
يكفي أن من يرى قّبتَك
يطعمُه الحبُّ ويؤّمنُه الشوق



االنسانية والعدالة في بناء وطن 

تذكر املرجعية الدينية العليا يف جممل خطاهبا عن امهية التعايش بسالم عىل ارض 
الوطن من اجل بناء جيل، تضاف اىل عقيدته حرص وطني، بعد تفيش احلاالت 
الس��يئة يف االوس��اط الش��عبية وفقدان االخ��الق يف بوابات ال��وزارات اخلدمية 
والس��يادية،  وبعض دوائ��ر الدولة، واندثارها من قل��وب بعض املوظفني الذين 

أصبحت قلوهبم حجر عىل حجر عند احلاالت اإلنسانية..
املرجعي��ة الديني��ة يف خطاهبا تس��عى لبناء هذه الركيزة االساس��ية خلل��ق املواطنة 
واملواطن، اذا كان ملس��ؤول او اي متنفذ او موظف س��لطوي، انس��انية تعامل هبا 
مع الفقري وغريه بمس��تواها الديني، تظهر العدالة االنسانية التي تعلمنها من ائمة 
اهل��دى والعمل هبا بحكمة، م��ن اجل ختفيف الضغوط��ات احلياتية عىل املواطن 
اوال مل��ا مر عىل االنس��ان العراقي من هتديدات وهتجري ق��ري وجوع وحرمان 
وع��وز وإذالل خاص��ة املتعففني الذين يؤمنون بان كل ال��ذي حيصل هلم من اهلل 
تع��اىل احلبيب األول وكل ما يأيت من احلبيب كالعس��ل ع��ىل القلب، هذا اإليامن 
املطل��ق ه��و ما تري��د ان تصل الي��ه املرجعية الديني��ة العليا يف تذكريه��ا للتعايش 

السلمي يف عموم العامل وليس يف العراق بحسب.
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)114 ( فتع��اىل اهلل يف ذات��ه وصفاته عن مماثلة املخلوقني امللك احلق النافذ أمره وهنيه باألس��تحقاق وال تعجل بالقرآن من قبل أن 
يقىض إليك وحيه.. يف القمي قال كان رس��ول اهلل صىل اهلل عليه وآله إذا نزل عليه القرآن بادر بقراءته قبل متام نزول اآلية واملعنى 
فأن��زل اهلل وال تعج��ل بالقرآن من قب��ل أن يقىض إليك وحيه أي يفرغ من قراءته وقل رب زدين علام أي س��ل اهلل زيادة العلم بدل 
األستعجال فإن ما أوحي إليك تناله ال حمالة، ويف املجمع عن النبي صىل اهلل عليه وآله قال إذا أتى عيّل يوم ال أزداد فيه علام يقربني 
إىل اهلل فال بارك اهلل يل يف طلوع شمسه، ويف اخلصال عن الصادق عليه السالم سئل أمري املؤمنني عليه السالم من أعلم الناس قال 
من مجع علم الناس إىل علمه . وعنه عن آبائه عليهم الس��الم عن رس��ول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال فضل العلم أحب إىل اهلل من 
 َ فضل العبادة.. )115 ( ولقد عهدنا إىل آدم من قبل لقد أمرناه يقال تقدم امللك إليه واوعز إليه وعزم عليه وعهد إليه إذا أمره َفَنسيِ
العهد ومل يعن به ومل نجد له عزما تصميم رأي وثباتا عىل األمر، يف القمي قال فيام هناه عنه من أكل الشجرة . ويف الكايف واألكامل 
عن الباقر عليه السالم إن اهلل تعاىل عهد إىل آدم أن ال يقرب هذه الشجرة فلام بلغ الوقت الذي كان يف علم اهلل أن يأكل منها فنس 
ف��أكل منه��ا وهو قول اهلل تعاىل ولقد عهدنا اآلية، ويف الكايف عنه عليه الس��الم يف هذه اآلية ق��ال إن اهلل تعاىل قال الدم وزوجته ال 
تقرباها يعني ال تأكال منها فقاال نعم يا ربنا ال نقرهبا وال نأكل منها ومل يس��تثنيا يف قوهلام نعم فوكلهام اهلل يف ذلك إىل أنفس��هام وإىل 
ذكرمه��ا، ويف العل��ل عنه عليه الس��الم يف حدي��ث قال وأخذ امليثاق ع��ىل أويل العزم إنني ربكم وحممد رس��ويل وعيل أمري املؤمنني 
وأوصيائه )116( وإذ قلنا للملئكة اس��جدوا الدم فس��جدوا إال إبليس أبى قد س��بق الكالم فيه . )117( فقلنا يا آدم إن هذا عدو 
لك ولزوجك فال خيرجنكام من اجلنة فتشقى قيل أفرده بإسناد الشقاء إليه بعد إشرتاكهام يف اخلروج إكتفاء بإستلزام شقائه شقائها 
من حيث أنه قيم عليها وحمافظة عىل الفواصل أو ألن املراد بالشقاء التعب يف طلب املعاش وذلك وظيفة الرجال ويؤيده ما بعده .
)118( إن ل��ك أال جت��وع فيه��ا وال تعرى . )119( وأنك ال تظمؤ فيها وال تضحى . )120( فوس��وس إليه الش��يطان فأهنى إليه 
وسوسته قال يا آدم هل أدلك عىل شجرة اخللد الشجرة التي من أكل منها خلد ومل يمت أصال وملك ال يبىل ال يزول وال يضعف .
)121( فأكال منها فبدت هلام سوآهتام وطفقا خيصفان عليهام من ورق اجلنة أخذا يلزقان الورق عىل سؤاهتام للتسرت وعىص آدم ربه 
باألكل من الش��جرة فغوى فضل عن املطلوب وخاب حيث طلب اخللد بأكلها.. ) 122 ( ثم اجتباه ربه واصطفاه وقربه باحلمل 

عىل التوبة والتوفيق له فتاب عليه فقبل توبته ملا تاب َوَهدى إىل الثبات عىل التوبة والتشبث بأسباب العصمة .
) 123 ( ق��ال اهبط��ا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو اخلطاب الدم وحوا أو له وألبليس وملا كانا أصيل الذرية خاطبهام فخاطبتهم 
وقد مىض متام هذه القصة وتفسري هذه اآليات يف سورة البقرة فاما يأتينكم مني ُهدًى كتاب ورسول فمن اتبع هداي فال يضل يف 
الدنيا وال يش��قى يف اآلخرة، يف الكايف مضمرا أنه س��أل عن هذه اآلية فقال من قال باألئمة واتبع أمرهم ومل جيز طاعتهم . ) 124 

( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضيقا ونحرشه يوم القيامة أعمى .

َدَم َفَس��َجدوا  د َلُه َعزًما ﴿115﴾ َوإيِذ ُقلنا ليِلَمالئيَِكةيِ اس��ُجدوا آليِ َ َومَل َنجيِ دن��ا إيِىل آَدَم ميِن َقبُل َفَنسيِ ﴿114﴾ َوَلَق��د َعهيِ
ةيِ َفَتش��قى ﴿117﴾ إيِنَّ َلَك  َن اجَلنَّ َجنَُّكام ميِ َك َفال خُيريِ إيِاّل إيِبلي��َس َأب��ى ﴿116﴾ َفُقلنا يا آَدُم إيِنَّ ه�ذا َعُدوٌّ َل��َك َوليَِزوجيِ
��يطاُن قاَل يا آَدُم َهل  َس إيَِليهيِ الشَّ َأاّل جَتوَع فيها َوال َتعرى ﴿118﴾ َوَأنََّك ال َتظَمُأ فيها َوال َتضحى ﴿119﴾ َفَوس��وَ
ةيِ  ام ميِن َوَرقيِ اجَلنَّ فانيِ َعَليهيِ ام َوَطفيِقا خَيصيِ نها َفَبَدت هَلُام َس��وآهُتُ َرةيِ اخُللديِ َوُملٍك ال َيبىل ﴿120﴾ َفَأَكال ميِ َك َعىل َش��جَ َأُدلُّ
نها مَجيًعا َبعُضُكم ليَِبعٍض َعُدوٌّ  ُه َفتاَب َعَليهيِ َوَهدى ﴿122﴾ قاَل اهبيِطا ميِ ُه َفَغوى ﴿121﴾ ُثمَّ اجَتباُه َربُّ َوَعىص آَدُم َربَّ
لُّ َوال َيش��قى ﴿123﴾ َوَمن َأعَرَض َعن ذيِكري َفإيِنَّ َلُه َمعيَش��ةً َضنًكا  َبَع ُهداَي َفال َيضيِ ّني ُهًدى َفَمنيِ اتَّ َفإيِّما َيأتيَِينَُّكم ميِ

َ َحرَشَتني َأعمى َوَقد ُكنُت َبصرًيا ﴿125﴾ ياَمةيِ َأعمى ﴿124﴾ قاَل َربِّ مليِ ُه َيوَم القيِ َوَنحرُشُ

سورة طه

تفسيرالسورة

لنختم القرآن الكريم 



اعلم يا ولدي العزيز...
ان املتحاب��ني يف اهلل هلم منزلة عظيمة عند 
اهلل , الهنم حتابو يف اهلل المن اجل مصلحة 

اذا اقتضت قطعت بينهم العالقة . 
واعل��م ي��ا ول��دي ان مثل هك��ذا صدقة 
 , , وان دام��ت ففيه��ا تنغص��ات  الت��دوم 
وعليك ان تكون عالقتك بالناس هلل تنل 

حب اهلل عزوجل وحب الناس .
كام َسأل احد االشخاص النبي )صىل اهلل 
عليه وآله(: يارسول اهلل علمني عماًل إذا 
أن��ا فعلته أحبن��ي اهلل من الس��امء وأحبني 

الناس من األرض ؟
فق��ال )ص��ىل اهلل علي��ه وآله(:أرغب فيام 
عن��د اهلل عزوج��ل حيب��ك اهلل , وأزهد فيام 

عند الناس حيبك الناس .
فاعل��م ي��ا ول��دي ان الرغب��ة والزهد يف 
املوضوع��ني مها يزرعان احل��ب ويكثران 
الود بني الناس ... وهذا لك يا ولدي ...

ْريص َعْن  م، َواْزويِ حيِ رَّ ْ َشْهَويت َعْن ُكلِّ حُمَ ، َواْكريِ د َوآليِهيِ مَّ َألّلُهمَّ َصلِّ َعىل حُمَ
َنة َوُمْسليِم َوُمْسليَِمة.. َألّلُهمَّ  ُكلِّ َمْأَثم، َواْمَنْعني َعْن أذى ُكلِّ ُمْؤميِن َوُمْؤميِ
ّني ما َحَجْرَت َعَلْيهيِ، َفمىض  ، َواْنَتَهَك ميِ ّني ما َحَظْرَت َعَلْيهيِ ام َعْبد ناَل ميِ َوَأيُّ
ّني، َواْعُف َلُه  ْر َلُه ما َأمَلَّ بيِهيِ ميِ تًا، َأْو َحَصَلْت يل قيَِبَلُه َحّيًا، َفاْغفيِ بيُِظالَمت��ي َميِّ
ْفُه َعامَّ اْكَتَسَب يب،  ، َوال َتْكشيِ َّ ْفُه َعىل َما اْرتَكَب يفيِ َعاّم َأْدَبَر بيِهيِ َعّني، َوال َتقيِ
ْم،  َدَقةيِ َعَلْيهيِ َن الصَّ ْعُت بيِهيِ ميِ ْو َعْنُهْم، َوَترَبَّ َن اْلَعفيِ َواْجَعْل ما َس��َمْحُت بيِهيِ ميِ
ْن  ْضني ميِ ب��نَي، َوَعوِّ ��التيِ امْلَُتَقرِّ ق��نَي، َوَأعىل صيِ َأْزك��ى َصَدق��اتيِ امْلَُتَصدِّ
ّنا  د ميِ َد ُكلُّ َواحيِ َتَك، َحّتى َيْس��عَ ْم َرْحَ ْن ُدعائي هَلُ َعْفوي َعْنُهْم َعْفَوَك، َوميِ
ّني  َك َأْدَرَكُه ميِ ْن َعبيديِ ام َعْبد ميِ ّنا بيَِمنَِّك.. َألّلُهمَّ َوَأيُّ بيَِفْضليِ��َك، َوَيْنُجَو ُكلٌّ ميِ
، َأْو  هيِ ُه بيَِحقِّ َيتي َأذًى، َأْو حَليَِقُه يب َأْو بيَِسَببي ُظُلٌم، َفُفتُّ ْن ناحيِ ُه ميِ َدَرٌك، َأْو َمسَّ
َك، َوَأْوفيِهيِ  ْن ُوْجديِ هيِ َعّني ميِ ، َوَأْرضيِ د َوآليِهيِ مَّ ، َفَصلِّ َعىل حُمَ َس��َبْقُتُه بيَِمْظَلَمتيِهيِ
ُكُم بيِهيِ  ّا حَيْ ْصن��ي مميِ ُب َلُه ُحْكُمَك، َوَخلِّ َك، ُثمَّ قيِني م��ا ُيوجيِ ْنديِ ْن عيِ ��ُه ميِ َحقَّ
َك،  طيِ َمتيَِك، َوإيِنَّ طاَقتي ال َتْنَهُض بيُِس��خْ قيِلُّ بيَِنقيِ يت اَل َتْس��تَ َعْدُلَك، َفإيِنَّ ُقوَّ
تيَِك ُتوبيِْقني.. َألّلُهمَّ إيِيّن  ْدين بيَِرْحَ ليِْكني، َوإيِاّل َتَغمَّ قِّ هُتْ َفإيِنََّك إيِْن ُتكافيِني بيِاحْلَ
ُلُه.  ُلَك ما ال َيْبَهُظَك َحْ ُبَك يا إيِهلي ما ال َيْنُقُصَك َبْذُلُه، َوَأْس��َتْحميِ َأْس��َتْوهيِ
َق  ْن ُس��وء، َأْو ليَِتَطرَّ ا ميِ ُلْقها ليَِتْمَتنيَِع هبيِ ت��ي مَلْ خَتْ َ الَّ ُبَك ي��ا إيِهلي َنْفسيِ َأْس��َتْوهيِ
ا َعىل  ْثليِها، َواْحتيِجاجًا هبيِ هَتا إيِْثبات��ًا ليُِقْدَرتيَِك َعىل ميِ ْن َأْنَش��أْ ا إيِىل َنْفع، َولكيِ هبيِ
ُلُه، َوَأْسَتعنُي بيَِك َعىل ما  َظني َحْ ْن ُذُنويب ما َقْد هَبَ ُلَك ميِ َشْكليِها. َوَأْس��َتْحميِ
ها َنْفس،  ، َوَهْب ليَِنْفس َعىل ُظْلميِ د َوآليِهيِ مَّ َقْد َفَدَحني ثيِْقُلُه.. َفَصلِّ َعىل حُمَ
ُتَك بيِامْلُس��يئنَي، َوَكْم  َت��كَ بيِاْحتيِامليِ إيِْصي، َفَكْم َقْد حَليَِقْت َرْحَ ْل َرْحَ َوَوكِّ
، َواْجَعْلني ُأْس��َوَة َمْن  ��د َوآليِهيِ مَّ ��نَي. َفَصلِّ َعىل حُمَ َل َعْفُوَك الّظامليِ َقْد َش��ميِ
ْن َوَرطاتيِ  ْصَتُه بيَِتوفيقيَِك ميِ ئنَي، َوَخلَّ عيِ اخْلاطيِ َك َعْن َمصاريِ ْضَتُه بيَِتجاُوزيِ أهْنَ
ْن  َك ميِ َك، َوَعتيَق ُصْنعيِ َك مْن إيِس��اريِ ُس��ْخطيِ منَي، َفَأْصَبَح َطليَق َعْفويِ امْلُْجريِ
ْحقاَق  َحُد اْس��تيِ َوث��اقيِ َعْدليَِك، إيِنََّك إيِْن َتْفَعْل ذليَِك يا إيِهلي َتْفَعْلُه بيَِمْن الجَيْ
َمتيَِك، َتْفَعُل ذليَِك يا إيِهلي بيَِمْن  ْن اْستيجابيِ َنقيِ ُئ َنْفَس��هُ ميِ ُعُقوَبتيَِك، َوالُيرَبِّ
ْن َرجائيِهيِ  َن النَّجاةيِ َأْوَكُد ميِ هيِ فيَك، َوبيَِمْن َيْأُس��ُه ميِ ْن َطَمعيِ ْنَك َأْكَثُر ميِ َخْوُفُه ميِ
ةيِ  لَّ ارًا، َبْل ليِقيِ ، ال َأْن َيُكوَن َيْأُسُه ُقُنوطًا، َأْو َأْن َيُكوَن َطَمُعُه اْغرتيِ ليِْلَخالصيِ
. َفَأّما َأْنَت يا إيِهلي  هيِ يف مَجيعيِ َتبيِعاتيِ��هيِ ، َوَضْعفيِ ُحَججيِ ئاتيِهيِ َحَس��ناتيِهيِ َبنْيَ َس��يِّ
بُّ  نََّك الرَّ ُموَن، اليَِ ْنَك امْلُْجريِ يُقوَن، َوال َيْيَأَس ميِ دِّ َفَأْهٌل َأْن ال َيْغرَتَّ بيَِك الصِّ
ُه. َتعاىل  ْن َأَح��د َحقَّ ��ذي الَيْمَنُع َأَحدًا َفْضَلُه، َوال َيْس��َتْقيص ميِ اْلَعظي��ُم الَّ
َسْت َأْسامُؤَك َعنيِ امْلَْنُسوبنَي، َوَفَشْت نيِْعَمُتَك  ْكُرَك َعنيِ امْلَْذُكوريَن، َوَتَقدَّ ذيِ

ْمُد َعىل ذليَِك َيا َربَّ اْلعامَلنَي.   يف مَجيعيِ امْلَْخلوقنَي، َفَلَك احْلَ

لك يا ولدي ..
يكتبها: الشيخ حممود الصايف

الحب في اهلل

دعاء
الإمام ال�سجاد )عليه ال�سالم(

 يف طلب العفو والرحمة
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أخبار ومتابعـــــــــــــات

• ناشطون يطالبون باعتقال كل من يفبرك أخبارًا تربك الرأي العام واألمن البرلمانية تؤكد ان هناك قوانين
 نافذة رادعة لكل من  ينشر اشاعات او دعايات كاذبة...

• وفد االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة يرفع راية اإلمام الحسين)عليه السالم( في كبريات الجامعات اإليرانية...

• الموصليون يحيون بالحزن وباألسى الذكرى الثالثة لتفجير مرقد النبي يونس على يد تنظيم داعش االرهابي على أمل المشاركة بأعماره...

• المرجعية الدينية العليا: الزالت دماء عزيزة علينا تنتظر من المؤسسات المعنية االهتمام بعوائلهم وفتح مراكز تأهيل لهم، والعناية بهم...

• العتبة الحسينية المقدسة تسير قافلة مساعدات إنسانية الى النازحين في مخيم حمام العليل جنوب الموصل...

المهندس يتعهد بمنع استغالل اسم الحشد الشعبي ويتوقع مشاركته في حرب جديدة
أكد نائب رئيس هيئة احلشد الشعبي، أبو مهدي املهندس، أن قيادة احلشد تعمل بشكل جدي عىل 
إهناء املظاهر املسلحة يف املدن ومنع كل من حياول استغالل اسم احلشد، مشريا إىل أنه ربام سيدخل 
بمحاربة الفساد املايل واإلداري. وقال املهندس يف كلمته خالل احلفل املركزي التي نظمتها هيئة 
احلشد الشعبي بمناسبة استعادة املوصل، إننا نعمل جاهدين عىل إزالة املظاهر املسلحة من املدن 
ترسيخ  عىل  العمل  رضورة  مؤكدا  الشعبي،  احلشد  اسم  يستغل  ان  حياول  من  كل  بقوة  ونمنع 
مفهوم ان احلشد الشعبي هو منظومة رديفة للقوات االمنية، حسب ما نقله موقع احلشد الشعبي 

. وشدد املهندس عىل أن احلشد الشعبي سيبقى ركيزة اساسية للتضحية والفداء. 

قرر البنك املركزي العراقي، عن بيع الدوالر بالسعر الرسمي حلجاج بيت اهلل 
البنك واضاف  بيان صادر عن  ذلك  أكد  املجازة.  املصارف  احلرام من خالل 
الدوالر  بيع  فأنه سوف يكون  بيت اهلل احلرام  اىل  أنه نظرا لقرب موسم احلج 
من  بدال  باحلجاج  اخلاص  املنفيست  اعتامد  ويتم  الرسمي  بالسعر  للحجاج 

تذكرة السفر.

اكد املتحدث الرسمي باسم احلشد الشعبي، احد االسدي، ان االستعدادات جارية الستعادة 
الدستور والقانون  او خارجه اال عن طريق  العراق  يتحرك داخل  تلعفر، مضيفا أن احلشد ال 
العراقي وأوامر القائد العام للقوات املسلحة. وقال االسدي انه وفقا ألولويات حترير االرايض 
ستشرتك  القطعات  وكل  لتحريره  جارية  واالستعدادات  الثانية  الوجهة  هو  تلعفر  قضاء  فان 
ناحية  حترير  سيتم  بل   ، فقط  تلعفر  تشمل  لن  سوف  والتي  الشعبي  احلشد  فيها  بام  بالعملية 
ان  وأوضح  العراقي.  واجليش  الرشطة  اىل  وتسليمها  هبا  املحيطة  والقرى  والعياضية  املحلبية 
احلشد الشعبي كمؤسسة عسكرية غري معنية بتحفظات اي طرف خارجي حول حترير تلعفر، 
الن االرض هي ارض عراقية والقوات املقاتلة هي قوات عراقية، حسب تعبريه. وأشار اىل ان 
العراقي  والقانون  الدستور  طريق  عن  اال  تتم  ال  العراق  وخارج  داخل  الشعبي  احلشد  حركة 

اوامر القائد العام للقوات املسلحة.

ال��دوالر  بيع  يقرر  العراقي  المركزي  البنك 
لحجاج بيت اهلل الحرام

هيئة الحشد الشعبي تؤكد بأنها تتحرك وفق الدستور والقانون وأوامر القائد العام للقوات المسلحة
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ومعامل  الرايات  معرض  الكوفة  جامعة  افتتحت 
العراق عرب العصور بمشاركة اكثر من )60( راية 
من رايات العراق املعاص. وقال مسؤول املعرض 
عيل عباس : ان املعرض ضم اكثر من )60( راية 
خمتلفة منها رايات االنبياء باعتبار ان العراق ارض 
تاريخ  من  بدءا  رايات  عرض  عن  فضال  االنبياء 
تأسيس الدولة العراقية من عام )1920( اىل هذا 
اليوم.وأضاف : ان  املعرض وثق جزءا من تاريخ 
هلذا  املرشق  بالتاريخ  للتذكري  نواة  وهو  العراق 

البلد املعطاء بتنوع توجهاته وقومياته.

مصفى  انجاز  ان  كربالء،  حمافظة  يف  االقتصاد  خرباء  أكد 
حيث  البطالة،  من  كبري  جزء  عىل  سيقيض  النفطي،  كربالء 
أالختصاصات  بمختلف  عاملة  يد  الف   20 قرابة  سيشغل 
إضافة إىل حل أزمة النفط ومشتقاته، وقال اخلبري االقتصادي، 
ضياء االسدي، ان مرشوع املصفى النفطي يف حمافظة كربالء، 
انتاج  وتطوير  النفطية،  املنتوجات  زيادة  يف  كبرية  امهية  له 
الكيميائي  طالب  جهته،  من  عمل،  فرص  وتوفري  احلقول، 
املصفى  انجاز  يف  باإلرساع  املحلية  احلكومة  الدعمي  حممد 
عمل  فرص  وتوفري  الفقر  خط  من  الشباب  آالف  النتشال 
هلم. وقال االستشاري، فائق رسول حود، نقيب املهندسني 
بسبب  املصفى،  إنجاز  تأخر  ان  فيه  ذكر  بيان  يف  كربالء،  يف 
عدم توفر التخصيصات الالزمة للمرشوع. مشريا ان الطاقة 
اإلنتاجية للمصفى )140( الف برميل يوميًا، ويشغل قرابة 
واملنتجات،  االختصاصات  بمختلف  عاملة  يد  الف   )20(
وزيت  الطائرات  ووقود  املحسن  )البنزين  ستشمل  حيث 
مرشوع  سيكون  املصفى  ان  السائل(.موضحا  والغاز  الغاز 

اقتصادي فعال خلدمة املحافظة وأبنائها. 

املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  العامة  النشاطات  قسم  وفد  زار 
كنيسة االقباط يف العراق، وذلك من اجل تكريم رئيس االقباط 
يف العراق األب )مينا االورشليمي( هبدايا تعود اىل مؤمتر الرتاث 
يف  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  اقامته  الذي  واآلثار 
اىل  الوفد  دعا  كام  امل��ايض،  ش��وال  شهر  من  والعرشين  الثامن 
املؤمتر  عن  مينا  االب  وقال  الكلمة  ملنتدى  واحلضور  املشاركة 
العتبة احلسينية عن الرتاث واآلثار: ان املؤمتر مبني  اقامته  الذي 
العراق  ارث  حاية  اىل  هتدف  صحيحة  ادارية  علمية  اسس  عىل 
وحضارته من اصحاب اجلهل الناقمني عىل االنسانية.ويف ختام 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  بتكريم  مينا  االب  قام  الزيارة 
العراق  خارطة  عن  عبارة  وهو  الكنيسة  درع  بدرعني  املقدسة 
عن  عبارة  وهو  القبطية  الطائفة  ودرع  القبطية  الكنيسة  قلب  يف 
مشددًا  السالم،  عليها  العذراء  مريم  السيدة  اىل  صورة  من  درع 
التواصل مع االديان والطوائف االخرى من اجل  عىل رضورة 

ديمومة العالقات االنسانية. 

خبراء اقتصاديون يؤكدون ان مصفى كربالء
 سيقضي على البطالة بالمحافظة 

جامعة الكوفة تفتتح معرضا للرايات يعد األول
 من نوعه في العراق

وفد العتبة الحسينة المقدسة يزور كنيسة االقباط 
وكنيسة ماركوركيس الكلدانية ببغداد
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يعي������ش مجتمعنا والكثير م������ن المجتمعات االس������امية ظاهرة تع������دد وتنوع 
االنتم������اءات الدينية والمذهبي������ة ضمن الوطن الواحد..يعن������ي ضمن المجتمع 
الواحد ف������ي الوطن الواحد هن������اك مواطنون متعددو االنتم������اءات المذهبية،  
بمعن������ى اخر مجتمع فيه من ابناء الطائفة الش������يعية الكريمة وايضًا من ابناء 

الطائفة السنية الكريمة..

