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نعم لوجه اهلل وليس للبخس

كث��رًا منا يعمل او يترصف ترصفًا معينًا يرج��و من ورائه رضا اهلل )عزَّ 
وجل( وقبوله عىل ان يكون ذخرًا لنا يوم احلساب وبعض االحيان تكون 
الترصف��ات هي اعامل خر للغر، وقد تتعرض هذه االعامل للبخس او 
مصادرة جهود، نعم اهنا عند اهلل )جّل وعال( سوف ال تضيع وال ليس 

من الصحيح ان نضيع حقوقنا يف االمتياز.
احلش��د الش��عبي والقوات العراقية البطلة بكلِّ أصنافه��ا هلا الفضل يف 
االنتص��ارات الت��ي حققته��ا يف معاركها االخرة والت��ي جاءت بفضل 
الدم��اء الزكية للش��هداء وللجرح��ى، اما ان ي��أيت من يتطّفل ليس��ّيس 
االنتصارات او حياول تغير بوصلتها اىل جهة ال عالقة هلا باملعارك التي 
مل يكن هلا دور س��لبي فه��ذا امر مرفوض والبد لن��ا ان نضع االمور يف 
نصاهبا وان نجعل ظل القوات العراقية بكل صنوفها التي اش��ركت يف 

املعارك هي االنتصارات التي حققتها يف معارك العز والتحرير.
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99 ( كذل��ك نق��ص عليك من أنباء ما قد س��بق من أخبار االمور املاضي��ة واالمم الدارجة تبرصة لك وزي��ادة يف علمك وتكثرا 
ملعجزاتك وتنبيها وتذكرا للمس��تبرصين من أمتك وقد آتيناك من لدنا ذكرا كتابا مش��تمال عىل هذه األقاصيص واألخبار حقيقا 

بالتفكر واألعتبار .. ) 100( من أعرض عنه فإنه حيمل يوم القيامة وزرا عقوبة ثقيلة فادحة عىل كفره وذنوبه .
) 101( خالدين فيه يف الوزر وساء هلم يوم القيامة محال . ) 102 ( يوم ينفخ يف الصور وقريء نفخ بالنون ونحرش املجرمني يومئذ 
وق��رء حيرش املجرمون زرقا قيل يعني زرق العيون ألن الزرقة أس��وء أل��وان العني وأبغضها عند العرب وقيل أي عمياء فإن حدقة 
األعمى تزراق وقيل عطاشا يظهر يف أعينهم كالزرقة .. والقمي تكون أعينهم مزرقة ال يقدرون أن يطرفوها . ) 103 ( يتخافتون 
بينهم حيفظون أصواهتم ملا يمأل صدورهم من الرعب واهلول إن لبثتم إال عرشا يستقرصون مدة لبثهم يف الدنيا أو يف القرب لزواهلا 
. ) 104 ( نحن أعلم بام يقولون وهو مدة لبثهم إذ يقول أمثلهم طريقة أعدهلم، يف القمي أعلمهم وأصلحهم إن لبثتم إال يوما .

) 105 ( ويسئلونك عن اجلبال عن مال أمرها فقل ينسفها ريب نسفا جيعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح فيفرقها .
يف املجم��ع إن رج��ال من ثقيف س��أل النبي صىل اهلل عليه وآل��ه كيف يكون اجلبال مع عظمها يوم القيامة فقال إن اهلل يس��وقها بأن 
جيعلها كالرمال ثم يرس��ل عليها الرياح فتفرقها .. ) 106 ( فيذرها فيذر مقارها أو األرض وإضامرها من غر ذكر لداللة اجلبال 
عليه��ا كقول��ه ما ترك عليها من دابة قاعا خاليا صفصفا مس��تويا كان أجزاؤها عىل صف واح��د .. القمي القاع الذي ال تراب فيه 
والصفص��ف ال��ذي ال نب��ات له .. ) 107 ( ال ت��رى فيها عوجا وال أمتا إعوجاج��ا وال نتوا القمي قال األم��ت األرتفاع والعوج 
احل��زون والركوات قيل األحوال الثالثة مرتبة فاألوالن باعتبار األحس��اس والثالث باعتب��ار املقياس ولذلك ذكر العوج بالكرس 
وه��و خي��ص املع��اين .. ) 108 ( يومئذ يتبع��ون الداعي داعي اهلل إىل املح��رش قيل هو إرسافيل يدعو الن��اس قائام عىل صخرة بيت 
املقدس فيقبلون من كل أوب إىل صوبه ال عوج له ال يعوج له مدعو وال يعدل عنه وخشعت االصوات للرمحن وخفضت ملهابته 
فال تسمع إال مهسا صوتا خفيا ..) 109 ( يومئذ ال تنفع الشفاعة إال من أذن له الرمحن وريض له قوال إال شفاعة من أذن له وريض 
ملكانه عند اهلل أو إال من أذن يف أن يش��فع له وريض ألجله قول الش��افع يف ش��أنه أو قوله ألجله ويف ش��أنه .. ) 110 ( يعلم ما بني 
أيدهي��م م��ا تقدمهم من األحوال وما خلفهم وما بعدهم مما يس��تقبلونه .. القمي قال ما بني أيدهي��م ما مىض من أخبار األنبياء وما 
خلفهم من أخبار القائم عليه السالم وال حييطون به علام .. يف التوحيد عن أمر املؤمنني عليه السالم يف هذه اآلية ال حييط اخلاليق 
ب��اهلل ع��ز وجل علام إذ هو تبارك وتعاىل جعل عىل أبصار القلوب الغطاء فال فهم ينال��ه بالكيف وال قلب يثبته باحلد فال تصفه إال 
كام وصف نفس��ه ليس كمثله يشء وهو الس��ميع البصر وهو االول واالخر والظاهر والباطن اخلالق البارئ املصور خلق األشياء 
فليس من األشياء يشء مثله تبارك وتعاىل .. ) 111 ( وعنت الوجوه للحي القيوم ذلت وخضعت له خضوع العناة وهم االسارى 
يف ي��د املل��ك القهار وقد خاب من محل ظلام .. ) 112 ( ومن يعمل من الصاحلات بعض الطاعات وهو مؤمن فال خياف ظلام منع 
ثواب مس��تحق بالوعد وال هضام وال كرسا منه بنقصان.. القمي عن الباقر عليه الس��الم وال ينقص من عمله يشء وأما ظلام يقول 

لن يذهب به .. ) 113 ( وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا كله عىل هذه الوترة ورصفنا فيه من الوعيد مكررين فيه آيات الوعيد.

ِمُل َيْوَم اْلِقَياَمِة ِوْزًرا  ُه حَيْ ا ِذْك��ًرا )99( َمْن َأْعَرَض َعْنُه َفإِنَّ َكَذلِ��َك َنُقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأْنَباِء َما َقْد َس��َبَق َوَقْد َآَتْيَناَك ِمْن َلُدنَّ
وِر َوَنْحرُشُ امْلُْجِرِم��نيَ َيْوَمئٍِذ ُزْرًقا )102(  ��اًل )101( َيْوَم ُيْنَفُخ يِف الصُّ ْم َيْوَم اْلِقَياَمِة مِحْ )100( َخالِِدي��َن ِفيِه َوَس��اَء هَلُ
ا )103( َنْحُن َأْعَلُم بِ��اَم َيُقوُلوَن إِْذ َيُقوُل َأْمَثُلُهْم َطِريَق��ًة إِْن َلبِْثُتْم إاِلَّ َيْوًما )104(  َيَتَخاَفُت��وَن َبْيَنُه��ْم إِْن َلبِْثُتْم إاِلَّ َعرْشً
َباِل َفُقْل َيْنِسُفَها َريبِّ َنْسًفا )105( َفَيَذُرَها َقاًعا َصْفَصًفا )106( اَل َتَرى ِفيَها ِعَوًجا َواَل َأْمًتا )107(  َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اجْلِ
َفاَعُة إاِلَّ  ًسا )108( َيْوَمئٍِذ اَل َتْنَفُع الشَّ ِن َفاَل َتْسَمُع إاِلَّ مَهْ مْحَ ْصَواُت لِلرَّ ِت اأْلَ اِعَي اَل ِعَوَج َلُه َوَخَش��عَ بُِعوَن الدَّ َيْوَمئٍِذ َيتَّ
ُن َوَريِضَ َلُه َقْواًل )109( َيْعَلُم َما َبنْيَ َأْيِدهيِْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل حُيِيُطوَن بِِه ِعْلاًم )110( َوَعَنِت اْلُوُجوُه  مْحَ َمْن َأِذَن َلُه الرَّ
اُف ُظْلاًم َواَل َهْضاًم )112(  اِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفاَل خَيَ احِلَ َل ُظْلاًم )111( َوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ وِم َوَقْد َخاَب َمْن مَحَ لِْلَحيِّ اْلَقيُّ

ْم ِذْكًرا )113( ِدُث هَلُ ُقوَن َأْو حُيْ ُهْم َيتَّ ْفَنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَّ ا َورَصَّ َوَكَذلَِك َأْنَزْلَناُه ُقْرَآًنا َعَربِيًّ

سورة طه

تفسيرالسورة

لنختم القرآن الكريم 



اعلم يا ولدي العزيز...
    إن اللس��ان جارح��ة م��ن اجل��وارح 
الصغ��رة عن��د اإلنس��ان , ولكن دوره 
كب��ر وفعله مؤثر إن نط��ق خرًا فخر 
وان نط��ق رشًا فرش , لذا س��ؤل اإلمام 
عيل )ع( : أي ش��ئ مما خلق اهلل أحسن 

؟
   ق��ال : ال��كالم . فقيل : أي ش��ئ مما 
خل��ق اهلل أقبح ؟ قال : الكالم , ثم قال 
: بال��كالم ابيض��ت وج��وه , وبالكالم 

اسودت وجوه .
   واعل��م ي��ا ول��دي ... م��ن كان ذا 
لس��انني يف الدنيا جعل اهلل له لس��انني 

من نار يوم القيامة.
    واعل��م ي��ا ولدي ...انه ال يس��تقيم 
إيامنك  مامل يس��تقم قلبك , وال يس��تقم 
قلبك مامل يس��تقم لس��انك , واعلم ان 

من خاف الناس لسانه فهو يف النار.
فخذ نصيحتي فإهنا لك يا ولدي ...

ِلُق بِِه َوْجهي،  د َوآلِِه، َوَهْب ىِلَ اْلعاِفَيَة ِمْن َدْين ُتْ مَّ َألّلُهمَّ َصلِّ َعىل ُمَ

ُب َلُه ِفْكري، َوَيُطوُل بُِمامَرَستِِه ُشْغيل. َوحَياُر فيِه ِذْهني، َوَيَتَشعَّ

ْيِن َوَس��َهِرِه.  ْيِن َوِفْكِرِه، َوُش��ْغِل الدَّ َوَأُع��وُذ بَِك ياَربِّ ِم��ْن َهمِّ الدَّ

د َوآلِِه، َوَأِعْذين ِمْنُه. مَّ َفَصلِّ َعىل ُمَ

ياِة، َوِمْن َتبَِعتِِه َبْعَد اْلَوفاِة، َفَصلِّ  تِِه يِف احْلَ َوَأْسَتجُر بَِك ياَربِّ ِمْن ِذلَّ

د َوآلِِه، َوَأِجْرين ِمْنُه بُِوْسع فاِضل، َأْو َكفاف واِصل. مَّ َعىل ُمَ

ِف َوااْلِْزِدياِد، َو  َ ��د َوآلِِه، َواْحُجْبني َعِن ال��رسَّ مَّ َألّلُه���مَّ َصلِّ َعىل ُمَ

ْقدي��ِر، َواْقبِْضني  ْمني ُحْس��َن التَّ ْمن��ي بِاْلَب��ْذِل َوااْلِْقتِص��اِد، َوَعلِّ َق�وِّ

ْه يف  ��الِل َأْرزاقي، َوَوجِّ ْبذيِر، َوَأْجِر ِمْن َأْس��باِب احْلَ بُِلْطِف��َك َعِن التَّ

يًا إىِل  َيَلًة َأْو َتَأدِّ ِدُث يل َمْ َأْبواِب اْلرِبِّ إِْنفاقي، َواْزِو َعّني ِمَن امْلاِل ما حُيْ

ُب ِمْنُه ُطْغيانًا. َبْغي، َأْو ما َأَتَعقَّ

رْبِ،  َألّلُهمَّ َحبِّْب إىَِلَّ ُصْحَبَة اْلُفَقراِء، َوَأِعّني َعىل ُصْحَبتِِهْم بُِحْسِن الصَّ

ْنَيا اْلفانَِي��ِة، َفاْذَخ��ْرُه يل يف َخزائِنَِك  َوم��ا َزَوْيَت َعّني ِم��ْن َمت��اِع الدُّ

ْل��َت يل ِمْن َمتاِعها،  ْلَتني ِمْن ُحطاِمها، َوَعجَّ اْلباِقَي��ِة، َواْجَع��ْل ماَخوَّ

تَِك، إِنََّك ُذو  ُبْلَغ��ًة إىِل ِجواِرَك، َوُوْصَل��ًة إىِل ُقْربَِك، َوَذريَع��ًة إىِل َجنَّ

واُد الَكريُم.   اْلَفْضِل الَعظيِم، َوَأْنَت اجْلَ

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

آفة اللسان
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أخبار ومتابعـــــــــــــات

• االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تسلط الضوء بمؤتمرها الحواري على دور المراسالت الحربيات العراقيات في توثيق 
انتصارات القوات االمنية والحشد الشعبي..

• المدير المفوض لمطار كربالء الدولي يؤكد ان العمل بالمطار بات تصاعديا وال صحة إليقافه، كاشفا عن تأسيس شركة )طيبة كربالء( مساهمة تتكون
 من عدة شركات تعنى بتوقيع العقود مع الشركات األجنبية...

• السفير الصيني يزور الروضة العلوية المقدسة ويطلق على مدينة النجف االشرف العاصمة الروحية للعراق..

•هيئة الحشد الشعبي تطالب الحكومة بضبط السالح وإلحاق ملّف الحشود العشائرية بتشكيالته، وتعلن جاهزيتها لتحرير مدينة تلعفر غرب الموصل...

• وزارة الداخلية العراقية تؤكد موافقة السعودية بزيادة أعداد الحجاج العراقيين هذا العام  إلى 5000 شخص، إضافة الى تشكيل لجان متخصصة مشتركة لتأمين الحدود بين البلدين.

قيادة الحشد الشعبي تدعو لتعديل رواتب المقاتلين وتفعيل قانون الخدمة والتقاعد 
ومنتسبي  مقاتيل  رواتب  تعديل  إىل  املهندس  مهدي  أبو  الشعبي  احلشد  هيئة  رئيس  نائب  دعا 
املهندس يف كلمته خالل احلفل  بتفعيل قانون اخلدمة والتقاعد. وقال  الشعبي، مطالبا  احلشد 
املركزية  احلكومة  عىل  إن  املوصل:  حترير  بمناسبة  الشعبي  احلشد  هيئة  نظمتها  التي  املركزي 
ووزارة املالية أن يعملوا عىل تعديل رواتب احلشد واملقاتلني ومساواهتم مع القوات املسلحة، 
منوها اىل ان القانون تم ارساله منذ مخسة أشهر، مشرا إىل أن هيئة احلشد الشعبي سعت منذ 
يف  االستمرار  قيد  زالت  ال  كبرة،  امنية  مؤسسة  لبناء  الكفائية  الفتوى  النطالق  االول  اليوم 

احلفاظ عىل االرض والعرض واملقدسات.

استدعت فرقة العباس )عليه السالم( القتالية – اللواء 26 يف احلشد الشعبي) 3000 ( 
االلف مقاتل من قواهتا االحتياطية استعدادا ملشاركتها يف معركة حترير تلعفر. أكد ذلك 
التدريبية ستفحص جاهزية  العباس )عليه السالم(  اكاديمية  ان  الفرقة مضيفا،  إعالم 
املقاتلني االحتياط، عىل اثر الطلبات الكثرة التي تردها عرب املوقع الرسمي وممثلياهتا 
من قبل املتطوعني الذين يرومون احلصول عىل رشف املشاركة هبذه املعركة املهمة وملدة 
سبعة ايام فقط ليتم اختيار املؤهلني خلوض املعارك. منوها اىل ان هنالك مؤمترا صحفيا 

سيعقد الحقا ستكشف فيه حجم مشاركتها يف الواجب.

املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة  التابع  الطفوف  لواء  يواصل 
يف جرد العوائل النازحة العائدة اىل القرى املحررة، وذلك ملنع تسلل 
االرهابيني اىل املناطق املحررة واعداد قوائم خاصة بأسامئهم، ترافق 
العوائل، أكد ذلك وكيل  انسانية لتلك  تلك االجراءات مساعدات 
أمر اللواء )سعدي نارص حسن(،مضيفا تصادفنا الكثر من احلاالت 
اخرها  امليدانية,  املساعد  من  نستطيع  ما  فنقدم  اجلرد  اثناء  االنسانية 
تم  حيث  النازحني  ألحد  تابعة  مزروعات  حصاد  ماكينة  تفكيك 
وقوات  النازحني  الستهداف  الليزرية  العبوات  من  بعدد  تفخيخها 
احلشد الشعبي حيث قام اجلهد اهلنديس التابع للواء الطفوف بتفكيك 

تلك املاكينة وتزويدها بالوقود وتسليمها اىل أصحاهبا.

فرقة العباس القتالية تستدعي )3000( االلف مقاتل من قواتها االحتياط

لواء 13 الطفوف يفكك ماكينات زراعية مفخخة ويسلمها ألصحابها غرب الموصل
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العاصمة  يف  االسالمية  الوحدة  منظمة  اطلقت 
االمام  باسم  بالدم  للتربع  محلة  لندن  الربيطانية 
احلسني عليه السالم ألجل ايصال مفاهيم وتعاليم 
)اياد  وقال  الغريب.  للمجتمع  االسالمي  الدين 
ان   : املتطوعني االداريني يف احلملة  مرهون( احد 
احلملة نظمت للسنة احلادية عرش عىل التوايل، مبينا 
جنسيات  بمشاركة  سنويا  مرات  ثالث  تنظيمها 
واديان متلفة. من جهته لفت الدكتور )ممد عيل 
الشاميل( رئيس املركز االسالمي يف لندن ان املركز 
التي  لندن  يف  االسالمية  املراكز  اوائ��ل  من  يعد 
قامت هبذه املبادرة، وبني ان اهلدف منها هو ايصال 
رسالة اىل العامل بأن املسلمني يتسمون بالنشاط يف 

مجيع املجاالت السيام االنسانية منها.

أعلنت رشكة الصناعات احلربية العامة التابعة لوزارة الصناعة، نجاح جتارب 
الرشكة  مدير  وقال  عراقية.  بأياد  املصنع   )1 )اليقني  لصاروخ  احلر  اإلطالق 
لصاروخ  احلر  اإلطالق  جتارب  وبنجاح  متت  بيان  يف  التميمي  صادق  مظهر 
كيلو  يزن 350  يقارب 15 كم وبرأس حريب  ما  مداه  يبلغ  الذي  )اليقني 1( 
بأيادي  التميمي، أن الصاروخ مصمم ومنفذ  املتفجرات. وأضاف  غراما من 
عراقية من قبل املالكات اهلندسية والفنية يف رشكة الصناعات احلربية العامة، 

مؤكدا أنه حقق املواصفات العسكرية املطلوبة.

العراق يعلن نجاح تجربة صاروخ )اليقين 1( المصنع محليًا

منظمة الوحدة االسالمية في لندن تطلق حملة للتبرع بالدم 
باسم االمام الحسين )عليه السالم( 

بدأت عملية تصوير الفيلم الوثائقي العراقي- االيراين املشرك )مالك االشر 
النخعي( الذي يتوىل مهمة اخراجه العراقي )أزهر مخيس( بالتعاون مع العتبة 

العباسية املقدسة. وحيمل الفيلم مضمونا تارخييا ويتوىل مهمة اخراجه العراقي  
رحيمي(  )حيدر  االيراين  تصويره  وإدارة  إنتاجه  مهمة  يتوىل  كام  مخيس(  )أزهر 

اىل جانب عدد من املمثلني العراقيني و االيرانيني. ويؤدي الفنان )محيد رضا تاج 
دولتي( دور )مالك االشر(. ومن املقرر ان يعرض الفلم عىل القنوات التلفزيونية 

العراقية يف الشهر القادم ومن ثم سيتم عرضه من عىل القنوات الناطقة باللغة الفارسية.

)االشتر النخعي( فيلم وثائقي )عراقي - إيراني( 
يعرض قريبا بالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة
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الشّك أن الحديَث عن النبي )صلى اهلل عليه وآله( حديث عميق، والحديث عن 
أمير المؤمنين )عليه الس������ام( حديث عميق، واألحادي������ث عن األئمة األطهار 
)صلوات اهلل وسامه عليهم( أحاديث عميقة، وهذه الحياة الشريفة التي قضاها 
األئمة الهداة؛ هي مدعاة إلى أن نقف عندها واإلمام الصادق )عليه الس������ام( له 
ش������أنية وخصوصية تستوجب مّنا أن نقَف عنده )عليه السام( لمعرفة كيفية 

إدارته لمجموعة من المفاهيم التي سنح الظرف أن يبينها.

عندما نقرأ القرآن الكريم 
فإن ما جاء به آدم )عليه 
السالم( ال يتناقض مع ما 
جاء به نوح )عليه السالم(، 
وما جاء به نوح ال يناقض 
ما جاء به إبراهيم )عليه 
األنبياء  وبقية  السالم( 
السالم(  )عليهم  كذلك 
فهم يصدرون عن واحد...

بماذا أوصانا اإلمام الصادق )عليه السالم(؟

يستخف  الذي  هو  من 
يستخف  الذي  بالصالة، 
يومًا  يصلي  من  بالصالة 
وتارة  عشرة،  ويترك 
يعتني  ال  ولكن  يصلي 
وال  بها  فيستخف  بصالته 

يعطيها أهميًة...

