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عندما متنح احلرية يف ابداء الراي او تقديم ما تراه طلبا مرشوعا جيب ان تكون ملام
بكل حيثيات طلبك وبمس��احة حريتك  ،اال ان املزاج عندما ياخذ طريقه للتاثري
عىل ما يصدر من أي شخص سيايس او مواطن فتكون طلباته غري صحيحة .
فهذا يريد ان تتن��اول خطبة اجلمعة للموضوع الفالين وذاك يريد ان يتخذ اجراء
معني الهناء عمل احلش��د الشعبي  ،وان كنتم بمس��توى املسؤولية يف اختاذ القرار
فلامذا مل تتخذوه ايام املحنة؟
ان رؤي��ة املرجعية بام هو االفضل واالصلح للبل��د وللمواطن مع دقة خطاهبا ال
يملي��ه احد عليها ،نعم قد تايت االقرتاحات واملش��ورات م��ن هنا او هناك ولكن
يبقى القرار للمرجعية .
واما احلش��د الش��عبي فف��ي الوقت الذي كان ين��زف دما ويقدم ش��هداء مل يتجرا
اح��د منهم ب�ما جترا به الي��وم بتحجيم او حتى الغاء احلش��د الش��عبي  ،قد تكون
ه��ذه املطاليب اما امالءات خارجية او خوفا من املكانة السياس��ية التي اصبحت
للحش��د الشعبي الس��يام ونحن مقبلون عىل االنتخابات فالبد ملن يريد ان يكون
له حظوة يف االنتخابات عليه ازاحة ما يقف يف طريقه او يضايقه  ،والن احلش��د
له حضور قوي بني ابناء الشعب العراقي اصبح مصدر قلق اليوم .
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سورة طه

لنختم القرآن الكريم

رس َف َولمَ ُي ِ
ؤمن بِ ِ
َ
قال َكذلِ َك َأ َت َ
ذاب
آيات َر ِّب ِه َو َل َع ُ
تك آيا ُتنا َفنَسيتَها َو َكذلِ َك ال َي َ
وم ُتنسى ﴿َ ﴾١٢٦و َكذلِ َك َنجزي َمن َأ َ
مشون يف َم ِ
ِ
ساكنِ ِهم إِ َّن يف ذلِ َك لآَ ٍ
الق ِ
َ
اآلخ َر ِة َأ َشدُّ َو َأبقى ﴿َ ﴾١٢٧أ َف َلم يهَ ِد لهَ ُ م َكم َأه َلكنا َقب َل ُهم ِم َن ُ
رون َي
يات لأِ ُ وليِ
قولون َو َس ِّبح بِ َح ِ
َ
ال ُّنهى ﴿َ ﴾١٢٨و َلوال َك ِل َم ٌة َس َب َقت ِمن َر ِّب َك َل َ
مد
كان لِزا ًما َو َأ َج ٌل ُم َس ًّمى ﴿َ ﴾١٢٩فاصبرِ َعىل ما َي
بل ُغروبهِ ا َو ِمن ِ
طراف ال َّنها ِر َل َع َّل َك َترىض ﴿َ ﴾١٣٠وال تمَ ُ دَّ َّن َعين َ
مس َو َق َ
َر ِّب َك َق َ
َ
الش ِ
لوع َّ
آناء ال َّليلِ َف َس ِّبح َو َأ
َيك
بل ُط ِ
الص ِ
ياة الدُّ نيا لِنَفتِن َُهم ِ
احل ِ
هر َة َ
في��ه َو ِر ُ
الة
إِىل م��ا َم َّتعن��ا بِ ِه َأ ً
زق َر ِّب َك َخ ٌري َو َأبق��ى ﴿َ ﴾١٣١و ُأمر َأه َل َك بِ َّ
زواجا ِم ُنه��م َز َ
اصط�ِب�رِ َع َليها ال َن َ
رز ُق َك َو ِ
َو َ
حن َن ُ
العاق َب ُة لِل َّتقوى ﴿َ ﴾١٣٢وقال��وا َلوال َيأتينا بِآ َي ٍة ِمن َر ِّب ِه َأ َولمَ َتأتهِ ِم َب ِّين َُة
س��أ ُل َك ِرز ًقا َن ُ
الص ُح ِ
كناهم بِ َع ٍ
��لت إِ َلينا َرس��ولاً َف َن َّتبِ َع آياتِ َك
رس َ
ف األوىل ﴿َ ﴾١٣٣و َلو َأنّا َأه َل ُ
ما فيِ ُّ
ذاب ِمن َق ِبل ِه َلقالوا َر َّبنا َلوال َأ َ
َ
َ
صحاب الصرِّ ِ
ص َفترَ َ َّبصوا َف َس َ��تع َل َ
الس ِ��و ِّي َو َم ِن اهتَدى
مون َمن أ
ُ
ِمن َقبلِ أن َن ِذ َّل َو َنخزى ﴿ُ ﴾١٣٤قل ُك ٌّل ُمترَ َ ِّب ٌ
اط َّ
﴿﴾١٣٥

تفسيرالسورة

( )126قال كذلك أي مثل ذلك فعلت ثم فرسه أتتك آياتنا واضحة نرية فنس��يتها فعميت عنها وتركتها غري منظور إليها وكذلك
ومث��ل تركك إياها اليوم تنس��ى ت�ترك يف العمى والعذاب ،يف القمي عن الصادق عليه الس�لام إن له معيش��ة ضنكا قال هي واهلل
للنص��اب قي��ل له رأيناهم يف دهرهم األطول يف الكفاي��ة حتى ماتوا قال ذلك واهلل يف الرجعة يأكل��ون العذرة  )127( ..وكذلك
نجزي من أرسف ومل يؤمن بآيات ربه ،يف الكايف عن الصادق عليه الس�لام يعني من أرشك بوالية أمري املؤمنني عليه الس�لام غريه
ومل يؤم��ن بآيات ربه ت��رك األئمة معاندة فلم يتبع آثارهم ومل يتوهلم ولعذاب اآلخرة أش��د وأبقى من ضنك العيش ومن العمى..
( )128أفل��م هي��د هل��م القمي يقول يب�ين هلم كم أهلكنا قبلهم من القرون أهالكنا إياهم يمش��ون يف مس��اكنهم ويش��اهدون آثار
هالكهم إن يف ذلك اليات الويل النهى لذوي العقول الناهية عن التغافل والتعامي )129( ..ولوال كلمة س��بقت من ربك وهي
الع��دة بتأخ�ير عذاب هذه االمة إىل اآلخ��رة لكان لزاما لكان مثل ما نزل بعاد وثمود الزما هلذه الكفرة وأجل مس��مى عطف عىل
كلمة أي ولوال العدة بتأخري العذاب وأجل مس��مى ألعامرهم أو لعذاهبم لكان العذاب لزاما والفصل للداللة عىل اس��تقالل كل
منهام بنفي لزوم العذاب  )130( ..فاصرب عىل ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا ومن آناء الليل ومن
س��اعاته مجع انا بالكرس والقرص وأناء بالفتح واملد فس��بح وأطراف النهار لعلك ترىض طمعا أن تنال عند اهلل ما به تريض نفس��ك
وقريء بالبناء عىل املفعول أي يرضيك ربك  )131( ..وال متدن عينيك أن نظرمها إىل ما متعنا به إستحسانا له ومتنيا أن يكون لك
مثل��ه أزواج��ا منهم أصنافا من الكفرة زهرة احلياة الدنيا زينتها وهبجتها لنفتنهم في��ه لنبلوهم ونختربهم فيه أو لنعذهبم يف اآلخرة
بس��ببه ورزق ربك خري وأبقى أي اهلدى والنبوة ال ينقطع  ..يف الكايف عنه عليه الس�لام قال إياك وأن تطمح نفسك إىل من فوقك
وكفى بام قال اهلل عز وجل لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم وقال ال متدن عينيك اآلية .
( )132وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها وداوم عليها ال نس��ئلك رزقا ان ترزق نفس��ك وال أهلك نحن نرزقك وإياهم ففرغ
بالك لآلخرة والعاقبة املحمودة للتقوى لذي التقوى ،يف العوايل واملجمع عن الباقر عليه الس�لام يف هذه اآلية قال أمر اهلل نبيه أن
خيص أهل بيته وأهله دون الناس ليعلم الناس أن ألهله عند اهلل منزلة ليست لغريهم فأمرهم مع الناس عامة ثم أمرهم خاصة.
( )133وقال��وا ل��وال يأتينا بآية م��ن ربه تدل عىل صدقه يف إدعاء النبوة أومل تأهتم بينة م��ا يف الصحف االوىل من التوراة واألنجيل
وساير الكتب الساموية فإن إشتامل القرآن عىل زبدة ما فيها من العقايد واألحكام الكلية مع أن االيت هبا مل يرها ومل يتعلم ممن علمها
إعجاز بني )134( ..ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله من قبل حممد صىل اهلل عليه وآله لقالوا ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال فنتبع
آيات��ك م��ن قبل أن نذل بالقتل والس��بي يف الدني��ا ونخزى بدخول النار يف اآلخ��رة )135( ..قل كل مرتب��ص منتظر ملا يؤل أمره
فرتبصوا فستعلمون من أصحاب الرصاط السوي الوسط ومن اهتدى من الضاللة.

لك يا ولدي ..
يكتبها :الشيخ حممود الصايف

ذو الوجهين
اعلم يا و لدي العزيز ...

ان النف��اق م��ن اش��د االم��ور الت��ي

يبغضه��ا اهلل عز وجل  .واملنافق ينال

ي��وم القيام��ة ما يناله القات��ل بل اكثر

الن النبي (صىل اهلل عليه وآله) قال:
الفتنة اشد من القتل .

واعلم يا ولدي  ...ان اشد من هذا ان
يكون الواحد من��ا ذو وجهني ،إياك
 ...اياك  ...فأنه جييء يوم القيامة ذو
الوجهني دالع ًا لس��انه فيقف هو آخر

م��ن قدامه يلتهبان ن��ار ًا حتى يلتهبها
جس��ده  ،ثم يقال  :هذا الذي كان يف
الدني��ا ذا وجهني وذا لس��انني يعرف

بذلك يوم القيامة.

دعاء

الإمام ال�سجاد (عليه ال�سالم)
يف يوم اخلمي�س
بسم اهلل الرمحن الرحيم

* َالحْ َ ْم��دُ للِهّ ِ ا َّل ِ��ذي َأ ْذ َه َب ال َّل ْي َ
��ل ُم ْظ ِلماَ ً بِ ُقدْ َرتِ ِهَ ،وج��آ َء بِال َّنها ِر

ُم ْبصرِ ًا بِ َرحمْ َ تِ ِهَ ،و َكسانيِ ِضيآ َء ُه َوآتانيِ نِ ْع َمت َُه.

* َأل َّل ُه َّم َف َكام َأ ْب َق ْيتَنِ��ي َل ُه َف َأ ْب ِقنِي ِ
ال ْمثالِ ِهَ ،و َص ِّل َعلىَ ال َّنبِ ِّي محُ ََّمد

��هَ ،وال َت ْف َج ْعنِي ِف ِ
َوآلِ ِ
ي��ه َوفيِ َغيرْ ِ ِه ِم َن ال َّلي��اليِ َو َ
ارتِ ِ
كاب
اال َّيا ِم بِ ْ

س��اب المْ َاثِ ِمَ ،و ْار ُز ْقنِي َخيرْ َ ُهَ ،و َخيرْ َ ما ِف ِ
المْ َحا ِر ِمَ ،و ْاكتِ
ِ
يهَ ،و َخيرْ َ

اص ْف َعنِّي شرَ َّ ُهَ ،وشرَ َّ ما ِف ِ
ما َب ْعدَ ُهَ ،و رْ ِ
يهَ ،وشرَ َّ ما َب ْعدَ ُه.

* َأل َّل ُه َّم إنيِّ بِ ِذ َّم ِة ِ
اال ْسال ِم َأ َت َو َّس ُل إ َل ْي َكَ ،وبِ ُح ْر َم ِة ا ْل ُق ْر ِ
آن َأ ْعت َِمدُ

َع َل ْي َكَ ،وبِ ُم َح َّمد المْ ُ ْص َطفى َصلىَّ اللهَّ ُ َع َل ْي ِه وآلِ ِه َأ ْس َتشْ ِ��ف ُع َلدَ ْي َك،

اع�� ِر ِ
حاجتِي ،يا َأ ْر َح َم
َف ْ
ف ال َّل ُه َّم ِذ َّمتِي ا َّلتِي َر َج ْو ُت بهِ ا َقض��آ َء َ

الراحمِ ِنيَ .
َّ

ض ليِ فيِ َ
س��ا ال َي َّت ِس ُ��ع لهَ ا إ َّ
خ ً
يس مَ ْ
اخل ِم ِ
* َأل َّل ُه َّم ا ْق ِ
ال َك َر ُم َك َوال
ُي ِط ُيقها إ َّ
ال نِ َع ُم َكَ :سال َم ًة َأ ْقوى بهِ ا َعلىَ
طاعتِ َك َو ِعبا َد ًة َأ ْست َِح ُّق
َ
ال��رزْ ِق الحْ َ ِ
��ع ًة فيِ الحْ ِ
بهِ ��ا َج ِز َ
اللَ ،و َأ ْن
يل َم ُثو َبتِ َكَ ،و َس َ
��ال ِم َن ِّ

ُت ْؤ ِمنَنِ��ي فيِ َم ِ
ف الخْ َ ْو ِ
واق ِ
ف بِ َأ ْمنِ َكَ ،وتجَ ْ َع َلنِي ِم ْن َطوا ِر ِق الهْ ُ ُمو ِم
َ َ
شاف َع ًا َي ْو َم ا ْل ِقيا َم ِة ِ
ِ
الراحمِ ِنيَ .
نافع ًا ،إ َّن َك أن َْت أ ْر َح ُم َّ
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اج َعل َت َو ُّس يِ�ِل� بِ ِه
َوا ْل ُغ ُم��و ِم فيِ ِح ْصنِ َكَ ،ص ِّل َعىل محُ ََّمد َوآلِ ِهَ ،و ْ
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أخبار ومتابعـــــــــــــات
• مجلس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة عليا لتأهيل مراكز تأهيل جرحى ومعوقي قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي...
• رؤساء االقسام في العتبات والمزارات الشريفة يؤكدون على ضرورة توحيد الخطاب االعالمي بما يتالئم
مع المرحلة الحالية ويتوافق مع وضع العتبات المقدسة...
• قيادات الحشد الشعبي والقوات المسلحة يتوقعون (نصرًا سه ًال) الستعادة تلعفر وهي آخر مدينة يتواجد فيها التنظيم االرهابي بنينوى...
• منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة (الفاو) تطلق ألول مرة برنامج (النقد مقابل العمل) الهادف إلعادة وتأهيل الزراعة في العراق...
• دائرة توزيع كهرباء محافظة كربالء المقدسة تكشف عن نجاح تجربتها بتزويد ثالثة احياء سكنية بالطاقة الكهربائية بشكل متواصل..

أبطال لواء علي االكبر يؤكدون مشاركتهم في عمليات تحرير تلعفر
اكد آمر لواء عيل االكرب (عليه السالم) اللواء عيل احلمداين بأن
اللواء سيشارك يف معركة حترير قضاء تلعفر املرتقبة وحتريره من
دنس داع��ش االره��ايب .وق��ال احلمداين ان هنالك استعدادات
مكثفة وعالية للواء ابتدأت منذ عدة ايام رغم تكليفه بواجب قطع
االمدادات وهجامت الدواعش بإجتاه مدينة احلرض وتل عبطة ،مبينا
بأن اللواء من االلوية املعتمدة والرئيسية يف واجب حترير تلعفر مع
القطعات العسكرية االخرى ،مضيفا ان اللواء ملتزم بأوامر القائد
العام للقوات املسلحة وال تتحرك القطعات اال بأوامره وهنالك
عدة اجتامعات سابقة وحالية لتوجه القطعات يف االيام القادمة
باجتاه تلعفر  ،مشريا اىل انه هنالك اجتامعا مرتقبا لتوزيع املحاور
والواجبات لكل قاطع وسوف يكون أللوية احلشد الشعبي الدور
الكبري يف حترير تلعفر ،منوها اىل مشاركة قطعات اجليش مع قطعات
احلشد الشعبي بروحية واحدة والتزام عال وبأوامر واحدة كام حدث
يف الكرمة والفلوجة والصقالوية وغريها سنتمكن من حتقيق مجيع
االهداف وحترير االرايض.

لواء الطفوف يباشر بإنشاء مركز متطور لصيانة الدروع والمدافع في كربالء
ب��ارش اجلهد اهلنديس التابع للواء الطفوف –اللواء  13يف احلشد
الشعبي -بتهيئة االرض اخلاصة بإنشاء مركز صيانة الدروع واملدافع
بدرجة متطورة وبخربات عراقية يف كربالء املقدسة .أكد ذلك آمر
اللواء (قاسم مصلح) ،مضيفا ان اليات اجلهد اهلنديس يف لواء  13هيئة
املرحلة االوىل من انشاء مركز متكامل لصيانة ال��دروع واملدافع بعد
مباركة املتويل الرشعي لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي ،منوها ان املركز يعتمد عىل الكوادر العراقية،مشريا اىل
ان هنالك خطة موضوعة لتطوير هذا املركز ليصبح معهدا او اكاديمية
عسكرية تابعة للعتبة احلسينية املقدسة لتدريب كافة الصنوف وسيكون
يف خدمة اجلهات العسكرية احلكومية يف كربالء او املحافظات االخرى.
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الحشد الشعبي يطهر  17قرية ويعثر على معامل
للتفخيخ ومضافات للدواعش غرب الموصل

انطلقت قوات احلشد الشعبي بعملية استباقية نوعية حسب تعليامت
قيادة عمليات احلشد الشعبي الغرض منها تطهري القرى الواقعة بداية من
شامل منطقة عداية باجتاه رشكة عني اجلحش جنوبا ومنطقة اخلط الرابط
بني القيارة – بغداد رشقا  ،هذا ما افاد به مسؤول عمليات لواء عيل االكرب
سجاد عبد اهلل مضيفا ان العملية انطلقت من  5حماور واستمرت ملدة 7
ساعات تم من خالهلا تطهري  17قرية والعثور عىل  3مضافات للدواعش و
 3معامل تفخيخ وكدسني لالعتدة وجمموعة من العبوات الناسفة ومعمل
حيتوي مادة السيفور والتي ان يت حيث تم تفجريها بالكامل،مؤكدا ان
املنطقة مؤمنة  . %100ويذكر ان لواء عيل االكرب قام بتطهري رشكة عني
اجلحش ومنطقة املقالع التي يبلغ طوهلا  12كم وعرضها  7كم.

اذاعة الروضة الحسينية المقدسة تباشر بإنتاجها لألعمال الدرامية
بارشت اذاعة الروضة احلسينية املقدسة ومنذ مدة بإنتاج اعامل درامية اذاعية تعالج
واقع املجتمع وتشخيص السلوكيات اخلاطئة لوضع احللول الناجعة هلا ،أضافة
اىل ابراز اجلانب الوطني واالنساين لدى العراقيني من خالل التضحية بالنفس من
اجل االخرين .ومن بني تلك االعامل الدرامية التي ستبث قريبا عىل املستمعني
عمل درامي أذاعي يشارك فيه نخبة من الفنانني الكبار وشباب مبدعني من بغداد
وكربالء حيكي بطوالت وتضحيات مقاتيل احلشد الشعبي املقدس.