لقد اشتملت منظومة اهل 
الكثير  على  الروائية  البيت 
االجتماعية  االسس  من 
ورسمت  التعايش  لهذا 
شاملة  طريق  خارطة 
تعايش  لكيفية  وصحيحة 
اتباعهم مع خلطائهم من 
االسالمية  المذاهب  اتباع 
صيانة  يضمن  بما  االخرى 
من  االسالمي  المجتمع 
مزالق االنجرار الى الصراع 
لالمة  ويحفظ  المذهبي 
االسالمية مصالحها العليا

نحُن و »أنفسنا«

»يا ايها الشيعة اجعلوا 
واخالق  تعامل  من 
اصحاب  مع  البيت  اهل 
المذاهب االخرى ميزانًا 
االجتماعي  لسلوككم 

واالخالقي«

صدىالجمعة

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي 

في 4/ذي القعدة/1438هـ الموافق 2017/7/28م

تعامل  م��ب��ادئ  نضع  ان  يمكننا  كيف 
االجتامعي واالخالقي بني هذه املكونني 
للمسلمني  العليا  امل��ص��ال��ح  حيفظ  ب��ام 
الوطن  ويصون  املجتمع  ويصون  قاطبة 
ال��راع  خماطر  م��ن  ال��واح��د  والشعب 

والعنف..
هل ان اهل البيت عليهم السالم وضعوا 
اجتامعية  منظومة  واحاديثهم  سريهتم  يف 
السليم  االجتامعي  للتعايش  منظومة  أي 
له  وحيفظ  املجتمع  يصون  بام  والصحيح 
يف  نتعرض  ال..؟  ام  االجتامعي  متاسكه 
هذه اخلطبة اىل جمموعة من هذه الروايات 
ونلتفت اىل مضامينها وامهيتها يف تطبيقها 

يف الوقت احلارض..
جمتمعنا والكثري من املجتمعات االسالمية 
االنتامءات  وتنوع  تعدد  ظاهرة  تعيش 
والتنوع  التعدد  هذا  والدينية،  املذهبية 
العقائدي  املنهج  يف  اختالف  من  نايشء 
ويف  واالجتامعي،  والسيايس  والفقهي 

نفس الوقت هناك مشرتكات كثرية..
اختالفات  وه��ن��اك  م��ش��رتك��ات  ه��ن��اك 
كيف  اجتامعية..  سياسية  فقهية  عقائدية 

نتعامل مع هذه االختالفات؟
البيت عليهم السالم نظروا اىل  ائمة اهل 

حميص  ال  ال��ذي  االجتامعي  الواقع  هذا 
وتعيشه  نعيشه  نحن  الواقع  فهذا  عنه 
املجتمعات االسالمية ويف وقتها حتى يف 
وقت االئمة عليهم السالم وضعوا وبينوا 
وادركوا خماطر هذه الظاهرة ان مل يوضع 

هلا منظومة مبادئ..
االختالف  ه��ذا  ان  يتصور  قد  البعض 
ال��ع��ق��ائ��دي وال��ف��ق��ه��ي وال��س��ي��ايس 
مدعاة  املنظومة  ه��ذه  يف  واالج��ت��امع��ي 
االجتامعي  والتباعد  واالنفصال  للعزلة 
ال��رؤي��ة  يف  خيالفني  ال���ذي  االخ���ر  ع��ن 
مدعاة  البعض  عند  يكون  وقد  املذهبية، 

للفتنة املذهبية والتناحر والعداوات..
ولقد اشتملت منظومة اهل البيت الروائية 
هلذا  االجتامعية  االسس  من  الكثري  عىل 
شاملة  طريق  خارطة  ورسمت  التعايش 
مع  اتباعهم  تعايش  لكيفية  وصحيحة 
االسالمية  املذاهب  اتباع  من  خلطائهم 
املجتمع  صيانة  يضمن  ب��ام  االخ���رى 
االسالمي من مزالق االنجرار اىل الراع 
املذهبي وحيفظ لالمة االسالمية مصاحلها 
هوية  حيفظ  ال��وق��ت  نفس  ويف  العليا 
اتباعهم العقائدية والفقهية واالجتامعية..
ارادوا  السالم  عليهم  البيت  اهل  وان 
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صدىالجمعة

املنظومة مع وجود هذا  من خالل هذه 
اجتامعية  منظومة  وضعوا  االختالف 
االجتامعي  التواصل  حيصل من خالهلا 
ان  خ��الل��ه  م��ن  يمكن  ال���ذي  ال��دائ��م 
وقوة  الدائم  االجتامعي  النسيج  نحفظ 

العالقات يف املجتمع الواحد..
اليه  نحتاج  االجتامعي  التامسك  فهذا 
من  ابنائه  مجيع  الواحد  البلد  هذا  ألن 
بينهم  واملواطنني  واملوظفني  الطلبة 
املسؤولية  يتحمل  وال��ك��ل  اخ��ت��الط 
البلد  ومتاسك  البلد  بواقع  للنهوض 
هبذه  عملوا  ان  م��س��ؤول��ون  وال��ك��ل 
يعملوا  مل  وان  اجلميع  يربح  املنظومة 
عىل  نحافظ  ان  علينا   .. اجلميع  خر 
وقوة  االجتامعي  التامسك  من  مقدار 
ان  نستطيع  االجتامعيةحتى  العالقات 
وازدهار  استقرار  و  اجتامعي  امن  نوفر 
املسوؤلية  هبذه  اجلميع  ينهض  وحتى 

ويواجه التحديات واملصاعب..
البيت عليهم السالم  فلقد حرص اهل 
من خالل توجيهاهتم املختلفة واملتكررة 
يف مواضع متعددة ومن خالل سريهتم 
عىل خلق حالة من التعايش السلمي بني 
منهم  ابتغاًء  االسالمية  املذاهب  اتباع 
لتحقيق االهداف املذكورة يف املقدمة..

يف  ال��واردة  الروايات  بعض  هنا  وننقل 
ذلك :

اصحاب  اح��د  وه��ب  بن  معاوية  عن 
قلت  السالم(  )عليه  الصادق  االم��ام 
بيننا  فيام  نصنع  ان  لنا  ينبغي  كيف   : له 
وبني قومنا وبني خلطائنا من الناس ممن 

ليسوا عىل امرنا؟ 
الذين  ائمتكم  اىل  )تنظرون   : فقال 
يصنعون،  ما  فتصنعون  هبم  تقتدون 
ف����واهلل اهن���م ل��ي��ع��ودون م��رض��اه��م، 
الشهادة  ويقيمون  جنائزهم  ويشهدون 

هلم وعليهم ويؤدون االمانة اليهم(.
)عليه  االمام  يسأل  وهب  بن  فمعاوية 
االجتامعية  الظاهرة  هذه  عن  السالم( 
)ال��ع��ي��ش امل��ش��رتك ب��ني ات��ب��اع اه��ل 
املذاهب  واتباع  السالم  عليهم  البيت 
االس��الم��ي��ة االخ���رى ال���ذي ه��و قدر 
املسلمني وال حميص عنه( وما التكليف 

الرشعي يف ذلك.
وهب  بن  معاوية  سؤال  اىل  هنا  وننتبه 

من  )خلطائنا  لكلمة  واس��ت��خ��دام��ه 
معنا  خيتلطون  ال��ذي��ن  تعني  ال��ن��اس( 
جمتمع  يف  ظهرانينا  ب��ني  وي��ع��ي��ش��ون 
والزمالء  واالصدقاء  كاجلريان  واحد 
يف  والطلبة  وامل��درس��ني  وامل��وظ��ف��ني 
وهم  والعمل  وامل���دارس  اجلامعات 
ليسوا من مذهبنا فكيف نتعامل معهم ؟
ونالحظ ان مثل هذا التعبري وغريه اتى 
معينة  طائفة  عن  للتعبري  الكناية  بنحو 
يمرون  التي  احلساسة  الظروف  بسبب 
وتنتقل  االخ��ري��ن  تثري  ال  وحتى  هب��ا 
التعبري  استعمل  ما  اذا  اليهم  احلساسية 
مدى  تبني  الظاهرة  وه��ذه  ال��ري��ح، 
حرص ودقة اهل البيت عليهم السالم 
خالله  من  حيافظون  ال��ذي  ومنهجهم 
املسلمني  ب��ني  التعايش  سلمية  ع��ىل 
والذي انتقل اىل اصحاهبم يف تعابريهم 

عند السؤال..
اهيا  يا   : انه  السالم(  )عليه  االمام  وبنّي 
واخ��الق  تعامل  من  اجعلوا  الشيعة 
امل��ذاه��ب  اص��ح��اب  م��ع  البيت  اه��ل 
االجتامعي  لسلوككم  ميزانًا  االخ��رى 

واالخالقي.. 
يقسم  السالم(  )عليه  االم��ام  نرى  ثم 
ليعودون  اهن��م  )ف���واهلل   : فيقول  ب��اهلل 
ربام-   – البعض  فكأن  مرضاهم...( 
البيت  اه��ل  ان  يستغرب  ان  يشكك 
وذلك  هكذا  يتعاملون  السالم  عليهم 
السطحية  او  الضيقة  نظرته  من  انطالقًا 
بام  معرفته  عدم  من  النابعة  والساذجة 
وما  للمسلمني  العليا  املصالح  تقتضيه 
البيت  اهل  اخالق  مكارم  طبيعة  هي 

عليهم السالم.. 
ليزيل  السالم(  )عليه  االم��ام  فيقسم 
للسائل  وليؤكد  االستغراب  او  الشك 
البد  عليا  اخالقية  حقيقة  وات��ب��اع��ه 
وان  حتى  هب��ا  العمل  م��ن  التباعهم 

خالفت اهوائهم وأمزجتهم..
يف وصية االمام الصادق )عليه السالم( 
يل  قال  ق��ال،  الشحام  زيد  اسامة  أليب 
عىل  )اقرأ   : السالم(  )عليه  عبداهلل  ابو 
من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقويل 
السالم و أوصيكم بتقوى اهلل عز وجل 
والورع يف دينكم واالجتهاد هلل وصدق 
السجود  وطول  األمانة  وأداء  احلديث 

)صىل  حممد  جاء  فبهذا  اجلوار  وحسن 
من  إىل  األمانة  أدوا  وآل��ه(،  عليه  اهلل 
ائتمنكم عليها برا أو فاجرا، فان رسول 
يأمر  ك��ان  وآل���ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل  اهلل 
عشائركم  صلوا  واملخيط   اخليط  بأداء 
مرضاهم  وعودوا  جنائزهم  واشهدوا 
إذا  منكم  الرجل  فإن  حقوقهم  وأدوا 
وأدى  احلديث  وص��دق  دينه  يف  ورع 

األمانة وحسن خلقه مع الناس قيل:
هذا جعفري فيرين ذلك ويدخل عيل 
جعفر  أدب  ه��ذا  وقيل:  ال��رور  منه 
ذل��ك دخ��ل عيل  ك��ان ع��ىل غ��ري  وإذا 
جعفر،  أدب  هذا  وقيل:  وعاره  بالؤه 
أن  السالم(  )عليه  أيب  حلدثني  ف��واهلل 
شيعه  من  القبيلة  يف  يكون  كان  الرجل 
عيل )عليه السالم( فيكون زينها آداهم 
وأصدقهم  للحقوق  وأقضاهم  لألمانة 
وودائعهم،  وصاياهم  إليه  للحديث، 
تسأل العشرية عنه فتقول: من مثل فالن 

إنه آلدانا لألمانة وأصدقنا للحديث(.
السالم(  )عليه  الصادق  االمام  اوىص 
التي  الرفيعة  االخالقية  الوصايا  هبذه 
جاء هبا النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 
ويذكر فيها االمام )عليه السالم( وصايا 
العالقات االجتامعية بني  بتنظيم  تتعلق 

اتباعه وبقية املذاهب االسالمية..
ويؤكد االمام )عليه السالم( عىل نقطة 
مهمة جدًا اال وهي اهتامهم بنظرة اتباع 
فانه  اليهم  املذاهب واالديان واالخرى 
اوضح )عليه السالم( من خالل حديثه 
الصورة  تعكس  التي  هي  االخالق  ان 
وان  املذهب  عن  والناصعة  االجيابية 
االجتامعية  واالخ��الق  احلقوق  رعاية 
هي  االخرين  مع  التعامل  يف  الرفيعة 
التباع  وحسنة  اجيابية  نظرة  تعطي  التي 
اهل  جتاه  االخ��رى  واالدي��ان  املذاهب 

البيت عليهم السالم انفسهم..
عليهم  حمسوبون  فاتباعهم  النهاية  ويف 
وتعامل  س��ل��وك  ل��دهي��م  أك���ان  س���واء 
اجتامعي اجيايب او سلبي، وعىل كل حال 
اىل  ستنسب  السيئة  او  اجليدة  فاملعاملة 
عليهم  البيت  اهل  مدرسة  وائمة  هوية 
عليهم  االئمة  يؤكد  ولذلك  السالم 

السالم هذه احلقيقة مرارًا وتكرارًا.
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ال�سيخ الكربالئي يورُد �سبعَة اأ�س�ش للتعاي�ش الثقايف والعقائدي يف املجتمع 

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي 

صالة  من  الثانية  خطبته  في  المقدسة  كربالء  في  الجمعة  وإمام  خطيب 

القعدة  4ذي  في   الشريف  الحسيني  الصحن  في  أقيمت  والتي  الجمعة 

1438ه� الموافق 2017/7/28م، تحدث سماحته قائال:  

واالخ��وات  االخ��وة  اهيا  عليكم  نعرض 
كيفية  االمر  هذا  ألمهية  الثانية  اخلطبة  يف 
جمتمع  يف  والعقائدي  الثقايف  التعايش 

متعدد االنتامءات املذهبية.
الوطن الواحد قد يكون فيه جمتمع متعدد 
اختالف  هناك  يعني  املذهبية  االنتامءات 
والعقائدي،  والثقايف  الفكري  اجلانب  يف 
التعايش  بينا  اخلطبة  يف  االول  االمر  ويف 
نتعايش  كيف  عقائديًا  وهنا  اجتامعيًا، 
واحد  جمتمع  ويف  االختالف  هذا  ظل  يف 
ووطن واحد بام حيفظ لنا املصالح الوطنية 

واملصالح العليا.
الثقايف  االخ��ت��الف  ه��ذا  ي��ط��رح  كيف 
والعقائدي هل ُيطرح هذا لوسائل االعالم 
والفضائيات والتواصل االجتامعي وبقية 
هذه  ُت��ط��رح  خالهلا  م��ن  التي  الوسائل 
اسلوب  استعامل  االختالفات؟ هل جيوز 
احلساسية  فيهم  ويثري  االخرين  يستفز 
اىل  رب��ام  ي��ؤدي  ب��ام  والطائفية  املذهبية 

حصول الفتنة واالختالف والراع؟

ُي��ط��رح ه���ذا االخ��ت��الف  ه��ل جي���وز ان 
االسالم  ألعداء  الذريعة  تعطي  كوسيلة 
الفتن  ويثريوا  االس��الم،  يف  يطعنوا  لكي 
والقالقل والراعات املذهبية يف الوطن 

الواحد ويف العامل االسالمي؟ 
العناية  االسالم  اوالها  التي  املفاهيم  من 
هو  هلا  األس��س  بوضع  واهتم  والرعاية 
اعتربه  وال��ذي  السلمي  التعايش  مفهوم 

آلية ناجحة ملعاجلة خماطر التنوع يف االنتامء 
املستويات  والديني وعىل خمتلف  املذهبي 
الثقافية واالجتامعية والعقدية. ومل يقتر 
النظريات  وض���ع  م��س��ت��وى  ع��ىل  ذل���ك 
الدقيق  التطبيق  اىل  تعداها  بل  واملبادئ.. 
واله  عليه  اهلل  صىل   ( النبي  قبل  من  هلا 
وسلم( وآله االطهار وقد مىض الكالم يف 
التعايش االجتامعي وأسسه ويقع الكالم 

هنا بخصوص التعايش الثقايف وأسسه :
االول : ان املشرتكات بني خمتلف املذاهب 
 ، )التوحيد  العقيدة   يف  سواء  االسالمية 
للدين  العملية  الدعائم  او  املعاد(  النبوة، 
احلنيف ) الصالة والصيام واحلج وغريها( 
وبالرغم من وجود اختالفات هنا وهناك 
الثقايف  االنسجام  من  مستوى  تفرض 
خصوصيات  احرتام  عىل  املبني  واحل��وار 
الوطنية  العالقة  حيفظ  بشكل  اآلخ���ر 
املشرتكة بني املنتمني هلذا التعدد املذهبي، 
قاطبة  للمسلمني  العليا  املصالح  ويصون 
خصوصا اذا كانوا ضمن الوطن الواحد.

ِ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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ِ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 الظاهر مشاعر  وانبعاث  القلبي  الرتابط  الثاين: 
فرضها  التي  وال��ت��واد  وال��رح��ة  العطف 
يف  املسلمني  مثل   ( ال��رشي��ف  احل��دي��ث 
احلديث  هذا  فان  وتراحهم..(،  توادهم 
التعاطف  م��ن  ومرتبة  مساحة  ف��رض 
ال��ق��ل��ب��ي امل��ث��م��ر ل��ل��ت��ح��رك االج��ت��امع��ي 
العالقة  قوة  بام حيفظ  االجيايب نحو اآلخر 
التقاطع  مساحة  تغلب  وعدم  املجتمعية 
والتهاجر عىل مساحة التواصل والتقارب 

االجتامعي الفاعل.
الديني  ال��ت��ع��دد  ب��ان  االي���امن  ال��ث��ال��ث: 
واملذهبي امر واقع ال مناص منه واقتضته 
امة  اهلل جلعلكم  ولو شاء   ( االهلية  املشيئة 
رضورة  السلمي  فالتعايش   ، واح���دة( 
التاريخ، وينبغي  الواقع وحقائق  يفرضها 
البناء  االجي���ايب  التعامل  كيفية  معرفة 
املتعدد  املجتمع  يصون  بام  التعددية  مع 
االنتامءات من الراع واستخدام العنف 
وواقعية  بعقالنية  التعامل  واملطلوب 

وعدالة مع التعددية.

ان  فكر  ان من حق صاحب كل   : الرابع 
يدافع عنه وحياول اقناع االخرين به بإقامة 
يف  العلمي  االسلوب  واتباع  عليه  الدليل 
اثبات احقيته من وجهة نظره، ولكن من 
الفكر  يف  خيالفه  من  بكرامة  املساس  دون 
وجرح مشاعره واالساءة اىل مقدساته بام 
السلمي  بالتعايش  االخالل  اىل  يؤدي  قد 
املطلوب  فليس  الواحد،  الوطن  ابناء  بني 
احلق  هو  ما  بيان  عن  احلق  اهل  يكف  ان 
ورج��االت��ه،  الباطل  هو  وم��ا  ورج��االت��ه 
الصحيح  اتباع االسلوب  ولكن البد من 
الكراهية  يثري  ع��ام  واالب��ت��ع��اد  ذل��ك  يف 

والبغضاء بني الناس .
التي  اخلطرية  االم��ور  من  ان  اخل��ام��س: 
الربيئة  الدماء  من  الكثري  بسببه  اريقت 
املخالفة يف بعض  هو تكفري اآلخر ملجرد 
يتبع ذلك من تأويل  العقدية وما  القضايا 
منها  امل���راد  ه��و  م��ا  غ��ري  ع��ىل  للنصوص 
املجتمع  وصانت  حفظت  التي  خصوصا 
واعراضهم  ابنائه  دم��اء  يف  االس��الم��ي 

وامواهلم .
املصالح  تفرضه  ملا  الوعي  ان   : السادس 
الوطنية  وامل��ص��ال��ح  للمسلمني  العليا 
العامة هي اهم بكثري من املصالح الضيقة 
مصالح  اهن��ا  البعض  يتصورها  التي   (
مراعاة  يستدعي  والطائفة(  للمذهب 
احلقوق الثقافية واالقتصادية واالجتامعية 
للجميع ضمن دائرة حقوق املواطنة التي 
يتساوى فيها اجلميع والتعايش عىل قاعدة 
مفاسد  ودرء  املشرتكة  واملصالح  املبادئ 

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

وعلينا احلساب(.
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حينام  بواقعية  للتعامل  أسلوب  هناك 
العرقية  االن���ت���امءات  البلد  يف  تتعدد 
اجلميع  عىل  التي  واحلقيقة  واملذهبية،  
يف  متساوون  اجلميع  إن  هي  هبا  التسليم 
بغض  كعراقيني  البلد  هلذا  االنتامء  حق 
واملذهبية،  العرقية  انتامءاهتم  عن  النظر 
وإذا كان هناك اختالف ثقايف أو عقائدي 
بني تلك االنتامءات؛ فليس من الصحيح 
ال���رتاش���ق ب��ه ع��رب وس��ائ��ل اإلع���الم، 
ويؤجج  الفتنة  يثري  مستفز  وبأسلوب 
البلد  وح��دة  عىل  واحل��ري��ص  ال���راع، 
التي  الضارة  اإلثارات  هذه  مثل  يتجنب 
البلد  ابناء  بني  السلمي  التعايش  تصّدع 
الواحد، وألن هذا ال خيدم سوى أعداء 

اإلسالم.
وامل��ب��ادئ  األس��س  وض��ع  ق��د  ديننا  إن 
املجتمع  يف  السلمي  للتعايش  األساسية 
.. وضعها ليس كنظرية فحسب، فكثريا 
من النظريات الوضعية غري قابلة للتطبيق 
جمرد  وتبقى  الواقع  أرض  عىل  العميل 
يف  نظريته  طبق  اإلسالم  لكن  نظريات، 

واقع املجتمع اإلسالمي.    
 ) مشرتكات(

امل��ذاه��ب  ب��ني  ك��ث��رية  مشرتكات  ه��ن��اك 
يبحث  مل��ن  ال��وط��ن  ه��ذا  يف  اإلسالمية 
عىل  وحريص  للبلد  العليا  املصلحة  عن 
االختالفات  من  القليل  وهناك  أبنائه، 
عليها  وي��رك��زون  امل��وت��ورون  يستغلها 
هو  واحلل  وال��راع،  الفتنة  إلثارة  فقط 

تغليب لغة حوار هادئ مبني عىل احرتام 
اخلصوصيات وتقبل اآلخر يف مثل تلك 

االختالفات.
 )املحبة بني أبناء الوطن(

الصاحلة  واملواطنة  احلقيقي،  االن��ت��امء 
أبنائه  مجيع  مع  ونتواصل  نحب  جتعلنا 
تظللنا،  التي  الواحد  الوطن  خيمة  حتت 
ونحاول مد جسور الود مع اجلميع، ألن 
قوة البلد ومنعته أمام األعداء؛ إنام متأت 
من قوة التامسك املجتمعي والتالحم بني 

أبنائه.   
 ) التعدد املذهبي مشيئة إهلية(

الواقع  يفرضه  واقع  املذهبي  التعدد  إن 
انكاره  ألحد  وليس  التاريخ،  وحقائق 
مغالطة  ألهنا  ذريعة،  أية  حتت  جتاوزه  أو 
يفرتض  ل��ذا  صاحبها،  س��وى  ت��رض  ال 
حال،  كواقع  التعدد  هذا  مع  نتعامل  أن 
تعصب  أي  عن  بعيدا  بإجيابية  له  وننظر 
من اجل خدمة البلد، ونعمل عىل احرتام 

خصوصية اآلخرين. 
 ) حرية الفكر(

مكفول  الفكر  عن  والتعبري  ال��رأي  حق 
أفكار  من  به  يعتقد  ما  بطرح  للجميع.. 
اآلخ��ري��ن  ليقنع  وط���روح���ات  وآراء 
وبأسلوب  ال��دل��ي��ل،  ببسط  ي��ؤم��ن  ب��ام 
عدم  ب��رشط  ولكن  ه��ادف،  موضوعي 
املساس بمعتقدات اآلخرين أو الطعن يف 

متبنياهتم الثقافية او العقائدية.   
* ) تكفري اآلخر(

دفني  حلقد  اإلن��س��ان  فكر  ينغلق  حينام 
جهل  أو   نفس  مرض  او   نظر  قر  او 
وغرور او غريها؛ فإنه يصبح تكفريي.. 
يوصم بالكفر لكل من خيالفه يف رأيه او 
قتله ملجرد االختالف  بل وحيلل  فكره.. 
وليست  جانبية  تكون  قد  بأمور  معه 

جوهرية تستحق التكفري.
 )املصلحة العليا للدين والوطن(

اخل��ص��وص��ي��ات  م���راع���اة  إن  الش���ك 
الثقافية  متبنياهتم  واح��رتام  لآلخرين، 
يف  املذهبي  التعدد  نتيجة  والعقائدية 
العليا  للمصالح  مراعاة  هي  إنام  البلد؛ 
ويعمل  الوطنية،  وللمصلحة  للمسلمني 
ضمن  تقع  ألهنا  واحلريص  املخلص  هبا 
فيها  يتساوى  التي  املواطنة  حقوق  دائرة 

اجلميع.  
 ) اجلدال واالنتقاد( 

يف  السلمي  التعايش  هتديد  أسباب  من 
وسائل  عرب  املهاترات  كثرة  هو  البلد 
وتوجيه  اإلجتامعي،  والتواصل  اإلعالم 
من  للمخالفني  واالنتقادات  النصائح 
اختصاص  أصحاب  ليسوا  أن��اس  قبل 
تلك  بمثل  للخوض  يؤهلهم  علمي 
املواضيع .. ثلة ضالة ومضلة من مثريي 
الناس  فينخدع  ألنفسهم،  كدعاية  الفتن 
هي  الناس  دماء  باملحصلة  وتكون  هبم 

الثمن.

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

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

الجواب : يجوز .

هل يجوز استخدام أدوية تقوي الشعر يحتوي
 علي جيالتين حيواني غير مذكي؟

سؤال العدد السابق

سؤال العدد

إستعمال المنشطات

حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

املنشطات  تعاطي  حكم  ما   : السؤال 
للذين يامرسون االلعاب الرياضية ؟

نعم  نفسه،  يف  منه  مانع  ال   : اجل��واب 
عىل  اخذته  رشط  خالف  عىل  كان  اذا 
اومنحة  اواتفاق  معاملة  ضمن  نفسك 

فال جيوز.

االج��س��ام،  ك��امل  العب  ان��ا   : ال��س��ؤال 
املكملة  الغذائية  املواد  بعض  واستخدم 
املحتويات  ضمن  ومن  علب  يف  وتايت 
نجد الكثري من جذور النباتات وبعض 
من  وجدت  ولكنني  وغريها  الزيوت 
علاًم  القرش،  سمك  غرضوف  ضمنها 
هذه العلب ال تايت من دول اسالمية، فام 
حكم تناوهلا ؟ هل اكل هذه املكمالت 
سمك  غ��رضوف  من  يشء  فيها  التي 

القرش يعترب حرام ؟

اكله  ح��رام  القرش  سمك   : اجل��واب 
واكل اي جزء منه واكل اي مادة غذائية 

تشتمل عليه.

