب��ع 
الكائن يف  موقعه  ويف  املقدسة 
املخيم  منطقة  كربالء  حمافظة 
ميار  م��رك��ز  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
االس��ك��ان  لصندوق  التابع 
)دورة  امل���ت���ح���دة  ل���ألم���م 
للفتيات  الفاطمية(  رياحن 
سنة   )18  �  12( عمر  م��ن 
حمارضات)ارشادية،  وتشمل 
منزل،  ادارة  تربوية،  فقهية، 
مسابقات( ومن ضمن براجمنا 
ايضا التعاون مع مركز االرشاد 
االرسي التابع للعتبة احلسينية 
املقدسة بإعطاء دورة للفتيات 
من عمر 12 اىل 18 سنة والتي 

استمرت ملدة اربعة ايام باسم 
الفاطمية( )الرياحن  دورة 
ميار  م��رك��ز  م��دي��رة  االوىل. 
املجتمعي للنساء التابع لألمم 
عباس  ن��ارص  سجى  املتحدة 
ملركز  بالنسبة  قالت:  احلذاف 
عىل  للنساء  املجتمعي  ميار 
حيث  النجف  كربالء  طريق 
نسوي  مركز  مركزنا  يعترب 
تابع لصندوق االسكان لألمم 
املتحدة وبالتعاون مع مؤسسة 
خاص  وه��و  ال��ع��راق  جتديد 
النازحات  والنساء  للفتيات 
االرهاب  ظلم  من  الناجيات 
الساخنة  واملناطق  املوصل  يف 
بإعطاء  نقوم  حيث  العراق  يف 

برامج الدعم النفيس والربامج 
القانونية  واخلدمات  الرتفيهية 
والصحية والرشطة املجتمعية 
ايضا  ب��راجم��ن��ا  ض��م��ن  وم���ن 
االرش��اد  مركز  مع  التعاون 
االرسي التابع للعتبة احلسينية 
املقدسة بإعطاء دورة للفتيات 
من عمر 12 اىل 18 سنة والتي 
استمرت ملدة اربعة ايام باسم 
الفاطمية(  )الرياحن  دورة 
والتي تتضمن ارشادات فقهية 
وبرامج غذائية وتتضمن ايضا 
باألسئلة  اخلاصة  املسابقات 
اجلوائز  وت��وزي��ع  واالج��وب��ة 
ترفيهية  س��ف��رة  ذل��ك  يف  ب��ام 
مدينة  اىل  النازحات  للفتيات 

للزائرين  االوص���ي���اء  س��ي��د 
التابعة للعتبة احلسينية املقدسة 
فتيات  ايضا  ال��دورة  وضمت 
اىل  )املركز(اضافة  كربالء  من 
والحظنا  النازحات،  الفتيات 
هائلة  واع���داد  كبري  تفاعل 
قبل  من  الدورة  عىل  باألقبال 
جيع الفتيات سواء النازحات 

او اللوايت من كربالء.
املشاركة حوراء حيدر  وتقول 
حقيقة  ك��رب��الء:  اه���ايل  م��ن 
بحاجة  الفتيات  جيع  ان  ارى 
من  دورات  هكذا  ملثل  ماسة 
بتكوين  التعلم  يتم  خالهلا 
وبناء الشخصية والطموحات 
املستقبلية اخلاصة بالفتاة، ومن 

تقارير خارجية

العتبة الحسينية المقدسة تقيم دورة 
الرياحين الفاطمية االولى

بهدف تثقيف الفتيات وتزويدهن بالمهارات الجديدة..

األحرار/ قاسم عبد اهلادي
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تقارير خارجية

استفدنا  ال��دورة  هذه  خالل 
انفسنا  بتعلم كيفية سرت  كثريا 
الرشعي  باحلجاب  وااللتزام 
اهل  هن��ج  عليه  س��ن  ال���ذي 
ال��س��الم«،  »عليهم  البيت 
والعتبة احلسينية املقدسة دائام 
هكذا  ملثل  سباقة  تكون  ما 
تم  وق��د  تطويرية  دورات 
من  ال��دورة  هذه  يف  تسجيلنا 
املستمرة  االع��الن��ات  خ��الل 
يف  االع��الم  وسائل  قبل  من 

العتبة احلسينية املقدسة.
فتاة من حمافظة املوصل منطقة 
الكشف  رفضت  ال��رش��دي��ة 
وصفتها  لظروف  اسمها  عن 
خالل  م��ن  ت��ق��ول:  باألمنية 
حصلنا  املباركة  ال��دورة  هذه 
مستوى  عىل  فوائد  عدة  عىل 
املسلمة  املرأة  شخصية  تقوية 
يف  مسامهتنا  ع��ىل  والتحفيز 
بناء املستقبل وتقوية االوارص 
يف  بام  اجلميع  بن  االجتامعية 
بالنفس،  الثقة  تعزيز  ذل��ك 
ون���ح���ن ف��ت��ي��ات امل��وص��ل 
من  كثريا  عانينا  ال��ن��ازح��ات 
عدة امور وامهها ترك الدراسة 
متتالية  سنوات  ثالثة  ومل��دة 
ليست  مدة  وهي  اكثر  ولربام 
اعامرنا  من  وحتسب  بالقصرية 
والرعب  اخل��وف  ذلك  يف  بام 
احلروب  نتيجة  انفسنا  داخل 
هنا  ومن  املستمرة،  واملعارك 
وامتنانا  شكرنا  بوافر  نتقدم 
عام  بشكل  كربالء  اه��ايل  اىل 
احلسينية  املقدسة  والعتبات 
عىل  خاص  بشكل  والعباسية 
ومعاملتهم  استقباهلم  حسن 
ل��ن��ا وب��ال��ف��ع��ل ك��ان��وا اه��ال 
باألمن  واشعرونا  للمسؤولية 
يقدمون  والزال���وا  واالم���ان 

وك��ان  نحتاجه،  م��ا  ك��ل  لنا 
الدخول  السابق  يف  طموحي 
اىل كلية االعالم وممارسة مهنة 
اخل��وف  بعد  ولكن  االع���الم 
وامل��ع��ان��اة ذه���ب ال��ط��م��وح 
من  ولكن  االح��الم  وانتهت 
ال��دورة  هبذه  املشاركة  خالل 
معها  وع���اد  ال��ط��م��وح  ع���اد 
هبدف  واجتهد  وساجد  احللم 
والوصول  املدرسة  اىل  العودة 
املهنة  وممارسة  االعالم  لكلية 

االعالمية.
وعالقات  منسقة  قالت  فيام 
مركز االرشاد االرسي برشى 
االرشاد  مركز  اقام  لفته:  جميد 
احلسينية  العتبة  يف  االرسي 
مركز  مع  وبالتعاون  املقدسة 
ميار التابع لصندوق االسكان 
رياحن  دورة  املتحدة  لألمم 
بمشاركة  للنازحن  الفاطمية 
النازحات اضافة  فتاة من   50

اىل مشاركة 25 فتاة من حمافظة 
كربالء ليصبح املجموع الكيل 
مستمرة  ودورات��ن��ا  فتاة   75
القادمة  القليلة  االشهر  خالل 
هلم  تسمح  مل  اللوايت  للفتيات 
هذه  يف  باملشاركة  الفرصة 
كثرية  اسباب  وهناك  الدورة، 
دورات  ه��ك��ذا  اق��ام��ة  منها 
ومنها تثقيف الفتاة خالل فرتة 
اىل  بحاجة  هي  التي  املراهقة 
تنمية  وكذلك  مكثفة  دورات 
التطور  مل��واك��ب��ة  الشخصية 
يف  ب��ام  املجتمع  يف  احل��اص��ل 
التواصل  وسائل  انتشار  ذلك 
االخطار  لتجنبها  االجتامعي 
تواجهها  ربام  التي  واملخاطر 
االستفادة  وكيفية  املجتمع  يف 
التحضريات  واي��ض��ا  منها 
اجلديد  ال��درايس  العام  لبداية 
للمراحل  واصلة  كانت  اذا 
لذلك  النفسية  املنتهية وهتيأهتا 

النفسية  االم��ور  من  وغريها 
الطالبات،  شخصية  لتكملة 
اربعة  ملدة  الدورة  واستمرت 
ايام ابتداء من الساعة التاسعة 
احلادية  الساعة  وحتى  صباحا 
عىل  وتشمل  ون��ص��ف  ع��رش 
الواحد  ال��ي��وم  يف  حم��ارضت��ن 
وهي  بالتغذية  خاصة  االوىل 
لطالبات  ال��ص��ح��ي  ال��غ��ذاء 
ببناء  خاصة  والثانية  املدارس 
ناحية احلجاب  الشخصية من 
عىل  تساعد  التي  والعوامل 
تضمنت  الثاين  واليوم  ذلك، 
للمحارضة  تكملة  املحارضة 
ببناء  اخلاصة  االول  اليوم  يف 
العقل  ناحية  من  الشخصية 
الثالث  وال��ي��وم  وال��ت��ف��ك��ري، 
ت��ض��م��ن حم�����ارضة خ��اص��ة 
باملشاكل التي تواجها الفتيات 
املشاركة وايضا  خالل مرحلة 
واليوم  بالفقه،  خاصة  دورة 
دروة  شمل  واالخ��ري  الرابع 
الزائرين  مدينة  يف  ترفيهية 
ادوار  عن  ح��رة  مسابقة  من 
املرأة  تلعبها  التي  الشخصية 
يف املجتمع العراقي، والرشحية 
الفتيات  ذل��ك  يف  املستهدفة 
النازحات من املناطق الشاملية 
من  ترتاوح  بأعامر  عام  بشكل 
هذه  وجيع  سنة   )18  �  12(
قبل  من  جمانا  تقدم  ال��دورات 
التابع  االرسي  االرشاد  مركز 
جلميع  املقدسة  احلسينة  للعتبة 
رشائ����ح امل��ج��ت��م��ع، وه��ن��اك 
منازل  واىل  من  نقل  وسائل 

الفتيات املشاركات.   
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املقدسة  احلسينية  العتبة  برعاية 
نظم مركز احلوراء زينب عليها 
مؤسسة  مع  بالتعاون  السالم 
فرع  االجتامعية  للرعاية  العن 
فرع  م��ع  وبالتنسيق  ك��رب��الء 
الفرحة  لرسم  احتفالية  دي��اىل 
بتتوجيهن  الفتيات  وج��وه  عىل 
عىل  ال��رشع��ي  التكليف  بتاج 
الصحن  يف  االنبياء  خاتم  قاعة 

احلسيني الرشيف   .
املوضوع  عن  اكثر  ولتفاصيل 
الشيخ  االح���رار  جملة  التقت 
مسؤول   ) االبراهيمي  )فاهم 
حتدث  الديني:  التبليغ  شعبة 
سن  احتفالية  اقيمت  ق��ائ��ال« 
االي��ت��ام  للفتيات  التكليف  
العن  مؤسسة  يف  املسجلن 
تكريم  االج��ت��امع��ي��ة  للرعاية 
سن  بلغن  ال��ل��وايت  الفتيات 

عوائل  من  الرشعي  التكليف 
لإلحساس   وذل���ك  ال��ش��ه��داء 
الشهداء  قدمه  ال��ذي  بالفضل 
واملقدسات   الوطن  سبيل  يف 
وال��دي��ن ، واق��ام��ة حم��ارضات 
يف  املقدسة  املراقد  وزيارة  دينية 

العراق 
فيام بينت املهندسة )سارة حممد 
احل��وراء  مركز  مسؤولة  ع��يل( 
لرعاية  ال��س��الم  عليها  زينب 
احلسينية  للعتبة  التابع  الفتيات 
االنشطة  ض��م��ن   : امل��ق��دس��ة 
زينب  احل���وراء  ملركز  العامة 
املؤسسات  مع  السالم  عليها 
هناك  االي��ت��ام  برعاية  اخلاصة 
مؤسسة  م��ع  م��ك��ث��ف  ن��ش��اط 
من  االجتامعية  للرعاية  العن 
لأليتام  السفرات  إجراء  خالل 
بلوغ  مناسبة  احتفاالت  واقامة 

من  وغ��ريه��ا  التكليف  س��ن 
املناسبات«، مضيفة » تم تنظيم 
هذه  الستضافة  خاص  برنامج 
النساء  من  ذوهين  مع  الفتيات 
ال��وف��د) 75 (  وب��ل��غ جم��م��وع 
وكانت  استضافتهم  تم  فتات  
حمافظة  من  بالبداية  االنطالقة 
النجف  اىل  وص����واًل  دي����اىل 
امري  بزيارة  والترشف  االرشف 
املؤمنن )عليه السالم( وكذلك 
العتبة  مضيف  يف  غ��داء  وجبة 
اىل  التوجه  ث��م  وم��ن  العلوية 
ومبيت  للسكن  الزائرين  مدينة 
برنامج  وعمل  فيها  العوائل 
حمارضات  من  جمموعة  يتضمن 
ال��واج��ب��ات  ح���ول  توجيهية 
اىل  مشريا  للمكلفة  الرشعية 
من  يتيمة  طفلة   )  30 تكريم) 
هدايا  وتقديم  دي��اىل  حمافظة 

االصدارات  وبعض  هلم  عينية 
اخل���اص���ة ب��ت��ع��ل��ي��م ال��ص��الة 

والوضوء« .
)حكمت  احلاج  بن  جهتة  من 
مكتب  مسؤول  الرؤوف(  عبد 
مؤسسة العن فرع مدينة قزانية 
مع  بالتنسيق  دي��اىل:  حمافظة  يف 
عىل  املقدسة  احلسينية  العتبة 
التي  الفتيات  تكرم  حفل  اقامة 
بلغن سن التكليف الرشعي  يف 
الصحن احلسيني الرشيف  مبينا 
املسجلن  االيتام  عدد  نسبة  ان 
يتيم   )  615( قزانية  مكتب  يف 
ويف عموم حمافظة دياىل) 2915 
اجلزيل  بالشكر  نتقدم   ، يتيم   )
العتبة  يف  العاملن  االخ��وة  اىل 
مؤسسة  واىل  املقدسة  احلسينية 
العن فرع كربالء ملا قدموه من 

اعامل ختدم رشحية االيتام«. 

لتكريم فتيات بلغن سن التكليف
االحرار: حسن نرص ....حسن خليفة 

العطاء الحسيني

احتفالية كبرى
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م��ع ت��زاي��د اه��ت��امم ال��زائ��ري��ن 
باملقتنيات والتحف املوجودة يف 
والتي  املقدسة،  احلسينية  العتبة 
أجل  من  منهم  الكثري  يقتنيها 
شعبة  عمدت  فقد  هبا،  التربك 
والنذور  اهلدايا  قسم  يف  التربك 
معرض  إنشاء  املقدسة،  بالعتبة 
)عليه  احلسن  اإلم��ام  بركات 
السالم(، من أجل عرض وبيع 
يضعها  التي  املختلفة  امل���واد 
احلسيني  الشباك  يف  ال��زائ��رون 
الطاهر، والتي تصبُح هلا قيمتها 

املعنوية.
املوسوي،  عادل  السيد  ويقول 
والنذور:  اهلدايا  قسم  رئيس 
وطلبات  احلاجة  دع��ت  »لقد 
مواد  عىل  للحصول  الزائرين 
م��ت��ربك��ة م���ن داخ�����ل ش��ب��اك 
»عليه  احلسن  االم��ام  وصحن 
ووضعها  القتنائها  ال��س��الم« 
لذلك  ومكاتبهم  بيوهتم  داخل 
معن  م��ك��ان  فتح  إىل  عمدنا 
حيوي مثل هذه االمور البسيطة 
الزائر  يقتنيها  ان  يمكن  التي 
خالل  م��ن  وبسهولة  الكريم 
احلسن  االمام  بركات  معرض 
داخل  املوجود  السالم(  )عليه 
الرشيف،  احلسيني  الصحن 

والذي تم افتتاحه منتصف عام 
أمام  متاحًا  وأصبح   ،2016
ما  واقتناء  لرشاء  الزائرين  جيع 

يعرضه».
»اهلدف  ان  املوسوي،  واضاف 
جانبن،  من  يأيت  التأسيس  من 
االول ان حيصل الزائر عىل املواد 
تامة،  بسهولة  بالشباك  املتعلقة 
والثاين ان تدر ارباح بسيطة من 
بجزء  ولو  تساهم  البيع  خالل 
العتبة  مشاريع  دعم  يف  بسيط 
االعامل  هذه  فديمومة  الكبرية؛ 
حتتاج إىل دعمها ماليًا ولو بجزء 
يف  تصب  بالتايل  وه��ي  بسيط 

خدمة الزائر الكريم«.
ان  إىل  أيضًا  املوسوي  ويشري 
لقسم  تابعة  شعبة  »ه��ن��ال��ك 
)شعبة  تسمى  والنذور  اهلدايا 
بأمور  هتتم  والتي  املفقودات( 
م��ع��ي��ن��ة م��ن��ه��ا دع���م ال��ف��ق��راء 
املالبس  طريق  ع��ن  واالي��ت��ام 
واالم���ور  عليهم  ت���وزع  ال��ت��ي 
مالك  كمجهول  تعطى  املتبقية 
ونساهم  اصحاهبا،  عن  نيابة 
االخرى  االم��ور  ببعض  ايضا 
املفقودات،  شعبة  طريق  عن 
وفق  بالكامل  يعتمد  وعملنا 
تكون  وهب��ذا  الكرتوين  ادراج 

وفعلية  واقعية  سيطرة  هناك 
جهته  كاّفة«.ومن  املبيعات  عىل 
املعرض  يف  الفني  اخلبري  حتدث 
املعامر  ج��واد  صاحب  احل��اج 
قائال: بعد أن نجحنا يف معرضنا 
من  بالقرب  الكائن  الصغري 
تطوير  ت��ّم  امل��ق��دس��ة،  العتبة 
املعرض  ه��ذا  بإنشاء  العمل 
احلسيني  الصحن  داخ���ل  يف 
عرض  خالله  من  يتم  وال��ذي 
وب��ي��ع امل��ص��وغ��ات واخل��وات��م 
وغريها من االمور التي يضعها 
الشباك  داخ���ل  يف  ال���زائ���رون 
الرشيف لرضيح االمام احلسن 
ان  مضيفًا  ال��س��الم(«،  )عليه 
»هناك جلنة خاصة مشرتكة من 
داخل العتبة املقدسة وخارجها 
امل��ص��وغ��ات  اس��ع��ار  لتقييم 
النادرة  واملسبحات  واخلواتم 
بحيث  االم����ور  م��ن  وغ��ريه��ا 
مناسبة ومقاربة  تكون االسعار 
رغبة  وهناك  احلقيقية،  لقيمتها 
لرشائها  ال��زائ��ري��ن  م��ن  كبرية 
وال��ت��ربك هب��ا ك��وهن��ا ك��ان��ت يف 
داخل شباك الرضيح املقدس«. 
وتابع بالقول، »لدينا أيضًا املرمر 
القديم للصحن الرشيف حيث 
إىل حتفيات صغرية،  يتم حتويله 

القديم  امل��رم��ر  ه��ن��اك  واي��ض��ًا 
يصل  ال��ذي  املقدس  للرضيح 
عمره ل� )70 عامًا( فيتم التربك 
ب��ه م��ن خ��الل اس��ت��خ��دام��ه يف 
صناعة فصوص اخلواتم«، مبينًا 
االستثامرية  لألعامل  »بالنسبة 
يف  خاصة  معامل  مع  نتعامل 
تركيا وتايلند لصياغة فصوص 
هنا  تركيبها  يتم  التي  اخلواتم 
مضيفًا،  املقدسة«،  العتبة  يف 
التي  الذهبية  للحيل  »وبالنسبة 
يترّبع هبا الزائرون ومنه ما نجده 
فرزه  فيتم  املقدس،  الشباك  يف 
استخدامه  أج��ل  م��ن  وخ��زن��ه 
القبة  او  املنارتن  تذهيب  يف 

الرشيفة«. 
يتم  التي  وامل��واد  التحف  ومن 
عرضها يف هذا املعرض، كام يبن 
والسالسل  القالئد  هي  املعامر 
واألحجار الكريمة، فضاًل عن 
الزجاجية  واألق���داح  املباخر 
النقدية  العراقية  والعمالت 
عمالت  إىل  إضافة  القديمة، 
عن  فضاًل  األخ���رى،  ال���دول 
اجلدارية  والساعات  املسبحات 
الفنية  وال��ل��وح��ات  وال��ي��دوي��ة 

والعطور أيضًا«.