صدىالجمعة

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي 

في 26 شوال 1438هـ الموافق 21 /2017/7م 

طبعًا هنا البد من اإلشارة إىل نكتة وهذه 
أهل  مدرسة  يف  عقيدتنا  بحسب  النكتة 
أال  جدًا  مهمة  السالم(  )عليهم  البيت 
)عليهم  باألئمة  معرفتنا  طريقة  وهي 
إىل  ينتهي  الذي  الطويل  واخلط  السالم( 
األئمة  وآله(، ألن  عليه  اهلل  النبي )صىل 
غاية  يف  مطلبًا  لنا  بينوا  السالم(  )علهيم 
يقول:  السالم(  )عليه  واإلمام  األمهية، 
حديثي حديُث أيب )يعني أنا وأيب واحد، 
فإذا جاء احلديث من أيب ال يمكن يل أن 
جدي  حديُث  أيب  وحديث  أناقضه(، 
حالة  يف  إال  موجودة  غر  احلالة  )وهذه 
االنتهاء إىل جهة إهلية، بمعنى اآلن عندما 
آدم  به  جاء  ما  فإن  الكريم  القرآن  نقرأ 
)عليه السالم( ال يتناقض مع ما جاء به 
نوح )عليه السالم(، وما جاء به نوح ال 
يناقض ما جاء به إبراهيم )عليه السالم( 

السالم(  )عليهم  كذلك  األنبياء  وبقية 
)تبارك  واهلل  واحد،  عن  يصدرون  فهم 
واحد،  بمنهاج  الرسَل  أرسل  وتعاىل( 
تتلف  قد  اجلزئية  اخلصوصيات  وهذه 
اختالفات يسرة، )كتب عليكم الصيام 
وهذا  قبلكم(،  من  الذين  عىل  كتب  كام 
أصل الترشيع ولكن الذين ُكتب عليهم 
عندنا  مثلام  ال��ص��وم  ك��ان  ه��ل  الصيام 
ويفطروا  الفجر  من  يمسكوا  أن  اآلن، 
أصل  ولكن  معلوم،  غر  املغرب..  عن 
ولذلك  واح��د،  إىل  ترجُع  الترشيعات 
األنبياء )عليهم السالم( كّلهم يف مقاٍم أن 
يعرب عنه يف مقام واحد ودين ال يتناقض 
عن  السالم(  )عليه  إبراهيم  به  جاء  ما 
نبينا  ما جاء به نوح وموسى وعيسى أو 
غر  احلالة  وهذه  وآله(،  عليه  اهلل  )صىل 
يف  الكريم  ال��ق��رآن  ولذلك  م��وج��ودة، 
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صدىالجمعة

قضية موسى وهارون )عليهام السالم( 
فرعون  إىل  تعاىل  اهلل  يرسلهام  وعندما 
)فقوال إنا رسوُل( باعتبار أهنم يمثلون 
)عليهم  اهل��داة  واألئمة  واح��دة،  جهة 
بقول  يبينوها  احلالة  هذه  يف  السالم( 
اإلمام الصادق )أن حديثي حديُث أيب، 
وحديث  جدي،  حديُث  أيب  وحديث 
إىل  يصل  أن  إىل  أبيه،  حديُث  ج��دي 
اإلمام احلسني واإلمام احلسن واإلمام 
أمر املؤمنني وحديث أمر املؤمنني هو 
وآل��ه(،  عليه  اهلل  )صىل  النبي  حديث 
وعن جربائيل عن اهلل )تبارك وتعاىل(، 
)عليهم  األئ��م��ة  م��ن  السلسلة  ه��ذه 
السالم( يف غاية األمهية، ولذلك عندما 
)عليهم  البيت  أهل  مدرسة  تتعاطى 
يمتد  الفقه  أن  نرى  الفقه  مع  السالم( 
املهدي )عليه السالم(  إىل زمان اإلمام 
اإلم��ام  عن  تصدر  التي  واألح��ادي��ث 
العسكري )عليه السالم( نتعامل معها 
تصدر  التي  األحاديث  مع  نتعامل  كام 
ال��س��الم(،  )عليه  املؤمنني  أم��ر  ع��ن 
له  ينبه  قد  اجلزئيات  بعُض  ولذلك 
الظرف،  به  يسمح  ما  بحسب  اإلم��ام 
مع احلفاظ عىل قضية أن األئمة )عليهم 
السالم( مل يستكملوا أعامرهم الرشيفة 
باملقدار الطبيعي، وإما اآلجال ُخرمت 
الصادق  اإلم��ام  وك��ان  قتل،  أو  بسٍم 
أيضًا  ذلك  من  حّظه  السالم،  )عليه 
السم )صلوات اهلل عليه(؛ وهلذا اإلمام 
املعصوم مشارب شّتى وتفّرد باإلعالن 
أن  حتى  األمه��ي��ة  غاية  يف  علوم  ع��ن 
وإنام  الرشيعة  بعلم  متص  غر  بعضها 
ذهب إىل علوم كثرة، وصارت مدرسة 
السالم( مدرسة  الصادق )عليه  اإلمام 
خاصة، حتى اشتهر أن بعضهم جاء إىل 

مسجد الكوفة ويقول شاهدت يف هذا 
حّدثني  يقول  كٌل  آالف  أربعة  املسجد 
فلو  كبر،  عدد  وهذا  ممد،  بن  جعفر 
فرضنا أن نحيص العدد بالدقة فهو عدد 
كبر، ونصفه كبر أيضًا، معنى ذلك أن 
هنالك حالة من بّث هذه العلوم لإلمام 

الصادق )عليه السالم(.
أنا سأنقل مطلبني عنه )عليه السالم(، 
والرواية  علينا،  به  جاد  ما  بعض  لبيان 
هي لعّلها ُتذكر ولكن اخلصوصية التي 
اّن أحد أصحاب اإلمام  أبني،  أريد أن 
وهو أبو بصر من الشخصيات العلمية 
الروايات،  من  جمموعة  وله  املعروفة 
عىل  دخلت  ويقول:  ينقل  بصر  فأبو 
أمِّ محيدة، وهي زوجة اإلمام الصادق، 
)عليه  الصادق  اهلل  عبد  بأيب  ألعزهيا 
باإلمام  األجر  لِك  اهلل  عّظم  السالم(، 
وبكيت  فبكت،  ي��ق��ول:  ال��ص��ادق، 
لبكائها، ثّم قالت يا أبا ممد وهي كنية 
)أيب بصر(، لو رأيت أبا عبد اهلل )عليه 

السالم( عند املوت لرأيت عجبًا، 
يف  السم  رسى  عندما  الصادق  فاإلمام 
دنت،  املنية  أن  عرف  الرشيف  جسمه 
أن  يريد  فامذا  يويص،  أن  يريد  فالشك 
يقول اإلمام، فهذه مهمة أن اإلنسان يف 
واألئمة  األنبياء  وأمثال  حياته  حلظات 
يويص  أن  يريد  م��اذا  أن  مهم،  يشء 
له  العهد  آخر  أنه  باعتبار  ويبني  اإلمام 
األمر  بمقتىض  يكون  ولذا  الدنيا،  مع 
بعده،  سيعيشون  الذين  عىل  حريصًا 
هي  عمومًا  والوصايا  هلم،  يقول  فامذا 
من األمور التي يسعى هلا العقالء لفهم 
ما أوىص، فالوصية تأخذ قيمة حقيقية، 
فكيف باإلمام الصادق )عليه السالم(، 
وهذه أم محيدة تقول أليب بصر، رأيت 

عجبا، مع أن أبا بصر مردد مع اإلمام 
الصادق )عليه السالم( يف حياته، وكأن 
من  لك  مثلام  أنت  ممد  أبا  يا  له  تقول 
باعتباره شأن  الوفاة  موقع ولكن حلظة 
عجبًا  شيئًا  صنع  اإلمام  ولكن  عائيل، 
فرة  معه  عاشت  محيدة  أم  وزوج��ت��ه 
السالم(  )عليه  كراماته  وتعرف  طويلة 
وهي التي تعرب عنه بأنه أمر عجب، فام 

هو هذا األمر العجب؟
ثم  عينيه،  فتَح  عجبًا،  لرأيت  قالت: 
قرابة،  وبينه  بيني  من  كلَّ  امجعوا  قال 
قالت:  ب��امل��ع��روف،  أوىل  واألق��رب��ون 
إليهم  فنظر  مجعناه،  إال  أحدًا  تركنا  فام 
مستخّفًا  تنال  ال  شفاعَتنا  إّن  قال:  ثم 
جدًا  الكلمة  هذه  وحقيقة  بالصالة، 
عظيمة، أواًل: أن اإلمام )عليه السالم( 
)إن  العبارة،  هذه  يف  له  الشفاعة  اثبت 
عنها  أبعد  الوقت  عني  ويف  شفاعتنا(، 
جمموعة أو من الذين يتصفون بصفات، 
من هؤالء الذين ال تناهلم الشفاعة، قال 
اإلمام مستخفًا بصالة، فاإلنسان الذي 
الشفاعة،  تناله  ال  بالصالة  يستخف 
الصالة،  بتارك  أوىل  ب��اب  من  وك��ان 
الذي  بالصالة،  الذي يستخف  من هو 
يستخف بالصالة من يصيل يومًا ويرك 
يعتني  ال  ولكن  يصيل  وت��ارة  ع��رشة، 
بصالته فيستخف هبا وال يعطيها أمهيًة، 
كام تقول إين أستخف بزيد، فزيد ليس 
وهنا  أمهية،  له  وليس  عندي،  قيمة  له 
السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  وصايا 
هي ذاهتا وصايا األنبياء، وبالنتيجة هذا 
اإلمام  بلسان  وتعاىل  تبارك  اهلل  كالم 
الصادق، ولذا فإن شافعة اإلمام مقيدة 

بأن ال تنال مستخفًا بالصالة.
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صدىالجمعة

ال�سيد ال�سايف يحذر املقاتلني من التهاون حتى التحرير الكامل لالأر�ض، ويذكر جمددا باأن اإنقاذ الأبرياء 
واحلفاظ على حياتهم اأف�سل من قتل املعتدي الإرهابي، وين�سب ف�سل النت�سارات لدماء ال�سهداء. 

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي  خطيب 

الجمعة  صالة  من  الثانية  خطبته  في  المقدسة  كربالء  في  الجمعة  وإمام 

والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 26 شوال 1438ه� الموافق 

2017/7/21م تحدث في امور ثالثة ابتدأها قائالً:

التي  األرايض  استعادة  نعيش  ونحن 
التي  واالن��ت��ص��ارات  داع��ش،  اغتصبها 
سطرها األخوة املقاتلون بجميع أصنافهم 

ومسمياهتم، نوّد التذكر ببعض األمور:
ال  االن��ت��ص��ار  ف��رح��ة  إن  األول:  األم���ر 
األرايض  مجيع  تستعاد  حتى  تكتمل 
ال  وهذا  داعش،  اغتصبها  التي  العزيزة 
يتم إال باالستمرار بالروحية القتالية التي 
يتمتع هبا األعزاء املقاتلون، وحذاري ثم 
حذاري من التهاون أو التقاعس عن هذه 
املهمة النبيلة والركون إىل طلب العافية ما 

دامت هذه االرايض حتت يد هؤالء.
األرواح  عىل  احلفاظ  إن  الثاين:  األم��ر 
الربيئة من األطفال والنساء والشيوخ هي 
مهمة أساسية وهلا األولية، وكام قلنا سابقًا 
حياهتم  عىل  واحلفاظ  األبرياء  إنقاذ  أن 
لذا  اإلره���ايب،  املعتدي  قتل  من  أفضل 
الغيارى  املقاتلني  األعزاء  باإلخوة  هنيب 

أن جيعلوا هذا اهلدف السامي أمامهم كام 
وبذلوا  السابقة،  املعارك  يف  فعاًل  صنعوا 
حتى  عليهم  للحفاظ  جهدهم  قصارى 
برشية،  دروعًا  يتخذهم  العدو  كان  وإن 
وم��ن ج��ان��ب آخ��ر ن��ؤك��د ع��ىل رضورة 
اعتقاهلم  يتم  الذين  مع  احلسن،  التعامل 
إليهم  اإلساءة  فإن  إليهم  اإلساءة  وعدم 
إىل  وإس��اءة  والقانون  ال��رشع  يف  جريمة 
أرواح الشهداء األبرار، بل يتعني أن حيالوا 
اإلجراءات  التاذ  املختصة  اجلهات  إىل 

القانونية بحقهم من غر تعسف.
إنام  االنتصارات  هذه  إن  الثالث:  األمر 
حتققت وستتحقق أخرى بإذن اهلل تعاىل، 
وأرواح  علينا  عزيزة  دم��اء  بفضل  هي 
عزة  سبيل  يف  وعزيز  غاٍل  كل  أرخصت 
ومقدساتنا،  وأرضنا  بلدنا  وبقاء  ورفعة 
بدمائهم  البلد أسخياء  أبناء هذا  وال زال 
وأمواهلم حفاظًا عليه، ومن هنا كان البد 

زالت  ال  الدماء  هذه  أن  إىل  اإلشارة  من 
من  مزيدًا  املعنية  املؤسسات  من  تنتظر 
والسعي  بعوائلها  واالهتامم  هلا،  الوفاء 
عىل  للحفاظ  املعنيني  مجيع  من  احلثيث 
املكتسبات التي حتققت بفضل هذه الدماء 
الشهداء  فهم  املعاقني؛  األخوة  ونخص 
وتوفر  رعايتهم  م��ن  والب���د  األح��ي��اء 
وهتيئة  بمعاجلتهم  واالهتامم  احتياجاهتم 
الصحية  الرعاية  من  يمكن  ما  أفضل 
والطبية هلم وفتح مراكز لتأهيلهم والعناية 

هبم.
كل  بعدونا  وأران��ا  بأيدنا  تعاىل  اهلل  أخذ 
ذلة وهوان وأرانا يف بلدنا واملدافعني عنه 
املؤمنني،  كل عزة ورفعة وسّلم اهلل مجيع 
أعاملنا  وتقبل  وهل��م  لنا  اغ��ف��ر  اللهم 
وأعامهلم، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب 
العاملني وصىل اهلل عىل ممد وآله الطيبني 

الطاهرين.

ِ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
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صدى الجمعة

)ل تكتمل الفرحة حتى ت�ستعاد جميع 
الأرا�سي التي اغت�سبها داع�ض( 

حتقق  ما  والفخر  الفرح  دواع��ي  من   *
انتصارات  من  العراقيني  األبطال  يد  عىل 
عظيمة أذهلت األعداء وأثلجت صدور 
انتصارا  مثلت  كوهنا  العامل،  يف  الرشفاء 
واإلنسانية  والفضيلة  اخل��ر  قيم  لكل 
قبالة  األبطال،  العراقيني  املقاتلني  عند 
والتوحش  والرذيلة  ال��رش  مفاهيم  كل 

والشذوذ عند الدواعش. 
كافة  تتحرر  حينام  احلقيقي  الفرح  لكن 
قبل  م��ن  املغتصبة  العراقية  األرايض 
أو  التهاون  من  احلذر  واحل��ذر..  داعش، 
عند  القتالية  ال��روح  وفقدان  التقاعس 
األبطال يف خضم أجواء هذا الفرح، فربام 
يستغل العدو بخبث مثل هذه األجواء يف 
كسب مواقف تعيد لفلوله بعض أنفاسها 

املحترضة.
على  واحلفاظ  الأبرياء  اإنقاذ  اإن   (
حياتهم اأف�سل من قتل املعتدي الإرهابي(

عدو  مع  رضوس  حرب  يف  إننا  رغم   *
يعد  عليه  والقضاء  جماهدته  وإن  رشس، 
من الرضورات القصوى ملا يمثله داعش 
من منهج ارهاب وجريمة وغدر قد هدد 
حارض الوطن ومستقبله، إال إننا واقتداًء 
بام   .. السالم  عليهم  البيت  أهل  بمنهج 
فقد  انسانية ورمحة،  املنهج من  يمثله هذا 
معاملة  يف  ألبطالنا  املرشقة  الصورة  رأينا 
يف  انفسهم  عىل  ايثارهم  ومدى  املدنيني، 
وارواء  إلطعام  وغرها  واملرشب  املأكل 
األهايل يف املدن املحررة، بعدما احتجزهتم 
ك��دروع  املجرمة  الداعشية  العصابات 
برشية، ورأينا ماطرهتم بحياهتم من اجل 
انقاذ األطفال والنساء والشيوخ وغرهم 
م��ن األب���ري���اء.. ص��ور رائ��ع��ة م��ازال��ت 
اإلعالمية  القنوات  يف  ت��ردد  أصداؤها 
 .. فذة  شجاعة  هكذا  عىل  العامل  لتذهل 
بإرادة  املخاطر  يواجهون  شجعان  ابطال 
يقتحمونه  بل  املوت..  هيابون  وال  صلبة 
تفيض  الوقت  وب��ذات  عارية  بصدور 

أرواحهم رمحة يف تعاملهم مع األهايل.  

حتققت  اإمنا  النت�سارات  هذه  )اإن 
و�ستتحقق اأخرى باإذن اهلل تعاىل، بف�سل 

دماء ال�سهداء(
* سيبقى الشهيد هو رمز هذه االنتصارات 
الرائعة التي حتققت وتتحقق عىل يد ابطال 
ومسمياهتم..  صنوفهم  بجميع  العراق 
بالشهيد  االحتفاء  يكون  أن  ويفرض 
مستوى  عىل  أول��وي��ة  له  وال��وف��اء  اوال، 
ذكره  رعاية  ثم  ومن  والشعب،  الدولة 
فاجلميع  وذويه،  ارسته  رعاية  خالل  من 
مدين للشهداء بحياته ووجوده بحارضه 

ومستقبله. 
فلهم  واجل��رح��ى  املعاقني  هناك  وطبعا 
الفضل أيضا هبذه االنتصارات العظيمة، 
فلوال هذه الدماء الزكية التي سالت دفاعا 
اآلن  كنا  ملا  ومقدساته  العراق  ارض  عن 
هذه  نضع  ان  مجيعا  علينا  بالسالم.  ننعم 
فضل  ننسى  وال  اعيننا.  نصب  احلقائق 
نسلبهم  وال  الشجعان  األبطال  ه��ؤالء 

حقوقهم املرشوعة . 

ِ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

بقلم: طالب عباس الظاهرمن وحي خطبة الجمعة
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اعداد/ محمد حمزة جبر

ما هو حكم تقبيل يد العالم احترامًا وتعظيما له؟
الجواب : يجوز .

هل يجوز للزوجة ان تشترط في عقد القران 
بان اليتزوج زوجها زوجة ثانية 

سؤال العدد السابق

سؤال العدد

الشقاق والنشوز 

حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

السؤال : ما هو النشوز بالتفصيل ؟
الزوجة،  من  يكون  قد  النشوز   : اجلواب 
الزوجة  نشوز  اما  الزوج:  من  يكون  وقد 
ال��زوج  طاعة  ع��ن  بخروجها  فيتحقق 
مما  متكينه  بعدم  وذل��ك  عليها،  الواجبة 
يف  ويدخل  هبا،  ااِلستمتاع  من  يستحقه 
للتمتع  املضادة  املنفرات  ازالة  عدم  ذلك 
التنظيف  وت���رك  ب��ل  منها،  وااِلل���ت���ذاذ 
وكذا  هل��ا،  ال��زوج  اقتضاء  مع  والتزيني 
وال  اذن��ه،  دون  من  بيتها  من  بخروجها 
يتحقق برك طاعته فيام ليس واجبًا عليها 
كخدمة البيت ونحوها مما مر. واما نشوز 
الزوج فيتحقق بمنع الزوجة من حقوقها 
أو  عليها،  االنفاق  كرك  عليه،  الواجبة 
هجرها  أو  ليلتها،  يف  عندها  املبيت  ترك 
دون  من  ومشاكستها  ايذائها  أو  باملرة، 

مربر رشعي.

السؤال : عندما تكررالزوجة من تاخرها 
حق  ضياع  يف  يتسبب  بام  ابيها  بيت  يف 

الزوج الرشعي هل يعترب ذلك نشوزًا ؟

امر  خالفت  اذا  نشوز  هو  نعم   : اجلواب 
الزوج يف ذلك .

السؤال : هل جيوز للمراة الناشز ان ترج 
من البيت للرفيه مع اوالدها ؟

اجل���واب : ال جي��وز اخل���روج ب��دون اذن 
الزوج اال لرضورة واجبة .

السؤال : ما حكم املراة اذا نشزت ؟
الزوجة جاز للزوج  إذا نشزت   : اجلواب 
وذلك  طاعته،  اىل  اِلرجاعها  يتصدى  ان 
بأن يعظها أّواًل فان مل ينفع الوعظ هجرها 
حيّول  كأن  نفعه،  احتمل  إذا  املضجع  يف 
يعتزل فراشها  أو  الفراش،  إليها ظهره يف 
إذا كان يشاركها فيه من قبل، فان مل يؤثر 
ل معه  ذلك ايضًا جاز له رضهبا إذا كان يؤمِّ
رجوعها اىل الطاعة وترك النشوز، ويقترص 
منه عىل اقل مقدار حيتمل معه التأثر، فال 
الغرض  حصول  مع  عليه  جيوزالزيادة 
مل  ما  فاالقوى  االقوى  اىل  تدرج  وإاّل  به، 
اسوداد  يف  مؤثرًا  شديدًا  وال  مدميًا  يكن 

ذلك  يكون  ان  والالزم  امحراره،  أو  بدهنا 
بقصد ااِلصالح ال التشفي وااِلنتقام، ولو 
حصل بالرضب جناية وجب الُغرم. وإذا 
مل تنفع معها االجراءات املتقّدمة وارّصت 
عىل نشوزها فليس للزوج ان يّتخذ ضدها 
بام  كإيعادها  قوليًا  أكان  سواء  آخر  اجراًء 
ال جيوز له فعله � بخالف ااِليعاد بام جيوز 
كان  أو   � عليها  التزويج  أو  كالطالق  له 
فعليًا كفرك ُاذهنا أو جّر شعرها أو حبسها 
اىل  امره  رفع  له  جيوز  نعم  ذلك،  غر  أو 
مناسبًا  يراه  بام  ليلزمها  الرشعي  احلاكم 

كالتعزير ونحوه .

السؤال : هل تتعلق النفقة عىل الناشزة ام 
ال ؟

التمكني مطلقا  امتنعت من  اذا   : اجلواب 
مل تستحق النفقة واما اذا امتنعت يف بعض 
االمور او خرجت من دون اذنه فهي وان 
يف  حقها  اليسقط  ولكن  ناشزة  كانت 

النفقة عىل االحوط .
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علي حسين الخباز
اسمعها ...سيدي رصخة دافئة  من قلب نبي صبور ، هيزج من مثُلها؟

بخطوات  سؤال 
من مثلها  ...؟   هي التي آمنت  يب اذ كفر  الناس ،

ومن مثلها...؟ هي التي صدقتني  أذ كذبتني الناس  
ومن مثلها ...؟ هي التي واستني بامهلا  اذ شح عيل الناس 

اذ حرمني   اوالدا  منها   اهلل  رزقني  التي  ...؟ هي  مثلها  ومن 
أوالد الناس ،

القرون  ...سيديت خدجية الكربى سالم  انادهيا عرب كل هذه 
اهلل عليك ..تصحو  كل األزمنة  عندما خيرض احلب  يف قلب 
نبي  لنلم ذاكرة  التواريخ كلها  غصنا ... غصنا  .. ورقة ورقة  

كي التبعثر ريح احلاسدين اذا هبت يف يوم عصف وبيل 
الطاهرة    ، قريش   رشيفة  وهي   .. احد  المثلها  ان  فنشهد 
بعنايته  زوجة  اهلل  اختارها  التي  املوحدة   االبراهيمية  احلنفية 

خلاتم  األنبياء واملرسلني صل اهلل عليه وعىل اله امجعني ،
السخاء  الفة صبورة حلد   املودة  قرابني  السالم  بعطر  يزدان 
، كانت روحا تطوف يف ارجاء الشعب كي التقحل سنوات 
 ، الصابرات  أعني   عن  الدمع  ،متسح  املحنة  فج   امام  العمر 
املحنة  سنتعدى   ، طهور  حلم  أطياف   تبرص  عينا   تصر 
فاصربوا باسم اهلل .. مل تضعف يوما  والرفعت طارف عني 

لرى  عربها طرقات العودة ... بل تعرف معنى ان نكون ، 
الزهراء  العاملني  خدجية الكربى  وابنتها   هي من خر  نساء 
ومريم  عليها السالم  واسية زوجة فرعون  افضل نساء  أهل 

اجلنة  ،
نعرب هبا طريق  الذكرى  وال زوادة عندنا  تدامهنا  قد   .. قلت 
ان  يكفينا   ، اهلل  سالم  عليها  خدجية  الصرب  سيدة  اىل  السالم  

نذكر قول النبي )ص( هلا :� جربيل يقرأك السالم  من ربك ،
أو لنحمل عنفوان نبوءة نبوية السامت  ، خدجية  عليها السالم  
هلا بيت يف اجلنة  من قصب والقصب زبرجد  مرصع وكعاب 

البيت ذهب وعمده  ياقوت أمحر ،  
عىل نافذة  هذه الروح  رصت أرى قناديل الذكرى تفتح أبواب  
امللكوت  ، هي وزيرة  صدق  يف اإلسالم  ، وفاء حيمل  دالية  
التصابر  ويولد امنيات  لتميض اىل اهلل بحسن عاقبة  شهيدة اثر 

معاناة الشعب التي اوصلتها  لظل املوت ، 
 قلنا ومن مثلها... نزل   رسول اهلل  يف قربها  ليمأله سكينة ، 

تومض قبل اخلتام يف الراس امنيتان  
األوىل ... ارفع رأيس اىل السامء  .. اهلي بحق خدجية  ليحرض 
  ، احلضور   هذا  بربكات  ويشملني  مثواي   وقت  اهلل  رسول 
والثانية .. أقف للصالة  وأقرأ  لروحها بوقار ... سورة الفاحتة  

وايآت بينات  من السالم.