رشاب  املحالت  بعض  يف   : ال��س��ؤال 
الرشكة  تصفه  تايكر(  او  )تاجير  اسمه 
ومقوي  ح��ي��وي  منشط  ب��أن��ه  املنتجة 
والسرتيك  )ال��س��ك��ر  حمتوياته  وم��ن 
الفواكه  ونكهة  الصوديوم  وس��رتات 
الصوديوم  وبنزوات  للطبيعة  املطابقة 
جيوز  فهل  والكافيني(  وال��ك��ارام��ي��ل 
املواد  هذه  احتوائه عيل  مع  وبيعه  رشبه 

وخصوصا الكافيني ؟

اجلواب : ال مانع منه يف حد ذاته إذا مل 
يلزم من إستعامله رضر بليغ حيرم احلاقه 

بالنفس فانه ال جيوز حينئذ.

كبد  زيت  استعامل  جيوز  هل   : السؤال 
اجلسد  لتقوية  او  العني  لعالج  احلوت 

بصورة عامة ؟
جيوز  ال  و  به  التدهني  جيوز   : اجل��واب 

األكل .

كبسوالت  تناول  حكم  ما   : السؤال 
الرشكات  العلم  م��ع  السمك،  زي��ت 
يكون  قد  الزيت  هذا  ان  تذكر  املصنعة 
األس��امك  م��ن  ن��وع  اي  م��ن  مستخرج 
اس��امك  و  ال��ق��رش  سمك  و  ك��احل��وت 
او  الفلس  ذوات  من  تكون  قد  اخري 

من غري ذوات الفلس ؟

كوهنا  اح��رز  اذا  اال  جيوز  ال  اجل��واب: 
مأخوذة من ذوات الفلس من االسامك، 
قد عرضها  املسلم  اليد  ذو  كان  اذا  نعم 
لألكل و مل يكن ممن يستحل غري ذوات 

الفلس من االسامك جاز االستعامل.

السؤال : هل جيوز تناول األطعمة التي 
من  املستخرج  اجل��الت��ني  ع��يل  حتتوي 

األسامك من دولة غري اسالمية ؟

إن كانت االس��امك من  : جيوز  اجل��واب 
ذوات الفلس .

بقلم: طالب عباس الظاهر
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شعاٌر  االم��م(   حلضارة  حمو  االث��ار  )هدم 
املقدسة يف مؤمترها  العتبة احلسينية  اختذته 
يف  االوصياء  سيد  قاعة  عىل  اقيم  ال��ذي 
الصحن احلسيني الرشيف بعنوان )االثار 
و الرتاث رمز احلضارة وهوية االمم( من 
اجل احلفاظ عىل الرتاث العراقي باعتباره 
وقد  االنسانية،  للحضارة  تارخيية  وثيقة 
الشخصيات  م��ن  ع��دد  باملؤمتر  ش���ارك 

اجل  وم��ن  وخارجه  العراق  داخ��ل  من 
عىل  الدولية  واملنظامت  احلكومات  حث 
 ، البالد  يف  االثرية  املواقع  حفظ  رضورية 
فقرات املؤمتر بدأت بقراءة آيات بينات من 
الذكر احلكيم تالها عىل مسامع احلارضين 

القارئ عادل الكربالئي ليأيت بعدها قراءة 
القوات  شهداء  ارواح  عىل  الفاحتة  سورة 
الذين  املقدس  الشعبي  احلشد  و  االمنية 
الدفاع عن االرض و  الوطن يف  نداء  لبوا 
الشاعر  قصيدة  بعدها  جاءت  املقدسات، 
احلبيب  بالعراق  يتغنى  العلياوي  اح��د 
قدمته  ال��ذي  الكبري  ال��دور  عىل  ومؤكدا 
االرشف  النجف  يف  الدينية  املرجعية 

كذلك  الكفائي  اجلهاد  فتوى  خالل  من 
العراقية  االثار  جيسد  وثائقي  فلم  عرض 
لتأيت  الظاملة،  االي���ادي  انتهكتها  التي 
بعدها كلمة االمانة العامة للعتبة احلسينية 
العام  االمني  معاون  القاها  التي  املقدسة 

الشامي  افضل  السيد  الثقافية  للشؤون 
ان  للجميع  املعلوم  من   : فيها  جاء  والتي 
حث  آياته  من  العديد  يف  الكريم  القرآن 
التهطر يف  السري يف االرض و  الناس عىل 
و  السابقة  االمم  اثار  اىل  والنظر  القلب 
اكثر  اهنم  رغم  عليهم  جرى  بام  االعتبار 
عددا واشد قوة  كام ذكرت يف قوله تعاىل } 
ْرضيِ َفَينُظُروا َكْيَف َكاَن  رُيوا يفيِ اأْلَ َأَفَلْم َيسيِ

ْنُهْم  ميِ َأْكَثَر  َكاُنوا  ْم  َقْبليِهيِ ميِن  يَن  الَّذيِ َعاقيَِبُة 
ْرضيِ َفاَم َأْغَنى َعْنُهم  ًة َوآَثاًرا يفيِ اأْلَ َوَأَشدَّ ُقوَّ
وهذا   } }غافر/82{  ُبوَن  َيْكسيِ َكاُنوا  ا  مَّ
يمكن  حتى  االثار  هذه  بقاء  ضمنا  يعني 
 ، اليها و االعتبار منها  النظر  مشاهدهتا و 

تقارير

من اجل الحفاظ على االرث الحضاري للبالد...
العتبة الحسينية المقدسة تقيم مؤتمر االثار و التراث

تقرير/ حسنني الزكروطي     تصوير/ حسن خليفة
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تقارير

واضاف الشامي: ال خيفى عىل حرضاتكم 
بل  اثار االمم مهمة لشعوهبا ولبلداهنا  ان 
عدة  مالحظة  خالل  من  كافة  لإلنسانية 
امور منها ان اثار االمم تعرب بشكل ما عام 
توصلت اليه الشعوب يف فكرها الدينية و 
االجتامعية و الفكرية واالقتصادية مما يعد 
التطور ما  اذ ان  تراثا للحارض و املستقبل 
البرشي  العقل  لنتاجات  تراكامت  اىل  هو 
يطلق  ان  يمكن  كام  املختلفة  االزمنة  يف 
التحريف  عن  بعيدًا  للتاريخ  لسانا  عليها 
عن  حتكي  الشواهد  ان  حيث  والتزوير 
احداث جرت يمكن للقادم من بني البرش 
ولقد   ، هبا  ويستشهد  عليها  يتعرف  ان 
احلارض  زمننا  يف  االسالمية  االمة  ابتليت 
والنسل  احلرث  احرق  تكفريي  بمذهب 
قام  احل��الل، وممل  احل��رام وح��رم  احل  و 
حصل  كام  عليها  سيطر  التي  البدان  يف  به 
و  وس��وري��ا  ال��ع��راق  و  احلجاز  ارض  يف 
املسلمني  اث��ار  بني  يميز  ومل   ، افغانستان 
)عليهم  االولياء  قبور  حتى  بل  غريها  و 
اعتدائهم كام حصل  من  تسلم  مل  السالم( 
يف مدينة املوصل احلبيبة حينام اعتدوا عىل 
قرب النبي يونس وشيت )عليهم السالم(، 
نسئل اهلل ان جيعل فرج وليه لينرش العدل 
عىل هذه االرض وينقذ العباد والبالد من 

موارد اهللكة و الظالل،
االب  العراق  يف  االدي��ان  ممثل  كلمة  اما 
مينا االورشليمي جاء فيها: ان هذا املؤمتر 

جيسد مفاهيم جيب علينا ان نتطرق هلا عىل 
اال  هو  ما  اليوم  وجودنا  ان  اوسع   نطاق 
ثابت  اساس  عىل  املبنية  املحبة  عىل  دليل 
االديان، وطاملا  الوحدة بني  يتمركز حول 
مع  اجلوامع  يف  امل��آذن  اص��وات  تناغمت 
لنا  لتعلن  الكنائس  يف  االجراس  اصوات 

الشعب  جتمع  التي  الوطنية  الوحدة  عن 
العراقي بكافة اطيافه ، وقد شهدت اراض 
البرشية  حضارات  قديام  احلبيبة  العراق 
االصيلة املعروفة عىل املستوى العامل والتي 
عرفت بأنجازاهتا الكبرية و القيمة و التي 
بأكمله وعىل هذا االساس  العامل  حكمت 
و  تنامى  كانت  التي  باالثار  االهتامم  كان 
تتعاظم بشكل متوازي مع تنامي الدوافع 
االي��ادي  ه��ذه  فعلته  م��ا  و   ، وال��غ��اي��ات 
حمو  اىل  تسعى  التي  املتطرفة  االرهابية 
احلضاري  الرتاث  هدم  خالل  من  هويتنا 
االرث  هذا  نحمي  ان  لنا  البد  لذا  للبلد، 
اجدادنا  و  ابائنا  لنا  تركه  ال��ذي  العريق 
ممثل  كلمة  كانت  فيام  السنني،  مئات  قبل 
ان  بوستن:  جورج  السيد  املتحدة  االمم 
مكانة املرجعية الدينية الرشيدة يف العراق 
التي تدافع عنها و دورها يف  البالد  و قيم 
فقد  مقوماهتا  بجميع  شعبها  حقوق  حاية 
اثبتت املرجعية اهنا املثابة التي يستند عليها 
البلد  هذا  حسن  اهنا  و  املحن  يف  الشعب 
الذي  ال��دور  يعرف  اجلميع  و   ، اجلريح 
خالل  من  الرشيدة  املرجعية  هذه  به  تقوم 
اىل  هيدف  الذي  الفاسد  التصور  تصحيح 
احلضارات  و  االنسان  بني  خالف  خلق 
عصابات  به  قامت  فام  القديمة  االثرية  
داعش االجرامية من تدمري للمقدسات و 
املدن االثرية اضافة اىل املؤسسات الرتاثية 
و  كاملساجد  الدينية  الطبيعة  ذات  السيام 

امجع  العامل  وان  خاصة  املطهرة  االرضحة 
يعي ان العراق يتمّيز بالرتاكم احلضاري و 
االنساين، ومن حق كل امة ان تفخر بعمق 
تراثها وحضارهتا يف التاريخ و هذا يكشف 
عن مدى جتذر هذه اهلوية واصالتها، ويف 
كاظم  ع��يل  احل��اج  حت��دث  متصل  سياق 

للمؤمتر  التحرضية  اللجنة  عضو  سلطان 
العتبة  يف  العامة  االمانة  ب��ادرت  قائال: 
التحرضي  املؤمتر  بإقامة  املقدسة  احلسينية 
احلضاري  وال���رتاث  االث��ار  حاية  ح��ول 
حتاول  التي  االرهابية  االيادي  من  للبالد 
بكل الطرق ان متحو هذا االرث احلضاري 
املؤمترات  هذه  مثل  اقامة  ان  و  العريق، 
بحضور مجيع االطياف هو رسالة واضحة 
حتملها العتبة احلسينية املقدسة لكل الذين 
يسعون اىل تقسيم الوطن ان العراق ورغم 
بلد  يبقى  هبا  يمر  التي  الصعوبات  كل 

املحبة والسالم لكل الشعوب.  
من  س��وادي  عيل  عبد  الدكتور  يرى  فيام 
االثار  ان  كربالء:  بجامعة  القانون  كلية 
لإلنسان  بادي  والعيِ الروحي  اجلانب  متثل 
اىل حاية  الشعوب تسعى  ان كل  نرى  لذا 
ارثها احلضاري ، وان للممتلكات االثرية 
تعترب  منها  االوىل  حايتان  الدول  مجيع  يف 
املمتلكات  مجيع  تسجيل  يف  تتمثل  خاصة 
اىل  التابعة  اليونسكو  منظمة  يف  االثرية 
العامة فهي توضع وفق  اما  االمم املتحدة 
عمدت  لذا  العام،  الدويل  القانون  قواعد 
العتبة احلسينية املقدسة اىل اقامة هذا املؤمتر 
للتأكيد عىل رضورة حاية ما تبقى من هذا 

االرث العريق.
ت��أل��ف من  امل��ؤمت��ر  ب��ال��ذك��ر: ان  اجل��دي��ر 
جلستني صباحية تضمنت فعاليات افتتاح 
جلان  بوجود  متثلت  فقد  واملسائية  املؤمتر، 

متخصصة يف الشؤون الفكرية و القانونية 
االث��ار  و  ال��رتاث  اىل  اضافة  التارخيية  و 
تعمل عىل تقديم اوراق عملهم اهلادفة اىل 
عىل  احلفاظ  اجل  من  دويل  مؤمتر  تأسيس 

اآلثار. 
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شعبة  مسؤول  حت��دث  السياق  ه��ذا  يف  و 
معاجلة املياه املهندس حممد احلبويب قائال: ان 
تصفية  حمطات  انشاء  من  االسايس  اهلدف 
و  الكريم  ال��زائ��ر   خدمة  هو  املياه  وحتلية 
املواطنني من داخل حمافظة كربالء املقدسة 
وخارجها اضافة اىل ان معظم حمطات املياه 
الصحية  الرقابة  اىل  خاضعة  غري  االهلية 
توافرها  جيب  التي  املواصفات  جانب  اىل 

املحطة عكس ما هو موجود  يف 
بالعتبة  اخل��اص��ة  امل��ح��ط��ات  يف 
خ��الل  م��ن  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
يف  الصحة  دائ���رة  م��ع  املستمر  التنسيق 
املحافظة وبعض الدوائر التي ختتص يف هذا 

املجال.
اللحظة  هذه  حلد  لدينا   : احلبويب  واضاف 
بتصفية  خاصة  حمطة   )40( ي��ق��ارب  م��ا 
حمافظة  يف  فقط  للرشب  الصاحلة  امل��ي��اه 
من  تبدأ  االحجام  متعددة  املقدسة  كربالء 
بالساعة  )1مرت مكعب اىل 24 مرت مكعب 
و  اخلارجية  املناطق  يف  موزعة  الواحدة( 
ما  تسهلك  والتي  املحافظة  يف  الداخلية 
يقارب )3000( مرت مكعب باليوم الواحد 
، وهناك ثالث حمطات موجودة يف حمافظة 
وهي  مناطق  ث��الث  عىل  موزعة  البرة 
التي  و  اخلصيب(  ابو  صفوان،  قر،  )ام 
مكعب  مرت   )2500( يقارب  مما  تستهلك 

يف اليوم«.
اما مسؤول وحدة حمطات التحلية املهندس 
مؤمن حسن ابراهيم فقد قال: تبلغ املساحة 
 )RO( �الكلية اخلاصة بمحطة حتلية املاء ال
يف  الصيانة  لقسم  التابع  االنتفاضة  حي  يف 
العتبة احلسينية املقدسة )1200( مرت مربع، 
وبطاقة  امل��اء  حمطة  من  امل��رشوع  يتكون  و 
مع  الساعة  مكعب  م��رت   )26( انتاجية 

اخلام بسعة )100( مرت مكعب  املاء  خزين 
اضافة اىل )300( مرت مكعب خلزن املاء ال� 

.»)RO(
جماين  بشكل  املاء  توزيع  »»نقوم  وأضاف، 
اضافة  املناهل  طريق  عن  املواطنني  عىل 
املاء  بتوزيع  تقوم  التي  املاء  حوضيات  اىل 
طريق)كربالء/النجف(،  النازحني  عىل 
لتوزيع  شبكتني  ع��ىل  حت��ت��وي  وامل��ح��ط��ة 
»حوضيات«  اليات  اربعة  اىل  اضافة  املاء، 
الواحدة  سعة   )RO( ال�  املاء  بنقل  خاصة 
من  وال��ك��ث��ري  مكعب،  م��رت   )22( منها 
يف  الصيانة  قسم  وشعب  وحدات  منتسبي 
هذا  بإنجاز  شارك  املقدسة  احلسينية  العتبة 
وحدة  البناء،  منتسبو)وحدة  ومنهم  العمل 
احلدادة،  وحدة  املحطات،  وحدة  السباكة، 
وحدة الصباغة(ويرشف عىل ادارة املرشوع 
معاجلة  شعبة  اىل  التابعة  املحطات  وح��دة 

املياه يف قسم الصيانة«.
حيد:  ج��الل  خالد  امل��واط��ن  حت��دث  فيام 
املتويل الرشعي  التقدير اىل  بالشكر و  اتقدم 
عىل  القائمني  و  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
واملواطن  الزائرين  التى ختدم  املشاريع  هذه 
ختبط  ظلِّ  يف  العام   م��دار  عىل  الكربالئي 
املبادرات  هذا  تستمر  بأن  ونأمل  احلكومة، 

بشكل اكرب و اوسع يف املستقبل«.

ح السباح
     تصوير/ صال

ني الزكروطي 
تقرير/ حسن

العطاء الحسيني

افتتاح اكبر محطة تحلية ماء الشرب 
للعتبة الحسينية المقدسة 

اس����تكماال لمش����روع توزي����ع 
)RO( التي  ال�����  المي����اه النقي 
العتبة  تعمل عل����ى توفي����ره 
الحس����ينية المقدس����ة خدمة 
الكربالئي و  المواط����ن  ال����ى 
الزائري����ن ،ت����م مؤخ����را افتتاح 
االروا  الم����اء  تحلي����ة  محط����ة 
عل����ى  االنتفاض����ة  ح����ي  ف����ي 
طريق)كربالء/النج����ف(، والتي 
تحلية  اضخم محط����ة  تعتبر 
ماء اروا ف����ي محافظة كربالء 
تاب����ع الى قس����م الصيانة في 
العتبة الحسينية المقدسة... 

3

ب
آ

20
17

16



الذي  الكبري  االه��ت��امم  عىل  تأكيدًا 
املقدسة  احلسينية  العتبة  ت��ول��ي��ه 
ينعكس  وم��ا  القرآنية  باملشاريع 
واملجتمع  ال��ف��رد  ع��ىل  إجي��اب��ًا  منها 
ال��رشع��ي  امل��ت��ويل  زار  اإلس��الم��ي 
عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
الوطني  املرشوع  الكربالئي  املهدي 
ل��رع��اي��ة امل��واه��ب ال��ق��رآن��ي��ة ال��ذي 
مدينة  يف  الكريم  القرآن  دار  تتبناه 
للزائرين،   املجتبى  احلسن  اإلم��ام 
سري  عىل  الكربالئي  الشيخ  واطلع 
القرآنية  الطاقات  تنمية  يف  العمل 
لتطوير  املعد  والربنامج  الصاعدة 
مواهب الطلبة املشاركني من خمتلف 
استعرض  وق��د  ه��ذا  املحافظات، 

املتويل  أمام  مواهبهم  املشاركون  الطلبة 
بمجموعة  القيام  طريق  عن  الرشعي 

من الفعاليات القرآنية ابتداًء بافتتاح أحد 
إبداعية  بتالوة  الفعاليات  تلك  املوهوبني 
إىل  مرتمجة  آخ��ر  ملوهوب  ت��الوة  بعدها 
اللغة اإلنجليزية، وقد متيز طلبة املرشوع 
عن  بتفوق  أجابوا  حيث  احلفظ  فقرة  يف 
إىل  أش���اروا  إذ  إليهم  املوجهة  األسئلة 
والسور  األج���زاء  من  اآلي��ات  مواضع 
والصفحات وما يسبقها وما يليها برباعة 
بالكامل.  وجل  عز  اهلل  كتاب  حفظ  من 
بام  احلارضين  إعجاب  أثار  الذي  األمر 
يف  علمي  مستوى  من  القرآن  فتية  أب��داه 

جماالت متعددة من احلفظ والتالوة.
إبداعية أخرى  الطلبة جرعة  وقد أضاف 
الذي  االنضباط  طريق  عن  مواهبهم  من 
متثلت  طالبًا  لستني  فعالية  يف  أظهروه 
والنغم  احلرف  فيها  توحد  مجاعية  بتالوة 
القرآين، كذلك أجادوا يف فقرة التواشيح 

القرآنية 
اجل���امع���ي���ة 

والفردية. 
املتويل  استقبال  تضمن  وقد 

للمرشوع  تفصيليًا  رشحًا  الرشعي 
احلافظ  التحضريية  اللجنة  عضو  فيه  بني 
املنصوري نشأة املرشوع و أهدافه  منتظر 

واآلليات املتبعة مع الطلبة املشاركني .
عىل  الكربالئي  الشيخ  اط���الع  وب��ع��د 
مواهب وتفاصيل املرشوع أشاد سامحته 
بالدور الكبري الذي تضطلع به دار القرآن 
وطنية  قرآنية  مشاريع  بتبنيها  الكريم 
بمستوى  سعادته  عن  عرب  كام  ضخمة، 
أداء الطلبة و تعليمهم القرآين املميز الذي 
طرق  و  األساليب  أح��دث  عىل  يعتمد 
التدريس، مؤكدًا أن هذا املرشوع وأمثاله 
القرآنية  اهلوية  إب��راز  يف  الكبري  األث��ر  له 

ملجتمعنا 
امل����������وايل 
أله�����ل ال��ب��ي��ت 
وملدننا  السالم  عليهم 
ال��ت��ي حت��ت��ض��ن م��راق��ده��م 
عىل  اهلل  شكر  إىل  داعيًا  املقدسة، 
هذه النعمة وأعرب الكربالئي عن أمله 
العاملني  من  الفتية  ه��ؤالء  يكون  أن  يف 
يكونوا  وأن  العزيز  اهلل  كتاب  بمضمون 
القرآنية  املحافل  يف  البلد  هلذا  ممثل  خري 

التي تقام يف شتى بقاع العامل اإلسالمي.
عضو  املنصوري  باقر  حممد  وذك��ر  هذا 
أن حصول  للمرشوع  التحضريية  اللجنة 
بعد  الطلبة  ملستويات  الطيبة  النتائج  هذه 
املرشوع  انطالق  عىل  وجيزة  مدة  مرور 
هلو خري مؤرش عىل نجاحه وحتقيق أهدافه 
املنشودة يف إعداد نخبة قرآنية من أساتذة 

وحفظة وقراء للقرآن الكريم .

العطاء الحسيني

افتتاح اكبر محطة تحلية ماء الشرب 
للعتبة الحسينية المقدسة 

مواهب قرآنية تستعرض مهارات
الحفظ والتــالوة أمام ممثل 

المرجعية العليا
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م����ن 
هتا  طا نشا

امل�����ت�����ع�����ددة 
وامل���س���ت���م���رة 

س���امه���ت ال��ع��ت��ب��ة 
ومن  املقدسة  احلسينية 

ذوي  رع��اي��ة  شعبة  خ���الل 
افتتاح  دور  الشهداء واجلرحى يف 

عوائل شهداء احلشد الشعبي وبالتعاون 
يف  الشهداء  عوائل  اسكان  صندوق  مع 
حمافظة بغداد وقد حرض االفتتاح معاون 
اخلطيب  حيدر  السيد  الشعبة  مسؤول 
اخلدم  وال��س��ادة  الكرام  املشايخ  برفقة 
ووجهاء  املتربعني  االخ��وة  من  وع��دد 
كامل  سالم  الشهيد  دار  وافتتح  املنطقة 
غافل احد ابطال لواء عيل االكرب والذي 
بعدما   2015/5/10 بتاريخ  استشهد 
منزل  يف  اطفال  ومخسة  هو  يسكن  كان 
قديم يف كربالء املقدسة/ منطقة الدعوم 

بمجلس حسيني اقيم يف 
خالله  من  وذك��ر  داره  باحة 

وبجهود  االب����رار،  ال��ش��ه��داء  منزلة 
عوائل  اس��ك��ان  ص��ن��دوق  يف  اخل��ريي��ن 
جديدة  بحّلة  ال��دار  انشاء  تم  الشهداء 
وبني  حمياهم،  عىل  البسمة  لرسم  وذلك 
كمتربعني  بدورنا  قائال:  املتربعني  احد 
شعبة  من  االخ��وة  جهود  ونثمن  نشكر 
رعاية ذوي الشهداء واجلرحى يف العتبة 
ومتابعتهم  لوقوفهم  املقدسة  احلسينية 
لعوائل  بإحصائيات  لنا  ورفدهم  معنا 
الشهداء االبرار وحضورهم اليوم زادنا 
رشف وادخل البهجة عىل ذوي الشهيد 
ويعد هذا الدار رقم ) 18( تم بنائه لدور 

عوائل 
الشهداء 
خم��ت��ل��ف  يف 
حم����اف����ظ����ات 

العراق.
اجلهاد  بفتوى  احتفاء 

الكفائي
وم���ن ج��ان��ب اخ���ر واح��ت��ف��اء 
اجلهاد  لفتوى  الثالثة  ب��ال��ذك��رى 
الدينية  املرجعية  اصدرهتا  التي  الكفائي 
وب���دع���وة م��ن اه���ايل احل��م��زة ال��غ��ريب 
يف  اقامتها  التي  باالحتفالية  للمشاركة 
حرض  املدينة،  وسط  الكبرية  احلسينية 
وفد من إدارة شعبة رعاية ذوي الشهداء 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  واجلرحى 
وشارك يف الفعاليات التي ختللت كلامت 
وقصائد شعرية والتفاتات مهّمة إىل دور 
األرض  حرروا  الذين  األبطال  املقاتلني 

من دنس داعش اإلرهابية.

بقلم: حسني النعمة

العطاء الحسيني

تقرير/قاسم عبد اهلادي

نشاطات عدة تقوم بها شعبة رعاية ذوي
 الشهداء والحرجى في العتبة الحسينية المقدسة
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عيل  الشموس  شمس  والدة  مع  تزامنًا 
السيدة  الوجيهة  الرضا وأخته  بن موسى 
فاطمة املعصومة )عليهام السالم(, وضمن 
اىل  احلسينية  العتبة  وف��د  زي��ارة  برنامج 
املراقد املقدسة وعدد من مراكز اإلشعاع 
الوفد  ق��ام  اي���ران،  يف  والعلمي  الديني 
)عليه  احلسني  اإلمام  راية  ورفع  بإهداء 
السالم( يف أماكن خمتلفة من مدينة مشهد 
اجلامعات  كربيات  إىل  باإلضافة  املقدسة 
ف��ردويس  جامعة  بينها  وم��ن  اإلي��ران��ي��ة 

مشهد.
وقال السيد سعد الدين البناء مدير مكتب 
األمني العام يف ترحيه ل� )األحرار(: ان 
»فعاليات رفع راية اإلمام احلسني  جاءت 
مرقد  إىل  قبلنا  من  معدة  زي��ارة  ضمن 
إىل  إضافة  السالم(  )عليه  الرضا  اإلمام 
عدد من مراكز اإلشعاع الديني والفكري 
ورفع  اإلهداء  مراسيم  وجاءت  إيران,  يف 
جامعة  به  قامت  كبري  حفل  ضمن  الراية 
الرضا  اإلمام  مسجد  يف  مشهد  فردويس 
صالة  بعد  اجلامعي  احلرم  ضمن  الواقع 
الثالثاء 217/7/26  يوم  العشاءين من 
من  كبري  ع��دد  املراسم  ه��ذه  حرض  وق��د 

وغري  إيرانيني  وطلبه  وموظفني,  أساتذة, 
الطالب  من  كبري  عدد  إىل  إضافة  ايرانني, 

العراقيني الدارسني يف اجلامعة.
وأضاف البناء إن »العتبة احلسينية تسعى 
إىل تقديم خدمات متكاملة للزوار وحمبي 
إن  حيث  السالم(,  )عليه  احلسني  اإلمام 
خطوة  هلو  اجلامعة  ه��ذه  مع  التواصل 
املشرتك  التعاون  أب��واب  فتح  يف  أولية 
للعتبة  التابعة  األنبياء  وارث  جامعة  بني  
هذا  افتتاحها  املزمع  املقدسة  احلسينية 
والرصينة  العريقة  اجلامعات  مع   , العام 
عامليا وإقليميا«، مبينًا أنه »قد متت املداولة 
مع مسؤويل اجلامعة حول التعاون الثقايف 
وجامعة  احلسينية  العتبة  بني  املشرتك 
إمكانية  سبل  بحث  تم  وأيضا  ف��ردويس 
سيام  اجلامعة  يف  العراقيني  الطلبة  قبول 
املستوى  لرفع  منها،  العليا  ال��دراس��ات 
انخفاضًا  يعاين  ك��ان  وال���ذي  العلمي 
وتم  كام  البائد،  النظام  زمن  يف  واضحًا 
التي  التربكية  اهلدايا  من  عدد  ختصيص 
أعرب  وقد  احلارضين  إىل  إهداؤها  تم 
هذه  عىل  وشكرهم  امتناهنم  عن  األخوة 

اهلدايا املعنوية«. 