العطاء الحسيني

معرض بركات االمام الحسين )عليه السالم(..
إسهامة رائعة لبيع المقتنيات الثمينة ودعم مشاريع العتبة الحسينية

األحرار/ قاسم عبد اهلادي
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الشيخ الكربالئي
 يتابُع اإلنجازات الجديدة
 لمشروع صحن العقيلة زينب

زي��ارة  سامحته  أج��رى  حيث 
ميدانية ملرشوع  صحن العقيلة 
مثنيًا  السالم(،  )عليها  زينب 
تقدمها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  ع��ىل 
يف  والفنية  اهلندسية  الكوادر 
يعدُّ من  ال��ذي  امل��رشوع  ه��ذا 
االسرتاتيجية  املشاريع   اهم 
احلسينية  العتبة  تقدمها  التي 
املقدسة اىل اهايل مدينة كربالء 

وزائرهيا الكرام.
هذه  تابعت  )األح���رار(  جملة 
قسم  رئيس  التقت  و  الزيارة 

العتبة  يف  اهلندسية  املشاريع 
رئيس  امل��ق��دس��ة،  احلسينية 
حسن  حم��م��د  امل��ه��ن��دس��ن 
قائاًل:  حت��ّدث  وال��ذي  كاظم 
للعتبة  الرشعي  امل��ت��ويّل  »اّن 
سامحة  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
الكربالئي  املهدي  الشيخ عبد 
النهائي  املخطط  ع��ىل  اّط��ل��ع 
)عليها  زينب  العقيلة  لصحن 
مناقشته  ومت���ت  ال���س���الم( 
مستفيضة  بصوره  ودراس��ت��ه 
ومهندسن  خمتصن  قبل  من 

من  وم��ع��امري��ن  استشارين 
من  وخارجها  احلسينية  العتبة 
التصميم  اىل  الوصول  اج��ل 
الزائرين  خيدم  ال��ذي  االمثل 
الكرام وخصوصًا يف الزيارات 
»هذا  إن  م��ؤك��دًا  املليونية«، 
مساحاٍت  سيوّفر  امل���رشوع 
يف  وخ��اص��ة  للزائرين  كبرية 
كزيارة  املليونية  املناسبات 
اكامل  بعد  املباركة،  االربعن 
استمالكات املباين التي كانت 
موجودة يف هذا املوقع والذي 

 52( بحدود  مساحة  عىل  يقع 
الف مرت مربع(«. 

انجاز  »بعد  حديثه،  وت��اب��ع 
االس��ت��م��الك��ات دخ��ل��ن��ا يف 
والتنفيذ  التصاميم  موضوع 
يف هذا املرشوع حيث ستكون 
هناك عالقة مبارشة بن املخيم 
احلسيني والتل الزينبي ومرقد 
السالم(  )عليه  احلسن  االمام 
االخ��ر  امل��وق��ع  اىل  باإلضافة 
خيمة  وهو  )الفسطاس(  وهو 
)عليه  اإلم��ام  فيها  جيمع  كان 

بقلم: حسن النعمة

األحرار/ حسنن الزكروطي -تصوير/ حسنن الرششاحي

يواظُب المتولي الش���رعي للعتبة الحسينية المقدسة، سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي على إجراء 

زيارات ميدانية للمشاريع الخدمية والعمرانية التي تقيمها العتبة المقدسة، بهدف التواصل مع الشركات 

المنفّذة والوقوف على أهم مراحل اإلنجاز والعقبات التي تقف أمامها.

20

وز
تم

20
17

18



العطاء الحسيني

والتي  الطف  شهداء  السالم( 
واملخيم  الزينبي  التل  بن  تقع 
احلسيني وهي معلم من معامل 

معركة الطف اخلالدة«.
ويبن كاظم، »يتألف املرشوع 
االرض  حت��ت  ط��اب��ق��ن  م��ن 
االرض،  ف����وق  وط��اب��ق��ن 
وتصل مساحة املرشوع الكلية 
بحدود )200 الف مرت مربع( 
الصحن  مساحة  إىل  تضاف 
تصل  التي  املسقف  احلسيني 
م��رب��ع(«،  م��رت   6000( ل��� 

هذا  مالمح  »من  ان  موضحًا 
احتوائه  ال��رشي��ف  الصحن 
ملراسيم  مكّملة  خدمات  عىل 
وسيكون  وال��زي��ارة،  الدعاء 
هناك مكتبة اضافة اىل املتحف 
اىل  طوابق  بأربعة  منها  ك��اًل 
اىل  باإلضافة  املضيف،  جانب 
اىل  سيتحول  الزينبي  التل  ان 
صحن ومرقد جديد بمساحة 
اضعاف  ل��ع��رشة  تصل  اك��رب 
املعامرية  التصاميم  جانب  اىل 
وال��ط��راز االس��الم��ي اخلاص 

العراق  يف  املقدسة  بالعتبات 
خاصة  معامرية  فلسفة  فهناك 
باملراقد، ونواصل االن العمل 
بعرض  قاطع  انشاء جدار  يف  
لكي  م��رت(   40( وبعمق  مرت 
داخل  املطلوبة  املساحة  حيجُز 

الصحن املقدس«. 
»هناك  قائاًل:  حديثه  وتابع   
يف  القبلة  باب  بن  يربط  نفق 
ساحة  وبن  اجلمهورية  شارع 
حلركة  النفق  وه��ذا  الشهداء 

يقطع  آخر  ونفق   السيارات، 
الصحن عموديًا خيصص لنقل 

املواد وغريها«.
م��دة  ان   : ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
العقيلة  صحن  مرشوع  انجاز 
هي  ال��س��الم(  )عليها  زينب 
قبل  من  بتنفيذ  سنوات    )6(
م��ؤس��س��ة ال��ك��وث��ر اخل��ريي��ة، 
وب����إرشاف م��ب��ارش م��ن قسم 
العتبة  يف  اهلندسية  املشاريع 

احلسينية املقدسة«.
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للعتبة  العام  االمن  بحضور 
السيد  امل��ق��دس��ة  احل��س��ي��ن��ي��ة 
وشخصيات  املوسوي  جعفر 
ملا  وتثمينا   وعسكرية،  دينية 
وابطال  االمنية  القوات  حتققه 
معاركها  يف  الشعبي  احلشد 
الرشسة ضد عصابات داعش 
االجرامية، بادرت شعبة الفن 
احلسيني التابعة لألمانة العامة 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
الرسم  لفن  معرض  اقامة  اىل 
الشعبي  احلشد  شعار)  حتت 
البطولة  وم��داد  وكرامة،  عز 
بن  م��ا  منطقة  يف  للتاريخ( 
كرسالة  الرشيفن  احل��رم��ن 
حب وامتنان ملا  يقدمه ابطالنا 
نرصة  اجل  من  تضحيات  من 

الوطن واملقدسات.
مدير  حتدث  السياق  هذا  ويف 
للعتبة  ال��ع��ام  االم��ن  مكتب 
وامل��رشف  املقدسة  احلسينية 
احلسيني  ال��ف��ن  شعبة  ع��ىل 

السيد سعد الدين البناء قائاًل: 
احلسيني  الفن  شعبة  »بادرت 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
الرسم  فن  معرض  اقامة  اىل 
التي  البطوالت  جسد  والذي 
القوات  من  ابناؤنا  يقدمها 
يف  الشعبي  واحلشد  االمنية 

ساحات النرص وهم يرسمون 
اروع صور اجلهاد نرصة لبلدنا 

احلبيب ومقدساته«.
»تضّمن  ال��ب��ن��اء،  وأض����اف 
فنيًا  ع��م��اًل(   36( امل��ع��رض 
متنوعًا، بينها لوحات تتحدث 
االمنية  القوات  بطوالت  عن 
واحل���ش���د ال��ش��ع��ب��ي ال��ذي��ن 
التارخيية  الفتوى  اىل  استجابوا 
الدينية  املرجعية  أطلقتها  التي 
االرشف  النجف  يف  العليا 
اجل  م��ن  اع���وام  ث��الث��ة  قبل 
ت��ط��ه��ري ال���ع���راق م���ن دن��س 
االجرامية؛  داعش  عصابات 

السياسية  اللوحات  اىل  اضافة 
واجلور  الظلم  جسدت  التي 
املقبور  النظام  يتبعه  الذي كان 
العراقي  الشعب  بحق  السابق 
البيت  اه��ل  ألتباع  وحماربته 
وكذلك  ال��س��الم(  )عليهم 
جتسد  ال��ت��ي  ال��رس��وم  بعض 
»هذا  اّن  مبينًا  الطف«،  واقعة 
املعرض  ما هو إال جزء بسيط 
املقدسة  احلسينية  العتبة  تقّدمه 
الوغى  ساحات  يف  أبطالنا  اىل 
الذين خّلدوا التاريخ بدمائهم 
صور  اروع  ورسموا  الرشيفة 

الفداء«.

بقلم: حسن النعمة

العطاء الحسيني

شعار تضعه العتبة الحسينية لمعرضها الفّني 

»الحشد الشعبي 
عز وكرامة، 

ومداد البطولة 
للتاريخ«
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إقامة  امل��ايض،  األسبوع  املقدسة،  احلسينية  العتبة  شهدت 
احتفالية كربى يف حشد من االخوات الكريامت إلجراء الُقرعة 
للفائزات يف املسابقة الرمضانية السنوية السادسة، والتي أقامتها 
شهر  خالل  النسوي  الديني  التبليغ  شعبة  يف  املسابقات  وحدة 

رمضان املبارك.
افتتاح احلفل، ثم كلمة قيمة  تعّطرت األجواء بتالوة قرآنية يف 
ملسؤول الشعبة الشيخ عيل املطريي حوت الكثري من املضامن 
والنصائح اهلادفة واملهمة، افتتحها بقوله تعاىل: )ما خلقت اجلنَّ 
واألنس إال ليعبدون(؛ فاهلل تعاىل خلق البرش ليعبدوه، وجعل 

هلم مواسم عبادية خاصة منها شهر رمضان املبارك. 
كام تطرق الشيخ يف كلمته إىل فضل زيارة اإلمام احلسن )عليه 
زيارته  من  امل��وايل  عليها  حيصل  التي  والفيوضات  السالم(، 
مستشهدا بأحاديث املعصومن عليهم السالم هبذا اخلصوص، 
العظيم  اإلمام  والدروس من سرية هذا  أخذ األسوة  إىل  ودعا 
منها إقامته الصالة يف أول وقتها يف يوم عاشوراء رغم احلرب 

والقتال الشديد.
كام تضمن احلفل قراءة قصيدة وموشح ديني لفرقة معهد التبليغ 
القرعة  إجراء  ثم  منوعة،  عرافة  وفقرات  لإلنشاد،  اإلسالمي 

عىل صاحبات اإلجابات الصحيحة.
وقد رصح الشيخ املطريي إن اهلدف من هذه املسابقة هو زيادة 
الثقافة الدينية الفقهية للمجتمع النسوي، مستشهدا بقول اإلمام 
الصادق عليه السالم: )ليت السياط عىل رؤوس أصحايب حتى 

يتفقهوا يف احلالل واحلرام(.
أهم  من  السنوية  الكتبية  املسابقة  هذه  أن  سامحته  وأض��اف 
رمضان  شهر  يف  تقام  والتي  الديني  التبليغ  شعبة  نشاطات 
الف  توزيع 15  تم  وقد  التوايل،  السادس عىل  وللعام  املبارك، 
نسخة يف حمافظة كربالء وحمافظات أخرى وهي، بغداد، بابل، 
النجف، ميسان، ذي قار، البرصة، وصالح الدين، بينام بلغ عدد 
القرعة،  دخلن  اللوايت  وهن   838 الكاملة  اإلجابة  صاحبات 

حيث تم سحب القرعة عىل 135 جائزة منوعة.

العطاء الحسيني

شعار تضعه العتبة الحسينية لمعرضها الفّني 

اجراء القرعة للفائزات 
بالمسابقة الرمضانية السنوية السادسة 

مسؤول  احلديث  ويشاركه 
االستاذ  احلسيني  الفن  شعبة 
ان  قائاًل:  شاهر  محزة  حسن 

اطالق  من  الرئيسية  »الغاية 
اجلميل  احلسيني  الفن  هذا 
الديني  املضمون  اع��ادة  هو 
سابق  اىل  ال��ع��ريب  وال��ف��ن 
عهده، ونحن بدورنا نحاول 

جيع  نرصد  ان  خالله  من 
يف  ط��رأت  التي  امل��ت��غ��رّيات 
صورها  بكل  احلبيب  بلدنا 
اإلنساين  املجتمع  اىل  اضافة 
بام فيه من انفعاالت حضارية 
اجلميع  يعلم  وكام  وعلمية، 
ان فن الرسم هو أداة توثيقية 
خالل  من  الفنان  جيّسدها 
اىل  عمدنا  لذا  الفنية،  رؤيته 
رسم هذه اللوحات لتجسيد 
التي  العظيمة  االح����داث 
التي  خاصة  العراق  هبا  يمر 
ساحات  يف  ابطالنا  يقدمها 
النرص ضد عصابات داعش 

اإلجرامية«. 
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شعبة الطباعة بالعتبة الحسينية.. 

الشعبة،  م��س��ؤول  وحي��ّدث��ن��ا 
ح��س��ن ال��رب��ي��ع��ي ق��ائ��اًل: ان 
واالستنساخ   الطباعة  »لشعبة 
متخصصة  وح����دات  أرب���ع 
االدارية،  االمور  بجميع  هتتم 
وه������ذه ال�����وح�����دات ه��ي 
)التنضيد والتصميم، الصيانة، 
مبينًا  والربجمة(«،  االستنساخ 

للشعبة  الرئييس  »العمل  ان 
اإلداري��ة  الكتب  كافة  تنضيد 
الشؤون  قسم  عن  ال��ص��ادرة 
املخاطبات   وباقي  اإلداري���ة 
املقدسة  احلسينية  العتبة  داخل 
الدبالك  وتنضيد  وخارجها  
وال���س���ج���الت وامل���واق���ف 

اليومية«. 

التنضيد  ل��وح��دة   فبالنسبة 
تصميم  فمهّمتها  والتصميم، 
)الواجهات، اهلويات، باجات 
الضيوف،  باجات  املنتسبن، 
الباجات  اخلاصة،  الشعارات 

الوقتية«. 
وح��دة  »أم��ا  حديثه،  ويتابع 
هذه  مهام  فمن  االستنساخ، 

العطاء الحسيني

العمل بوصفِه متعًة للعاملين الكفوئين 

جهود متميزة لش���عبة الطباعة واالستنس���اخ التابعة لقس���م الش���ؤون االدارية في العتبة 
الحس���ينية المقدس���ة  لما يبذلونه  بصياغة وطباعة وإعداد كافة النماذج الخاصة بأقس���ام 

العتبة المقدسة واستنساخ ما تحتاج إليه أعمال القسم من الكتب الرسمية.