تحذيرات من (جيوش إلكترونية) تحاول تصوير الجرائم الجنائية على أنها إرهابية

اعلنت عمليات بغداد لوزارة الداخلية يف بيان هلا ،اهنا تسرتعي انتباه املواطنني
يف املحافظات العراقية من متصفحي مواقع التواصل االجتامعي كافة ،والزمالء
العاملني يف خمتلف املؤسسات االعالمية اىل استيفاء االخبار من املصادر الرسمية
املعرفة لدهيم وعدم تداول اخبار غري مؤكدة او نقلها بصورة مغايرة لواقع احلدث.
وتابع البيان لوحظ يف اآلونة األخرية وبعد االنتصارات التي حققتها قواتنا
االمنية وحترير املناطق املغتصبة من عصابات الرش واجلريمة داعش االرهابية اىل
جلوء هذه العصابات الستخدام جيوش الكرتونية غايتها زعزعة االمن الداخيل
وزرع الرعب بني ابناء الشعب املحتفل باالنتصار.
10
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الخطبة األولى من صالة الجمعة بإمامة السيد أحمد الصافي

أنّ اإلنسان يصاب بمرض
العمى وأنّ هذا القلب
ّ
ّ
يعطله
يعطله والعقل
نتيجة الممارسات في غير
ما أراد اهلل تعالى ،حتى
يكبر ويشيب وهو على هذه
الحالة

في الصحن الحسيني الشريف ،بتاريخ 2017 /8 /5

في معرفة معنى الخير
كّنا قد ذكرنا في خطبة س�� ��ابقة حديثًا ألمير المؤمنين (صلوات اهلل وس��ل��امه عليه) عندما سأله
بين لهذا الس�� ��ائل وذكرنا
س�� � ٌ
�ائل قال :يا أمير المؤمنين ما الخير؟ وقلنا ّ
إن اإلمام (عليه الس��ل��ام) ّ

األول من جوابه ،قال (عليه الس��ل��ام) :لي�� ��س الخير أن يكثر مالك وولدك ،ولكن الخير أن
المقطع ّ

تقدم هذا الكالم ،قال :ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك ،وأن تباهي
يكثر علمك ...وقد ّ

الناس بعبادة رّبك ،فإن أحسنت حمدت اهلل وإن أسأت استغفرت اهلل ،وال خير في الدنيا اّإل لرجلين،
عمل مع التقوى،
يقل ٌ
رج�� ��ل أذنب ذنوبًا فهو يتداركها بالتوبة ،ورجل يس�� ��ارع في الخي�� ��رات ،وال ّ

يتقبل اهلل من المّتقين).-
وكيف ّ
تقبل -إشار ًة الى أّنه (إّنما ّ
يقل ما ُي ّ

اإلنسان يرى المؤمنين
وهم يتع ّبدون ،بداخله
يشعر أ ّني البدّ أن أكون
أكثر عبادة ،معنى
أباهي الناس ال أقول
إ ّني أمامكم أتك ّلم لكن
بيني وبين نفسي أسعى
الى أن أسبق هؤالء في
الخير،
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���زاء يف
أن��ا أق��ف اآلن م��ع إخ��ويت األع� ّ
هذا احلديث أو هذه اجلملة التي ّبينها
(ص��ل��وات اهلل وس�لام��ه عليه) ،طبع ًا
تعلمون أنّنا يف الدنيا نسمع كثري ًا من
املوعظة ونشاهد أي��ض� ًا م��ا يمكن أن
ن ّتعظ به ،ولكن عندنا مشكلة وهي ّ
أن
النفس متيل بنا اىل الدعة ،والشيطان أيض ًا
يرت ّبص بنا وقلنا سابق ًا ّ
إن وظيفته هو أن
ُيبعدنا عن اهلل تبارك وتعاىل ّ
بكل جيشه
وخيله ومعدّ اته ،وهذه النفس عندما متيل
اىل الدعة ستفقد أشياء كثرية ،وأنّنا عندما
نسمع املوعظة قد ن ّتعظ وقد ال ن ّتعظ،
ٍ
حالة
وإذا اتّعظنا فقد ن ّتعظ يف ساعتها يف
من االنفعال وحالة من التأ ّثر املؤ ّقت،
ثم رسعان ما نرجع اىل سالف طبيعتنا،
ّ
ول��ع� ّ
�ل يف اخلطبة الثانية سيأيت بعض
اإلشارة اىل ذلك ،وتار ًة ال ن ّتعظ ،طبع ًا
إذا ك ّنا ال ن ّتعظ معنى ذلك قد وصلنا

اىل حالة -والعياذ باهللّ -
أن هذا القلب
والعقل قد ران وازدادت عليه احلجب
ّ
ولعل العبارة
ح ّتى كأنّه ال يرى شيئ ًا،
ّ
الطف،
التي يذكرها بعضهم يف واقعة
عندما تك ّلم برير أو زهري هنا يف كربالء
سنة  61للهجرة عندما حدثت فاجعة
ّ
الطف ،اإلم��ام احلسني(عليه السالم)
م��ع صحبه أل��ق��ى امل��واع��ظ واخل��ط��ب
يف سبيل أن ال يقع ع�لى ه��ؤالء م��ا ال
ُيمكن أن ُيتدارك فيام بعد ،وبينّ اإلمام
احلسني(عليه السالم) بأبلغ ما يكون
النبي (صلىّ
وبأبلغ صور البيان ،وهو ابن ّ
ُ
عدل القرآن لكن
اهلل عليه وآل��ه) وهو
هؤالء مل ي ّتعظوا ،وأيض ًا مارس أصحابه
معه نفس األسلوب ونفس الطريقة،
فامذا قال قائلهم؟! خياطب زهري أو برير:
لقد أبرمتنا بكثرة كالمك .واملتحدّ ث يف
مقام أن يكون ناصح ًا له.

صدىالجمعة
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نوح (عليه السالم) لبث يف قومه ألف
سنة إلاّ مخسني عام ًا ،ويتحدّ ث ويبينّ
ويب ّلغ ،النتيجة أنهّ م جعلوا أصابعهم
يف آذاهنم ح ّتى ال يسمعوا ما يقول نوح
(عليه السالم) ،قطع ًا هؤالء عندهم
زوده��م بام
آذان وعندهم عيون واهلل ّ
حيتج به عليهم -عقل وقلب ،-لكن
ّ
االنغامس يف أمور أخرى جعلتهم ال
ينظرون اىل غري ما عندهم ،وهذه من
أعقد املشاكل التي تواجه اإلنسانّ ،
أن
اإلنسان يصاب بمرض العمى ّ
وأن
يعطله والعقل ّ
هذا القلب ّ
يعطله نتيجة
امل�مارس��ات يف غري ما أراد اهلل تعاىل،
حتى يكرب ويشيب وهو عىل هذه احلالة
فريى ّ
أن هذا الكالم كالم جديد والبدّ
أن يقاومه ،ح ّتى يف بعض املصطلحات
اآلن بعض العلوم احلديثة (مقاومة
التغيري) ،يعني يقاوم التغيري وال يقبل
به يقول( :هذا ما ألفينا عليه آباءنا)،
أم�ير املؤمنني(صلوات اهلل وسالمه
عليه) كالمه الرشيف مشحون بالعظة
أن الذي ّ
والتوجيه ،بحيث ّ
يطلع عىل
ك�لام هنج البالغة ويصغي ملا يريده
ثم بعد ذلك ال هيتدي
أمري املؤمنني ّ
من الصعب أن هيتدي فيام بعد ،أمري
املؤمنني يتم ّتع هبذه القدرة الفائقة يف
عملية العظة وتصوير حالتنا
تصوير
ّ
ويوجه (صلوات
ونحن يف عامل الدنيا،
ّ
اهلل وسالمه عليه) ك ّلام وجد اىل ذلك
سبي ً
ال ،حتى كان كام يقول كميل يقول:
خرجت معه اىل اجل ّ��ب��ان��ة اىل خ��ارج
الكوفة ،وكان أمري املؤمنني كأنّه يتحسرّ
ويقول وهو يشري اىل صدره :هذا فيه
يتحمل.
جم ،لكن ال أجد صدر ًا
ٌ
ّ
علم ّ
ال��ذي وصلنا منه ما ُيمكن أن يقوله

(عليه السالم) ،الشاهد أنّه تك ّلم معنا
عندما سأله هذا السائل ،قال :ما اخلري؟
واحلقيقة ّ
أن بعض أص��ح��اب أمري
النبي وأصحاب
املؤمنني وأصحاب
ّ
األئمة كانوا نعم األصحاب ،وكانوا
ّ
يغتنمون الفرصة ويستثمروهنا مع
النبي واألم�ير واإلم��ام ،يسأل
وج��ود ّ
مرة ثانية،
ألنّه قد ال يتو ّفق أن يسأله ّ
�ج ي��راه يف الكوفة ي��راه يف
ي��راه يف احل� ّ
مكان معينّ فيحاول أن يستفهم من
اإلمام (عليه السالم) واإلمام جييب،
اىل أن ورثنا هذا اخلزين املعر ّ
والكم
يف
ّ
اهلائل.
ق���ال( :ل��ي��س اخل�ي�ر أن يكثر مالك
وول���دك )...وحتدّ ثنا عن هذا املقدار
فيام سبق( ،ولكن اخلري أن يكثر علمك
وأن يعظم حلمك)- ،الحظوا هذا
املقطع( -وأن تباهي الناس بعبادة
ر ّبك) الحظوا هذا املقطع وهو املباهاة،
أن اإلنسان يصليّ
طبع ًا الكالم ال يعني ّ
مث ً
ال ويأيت للناس ويقول أنا أكثر منكم
ص�ل�ا ًة ،ليس املقصود ه��و ه��ذا ،قد
يدخل ذلك يف باب العجب ويدخل
يف الكرب يدخل يف الرياء ،وقطع ًا هذه
املحرمة ،فاإلمام يريد بيان
من األمور
ّ
ّ
أن هناك أم��ر ًا هو عني اخلري ،اخلري ال
حمرم ًا ،فام املراد أن تباهي الناس؟
يكون ّ
الحظوا اإلن��س��ان عنده حالة ُيقارن
نفسه مع اآلخرين ،إ ّما أن يستفيد من
هذه املقارنة أو حالة فطر ّية ّ
أن اإلنسان
يرى نفسه مث ً
ال متع ّل ًام ،فيحاول أن ّ
حيث
يتفوق عىل اآلخرين،
اخلطى ح ّتى
ّ
ٌ
ٌ
جيد،
عمل مباح
وقطعا هذا
وعمل ّ
النظر لآلخرين حم ّفز للعمل ،التفتوا
أن��ا عندما أنظر اىل اآلخ��ري��ن أح ّفز

نفيس عىل العمل من باب املسابقة يف
اخلريات ،أنا أتسابق معك للخري وهذا
أمر مندوب مطلوبّ ،
أن اإلنسان يرى
ٌ
يتعبدون ،بداخله يشعر
املؤمنني وهم ّ
الب��د أن أك��ون أكثر عبادة ،معنى
أنيّ ّ
أباهي الناس ال أقول إنيّ أمامكم أتك ّلم
لكن بيني وب�ين نفيس أسعى اىل أن
أسبق هؤالء يف اخلري ،ملاذا؟! –التفتوا-
ّ
ألن اهلل تبارك وتعاىل إنّام خلقنا لفرض،
لواجب ،لنكتة أال وهي العبادة ،فإذا مل
نعمل بالوظيفة التي أرادها اهلل تبارك
املتمردين
وتعاىل قطع ًا سنكون من
ّ
أو من الذين ال يعقلون وال يفهمون،
والقرآن عندما يعبرّ يقول( :إِ ْن ُه ْم
إِلاَّ َك َ
األن َْعا ِم َب ْل َأ َض ّل) وهذا التقريع
واقعيّ ،
ألن اإلنسان إذا
تقريع
حقيق ًة
ٌ
ّ
مات انتبه (الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا)
وستنكشف حقائق ،اإلن��س��ان يقول
(ر ِّب ْار ِج ُعونيِ َل َعليّ َأ ْع َم ُل َصالحِ َ ًا)
َ
َ
الحظ القرآن ماذا يقولَ ( :م ْن أ ْصدَ ُق
ِم َن اهللِ ِقيلاً ) ال يوجد ،من أصدق برش
النبي؟ ال يوجد .من أصدق من
من
ّ
النبي وهذه
أمري املؤمنني؟ ال يوجد غري ّ
السلسلة .أمري املؤمنني(سالم اهلل عليه)
عندما يتحدّ ث يأخذ معاين القرآن هذه
ويبينها بلسانه ،ولذلك ال جتد هناك
ّ
ً
ت��ض��ا ّدا بني ما يقول وب�ين ما تذكره
اآلي��ات الرشيفة ،بالنتيجة هذا اخلري
كثرة األم��وال وكثرة الولد هذا ليس
خري ًا ،والدليل ّ
أن هذا مبذول حتى ملن
ال يؤمن باهلل تعاىل.
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يَا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
اس َع ْوا
لص ِ
ين َ
الة ِم ْن ي َْو ِم ا ْل ُج ُم َع ِة َف ْ
ودي ِل َّ
آم ُنوا ِإ َذا ُن ِ

ال�سيد ال�صايف :ملاذا ُيقبل الإن�سان على اهلل تعاىل يف ال�ش ّدة
و ُيدبر يف الرخاء؟
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب
وإمام الجمعة في كربالء المقدسة في خطبته الثانية من صالة الجمعة
والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  11ذي القعدة 1438هـ
الموافق 2017/8/4م تحدث قائالً:
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اخ��ويت اخ��وايت اع��رض عليكم مما جاء
يف ال��ق��رآن الكريم م��ن بعض اآلي��ات
الرشيفة يف سورة االرساء ،قبل ان ادخل
يف اآليتني ..القرآن الكريم التعامل معه
خيتلف باختالف ا ُملعت َِقد ،لكن كنظرة عامة
لكل من يمتلك املوضوعية ان يتعامل مع
اغلب اآليات الرشيفة عبارة عن قواعد
كلية ،وهذه القواعد ترسم بعض النقاط
املهمة يف حياة املجتمعات ،فمن املمكن
ان يستفيد منه االقتصادي ..السيايس..
االجتامعي ،فضال ًعن الفقيه.
يف بعض احل��االت القرآن يتعامل معنا
ك��أف��راد ،وت���ارة أخ���رى يتعامل معنا
كمجتمع فيه املسؤولية ملقاة عىل اجلميع،
وهذه مسألة شائكة ال أريد اخلوض فيها،
وعادة القرآن أن يعبرّ عنها أ ّمة وحيملها
املسؤولية الحظ مثال ً ُ
(كلَّماَ َد َخ َل ْت ُأ َّم ٌة
َت ُأ ْخت ََها) حيث يعبرّ عنها ا ّمة ألنه ال
َل َعن ْ
يعفي القرآن مسؤولية االمة اذا شاركت
وسامهت يف حالة من حاالت االضالل،
10

وهكذا ص��ور ال��ق��رآن الكريم كثرية يف
ذلك.
سأستعرض مقطع من سورة االرساء فيه
حالة من حاالت عدم الوفاء ،ان االنسان
مر به يشء ووصل حالة اليأس يتشبث
اذا ّ
بمن ينقذه ،فاذا عرب هذه املشكلة رجع
(وإِ َذا
اىل سالف عهده ،اآلي��ة تتحدث َ
َم َّس ُك ْم الضرُّ ُّ فيِ ا ْل َب ْح ِر َض َّل َم ْن َتدْ ُعونَ

إِ َّ
ال إِ َّيا ُه َف َلماَّ َن َّج ُاك ْم إِلىَ ا ْلبرَِّ َأ ْع َر ْض ُت ْم َو َك َ
ان
إلن َْس ُ
ا ِ
ان َك ُفور ًا ( )67سورة االرساء)،
ُ
َ
(وإِذا َم َّسك ْم الضرُّ ُّ
الحظوا هذه العبارة َ
فيِ ا ْل َب ْح ِر) باعتبار انقطعت بكم السبل
البحر م��ورد للهلكة وم��ورد للموت ال
يوجد احد ممكن ان نلجأ اليه ،قال تعاىل :
ون إِ َّ
(ض َّل َم ْن َتدْ ُع َ
َ
ال إِ َّياه) الحظوا اخواين
مثال ًاالنسان قد يمرض ويمرض حتى
يصل اىل حالة اليأس ،تعال واسمع منه
الوعود اذا جتاوزت هذه املشكلة سأفعل
كذا وكذا ..او مثال ً االنسان تبدل حاله
اىل حال سيئة اسمع منه الوعود  ..وهذه
مسائل االنسان يراها والقرآن يؤكد هذا
املعنى ،واآلي��ة تبينّ انكم مطوقون ال
متلكون ألنفسكم رض ًا وال نفع ًا والدليل
ال يوجد من ينقذكم إال إياه ،ثم تبني اآلية:
( َف َلماَّ َن َّج ُاك ْم) من الفاعل النجاة اهلل تعاىل
استجاب لكم وخرجتم من هذه املحنة
نجاكم اهلل تعاىل اىل الرب اعرضتم
 ..فلام ّ
وذلك الذي صدر منكم كان كالم ًا وانكم

صدى الجمعة

ِإ َلى ِذ ْك ِر ال َّل ِه وَ َذ ُروا ا ْل َب ْي َع َذ ِل ُك ْم َخ ْي ٌر َل ُك ْم ِإ ْن ُك ُنت ْم َت ْع َل ُم َ
ون

اعرضتم وكأن شيئ ًا مل يكن.
حقيقة هذه اآلي��ة نتأمل فيها كيف بني
آدم يتعامل مع نفسه مع التزاماته ومع
اخالقياته ..اخواين هذا املقطع تربوي..
ان االنسان متر عليهم حمن يكونون حتت
سلطان ج��ائ��ر ..اهل��ي لو انجيتنا ..اهلل
نجاهم ال يشكرون اهلل تعاىل عىل ما فعل،
ّ
بل يترصفون ترصفات سيئة ..يكونون
يف حالة سجن ،اهلل تعاىل لطف هبم..
يكونون يف حالة ضيق ،اهلل تعاىل يلطف
هبم ..ينسون  ..واآلية تبني (اعرضتم)
يعني ال تكرتثوا كأنك ادرت ظهرك ملا
(و َك َ
إلن َْس ُ
ان ا ِ
ان
مىض ..واآلية الرشيفة َ :
َك ُفور ًا) كفور ًا بالنعمة ألنه يلجأ اىل اهلل
تعاىل فهو مؤمن ،لكن بمجرد خالصه
يكفر هبذه النعمة ثم تبدأ مرحلة جديدة
واهلل تعاىل معك ،الحظوا اخواين اهلل تعاىل
ال يستعجل بعجلة العباد ..ألن اهلل تعاىل
ال يفوته يشء.
�رج��ك من
ي��ا اهي��ا االن��س��ان اهلل تعاىل خ� ّ

الضيق ملاذا ُتع ِرض ،قال تعاىل َ :
(أ َف َأ ِمن ُت ْم
َأ ْن يخَ ْ ِس َف بِ ُك ْم َجانِ َب ا ْل�َب�رَِّ َأ ْو ُي ْر ِس َل
َع َل ْي ُك ْم َح ِ
اصب ًا ُث َّم ال تجَ ُ ِ��دوا َل ُك ْم َو ِكي ً
ال
( ،)68هذا حقيقة نوع من التحدي اهلل
تعاىل يقول انتم تتحدون اهلل ..ما قيمتكم
؟! ما هو شأنكم؟! الذي يتحدى البد
ان يكون بمستوى التحدي وبمستوى
املتحدي ،انتم ال أمان ممكن ان يعصمكم،
وهذه اآلي��ات اخ��واين يف منتهى البالغة
ملن القى السمع ..ملن اتعظ ملن رأى كيف
تسري االمور.
ان اهلل تبارك وتعاىل بيده هذه املصائر،
القرآن الكريم ّ
حيذر ،اخواين هذا لسان
مهم والكل يمر هبذه احلالة الكفر بالنعمة،
التفتوا ولعل اآلية ال تريد كفر عقائدي او
تشمل عليه ،لكن كفر النعمة داخ��ل..
واالنسان املريض ألن اعاد اهلل صحتي
ألفعلن كذا وكذا بمجرد ان ُتعاد الصحة
اع��رض امل��ري��ض ،وال��س��ي��ايس اع��رض،
واالقتصادي اعرض ،واملسجون اعرض،

الظاهر
عباس
والفقري بقلم:
عليه بامل
تعاىل
طالب اهلل
عندما يمن
َ
َ
ِ
اعرض  ..وهكذا .ثم قال تعاىل ( :أ ْم أمن ُت ْم
َأ ْن ُي ِعيدَ ُك ْم ِف ِ
يه َت َار ًة ُأ ْخ َرى َفيرُ ْ ِس َل َع َل ْي ُك ْم
َق ِ
يح َف ُيغْ ِر َق ُك ْم بِماَ َك َف ْر ُت ْم ُث َّم ال
الر ِ
اصف ًا ِم ْن ِّ
تجَ ِدُ وا َل ُك ْم َع َل ْينَا بِ ِه َتبِيع ًا (.))69
عىل االنسان اخ��واين ان يتعظ ويلتفت
ويعرف حجم نفسه وقدراته ،وان يكون
صادق ًا دائ ًام مع اهلل تعاىل عندما يسأل اهلل
تعاىل او يطلب منه ..الدنيا قليلة املؤونة
وقليل نمكث فيها  ..اعاننا اهلل واياكم عىل
انفسنا كام اعان الصاحلني عىل انفسهم،
ً
دائ�ما،
وختم اهلل لنا ولكم باحلسنات
وارانا اهلل تعاىل فيكم ويف املؤمنني مجيعاً
كل خري ..وال ننسى الدعاء املستمر ثم
املستمر لألبطال الذين يقارعون الظاملني
جيعل هلم
الدواعش ..نسأل اهلل تعاىل ان ّ
بالنرص املؤزر ،وان تكتحل أعني اجلميع
بذلك اليوم املبارك يوم ان خيرج مجيع
الظاملني والدواعش من البالد ..حفظ اهلل
اجلميع وصىل اهلل عىل حممد وآل حممد.
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من وحي خطبة الجمعة
بقلم :طالب عباس الظاهر

اإليفاء بالوعود)
(
ُ
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القراءة الواعية آلي��ات القرآن الكريم
ليست حمصورة بجانب من احلياة دون
آخر ..سواء أكان ذلك يف الشأن الديني
او االقتصادي أو السيايس او االجتامعي
أو غريها من جوانب احلياة األخ��رى،
وه��ي ..أي آي��ات ال��ق��رآن الكريم غري
حمصورة أو موجهة اىل فئة معينة من
الناس من دون أخرى أو قوم دون آخر
أو أمة دون سواها ..بل إن اآليات نزلت
من أجل سعادة البرشية مجعاء ،وفيها حال
جلميع مشاكلهم ،كون القرآن الكريم
كتاب وجود وهداية ورمحة جاء لإلنسان
ومن أجل اإلنسان ،وإنه يف معانيه يشتمل
عىل مجيع شؤون اإلنسان ،ويعالج كافة
دقائق احلياة اليومية والتفصيلية ..بل وما
بعد احلياة أيضا.
الكل يستطيع أن ينهل من هذا األعجاز
القرآين ،ويستفيد من فيوضاته الربانية
12

حسب قراءته املعرفية لآليات الكريمة،
واستقرائه للمضامني العالية التي تنطوي
عليها تلك اآلي���ات ،وطبع ًا تتوقف
االستفادة عىل م��دى ق��درة اإلنسان،
واإلخالص يف النية لديه عىل استيعاب
مثل تلك املضامني التي تنطوي عليه
آيات القرآن الكريم ،ويتوقف أيضا عىل
الرغبة املخلصة لالستفادة العملية من
خ�لال االتعاظ وأخ��ذ العربة من تلك
امل��ض��ام�ين ..وه��ي م��ن العظمة بحيث
تعطي لكل شخص ف��وائ��ده��ا حسب
استعدادات الشخص الذاتية ،ومتثل ح ً
ال
جلميع مشاكل احلياة.
م��ن هنا يمكننا أن نتطرق اىل مسألة
التجاء اإلنسان يف أوقات الشدة والضيق
وال��ي��أس كاملرض أو اخلطر أو تسلط
حاكم ظامل اىل اهلل تعاىل ،وقطع الوعود
بأن يعمل كذا وكذا من أعامل صاحلة يف

حالة خالصه من تلك الشدائد ،والندم
ملا أرسف بحق نفسه والناس  ..ولكن ما
أن يمن اهلل تعاىل عليه باخلالص من تلك
احل��االت احلرجة جت��ده ينسى وع��وده،
ويعود رسيعا اىل ما كان عليه قبل تلك
الشدائد وكأن شيئ ًا مل يكن ،ثم تراه يعود
اىل ذات الوعود يف حالة الوقوع يف املحنة
مرة أخرى ثم العودة اىل النسيان وهكذا.
االع��راض عن اهلل تعاىل  -والعياذ باهلل
 يورث املصائب واملصاعب لإلنسان،وله آثار يف اآلخرة كام وله آثار وعواقب
دنيوية وخيمة ،عكس من يتقي اهلل تعاىل
يف الرس والعالنية ..وطبعا املسؤولية
أم���ام اهلل ت��ع��اىل تكرب حسب منصب
الشخص املسؤول أو مكانته االجتامعية
ووجاهته ،وليس من املعقول واملقبول
أن يكون املسؤول غري مسؤول وغري
ٍ
مبال بمشاكل ال��ن��اس ،وغ�ير مكرتث

هبمومهم ومصاحلهم وحاجاهتم عكس
ما قطعه عىل نفسه من وعود ،وما يرتجى
الناس منه من خري ..إذ يتحول رسيع ًا
عن وعوده وينساها ..فيرص مهه الوحيد
مصلحته ومصلحة مجاعته  ..فرتاه يقطع
للناس الوعود يف الرضاء ولكنه رسعان
ما يتملص عام وعدهم يف الرساء.