الشيخ احد زاده، مسؤول  من جهته قال 
مكتب الطلبة الدوليني يف جامعة فردويس 
مشهد: إن »هذه الزيارة هي لرفع مستوى 
االرتباط والتواصل بني الطلبة اإليرانيني 
فضاًل عىل  الطلبة الدوليني املسلمني منهم 
وغري املسلمني, مع العتبة احلسينية املقدسة 
ترشفنا  إذ  مبارك  يوم  هلو  اليوم  هذا  وان 
بأن ُأهديت إلينا رايُة اإلمام احلسني )عليه 
الراية  رفعنا  إذ  فخرنا  وزادن��ا  السالم( 

املباركة يف سامء جامعة فردويس مشهد«.
الرغم  »عىل  زاده,  احد  الشيخ  وأض��اف 
تشهده  الذي  الصيفي  التعطيل  فرتة  من 
كان  احلضور  إن  إال  األيام  هذه  اجلامعة 
اجلامعة  وطلبة  أس��ات��ذة  قبل  من  كبريًا 
الطلبة  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  إىل  ب��اإلض��اف��ة 

الدوليني«. 
يف  امل��ه��داة  ال��راي��ات  ان  بالذكر  جدير 
إىل  األوىل  رايات  أربعة  هي  الزيارة  هذه 
حسينية ام البنني )عليها السالم(, والثانية 
ربيع,  خواجة  منطقة  يف  وهب  مسجد  إىل 
إىل  والرابعة  الزهراء,  حسينية  إىل  والثالثة 

جامعة فردويس مشهد. 

العطاء الحسيني
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رايُة اإلمام الحسين )عليه السالم( 
ترفع في كبريات الجامعات اإليرانية
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القرعاوي،  عيل  الشيخ  فضيلة  ويقول 
العامة  النشاطات  قسم  مدير  م��ع��اون 
بالعتبة  الدينية  امل��دارس  شعبة  ومسؤول 
هي  الدينية  امل��دارس  »شعبة  ان  املقدسة: 
احدى الشعب التابعة اىل قسم النشاطات 
العامة والتي توّزع عملها عىل عّدةيِ جهات، 
الدينية  املدارس  فتح  هو  الرئيس  وعملها 
وتكون  ش��ؤوهن��ا  ملتابعة  وح��دة  وه��ن��اك 
عىل  الواقعية  الدينية  امل��دارس  شقني  عىل 
وهناك  مدرسة،   )46( وعددها  االرض 
وحدة  تديرها  الكرتونية  دينية  م��دارس 
امل��دارس  وه��ذه  االلكرتونية  النشاطات 
االلكرتونية  ال��ربام��ج  طريق  عن  تكون 

وتكون عن طريق االنرتنت«. 
يف  املنترشة  الدينية  للمدارس  وبالنسبة 

القرعاوي،  العراقية وكام يبني  املحافظات 
طالهبا  وع��دد  مدرسة   )46( »فعددها 
امل��دارس  وه��ذه  طالب   )500( ح��وايل 
واالخ��الق  والفقه  العقائد  فيها  ُت��دّرس 
ببعض  رسيعة  دورات  إقامة  اىل  اضافة 

العلوم كدورات التنمية البرشية ودورات 
والرتكيز  الطبخ  وف��ن  اخل��ي��اط��ة  تعلم 
باخلصوص عىل عوائل الشهداء حيث تم 
فتح ورش للخياطة لتعليم عوائل الشهداء 
أن  مضيفًا  الطعام«،  وجتهيز  اخلياطة  فن 
»هناك الكثرَي من املشاريع يف هذه املدارس 
منها مرشوع الدورات يف العطلة الصيفية 
اساتذة  بواسطة  تقوية  دورات  وهناك 
الدينية  مدارسنا  يف  يدّرسون  اكاديميني 
فتبنوا تدريس الدروس االكاديمية للطلبة 
يف  دورات  فتح  تم  حيث  جمانية،  بصورة 
حمافظة بابل والصويرة والديوانية والبرة 

وبعض املناطق االخرى«. 
يف  الطلبة  أعامر  »ان  إىل  القرعاوي  ولفَت 

املدارس الدينية ترتاوح بني )18 - 45 

العطاء الحسيني

اولت العتبة الحس���ينية المقدس���ة اهتمامًا كبيرًا بقط���اع التعليم وبكل جوانبه 
الحوزوي���ة واألكاديمية، ومن خالل المدارس الدينية في قس���م النش���اطات العامة 
بمحافظات العراق وخارجه والتي عملت على نشر ثقافة ونهج أهل البيت )عليهم 

السالم( وعلوم القرآن الكريم لخلق جيل متعلم وواٍع.

مدارس العتبة الحسينية الدينية في المحافظات العراقية.. 

منهل علمي ورافد من روافد المعرفة

األحرار/ حسني نر � تصوير/ حممد القرعاوي 

3

ب
آ

20
17

20



العطاء الحسيني

سنة(،   18  ( من  اق��ل  وبعضهم  سنة(، 
وقد تم التنسيق مع مجيع مديريات الرتبية 
دخول  اج��ل  من  واملعاهد  واجلامعات 
اوق��اهت��ا  وتنظيم  ال����دورات  اىل  طلبتنا 
واألخالقية  الدينية  بالدروس  ورفدهم 
الوضوء وتعليم  تعليم  اىل ذلك  باإلضافة 
احلجاب  وتصحيح  الفاحتة  سورة  ق��راءة 
مزيج  فيها  التي  املشاريع  من  وغريها 

فكري واخالقي، كام وأّن هناك تركيزًا 
شاركت  حيث  اجل��ام��ع��ات  طلبة  ع��ىل 
املؤمترات  من  العديد  يف  الدينية  املدارس 
موضحًا  املختلفة«،  اجلامعية  والنشاطات 
فقط  املسّجلة  ه��ي  م��درس��ة(   46(« ان 
االخرى  املدارس  من  الكثري  هناك  ولكن 
بدعمها  نقوم  ولكننا  عندنا  مسجلة  غري 

العمل  ونساعدهم يف خطة 
واملناهج وايضًا يتم االستعانة 
للتدريس  ال��ت��دري��س  ب��ك��ادرن��ا 
يف م��دارس��ه��م، واهل����دف االس���ايس 
وواٍع  متعلم  جيل  خلق  هو  واالس��م��ى 
ما  الرشعية وما عليه ويفهم  يفهم حقوقه 
ايضًا هو  الشارع واهلدف االخر  منه  يريد 
والرجال  الشباب  من  جمموعة  هنيئ  ان 
يف  البحثية  املراكز  يف  للدخول  والنساء 

النجف االرشف«.
الدراسة  او  االلكرتوين  النظام  )م��دارس 

عن بعد( 
وأض����اف »ب��ال��ن��س��ب��ة مل����دراس ال��ن��ظ��ام 
االلكرتوين، لدينا نظام أطلقنا عليه )حوزة 
يتلقون  طالبًا(   250( وفيها  اون��الي��ن( 
دروسهم عن طريق برنامج صويت مبارش 
العامل  دول  شتى  من  طلبة  لدينا  حيث 
ومر  وامريكا  وال��دن��امرك  فرنسا  م��ن 
ودول  ومسقط  والبحرين  والسعودية 
اخرى، وهناك )5 حلقات( تقام لياًل وكل 
حلقة فيها )25 طالب( ولدينا )4 حلقات( 
بأنه يكون  يتميز الدرس  تقام ظهرًا حيث 

األستاذ  يعطي  حيث  النت،  عرب  مبارش 
يلتزم  حمّدد  جدول  وفوق  للطلبة  دروسه 
ال��دروس،  هذه  وأرشفة  توثيق  ويتم  به، 
االستاذ  يسأل  ان  حقه  من  طالب  وك��ل  
ان  مبينًا  املطروحة«،  األسئلة  عن  ليجيب 
»هناَك مدارس مثل حوزة احباب احلسني 
طالب(   250( حوايل  فيها  املدرسة  هذه 

ارتبطت  فهذه  كوبنهاجن  يف  الدنامرك  يف 
حتت  واصبحت  مدارسنا  مع  وانضمت 
ارشاف املدارس الدينية ايضًا يف افريقيا يف 
بوركينا فاسو مؤسسة احياء الرتاث وفيها 
مدرسة دينية ايضًا اصبحت حتت ارشاف 
من  الكثري  وهناك  الدينية  املدارس  شعبة 
املشاريع خارج العراق مثل مرشوع انشاء 
مدرسة يف اسالم آباد ويف االهواز وإنشاء 
أفكار أخرى  اذربيجان وهناك  مدرسة يف 

إلقامة مشاريع ثقافية خارج العراق«. 
الشعبة  القرعاوي حديثه، »مل تغفل  وتابع 
أعددنا  حيث  والفتيات،  النساء  رشحية 
نسويًا خاص يضم حوايل )ألف  مرشوعًا 
وهو  ال��ع��امل،  ب��ل��دان  خمتلف  م��ن  طالبة( 
)الواتساب(  يتم عرب تطبيق  مرشوع ديني 
عىل  ورفعها  الدروس  تسجيل  يتم  حيث 
)الكروب( لتقوم االدارة  بتوزيع التسجيل 
ثم  )امل��درس��ات(  عىل  للدروس  الصويت 
وترشح  الطالبات  مع  )املدّرسة(  تتواصل 
فيه  ت��ض��اف��رْت  العمل  وه���ذا  ال���درس، 
جهود  وباخلصوص  اجلهود  من  العديد 
والسعودية  ع��امن  سلطنة  يف  األخ���وات 
التسجيل  »آلية  اّن  موّضحًا،  والبحرين، 
ملئ  عبارة  تتم  اإلل��ك��رتوين   التعليم  يف 
املوقع  عىل  موجودة  الكرتونية  استامرة 
)عليه  احلسني  اإلمام  ملدرسة  اإللكرتوين 
الطالب  عن  معلومات  تتضّمن  السالم(، 
قبول  فيتم  ال��دروس،  موعد  اختيار  ويتم 
املستمسكات  بعض  منه  ونطلب  الطالب 
الطلبة  وبعض  االستامرة  مع  ونحفظها 
واما  مطبوعة  مناهج  نعطيهم  العراق  من 
مناهج  فهناك  ال��ع��راق  خ��ارج  الطالب 
وكتب الكرتونية نرسلها هلم، ويتم اعطاء 
الغرفة  فنعطيه  للطالب  الدروس  جدول 
ووق��ت  فيها  يدخل  التي  اإللكرتونية 
املدارس  »شعبة  أن  إىل  مشريًا  ال��درس«، 
أستاذًا( ذوي خربة  اآلن )25  تضم حتى 
للطلبة  ال��دروس  إعطاء  مهّمتهم  عالية 
يف  عادة  تتم  والتي  مبارشة  بصورة  سواء 
وامل���دارس  ال��رشي��ف  احلسيني  الصحن 
طريق  عن  أو  املحافظات،  يف  املنترشة 

النظام اإللكرتوين )الدراسة عن ُبعد(«.
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اصوات الخوف في حضرتك ...مرايا العارفين
حيدر عاشور

�ساأنام  الليلة  هذا  التو�سل،  يف  ا�ستثنائية  ليلة  �ساأبني  اليوم  هذا 
قرب حمرابك ا�سم رائحة الدماء الزاكيات، وانتظر يد الرحمة 
مت�سد را�سي، او تهبط قوة �سماوية على ج�سدي فتك�سيني جمال 

الميان...جاء ال�سوت من رجل ل ارى �سوى ظله.
من تكون حتى ترغب يف ان تقبل على هذا النحو؟ انت ترى وتقراأ 
وتن�سى، كتاب نافذتك املغلقة مفتوح، ل توجد فوارق عندك لفهم 
كل �سيء، فبدل من ان تكون يف الظل اأعطي ما يف قلبك وروحك، 
اأعطي حقه، �سوت اخلوف يف ح�سرته ل يعرفه ال العارف بحقه.

قلت: وما هو حقه..؟
وروؤية  انه خلق منه،  موؤمن  الرتاب، وهو  �سيتمرغ يف  الذي   : قال 
ما  جمال  يف  العيون  كل  لروؤية  العيون،  كل  تعك�سها  العيون  كل 
املعرفة الميان  اذن اول خطوات  لل�سابرين..  تراه، يف كرم اهلل 
يف  ال��دم  ج��ف  حتى  الطفوف  يف  ال�سهيد  عا�سه  ال��ذي  بال�سرب 
الثاين  الميان  وهذا  باحلياة،  ينب�ش  يزال  ل  ترابه  ال  النحور، 
نري  حتت  فجر  الثالث  والمي���ان  داء،  كل  من  �سفاء  ترابه  ب��ان 
قلبك نافورة الع�سق للهداة من ن�سله وا�سحق بعلمك كل احل�سرات 
كل  بعقيدتك  واخر�ش  وثباته،  و�سجاعته  �سربه  ت�سرق  التي 
�سحكات اجلالدين وا�سرب ب�سيف �سمئك �سجاعتهم التي ت�ساوي 
بعطر  معطر  الزاكيات،  الدماء  دار  �ستدخل  ذلك  الرثثرة..عند 
مهمة  لية  وت�ستعد  وال�سحكات  الدموع  بني  جتمع  وانت  الولية 
املكان  ها هنا يف  اأكرث  اميانك  الولية، وتن�سج ثمرة  للثبات على 

الكرمي الذي ل يتواجد فيه ال العارفون...
قلت: هل انا يف املكان ال�سحيح..؟ هل عملي �سحيحا..؟ هل روؤيتي 
�ست�سمع  �سرختي  هل  العارقني..؟  طريق  يف  انا  هل  ..؟  مثمرة 

�سداها يف اركان املكان..؟  
قال : ايها القادم بحلم ان ير�سا اهلل عنك بحق �ساحب الر�ش 
النور،  امل�سري نحو  املتكور دائما يف جو متغري، وا�سل  ايها  الزكية، 
الريح  حتما  �سي�سلك  ال��روح��ي��ة،  والعوا�سف  الم���واج  وق���اوم 
الطيب من بقعة النور، �ستتالق كواكب كلماتك، وتتخذ من املكان 
املقد�ش نربة الثقة، وتخرج من العامل وتدخل يف نف�سك، و�سرتى 
اأملك...؟  العارفني، كيف �ستفقاأ عيون الذين ي�سحكون على  روؤية 

و�سيكافاأ الذين يبكون مع بكائك...!.
ال�سوت  عن  ابحث  مكاين  من  بقوة  ونه�ست  الأم��ل،  روحي  متالك 
،اأي  فيه  انا  اليوم  ،اأي  اردد  وانا  خ�سراء،  زالت  ما  ف�سائله  الذي 
اأي حلم، وحويل الغرقى بالع�سق يغو�سون قرب ال�سريح،  نظرة، 
متاأملون وفرة من احلظ والقبول، ومراآيا اأمينة من العارفني يرون 

انف�سهم فيها..
قلت ب�سوت عال، يا �ساحب املكان املقد�ش يا ثار اهلل، وابن ثاره ايها 
الْوتر املْوُتور، خذ يدي وقدين اىل لّب الميان وال�سرب والقناعة، 
قدين اىل حياة اف�سل وخل�سني من ظاليل، واخرجني من اوهامي 
بال نوايا، واح�سرين على عتبتك  ب�سمت النوايا و�سدق ال�سريرة، 
لأزدان بك، وحقق تو�سلي ال�ستثنائي بالكمال، ون�سيان لذاتي.      
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يا صانَع النصِر

مواضع الفتح وجوبا
يتوج��ب فت��ح مه��زة } أنَّ { عندما يصح س��بك 
ل منها ، وم��ن اس��مها ، وخربها،  مص��در ُم��ؤوَّ
ُ بكلمة واحدة  ل أنَّه ُيَفرَّ واملقصود باملصدر امُلؤوَّ
تش��تق من معن��ى اجلملة ، ويعرب ه��ذا املصدر 

حسب موقعه من اإلعراب كام مبني أدناه:
��ر: م��ن املعلوميِ أنَّ��َك صادُق  أ - املبت��دأ امُلَؤخَّ
، من املعلوم : خرب متق��دم عىل املبتدأ ،  الق��وليِ
وُفهَم ذلك لكونه ش��به مجلة ، و} أنَّ واس��مها 
وخربه��ا { مص��در م��ؤول يف حمل رف��ع مبتدأ 

متأخر ، والتقدير: من املعلوميِ صدُقَك.
ب - اخلرب : املعلوُم أنََّك صادٌق : أنَّ ومعموالها 
يف حم��ل رفع خرب املبتدأ الذي جاء اس��م معنى، 
معرفة } اس��م املعنى مث��ل : الثابت ، املقصود ، 

املفهوم ، أّما اسم الذات فمثل: زيد، بحر {
احلفَل  أنَّ  احلضوَر  أسعَد   : الفاعل   - ج 
هبيٌج، املصدر املؤول من أنَّ ومعموَليها يف 

حمل رفع فاعل.
��نَي  املحتلِّ أنَّ  َع  ُس��ميِ  : الفاع��ل  نائ��ب   - د 
راحلوَن، أمفهوٌم أنَّ أخاكيِ قادٌم ؟ ، املصدر 

املؤول يف حمل رفع نائب فاعل.
ه��� - املفعول به : س��مَع امللح��نُّ أنَّ مطربا 
أنَّ  م��ن  امل��ؤول  املص��در   ، مجي��ٌل  صوُت��ُه 
ومعموليه��ا يف حمل نصب مفع��ول به ، ظنَّ 
األحراُر أنَّ الغزاَة راحلوَن ، املصدر املؤول 
يف حمل نصب، س��دَّ مسد مفعويل الفعل ظنَّ 
املتعدي إىل مفعول��نييِ أصلهام مبتدأ وخرب ، 
أعلَم املذيُع املس��تمعنَي أنَّ الغزاَة راحلوَن، 
املص��در امل��ؤول م��ن أنَّ ومعموليها يف حمل 
نصب س��د مس��د املفعولني الث��اين والثالث 

للفع��ل أعل��َم املتع��دي إىل ثالث��ة مفاعيل، 
ثانيهام وثالثهام أصلهام مبتدأ وخرب.

و - يف حمل جر باحلرف : شعرُت بأنَّ طيَفكيِ 
قد زاَرين، املصدر املؤول من أنَّ ومعموليها 

يف حمل جر بحرف اجلر، الباء.
ز - يف موق��ع معطوف عىل مصدر صيح : 
رُتَك من أصحابيِ  تذّك��ْر نصيَحتي وأينِّ حذَّ
ل مثله:  ، أو معطوف عىل مصدر مؤوَّ السوءيِ
رُت��كيِ م��ن  ��ري أينِّ نصحُت��كيِ وأينِّ حذَّ تذكَّ

أصحابيِ السوءيِ.
جواز الكسر أو الفتح

احل��رف  يك��ون  عندم��ا  احلال��ني  كال  جي��وز 
ومعمواله قابال للتفسري بجملة فيجوز عندها 
الكر، أو يقبل التأويل بمصدر فيجوز الفتح 

نحو.
أ - بع��د } إذا الفجائي��ة { : خرجُت فإذا إنَّ 
زيدا يقابلني، خرجُت فإذا أنَّ زيدا يقابلني.
ب - يف جواب القس��م غري امُلقرتيِن بالالم : 
َلَعْمُرَك إنَّ أباَك نبيٌل، َلَعْمُرَك أنَّ أباَك نبيٌل.

ج - بع��د ف��اء اجل��زاء الواقع��ة يف ج��واب 
ُه لكري��ٌم، َمْن يزْرين  الرشط: َمْن ي��زْرين فإنَّ

فأنَُّه كريٌم
د - إذا وقع��ت بعد مبتدأ هو يف املعنى قول، 
وخرب إنَّ ق��ول، والقائل واحد : خرُي القوليِ 

إينِّ أحُد اهلَل، خرُي القوليِ أينَّ أحُد اهلَل.
ففي األوىل } إين أحد اهلل { مجلة يف حمل رفع 

خرب املبتدأ.
ويف الثانية } أنَّ ومعموالها { مصدر مؤول 
يف حم��ل رفع خرب املبتدأ، أي أنه بتقدير كلمة 

واحدة , وليس مجلة.

ق���د ���س��ّج يف ق��ل��ب��ي ال��ك�����س��ري ه��ي��اُم

م�سرقًا جبينَك  من  ي�سطُع  فالنور 

بحكمة امل��ب��ني  ال��ن�����س��ر  ���س��ان��َع  ي���ا 

ب������دوي ف���ت���وى ل��ل��ج��ه��اد م��ق��د���ٌش

مطاوعًا ي��دي��ك  على  ج��اء  فالنهر 

مطروحًة فري�سًة  ال��ع��راق  رام���وا 

ل��ك��ن��ه��م خ���اب���وا وخ���اب���ت ���س��ف��ق��ٌة

ن���ريًا ي�����س��رق  احل����ق  اأن  ف��ع��ل��م��ت 

هيبٌة ال��ع��م��ام��ة  ت��ل��ك  يف  داَم  م���ا 

ع��ق��ي��دٌة اجل����ه����اد  اأّن  ع��ل��م��ت��ن��ا 

ط��ري��ُق��ن��ا اجل����ه����اد  اأن  ع��ل��م��ن��ا 

اأنف�ٌش ال�����س��دي��دِة  ب��ف��ت��واك  ج���ادت 

ال���ع���ل���وِم م��ع��ل��ٌم ����س���وح  ف���الأن���ت يف 

ولأن����ت ���س��ي��ٌف يف ال���ن���زاِل جم���ّرٌب

ولأن�����ت يف وق����ِت ال�����س��الِم حم��ّب��ٌة

ولأن�������ت ك���ه���ٌف ل��ل��ف��ق��رِي وم���ل���ج���اأٌ

ولأن�����َت يف ���س��وِح اجل���ه���اِد جم��اه��ٌد

ي���ا واح�����َد ال���ده���ر ال����ذي م���ا مثله

�سفحًة للمجِد  �سّطرت  الر�سا  اأاأب��ا 

�سراُم ال��ف��وؤاِد  يف  حبك  فاأ�سعل 

ل��ي��ٌل وح���نَّ ظ��الُم اإذا م��ا دج��ى 

الأق���الُم �سفاِتَك  لُكنِه  ح��ارت 

اأي��ق��ظ��ت��ن��ا واحل���اك���م���وَن ن��ي��اُم

واأت�����ى ب����اإذع����اٍن اإل���ي���َك زم���اُم

ط��غ��اُم عليه  خ��ن��اج��ره��ا  ���س��ل��ْت 

رام���ت ت��دن�����ُش ط��ه��رُه الأق����زاُم

ظ��الُم اخلانعنَي  عي�َش  وعلمت 

ك��راُم ال��ع��راِق  اأب��ن��اُء  �سيعي�ُش 

ح��راُم اخل��ائ��ف��نَي  عي�ش  وب���اأن 

ك��راُم نعي�َش  واأن  احل��ي��اِة  نحو 

واجل����وُد اأق�����س��ى غ��اي��ٍة وم���راُم

الأفهاُم من في�ش علمَك ت�ستقي 

ح�ساُم ال��ن��ائ��ب��اِت  ع��ن��َد  ولأن���ت 

ق��ل��ٌب رح��ي��م ���س��عَّ م��ن��ه وئ����اُم

ت���اأوي احل��ف��اُة اإل��ي��ه والأي��ت��اُم

�سالُم ال�����س��الِم  وق���ِت  ولأن���َت يف 

اأدي����َت ف��ر���س��ًا م��ا ع��ل��ي��َك م��الُم

و�ساُم ال��ع��راِق  �سدِر  على  تبقى 

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

أياد الياسري

) 2 - 2 (
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يش��هد الصحن احلس��يني الرشيف مش��اركة أعداد كبرية م��ن الطالبات 
ضم��ن حلقات ال��درس القرآين ال��ذي تقيمه دار الق��رآن الكريم بالعتبة 
احلسينية املقدسة. وقالت أمل احد، مسؤولة وحدة املوهوبات يف الدار: 
أن »حلقات الدرس ومناهجها قد تم توزيعها حس��ب املراحل الدراسية 
ع��ىل طالبات الصفوف الثال��ث والرابع االبتدائي حف��ظ اجلزء ال� )30(  
وطالبات الصف اخلامس والس��ادس اإلبتدائي حف��ظ اجلزء ال�)29 ( و 
اجلزء ال�)30( أما طالبات الدراس��ة املتوس��طة س��يكون حفظهن لسورة 
البق��رة كاملة وطالبات الدراس��ة اجلامعية فعليهن حفظ مخس��ة أجزاء«، 
موضحة ان »دار الق��ران الكريم ينظم  دورات قرآنية يف العطلة الصيفية  
داخ��ل الصح��ن احلس��يني الرشي��ف وباق��ي املحافظات وايض��ا خارج 
الع��راق حي��ث بلغ عدد الطالب��ات هذه الس��نة  اكثر م��ن )600( طالبة 
وكذل��ك )800( طالب داخل الصحن احلس��يني الرشيف باإلضافة اىل 
ان ع��دد باق��ي الدورات بلغ اكث��ر من )6000( االل��ف طالب يف فروع 
ال��دار يف املحافظات ) بغ��داد ، البرة ، ذي قار، العامرة ، بابل ، النجف 
، وع��ني التمر، آمريل(  واما فرع الدار خارج العراق فقد بلغ عدد الطلبة 
يف دار الق��ران ف��رع لبنان )1500( طالب وطالبة وكذلك يف اندونيس��يا 
وقم املقدس��ة«.  وبينت أم��ل أحد أنه »قد تم ن��رش تفاصيل الدورات يف 
وس��ائل التواصل االجتامعي والوس��ائل اإلعالمية، وكان هنالك  اقبال 
كبري من الطالبات للمش��اركة، وقد تم اكتشاف مواهب عديدة لدهين يف 
الق��درة عىل احلفظ والق��راءة الصحيحة، يف ظل ح��رص وحدة املوهبني 
ع��ىل احتض��ان الطاقات وزي��ادة اخل��ربات يف حفظ الق��رآن الكريم، مع 
احلرص عىل احتضان اجلميع والتشجيع عىل تعلم وحفظ القرآن الكريم 

من خالل إقامة السفرات السياحية للمشاركات«.