االحرار/حسن نرص  - تصوير/ صالح السباح  
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فريــق طبــي فــي مستشــفى تابع 
للعتبة الحسينية ينجح بفتح انسداد 

شرياني لمريضة سبعينية

الوحدة استنساخ كل ما يتعلق 
بأقسام العتبة احلسينية املقدسة 
اليومية   امل��واق��ف  )س��ج��الت 
ودب��ال��ك )دف���رت وص���والت( 
اىل  باإلضافة  االل��ي��ات   قسم 
صيانة جيع أجهزة االستنساخ 
أن  كام  الليزرية،  والطابعات 
هبا   تقوم  اخ��رى  اع��امل  هناك 
وتتمثل  االستنساخ  وح���دة 
احلضور  س��ج��الت  بصناعة 
والغياب واستنساخ )الدبالك( 
اليومية  واالجازات  واملواقف 

واس���ت���ن���س���اخ امل��خ��ط��ط��ات 
وال��ت��ص��ام��ي��م وم��رت��س��امت 
اهلندسية،  املشاريع  وكشوفات 
ومن  الربجمة  وح��دة  ثم  وم��ن 
االرشفة  برامج  وضع  مهمتها 
بإدخال  املتعلقة  االلكرتونية 
ب��ي��ان��ات االف����راد وال��ص��ادر 
والوارد  باإلضافة  تنظيم قاعدة 

بيانات خاصة باملنتسبن«. 
أما الوحدة الرابعة فهي وحدة  
والطابعات  احلاسبات  صيانة 
جيع  بصيانة  »ختتص  والتي 
والقيام  اإللكرتونية  احلاسبات 
وتنصيب  فرمتتها  ب��أع��امل 
الربامج اإللكرتونية عليها«.

أعلنت إدارة مستشفى اإلمام زين العابدين )عليه السالم( 
القسطرة  فريق  نجاح  عن  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع 
النازل  األمامي  الرشيان  يف  مزمن  انسداد  فتح  يف  القلبية 

ملريضة تبلغ من العمر 70 عاما.
وقال أخصائي القسطرة القلبية الدكتور فرهود الصوص ان 
»املريضة راجعت العيادة القلبية وهي تشكو من امل صدري 
خانق منذ عدة أشهر, وبعد إجراء قسطرة قلبية هلا تبن وجود 

انسداد تام مزمن يف الرشيان األمامي النازل«.
البالون,  باستخدام  الرشيان  يف  االنسداد  فتح  »تم  وأضاف 
وزرع شبكة دوائية يف مكان االنسداد, واحلصول عىل نتيجة 

هنائية بعودة جريان الدم داخل الرشيان بشكل طبيعي«.
وكان املستشفى قد أعلن يف وقت سابق نجاح فريق اجلراحة 
العصبية يف تصحيح انحناء يف العمود الفقري ملريضة تبلغ 

من العمر 15 عاما.

العطاء الحسيني
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مقاالت

من  اكثر  الطف  واقعة  فينا  يستذكر  حمرم 
واقعة  عن  واحلديث  السنة  شهور  بقية 
ما  واذا  كثرية  ملجلدات  حيتاج  الطف 
مل  الواقعة  يف  جديدا  وج��دت  اكتملت 
الزمن،  اليه حيث اهنا متجددة مع  تطرق 
من  االعتبار  يف  املهم  هو  التجديد  وهذا 
الواقعة ومن هنا نجد ان االهتامم بالَعربة 

اكثر من الِعربة.
الدعامات  احدى  هي  احلسينية  الشعائر 
عىل  الطف  واقعة  وخلدت  ثبتت  التي 
حيكمون  عندما  وحتديدا  التاريخ  مدى 

الطغاة فكان شغلهم الشاغل هو القضاء 
عىل كل ما له عالقة باحلسن عليه السالم 

الن اسمه فقط يعني الثورة عىل الظامل.
االرصار  فان  ظامل  احلاكم  يكون  عندما 
عىل احياء الشعائر احلسينية يعد بحد ذاته 
جهاد يف سبيل اهلل وهذا ال يقدم عليه اال 
ايامنا مطلقا بحركة احلسن عليه  امن  من 
عندما  ولكن  املهم  هنا  ولكن  السالم، 
تكون هنالك حرية يف اقامة هذه الشعائر 

فكيف يكون احيائها؟
من  هلا  ملا  كثريا  استوقفتني  رواية  هنالك 

واقعنا  ختص  عظيمة  واستنتاجات  ابعاد 
وتشري اىل عقائدنا نص الرواية »عن جعفر 
بن حممد )عليهام السالم(، قال: نظر النبي 
إىل احلسن بن عيل  )صىل اهلل عليه وآله( 
يف  فأجلسه  مقبل،  وهو  السالم(  )عليهام 
يف  حرارة  احلسن  لقتل  إن  وقال:  حجره 
مستدرك  أب��دا«�  تربد  ال  املؤمنن  قلوب 
للرواية   � الوسائل - ج 10 - ص 318 

تكملة ساشري اليها يف حمل الشاهد.
ومؤمنن  وقلوب  ح��رارة  كلمة  الحظوا 
فكري  عمق  هل��ا  الكلامت  ه��ذه  واب���دا، 

» ان لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين ال تبرد ابدا »
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مقاالت

عظيم فاحلرارة تأيت من احلركة اذا هنالك 
احلرارة،  فتولد  االنسان  هبا  يقوم  حركة 
ومل  بالقلب  خصصت  احل����رارة  ه��ذه 
احلرارة  هي  ليست  اذن  باجلسد  ختصص 
القلوب  وثانيا  اوال  هذا  عرفا  املعروفة 
هلا  الصنوبرية  العضلة  ه��ذه  القلب  او 
مهمتان املادية هي احياء اجلسد والفكرية 
القلب،  يف  توجد  فالبصرية  البصرية  هي 
ابن عباس  الزبري  بن  اهلل  عندما راى عبد 
ابن  اقصد  فقد برصه  ايامه حيث  اخر  يف 
الزبري  ابن  قال  بينهام  جدل  ويف  عباس 
ابن  فقال  برصك  اذهب  الذي  هلل  احلمد 
بصرييت،  ابقى  ال��ذي  هلل  واحلمد  عباس 
الكريمة  االي��ة  ويف  القلب  يف  فالبصرية 
)رب ارشح يل صدري( فانرشاح الصدر 
هو انرشاح ما موجود يف الصدر اال وهو 
كلمة  فان  يذكر  باليشء  وال��يشء  القلب 
بالقران تسع مرات وكلها  مرض وردت 
القلب  يف  احل��رارة  اذن  بالقلب،  مقرونة 
ختص  التي  الصفة  هذه  املؤمنن  وثالثا 
رشحية معينة من الناس )وقالت االعراب 
امنا قل التقولوا امنا بل قولوا اسلمنا وملا 
هي  فااليامن  قلوبكم(  يف  االيامن  يدخل 
عظيم  حظ  ذو  اال  يناهلا  ال  رفيعة  درجة 
خصت  القلوب  يف  املوجودة  فاحلرارة 
باملؤمنن وليس بقية الناس فان قصد من 
احلرارة اللوعة واحلزن عىل احلسن عليها 
بل  حيزن  واملوايس  حيزن  فاملسلم  السالم 
وحتى العاقل من غري االسالم الذي ينظر 
ولكن  مادية حيزن  نظرة  الطف  واقعة  اىل 
اهلل  رسول  يقصدها  مل  الرشائح  هذه  كل 

)ص( ومل يقصد اللوعة يف احلرارة.
رسول  قال  فلامذا  االبعد  وهنا  ورابعا   
حتى  تبقى  احل��رارة  ان  اب��دا؟  )ص(  اهلل 
بعد ظهور االمام احلجة )عج( فان قصد 
اطفائها بالقصاص من القتلة فان املختار 

االهلية  الرباهن  اىل  اضافة  منهم  اقتص 
التي اصابتهم، وحتى يف بعض الروايات 
اتباعهم  من  او  منهم  سيقتص  القائم  ان 

اذن ملاذا مل تربد احلرارة هنا؟
املبادئ  هي  احل��رارة  ان  عىل  تاكيد  هذا 
وعياله  احلسن  استشهد  اجلها  من  التي 
تسكن  فهذه  ال��س��الم  عليهم  وصحبه 
القلب اي البصرية التي من خالهلا نحافظ 
عىل ديننا والن حياة احلسن عليه السالم 

كان هو الثمن فامهو املثمن؟
ما  حاجة  نشرتي  عندما  املعنى  لتقريب 
قيمة  ان  ي��رى  من  فهنالك  دينار  بالف 
احلاجة ال تساوي الف دينار فيبقى متاملا 
ومتاسفا عىل الدينار وهنالك من يرى ان 
فانه  املبلغ  هذا  من  اكثر  تستحق  احلاجة 
عىل  يثني  الوقت  نفس  ويف  باحلاجة  هيتم 
نحن  عليها،  وحصل  الثمن  دفع  ال��ذي 
نعلم ان دم احلسن هو الثمن واملثمن هو 
الدين االسالمي فيجب احلفاظ عليه من 
ببنوده من حالل وحرام  التمسك  خالل 
قصدت  التي  احل��رارة  وهو  وج��وب،  و 
باحلديث والن اخلطاب موجه وخمصص 
يف املؤمنن فان الكرسة هي املقصودة بدال 
من الفتحة يف كلمة )عربة(، وكام ارشت 
الشاهد  حمل  وجاء  تكملة  للحديث  ان 
فالتكملة هي » ثم قال )عليه السالم( بأيب 
قتيل كل عربة، قيل: وما قتيل كل عربة يا 
بن رسول اهلل؟ قال: ال يذكره مؤمن إال 
بكى« هنا ال يذكره مؤمن ومل يقل حمب او 
موايس فبالرغم من ان الكل هلم اجرهم 
التخصيص  ان  اال  ايامهنم  مقدار  عىل 
العربة  وقتيل  اخرى  دالالت  له  باملؤمن 
يصح  ال  الن��ه  بالفتحة  وليس  بالكرسة 
قتيل  بل  احلزن  او  الدمعة  قتيل  يكون  ان 
العربة التي نعترب هبا اال وهي التضحية من 
اجل دين اهلل دين حممد ديننا الذي ارتضاه 

اهلل ورسوله لنا.
ومنها  هذا  تؤكد  اخرى  روايات  هنالك 
قال  السالم(:  )عليه  اهلل  عبد  أبو  »ق��ال 
احلسن بن عيل )عليهام السالم(: أنا قتيل 
العربة ال يذكرين مؤمن إال استعرب. كامل 
اهلل  عبد  أيب  عن   215 ص   - الزيارات 
املؤمنن  أمري  نظر  قال:  السالم(،  )عليه 
يا عربة  فقال:  السالم( إىل احلسن  )عليه 
كل مؤمن، فقال: أنا يا أبتاه، قال: نعم يا 

بني. كامل الزيارات- ص 214«
ال  الطف  واقعة  يتذكر  ال��ذي  فاملؤمن 
ملاذا  يتذكر  بل  احلسن  قتل  كيف  يتذكر 
رصخة  عمق  يعلم  وعندما  احلسن  قتل 
اىل  الذلة سيعلم  منا  احلسن )ع( هيهات 
ضحى  الذي  االس��الم  عظمة  درجة  اي 
من اجله احلسن وعياله واصحابه عليهم 
السالم فالعربة هي ال� )ملاذا( ومن بعدها 
باملثمن  اكثر  سنتمسك  وهنا  )كيف(  ال� 
لدفعهم  البيت  اه��ل  ون���وايس  ونبكي 
الثمن فاذا اردنا ان نثبت الهل البيت اننا 
سنحافظ عىل املثمن فيجب العمل به قبل 
وبعد كل شء ال ان هنتم بجانب ونرتك 

عدة جوانب.
وعند ظهور احلجة )عجل اهلل تعاىل فرجه 
فاذا  القلب  يف  احل��رارة  تبقى  الرشيف( 
كانت اللوعة فهل هلا حمل مع دولة احلجة 
واالئمة  االنبياء  كل  هبا  وبرش  اثنى  التي 
تربد  ال  التي  فاحلرارة  السالم؟  عليهم 
التعاليم  تطبيق  يف  احلركة  استمرارية  هو 
بقى  اجلها  ومن  ابدية  الهنا  االسالمية 
تعاىل  اهلل  )عجل  احلجة  االمام  وسيظهر 
سيكون  صحتها  وتاكيد  الرشيف(  فرجه 
التعاليم  اقامة  هو  فاالبدية  القيامة  يوم 

االسالمية.
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َك معف�وٌر وأن�ت سلي�ُب َخ�دُّ

اأ�سيء و اأملع بني اأجفانك .. 
لكي اأذكرك باأخطائك .. وحزنك

و اآلمك .. 
و لكنني اأق�سم اأنك بدوين لكانت اأجفانك مل  تتعانق..

اأنا التي اأ�سبحت بحرًا على و�سادتك ..
 اأنا من اأخفيت �سرك ..

و ب�سببي اأ�سفق  النا�ش عليك .. 
و ا�ستاقوا  لب�سمٍة على وجهك

..  اأنا التي اأزورك بحزنك و فرحك .. 
بحبك و فراقك ..

 وبع�سقك وتركك ..
وبكل اأحوالك.. 

�سائرة عرب خاليا وجهك ..
واأجف و اأنا على �سدرك.

فرح �سمري

حما�سنـي َتــطــيـــــب  اأم  ـــي..  ـــس راأ� اأاأدُهـــــــُن 

ــِه ـــــــْزِن ِمــــن غــيـــــر مــائـــ ــــرب مـــــاَء املُ ــــس اأاأ�

ــُه ـــ ــبُّ اأُح لــ�ــســـــيٍء  الـــــدنــيـــــا  ا�ــســَتــمــتـــــُع  اأِو 

ــٍة  ــُة اأيــكـــ ــا نــاحــت حــمــامـــ ــَك مـــ ــاأبــكــيـــ �ــس

ـــاُف الــبــيـــــوِت َتــوُطـــــُه ــــ ـــن ـــٌب واأك غـــري

الـــــذي م�سـى ــعــد  ــُب ِب ــبــاقــي  ال يــفــرِح  فــال 

ــِه ـــ ــًا َمـــــــن اأُ�ـــســـيـــــــَب مبــاِل ـــ ــب ــري ــ�ــش َح ــي ول

ــــوُع غــزيـــــرٌة ـــٌل والــــدمـــــ ــي طـــويــــ ــائ ـــ ــك ب

ــُب ؟! ـــ ــي ــل َك مــعــفـــــوٌر واأنـــــــــت �ــس وَخـــــــــــدُّ

ــِمــن الأحـــ�ـــســـاَء مــنـــــَك لــهــيـــــُب ؟! وقـــد �ــسَ

حــبــيـــــُب ـــك  ـــيــــ اإل ــــى  ـــــ اأدن مـــــــا  ـــلُّ  ــــ ك األ 

ق�سيُب احِلــــجــــاِز  َدوِح  يف  ــّر  ــس ــ� اخ ومــــا 

ــُب ـــ ــري غ الـــتـــــــراب  تـــــــت  مــــا  كـــــلُّ  األ 

ــُب فـــكـــــــلُّ فـــتـــــــًى لــلــمـــــوت فــيـــــه نــ�ــســيـــ

َحـــــــريـــــــُب اأخـــــــــــاه  وارى  َمـــــــن  ــــكــــّن  ول

ــــــزاُر قـــريـــــــُب ـــٌد.. واملـــــــ ــــ ـــي ـــع واأنـــــــــــت ب
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حيدرعاشور
العقل  يتقبلها  لن  مده�سة،  حلادثة  انها  حييت،  ما  ان�ساه  لن  موقف 
وانطفاأت  اجلبل،  اأعلى  من  الورقة  تهوى  كما  هويت  عندما  ب�سهولة، 
تتقاذفها  الر�ــش  على  هبوطها  عند  الزمن  وتوقف  امل�ستقبل،  �سمعة 
مواِت. ام�سكتها على  الرياح اأينما ت�ساء، ل �سلطان عليها �سوى َبارَئ ال�َسّ
حني غرة يد كرمية، حررتها من عا�سفة احلياة، انقذتها من ال�سقوط 

يف �سريورة املياه ال�سنة. 
يف الظالم، تعرفت اليها، كنت خارجا من الع�سار، ول زلت يف غيبوبة 
روؤيتها، عند روؤيتي لها اول مرة، مل ترد على تيتي، بل رد علّي �سوٌت 
مل ا�سمع اعذب منه يف حياتي، �سدين اليه بقوة، فقد اعتدت ان اع�سق 
ال�سوات الرقيقة واميزها، كانت تنع�سني بحالوة انغامها، وعك�ش ذلك 
فان ال�سوت القبيح الذي ل يروق روحي، يوجع بطني ويجعلها تقرقر 

منتف�سٌة على غثاثة ال�سوت.
بقيت اأول المر وحدي، ومل اأبق طويال حتى امتالأت ثقة. وان هي ال 
ال�سماء  نور  من  �سعاع  وكان  اجلبل،  فوق  اخرى  مرة  كنت  حتى  حلظة، 
كظلي،  حللت  اينما  يرافقني  املالئكي  ووجهها  جديد،  من  طريقي  ينري 
فردو�سية  ار�ش  على  تلق  نورا  امل�سع  البي�ش  بلونها  كالفرا�سة  كانت 
زرقاء  و�سمائها  عذبة  خ�سٌر  وانهارها  ذهبية  وقببها  خ�سراء  حقولها 
�سافية، وحجيجها طائرون حولها ل هم يف ال�سماء، ول هم يف الر�ش، 
لو  لهذه الر�ش،  القوة اخلفية  انها  فردو�سيون وهم يف احلياة. واحلق 

كانت يف ار�ش اخرى لعتربوها الم احلنون الوىل منذ ان خلق اهلل 
اخلليقة، واطلقوا عليها �سيدة الكون بال منازع..

اعرتف انني ده�ست حتى الغماء حني �سمعت �سوتها، و�ساألتني فجاأة:
- اأميكنك اأن ت�سعل �سمعتك من جديد..؟ بعد ان قتلت ال�سر يف داخلك..!
ايقنت من عذوبة �سوتها، وانا الباحث عن وجهها بني وهج ال�سياء، اأنها 

جادة يف �سوؤالها، قلت:
- وهل تُقبل مني التوبة..؟

جاء ال�سوت مدويا : من غري ريب اذا التحقت مبدر�سة املبعوثني..؟ وهي 
فر�سة الفر�ش اذا �سع النور يف عينيك من جديد..