التدخين
سؤال العدد

هل يجوز التدخين في شهر رمضان
للشخص الذي ال يستطيع تركه ؟

سؤال العدد السابق

هل يجوز استخدام أدوي��ة تقوي الشعر يحتوي علي
جيالتين حيواني غير مذكي؟
الجواب  :ال يجوز .

حسب رأي سماحة
السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

السؤال  :ما حكم التدخني يف املساجد
واحلسينيات اذا كان ذلك يزعج ويؤذي
بعض الناس وقد يمنعهم من احلضور
ايل هذه االمكان ؟
اجل��واب  :مكروه بل االح��وط االويل
تركه نعم اذا كان يبلغ حدّ االرضار
ب���رواد املسجد واحلسينية فالظاهر
حرمته.

السؤال  :ما هو حكم الناركيلة هل جيوز
رشهبا وهل حكمها حكم السكائر ؟
اجلواب  :ال جيوز اذا احتمل االرضار
به رضر ًا بليغ ًا ولو يف املستقبل وكان
االح��ت�مال قوي ًا موجب ًا للخوف لدي
العقالء.
السؤال  :أسعار الدخان مرتفعة يف
الدول الغربية ،فهل حيرم رشاؤها من
باب اإلرساف والتبذير إذا علم صاحبها
أهنا ليست نافعة؟ بل ضارة ؟
اجل���واب  :جي��وز رشاؤه���ا ،وال حيرم
استعامهلا ملجرد ما ذك��ر ،نعم إذا كان
التدخني يلحق رضر ًا بليغ ًا باملدخن،
ومل يكن يف تركه رضر عليه ،أو كان أقل
رضر ًا ،لزمه التجنب عنه.
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السؤال :ما هو حكم التدخني بالنسبة
إىل :
 -١املبتدىء؟
 -٢املعتاد عليه ؟
اجلواب:
 -١حيرم التدخني عىل املبتدىء إذا كان
يلحق به رضر ًا بليغ ًا  ،ولو يف املستقبل
 ،سواء أكان الرضر البليغ أو مظنون ًا أو
حمتم ً
ال بدرجة يصدق معه اخلوف عند
العقالء  ،وأم��ا مع االم��ن من الرضر
البليغ ولو من جهة عدم االكثار منه فال
بأس به.
 -٢للمعتاد ع�لى التدخني إذا كان
االستمرار عليه يلحق به رضر ًا بليغ ًا
مر  -لزمه االق�لاع  ،إ ّ
ال إذا
 عىل ما ّكان يترضّ ر برتكه رضر ًا مماث ً
ال لرضر
االستمرار عليه  ،أو أش��دّ من ذلك
ال�ضرر  ،أو ك��ان جيد حرج ًا كبري ًا يف
يتحمل عادة.
االقالع عنه بحدّ ال
ّ

السؤال  :ما املقصود باالبتداء رشع ًا (
مقدار الفرتة ) والذي يمكن ان ُيسمى
دخن مبتدأ ؟
به ُكل ُم ّ
اجل��واب  :امل��دار يف ذلك عىل الصدق
العريف فقد يصدق املبتدئ عىل تدخني
أول سيجارة وقد ال يصدق إ ّ
ال بعد
تدخني علبة كاملة مث ً
ال .
ال��س��ؤال  :م��ا حكم ال��ت��دخ�ين قرب
املؤمنني ( يف السيارة والبيت والعمل )
إذا علم املدخن بحصول األذى عليهم
وترضرهم وتضايقهم من تدخينه ؟
اجلواب :حيرم التدخني يف هذا الفرض .

اعداد /محمد حمزة جبر
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تقارير

مشروع مطار كربالء الدولي..
االقتراب من انهاء المرحلة االخيرة
لعملية نقل األعمال الترابية

األحرار /حسنين الزكروطي  -تصوير  /أحمد القريشي
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ُ
تواصل الكوادر اهلندسية يف مرشوع بناء
مطار كربالء الدويل يف الرصاع مع الزمن،
من اجل اكامل املرشوع يف الوقت املحدد،
خاصة بعد االق�تراب من اهناء املراحل
االخ�يرة لعملية نقل االع�مال الرتبية ،و
التي وصلت نسبة اىل (.)% 80
ويف هذا السياق حتدث املهندس املقيم،
حمسن نعمة حممد من رشكة طيبة كربالء
قائ ً
ال :اقرتبنا اىل املطاف األخري يف مسرية
نقل االعامل الرتابية التي تبلغ ما يقارب
( 5مليون مرت مكعب) والتي ُأنجز منها
حلدِّ هذا اللحظة اغلب املناطق املهمة
يف امل��ط��ار منها منطقة()Taxi way
وغريها ،ونعمل االن يف امل��درج بجهد
هنديس يصل اىل ( )500آلية ،ونأمل بأن
ننهي فقرة االعامل الرتابية خالل الشهرين
القادمني باعتبارها تشكل الفقرة االوىل
يف مرشوع بناء املطار».
وأضاف حممد :بارشت الكوادر اهلندسية
أيض ًا يف أعامل تثبيت الركائز االختبارية
لربج املراقبة والتي يبلغ عددها ثالث
ركائز اىل جانب تثبيت الركائز اجلدارية
14

اخلاصة يف صالة املسافرين والتي تبلغ
مساحتها ( 30000مرت مربع) كـ(طابق
اريض) ،كذلك هناك اعامل اخرى داخل
اروقة املكاتب تضمن دراسة خمططات
االعامل امليكانيكية والكهربائية ،ونعمل
ع�لى دراس���ة نوعية امل���واد املستخدمة
ومطابقتها مع املواصفات العاملية» ،مبين ًا،
«واجهنا الكثري من املعوقات لعل ابرزها
ان الرتبة امل��وج��ودة يف امل�شروع عبارة
متحركة والتي عرقلت سري
عن رم��ال
ّ
االليات يف بعض االحيان ،لذا عمدنا
اىل استخدام اليات القطع (الكريدر) مع
ّ
رشها باملاء من أجل تثبيت الرتبة».
من جانبه حتدّ ث غزوان العيساوي ،مدير
إعالم مطار كربالء الدويل قائ ً
ال« :يعترب
املهمة
مطار كربالء الدويل من املطارات ّ
ليس فقط عىل صعيد املحافظة او البالد
فحسب بل يشمل اخلليج العريب ايضا ملا
له من موقع جغرايف مهم يف نقل الزائرين
بشكل اسهل خاصة للوافدين اىل املدن
املقدسة يف العراق ،اىل جانب دوره بأن
يكون حمطة انتظار (ترانزيت) للدول

االوربية كأي مطار يف الوطن العريب».
وت��اب��ع ح��دي��ث��ه« ،ل��ق��د ع��م��دت العتبة
احلسينية اىل التعاقد مع عدد من رشكات
حمرتفة يف جمال بناء املطارات تعمل ضمن
االجراءات والضوابط الدولية اخلاصة
يف انشاء املطارات اضافة اىل توزيع املهام
عىل رشكات متعددة من اجل االرساع يف
عملية اكامل املرشوع يف الوقت املحدد».
للمطار دور كبري يف تقليل البطالة
واض��اف العيساوي« :ان مطار كربالء
سيكون الداعم االقتصادي والسياحي
االول يف العراق بشكل ع��ام وكربالء
عىل وجه اخلصوص كون مدينة كربالء
املقدسة تستقبل الزائرين عىل مدار العام
خاصة يف الزيارات املليونية لذا سيكون
للمطار دور كبري يف النهوض بالواقع
االقتصاد والسياحي هلا  ،اىل جانب دوره
يف احلدّ من البطالة املوجودة يف املحافظة
من خالل تشغيل االيادي العاملة».
يذكر أن مساحة املطار تبلغ (  18ألف
دون��م) ،ويقع عىل بعد ( 35كيلومرتا)
جنوب ـ غرب مدينة كربالء املقدسة.

تقارير

َ
وسط حضور كبي ٍر من المحبين والموالين..
اختتام فعاليات «أسبوع الراية» للعتبة الحسينية في إيران
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املحبون واملوالون ألهل البيت
ترشّ َف
ّ
(عليهم السالم) يف مناطق متفرقة من
مدينة مشهد املقدسة يف إيران ،بتقبيل
ومح��ل الراية احلسينية املباركة ،التي
ِ
وبركات مرقد اإلمام
أنفاس
محلت معها
ْ
َ
احلسني (عليه السالم) ،خالل فعاليات
نظمه وأرشف عليه
أسبوع الراية الذي ّ
السيد سعد الدين البناء ،مدير مكتب
األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة.
فعاليات ه��ذا األس��ب��وع ،مل هي� ّ�ي��أ هلا
مسبق ًا إال ّ
أن األج����واء الروحانية
وشغف ا ُملحبينّ َ  ،جع َلت منها مميزة
ً
ليعيش الشعب اإلي���راين احل��امل�ين أب���دا ب��زي��ارة امل��راق��د املقدسة
َ
وف��اع��ل��ة،
خ�لال ه��ذه األي���ام امل��ب��ارك��ة أسبوع ًا ألئمة أه��ل البيت (عليهم السالم).
تسليم ورفع
وتم خالل هذا األسبوع،
كربالئي ًا ِرائ��ع�� ًا خصوص ًا ألول��ئ� َ
ُ
ّ
�ك
مخس راي��ات حسينية يف مخس مناطق
متفرقة من مدينة مشهد ،منها (حسينية
أم البنني ـ عليها السالم ـ ،ومسجد
وهب بمنطقة خواجه ربيع يف مدينة
مشهد امل��ق��دس��ة ،جامعة ف���ردويس،
حسينية الزهراء ـ عليها السالم ـ وختام ًا
كانت بتسليم الراية ملسجد السيدة رقية
ـ عليها السالم ـ يف مدينة (گل شهر)).
وشهدت مجيع فعاليات تسليم الرايات
ْ

احلسينية ،حضور ًا كبري ًا والفت ًا ملحبي أهل
الذين استثمروا
البيت (عليهم السالم)
َ
مثل هذه الفعالية إلقامة جمالس العزاء
واستذكار اإلمام احلسني (عليه السالم)
ومصيبته العظيمة ،فيام عبرّ آخرون عن
حبهم لسيد الشهداء (عليه السالم)
ّ
عرب تقبيل ومحل الراية والطواف هبا.
كام وكانت للسيد سعد الدين البناء
ك� ٍ
�ل�مات ألقاها أم��ام احل��ارضي��ن؛ بينّ
فيها أمهية مثل هذه الفعاليات بالنسبة
ملحبي أه��ل البيت (عليهم السالم)،
متحدث ًا بالوقت ذاته عن إدارة العتبات
املقدسة يف العراق والقائمني عليها ،من
املتولني الرشعيني واألمناء العامني هلا،
والتي ترشف عليها مبارشة املرجعية
الدينية العليا املتمثلة بسامحة السيد عيل
احلسيني السيستاين (دام ظ ّله الوارف).
وتطرق البناء إىل اخلدمات املميزة
كام
ّ
التي تقدمها العتبة احلسينية املقدسة
وأمهية مشاريعها الثقافية
للزائرين،
ّ
واالجتامعية التي ختدم خمتلف رشائح
امل��ج��ت��م��ع ،وحت��ري��ر األرايض التي
دنستها عصابات داع��ش اإلجرامية.

العطاء الحسيني

تحت شعار( :القرآن نهج نصرنا)..
شعبة التعليم القرآني تكرم الفائزات في مسابقة الحفظ والتالوة
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ض��م��ن سلسلة ال��ن��ش��اط��ات التثقيفية
واالرشادية التي تقيمها العتبة احلسينية
امل��ق��دس��ة ع�لى م���دار ال��ع��ام ،اختتمت
وح��دة التعليم القرآين التابعة اىل شعبة
التبليغ الديني النسوي وعىل قاعة سيد
االوصياء يف الصحن احلسيني الرشيف؛

شعبة التبليغ الديني يف العتبة احلسينية
امل��ق��دس��ة ع�لى إق��ام��ة ال�برام��ج تثقيفية
وإرشادية اىل جانب ال��دورات التدريبية
املختلفة املختلفة ،وال��ي��وم نقف خلتام
مسابقة النعيم القرآنية الوطنية النسوي
للحفظ و ال��ت�لاوة والتي أقيمت حتت

آليات ودرج��ات حتددها اللجنة» ،مبين ًا
َ
ّ
«اهلدف من إقامة هكذا مسابقات هو
ان
اكتشاف طاقات كامنة وأص��وات لطيفة
القادرة عىل تالوة وجتويد القرآن الكريم
من اجل املشاركة يف املسابقات الدولية
التي تقام باملستقبل».

مسابقة النعيم القرآنية الوطنية النسوية
االوىل للحفظ و التالوة ،بمشاركة (70
متسابقة) من تسعة حمافظات بمختلف
الفئات العمرية.
وقال فضيلة الشيخ عيل املطريي ،مسؤول
شعبة التبليغ الديني النسوي« :اعتادت

شعار (القران هنج نرصنا) ،وقد شاركت
يف املسابقة ما يقارب ( )70متسابقة يف
الفرعني (حفظ القراب اكمله والتالوة
وال��ت��ج��وي��د)؛ وم���ن خمتلف حمافظات
الوسط واجل��ن��وب وحت��ت ارشاف جلان
حتكيمية متخصصة تقيم املتسابقات وفق

بينام أوض��ح��ت احل��اج��ة ليىل العلوجي
استاذة بالصوت والنغم يف جلنة التحكيم،
ان «مستوى احلافظات يف املسابقة كان
يفوق اجليد من حيث التالوة و التجويد
ولكنهن بحاجة اىل مراكز او دورات
للتدريب اكثر ملا للقرآن الكريم من منافع
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العطاء الحسيني
اضافة اىل ترسيخ املبادئ االسالمية التي
امرنا اهلل تعاىل هبا».
وتابعت حديثها بالقول« :جاءت املسابقة
عىل نوعني االول منها التالوة و التجويد
والثاين حفظ القران الكريم بأكمله وفق
جلنة متخصصة وضعتها وحدة التعليم
القرآين يف العتبة احلسينية املقدسة ،وهذه
قسموا عىل
اللجان تتكون من ثامنية حكام ّ
اربعة م��واد هي (احكام التالوة ،وقف
واب��ت��داء ،صوت ونغم ،ج��ودة احلفظ)،
وقد شاركت يف املسابقة ( 41متسابقة)
بالنسبة للتالوة و( 28حافظة) للقرآن
الكريم بأكمله جلميع الفئات العمرية
ابتدا ًء من اصغر متسابقة و كان عمرها
 13سنه اىل أكرب متسابقة بعمر  65سنة».
فيام قالت احلافظة حوراء عامر من حمافظة
واس���ط« :بفضل اهلل ودع���اء الوالدين
استطعت احل��ص��ول ع�لى امل��رك��ز االول
يف مسابقة التالوة والتجويد ،وأه��دي
ه��ذه اجل��ائ��زة اىل الشهداء م��ن ال��ق� ّ�وات
االمنية واحلشد الشعبي املقدس الذي
ضحوا بأرواحهم من اجل محاية الوطن
ّ
واملقدّ سات ،وأتقدم بالشكر والتقدير،
ل�لاخ��وات املشاركات وجلنة التحكيم
يف املسابقة إضافة اىل القائمني يف شعبة
التعليم القرآين التابعة لألمانة العامة يف
العتبة احلسينية املقدسة و عىل هذه املبادرة
اجلميلة التي قدمتها لنا».
أما احلافظة سارة رحيم من حمافظة كربالء
فقد قالت :يف ب��ادئ االم��ر اتقدم بوافر
الشكر والتقدير لألمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة عىل دعمها املتواصل

للجميع سيام الطالبات ،وان احلضور يف
صحن االمام احلسني (عليه السالم) هو
تكريم بحدِّ ذاته ,وما تقدمه العتبة احلسينة
يساهم بشكل كبري برفع اجلانب املعنوي
والنفيس للطالبات وحيثهن عىل تقديم
االفضل خالل االيام القادمة» ،مضيف ًة،
«بحمد اهلل تعاىل استطعت بثالثة اشهر
فقط ان احفظ القرآن الكريم بأكمله ،وهو
فوز كبري بالنسبة يل».
ُيذكر أن الفائزات باملركز االول يف املسابقة
عىل النحو التايل:
الفائزات يف ف��رع ال��ت�لاوة و التجويد:

(حوراء عامر من حمافظة واسط يف املركز
االول ،ري��م حممد من حمافظة بغداد يف
املركز الثاين ،اوران��ا صباح من حمافظة
كربالء يف املركز الثالث).
اما الفائزات يف فرع حفظ القران الكريم
بأكمله ف��ج��اءت ع�لى ال��ن��ح��و ال��ت��ايل:
(احلافظة نرجس جواد طعمة من حمفظة
البرصة التي حصلت عىل املركز االول
يف املسابقة ،احلافظة مريم عيل خلف من
حمافظة كربالء عىل املركز الثاين ،احلافظة
سارة رحيم من حمافظة كربالء عىل املركز
الثالث).
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«غازية محمد»..

امرأة موصلية تسير على نهج أم البنين
من ه���ي غازي���ة محم���د؟ وم���ا ه���ي المواقف
البطولية التي عرفت بها ضد الظلم و االستبداد؟
وم���اذا قدم���ت للوطن و المقدس���ات بعد صدور
فتوى الجهاد الكفائي؟ تساؤالت كثيرة طرحها
الشارع العراقي في اآلونة االخيرة.

األحرار /حسنين الزكروطي  -تصوير /صالح السباح
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جملة (االحرار) التقت هبذه املواطنة بعد
ان استقبلها مركز احلوراء زينب (عليها
السالم) يف الصحن احلسيني الرشيف
بتوجيه من املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
امل��ق��دس��ة س�ماح��ة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي ،و ال��ذي اثنى ب��دوره عىل
التضحيات التي قدمتها هذه امل��رأة يف
خدمة البلد واملقدسات.
غازية حممد اجلبوري هي مواطنة موصلية
فقدت ثامنية اشخاص
من منطقة الغزالن،
ْ
من عائلتها ابتدا ًء من ابنها االول الذي
استشهد يف حكم النظام املقبور السابق
وانتها َء بآخر شهيد لبى نداء املرجعية بعد
دخ��ول عصابات داع��ش االجرامية اىل
مدينة املوصل.
ت��ق��ول السيدة املوصلية :عند دخ��ول
عصابات داع��ش االجرامية اىل مدينة
18

املوصل وقفت امامهم وحتديتهم
من خالل الشاشات الفضائية وأمام
املأل ،ومنذ تلك اللحظة اصبحت مهددة
من قبل هذه العصابات التي قتلت ثالثة
من اوالدي بعد ان تم االم��س��اك هبم،
وبسبب اوض��اع املدينة يف ع��ام 2015
وصعوبة الوصول اىل ابنائي الشهداء،
قامت احلكومة بمهمة دفنهم يف مدينة
النجف االرشف ،وبعد م��رور اربعني
يوما ع�لى استشهادهم ذه��ب��ت ابنتي
لزيارة اخواهنا املستشهدين والتقاط بعض
الصور للمقابر من اجل الذكرى وعند
رجوعها اوقفتها عصابات داعش بعد ان
اعلمهم احد اخلونة املوجودين يف السيارة
مما ادى اىل قتلها مع ابنها».
وتضيف ،قبل التحاق ابني نمري باحلشد
الشعبي امل��ق��دس بعد اص���دار الفتوى
املباركة من قبل السيد السيستاين (دام ظ ّله
الوارف) طلب مني عدم البكاء يف حال
استشهاده يف املعركة ،هلذا بعد سامعي
خرب استشهاده مل اذرف قطرة واحدة ،وقد
اكرمني اهلل تعاىل هبذه املنزلة العظيمة التي
تشعرين بالفخر دائ ًام».
ويف اخلتام قالت :أتقدّ م بوافر الشكر
والتقدير اىل امل��ت��ويل ال�شرع��ي للعتبة
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد

امل�����ه�����دي الكربالئي و مركز احلوراء
زينب (عليها السالم) لوقفتهم اجلميلة
واملساندة لعوائل الشهداء طيلة السنوات
املاضية.
ف��ي�ما حت��دّ ث��ت امل��ه��ن��دس��ة س���ارة حممد،
مسؤولة مركز احل��وراء (عليها السالم)
قائل ًة« :ضمن نشاطات مركز احل��وراء
(عليها السالم) هو البحث عن احلاالت
االستثنائية لعوائل شهداء قواتنا االمنية و
احلشد الشعبي املقدس الذي قدموا الغايل
والنفيس من أجل تطهري البلد واملقدّ سات
من دنس العصابات االجرامية ،واليوم
استضفنا يف الصحن احلسيني الرشيف
األم التي اعطت للعامل امج��ع درس�� ًا يف
التضحية وكيفية الصمود بوجه الظلم
واالستبداد من خالل تقديم مخسة من
ابنائها اضافة اىل ثالثة من عائلتها فدا ًء هلذا
االرض املقدسة لذا عمدنا اىل استقبال
هذه البطلة من اجل ان ننقل للعامل ان
العراق مهام قست عليه الظروف يبقى يد ًا
واحد تقف ضد الظلم و االستبداد».

