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الحقيقي واالفتراضي
كتبها/ علي الشاهر

يراه��ُن الكث��روَن عىل انق��راض ما يطل��ق عليها اصطالح��ًا بالصحاف��ة التقليدية أي 
)اجلريدة أو املجلة الورقية(، نسبَة لشيوع استخدام االنرتنت يف النرش والكتابة، والذي 
أصبح الوسيلة احلديثة يف إيصال املعلومة إىل مجيع القّراء يف العامل، ولكْن هنالك أمرين 
مهم��ن قد جيهالُه البعض بقصد أو من دون قصد، ومها أّن اجلريدة أو املجلة املطبوعة 
س��تبقى أرش��يفًا يمكن احلفاظ علي��ه والرجوع إلي��ه يف أي وقت، صحي��ح أن املواقع 
اإللكرتوني��ة توّفر مثل هذا األرش��يف اإللك��رتوين ولكن تبقى ه��ذه الورقة املطبوعة 
أرش��يفًا حّيًا ال ج��دال عليه وأمهيت��ه تبقى لس��نوات طويلة، حمتفظ��ًا باملعلومات التي 
ُنرشت يف أوقات متفاوت��ة ويمكن للقارئن والباحثن الرجوع إليه، ثم أن األمر الثاين 
واأله��م أّن املواقع اإللكرتونية مل تعد متّيز بن اخلرب احلقيقي وغر احلقيقي، ويس��تطيع 
أي شخص أن يصنع موقعًا إلكرتونيًا وينرش فيه ما يشاء دون أي ثوابت أو رقابة ذاتية 
أو خارجي��ة، فه��و بذلك يفتقر ملفهوم ح��ارس البوابة، ناهيك أن هذا األمر ينس��حب 
إىل س��احة األدب، فهنالك األدب احلقيقي والراس��خ، واألدب اإللكرتوين أو الفيس 
بوكي.. فأي ش��خص وعرب مس��احة إلكرتونية أو موقع تواصيل بسيط يصبح شاعرًا.. 
ولكن ما ينرشُه ال يمكن تسميته أدبًا إبداعيًا ولكن يسمى أدب إلكرتوين.. إفرتايض.   
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)46( ولئن مّستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظاملن...
)47( ونضع املوازين القسط العدل يوزن هبا األعامل ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا من حقه أو من الظلم وإن 
كان مثقال حبة وقرء بالرفع من خردل أتينا هبا أحرضناها، يف اجلوامع عن الصادق عليه السالم إنه قرء آتينا باملد، 

ويف القمي أي جازينا هبا وهي ممدودة وكفى بنا حاسبن إذ ال مزيد عىل علمنا وعدلنا.. 
)48( ولق��د آتينا موس��ى وه��ارون الفرقان وضي��اء وذكرى للمتق��ن أي الكتاب اجلامع لكون��ه فارقا بن احلق 

والباطل وضياء يستضاء به يف ظلامت احلرة واجلهالة وذكرا يتعظ به املتقون.. 
)49( الذين خيش��ون رهبم بالغيب وهم من الساعة مشفقون خائفون.. )50( وهذا ذكر مبارك وهذا القرآن ذكر 

كثر خره أنزلناه عىل حممد صىل اهلل عليه وآله أفأنتم له منكرون استفهام توبيخ..
 )51( ولقد آتينا إبراهيم رش��ده االهتداء لوجوه الصالح وأضافه إليه ليدل عىل أنه رش��د مثله وأن له لش��أنا من 

قبل من قبل موسى وهارون عليهام السالم أو حممد صىل اهلل عليه وآله وكنا به عاملن علمنا أنه أهل ملا اتيناه..
 )52( إذ ق��ال البي��ه وقومه م��ا هذه التامثيل التي أنتم هلا عاكفون حتقر لش��أهنا وتوبيخ ع��ىل إجالهلا فإن التمثال 

صورة ال روح فيها.. 
)53( قالوا وجدنا آبائنا هلا عابدين فقلدناهم..

 )54( ق��ال لق��د كنتم أنتم وآباؤكم يف ضالل مبن لعدم اس��تناد الفريقن إىل برهان.. )55( قالوا أجئتنا باحلق أم 
أنت من الالعبن كأهنم الستبعادهم تضليل آبائهم ظنوا أن ما قاله عىل وجه املالعبة فقالوا أبجد تقوله أم تلعب 
ب��ه.. )56( قال بل ربكم رب الس��اموات واالرض الذي فطرهن إرضاب عن كون��ه العبا بإقامة الربهان عىل ما 
ادعاه وأنا عىل ذلكم من الشاهدين من املحققن له واملربهنن عليه فإن الشاهد من حتقق اليشء وحفظه.. )57( 
وتاهلل الكيدن أصنامكم ألجتهدن يف كرسها ولفظ الكيد وما يف التاء من التعجب لصعوبة األمر وتوقفه عىل نوع 

من احليل بعد أن تولوا مدبرين إىل عيدكم ولعله قال ذلك رسا . 