اراهــا،  ان  حلمت  طاملا  مريديها،  احــد  انني  العــتــزاز،  ببع�ش  �سعرت 
و�سمعت  �سعاعها  رايت  وقد  وم�سموع..الن  مكتوب  كل  يف  عنها  وبحثت 

�سوتها، وعزمت على ان اراها ما و�سعني ذلك.
ذلك  اىل  الرجوع  حاولت  الفر�ش.!،  فر�سة  اردد،قولها:  وانا  �سحوت   
�سوؤال،   اأي  ذلك  بعد  علي  تطرح  ومل  الخــري،  الكالم  هذا  كان  العامل، 
نه�ست واجتهت نحو املدينة الفردو�سية، وكان كل �سيء فيها هادئا، كما 
رايت ولكن لي�ش هناك حملقني حولها من احلجيج، هم ب�سر خمتلفون، 
قبالة  جل�ست  ينتظر..  من  ومنهم  الع�سار  ايــادي  من  انقذ  من  منهم 
بلقائها مرة  ال�سعادة  ا�ست�سعر  ال�سوت،  مكان  الزاكيات،  الدماء  حمراب 

اأخرى.   

حيدر عاشورصوُت فردوسي
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هبا  ي��ق��وم  ان  يمكن  امل��ع��ام��الت  بعض 
القانون  وف��ق  حمامي(   ( قانوين  شخص 
املعاملة  نوع  عن  وكالة  بمنحه  العراقي 
املحامي هي  اتعاب  يقوم هبا وتكون  التي 
املعاملة  يبذله من جهد النجاز  ما  بمقدار 
يقوم  ومن  بالتعقيب  تسمى  املهنة  هذه   ،
بل  املحامي  عىل  تقترص  وال   ، املعقب  هبا 
 ( خاصة  بمؤهالت  اشخاص  هنالك  ان 
رشعية وغري رشعية( يقومون بانجاز هذه 

املعامالت .
للتعرف  واالش��ك��االت  املعاناة  تبدا  هنا 

والتي  مؤهالهتم  حيث  من  ه��ؤالء  عىل 
وقانونية  رشعية  مؤاخذات  من  ختلو  ال 
باملوظفن  عالقتهم  ذلك  عىل  يساعدهم 
ذلك  اىل  اضافة   ، اصدقاء  او  اقرباء  سواء 
اىل  يلجا  عندما  نفسه  املعاملة  صاحب 
االزعاجات   ، امرين  احد  بسبب  املعقب 
ال  انه  او   ، الدوائر  بعض  من  تصدر  التي 

وقت له النجاز املعاملة .
كيف  القانوين  غري  املعقب  ه��ذا  ولكن 
؟  وقت  باقرص  املعاملة  ينجز  ان  يستطيع 
عىل  التعرف  املهنة  هلذه  بالتجربة  قمت 

حيثياهتا عن قرب .
معاملتي كانت اصدار اجازة بناء ، التقيت 
االصدقاء  اح��د  بواسطة  املعقبن  باحد 
جعلها  الصديق  والج��ل  مليون  فطلب 
تركته   ، باالمر  افكر  له  ، قلت  الف   750
وقررت ان اقوم انا برتويج املعاملة بنفيس 

.
معاملة  هكذا  انجز  م��ن  ع��ىل  اعتمدت 
ثم  ومن   ، التعقيب  بخطوات  العلم  قبيل 
بدات اسال عن املعارف الذين يستطيعون 
مساعديت النجاز املهمة ، وبن هذا وذاك 

المعقب بين القانونية والالقانونية
عندما تروم  ش���راء دار او قطعة ارض او تقس���يم ارث او حتى شراء سيارة او أي 
معالمة م���ع دوائر الدولة تكون ملزم بترويج معامل���ة نقل الملكية او تثبيت 

ملكية حسب نوع المعاملة .
متابعة / سامي جواد 

من هنا وهناك
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استطعت ان انجز املعاملة خالل مخسة ايام 
السؤال هل  هنا   ، دينار  الف  بكلفة 100 

يربح املعقب 650 الف دينار؟ كال .
عند  املعاملة  ترويج  مراحل  اح��دى  يف 
موظف ليس يل عالقة به وال اعرفه وكان 
توقيعه روتيني ، وقفت عىل بابه اخلالية من 
املراجعن من الساعة التاسعة صباحا حتى 
حيث   ، التوقيع  ملجرد  ظهرا  عرش  الثانية 
 ، اهلاتفية  واالتصاالت   ، الكالم  كثري  انه 
هذا  وكل  املوظفن  غرف  بن  والتجوال 
جنابه  اىل  انظر  وان��ا  عمله  اط��ار  خ��ارج 
املعاملة  اقدم  حتى  مكتبه  عىل  جيلس  متى 
عرش  الثانية  الساعة  بالفرصة  فحظيت 
وقع  ماذا  عىل  يعلم  ان  دون  وقعها  ظهرا 
باملضمون  له  توحي  املعاملة  شكل  ولكن 
لكثرة مرور مثلها عليه ، انتهى اليوم هبذا 

التوقيع فقط .
اقرباء  اح��د  معي  يكن  مل  ل��و  نسال  هنا 
املوظفن اصحاب العالقة كيف سيمكنني 
االش��ك��االت  ه��ذه  ؟  معاملتي  ان��ج��از 
وتصحيحا  باالموال  املعقب  يتجاوزها 
منهم  البعض  شاهدت  نعم  بالرشاوي، 
باخلصوص املعقب الذي عاملني اول مرة 
معامالت  عدة  وبيده  رايته  معه  اتفق  ومل 
النجاز  دوري  انتظر  ال��ذي  الوقت  ففي 

غري  من  يدخل  املعقب  هذا  كان  معاملتي 
ربع  خالل  وخي��رج  معامالته  ينجز  نظام 
ساعة ، البعض من املعقبن يتعاملون معك 
بمبالغ زهيدة وعندما يرشع بالرتويج يبدا 
كذا  رصف  لقد  شكوى  بشكل  االبتزاز 
مبلغ عىل املوظف الفالين ، ودفعت رسوم 
انت  وتكون   ، الفالنية  املعاملة  عىل  كذا 
ملزم بالدفع او يقول لك املعاملة فقدت .

للمعامالت  النواقص  بعض  هنالك  طبعا 
للمعاملة  امل��روج  ك��ان  اذا  جت��اوزه��ا  يتم 
املعقب اما اذا كان املواطن املسكن فتتاخر 
وال تنجز ، هذا حدث معي فلدي معاملة 
بقت يف اخر مرحلة طلب مني مستمسك 
استعنت  عليه  احلصول  استطع  فلم  معن 
باحد االشخاص املتنفذين فانجز معاملتي 
املستمسك  عىل  حتصل  عندما  يل  وق��ال 

سلمه لنا ، وهذاك يوم وهذا يوم .
نقابة  وال  عليهم  رقابة  ال  املعقبن  هؤالء 
ويستنفذون  الزمن  لك  خيترصون   ، هلم 
قبل  من  االهانة  تتقبل  ان  فاما   ، اموالك 
بواسطة  الكرامة  رشاء  او  املوظفن  بعض 
مؤسسات  كل  بالرضورة  ،وليس  املعقب 
فيها  منها  البعض  فهنالك  هكذا  الدولة 
يعمل  انه  بل  وامللتزم  احلريص  املوظف 

اكثر من طاقته من اجل املواطنن .

فاهنا  املعاملة  بقانونية  االلتزام  املشكلة 
تكون خاضعة الحد االربعة من القوانن 
) قانون جملس قيادة الثورة املنحل، قانون 
 ، العراقي  الدستور   ، املؤقت  بريمر  ادارة 
اخليار  يكون  وهنا   ) اخلاصة  االجتهادات 

للموظف بااللتزام باي قانون يشاء .
بعض املعقبن وهذا حدث امامي يستخدم 
لرشاء  للمواطن  القانونية  املستمسكات 
تشخيص  ليتجنب  مثال  موبايل  خطوط 
للموبايل  اليسء  االستخدام  عند  هويته 
للمسالة  اق��اريب  اح��د  تعرض  وبالفعل 
القانوين  غري  االستخدام  نتيجة  القانونية 
ال  ان��ه  له  شفع  قريبي  ولكن  للموبايل 
وتذكر  املوبايل  استخدام  اص��ال  يعرف 
الداللن  احد  عند  كانت  مستمسكاته  ان 
االيقاع  من  متكنوا  استخباراتية  وبطريقة 

هبذا الدالل .
للمحامي  او  للمعقب  متنح  التي  الوكالة 
تكون ايضا حمل قلق فالبعض ممن الخشية 
ابتزازية  اع��امل  عىل  يقدم  قد  اهلل  من  له 
فقدان  واما  الثمن،  يدفع  املواطن  جتعل 
املستمسكات فحدث وال حرج ، كل هذه 
قانون  ال  القضاء  اىل  حتال  عندما  االم��ور 
املشهورة  املقولة  حيث  املعقب  ملحاسبة 

القانون ال حيمي املغفلن .  

ويتوكُل عليه،  اهلَل،  يتقي  اإلنساُن  كان  إذا 
وليس له باهللِ إال الظنُّ احلَسُن، ويؤمُن بأنَّ 
توفيَقه بيِد اهللِ تعاىل وحَده، ويعتقُد بأنَّه ما 
َعَماًل  اهلُل تعاىل، ويعمل  َيَشاُء إال أن يشاء 
خالًصا  عمَله  وجيعُل  مؤمٌن،  وهو  صاحًلا 
هم من حاجٍة  لوجِه اهللِ؛ فليس له باخللِق كلِّ
إال أن يراهم يف أحسِن األحواِل، ويف أرفِع 

األعامل، ويف أفضِل الواقِع ال اآلمال.
ُيبِغَض  أن  اإلن��س��ان  ك��رام��ِة  م��ن  فليس 
أن  اإلنسانيِة  ِسامِت  من  وليس  اآلخرين، 
وليس  غرِيه،  إىل  اإلساءِة  إىل  الفرُد  يسعى 

َر املرُء يف عرقلِة  من صفاِت الَوقاِر أن ُيفكِّ
نعمِة  لسلِب  السعي  أو  سواه،  َمن  نجاِح 
من  وليس  هبا،  تعاىل  اهلُل  مه  كرَّ شخٍص 
الشجاعِة والرزانِة أن يتحدَث املرُء بلساٍن 
مادٍح يف احلضوِر، وينقُضه بلساٍن قادٍح يف 
ومن  الشْحشَح،  املنافَق  ليكوَن  الغياب؛ 
أشدِّ األمراِض النفسيِة أن يضَع املرُء عيَنه 
ينفكُّ  وال  سلَبها،  ُيِريُد  اآلخِر  نعمِة  عىل 

يتصارُع فكُره فيها.
لَك  خرٌي  نجاِحه  بدواِم  ألخيَك  تدعَو  أن 
نحن  نجاِحه..  من  غضًبا  تشتاَط  أن  من 

احلساِب  ع��امَل  إىل  رح��ل  قد  خملوقون.. 
ماذا  راح��ل��ون..  يوًما  فنحن  سبقنا؛  من 
ومكائُدنا،  أرساُرنا،  ُتكَشُف  عندما  نقوُل 
ونفاُقنا..  وتزويُرنا،  وأحقاُدنا،  وحتايُلنا، 
ننجَح  أن  علينا  ال��داَري��ن  نخرَس  أن  قبل 
الداِر  يف  لنطمئنَّ  األوىل؛  الداِر  اختباِر  يف 

اآلخرة.
لوحٌة أنصُح هبا نفيس قبل غريي، وقد ال 
يَّكوَن  أن  إال  ُب  حُيِّ ال  ألنه  لغريي؛  تروُق 

َغريًا من األسوياء.

د . علي عبد الفتاحلوحٌة أنصُح بها نفسي، وغيري

من هنا وهناك
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لبلوغ  التفوق  ه��و  النجاح 
يقول  وع��ن��ه  اهل����دف, 

ع��ل��امء االج���ت���امع: إن 
أفكار  عن  عبارة  النجاح 

يساعد  س��ل��وك  إىل  ُت��رتَج��م 
وتعديله؛  تقويمه  عىل  اآلخرين 

األف��ك��ار  ت��ل��ك  ث���امر  لقطف  سعيا 
والسلوكيات.

أواًل: النجاح يف اآليات القرآنية: 
مثل  الكلامت  ببعض  عليه  اصُطِلح  وقد 
ضمن  النجاح  وُيعرف  والفوز(  )الفالح 

معايري خاصة كام ييل:
النار وادخل اجلنة  }فمن ُزحزح عن   -1

فقد فاز{ آل عم�ران:185
فوزًا  فاز  فقد  ورسوله  اهلل  يطع  }َمن   -2

عظياًم{ األحزاب :71
يف  هم  الذين   . املؤمنون  أفلح  }قد   -3

صالهتم خاشعون{ املؤمنون :1و2
4- }قد أفلح َمن تزّكى{ األعىل : 14

ثانيًا: النجاح يف الروايات:
)عليهم  البيت  أهل  رواي��ات  حّثت  لقد 
السالم( بصورة كبرية عىل استثامر الفرص 
السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  قال  للنجاح. 
باحلرمان,  واحلياء  باخليبة,  اهليبة  قرنت 
والفرصة متر مّر السحاب فاغتنموا فرص 
)عليه  السجاد  لإلمام  حديث  ويف  اخلري 
شبابك  مخس,  قبل  مخسة  »اغتنم  السالم( 

قبل هرمك وقوتك قبل ضعفك،...«

 : لثًا ثا
ح  لنجا ا
علامء  عند 

النفس: 
حيصل الكثري من 
العامة  احلياة  يف  اخللط 
والنجاح  اإلب���داع  مفاهيم  ح��ول 
علامء  فيقول  والذكاء  والتمّيز  والتفّوق 

النفس مفّرقن بن هذه االصطالحات:
النجاح: هو الوصول إىل ما يريده اإلنسان 

وحتقيق أهدافه.
الالحمدودة  القدرات  معرفة  هو  الذكاء: 

الداخلية ووضعها يف الفعل.
التفوق: حتقيق أهداف ذات معايري عالية, 

مل يتمكن اآلخرون من الوصول إليها.
الفرق بن املرأة والرجل يف حتقيق النجاح:

عندما أراد اهلل )جّل عاله( التحدث عن 
إىل  يتطرق  مل  كتابه,  يف  الكامل  اإلنسان 
بالتكاليف  الناس  أمر  عندما  بل  جنسه؛ 
يف  بينهم  يفرق  مل  الكامل  إىل  للوصول 
راعى  سبحانه  إنه  نعم  واجل��زاء.  العطاء 
فأعطى  والرجل  املرأة  بن  فيام  التفاوت 
ويمكننا  طالبه،  يناسبه  ما  واح��د  كل 
الرجل  النجاح عند  بن  الفرق  أن  القول 
كل  ي��درك  أن  هو  امل��رأة:  عند  والنجاح 
ويسعى  إليه  املوّكلة  املهمة  منهام  واحد 
مهام  تنفيذ  يف  طاقته  هيدر  وال  لتحقيقها 
اجلهد  استثمر  قد  يكون  وبذلك  غ��ريه 

والوقت بام يناسب الطاقة الكامنة بداخله 
لريوي  داخله  من  اإلب��داع  ينابيع  وفّجر 
كل  إىل  بحاجة  هو  الذي  املجتمع  عطش 

أنسان ناجح يساعد عىل ارتقاء من
 ال زالوا يف طريقهم نحو النجاح .

وللحديث عن النجاح حمور ثان:
أواًل: دور املرأة يف نجاح األنبياء

 )عليهم السالم( الذين هم قادة النجاح:
جيلة  ص��ور  البرشي  التاريخ  لنا  ينقل 
مرشفة لنساء بجدارة وأن وراء كل رجل 
من  مصداقًا  خيلو  يكاد  بل  ام��رأة؛  عظيم 
هلم  الداعمة  تكن  مل  ما  املتفوقن  الرجال 
امرأة, فعىل سبيل املثال ال احلرص, إن بطل 
النبي موسى قد ترعرع يف حجر  التاريخ 
ومل  عليه  للحفاظ  األمّرين  عانت  ام��رأة 
تكن امرأة عادية, فهي التي سلمت حلكم 
اليم  يف  برضيعها  وألقت  وتوكلت  رهبا, 
عدّو  سيلتقطه  بأنه  هلا  املوىل  إخبار  رغم 
القصص:  موسى..{  أّم  إىل  له}وأوحينا 
التي  م��زاح��م  بنت  آسيا  ث��ّم  وم��ن   .  7
الرسول  اآلخر هو  واملثال  رعته وكفلته، 
األعظم حممد )صىل اهلل عليه وآله( الذي 
السالم(  )عليها  خدجية  زوجته  دعمته 
اهلل  قال )صىل  له خري سند حتى  وكانت 
لوال سيف  اإلسالم  قام  »ما  وآله(:  عليه 
هي  املرأة  فإن  وعليه,  خدجية«  ومال  عيل 
هدفه  لنيل  الناجح  الرجل  تساعد  التي 

والوصول ملرامه.