العطاء الحسيني

مدراء إعالم العتبات المقدسة
يقرون خطة لتوحيد الخطاب اإلعالمي

امجع م��دراء أقسام اإلع�لام يف العتبات
املقدسة وامل���زارات الشيعية يف العراق
عىل رضورة توحيد وتطوير اخلطاب
اإلع�لام��ي ،وذل��ك يف اج��ت�ماع ُعقد يف

رحاب مسجد الكوفة املعظم.
وقال السيد حيدر جلوخان رئيس قسم
اإلع�لام والعالقات يف دي��وان الوقف
الشيعي« :تم االتفاق عىل العمل اجلاد
وإتاحة السبل الكفيلة لتوحيد اخلطاب
اإلعالمي للعتبات املقدسة» مبين ًا أنه،
«سيتم تقديم الدعم املناسب إلذاع��ة
اليقني وموقع دي��وان الوقف الشيعي
االل��ك�تروين ب�ما يتوفر م��ن إمكانيات
إعالمية ل��دى ك���وادر أق��س��ام العتبات
املقدسة واملزارات الشيعية».
من جهته قال السيد مجال الشهرستاين
مسؤول قسم اإلع�لام بالعتبة احلسينية
املقدسة« :خ��رج االج��ت�ماع بتوصيات

األحرار /حسين نصر

وم���ق���ررات مهمة للتنسيق والعمل
اإلعالمي املوحد ال��ذي يسهم يف بناء
جمتمع إسالمي رصني يستند عىل علم
أهل البيت (عليهم السالم)».
وأض����اف« ،ت��م التنسيق لبث برامج
مشرتكة يف مجيع اإلذاع����ات يف نفس
الوقت ،باإلضافة اىل إصدار نرشة دولية
موحدة يشرتك يف إصدارها ديوان الوقف
الشيعي والعتبات املقدسة».
وأشار الشهرستاين اىل ،انه قد «تقرر ان
يعقد اجتامع دوري كل شهري يضم
رؤساء أقسام اإلعالم يف العتبات املقدسة
ومدراء املواقع االلكرتونية اخلاصة هبا».

هذا ما تحدث به سفير الفاتيكان عن مواقف السيد السيستاني ودور العتبات المقدسة

العتبات املقدسة تعرب عن «املحبة واألمل والتواصل مع األخر,
وانا أشجع تلك املبادرات» ,الفتا اىل ان مثل هذه املبادرات من
شأهنا ان ختلق االنتصار الفكري باإلضافة اىل النرص العسكري
وطي هذه الصفحة املظلمة التي عانى منا الشعب العراقي.
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قال سفري الفاتيكان يف العراق ألربتو اورتيغا ان مبادرة السيد
السيستاين -فتوى اجلهاد الكفائي -كان هلا «الدور املهم يف طرد
اإلرهاب والقضاء عليه».
جاء ذلك خالل استقباله وفدا من العتبتني املقدستني احلسينية
والعباسية لتكريمه حلضوره اىل مرقد االمام احلسني ومشاركته
يف مهرجان ربيع الشهادة الثقايف العاملي الذي أقامته العتبتان يف
آيار /مايو املايض.وقال اورتيغا «نحن سعداء بالقرارات التي
يتخذها السيد السيستاين فهي مقبولة من اجلميع».
وأض��اف «ان هناك حتديات كبرية تتمثل بمواجهة األفكار
املتطرفة للجامعات اإلرهابية واحلد من انتشارها».
وأشار سفري الفاتيكان يف العراق ,اىل ان املبادرات التي تقوم هبا

العطاء الحسيني

بهدف تطوير المهارات الفكرية لدى التالميذ

مدارس الوارث تقيم
معسكرًا ثقافيًا لتالميذ الصفوف األولى

تقرير/قاسم عبد الهادي

افتتح قس���م التربية والتعليم التابع لألمانة العامة في العتبة الحس���ينية المقدس���ة المعسكر الصيفي
الثقاف���ي لطلبه الصف���وف االولى للعام الدراس���ي  2017/2016وذلك بهدف تطوير مه���ارات التلميذ الفكرية
وتعزيز قدراته في تحمل المسؤولية وبناء عالقات صداقه خارج اطار اصدقاء المدرسة أو العائلة ،كما يساعد
المعسكر على تعلم مهارات القيادة واالعتماد على الذات وكسب الثقة بالنفس.
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كانت املحطة االوىل يف مدرسة الوارث
االبتدائية للبنني بإعطاء نبذة خمترصة
عن املعسكر الصيفي الثقايف وبعدها
تضمن املنهاج سفرة ترفيهية اىل مدينة
سيد األوصياء «عليه السالم» للزائرين
إلعطائهم حمارضه حول فن التصوير من
قبل املحارض االستاذ عيل بدر الركايب
واهلدف منها تعليم التالميذ أسس ذلك
الفن وبعدها قاموا بجولة ميدانيه داخل
اروق��ة املدينة اللتقاط الصور ،اىل ذلك
ظهرت عالمات الفرح واالبتسامة عىل
حميا مجيع التالميذ ملا توفر هلم.
هدايا تقديرية للمتفوقني
مدير مدرسة ال���وارث للبنني األستاذ
شاكر مهدي محادي حتدث قائال :يف كل
20

عام وحتديدا األول من شهر آب يقام هذا
النشاط املدريس الذي يستمر ملدة عرشة
أيام حيث حيتوي عىل اجلوانب(الرتفيهية،
الرتبوية ،الثقافية ،الدينية ،وممارسة
األنشطة الرياضية والفنية ومسابقات
ال���دورات القرآنية والثقافية)بأرشاك
تالميذ الصف الرابع واخلامس والسادس
فقط من تالميذ مدرسة الوارث للبينني او
البنات ويف هناية املعسكر ت��وزع اهلدايا
للمتفوقني ،وه��ذه األنشطة ال توجد
مثيل هلا يف امل���دارس احلكومية وحتى
األه��ل��ي��ة وال��غ��اي��ة منه تطوير ق��درات
التالميذ وتوسعة مداركهم ،وتم هتيئة
مجيع مستلزمات أنجاح املعسكر من
معلمني وخدميني وموظفني للوصول اىل

الغاية واهلدف املرجو من ذلك املعسكر
وال��وص��ول اىل مستويات علمية تفوق
باقي امل���دارس احلكومية واألهلية يف
املحافظة ،وهذه السنة الرابعة تواليا نقيم
نفس املعسكر وملسنا خ�لال السنوات
الثالثة السابقة هناك فائدة كبرية ظهرت
عىل سلوكية التالميذ وأنشطتهم وتم
تثبيتها يف السجالت اخلاصة باملدرسة
وم��ن خ�لال ذاك االرت��ف��اع ال��واض��ح
بمستوى الرتبية والتعليم حيث حصلنا
عىل املستوى األول يف حمافظة كربالء من
الناحية العلمية والدراسية.
زيارة االمام عيل «عليه السالم»
ومن جهته حتدث مدير النشاط الريايض
وم��درس الرتبية الرياضية يف م��دارس

العطاء الحسيني
الوارث األستاذ عيل غالب عبادي قائال:
معسكر ثقايف أقيم ملدارس الوارث التابعة
لقسم الرتبية والتعليم يف العتبة احلسينية
املقدسة وه��ذا املعسكر يتضمن عدة
نشاطات لتالميذ الصف الرابع واخلامس
والسادس االبتدائي أضافة اىل مدينة سيد
األوصياء عليه السالم للزائرين وكذلك
زي���ارة ملرقد األم���ام ع�لي عليه السالم
يف مدينة النجف األرشف أض��اف��ة اىل
األنشطة الرياضية اخلاصة بقاعة األلعاب
يف نادي احلر بام يف ذلك ممارسة السباحة
يف مسبح كربالء ال��دويل ملدة يوم كامل
أضافة اىل املسابقات الرياضية والعلمية
داخل املدرسة ،واهلدف منه هو لفائدة

التلميذ وزيادة املعلومات لدية أضافة اىل
اكتشاف املواهب داخل املدرسة وكل هذا
بأرشاف األساتذة من الكادر التعليمي
والرتبوي يف املدرسة وبأرشاف عام من
قبل السيد عبد احلميد الصفار رئيس
قسم الرتبية والتعليم يف العتبة احلسينية
املقدسة حيث يستمر النشاط ملدة عرشة
أيام تواليا.
تقوية وتطوير املعلومات
اخ��ر املتحدثني هو التلميذ ثامر حممد
حسن من الصف ال��س��ادس االبتدائي
يف مدرسة ال���وارث ال��ذي ق��ال :خالل
مشاركتي يف الدورات السابقة حصلت
عىل فائدة كبرية من خالل تقوية وتطوير
املعلومات العلمية والدينية بام يف ذلك
ترشفنا بإقامة صالة اجلامعة مع سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي «دام عزه»
وال��دخ��ول بمحارضات دينية وعلمية
وكذلك الدخول بمعرس ترفيهي يساعد
ب��دوره برفع اجلانب املعنوي للتالميذ
وكذلك يف هذه ال��دورة سنقوم بزيارة
األم���ام ع�لي عليه ال��س�لام ،وك��ل هذا
يساعدنا يف جمال حياتنا اليومية والنهوض
بواقعنا الرتبوي والعلمي.

العتبتان المقدستان تعتزمان إقامة مؤتمر علمي نسوي
وتدعوان الباحثات للمشاركة فيه
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يعتزم القسم النسوي يف مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية يف النهضة احلسينية التابعة للعتبة احلسينية املقدسة إقامة املؤمتر
النسوي العلمي «كربالء وثنائية اجلامل واملسؤولية» بالتعاون مع شعبة املكتبة النسوية التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة
العباسية املقدسة.
واملقرر ان تنطلق فعاليات املؤمتر الذي سيعقد حتت شعار «أوصيك يا اخية بنفسك خريا» يف  28من ترشين الثاين /نوفمرب املقبل برعاية
العتبتني املقدستني احلسينية والعباسية .وهيدف املؤمتر اىل إبراز الدور العلمي للمرأة وأثره يف إنجاح الثورة احلسينية وحتقيق أهدافها,
واالرتقاء يف اجلانب الثقايف والفكري للمرأة وإبراز دورها يف إصالح الواقع الفردي واالجتامعي ,وفقا للجنة التحضريية ..وقالت
اللجنة التحضريية «ان املؤمتر سيدور حول  3حماور هي املحور العقائدي والفكري ,واملحور األخالقي واالجتامعي ,واملحور األديب».
ودعت اللجنة الباحثات للمشاركة ببحوث او أوراق عمل يف املؤمتر عىل ان تكون ضمن املحاور املعلنة.
واشرتطت اللجنة ان تلتزم الباحثات بالرشوط املتعارفة للبحث العلمي ,وتسليمها مطبوعة عىل ورق  A4وقرص مدمج ( )CDمرفقة
بالسرية الذاتية املخترصة للباحثة وختصصها العلمي وحمل العمل واهلاتف والربيد االلكرتوين ,وارساهلا اىل العناوين التالية خالل موعد
أقصاه .2017 /10 /20
 مؤسسة وارث األنبياء  /النجف االرشف /حي احلنانة الربيد االلكرتوين ( )almarafikarbala@warthanbia.comاواالتصال عىل األرقام التالية 07813053831 :او .07708730666
شعبة املكتبة النسوية  /قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية املقدسةالربيد االلكرتوين (.)women-libaray@alkafeel.net

العطاء الحسيني

يشيد ببطوالت فرسان القوة الجوية
الشيخ الكربالئي
ُ
األحرار /حسين نصر

ثمن ممثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء
ّ
امل��ق��دس��ة ،سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي ،الدور الشجاع ألبطال القوة
اجلوية العراقية يف احلرب عىل اإلرهاب
وتسديد الرضبات املوجعة للعدو.
جاء ذلك خالل استقباله وفد ًا رفيع ًا من
قيادات القوة اجلوية يف مكتبه بالصحن
احلسيني الرشيف ،مؤكد ًا عىل دورهم
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الفاعل يف تقديم الدعم اللوجستي لكل
صنوف القوات األمنية.
ورصح ال��ل��واء ال��رك��ن قائد اخل��زاع��ي،
نائب قائد القوة اجل��وي��ةّ :
ان «لقائهم
مهم جد ًا،
بممثل املرجعية الدينية العليا ّ
خصوص ًا يف دعم العتبة احلسينية املقدسة
يف تقديم املساعدات للنازحني وشحذ
مهم املقاتلني ضدّ العصابات اإلرهابية»،

مبين ًا ان «للقوة اجلوية دور كبري يف حتقيق
النرص عىل داع��ش باملوصل وادواره��ا
متعددة م��ن االط�ل�اع اجل���وي وجتريد
اجلوية (رضب جتمعات العدو) باإلضافة
اىل واج��ب النقل اجل��وي من االسلحة
واجلنود وايضا الدعم اللوجستي جلميع
القوات االمنية».

العطاء الحسيني

العتبة الحسينية تستقبل جمعية التعليم الرسالي اللبناني

لتبادل الخبرات واالرتقاء بمستوى التعليم

من جهته قال حممد نعمة ،رئيس جلنة
املوجهني يف لبنان ومسؤول وفد مجعية
نشكر َ
اهلل (سبحانه
التعليم ال��رس��ايل:
ُ
وت��ع��اىل) ون��ق��دّ م الشكر إلدارة العتبة
احلسينية املقدسة عىل اجلهود التي بذلت
من أج��ل االرت��ق��اء يف مجيع النشاطات
والفعاليات التي ترتقي بالبناء الفكري
لإلنسان وااله��ت�مام باجلانب العمراين
والتقدم احلاصل يف جمال التعليم وفتح
مدارس تعليمية ورياض االطفال».
وأعرب نعمة عن أمله بأن «يكون هناك
تواصل مستمر مع إدارة العتبة احلسينية
لالستفادة من التجارب والنشاطات التي
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ت�شرّ ف وفد من مجعية التعليم الرسايل
(التعليم الديني) اللبناين بزيارة العتبة
احلسينية املقدسة واللقاء بمسؤوليها،
من أجل تبادل اخلربات واالطالع عىل
مشاريع العتبة املقدسة.
ورص َح السيد مجال الدين الشهرستاين،
ّ
مسؤول قسم االعالم بالعتبة احلسينية
قائ ً
ال« :ضمن توجهات االمانة العامة
للعتبة احلسينية امل��ق��دس��ة مل��د جسور
التواصل مع كافة املؤسسات الثقافية يف
العراق وخارجه ،تم التنسيق مع مجعية
التعليم الرسايل من لبنان واستضافتهم
يف العتبة احلسينية ملدة ( )7ايام لالطالع
عىل الواقع الرتبوي للمدارس ورياض
االطفال اخلاصة بالعتبة املقدسة باإلضافة
اىل برنامج متكامل ل��زي��ارة العتبات
املقدسة وامل���زارات الشيعة يف العراق
واالطالع عىل مشاريع العتبة احلسينية»،
مهمة جد ًا كوهنا
مبين ًا ان «هذه الزيارة ّ
تعكس الصورة احلقيقية للعتبة املقدسة
وإنجازاهتا املتعددة».

تقوم هبا وتطبيقها يف لبنان» ،موضح ًا
ان «مجعية التعليم الرسايل التي اسسها
االم��ام موسى الصدر (ق��دس رسه) يف
بداية السبعينات هدفها االول هو هدف
تربوي من اجل تربية الناشئة بالشكل
الصحيح وتربية االنسان يف ظل الظروف
الصعبة واالبتالءات والتحديات الكثرية
التي نواجهها».
فيام أش��ارت رح��اب ابو خليل ،إحدى
مدرسات مجعية التعليم الرسايل ،إىل ان
ّ
«العتبات املقدسة يف العراق يف تقدم
وتطور بجميع املجاالت التي ختدم زائر
االمام احلسني (عليه السالم)» ،موضح ًة
«ان الصورة يف ذهني تغريت عن هذه
املدينة ،حيث زرهتا عام ( )2002وكانت
باقية عىل بنائها وطرازها القديم ،ومل تكن
هناك حرية يف الزيارة ولكن االن بعد
م��رور ( 15سنة) تفاجأت وان��ا اشاهد
هذا التطور العمراين والثقايف الكبري يف
العتبات املقدسة والكل يشيد هبذا التطور
الكبري».

األدبية
حيدر عاشور

الصالة في عمق الضريح
تغسل الروح من أدرانها

آب

كان ي�أ�سر اللحظة لي�سكنها ،ويطوقُ را�سهُ بالدعاء،
ويزيح من ح�ساباته كتل ال��وه��م ،وينف�ض ال��روح من
رمادها ،م�ؤمنا ان ال�ضوء �سي�أتي وين�شر ب�صريتهُ  ،رهبة
الظهور يف �أي �ساعة كانت �شغله ال�شاغل..
االعلى ،مكتمل الده�شة ،متكئا
نح َو ْ
احكم وثاقه متجها ْ
اىل ما هو خا�ص فيه ،متيقنا ان ال�صالة يف عمق ال�ضريح
تغ�سل الروح من �أدرانها ،وتقربه مما ينتظر ،فالظهور
حمكوم ب�أطهر االماكن عبادة ،تفا�ؤل غريب يخالف
فيه � َ
أهال ال ُع َ
قوق ،فالظهور على ا�سا�س العدل واحلرية
وامل�ساواة قد تكون دميقراطية ال�سماء ،تعاك�س الظلم
واجلور والعدوان ..القوة دائما هلل ،واخلوف منه فقط
�شجاعة امل ��ؤم��ن ال��ع��ارف ح��دود اهلل ،وال�صرب عنوان
املجاهد ..فاملا�ضي نحو اهلل ،ثابت اليقني على الوالء
والوالية يبتهج عند مراقد النور ،فكيف ب�ساكنها ج�سدا
وروحا ،ح�ضورا عن الدماء الزاكيات واملجاب والظاهر
والرا�س ال�شريف ومكان االنبياء وال�صديقني واملالئكة
احلافني حول قدو�س ال�ضريح..اي �شرف واي كرامة
وتوفيق..
جل�س و�سط الهاتفني والباكني بدموع حارة ،وب�أ�صوات
خمتلفة اللغة ،يرن بها ا�سمه الطاهر وا�ضحا كال�ضياء
يف العيون وال�صدور..جل�س عند اعتاب االبواب ،وعند
يلهج
منابر االر�شاد ،و�صلى بروح خال�صة هلل..وخطو ُه ُ
ُ
يطيل الرتقب ،ونخ�ضع لتقهقرات
ال مفر من الظهور ،قد
الزمن� ،سيظهر هنا يف مملكة الع�شق احل�سيني..
ي�سمع ا�ستنجاد �شفاه ال��زائ��ري��ن ،ونحيب احل��زان��ى،
وحتت�شد �أمامه وب�ين يديه وخلفه املو�سومني بتعفري
اجلبني واملتختمني باليمني واجلاهرين بال�سملة وامل�صلني
الواحد واالربعني ..هو قادم من غيبته بالتاكيد ،وهم
قادمون بالتاكيد من كل مكان ،مكانهم واحد ار�ض الدماء
الطاهرات ،ار�ض كربالء وعا�شوراء والطف ،جتمعهم
كمر�آة تظهر االم�س وتك�شف احلا�ضر وتقر�أ امل�ستقبل...
هنا �سكنت روح���ه ال�سكينة واالط��م��ئ��ن��ان ،و�أم���ن ان
الدعاء هو الطريق االوح��د لالنتظار ،ف�أ�سر نف�سه يف
 10قلب ال�ضريح وطوق ر�أ�سهُ يف وارث الدعوات ،وهو يرتل
بقد�سية دعاء احلجة املفرو�ض الطاعة حتى يرى النور
يف مرقد النور.
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ٌ
جامـع ِق َممًا