��تُهم َنفَحٌة ِمن َع��ذاِب َربَِّك َلَيقوُلنَّ يا َويَلنا إِّنا ُكّن��ا ظامِلَن ﴿46﴾ َوَنَضُع املَوازيَن الِقس��َط لَِيوِم الِقياَمِة َفال  َوَلئِ��ن َمسَّ
ٍة ِمن َخرَدٍل َأَتينا هِبا َوَكفى بِنا حاِسبَن ﴿47﴾ َوَلَقد آَتينا موسى َوهاروَن الُفرقاَن  ُتظَلُم َنفٌس َشيًئا َوإِن كاَن ِمثقاَل َحبَّ
م بِالَغيِب َوُهم ِمَن الّساَعِة ُمشِفقوَن ﴿49﴾ َوه�ذا ِذكٌر ُمباَرٌك َأنَزلناُه  ُ َوِضياًء َوِذكًرا لِلُمتَّقَن ﴿48﴾ الَّذيَن خَيَشوَن َرهبَّ
بيِه َوَقوِمِه ما ه�ِذِه التَّامثيُل  َأَفَأنُتم َلُه ُمنِكروَن ﴿50﴾ َوَلَقد آَتينا إِبراهيَم ُرشَدُه ِمن َقبُل َوُكّنا بِِه عامِلَن ﴿51﴾ إِذ قاَل أِلَ
الَّتي َأنُتم هَلا عاِكفوَن ﴿52﴾ قالوا َوَجدنا آباَءنا هَلا عابِديَن ﴿53﴾ قاَل َلَقد ُكنُتم َأنُتم َوآباُؤُكم يف َضالٍل ُمبٍن ﴿54﴾ 
��امواِت َواأَلرِض الَّذي َفَطَرُهنَّ َوَأنا َعىل ذلُِكم  ُكم َربُّ السَّ قالوا َأِجئَتنا بِاحَلقِّ َأم َأنَت ِمَن الاّلِعبَن ﴿55﴾ قاَل َبل َربُّ

كيَدنَّ َأصناَمُكم َبعَد َأن ُتَوّلوا ُمدبِريَن ﴿57﴾.  �ِه أَلَ ِمَن الّشاِهديَن ﴿56﴾ َوَتاللَّ
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لنختِم القرآن الكريم 
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يقول الش��يخ جعفر التس��رتي: أن أول 
حم��لٍّ ح��لَّ في��ه اإلم��ام احلس��ن )عليه 
الس��الم( بعد والدته املباركة كانت يدا 
النبي املصطفى )ص��ىل اهلل عليه وآله(، 
فإن��ه كان واقف��ًا بب��اب احلج��رة ينتظر 
والدته املباركة، فلام س��قط س��اجدًا هلل 
تب��ارك وتع��اىل ن��ادى النب��ي )صىل اهلل 
علي��ه وآله( يا أس��امء هلم��ي إيّل ابني، 
فقال��ت: إننا مل ننظفه بع��د، فقال: أنت 
تنظفيه؟! إن اهلل قد نظفه وطهره، فأتته 
به إليه يف خرقة من صوف، فأخذه بيده 
ونظر إلي��ه وبكى، وق��ال: عزيز عيّل يا 
أبا عب��د اهلل، ثم بعد ذل��ك كانت حماله 
كت��ف جربائيل )عليه الس��الم(، وعىل 
عاتقه تارة آخ��رى، وكتف النبي )عليه 
أفضل الصالة والس��الم( تارة، وظهره 
تارة، وصدره أخ��رى، وعىل يده رافعا 
ليقبل فاهه ت��ارة، ورافعا له يريه الناس 
أخرى، وع��ىل يدي عيّل وهو يمس��كه 
والرس��ول يقب��ل مجي��ع أعضائ��ه تارة، 
وكان آخر حمل له صدر الرسول )صىل 
اهلل عليه وآل��ه( حن احتضاره، ويقول 
)ص��ىل اهلل عليه وآله(: ما يل وليزيد، ال 

بارك اهلل يف يزيد..!
أم��ا يف خصوصي��ة استش��هاده )علي��ه 

الس��الم(، وخصوصي��ة حمل��ه بعده��ا 
قب��ل أن يدفن، له يف ذل��ك خصائص، 
بالنس��بة إىل كل نب��ي وإم��ام قتي��ل فان 
كل قتي��ل منهم قد ُقتل أو ُس��ّم وهو يف 
بيت��ه، أو يف البلد، أو يف املحراب، أو يف 
الطش��ت، ومل يتفق ألحد منه��م القتل 
ع��ىل ال��رتاب وم��ا ج��رى يف تفاصيل 
مقتله من مصائب ما أعظمها وأجلها، 
فله خصائص يف حمل جس��ده، وهو إنه 
ملا قتل ُرفع بجسده إىل السامء اخلامسة، 
ث��م ُارج��ع إىل ارض كرب��الء، وبق��ي 
عىل األرض طرحيًا ثالث��ة أيام برمضاء 

كربالء.
ول��ه )عليه الس��الم( خصائص يف حمل 
رأس��ه: وه��ي إن ل��ه حماال كث��رة، من 
كونه يف األيدي وعىل الرماح منصوبا، 
وعىل الش��جر معلق��ا، وعىل ب��اب دار 
زي��د، وعىل باب دمش��ق مصلوبا، ويف 
الطبق عند ابن زياد، ويف الطش��ت عند 
يزيد موضوعا، وم��ن دورانه يف البالد 
الكث��رة من كرب��الء إىل الش��ام، وقيل 
من الش��ام إىل مرص، وقيل من مرص إىل 
املدينة، ومن الش��ام إىل كربالء، أو من 

الشام إىل السامء!!

خ�شو�شية �شيد ال�شهداء 
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أخبار ومتابعـــــــــــــات
موجز العناوين

• رئيس الوزراء حيدر العبادي يؤكد ان ال مكان للصفقات واالتفاقيات مع اإلرهابيين في العراق، 
وان أمامهم خيارين ال ثالث لهما، إما االستسالم أو الموت...

• نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يؤكد دعم روسيا لوحدة العراق وسيادته ووحدة اراضيه.

• العراق يتنافس مع عشر دول على منصب مدير منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )االلسكو(... 

• بعد افتتاح منظومة الجوازات االلكترونية الجديدة في كربالء.. مديرية الجوازات تباشر بالعمل بعد توقف دام اكثر من ثالثة اسابيع...