موارد بشرية

هل تســتطيع معرفة الفرق 
بين المرأة والرجل 

في تحقيق النجاح؟
بقلم: مواهب اخلطيب
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خدمة الغري تبعث يف النفس سعادة عظيمة 
واألدلة كثرية عىل صحة هذه احلقيقة فقد 
روي عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله 
وسلم( : »من مشى يف حاجة اخيه ساعة 
من ليٍل او هناٍر، قضاها او مل يقضها كان 

خريًا له من اعتكاف شهرين«.
السالم(  )عليه  الصادق  االمام  وحيّدثنا 
بحديث بالغ االمهية فجاء يف قوله )عليه 
السالم : ان الرجل ليسألني احلاجة فأبادر 
بقضائها خمافة ان يستغني عنها فال جيد هلا 

موقعًا اذا جاءته.
وحن يستعيد املرء ذكريات املايض يشعر 
بخدمات  قام  انه  يتذكر  حينام  بالطمأنينة 

للغري وان ايامه مل تذهب هدرا وقد كتب 
القرآن  يف  ونالحظ  الصالح  العمل  له 
والعمل  االي���امن  ب��ن  ال��ت��الزم  الكريم 
آمنوا  »ال��ذي��ن  كثرية  آي��ات  يف  الصالح 

وعملوا الصاحلات..«.
هو  واّن��ام   ، جامدًا  شيئًا  ليس  والصالح 
وهو  الصحيح  االجت��اه  يف  وعمل  حركة 
كالصالة  ال��دي��ن  ام���ور  يف  فقط  ليس 
عمل  كّل  واّنام  واحلّج،  والزكاة  والصيام 
فبناء  بصالحه،  وال��دي��ن  العقل  حيكم 
املساكن صالح، وتعبيد الشوارع صالح، 
االرض  وزراعة  صالح،  املصانع  وإقامة 
عامرة  شأنه  من  ك��ان  ما  وك��ّل  ص��الح، 

االرض فهو عمل صالح.
شخص  م��ن  ص��ادق��ة  دع���وة  وتكفيك 
احلديث  يف  وكام  هبا..  اهلل  يسعدك  حمتاج 
السالم(  )عليه  املؤمنن  امري  عن  املروي 
فعندما  للناس(  أنفعهم  الناس  )وخري   :
تساعد انسان عىل قضاء حاجته فانه يشعر 

باألخوة واملحبة جتاهك..
نكون  عندما  سعاد  تضاهيها  ال  سعادة 
السعادة  قمة  االخرين،  سعادة  يف  سبب 
فرح  م��ص��در  ت��ك��ون  ان  ال��ف��رح  وق��م��ة 
وكفارة  الدنيا..  يف  توفيق   .. لآلخرين 

للسيئات ورفع للدرجات يف اآلخرة.

الشعور  هذا  ينتابه  والبعض  الذميمة  الصفات  من  اليأُس 
البعض يرص عىل  بينام  التي ال تستحق ذلك  ألبسط األمور 
امليض قدما يف حياته بالرغم من املعوقات التي تعرتضه وقد 
تكون خارج إرادته ، ومن هؤالء البعض من يبدع ويتألق 
فيام خيتص من عمل بل انه موهبة ليثبت للعامل ان ما فيه 

ال يثنيه.
هذا الريايضُّ الذي يعاين من عوق والدي اال وهو قرص 
املرضب  بشد  التنس  كرة  لعبة  بمامرسة  قام  فانه  اليدين 
عىل يديه بطريقة جتعله يامرس اللعبة باإلضافة اىل ممارسات 

اخرى يقوم هبا بنفسه اليعرف لليأس طعام او رائحة.
هذا الريايض هو االول يف لعبة التنس ضمن البطوالت التي شارك 

هبا واخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة.

موارد بشرية

 ! بما يكسبه 
بل بما يمنحه

عدُم اليأس

سندس هاشم

قيمة االنسان ليس
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مشاركات

الفقهاء  ف  يعرِّ العملية..  رسائلهم  يف 
واحد،  وبمضمون  متقاربٍة  بألفاظ  النيَّة 
ُيقصد  أن  ))ه���ي  هل��ا  تعريفاهتم  وم��ن 
القصد  هذا  إىل  الباعث  ويكون  الفعل 
أمُر اهلل تعاىل من دون فرق بن أن يكون 
رجاء  أو  سبحانه  له  احلب  بداعي  ذلك 
ويعترب  العقاب  من  اخل��وف  أو  الثواب 
كل  يف  رشط  والنية  اإلخ��الص((.  فيها 
رين رشط اإلخالص يف  العبادات.. ويذكِّ

النية بقصٍة أروهيا لكم..
وجبة  إىل  يومًا  األصحاب  بعض  ُدع��ي 
مناسبة  يف  هل��م  ص��دي��ٍق  بيت  يف  غ���داء 
الطعام  تناول  انتهوا  إن  وم��ا  معينة.. 
الصالة  وقت  حضور  املؤذن  أعلن  حتى 
أَحَدُهم..  ولكن  ألدائها،  فورًا  فتوجهوا 
ضاقت  وقد  هلا  مثيل  ال  بَحريٍة  ينظر  بدأ 
بام رُحَبت.. ودارت عيونه  عليه األرض 

كمن  وارتباك  بارتياب  وتلفت  رأسه  يف 
شت  ضلَّ طريقه يف أوسع الفلوات، وشوَّ
ُألِقَم  وكأن�َّه  لِسانه  أجَلَمت  أفكاٌر  ذهنه 
َحَجرًا فال َيدري ماذا يقول!! إَنه يف مأزق 
هو  بل  للصالة  تارٌك  فهو  خُمِجل،  حُمرٍج 
وعىل الرغم من جتاوزه العقد الثالث من 
وأجزائها  وأركاهنا  بأفعاهلا  جاهل  عمره 
وأضحى  ب���اهلل..  وال��ع��ي��اذ  وأذك���اره���ا 
وهو  َعليه  حُيَسُد  ال  َوض��عٍ  يف  املِسكُن 
ذلك  ويف  يصيل  ال  أن  أما  َخياَرين:  أمام 
أو أن  له بن أصدقائه،  )فضيحة وشنار( 
يصيل مراعاًة لذلك الظرف الطارئ، وهنا 
الرجل  هذا  توضأ  إذ  املفاجأة..  حصلت 
واستقبل القبلة ورشع يف )الصالة( ولكن 
قربًة إىل من؟! حركاٌت ليس إال؛ لكي ال 
تارٌك  بأّنه  املجتمع  أمام  يظهر  أو  ُيوصف 
للصالة، وهبذا فقد جعل اهلل تعاىل أهون 

الناظرين إليه.. وكان مّهه أن ينظر الناس 
إليه بعن الرضا ال أن يكون مرضيًا عند 
اهلل سبحانه، وهنا ال بد من مهسة يف إذنه 
يؤدي  ال  ممن  شاكلته  عىل  هم  من  وإذن 
عباده..  عىل  أوجبها  التي  اهلل  فرائض 
أو  نفسك  عىل  تكذب  كنت  إن  فنقول: 
عىل اآلخرين فال تكذب عىل ربِّ العاملن 
ِفي  خُتْ َوَما   ِ األْع��نُ َخائَِنَة  ))َيْعَلُم  الذي 
احلقيقي  احل��رج  إنَّ  وتذكر  ��ُدوُر((  ال��صُّ
َماٌل  َيْنَفُع  ال  َم  ))َي��وْ هو  األعظم  واملأزق 
َسِليٍم((  بَِقْلٍب   َ اهللَّ َأَتى  َمْن  إاِل  َبُنوَن  َوال 
يا  فاجر  يا  كافر  يا  املرائي:  ُينادى  عندما 
غادر يا خارس.. فاهلل سبحانه وتعاىل أوىل 
باحلياء من الناس؛ ألن مقادير األمور بيده 
سبحانه، ونحن يف قبضته وحتت سلطانه 
خالصة  أعاملنا  اجعل  ..اللهم  وجربوته 

لوجهك الكريم، يا أرحم الرامحن.

صادق مهدي حسن/ناحية الكفل
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 الن�صر املبني

مشاركات

املقدس  بفتوى اجلهاد  العظامء ونطقت  حارت بوصفك اقالم 
يسعى  مرفرفآ  النرص  وجاء  االبطال  حشود  خلفك  وسارت 
الرمحن  آيات  آية من  السيستاين  االمام  ثنايا  ساجدا شاكرا بن 
وقدوة جتسدت يف صورة العظامء مل يكرتث لزينة الدنيا وزخرفها 
صمته زلزل زمرة الطغيان وبنطقه حطم عصبة الشيطان يا سيد 
يا عيل السيستاين تزامحت فيك أماين الورى وحنت القلوب لك 
اخلالدين هنالك وذابت  لواك عيش  العراق حتت  شوقا عاش 
واألسود  رباك  اىل  تصل  أن  الذئاب  تأبى  هواك  يف  املهج  كل 
حتوم حول ظاللك ها قد جاء نرص اهلل االكرب وحتطمت أماين 
واحلسن  العراق  باسم  عالية  النرص  رأيه  ورفرفت  األدعياء 
اىل  الياسمن وهبت  عطورها  أزهرت ورود  الشهداء  وبدماء 

العلياء .أدامك اهلل يا صانع النرص املبن.

زينب موسى

كام  وجعه،  يصف  أن  املوجوع  املفجوع  عىل  اليسري  من  ليس 
يصعب عليه أن يتسرت عىل مشاعره وأحاسيسه ، وحيبس دموعه، 
فقد،  ما  الثمن  اليشء  فاقد  يعوض  أن  أحد  بإمكان  ليس  مثلام 
وال بمقدور أحد أن يرتق جراح قلب مكلوم من سهام النكبات 
غاضبة  أنامَل  يصك  أن  املوجوع  عىل  أحيانا  يتعذر  ذلك  مثل 
مرتعشة عىل يراعه لينزف الرياع من شدة اإلنطواء نفثات ترتجم 
أحاسيسه وجتسد توجسات وجع الوجدان ثم حيوهلا إىل مفردات 
ذلك  كل  ق��اٍس،  وجع  عىل  التصرب  حكايات  لآلخرين  حتكي 
حجب عني القدرة حن وددت أن أترجم هواجيس وأريق عىل 
الوريقات بدل الدمع مفردا، ساعة تلقيت نبأ استشهاد الصديق 
رافقنا لسنوات طويلة عملنا  الذي  الالمي  والزميل محزة  واألخ 
طويال*  وقتا  استغرقت  األوارص  تتوشج  أن  أجل  ومن  سويا  
وتسقط  تتجانس،  ربام  أو  بينها  فيام  الطبائع  تتقارب  وراح��ت 
الكثري من احلواجز، ويتعرف أحدنا عىل اآلخر وكلام تفرسنا يف 
الصور،  من  بالعديد  الذاكرة  حتتفظ  األوارص  توشجت  الطباع  
ذلك  إذا سيحدث  فيام  وقتا طويال جدا  يستغرق حموها  وسوف 
مرافقته استغرقت وقتا طويال، لكن أوان الفراق مل يمهلنا طويال 
أقتطفته كف الشهادة لتذهب به بعيدا عنا  دون أن يمهلنا حتى لو 
وقتا قصريا للوداع وجها لوجه كم هي قاسية ساعة الفراق عىل 

النفس وداعا ابا رساء نم قرير العن مع الشهداء والصديقن 

�صانع حسن الفتال

33

20

وز
تم

20
17



إشعاع  مصدر  ت��زال  وال  كربالء  كانت 
خلت،  قرون  عدة  منذ  العراق  يف  فكري 
العلامء  م��ن  ك��ب��ريًا  ره��ط��ًا  أنجبت  وق��د 
والشعراء واملفكرين الذين حفلت الكتب 

برتاجهم وتعداد مآثرهم. 
بنرش  أكثر  أو  قرن  منذ  كربالء  سعت  وقد 
العلوم واملعارف وتعميم الثقافة بن الناس 
وسائل  أهم  هي  التي  الطباعة  طريق  عن 

النرش والثقافة يف العامل.
وكربالء  املوصل  يف  املطابع  أنشئت  وقد 
سنة 1856م ويف بغداد عىل أشهر املصادر 

سنة 1860م وأشهر هذه املطابع هي:
مطبعة  أول  وه��ي   : احلجرية  املطبعة   �1
دخلت العراق واستقرت يف كربالء وذلك 

املهمة  الكتب  ومن  هجرية   1273 عام 
التي طبعت فيها كتاب )مقامات اآللويس( 
امل��ؤرخ��ن  م��ن  ال��ي��ه كثري  ت��ط��رق  ال���ذي 
)خالصة  كتاب  فيها  طبع  كام  والباحثن، 
 1879 سنة  مهدي  حممد  للسيد  األخبار( 
م  وهو من الكتب التي تعني بحياة األئمة.
)لغة  جملة  يف  املطبعة  هذه  ذكر  جاء  وقد 
الكرميل  م��اري  انستانس  لألب  العرب( 
مطبعة  أول  هي  كربالء  مطبعة  نصه:  هذا 
وصاحبها  العراق  بالد  إىل  جلبت  حجرية 
قرب  موقع  يف  أنشئت  كربالء  أكابر  أحد 
كربالء سنة 1273 ه� / 1856 م يف عهد 
والية املشري حممد باشا حاكم العراق وكان 
من ذوي املدارك النرية حمبًا للعلوم منشطًا 

مناشري  مطبوعاهتا  وأكثر  األدب  لرجال 
حاوية  دينية  ورسائل  أدعية  وكتب  جتارية 
آلداب زيارة عتبات أهل البيت )ريض اهلل 
عنهم( وليس بن مطبوعاهتا كتاب يستحق 
الذكر غري كتاب مقامات اآللويس يف 134 
صفحة طبع فيها سنة 1873 م وهي اآلن 

مرتوكة خللل يف إداراهتا.
حجرية  مطبعة  وهي  احلسيني:  مطبعة   �2
 ، املظفري  حممود  املرحوم  صاحبها  أيضا، 
وقد تأسست عام 1329 ه� يف دار شمس 
طبعت  التي  املهمة  الكتب  وم��ن  الدولة 
تأليف  املحرورين(  )تباشري  كتاب  فيها 
احلاج الشيخ حممد الواعظ كام طبعت فيها 
مطبوعات أخرى ال حترضين أسامؤها اآلن.
الصحفي  أّسسها  الشباب:  مطبعة   �3
امل��ع��روف ع��ب��اس ع��ل��وان ال��ص��ال��ح سنة 
الكتب  وم��ن  م،   1935  / ه���   1354
كتاب  من  الثالث  اجلزء  فيها  طبعت  التي 
املرحوم  للمؤرخ  التاريخ(  يف  )ك��رب��الء 
طعمة،  آل  ال��وه��اب  ال���رزاق  عبد  السيد 
لصاحب  الكربالئية  )الغروب(  وجريدة 
املطبعة نفسه، واعداد من جملة )االقتصاد( 
البغدادية، وكراس )تاريخ املطبعة( وغريها 

من املطبوعات.
عبد  حمسن  صاحبها  الثقافية:  مطبعة   �4
الرضا، أسست عام 1360 ه� / 1941 م 
وقد طبعت فيها اعداد من جريدة ) الندوة 
االخيرض(  )رسالة  وكتاب  الكربالئية،   )
لالستاذ عباس علوان الصالح وغريها من 

الكتب واملطبوعات التجارية.
 1360 ع��ام  تأسست  الطف:  مطبعة   �5
الشيخ  املرحوم  صاحبها  م   1941  / ه� 
ابراهيم الكتبي . ومن الكتب املطبوعة فيها 
رواية أدبية اجتامعية باسم ) يف سبيل العفة 
البيايت،  مصطفى  اجلليل  عبد  لالستاذ   )
وكتاب ) تنبيه األمة ( للسيد مهدي شمس 
ترتك  مل  املطبعة  هذه  لفشل  ونظرًا  الفقهاء 
مقترصة  وكانت   ، يذكر  أثرًا  للمطبوعات 

عىل املطبوعات التجارية.
للدكتور  كربالء  ت��راث  كتاب  املصدر/ 

سلامن هادي آل طعمه

تراث وآثار

تاريخ الطباعة في كربالء..

كربالء في أرشيف الرحالة

20

وز
تم

20
17

34



هو أبو القاسم حممد بن عيل املوصيل البغدادي املعروف بابن حوقل، 
رحالة من بلدة نصيبن باجلزيرة اختذ التجارة مهنة له وبدأ جتواله من 
بغداد عام 331 هجرية فحملته أسفاره إىل شامل أفريقيا واألندلس 
من  وجزءًا  وإيران  العراق  زار  كام  إيطاليا،  يف  وبالريمو  نابويل  وزار 
يف  قىض  أنه  يعني  وهذا  هجرية،   362 عام  أسفاره  من  وعاد  اهلند 

الرتحال نحو ثالثن عامًا.
عاش ابن حوقل طوياًل يف قرطبة يف عهد عبد الرمحن الثالث والتقى 

باالصطخري فأعجب به وتناقشا عن كتابه )املسالك واملاملك(.
يقول ابن حوقل يف كتابه )صورة األرض � ص 218/ مكتبة احلياة 
� بريوت/ 1992( عن مدينة اإلمام احلسن )عليه السالم( ما نصه: 
الفرات فيام حياذي قرص ابن هبري، وهبا قرب احلسن  »وكربالء غريب 
بن عيل صلوات اهلل عليهام، وله مشهد عظيم وخطب يف أوقات من 

زيارته وقصده جسيم«.

تراث وآثار

كربالء في أرشيف الرحالة
رحلة ابن حوقل الموصلي )362 هجرية(

مخطــوط  مــن  نفيســة  نســخة 
المقــدس عند  )الكتــاب  التــورات 

اليهود( كتبت سنة 754 هجرية
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نهج المعصومين

رائد الحقيقة
أختلف  كنت  قال:  البرصي  عنوان  عن 
إىل مالك بن أنس سنن، فلام قدم جعفر 
الصادق عليه السالم املدينة اختلفت إليه 
عن  أخ��ذت  كام  عنه  آخ��ذ  أن  وأحببت 

مالك.
فقال يل يوما: إين رجل مطلوب ومع ذلك 
فإن يل أورادا يف كل ساعة من آناء الليل 
وخذ  وردي  عن  تشغلني  فال  النهار  و 
تفعل  كنت  كام  إليه  واختلف  مالك  عن 
قبال، فاغتممت من ذلك وخرجت من 
عنده وقلت يف نفيس: لو توّسم يّف خريا 
واألخذ  إليه  االختالف  عن  زجرين  ملا 
عليه  اهلل  رس��ول  مسجد  فدخلت  عنه. 
من  رجعت  ثم  عليه  وسلمت  السالم 
ركعتن  فيها  وصليت  الروضة  إىل  الغد 

وقلت مترضعا إىل اهلل: أسألك ياهلل ياهلل، 
أن تعطف قلب جعفر عيل، وترزقني من 
علمه ما اهتدي به إىل رصاطك املستقيم، 
ورجعت إىل داري مغتام ومل اختلف إىل 
ملا أرشب قلبي من حب  انس  مالك بن 
إىل  إال  داري  من  خرجت  فام  جعفر، 
فلام  صربي  عيل  حتى  املكتوبة،  الصالة 
ضاق صدري تنعلت وترديت وقصدت 
فلام  العرص  بعدما صليت  جعفرا، وكان 
فخرج  عليه  استأذنت  داره  باب  بلغت 
خادم له فقال: حاجتك؟ فقلت: السالم 
مصاله  قائم  هو  فقال:  الرشيف،  عىل 
فجلست بحذاء بابه فام لبثت إال يسريا إذ 
خرج الصادق عليه السالم فقال: اجلس 
ثم  مليا  فاطرق  فجلست  لك.  اهلل  غفر 

رفع رأسه وقال: أبو من؟ قلت: أبو عبد 
اهلل . قال: ثبت اهلل كنيتك ووفقك يا أبا 

عبد اهلل، ما مسألتك؟
زيارته  يف  يكن  مل  ل��و  نفيس  يف  فقلت 
والتسليم غري هذا الدعاء لكان كثريا. ثم 

رفع رأسه قال: ما مسألتك؟
عيّل  قلبك  يعطف  ان  اهلل  فقلت:سألت 
اهلل  من  ،وأرج��و  علمك  من  ويرزقني 

تعاىل ، إجابتي إىل ما سألته.
ليس  اهلل  عبد  أبا  يا  السالم:  عليه  فقال 
قلب  يف  يقع  نور  هو  إنام  بالتعلم،  العلم 
من يريد اهلل تبارك وتعاىل أن هيديه، فإن 
نفسك  يف  أوال  فاطلب  العلم  أردت 
حقيقة العبودية واطلب العلم باستعامله 

واستفهم اهلل يفهمك.