مواهب قرآنية في الصحن الحسيني الشريف



هذا  عىل  الضوء  سلطت  )االح��رار(  جملة 
لقائها  خالل  من  اكرب  بشكل  املوضوع 
ب��ع��دد م��ن امل��واط��ن��ني ال���ذي ع���ربوا عن 
مفردات  توزيع  تأّخر  من  التام  استيائهم 
مثلام  البعض:  وق��ال  التموينية،  البطاقة 
السابقة  السنوات  كنا خالل  يعلم اجلميع 
التموينية  البطاقة  عىل  تام  بشكل  نعتمد 
بشكل  عليها  نحصل  التي  وامل��ف��ردات 
تساعدنا  بدروها  والتي  مستمر  شهري 
احلاصل  النقص  سد  عىل  االمكان  قدر 

االن  اما  واملعيشية،  االقتصادية  امورنا  يف 
زاد  املفردات  تلك  توزيع  وقلة  فتأخري 
االعتامد  عىل  واجربنا  االقتصادي  كاهلنا 

عىل الرشاء من السوق السوداء. 
التخّبط  ان  منهم:  جمموعة  واض���اف 
وعدم  الدولة  مرفقات  مجيع  يف  احلاصل 
وخطط  صحيحة  اسرتاتيجية  وض��ع 
الرئيس  السبب  هو  احلكم  شؤون  إلدارة 
واملعييش  االقتصادي  الوضع  تدهور  يف 
وجه  عىل  والكربالئي  العراقي  للمواطن 

وسوء  تدهور  ذل��ك  يف  بام  اخل��ص��وص، 
عليها  نحصل  التي  الغذائية  املواد  نوعية 
من قبل الوكالء املخولني من الدولة رغم 
قلتها مقارنة مع السنوات السابقة التي كنا 
نحصل عليها بشكل شهري مستمر. ونوه 
ابناء االحياء النائية يف حمافظة كربالء، إىل 
ان احلكومة املحلية يف املحافظة تفرق بني 
حي سكني وآخر وتعتمد بعملها اىل تطور 
وازدهار الوضع االقتصادي يف ذلك احلي 
مقارنة مع احلي االخر، ففي مناطق معينة 

العطاء الحسيني

اس���تياء كبير  يبديه الكثير من المواطنين نتيجة قلة وتأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية من قبل 
الحكومتين المركزية والمحلية معللين السبب في ذلك اإلهمال الواضح من قبلهم تجاه المواطنين 
والالمب���االة في العم���ل، اختلفت اآلراء في ه���ذا الموضوع فال���وكالء بدورهم حمل���وا وزارة التجارة هذا 
التقصي���ر بما في ذل���ك رداءة المفردات التي ت���وزع على المواطن والتي تصل���ح اغلبها بان تكون علف 
للحيوانات فقط وليس اطعام الناس الفقراء الذين ينتظرون بفارغ الصبر يوم التوزيع، اما المسؤولون 

فاعزوا السبب في ذلك لقلة وتأخير وصول تلك المفردات من قبل الوزارة الى المخازن. 

محملين الحكومة المركزية بالتقصيــر..
تذمر اغلب المواطنين لقلة توزيع مفردات البطاقة التموينية 

وتباينها من منطقة الى اخرى

الحقوقي ناصر الخزعلي

األحرار/ قاسم عبد الهادي 
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ذي  »الطحني«  الدقيق  م��ادة  توزيع  يتم 
يف  توزيعه  يتم  وباملقابل  اجليدة  النوعية 
مناطق اخرى بنوعية رديئة !!!، ونحن من 
خالل منرب العتبة احلسينية املقدسة نسأهلم 
ما  السبب يف ذلك ؟، مطالبني يف الوقت 
يف  منصفني  يكونوا  أن  املسؤولني  نفسه، 
عملهم وان يتم التعامل بحيادية وإنصاف 
عىل  والعمل  املحافظة  مواطني  مجيع  مع 
ومنها  املعيشة  مستلزمات  ابسط  توفري 
تساعد  التي  التموينية  البطاقة  مفردات 
احلاصل  ال��ف��راغ  ب��س��دِّ  االم��ك��ان  ق��در 
واالعتامد عليها يف قوت اليوم الواحد يف 
ظل سوء الوضع االقتصادي ألغلب ابناء 
املستمرة  احلروب  نتيجة  العراقي  الشعب 
الوسط  مناطق  اب��ن��اء  اغلب  والتحاق 
واجلنوب بجبهات القتال وتلبيتهم لفتوى 
املرجعية الرشيدة اخلاصة باجلهاد الكفائي 
دفاعا عن الوطن وبالوقت نفسه استشهاد 
الورود  سن  يف  وهم  االبطال  من  كوكبة 
ممن خلفوا اهلهم وذوهيم يف وضع صعب 

ال حيسد عليه.
حمافظة  جملس  عضو  حت��دث  ذل��ك  اىل 

كربالء املقدسة ورئيس اللجنة االقتصادية 
فيها احلقوقي ناص حسني اخلزعيل قائاًل: 
التموينية  البطاقة  مفردات  تعاين  حقيقة 
للمحافظة  بالنسبة  واض��ح  تلكؤ  م��ن 
اوهلا  اساسية  مهمة  عناص  ثالثة  وهناك 
التموينية  البطاقة  مفردات  وصول  عدم 
توزيعها  تأخري  اىل  ي��ؤدي  مما  باستمرار 
والدليل عىل كالمي نحن اآلن نوزع مادة 
الزيت للشهر الثاين من هذا العام، اما مادة 
هذا  من  االول  للشهر  نوزع  فحاليا  الرز 
السكر  مادة  لتوزيع  وبالنسبة  ايضا،  العام 
ال زلنا نوزعه عىل املواطنني تسديدا للعام 
السابق 2016 وهذا االمر ان دل عىل يشء 
فهو يدل عىل ان هناك خرق وتلكؤ واضح 

يف تزويد مفردات البطاقة التموينية.
نقل المخّصصات الى المحافظة

زال  ال  )احل��دي��ث  ك��رب��الء  يف  ون��ح��ن 
املحافظة  تكون  ان  »سعينا  للخزعيل( 
نقل  م��رشوع  بإنجاز  ال��ع��راق  يف  االوىل 
التموينية  البطاقة  مفردات  خمّصصات 
عام   الصادر   285 املرقم  القرار  حسب 
2013 واملعّدل له يف عام  2014 واذا تم 

الرشكات  بإمكان  املخصصات  تلك  نقل 
توّفر  ان  عروضها  قدمت  التي  االربعة 
للمواطن ما قارب ال� )11 مفردة غذائية( 
حتقق  ان  بإمكاهنا  وايضا  اجيايب،  امر  وهو 
تم  حيث  اش��ه��ر،  ارب��ع��ة  لفرتة  الكمية 
واالدارة  العاملة  وااليدي  املخازن  انجاز 
ومجيع  االبنية  وكذلك  انجازها  تم  ايضا 
التجهيزات اخلاصة تم االنتهاء من اعامهلا.

اساءة واضحة
التجارة  وزارة  ان  اخل��زع��يل:  واض���اف 
واهنا  العمل  يف  التلكؤ  هذا  وزر  تتحّمل 
واضح  وبشكل  تسء  والزالت  أساءت 
للشعب العراقي بسبب تأخري التعاقد مع 
الغذائية  املفردة  رداءة  وكذلك  الرشكات 
غري  اصبحت  منها  الكثري  ذل��ك  يف  ب��ام 
خالل  من  البرشي  لالستهالك  صاحلة 
عليها  واجريت  والرائحة  والطعم  اللون 
املعاجلات  الن  التحقيقات  من  الكثري 
ضعيفة من قبل احلكومات املركزية والذي 
يدفع الثمن هو املواطن الذي يعترب ضحية 
سوء العمل من قبلهم، وكذلك التباين يف 
توزيع املفردات الغذائية من حي اىل حي 

العطاء الحسيني
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يف  ألننا  ايضا  التجارة  وزارة  سببه  اخر 
املحلية  احلكومة  وبكوننا  كربالء  حمافظة 
فيها ليس لدينا علم بتغيري الكادر االداري 
اداري او حتضريات  واملدراء بدون سابق 

وهذا ما اربك عملنا.
التعاقد مع شركتين للتوزيع

وبني اخلزعيل: اصبح لدينا خرق يف توزيع 
رشكتني  مع  متعاقدون  ألننا  ال��رز  م��ادة 
وما  املواصفات  حسب  االوىل  للتوزيع؛ 
واالخرى  ال��وزارة،  قبل  من  اقرارها  تم 
يف غري املواصفات وتم اخذ عني من الرز 
العامة  الصحة  خمتربات  اىل  وارسلناها 
إلجراء الفحوصات ملعرفة هل هذه املادة 
ال  ام  العامة  والرشوط  للضوابط  مطابقة 
توزيع  وملراقبة  االخرية،  باآلونة  وخاصة 
املواد الغذائية لدينا يف اللجنة االقتصادية 
اخلصوص  هب��ذا  مشّكلة  جل��ان  ث��الث 
احلنطة  م��ادة  باستالم  خاصة  )االوىل 
هلا  حيسب  فانه  كربالء  ملحافظة  وبالنسبة 
اما  احلنطة،  ملادة  حمصول  اعىل  باستالمها 
الثانية فأهنا خاصة برقابة املطاحن  اللجنة 
والثالثة  يومي،  بشكل  يكون  وتقاريرها 
)الرز،  التموينية  البطاقة  مفردات  ملتابعة 
تقوم  ب��دوره��ا  ال��زي��ت(وه��ي  ال��س��ك��ر، 
بمتابعة الوكالء واملفردة الغذائية(، إضافة 

اىل اللجنة الرئيسية »الرقابية«.
هذا  خ��الل  وم��ن  قائال:  حديثه  واكمل 
حالة  يف  املواطنني  عىل  جيب  احل��ر  املنرب 
الوكيل  م��ن  ك��ان  اي خ��رق س��واء  مل��س 
بالتوزيع او رداءة مفردة او تغيري  اخلاص 
مادة فيجب اعطاءنا علم بذلك وسنتخذ 
االجراءات القانونية بحق املسء, وال نأمل 
مفردات  بتطور  التجارة  وزارة  من  خريا 
البطاقة التموينية النه من خالل عملنا يف 
اجيايب  عمل  اي  نلمس  مل  املحافظة  جملس 
من قبل وزارة التجارة وهذا االمر جيب ان 
يذكر الن كل املفردات الغذائية فيها تأخري 

بالتوزيع. 
وايصال���ه  الطحي���ن  م���ادة  توف���ر 

للمواطن بشكل سلس..
احلبوب  لتصنيع  العامة  الرشكة  مدير 
عيل  املهندس  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف 

هاشم 
م�����رزوق 

حت�����دث ق���ائ���ال: 
الرشكة  مل��ه��ام  بالنسبة 

هي  احل��ب��وب  لتصنيع  ال��ع��ام��ة 
فقط  الطحني  مادة  توزيع  عىل  املسؤولة 

والتي تعترب من مفردات البطاقة التموينية 
املواطنني بشكل سلس  كافة  اىل  وايصاهلا 
والنوعيات  اخل��دم��ات  افضل  وتقديم 
صحيح  بشكل  تسري  االمور  ومجيع  هلم، 
احلبوب  ان  باعتبار  عالية  وبانسيابية 
يف  عليها  نعتمد  والتي  متوفرة  املحلية 

عملية التوزيع.
مادة  وتوزيع  جتهيز  عملية  ان  واض��اف: 
عىل  امل��وزع��ني  ال��وك��الء  لكافة  الطحني 
املحافظة يكون بشكل متساوي وباملقابل 
 452 عددهم  البالغ  الوكالء  توزيع  يتم 
يف  العاملة  املطاحن  ك��اف��ة  ع��ىل  وك��ي��ل 
املحافظة والتي يبلغ عددها عرشة مطاحن 
بني حكومية واهلية وبشكل دوري ايضا 
لتاليف التفاوت احلاصل بني انتاج الطحني 
احل��دود  ضمن  تعمل  املطاحن  كل  الن 
املسموح هبا فهناك مطاحن تعمل باحلدود 

الدنيا واخرى تعمل باحلدود العليا.

إشاعات 
تثب���ت  ل���م 

صحتها
وب���ني م����رزوق: ل��دي��ن��ا رق��اب��ة 
الرقابة  دائ���رة  م��ع  بالتعاون  خ��اص��ة 
عمل  طبيعة  عىل  العام  املفتش  ومكتب 
الطحني  م��ن  عينة  وس��ح��ب  ال��وك��الء 
يف  املتوفر  الطحني  مع  مقارنة  املوجود 
املطاحن ومن خالل ذلك ملسنا ان بعض 
الوكالء يعتمدون بإشاعة مسألة الطحني 
املواطن  عزم  من  تقلل  والتي  )السيال( 
اىل  وبيعها  الشهرية  احل��ص��ة  ب��اس��ت��الم 
الوكالء باقل سعر وحذرنا الوكالء بعدم 
االشاعة  وهذه  االمور،  هذه  مثل  اشاعة 
ويف  ورسمي  قطعي  بشكل  لدينا  تثبت  مل 
حالة االثبات ستكون العقوبات االدارية 
متمثلة بالتنبيهات او االنذارات او سحب 
الفرد  »حصة  ان  مبينًا  الوكالة«،  رخصة 
كيلو   9 هي  شهريا  الطحني  من  الواحد 
فقط  دينار  يبلغ 100  بسعر رسمي  غرام 

للفرد الواحد«.
تخل���ق  الغذائي���ة  الم���واد  ش���حة 

التفاوت في التوزيع
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العطاء الحسيني

الرقابة  دائ��رة  مدير  حت��دث  جهته  وم��ن 
املقدسة  كربالء  ف��رع  واملالية  التجارية 
السبب  ان  قائال:  جاسم  ح��ادي  ع��ادل 
الرئيس يف قلة او تفاوت بتجهيز مفردات 
قلة وتأخري وصوهلا  التموينية هو  البطاقة 
لتجارة  العامة  الرشكة  قبل  اىل خمازننا من 
نحن  كالمي  عىل  دليل  وخ��ري  احلبوب 
اشهر  سبعة  وخ���الل   2017 ع���ام  يف 
زيت  حصص  ثالثة  بتوزيع  قمنا  سابقة 
وحصة  )السكر(  م��ادة  م��ن  وحصتني  
)رز( واحدة، وهذه الشحة يف املواد ختلق 
تفاوت بالتوزيع من منطقة واخرى ويعود 
السبب يف ذلك لقلة ختصيص املوازنة من 
بالنسبة  واضاف:  املركزية.  احلكومة  قبل 
معمل  من  عليه  فنحصل  السكر  لتمويل 
وكذلك  بابل  حمافظة  يف  االه��يل  االحت��اد 
وب��دوره  االحت��اد  رشكة  من  الزيت  م��ادة 
اختر لنا الكثري من االمور، فامدة السكر 
طن   250 بحدود  املحافظة  حتتاج  مثال 
 150 بحدود  الواصل  والتجهيز  تقريبا 
املوجودة  الكمية  بتوزيع  نقوم  وهبذا  طن 
عىل بعض املناطق وبانتظار الباقي ونعتمد 
وكذلك  اوال،  بالتوزيع  الفقرية  املناطق 
 1200 بحدود  بالشهر  فنحتاج  الزيت 
طن،   1000 بحدود   لنا  والواصل  طن 

بحسب قوله.
وبني: دورنا كبري بمراقبة الوكالء ومتابعة 
بمتابعة  ومطالبني  مستمر  بشكل  اعامهلم 
اصل  من  شهر  لكل  وكيل   50 من  اكثر 
نستقبل  وك��ذل��ك  تقريبا  وك��ي��ل   900

سواء  املواطنني  شكاوي  مستمر  وبشكل 
دائ��رة  اىل  باحلضور  او  باهلاتف  كانت 
الرقابة واي شكوى تقدم ضد الوكيل فانه 
حياسب وتوجيه االنذار او االنذار النهائي 
ملدة  وكيل  اق��رب  اىل  الوكالة  وحت��وي��ل 
درجة  اىل  االستبيان  واجراء  اشهر  ثالثة 
الغاء الوكالة بشكل هنائي، ورصدنا عدة 
او  اخ��رى  مبالغ  اضافة  ومنها  خمالفات 
اىل  فيه  تواجده  او عدم  املحل  نظافة  عدم 

غري ذلك من املخالفات.
نسب التوزيع

ان »ح��ص��ة كل  اي��ض��ا:  ق��ول��ه  وج���اء يف 
هي  التموينية  البطاقة  مفردات  من  فرد 
 3( و  السكر(  من  كيلوغرام   2( بمقدار 
واحدة،  زيت  وعبوة  الرز(  من  كيلوغرام 
مقابل مبلغ 500 دينار عن كل فرد، 400 
للطحني،  دينار   100 و   للغذائية  دينار 
الوكالء  مجيع  بتوجيه  فرتة  ومنذ  وقمنا 
التابعة  ال���وارث  مطبعة  مع  وبالتعاون 
للعتبة احلسينية املقدسة اىل طباعة كارتات 
رسمية وبأسعار منخفضة خاصة باستالم 
مفردات البطاقة التموينية لكل عائلة، من 
الغذائية  املواد  استالم  تاريخ  معرفة  أجل 
الكارت  هذا  خالل  ومن  منتظم  بشكل 

يمكن ضامن حق املواطن والوكيل.
تذمر المواطنين

امل��واد  توزيع  وكيل  هو  املتحدثني  اخ��ر 
الغذائية يف منطقة باب السالملة بمحافظة 
ب��دوره  ال��ذي  احلسني  عبد  عيل  كربالء 
قال: ساعَد اهلل املواطنني عىل هذا الوضع 
املرتدي بسبب قلة توزيع مفردات البطاقة 
عندما  يتذمر  منهم  فالبعض  التموينية 
املايل  املبلغ  يدفع  فقط وهو  الزيت  يستلم 
والرز،  السكر  ملادة  حاجته  ظل  يف  كاماًل 
ونحن االن وللشهر السادس عىل التوايل 

مل نستلم مادة الرز وألسباب جمهولة.
منطقة  يف  امل��واط��ن��ني  اغ��ل��ب  واض���اف: 
صعب  م��ادي  وض��ع  ذو  السالملة  ب��اب 
البطاقة  مفردات  اىل  احلاجة  بأمس  وهم 
التجارة هي من تتحمل  التموينية، وزارة 
املواطنني  عىل  الغذائية  امل��واد  توزيع  قلة 
من  كاملة  املالية  املبالغ  يستلمون  الهنم 

نفسه  وبالوقت  املركزية  احلكومة  قبل 
الدول  باقي  الثمن يف  املواد رخيصة  تلك 
توزع  التي  الغذائية  املواد  وان  اخلارجية، 
النوعية  رديئة  ولكنها  قلتها  رغم  حاليا 
سواء عىل مستوى الزيت والرز، وبالنسبة 
مادة  توزيع  يفضلون  املواطنني  لألغلب 
الرز اهلندي عىل غريه من املناشئ حتى وان 
تم تقليص التوزيع من ثالثة كيلوغرامات 

اىل كيلو ونصف. 
اتهام باطل وانعدام الفوائد

واكمل قوله: بالنسبة لقيام الوكالء بتغيري 
مفردات البطاقة الغذائي��ة فهذا االمر غري 
صحيح اطالقا ألنه من غري املمكن القيام 
هبذه االمور التي ال متس االس��الم بصلة، 
واهن��ا يف االص��ل رديئ��ة جدا وتس��تخدم 
اغلبها لعلف احليوانات، اما بالنس��بة ملادة 
الطحني فباإلمكان تبديلها ولكن ال اعتقد 
ذلك وان حصل هذا االمر فانه بنسبة قليلة 
ج��دا ال تتجاوز 1% م��ن املجموع الكيل، 
ونح��ن ك��وكالء مل نحصل عىل اي��ة فائدة 
مالية من خ��الل توزيع مف��ردات البطاقة 
التمويني��ة ولكن يف الوقت نفس��ه نواصل 
العم��ل احرتاما لبعض االهل واالصدقاء 

الذين يعتمدون علينا من هذه الناحية.
حلول يجب االخذ بها

هذه  ع��ىل  وللقضاء  ذل��ك  خ��الل  وم��ن 
عىل  ك��ب��ريا  عبئا  شكلت  ال��ت��ي  االزم���ة 
االقتصادية  الناحية  من  العراقي  املواطن 
جاهدا  هبا  العمل  جيب  حلول  عدة  هناك 
البطاقة  مفردات  خمصصات  نقل  ومنها 
القرار  حسب  حمافظة  كل  اىل  التموينية 
املرقم 285 الصادر عام  2013 واملعدل 
له يف عام  2014 حتى يتسنى للحكومة 
عدد  يناسب  بام  مفرداهتا  جتهيز  املحلية 
سكاهنا وسد النقص احلاصل، واالرساع 
بتجهيز  اخلاصة  الرشكات  مع  بالتعاقد 
وال��ت��ي  التموينية  ال��ب��ط��اق��ة  م��ف��ردات 
التجهيز،  بعملية  ملزمة  تكون  بدورها 
قبل  من  املوازنة  ختصيص  زيادة  وكذلك 
اكرب  بشكل  واالهتامم  املركزية  احلكومة 
الدخل  ذوي  وخاصة  املواطنني  برشحية 

االقتصادي املحدود.
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فلام أحرض بني يدي امللك، تعجب امللك 
ومل  كثريا  به  يرحب  مل  ولكن  صنعته  من 
هذا  يف  واتفق  يتصور،  كان  كام  به  حيتف 
وكان  امللك  إىل  رجل  دخل  أن  الوقت 
احرتاما  امللك  فقام  ح��ارضا،  السكاكي 
فسأل  حمله،  يف  وأجلسه  الرجل  لذلك 
عنه السكاكي فقيل انه من العلامء ، ففكر 
هذه  من  كان  لو  أنه  نفسه  يف  السكاكي 
يطلبه  ك��ان  ما  إىل  أق��رب  لكان  الطائفة 
من الفضل والرشف والقبول. خرج من 
قد  ذاك  إذ  العلوم وكان  لتحصيل  ساعته 

ذهب من عمره ثالثون سنة.
وذات يوم قال له املدرس: لعلك يف سن 
أن ذهنك ال  وأرى  التعلم  فيه  ينفعك  ال 
أخذ  العلم.ثم  اكتساب  عىل  يساعدك 
جلد  الشيخ  »ق��ال  املسألة  ه��ذه  يعلمه 
يكررها  وجعل  بالدباغة«  يطهر  الكلب 

السكاكي  جاء  الغد  من  كان  فلام  عليه. 
ال��درس  يعيد  أن  أس��ت��اذه  منه  وطلب 
السكاكي:  فقفال  باألمس  ق��رأه  ال��ذي 
بالدباغة.  يطهر  الشيخ  جلد  الكلب  قال 

فضحك منه احلارضون.
صدره  وضاق  نفسه  من  السكاكي  يئس 
أن  فاتفق  واجل��ب��ال  ال���رباري  إىل  فخرج 
رأى قليال من املاء يتقاطر من فوق جبل 
ثقب  فيها  ظهر  وقد  صامء،  صخرة  عىل 
التقاطر، فاعترب هبذه وقال:  أثر ذلك  من 
وال  الصخرة  هذه  من  بأقسى  قلبي  ليس 
يتأثر  ال  حتى  منها  بأصلب  خ��اط��ري 
إىل  ثانية  ورج��ع  والتحصيل،  بالدرس 
املدرسة بعزمه الثاقب حتى فتح اهلل عليه 
قصب  وح��از  واملعارف  العلوم  أب��واب 

السبق عىل مجيع أهل زمانه.
السكاكي يف سطور..

اكي عامل بالعربية  كَّ يوسف بن أيب بكر السَّ
رساج  وهو  خوارزم،  أهل  من  واألدب، 
بكر  أيب  بن  يوسف  يعقوب  أب��و  الدين 
اخلوارزمي  اكي  كَّ السَّ عيل  بن  حممد  بن 
احلنفي، ولد سنة 555 ه� / يف خوارزم، 
املاليع  قرى  من  الكندي  قرية  يف  وتوىف 
ثالث  السكاكي  ويعد  ه�،   626 سنة  يف 
علامء البالغة يف القرن السادس اهلجري، 
ألف كتابه مفتاح العلوم يف علوم البالغة 
اعجاز  بموضوع  ربطها  دون  الثالثة 
وهو  عامًا،  عرش  اثني  يف  وصنفه  القرآن 
املعاين(  )علم  مصطلح  اطلق  من  اول 
القاهر  عبد  سامها  التي  املوضوعات  عىل 
فهو  النحو،  معاين  او  النظم  يف  اجلرجاين 
وبيان  معاٍن  اىل  البالغة  قسم  من  اول 

وحمسنات.

كان عالم البالغة )الس������كاكي( في بداية أمره حدادا، فصنع ذات يوم محبرة 
صغيرة من حديد وجعل لها قفال عجيبا وأهداها إلى ملك زمانه.