ماليين جنيه إسترليني مساهمة 
بريطانية إلزالة األلغام في العراق..

مليار دوالر إلعمار المناطق المحررة في العراق حسب 
دراسة البنك الدولي ستقدم الى  مؤتمر الدول المانحة 
الذي سيعقد في الكويت الشهر االول من العام المقبل.

مهندس بريطاني يعلنون عن وصولهم الى قاعدة عين 
االسد الجوية باالنبار للمساهمة في اعمار البنى التحتية.

• هيئة الحشد الشعبي تعلن استكمال الطوق األمني حول حدود العراق الغربية، وتأمين مدن الفرات األوسط وجنوبه...

الكربالئي يطلع على خطط واستعدادات لواء علي االكبر القتحام قضاء الحويجة

000

عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة  الرشعي  املتويل  سامحُة  اطلع 
اللواء  فيها  التي شارك  العسكرية  العمليات  اخر تطورات  الكربالئي عىل  املهدي 
كريم  عيل  وكالة  االكرب  عيل  لواء  امر  ذلك  أكد  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  التابع 
احلسناوي، مضيفا ان الشيخ الكربالئي شاهد عن كثب جممل العمليات العسكرية 
التي شارك فيها لواء عيل االكرب يف حترير تلعفر اضافة اىل سامع توجيهاته للمشاركة 

يف حترير احلوجية وأيرس الرشقاط. 
فيام  أكد آمر لواء عيل االكرب، ان قيادة العمليات املشرتكة كلفت لواء عيل االكرب 
اللواء احلادي عرش يف احلشد الشعبي باملشاركة بعمليات قادمون ياحوجية واجلانب 
االيرس من قضاء الرشقاط،منوها ان اللواء سيشرتك مع الفرقة املدرعة التاسعة يف 

عمليات قادمون ياحوجية.

دمر لواء الطفوف يف احلشد الشعبي التابع للعتبة احلسينية املقدسة ثالث عجالت 
بعد صد هجوم لعصابات داعش اإلرهابية عىل احلدود العراقية السورية. 

وقال مسؤول شعبة الطران املسر يف اللواء زين العابدين الفرطويس: متكن ابطال 
بأربعة عجالت حيث  الطفوف من صد هجوم لعصابات داعش اإلرهابية  لواء 
متكن االسناد الصاروخي واملدفعي من تدمر ثالث عجالت وفرار عجلة اخرى. 

لواء الطفوف يصدُّ هجومًا ويدّمر ثالث عجالت لداعش على الحدود العراقية السورية

لترًا من النفط االبيض تعلن تجهيزها وزارة النفط 
للمواطنين خالل فصل الشتاء المقبل.

نازح تستقبلهم حكومة االنبار من مناطق عنة 
وراوة والقائم بالقضاء )310كم غرب الرمادي(.

مليون دوالر قرض تمنحه اليابان 
للعراق لمساعدة الحكومة على اجراء 
االصالحات في مجالي اإلدارة والمالية.
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• )بن علي يلدريم( رئيس الوزراء التركي: 
اجراء استفتاء إقليم كوردستان )خطأ فادح( 

وعلى إالقليم العدول عنه... 

• )صالح الحسناوي( عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية:
 ان قانون الضمان الصحي يحول القطاع الصحي التي ترعاه 

الدولة الى قطاع تجاري يدفع من جيب المواطن...

• )الدكتور عبد الرزاق العيسى( وزير التعليم العالي:
 لن أتنازل عن قانون الخدمة الجامعية فهو ضمان لحرية 

العالم وكرامة األستاذ...

متكن ابطال فرقة العباس )عليه السالم( القتالّية من إجهاض هجوم إرهايب جبان 
أراد النيل من مدينة سبع الدجيل السيد حممد )عليه السالم(  حيث تصدى مقاتلو 
فوج بلد التابع للفرقة ومن معهم من قوات أمنية لالنتحارين اخلمسة وحمارصاهتم 
ُقبيل نيل مرادهم يف الوصول هلذا احلرم األمن وتدنيسه، مما أدى اىل حمارصة اثنن 
وإجبارهم عىل تفجر أجسادهم العفنة دون حدوث أي أرضار أو خسائر مادّية أو 
برشّية، فيام الذ البقية بالفرار وهم جيرّون أذيال اهلزيمة، وعقب التعرض الفاشل 
شن أبطال الفوج محلة تفتيش واسعة للبساتن واملبازل املحيطة باملنطقة للتأكد من 

خلوها من أي معتدين أو مرتبّصن .

ُأختتمت يف حمافظة كربالء املقدسة اعامل مؤمتر متحف 
الكفيل الدويل الثاين الذي أقامه متحف الكفيل للنفائس 
املقدسة بمشاركة  العباسية  للعتبة  التابع  واملخطوطات 
واقتصاد(.  حضارة  )املتاحف  شعار  حتت  دول  سبع 
وشارك يف اجللسة االفتتاحية سامحة السيد امحد الصايف 
االشيقر  حممد  والسيد  العباسية  للعتبة  الرشعي  املتويل 
االمن العام للعتبة وممثل رئيس بعثة يونامي يف العراق 
اربيل  متحف  ومدير  وااليطايل  االملاين  املتحف  وممثل 
واقسام  كليات  ورؤساء  العراق  كردستان  اقليم  ووفد 
االثار والرتاث واكثر من 200 باحث ومتخصص يف 

شؤون املتاحف واالثار والرتاث. 