كان النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم وأصحابه يف إحدى سفراهتم ، إذ نزلوا 
بأرض جدباء ال نبت فيها وال ماء، وكانوا قد احتاجوا إىل احلطب فقال النبي 
صىل اهلل عليه وآله وسلم ألصحابه: اجعوا حطبا، فقالوا: يا رسول اهلل نحن 

بأرض جرداء ال حطب فيها.
فقال صىل اهلل عليه وآله وسلم: فليأت كل فرد بام يقدر عليه فرشع الصحابة 
إىل  به  جاءوا  ثم  صغرية،  يابسة  ونباتات  أشواك  من  يشاهدونه  ما  جيمعون 
الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم فتجمع من احلطب مقدارا كبري فقال النبي 
صىل اهلل عليه وآله وسلم: هكذا جتتمع الذنوب الصغرية مثلام اجتمع احلطب 
ثم أردف قائال: إياكم واملحقرات من الذنوب فان لكل شء طالبا أال وان 

طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم وكل شء أحصيناه يف إمام مبن.

جمع الحطب من الصحراء
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ال��س��الم يف  ال��ص��ادق عليه  ق��ال اإلم���ام 
وأعجب  هواه  اتبع  من  طويل:  حديث 
برأيه كان كالرجل الذي اشتهر بن العامة 
من الناس باخلري واإلحسان إىل اآلخرين، 
ذكره  وكان  ويبجلونه،  يعظمونه  فكانوا 
يزجى  والثناء  واملدح  األلسن  عىل  يرتدد 
وكانت  وص��وب،  ح��دب  كل  من  إليه 
شهرته بالتقوى والصالح قد طغت حتى 
الكالم  أما  القلوب واألفواه.  فاضت هبا 
عن رشفه وسخائه فقد كان يدور يف كل 
أن  فأحببت  جملس،  كل  يف  ويتكرر  ناد 
أشاهده عن كثب ومن حيث ال يعرفني، 
خلق  به  أح��دق  وق��د  رأيته  ي��وم  وذات 
الناس  متنكرا فوجدت  منه  فدنوت  كثري 
يراوغهم  ي��زال  ال  وه��و  به  مسحورين 
حتى فارقهم فتبعته من حيث ال يعلم كي 
أعرف أي طريق يسلك وأي مكان يريد 
وماذا يفعل وما هي األعامل احلسنة التي 

يقوم هبا؟
حانوت  أم��ام  يقف  رأي��ت��ه  برهة  وبعد 
خباز وما هي إال حلظة حتى انتهز فرصة 
انشغال صاحب احلانوت فتناول رغيفن 
يف  وقلت  منه  فتعجبت  طريقه،  وأخ��ذ 
اغتنم  فلامذا  اشرتامها  قد  كان  إذا  نفيس 
ثم  احل��ان��وت.  صاحب  انشغال  فرصة 

الفكر  هذا  خضم  يف  وأن��ا  أتابعه  أزل  مل 
ح��ت��ى م��ر ب��ب��ائ��ع رم���ان ف��ت��وق��ف عنده 
وأخذ  تغّفله  حتى  يراقبه  هنيهة،ومازال 
منه رمانتن وتابع سريه فدهشت ألمره، 
أيضا،  اشرتامها  قد  لعله  نفيس  يف  وقلت 
ثم تساءلت: ولكن ملاذا أخذ الرمانتن يف 

غفلة من بائع الرمان؟
وهنا  بمريض  مّر  حتى  أتابعه  أزل  مل  ثم 
يضع  وجدته  عندما  منتهاه،  عجبي  بلغ 
وهنا  يديه.  بن  والرمانتن  الرغيفن 
منك  رأي��ت  أن��ا  ل��ه:  وقلت  منه  اقرتبت 
شاهدته  ما  كل  له  وبينت  عجيبا  عمال 
منه، وسألته أن يوضح يل ذلك، فنظر إيل 

وقال: ألست جعفر بن حممد؟
بن  جعفر  أن��ا  صحيح،  حدسك  -ب��ىل، 

حممد.
حسب  ولك  اهلل  رسول  ابن  أنت  فقال: 
رشف  ينفعك  ما  ولكن  أصيل  ونسب 

أصلك مع جهلك؟
فقلت: أي جهل رأيته مني؟

من  وج��ل:  ع��ز  اهلل  ق��ول  جهلت  ق��ال: 
جاء  ومن  أمثاهلا  عرش  فله  باحلسنة  جاء 
بالسيئة فال جيزى إال مثلها وإين ملا رسقت 
سيئتن،  اق��رتف��ت  ق��د  كنت  الرغيفن 
اقرتفت  قد  كنت  الرمانتن  رسقت  وملا 

تصدقت  فلام  سيئات  أربع  فهذه  سيئتن 
حسنة  أربعون  يل  كان  منها  واحدة  بكل 
سيئات  أربع  حسنة  أربعن  من  فانتقص 

فيبقى يل ست وثالثون حسنة.
اجلاهل  أن��ت  أم��ك،  ثكلتك  ل��ه:  فقلت 
تعاىل:  اهلل  قول  سمعت  أما   ، اهلل  بكتاب 
إنك ملا رسقت  املتقن،  يتقبل اهلل من  إنام 
رسق��ت  ومل���ا  سيئتن  ك��ان��ا  ال��رغ��ي��ف��ن 
دفعتها  وملا  سيئتن  أيضا  كانتا  الرمانتن 
إىل غري صاحبها وبغري أمر صاحبها كنت 
أربعن  تضف  ومل  سيئات  أربع  أضفت 

حسنة إىل أربع سيئات.
قال اإلمام عليه السالم وتركته وهو عىل 

هذه احلال يالحقني ببرصه وانرصفت.
من  السالم  عليه  اإلم��ام  انتهى  وعندما 
نقل هذه القصة إىل أصحابه توجه إليهم 
وقال: بمثل هذا التأويل القبيح املستنكر 

يضّلون ويضّلون

كان للصادق )عليه السالم( ابٌن ، فبينام هو يميش بن يديه إذ غّص فامت، فبكى وقال: لئن أخذَت لقد أبقيَت ، ولئن ابتليَت لقد 
عافيت .. ثم مُحل إىل النساء ، فلام رأينه رصخن ، فأقسم عليهن أن ال يرصخن ، فلام أخرجه للدفن قال: سبحان من يقتل أوالدنا 
وال نزداد له إال حّبا ، فلام دفنه قال:  يا بني !.. وّسع اهلل يف رضحيك ، وجع بينك وبن نبيك .. وقال )عليه السالم(: إّنا قوم نسأل 

اهلل ما نحب فيمن نحب فيعطينا ، فإذا أحب ما نكره فيمن نحب رضينا. 

الرضا بالقضاء 

تعظيم العامة
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اصحاهبا  حياول  االفكار  ختتلف  عندما 
بغية  املوثقة  بالنصوص  االستشهاد 
خيالف  م��ا  ورد  ب��ه  ي��ؤم��ن  م��ا  تثبيت 
من  اصوله  له  االستشهاد  وه��ذا  فكره 
مصادر  يف  واعتامده  النص  وثاقة  حيث 
املخالف واالهم فيها فهم النص وعدم 
هي  التدليس  اساليب  بن  ومن  تدليسه 
برت النص اي االستشهاد بنصفه من غري 

االهتامم بملحقاته .
العلامنية كثريا ما توجه نقدها لنصوص 
وعمدهتا  االسالمي  اخلطاب  يعتمدها 
ان بعض  ن��رى  ال��ق��راين، هل��ذا  ال��ن��ص 
القرآنية  باآليات  يستشهدون  العلامنين 
اي  سطحي  منظور  او  منظورهم  وفق 
االخذ بالظواهر دون املقصود املطلوب 

من النص .
للدكتور  واملعنوية  العقالنية  كتاب  يف 
مصطفى ملكيان ) ص/371( استشهد 
حكم  عليها  وحكم  قرآنية  آلية  بنص 
والتعليل،  الدليل  لكم  سيتبن  فاسد 
قل   ( القران  كالم  :«ان  ملكيان  يقول 
هاتوا برهانكم ان كنتم صادقن ()البقرة 
111( ، او مقولة سقراط ) املعيشة غري 
اقوال  هي  احلياة(  تستحق  ال  املجربة 
باعجاب  االن  حل��د  حت��ظ  مل  اهن��ا  يبدو 

الشطر   ،« ال��ن��اس  معظم  وت��رح��ي��ب 
مؤاخذات  فيه  االستشهاد  من  االول 
كثرية واوهلا انه قال كالم القران بل هو 
كالم اهلل عز وجل ، ومن ثم استشهاده 
كاملة  اآلي��ة  ذكر  ولو  اية  بنصف  جاء 
الصورة  ستتضح  بعدها  وما  قبلها  وما 
قال  الذي  النص  هلذا  والبليغة  السليمة 
عنه ملكيان انه ال يعجب معظم الناس ، 
فاآلية تقول :« وقالوا لن يدخل اجلنة اال 
امانيهم  تلك  نصارى  او  هودا  كان  من 
صادقن«،  كنتم  ان  برهانكم  هاتوا  قل 
فاآلية ختاطب من ادعى ان اجلنة يدخلها 
الكالم  بان هذا  فقط  والنصارى  اليهود 
ال برهان عليه وهذه االية هي مصداقها 
عىل  »البينة  الرشيف  النبوي  احلديث 
فان   ، انكر«  ادعى واليمن عىل من  من 
مدلول اآلية هو قانون ان كل من يدعي 
وليس  بالبينة  يايت  ان  عليه  معن  ادعاء 
من ادعى عليه هو امللزم بان يايت بالبينة 
بنتيجة  االية  وجل  عز  اهلل  واكمل  بل   ،
مهمة يف اآلية التي بعدها ختص البرشية 
بىل   »: وجل  عز  اهلل  قال  عندما  جيعهم 
من اسلم وجهه هلل وهو حمسن فله اجره 
عند ربه والخوف عليهم والهم حيزنون 
� 112� » حيث هنا التأكيد عىل ان الذي 

يدخل اجلنة هو من يؤمن ويسلم وجهه 
هلل عز وجل وطبقا لرشوطها من غري ان 

يذكر الديانة .
لتثبت  بعدها  التي  االي��ة  ج��اءت  ب��ل 
عىل  حكرا  اجلنة  ان  ادع��ى  من  تناقض 
وقالت   »: بقوله  والنصارى  اليهود 
شء  ع��ىل  ال��ن��ص��ارى  ليست  ال��ي��ه��ود 
عىل  اليهود  ليست  النصارى  وقالت 
االخر  بعضهم  يكفر  فعندما  شء...« 
فكيف يقولون ال يدخل اجلنة اال منهم 
وهنا جاء االستدالل االهلي عىل تناقض 

افكارهم وهشاشة ادعاءاهتم .
قانون  او  فكرة  يعطي  القرآين  فالنص 
استشهد  الذي  النص  ما هو عليه  وهذا 
به ملكيان وادعائه بانه ال يعجب معظم 
الناس واذا تركنا كل ما ال يعجب الناس 

فاننا نقود انفسنا اىل اهلاوية .
فان  س��ق��راط  بقول  االس��ت��دالل  وام��ا 
مقولته فلسفية وفيها جانب من الصحة 
فلسفيا حسب ما قصده سقراط واخلطأ 
ونص  القرآين  النص  ملكيان  يقارن  ان 

سقراط .
منطقية  غري  استشهادات  هكذا  ومثل 

مبتورة كثرية جدا يف كتب العلامنين .

عندما يستشهد العلماني بالنص المبتور

لو سألوك 
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يعّد تاريخ اخلامس والعرشين من شوال، 
البيت  أهل  أتباع  عىل  احلزينة  األيام  من 
فقدت  اليوم  ففي هذا  السالم(،  )عليهم 
وسّيدها  إمامها  جعاء  اإلسالمية  األمة 
السالم(،  )عليه  الصادق  جعفر  اإلم��ام 
اإلمام  هذا  للهجرة،   148 سنة  وذل��ك 
منها  خت��ّرج  فقهية  مدرسًة  أّس��س  ال��ذي 
حّتى  وأئمتهم،  املسلمن  علامء  كبار 
باملذهب  يسّمى  الشيعي  امل��ذه��ب  أن 
الصادق  جعفر  إلمامنا  نسبة  اجلعفري 

)عليه أفضل الصالة والسالم(.
وأّكدهْتا  املؤّرخن،  من  جلٌة  ذكرها  وقد 
بأّنه  قالت  التي  الصحيحة  األخ��ب��ار 
اخلامس  يف  ُت��ويّف  عليه(  اهلّل  )صلوات 
 148 سنة  ش��ّوال  شهر  من  والعرشين 
من اهلجرة الرشيفة، متأّثرًا بسمٍّ دّسه إليه 
املنصور العّبايّس عىل  يد عامله عىل  املدينة 

حمّمد بن سليامن. 
أّما املصادر فهذه أشهرها:

ابن طاووس  للسّيد  الدعوات،  1. مهج 
من  إّن   :260 الصفحة  ع��ىل  فيه  ق��ال 
بالعبد  الدنيا  طلب  يبلغ  أن  العجب 
املخلوق من الرتاب والنطفة املاء املهن، 
اإلق��دام  يف  العاملن،  ل��رّب  املعاندة  إىل  
عىل  قتل موالنا الصادق جعفر بن حمّمد 
اآليات  تكرار  بعد  عليه«  اهلّل  »ص��وات 
للقتل  إحضاره  يكّرر  حّتى   الباهرات، 

يأمر  تارًة  م��ّرات [..  ]تسع  دفعات  سبع 
يقتل  أْن  خالد  أيب  موىل  مسلم  بن  رّزام 
احلرية  يف  عليه«  اهلّل  »سالُم  وهو  اإلمام 
بن  موسى   ابنه  مع  باغتياله  يأمر  تارًة  و 

جعفر.
قال قيس بن الربيع : حّدثني أيب الربيع، 
ترى   أما  قال:  يومًا  املنصور  دعاين  قال: 
قلت:  احلسينّي؟  هذا  عن  يبلغني  الذي 
بن  جعفر   : قال  سّيدي؟!  يا  هو  َمن  و 
دعا  ثّم  شأفته،  ألستأصلّن  اهلّلِ  و  حمّمد، 
بقائد من قّواده فقال: انطلق إىل املدينة يف 
فاهجْم عىل جعفر بن حمّمد  ألف رجل، 
ابنه موسى  بن جعفر  وخْذ رأسه ورأس 

يف مسريك.
تلك كانت نزعته، حّتى نّفذ جريمتُه دّسًا 

للسّم.
ضمن   ،93 اليقن:  أن��وار  مشارق   .2
السالم(:  )عليه  الصادق  اإلم��ام  أرسار 
أيب  قتَل  أراد  ملّا  املنصور  أّن  ذلك،  وِمن 
قومًا  استدعى  السالم(،  )عليه  اهللَّ  عبد 
من األعاجم يقال هلم الَبَعْرَعر ال يفهمون 
وال يعقلون، فخلع عليهم الديباج املثقل 
والوش املنسوج، ومُحلت إليهم األموال، 
ثّم استدعاهم - وكانوا مائة رجل - وقال 
للرتجان: قل هلم: إّن يل عدّوًا يدخل عيَلّ 

الليلة، فاقتلوه إذا دخل.
ممتثلن  ووق��ف��وا  أسلحتهم  ف��أخ��ذوا 

جعفرًا  )امل��ن��ص��وُر(  فاستدعى  ألم��ره، 
وحده،  يدخل  أن  وأمره  السالم«  »عليه 
عدّوي  هذا  هلم:  قل  للرتجان:  قال  ثّم 
َعْوَي  تعاَووا  اإلمام  دخل  فلاّم  عوه  فقطِّ
وكّتفوا  أسلحتهم،  وَرُم���وا  ال��ك��الب، 
ُسّجدًا  له  وخّروا  ظهورهم،  إىل  أيدهَيم 
فلاّم  ال���رتاب،  ع��ىل  وجوههم  وم��ّرغ��وا 
رأى املنصور ذاك خاف وقال ]للصادق 
»عليه السالم«[: ما جاء بك؟ قال »عليه 
مغتساًل  إاّل  جئُتك  وما  أنت،  السالم«: 
حمنَّطًا، فقال املنصور: معاذ اهللَّ أن يكون 

ما تزعم، ارجع راشدًا.
والقوم  ال��س��الم«  »عليه  جعفر  فخرج 
)املنصور(  فقال  ُسّجدًا،  وجوههم  عىل 
للرتجان: قل هلم: مِلَ ال قتلتم عدوَّ املِلك؟ 
يوم،  كلَّ  يلقانا  الذي  نا  وليَّ نقتُل  فقالوا: 
وْلده،  أمَر  الرجل  يدّبر  ُأمورنا كام  ويدّبر 
املنصور  فخاف  سواه؟!  ولّيًا  نعِرف  وال 
من قوهلم، فرّسحهم حتت الليل، ثّم قتَله 

»عليه السالم« بعد ذلك بالسّم.
نقل   ،399  :3 طالب  أيب  آل  مناقب   .3
الصدوق  الشيخ  عن  آش��وب  شهر  ابن 
سّمه  ال��ق��ّم��ّي:  جعفر  أب��و  ق��ال  ق��ائ��اًل: 

املنصور.
فسالٌم عىل إماِمنا يوم ولد ويوم استشهد 

ويوم يبعث حّيا.