دائما ..  دائما  عند عشق األنبياء  
.. ينتصر  الحب والمحبة وااللفة 

والوفاء  ، تنثر حقول  الذكرى حنينا 
اليدركه الذبول  وعلى مرمى قمر 
... رايته صلوات اهلل عليه يذرف  من 

حدقات الصبر روجات أنين ،
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بعد إعالن املرجعية املباركة لفتوى اجلهاد 
من  اهلائلة  االستجابة  ذلك  يف  بام  الكفائي 
بااللتحاق  العراقي  الشعب  ابناء  قبل 
بوجه  وال��وق��وف  ال��ق��ت��ال  جبهات  اىل 
رشف  من  النيل  حاولوا  الذين  االع��داء 
بالفشل  ماوالهتم  وباءت  العراق  وكرامة 
الفادحة يف  اخلسائر  تكبدهم  بعد  وخاصة 
البلد من شهداء  املناطق، وملا قدمه  معظم 
للعتبة  العامة  االم��ان��ة  ارت��أت  وجرحى 
احلسينية املقدسة وحتديدا هناية عام 2015 
الشهداء  بعوائل  ُتعنى  شعبة  بتشكيل 
واملالكات  اهليكلية  وضع  وتم  واجلرحى 
اخلاصة بالشعبة، حتى وجدت مكاهنا بني 

الشعب الفعالة واملهمة بالعتبة املقدسة.
وحيدثنا احلاج امحد رسول فرحان؛ مسؤول 
واجلرحى  الشهداء  ذوي  رع��اي��ة  شعبة 
قائاًل: »ابتداًء وبعد صدور الفتوى املباركة 
للجهاد الكفائي واالستجابة غر املحدودة 
من قبل ابناء الشعب العراقي بكل اطيافه 

والتوجه اىل ساحات املعركة 

العتبة  ت��ص��درت  وال���رشف 
احلسينية املقدسة موضوع تشكيل لواء عيل 
والفصائل االخرى  السالم«  االكرب »عليه 
من احلشد الشعبي والذي كانت له صوالت 
النرص  م��ع��ارك حت��ري��ر ج��رف  م��رشف��ة يف 
العمليات  انطلقت  وبعدها  )الصخر(، 
مكحول  وجبال  بيجي  منطقة  حترير  اىل 
اىل  وصوال  املوصل  ألط��راف  والوصول 
هذه  خالل  السورية(   � )العراقية  احلدود 
االيام، وهذه املعارك نذر هلا عدد كبر من 
الشهداء أروحاهم وسالت دماء زكية عىل 
هذه االرض الطاهرة بام يف ذلك عدد غر 

مدود 
من اجلرحى 
االهتامم  من  الب��ّد  وك��ان 
قدمت  التي  املعطاة  الرشحية  هبذه 
للوطن واملقدسات اغىل ما متلك«، مضيفًا، 
»لذا البد من االلتفاتة لعوائل الشهداء التي 
قدمت فلذات اكبادها والنظر اليها من قبل 
العتبة احلسينية بشكل يليق بام قدمته، ويف 
للعتبة  العامة  االمانة  ارتأت  االطار  هذا 
املقدسة وحتديدا هناية عام 2015 بتشكيل 
شعبة تعنى بعوائل الشهداء واجلرحى وتم 
وضع اهليكلية واملالكات اخلاصة بالشعبة 
بالعمل يف  النهوض  واستطعنا من خالهلا 
حينذاك  املعارك  الن  ممكن  وق��ت  ارسع 
ان  ننسى  وال  عام،  من  اكثر  عليها  مرت 
قبل تشكيل  تبنت  املقدسة  العتبة احلسينية 
ولكن  واجلرحى  الشهداء  متابعة  الشعبة 

من خالل جلان متفرقة«.
مساعدات متنوعة للمقاتل قبل اصابته او 

استشهاده
رعاية  عىل  العمل  »بدأنا  حديثه،  وتابع 
او  االصابة  اىل  يتعرض  ان  قبل  املقاتل 
االستشهاد يف سبيل اهلل الن غالبية اللذين 
الطبقة  من  هم  املرجعية  لنداء  استجابوا 
الفقرة او دون خط الفقر ومتابعة شؤونه 
العائلية من زوجة او بنت او ابن او ام او 
االع��زب  املقاتل  وكذلك  وغ��ره��ا،  اب 

تقارير

رعاية ذوي الشهداء والجرحى..
مكافئة األبطال تبدأ من رعاية عوائلهم

شعبة

األحرار/ قاسم عبد اهلادي
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تقارير

الرعاية  او  ال��زواج  او  املعونة  يف  نساعده 
املريض  مساعدة  تتضمن  التي  الصحية 
بداخل  كان  س��واء  عالجه  يف  عائلته  من 
تقديم  اىل  باإلضافة  خارجه  او  العراق 
املنح واملساعدات املادية، وكذلك الربامج 
املتفرقة كالسلة الغذائية يف شهر رمضان او 
احلسينية  فالعتبة  للشهيد  وبالنسبة  غرها، 
أصحاب  خ��الل  م��ن  ت��ش��ارك  امل��ق��دس��ة 
اخلدم  السادة  بعض  او  والفضيلة  السامحة 
العزاء  الفاحتة وتقديم  باحلضور يف جمالس 
املالية  املنحة  ذلك  يف  بام  لذويه  واملواساة 

املقررة من العتبة املقدسة«.
خطط واعامل مستقبلية

الشعبة  »تتكون  ق��ائ��اًل:  فرحان  واكمل 
الذاتية  )وح��دة  وه��ي  وح��دات  سبع  من 
الرعاية  وحدة  املالية،  وحدة  »االداري��ة«، 
وحدة  الربوية،  الرعاية  وحدة  الصحية، 
املتابعة، وحدة االرشيف، وحدة االعالم( 

وكل وحدة تقوم بدور وواجب معني«.
املستقبلية  خططنا  »ضمن  فرحان،  ويبني 
الرعاية  يسمى  خ��اص  ب��رن��ام��ج  لدينا 
ابناء  التعليمية أو الربوية ويتضمن متابعة 
ورفدهم  باملدارس  املتواصلني  الشهداء 
باملستلزمات املدرسية كافة يف بداية املوسم 
داف��ع��ًا هلم  ال���درايس وه��ذا االم��ر يعطي 
بالدراسة وطلب العلم باإلضافة اىل ذلك 
االطالع عىل بعض االعداد الذين انقطعوا 
ذلك  اسباب  عىل  والتعرف  الدراسة،  عن 
من  لعودهتم  مناسبة  ح��ل  ط��رق  واجي���اد 

جديد إىل مقاعد الدراسة«.
الشهيد  معرفة  كيفية  سؤالنا  معرض  ويف 
والوصول اىل مناطق سكناه ورعايته اجاب 
التابعني  للشهداء  بالنسبة  قائاًل:  فرحان 
لتشكيالت العتبة احلسينية يكون لدينا علم 
التواصل  خالل  من  استشهادهم  بلحظة 
نتوجه مبارشًة حلضور جملس  معهم حيث 
الفاحتة عىل روحه الطاهرة ومن ثم متابعة 
مل  الذين  والشهداء  عائلته،  اح��وال  مجيع 
احلسينية  العتبة  لفصائل  تابعني  يكونوا 
فيتم معرفتهم من خالل مراجعة ذوهيم لنا 
يف  واملحسنني  املؤمنني  بعض  خالل  اومن 

مناطقهم«.

حتفيز اجلانب املادي واالهتامم باملعنوي
ومن جهة اخرى حتّدث سامحة السيد حيدر 
اخلطيب، معاون مسؤول شعبة رعاية ذوي 
الشهداء واجلرحى قائال: »تواصل الشعبة 

اخلدمات  تقديم  ومنها  العديدة،  مهامها 
التي تّص الواقع املعييش لعوائل الشهداء 
نراه  الذي  املعنوي  اجلانب  حتفيز  وكذلك 
اهم من اجلانب املادي الن اجلميع يتحدث 
باملادة ومنها املؤسسات واملواطنني عموما 
الشهداء  لذوي  اخلدمات  يقدمون  الذين 
السكن  او  الطعام  ناحية  من  واجلرحى 
لكن  بتقديمه هلم  نقوم  الذي  مع  وغرها، 
املسألة املعنوية مهمة جدا ألن ابناء الشهداء 
وأن  املستقبل،  يف  ق��دوة  يكونوا  ان  البد 
للوطن  نفسه  قّدم  الذي  بأبيه  االبن  يفتخر 
ذهابنا  وخالل  املقدسات،  عن  وللدفاع 
املستمر لساحات القتال وجدنا ان االخوة 
ومرشفة  عظيمة  مواقف  يقفون  االبطال 
ايامن وعزم وثبات من خالل دور  وكلهم 
باتباع  معهم  املتواجد  الكبر  الدين  رجال 

التوجيهات الدينية بحد ذاهتا«.
تقوم  اخر  جانب  »من  اخلطيب،  واضاف 
خالل  من  الديني  اجلانب  بتقوية  الشعبة 
الواحدة  تتضمن  متنوعة  بسفرات  قيامها 
منها عدة فقرات وامهها الدروس التي تقدم 
من ناحية االرشاد االرسي لزوجة الشهيد 
ألهنا ام ملجموعة ايتام ودروس فقهية تبني 
اليتيم  برعاية  اخلاصة  الرشعية  االحكام 
واالخ��الق  الرعاية  يف  دروس  وكذلك 
مأتم  قيام  ايضا  عملنا  ومن  ذلك،  غر  اىل 
حسيني يف الصحن احلسيني الرشيف عىل 

ارواح الشهداء بحضور عوائلهم«.
واوضح، ان ابناء الشهداء هلم رعاية دينية 
خاصة من قبل العتبة احلسينية املقدسة فيام 
وحضورهم  وصالهتم  بصيامهم  يتعلق 
الدينية  واملجالس  اجل��ام��ع  اىل  املستمر 
خالل  من  ونحاول  االص��دق��اء  واختيار 
الثاين  السنوي للعام  اقامة املخيم الكشفي 
والعقدية  الفقهية  ال��دروس  تقديم  عىل 
وكذلك التنمية البرشية االسالمية ووجدنا 

استجابة كبرة من ابناء الشهداء«.
املتحدثني  اخر  املقاتلني  وإرصار  عزيمة 
اجلشعمي،  ع��امد  اإلع��الم��ي  ك��ان  معنا 
الشهداء  اعالم شعبة رعاية ذوي  مسؤول 
عىل  خيفى  »ال  ق��ال:  وال���ذي  واجل��رح��ى 
العراق  يف  جرت  التي  االح��داث  اجلميع 
املباركة، وكان  املرجعية  بعد صدور فتوى 
لإلعالم دور اسايس يف توثيق االنتصارات 
مستمر  حضور  لنا  وكان  اإلره��اب،  عىل 
االرصار  ذلك  نرى  وكنا  القتال  جلبهات 
حديثه،  املقاتلني«.وتابع  لدى  والعزيمة 
»من ضمن عملنا توثيق النشاطات بشكل 
سنوي وشهري واسبوعي ويومي للشهداء 
للدين  خدمة  بأنفسهم  ضحوا  ال��ذي��ن 
وترميم  عوائلهم  تفقد  وكذلك  واملذهب، 
املادي  الدعم  وتقديم  هبم  اخلاصة  الُدور 
زي��ارة  وك��ذل��ك  واللوجستي  واملعنوي 
اجلمهورية  يف  املقدسة  للمراقد  العوائل 
االسالمية االيرانية بشكل محالت متكررة، 
القتال  لساحات  امليدانية  الزيارات  وايضا 
مافظات  اغلب  يف  العزاء  جمالس  واقامة 
األطهار  األئمة  مناسبات  وحسب  العراق 

)عليهم السالم(«.
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احلسيني  املخيم  قسم  رئيس 
أوضح  دكه  أبو  فاضل  احلاج 
قبل  كانت  املرشوع  »بداية  ان 
من  وبتوجيه  سنوات،  ثالث 
الرشعي  امل��ت��ويّل  سامحة  قبل 
للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ 
عبد املهدي الكربالئي، حيث 
قسم  ب��إرشاف  بالعمل  بدأنا 
بالعتبة  اهلندسية  امل��ش��اري��ع 
املقدسة وتنفيذ رشكة خرات 
ان  مبينًا  اهلندسية«،  السبطني 
بناء  »فكرة املرشوع بدأت من 

قبب صغرة يف رمزية للخيام، 
خيام(،   6( عددها  والبالغ 
حول  تكون  خيام(   5( منها 
صحن املقام، وواحدة فوق ما 
مدخل  وهي  باملحامل  يسّمى 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  خيمة 

السالم(«.
بوترة  ماٍض  العمل  أن  ومَع 
قّلة  أّن  إال  ك��ب��رة  وج��ه��ود 
كانت  املالية  التخصيصات 
كام  برسعة،  إكامله  يف  عائقًا 
ان  مبينًا  دك���ه،  أب��و  أوض���ح 

وفَق  تتم  التسقيف  »عملية 
طرق هندسية حديثة وستبقى 
التصميم  حيث  م��ن  مافظة 
املعامري  والشكل  اإلسالمي 
بالكايش  إكسائه  عىل  والعمل 
يمثل  الذي  املعّرق  الكربالئي 

هوية املقامات الدينية«.
»إدارة  أن  دك���ه  أب���و  وأّك����د 
عىل  ع��ازم��ة  املقدسة  العتبة 
ال��ذي سيوّفر  امل��رشوع  إك��امل 
الكرام،  للزائرين  جلية  خدمة 
اإلنجاز  نسبة  وصلْت  حيث 

وجهود  بخطًى   )%80( إىل 
حثيثة«.

اجلدير بالذكر: ان مقام املخيم 
احلسيني من بني أهم املقامات 
العراق،  يف  الدينية  واملزارات 
وقد تّم ضّمُه اىل األمانة العامة 
للعتبة احلسينية املقدسة يف عام 
الوقت  ذاك  ومنذ   )2008(
واجل��ه��ود  األن��ظ��ار  توجهت 
أفضل  ه��و  م��ا  ك��ل  لتقديم 

للزائرين«.  

االحرار/ حسنني الزكروطي – تصوير/ أمحد القرييش

العطاء الحسيني

مشروع تسقيف المخّيم الحسيني..
جهوٌد حثيثة لتوفير أجواء مناسبة ألداء الزيارة المباركة

بعَد النجاح الذي حّققه مش����روع تس����قيف الصحن الحسيني الشريف، اتجهت إدارة العتبة الحسينية المقدسة 
إلى االس����تفادة من نفس التجربة وتطبيقها في مقام المخّيم الحسيني الذي أصبح مقصد الزائرين من كل 
أنح����اء العالم، ومع الحاجة الضرورية لتوفير األجواء المناس����بة ألداء الزيارة المباركة وخصوصًا مع ارتفاع درجات 
الحرارة في العراق. الكوادر الهندسية والفنية في العتبة المقدسة وكما عّودتنا على دأبها المستمر، تجتهد 
اآلن لمواصلة العمل في هذا المش����روع الذي س����يضفي الكثير من الخدمة والجم����ال ألعرق وأهم المقامات 

الدينية في كربالء.
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)االح���رار(،  جملة  ب��ه  خ��ص  ترصيح  ويف 
مرشف  م��رزة  حسني  عيل  االستاذ  حتدث 
هذه  »ال��زي��ارة  قائاًل:  العربية  اللغة  م��ادة 
االمية  مو  قسم  اعده  برنامج  ضمن  اتت 
وارشاف  متابعة  لغرض  الربية  مديرية  يف 
سر دورة مو االمية )األساس( التي اقامها 
تفاجأنا  اقوهلا  ولألمانة  م��ؤخ��رًا،  املعهد 
واالخوات  االخوة  لدى  املوجودة  بالرغبة 
التعاون  وم��دى  ال���دورة  يف  املحارضين 
ومما  واملحارضين،  الدارسني  بني  الكبر 

املعهد   يف  املتوفرة  االمكانيات  ايضًا  يفرح 
ومؤثثة  مكيفة  دراس��ي��ة  ق��اع��ات  كتوفر 
الطلبة  اع��داد  عن  فضاًل  متكاماًل،  اثاثًا 
)عرشة  ال���  تتجاوز  ال  التي  الصفوف  يف 
تقديرنا  بحسب  وهذا  شعبة  لكل  تالميذ( 
التعليم  طبيعة  اىل  اضافة  ج��دًا  نموذجي 
بحسب  االس��ات��ذة  يتخذه  ال��ذي  الفردي 

مستويات الدارسني«.   
بتعليم  املتخذة  الطريقة  »ان  مرزة  واضاف 
منهج مو األمية مجيلة جدًا، وخصوصًا اهنا 

الكتاب  منهج  تعليم  وسيلة  بإضافة  تتميز 
السهل اخلاص باملكفوفني والتعليم بطريقة 
جيد  يشء  هو   بتقديرنا  وال��ذي  )برايل( 
جدًا كونه يعترب مساعدًا ومكماًل يف ايصال 
عىل  املعهد  يأخذ  ان  ونأمل  كام  املعلومة، 
واالعامل  املهن  لتعليم  ورش  افتتاح  عاتقه 
والدارسات  الدارسني  لتساعد  اليدوية 
االعتامد عىل انفسهم وتطوير مهاراهتم كل 

حسب رغبته«.
الربوية يف  املرشفة  اكدت  يف سياق متصل 
علية  الست  املقدسة  كربالء  تربية  مديرية 
حسني عيل قائلة: »فضاًل عن طبيعة التعليم 
اجلميع  وجدت  فأنني  كثرًا؛  اهبرتني  التي 
يعمل كخلية نحل لتقديم افضل اخلدمات 
طاقات  لوجود  اضافة  التعليمية  والطرق 
شبابية من الباحثني االجتامعني واملرشدين 
يف  عملهم  يرجم  والربويني  النفسيني 
وعوائلهم  املعهد  تالميذ  مع  التواصل 
للنهوض  الدارسني  من  كل  حالة  لدراسة 
خطوة  وهذه  والنفيس  االجتامعي  بواقعهم 

حتسب اىل ادارة املعهد وكوادره«.   

العطاء الحسيني

بهدِف االطالع على سير دورة محو األمية..
وفد من تربية كربالء يزور معهد االمام الحسين للمكفوفين وضعاف البصر 

أجرى وفد من المديرية العامة للتربية في محافظة كربالء المقدسة، زيارة ميدانية لمعهد اإلمام الحسين 
)عليه الس����الم( للمكفوفين وضعاف البصر التابع للعتبة الحس����ينية المقدس����ة، والذي يهدف لالطالع على 
طبيعة التعليم واالمكانيات المتوفرة مثمنًا في الوقت ذاته الدور الكبير التي تقوم به العتبة الحس����ينية 
المقدس����ة في تقديم يد العون والمس����اعدة لش����ريحة المكفوفين واالنتقال بهم من حال الى افضل كما 

واثنى على الجهود المبذولة من قبل الكوادر االدارية والتعليمية داعيًا لهم بدوام التوفيق والسداد. 

االحرار/ ضياء االسدي 
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وملعرفة هذا الدور الكبر وما خلفه لدى 
عوائل الشهداء واجلرحى جملة »االحرار« 
املتحدثني  اول  منهم وكان  ببعض  التقت 
ال��ذي  صهيب  ع��ب��اس  ممد  امل��واط��ن 
ضد  بيجي  معارك  خالل  والده  استشهد 
الكفر واالرهاب حيث قال: ان للعتبات 
املقدسة وخاصة احلسينة دور كبر بدعم 
عوائلنا من اجلانب املادي واملعنوي حيث 
خففت بشكل كبر امل فراق والدنا خالل 
وافر  هلم  نقدم  وبدورنا  بيجي،  معارك 

الكبرة  مبادراهتم  عىل  واالمتنان  الشكر 
حيث اهتمت وبشكل ملفت برفع اجلانب 
ومساعدهتم  الطلبة  ألخ��واين  ال��درايس 
ذلك  يف  بام  املدرسية  املستلزمات  بتوفر 
خالل  من  املستمرة  وزياراهتم  متابعاهتم 
شعبة ذوي الشهداء واجلرحى وباألخص 
السيد حيدر اخلطيب واالخوة اخلدم معه 

الذين اوفوا لنا بكل احتياجاتنا.
زينب  املواطنة  حتدثت  اخر  جانب  ومن 
قدم  ال��ذي  الشهداء  اح��د  زوج��ت  مح��زة 

نفسه قربانا للوطن يف معارك تل بنات يف 
املوصل: ان فقد الزوج امر صعب وحزين 
اهلل  بفضل  ولكن  ُينسى،  ان  يمكن  وال 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  املستمر  والدعم 
الفراغ،  بسد  بسيط  بشكل  ول��و  ساهم 
ما،  نوعا  الفراق  م��رارة  امل  عنا  وخفف 
املتويل  ولسامحة  املقدسة  للعتبة  كان  فقد 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  الرشعي 
املادي  الدعم  بتقديم  وب��ارزًا  كبرًا  دورًا 
واملعنوي لنا من خالل املتابعات املستمرة، 
ومّد يد العون واملساعدة لنا وبدورنا ومن 
خالل جملة االحرار املوقرة نقدم هلم وافر 

شكرنا وامتنانا هلم عىل ذلك. 
واشعرنا  الفرحة  أدخل  ما  إن  وتضيف، 
بالفخر هو حترير ارضنا املقدسة من دنس 
االرهاب واالرهابني الذين حاولوا النيل 
بفضل  العراق، ولكن  من رشف وكرامة 

بقلم: حسني النعمة

ال يختلف اثنان على الدور الكبير والبارز الذي تقوم به العتبات المقدسة في 

مدينة كربالء المقدسة وخاصة الحسينية من خالل دعمها المستمر لعوائل 

الش���هداء والجرحى بعد الفتوى الكريمة التي اطلقها االمام السيس���تاني 

»دام عزه« حيث س���ارعت العتبة الحس���ينية المقدسة بتشكيل ما يسمى 

ش���عبة رعاية ذوي الشهداء والجرحى الخاصة بدعم ومساعدة هذه الشريحة 

التي قدمت فلذات اكبادها خدمة للوطن ونصرة الدين. 

عوائل شهداء الحشد الشعبي:
العتبة الحسينية كانْت معنا دائمًا ونحن فخوروَن بشهدائنا

العطاء الحسيني
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رج��ال 
اجل�����ي�����ش 
باءت  الشعبي  واحلشد 

ماوالهتم بالفشل. 
فرحان  حسن  الشهيد  والدة  حتدثت  فيام 
حسن  ولدي  لّبى  لقد  قائلة:  احلسناوي 
النجف االرشف  العليا يف  املرجعية  نداء 
ومن اجل محاية البلد احلبيب واملقدسات 
من هؤالء املجرمني وقد التحق بصفوف 
اخوانه املقاتلني يف لواء عيل االكرب قبل ما 
عمليات  يف  واستشهد  السنتني   يقارب 

قادمون يا نينوى يف املوصل.
هبذه  فخورة  جدا  انا  حديثها،  وتابعت 
املنزلة العظيمة التي اكرمنا اهلل هبا كذلك 
قواتنا  حققته  ال��ذي  باالنتصار  سعيدة 
املقدسة  الشعبي  احلشد  وابطال  االمنية 
والتي كانت اخرها حترير مدينة املوصل 
االجرامية،  داعش  عصابات  دنس  من 

ف��داًء  ول��دي  قّدمت  فخر  بكل  واقوهلا 
املباركة  االرض  هذه  رشف  عن  ودفاعًا 
االصيل  املحمدي  الدين  عىل  وحفاظا 
اخلمسة  اخوانه  بقية  اقدم  ان  ومستعدة 
جملة  خالل  ومن  والعقيدة،  للوطن  فداء 
بالشكر  اتقدم  ان  اود  املوقرة  االح��رار 

العتبة  يف  العامة  االم��ان��ة  اىل  اجل��زي��ل 
يف  كبر  دور  من  هلا  ملا  املقدسة  احلسينية 
الدعم  وتقديم  الشهداء  عوائل  احتضان 
الزيارات  خالل  من  املعنوي  و  امل��ادي 
ذوي  شعبة  هب��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي  املستمرة 
الشهداء واجلرحى لنا عىل مدار السنة.      

العطاء الحسيني

مستشفى سفير اإلمام الحسين )علي السالم(
 )C R M( يستقبل جهاز اإلشارة الـ 

)عليه  احلسني  االمام  سفر  مستشفى  عززت 
رقم  العمليات  صالة  اىل  اجلراحي  السالم( 
الشهرين  يقارب  ما  قبل  افتتحت  التي   )3(
برفع  اخلاص   C R M(( ال�  االش��ارة  جهاز 
االنسان  جسم  تدخل  التي  الغريبة  االجسام 
مثل الشظايا وحصا الكىل وغرها عن طريق 
عمليات  مسؤول  اكده  ما  بحسب  الناظور، 
اجلراحي  احلسني  االم���ام  سفر  مستشفى 
اىل  اضافة  مبينًا:  دخيل،  كامل  عيل  الدكتور 
يتعرض  التي  الغريبة  االجسام  استخراج 
يف  ايضا  اجلهاز  هذا  يستخدم   ، االنسان  هلا 
قطعتني  عن  عبارة  وه��و  البولية  العمليات 
 C R( االوىل منها تتكون من جهاز االشعاع
املونرات  عىل  تعتمد  الثانية  والقطعة   ،)M
و  للصور  ملتقط  اىل  جت��زأ  التي  )ش��اش��ات( 

خازن هلذه الصور. 