أقلية  هلا  تتعرض  التي  اجلامعية  اإلب��ادة  العبادي،  حيدر  ال��وزراء  رئيس  أدان 
التعاون  ومنظمة  املتحدة  األمم  منظمة  ودعا  ميانامر،  يف  املسلمة  الروهينغا 
اإلسالمي الختاذ موقف حازم جتاه هذه االنتهاكات ضد اإلنسانية. جاء ذلك، 
خالل رسالة وجهها رئيس الوزراء العراق اىل منظمة األمم املتحدة، ومنظمة 
التعاون االسالمي والدول الشقيقة والصديقة،  وقال العبادي: إن محلة االبادة 
اجلامعية التي تقوم هبا القوات احلكومية البورمية بصورة ممنهجة تتطلب موقفا 
دوليا وإنسانيا يتناسب مع مستوى االنتهاكات واجلرائم الواسعة التي وردت 
اإلنسان  حلقوق  املتحدة  األمم  مفوضية  كلفتها  التي  التحقق  جلنة  تقرير  يف 
األدلة  أكدهتا  والتي  الالجئن  من  العديد  روايات  خالل  ومن   )OHCHR(
واملنطقة  العامل  ان  اىل  مشرا  اخرى.  مصورة  وأدلة  الصناعية  باألقامر  املتوفرة 
عانت وتعاين من اجلرائم التي قام هبا االرهابيون من داعش وغرها يف العراق. 
بدورها، أعلنت وزارة اخلارجية العراقية رفضها اجلرائم التي ترتكبها احلكومة 

يف ميانامر بحق أقلية الروهينغا املسلمة.

فرقة العباس القتالّية تجهض هجومًا إرهابيًا على مدينة السيد محمد )عليه السالم(

الدولي  الكفيل  متحف  مؤتمر  فعاليات  اختتام 
الثاني بمشاركة سبع دول

وا:
قال

وا:
قال

الحكومة العراقية تدعو إليقاف )اإلبادة الجماعّية( بحّق مسلمي ميانمار
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عديدة  زيارات  رويت 
واهمها  واشهرها 
عن  المروية  الزيارة 
)عليه  الهادي  االمام 
على  َحَوت  حيث  السالم( 
فضائل  من  الكثير  ذكر 
)عليه  المؤمنين  امير 
السالم( ومآثره ومواقفه 
رفع  اجل  من  المشرقة 
ونشر  االسالم  راية 
دعوته، والمحافظة عليها 

وصيانتها من التحريف..

عيُد الغدير والمواالة الحقيقية

مما  االخوة  نظر  ألفت 
يوم  في  فعله  ينبغي 
الغدير هي المؤاخاة في 
اهلل، هذا فعل فيه الكثير 
الدنيوية  المعطيات  من 

واالخروية...

صدىالجمعة

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي 

في 16/ذي الحجة/1438هـ الموافق 2017/9/8م :

وان ما يرتتب عىل زيارة االمام املعصوم 
الدنيوية  املعطيات  من  السالم(  )عليه 
االمام  حق  بمعرفة  مرتبطة  واالخروية 
ورد  كام  االن��س��ان  عىل  ال��س��الم(  )عليه 
زاره  )من  تعبر  ال��رواي��ات  من  كثر  يف 
كان   ً مثال  اجلنة(  له  وجبت  بحقه  عارفًا 
وعي  للمؤمن  يكون  ان  ال��رضورة  من 
وبصرة ملداليل هذه االحداث والوقائع 
مرورًا  االنسان  عليها  يمر  وال  تقرأ  وال 

عابرًا وكاحداث تارخيية بحته.
ومن االعامل التي تعّرف االنسان بمنزلة 
)ويف  زيارته  هي  السالم(  )عليه  االمام 
ألمر  خاصة  زي��ارة  هناك  الغدير  ي��وم 
عليهم  البيت  اهل  التزم  وقد  املؤمنن( 
اليوم  هبذا  باالحتفاء  وشيعتهم  السالم 
هي  االحتفاء  مظاهر  اه��م  وم��ن  االغ��ر 
)عليه  عيل  لالمام  الطاهر  املرقد  زي��ارة 
السالم( وجتديد العهد والبيعة له بمناسبة 
اياه  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  تنصيب 

امامًا وهاديًا ووليًا للمؤمنن...
واشهرها  عديدة  زي��ارات  روي��ت  وقد 
اهلادي  االمام  املروية عن  الزيارة  وامهها 
ذكر  عىل  َح��َوت  حيث  السالم(  )عليه 
)عليه  املؤمنن  امر  فضائل  من  الكثر 
من  املرشقة  ومواقفه  ومآثره  السالم( 
دعوته،  ونرش  االس��الم  راي��ة  رفع  اجل 
واملحافظة عليها وصيانتها من التحريف.

ألمر  عظيمة  مقامات  من  ورد  ما  وفيها 
َأنََّك  )َوَأْشَهُد  السالم(:  )عليه  املؤمنن 
مَلْ َتَزْل لِْلَهوى ُمالِفًا َولِْلُتقى حُمالِفًا َوَعىل 
عاِفيًا  النَّاِس  َوَع��ِن  ق��اِدرًا  الَغْيِظ  َكْظِم 
ُاِطيَع  َوإِذا  ساِخطًا  اهلل  ُعيَص  َوإِذا  غاِفرًا 
اهلل راِضيًا َوباِم َعِهَد إَِلْيَك عاِماًل راِعيًا مِلا 
غًا ما  اْسُتْحِفْظَت حاِفظًا مِلا اْسُتوِدْعَت ُمَبلِّ

ْلَت ُمْنَتِظرًا ما ُوِعْدَت(. مُحِّ
)عليه  االم��ام  صفات  لبعض  ذكر  هذا 
فصار  املقام  هذا  هبا  نال  التي  السالم( 
السالم(،  )عليه  لالمام  االهلي  التنصيب 