أحمد الحمد المندالوي

م���ال���ـ���ي � َ
��ر
أراك ح���زي���ن��� ًا �أ ُّي�����ه�����ا ا ِ
جل����� ْ��س� ُ
م���ال���ـ���ي � َ
��ر
أراك ح���زي���ن��� ًا �أ ُّي�����ه�����ا ا ِ
جل����� ْ��س� ُ
ٌ
���س��ائ��ل��ة
وح
ب�����غ�����دا ُد يف ج�������ز ٍع  ،وال�
�����������ر ُ
ّ
ٌ
���س��ائ��ل��ة
وح
ب�����غ�����دا ُد يف ج�������ز ٍع  ،وال�
�����������ر ُ
ّ
���ب هُ ���ن���ـ���ا الق�����ى م���ن��� َّي��� َت���هُ
ق�����ا ُل�����وا :غ����ري� ٌ
���ب هُ ���ن���ـ���ا الق�����ى م���ن��� َّي��� َت���هُ
ق�����ا ُل�����وا :غ����ري� ٌ
�أج����ا َب����ن����ي ه���ات���ـ� ٌ
��ن
��ف � :إنَّ �أب�������ا َح����� َ��س� ٍ
�أج����ا َب����ن����ي ه���ات���ـ� ٌ
��ن
��ف � :إنَّ �أب�������ا َح����� َ��س� ٍ
��م
ي����ا ق�������و ُم �إن���ت��� ِب��� ُه���ـ���وا ه����ـ����ذا �إم���ا ُم���ـ���ـ��� ُك� ُ
��م
ي����ا ق�������و ُم �إن���ت��� ِب��� ُه���ـ���وا ه����ـ����ذا �إم���ا ُم���ـ���ـ��� ُك� ُ
��ة ،وال�����ك�����ونُ ���س��م��ع � ُت��هُ
ه�����ذا اب������نُ ف���اط���م� ٍ
��ة ،وال�����ك�����ونُ ���س��م��ع � ُت��هُ
ه�����ذا اب������نُ ف���اط���م� ٍ
��م ل����ه َف�����ص��ـ��ـ��ـ��ـ� ٌ�ل و َت���ز ِك��� َي���ـ� ٌ
يف ك� ِّ
��ة
����ل ع���ل� ٍ
��م ل����ه َف�����ص��ـ��ـ��ـ��ـ� ٌ�ل و َت���ز ِك��� َي���ـ� ٌ
يف ك� ِّ
��ة
����ل ع���ل� ٍ
َ
ال��غ��ي��ظ م��ن��دَ ح� ٌ�ر
��م
ال��غ��ي��ظ �،أنَّ
ِ
ي���ا ك���اظ� َ
َ
ال��غ��ي��ظ م��ن��دَ ح� ٌ�ر
��م
ال��غ��ي��ظ �،أنَّ
ِ
ي���ا ك���اظ� َ
م�������اذا �أق������ـ� ُ
���ع ِق��� َم���م��� ًا
�����ول و�أن����������تَ ج����ام����ـ� ٌ
م�������اذا �أق������ـ� ُ
���ع ِق��� َم���م��� ًا
�����ول و�أن����������تَ ج����ام����ـ� ٌ
ٌ
ف��اط��م��ـ��ة
امل�������ص���ط���ف���ى ج����دُّ ك����م ؛والأ ُّم
ٌ
ف��اط��م��ـ��ة
امل�������ص���ط���ف���ى ج����دُّ ك����م ؛والأ ُّم
م����ن �أج���� ِل����ه����م �أوج���������دَ اجل������ ّب������ا ُر ممَ ���ل���ك� ً
��ة
م����ن �أج���� ِل����ه����م �أوج���������دَ اجل������ ّب������ا ُر ممَ ���ل���ك� ً
��ة
م����ا ن� َ
�����ال م���ن���هُ ر����ش���ي���دُ ال����ب�����ؤ�� ِ���س م������أ َر َب�����هُ
م����ا ن� َ
�����ال م���ن���هُ ر����ش���ي���دُ ال����ب�����ؤ�� ِ���س م������أ َر َب�����هُ
ل����ن َي� ُ
�����درك������وا امل����ج����دَ ب������انَ يف م��ن��از ِل��ه��م
ل����ن َي� ُ
�����درك������وا امل����ج����دَ ب������انَ يف م��ن��از ِل��ه��م
ل�������ذا ن�����راه�����م درو��������س������� ًا يف م���واق���ف���ه���م
ل�������ذا ن�����راه�����م درو��������س������� ًا يف م���واق���ف���ه���م

األدبية

قردة الموت واإللحاد -أصنام اإللحاد
رحيم الشاهر

ه�����������ل ت������ت������ق������ي ي�������ام�������ل�������ح�������دُ ؟!
�������ص������ه������ي������ون دي��������ن��������ك ي�����ح�����������ش�����دُ !
����������ة؟
ه�������������ل ج�������ئ�������ت�������ن�������ا مب�����������زي� ٍ
ك������������ي ن��������ه��������ت��������دي ون���������ع���������رب���������دُ !

انا بين يديك تائبا

ُ
����ح
وت�������������ق�
������������ول ان���������������ك م�����ف�����������ص� ٌ
وغ��������ث��������ي� ُ
�������ث ������س�����م�����ن�����ك جم�������ه�������دُ !
ُ
���������������ح
�������������ول ان����������������ك راج�
وت��������������ق�
ٌ
وح�������������م�������������ا ُر ج������ه������ل������ك ي�����������ش�����ه�����دُ
ٌ
ُ
���������������ذوة
�������������ول ان����������������ك ج�
وت��������������ق�
وظ�
�����������ل������������ام ان�����������ف�����������ك ي���������رع���������دُ
ُ
ٌ
������������������ل ب�����������ع�����������ن�����������اده
م���������ت���������ره�
ُ
وال�
�������������ل��������������ات ف���������ي���������ه ُت�������ع�������ب�������دُ
ل�����������و ك������������������ان رب���������������ك خ�����ال�����ي�����ا
����������وج�����������دُ ؟
ك������ي������ف اخل������ل������ي������ق������ة ُت�
َ
ف�����ال�����������ش�����م�����������س ت�����������ش�����ه�����د ان���������ه:
وق���������������ع ال�����������������ض��������ي��������اء امل���������وق���������دُ
وال��������ف��������ل��������ك ت�����������ش�����ه�����د ان��������������هُ :
ج������������ب������������اره������������ا امل������������ت�������������أك������������دُ
ُ
����������������������وت ي�������������ش������ه������دُ ان�������������هُ :
وامل�
ب����������������������اق ب�����������ه�����������ا ي���������ت���������ج���������د ُد
ي�������������������ا�آك���������ل���������ا م����������������ن حل������م������ه
�أوت�������������������������������������اره الت��������ن�����������������ش��������دُ !
ٌ
م�����ف�����ل�����ق؟
م���������ن �أي���������������ن رزق���������������ك
����������������اب رب��������������ك ت�������و��������ص�������دُ !
ل����������و ب�
ُ
ح������ي������ن������ا ب��������داع�����������������ش ن����ب����ت����ل����ى
ح�������ي�������ن�������ا مب�������ل�������ح�������د ن�������ل�������ح�������دُ !
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ه��������������ي ه������������ك������������ذا �أي���������ام���������ن���������ا
����������ر ُد!
ب������������ق������������روده������������ا ت�����������ت�����������ق� ّ

آب 2017

لقد اخرستني الذنوب
وصار بعيد املنال ان اتوب
فأينام اذهب اراين يف وحل اآلثام
ارسم احالما فتنتهي االالم
لكن بصيص امل يف قلبي
بدأ ينبض من جديد
:ان غري مسار خطاك وال ختف
نحو األقرب إليك من حبل الوريد
وتوضأ بالصفاء وامدد يدك متوسال له بالدعاء
بحضور قلب وخشوع
وتذلل وسيل دموع
وال حتتار كيف وماذا اقول وما اختار
يكفيك ان تقول  :يا اهلل
فحرارة الشمس ال متنع القمر
من أن يداعب أوراق الشجر
ومهام طال الليل
لن حترم االرض من انفاس الصباح
فأكرس قيد الشيطان
بسجود من جراحاته مل تندمل
اين أتيتك ممزق الثوب باخلطايا
فأغفر يل قبل ان حتيط يب ومتنعي الذنوب
يا من بيده خالئق االرض والسامء
انا بني يديك تائبا فأفعل يب ما تشاء
محمد عبد العظيم الكعبي

ح�����������ش�����������ش�����تَ ح�������ت�������ى ُم������� ّل�������ئ�������تْ
ُ
م������ن������ك
احل�������������ش������ا�������ش������ة وال��������ي��������دُ
ٌ
ُ
���������������ل
���������������ول رب����������������ك زائ�
�أت����������������ق�
ح���������ا����������ش���������ا ورب���������������������ك م���������وج���������دُ
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من هنا وهناك

الرسام الشاب أبو ذر عماد لـ (األحرار):
اعتزُّ كثيرًا برسم لوحة الشهيد مصطفى العذاري
حوار اجراه /قاسم عبد الهادي
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يعرف الرسم بانه فن مرئي وتشكييل
يتم من خالله التعبري عن االحاسيس
واالفكار واالشياء بطريقة خاصة وهو فن
عرف منذ القدم ،ويعد احد اهم الفنون
الثقافية التي تعرب عن املخزون الداخيل
للفنان «الرسام» الذي حياول ان يسلط
الضوء عىل لوحة فنية واع��ادة رسمها
بطريقته اخلاصة وتقديمها إىل املتلقني،
اذا الرسم بحد ذاته افكار وانعكاسات
الرسام ،ومن هذا الباب انطلق الرسام
الشاب ابو ذر عامد نحو هوايته املفضلة
«ال��رس��م» يف سن مبكر من حياته من
خالل االح��داث التي واكبة العرص من
حروب ومراحل انتقالية حيث بدا برسم
اللوحات املعربة وبأدواته البسيطة ...
وملعرفة املزيد عن بداياته وحياته جملة
«االحرار» سلطت الضوء عليه من خالل
هذا اللقاء وخرجت باحلصيلة التالية:ـ
*ماهي البطاقة الشخصية لك ؟
ـ اسمي ابو ذر عامد ،مواليد حمافظة بابل
26

عام  ،١٩٩٨طالب يف الصف السادس
العلمي ،من سكنة قضاء سدة اهلندية يف
حمافظة بابل.
*متى تعلمت فن الرسم؟
ـ منذ الصغر وحتديدا يف سن اخلامسة من
عمري كنت اهوى هذا الفن فحاولت يف
عدة مرات رسم بعض اللوحات الفنية
ومنذ ذل��ك الوقت دخلت فن الرسم
حيث كان بدايايت متمثلة برسم اللوحات
البسيطة كاملناظر الطبيعية واالشجار
والنخيل وغريها.
*م��ا السبب ال��ذي جعلك تسلك هذا
الفن ؟
ـ كنت اش��اه��د اف�لام ال��ك��ارت��ون وك��ان
ب��داخ�لي ش��غ��ف ك��ب�ير ان ارس���م تلك
الشخصيات املوجودة يف االفالم فبدأت
بالرسم.
*ما هي العوامل االجيابية التي ساعدت
عىل تطور إمكانيتك يف الرسم ؟
ـ هناك عوامل اجيابية كثرية شجعتني

عىل السري وهنج هذا الفن ومنها تشجيع
وال���دي و وال���ديت وبعض االص��دق��اء،
فالوالدان بذال جهودا كبرية وساعداين
عىل حساب راحتهام الشخصية ووقفا
بجانبي دائ�ما م��ن اج��ل تطوير وتنمية
موهبتي يف الرسم.
* ما لذي حتتاجه يف رسم اللوحة وما هي
أدواتك يف الرسم؟
ـ اح��ت��اج اىل خ��ي��ال واس���ع واجل��ل��وس
لوحدي لفرتة طويلة من اجل اختيار
اللوحة املناسبة التي بإمكاهنا جذب انتباه
املتلقي ،وبالنسبة ألدوايت فأهنا بسيطة
جدا تتكون من قلم رصاص وممحاة ال
اكثر.
* هل هناك لوحة رسمتها وبقيت عالقة
يف ذهنك ؟
ـ الكثري م��ن ال��ل��وح��ات التي الزال��ت
عالقة يف الذهن ومنها لوحة رسمتها
الحد االصدقاء ال��ذي يعيش حاليا يف
ب�لاد املهجر ،وك��ذل��ك رسمت لوحة

من هنا وهناك
الشهيد مصطفى العذاري «رمح��ه اهلل»
الذي استشهد يف حمافظة االنبار عىل يد
االرهاب واالرهابيني وما يسمى بداعش
املجرم.
*هل كانت لك جتربة برسم اللوحات
اخلاصة باحلشد الشعبي واجليش العراقي
يف ساحات القتال ؟
ـ ن��ع��م رس��م��ت ع���دة ل��وح��ات خاصة
باالنتصارات التي سجلها ابطالنا يف
س��اح��ات القتال م��ن ال��ق��وات االمنية
واحل��ش��د ال��ش��ع��ب��ي وم���ا ح��ق��ق��وه من
انتصارات عظيمة عىل عصابات داعش
االرهايب ،فرسمت لوحه ألبطال احلشد
الشعبي املقدس وهم يقاتلون مليشيات
الكفر االج��رام��ي م��ن خلف الساتر،
ولوحة اخرى تتحدث عن امرأه عراقية
طاعنه يف السن وهي تقبل رأس ابنها
املقاتل خالل عودته من جبهات القتال.

*ه������ل ش���ارك���ت
بمعارض للرسم ؟
ـ ك�لا ،مل اش���ارك يف
أي م��ع��رض خاص
ب���ال���رس���م ول��ك��ن
كانت يل مشاركات
واسعة يف املسابقات
امل��درس��ي��ة وحصلة
عىل املركز االول يف
بابل.
* ماهي الصعوبات
وامل���ع���وق���ات ال��ت��ي
تواجهك بشكل عام؟
ـ دائام ما اتعرض لعدة صعوبات بسبب
التزامي يف الدراسة االكاديمية ووصويل
ملراحل منتهية منها ،مما جيعل صعوبة
توفري الوقت اخلاص بالرسم.
*اخريا ما هو طموحك يف املستقبل ؟

ـ طموحي اكامل دراستي والتخرج من
الثانوية دخول كلية اهلندسة ألهنا ايضا
تتعلق بالرسم ،خصوص ًا واين تأثرت
كثريا بلوحات الرسام ليوناردو دافنتيش
وامنيتي الوصول ولو ملستوى قليل من
لوحاته الفنية.

ٌ
نظرات تبعث رسائل وتبحث عن األمل
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أغلب ما جيمع لقطات املصور الشاب (حسنني الرششاحي ـ تو ّلد  ،)1992عن حمور (الطفولة) هي َ
تلك النظرة البعيدة والغريبة
ُ
ٍ
ُ
النقي ،فللصغار نظرهتم
يف نفس الوقت لعيون أولئك الصغار
َ
الذين اقتنصهم الرششاحي يف حلظة كان حياول فيها اكتشاف عاملهم ّ
ً
ً
ً
رس تلك النظرة يف عيون هؤالء الصغار ،الطفلة
املغايرة للحياة ،البحث عن األمل.
ُ
حاولت أن أدقق كثريا يف لقطاته ،باحثا أيضا عن ِّ
ينظر إىل األعىل؛ ال
الصغرية التي حتتضن والدها بعيون مفتوحة للحياة واجلامل ،نظرة الطفل اجلالس وهو يسند ظهره إىل جدار قديمُ ،
ُ
ترسل رسائل إىل األعىل ..رسائل ال يعرف هبا أحد سوى اهلل تعاىل ،أما
أعرف ماذا كان يريدُ أن يقول ،هل كان حزين ًا ،أم كانت عيناه
ٍ
املهجرة ،فقد بقيت مذهو ً
ال أمامها ،كانت متشبثّة باحلياة
نظرة تلك الطفلة التي كانت تنظر من خلف
شباك إلحدى خميامت العوائل ّ
ّ
صور كثرية ونظرات خمتلفة ،كل
وتريد اخلروج إىل عامل ٍ نقي وآمن بعيد ًا عن القتل والدمار الذي حل هبم بسبب العصابات اإلرهابيةٌ ،
بأن ما ينظر إليه هؤالء األطفال هو األمل الذي يدعونا نحن أيض ًا أن َ
نؤمن ّ
نرتك
واحدة هلا ُبعدها وتفسريها اخلاص هبا ،إال أنّنا نبقى ُ
ً
أوهامنا ومتاعبنا بحث ًا عن األمل( ..حسنني الرششاحي ،يعمل مصورا منذ عام  ،2011مشارك يف العديد من املعارض واملسابقات
املحلية والدولية ،وحاصل عىل العديد من اجلوائز ،عضو احتاد املصورين العرب ،وأحد املصورين العاملني بالعتبة احلسينية املقدسة).

عالم وأثر
ٌ

ُ
الفيض الكاشاني..
ُ
دهره
وسي ُد
عصره
أستاذ
ِ
ِ
ّ
أن حتاو َل االطالع على سيرة العلماء األعالم وحياتهم وما تركوه من كنوز هائلة ،يعني علي َك أن تعرف اإلبحارَ
البد أن نبحرَ في بحر من بحار العلم واملعرفة ،حي ُث
همت َك وخزينك املعرفي وسيلًة لذلك ،وهنا كان ّ
وتتخذ من ّ
نطل على حياة عالم إسالمي فذ أنه العالمة الشيخ (الفيض الكاشاني) (رضوان الله تعالى عليه).
ُّ
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حممد حمسن بن مرتىض بن حممود،
ُ
اسمه ّ
املشتهر بـ (ال َفيض ال��ك��اش��اينّ)؛ نسبةً
َ
إىل (كاشان) مدينتِه التي ُولد فيها سنة
(1007هـ).
ُ
أ ّما ُأرسته ،فهي أرسة معروفة بالعلم..
أب��وه ك��ان من كبار العلامء ،وصاحب
خزانة كتب ،وفضل مشهور ،وكان بيته
من كبار ُبيوتات العلم والعمل والفضل.
ثم عاد إىل
نشأ يف بلدة (ق� ّ�م) املقدّ سةّ ،
كاشان ،بعدها ارحتل إىل مدينة (شرياز)
السيد ماجد
العلمي عند
للتحصيل
ّ
ّ
الرشعية ،كذا
ين فأخذ عنه العلوم
البحرا ّ
ّ
العقلية عىل احلكيم امل ّ
ال
درس العلوم
ّ
وتزوج ابنة أستاذه
صدر الدين
ّ
الشريازي ّ
هذا بعد ذلك.
وه��ك��ذا يف احل��دي��ث ،تتلمذ ع�لى يد
مجع
السيد ماجد البحراينّ ،وروى عن ٍ
ّ
م��ن الفطاحل واألع�ل�ام ،منهم :أب��وه
حممد
البهائي،
مرتىض ،والشيخ
والسيد ّ
ّ
ّ
28

باقر الداماد األسرتآبادي ،والشيخ ع ّ
يل
َ
كي.
الك َر ّ
العلمية:
منزلته
ّ
يل كان فاض ً
احلر العام ّ
ال عامل ًا
• قال فيه ّ
ماهر ًا حكي ًام متك ّل ًام حمدّ ث ًا فقيه ًا حم ّقق ًا
حس َن التصنيف.
شاعر ًا أديب ًاَ ،
احلسيني
حممد شفيع
• وذك��ره
السيد ّ
ّ
ّ
البهية) قائ ً
ال :إ ّن��ه رصف
يف (ال��روض��ة
ّ
عمره الرشيف يف ترويج اآلثار املرو ّية،
اإلهلية ،وكلام ُته يف ّ
كل باب يف
والعلوم
ّ
غاية التهذيب واملتانة ،ول��ه مص ّنفات
كثرية.
النوري فقال:
• وأشاد به املريزا حسني
ّ
م��ن مشايخ ال��ع� ّ
�ل�سي ،العامل
لام��ة امل��ج� ّ
�ح��ر ،امل��ح��دّ ث ال��ع��ارف
ال��ف��اض��ل امل��ت��ب� ّ
احلكيم.
مؤلفاته :كتب الفيض الكاشاين يف خمتلف
مهمة ،و
العلوم ،تناول فيها
َ
مواضيع ّ
دون فيها آراء جديرة ومعارف عالية،

ٍ
ثغرات كبري ًة وعديدة يف املكتبة
تسدّ
اإلسالمية ..نذكر منها ما اشتهر فقط:
ّ
(الصايف ،يف تفسري القرآن ـ  5جم ّلدات،
ال��وايف ـ  15جم � ّل��د ًا ،الشايف ـ ج��زءان،
عتصم الشيعة يف أح��ك��ام الرشيعة،
ُم َ
مفاتيح الرشائع ،التطهري ـ يف األخالق،
علم ال��ي��ق�ين ،ع�ين ال��ي��ق�ين ،احل��ق��ائ��ق ـ
يف أرسار الِّ��دي��ن ،الكلامت املخزونة،
الكلامت املكنونةُ ،ق ّ��رة العيون ،احلقّ
املبني ،األربعني يف مناقب أمري املؤمنني
السالم)) وغري ذلك الكثري من
(عليه ّ
الفقهية والعقائد ّية واألخالقية.
الرسائل
ّ
ين الرابعة
وفاته :حينام بلغ الفيض الكاشا ّ
والثامنني من عمره وافاه االجل يف سنة
 1091هجر ّية ،وكانت وفاته يف مدينة
كاشان بإيران ،فدُ فن فيهاُ ،
وش ِّيدت فوق
قربه ّقبة و ُبني مرقده الذي ما يزال موضع ًا
لزيارة املؤمنني وإجالهلم وترحمّ هم.