عالٌم وأثر
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عليه  احلسني  تاريخ  لكتاب  املؤلف 
الذات  سمو  يف  املعنى  )سمو  السالم 
اشعة من حياة احلسني( الشيخ عبد اهلل 
الرجل  هذا  1996م(،  )ت  العالييل 
يف  وخ��ّري��ت  العربية  اللغة  يف  ضليع 
فالذي  ال��وص��ف،  يف  واري��ب  الكتابة 
يطالع كتابه تاريخ احلسني عليه السالم 
هنا  ولكن  الذكر،  انف  وصفنا  يالحظ 
الكتاب  احد  اثاره  ما  بسبب  وقفة.  لنا 
انا  اك��رر  موسوعته  انتقدت  عندما 
الكاتب،  وليس  الكتاب  عن  احت��دث 
مصانة  ومنزلته  حمفوظ  شانه  فالكاتب 
اقول هنا  ان شاء اهلل،  ورحة ريب تسعه 
يف الكتاب هنات وانات، الكاتب رحه 
السالم  عليه  احلسني  سرية  وصف  اهلل 
وتدقيق  حتقيق  اىل  بحاجة  مصادر  من 
انه  ص350  يف  ذكر  انه  من  وبالرغم 
حد  يف  احلسني  سرية  عن  روي  ما  ذكر 
ما  الرواية واخلرب، وبعيدا عن  تصحيح 
يعتقده الرجل وهو من اهل السنة اال ان 
هنالك روايات اموية اعتمدها يف كتابه 
هذا ليست حمل اعتبار. من بني اساليب 
الوضاعني يف السنة النبوية زمن الدولة 
الثناء  عبارات  استخدام  هي  االموية 
طعن  وتضمينها  ما  رواي��ة  يف  القوية 
يف  طالعته  ما  وهذا  اخرين  باشخاص 
موجه  فالنقد  احلسني،  تاريخ  كتاب 
ان  وللقراء  للباحثني  وتنبيه  للوضاعني 
اموية.  دسائس  هكذا  عليهم  تنطيل  ال 

اشار االستاذ رحه اهلل يف كتابه يف فصل 
عليه  احلسني  االمام  كرم  عن  يتحدث 
السالم فيقول يف ص 130 » ان معاوية 
عليهام  واحلسني  احلسن  اىل  هدايا  بعث 
وارسل  واخرين  عمر  ابن  واىل  السالم 
سيرفوها،  كيف  يتابعهم  بان  رسوله 
السالم  عليه  احلسن  االم��ام  ان  فذكر 
الطيب  من  شيئا  نساءه  نيل  يف  صفها 
ينتظر  الباقي ملن يف حرضته وال  وهيب 
السالم  عليه  احلسني  االمام  اما  غائبا، 
فانه صفها عىل ايتام شهداء صفني...« 
احلسني  ك��رم  الفصل  ع��ن��وان  والن 
الكريم  ال��ق��ارئ  ف��ان  ترفه  وحسن 
سيكون اهتاممه اىل كيفية ترف االمام 
عنوان  الثبات  السالم  عليه  احلسني 
االمام  من  نال  الوضاع  بينام  الفصل، 
هلا  اراد  باكاذيب  السالم  عليه  احلسن 
السالم.  عليه  احلسن  بتاريخ  تلصق  ان 

التي  تلك  كثرية  الروايات  هذه  ومثل 
انه  حتى  بل  كتابه  يف  الكاتب  اعتمدها 
وفق  تارخيي  بحدث  رايه  اعطاء  حياول 
انه  ولو  للحدث  املعطيات  من  الظاهر 
اكتفى بنقل االحداث فقط لكان افضل 
له ولكتابه مثال ان اخلليفة االول هو ابو 
ابعاد  اىل  الضوء  تسليط  واما  فقط  بكر 
ختليفه فهذا يؤدي اىل جتاذبات فاخللفاء 
التسلسل  حسب  ويذكرون  اربعة  هم 
هذا هو التاريخ وليحتفظ كل مسلم بمن 
يراه االفضل. يعود الكاتب فيعقب عىل 
خالفة امري املؤمنني عليه السالم فيقول 
عنه بانه فشل يف سياسته ونجاح سياسة 
السبب  اص��اب  التعقيب  ويف  معاوية 
ووصف  العبارات  صياغة  يف  واب��دع 
السالم  عليه  امل��ؤم��ن��ني  ام��ري  سياسة 
ومعاوية  عيل  سياسة  درسنا  لو  باهنا« 
والسياسة  النفس  علوم  مناهج  عىل 
واالجتامع والقانون، نرى عمق سياسة 
ونرى  خططه  ورجاحة  ونفوذها  عيل 
دقيق  لنظر  وهي��دم  يبني  كيف  ايضا 
النتائج  جاءت  ولكن  موفق«،  وتفكري 
جممل  ح��وال��ي��ه.  م��ن  بسبب  عكسية 
يقراه  ان  جيب  يقراه  وملن  رائع  الكتاب 
اال  يعتمده مصدر  بدقة وامعان وان ال 
بالروايات التي تتحدث عن جمون يزيد 
الدولة  تدين  التي  ال��رواي��ات  وبعض 
واق��رار  اموية  مصادرها  الن  االموية 

العقالء عىل انفسهم حجة.

ودس الروايات
وقفة مع العاليلي وتاريخ الحسين )عليه السالم( 
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املرء يف كثري من األحيان بوجع ال  يشعر 
يعرف مصدره، مع أنه يكون سببًا بسيطا 
أمور  مخسة  وثمة  إليه،  ينتبه  ال  وبدهييًا 
مدرجة يف قائمة عملنا اليومية تسبب لنا 

األمل والوجع..
الغضب: إن كبت الغضب قد يسبب لك 

األمل والوجع يف الظهر.
يتعرض  م��ن  أن  إىل  ال��ب��اح��ث��ون  يشري 
يف  ب��أمل  يشعر  غضبه  ويكبت  لالنزعاج 
العضالت  تقّلص  بسبب  ظهره،  أسفل 
وتشّنجه. لذلك عليك دائام التنفيس عن 
غضبك ومصارحة اآلخرين بآرائك. أما 

إن كنت ترفض هذه الوسيلة، فبإمكانك 
كتابة أفكارك وتدوينها عىل ورقة.

الذكي  اهلاتف  يكون  قد  الذكي:  اهلاتف 
مع  ال��ت��واص��ل  عليك  تسهل  وس��ي��ل��ة 
أصدقائك وأقربائك يف كل أنحاء العامل، 
إال أنه من املمكن أن يسبب لك اإلزعاج 

أيضًا واألمل.
أذنك وكتفك  إن كنت تضع هاتفك بني 
آن  يف  ع��دة  مهامت  إنجاز  من  لتتمكن 
يعرف  ملا  رقبتك  تعرض  فأنت  واح��د، 
زمنية  مل��دة  اجلانبي  االنحناء  بموقف 
الرقبة  يف  آالم���ًا  يسبب  ه��ذا  ط��وي��ل��ة. 

ذراعك.  أسفل  يف  وخز  وحتى  والكتف 
إن كان اتصالك اهلاتفي يستغرق أكثر من 
األذن  سامعات  باستخدام  عليك  دقائق 

لتفادي األمل.
وتوقع  األم��ور  تضخيم  األس��وأ:  توقع 

األسوأ يسبب اإلجهاد والتوتر لك.
فتشعر  واألمل،  املشاعر  بني  رابط  ثمة  إذ 
األمل  متركز  بسبب  جسدك  يف  ب��أمل  تاليًا 

واملشاعر يف املنطقة نفسها من الدماغ.
كبري  عدد  عىل  ترد  أن  عليك  النوم:  قلة 
املنزل  تنظيف  االلكرتونية،  الرسائل  من 
آخر  يف  نومك  تضع  ال  ثيابك..  وترتيب 
قائمة أعاملك اليومية، بل اجعلها األهّم. 
النمو  هرمون  النوم  أثناء  اجلسم  ينتج 
حدة  من  للتخفيف  ال��رضوري  البرشي 
اآلالم. االمر الذي جيعل من األشخاص 
بثالث  عرضة  أكثر  األرق  يعانون  الذين 

مرات لألمل والوجع.
خلف  اجل��ل��وس  أن  تعتقد  ق��د  العمل: 
مكتبك ال يسبب لك األمل ألنك ال تصنع 

أّي جمهود، غري أنك خمطئ.
البيئة  ولغاية  جلوسك  وضعية  من  فبدءًا 
يؤدي  ذلك  كّل  العمل،  يف  بك  املحيطة 
جتلس  أال  ح���اول  واألمل.  ال��وج��ع  إىل 
واحرص  الكومبيوتر  شاشة  أمام  مطواًل 
الضجيج  عن  وابتعد  دائ��اًم،  احلركة  عىل 
واملشكالت لتحمي نفسك من األوجاع.

- خصص بعض الدقائق يوميا للتفكري، كم ستكون حياتك افضل بدون غضب
- عندما تشعر بالغضب يتصاعد عندك استعذ باهلل .

- ارشب بعض املاء اذ يورث اهلدوء للجسم .
- حاول ان تكون اكثر صربا. بغض النظر عن مدا صعوبة املوقف.

- كن اكثر تساحما اجتاه الناس حتى اجتاه الناس اللذين ال حتبهم
- عليك بالتفكري االجيايب

- ال تأخذ كل يشء عىل حممل اجلد فاألمر ال يستحق ذلك .
)تذكر ان لكل شخص رأيه او رأهيا اخلاص، يمكنك ان ختالفهم الرأي ولكن ابق 

حمافظا عىل لباقتك ودبلوماسيتك واخرت ردك هبدوء(.

موارد بشرية

آالمــك  أســباب  علــى  تعــرف 
اليومية؟

بعض الخطوات التي تساعدك للتخلص من الغضب؟
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احلاجة  بقدر  مهم  الطفولة  يف  يشء  ال 
من  فقط  ليس  األب،  بحامية  للشعور 
املستوى  عىل  بل  اجلسدية،  القوة  منطلق 
السالمة  تفرتض  لذا  أيضًا،  الوجداين 
بتواجده  األب  ع��ىل  واج��ب��ا  االرسي���ة 
القيام  بنفسه  ليتوىل  أرست���ه،  حياة  يف 
تؤكده  ما  وهو  اطفاله،  جتاه  بمسؤولياته 
يف  األب  دور  لتفعيل  املشرية  الدراسات 
تنشئة االطفال، فام يغنيهم يف التغلب عىل 
املشاكل السلوكية امهية وجود أب ناجح 
يف  جدا  مهم  كعامل  االرسي��ة،  احلياة  يف 

التميز اجتامعيا ودراسيا لألطفال.
مجيلًة  صورا  الكريم  القرآن  عرض   وقد 
وسليامن  داود  اهلل  كنبي  اآلب��اء  دور  عن 
)عليهم  وحييى  وزك��ري��ا  واب��ن��ه  ول��ق��امن 
السالم(، وخصص سورة كاملة يف تربية 
)عليه  يعقوب  النبي  قصة  يف  كام  األبناء 
يوسف  س��ورة  يف  أوالده  مع  ال��س��الم( 
}َلَقْد  الرتبوية:  النقاط  بعض  منها  لنتعلم 
ائيِليِنَي{  ليِلسَّ آَياٌت  َوإيِْخَوتيِهيِ  ُيوُسَف  يفيِ  َكاَن 

- )يوسف 8(.
أو  بيان  إىل  املختر  هذا  يف  نحتاج  وال 
واضحة  ألهنا  املحكامت  اآلي��ات  تفسري 

هذا  يف  هيمنا  ما  بل  وامل��ع��اين؛  الكلامت 
املحور بيان النقاط الرتبوية التي جسدها 
يف  سبيال  منها  لنتخذ  أبنائه  مع  الوالد 

تربيتنا ألطفالنا.
أما النقاط الرتبوية التي ترح هبا سورة 

يوسف فهي:
تقريب  ال��س��ورة  بداية  من  نالحظ   -1
األب لولده الصغري بحيث يصل لدرجة 
انه قص الرؤيا عليه، وهو ما يدل عىل قوة 
العالقة والتواصل بني األبن ووالده، ثم 
الكبار،  إخوته  حلسد  األب  معرفة  نرى 
بعدم  السالم(  )عليه  يوسف  ينصح  لذا 

قص رؤياه عىل إخوته الكبار.  
2 - ثم يبني تعريف األب البنه بفضل اهلل 
ُمَك ميِن  َك َوُيَعلِّ َتبيِيَك َربُّ عليه: }َوَكَذليَِك جَيْ
يليِ اأَلَحاديِيثيِ َوُيتيِمُّ نيِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعىَل  َتْأويِ
َقْبُل  ميِن  َأَبَوْيَك  َعىَل  َأمَتََّها  َكاَم  َيْعُقوَب  آليِ 
يٌم{ -  يَم َوإيِْسَحَق إيِنَّ َربََّك َعليِيٌم َحكيِ إيِْبَراهيِ

)يوسف/6(.
3- ومن هنا نرى كلام كان األب قريًبا من 
من  األب  ومتكن  عالقتهام،  تقوت  ابنه، 
معرفة طبيعة ابنه ومواهبه، وبالتايل متكنه 

من رسم مستقبله بام يتوافق مع طبيعته. 

توجه  ال��ت��ي  ال��رتب��وي��ة  األم���ور  م��ن   -4
السورة الكريمة اليها هي احلسد الذي قد 
مع  الكبائر كام حصل  الشخص يف  يوقع 

أخويت يوسف )عليه السالم(.
خالل  املناسب  األب  ج��واب  نرى   -5
ع��رض  يف  ي��س��ت��م��ر  األرسي  احل�����وار 
األب  ومراعاة  وتصويرها،  األح��داث، 
قبل  التهمة  هل��م  ي��وج��ه  مل  اذ  ألوالده 

وقوعها..
إنشاء  رضورة  من  كذلك  نستفيد   -6
السبيل  إذ هو  اآلباء واألبناء،  احلوار بني 
اآلباء  ينشط  كام  األبناء،  مهارات  لتنمية 
يف التفكري يف مشاكل األبناء وحلها، وأن 
الدليل والربهان، وأن  إقامة  يدرهبم عىل 

يتجاوب معهم لنتائج احلوار.
مواجهة  كيفية  ال��ق��رآن  يعلمنا   -7
شعار:  برفع  والعامة  األرسية  األحداث 
َما  َع��ىلَ  امْلُْسَتَعاُن  َواهلّلُ  مَجيِيٌل  }َفَصرْبٌ 
ورضورة  )ي��وس��ف/18(،   – ُفوَن{  َتصيِ
ابتعاد اآلباء عن إظهار العصبية الفارغة، 
تفويض  يف  جديًدا  منهجًا  لنا  فيكشف 
اجلميل  والصرب  تعاىل،  احلقيقة هلل  كشف 

بال ضجر وال ملل.

موارد بشرية

مواهب اخلطيب

ما ال تعرفه 
عن دور
 االب 

الناجح؟
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مشاركات

بعض  جتاذب  العامة  املكتبة  يف  يوم  ذات 
فتوى  حول  احلديث  أطراف  األصدقاء 
الشعبي  واحلشد  العليا  الدينية  املرجعية 
كتب  ب��ني  أتصفح  كنت  بينام  امل��ب��ارك 
التأريخ للبحث عن معلومة معينة، وبني 
دراسة  العبارة:«إن  قرأت  أحدها  أسطر 
التاريخ ال ينبغي أن تكون ميدانا للسلوة 
وتزجية الفراغ، ومهام فصل عامل الزمن 
قائمة  فالفرصة  واحلديث  احل��دث  بني 
ألخ��ذ ال��درس وال��ع��ربة.. وع��ىل داريس 
والتاريخ اإلسالمي  التاريخ بشكل عام، 
رسد  يتجاوزوا  أن  اخلصوص  وجه  عىل 
أو  القتىل  بإحصاء  واالك��ت��ف��اء  احل��دث 
ويغوصوا  ذاك،  أو  احلدث  هلذا  اجلرحى 
ومنتهني  األسباب  عن  باحثني  العمق  يف 
إىل نتائج جتعل دارسة املايض سّلاًم للنجاة 
وحتليل  واملستقبل.  احلارض  يف  اهلل  بإذن 
دراسة  أه��داف  من  كبرٌي  هدف  الوقائع 
التارخيية  الدارسة  تصبح  وبدونه  التاريخ 

جتميعًا ال يسمن وال يغني من جوع.«
العبارة  ق��رأت  أصدقائي  إىل  فالتفت 
لتأرخينا  استقراء رسيع  قائاًل: يف  وعقبت 
املعاص يف العراق، يمكن القول أن أربع 
عقود مرت وعراق التضحيات ينزف دمًا 
شتى  يف  املرشدين  أبناَئه  ينزف  ودمعًا.. 
للسارقني،  ثرواتيِه  وينزف  األص��ق��اع.. 
فالوحوش الكوارس-عىل مر العهود- ما 

ادخرت وسعًا يف هنشه بمخالبها وأنياهبا، 
ح��ت��ى مت��خ��ض ال���رش ب��ك��ل ب��ؤس��ه عن 
قوى  صنعتها  أوغاد  رشذمة  )داعش(!.. 
الباطل والطغيان بام هلا من نفوذ وسلطان 
فزحفوا  ف��س��ادًا،  األرض  يف  لتعيث 
تدعمهم  األط��ه��ار  األئ��م��ة  ع��راق  نحو 
لتدنيس  التكفري  بفتاوى  النتنة  الضامئر 
املقدسات.. وهنا كانت للمرجعية الدينية 
العليا امللهمة ذلك املوقف املشهود املؤيد 
دكت  التي  الفصل  والكلمة  اهلل  بعناية 
املباركة..  الفتوى  فكانت  البغاة،  أوكار 
التأريخ  سيكتب  م��اذا  سألتهم:  وهنا 
املنصف عنها برأيكم؟.. وهذا ما أثمرته 

بعض كلامت احلوار:
هي  عظيم..  باعتزاز  التاريخ  •سيكتب 
غياهب  لتهدم  أرشق��ت  ه��دى  شمس 
املكر بعراق الصابرين، هي عصا موسى 
عيل  سيف  هي  يأفكون،  ما  تلقف  التي 
ومن  األم��وي  البغي  هامات  يفلق  وهو 
البغاة واملرشكني  لف لفهم ويفري مجوع 
ومن سار عىل ضاللتهم، هي صخة تلبي 
نداء احلسني  اخلالد إىل يوم النشور )هل 
من ناص ينرنا؟(، هي راية من رايات 

القائم املؤمل والعدل املنتظر بإذن اهلل.
صحائف  عىل  مزهوًا  التأريخ  •سيكتب 
عشقًا،  باهلدى  ذابوا  وشيبًا  فتيًة  أن  النور 
بحب  عابٌس  ُج��نَّ  كام  بالشهادة  وُجّنوا 

ال��دروع،  عىل  القلوب  لبسوا   ،احلسني
يف  فارخصوا  تعاىل  هلل  إال  الركوع  أب��وا 
تسابقوا  ملكوا..  وم��ا  أعامرهم  سبيله 
الزاكية  دمائهم  ب��ذل  عىل  ويتسابقون 

ليزلزلوا بفيضها أركان الكفر واإلحلاد..
أم  املرجفون  -ش��اء  التأريخ  •سيكتب 
وشهادة  وال��داين،  القايص  شهادة  أبوا- 
أهبرت  قد  الفتوى  أن  والعدو،  الصديق 
من  ندائها  لّبى  من  حله  بام  أمجع  العامل 
قبل  ال  ضاربة  قوة  فكانوا  خملصة  عقيدة 
انتصارات..  من  حققته  بام  للدواعش 
ُ َفاَل َغاليَِب َلُكْم...(( آل  ُكُم اهللَّ ))إيِْن َيْنُرْ

عمران/ 160
الفتوى  أن  يقينًا  ال��ت��أري��خ  •سيكتب 
حني  الرشفاء  العراقيني  وحدت  املباركة 
احلشد  فكان  متزيقه،  املكر  ثعابني  أرادت 
األطياف،  لكل  مزجيًا  املبارك  الشعبي 
مذاهبهم  اختالف  عىل  املسلمون  لبى  إذ 
اختالف طوائفهم وغريهم  واملسيح عىل 
من مكونات هذا الشعب نداء املرجعية، 
وبرشاهم  ولبى  النداء  سمع  من  فبورك 
َآَمُنوا  ي��َن  ��ذيِ ))الَّ العظيم  اهلل  كتاب  من 
يِْم  يِ بيَِأْمَواهليِ َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يفيِ َسبيِيليِ اهللَّ
َوُأوَلئيَِك  يِ  اهللَّ ْنَد  عيِ َدَرَجًة  َأْعَظُم  ْم  هيِ َوَأْنُفسيِ

ُهُم اْلَفائيُِزوَن(( )التوبة:20 / 22(
نعم هذا أقل ما سيكتبه التأريخ.. وَسرَيَكُع 

واتيِر َفْخَرًا! ُخوَن َعىَل تلك السَّ امُلؤرِّ

صادق مهدي حسن

َسَيرَكُع 
ُخوَن! الُمؤرِّ
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مشاركات

وسع  يف  رزق��ًا  املرء  يطلب  أن  عيبًا  ليس 
وليس   . ذل��ك  اىل  رب��ه  دع��اه  إذ  االرض 
ولعياله،  له  مأمنا  االنسان  يطلب  أن  عيبًا 
وان جيد الراحة الالزمة الستقرار روحه . 
وليس عيبًا اذا حاول االنسان تغيري واقعه 
املر من خالل التجارب التي جيرهبا، لعل 
وعسى ان جيد حاًل ألزماته . وليس عيبًا 
أن يطلب الوسائل احلديثة لتطوير أفكاره 
اجياد  عىل  االنسان  يعمل  أن  عيبًا  وليس 
أو  مواهبه  الكتشاف  العبقرية  امل��دارس 
 ، وحل  عىل  سري  ليس  هذا  كل   . تنميتها 
من  الم  حرماٍن  وال  لوطن،  خذالن  وال 
أبٍن هلا، وال استضعافًا ألمٍة لطاملا خذلت 
سنني  الزم  اٍب  ظن  ختيب  وال  ابنائها!! 
العمر مراقبا فلذات كبده تكرب امام عينه . 
كل هذا ما هو اال ثورة عىل سحب اجلهل 
الداكنة وطرٌد لتلك االوهام امُلضعفة ، وما 
امليلء  تراثنا  لنا  خلفها  لقيود  كٍر  اال  هو 
باالزمات. كل هذا ما هو اال حتطيم لتلك 
العادات التي تربوا عليها وكانت من اكرب 
اخلارج عليها  ارتكبت بحق  التي  اجلرائم 
إنسانيته،   شخص  ع��ن  ي��داف��ع  كانسان 
االزمات  من  كومٍة  بني  امل  عن  ويبحث 
 .. امل��ع��ان��اة   .. الضعف   .. وال��ض��ع��ف 
االزمات... كل هذه )النادرتاليات( التي 
العظيمة،  امتنا  جسد  عىل  ورشبت  اكلت 
االمة  أضحت  كربياءه،  سقف  واعتلت 
املغذيات  سائر  عليها   . هلم  طاولة  كأهنا 

قد   .. جياع  السقف  هذا  وحتت  الرائعة 
يعرفون  اهنم ال  ان قلت لك  ال تصدقني 
ظنًا   . والتفاحة  اللحم  قطعة  بني  الفرق 
منهم اهنام من جنٍس واحد! بينام يف االعىل 
وتبتهج  للتتغذى  املعاناة  تلك  كل  تسكن 
من  املزيد  بإضفاء  يفكرون  وأصحاهبا   ،
 . الطاولة  املتعة عىل معاناة املساكني حتت 

ليس هذا مهم!! .. ليس هذا مهم !!
ُأصيب  أو  ُأخ��ط��ئ  ق��د  امل��ه��م؟  ه��و  م��ا 
اعرف  !ولكني  اخويت وأحبتي  وليعذرين 
ان  جيب  وم��ن  ؟!  هو  من  املعاناة  سبب 
كمسبٍب  امل��ع��ان��اة  تلك  سبب  يتحمل 
رئيس؟! أقوهلا براحة انا اول االسباب 
التي تعصف يف بالدي!! ارى اخي مبتسم 
من  عرفنا  عظيم  بصوت  ويصيح  وفرح 
هو املسبب! لكنه بأنانيته نسى انه رشيكي 
يف كل هذا ، وما حالنا اليوم اال هو رشاكة 
وما   ، ضعفه  سبب  اجلميع  نحن  نتقاسم 
والتقلب  الضعف واالضطهاد  من  نعانيه 
حد  فيه  كلنا  واهل��روب  والقتل  والدمار 
واحد، وليس بيننا تفاوت بالشكل واهليئة، 
واسمرنا  أح��رن��ا  و  أبيضنا  و  فأسودنا 
احلمراء  ودمائهم  الوردية  بمزاجياهتم 
الوضع  تغري   . معاناتنا  يف  اشرتكوا  كلهم 
وبدت   ، اخ��ويت  ام��ام  احل��دود  وفتحت 
عىل  احبتي،  مني  ترق  اهلجران  قوارب 
سطح البحر تطوف هناك كأهنا رسب من 
احلجاج بيض القلوب، رسقتهم معاناهتم 

امانيهم،  الزماُن هبم فشظى  وَغدَر   ، مني 
وقتل احالمهم ، فامت من مات ، وحزن 
عىل ذلك من حزن، وما فائدة احلزن وقد 
خرت زوجي وعيايل ، وخرت اموايل 
وعميل ، األفظع وطني الذي تركته خلف 

ظهري، ومل ارى غري أنانيتي...
ألين  !؛  استحقها  اخلسارة؟!  استحق  هل 
من قررت امليش مع املاشني عىل الوحل ، 
العيش  لكسب  والتودد  املسكنة  وطلبت 
استحقها!..  العفيف.  الرزق  اطلب  ومل 
واألم��ان  ال��راح��ة  لطلب  اخ��رج  مل  ألين 
لعيايل انام طلبت حرية غري حمدودة بحدود 
وكأين انسان بال مبدأ. لذلك استحق هذا 
التغيري  هذا  واستحق  بحيايت،  العصف 
استحقها  نعم   .. عمري  ايام  يف  االس��ود 
!! فطني بالدي كان يستحق مني دمائي، 
الصرب  ساحةيِ  اىل  االندفاع  االوىل  وك��ان 
من  ب��داًل  الغي  عتمُة  لدفع  ؛  وال��ك��ف��احيِ
اجتاوز  قد   .. املجونيِ  وطن  عن  البحث 
إذا   .. هلدف  هناجر  لن  نحن  واقول  احلد 
ومل  الفكر،  نطلب  ومل  العلم،  نطلب  مل 
فكل  هبا،  اتينا  التي  الذهنيات  مجلة  نغري 
ما فعلناه هو جمرد نسياٌن لذلك امللقى عىل 
ضفاف الشاطئ ، وصفقنا ملن قتله .. فهل 

عرفت مَل نحن ماشون عىل الوحل ؟!