ولها  مهمة  اسالمية  احداث  ذكرى  واالمامة(  الوالية  )اسبوع  علينا  يمر 
الثامن  في  حيث  اساسية  عقائدية  لمسألة  التأسيس  في  مدخلية 
عشر من شهر ذي الحجة عيد الغدير وهو يوم من ايام اهلل العظيمة 
ومناسبة المباهلة التي تقع في الرابع والعشرين ومناسبة سورة الدهر 
في الخامس والعشرين.. وحيث ان مسألة معرفة االمام من المسائل 
االساسية المرتبطة بالعقيدة الحقة وان من ال يعرف امام زمانه يموت 

ميتة جاهلية وان معرفة االئمة سُيسأل عنها االنساُن في قبره.
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صدىالجمعة

صفات  هناك  وان��ام  اعتباطًا  يكن  مل 
)عليه  االم����ام  جعلت  وم���ؤه���الت 

السالم( يستحق هذا املقام.
مَلْ  ��َك  َأنَّ ��ُد  ))َوَأْش��هَ املبارك  املقطع  ففي 
اهلوى  مالفة  فإن  ُمالِفًا(،  لِْلَهوى  َتَزْل 
يف  واجلوهرية  االساسية  املقومات  من 
عن   ً فضال  املؤمن  االنسان  شخصية 
لذلك  االس���الم،  يف  القائد  شخصية 
كان  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي 
االسالم  وعىل  امته  عىل  خياف  ما  اشد 
اهلوى  اتباع  خصلتن:  من  واملسلمن 
امر  تتبع س��رة  االم��ل، وم��ن  وط��ول 
املؤمنن )عليه السالم( منذ اوائل حياته 
كان  كيف  يالحظ  استشهاده  وحتى 
وكان  مراحلها..  مجيع  يف  هلواه  مالفًا 
التضحية دائاًم  )عليه السالم( يف مواقع 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  سرة  واتباع 

وسلم(.
التي  االح��ادي��ث  م��ن  الكثر  وه��ن��اك 
وردت عن امر املؤمنن )عليه السالم( 
التي  الصفات  وه��ذه  املقام  ه��ذا  تبن 
اهلته ان ينال هذا املقام )َأاَل َوإِنَّ إَِماَمُكْم 
َقِد اْكَتَفى ِمْن ُدْنَياُه بِِطْمَرْيِه، َوِمْن ُطْعِمِه 
َعىَل  َتْقِدُروَن  اَل  َوإِنَُّكْم  َأاَل  بُِقْرَصْيِه، 
َواْجتَِهاد،  بَِوَرع  َأِعيُنوين  َولِكْن  ذلَِك، 
ِمْن  َك��َن��ْزُت  َما  َف��َواهللِ  َوَس���َداد،  ة  َوِعفَّ
َغَنائِِمَها  ِمْن  َخْرُت  ادَّ َواَل  ترِْبًا،  ُدْنَياُكْم 

َوْفرًا، َواَل َأْعَدْدُت لَِبايِل َثْويِب ِطْمرًا(.
َلْو   ِ )َواهللَّ  : السالم(  )عليه  يقول  ثم 
َت َأْفاَلِكَها  ْبَعَة باَِم حَتْ َقالِيَم السَّ ُأْعِطيُت اأْلَ
َ يِف َنْمَلٍة َأْسُلُبَها ُجْلَب  َعىَل َأْن َأْعيِصَ اهللَّ
ِعْنِدي  ُدْنَياُكْم  َوإِنَّ  َفَعْلُتُه  َما  َشِعَرٍة 
َتْقَضُمَها  َفِم َجَراَدٍة  َوَرَقٍة يِف  ِمْن  ْهَوُن  أَلَ

ٍة اَل َتْبَقى(. َما لَِعيِلٍّ َولَِنِعيٍم َيْفَنى َوَلذَّ
املؤمنن  ألم��ر  تعطى  لو  كلها  الدنيا 
ي��ع��يص اهلل  ان  ال��س��الم( ع��ىل  )ع��ل��ي��ه 
ذلك  فعل  ما   .. جدًا  صغرة  بمعصية 
امر املؤمنن )عليه السالم( .. )َعىَل َأْن 
َنْمَلٍة َأْسُلُبَها ُجْلَب َشِعَرٍة  َ يِف  َأْعيِصَ اهللَّ

ِمْن  ْهَوُن  أَلَ ِعْنِدي  ُدْنَياُكْم  َوإِنَّ  َفَعْلُتُه  َما 
لَِعيِلٍّ  َما  َتْقَضُمَها  َج��َراَدٍة  َفِم  يِف  َوَرَق��ٍة 

ٍة اَل َتْبَقى(. َولَِنِعيٍم َيْفَنى َوَلذَّ
اىل  دعانا  ما  انه  السالم(  )عليه  يبن  ثم 
عن  هنانا  وم��ا  اليها  وسبقنا  اال  طاعة 
معصية اال وسبقنا يف االنتهاء عنها، هذا 
القدوة الذي يدعو اىل الطاعة هو االول 
ينهى  وال��ذي  الطاعة،  يف  السابق  وهو 
االنتهاء عن  السابق يف  هو  عن معصية 

املعصية.
 : املحارم  عن  وورع��ه  تقواه  شدة  من 
َعىَل  ُكْم  َأُحثُّ َما   ِ َواهللَّ إيِنِّ  النَّاُس  ��ا  َ )َأيُّ
اُكْم َعْن  َطاَعٍة إاِلَّ َوَأْسبُِقُكْم إَِلْيَها َواَل َأهْنَ