االحرار/ حسنني الزكروطي - تصوير/ حسنني الرششاحي
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وابتدأت الندوة بكلمة مؤسسة علوم هنج 
البالغة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ سجاد 
الربيعي وبعدها تم طرح البحوث املقدمة 
املساعد  االستاذ  اجللسة  رئيس  بأرشاف 
الدكتور ممد حسني عبود الطائي ومقرر 
فهد  الدكتور  املساعد  االستاذ  اجللسة 

نعيمة البيضاين. 
من  كال  املشاركة  البحوث  شملت  وقد 
االس��ت��اذ ال��دك��ت��ور ج���واد ك��اظ��م منشد 
النرص اهلل من كلية اآلداب جامعة البرصة 
والذي قدم بحث بعنوان )النبوة واالمامة 
عقدية«(،  »دراس��ة  التأسيس  مرحلة  يف 
من  جابر  رساج  محيد  الدكتور  االستاذ 
بحثه  وك��ان  الربية  كلية  البرصة  جامعة 
خلطى  التكاملية  )االحي����اءات  بعنوان 
البالغة(، االستاذ  النبوة واالمامة يف هنج 

الدكتور حسني عيل الرشهاين من جامعة 
غر  بعنوان)املهام  اآلداب  كلية  قار  ذي 
السالم«  »عليه  عيل  لألمام  العسكرية 
السياسة  فاعلية  يف  قراءة  املدينة  دولة  يف 
الدكتور  املساعد  االستاذ  واملجتمعية(، 
البرصة  جامعة  من  العواد  عدنان  انتصار 
)النبوة  بعنوان  بحثه  وكان  اآلداب  كلية 
يف  دراس��ة  التأسيس  مرحلة  يف  واالمامة 
املساعد  بحث  وكان  االرسي��ة(،  العالقة 
جامعة  من  الكعبي  كريم  شهيد  الدكتور 
ميسان بعنوان )النبوة واالمامة ومسارات 
ال��ت��الزم(،  حتمية  يف  االدائ���ي  التكامل 
ابو  رحيم  عيل  الدكتور  املساعد  وكذلك 
اآلداب  كلية  ق��ار  ذي  جامعة  من  اهليل 
واالم��ام��ة  ب��ع��ن��وان)ال��ن��ب��وة  بحث  ق��دم 
ق����راءة يف ع��رض  ال��س��ري��ة  امل��دون��ة  يف 

والدكتور  ال��راب��ط(،  ووع��ي  االح��داث 
الكاظم  االمام  كلية  الالمي  حسن  عالء 
قدم  ميسان  فرع  اجلامعة  السالم«  »عليه 
عيل  واالمام  »ص«  )النبي  بعنوان  بحث 
يف  املواجهة  وم��س��ارات  السالم«  »عليه 
احلصار  حادثتي  يف  دراسة  املكية  املرحلة 
تم طرح بحث مساعد  واملبيت(، واخرا 
جامعة  احل��م��داين  ثجيل  مجعة  الدكتور 
بعنوان )االمام  قار كلية اآلداب كان  ذي 
يف  احلاسم  واحلضور  السالم«  »عليه  عيل 
مناقشة  وبعد  االوىل(  االسالمية  املعارك 
شهادات  توزيع  تم  القيمة  البحوث  تلك 

املشاركة والشهادات التقديرية. 
سجاد  الشيخ  حت��دث  السياق  ه��ذا  ويف 
هنج  علوم  مؤسسة  دأبت  قائال:  الربيعي 
عىل  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  البالغة 

العطاء الحسيني

اقامت مؤسسة علوم نهج 

البالغة التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، وعلى قاعة 
سيد االوصياء بالصحن الحسيني الشريف، ندوتها العلمية االولى الموسومة 
ب� )النبوة واالمامة في عصر التأسيس ضرورة التالزم ووحدة المسار(.

بهدف النهوض بواقع المجتمع وتصحيح المسارات الخاطئة..
مؤسسة نهج البالغة تقيم ندوتها العلمية االولى الموسومة

)النبوة واالمامة في عصر التأسيس ضرورة التالزم ووحدة المسار(

األحرار/ قاسم عبد اهلادي - عدسة/ مرتىض نارص
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العطاء الحسيني

العهد  رسالة  يف  هلا  االول  املؤمتر  إقامة 
ف��ارت��ات  ال��س��الم«  »عليه  ع��يل  ل��ألم��ام 
املؤسسة ان يكون قبل انعقاد املؤمتر ندوة 
فكرية موسعة يف ارتباط العالقة بني النبوة 
وفق  الشيعي  بالفكر  وتأثرها  واالمامة 
شارك  وقد  القرآنية،  واآليات  الروايات 
منها  اهلدف  ابحاث  ثامنية  الندوة  هذه  يف 
الشيعية  والساحة  االسالمية  املكتبة  رفد 
فيها  احلاصلة  املعرفية  الفجوة  وس��د 

الناس  اذهان  الفكر يف  تأصيل هذا  حول 
النبوة  بني  واملرتبطة  الوثيقة  والعالقة 

واالمامة وفق النظرية القرآنية«.
واضاف: »كل بحث طرح يف هذه الندوة 
للمكتبة  اجلديدة  االضافة  بمثابة  سيكون 
البحوث  تلك  ل��ق��وة  ن��ظ��را  االس��الم��ي��ة 
اشخاص  هم  كتبها  من  الن  ورصانتها 
وان  عايل،  علمي  مستوى  عىل  اكاديميني 
الساحة  ع��ىل  ط��را  ال��ذي  الثقايف  ال��غ��زو 
املفاهيم  من  الكثر  جيذر  اخذ  االسالمية 
الطعن  ذلك  يف  بام  والشيعية  االسالمية 
بالفكر الشيعي وخصوصا عالقة االمامة 
اذه��ان  يف  الفكري  وتأصيلها  بالنبوة 

الناس«.
محيد  الدكتور  االستاذ  حتدث  جانبه  ومن 
للعلوم  الربية  كلية  م��ن  جابر  رساج 
قدم  ال��ذي  البرصة  جامعة  يف  االنسانية 
بحث بعنوان )االحياءات التكاملية خلطى 
قائال:  البالغة(  هنج  يف  واالمامة  النبوة 
هذه الندوات تعترب بمثابة الطفرة النوعية 
باالجتاه  يتحرك  كان  املجتمع  ان  باعتبار 
الفكري  باالجتاه  حتركه  من  اكثر  امل��ادي 

»عليهم  االئ��م��ة  اراده  ال��ذي  والنوعي 
السالم« وهي حلقة الوصل معهم ال سيام 
التعاون وان  هناك حلقة مفقودة من هذا 
االئمة  مع  مادي  بشكل  يتعامل  البعض 
واتيان املسائل اخلاصة هبم تقوم عىل هذا 

االساس االعتيادي.
البيت  اهل  ائمة  ان  الواقع  يف  واض��اف: 
ال  فكري  منطق  هل��م  ال��س��الم«  »عليهم 
يتجسد اال بمثل هذه الندوات ألهنا ترسم 

هذه  سيام  ارادوها  التي  احلقيقية  الصورة 
ممد  والرسول  عيل  االم��ام  فان  الندوة، 
العالقة  ان  عىل  تفصح  بينهام  واملطابقة 
جيب  لذلك  مادية  وليست  معنوية  بينهام 
سبيل  ويف  معنوي  بشكل  معهم  التعامل 
لذلك  جمااًل  ترك  ممد  الرسول  فان  هذا 
ألهل  الوصول  مسالة  وان  الكل،  يتسع 
ينطلق  ان  بأخالقهم جيب  البيت والتحيل 
من هذا االطار الفكري الذي غاب كثرا 
اليوم  ولكنه  معينة  فرات  يف  غيب  وربام 
واالكاديميني  الباحثني  لتقصر  مغيب 
من  التقصر  هذا  بعض  نرفع  ربام  ولكن 
ان  البالغة  هن��ج  مؤسسة  عمل  خ��الل 
االطار  هذا  من  الصحيحة  بالطريق  نبدأ 

التوعوي والبناء اجليد. 
نخاطب  عندما  كثرا  نعاين  رب��ام  وب��ني: 
الشباب بالفكر االعتيادي او الفكر املادي 
هذه  به  تقوم  الذي  التدرجيي  املنطق  لكن 
تدرجييا عىل  الشباب  الندوات هو ماطبة 
املسالة  تتطور  ثم  البداية  يف  عقوهلم  قدر 
لتصل اىل مقامات اعىل باعتبار ان ماطبة 
اجليل احلديث من املجتمع جيب ان يكون 

وفق اطر ودراسات اسراتيجية وال تكون 
عىل  ينطبق  ما  لذلك  عشوائية  العملية 
هذه الندوات نفسه ما ينطبق عىل الدرس 
باعتبار املواجهة مع الشاب واملواجهة مع 
املجتمع جيب ان يكون بشكل مدد ووفق 

دراسات.
هي  البداية  هذه  اعترب  حديثه:  يف  وجاء 
فاحتة خر هبذا اخلصوص وسنجني ثامرها 
الدؤوب ووجدنا  العمل  قريبا من خالل 
املثقفني  ال��ن��اس  م��ن  وجت���اوب  استقبال 
اهل  ائمة  ان  باعتبار  الثقافة  قلييل  وحتى 
السهل  وهم  العقول  كل  خياطبون  البيت 
املمتنع بحيث من املمكن ان يفهم الشاب 
كالم االمام عيل وان كان حتصيله الدرايس 
العقل  خياطب  السالم«  »عليه  ألنه  قليل 

وال خياطب العاطفة.
وحتدث الدكتور عالء حسن الالمي كلية 
للعلوم  السالم(  )عليه  الكاظم  االم��ام 
الذي قدم  االسالمية اجلامعة فرع ميسان 
بحث بعنوان )النبي ممد »ص« واالمام 
عيل »عليه السالم« ومسارات املواجهة يف 
احلصار  حادثتي  يف  دراسة  املكية  املرحلة 
واملَبيت( قائال: هذه الندوة فكرية وثقافية 
ملا  واعية  صورة  تعطي  ألهنا  جدا  رصينة 
النبوة  عالقة  عن  يكشف  ذات��ه  بحد  هو 
يمكن  ال  تامة  حلقة  باعتبارمها  واالمامة 
من  تبليغ  هي  النبوة  ان  اذ  بينهام،  الفصل 
السامء اىل االرض وبالتايل وعندما يستقر 
التبليغ اىل اهل االرض فانه حيتاج اىل من 
فمن  التبليغ  هذا  ويكشف  ويفرس  يعرف 
هنا جاء دور االمامة مفرسا ومعرفا لذلك 
جامعة  رئيس  هو  املتحدثني  اخر  التبليغ. 
ذي قار االستاذ الدكتور رياض شنته جرب 
وتكامل  كبر  ت��الزم  هناك  ق��ال:  وال��ذي 
مكمال  احدمها  وان  واالمامة  النبوة  بني 
النبوة  لنرصة  سوية  سارا  واهنام  لألخر، 
دور  فان  االمامة،  تلبية  يف  وقفت  التي 
وبعدها  اهلل  اراد  ما  بانتهاء  ينتهي  النبوة 
تبدا مهمة االمامة، وجاء اليوم الذي يقف 
سواعدهم  عن  ليشمروا  الباحثون  فيه 
حتى  وحيققوا  ويبحثوا  ويبدعوا  ويكتبوا 
وتشجيع  بمساعدة  النور  بحوثهم  ترى 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
اخذت  التي  البالغة  هنج  علوم  وملؤسسة 

عىل عاتقها ان تنهض هبذا املفصل«.
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إلى قديس السالم السيد السيستاني وكل من أحب العراق دمًا وترابًا!

 حكمة القصيدة: وددُت لو تكون شاعريتي، سماء القصائد، وارض الفرائد!)مقولة الشاعر(

نصر بأجراس الفتوى!
رحيم الشاهر

ف��������ت��������واك ن�����������س�����ٌر ب�������ال�������دع�������اء ُت����������اُب

ح�����روف�����ه�����ا  ال���������ع���������راق  دون  م�������ت�������ل�������ّوٌة 

م����ت����م����ث����ٌل  ح����������رزه����������ا  امل�������ن�������ي�������ة  دون 

ق������د ارت������������دت اأ������س�����م�����ى ع����م����ام����ة ع���ه���ده���ا 

ف�����ك�����اأن�����ه�����ا وج���������ه ال�����������س�����م�����اء ب����اأر�����س����ن����ا 

ك���������ل ال�������ف�������ت�������وح ت������ق������دم������ت ب�����رك�����اب�����ه�����ا 

اأُح����������������ٌد00 وخ������ي������ر  وال�������رم�������اح ج��م��ي��ع��ه��ا

ن���������س����ج����ْت ب�������������الألء احل�������������روف خ���ال����س���ن���ا 

ن����ه���������س����ت ع�����ل�����ى رغ���������م احل�������ط�������ام ب���ه���ام���ن���ا 

ف������ت������وى م���������س����ت اآلف��������ه��������ا ف����������وق ال����������ذرا

ج���������س����د ال��������ع��������راق ت�������رمم�������ْت اأو�������س������ال������ه 

�����س����ل����ب����وا ب�����ق�����ام�����ات ال�������ع�������راق م�����س��ي��ح��ن��ا 

ل������ك������ن اأع���������ي���������د ع�������راق�������ن�������ا حل���������س����ان����ه 

ق������د اأج�������ج�������ْت ن���������س����ر ال�������ع�������راق ف����خ����اب����وا

ك�������ت�������اُب! ال���������ع���������راق  دون  وك������ت������اب������ه������ا 

رق������������اُب! ال���������رق���������اب  دون  وج����������داره����������ا 

ف������ت������دارك������ت������ه������ا ������س�����ي�����ب�����ٌة و��������س�������ب�������اُب!

اأق������دا�������س������ه������ا ب���������دم ال��������ع��������راق ُت�������ث�������اُب!

ب������������������دٌر00 ُح�������ن�������ني ل�����ل�����ف�����ت�����وح رك�������������اُب!

وال����������ن����������ه����������رواُن حت�����ث�����ه�����ا الأ�����������س����������الُب!

ف�������ال�������ي�������وم م�����ن�����ه�����ا دول��������������ة وخ��������ط��������اُب!

ف�����ه�����ي ال������ر�������س������ول������ُة م�������س���ك���ه���ا الط�������ي�������اُب

ه��������و ه�������ك�������ذا ي����������وم ال���������ع���������راق ح�����������س�����اُب

ب�����ح�����������س�����ور م�����و������س�����ل�����ه ي�����ط�����ي�����ب رح����������اُب

ف������ه������وى ب������ق������دا�������ض امل�����������س�����ي�����ح ������س�����ه�����اُب!

ف�������ت�������ط�������اأط�������اأت مل����������������داره الأق�����������ط�����������اُب!
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قصيدة السّيد عبداهلل المشعشعي 
في مدح اإلمام الرضا

لقد حّفزين لكتابة هذا املوضوع ما أطالعه يوميا من أخطاء س��ببها 
عدم معرفة كثر ممن يكتب��ون بالعربية بمواضع مهزة كال احلرفني 
وما يرتب عليه من إشكاالت يف املعاين املقصودة ما سيقف عليها 
املتتبع عند القراءة الدقيقة هلذا املقال الذي س��أحدد فيه : وجوب 
الكرس ، وجوب الفتح ، جواز الكرس أوالفتح ، بأس��لوب مبسط 

بعيد عن التعقيد
مواضع الكرس وجوبا

ا ُتكتب  هناك حقيقة علمية ثابتة بالنسبة لكرس مهزة ) إنَّ ( ذلك أهنَّ
كذلك عن��د وقوعها يف مجلة االبتداء، مهام كان موقع تلك اجلملة 

أول الكالم، أو وسطه، ويمكن حرص ذلك يف اجلمل التالية
أ - اجلملة االبتدائية : إنَّ العراقيني لصامدوَن

ب - مجل��ة القول : قال األس��تاُذ : إنَّ الصدَق س��الُح املخلصنَي، 
َب  وأض��اف قول��ه : إنَّ خَر العلامِء َم��ْن انتفَع بعلِمه الن��اُس، فعقَّ

سعيد قائال: إنَّ مصاحبَة عاملٍ فقٍر خٌر منها جلاهٍل وافِر املاِل
ج - مجلة اخلرب ملبتدأ هو اسم عني ) ذات ( : زيٌد إنَّه فاضٌل

م زينُة الداِر د - مجلة صلة املوصول : حرض الذين إهنَّ
ا لفي أحسِن حاٍل ه - مجلة احلال : قدمْت سلوى وإهنَّ

و : اجلملة االس��تئنافية : التواضُع ِمن أس��مى األخ��الِق، إنَّه تاج 
املبدعنَي، وزينُة املؤمننَي

ز - مجلة جواب القسم : واهلل، إنَّ كلمًة طيبًة ألثمُر ِمن فعٍل خبيٍث
ط أن تدخل يف خربها الالم املزحلقة وهنا ُيشَرَ

ح - اجلملة املعطوفة ع��ىل مجلة ابتدائية : إنَّ احلبَّ لرسٌّ من أرساِر 
الكوِن، وإنَّه ملفتاٌح للقلوِب

ط - يف اجلمل��ة املؤك��دة ألخرى بالتك��رار : إنَّ الص��رَب مجيٌل، إنَّ 
الصرَب مجيٌل

��ْم هُم الس��فهاُء( ، أاْل إنَّ  ك - بع��د ) أال ( االس��تفتاحية :)أاْل إهنَّ
اجلاهلَّ مسكنٌي

��َق عنها بالالم : علمُت  ل - بع��د فعل من أفعال القلوب وقد ُعلِّ
إنَّه َلشاعٌر

م : بع��د )حيُث (الظرفي��ة التي تالزم اإلضاف��ة إىل مجلة : اجلْس 
حيُث إًن احلكامَء جيلسوَن

مالحظ��ة مهم��ة : انف��ردْت )إنَّ ( دون غرها ب��أن خربها تلحقه 
)الم( التوكي��د املفتوحة املزحلقة نح��و : )إنَّ األبراَر لفي نعيٍم (، 
م ملنش��غلوَن، هلذا فإنَّ دخول الالم يف  إنَّ الطالَب حلارضوَن، وإهنَّ

خربها من أسباب كرس مهزهتا.

���������مَّ اجل�������ب�������اْل  اأت����ي����ن����اك ن���ق���ط���ُع �����سُ

ج�������رًة  م����وط����ن���������ي  يف  وخ�����ّل�����������ف�����ُت 

امل�����س��ر  ت���ب���غ���ي  اأي�������ن  اإىل  وق������ال������وا: 

ال����ر�����س����ول  ع�����ني  ن�������ور  اإىل  ف����ق����ل����ت: 

ع����ل����يِّ ب�����ن م���و����س���ى و������س�����يِّ ال���ر����س���ول 

اإم����������ام ال����������ورى اأ������س�����������رف ال���ع���امل���ني 

ف�����اأن�����ت الإم������������ام ون���������ج����ل الإم�����������ام 

اأِج�������������ريَن م�����ن ن�������ائ���ب�������ات ال�����زم�����ان 

واأرج���������������وك ي������ا اأك���������������رم ال����ع����امل����ني 

واأرج�����������������ُع م������ن ب����ع����ده����ا ل�������ل���دي�������ار 

ال���ن�������س���ور  ب����ي����وم  ك  �����س����وا  يل  وَم��������ن 

و������س�����ّل�����ى الإل������������ه ع����ل����ى َم�����������ن ب�����ه 

مواضع كسر همزة } إنَّ {
 ومواضع فتح همزة } أنَّ {

)2-1(
َت���������ْب ال����رُّ ل�������ن���ي���ل  اإّل  ذاك  وم���������ا 

ب���ق�������ل���ب�������ي ع���ل���ي���ه���م ل����ه����ي����ُب ال����ع����َط����ْب

واأن����������ت املُ�������رّج�������ى ل���������دف����ع ال�����ُك�����رْب

واأزك������������ى ق����ري���������ضٍ وخ���������ِر ال�����ع�����رْب

����س���ل���ي���ِل امل������ع������ايل رف����ي���������ع احل�������س���ْب

ح��م��ي��د ال�������س���ج���اي���ا ���س�����ري��ف ال��ن�����س��ْب

ال����ع���������رْب دون  ال���������س����ي����ادَة  ورث�����ن�����ا 

����َوْب وم����ث����ُل����ك َم�������ن ُي����رت���������ى ل���������ل����نُّ

���ْب ت���خ���ّل�������س���ن���ي م�������ن ع���ظ���ي���م ال���ن�������سَ

اإرْب م�����ن  ب���ه���ا  يل  ال�������ذي  واأق���������س����ي 

واأن���������ت ال�������س���ف���ي���ع وخ������ر ال�������س���ب���ْب؟!

وت����رك����ن����ا ف���������ي ع�������ظ���ي���م ال����ل����غ����ْب؟!

23

27

وز
تم

20
17



الرسائل  يفضُّ  ال  النراقي  الشيخ  ك��ان 
فراشه  حتت  يطرحها  بل  إليه،  ال���واردة 
عن  باله  يشغل  ما  فيها  يقرأ  لئالَّ  متومة، 
األم��ر  ه��ذا  ع��ىل  وال��ص��رب  العلم،  طلب 
ة وإرادة عظيمة، ليست اعتيادية  يتطلَّب قوَّ

لسائر البرش.
يف  املقيم  ذر(  )أبو  والده  ُيقتل  أن  ويتَّفق   
النراقي  مهدي  مّمد  الشيخ  وابنه  نراق، 
يومئذ بأصفهان، حيرض عند أستاذه الشيخ 
إسامعيل اخلاجوئي، فكتبوا إليه من هناك 
الركة  لتصفية  ن��راق،  إىل  ليحرض  بالنبأ 
ولكّنه  ُأخرى،  وشؤون  املواريث  وِقسَمة 
عىل عادته مل يفض هذا الكتاب، ومل يعلم 
بكّل ما جرى، ثّم كتبوا له ثانية، ولكّنه مل 

جيبهم أيًضا.
املذكور  ُأستاذه  إىل  كتبوا  منه  يئسوا  وملّا 
اأُلستاذ  وخيش  باملجيء،  ويأمره  ليخربه 
متهيًدا   – ل��ه  فأظهر  بالنبأ،  يفاجئه  أن 
له  ذك��ر  ث��ّم  والكآبة،  احل��زن   – إلخباره 
إىل  الذهاب  له  ح  ورجَّ جمروح،  والده  أّن 

بالده، ولكنَّ هذا املثابر الصلب، مل يزد أن 
دعا بالعافية إىل والده، طالًبا من ُأستاذه أن 

يعفيه من الذهاب.
له  ح  يرصِّ أن  إىل  اأُلستاذ  اضطرَّ  وعندئٍذ 
بالواقع، ولكن الولد أيًضا مل يعبأ باألمر، 
أنَّ  إاّل  العلم،  لتحصيل  البقاء  وأرصَّ عىل 
ا من أن َيفرض  ة مل جيد ُبدًّ اأُلستاذ هذه املرَّ

عليه السفر، فسافر امتثااًل ألمره املطاع.
ومل يمكث يف نراق أكثر من ثالثة أّيام عىل 
ة، ثّم رجع إىل دار  ة وزيادة املشقَّ بعد الُشقَّ
العميق  مغزاها  هلا  احلادثة  وهذه  هجرته، 
يف فهم نفسية هذا العامل اإلهلي، وتدلُّ عىل 
يف  احلياة  شؤون  ومجيع  باملال،  استهانته 

سبيل طلب العلم.
البهبهاين،  )الوحيد  ومنهم  أساتذته:   
بن  مّمد  الشيخ  املازندراين،  مّمد  الشيخ 
مّمد زمان الكاشاين، السّيد مّمد حسني 
بحر  مهدي  مّمد  السّيد  آبادي،  اخلاتون 
العاميل،  الفتوين  مهدي  الشيخ  العلوم، 

الشيخ إسامعيل اخلاجوئي(. 

أمحد  الشيخ  )ابنه،  فمنهم  تالمذته  أم��ا 
النراقي، السّيد مّمد باقر الشفتي(.
 تأسيس احلوزة العلمية يف كاشان:

بعد فراغه من الدراسة عاد إىل وطنه إيران 
فسكن كاشان، وكانت خالية من العلامء، 
مملوءة  صارت  وتدريسه  أنفاسه  وبربكة 
احلوزة  بذور  فبذر  الفضالء،  العلامء  من 
برز  إذ  أزهارها،  وأنبتت  فيها،  العلمية 
من جملس درسه مجع من العلامء األعالم، 
فصار مرجًعا يرجع إليه يف الُفتيا والتقليد.
)التحفة  ومنها  غزيرة  مؤلفات  وللنراقي 
لوامع  الدينية،  املسائل  يف  ال��رض��وي��ة 
معتمد  اإلسالم،  رشيعة  فقه  يف  األحكام 
الشيعة يف أحكام الرشيعة، أنيس احلّجاج، 
الوجيزة،  الكلامت  العرشية،  اللمعات 
السعادات،  جامع  العلوم،  مشكالت 

الشهاب الثاقب، ومؤلفات أخرى(.
رسه(  )قدس  النراقي  الشيخ  تويّف  وفاته: 
 1209 املحّرم  من  والعرشين  الثالث  يف 

ه�، بمدينة النجف األرشف، وُدفن فيها.