مناسبة حدث

25 شوال..

 فقٌد يفجُع األّمة
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خوذة  تطوير  عىل  سامسونغ  لرشكة  االلكرتونية  التقنيات  خرباء  أكد 
متكاملة للواقع االفرتايض، قادرة عىل تتبع حركة عيني ويدي املستخدم. 
بمعاجلات  م��زودة  اجلديدة  اخل��وذة  ان  االلكرتونيات  يف  املختص  املوقع  وبن 
 ARM Mali G71 9 ، باإلضافة إىل معالج رسومات Exynos متطورة سداسية النوى، من نوع
حركة  تتبع  عىل  قدرهتا  اخلوذة  يف  ميزة  أهم  أن  WQHD+.موضحن  بدقة  وشاشتن   MP20
العينن واليدين عند املستخدمن، ومن خالل متابعة حركة العيون تقوم اخلوذة بزيادة حدة الصورة 
يف أماكن معينة من الشاشة وختفيضها يف أماكن أخرى وتقديم جتربة الواقع االفرتايض للمستخدم 
بشكل أفضل. يذكر أن هذه اخلوذة ستكون ثالث جهاز للرؤية االفرتاضية الذي تطرحه سامسونغ، 

فقد طرحت سابقا نظارتن خمصصتن لتلك التكنولوجيا.

النفايات  مشكلة  من  للحد  جديدة  طريقة  الفضائية  ناسا  وكالة  ابتكرت 
وهتدد  ُتعرقل  ،التي   املهجورة  االصطناعية  األقامر  عن  الناجتة  الفضائية، 
السياحة املستقبلية، وذلك باستخدام جهاز مزود بمواد الصقة خاصة للعمل 
املوجودة  اللزجة،  املربعات  من  باستخدام شبكة  اجلهاز  ويعمل  الفضاء.  يف 
نفايات  ذلك  يف  بام  احلطام،  تلتقط  رقيقة  الصقة  أرشطة  مع  الذراعن،  عىل 
وحول  الفضاء  يف  يسبح  حيث  املسطحة،  الشمسية  واألل��واح  الصواريخ 
كوكب االرض 500 ألف قطعة، تقريبا، من املستهلكة التي أطلقها اإلنسان. 
ويدور احلطام الفضائي برسعة تصل إىل 28 ألف كلم/ الساعة، وقام باحثون 
من  لزجة  أقدام  عىل  اجلديد  التصميم  بوضع  النفاث،  للدفع  ناسا  خمترب  من 
مواد طبيعية، مزودة بلوحات جمهرية صغرية، يصدر عنها تيار كهربائي عندما 
الدولية  الفضاء  حمطة  إىل  املبتكر  اجلهاز  الباحثون  وأرسل  اجل��دار.  تلمس 

لالختبار، الرساله لالختبار يف فراغ الفضاء.

جلهاز  املفاتيح  لوحة  من  حمدثة  نسخة  اخ��ريا  ميكروسوفت  رشكة  طرحت 
الكومبيوتر، اطلقت عليها اسم لوحة املفاتيح احلديثة مليكروسوفت، التي حتتوي 
عىل قارئ بصامت األصابع املدمج يف أجهزة الكمبيوتر ووصفتها الرشكة  بأهنا 
أحدث لوحة مفاتيح يف العامل. وأشارت الرشكة األمريكية، إىل أن لوحة املفاتيح 
اجلديدة )مودرن كيبورد( أول لوحة مفاتيح يف العامل مزّودة بقارئ بصمة أصابع 
كتابة  عن  كافة  مستخدميها  اجلديدة  املفاتيح  لوحة  وستغني  للمستخدمن. 
كلامت رس معّقدة لفتح حساباهتم، وستكتفي بوجود قارئ البصمة املوجود بن 
زَري ALT وCTRL. إضافة إىل مزايا أخرى وبتصميم جديد مع هيكل من 
األملنيوم، واملعدن عىل جيع جوانبه، وهو يأيت بقياسن 13 و15 بوصة وبلونن 
يأيت  أنه  مفاتيح جديدة، كام  لوحة  إىل  والرمادي.إضافة  الفيض  جديدين، مها: 
 Touch ID األصابع  بصامت  وحساس   Touch Bar اللمس«  ب�«رشيط 

الذي يأيت للمرة األوىل إىل حواسبها الشخصية، وهو مدمج مع زر الطاقة.

حول العالم
خوذة متطورة للواقع االفتراضيمنوعات

 تتبع حركة األيدي والعيون..!

ناسا تمهد للسياحة الفضائية بحل ثوري للتخلص من نفايات الفضاء..!

لوحة مفاتيح الكومبيوتر تعمل ببصمة االصابع ..!

روبوت متطور لمساعدة ذوي االحتياجات الخاصة..!
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ملساعدة  خصيصا  صممت  معدلة،  روبوتات  باستعراض  وامريكيون  يابانيون  علامء  قام 
ذوي االحتياجات اخلاصة يف الشؤون املنزلية. وذلك بتطوير منظومة إلكرتونية قادرة عىل 
مساعدة الروبوتات باإلمساك باألشياء الصغرية، بدقة تصل إىل 99% تقريبا، وفقا للخرباء 
تعديله  وتم   ،2015 عام  مرة  ألول  ُطّور  الذي  للروبوت  الراعية  اجلهة  تويوتا  رشكة  يف 
بواسطة  بعد  عن  به  التحكم  طريق  عن  املنزلية  املهام  من  بالعديد  القيام  عىل  قادر  مؤخرا، 
األجهزة الذكية. وهو مزود بقاعدة حممولة عىل عجالت صغرية، متكنه من التحرك بسهولة 
يف أرجاء املنزل، والكامريات املركبة عليه متكن املستخدم من رؤية األشياء عن بعد وتوجيهه 
الذكية. وأهم ما يميز هذا  يثبته املستخدمون عىل أجهزهتم  باستخدام تطبيق معن  جللبها، 
الروبوت هو دقة احلركة وقدرته عىل التقاط األشياء دون اإلرضار هبا. ويذكر ان عىل الرغم 
جعل  عن  عاجزا  بقي  العلم  أن  إال  األخرية،  السنوات  يف  الكبري  التكنولوجي  التطور  من 

حركة الروبوتات مشاهبة حلركات البرش بدقة %100. 

طور باحثون اسرتاليون أول ثمرة موز معززة بفيتامن )أ( يف العامل للمساعدة يف 
إنقاذ حياة آالف الناس وخاصة االطفال. ان تطوير املوز الغني بفيتامن )أ( يشكل 
االسرتالية  كوينزالند  جامعة  عليه  تقوم  النطاق  واسع  انساين  مرشوع  من  جزءا 
خاص.  بشكل  اوغندا  يف  للموز  الغذائي  املحتوى  حتسن  هبدف  للتكنولوجيا 
املوز تعترب غذاء اساسيا يف اوغندا، وأن  القائمون عىل املرشوع ان فاكهة  ويقول 
ركنا  بحلول 2020 ستكون  )أ(  بفيتامن  املعزز  للموز  االوغندين  زراعة  جتربة 
رئيسيا يف انقاذ االنسانية ألنه حيتوي عىل مستويات منخفضة من العنارص الغذائية 
الدقيقة السيام بروفيتامن )أ( واحلديد. الن نقص فيتامن )أ( ، ادى اىل وفاة ما 
بن 650 و700 الف شخص سنويا فضال عن اصابة اآلالف بالعمى. كام يؤدي 
الباحثون يف ان  املناعة وقد يؤثر عىل تطور املخ. ويأمل  نقصه اىل اضعاف جهاز 

يساعد املوز املطور حديثا  يف انقاذ حياة آالف من املواطنن يف عموم العامل.

جينيا  عالجا  م��رة،  ألول  الروسية،  نوفوسيبريسك  جامعة  يف  األحياء  علامء  اكتشف 
لتخفيض ضغط الدم، واوضحت الباحثة )آسيا ليفينا( املرشفة عىل االكتشاف: إن أدوية 
حمددة  جينات  تستهدف  استخدمناها  التي  النووي  احلمض  شظايا  عىل  املحتوية  النانو 
لنا أن استنشاق تلك األدوية خيفض الضغط لفرتة  الدم. واتضح  مشاركة يف رفع ضغط 
طويلة خالفا للعقاقري الكالسيكية التي جيب تعاطيها يوميا. واستخدمت ليفينا وزمالؤها 
يف اجلامعة، ما يسمى ب� أليغنوكليوتيد، أي سالسل قصرية من احلمض النووي تتألف من 
الدم، تسمح  ارتفاع ضغط  10–20 محضا، إلعداد طريقة جديدة مبدئيا ملكافحة مرض 
بالتخلص من ارتفاعه يف األوعية الدموية ملدة طويلة، مؤكدة إن العالج اجليني واألودية 
القائمة عليه لن تظهر يف الصيدليات إال بعد اختتام التجارب املختربية عىل احليوانات، أي 

بعد بضعة أعوام.

حول العالم
منوعات علماء اآلثار يعثرون على

علماء يكتشفون عالجا جينيا الرتفاع ضغط الدم..!

تطوير أول )موزة ( إلنقاذ حياة اإلنسان ..!

روبوت متطور لمساعدة ذوي االحتياجات الخاصة..!
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يف  والثقافية  الفكرية  الشؤون  قسِم  عن 
كتاب  صدر  املقدسة،  احلسينية  العتبة 
لفاطمة  واالجتامعية  السياسية  )احلياة 
من  عليها-(  اهلل  صلوات   - ال��زه��راء 
يقول  وال��ذي  إسامعيل(  )حممد  تأليف 
فاطمة  ع��ن  »احل���دي���ث  م��ق��دم��ت��ه:  يف 
مظلومية  خيترص  السالم  عليها  الزهراء 
أصاهبم  وما  السالم  عليهم  البيت  أهل 
مدى  عىل  وشيعتهم  ذريتهم  وأص��اب 
من  مرحلة  خيترص  كام  السنن،  مئات 
املجتمع  عاشها  التي  امل��راح��ل  أخطر 
التجارب،  اإلسالمي، وجتربة من أقسى 
وتقلبات  أح��داث  ذل��ك من  راف��ق  وم��ا 
كادت أن تسحق ومتحق كّل اإلنجازات 

النبي حممد  بقيادة  املسلمون  التي حققها 
ومن  فحسب  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىل 
خاصة  أمهية  احلديث  هذا  يكتسب  هنا 
نظرًا للدور الريادي الذي أخذته فاطمة 
املرحلة  تلك  يف  السالم  عليها  الزهراء 
فيها  ويشيب  الكبري  فيها  )هي��رم  التي 
يلقى  حتى  مؤمن  فيها  ويكدح  الصغري 

رّبه(.
أن  صفحات  ع��دة  يف  نستطيع  ال  وق��د 
فاطمة  حياة  تفاصيل  من  كثريًا  نالمس 
نشأهتا وحتى  منذ  السالم  عليها  الزهراء 
سوف  ولكننا  األعىل،  بالرفيق  التحاقها 
نحاول أْن نلقي بعض األضواء عىل أهم 
املفاصل يف تارخيها والسيام ومضات من 

قّدمنا  قد  نكون  عّلنا  وجهادها  مواقفها 
إىل  خالله  من  نتقرب  متواضعًا  عماًل 
عند  شفيعتنا  تكون  عساها  نبينا  بضعة 
ينفع مال وال بنون  العاملن )يوم ال  رب 

إاّل من أتى اهلل بقلب سليم(«.

تقدير  نالت  التي  املصنفات  م��ن  ُيعترب 
املؤلف  قبل  من  املبذولة  للجهود  املركز 
املقدسة  كربالء  لتأريخ  مكثف  استقراء  يف 
عرب عصورها املختلفة وهو يف سبعة أجزاء 

أربعٌة منها مطبوعٌة سابقًا.
يف  مهمة  تارخيية  موسوعة  عن  عبارة  وهو 
أستعرض  حيث  املقدسة  كربالء  تأريخ 
بعد  كربالء  تأريخ  األول  اجلزء  يف  املؤلف 

وحركة  الطف،  وواقعة  اإلسالمي  الفتح 
التوابن، وتشييد القرب الش�ريف يف عامراته 
السبع، وزيارة امللوك والسالطن ووصف 

الروضة املقدسة.
الطف  ال��ث��اين ح��ادث��ة  اجل���زء  وت��ن��اول يف 
من  الشهداء  بأسامء  قائمة  مع  وتفاصيلها 
اإلمام  أصحاب  ومن  األطهار،  البيت  آل 
من  ذلك  تال  وما  السالم(  )عليه  احلسن 

زيارات املوالن واملحبن عرب القرون.
الصفوي  النفوذ  اىل  الثالث  أشار اجلزء  فيام 
يف العراق ومن ثم العثامين، ثم تصفح تأريخ 
كربالء من القرن العارش اهلجري اىل القرن 
الثالث عرش يف تراجم رجال العلم والوالة 

والرحالة ....
ال��راب��ع ع��ىل ظهور بعض  ث��م رّك��ز اجل��زء 
وتفيش  املنحرفة،  اإلسالمية  احل��رك��ات 
األمراض، وغالء األسعار، وبعض املظاهر 

الثقافية.
بعض  اخلامس  اجل��زء  يف  أستعرض  فقد 
احل��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة، وق����دوم ال��رح��ال��ة 
األرس  ألشهر  موجز  وتأريخ  األج��ان��ب، 

والعوائل الكربالئية وجذورهم القبلية.
أما اجلزء السادس فكان من نصيب املقاومة 
ووج��ود  الربيطاين  للمحتل  وتصويرها 
كربالء  ودور  ذل��ك  يف  الدينية  املرجعية 
فيصل  امللك  واستقبال  العرشين  ثورة  يف 

األول.
السابع  اجلزء  يف  اإلداري  باجلانب  وأهتّم 
العثامنية  احلقبتن  يف  اإلداري���ن  واحلكام 
األنساب  بعض  وتفصيل  الوطني  واحلكم 

املعروفة يف كربالء.
إع��داد  ك��ان من  ال��ذي  الثامن  اجل��زء  وأم��ا 
املتعلقة هبذه  الفهارس  املركز خمتصًا بجمع 

املوسوعة.

اصدارات

كتاب جديد يلّخص حياة سيدتنا الزهراء

كتاب )مدينة الحسين(..
 الصادر عن مركز كربالء للدراسات والبحوث

تأليف: محمد حسن مصطفى الكليدار آل طعمة
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النرش  بشعبة  التأليف  وحدة  عن  صدر 
جديد  كتاب  املقدسة،  احلسينية  بالعتبة 

كاظم  جواد  سامي  والباحث  للكاتب 
الثاين(  � اجلزء  بعنوان )هل أنت مثقف 
والذي يأيت ضمن الكتب التثقيفية التي 
إلثراء  إصدارها  عىل  الكاتب  حيرص 
لرشحية  وخاصة  املجتمع  لدى  املعرفة 

الشباب.
ال  قد  كتابه:  مقدمة  يف  املؤلف  ويقول 
اكون ملهاًم يف هذا الكتاب لكنني اعمل 
جيعل  التأليف  يف  اسلوب  اعتامد  عىل 
واالفضل  كتابايت  من  يمل  ال  القارئ 
من  وخ��ال��ي��ة  منوعة  ت��ك��ون  ان  فيها 
ان طبع مرتن  بعد  النمطية، وهلل احلمد 

االول )مع االعتذار ان كان يف الكتاب 
طلبات  وم��ع  مطبعي(  او  فني  خطا 
معي  حصل  كام  الثاين  باصدار  االخوة 
اهلل  عىل  توكلت  ت��ق��رأين،  ال  كتاب  يف 
مناسبا  اراه  ما  اجع  وب��دأت  وجل  عز 
هبا  يتسلح  حتى  الثقافية  املعلومات  من 
حيرض  عندما  اطالع  ذا  ليكون  القارئ 
ديني  نقاش  يف  يدخل  او  ثقايف  جملس 
مع االخرين او يكون عىل اطالع بامهية 
عىل  من  ت��روج  التي  الثقافات  بعض 

وسائل االعالم ال سيام االنرتنيت.  

احلسن  اإلم��ام  مركز  عن  حديثًا  ص��دَر 
العتبة  يف  والبكم  للصم  السالم(  )عليه 
اإلش��اري  القاموس  املقدسة،  احلسينية 
نوعه  من  األول  يعد  ال��ذي  اإلسالمي 
الرشحية  هل��ذه  خدمة  وج��اَء  ال��ع��راق  يف 

اإلنسانية.
وقال مدير املركز باسم العطواين ان »هذا 
املركز  عمل  بواكري  من  هو  القاموس 
التي تصب يف خدمة  املشاريع  أهم  ومن 
احلسينية  العتبة  أولتها  التي  الرشحية  هذه 
العام  وأمينها  الرشعي  ومتوليها  املقدسة 
اهتامم كبري كوهنا ظلت مغيبة عن مرسح 
تلق  فلم  طويل  لزمن  االجتامعية  احلياة 

الراعية واالهتامم الكايف إال نادرًا«.
القاموس  »يعترب  العطواين،  وأض��اف 

العراق  يف  نوعها  م��ن  األوىل  امل��ب��ادرة 
التي  املفردات اإلسالمية  جلمع وتعريف 
حيتاجها األصم املسلم أينام وجد للتحاور 
عرب  س��واء  ال��دول  خمتلف  يف  اقرأنه  مع 
بوسائل  املبارش  غري  او  املبارش  احل��وار 
باستخدام  املختلفة  االجتامعي  التواصل 
الفيديوي  والتصوير  ال��ك��ام��ريا  تقنية 
بالنسبة  القاموس  أمهية  تتضح  ,وكذلك 
للعاملن يف جمال الرتجة واملتعاطن للغة 
والصم  واملربن  املعلمن  من  اإلش��ارة 
وذوهي���م وأص��دق��ائ��ه��م وزم��الئ��ه��م يف 

العمل«.
ان  حياول  »القاموس  ان  العطواين  وبّن 
واملفاهيم  باملعلومات  غنية  م��ادة  يقّدم 
القران  م��ن  الثقافية  وال��رم��وز  الدينية 

وال��دع��اء  ال��رشي��ف  واحل��دي��ث  الكريم 
أهل  وأق���وال  وس��رية  املطهرة  والسنة 
يتعلق  البيت )عليهم السالم( وبعض ما 

بالعقيدة والفقه والتاريخ اإلسالمي«.