َمْعِصَيٍة إاِلَّ َوَأَتَناَهى َقْبَلُكْم َعْنَها(
فعله  ينبغي  مما  االخوة  نظر  ألفت  وهنا 
املؤاخاة يف اهلل، هذا  الغدير هي  يوم  يف 
الدنيوية  املعطيات  من  الكثر  فيه  فعل 
ينبغي  ما  اىل  النظر  لفت  واالخروية، 
مع  عالقاته  يف  املؤمن  عليه  يكون  ان 
االخرين  م��ع  اخ��الق��ه  ويف  االخ��ري��ن 
املؤمنون  يكون  ان  عليه  ينبغي  وم��ا 
والتواد  بينهم  فيام  التعاون  عالقة  يف 
وال��ت��ح��اب وال��ت��اخ��ي واالب��ت��ع��اد عن 
والتقاطع  واالحقاد  والتباغض  االحن 
اليها  دعانا  ممارسة  هناك  والتهاجر.. 
مسألة  وه��ي  ال��س��الم  عليهم  االئ��م��ة 

املؤاخاة يف اهلل..
امل��واالة  مستوى  اىل  يرتِق  مل  منا  كثر 
املؤمنن  ألم���ر  وال��ت��ش��ي��ع  احلقيقية 
مشاعر  حيمل  مّنا  كثر  السالم(،  )عليه 
عليهم  االئ��م��ة  عنها  هن��ى  وع��واط��ف 
صدق  مع  تتناىف  اهن��ا  وق��ال��وا  السالم 
يأيت  البيت..  أله��ل  والتشيع  امل��واالة 
مثل هذا اليوم ليذكر بام ينبغي ان يكون 
وتصافيهم  توادهم  يف  املؤمنون  عليه 
عالقة  تكون  ان  وينبغي  عالقتهم  يف 

االخوة هي جزء من دائرة املواالة .. 
وال��ن��زاع��ات  باملشاكل  مليئة  احل��ي��اة 
التباغض  اىل  تؤدي  التي  واالختالفات 

السالم  عليهم  االئ��م��ة  واهل��ج��ران.. 
يريدون من اتباعهم ومواليهم ان يكونوا 
دائاًم عالقة االخوة هي العالقة السائدة 
فيام بينهم.. تأيت ايام يتوجه فيها االنسان 
هبذه املناسبات الستشعار صدق الوالء 

ألهل البيت عليهم السالم .. 
كيف ؟! 

عليًا  ان  بلساين  اردد  ان  املواالة  ليست 
ويل اهلل .. وانني مواٍل وانني شيعي.. 

ليست املواالة والتشيع احلقيقي عبارات 
وتكتب  االلسنة  عىل  تردد  وشعارات 
عىل الالفتات انام املواالة احلقيقية عمل 
تأيت  املحبة  وسلوك ومشاعر صادقة يف 
اىل  االنسان  يعود  لكي  االيام  هذه  مثل 
دائرة الوالية التي خرج منها يف يوم من 
واختالف  ونزاع  مشكلة  بسبب  االيام 

مع اخيه املؤمن..
اليوم خصوصًا اخواين  املؤاخاة يف هذا 
وه��ج��ران  قطيعة  وب��ي��ن��ه  بينكم  م��ن 
انت تدعوه  وحتسس وفجوة وقطيعة.. 
اجلنة،  اىل  له  السابق  انت  تكون  لكي 
تدعوه للمؤاخاة فتضع يدك والتفتوا اىل 

املعاين التي يراد من هذه املؤاخاة..
تضع يدك اليمنى عىل يده اليمنى تقول: 
ثم  اهلل(  يف  صافيتك  اهلل  يف  )وآخيتك 
واالنبياء  واملالئكة  اهلل  وتعاهد  تعاهده 
اجلنة،  اىل  ان دخلت  انك  والرسل عىل 
حيمل  ان  هو  ذل��ك  من  ي��راد  الحظوا 
االنسان شعور املحبة احلقيقية الصادقة 
لنفسه  ي��رىض  ال  ان  املؤمن  اخيه  اىل 
اخيه  ارشاك  واراد  اال  ونعياًم  سعادة 
املؤمن يف هذه السعادة والنعيم.. عهدًا 
يعاهده اذا سبقه اىل اجلنة يقف عند باب 
اجلنة يقول اهلي ال ادخل اىل ان يأيت اخي 
املؤمن ربام عليه حساب او عقاب.. ال 

ادخل اجلنة اال واخي معي..
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صدىالجمعة

ال�شيخ الكربالئي: االلتزام مببادئ املواطنة ال�شاحلة خري للجميع، وعدم 
االلتزام بها �شرر للجميع 

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي 

صالة  من  الثانية  خطبته  في  المقدسة  كربالء  في  الجمعة  وإمام  خطيب 

الحجة  ذي   16 في  الشريف  الحسيني  الصحن  في  أقيمت  والتي  الجمعة 

1438ه� الموافق 2017/9/8م، تحدث سماحته قائال:            

اعرض  ان  أود  واالخ��وات  االخ��وة  ايا 
وهو  األمر  هذا  الكريمة  مسامعكم  عىل 

)مقومات املواطنة الصاحلة(.
كيف نصنع شخصية املواطن الصالح؟ 

اخلطاب  هذا  إن  اىل  النظر  ألفت  أن  أود 
موّجه اىل اجلميع، كل انسان يف هذا البلد 
ام  كبرًا   ً أكان مسؤوال  هو مواطن سواء 
نحن  عاديًا،  مواطنًا  ام  موظفًا  ام  صغرًا 
هذا  يف  مواطنون  هم  بام  اجلميع  نخاطب 
قد  الدولة  ان  عن  النظر  قطع  مع  البلد، 
تف  مل  او  املواطن  جتاه  بالتزاماهتا  وفت 
شخصية  بناء  امهية  عن  نتحدث  نحن   ..
البناء  يف  يساهم  الذي  الصالح  املواطن 
وال يصدر منه اال اخلر لآلخرين، والذي 
صحيحًا  تعايشًا  اآلخرين  مع  يتعايش 
ي��ؤدي اىل االزده���ار واالس��ت��ق��رار، ويف 
من  نفسه  ويصون  حيّصن  الوقت  نفس 