الشيخ محّمد مهدي بن أبي ذر النراقي الكاشاني، املعروف باحملّقق النراقي، ومؤسس احلوزة العلمية في مدينة كاشان اإليرانية.
ولد الشيخ النراقي عام 1128 هـ، بقرية نراق في كاشان، وكانت له شخصية عجيبة إذ تالحظ قّوة شخصية الشيخ النراقي في 
ة قد يعّبر بها عن كثير من الناس، إاّل  صبره، وقّوة إرادته، وتفانيه في طلب العلم، ثّم عزَّة نفســــــه، وإن كانت هذه ألفاًظا عامَّ
ة، التي يختص بها الشــــــيخ النراقي ميَّزته عنهم، وميكن مالحظة ذلك من  ــــــة من الصبر واإلرادة، واحلبِّ والعزَّ أّن للدرجــــــة اخلاّص

احلوادث املنقولة عنه، ونذكر منها احلادثة اآلتية كمصداق لقّوة عزمه في طلب العلم:

عالٌم وأثر
)1128 هـ – 1209 هـ(

المحّقق النراقي )قدس سره(
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يف مقارباته النقدية التي جاءت يف كتابه 
)اإلسالميون عىل أعتاب القرن احلادي 
أشاَر   ،2002 عام  الصادر  والعرشين( 
وش��ّخ��ص ال��دك��ت��ور إح��س��ان األم��ني 

م��واق��ف واجت��اه��ات احل��رك��ات 
النهضة  وك��ذل��ك  اإلس��الم��ي��ة، 
اإلسالمية احلديثة ضد االستعامر 
والتي شهدهتا عدة بلدان إسالمية 
يف بدايات القرن العرشين، والتي 
حركات  »إىل  يقول  كام  تطّورت 
التخلص  إىل  هت��دف  إس��الم��ي��ة 
أن  دون  األجنبي  التسلط  م��ن 
بديل  ع��ىل  أط��روح��اهت��ا  تشتمل 
ديني ثم تطورت يف العقد الرابع 
واخلامس من القرن إىل تبني احلل 

اإلسالمي ملشكالت املجتمع«.
احلركات  هذه  أن  األمني  ويرى 
عظيمة  خدمات  قدمت  الدينية 
وأحدثت حتوالت كبرة يف طول 
وعرضها،  اإلس��الم��ي��ة  ال��ب��الد 

العلمية  والنهضة  االستقالل  بينها  من 
عىل  احلكم  نظام  إقامة  مرشوع  وتبني 

أساس اإلسالم.
هنالك  ب���أن  امل��ؤل��ف  خي��ف��ي  ال  ك��ام 
حركات وأحزابًا رفعت شعارات براقة 
وطرحت أفكارَا أخالقية عظيمة ممتازة 
قبل احلكم؛ ولكنها فشلت عىل مستوى 
إىل  الشعارات  هذه  ترمجة  يف  احلكم، 
واقع، أو أن اآلراء التي طرحتها ابتداًء 
كانت أفكارًا تفتقد إىل اآلليات الناجحة 
أو أهنا أساسًا ال متتلك الواقعية ومرونة 

التطبيق.
النقدية  امل��ق��ارب��ات  ه��ذه  خ��الل  وم��ن 
وشاملة  واسعة  مراجعة  األم��ني  ق��ّدم 

وسر  اإلس��الم��ي  العمل  ل��ت��ج��ارب 
احلركات الدينية.

املالصقة  الصبغة  القدسية هي  أّن  ومع 
للحركات الدينية، إال أن األمني قد بني 

بأن حياة األمم وتقدم الشعوب وحركة 
مبارشًا  ارتباطًا  مرتبطة  احل��ض��ارات 
وحياتيًا بنمو حركة النقد واتساع رقعة 
هذه  تعيشه  ال��ذي  والتقويم  التقييم 
ولعل  احلضارات،  تلك  أو  الشعوب 
»التي  األم��ني:  يقول  كام  األزم��ات  أم 
األمة  افتقاد  هي  ونشهدها  واجهناها 
حلرياهتا وعدم ممارسة النقد ألوضاعها، 
وترسخ  قِدمه  عىل  القديم  بقاء  وبالتايل 

االستبداد عىل أصوله«.
يف  نعيش  ال  مل��اذا  األم��ني:  يتساءل  ثم 
انفتاحًا  أكثر  أجواًء  »الدينية«  أوساطنا 
كالذي  شجاعة  أكثر  ن��ق��دًا  ون���امرس 
األولني،  ممارسات  من  السلف  يرويه 

الثانية  الكريمتني  باآليتني  مستشهدًا 
والثالثة من سورة الصف يف قوله تعاىل: 
ال  َما  َتُقوُلوَن  مِلَ  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ��ا  َ َأهيُّ )َيا 
َتُقوُلوا  َأن   ِ اهللَّ ِعنَد  َمْقًتا  َكرُبَ   * َتْفَعُلوَن 

َما ال َتْفَعُلوَن(.
ويقول األمني: أن من األسباب الرئيسية 
الدينية  ألوضاعنا  النقد  نافذة  لغلق 
املبارش  الربط  هو  اإلسالمية  وجتاربنا 
بني اإلسالم )دين اهلل املنزل( وبني هذه 
وبالتايل  الكيانات،  تلك  أو  األوض��اع 
التجارب  عىل  اإلهلية  القدسية  استنزال 

واملامرسات البرشية. )ص11(
نقد سلوك  البعض  يتقبل  قد  ويضيف، 
مسلم ما، بل غالبًا ما تتجه البحوث إىل 
التفريق بني اإلسالم وسلوك املسلمني، 
عىل أساس أن سلوك املسلمني ال يمثل 
اإلسالم  يتحمل  ال  وبالتايل  اإلس��الم، 
بعض  وممارسات  وتبعات  أخطاء  وزر 
ولكنهم  الصحيحة،  غ��ر  املسلمني 
احلالة  نقد  يرفضون  الوقت  نفس  يف 
متثل  ه��ذه  أن  أس��اس  عىل  اإلسالمية، 
نقد  م��ن  إليها  يتوّجه  وم��ا  اإلس���الم 
يمس قدسية اإلسالم وحيط من منزلته 

ومكانته يف نفوس الناس.
عدم  يعني  ال  )النقد  ع��ن��وان  وحت��ت 
لرادف  ربام  أنه  املؤلف  بني  الرشعية(، 
فإن  العصمة،  فكرة  م��ع  اإلس��الم��ي��ة 
أو  له  النقد  توجيه  يعترب  ربام  البعَض 
جلامعته أو للجامعات اإلسالمية عمومًا 
بمثابة إسقاط صفة الرشعية عنه، وإبعاد 
صفة اإلخالص عن العاملني لإلسالم، 
مع أن اإلخالص والتقوى مسائل ذاتية 

ال يعلم مداها إال اهلل تعاىل.. يتبع

الحركات الدينية بين اليوم واألمس القريب
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من هنا وهناك

إعداد/ حيدر عاشورماذا تعرف عن  الفوبيا..!

اخلوف  من  متطورة  مراحل  وهو  الشديد  اخلوف  أو  الفوبيا 
املتواصل و الشديد و غر املعقول من يشء ما أو موقف معني 
مما يؤدي إىل جتنب هذا اليشء أو املوقف مما قد يتضمن العجز 

هنائيًا.
وتنشأ الفوبيا نتيجة التعرض لتجربة سلبية تنعكس عىل موقف 
الشخص الذي تعرض للتجربة من هذا األمر و جتنب التعرض 

له مرة اخرى .
, األماكن  و من أهم أمثلتها خوف التواجد يف األماكن العالية 
 , الزحام   , الظالم   , األمل   , املرض  من  الشديد  اخلوف   ، املغلقة 

احليوانات , العواصف وما يتبعها من رعد وبرق …الخ .
و تعترب الفوبيا مرضًا قد يصيب أي شخص و أي عمر إال أن 
اهنم  ل�  النساء  من  يكونون  الغالبية  أن  إىل  تشر  اإلحصائيات 
يعرفون هبذا اخلوف عىل عكس الرجال الذين يعتربون ذلك 

امرًا يمس رجولتهم .
و يصنف العلامء الفوبيا إىل ثالثة انواع و هي :

1- الفوبيا البسيطة : 
و  االسنان  أطباء  و  املرتفعات  و  احليوانات  من  اخلوف  مثل 
احلقن الطبية و بعض األمور البسيطة , األخرى و يعترب األطفال 
هم األكثر عرضة لإلصابة هبذا النوع و تنتهي هذه الفوبيا مع 

النمو و املساعدة من األهل .

2- الفوبيا اإلجتامعية : 
، ويتضمن أي نشاط  وهي مرتبطة بحضور أشخاص آخرين 
يتم أمام أية جمموعة من الناس ويسبب القلق الشديد وضعفًا 
واهية  النشاط بحجج  التهرب من  إىل  أحيانًا  األداء ويصل  يف 
وهذا ما تواجهه السيدة املصابة هبذا النوع من الفوبيا، فتتهرب 

من العالقات اإلجتامعية وتعتذر عن تلبية الدعوات .
أثناء  مراقبتهن  من  الشديد  اخلوف  هلذا  العامالت  وتتعرض 
منهن  املرجوة  النتيجة  عىل  سلبي  بشكل  ذلك  ويؤثر   ، العمل 
أماكن  إىل  الذهاب  منهن  البعض  تتحاشى  وقد   . أدائهن  يف 
العبادة وذلك خوفًا من اإلشراك يف الصالة والعبادة أمام نظر 

اآلخرين .
3- الفوبيا من األماكن الواسعة أو املزدمحة :

 وهي اخلوف من اإلبتعاد عن املنزل أو السفر، واخلوف الشديد 
واستعامل   ، بالناس  مزدمحة  أو  خالية  ش��وارع  يف  السر  من 
اإلنسان  نشاط  عىل  كثرًا  يؤثر  وهذا  واملصاعد   ، القطارات  

واختياره ملهنته .
يمكن عالج متلف  و  العديدة  الفوبيا  أنواع  تعترب هذه بعض 
التدريب  طريق  عن  و  اإلخصائيني  بمساعدة  الفوبيا  حاالت 
العالج  الفوبيا وقد أدى هذا  أنواع  السلوكي جتاه أي نوع من 

بحسب رأي األخصائيني إىل نتائج فعالة ومضمونة
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من هنا وهناك

إعداد/ حيدر عاشور

بينت دراسة حديثة تدين النشاط البدين املبذل من قبل الشباب 
يف السنوات األخرة بخالف ما كان معتقدًا يف السابق، ليامثل 

نشاط كبار السن يف سن الستني.
فقد توصل الباحثون يف جامعة »جون هوبكنز« األمريكية، إىل 
أنه بدءا من سن ال�35 عاما ينخفض مستوى النشاط احلركي 

بني الكثرين خالل منتصف العمر ومرحلة الشيخوخة.
كام قام الباحثون بتحديد األوقات املختلفة طوال اليوم عندما 
يكون النشاط يف أعىل أو أدنى مستوى له بني الفئات العمرية 

بني الذكور واإلناث.
ويقول الباحثون إن هذه األنامط يمكن أن تطور الربامج اهلادفة 
العمرية  الفئات  استهداف  خالل  من  البدين  النشاط  زيادة  إىل 
بني  الصباح  مثل  نشاطا،  األق��ل  األوق��ات  يف  ولكن  فقط، 

األطفال واملراهقني.
تراجع  عىل  متزايد  بقلق  الضوء  لتسلط  النتائج  هذه  وت��أيت 
معدالت النشاط احلركي والريايض بني الكثرين وما يسهم به 

من انتشار وباء السمنة، خاصة بني األطفال والشباب.
أم��راض  أس��ت��اذ  زيبونيكوف  ف��ادي��م  الباحثني  كبر  وق��ال 
مستويات  إن  األمريكية،  هوبكنز«  »جون  بجامعة  الشيخوخة 
باتت  والشباب  املراهقني  بني  وال��ري��ايض  احلركي  النشاط 
منخفضة للغاية بشكل يثر القلق، وبحلول سن ال� 19 عاما، 

متاثل مستوياهتا النشاط املبذول بني كبار السن يف سن الستني.
الوطني  الفحص  استقصاء  بيانات  الباحثون  استخدم  وقد 
 (،  )2004  -2003( املسح  دورات  من  والتغذية  للصحة 
2005- 2006 (، حيث ارتدى 12.299 مشارك يف الدراسة 
إزالتها عند االستحامم أو  أيام متتالية، وتم  تتبع ملدة 7  أجهزة 
ما  النشاط  بقياس معدالت  قامت األجهزة  فقط، حيث  النوم 

إذا كانت مستقرة أم متوسطة النشاط أم نشطة بصورة كبرة.
وقام الباحثون بتقسيم النتائج املتوصل إليها خلمس فئات عمرية 
األطفال ما بني )6 -11عاما(،)12- 19 عاما(، والشباب يف 
املرحلة العمرية ما بني )20-29 عاما(، والبالغني يف منتصف 
– 59 عاما( ، وكبار السن من )60– 84 عاما(،  العمر )31 

فيام شكل الذكور نحو 49% و51% من اإلناث.
مل  املرتفعة  النشاط  أن معدالت  إليها  املتوصل  النتائج  وأكدت 
ومطلع  املراهقة  مرحلة  أواخر  العمرية  الفئة  يف  سوى  تسجل 
الشباب فقط، خاصة يف فرة الصباح الباكر، باملقارنة باملراهقني 

األصغر سنا.
وبالنسبة جلميع الفئات العمرية، كان للذكور عموما مستويات 
نشاط أعىل من اإلناث، وال سيام النشاط عايل الكثافة، ولكن 
حاد  بشكل  املستويات  هذه  انخفضت  العمر،  منتصف  بعد 

مقارنة باإلناث.

دراسة تحذر من انخفاض معدل النشاط الحركي للشباب
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فلها  وتطورها  الطفل  شخصية  بناء  يف  االوىل  اللبنة  االرسة  تعد 
الدور االكرب يف نشأته ويف تشكيل سلوكياته يف متلف مراحل حياته 
فالطفل انام هو نتاج هذه االرسة التي يقيض معها معظم مراحل حياته 
لتلك االرسة، يعرف  نتاج  انام هو يف احلقيقة  واي سلوك يصدر عنه 
قبل  من  القوة  »استخدام  بانه:  االرسي  العنف  يعرف  النفس،  علامء 
احد افراد االرسة ضد شخص آخر فيها لإلكراه او االجبار لتحقيق 
مطالب او لإلذالل والعقاب او للتخلص من التوتر واظهار القوة«، 
شخصية  »خربة  انه  عىل  االخر  البعض  يعرفه  كام  ص28(.  )القييس 
مؤملة يعيشها الفرد نتيجة شعوره بافتقاد التقبل واحلب واالهتامم من 
اقامة عالقات  العجز عن  ذلك  يرتب عىل  بحيث  االخرين،  جانب 
يشعر  وبالتايل  احلميمة..،  والصداقة  واملودة  باأللفة  مشبعة  اجتامعية 
الفرد انه وحيد رغم انه ماط باآلخرين، وللعنف االرسي دور كبر 
يف هتديد كيان االرسة فالعنف الذي حيدث بني الزوجني ينعكس سلبا 
عىل حياة االبناء حيث ان مشاعر التفرقة والعنف داخل ميط االرسة 
اجلامعة،  نفس  علم  )العتوم،  املستقبلية«،  حياهتم  عىل  سلبًا  تنعكس 
ارسته  ميط  داخل  املشكالت  من  يعاين  الذي  والطفل  ص220(. 
الطفل فعندما  ان يكون عنيفا عند كربه ألن االرسة هي مالذ  يتوقع 
يتعرض للعنف من الوالدين واالخوة باستمرار سيشعر باالضطراب 
العنف االرسي مقصودا  وتصبح متطلبات نموه متعثرة، وقد يكون 
بالرضب  املتمثلة  كالقسوة  العدوانية  املامرسات  مجيع  ويشمل  واعيا 
او قد يكون عنفا غر مقصود والذي  واحلرمان والتخويف للطفل، 
العنف  املعاير)الدرويش،  عن  اخلارجة  والترصفات  باهلياج  يتمثل 
بني  املعاملة  يف  التمييز  عن  االبتعاد  من  البد  وهنا  ص1(.  االرسي، 
يف  االجتامعيني  االختصاصيني  دور  عىل  الركيز  ورضورة  االبناء 
وماولة  العنف  من  يعانون  الذين  الطالب  مشاكل  لتفهم  املدارس 
حلها فضال عن الربامج االرشادية التي تقدم لألرسة وحتث افرادها 

عىل االبتعاد عن العنف يف تعاملهم مع االبناء.

بدايًة يمكن حتديد الشخصّية القوّية بأهنا الشخصّية التي 
تتمّيز باستقالليتها ومتّيزها عن اآلخرين وتطّورها الّدائم 
يف  العنارص  تلك  جتتمع  وعندما  األفضل،  الناحية  نحو 
النظر  بغض  الشخصّية،  نواة  متّثل  فإهنا  الفرد  شخصّية 
عن الّصفات التي تظهر يف كل شخصّية ومتّيزها و تباينها 

وسط شخصّيات اآلخرين. 
الفردي  والتطّور  الترّصفات  ومالحظة  متابعة  يستلزم 
أصحاب  األف���راد  يتمّيز  و  شخصيته،  ع��ىل  للحكم 
الشخصّيات القوّية أّيًا كانت صفاهتم بأهنم يمّثلون عامل 
جذب لآلخرين، وذلك لتمّيزهم وقدرهتم عىل استيعاب 
التعامل مع غرهم أيا كانت صفاهتم، وأيضًا ملا يمثلونه 

من مثل أعىل لغرهم يف جوانب مددة.
لكي  و  وناجحة،  قوّية  بشخصّية  يتحىّل  أن  يريد  مّنا  كٌل 
ينجح أي منا يف مسعاه جيب أن يدرك أواًل أبعاد شخصّيته 
ويصارح ذاته بنقاط ضعفه ونقاط قّوته، واملهم يف مرحلة 
مصارحة الذات أن تكون دون أن يبّخس الشخص قدره 
بالّنسبة  و  للذات،  تعظيم  دون  وأيضًا  يدري،  أن  دون 
األهم  ذاته،  يف  شخص  كل  جيدها  التي  الّضعف  لنقاط 
واخلطوة األوىل يف البناء هي الّتصالح مع تلك الّصفات 

والّرغبة الّدؤوبة يف تطويرها بشكل إجيايب أواًل.
والعمل عىل تطوير الذات يستلزم إرصار وعزم ال يلني، 
تساعد عىل  التي  املهارات  تنمية  الّركيز عىل  حيث جيب 
العامل  هي  العملّية  فاخلربة  اآلخ��ري��ن،  مع  التواصل 
املشرك بني الذين يتمّتعون بشخصّية قوّية، وتأيت اخلربة 
العملّية من خالل خوض الّتجارب دون خوف أو تقليل 
سوى  يمّثل  ال  األوىل  التجارب  يف  والفشل  الذات،  من 
تزامن  جيب  كذلك  اخل��ربات،  تراكم  عنارص  من  عنرص 
القلق  يف  بالتحّكم  اخلاّصة  املهارات  تطوير  مع  ذلك 
بشكل  تؤّثر  والتي  عمومًا،  السلبّية  واملشاعر  والغضب 

كبر عىل اتاذ القرارات و ردود األفعال العاقلة.

موارد بشرية

م.م خدجية القصر

االسري 
ضــد 
الطفل؟

كيف تبني شخصية قوية؟

ما هي آثار 
العنف 
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حد  إىل  بك  ووص��ل  التوتر  أصابك  إذا 
والرغبة  بالعجز  والشعور  االستسالم 
يف االنطواء فمعنى ذلك أن اإلحباط قد 
هلذا  االستسالم  عدم  وعليك  متلكك، 
املشاكل  أخطر  من  يعد  الذي  اإلحباط 
التي يتعرض هلا اإلنسان بصورة مستمرة 

يف حياته اليومية.

فاإلحباط يؤثر تأثرا سلبيا عيل سلوكياتنا 
فهو يعوق تقدمنا يف مسرة احلياة وجيعل 
باهلموم عاجزا  يبدو كهال مكبال  الشاب 
عن اإلنجاز, وهي حالة شعورية تطرأ عىل 
الشخص حني يتعرض لضغوط اجتامعية 
أو نفسية ال يستطيع مواجهتها؛ فتؤدي إىل 
بالعجز،  والشعور  االستسالم  ثم  التوتر 

فحني يتعرض اإلنسان � عيل سبيل املثال 
� إىل مناوشات بالطريق ثم اختالفات يف 
ذلك  كل  أرسية..  مشاحنات  ثم  العمل 
يدفع به إىل االنطواء والشعور باإلحباط، 
وللتغلب عىل هذا الشعور الذي قد يؤدي 

إىل االكتئاب ننصح باآليت:
1 � اتباع طريقة التنفيس أو التهدئة الذاتية 

بأخذ شهيق عميق وزفر بطيء.
2 � تفريغ املشاكل بالفضفضة مع صديق 

أو إنسان مقرب.
يف  بالرغبة  اإلنسان  أحس  إذا  البكاء   �  3

ذلك دون مكابرة.
4 � اخلروج إىل األماكن العامة املفتوحة.

5 � تدريب النفس عىل استيعاب املشاكل 
املشاهبة  التجارب  باسرجاع  اليومية، 
التي مرت به وتغلب عليها فيثق يف قدرته 

عىل تطي األزمة.
النفسية، والثقة بأن  � تبسيط الضغوط   6
أي مشكلة هلا حل حتى وإن كان يف وقت 

الحق.
7 � ممارسة اهلوايات؛ ألهنا تنقل الشخص 

إىل حالة مزاجية أكثر سعادة.
التفكر يف مشاكله  اإلنسان  يرك  أن   �  8
سعادته  فيجد  اآلخرين,  إسعاد  وحياول 

الغائبة وليس اإلحباط.
9 � تذكر أن دوام احلال من املحال والثقة 

بأن الوقت كفيل بإهناء هذه احلالة.
عىل  واحل��رص  بالغذاء،  االهتامم   �  10
والنباتية  احليوانية  الربوتينات  تناول 
هذه  حتتويه  م��ا  ألن   ، النحل  وع��س��ل 
األغذية من أمحاض أمينية يعترب مضادات 

طبيعية لإلحباط.

موارد بشرية

ماذا تفعل إذا تملكَك

ري
شم

يل ال
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 اإلحباط ؟امل
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هكذا حّدثني أمير المؤمنين      عن الصالة

حواٌر مفترٌض 
مع سّيِد البالغة علي بن أبي طالب

مّجة،  وموضوعاٌت  كثرة،  أسئلٌة 
أجد من  ومْل  تدوُر يف رأيس،  كانت 
من  ُأعطي  رجٍل  سوى  عنها  جييب 
العلِم ألَف باٍب يتفتح عن كل باٍب 
وأمر  البالغة  سّيد  إنه  باب،  ألُف 
طالب  أيب  بن  عيل  اإلم��ام  البيان 
فأقبلُت عليِه، وإذا  )عليه السالم(، 
يب أجدُه مغشّيًا عليِه، خفُت كثرًا، 
أن أمرًا سيئًا قد أصاب موالي، إال 
أّنني تداركُت احلالة عندما تذكرُت 
الزهراء )عليها  كالَم سيديت فاطمة 
والتي  الغشية،  ذات  عن  السالم( 
تقول عنها: هي الغشية التي تأخذه 

من خشيِة اهلل تعاىل.
)عليه  احل��س��ن  أب��و  انتهى  وح���نَي 
هلل  ورك��وع��ه  صالته  من  ال��س��الم( 
بالسالم  بادرتُه  السموات،  خالق 
وعىل  السالَم  ع��يلَّ  ف��ردَّ  والتحية، 

النقاِء  عالماُت  ارتسمت  وجهه 
األم��َر  أن  وج��دُت  حّتى  وامل���رّسة، 
أصبح سهاًل عيلَّ من أجِل أن أضَع 
أن  وأح��ب��ب��ُت  أسئلتي،  يديه  ب��ني 

ابتدأها عن الصالة.
ف��ق��ل��ت ل���ه: ي��ا م����والي، م��ا هي 

الصالة؟  
قال )عليه السالم(: الصالة حصٌن 
التي  وهي  الشيطان،  سطواِت  من 
موايلِّ  يا  والصالُة  الرمحة،  تستنزل 
والصالة  استوىف،  وىّف  فمن  ميزاٌن، 

قرباُن كل تقي، وأفضل القربتني.
وأض�����اف، أوص��ي��ك��م ب��ال��ص��الة 
وهي  العمل  خُر  فإهنا  وحفِظها، 
الصالة  أت��ى  وم��ن  دينكم،  عموُد 

ها ُغِفَر له. عارفًا بحقِّ
موالي  يا  أكثَر  حّدثني  له:  فقلُت 
عن الصالة وعن عالقة النبيِّ )صىل 

اهلل عليه وآله( هبا؟
)صىل  اهلل  رس��ول  ك��ان  لقد  فقال: 
الصالة  ُيؤثر عىل  اهلل عليه وآله( ال 
دخل  إذا  وك��ان  غ��ره،  وال  عشاًء 
وقتها كأّنه ال يعرف أهاًل وال محياًم.