الجينوم :قصة حياة الجنس البشري
في ثالثة وعشرين فص ًلا
تأليف :مات ريدلي
لعل أه��م كشف علمي حديث هو
خريطة أزواج الكروموسومات الثالثة
والعرشين التي يتكون منها اجلينوم
البرشي ،لكنه كشف يثري أسئلة بقدر
ما يقدم إجابات؛ أسئلة سيكون هلا تأثري
عميق يف مفهومنا للمرض وطول العمر
واإلرادة احلرة؛ أسئلة سيكون هلا أثرها
فيام بقي من حياتنا.
يقدم هذا الكتاب نظرة متعمقة يف نتائج
هذا الكشف العلمي اهلائل .خيتار مات
ري��ديل واح���دً ا من اجلينات املكتشفة
حدي ًثا من كل زوج من الكروموسومات

وحيكي قصته ،وهكذا حيكي لنا تاريخ
نوعنا وأسالفنا منذ نشأة احلياة حتى
مشارف طب املستقبل .يبحث ريديل
القضايا العلمية والفلسفية واألخالقية
التي أث��اره��ا كشف خريطة اجلينوم
ال��ب�شري؛ م��ن م��رض هنتنجتون إىل
الرسطان ،ومن تطبيقات العالج اجليني
إىل فظائع اليوجينيا.
سيساعدك هذا الكتاب يف فهم مغزى
هذه الطفرة العلمية لك وألطفالك
وللجنس البرشي بأرسه.

سيطر على حياتك
ْ
تأليف :الدكتور إبراهيم الفقي

كتاب رائع يعطي طاقة اجيابية وتفاؤل واحساس بأنك
تستطيع عمل أي يشء تريد حتقيقه فقط اذا ارت فعال
ان تفعل ذلك يف حلظة ما قد تشعر أن حياتك تسري
إىل غري االجتاه الذى تريد  ..أو أن تنظر إىل السنني
السابقة من عمرك فال تشعر أنك قد فعلت فيها
كل ما كنت تطمح إليه ..وقد حيدث هذا كثريا.
ل��ذل��ك ك���ان ه���ذا ال��ك��ت��اب (س��ي��ط��ر عىل
حياتك) للدكتور إبراهيم الفقي الذى
حيدثك فيه عن :كيف تضع أهدافك
يف احلياة وكيف تتعامل مع الوقت،
وكيف تتحكم يف ذات���ك ..وكيف
تستطيع اختاذ القرار املناسب يف الوقت
املناسب.
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الشيخ عباس شمس الدين يكتب:

ّ
التدخل السعودي في العراق عبر التاريخ)
(نتائج

منذ نش� � ��وء الدين الوهابي في صحراء جند والى اليوم كانت الس� � ��مة الغالبة على التدخل العس� � ��كري آلل سعود في العراق هو التخريب والتدمير،

فلقد ش� � ��كل عامالن اساس� � ��يان طبيعة هذه العالقة ووس� � ��مها بسمته املميزة ،وهما الطبيعة البدوية آلل س� � ��عود واتباعهم ،وعقيدة التكفير التي

انش� � ��أها محمد بن عبد الوهاب ( )1791-1703والتي يدين بها آل س� � ��عود ونظامهم .فكان هذا املزيج املتفجر الذي احلقت ش� � ��ظاياه اجلراح الغائرة
في تاريخ الدم العراقي.
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ان نظام الغزو البدوي قد وج��د ضالته
(الرشعية) يف فتاوى اب��ن عبد الوهاب
التكفريية ،فكان سلب مال وروح اخلصم
وهدم كل ما يقدس جزء من عملية تشفي
وانتقام ال تفارق الروح البدوية القاسية،
ف��اذا امتزجت بدعوات الهوتية ووعود
بجنان خملدة اصبحت سيال جارفا من
العنف والقسوة والدم.
لقد كانت اوائل اجلراح العراقية قد بدأت
عندما غزا الوهابيون كربالء سنة 1802
  1216فقد اقدموا عىل مهامجة كربالء ،وبعد حصار مل يستمر طويال ُفتحت املدينة
وتساقط القتىل من مجيع األعامر يف الشوارع
وال��ب��ي��وت ،وه��دم ق�بر احلسني وسلبت
اجل��واه��ر ال��ت��ي ك��ان��ت تزينه واقتسمها
املحاربون كام اقتسموا كل يشء يف املدينة،
يقول سفري روسيا يف االستانة عن احلادث:
«رأينا مؤخرا يف املصري الرهيب الذي كان
30

من نصيب رضيح احلسني مثاال مرعبا عىل
قساوة تعصب الوهابيني .فمن املعروف انه
جتمعت يف هذه املدينة ثروات ال تعد وال
حتىص وربام ال يوجد هلا مثيل يف كنوز الشاه
الفاريس .ألنه كانت تتوارد عىل رضيح
احلسني طوال عدة قرون هدايا من الفضة
والذهب واألحجار الكريمة وعدد كبري من
التحف النادرة ...وحتى تيمورلنك صفح
عن هذه احل�ضرة .وكان اجلميع يعرفون
إن ن��ادر ش��اه ق��د نقل إىل رضي��ح اإلم��ام
احلسني ورضيح اإلمام عيل قسام كبريا من
الغنائم الوافرة التي جلبها من محلته عىل
اهلند وقدم معها ثروته الشخصية وها هي
الثروات اهلائلة التي جتمعت يف الرضيح
تثري شهية الوهابيني وجشعهم منذ أمد
طويل .فقد كانوا دوما حيلمون بنهب هذه
املدينة وكانوا واثقني من نجاحهم لدرجة
إن دائنيهم حددوا تسديد الديون يف ذلك

اليوم السعيد الذي تتحقق فيه أحالمهم.
وها قد حل هذا اليوم يف األخري وهو 20
نسيان 1802م .فقد هجم  12ألف وهايب
فجأة عىل رضيح اإلمام احلسني .وبعد إن
استولوا عىل الغنائم اهلائلة التي مل حتمل هلم
مثلها اكرب االنتصارات تركوا كل ما تبقى
للنار والسيف...وهلك العجزة واألطفال
والنساء مجيعا بسيوف ه��ؤالء الربابرة.
وك��ان��ت قساوهتم ال تشبع و ال ترتوي
فلم يتوقفوا عن القتل حتى سالت الدماء
اهن���ارا ...وبنتيجة هذه الكارثة الدموية
هلك أكثر من  4000شخص ...ونقل
الوهابيون ما هنبوه عىل أكثر من 4000
مج��ل .وبعد النهب والقتل دم��روا أيضا
رضيح اإلمام احلسني وحولوه إىل كومة من
الدماء .وحطموا خصيصا املنائر والقباب
.»...
وكتب امل��ؤرخ الوهايب ابن برش عن هذا

شواهد من التاريخ

الدرعية .
وذك��ر بعض امل��ؤرخ�ين ان الناس كانوا
يتهمون (عمر آغا) حاكم كربالء آنذاك
بالتواطؤ مع الوهابيني وانه مل يعمل شيئ ًا
حلامية كربالء حتى إنه ما ان علم باخلطر
فر إىل قرية قريبه بد ًال من مقاومة األعداء،
ّ
فأعدم.
لذلك أمر وايل بغداد بإعدامه ُ
ويف أواخر رجب ُ 1218ق َ
تل (عبد العزيز
بن سعود) عىل يد (عثامن الكربالئي) الذي
نفسه للدفاع عن اإلس�لام وعزم أن
نذر
ُ
يقتل رئيس الوهابيني ،بعد ان قيل أنه كان
فيها اثناء غزو الوهابيني وشهدَ بأم عينيه
فذهب اىل (ألدرعية)
زوجته وأطفاله،
ذبح
ُ
َ
وقتل الطاغية ،فرد الوهابيون باهلجوم عىل
البادية العراقية وعىل البرصة فهدم اجلانب
اجلنويب وقتل كثري من اهلها.
ويف الليلة التاسعة من صفر سنة 1221
الصبح هجم الوهابيون عىل
هجريه قبل
ِ
النجف ،اال ان تصدي االهايل ويقظتهم
حالت دون تسلق الوهابيني السور.
ومل تنقطع غ��زوات ال سعود عن العراق
فاستمرت هذه املحاوالت عرب التاريخ
من هدم العتبات املقدسة واملراقد ،لكن
توقفت هجامت التكفرييني مت��ام ً��ا ،بعد
هجومهم األخري سنة  1922بعد ان حظي
العراق باحلامية الربيطانية.
لقد كان آلل سعود يف املصائب االخرى

دول االعراب اخلليجية فادخلته يف حرب
عاصفة الصحراء فدمرت ما بقي من بنية
العراق وثرواته ،ومن ثم حصار دام الكثر
م��ن عقد ،حطمت فيه م��ا حطمت من
االنسان واالرض والطبيعة ،ثم ختمتها
بمشاركتها يف تدمري العراق مرة اخرى اثناء
ِ
تكتف بل احتضنت
الغزو االمريكي ،ومل
كل صنوف التكفرييني والقتلة ،ودفعتهم
اىل العراق ،فلقد صدرت عرشات الفتاوى
من مشايخ الوهابية يف السعودية حترض
الشباب عىل التطوع لقتل العراقيني بحجة
مقاتلة املحتل وإسقاط النظام الصفوي
يف العراق .حتى بلغ من فجر نفسه من
السعوديني يف العراق  5000وفق ترصيح
رئيس وزراء العراق احلايل.
ان تاريخ العالقة مع السعودية مبني بالدم
واالستباحة وما مل يتغري هذا النظام الفاسد
الدموي فلن جيد العراق منه اال السيف
والسبي.
..............................
املصادر
 غرائب األث��ر يف ح��وادث رب��ع القرنالثالث عرش :ياسني العمري
 تاريخ اململكة العربية السعودية :صلحالدين املختار
 املجد يف تأريخ نجد  :عثامن بن بشريالنجدي.
31
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احل���ادث ي��ق��ول « :س��ار س��ع��ود باجليش
املنصورة واخليل العتاق املشهورة من مجيع
ح��ارض نجد وبادهيا واجلنوب واحلجاز
وهتامة وغري ذلك وقصد ارض كربالء...
فحشد عليها املسلمون وتسوروا جدراهنا
ودخلوها عنوة وقتلوا غالب أهلها يف
األسواق والبيوت .وهدموا القبة املوضوعة
عىل قرب احلسني .واخ��ذوا ما يف القبة وما
حوهلا واخذوا النصيبة التي وضعوها عىل
القرب وكانت مرصوفة بالزمرد والياقوت
واجل��واه��ر واخ���ذوا مجيع م��ا وج���دوا يف
البلد من أنواع األموال والسالح واللباس
والفرش والذهب والفضة واملصاحف
الثمينة وغري ذلك مما يعجز عنه احلرص ومل
يلبثوا فيها إال ضحوة وخرجوا منها قرب
الظهر بجميع تلك األموال وقتل من أهلها
قريب ألفي رجل».
لقد كان ذلك اليوم هو عيد الغدير «لقد
ب��دؤا يقتلون كل من يلقونه يف طريقهم
من الشيوخ والنساء واألط��ف��ال  ،وشق
الوهابيون طريقهم إىل األرضحة املقدسة
وأخ��ذوا خيربوهنا فهدموا القبة التي تقع
فوق رضيح اإلم��ام احلسني عليه السالم
 ،واقتلعت القضبان املعدنية والسياج ثم
املرايا اجلسيمة وه��دوا أج��زاء من القرب
ال�شري��ف وهن��ب��ت النفائس واحل��اج��ات
الثمينة من هدايا الباشاوات واألم��راء
وم��ل��وك ال��ف��رس  ،وهن��ب��وا امل��ج��وه��رات
الثمينة وح��رق��وا الكتب واملصاحف
وكذلك سلبت الزخارف بعد ان ُقلعت
من اجل��دران وقلع الذهب من السقوف
كام أخذت الشمعدانات والسجاد الفاخر
وقلعت األب��واب املرصعة وق��د سحبت
مجيعها ونقلت للخارج  ،وزيادة عىل هذا
فقد قتل قرابة مخسني شخص ًا بالقرب من
رضيح احلسني عليه السالم ومخسامئة أيض ًا
خارج الرضيح يف الصحن  ،ودقوا القهوة
يف ال��رواق احلسيني الرشيف ،اما البلدة
نفسها فقد عاث الغزاة املستوحشون فيها
فساد ًا وختريب ًا  ،وقتلوا من دون رمحة مجيع
من صادفوه يف طريقهم كام رسقوا كل دار
ومل يرمحوا شيخ ًا وال طفال» .

وبعدها ترك الوهابيون كربالء توجهوا
نحو النجف االرشف هلدم رضيح اإلمام
عيل عليه السالم ولكنهم مل يتمكنوا من
ذلك ملناعة سورها اخلارجي فرجعوا اىل

التي حلت عىل العراق النصيب االوىف،
مولت تلك العصابة نظام املقبور
فقد ّ
امل��ج��رم ص���دام ل��ث�مان س��ن��وات يف حرب
طاحنة ماحقة ،ثم انقلبت عليه كبقية

تنمية بشرية

المدرب االعالمي علي الشمري
10
آب
2017

إذا دارت مناقشة بينك وب�ي�ن أح��د
األصدقاء أو أي شخص ما ،وكان هذا
الصديق أو الشخص غري ديناميكي يف
إدارة احلديث بمعنى آخر ديكتاتوري ًا
ويتمسك بآرائه ،فامذا تفعل؟ هل تتشاجر
معه؟ وحتاول فرض رأيك بالديكتاتورية
مثله؟ ..وإذا كان من تتحدث إليه يفتقر
إىل اللياقة ال تقع أنت اآلخر يف هذا اخلطأ
ومارسها أنت بإحدى الطريقتني اآلتيتني:
 -1إما أن تغري املوضوع دون اخلوض
يف التفاصيل إذا كنت رافض ًا كليا لوجهة
النظر ه��ذه ،وإذا مل ِ
جيد ذلك ووجدته
مرص ًا ينبغي عليك القيام باحلل الثاين.
 -2االستئذان واالبتعاد عن املكان طاملا
ستشعر بعدم التحكم يف نفسك أو يف
ردود فعلك.
وتوجد عدة وصايا يف اإلتكيت اخلاص
32

إتيكيت
الحديث
باحلديث الذي يشمل عدة نقاط أساسية
أبرزها وليس مجيعها ما ييل:
 -1وجه كالمك لآلخر بعد أن تناديه
باسمه ث� ّ�م عرب عن رغبتك رصاح��ة يف
الترصف السليم.
 -2أن تشارك اآلخرين باحلديث وجتنب
االل��ت��زام بالصمت ف��احل��دي��ث مفتاح
العالقات الطيبة.
 -3كلام كان صوتك هادئ ًا رقيق ًا كنت
قريب ًا من القلوب وكان حديثك خفيف ًا
عىل األسامع.
 -4جتنب رفع صوتك عالي ًا عند حوارك
مع اآلخرين مهام كانت حجتك كبرية،
فالصوت العايل ال يفرض رأي ًا وال يقنع
أحد ًا.
 -5ال تضعف نصيحتك وال تقدّ مها
للناس إلاّ إذا طلب منك وال تتحمس

ألي يشء من ذاتك.
 -6يف حال تعرضت الستفزاز وجتاوز
من طرف ما فاجتهد يف عدم إثارة املشاكل
وحاول االنسحاب بدبلوماسية.
 -7إذا كنت عىل املائدة أثناء تناول الطعام
فاحرص عىل عدم فتح موضوعات تثري
اشمئزاز اآلخرين.
 -8ال تتكلم عن نفسك طوال الوقت
واستخدم عبارات طيبة مع اآلخرين
مثل «من فضلك»« ،بعد إذن��ك»« ،لو
سمحت»« ،إذا أمكن» وغريها.
 -9جتنب مقاطعة زميلك باحلديث
بتكرار كلمة ال واستخدامها ال يزيد عن
مرة واحدة يف املحادثة.
 -10ال تقل ال يف بداية الكالم لإلعراب
عن معارضتك لرأي ما ،بل أبدأ باإلجياب
يف القضية ثم اذكر رأيك املخالف.

تنمية بشرية

كيف تكتشفين مواهب ابنك

في سن مبكرة؟
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تتعدد املواهب املختلفة بني األطفال
بشكل عام ،و من اجلدير ذكره أن بعض
األطفال يملكون مواهب ًا لكنها ختفى
عىل األهل وال يكتشفوهنا؛ مما يؤدي إىل
ضمورها نتيج ًة لعدم تنميتها لدهيم ،وما
إن يكرب الطفل إذا كان يملك موهبة ما،
فإنه لن يكون مستعد ًا إلب��راز موهبته،
لذا فإنه عىل الوالدين القيام باكتشاف
هذه املواهب التي يتمتع هبا أطفاهلم منذ
صغرهم وذلك كي يتمكنوا من رعايتها
و تنميتها و هنا إليك بعض األفكار
و اخل��ط��وات الكتشاف م��واه��ب ابنك
و تنميتها راق��ب��ي طفلك جيدا وذل��ك
لتكتشفي اهتامماته وما إذا كانت هذه
االهتاممات خترج عن نطاق الدراسة و
تتعدى حدود املجال الدرايس ،فإن الطفل
لن يستطيع إخفاء اهتاممه بنشاط معني
وخاصة إذا كان اهتاممه هذا متمثال يف

نشاط فنى مثل الرسم ألنه سيظهر مبكرا.
قومي بسؤال طفلك عن املواد التي حيبها
يف املدرسة وتلك التي ال ينجذب إليها
ويكرهها ،فإن ذلك سيساعدك يف فهم
األشياء التي تثري اهتاممه و التي تكمن
فيها مواهبه و هواياته ،كام قومي بسؤال
معلميه باملدرسة عن تفاعله مع املواد
املختلفة حيث إن املعلم حيتك بالطفل
كثري ًا و يميض معه وقت ًا كبري ًا يف املدرسة
مما يفيدك بالتعرف عىل اجلوانب املختلفة
التي تلفت نظره يف طفلك ،كام أنه قد يقدم
لك نصائح تساعد يف إبراز مواهب الطفل
أو أنه قد يثري اهتامم ًا بالطفل من ناحية
مواهبه و ذلك عن طريق اعطائه دروس ًا
اضافية قومي بتوفري مستوى تعليمي جيد
لطفلك بحيث يدعم مواهبه وهواياته
وجانبه اإلب��داع��ي وي��م��ده ب���األدوات
الالزمة لتقويتها و تنميتها .جريب اعطاء

طفلك كتاب ًا عن الرسم مث ً
ال لتالحظي
إذا كان ذلك يستهويه ،أو حتدثي معه عن
مواضيع رياضية او طبية أو علمية أو ما إىل
ذلك لتصيل إىل اهتامماته عليك أن تكوين
مرنة عند تعاملك مع مواهب طفلك
وهواياته واهتامماته وذل��ك لتشجيعه
عىل االهتامم بمواهبه وهواياته ،حتى و
إن كنتي أنت شخصي ًا غري مهتمة هبذه
اهلوايات ،فمث ً
ال إذا أظهرت كرهك ملجال
معني مثل املوسيقى أو الرياضة أو الرسم
أو الكتابة فإن ذلك سيؤثر سلبي ًا عىل
الطفل و حيط من هلفته عىل تلك اهلواية
إضاف ًة ملا سبق ينبغي أن تعريف أن عملك
مع طفلك لتنمية موهبته يساعد أيضا يف
بناء شخصيته وإمداده بعنارص النجاح يف
حياته .وجيب عىل طفلك أن يشعر أنك
تقدرينه وحتبينه لشخصه وليس ملوهبته أو
عبقريته أو تفوقه يف جمال ما.