الماشــون على كومٍة 
حسين علي الشاميمن االزمات والضعف
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العتبة  إىل  الداخلون  يواجهه  ما  أّول 
الرضوية املطهرة يف مدينة مشهد اإليرانية، 
ومداخله،  أطرافه  من  دخلوا  حيثام  من 
الزائرين  تستقبل  التي  الكبرية  الصحون 
عيّل  اإلمام  بزيارة  للترّشف  وتستضيفهم 
وكذا  ال��ّس��الم،  عليه  الرضا  موسى  بن 
مجيع  يف  وجتّمعاهتم  صلواهتم،  إقامة  يف 
واالحتفاالت  األعياد  من  املناسبات، 

وأداء املراسيم الدينّية اخلاّصة.
عىل  الوسيعُة  الصحون  ه��ذه  وحتمل 
صفحاهتا مظاهر اجلاللة واجلامل يف الفّن 
باآليات  مزّينة  فهي  واخلّطّي،  املعامرّي 
ومكسّوة  احلسنى،  واألسامء  واألحاديث 
النقوش  ذي  النفيس  الزاهي  بالقاشايّن 
اجلّذابة..  اهلندسّية  واألشكال  البديعة 
وحتكي  املهيبة،  السامّية  جدراهَنا  تفرتش 
اخلاّصة  عناياهتم  وآث��اَر  املاضني  جهود 
بالعتبة الرضوّية املقّدسة، ومع زيادة أعداد 
هذه الصحون التساع أعداد الزائرين، إال 
أن الصحون التارخيية القديمة واملشهورة 

هي مخسة صحون: 
االسم؛  هبذا  ُعرف  العتيق:  الصحن   .1
الصحون  بني  من  وأقدمها  أّوهل��ا  هو  إذ 

كان  املباركة،  الرضوّية  بالروضة  املحيطة 
بايقرا  حسني  السلطان  عهد  عىل  بناؤه 
عيل  أمري  من  وبسعي  912ه�(،   �  875(
هذه  عىل  قبُل  من  يكن  ومل  شرينوايي. 
السعة، إّنام عملت أيدي الوالء واهلّمة يف 

توسعته عىل مدى العهود املاضية.
أواوي���ن،  أرب��ع��ة  امل��ب��ارك  الصحن  هل��ذا 
أحدها اإليوان الذهبّي املهيب الذي يقع 
يف الواجهة املؤّدية إىل ساحة القدس للقرب 
املترّشفني.  الزائرين  الزاكي، وهو مدخل 
ومن بعد األواوين األربعة السامقة والتي 
الصحن..  ه��ذا  أض��الع  مجيع  عىل  تقع 
هنالك مرشبة ماء تعلوها قّبة، تعرف بني 
الناس باسم »َسّقاخانه )مرشبة( اسامعيل 
القّبة  حت��ت  املساحة  وحتتل  ال��ذه��ب��ي«، 
داخلها،  من  حمفورة  كبرية  حجرية  قطعة 
)َصنابري(  َحَنفّيات  جوانبها  يف  ووضعت 
ماء يرشب منها الزائرون للترّبك، وبمرور 
اىل  حاجة  ظهرت  واألجيال  السنوات 
أن  فكان  بنائها،  وإع��ادة  املرشبة  جتديد 
ُبنيت من جديد يف عام )1386 ه�.( عىل 
صورهتا احلالّية، قائمًة عىل ثامنية أعمدة، 
ومكسّوة قّبُتها بالذهب املنقوش، وزّينت 

برسوم  املزّين  بالقاشاين  الثامنية  جوانبها 
هندسية وبناتية. ويبلغ ارتفاع هذه املرشبة 
باألمتار  القّبة  قّمة  اىل  األرض  سطح  من 
عّدة  املرشبة  حول  وأقيمت   ،)6/44(

أحواض يتوّضأ بامئها الزائرون.
الصحن  ه��ذا  يقع  احل��ّرّي��ة:  صحن   .2
من  املطّهر،  احلرم  من  الرشقّية  اجلهة  يف 
عليه  الرضا  لإلمام  املباركة  القدم  جهة 
الشيخ  مأمن  الشامل  من  ه  حي��دّ الّسالم. 
احلّر العاميّل، ومن اجلنوب صحن اإلمام 
الدائرة  الرشق  ومن  واملتحف،  اخلمينّي 
الغرب  من  أّما  املقّدسة،  بالعتبة  املحيطة 
فينفذ إىل ثالثة أروقة، هي: دار الضيافة، 
ودار السعادة، ودار الرور.. وذلك من 
الروضة  إىل  ت��ؤّدي  مداخل  ثالثة  خالل 
أربعة  الرشيف  الصحن  وهلذا  الزاكية.. 
هذا  يتوسط  كام  ذهبّي،  أحدها  أواوي��ن، 
من  وع��دد  كبري  مائّي  ح��وض  الصحن 
املساقي، ُأعّد ذلك كّله للوضوء والرشب 
الصحن  ه��ذا  إىل  وللدخول  وال��ت��رّبك. 
ممّرات  وأربع  كبرية  أبواب  ثالثة  هنالك 

تؤّدي إليه.
وتقع عىل جدرانه األربعة 56 غرفة مبنّية 

تراث وآثار

الصحون الرضوية.. 

مظاهُر القدسية والجمال
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تراث وآثار

ينفذ بعضها  عىل نطاقني: أريّض وفوقّي، 
رواق  إىل  للصحن  اجلنويّب  القسم  من 
الشيخ البهائّي وقربه، ويمكن أن ُيعّد هذا 
الصحن من آثار العهد القاجارّي، إذ ُشّيد 
حمّمد  يد  وعىل  عيّل،  فتح  امللك  من  بأمر 
شاه الذي زّينه وصّب عليه عنايته، حّتى 

اكتمل يف حكم ناص الدين شاه.
صحن  وهو  اخلمينّي:  اإلمام  صحن   .3
واسع مجيل، ُبني يف عرنا هذا. ويقع إىل 

اجلنوب الرشقّي من احلرم املطّهر.
هنالك:  الرشيف  الصحن  هذا  شامل  إىل 
قاعة الترشيفات، ورواق الشيخ البهائّي، 
ارتباط  وله  الزهد.  ودار  العبادة،  ودار 
كبرية  ب��ّواب��ة  خ��الل  من  احل��ّرّي��ة  بصحن 
وممّرين صغريين إىل جانبه.. كام له ارتباط 
الغربّية عرب  بمسجد گوهرشاد من اجلهة 

بابني كبريين.
يف الضلع الرشقّي هلذا الصحن تقع بناية 
ويف  املقّدسة،  الرضوّية  العتبة  متحف 
إىل  ختّرجان  كبريان  بابان  اجلنويّب  الضلع 
شارع  جهة  من  بالعتبة  املحيطة  الدائرة 
هذين  أحد  الّسالم..  عليه  الرضا  اإلمام 

البابني ينفذ إىل صحن القدس.
حوٌض  اخلمينّي  اإلم��ام  صحَن  يتوّسط 
مائّي كبري تبلغ مساحته 400 مرتًا مرّبعًا، 
ثالثة  يف  األضالع  ُثاميّن  شكلٍّ  عىل  مبنّي 
املائّية  املجاري  من  عدد  حييطه  م��دارج، 
للوضوء، وللرشب  معّدًا  تبلغ 48 جمرى 

والترّبك أيضًا.
يف هذا الصحن املبارك ُتقام جمالس الوعظ 
واإلرشاد، ومراسم الدعاء واملناجاة، وكام 
والشهادات  الوالدات  مناسبات  فيه  حُتيا 

فيه  ُتقام  كام  الّسالم،  عليهم  البيت  ألهل 
صالة اجلامعة واجلمعة.

الصحون  أصغر  ال��ق��دس:  صحن   .4
إىل جنوب  يقع  الرشيف،  باحلرم  املحيطة 
البهائّي  الشيخ  مأمن  بني  متوّسطًا  غربه، 
وال��ق��س��م اجل��ن��ويّب م��ن ص��ح��ن اإلم���ام 
اخلمينّي، جنويّب مسجد گوهرشاد خلف 
حديث  صحن  وهو  املقصورة..  إي��وان 
فضاء  إجياد  أجل  من  اسُتحدث  التشييد، 
طبقتني،  ع��ىل  وُب��ن��ي  للزائرين،  أوس��ع 
مداخل   6 عىل  تشتمل  منهام  األرض��ّي��ة 
جهة  إىل  منها  غرفة   14 غ��رف��ة،  و28 
تقابلها،  غرفة  و14  گوهرشاد،  مسجد 
املزّين  القاشايّن  بلوحات  ُزّينت  قد  كّلها 
عليهم  عرش  األربعة  املعصومني  بأسامء 
الّسالم، وتتوّسط هذا الصحن مرشبة ماء 
س الرشيف يف  مبنّية عىل شكل بيت املقديِ
بالعدد  تيّمنًا  أضالع  ثامنية  وهلا  القدس، 
الرضا  عيّل  احلّق  أئّمة  ثامن  إىل  املنسوب 
من  خاّص  سعي  ُبذل  وقد  الّسالم.  عليه 
أجل إخراج هذه العامرة عىل صورة أقرب 
حّتى  املقدس،  بيت  عامرة  عليه  تكون  ما 
لتكون  وزخارفها،  الرّباقة  القّبة  رسم  يف 
الغيارى  املسلمني  خلواطر  مثريًا  تذكارًا 
بأّن هذا الرمز الدينّي املقّدس � وهو ُأوىل 
الغاشم  االحتالل  حتت  يقع   � القبلتني 
املستقى  ه��ذا  وحت��ت  ال��ُغ��زاة،  للصهاينة 
منابع مائّية ُأّعدت للوضوء والرشب، كام 
أن هلذا الصحن املبارك أربعة أواوين عىل 
منافذ  أربعة  عن  فضاًل  األربعة،  جدرانه 
مسجد  إىل  يؤّديان  منهام  اثنان  ومم��ّرات: 
گوهرشاد، واالثنان اآلخران ُيفضيان إىل 

جهة  من  الرشيفة  بالعتبة  املحيطة  الدائرة 
شارع اإلمام الرضا عليه الّسالم.

واحد  اإلسالمّية:  اجلمهورّية  صحن   .5
من أكرب صحون العتبة الرضوّية الرشيفة، 
ُأّسس عىل غرار صحن الثورة، وقد ُشّيد 
الزائرين واستقباهلم  حديثًا من أجل رفاه 
الصحن  ه��ذا  يقع  أوس����ع..  ف��ض��اء  يف 
إىل غ��رب ال��روض��ة ال��رض��وّي��ة امل��ن��ّورة، 
الطويّس،  الشيخ  مأمن  الشامل  من  حيّده 
ودار  اهلداية  دار  الرواقان:  الرشق  ومن 
عرب   � الرشقّية  هنايته  من  ويّتصل  الرحة، 
البهائّي، ومن  � بمأمن الشيخ  ممّر مسّقف 
إىل  الصحن  هذا  يفيض  والغرب  اجلنوب 
الرشيفة.  بالعتبة  املحيط  الدائرّي  الطريق 
والشاميّل  الرشقّي  ضلعه  من  منفذان  وله 
وعىل  الوالية(،  )دار  الكبري  ال��رواق  إىل 
أربعة  الصحن  هل��ذا  األرب��ع��ة  األض��الع 
تصطّف  متقارنة،  كبرية  وأبواب  أواوين 
وهنالك  غرفة،  و46  حجرة   30 بينها 
عىل  ترتقيان  زهرّيتان  صغريتان  منارتان 
الشاميّل  الضلعني  عىل  املنصوبة  األبواب 
ومها  تقريبًا،  مرتًا   30 بارتفاع  واجلنويّب 

مزّينتان بالذهب والنقوش الفاخرة.
الواقع يف أعىل  وإىل جانب إيوان الذهب 
الضلع الرشقّي هلذا الصحن هنالك شّباك 
كبري ُيرشف عىل رواق دار الوالية املفيض 
إي��وان  مقابل  ويف  ال��رشي��ف.  املرقد  إىل 
الذهب ينتصب مستقى مائّي هو من أمجل 
حتّده  زاهية،  ذهبّية  قّبة  تعلوه  ُصّمم،  ما 
صحن  مستقى  غرار  عىل  ثامنية،  أضالع 
القدس، إاّل أّن منابعه املائّية جمّهزة بعيون 

أليكرتونّية متطّورة، جتري باإلشارة.
ويف القسم اجلنويّب من هذا الصحن حوض 
للوضوء،  ُأعّد  الشكل،  مستطيل  واسع 
ويف  األنابيب.  ع��رشات  حواّفه  إىل  تقع 
ُصّممت  شمسّية  ساعة  الصحن  وسط 
عىل لوحة رخامّية، وُنقشت عليها خطوط 
ظالل  خالل  ميِن  ُتعرف  دقيقة،  هندسّية 
الشاخص، أوقات الزوال )الظهر( طوال 

السنة.. ضمن حسابات فلكّية دقيقة.
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نهج المعصومين

األساسية  الركائز  إحدى  )العقل(  يمثل 
يف الشخصية اإلسالمية، ومن املعلوم أن 
َتسنَّموا  قد  السالم(  )عليهم  املعصومني 
الشخصية  درج��ات  يف  التسلسل  ة  قيِمَّ
اإلهلي  لإلعداد  خلضوعهم  اإلسالمية، 
الشخصية  ع��ن��اص  ��ى  َش��تَّ يف  امل��ب��ارش 

ومكوناهتا.
السبط  احلسن  اإلم��ام  يكون  هذا  وعىل 
النشاط  من  له  توافر  قد  السالم(  )عليه 
ر  الفكري يف شتى جماالت احلياة ما مل يتوفَّ

املعصومني  عدى  ما  الناس،  من  لغريه 
يعود  ذلك  يف  والرُّ  السالم(؛  )عليهم 
ي الذي يتوافر لألئمة عليهم  لطبيعة التلقِّ
أن  إما  السالم(  )عليه  فاإلمام  السالم، 
وآله  عليه  اهلل  صىل  الرسول  من  ى  يتلقَّ
طريق  عن  بالوساطة  اه  يتلقَّ أو  مبارشة، 

اإلمام الذي قبله.
ويشهد للسعة املعرفية عند األئمة عليهم 
ثنا أنه قد توقَّف  السالم أن التاريخ مل حيدِّ
أنَّه  أو  عليه،  ُعريِضت  مسألة  يف  أحدهم 

قد أشكل عليه أمر من األمور، أو ُسئيِل 
ومل يتمكن من اإلجابة.

العلمي لإلمام  ولنذكر شيئًا من اجلانب 
احلسن )عليه السالم(:

عن  يسأله  ال��ب��ري  احل��س��ن  ل��ه  كتب 
السالم(:  )عليه  فأجابه  والقدر،  القضاء 
خريه  بالقدر  يؤمن  مل  َفَمن  بعد،  ��ا  أمَّ
ورشه أن اهلل يعلمه فقد كفر، ومن أحال 

املعايص عىل اهلل فقد فجر.
إن اهلل مل ُيَطْع مكرهًا، ومل ُيعَص مغلوبًا، 

علُم اإلمام الحسن )عليه السالم(
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َفَمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أن اهلل يعلمه فقد كفر، 
ومن أحال المعاصي على اهلل فقد فجر

بل  اململكة،  من  ُس��دًى  العباد  ليِ  هُيميِ ومل 
ما  عىل  وال��ق��ادُر  َملَّكهم،  َ��ا  مليِ املالك  هو 
وهناهم  ختيريًا،  أَمَرهم  بل  أقدرهم،  عليه 

حتذيرًا.
فإن ائتمروا بالطاعة مل جيدوا عنها َصاّدًا، 
وإن انتهوا إىل معصية فشاء أن َيُمنَّ عليهم 
بأن حيول بينهم وبينها فعل، وإن مل يفعل 
وال  جربًا،  عليها  َلهم  َحَّ الذي  هو  فليس 

موها كرهًا. ُألزيِ
َفهم،  وَعرَّ هم،  َ َبرَّ بأن  عليهم  َمنَّ  بل 
رهم، وأَمرهم، وهَنَاهم، ال جربًا هلم  وَحذَّ
عىل ما أَمَرهم به، فيكونوا كاملالئكة، وال 
ة  احُلجَّ وهلل  عنه،  هَنَاهم  ما  عىل  هلم  َجرْبًا 

البالغة، فلو شاء هَلَداكم أمجعني.
يوضح  السالم(  )عليه  أنه  كيف  فالحظ 
أكثر  م��ن  تعترب  قضية  م��وج��زة  بعبارة 
حتى  وعمقًا،  تعقيدًا  الفكرية  القضايا 
الكثريون  فيها  ضلَّ  قد  ُعمقها  ة  دَّ ليِشيِ ا  أهنَّ
من رجال الفكر، كام نشأت عْنها تيارات 
حول  واملعتزلة،  كاألشاعرة،  فة،  متطرِّ

التفسري العقائدي السليم.
بيَِمنطٍق  ث  يتحدَّ السالم(  )عليه  نراه  بينام 
الفهم  يف  وأص��ال��ة،  عمق  ع��ن  يكشف 
ارتباطه  يعني  ��ا  َّ مميِ اإلسالمية،  واملعرفة 
الصافية،  الرسالة  بمنابع  السالم(  )عليه 

وهنله من مفاهيمها األصيلة.
وروي أنه قيل لإلمام )عليه السالم(: ما 
غبُة يف  ْهد؟،، فقال )عليه السالم(: الرَّ الزُّ

هاَدة يف الدنيا. التقوى، والزَّ
السالم(:  )عليه  فقال  احليِْلم؟،  َفاَم  قيل: 

َكْظم الغيظ، وُملك النفس.
السالم(:  )عليه  فقال  داد؟،  السَّ ما  قيل: 

َدفُع املنَكريِ باملَعُروف.
ف؟، فقال )عليه السالم(:  َ قيل: فام الرشَّ

يرة. ل اجَلريِ َناع الَعشرَية، وَحْ اصطيِ
السالم(:  )عليه  فقال  النَّْجدة؟،  فام  قيل: 
املواطن،  يف  والصرُب  اجل��ار،  عن  ال��ذبُّ 

نَد الكرهية. واإلقدام عيِ
قيل: فام املَْجد؟، فقال )عليه السالم(: أن 

ي يف الغرم، وأن َتعُفوعن اجُلرم. ُتعطيِ
السالم(:  )عليه  فقال  امُلُروءة؟،  َفاَم  قيل: 
ولني  النفس،  وإيِع����زاز  ال��دي��ن،  ��ف��ظيِ  حيِ
الصنيعة، وأداء احلقوق،  الكنف، وَتَعّهد 

والتحبُّب إىل الناس.
السالم(:  )عليه  فقال  الَكَرم؟،  فام  قيل: 
وإطعام  املسألة،  قبل  يَّة  بالَعطيِ االبتداء 

الطعام يف املحل.
السالم(:  )عليه  فقال  نيِيَئة؟،  الدَّ فام  قيل: 

النظر يف اليسري، ومنع احلقري.
ة  ْؤم؟، فقال )عليه السالم(: قيِلَّ قيل: فام اللُّ

النَّدى، وأن ينطق باخلنى.
السالم(:  )عليه  فقال  اَمح؟،  السَّ فام  قيل: 

اء. َّ اء والرضَّ َّ البْذل يف الرَّ
ح؟، فقال )عليه السالم(: أْن  قيل: فام الشُّ

فًا، وما أنَفقَته َتلفًا. َتَرى َما يف يديك رَشَ
السالم(:  )عليه  فقال  اإليَِخاء؟،  فام  قيل: 

خاء. ة والرَّ دَّ اإلخاء يف الشِّ
السالم(:  )عليه  فقال  اجُلْبن؟،  فام  قيل: 
يق، والنُّكول عن العدو. ديِ اجُلرأُة عىل الصَّ
السالم(:  )عليه  فقال  َنى؟،  الغيِ َفاَم  قيل: 

. م هَلا وإْن َقلَّ َض النَّفس بام ُقسيِ ريِ
السالم(:  )عليه  فقال  الفقر؟،  فام  قيل: 

ه النفُس إىل ُكلِّ يشء. رَشُّ
السالم(:  )عليه  فقال  اجُل��ود؟،  فام  قيل: 

َبْذل املَْجهود.
السالم(:  )عليه  فقال  الَكَرم؟،  فام  قيل: 

خاء. ة والرَّ دَّ احليِفاظ يف الشِّ
السالم(:  )عليه  فقال  أة؟،  اجُل��رْ فام  قيل: 

مواَقَفة األقران.
السالم(:  )عليه  فقال  امليِْنَعة؟،  فام  قيل: 

ة البأس، وُمَنازعة أعزاء الناس. دَّ شيِ
السالم(:  )عليه  فقال  ل؟،  ال��ذُّ فام  قيل: 

الَفْرُق عند املَْصُدوَقة.
السالم(:  )عليه  فقال  ق؟،  اخَل��رَ فام  قيل: 

ك. ُمَناَواتك أمريك، ومن يقدر عىل رضِّ
السالم(:  )عليه  فقال  َناء؟،  السَّ فام  قيل: 

إتيان اجلميل، وترك القبيح.
ف؟، فقال )عليه السالم(:  َ قيل: فام الرشَّ

ُمواَفَقة اإلخوان، وحفظ اجلريان.
قيل: فام احليِرَمان؟، فقال )عليه السالم(: 

ك وقد ُعريَِض عليك. َترُكَك َحظَّ
السالم(:  )عليه  فقال  �َفه؟،  السَّ فام  قيل: 

َناة، وُمصاحبة الغواة. َباع الدُّ اتِّ
السالم(:  )عليه  فقال  الَعّي؟،  فام  قيل: 
عند  التنحنح  وكثرة  باللِّحية،  الَعَبث 

املنطق.
َجاعة؟، فقال )عليه السالم(:  قيل: فام الشُّ

َعان. رب عند الطِّ ُمواَفَقة األقران، والصَّ
السالم(:  )عليه  فقال  الُكْلَفة؟،  فام  قيل: 

َكالُمَك فيام ال َيعنيك.
عن  ي��وم  يف  ال��س��الم(  )عليه  ُسئل  وق��د 
حقوق  ترعى  أن  هي  فأجاب:  السياسة، 
اهلل، وحقوق األحياء، وحقوق األموات.
َط��َل��ب،  م��ا  ف����أداء  اهلل،  ��ا ح��ق��وق  ف��أمَّ
واالجتناب َعامَّ هَنَى. وأما حقوق األحياء، 
فهي أن تقوم بواجبك نحو إخوانك، وال 
تيِك، وأن خُتليَِص لويل  ر عن خدمة ُأمَّ تتأخَّ
تيِه، وأن ترفع عقريتك  األمر ما أخَلَص أُلمَّ

وي. يف وجهه إذا ما َحاَد عن الطريق السَّ
تذكر  أن  فهي  األم���وات،  حقوق  وأم��ا 
فإنَّ  ئيِهم،  َمَساويِ عن  وَتَتغاض  م،  َخرياهَتُ

اسبهم. هَلُم َرّبًا حُيَ
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استخدام الموبايل
املجتمع  رشائح  كل  من  املوبايل  استخدام  ان  فيه  الشك  مما 
وال  مألوفا  ام��را  ب��ات  اجلنسني  ولكال  اعامرهم  وبمختلف 

ضوابط الستخدامه لالغلب االعم .
العامة وبصوت  االماكن  باملوبايل يف  التحدث  رصدنا ظاهرة 
عندما  ذلك  من  واالسوء   ، االخرين  انتباه  يلفت  بحيث  عال 
عىل  مسموع  بصوت  واحلديث  النساء  من  البعض  تستخدمه 
يقوم  مثال   ، اخالقية  هلا من ضوابط  الظاهرة البد  ، هذه  املال 
عندما  الصامت  عىل  جعله  او  موبايله  بغلق  املوبايل  صاحب 
واحلديث  جانبيا  مكانا  ياخذ  او  عمومي،  مكان  يف  يكون 

بصوت منخفض .

مأساة شوارعنا

ظواهر اجتماعية

ان ما تتعرض له شوارعنا جيعل هلا احلق ان كانت قادرة 
ملن  السامح  بعدم  مطاليبها  فيها  تقدم  مظاهرة  اقامة  عل 
هب ودب ليجعل فيها مطبات سواء باحلفر او باالتربة 
ملد  الشارع  بحفر  يقوم  ان  وان اليسمح الي شخص   ،
املاء او املجاري ، وال يسمح ملن تسول له نفسه  انابيب 
عرض  او  جتاري  كمحل  الشارع  من  جزء  الستغالل 
ودراجاهتم  سياراهتم  يوقفون  الذين  وام��ا   ، بضاعته 
ممن  يتأمل  بل  له  ذنب  ال  فالشارع  االخرين  مراعاة  دون 

يستخدمه استخدام يسء.