سمعت  ال��س��الم(:  )عليه  وق���ال 
وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل  اهلل  رس��ول 
ي��ق��ول: أرج���ى آي��ة يف ك��ت��اب اهلل 
َوُزَلًفا  َهاِر  النَّ َطَريَفِ  الَة  الصَّ )َوَأِق��ِم 
والذي  يا عيل!  وقال:  ْيِل(،   اللَّ ِمَن 
إن  ون��ذي��رًا  ب��ش��رًا  ب��احل��ق  بعثني 
فتساقط  وضوئه  إىل  ليقوم  أحدكم 
عن جوارحه الذنوب، فإذا استقبل 
وعليه  ينفتل  مل  وقلبه  بوجهه  اهلل 
فإن  أمه،  ولدته  كام  يشء  ذنوبه  من 
له  كان  الصالتني  بني  يشء  أصابه 
الصلوات  ع��د  حتى  ذل��ك،  مثل 
منزلة   ! عيل  يا  ق��ال:  ثم  اخلمس، 

حوار/ عيل الشاهر
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الصلوات اخلمس ألمتي كنهٍر جاٍر 
أحدكم  ظن  فام  أحدكم،  باب  عىل 
اغتسل  ثم  درن  جسده  يف  كان  لو 
يف ذلك النهر مخس مرات يف اليوم، 
أكان يبقى يف جسده درن؟ فكذلك 

واهلل الصلوات اخلمس ألمتي.
فقلُت له: يا موالي، وبامذا توصيني 

اآلن؟
قال )عليه السالم(: واهلل إهّنا لتحتُّ 
ال���ورق،  )أزال(  ح��ّت  ال��ذن��وب 
وشبهها  الربق،  إط��الق  وتطلُقها 
وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل  اهلل  رس��ول 
فهو  الرجل  باب  باحلمة تكون عىل 
مخس  والليلة  اليوم  يف  منها  يغتسل 
من  عليه  يبقى  أن  فام عسى  مرات، 

الدرن؟!.
ان  إىل  ال��س��الم(  )ع��ل��ي��ه  وي��ش��ُر 
بينهن  ملا  كفارة  اخلمس  الصلوات 
التي  وهي  الكبائر،  من  اجتنبت  ما 
ُيْذِهْبَن  ��َن��اِت  ��سَ احْلَ )إِنَّ  اهلل:  ق��ال 

َئاِت(.  يِّ السَّ
)عليه  ع��يل  اإلم����ام  وُي����ويص  ك��ام 
ويقول:  املؤمنني  كافة  ال��س��الم( 
به  توسل  ما  أفضل  ان  اهلل!  عباد 
املتوسلون إىل اهلل جل ذكره: اإليامن 
باهلل وبرسله وما جاءت به من عند 

اهلل ، وإقامة الصالة فإهنا املّلة.
قائاًل:  ال��س��الم(  )عليه  وحّدثني 
لكلِّ  هي  وصّيًة  )كميل(  أوصيُت 
الشأن  ليَس  أقول:  حيث  املؤمنني، 
إنام  وتتصّدق،  وتصوم  تصيّل  أن 
فعلت  ال��ص��الة  تكون  أن  ال��ش��أن 
بقلب نقّي، وعمل عند اهلل مريض، 

وخشوٍع سوي.
فضلُّ  هو  فام  موالي،  يا  له:  فقلُت 

املصيّل؟
فتأّمل )عليه السالم( قلياًل وقال: لو 
يعلُم املصيّل ما يغشاه من جالل اهلل 

ما رّسُه أن يرفَع رأَسه من سجوِده.
وقال أيضًا: للمصيّل ثالث خصال: 

إىل  قدميه  م��ن  ب��ه  حافني  مالئكة 
من  عليه  ينتثر  والرب  السامء،  أعنان 
يمينه  عن  وملك  قدمه،  إىل  رأس��ه 
الرب  قال  التفت  فإن  يساره،  وعن 
تبارك وتعاىل: إىل خر مني تلتفت؟ 
يا بن آدم! لو يعلم املصيّل من ُيناجي 

ما انفتّل.
وقال )عليه السالم(: إذا قاَم الرجُل 
إليه  ينظر  إبليس  أقبَل  الصالة  إىل 
التي  اهللِ  رمح��ةِ  من  يرى  مِلا  حسدًا 

تغشاُه.

للمصيّل،  األخ��رى  األفضال  ومن 
إّن  السالم(،  )عيل  اإلمام  يبنّي  كام 
فإن  الصالة  يف  ك��ان  إذا  اإلن��س��ان 
حوله  يشء  وك��ل  وثيابه  ج��س��ده 

يسّبح.
فقلُت له: وهل للصالِة فوائد؟

فقال )عليه السالم(: نعم بالتأكيد، 
فقياُم الليل مصّحُة للبدن، ومرضاٌة 
للرب )عزَّ وجل( وتعرض للرمحة، 

ومتّسك بأخالق النبّيني.
ويؤّكد أيضًا: ما تركُت صالَة الليل 
اهلل  )صىل  النبي  قول  سمعت  منذ 

عليه وآله(: صالة الليل نوٌر.
عىل  وم��اذا  م��والي،  يا  ل��ه:  فقلُت 
املصيّل أن يلتزم خالل أدائه لفريضة 

الصالة؟
فقال )عليه السالم(: ليخشع الرجُل 

هلل  قلبه  خشع  من  فإّنه  صالتِه،  يف 
فال  جوارحه  خشعت  وجل(  )عزَّ 

يعبث بيشء.
يف  الرجُل  يعبث  ال  قائاًل:  وأردف 
عن  يشغله  بام  وال  بلحيته  صالته 
يف  أحدكم  يقومن  وال  ص��الت��ه.. 
وال  ناعسًا،  وال  متكاِساًل  الصالة 
ربه  يدي  بني  فإنه  نفسه  يف  يفكرن 
)عز وجل(، وإنام للعبد من صالته 

ما أقبل عليه منها بقلبه.
إذا  ال��س��الم(:  )عليه  وي��ق��ول  ك��ام 
الصالة  يف  وأن���َت  عينك  غلبتك 
فاقطع الصالة ونم ، فإنك ال تدري 

تدعو لك أو عىل نفسك!
وال  متنسك  ربَّ  بالقول:  ويضيف 

ديَن له!.
الصالة  أيُّ  م��والي  يا  ل��ه:  فقلُت 
لوحدك  تصليها  أن  إليَك،  أح��بُّ 
مع  اجلامعة  الصالة  أو  البيت  يف 

املؤمنني يف املسجد؟
معنا  قائاًل: واهلل ليحرضن  فرّد عيلَّ 
صالتنا مجاعة، أو ليتحولن عنا وال 

جياورونا وال نجاورهم.
يف  األش��ر  مالَك  أوصيُت  وق��ال: 
املؤمنني  عىل  ولّيته  عندما  له  كتايب 
صالتك  يف  قمت  إذا  ل��ه:  وقلت 
ل��ل��ن��اس ف��ال ت��ك��ون��ن م��ن��ف��رًا وال 
العلة  به  من  الناس  يف  فإن  مضيعًا، 
وله احلاجة، وقد سألت رسول اهلل 
وآله( حني وّجهني  اهلل عليه  )صىل 
فقال:  اليمن: كيف أصيّل هبم؟  إىل 
وكْن  أضعِفهْم  كصالة  هبم  ص��لِّ 

باملؤمنني رحيام.
أمر  سّيدي  مع  احلوار  انتهى  وهنا 
املؤمنني )عليه السالم( عن الصالة، 
فقّبلُت يديِه وانرصفُت عىل أمِل أن 
يكوَن يل معه حواٌر آخر، فأهنُل من 

علِمِه وبركاتِه.

يا علي ! منزلة 
الصلوات الخمس 

ألمتي كنهٍر جاٍر على 
باب أحدكم، فما ظن 

أحدكم لو كان في 
جسده درن ثم اغتسل 
في ذلك النهر خمس 

مرات في اليوم، أكان 
يبقى في جسده درن؟

31

27

وز
تم

20
17



مشاركات

هم  الشباب  أن  العقالء  ل��دى  املعروف 
للشعوب،  الدافعة  والقوة  احلياة،  عصب 
واملحّررة للقيود، وهبذه الرشحية وبمقدار 
القوى،  تتكامل  و  القيم  ت��أيت  نضجها 
ال��ع��الق��ات،  وت��زده��ر  األم���م،  وتعظم 
الطموح  وت��ك��رب  ال��ن��ف��وس،  وتنتعش 
واآلمال. وإذا أردنا أن نتحدث عن شبابنا 

غر  بظروف  يمر  والعراق  األيام  هذه  يف 
هلجامت  تصدي  حالة  يف  فهو  طبيعية، 
االقتصادي  والظرف  اإلنسانية،  أع��داء 
ينقسم  عندها  إليه،  تعرض  الذي  القايس 
الوطن  تركت   : األوىل  فئات،  إىل  شبابنا 
متحملة  املزعوم،  األم��ان  إىل  وهاجرت 
املقدسات  عن  واالبتعاد  املذلة،  الغربة 
التي ال تعوض بملك الدنيا، فهي األمان 
 : والثانية  اليقيني.  واالطمئنان  احلقيقي 
الوطن، غر  أهل  متفرجة وكأهنا من غر 
مكرثة بام حيل وما حيصل يف الواقع، الفرد 
الربمودا  بنطلون  بلبس  احلرية  يفهم  فيها 
مع  حلظته  ويعيش  أذنه  يف  سامعة  ويضع 

وقد  وناسه،  أهله  عن  بعيدا  يسمعه  ما 
االشمئزاز،  تثر  بطريقة  رأسه  شعر  رّتب 
وطىل وجهه باملساحيق، وقد أذاب معنى 
الرجولة وفّرغ متوى اإلنسانية من معناه، 
والثالثة : شباب مؤمن واعي فهموا معنى 
سواعدهم  عن  فشّمروا  الكريمة  احلياة 
اجلهاد،  ل��واء  أحدمها:  ل��واءي��ن،  ومحلوا 

بام  مبالني  غ��ر  ال��ن��رص،  ل���واء  واآلخ���ر: 
له، فرك األهل واألحبة، وجافوا  حيصل 
حيميه،  الذي  وغطاءهم  الدافئ  فراشهم 
بسيط،  بغطاء  واحتموا  األرض  وافرش 
بالعدو  مربصون  الشتاء،  برد  عليه  جتّمع 
محاية  واألخ��ر  األول  مّه��ه  وهن���ارا،  ليال 
عن  اخلطر  ودف��ع  واملقدسات،  األرض 
البالد، واحلفاظ عىل هوية العريب األصيل 
ظهرت  قد  احلنيف.  الدين  إىل  واالنتامء 
وصور  املعركة،  أجواء  يف  نادرة  حاالت 
قواتنا  ب��أف��راد  واالع��ت��زاز  الفخر  تبعث 
فالكثر  الشعبي،  احلشد  وأبطال  املسلحة 
يرفض  إصابة  إىل  يتعرض  عندما  منهم 

عندما  أو  املعركة،  أرض  من  اإلخ��الء 
بعيد  مكان  يف  البقاء  اختيار  عليه  يعرض 
عن أرض القتال يرفض ويبادر إىل رسعة 
االلتحاق مع إخوته يف الصفوف األمامية 
أو  بطعامه  يؤثر  من  ومنهم  للمواجهة، 
ما  يقّدم  من  ومنهم  املقاتل،  ألخيه  رشابه 
والذي  للمعركة،  دعام  أمواله  من  يملك 

إدارة  يف  املقاتلني  تدبر  حسن  أعجبني 
املعركة وهتيئة الظروف التي تديم املعركة 
بعض  صنعه  ما  امل��رج��ّوة،  الثامر  وجني 
سيارة  بأمواهلم  اش��روا  عندما  الشباب 
لعطلها  صاحبها  ركنها  قد  الصنع  قديمة 
أصبحت  إن  وما  منها،  االستفادة  وعدم 
وحتويرها  بتعمرها  بدءوا  حتى  هلم  ملكًا 
عليها  نصبوا  ناقلة،  مدرعة  سيارة  إىل 
سالح متوسط، وأدخلوها املعركة لتساهم 
يف إدامة املعركة واستمرار التصّدي للعدو 
ومواجهته. مثل هذه احلالة تفرحنا وتزيد 
بمن  ثقتنا  وتكرب  بشبابنا،  اعتزازنا  من 

يستخلفنا، ونطمئن عىل مستقبلنا.

شبابنا ... 
ي  

يد
عب

 ال
طه

خ 
شي

 ال
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مشاركات

من األمور املهمة والواجب مالحظتها يف 
الصداقة لكي تستمر وال تؤدي إىل نتائج 
سيئة ملؤها احلرسة والندم ، ينبغي رعاية 
حدود الصداقة وقوانينها، وعدم االفراط 
واالحتياط  احلزم  بجانب  واالخذ  فيها، 
االحوال  تتبدل  ما  كثرًا  ألن  واالعتدال. 
واألوضاع والظروف، وتصطدم املصالح 
واملنافع ويظهر االختالف يف العالقة بني 
األصدقاء فيتحول احلب إىل عداء وبغض 
وغضب وانتقام. ويف هذه احلالة يستطيع 
الصديق املطلع عىل ارسار صديقه السابق 
تشقي  قد  موجعة  رضبات  اليه  ه  يوجِّ ان 
حياته، وربام هتلكه يف بعض االحيان. لذا 
نرى ان االمام الصادق )عليه السالم( قد 
إىل  وحبه  الصديق  مودة  يف  االفراط  منع 
حد افشاء االرسار اخلاصة واخلطرة فهو 
)عليه السالم( يقول: )ال يطلع صديقك 
من رسك إاّل عىل ما لو اطلع عليه عدوك مل 
يرضك، فإن الصديق ربام كان عدوًا()1(.

السالم(  )عليه  الصادق  اإلم��ام  ان  أجل 

التي  الربية  ان��واع  من  راقيًا  نوعًا  يقدم 
مسرته  يف  اإلنسان  هبا  يلتزم  ان  ينبغي 
حبه  يف  معتداًل  دائام  يكون  وان  احلياتية 
ألصدقائه، مافظًا عىل ارساره اخلطرة وال 
الصديق  ألن  كان،  صديق  ألي  هبا  يبوح 
ربام كان عدوا فيفتك به، وينتقم منه. جاء 
ان  ص323(  االخالق  )رسالة  كتاب  يف 
جتاوزنا  )وإذا  يقول:  الغرب  علامء  احد 
كيفية  موضوع  دور  يأيت   ، املرحلة  هذه 
هناك  األصدقاء  مع  والصداقة  الِعرشة 
كثر من الناس ال يزالون مضطربني قلقني 
، يفشون بأخص ارسارهم إىل أصدقائهم 
فام ان تنقطع اوارص الصداقة واملحبة حتى 
الذي  وبالسالح  العداء،  إىل  االمر  ينتهي 
يدمره  صديقه  ارسار  من  قبل  من  اعطي 
 : آخر  طريق  من  آخرون  وخيطئ  تدمرًا. 
فهم ال يألون جهدا يف العداء مع اعدائهم 
، وُبعد ألي من الزمن حينام تنقشع ُسُحب 
العدوان،  نران  وهتمد  والكدر،  الغضب 
عىل  واخلجل  واحلرسة  االمل  بنار  حيرقون 

ما قاموا به من عمل(.علينا ان نعمل هنا 
السالم(  )عليه  عيل  املؤمنني  أمر  يراُه  بام 
هبذا اخلصوص، حيث وضح ذلك بكلمة 
باحلكمة  مليئة  السالم(  )عليه  له  رشيفة 
حبيبك  )أحبب  يقول:  فهو  واملوعظة، 
يومًا  بغيضك  يكون  ان  عسى  ما  هونًا 
ان  فعسى  ما  هونًا  بغيضك  وأبِغض  ما 
هكذا  أجل  م��ا()2(.  يوما  حبيبك  يكون 
قّوى اصوهلا  التي  الربية اإلسالمية،  هي 
ممد  واالنسانية  الرمحة  رسول  وجّذرها 
االطهار  بيته  وأهل  واله(  عليه  اهلل  )صىل 
بأنفسهم  ضحوا  الذين  السالم(  )عليهم 
واملجتمع  الفرد  وتربية  هداية  اجل  من 
واإلنسانية مجعاء، تربية حسنة راقية ملؤها 
واإلحسان  املنفعة  وعموم  واخل��ر  ال��ود 
وننرش  نسر عىل خطاهم  ان  بنا  فاألجدر 
ثامرها  لنجني  املتكاملة،  الربية  هذه  مثل 

ونرقى يف سلم التكامل واحلضارة.
1- وسائل الشيعة: ج8، ص502، ح6.

2- وسائل الشيعة:ج8، ص502.

االعتداُل في الصداقة

سيف الطائي
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أربعة  الفتتاح  يكفي  آثاري  عراقي  كنز 
متاحف عاملية ابتلعه هنر دجلة قبالة نقطة 
جنوب  القرنة  مدينة  يف  ب الفرات  التقائه 
وكل  النهر،  قاع  يف  عالق  الكنز  العراق، 
وآلت  أخفقت  عنه  التنقيب  م��اوالت 
كيفية  روايات  اختلفت  فيام  الفشل،  اىل 

غرقه.
رصاع  كان  وبينام  ونص،  قرن  نحو  قبل 
النفوذ يف العراق املحتل عثامنيًا آنذاك عىل 
أشده بني بريطانيا وفرنسا، غرق كنز لدى 
يضم  وهو  هتريبه،  فرنسية  بعثة  ماولة 
بينها  بثمن،  تقدر  ال  نفيسة  أثرية  قطعًا 
ثران آشورية وقطع من بابل، فضال عن 
وثمة  آشوربانيبال،  قرص  من  منحوتات 
بعد  جمددًا  عنها  البحث  إلعادة  دعوات 
حتديد موقع تقريبي هلا، كون اآلثار مهمة 

جدا وتستحق العناء، بحسب خرباء.

والراث  اآلثار  شؤون  يف  اخلبر  ويقول 
هاشم العزام: إن »كمية من القطع األثرية 
التي ال تقدر بثمن غرقت قبل نحو قرن 
ونصف يف هنر دجلة يف موقع يقع شامل 
عىل  نقلها  خالل  وذل��ك  القرنة،  قضاء 
اىل  )أكالك(  تسمى  مراكب هنرية  ظهور 
مبينًا  أوربا«،  اىل  هتريبها  لغرض  البرصة 
ظروف  يف  غرقت  النهرية  »األكالك  أن 
من  وكانت  بشأهنا،  الروايات  تعددت 
آشورية  ثران  حتملها  التي  اآلثار  ضمن 

جمنحة ولقى ثمينة جدًا«.
ويلفت العزام الذي عمل لسنوات مديرًا 
لدائرة اآلثار والراث يف البرصة ومن ثم 
مستشارًا للمحافظ لشؤون اآلثار اىل أن 
»ماوالت عديدة بذلت للعثور عىل اآلثار 
ماولة  منها  ج��دوى،  دون  من  الغارقة 
هبا  اضطلعت  عقود  أربعة  قبل  اىل  تعود 

وبعد  طوكيو،  جامعة  من  يابانية  بعثة 
أشهر من اجلهود املتواصلة شعرت البعثة 
مبينا  العمل«،  إيقاف  وقررت  باإلحباط 
أنه »كلف رسميًا بالبحث جمددًا عن تلك 

اآلثار قبل ثالث سنوات«.
ويؤكد العزام بالقول، »توصلت اىل حتديد 
موقع تقريبي هلا، ورفعت تقريرًا تفصيليًا 
وبدورها  واآلث��ار،  السياحة  وزارة  اىل 
املخابرات  جهاز  اىل  منه  نسخة  أرسلت 
الوطني«، مشددا عىل أن »تلك اآلثار من 
الرضوري البحث عنها جمددًا من خالل 
تنظيم محلة جديدة باالستفادة من جهود 

محالت البحث السابقة«.
ويستبعد العزام »متامًا أن تكون اآلثار قد 
رسقت بعد غرقها لصعوبة العثور عليها 

وانتشاهلا«.

تراث وآثار

خدم  من  أّول  أن  تارخييًا  عندنا  صّح  مما 
هو  بذلك  افتخر  وق��د  وحرسه  احل��رم 
بأمر أم موسى  )عيل بن أيب داود( وكان 
مالية  حقوق  له  قررت  وقد  الرشيد  أم 
هارون  تريب  قبل  هذا  وك��ان  شهرية 
الرشيد للقرب، أما بعد التخريب فإن بني 
أسد كانوا يسكنون هذه املنطقة وتعهدوا 

وتعهدوا  الرشيف،  احلرم  وخدم  بحفظ 
القرن  أواسط  حتى  املقدس  العمل  هبذا 
العبايس  املعتضد  خالفة  يف  أي  الثالث 
وحفظ  حراسة  العلويني  إىل  عهد  الذي 

وخدمة احلرم احلسيني.
ال��روض��ة  ت��وىل  ول���ذا ف��إن أول س���ادن 
آل  هم  العلويني  من  املقدسة  احلسينية 

إبراهيم املجاب )رضوان اهلل عليه( الذين 
عهده،  أوائ��ل  يف  الرشيف  احلائر  قطنوا 
وبالتحديد بعد موت املتوّكل وجميء ابنه 
املنترص بعده، ثم إىل آل إبراهيم املرتىض 
)عليه  ال��ك��اظ��م  اإلم���ام  اب��ن  األص��غ��ر 

السالم( حيث ترج وتعود إليهم.

أول خادم وسادن للحرم الحسيني الشريف

نهر دجلة يبتلُع قطعًا آثارية نفيسة
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بتاريخ 11 آذار سنة 1922م، وبعد حوايل 7 أشهر من تتويج امللك 
فيصل ملكًا عىل العراق، أغارت قوة كبرة من الوهابيني عىل بعض 
فقتلت حوايل سبعامئة شخص  العراق  النارصية جنوب  العشائر يف 
وهنبت الكثر من البيوت ودمرهتا، وعىل أثر ذلك دعا علامء الدين 
الشيعة إىل عقد مؤمتر يف كربالء املقدسة يف نيسان 1922م وبمناسبة 
يف  الوهابيني،  غ��ارات  عىل  لالحتجاج  شعبان  من  النصف  زي��ارة 
1922م(  نيسان   12( ه�   1340 سنة  شعبان  من  عرش  اخلامس 
وعقد املؤمترون اجتامعهم األخر يف صحن االمام احلسني بكربالء 
وكان من أبرز علامء الدين الذين دعوا إىل هذا املؤمتر الشيخ مهدي 

اخلاليص.
بإخواننا  اخل��وارج  اوقعه  بام  للنظر  وثيقة  والزعامء  الرؤساء  ووقع 
املسلمني من االعامل الوحشية من القتل والسلب والنهب ورفعت 
والزعامء  وال��رؤس��اء  العلامء  املؤمتر  حرض  وقد  امللك،  جاللة  اىل 
نسمة وندبت  الف  مئتي  بنحو  الرأي وقدر عددهم  وقادة  واألدباء 

احلكومة وزير الداخلية توفيق اخلالدي حلضور املؤمتر.
وقد صدرت عن املؤمتر مقررات أمهها املطالبة باجلالء الربيطاين التام 

عن العراق وإلغاء األنتداب.
مؤمتر كربالء الثاين

ويف منتصف شعبان سنة 1349 ه� )5 كانون الثاين 1931م( عقد 
املؤمتر يف كربالء حرضه ممثلون عن العشائر املختلفة ولفيف كبر من 
فيه اخلطب احلامسية وأسفر عن توقيع مضبطة  ألقيت  الشخصيات 
تؤيد )مناهضة مرشوع املعاهدة اجلديدة بكل الوسائل السياسية النه 
السعيدية  الوزارة  مرشوع جائر وصك ممقوت( و)السعي إلسقاط 

وحل املجلس النيايب لعدم مرشوعيته( ورفع اىل امللك.

تراث وآثار

مؤتمر كربالء 

ُوِميَّة أو متن اآلُجّرومية أو املقدمة اآلُجّرومية  اآلُجرُّ
كلها عنوان لكتاب يف علم النحو ألفه ابن آجّروم، 
الكالم وأنواعه وتسلسل مع  بالكالم عن  بدأه  بدأ 
للطالبني.  املنال  سهل  ابتكره،  بأسلوب  املواضيع 
يعترب من أهم متون النحو العريب وألمهية اآلجرومية 
البالغة فقد تصدى لرشحها جهابذة العلامء والنحاة 

قديام، وتدرس يف جّل جامعات اللغة والرشيعة.