االذى والرضر لآلخرين.
امل��واط��ن  شخصية  ب��ن��اء  امه��ي��ة  ه��ي  م��ا 

الصالح؟
ان  اراد  اذا  الشعوب  من  شعب  كل  ان 
واالستقرار  واالمن  العدالة  لنفسه  حيقق 
واالزدهار والتامسك االجتامعي والرخاء 
له  يكون  وان  واملعييش،  االق��ت��ص��ادي 
لدى  واالح���رتام  واالستقاللية  ال��ع��زة 
تنشئة  العمل عىل  له من  اآلخرين؛ فالبد 
جيعل  معينة  اسس  عىل  وتربيتهم  ابنائه 
لوطنهم  مواطنن صاحلن ملصن  منهم 
اه��داف��ه��ا  سبيل  يف  مضحن  وام��ت��ه��م 
ويتعايشون  وقيمها،  ومثلها  ومصاحلها 

فيام بينهم بسعادة وأمن ورخاء.
ما  االسالمية  الروايات  يف  وردت  وقد 
كبرًا  اهتاممًا  اوىل  االس��الم  إن  عىل  يدل 
عنه  وال��دف��اع  وحبه  للوطن  واس��اس��ي��ًا 
وكرامته،  عزته  اج��ل  م��ن  والتضحية 
ممن  غ��ره  م��ع  امل��واط��ن  يتعامل  وكيف 
االنتامء  يف  يشاركه  او  الدين  يف  يشاركه 
اجواء صاحلة  يساهم يف خلق  مما  للوطن 

وايضًا  وكرامتها  وعزهتا  االمة  جمد  لبناء 
رخاءها واستقرارها وازدهارها..

روي عن النبي االكرم )صىل اهلل عليه وآله 
وعن  االيامن(  من  الوطن  )حب  وسلم( 
)ُعمّرت  السالم(  )عليه  املؤمنن  ام��ر 

البلدان بحب االوطان(.
واج��ب  ه��و  م��ا  بيان  بصدد  هنا  ولسنا 
حقوقهم..  وأداء  املواطنن  جتاه  الدولة 
املواطن  شخصية  ببناء  يتعلق  فيام  بل 
والتعايش  والبناء  اخلر  يساهم يف  بحيث 
الذي جيلب السعادة واالستقرار والتقدم 

للجميع..
عدم  للجميع،  خر  باملبادئ  االل��ت��زام 
هنا  نذكر  للجميع،  رضر  هبا  االل��ت��زام 
بناء شخصية  اخواين بعض من مقومات 

املواطن الصالح.
باملسؤولية  والشعور  الوطني  احلس   -1
كل بحسب اختصاصه وطبيعة عمله جتاه 
الدولة  النظر عن كون  االخرين مع قطع 

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

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

بالتزاماهتا؛  املواطنن وتفي  تؤدي حقوق 
التزام  هي  بام  املواطنة  عن  احلديث  فان 
يستدعي  احلس  وهذا  الوطن،  ابناء  جتاه 
االخ��الص  منها  الصفات  من  جمموعة 
ومحايته  الوطن  عن  وال��دف��اع  والتفاين 
واداء الواجبات جتاه االخرين كام ورد يف 
احلديث )كلكم راع وكلكم مسؤول عن 

رعيته(.
احلكومة  ان  مّنا  القائل  يقول  ال  اخ��واين 
من  الكثر  ت��ؤدي  ال  ال��دول��ة  او   ً مثال 
نتحدث  نحن  آخر  كالم  هذا  احلقوق.. 
املسؤول  كمواطن..  ان��ا  التزامايت  عن 
رجل  املهندس،  الطبيب،  موقع،  أي  يف 
موقع،  أي  يف  العادي  املواطن  الدين، 
بقية  جتاه  منه  املطلوبة  االلتزامات  هي  ما 

املواطنن واجتاه وطنه ؟
غض  مع  فقط  االم��ر  ه��ذا  عن  نتحدث 
وخطابنا  األخ��رى..  األم��ور  عن  النظر 
نخلط  ان  الصحيح  من  ليس  للجميع.. 
من  ليس  األم��ور..  وبقية  األمر  هذا  بن 
الصحيح ان يقول بعض املواطنن هروبًا 
 ً مثال  الدولة  ان  املبادئ  االلتزام هبذه  من 

ماذا قّدمت يل ؟! 
إن  التي  الصاحلة  املواطنة  مبادئ  ه��ذه 
التزمنا هبا مجيعًا؛ عّم اخلر للجميع، وإن مل 
نلتزم هبا فان الرضر للجميع، لذلك علينا 
واالمور  الصاحلة  املواطنة  بن  نفصل  ان 

االخرى التي يتحدث عنها البعض.
الصاحلة  املواطنة  ثقافة  اكتساب   -2

الوطن  حب  يتطلبه  ملا  الوعي  هبا  ونعني 
ما  وأداء  خدمته  يف  واخ��الص  تفان  من 
وحب  بإتقان  ووظائف  مهام  من  عليه 
أي  عن  النظر  قطع  مع  بذاهتا  للخدمة 
دوائ��ر  يف  باملوظف   – خارجية  عوامل 
مواطنيه،  يتفانى يف عمله وخدمة  الدولة 
م��رض��اه،  ع��الج  يف  ك��ذل��ك  والطبيب 
واملهندس يف اخالصه إلنجاز مشاريعه، 
واملدرس يتفانى يف تعليم طالبه.. حريصًا 
عىل بلوغهم الدرجات العليا من التعلم، 
يف  والعامل  الزراعة،  حصد  يف  والفالح 
االتقان  عىل  حي��رص  كل  البناء-  حقل 
واالهتامم للعمل مراعيًا ما هو مطلوب يف 