مشاركات

دموع العقوق
علي حسين خلف

التقيت هبا يف السوق مل اعرفها قد تغريت مالمح وجهها برسعة
وعندما سلمت عليها عرفتني نزلت دموعها بركان أمل وحرسة
من قلب ام قد بلغت السبعني من العمر وقد صهرت قلبي من
دموع نزلت من عني سهرت عىل تربية االبناء واالهتامم هبم
.اه من الزمن الذي غدر بأم امحد التي التقيت هبا بعد انقطاع
وسائلتها عن سبب فقدان اخبارها  .جلست عىل األرض
من صدمة السؤال ونزلت دموعها بسب غدر الزمان واالبناء
الذين مل يرحم قلبهم امهم احلنون وتركوها يف البيت وحيدة مع
جدران موحشة.
ن��زف قلبي من الدموع والكلامت التي قطعت قلبي قلت
اخربيني ماذا عمل الزمان ِ
بك اصبحت تتكلم واليدان ترجتفان
والوجه الشاحب والنفس برسعة فقد زوجي يف أيام شبايب
ورفضت عروض الزواج املتكررة حرصا مني عىل تربية أطفايل
وكانت حيايت مليئة بالصعاب والتضحية عملت بمختلف املهن
من صناعة اخلبز اىل اخلدمة يف البيوت اىل عاملة يف املدرسة من
أجل تربية اوالدي تربية جيدة .وبعد سنوات الرتبية والتعب
كربوا أوالدي وبنايت قمت بتزويج البنات واألوالد وتركوين
واحد ًا بعد اآلخر ومل تبقَ عندي اال أبنتي املتويف زوجها وعملت
بكل ما املك عىل تقديم العون اىل أبنتي واطفاهلا وبعد سنني
الرعاية وأالهتامم حصلت أبنتي عىل بيت وقررت أالنتقال ومل
يقبل أوالدها ان اسكن معهم بحجة عجزي ومريض وحاجتي
اىل عناية وأهتامم وتركوين وحيدة بني اجلدران ومل تشفع يل أيام
التعب والقهر ال مع أوالدي وال مع أوالد بنتي بئس ًا من ده ٍر
غادر وماكر ومل امتالك نفيس من الدموع واخذهتا من يدها اىل
البيت وأعطيتها ما استطيع من مساعدة ثم بعد مدة سهل اهلل
اموري بفراغ أحدى املشتمالت الصغرية جدا ،فتعاونت مع ثلة
من االخوة املؤمنني إلسكاهنا ودفع االجيار ،فاستبرشت كثريا
ورفعت يدها اىل السامء مبتهلة بالرمحات والغفران ،وتلك أكرب
عطاء منها لنا لدفع البالء وحفظ االعامر ومضاعفة االعامل
رغم اننا ما فعلنا ا ّ
ال الواجب فقد قال الرسول الكريم صل اهلل
عليه واله (ارمحوا من أالرض يرمحكم من يف السامء).
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مشاركات

بهلول يقود طائرة!
وقرر ان يقود طائرة
َ
واكب هبلول التطور ّ
بد ً
ال من العصا التي جيعلها مثل احلصان
ويسري هبا ،ويف اول رحلة لبهلول يقود
الطائرة وه��و يف كبد السامء ن��ادى عىل
الركاب ان هنالك عط ً
ال يف الطائرة لذا
جيب عليهم ارتداء حزام االمان وااللتزام
بالتعليامت؛ لربام تسقط الطائرة ،فضج
الركاب بالعويل والصياح ،وعاد هبلول
ينادي عليهم باهلدوء وقال هلم بد ً
ال من
هذا العويل فليكتب كل شخص فيكم
وصيته حتى اضعها مع الصندوق االسود
عىل اقل تقدير لتصل اىل ذويكم وادعوا
اهلل (عز وجل) ان يتم اصالح العطل!.
طلب هبلول من املضيفات توزيع ورقة
وظ��رف لكل مسافر لكتابة ما يريد ان
يويص به ،وبالفعل وزع االوراق وبدأوا
يكتبون ٍ
بأياد ترتعش ،فهذا يويص بام يف

ذمته من صالة واخر كيف توزع امواله
وث��ال��ث م��ا م��ق��دار ال��دَ ي��ن ال��ذي بذمته
قامت املضيفات بجمع هذه
وهكذا ،ثم
ْ
الوصايا بحيث كل شخص يضع الوصية
داخل الظرف ويكتب اسمه عىل الظرف.
والطائرة ال زال��ت تتأرجح يف السامء
يمينا وش�م�ا ً
ال ،وص���وت امل��ذي��اع يقرأ
ال��ق��ران واألدع��ي��ة واجلميع اعينهم اىل
(عز وجل) فوق
سقف الطائرة وكان اهلل ّ
الطائرة.
وبعد ربع ساعة من االرباك نادى هبلول
استعدوا هلبوط الطائرة فان امكننا اهلبوط
بسالم نكون قد نجينا من موت حمقق.
واش��ت��دت دع��واهت��م وب���دأت الطائرة
باهلبوط رويد ًا رويد ًا حتى اذا استقرت
عجالهتا عىل ارض املطار ب��دأ االم��ان
يدخل قلوهبم واخل��وف يتبدد منها وما

هي اال عرشة دقائق حتى هبطت بسالم
ون��ادى هبلول مهنئا املسافرين بسالمة
الوصول وطلب منهم قبل املغادرة ان
يأخذ كل مسافر وصيته.
وبالفعل وقف هبلول امام منصة القيادة
وبيده ال��ظ��روف مرتبة بشكل ابجدي
وكانه يعلم هبذا االمر وعلق لوحة عىل
ب��اب الطائرة م��ن ال��داخ��ل بحيث كل
مسافر يأخذ وصيته يطلب منه هبلول ان
يقرأ ما مكتوب عىل اللوحة فلقد كتب
(ح َّتى إِ َذا َجاء
عىل اللوحة اآلية الكريمة َ
َأ َحدَ ُه ُم المْ َ ْو ُت َق َ
ال َر ِّب ْار ِج ُع ِ
ون * َل َعليِّ
َأ ْع َم ُل َصالحِ ًا ِفيماَ َت َر ْك ُت َكلاَّ إِنهَّ َ ا َك ِل َم ٌة ُه َو
َقائِ ُل َها َو ِم ْن َو َرائِ ِه ْم َب ْر َز ٌخ إِلىَ َي ْو ِم ُي ْب َع ُث َ
ون)
(املؤمنون.)100 -99 /
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تراث وآثار

خطيب المنبر الحس��يني الشيخ
علي الحاج عب��ود الحياوي (رحمه
اهلل) من وجهاء قضاء الحي

قضاء الحي في واسط..
التاريخ الحي للكرم والشجاعة
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أهم األقضية التي اشتهرت عراقي ًا قبل
من ِّ
ً
أن يكون خاصا بمحافظة ما ،هو قضاء
(احلي) يف حمافظة واسط ،الذي يعدُّ منبع ًا
للشعراء ورجال السياسة واملعارضة الذين
وقفوا ضدَّ النظام الدكتاتوري يف العراق.
وقد اقرتن اسم قضاء احلي بتاريخ الشعر
واالدب والسياسة والكرم العريب ،اذ ال
غرابة عىل هذه احلارضة اجلنوبية التي اقرتن
ذكرها بالتحوالت الكربى التي مرت عىل
العراق منذ اندحار اجليوش الربيطانية
الزاحفة عىل بغداد عام  ،1917ووصو ًال
اىل احتضاهنا احلركة الوطنية يف العهد
36

امللكي وليس انتها ًء بمواقفها الرافضة
واملناوئة للدكتاتورية السابقة.
وت��ارخي��ي� ًا ف��ـ (احل���ي) مدينة عريقة وهلا
تاريخ معروف يف مقاومة الظلم واستبداد
االنظمة ،وفيها الكثري من العوائل العريقة
ويسكن حوهلا جمموعة من العشائر العراقية
االصيلة ،كام وتضم كورنيش مجيل يقع
عىل ضفاف هنر الغراف الذي يقسم املدينة
إىل الوالية والكرادة حيث بساتني الفاكهة،
ومن املعامل املعامرية اعدادية احلي والسوق
املسقف ومستشفى احل��ي وع��دة مباين
أخ��رى ،كام وأن هذه املدينة قد ترشفت

باحتضان جسد الصحايب سعيد بن جبري
(رضوان اهلل تعاىل عليه).
واختلف املؤرخون يف حتديد تأسيس هذه
املدينة ،فيقول املؤرخ العراقي عبد الرزاق
احلسني ان مدينة احلي اسسها آل خان
اصحاب النفوذ فيها عام  1816اال ان
بعض املصادر تشري اهنا تأسست قبل هذا
التاريخ كام جاء يف كتاب رحلة جاكسون
وه��و اح��د موظفي رشك��ة اهلند الرشقية
وال��ذي زار احلي عام  1797م ،وتقول
مصادر اخرى ان مدينة احلي ُذكرت قبل
هذا حني متردت عشائر ربيعه عىل السلطة
العثامنية عام  1710فمىض الوزير حسن
باشا لقمع متردهم وقد جاء يف كتاب اربعة
ق��رون من تاريخ العراق ان اول مدينة
شقه
نشأت عىل هنر الغراف ،والغراف هنر ُ
السومريون من هنر دجلة ألحياء االرايض
املمتدة شامل عاصمتهم وكان يسمى قدي ًام
بالنهر احلي .ويشتهر قضاء احلي بالزراعة
والنسيج ال��ص��ويف التقليدي ومعامل
الطابوق (ال��ط��وب) ،حيث هتتم بإنتاج
السجاد احلياوي املعروف عىل مستوى
العراق ،و كام ان احلي يشتهر ايضا بحياكة
العباءات العربية (البشوت).

تراث وآثار

ّ
الحناء ..زينة المرأة العراقية

كانت وال تزال امل��رأة العراقية تتسم ببساطتها وعفويتها ،وشجاعتها
أيض ًا يف مواجهة صعوبات احلياة ،حيث ُ
تقف إىل جانب الرجل تعاضد ُه
وتؤازره ،وهذه البساطة يف العيش تنسحب إىل الزينة ،حيث كانت أمهاتنا
أنفسهن.
العراقيات يستخدمن األدوات البسيطة يف تزيني
َّ
أهم مصادر الزينة لدى املرأة العراقية هي (احل ّناء) ،اوراق شجر
ومن ّ
متيل ايل اللون االخرض الغامق وعندما جتف متيل اىل البني غالب ًا ،حيث
يتم طحنها ومن ثم عجنها باملاء لتستخدم يف صبغ شعر املرأة أو تزيني
يديدها ،وال يعرف عيل وجه التحديد الزمان الذي اكتشف فيه احلناء
ولكن هو قديم قدم احلضارة االنسانية فقدت وجدت احلناء يف حضارات
االمم السابقة مثل االشورية والفينيقية واملرصية واالكادية ،وتتجىل
امهية (احلناء) يف اعتبارها احدى اهم طقوس الزواج حيث تقوم احدى
املتخصصات بالنقش عىل يد العروس وقدميها بزخارف مجيلة ونقوش
رائعة ترس الناظرين وحول هذا االخرض اجلميل الرائحة جتتمع السيدات
بفرح ويتلون هبذا اللون الزاهي فيعرف انه إشارة للفرح.

نظام التغذية المدرسية في العراق
المدرسة القحطانية للبنين عام 1957
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ظواهر اجتماعية

توعية
ذوي المكفوفين

10
آب
2017

من خالل جتربة معهد االمام احلسني عليه السالم للمكفوفني
وضعاف البرص لوحظ ولالسف الشديد ان البعض من املكفوفني
معاناهتم من ذوهيم اكثر من فقداهنم البرص  ،والبعض منهم سلم
امره للجهل ال يرىض بان يتعلم القراءة والكتابة .
اطلعت املجلة عىل حاالت ماساوية من خالل دورة حمو االمية
التي اقامها املعهد للمكفوفني  ،ووجدت ان البعض منهم يعانون
الظلم واالستبداد من اهلهم بل حتى التجاوز بالرضب واحلبس
داخل البيت .
نقول لالسف الشديد هكذا تتم معاملة الكفيف وال اعلم هل ان
احلياة تنتهي بفقدان البرص  ،يقول اهلل عز وجل يف كتابه،
وها ٌإ}
{وإِ ْن َت ُعدُّ وا نِ ْع َم َة اللهَّ ِ لاَ تحُ ْ ُص َ
َ
اليائسني فلو فقدت نعمة البرص هل تستطيعون عد بقية نعم اهلل
عىل الكفيف ؟
تتحمل الدولة املسؤولية بالدرجة االوىل الن اغلب هذه العوائل
تعيش الفقر املدقع وال تقتنع بالتعليم الن هذه العوائل تقول
دعني اوفر لقمة العيش احسن من ان يتعلم ابناؤنا  ،مع العلم ان
العتبة تقوم بالتعليم جمانا مع النقل وتوزيع الكتب ووجبة افطار
كلها جمانا وال زال هنالك من يمتنع عن التعليم .
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ضوابط المكتبات
التجارية

الضابطة التي عليها اغلب املكتبات التي تبيع الكتب هي
البحث عن الكتب االكثر مبيعا لتحقيق االرباح مهام كانت
مضامينها  ،ولالسف الشديد لوحظ يف كثري من املكتبات
هنالك كتب هزيلة يف مواضيعها والبعض منها مدسوسة
 ،كام وانه ال ضوابط عىل طباعتها اضافة اىل جتارهتا  ،فاي
شخص يستطيع ان يؤلف او يطبع او يستورد او يبيع أي
كتاب وال رقيب عليهم اال ضامئرهم  ،فمن مات ضمريه
عبث بافكار القراء السيام الشباب الذي بدا البعض منهم
يقتنع بافكار مسمومة تؤثر عىل الثقافة الدينية واالجتامعية
للمجتمع .
تتحمل وزارة الثقافة سلبية هذه الظاهرة وعليها ان تقوم
بوضع ضوابط للمكتبات بحيث ال تؤثر عىل حرية الفكر
ملنع تفيش االفكار الوضيعة  ،اضافة اىل هذه الضوابط جيب
ان تكون هنالك توعية الصحاب املطابع يف طباعة الكتب
بحيث ال يكون مههم االول واالخري حتقيق االرباح .

يتاجرون بالربا
وقفت ام���راة ع�لى حم��ل لبيع امل�لاب��س باجلملة وهي
تعامل حتى عىل اصغر عملة وتدعي اهنا فقرية جدا
وبمسؤوليتها ايتام وبعد ان اشرتت جمموعة مالبس
لتتاجر هبا اخرجت ورقة فئة  100دوالر  ،سالتها من
اين لك هذه ؟ قالت استقرضتها عىل ان اسددها بعد
شهر بمبلغ (  )146الف  ،وانا اقوم برشاء املالبس حتى
ابيعها واسدد املبلغ .
عجبا هلكذا فقراء  ،فان كانت لديكم القدرة عىل املتاجرة
بمبلغ ( )120الف دينار لتكسبوا ( )60الف دينار(
باعتبار  30الف الربا و  30الف صايف الربح) فلامذا
تستقرضوا بالربا ؟ ،هذا ناهيكم عن احلكم الرشعي
هلكذا اموال كلها حرام يف حرام .

مناسبة حدث

 11ذي القعدة ..ذكرى مولد أنيس النفوس
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املؤرخون يف شأن املولد الرشيف
يذكر ّ
مل ْ
ل�لإم��ام ع� ّ
لي ب��ن موسى ال��رض��ا (عليه
السالم) تارخي ًا حمدّ د ًا ،إال أن يوم احلادي
ّ
عرش من شهر ذي القعدة سنة 148
للهجرة هو األق��رب ،وقیل بعضهم ان
السالم) كان
مولد اإلمام الرضا (عليه ّ
يف السنة التي اس ُتشهد فيها جدّ ه اإلمام
السالم) ذاهتا ،إذ ّ
إن شهادة
الصادق (عليه ّ
مؤرخة
السالم) ّ
اإلمام الصادق (عليه ّ
شوال عام
باخلامس والعرشين من شهر ّ
148ه و هو يوم اجلمعة احلادي عرش من
شهر ذي القعدة سنة  148من اهلجرة
املحمد ّية الرشيفة ،وهو الرأي األقوى
ّ
واألشهر ،وقد قال به مجاعة كثرية من
واملؤرخني ،منهم :الشيخ املفيد
العلامء
ّ
والطربيس
والكفعمي
الكليني
والشيخ
ّ
ّ
ّ

والشيخ الصدوق وابن زهره و ابو الفداء
اجلوزي و غريهم؛ أ ّما
و ابن األثري وابن
ّ
ّ
حمل املولد الرشيف ومكانه فكان املدينة
املنورة.
ّ
�ب اإلم���ام ال��رض��ا (عليه ال��س�لام)
ُل � ِّق� َ
بكوكبة من األلقاب الكريمة ،وكل لقب
منها يرمز إىل صفة من صفاته الكريمة،
وهذه بعضها( :الصابرِ ،
الزكي ،الويف،
رساج اهللُ ،ق َّرة ع ِ
ني
الفاضل ،الصدِّ يق،
ُ
ا ُملؤمنني ،مكيدة ا ُمللحدين ،كفو امللك،
كايف اخللق ،أنيس النفوس).
و(الرضا) هو أشهر القابه وصار اسامً
ُيعرف به ،وقد َع َّل َل العلامء السبب الذي
من أجله ُل ِّقب بـ (الرضا) فقیل :إنام ُس ِّمي
(عليه السالم) الرضا؛ ألنه َ
كان ِرضىَ هلل
رسوله واألئمة
َت َعاىل يف َسماَ ئِهَ ،و ِرضىَ لِ ُ

(عليهم السالم) بعده يف أرضه ،وقيل أنه
ُل ِّقب (عليه السالم) بذلك ألنه َصبرَ عىل
اها ِمن ُخ ُص ِ
امل ِ َحن ُ
وم ِه
واخل ُطوب التي َت َل َّق َ
وأعدَ ائِه.
ُ
السالم) فهي السيدة تكتم،
أ ّما أ ّمه (عليه ّ
وقد وردت هلا عدّ ة أسامء و ألقاب منها:
و(س َكن) و( شقراء
(أم البننی) و(نجمة) َ
) و(طاهرة) و(اخليزران).
وكانت مدة إمامته بعد أبيه ( 20سنة)
وبدایة امامته متزامن مع هنایة خالفة
هارون العبايس واستشهد يف طوس من
أرض خراسان يف صفر سنة  203هـ،
وله يومئذ  55سنة ،وق�بر ُه روض��ة من
الرياض بمدينة مشهد اإليرانية.

منوعات
حول العالم

العتبة العباسية المقدسة تعلن انطالق تطبيق الكتروني يضم  16الف مصدر عقائدي!..

اعلن معهد ت��راث األن��ب��ي��اء للدراسات
احلوزوية اإللكرتونية والتابِع لقسم الشؤون
العباسية املقدسة
الفكرية والثقافية يف العتبة
ّ
ع��ن اط�ل�اق تطبيق «امل��رج��ع العقائدي
ِ
اهلواتف الذكية التي تعمل
اإللكرتوين» عىل
بنظام التشغيل األندرو ّيد ()Android
كمرحلة أوىل ومستقب ً
ال عىل ال��ـ ()iOS
وبأكثر من ( )16الف مصدر لرد الشبهات
البيت .وقال الشيخ حسني
عن منهج أهل ّ
ال�ت�رايب مدير املعهد ،ان��ه ضمن سلسلة
تطبيقات املعهد عىل اهلواتف الذكية ،فقد
اطلقنا تطبيق املرجع العقائدي االلكرتوين
وحيتوي التطبيق عىل أبحاث وأد ّل���ة من
املدرستني (م��درس��ة أه��ل البيت (عليهم
ال��س�لام) و م��درس��ة أه��ل ال� ُ�س� ّن��ة) ويضم

عىل ع��دد ًا من األب���واب منها ،ال��رواي��ات
ُ
وظالمات النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم
) وأهل بيته (سالم اهلل عليهم).وبني الرتايب
ان املعهد اطلق يف بداية هذا العام مخسة
تطبيقات وهي تطبيق معهد تراث األنبياء
(عليهم ال��س�لام) ل��ل��دّ راس��ات احل��وزو ّي��ة
اإللكرتونية وتطبيق ّ
فذك ْر و تطبيق إرواء
ّ
السائلني وتطبيق مواقيت األه ّلة وتطبيق
النصوص الصادرة من مكتب سامحة آية
احلسيني السيستا ّين
السيد عيل
اهلل العظمى ّ
ّ
العراقية.
يف املسألة
ّ
ويذكر ّأن معهد ُتراث األنبياء (صلوات اهلل
اإللكرتونية
عليهم) للدراسات احلوزو ّية
ّ
مؤسسات الع ّتبة العباس ِّية ا ُملقدّ سة،
هو أحد
ّ
ٍ
ويسعى اىل حتقيق مجلة من األه��داف منها

سليحها بالعلو ِم اإلهلية
توعي ُة ا ُملجتمعات و َت ُ
ِ
ِ
ُملريدهيا يف مخُ ِ
املعمورة بأسلوب
أرجاء
تلف
بسي ٍط ومتيسرّ ٍ .
إلكرتو ّين ّ

طيه ليتحول إلى هاتف ذكي!...
حاسوب لوحي يمكن ّ

كشفت احدى الرشكات النقاب عن النموذج األويل حلاسوهبا
اللوحي بشاشة مرنة يمكن طيها ليتحول اجلهاز إىل هاتف ذكي
باحلجم الطبيعي للهواتف .ويمكن حتويل جهاز «فوليو» ،الذي
ما يزال يف نسخته األولية ،من هاتف ذكي بحجم  5.5بوصة
إىل حاسوب لوحي بحجم  7.8بوصة .وإذا كان املستخدم
بصدد التقاط صورة بعد طي اجلهاز ليصبح بحجم هاتف

ذكي ،فإن الشاشة اخللفية ستعرض معاينة صورة اجلسم أو
الشخص الذي جيري تصويره .وعند طي «فوليو» ،يتم ضبط
واجهة املستخدم ( )UIتلقائيا ،بدقة  1,440x 1,920بكسل،
وهو مزود بمعالج كوالكوم سناب دراغ��ون  ،800ويعمل
بنظام تشغيل أندرويد  7نوغا.

ابتكار ستائر ذكية لتكييف المنازل بال كهرباء!...
10
آب
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ابتكر طالب دكتوراه يف جامعة زيورخ ستائر التكييف الذكية
التي تعمل بال كهرباء لتحل حمل أجهزة التكييف  ،التي
صار استهالكها مكل ًفا .ويتوقع أن تنترش هذه الستائر يف
دول العربية ،حيث تتخطى احلرارة  50مئوية .وقال ماريو
ستوكي ،مبتكر ستائر التكييف الذكية :جذبت انتباه جامعة
نسيجا للمالبس
زيورخ ،يف رسالة املاجستري بتقديم اخرتاع
ً
ال حيتوي عىل مركبات الفلوريد .وهذا نسيج جيف برسعة،
40

ووظيفي بمعنى أنه يمرر الروائح والعرق ويتنفس ،مضيفا
طورت الستائر من القامش من جزيئات كلسية نانوية إىل
ّ
النسيج ،وهو يف احلالة السائلة ،وعاملها بعد ذلك بأمحاض
ملحية طبيعية ،وه��ذه التغريات هي رس مسامية الغشاء
اخلارجي يف الطبقات الثالث التي تؤلف الستار الذكي،
وثبت أهنا تستوعب املاء وتبخره بكميات ترتاوح بني 1.2
و 1.7كيلوغرام ماء يف اليوم لكل مرت مربع.