اقدم طريقة لتبريد المنزل بوضع العاقول 
الرطب على الشبابيك 
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نهج المعصومين

ال��س��الم(  )عليهم  االئ��م��ة  ح��ث  لقد 
السيدة  بتسبيح  االلتزام  عىل  شيعتهم 
فيه  ملا  السالم(؛  )عليها  الزهراء  فاطمة 
البد  وهنا  كريم،  واج��ر  عظيم  اثر  من 
التسبيحة  هذه  بمتعلقات  التطرق  من 

العظيمة.
اوال: اصل هذه التسبيحة هي هدية من 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( البنته ملا 
شكْت التعب واالعياَء من كثرة مشاغل 
البيت وذلك العتامدها الكيل عىل نفسها 

وابوها  هلا  جارية  تصيص  غر  من 
واحل��اك��م  اهلل  خ��ل��ق  خ���ر 

فعلمها  ل��الس��الم 

هذا  وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل  اهلل  رس��ول 
هلل،  احلمد   33 اكرب،  اهلل   34( التسبيح 
33 سبحان اهلل( فإهنا سوف ال تعاين من 

تعب وال تشكو من اعياء.
العدد  ضبط  يتم  حتى  التسبيحة  ه��ذه 
والن  العد  عىل  يساعدها  من يشء  البد 
االيامن  يرسي  السالم(  )عليها  الزهراء 
يف جسدها واخلشوع هلل يف عقلها وقلبها 
متكنها  حتى  مسبحة  بعمل  فكرت  فإهنا 
من ضبط عدد التكبرات 
وه��ذه دالل��ة قطعية 
عىل االيامن املطلق 
ملا  ب��ال��ت��س��ب��ي��ح��ة 
هل��ا م��ن اث��ر رب��اين 
ان  قبل  اخ���روي 
اال  دنيوي  يكون 
اىل  التقرب  وه��و 

اهلل عز وجل.
وال ابالغ اذا قلت 
ان فاطمة اول من 
املسبحة  اكتشفت 
بفتل  قامت  حيث 
صوف  م��ن  خيط 
وم���ن ث��م ب��دأت 
عقدة  مئة  بعقده 
التكبرات  بعدد 
ت  لتسبيحا ا و

من  الفكرة  ه��ذه  وتعد  والتحميدات 
االفكار الرائعة يف اكتشاف هذه املسبحة 

البسيطة يف شكلها والعميقة يف مغزاها.
لتأخذ  املسبحة  ه��ذه  ط��ورت  ثم  وم��ن 

شكل اخر، فمتى طورهتا؟
طورهتا بعد استشهاد عم النبي محزة بن 
هذا  وملاذا  السالم(،  )عليه  املطلب  عبد 
الوقت؟ الن فاطمة عليها السالم كانت 
عمها  وتص  ُأحد  شهداء  قبور   تزور 
تراب  من  اخذت  وقد  مصوصة  بزيارة 
املسبحة  نفس  هي  مسبحة  فعملته  قربه 
احلسني  قرب  تربة  من  تصنع  التي  اليوم 

)عليه السالم( .
جتعلنا  الزهرائية  الطينية  املسبحة  هذه 
 ، ابعادها  ونتأمل  لنتأملها  قليال  نقف 
البعد االول زيارة القبور واهنا لو كانت 
عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  ملنعها  مرمة 
سيد  قرب  تربة  اعتامدها  وثانيًا  وآل��ه(، 
ولدها  استشهاد  قبل  حينها  يف  الشهداء 
تراب  مكانة  عىل  واضحة  دالل��ة  ي��دل 
معلمة  غر  عاملة  وألهن��ا  الشهداء  قرب 
اهلي  باهلام  هذا  عملها  ان  يستبعد  فال 
الرسول  يمنع  مل  تقدير طاملا  اقل  او عىل 
ال  وألن��ه  منه  اق��رار  فيعد  العمل  ه��ذا 
عىل  إهلية  املوافقة  اذن  اهلوى  عن  ينطق 
احلسني  برية  مقارنة  وثالثًا  العمل،  هذا 
سيد  لقب  منح  ال��ذي  السالم(  )عليه 
منزلته  لعظم  الشهداء 

مسبحُة وتسبيحة الزهراء )عليها السالم(

االنسان المؤمن يتفنن في ابتكار اعمال عبادية تقربه الى اهلل )عز وجل( وعندما يكون هذا 
المؤمن على درجة عالية من االيمان والطاهرة فان اعماله تكون خالصة هلل )عز وجل( وتصبح 

سنة لمن يقتدي به، واالقتداء هو االلتزام حرفيا بالعمل العبادي الذي نقدم عليه.

من كلمات االمام الحسن )عليه السالم(
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ثمُن األبدان

األئمة الهداة

فهو االجدر بالكرامات االهلية فيام خيص 
لدى  الصناعي  التفكر  وراب��ع��ًا  تربته، 
هذه  إجي��اد  يف  السالم(  )عليها  الزهراء 
نظامي  وبشكل  تعبدا  لتزداد  الوسائل 
وان هذه املسبحة تدل عىل رضورة ضبط 
العدد وال جيوز جتاوزها او انقاصها فاهنا 
فكمن  العدد  اختل  ان  الغرض  تؤدي  ال 
ثم  وم��ن  امتار  ع��رشة  السر  منه  ُيطلب 
التوقف لفتح الباب فاذا سار اكثر ارتطم 

بالباب واقل مل يصل الباب .
عليها  املواظبة  عىل  املرتبة  االث��ار  ام��ا 
فرض  كل  دبر  ويف  النوم  عند  وحتديدا 
امللتزم هبا  فاهنا جتعل  مبارشة  الصالة  من 
كام  الصديقني  وبمنزلة  النعيم  جنات  يف 
جاء عىل لسان اكثر االئمة عليهم السالم 

، وهذه جمموعة من االحاديث:

))َمن  السالم:  عليه  الصادق  اإلمام  قال 
سّبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السالم 

الفريضة  صالة  من  رجليه  ُيثني  أن  قبل 
غفر اهلل له، وليبدأ يالتكبر((  )التهديب 

للشيخ الطويس: 105/2(.
وروي كذلك عنه عليه السالم: ))تسبيح 
كّل  ُدب��ر  من  يوم  كّل  يف  الزهراء  فاطمة 
ألف ركعة يف  إىلَّ من صالة  صالة أحبُّ 
كّل يوم(() الكايف )كتاب الصالة( 343 

ح15(.
وروي عنه أيضًا يف فضيلة تسبيح فاطمة 
بات عىل  النوم: ))من  قبل  السالم  عليها 
من  ك��ان  السالم  عليها  فاطمة  تسبيح 
الذاكرين هلل كثرًا والذاكرات(() وسائل 

الشيعة: 1026/4 ح4(.
))تسبيح  السالم:  عليه  عبداهلل  أبو  قال 
فاطمة عليها السالم يف كّل يوم يف دُبر كّل 
ألف ركعة يف  إيلَّ من صالة  صالة أحبُّ 
كّل يوم(() الكايف )كتاب الصالة( 343 

ح15(.
سّبح  ))من  السالم:  عليه  جعفر  أبو  قال 

ُغفر  استغفر  ث��ّم  السالم  عليها  تسبيح 
امليزان،  يف  وألف  باللسان  مائة  وهي  له، 
ال��رمح��ان(()  وي��ريض  الشيطان  ويطرد 

وسائل الشيعة: 1023/4 ح3(.
إىل  سبيل  السالم  عليها  فاطمة  تسبيح 
اجلنة: روى عبداهلل بن سنان، عن اإلمام 
الصادق علiيه السالم حيث قال: ))من 
من  املكتوبة  دبر  يف  فاطمة  تسبيح  سّبح 
قبل أن يبسط رجليه أوجب اهلل له اجلنة((

) فالح السائل البن طاووس: 165(.
حيث  السالم  عليه  الصادق  اإلم��ام  عن 
السالم:  عليها  فاطمة  تسبيح  ))يف  قال: 
التحميد  ثّم  وثالثني،  أربعًا  بالتكبر  تبدأ 
ثالثًا وثالثني، ثّم التسبيح ثالثًا وثالثني((
)  الكايف كتاب الصالة ص 342، وسائل 

الشيعة: 1025/4 ح2(.

لهشام:  السالم(  )عليه  الكاظم  االمام  قال 

يا هشام الدين لمن ال مروة له وال مروة لمن 

ال عقل له، وان اعظم الناس قدرا الذي ال يرى 

الدنيا لنفسه خطرا اما ان ابدانكم ليس لها 

ثمن اال الجنة فال تبيعوها بغيرها.

ورد في نهج البالغة، ما يؤّكد أن أهل البيت هم أقرب الخلق إلى اهلل وأولى الناس برسوله وأعلمهم بما جاء 

به من الحق فيقول اإلمام أمير المؤمنين )عليه السالم(: )هم عيش العلم، وموت الجهل، يخبركم حلمهم عن 

علمهم، وظاهرهم عن باطنهم، وصمتهم عن حكم منطقهم، ال يخالفون الحق وال يختلفون فيه، وهم دعائم 

اإلسالم، ووالئج االعتصام، بهم عاد الحق إلى نصابه، وانزاح الباطل عن مقامه، وانقطع لسانه عن منبته، عقلوا 

الدين عقل وعاية ورعاية، ال عقل سماع ورواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل(.

من كلمات االمام الحسن )عليه السالم(

* الخير الذي الشر فيه الشكر مع النعمة والصبر على النازلة.

* البخل جامع المساوئ والعيوب، وقاطع للمودات من القلوب.

* الفرصة سريعة الفوت بطيئة الَعْود.

* الكثير في ذات اهلل قليل.
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العلن  اىل  تظهر  ب��دأت  ظاهرة  هنالك 
العقيل  امل��أل��وف  ع��ن  اخل���روج  وه��ي 
جاء  النه  العقالء  بني  عليه  واملتعارف 
بشهادة العقالء، واملقصود باخلروج عن 
بعض  يف  التشكيك  هو  العقيل  املألوف 
معتقداتنا اليقينية وطرح اسئلة فوضوية 

ال طائل وال منفعة منها.
ي��رّوج  من  هنالك  الشديد  ولالسف 
واملؤسف  بقصد،  والبعض  بجهل  هلا 
التي تنصاع هلذه  العقول  أملًا هي  األكثر 
فتجعل  االستفهامية  االس��ت��ف��زازات 
يبتعد عن مبادئ االسالم، نعم  البعض 

عن مبادئ االسالم.
النقاش مسموح به عندما تكون هنالك 
ثمرة علمية اما ان تكون لغرض اجلدال 
املناظرات  نقرأ  مثال  محاقة،  يعترب  فهذا 
موجود  اهلل  وان  الوجود  واجب  حول 
اإليامين  االصل  هبذا  يشّكك  من  فيأيت 
احتسبوا  ممن  الشواذ  ببعض  ويستشهد 
ليطرحوا  وامل��ع��رف��ة  العلم  اه��ل  ع��ىل 
للعقول  استدراجي  بشكل  افكارهم 
وعدم  والباطل  احل��ق  بني  املتأرجحة 
العقول  ه��ذه  فتجرفه  ال���رادع  وج��ود 

وبالتايل خيرس الدنيا واالخرة.
ان من يفكر فكرًا إحلاديًا ليعلم أان قوام 

امد  منذ  وسالمته  الشكل  هبذا  املجتمع 
كانت  سواء  إهلية  بعناية  جاء  العصور 
غيبية او ترشيعية، ومن حياول التشكيك 
اعتباره  كيفية  عن  يبحث  ان  اوال  فعليه 
انسانًا مرمًا وسط جمتمع مرم، اتذكر 
بكلِّ  إحلادي شكك  هنالك شخص  ان 
كتب تراثنا قائاًل: من يقول اهنا وصلت 
صحة  يثبت  ومن  له  فقلت  سليمة  الينا 
اذا  امهاتكم  من  اجدادك  تزويج  وثائق 
كنا نشكك يف كل يشء يصلنا، نعم لك 
احلق ان تستدل علميًا وعقليًا وبمصادر 
موثقة عىل ما تراه غر صحيح من تراثنا، 
هذا اواًل؛ وثانيًا بالنسبة للذين يتعلمون 
عىل  م��ن  وخي��رج��ون  العلم  م��ن  ج���زءًا 
عضالهتم  قوة  يستعرضون  الفضائيات 
اللسانية االحرى هبم مناقشة ما يريدون 
احلديث عنه يف الوسط العلمي بداًل من 
عرضها عىل سوق الفضائيات فيتناقلها 
العقالء  من  اكثر  واحل��اق��دون  اجلهالء 

واملؤمنني.
ان اهلل )عزَّ وجل( ال خيرس من ال يؤمن 
به؛ ألّن املالئكة تقول للنار هل امتألِت 
ال  ال��ذي  ولكن  مزيد،  من  هل  فتقول 
يكلف  ال  وس��وف  اخل��ارس  ه��و  يؤمن 

املالئكة يف اجياد مكان له يف جهنم!.

لطف  هنالك  هل  العقالنية  الناحية  من 
ورمحة نالت البرش مل يكون هلا منبع إهلي؟ 
به  جاءت  للبرشية  ييسء  ما  هنالك  هل 
نجد  العكس  بل  الساموية؟  الترشيعات 
والكفر  االيامن  وحتى  اخلر  هو  ما  كل 
عقلك  ميزان  يف  وجل(  )عزَّ  اهلل  جعله 
اهيا اإلنسان فمن شاء فليكفر ومن شاء 

فليؤمن، فلو مل تؤمْن فأنت اخلارس.
وليس  الكالمي  العلم  ان  هل  أعلم  ال 
عىل  تساعد  ادلة  وجد  والعقيل  امليداين 
أمل  العقالء؟  عىل  خافية  كانت  االحل��اد 
بكثر  اقوى  إحلادية  أفكار  هنالك  تكن 
يف  وكانت  اليوم  البعض  يثره  قد  مما 
العقل والعلم  اما  اهلاوية الهنا مل تصمد 
واملعرفة هذا ناهيكم عن االيامن القلبي 
اهلل  ذكر  حال  باالطمئنان  يشعر  الذي 

)تبارك وتعاىل(.
لك  تكون  بان  احلق  لك  االنسان  اهيا 
شخصيتك يف افكارك ولك احلق يف ان 
يكون لك رأيك بكل ما جيري حواليك 
ولكن إياك ان تعتقد الشهرة والقوة هي 
فإهنا  العقائدية  الثوابت  عىل  التجاوز 

طريق يقوُد للهالك.

الخروج عن المألوف العقلي!

لو سألوك 
كتابة/ سامي جواد كاظم
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وأح��زان  امليمونة  ال��والدات  أف��راِح  بنَي 
القعدة  ذي  شهر  أيام  تتوّزع  الوفيات، 
الذي يمّثل الشهر احلادي عرش من السنة 
وهو  اهل��ج��ري(،  التقويم  )أو  القمرية 
األشهر  وأّول  احلج،  يسبق  الذي  الشهر 
وهي  الكريم  القرآن  يف  املذكورة  احلرم 
احل��رام،  مرم  احلّجة،  ذو  القعدة،  )ذو 

رجب األصب(.
)ذي  لشهر  التسمية  أص��ل  أن  ويعتقُد 
عن  القعود  فكرة  ع��ىل  تقوم  العقدة( 
احلرب، حيث يقول البروين: »... وذي 
القعدة للزومهم منازهلم«، ويقول أيضًا: 
»ثّم ذو القعدة ملا قيل فيه اقعدوا أو كّفوا 
وقيَل   ...« اللسان:  ويف  القتال«،  عن 
عن  رحاهِلم  يف  لقعودهم  بذلك  سّمي 

الغزو واملرة وطلب الكأل«.
من  حدثت  التي  املناسبات  أهمِّ  عن  أما 
الفضيل،  الشهر  هذا  من   )5  –  1( يوم 

شيعة  عىل  عطرة  بمناسبة  افتتَح  فقد 
والتي  ال��س��الم(  )عليهم  البيت  أه��ل 
املعصومة  فاطمة  السيدة  بوالدة  تتمّثل 
بن  عيل  اإلم��ام  أخُت  السالم(،  )عليها 
وذلك  السالم(،  )عليهام  الرضا  موسى 
الكرامات  صاحبة  وهي  ه�،   173 سنة 
يف  املرّشف  مرقدها  وهلا  الرفيعة  واملنزلة 

مدينة قّم املقدسة بإيران.
اليوم  ه��ذا  يف  أّن  امل��ؤرخ��ون  وينقل  كام 
موسى  فيه  وجّل(  )عّز  اهلل  واعد  املبارك 
تعاىل:  قوله  يف  ورد  وك��ام  ليلة،  ثالثني 
َوَأمْتَْمَناَها  َلْيَلًة  َثاَلثنَِي  ُموَسٰى  )َوَواَعْدَنا 

( )األعراف: 142(. بَِعرْشٍ
الشهر،  ه��ذا  م��ن  ال��راب��ع  ال��ي��وم  أم��ا يف 
تويّف  للهجرة(،   681( سنة  وحت��دي��دًا 
خواجه  الدين  عالء  الفاضل  الصاحب 
الدين  شمس  أخو  اجلويني  امللك  عطاء 
اىل  يرجع  نسبه  الديوان،  صاحب  ممد 

الشافعية، ولكن  إمام  املعايل اجلويني  ايب 
املرجم له كان من الشيعة االمامية.

ويف اليوم اخلامس ينقل املؤرخون حدثني 
إبراهيم  برفع  يتمثل  األول  مهمني، 
من  القواعد  السالم(  )عليهام  وإسامعيل 
البيت احلرام، حيث قال تعاىل: )َوإِْذ َيْرَفُع 
َوإِْساَمِعيُل  اْلَبْيِت  ِمَن  اْلَقَواِعَد  إِْبَراِهيُم 
اْلَعِليُم(؛  ِميُع  َأنَت السَّ إِنََّك  ا  ِمنَّ ْل  َتَقبَّ َنا  َربَّ

)البقرة: 127(.
للهجرة(   664( سنة  من  اليوم  هذا  ويف 
السيد  الدين  ريض  العارفني  مجال  تويف 
الذي  احليل  طاووس  بن  موسى  بن  عيل 
املجتبى  احلسن  اإلم��ام  إىل  نسبه  ينتهي 
كتاب  صاحب  وه��و  ال��س��الم(،  )عليه 
املصنفات  من  وغرمها  واإلقبال  األمان 

املهمة لدى الشيعة اإلمامية.

مناسبة حدث

ذو القعدة.. أّول األشهر الحرم
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قفازات إلكترونية تحول لغة إشارة الصم والبكم إلى نصوص مكتوبة...!

دراسة جديدة تكشف أن الشمس تتجه نحو الحد األدنى من الطاقة في 2020

محللون يكشفون نوع الحيوان الذي سيبقى حيا في حال حدوث كارثة عالمية..!

كشف العلامء عن قفاز كهربائي يمكنه حتويل 
قدرة  لتعزيز  نصية  رسائل  إىل  اإلشارة  لغة 
اآلخرين.  مع  التواصل  عىل  والبكم  الصم 
عىل  والبكم  الصم  ملساعدة  القفاز  وُصمم 
إرسال الرسائل إىل أولئك الذين ال يفهمون 
يف  ُط��ور  ال��ذي  اجلهاز  يقوم  اإلش��ارة،  لغة 
من  حرفا   26 بتحويل  كاليفورنيا،  جامعة 
نص  إىل   ،)ASL( األمريكية  اإلش��ارة  لغة 
يتم عرضه عىل اهلاتف الذكي أو الكمبيوتر. 
ويتكون اجلهاز املبتكر من قفازات رياضية، 
مفاصل  ع��ىل  مستشعرات   9 ب���  زودت 
حيني  ع��ن��دم��ا  ت��ت��م��دد  بحيث  األص���اب���ع، 
املستخدم أصابعه، ما يؤدي إىل إنتاج إشارة 
الربنامج  بواسطة  معاجلتها  تتم  كهربائية، 

ملعرفة معنى احلركة. وُثبتت أجهزة استشعار 
القفازات  من  السفيل  اجل��زء  عىل  احلركة 
ما  وسكوهنا،  اليد  حركة  لتسجيل  أيضا، 
يتيح إمكانية التمييز بني أحرف معينة، مثل 
»I« و«J«. وُترسل املعلومات من القفازات 

عن طريق البلوتوث، إىل تطبيق عىل اهلاتف 
الذكي أو الكمبيوتر، من أجل عرض نسخة 
إن  للباحثني:  ووفقا  الرسالة.  من  مرمجة 
القفازات تفوقت عىل االخراعات السابقة، 

ألهنا مرنة وخفيفة الوزن. 

ملدة  الشمس  دورة  كانت  إذا  ما  طويلة  فرة  منذ  العلامء  ناقش 
ملتابعة  األخرى  النجوم  يعرف  كام  نوعها،  من  فريدة  عاًما   11
أي مكان من  تستمر يف  أن  يمكن  التي  املغناطيسية،  الدورات 
سنة إىل عقود عّدة. وكشفت املحاكاة اجلديدة ثالثية األبعاد أن 
دورة الشمس املغناطيسية، مرتبطة بالعالقة بني معدل دوراهنا 
ودرجة اللمعان، وأن اآلليات نفسها تقود فرات دورة النجوم 
الشمسية األخرى. ويف الدراسة اجلديدة، قام فريق دويل يضم 
باحثني بإجراء سلسلة من املحاكاة، للتحقيق يف سلوك املجاالت 
املغناطيسية النجمية. ويعتقد أن الشمس تتجه نحو احلد األدنى 
للطاقة الشمسية - يف 2019-2020. ويسبب نشاط الشمس 
االتصاالت  يعرقل  أن  يمكن  مما  الفضاء،  طقس  يف  تغرات 

عىل  الفضاء  وكاالت  قدرة  وعدم  السطح.  عىل  املالحة  ونظم 
ارسال البعثات املقبلة، كوزميك فيغن سوالر أوربير وبالتو، 

التي من املقرر إطالقها يف عامي 2018 و 2024.

احليوان  نوع  وهارفارد،  أكسفورد  جامعة  من  علامء  كشف 
قد  والتي  عاملية  كارثة  ح��دوث  حال  يف  حيا  سيبقى  ال��ذي 
تقيض عىل مجيع املخلوقات التي تعيش عىل األرض. مبينني 
الكارثة  الذي يمكن أن يبقى عىل قيد احلياة بعد  أن احليوان 
الديدان ويسمى  فئة  التي سترضب األرض هو من  الكونية 
)دب املاء( القادر عىل العيش أكثر من 10 مليارات سنة، أي 
أكثر من املخلوقات البرشية واحليوانية االخرى. وقدر العلامء 
عىل  احلياة  تدمر  اىل  تؤدي  قد  سيناريوهات  ثالث  هناك  أن 

األرض، ومنها سقوط كويكب كبر عىل األرض أو انفجار 
الغالف اجلوي التابع للشمس الذي سيساهم بزيادة األشعة 
العلامء  بدورها سترضب األرض. وقد خلص  التي  احلارقة 
وأعلن  الديدان.  هذه  حياة  عىل  تؤثر  لن  الكوارث  هذه  ان 
قيد  عىل  الديدان  هذه  بقاء  أن  واخلرباء  املحللني  من  العديد 
التي  األخرى  الكواكب  أن  عىل  واضحة  إشارة  يمثل  احلياة 
حصلت فيها كوارث قد حتوي عىل هذه املخلوقات القادرة 

عىل العيش يف ظروف متلفة.

منوعات
 حول العالم
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علماء يبتكرون طريقة لمعالجة زرق العين...!

العلماء يكتشفون سر النوم الهانئ...!

ت��وص��ل ع��ل��امء م���ن ج��ام��ع��ة 
إىل  الروسية  نوفوسيبرسك 
ملعاجلة  جديدة  طريقة  تطوير 
ي��دع��ى  م���ا  أو  ال���ع���ني  زرق 
ب��ال�����غ��ل��وك��وم��ا. م��ؤك��دي��ن إن 
امل���رض م��ن أخ��ط��ر األم���راض 
وتعاين  العيون،  تصيب  التي 
الناس،  من  كبرة  رشحي��ة  منه 
مم��ن ت��زي��د أع��امره��م ع��ن 60 
سنة. تشهد العني يف هذا العمر 

تغرات فيسيولوجية معينة، تؤثر 
السوائل  احتباس  عملية  عىل 
داخلها، وبالتايل ارتفاع ضغطها 
تم  مؤخرا  وأضافوا:  الداخيل، 
تطوير حشوة داخلية رقيقة، تتم 
سمكها  العني،  داخ��ل  زراعتها 
ميكرون.   500 ال���  يتجاوز  ال 
تساعد عىل ضبط حركة السوائل 

ضغطها  وتقليل  العني،  داخ��ل 
يف  ستساهم  وبالتايل  الداخيل، 
يميزها  ما  وأهم  ال��زرق.  عالج 
من  مصنوعة  املسامية  بنيتها  أن 
التي  الكوالجني،  بوليمرات 
من  أشهر  بعد   تتحلل  جتعلها 
تركيبها تقريبا، دون أن ترك أي 
أن  ويذكر  العني.  يف  سمية  آثار 

مرض  هو  الغلوكوما  أو  الزرق 
ارتفاع  العني وينجم عن  يصيب 
ضغطها الداخيل، الذي يؤدي مع 
الوقت إىل تلف أنسجة العصب 
البرصي كليا أو جزئيا، ويف حال 
تفقد  املشكلة،  تلك  عدم معاجلة 

العني قدرهتا عىل اإلبصار.