األعراس 
الاعلم هل ان بعض الترفات يف حفالت  االعراس تدخل ضمن من اضطر غري باغ ؟ وملاذا نستسهل احلرام باعتبار املناسبة وهي 
مرة يف العمر ؟ واال يوجد اساليب ووسائل رشعية تدل عىل الفرح واالبتهاج اال بالرقص واملوسيقى وسط الشارع هذا ناهيك عن 

قطع الطرق وازدحام السيارات .
الجيب ان يكون فرحك مصدر ازعاج االخرين هذا ناهيكم عن سخط اهلل عز وجل للبعض منها ، فالشارع حق عام وهنالك ذوق 

عام جيب مراعاهتام وعدم التجاوز عليهام .
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املناسبات  م��ن  العديد  يضمُّ  وال���ذي 
وحتديدًا  املهّمة،  اإلسالمية  واألحداث 
حيُث  الشهر،  هذا  من  السابع  اليوم  يف 
ابن  الكفائي،  أحد  املريزا  اهلل  آية  رحل 
سنة  اخلراساين  األخوند  الشيخ  اهلل  آية 

1391 ه�.
القعدة،  ذي  شهر  من  الثامن  اليوم  ويف 
اجلليل  العامل  ولد  ه�   1290 سنة  ومن 
هاشم  بن  حممد  السيد  ابن  رضا  السيد 
امل��وس��وي اهل��ن��دي، وك��ان م��ن شعراء 
التي  الكوثرية  القصيدة  ول��ه  النجف 

يقول فيها:

تويف  ه�   1292 سنة  من  اليوم  هذا  ويف 
العابدين  زين  السيد  الصالح  العامل 
بن السيد حسني الطباطبائي احلائري 
وك��ان م��ن أك��اب��ر م��راج��ع ال��دي��ن يف 
من  ذاته  اليوم  ويف  املقدسة،  كربالء 
اجلليل  العامل  ت��ويف  ه�   1391 سنة 
كاظم  حممد  بن  أح��د  م��ريزا  الشيخ 
العراق  من  ُابعد  اخلراساين،  الكفائي 
ضد  موقفه  بسبب   � ه�   1341 عام 
مشهد  إىل   � العراقي  النيايب  املجلس 
وتويف   . السالم  عليه  الرضا  اإلم��ام 

فيها.
القعدة،  ذي  من  العارش  اليوم  ويف 
العامل  تويف  للهجرة   1030 سنة  من 
الشيخ  الثاين  الشهيد  حفيد  الفاضل 
صاحب  العاميل  احلسن  ب��ن  حممد 
وغريه  االحكام  هتذيب  رشح  كتاب 

من املصنفات الفقهية.
في أعماِل شهِر ِذي القعدة

اعلم اّن هذا الّش��هر هو اّول االش��هر 
احلرم التي ذكرها اهلل يف كتابه املجيد، 
وروى الّسيد ابن طاووس يف حديث 
اّن شهر ذي القعدة موقع اجابة الّدعاء 
عن��د الّش��دة، وروي عن رس��ول اهلل 

)صىل اهلل عليه وآله وس��لم( صالة يف 
اليوم االّحد من هذا الّشهر ذات فضل 
كثري، وفضلها ُملّخصًا اّن من صاّلها 
قبلت توبته، وغف��رت ذنوبه، ورض 
عن��ه خصامؤه ي��وم القيامة ومات عىل 
االيامن وما س��لب منه الّدين، ويفسح 
يف قربه، وينّور فيه، ويرض عنه أبواُه، 
ويغف��ر البوي��هيِ ولذّرّيته، ويوّس��ع يف 
رزق��ه، ويرف��ق ب��ه ملك امل��وت عند 
موته، وخيرج الّروح من جس��ده ُبسري 
وسهولة، وصفتها أن يغتسل يف اليوم 
االّحد ويتوّضأ ويص��يلّ أربع ركعات 
يقرأ يف كّل منها احلمد مّرة وُقْل ُهَو اهلُل 
َاَحٌد ثالث م��ّرات واملعّوذتني مّرة ثّم 
يستغفر س��بعني مّرة ثّم خيتم بكلمة ال 
َة إاّل بيِاهلليِ اْلَعيلِّ اْلَعظيميِ ثّم  َحْوَل َوال ُقوَّ
ْر يل ُذُنويب  يقول : ي��ا َعزيُز يا َغّفاُر اْغفيِ
ُه  ناتيِ َفايِنَّ ننَي َوامْلُؤميِ َوُذُن��وَب مَجيعيِ املؤميِ

ُنوَب إاّل َاْنَت . ُر الذُّ ال َيْغفيِ

مناسبة حدث

نبقى في رحاِب 
شهِر ذي القعدة 

المبارك

َج���ْوَه���ر َأْم  َك  َث�����ْغ�����ريِ ����ُج  َأُم����َف����لَّ
��ْر ُس��كَّ َأْم  َض����ابيِ����َك  ريِ ����ْي����ُق  َوَرحيِ  

َك َص���انيِ���ُع���ُه  َق������ْد َق�������اَل ليِ����َث����ْغ����ريِ
ال���َك���ْوَث���ْر( َأْع���َط���ْي���َن���اَك  ������ا  )إيِنَّ   
���ْس���ٌك   ميِ َأْم  َك  بيِ�����َخ�����دِّ َواخَل���������اُل 
�������ْر  ن���ّق���ْط���َت بيِ�����هيِ ال���������َوْرَد اأَلْحَ

اخَل����دِّ  بيِ��������َذاَك  اخَل�������اُل  َذاَك  َأْم 
����َم����ْر ْ ����دِّ َع������ىَل جميِ َف����تيِ����ْي����ُت ال����نَّ  
������َرتيِ������هيِ َت����ْذُك����و ������ْن مَجْ َع����َج����َب����ًا ميِ
ال���َع���ْن���رَبْ ����������رتَيُِق  حَيْ اَل  ��������ا  َ َوهبيِ   

َوْف������َرُت������هُ    ْ يليِ َت�����ْب�����ُدو  َم������ْن  َي�����ا 
اأَلْزَه��������ْر �����اُه  �����يَّ حُمَ ُص����ْب����حيِ   ْ يفيِ   
) َي��ْغ��َش��ى  إيَِذا  ��ْي��ليِ  َال��لَّ  ( ب���  بيِ��هيِ  َف��ُأَج��نُّ 
َأْس�����َف�����ْر( إيَِذا  �����ْب�����حيِ  )َوال�����صُّ
َي���ْم���َرْض مَلْ  َل�����ْو  َق��������ًا  َأريِ اْرَح�������ْم 
َي��ْس��َه��ْر مَلْ  ُج���ُف���ْونيِ���َك  بيِ���ُن���َع���اسيِ   
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الدراما التي تثير العواطف االنســانية تســاعد على التخلص من األلم...

دراسة تؤكد ان مواقع التواصل االجتماعي تصيب االنسان باإلدمان 

اصحاب المناصب السياسية أقصر عمرا ..!

قال العلامء أيف إحدى الدراسات إن األفالم 
القادرة عىل إثارة عواطف املشاهدين تستطيع 
أيضا جعلهم يتقاربون، فقد وصل فريق من 
العلامء من جامعة أكسفورد إىل نتيجة مفادها 
الدراما  مسلسالت  أو  أف��الم  مشاهدة  أن 
العاطفية تعزز من إفراز هرمون اإلندورفني 
الفرح والرور. ويكون هلذه  املسؤول عن 
العمليات الكيميائية يف اجلسم  تأثري مسكن 
طبيعي، وتساهم أيضا يف التقارب يف ما بني 
دنبار:  روبن  الربوفيسور  ويوضح  البرش. 
مهمة  ميزة  هو  اخليال  من  نوع  إىل  امليل  ان 
مجيع  يف  متأصلة  البرشي،  املجتمع  يف  جدا 
واسع  نطاق  عىل  دراستها  ومتت  الثقافات، 
اإلنسانية.  العلوم  يف  املختصني  قبل  من 

وأظهرت النتائج أن البرش يمكنهم بنفسهم 
إفراز اإلندورفني يف اجلسم عن  التحكم يف 
أو  رائعة  رواي��ة  ق��راءة  يف  االنغامس  طريق 

يعد  األمر  لطيفة، وهذا  كتب حتمل قصصا 
مفيدا ليس من الناحية النفسية فقط بل ومن 

الناحية الصحية والفكرية للمخ.

كشفت دراسة أن الشبكات االجتامعية تعزز ما أسمته ب�)إدمان 
اإلنرتنت( وهي حالة نفسية ذات عالقة وثيقة باالكتئاب لدى 
التواصل  مواقع  بني  قدرة  األكثر  فيسبوك  أن  يبدو  الشباب، 
االجتامعي عىل تقييد مستخدميه، إذ أكدت دراسة أمريكية حديثة 
أن مستخدمي فيسبوك يف الواليات املتحدة يقضون يف املتوسط 

أي  اإللكرتوين،  املوقع  أعامرهم يف تصفح  من  يوميا  دقيقة   42
بواقع مخس ساعات يف األسبوع تقريبا.

يف  األوىل  املرتبة  احتل  فيسبوك  موقع  ان  الدراسة،  وأوضحت 
الواليات املتحدة من حيث فرتة التصفح، وذكرت أن الشبكات 
االجتامعية تعزز ما أسمته ب�)إدمان اإلنرتنت( وهي حالة نفسية 

ذات عالقة وثيقة باالكتئاب. 
بيتسربغ  جامعة  أبحاث  مركز  مدير  بريامك(  )برايان  ويؤكد 
االجتامعية  الشبكات  أن  والصحة:  والتكنولوجيا  لإلعالم 
املهم  فمن  ال��ب��رشي،  التفاعل  م��ن  أساسيا  ج��زءا  أصبحت 
يقوموا  أن  الشباب  مع  يتعاملون  الذين  لألطباء  بالنسبة  للغاية 
بمساعدهتم يف استخدام تلك الشبكات بصورة إجيابية ومتوازنة، 

وتوجيههم بعيدا عن استخدامها اخلاطئ.

أكدت دراسة حديثة أجريت يف أكثر من ) 17 ( دولة حول 
أعامر الرؤساء السابقني واحلاليني، أن العمل السيايس يسبب 
الشيخوخة ويؤدي إىل الوفاة املبكرة ملامرسيه بسبب الضغط 

اهلائل الذي يتعرضون له أثناء أدائهم مهام مناصبهم...
الذين  الساسة  أع��امر  أّن  إىل  دراستهم  يف  اخل��رباء،  ولفت 
اختريوا لشغل مناصب عليا مع أولئك الذين مل حيالفهم احلظ 
يف االنتخابات، وتوصلوا إىل أن حتمل أعباء دولة أمر ينقص 

من العمر.
قيادية  أدوارا  ي��ؤدون  الذين  الساسة  أن  النتائج  بينت  وإذ 
يدخلوا  مل  الذين  أقراهنم  من  سنوات  ثالث  قبل  يموتون 
تويل  إن  يقول  البعض  أن  مع  مطلًقا...  السيايس  املعرتك  يف 
هذه  لكن  استثنائية،  امتيازات  يوفر  قيادية  سياسية  مناصب 

الدراسة تظهر أن لكل يشء ثمًنا.

منوعات
 حول العالم

3

ب
آ

20
17

42



الحمضيات سالح قوي ضّد آفة النسيان ...!
اظهرت دراسة واسعة ان تناول 
شبح  يبعد  ال��ي��وم  يف  برتقالة 
اىل  الدراسة  وتوصلت  اخلرف. 
احلمضيات  م��ن  أي  ت��ن��اول  ان 
يوميا  والليمون(  )الربتقال  مثل 
يقلل احتامالت االصابة باخلرف 
تقرب  بنسبة  له  عالج  ال  الذي 
من 25 %. وتشري نتائج الدراسة 
العلامء  من  فريق  اجراها  التي 
ان  اليابانية،  )توهوكو(  جامعة 
ضد  ق��وي  س��الح  احلمضيات 
اخل��رف.ف��ي��ام أك���دت دراس���ات 
ان  يمكن  احلمضيات  ان  عديدة 
التلف  ضد  للدماغ  وقاية  توفر 
الذي يؤدي اىل اخلرف أو مرض 
حامض  وجود  بسبب  الزهايمر 
ال��س��رتي��ك ال���ذي حي���وي م��ادة 
أكثر  العلامء  وتابع  )نوبلتني(، 

ال��ف رج��ل وام��رأة من  من 13 
السن،  كبار  أو  العمر  متوسطي 
يتناولون  الذين  ان  واكتشفوا 
تقل  يومية  بصورة  احلمضيات 
باخلرف  اصابتهم  اح��ت��امالت 
ان  العلامء:  وقال   ،%  23 بنسبة 
البيولوجية  ال��دراس��ات  بعض 

قد  احلمضيات  ان  اىل  اش��ارت 
ضد  وق��ائ��ي  تأثري  ذات  تكون 
ان  اىل  العقلية،منوهني  اإلعاقة 
بصورة  احلمضيات  استهالك 
خطر  بتقليل  يرتبط  منتظمة 

االصابة باخلرف.

عن  أم��ريك��ي��ة  دراس����ة  كشفت 
جمموعته  لديه  شخص  ك��ل  أن 
التي  البكترييا  م��ن  الشخصية 
مع  تتغري  وال  اجللد،  عىل  تعيش 
الوقت خاصة يف املناطق الدهنية 
واألذنني،  الظهر  مثل  اجللد،  من 
األكثر  امليكروبية  البصمة  لدهيا 
اجلافة  املناطق  أن  إال  استقرارا. 
كانت  الكفني،  مثل  اجللد،  من 
يعترب  نسبي،لذا  بشكل  مستقرة 
ملجموعة  م��أوى  اإلن��س��ان  جلد 
والفطريات  البكترييا  من  كبرية 
بكترييا  وأغلب  والفريوسات، 
اجل��ل��د غ���ري ض�����ارة، وأح��ي��ان��ا 
يرتبط  بعضها  ل��ك��ن  م��ف��ي��دة، 
ب���أم���راض ج��ل��دي��ة م��ث��ل حب 
واإلكزيام.  والصدفية،  الشباب، 
األصحاء  أن  إىل  الدراسة  وتشري 

ميكروبية  ببصمة  حي��ت��ف��ظ��ون 
ارتدائهم للمالبس  متفردة، رغم 
بالعامل  واالحتكاك  واالستحامم، 

اخلارجي.
وتؤكد الدكتورة )جويل سيغري( 
استاذة الرتكيب الوراثي البرشي، 
يمكنها  املستقبلية  الدراسات  إن 
اس��ت��غ��الل ال��ع��ل��م ب��االس��ت��ق��رار 
امليكروبية  للمستعمرات  النسبي 

يف اجللد للبالغني األصحاء، عىل 
سبيل املثال، يمكن لدراسة حب 
تأثري  ع��ن  تكشف  أن  الشباب 
يف  البكترييا  من  معينة  سالالت 
تتسبب  قد  التي  املراهقة،  مرحلة 
الشباب، وكذلك  يف ظهور حب 
امل��ض��ادات  مثل  األدوي����ة  تغري 

احليوية.

بصمات ميكروبية في جلد االنسان ال تتغير مع الزمن...!
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حتتاج  التي  امل��وض��وع��ات  أكثر  لعّل 
والتمحيص،   ، ،والتحليل  ال��دراس��ة 
موضوعة  ه��ي  الصحيحة  وال��ق��راءة 
التدلّيس  تداخل  ..فقد  النبوّية  السرّية 
سرّية  عىل  الريح  والكذب  والوضع 
وُمعلمنا  َنبّينا  واملرسلنّي   األنبّياء  سيد 
صىل  )حممد  وسّيدنا  وقائّدنا  وُملهمنا 
اهلل عليه وآله( ..فقد دس اليهود ،ومن 
األم��وي  ،والبيت  اإلع��راب  املنافقني 
ومكذوبه  منسوبة  أحاديث  السرّية  يف 
قرآيت  خ��الل  من  ب��اإلف��رتاءات   ممتلئة 
ألربعة  للتاريخ  وتدريس  دراستي  و 
املزّورة   األحاديث  عرشات  أرى  عقود 
أصحاب  تبناها   ، للحقيقة  وامل��ش��ّوه 
والعبايس،  ،واألموي،  السفياين  املنهج 

التشويه  ه��ذا  أنتج  وق��د   .. وال��وه��ايب 
..والوهابية..  كاخلوارج  فاسدة  عقائد 
والقاعدة ..وداعش ، لقد كتب عرشات 
العقائد  ك��ل  م��ن  وال��ع��ل��امء  املفكرين 
– الصادق  جعفر  اإلمام  عن  واألديان 
يديه  عىل  تتلمذ  والذي  السالم-   عليه 
الفقه  وتعلموا  امل��ذاه��ب   أرب��اب  كل 
علومه  من  والسرية  والعلم  واألصول 
للنبي  األق��رب  فهم  حممد   آل  ،وعلوم 
آزروه،ون��روه  من  ،وهم  غريهم  من 
،وصدقوه ،ودافعوا عنه وحتملوا األذى 
.إن  هذا  يومنا  إىل  رحيله  وبعد  بعهده 
بمدونات  أراها  احلقيقّية  النبوّية  السرّية 
اهلل  عصمهم  الذين  البيت  أه��ل  أئمة 
والكذب  اخلطأ  من  الكريم  بالقرآن 

وال��ت��زوي��ر ه��ي األص���وب واألص��دق 
فأهل  وم��وروث��ن��ا   برتاثنا  واألص��ل��ح 
،أما  احلديث  صدق  عىل  تواتروا  البيت 
وبصرية  بر  إىل  فيحتاج  ذلك  ماعدا 
السرّية  لتدقيق ماهية احلديث ؛ وصحة 
املدسوسة  ال  الواقعّية  احلقيقّية  النبوّية 
ألغراض سياسّية أموّية .. بالطبع هناك 
ملفكرين  مهمة  معاصة  ق��راءات  ثمة 
اهلل  هداهم  فقد  للحقيقة  إستبروا 
املستبرون  بكتاب  ورد  ك��ام  للحق 
أكثر من 600 عاملًا من أديان ومذاهب 
النبي  إن  احلقيقة  لقول  ..إهتدوا  شتى 
،واحلق  الصدق  امد  عيِ هم  البيت  وأهل 
بالقرآن  ال���واردة  اآلي���ات  ،بمنطوق  
بيته  وآل  العظيم  نبينا  بحق  الكريم 
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أضواء على كتاب  السيرة النبوية في مرويات

 اإلمام الصادق )عليه السالم(
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مقاالت

الطاهرين .
دكتوراه  رسالة  هو  الذي  البحث  هذا  يف 
احلمداين   عكلة  ثجيل  مجعة  د-  بالتأريخ 
النبوّية   السرّية  يف  املرويات  مجع   حاول 
)جعفر  القول  صادق  إمامنا   طريق  عن 
بمقدمته  جاء    - السالم  –عليه  الصادق 
النبوية  السرية  دراس��ة  تعد   ))  :10 ص 
متثل  ج��دًا،ألهن��ا  احلساسة  األم���ور  م��ن 
هذا  سطح  عىل  وجد  إنسان  أعظم  سرية 
اهلل  )ص��ىل  املصطفى  سيدنا   ، الكوكب 
عليه وآله(، وتأيت أمهيتها من ناحية أخرى 
لتاريخ  التارخيي  التدوين  بداية  متثل  فهي 
يكن  مل  وماقبلها   ، واملسلمني  العرب 
حياة  ويوضح  حيكي  مدون  تاريخ  هناك 
العرب قبل اإلسالم .فالكثري من األخبار 
اإلسالم  قبل  العريب  املجتمع  وأح��وال 
بعد  إال  وثقافته  وعاداته  تارخيه  نعرف  مل 
تدوين السرية النبوية (( . يف هذا البحث 
مج��ع د- احل��م��داين  ع��رشات امل��روي��ات 
لتنقية  ،داعيًا  بكتابه  ليضعها  املصادر  من 
جعفر  اإلمام  عىل  واإلعتامد  األحاديث،  
الصادق –عليه السالم-  لقربه من النبي 
جده اخلاتم ومن إمام املتقني وسيد البلغاء 
بن  عيل  اإلمام  املؤمنني  أمري  والفصحاء 
األقرب  فهو  السالم-  –عليه  طالب  ايب 
يف  للنبي  وامل��الزم  واألوع��ى   واألدرى 
..ومناشدًا   وحربه  وسلمه  وترحاله  حله 
للسرّية  الواقعّية   القراءة  لتحفيز  ببحثه 
تبث  التي  املشّوهة  احلقيقّية غري  النبوّية 

سمومها يف موروثنا اإلسالمي ..
»صالح  امل��ري  املفكر  كتاب  يف 
الورداين » دفاعًا عن الرسول ضد 
مئات  خُيرج  واملحدثني  الفقهاء 
األحاديث املكذوبه عىل سرية 
نبّينا العظيم ولطاملا أستشهد 
باملؤمترات  الكتاب  هب��ذا 
أخرج  فقد  والكتابات 
م���ادس ع��ىل ال��س��رّية 
احلقيقّية  ال��ن��ب��وّي��ة 
،ف����األم����ة حت��ت��اج 

املحمدّي  ب��اإلس��الم  احلقيقّي   ّ للوعي 
العلوّي املهدوّي الصادق ال إسالم مزيف 
بالتوريث  ومعاوية  أمية  بني  إبتدعه  كام 
والرتهّيب  بالرتغّيب  ،واحلكم  باحلكم 
كام يقول يل جنود من عسل  يف قتل مجيع 
بالعودة لإلسالم  يرغبون  الذين  املناوئني 
النقيّ  الذي جاء به اخلاتم املعصوم املؤيد 
املسدد حتى إن امللحدين والذين يدعون 
اإلس��الم  ع��ىل  يشكلون  ال��ي��وم  املعرفه 
برتهات ليس فيه بل من نسجها االمويون 
ملصالح باحلكم والتوريث واإلسالم منها 
مجعة  الدكتور  الباحث  نجح  لقد  ُب��راء.. 

العلمّي   سفره  يف  احلمداين  عكلة  ثجيل 
دراسة  أمهية  األول  بفصله  درس  الذي 
الصادق  اإلمام  بمرويات  النبوية  السرية 
تعرض  مراحل  بمبحثني  السالم  عليه 
والتشويه  للتحريف  النبوية  ال��س��رية 
واملبحث الثاين : التدوين التارخيي لسرية 
الرسول االعظم صىل اهلل عليه وآله عند 
–عليهم السالم  ..فيام تناول  أهل البيت 
الثاين مرويات   اإلمام الصادق  بالفصل 
النبي صىل اهلل عليه  عليه السالم يف نشأة 
وآله حتى البعثة املباركة مع مباحث فرعية 

حلياة النبي العظيم ص137 -247..فيام 
اإلم��ام  مرويات   : الثالث  الفصل  ج��اء 
–  من ص253  السالم  –عليه  الصادق 
النبوية  البعثة   إىل ص 327بمباحث عن 
وامل��ع��راج  واإلرساء  وال��دع��وة  النبوية 
وقضايا أخرى ..فيام إختتم كتابه بالفصل 
الرابع من ص 341 – 477 عن مرويات 
يف   – ال��س��الم  –عليه  ال��ص��ادق  اإلم���ام 
العهد املدين  بمباحث مخسة منها اهلجره 
إىل  الدولة  بناء  أسس  وإرساء  املدينة  إىل 
الرسالة  عر  هناية  اخل��ام��س   املبحث 
بجمع  املهم  التوثيقي  اجلهد  هذا  ..إن 
املرويات من املصادر  إحتاج باملقابل إىل 
يف  الصورة  لتكتمل  حتلييّل  علمّي  جهد 
واملدعيات  الشبهات  كل  ،ليِرُتد  األذهان 
احلقيقّية  النبوّية  السرّية  عن  واألباطيل 
والواقعّية التي اليشوهبا أي شائبة ،العامل 
بعر احلوار ،وعر القراءة ، واإلطالع 
احلاجة  لذلك  والعقائد  األدي���ان  ع��ىل 
اليرتك  الذي  واملنطقّي  العلمّي  للتحلّيل 
شاردة وواردة لسد الثغرات عىل املتقولنّي 
دون  الزواعب  يثريون  الذي  وامُلدعنّي  
شهادة  ع��ىل  حصوله  ملجرد  ب��ل  دراّي���ة 
،فقد  منها   وفعلّية  حقّيقّية  القّيمة  ما 
أصبحت الشهادات ُتباع وُتشرتى بسوق 
النخاسة،ويكتبها كائن من كان   ليتمنطق 
فيام   ، ُيشكك  من  ،وُيشكك  يتمنطق  من 
إ‘ن ديننا وعقيدتنا تدعونا لإليامن بالعقل 
وال��ربه��ان  وال��دل��ي��ل  واحل��ج��ة  واملنطق 
واملعصوم  القرآن  به  جاء  بام  إيامننا  مع 
احلقيقّية. النبوّية  السرّية  من  وماتواتر 
الكتاب صدر عن العتبة العباسية املقدسة 
عام   / والثقافية  الفكرية  الشؤون  /قسم 
وهو   )1( رقم  السرية  سلسلة  يف   2017
رسالة دكتوراه بالتأريخ اإلسالمي .وفق 
اهلل الباحث وكل من يعمل ألجل إرساء 
وآل  النبي  عن  ،ويدافع  التأرخيّية  احلقيقة 

البيت –عليهم السالم- .
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كان )مالك األشرت( قائد جيش اإلمام عيل عليه السالم، وهو من 
رجل  وهو  احل��روب.  يف  اشدهم  و  املعارك،  يف  الفرسان  أشجع 
القامة ضخم اجلثة، يرتدي قميصا وعاممة، تركت احلرب  طويل 
عليه  عيل  اإلم��ام  استاذه  شخصية  وطبعت  وجهه،  عىل  آثارها 

السالم بأخالقه السامية عالمتها عىل طباعه وسلوكه.
ويف يوم من األيام، مر ) مالك األشرت ( يف سوق الكوفة، وهو بزيه 
ذاك، فأراد أحد السوقيني أن يزدري به، ويسخر منه، فأخذ بندقة 
ورماه هبا، وانتظر قليال لريى ما سيفعله هذا العابر. تعجب أهل 

السوق من هذا العمل املشني.
أيام  يعره  فلم  السوقي،  هذا  فعله  بام  يعبأ  مل  األشرت،  مالك  أن  إال 
اهتامم، و واصل سريه يف السوق، حتى اختفى يف زحام السوق، 

وتوارى عن االنظار، بمشيته املتواضعة، وزيه املعتاد.
»« بامذا فكر مالك األشرت ؟! »« »« وماذا دار يف خلده ؟!! »«

عند ذلك قال أحد أصحاب الدكاكني يف ذلك السوق هلذا الرجل 
: ) هل تعرف من هو الشخص الذي رميته ؟ (، فقال الرجل :

 ) ال، إنه عابر مثل بقية العابرين (. فقال له الرجل : ) ال، ليس كبقية 
السالم  عليه  املؤمنني  أمري  صاحب   ) األشرت  مالك   ( إنه  الناس، 
وقائد جيشه (. فقال الرجل : ) أهذا هو مالك األشرت الذي ترتعد 
فرائض األسد خيفة منه، وتفز منه الشجعان يف املعارك ؟(. فأجابه 
صاحبه : ) نعم، إنه هو (. فركض الرجل نحو مالك األشرت يريد 
احلاق به ليعتذر منه، فلم يدركه فقد غاب بني الناس، وابتعد عن 
مسجد،  يف  دخل  إنه  له  فقيل  عنه  يسأل  الرجل  فأخذ  السوق. 
فوقف الرجل بباب املسجد يبحث عن مالك فرآه يف آخر صالته، 
الرجل  اكب  صالته،  مالك  أكمل  وملا  ربه.  ويناجي  يدعوا  وهو 
عىل أقدام مالك األشرت يقبلها، ويعتذر منه، وألنه كان يتوقع أن 
يعاقبه قائد اجليش أشد عقوبة، ملا فعله به يف السوق، ولكن مالك 

األشرت أبعد قدميه عن الرجل وأمسكه من يديه وسأله :
 ) ما األمر، ما بك ؟!! ( فقال السوقي : ) أعتذر منك عام بدر مني 
يف السوق فأنا من رماك بالبندقة واستهزأ بك وجئت طالبا العذر 
منك (. فقال له مالك األشرت بروح طيبة و أخالق سامية : ) ال 
بأس، فواهلل ما دخلت املسجد إال ألستغفرن لك ... إذهب فليس 

يف قلبي ضغينة عليك(.

له األب: أجب  فقال  ليتزوجها  أبيها  فتاة من  طلب شاب 
عن سؤال واحد وتكون ابنتي لك..

يف أي وقت يؤذن لصالة الفجر؟
فلم جيب!

فقال األب: سلعتي غالية ومهرها ليس عندك!
****

ردة فعل ترشح حياة كل منهام
يقول رجل: قلت مازحًا لصديق إين نمت ملدة 22 ساعة 

متواصلة،
فقال: بدون أكل؟!.

وقلت لصديق آخر نفس الكالم، فأجابني: بدون صالة؟!
****

ني? يقول أحد الصاحليِ
عّلم ولدك القرآن..

والقرآن سيعلمه كل يشَء..!
****

قيل ألحدهم: كيف تصرب عىل البقاء وحيدا؟
فقال: أنا جليس ريب، إذا شئت أن يكلمني قرأُت القرآن، 

وإذا شئت أن ُأكلَمُه صليت َركعتني!
****

عندما تقول نصف املجتمع راسب سيسخط عليك اجلميع؛ 
بينام لو قلت نصف املجتمع ناجح سيحتفون بك.. )مع أن 

العبارتني بمعنى واحد(

السوقي والعابر
قطوُف الحياة

الواحة
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صورة وتعليق

تذّكر أربعة ُأمور !

في ُكل موِقف ، ُمزعج يّمر عليك

صَغر   - إنسانيتك   ، َمبادئك   -

الُدنيا - َو ُسرعة دورانها.

الواحة

لوحة خادعة اسمها )المهندس المعماري( للفنان السويدي إريك جوهانسون 
ـ حيث من الصعب أن تحدد هل الرجل داخل البيت أم خارجه؟
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