اصدارات

تساؤل صريح في كتاب جديد.. هل أنت مثّقف؟

القاموس اإلشاري اإلسالمي األول منه في العراق
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يقول حمدثي تعقيبا عىل حديثي: 
دعوة  ولبى  النداء  سمع  من  ان 
اهلل، يرى اليوم حصاد طاعته هو 
يرافق  دائام  والنرص  االنتصار، 
اىل  ليصل  ويصمد،  يصرب  من 
حيث مطلع الشمس اىل اهلدف، 
ونحن االن يف اهلدف من جديد.
حققت  ان  بعد  تقصد  -قلت، 
النرص،  م��ن  كفايتها  الفتوى 
هل  للشعب.  ال��ق��رار  يبقى 
وصنع  امل��واج��ه��ة  ب��م��ق��دوره 
اؤيد  نعم   الصعب..؟  االخيار 
املواجهة  الشعب  بمقدور  ان 
ال  والوطن  االرض  حيب  ومن 
قدسية  اج��ل  من  امل��وت  خي��اف 

ترابه، واذا اقرتن احلب بااليامن 
يف  والبغض  الرش  قوى  كل  فان 
ارادة  تقهر  ان  تستطيع  ال  العامل 
ملرجعياهتا  املطيعة  الشعوب 

االم.
يؤكد حمدثي بقوله: اهنم اطاعوه 
احلقيقية  والصورة  فانترصوا، 
احلقيقي،  النرص  ه��ي  للطاعة 
ان  نأمل  غالية  امنية  وال��ن��رص 
وتبقى  الواقع،  ارض  تثبت عىل 
شعارا مرفوعا يف كل مؤسسات 
النرص  استغالل  وعدم  الدولة، 
او  للرتضية  واخ��رى  للمتاجرة 
نتعلم  وان  اخل��واط��ر،  لتهدئة 
السري اىل االمام ونرتك اخلالفات 

ان  للعدو  الفرص  تصنع   التي 
عىل  ويستويل  ال��ع��رض  ينهش 
االرض قطعة بعد قطعة، وجتربة 
الضعف  معيار  كانت  )داعش( 
ال���ذي ص��ع��ب ال��وق��وف ام��ام 
اعجز  احلذر  لنا  وصور  اطامعه 
فجاء  جم���ازره،  نوقف  ان  م��ن 
املوازين  ليقلب  االنقاذ  صوت 

ليقول لنا : نكون او ال نكون.
املرجعية  اط��اع��ة  ان  -ق��ل��ت، 
صنع  م��ن  ه��و  العليا  الدينية 
واعرتف  احلقيقي،  النرص  هذا 
بذلك اجلميع املحب واملبغض، 
االمور  زمام  بيده  من  امام  لذا 
السياسية الكثري من املسؤوليات 

التي  التحديات  م��ن  والكثري 
احلاسمة  املواجهة  منه  تتطلب 
واحل��ازم��ة يف اخت��اذ ال��ق��رارات 
النرص  عىل  املحافظة  يف  اجلريئة 
املغردين  املنفلتن  وحم��اس��ب��ة 
واالرض  الوطن  رسب  خارج 
وامل��ق��دس��ات، وال��ق��ض��اء عىل 
رشيان الفساد يف اركان الدولة، 
العمران  طاقات  يزحف  وان 
بن  ما  ويساوي  االرايض  عىل 
بمنتوج  وال��زراع��ة  الصناعة 
نرى  ان  نريد  خالص.  عراقي 
به  تفكر  م��ا  بمستوى  ال��ع��راق 
املرجعية الدينية بتوفري اخلدمات 
االرض  عىل  اشكاهلا  بمختلف 
وليس  ال��ع��ام  للصالح  خدمة 

خصصة.
ميدان  خوض  ان   : حمدثي  قال 
امل���وارد  واس��ت��غ��الل  التنمية 
واع��ادة  والصناعية  الزراعية 
االرض  باحرتام  املواطنة  تأهيل 
تتطلب  وال��ق��ان��ون،  واالن��س��ان 
ن��ف��س ال��ش��ج��اع��ة وال��ب��ط��ول��ة 
واالق�����دام واالن��ت��ص��ار ال��ذي 
دماء  وصنعته  االبطال  خاضه 
عن  الدفاع  معارك  يف  الشهداء 

العرض واالرض واملقدسات.
ويف  االن  امل��ط��ل��وب   : -ق��ل��ت 
واحل��رج��ة  املهمة  ال��ف��رتة  ه��ذه 
وخملص  غيور  عراقي  كل  من 
ان  بمرجعيته  مؤمن  لعراقيته 
الصعب  اخليار  مواجهة  يف  يبدأ 
بكل  الفساد(  عىل  القضاء  )هو 
اشكاله، حتى نعود اىل الوصف 
بعباده  به  تعاىل  اهلل  الذي وصفه 
امل��خ��ل��ص��ن)ك��ن��ت��م خ���ري ام��ة 
اخرجت للناس(.                                  

حيدر عاشور

ــدى  اح نشرتها  الــصــورة  هـــذه   *
مقالها  ضمن  االمريكية  الصحف 

االفتتاحي  )هيئة التحرير(.

• وانتصر العراق... 
وأثمرت الفتوى الكفائية المقدسة انتصارا باهرا، في الوقت الذي تتوقف فيه نبضات 
القلوب )الداعشية( العالمية والمحلية، وهي ترصد القرار الكفائي القائل للهزيمة )ال(، 
فلوال فتواه لتقاسمت دولة الخرافة) داعش( االن االرضي العراقية مع الدول المحرضة 
والممولة، وغاب الوطن وهدمت المقدسات وتكالبت على الشعب النوائب.. المطلوب 
لحظة تعقل والوقوف مع الضمير،وترك الغرور واالبتعاد عن العنجهية الفارغة، وخلق 
الخيار الصعب للمحافظة على الوطن، وان نتفق امام القادمات من عاديات الزمن ان 

نقاتل، ونصبر، ونصمد لبناء دولة قوية لوائها االسالم والسالم.

أطاعوك فانتصروا
يخيرنا

مقاالت
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فإننا  االرض  طواغيت  كل  تتبعنا  لو 
هي  ملكهم  تثبيت  دع��ائ��م  ان  سنجد 
القران  منها  حذرنا  التي  التحذيرات 
والسنة ، فان هؤالء الطواغيت يقراون ما 
هو نقطة ضعف االنسان من خالل حتذير 
اهلل عز وجل او املعصوم عليه السالم من 
عمل ما حتى ال نقع يف التهلكة نجد ان 
لالنسان  الطريق  يمهدون  الطواغيت 
الشارع  لنواهي  استدراجه  يتم  حتى 
االس��الم��ي ب��االع��ت��امد ع��ىل وس���اوس 
او  ضعيفي  من  يتمكن  ال��ذي  الشيطان 

عديمي االيامن.
هذا الطاغوت حالة سيئة مرفوضة تعترب 
 ، البرشية  املجتمعات  عىل  شء  اخطر 
ولكن هل هنالك االسوء من الطاغوت؟

نعم هنالك االسوء من الطاغوت ، هنالك 
حالة لو قورنت باحلكم الفاسد والفاسق 
فاهنا االسوء والفاسق هو االفضل ، هذه 
احلالة تقوم القوى االستكبارية بدراستها 

دراس��ة 
دق����ي����ق����ة 
احاديث  خ��الل  م��ن 
باملجتمع  تصل  حتى  املعصوم 
االسالمي اىل ادنى مستوى من الفوضوية 

والتخلف .
عليه  املؤمنن  امري  حلديث  دقيقة  نظرة 
او  ب��ر  ام��ري  م��ن  للناس  » الب��د  ال��س��الم 
فاجر« واالحتامل الثالث هو اليسء الذي 
مل يذكره االمام ولكنه اسوء من الفاجر، 
فاألفضل هو االمام الرب اي العادل وهلذا 
ذكره عليه السالم اوال ومن بعده االمام 
الفاجر هو االفضل من احلالة التي عليها 
يستطع  مل  ان  فانه  االختيار  يف  املجتمع 
اختيار حاكم عادل فالظامل افضل من ال 
حاكم، فالظامل له قانون حيكم به وقانونه 
االتعس  فاحلالة   ، قانون  هو  ولكن  ظامل 

هي حالة الالقانون.
وصل  هل  العراقي  الوضع  لنقرا  تعالوا 
؟  فوضوية  دول��ة  نكون  الن  احل��ال  بنا 
يقول  من  فان  اجلواب  يف  اختلفنا  ما  اذا 
فوضوية  يقول  من  هنالك  فوضوية  ال 
النه  ليس  االفضل  هو  الطاغية  وحكم 
االسوء،  هي  الفوضوية  الن  بل  طاغية 
؟  صورهتا  لنا  تتجىل  كيف  فالفوضوية 

 ، امل��يسء  حماسبة  عدم  خالل  من  تتجىل 
لواد  رادع  قانون  يوجد  ال  عندما  تتجىل 
الفساد  يتفشى  عندما  تتجىل  اجلريمة، 
اغلبها،  لنقل  بل  الدولة  مفاصل  كل  يف 
ما  اذا  باالطمئنان  تشعر  ال  عندما  تتجىل 

غصب حقك .
ما  شخص  اهتمك  لو  صديقي  سالت 
بالطمأنينة  ستشعر  فهل  باطلة  هتمة 
اجابني عىل  براءة ؟  بانك ستحصل عىل 
اف��اوض  حتى  بل   ، كال  ثم  كال  الفور 
املشتكي واعطيه ما يريد حتى يتنازل عن 

دعوته!!!!.
مما  ياس  من  فهنالك  املنطلق  هذا  ومن 
ودليل  الفوضوي  الوضع  من  فيه  هو 
اخر عىل هذه الفوضوية فاهلجرة الفاشلة 
عليها  اقدم  لإلنسانية  واملهينة  واملأساوية 
وضع  يف  البعض  حتى  ب��ل  الكثريون 
انه فكر باهلجرة ، وال احد  مايل ممتاز اال 
منها  اهلجرة مؤامرة خبيثة قصد  ان  ينكر 
احلشد الشعبي اال ان البعض منهم هاجر 
الزال  والبعض  وع��اد  ن��دم  والبعض 
قصدها.  التي  البلدان  تلك  يف  متسواًل 
فضلها  مل��اذا  املجروحة  الكرامة  ه��ذه 

العراقي عىل ما هو عليه يف بلده؟

يخيرنا

مقاالت

االمام علي )علية السالم(
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من  مؤذيًا  قواًل  سامعنا  عند  اجلارحة  الكلمة  آثار  حمو  أردن��ا  إذا 
، وكام قال شاعر احلكمة: صديٍق، أو عدوٍّ

جراحات السنان هلا الت�ئ�ام... وال يلتام ما جرح اللس��ان
وجرح السيف تدمله فيربى…ويبقى الدهر ما جرح اللسان

ولكي ال نصاب بمرض احلقد، والغضب، فعلينا بالعالج الشايف 
الوايف، وهو القرآن الكريم.

غالعالج موجود يف ثالثة مواضع يف القرآن الكريم: جاء يف أواخر 
َفَسبِّح  َيقولوَن  باِم  َصدُرَك  َيضيُق  َأنََّك  َنعَلُم  :«َوَلَقد  احلجر  سورة 
بَِحمِد َربَِّك َوُكن ِمَن الّساِجديَن«، ويف أواخر سورة طه :«َفاصرِب 
َوَقبَل  مِس  الشَّ ُطلوِع  َقبَل  َربِّ��كَ  بَِحمِد  َوَسبِّح  َيقولوَن  ما  َعىل 
يِل َفَسبِّح َوَأطراَف النَّهاِر لعّلَك ترىض«، ويف  ُغروهِبا َوِمن آناِء اللَّ
َقبَل  َربَِّك  بَِحمِد  َوَسبِّح  َيقولوَن  ما  :«َفاصرِب َعىل  أواخر سورة ق 
كلمة  بعد  تسبيح  كلمة  فجاءت  الُغروِب«،  َوَقبَل  مِس  الشَّ ُطلوع 

)يقولون( فورًا، أي عند سامع الكالم املؤذي .
الشّك أّن سالمة القلب أمر مهم، فالتسبيح وقاية للقلب من أذى 

الكالم، وجيعلك مستقّرًا مستأنسًا متفائاًل.

عامر الزويني

من األشياء العجيبة يف العامل، أن هنالك جمموعة من القبائل 
)عراقو(،  بأهل  نفسها  عىل  تطلق  تنزانيا،  يف  تعيش  التي 
نسبة إىل العراق، حيُث يؤكدون أهنم من ساللة السومريَن 

القدماء الذين عاشوا يف بالد ما بن النهرين. 
يصل عدد هذه القبائل ل� )200 قبيلة( وعدد أفرادها حوايل 
إْذ  مليون مواطن، وهنالك شء غريب جدا عنهم،  نصف 
أهنم  غري  أخرى  تسمية  بأي  أنفسهم  يسمون  أن  يرفضون 
عراقيون ويقولون أهنم من أهل سومر وعندهم معلومات 
املدن  أسامء  يعرفون  فهم  الدهشة؛  يثري  الذي  تارخيهم  عن 
القديمة،  السومرية  العراق وحيفظون األساطري  التارخيية يف 
كام أن طريقة زراعتهم بالضبط كأهل سومر القدماء، ناهيك 
الطقوس  وبعض  القديمة  العراقية  األك��الت  ذات  عن 

والعادات. 
بالفعل  وإنام  أفارقة،  ليسوا  أهنم  )عراقو(  أهل  أغلب  يؤّكد 
أماكن  عن  للبحث  تنزانيا  إىل  العراق  من  نزحوا  سومرين 

أخرى للعيش والزراعة وذلك قبل )3 آالف سنة(.
وهنري  أبيا  )أنتوين  للمؤلفن  أفريقيا  موسوعة  املصدر: 

لويس غيتس(/  املجلد األول.

يف القرن السادس عرش، وبالتحديد يف إحدى القرى األملانية، كان هناك طفل يدعي )جاوس( وكان طالبًا ذكيًا؛ وكان كلام سأل مدرس 
الرياضيات سؤااًل كان جاوس هو السابق لإلجابة عىل السؤال فيحرم بذلك زمالَءه يف الصف من فرصه التفكري يف اإلجابة.

ويف أحد املرات سأل املدرس سؤااًل صعبًا.. فأجاب عليه جاوس بشكل رسيع، مما أغضب مدرسه، فأعطاه املدرس مسألة حسابية وقال: 
قال جاوس  بالتحديد  دقائق  بعد 5  املجال لآلخرين..  الدرس ويفسح  يلهيه عن  ناتج جع األعداد من 1 إىل100 طبعًا كي  أوجد يل 

بصوت منفعل: 5050!
فصفعه املدّرس عيل وجهه وقال: هل متزح، أين حساباتك؟! قال جاوس: اكتشفُت أن هناك عالقة بن 99 و1 وجمموعها =100 وأيضا 
98 و2 تساوي 100 و97 و3 تساوي 100 وهكذا إىل 51 و 49 واكتشفُت بأين حصلت عىل 50 زوجًا من األعداد! وبذلك ألفت قانونًا 
عامًا حلساب هذه املسألة وأصبح الناتج )5050(. فاندهش املدّرس من هذه العبقرية ومْل يعلم أنه صفع يف تلك اللحظة )العامل فريدريتش 

جاوس( أحد أشهر ثالثة علامء رياضيات يف التاريخ.

عالُجك موجود.. 

 أهل )عراقو( 

أشهر صفعة في التاريخ ..!
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صورة وتعليق

* تعترب قرنية العن يف جسم اإلنسان، اجلزء الوحيد الذي ال يصله 
الدم أبدًا. 

* كمية احلرارة املنبعثة من جسم اإلنسان العادي يف اليوم الواحد، 
تكفي لتسخن أربعن لرتًا من املاء لدرجة الغليان. 

* بشكٍل عام، تتميز األذن اليرسى بأهنا األكثر قدرًة عىل السمع من 
األذن اليمنى. 

* يقطع الدم يف جسم اإلنسان، بام يعادل مسافة تسعة كيلومرتات 
يوميًا يف الرشاين واألوردة. 

* يوجد يف جسم اإلنسان حوايل مخسة وعرشين بليون كرة دموية. 
طول األوعية الدموية يف جسم اإلنسان حوايل ستمئة ألف كيلومرت.

* يستخدم اإلنسان أثناء الكالم ما بن سبعن وثامنن عضلة.

م
عل

ل ت
ه

اللهم   : ؛ فقال  فألّح عليه فأعطاه   ، أبو عون رجال فمنعه  * سأل 
آجرنا وإياهم ، نسأهلم إحلافا ويعطوننا كرها ، فال يبارك اهللَّ لنا فيها 

وال يؤجرهم عليها.
* وقف أعرابّى سائل عىل باب وسأل ؛ فأجابه رجل وقال : ليس 

هاهنا أحد .
فقال : إنك أحد لو جعل اهللَّ فيك بركة .

ذكر شيء
 من نوادر السّؤال
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