اول  يف  امركيون  علامء  اكتشف 
وج��ود  ان  نوعها  م��ن  دراس���ة 
تقليل  اىل  يؤدي  احلياة  يف  غرض 
الليل  خ���الل  االض���ط���راب���ات 
مؤكدين  النوم.  نوعية  وحتسني 
ان مجيع املتطوعني الذين شاركوا 
السن  كبار  من  هم  الدراسة  يف 
مجيع  عىل  تصح  النتائج  ولكن 
النوم  مشاكل  ان  مبينني  األعامر، 
بينها  متعددة  بأمراض  مرتبطة 
)ال��زه��اي��م��ر وال��ب��دان��ة وم��رض 
الرشح  وحتى  والسكري  القلب 
فريق  رئيس  وقال  واالنفلونزا(. 
الباحثني استاذ علم االعصاب يف 
الربوفيسور  نورثويسرن  جامعة 
اجياد  باإلمكان  اون��غ:  جيسون 
وت��دع��ي��م��ه  احل���ي���اة  غ���رض يف 

بعالجات الوعي اآلين أو اليقظة 
الدراسة  ان  موضحا  الراضية، 
اعامرهم  شخص   823 شملت 
بني 60 و100 عام ُقدمت اليهم 
احلياة  غ��رض  عن  اسئلة  ع��رشة 
النوم.  نوعية  عن  س��ؤاال  و32 

واتضح ان غالبية الذين قالوا ان 
يعانوا  مل  احلياة  يف  غرضًا  لدهيم 
مبينا  النوم،  يف  اضطرابات  من 
النوم ما  البالغني حيتاجون اىل  ان 
بني 7 و9 ساعات كل ليلة حتسن 

نوعية النوم.
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وهي جملة فصلية مكمة تعنى بالدراسات 
اللغة  دار  عن  تصدر  واللغوية،  األدبية 
احلسينية  العتبة  يف  ال��ع��ريب  واألدب 
)أربعة  اآلن  حتى  منها  وصدر  املقدسة، 
والباحثنَي  القراء  تثري  والتي  أع��داد(، 

بموضوعات بحثّية مهّمة.
وقد تّم اعتامد جملة )دواة( من قبل وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي ألغراض 
العراقية  واجلامعات  الكليات  يف  الرقية 
الرصينة  املجالت  من  لكوهنا  والعربية 
وزارة  كتاب  حسب  وذلك  واملحكمة  
  9608/4 ت  )ب  املرقم  العايل  التعليم 
ذلك  بني  كام   ،)2014  /  10 يف22/ 
الدكتور لطيف القصاب؛ مسؤول الدار، 

مضيفًا، »لقد متكنت جملة الدواة ان ترق  
عىل  حصوهلا  خالل  من  الزمنية  املراحل 
التعليم  وزارة  قبل  من  العلمية  اإلجازة 
العايل والبحث العلمي، لتكون بمصاف 
تعتمد  التي  املحكمة  الرصينة  املجالت 
اجلامعات  يف  العلمية   الرقية  ألغراض 

والكليات«.
ويتابع القصاب حديثه: ان »هذا االنجاز 
حتصل  ومل  كبر  املجلة   حققته  ال��ذي 
ميض  بعد  اال  األخ��رى  املجالت  عليه 
عددها  يف  الدواة  ولكن  عديدة  سنوات 
هذا  ع��ىل  حتصل  ان  استطاعت  ال��ث��اين 
موادها  االعراف واإلج��ازة  من خالل 
وعلميتها«، مؤّكدا أنه »سيضيف هلا هذا 

التزكية  منها  األمور  من  مجلة  االعراف 
خالل  من  فيها  املشاركني  لكل  الكاملة 
بحوثهم العلمية املقدمة يمكن ان حيصل 
خالل  من  الوزارة  يف  األكرب  اللقب  عىل 

التسمية العلمية لألستاذ اجلامعي«.

موسوعة  الكتاب  هذا  نعترب  أن  يمكن 
البحث  ع��رب  ت��ت��ن��اول  م��ه��ّم��ة  معرفية 
عيل  اإلمام  فضائل  موضوعة  والتحقيق 
السالم(، خصوصًا  )عليه  أيب طالب  بن 
مع ما ُحّرف خالل السنوات السابقة، أو 

التي نسبت لغرِه  العلوية  تلك الفضائل 
)عليه أفضل الصالة والسالم(.

بن  أمحد  سعيد  أيب  تأليف  من  الكتاب 
النيسابوري(،  )املفيد  اخلزاعي  ممد 
الشؤون  قسم  يف  التحقيق  شعبة  وقامت 
احلسينية  بالعتبة  والثقافية  الفكرية 
منه،  جديدة  نسخة  إصدار  عىل  املقدسة 

بعد حتقيقها والتعليق عليها.
يف  خاصًا  منهجًا  الشعبة  اتبعت  وق��د 

حتقيق هذا السفر اجلليل من خالل:
املعتمدة،  النسخ  بني  للتلفيق  بالنسبة   .1
النسخة  ال��ب��داي��ة  يف  اع��ت��م��دن��ا  ح��ي��ث 
املحفوظة يف جامعة طهران، والتي رمزنا 
هلا بالرمز )ط(، ومن ثّم قابلنا بقية النسخ 

الصحيحة  العبارات  واخرنا  عليها، 
لغويًا واملتفق عليها يف أغلب املصادر.

ال��ك��ري��م��ة  اآلي�����ات  اس���ت���خ���راج   .2
إىل  وإرج��اع��ه��ا  الرشيفة  واألح��ادي��ث 

أمهات املصادر، ومن كال الفريقني.
3.  تعريف لبعض رواة السند.

األحاديث  أسانيد  لبعض  تصحيح   .4
الرجال  مصادر  عىل  االعتامد  خالل  من 

املعتربة.
الغامضة، وكذلك  الكلامت  تعريف    .5

املدن واألماكن.
املصادر  وترتيب  الفهارس  عمل   .6

أبجديًا.

اصدارات

مجّلة دواة.. رافد لغوي معرفي يلهم الباحثين

األربعين عن األربعين في فضائل أمير المؤمنين )عليه السالم(
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دائاًم ما يتحفنا مركز كربالء للدراسات 
املهّمة  املعرفية  بإصداراته  والبحوث 
حٍد  عىل  والباحث  القارئ  هتّم  التي 

سواء، وحتديدًا ما خيص تاريخ وتراث 
أصبحت  التي  املقدسة  كربالء  مدينة 
العاشقني واألحرار من كل  قبلة  اليوم 

أنحاء العامل.
كربالء  )دليل  مع  كانت  امل��ّرة  وه��ذه 
)إعداد:  من  كلٌّ  أعّده  الذي  اآلثاري( 
طه  السيد  امل��س��ع��ودي،  عبد  ع��دن��ان 
ياسني الديباج،  الدكتور عالوي مزهر 
اآلن  حّتى  له  وص��درت  املسعودي(، 

طبعتان كانت الثانية سنة )2015(.
تعريفيًا  دلياًل  كربالء(  )دليل  يعترُب 
اجلغرافية  الرقعة  ضمن  الواقعة  لآلثار 
ملحافظة كربالء املقدسة وهو عبارة عن 
تعريف ال أكثر للمواقع الشاخصة التي 

زياراهتم  أثناء  املؤلفون  عليها  وقف 
امليدانية.

املؤلفة  اآلثارية  اللجنة  جهود  فجاءت 
حوايل  عىل  باإلطالع  املركز  قبل  من 
)مخ��س��ة ع��رش( م��وق��ع��ًا أث��ري��ًا دارس���ًا 
وبعضها ما زال قائاًم حيكي تأرخيًا مرشقًا 
حافاًل باألحداث اجلسام ومن بني تلك 
التضحية  عبق  فيها  تتسم  التي  املواقع 
تلك املواقع اخلالدة التي مرت هبا قافلة 
اإلمام  والتي حيدوا سرهتا  االستشهاد 
رشفت  التي  السالم(  )عليه  احلسني 
ومنحتها  كربالء  ربوع  الطاهرة  دماؤه 
القدسية التي تستحق بل ومنحت هذه 

األرض هويتها بل وجودها كله.

كتاٌب يف غاية األمهية، صدَر عن شعبة 
دار  يف  القرآنية  والدراسات  البحوث 
القرآن الكريم بالعتبة احلسينية، للسيد 
عن  عبارة  وهو  الدين،  مجال  مرتىض 
الدين  تقّدم هبا مجال  ماجستر  رسالة 
إىل اجلامعة العاملية للعلوم اإلسالمية.

ال��ك��ت��اب: هيدف  م��ق��ّدم��ة  وج���اء يف 
األص��ول  اكتشاف  إىل  البحث  ه��ذا 
للتفسر  الضابطة  والقواعد  املنتجة 
مصطلحًا  ظهر  ال��ذي  امل��وض��وع��ي 
الرابع عرش اهلجري،  القرن  علميًا يف 
أّن  إال  الباحثني،  إليه  جيذب  وأخ��ذ 
سبقت  ملامرسته  الفعلية  التجربة 

النوع  واملعريف هلذا  املنهجي  التأصيل 
ديدن  هو  ه��ذا  ولعل   � التفسر  من 
فإننا نالحظ   � العلوم وحتوالهتا  نشأة 
عىل سبيل املثال، أن النتاج الفقهي بدأ 
قبل التأصيل الفقهي )أصول الفقه(؛ 
ترعرعت  الفقه  أصول  أن  قيل  وهلذا 

يف أحضان الفقه.
إننا  مقّدمته:  يف  امل��ؤل��ف  ويضيف 
واضحًا  نقصًا  التفسر  جمال  يف  نجد 
نادرًا  إذ مل نجد إال  املنهج،  يف تأصيل 
أن مفرسًا من املفرسين قبل أن يامرس 
بداية  يف  يضع  التفسرية  التجربة 
)أص��ول  منهجية  مقّدمات  تفسره 

تفسره،  يف  عنها  خيرج  ال  وقواعد( 
عامة  معلومات  فهي  وج��دت  وإن 
ونقاط  ال��ق��رآن،  علوم  بعض  تص 
جزئية استخدمت يف جماالت قليلة ال 

ترقى إىل حتصيل قاعدة كلية.

اصدارات

دليل كربالء اآلثاري

األصول المنهجية للتفسير الموضوعي 
في القرآن الكريم
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 } بِه...  َق  دِق وَصدَّ بالصِّ } والذي جاَء 
الزمر، من اآلية 33.

يف  أشياء:  أربعة  يف  الصدق  أن  اعَلم 
ال��ع��زم، ويف  ال��وع��د، ويف  ال��ق��ول، ويف 

العمل.
الصدق يف القول.. هو ما قاله احلق جّل 
جالله للمصطفى صلوات اهلل وسالمه 

دق«. عليه: »والذي جاَء بالصِّ
عن  قاله  ما  هو  ال��وع��د..  يف  الصدق 
كاَن  } إّنُه  الّسالم:  عليه  النبّي  إسامعيل 

صادَق الَوعد { مريم، من اآلية 54.
قاله عن  م��ا  ه��و  ال��ع��زم..  ال��ص��دق يف 
َصَدقوا  } رجاٌل  اهلل:  لرسول  أصحاب 
من  األح��زاب،   } عليه  اهلَل  عاَهدوا  ما 

اآلية 23.
عن  قاله  ما  هو  العمل..  يف  الصدق 
َصَدقوا{  ال��ذي��َن  أول��ئ��َك   { املؤمنني: 

البقرة، من اآلية 177.
كّلها  اخلصال  هذه  فيه  اجتمعت  وَمن 
إبراهيم  ك��ان  وق��د  ي��ق.  ص��دِّ ل��ه:  يقال 
يف  عليه  وسالمه  اهلل  صلوات  اخلليل 
هذا املقام. قال عنه رّب العّزة: }إّنُه كان 

يقًا نبّيًا { مريم، من اآلية 41. ِصدِّ
فقال:  الدين؟  كامل  ما  املصطفى:  سئل 

)القول باحلق، والعمل بالصدق(.
ناجى  إذا  العبد  أن  القول  يف  الصدق 
ألّنه  بصدق؛  منه  وطلب  ناجاه  احل��ّق 
اآلية  من  { الفاحتة،  َنعُبد  } إّياَك  يقول: 
كان  أعبدك. ومتى  أنا عبدك..  أي:   ،5
يكون  فإّنه  الشهوة  وأرس  الدنيا  أرس  يف 
قد كذب يف قوله، ذلك أّن اإلنسان عبٌد 
املصطفى  قال  هنا  من  أرسه.  يف  هو  ملا 
عبُد  )َت��ِع��َس  وال��ّس��الم:  الصالة  عليه 
وقد  ال��دي��ن��ار(.  عبُد  َت��ِع��َس  ال��دره��م، 
للفّضة والذهب ألنه يف أرس  عّده عبدًا 

الفّضة والذهب.
الدنيا  أرس  من  يتحّرر  أن  عليه  العبد.. 
والشهوات، وأن يتحّرر أيضًا من نفسه، 

ليكون عبدًا هلل حّقًا.
أن  فهو  ال��ع��زم..  وف��اء  يف  الصدق  أّم��ا 
يف  غ��ي��ورًا  دينه،  يف  ُصلبًا  امل��رء  يكون 
األمر )اإلهلي(، ثابتًا يف الوقت الوقت : 
اصطالح يراد به: حاٌل هيجم عىل العبد 
من الغيب ويغلب عليه، والبّد لسالك 

كام  احلال،  هلذا  ينقاد  أن  اهلل  إىل  الطريق 
أبداهنم  وقّدموا  الصحابة  أولئك  وىف 
وأرواحهم يف سبيل اهلل عند قتال العدّو، 
حّتى أثنى عليهم رّب العّزة بوفاء العزم 
ما  َص��َدق��وا  رج��اٌل   { العهد:  وحتقيق 

عاَهدوا اهلَل عليه {.
هنج  سلوك  يف  الصادقني  ص��دق  أّم��ا 
من  مقام  ك��ّل  يف   � أهّن��م  فهو  ال��دي��ن.. 
يف  يطلبون   � ال��دي��ن  ط��ري��ق  مقامات 
نظر:  املقامات،  هذه  حقيقَة  أنفسهم 
واخل��وف،  وال��زه��د،  والصرب،  التوبة، 
يكتفون  وال  وغ��ره��ا..  وال���رج���اء، 
رّب  أن  ترى  أاَل  والبدايات.  بالظواهر 
إّنام   { املؤمنني:  وصف  يف  يقول  العّزة 
ُثّم  ورسولِه،  باهللِ  آَمنوا  الذيَن  املؤمنوَن 
وأنُفِسِهم  بأمواهلِم  َيرتابوا، وجاَهدوا  مل 
الّصادقون  هُم  أولئَك  اهللِ،  سبيِل  يف 
فيهم  جتتمع  مل  وما   .15 احلجرات:   }
ُيَعّدون  ال  فإهّنم  اإليامن  حقائق  رشائط 

مؤمنني.

مقاالت
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 }* ب��ال��ِق��س��ط...  ريّب  أَم���َر  ُق���ل:   *{
االعراف، من اآلية 29.

والسامء،  األرض  إلُه  مَجَع  اآلية  هذه  يف 
خالق الكون والكائنات، الرمحن الَعفّو، 
العبودية،  أصول  مَجَع  بعباده..  الرحيم 
املعرفة.  وحقائق  ال��ع��ب��ادات،  ومعامل 
الرضيَّة،  األخالق  عىل  املؤمنني  وعّرف 
مع  التعايش  وكيفّية  الصاحلة،  وعبادته 
بمعرفة  املؤمنني  هؤالء  وأك��رم  اخللق، 

َمواطن رضاه.
وهذه اآلية هي ِمن )َجواِمع الَكِلم( التي 
قال عنها املصطفى صىّل اهلل عليه وآله: 
يَل  واخ��ُت��رِص  الكلم،  بجوامع  )ُبِعثُت 

العلُم اختصارًا(.
ويف القرآن كثر من هذا النمط.. إحداها 

هذه اآلية التالية:
هم  والذين  َقوا  اتَّ الذيَن  َمَع  اهلَل  إّن   *{

ُمِسنون *{ النحل، من اآلية 90.
ه��ذه اآلي��ة � ع��ىل ِق��رَصه��ا وإجي��ازه��ا � 

تتضّمن معاين عديدة:
إّن كّل ما حيظى به العبد من إكرام احلق 
هو  فإّنام  عليه..  وإفضاله  له  جالله  جّل 

نابع من »إّن اهلَل مع«.
العبادات  أنواع  العبد من  به  وما َيرُشف 
حتت  يندرج  فإّنام  املعامالت..  وأل��وان 

»اتَّقوا«.
فإّنام  اخللق..  بني  املتبادلة  احلقوق  وكّل 

ينطوي حتت »ُمِسنون«.
الرشيعة  ومعامل  الدين  أركان  وكذلك: 
مندرجة  هي  فإّنام  احلقيقة..  وأب��واب 
حتت قوله: }* أَمَر ريّب بالِقسِط، وأِقيموا 
وادُع��وُه  َمسِجٍد،  ُك��لِّ  عنَد  ُوجوَهُكم 

ين *{. ُمِلصنَي َلُه الدِّ
ريّب  أمَر  يعني:  العدل.  القسط:  ومعنى 
ومع   ، احل��قّ مع  املعامالت:  يف  بالَعدل 

اخَللق، ومع النفس.
املعاملة مع اهلل.. يف القيام باألمر والنهي، 

والرضا بقضاء اهلل يف كّل حال.

اخُللق  ُحسن  يف  اخَللق..  مع  واملعاملة 
وأن ُينِصف اإلنساُن الناَس ِمن نفسه.

يف  مالفتها  يف  النفس..  مع  واملعاملة 
ُيغَلق  وأن  الروحية،  املجاَهدات  ميدان 

يف وجهها باب الشهوات والراحات.
قوله  ال��ق��رآن:  اآلي���ة يف  ه��ذه  ون��ظ��ر 
بالعدِل  يأُمُر  اهلَل  إّن   *{ جالله:  ج��ّل 

واإلحسان *{.
هو  واإلحسان  اإلنصاف،  هو  والعدل 

اإليثار.
العدل: أن تصنع للناس ما صنعوا لك، 
تدع  وال  الفرض،  من  تنقص  ال  وأن 
العقوبة وال تزيد فيها، وأن ال تطمع فيام 

ال يكون.
مما  خ���رًا  هل��م  تصنع  أن  واإلح��س��ان: 
َمن  إحسان  يف  تزيد  وأن  لك،  صنعوا 
أساء  َمن  إىل  حتسن  وأن  إليك،  أحسن 
وسرة  الفتّوة  أهل  طريق  وهذا  إليك. 

الرجال.

مقاالت
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الشهيد السيد محمد باقر الصدر 
وإلى يساره الشهيد

 الشيخ عارف البصري ـ فريضة الحج

وقَف حسود وبخيل بني يدي أحد امللوك، فقال هلام: متّنيا مني ما 
تريدان، فإيّن سأعطي الّثاين ضعف ما يطلبه األّول. فصار أحدمها 
يقول لآلخر أنت أواًل، فتشاجرا طوياًل، وكان كّل منهام خيشى أن 
يتمّنى أّواًل، لئاّل يصيب اآلخر ضعف ما يصيبه، فقال امللك: إن 
مل تفعال ما آمركام قطعت رأسيكام. فقال احلسود: يا موالي اقلع 

إحدى عينّي!

* ال يأس مع احلياة، وال حياة مع اليأس. 
* أليّن أتذّكر، أشعر باليأس، أليّن أتذّكر، من واجبي نبذ اليأس. 

* ال يستطيع أحد ركوب ظهرك؛ إاّل إذا كنت منحنيًا. 
* ليست السعادة أن ال متر باآلالم، وأن ال تواجه الصعاب، بل 
السعادة أن حتافظ عىل رباطة جأشك، وهدوء أعصابك، وتفاؤل 

قلبك، وأنت تواجه الصعاب واآلالم.

خالد غانم الطائي اجلاري واملعمول به ُعرفًا وحتسبًا حلصول حريق هو وضع مطفأة حريق يف السيارة او مطة 
التزّود بالوقود او يف بناية ما ففي حال حصوله تؤخذ املطفأة فورًا المخاد النار.

وكالم االنسان الذي تنبعث منه الرشور بمثابة نار حترق ما حوهلا فلَم ال حياول البعض امخاد 
نار املتكلم بالباطل بنصحه وزجره واالعراض عنه وماولة تغير الكالم الباطل اىل كالم 
احلق والنور الذي يمكن وصفُه باملاء الذي فيه احلياة والنبات ومنُه يؤتى الثمر الطيب، قال 
– سورة آل  تعاىل : )كنتم خر امة ُاخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر( 
عمران اآلية 110- واالخراج املذكور يف اآلية الكريمة مرشوط باالمر باملعروف والنهي 

عن املنكر.

الحسود والبخيل  هذه  تعــرف  هل 
 ؟االسماء 

مطفأة الحريق والمتكلم بالباطل

كلمات مضيئة 

الواحة
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الشهيد السيد محمد باقر الصدر 
وإلى يساره الشهيد

 الشيخ عارف البصري ـ فريضة الحج

صورة وتعليق

رائحة  ألف  مخسمئة  حوايل  بني  التفريق  اإلنسان  أنف  يستطيع   *
متلفة. 

من  باملئة  عرشين  من  أكثر  وفقد  للجفاف،  اجلسم  تعرض  إذا   *
السوائل املوجودة فيه، فإنه يموت. 

بينام  وفاته،  حتى  اإلنسان  والدة  منذ  ثابتًا،  العينني  حجم  يبقى   *
األجزاء األخرى كاألنف واألذنني، يكربان مع التقدم بالعمر. 

* حاستا الشم واللمس لدى الرجل، أضعف مما هي لدى املرأة.
* عدد عظام جسم اإلنسان 206 عظمة. 

* حيتوي جسم اإلنسان عىل 639 عضلة، أكربها عضلة الفخذ.
* آخر حاسة يفقدها اإلنسان عند موته هي حاسة السمع. م

عل
ل ت

ه

نزٌع  ُيصيبني  كان  عندما  املذنبني:  أحد  يقول 
يْطُرب  أو  فيزوغ برصي إىل احلرام،  الشيطان،  من 

سمعي الغناء، أو تالمس يدي ما هنى تعاىل عنه، كان 
ينتابني الذعر الشديد! فُأرسع لإلستغفار والتوبة.

ولكّني مل أكن ألطمئّن لتوبتي! أليّن كثرًا ما كنت أتوب 
أستعني  أْن  إال  أمامي  يكن  فلم  مّدة فأعيص!  بعد  أعود  ثّم 

فوجدت  بايل،  ويرتاح  روعي  ليهدأ  السالم(  )عليه  املؤمنني  بأمر 
عنده ما يمحو ذنويب كلها وما يعالج أخطائي ِمن جذورها.

»بممحاة  ُأسّميها  أْن  ويمكن  ج��دًا  فعالة  طريقة  هي  وجدته  ما 
ُمتصّيدة ِمن كالٍم لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(  الذنوب« وهي 
قرأ  قال: »فَمن  السالم(، حيث  يف ذكره لفضائل موالنا عيل )عليه 
تأّخر،  ذنبه وما  ِمن  تقّدم  ما  له  اهلل  مقّرًا هبا غفر  ِمن فضائله  فضيلًة 
بقي  ما  له  يستغفرون  املالئكة  تزل  مل  ِمن فضائله  وَمن كتب فضيلة 
له  اهلل  ِمن فضائله غفر  إىل فضيلة  استمع  الكتابة رسٌم، وَمن  لتلك 
بالسمع، وَمن نظر إىل كتابة ِمن فضائله غفر  اكتسبها  التي  الذنوب 
الفضيلة  تلك  أكتب  فكنت  بالنظر«..  اكتسبها  التي  الذنوب  له  اهلل 
وأمتّعن هبا، ثّم أقرأها بصوٍت عاٍل ألسمعها، فأتيقن عندها أّن ذنويب 

قد تناثرت عّني، ويمكنني أْن أبدأ حيايت بصفحٍة بيضاء جديدة!

ممحاُة
 الذنوب
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