باحثون يطورون روبوتا الستخراج سم العقرب!...
ص��م��م ف��ري��ق علمي يف كلية
العلوم املغربية إنسانا آليا صغريا
يستخدم الكهرباء يف حتفيز الغدد
امل��س��ؤول��ة يف اس��ت��خ��راج السم
من العقارب املفيدة يف عالج
الرسطان .وقام الفريق بتطوير
إن��س��ان آيل روب���وت الحتالب
السم من العقرب وه��و عبارة
ع���ن ج���ه���از حم���م���ول صغري
يمكنه استخالص السم بأمان
وبرسعة أكرب بكثري من الطريقة
اليدوية حيث يقبض الروبوت،
ع�لى ذي��ل العقرب ويستخدم
الكهرباء لتحفيز الغدد املسؤولة
ع��ن ال��س��م إلط�ل�اق عصارهتا
القاتلة وختزينها ،موضحني ان
اآلل��ة تسمى (يف.إي.إس )4
وقال الدكتور (رشيد الصايل)

مدير خمترب البيولوجيا الصحية
باجلامعة ،إنه يأمل يف أن يتمكنوا
من استخراج مكونات ُسمية
فريدة من العقارب يف املغرب
وتسليط ال��ض��وء ع�لى البحث
ال��ذي جتريه اجلامعة لنتمكن
من تثمني اجلزئيات املستخرجة

من سم العقارب ،مبينني أن
الغرام الواحد من السم يمكن
أن يصل سعره إىل  8000دوالر
أمريكي مع وص��ول سعر السم
املستخلص من العقارب األكثر
ندرة إىل  12ألف دوالر للغرام.

مكسرات الجوز تحصن الجهاز الهضمي!...

فرتة الدراسة .ووجد الباحثون
أن املجموعة التي تناولت اجلوز،
شهدت زي��ادة كبرية يف بكترييا
األمعاء النافعة ،التي حتافظ عىل
صحة اجل��ه��از اهلضمي .وق��ال
فريق البحث إن صحة األمعاء
ترتبط بشكل مبارش بالصحة

العامة يف بقية اجلسم .وأضافوا:
أن دراستهم تكشف أن اجلوز
يعزز صحة القناة اهلضمية ،ما قد
يساعد عىل تفسري سبب وجود
فوائد صحية إجيابية أخرى لتناول
اجلوز مثل صحة القلب والدماغ.
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أف��ادت دراس��ة أمريكية حديثة
ب���أن إت��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذائ��ي غني
بمكرسات اجلوز ،يساهم بشكل
كبري يف صحة وسالمة اجلهاز
اهل��ض��م��ي .ال���دراس���ة أج��راه��ا
باحثون بجامعة والي��ة لويزيانا
األمريكية ،بالتعاون مع املعهد
األمريكي لبحوث الرسطان،
ونرشوا نتائجها ،وأجرى فريق
البحث دراسته عىل جمموعة من
فئران التجارب ،وأطعموا األوىل
 2أوق��ي��ة ي��وم� ًي��ا م��ن مكرسات
اجل���وز ،وه��و م��ا ي��ع��ادل ح��وايل
 60غ��را ًم��ا ل��دى البرش يوم ًيا.
واستمرت ال��دراس��ة مل��دة تصل
إىل  10أسابيع ،فيام مل تتناول
املجموعة األخرى اجلوز خالل
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اصدارات

كربالء والرحالة الذين زاروها
تأليف :سعيد رشيد زميزم

اتسمت احلضارة اإلسالمية باإلنسانية فضمت شعوبا خمتلفة ،وجانست
بينها ،فصار هلا عطاء ثري يف ميادين العلوم واملعرفة.
وكان ملذهب أهل البيت (عليهم السالم) دورا كبري ًا يف رفد هذه احلضارة
بكل ما هو صحيح ودقيق عن طريق األئمة األطهار (عليهم السالم) الذين
َر َشحوا من فيضهم عىل أصحاهبم ،فتواترت علومهم وانتقلت من يد جيل
اىل جيل آخر من علامء الطائفة ،ومنهم علامء كربالء املقدسة الذين ترشفوا
هبذه البقعة املباركة فاختذوها موطنا هلم وميدانا لعلمهم ،فتكاثرت آثارهم
العلمية واألدبية ،ونبغت من بينها شخصيات فذة ال يسع املقام لذكرها،
وشيدت املدارس واملعاهد العلمية وسادت كربالء عىل غريها واصبحت
ذات موروث علمي واديب واسع.
فلذا حرصت العتبة احلسينية املقدسة عىل ربط هذه األجيال املتأخرة
باألجيال السابقة ،فبادرت اىل انشاء شعبة احياء الرتاث الثقايف والديني يف
قسم الشؤون الفكرية والثقافية ،فأخذت هذه الشعبة عىل عاتقها تربيز هذا
املوروث العلمي والتذكري بتلك اجلهود الكبرية التي بذهلا علامء كربالء يف
احياء امر أهل البيت (عليهم السالم) ليكون شاهدا عىل الزمن.

الصفوة لإلمام زيد بن علي ( عليهما السالم )

10

يتناول هذا الكتاب الصادر عن مركز كربالء للدراسات والبحوث ،ترمجة
حلياة زيد الشهيد (عليه السالم) وتعليمه وتدريسه ونشأته إضاف ًة اىل ذلك
كان يمتلك حافظة مدهشة وموعظة هي الغاية يف البالغة ملفت ًا اىل إن
زيد ًا قد أنغمر يف األحداث السياسية ومل يغب عن فكره ما حدث
جلده اإلمام احلسني (عليه السالم) وأحقية العلويني بخالفة
النبي (صىل اهلل عليه وآله) لقيادة األمة ،وقد رأى زيد
مشكلة اخلالفة أو اإلمامة وعدم خروجه يف آرائه عن
اإلجتاه العلوي القائل بأحقية آل البيت لوراثة
النبي (عليه أفضل الصالة والسالم).

آب
2017
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اصدارات

التربية عند أئمة أهل
البيت عليهم السالم:

دراسة فلسفية تحليلية
*تأليف :مها نادر عبد محسن الغرابي
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مقدمة الباحثةّ :
إن أهل البيت (عليهم
السالم) هم معدن النبوة ،وأعالم اهلدى،
وأهل البالغة والفصاحة ،وحديثهم هو
قبس من نور الكالم اإلهل��ي ،وإض��اء ٌة
ٌ
ٌ
وشعلة ّ
وضاءة
النبوي،
من هدي املنطق
ّ
يف سبيل هداية ا ُال ّم��ة ،تتعدّ د مسارات
إشعاعها لتشمل نواحي الفكر والعقيدة
ّ
وتغطي جوانب احلياة كافة.
املختلفة،
ولقد بذل أئمة أهل البيت عليهم السالم
جهود ًا حثيثة يف سبيل تصحيح جوانب
اإلنحراف الطارئة يف حياة األمة املختلفة،
وإص�لاح ما فسد من ُأم��ور املسلمني
بعد رح��ي��ل ج��دّ ه��م املصطفى (صىل
اهلل عليه وآل��ه) ما استطاعوا إىل ذلك
سبي ً
ال ،فوقفوا بوجه التيارات املنحرفة،
ودافعوا عن معامل الدين احلنيف ،ينفون
عنه حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني،
وتأويل اجلاهلني ،إىل قيام يوم الدين.
ولقد اعتنى أهل البيت (عليهم السالم)
بتعليم أصحاهبم وتالمذهتم وتوجيههم
الوجهة الصحيحة لتجسيد العقيدة
واألخ��ل�اق واألح��ك��ام واملفهومات
اإلسالمية سلوك ًا يف واقع احلياة ،وبناء
اإلنسان املسلم وتربيته عىل وفق كتاب

اهلل وسنة رسوله (صىل اهلل عليه وآله
وسلم) إلجياد شخصيات إسالمية حتمل
منار اهلداية والدعوة إىل اإلسالم فتشع
عىل اآلخرين العلم والعمل .وتقودهم
نحو اإللتزام ،لتكوين تيار إسالمي يف
املجتمع بعد أن ط��رأت عليه عوامل
التخريب والتحريف ،والقيام بمهمة
التغيري واإلص�لاح االجتامعي .فكان
األئ��م��ة (عليهم ال��س�لام) يعيشونه يف
حياهتم ،فضال عن جهودهم يف حماولة
ال��ق��ض��اء ع�لى اإلن��ح��راف امل��وج��ود يف
جتربة املجتمع اإلسالمي ،وإرجاعها إىل
وضعها الطبيعي ،وذلك بإعداد طويل
املدى ،وهتيئة للظروف املوضوعية التي
تتناسب وتتفق مع ذلك .ونشاهد هذه
احلقيقة متجسدة يف سلوكهم وأخالقهم
(عليهم السالم) كام نشاهد هذا االهتامم
واإلجتاه واضح ًا يف وصاياهم وتربيتهم
لتالمذهتم وأصحاهبم .فأخذ األئمة
املعصومون (عليهم السالم) يعملون
عىل تربية األمة وحتريك طاقتها باجتاه
اجياد وتصعيد الوعي الرسايل للرشيعة،
وتبلورت سرية األئمة الراشدين (عليهم
السالم) يف استمرارهم عىل هنج الرسول

العظيم وانفتاح األمة عليهم والتفاعل
معهم كأعالم للهداية ومصابيح إلنارة
الدرب للسالكني املؤمنني بقيادهتم.
وقد ّ
وظفت املنهج التحلييل يف دراستي
لكل فصول الدراسة ،وقد جاءت مقسمة
عىل مقدمة ومدخل عام وثالثة فصول
وخامتة وقائمة باملصادر واملراجع.
ويف املدخل العام متت دراس��ة الرتبية
لغة واصطالح ًا ،والدراسات السابقة,
والرتبية وعالقتها بالفلسفة وعلم النفس,
والتعريف بمدرسة أه��ل البيت .أما
الفصل األول والذي كان بعنوان ” أقسام
درس الرتبية يف القرآن،
الرتبية ” فقد
َ
والرتبية يف السنة .أم��ا الفصل الثاين
والذي كان بعنوان ” السلوك اإلنساين
وأثر الرتبية؛ فقد تناول“اقسام السلوك،
السلوك مقوماته ورشوط��ه ،العوامل
املؤثرة عىل السلوك .وأما الفصل الثالث
والذي كان بعنوان ” مدرسة آل البيت يف
الرتبية ” فقد بحث ،وسائل الرتبية عند
أئمة أهل البيت ،واإلخاء يف اإلسالم،
واألم��راض النفسية وطرائق كبحها يف
مدرسة آل البيت ومنها العجب ،التكرب،
العصبية ،وما يتعلق هبا.

مقاالت
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نريد ان ّ
نحط اليوم بركاب التأمل وجهة
املواضيع املثقفة والتي تتضمن مدركات
متثل بعض الواقع وليس كله  ،وهذا
البعض يتبنى وجهات نظر قد نتفق معها
او نختلف  ،نتحري من قوة االنحراف
فنتوجه اىل ق���راءة ال��ت��اري��خ الثقايف
للكاتب فنجده مملو ًء بالعافية والصحو
،هنا تتغري نظرتنا نحو ما ارشناه سلبا
ون��ذه��ب هب���دوء اىل امل��ق��ال لنرد عىل
بعض تلك اهل��ن��ات  ،اح��د الكتاب
من اصحاب التأريخ اهل��ادئ يذكرنا
بأخالقيات واقعة الطف احلسيني لكنه
ينحرف يف موضوعه بمطالبة الشيعة
بااللتزام  ،تابعت اغلب مواضيع هذا
الكاتب فرأيته يؤكد بتعميم عاشوراء
عىل مجيع اهلويات ونحن معه ونحن
نعمل عىل ان يكون عاشوراء عامليا لكن
االنحرافة ملن يطالب بعاملية الشعائر
وحيمل الشيعة مسؤولية االلتزام بالصرب
والتحمل احلسيني وال يطالب البقية
بعدم االنتهاك وهذا يعني اهنم ينظرون
اىل احلسني شيعيا  ،ملاذا تصبح الشعائر
احلسينية يف عرفهم مرضة وت�لام وال
يالم االرهاب الداعيش مع كل ما ابداه
من جرائم  ،اي كاتب منهم لينظر كم
موضوعا كتبه بخصوص الشيعة يف
مطالبة ومتابعة السلبيات التي يراها
44

عتب والم واستنكر وشذب
؟وك��م
َ
؟وك���م م��وض��وع كشف فيه اره��اب
الدواعش او اقر بان هذه االنتهاكات
بعيدة ع��ن االس�ل�ام؟  ،وج���رأة هذا
الكاتب اهل��ادئ يف عدد من املواضيع
يتجرأ هنا ليصدر فتوى رشعية يقول
فيها ان الشعائر احلسينية غري مسلمة،
وه��ي دخيلة عىل االس�لام  ،لو انتقد
شعرية واق�ترح تشذيبها لكان االمر
ال عيب فيه  ،ام��ا ان خيلط الشعائر
والتي تعني الزيارة واملسرية املوكبية
العاشورائية والزيارة االربعينية وركضة
طويريج السلمية والتي تبتعد عن العنف
وت��ق��دم الشعورية ب��أرق��ى مستوياهتا
فهو يرفض ايضا مفهوم استذكار يوم
ع��اش��وراء وه��ذا يعد تدخل سافر يف
ش��ؤون ومعتقدات االخ��ر ،الشعائر
احلسينية غ�ير م��ؤذي��ة وال��ذب��ح م��ؤذي
وف��ت��اك ،تابعت مسرية ه��ذا الكاتب
فوجدته يلوم الشيعة بأكثر من عرشين
موضوع وال يمس العتاة الدواعش
اال يف موضوع يتيم واحد ،هل يا ترى
ص��ارت الشعائر احلسينية اخطر من
الدواعش؟ ام ترى ان العلامنيني من
الذين يتغنون بمحبة احلسني كثائر
ومناهض ينظرون اىل تأثري الشعائر اكثر
من تأثري الدواعش عىل تبني املسائل

علي حسين الخباز

الفكرية التي قد تعيق الكثري من عمل
السياسة  ،واال يف القانون االنساين ليس
هناك اي قرسية عىل احد بتيني الشعائر
احلسينية وك��ان من املفروض مناقشة
بعض الظواهر مناقشة هادئة ،والطامة
الكربى عند امثال ه��ؤالء الكتاب ما
زال اىل اليوم يعترب غاندي مثاال انسانيا
عرف احلسني وجعله قدوته يف النضال
من اجل نيل حقوق شعبه ،لديه مثال
انساين واالف الشباب اليوم يقاتلون
دفاعا عن العراق ضد الدواعش وقد
استلهموا القوة واالرصار من احلسني
عليه السالم  ،لدينا االف الشهداء اليوم
التحقوا بركب احلسني وهم من مذاهب
شتى واديان متنوعة فهم استجابوا لنداء
الوطن دفاعا عن مقدساته وبمختلف
االنتامءات ،ال أعلم واهلل اىل متى يبقى
(ربعنا) الكتاب يدونون التعبريات
االنشائية والتي مل تعد ذا قيمة امام سيل
ال��دم ؟!!! ،ال اع��رف متى سيخجل
هؤالء الناس وقد مرت مشاهد النخاسة
وبيع العراقيات امام عيوهنم ؟ يرتكون
النخاسة ليشتموا م��واك��ب اخلدمة
احلسينية التي تقدم الزاد ،مكسور قلبهم
عىل الفائض من ال��زاد ،متصورين ان
تلك اخلدمات ترصف من فلوس النفط
 ،ان من رسق النفط هو اشد الرافضني

مقاالت
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للشعائر
ا حلسينية
يشا هد
 ،ال ادري امل
ل��ع��ب ك��رة
اولئك الكتاب منظر
القدم برؤوس الشهداء والذي اهانوا به
الدين واالن��س��ان وك��ل قيم اخل�ير متى
نسيتم ذلك لتتفرغوا اىل سلبيات خدمة
تغسل اق��دام الزائرين ،اخ��وان كونوا
برشا وانتقدوا الشعائر كبرش افرزوا اجليد
منها وال حتملوا الشعائر نقائض السياسة
 ،واملشكلة رغ��م ما يمتلك من ثقافة
استعراضية هو يطالبني بام يليق وال اعتقد

ه��������و
ي����ع����رف
م�����اذا يعني
يليق وم��اال يليق،
واهلل ال يليق بكاتب
يكتب ع��ن احل��س�ين عليه
السالم شيعيا كان ام سنيا مسلام
كان او من اي دين آخ��ر دون ان
يمر مستنكرا ما حيدث من قتل وسلب
وهنب  ،وارفعوا انتم مزادتكم للمواقف
وتعالوا لنتوحد دون لف ودوران ،نحن
نرفض ان يقتل اي انسان ملعتقد او انتامء
فارفضوا القتلة معنا تعالوا اىل ابواب
احلسني (عليه السالم) فهي دار أمان ال
ختشوا شيئ ًا ليس عندنا من يذبح الزائرين
فنحن ان قدمنا لكم سنذبح بفتوى
منابركم حتى هويتكم العربية مل حتصنكم
من االره���اب ،قولوها بضمري م��رة..
لعن اهلل قتلة االنسان ولننهض لتحرير
االنسان من براثن الرش.

الواحة

اقرأوا
وتدبروا
ّ
قصاصات ملونة

* السيطرة عىل الذات ليست باألمر السهل ،ال تدع أية
أفكار أو قوى خارجية متيل عليك ترصفاتك ونمط حياتك.
* عش حياتك باتزان وتناغم ،فاإلكثار من كل يشء قد
ينقلب إىل الضد.
* تكمن راحة البال يف معرفة أنك قمت بعمل كان ينبغي
عليك القيام به وأن تغفر لنفسك اللحظات التي مل تكن
فيها بالقوة التي كنت تريد أن تكون عليها.
* حدد هدفك يف احلياة بدقة.
* استفد من جتارب اآلخرين ..وقاوم امللل واألهواء التي
يف داخلك.

* حذا ِر من التسويف فالوقت هو احلياة.
* اطلع عىل حياة العظامء واقرأ سريهم ففي حياهتم الكثري
من العرب.
* ال تكن ضعيفا أمام املشكالت.
* كن مرشق ًا وجدد سعادتك.

* ال جتعل أملك ينهض معك كل صباح ويكون حبيس
قلبك وروحك مهام كنت تعاين.
* حاول أن جتدد الفرح بداخلك.
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َ
سأل أحدُ هم آية اهلل الشيخ حممد تقي هبجت :ما الذي أوصل
حال املسلمني إىل هذه الدرجة من الذل واهلوان وتكالب األعداء
عليهم؟
فرد الشيخ هبجت :عندما ّ
فضلنا ( )8عىل (!)3
فقال السائل :وما هي الثامنية؟ وما هي الثالثة؟
َ
فأجاب :اقرأوا وتدبروا يف قوله تعاىل ( ُق ْل إِ ْن َك َ
ان آ َباؤُ ُك ْم َوأ ْب َناؤُ ُك ْم
ار ٌة
ري ُت ُك ْم َو َأ ْم َو ٌال اقْترَ َ ْف ُت ُم َ
َوإِ ْخ َوا ُن ُك ْم َو َأزْ َو ُ
وها َوتجِ َ َ
اج ُك ْم َو َع ِش َ
تخَ ْ َش ْو َن َك َسا َد َها َو َم َس ِ
اك ُن َت ْر َض ْونهَ َ ا َأ َح َّب إِ َل ْي ُك ْم ِم َن اللهَّ ِ َو َر ُسولِ ِه
َو ِج َه ٍ
اد فيِ َسبِ ِيل ِه َفترَ َ َّب ُصوا َح َّت ٰى َي ْأتيِ َ اللهَّ ُ بِ َأ ْم ِر ِه َواللهَّ ُ لاَ يهَ ْ ِدي ا ْل َق ْو َم
ا ْل َف ِ
اس ِقنيَ).
 .1آباؤكم.
 .2وأبناؤكم.
 .3وإخوانكم.
 .4وأزواجكم.
 .5وعشريتكم.
 .6وأموال اقرتفتموها.
 .7وجتارة ختشون كسادها.
 .8ومساكن ترضوهنا.
(أحب إليكم من..
ُّ
 .1اهلل.
 .2ورسوله.
 .3وجهاد يف سبيله.

الواحة

صورة وتعليق
نفس عراقية طيبة

انكسار الظل
ّ
حتى الظل ينكسر ويتشوه وال يعبر عن صاحبه،
حين يسقط على بيئة ال تناسب امتداده!

محاكم للغربان!
من بني املعلومات التي أثبتتها دراسات سلوك عامل احليوان ،أن هنالك حماكم للغربان،
وفيها حتاكم اجلامعة أي فرد خيرج عىل نظامها حسب قوانني العدالة الفطرية التي
وضعها اهلل سبحانه وتعاىل هلا ،ولكل جريمة عند مجاعة الغربان عقوبتها اخلاصة هبا.
فجريمة اغتصاب طعام األفراخ الصغار :العقوبة تقيض بأن تقوم مجاعة من الغربان
بنتف ريش الغراب املعتدي حتى يصبح عاجز عن الطريان كاألفراخ الصغرية قبل
اكتامل نموها..
وجريمة اغتصاب العش أو هدمه :تكتفي حمكمة الغربان بإلزام املعتدي ببناء عش
جديد لصاحب العش املعتدي عليه.
أما جريمة االعتداء عىل أنثي غراب آخر :فهي تقيض مجاعة الغربان بقتل املعتدي
رضبا بمناقريها حتى املوت.
وتنعقد املحكمة عادة يف حقل من احلقول الزراعية أو يف أرض واسعة ،تتجمع فيه
هيئة املحكمة يف الوقت املحدد ،وجيلب الغراب املتهم حتت حراسة مشددة ،وتبدأ
حماكمته فينكس رأسه ،وخيفض جناحيه ،ويمسك عن النعيق اعرتافا بذنبه.
فإذا صدر احلكم باإلعدام ،قفزت مجاعة من الغربان عىل املذنب توسعه متزيقا بمناقريها
احلادة حتى يموت ،وحينئذ حيمله أحد الغربان بمنقاره ليحفر له قربا يتالءم مع حجم
جسده ،يضع فيه جسد الغراب القتيل ثم هييل عليه الرتاب احرتاما حلرمة املوت.
ويعترب الغراب الطائر الوحيد الذي يقوم بدفن موتاه وبالتايل هو الكائن الوحيد الذي
ع ّلم اإلنسان كيف يدفن موتاه.
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