اختصاصه.
التي  وال��ق��وان��ن  االنظمة  اح���رتام   -3
عت للمصالح العامة للمجتمع سواء  رُشّ
اكانت يف جمال االمن او التعليم او الصحة 
فان  البلديات..  او  البيئة  او  امل��رور  او 
رعايتها وان كانت بكلفة ومشقة، ولكنها 
تصب يف مصلحة اجلميع، واالخالل هبا 

وعدم رعاية تطبيقها ترض اجلميع.
فإهنا  العامة  االم���وال  عىل  احلفاظ   -4
كل  للشعب  هي  بل  مالك..  بال  ليست 

الشعب:
فيها  الترصف  يف  تراعى  ان  والب��د  أ- 
املجتمع،  عموم  ونفع  العامة  املصلحة 
ومن يمد يده اىل يشء منها بغر وجه حق؛ 
فإنام يرسق من كيس الشعب فهو خصمه 

يف ذلك.

يف  املعنى  ه��ذا  غ��رس  م��ن  والب���د  ب- 
وجعله  الصغر  منذ  وبناتنا  ابنائنا  نفوس 
به  ويتقيد  الصغر  عليه  ينشأ  عامة  ثقافة 
موظفًا  اكان  سواء  مواطن  فكل  الكبر، 
او  رشكة  يف  عامال  او  حكومية  دائ��رة  يف 
كاسبا يف السوق او كان يف أي موقع اخر 
االموال  يف  الترصف  بعدم  التقيد  يلزمه 
العامة؛ اال وفق ما هو مصص ومقرر هلا 

بموجب القانون.
الفساد  من  جانب  وراء  السبب  ان  ج- 
احلكومية  املؤسسات  تشهده  الذي  املايل 
يعود اىل اننا مل نعمل بام فيه الكفاية جلعل 
احلكومة  بامل  املسمى  العام  املال  احرتام 
ثقافة عامة يف املجتمع .. بحيث يستشعر 
اجلميع ان االستحواذ عليه بغر وجه حق 
االموال  من  كالرسقة  متامًا  رسقة  هو  انام 
العائدة لألشخاص.. بل هو اسوء واقبح 
منها من جهة ألن املرسوق منه هو عامة 

الشعب.
فالبّد ان تكون لدينا مثل هذه الثقافة التي 
نرتبى عليها حتى نصل ان شاء اهلل تعاىل 
القيام  الذي يردع عن  الثقافة  اىل مستوى 
الفساد،  ه��ذا  اىل  اّدى  ال��ذي  ه��ذا  بمثل 

والنتيجة التي وصلنا اليها.
من  نكون  ان  يوفقنا  ان  تعاىل  اهلل  نسأل 
هبذه  يلتزمون  الذين  الصاحلن  املواطنن 
املبادئ واحلمد هلل رب العاملن وصىل اهلل 

عىل حممد وآله الطاهرين.
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حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

)مواطن(
هذا العنوان يشمل كل الذين ينتمون هلذا 
الوطن، ويتمتعون بخراته.. بغض النظر 
فاألصل  األخرى  الفرعية  العناوين  عن 
مواطن  ه��ذا  الفرق  لكن  )م��واط��ن(  هو 

بدرجة موظف أو مدير أو حمافظ ..الخ 
رئيس الدولة عىل سبيل املثال هو يف األخر 
وغدا  املنصب،  يف  اليوم  هو  م��واط��ن.. 
كأي  مواطنا  ليعود   .. املنصب  هذا  يرتك 
مواطن آخر يعيش حياته العادية، كام وإن 
أيضا،  مواطن  هو  معمل  يف  عامل  أصغر 
اآلخر  أما  كبرة،  األول  مسؤولية  لكن 
بالرضورة  لكنها  مسؤولية،  أيضا  فعليه 
َمْسؤول  ُكْم  َوُكلُّ َراٍع  ُكْم  بكثر:)ُكلُّ أقل 
عن  ومسؤول  راع  فالرجل  تِِه(،  َرِعيَّ َعْن 
زوجها  بيت  يف  راعية  وامل��رأة  بيته،  أهل 

ومسؤولة عن رعيتها وهكذا.
وإذا  كأشخاص،  تعنينا  املواطنة  وطبعا 
تعَط  مل  أي  احل��ق��وق؛  بعض  ُهضمت 
يعني  ال  األسباب،  من  لسبب  ملستحقيها 
نتمرد  أو  بالواجبات  نلتزم  ال  أن  ه��ذا 
للبيت  مصغر  وطن  هو  مثال  بيتنا  عليها، 
يعقل  فهل  الوطن،  يدعى  ال��ذي  الكبر 
يترصف  أن  األس��ب��اب  م��ن  سبب  ألي 
يعيش  ال��ذي  بيته  يرض  بترصف  الرجل 
الكبر  بيته  عىل  ذلك  يرتيض  فكيف  فيه؟ 

وهو العراق؟! 
)شخصية املواطن( 

تتأخر  ومل��اذا  ال��دول؟  بعض  تتطور  ملاذا 
اخرى؟! 

شخصية  ب��ن��اء  يتبع  ذل��ك  إن  أح��س��ب 
وسط  امل��واط��ن  يرتبى  أن  أم��ا  اإلن��س��ان، 
بيئة تزرع يف نفسيته كل قيم اخلر واملحبة 

نعومة  منذ  ومواطنيه  لوطنه  وال��س��الم 
وأم��ا  ص��احل��ًا،  مواطنا  فيغدو  أظ��ف��اره 
فإن  شك  وال  اهلل(،  سمَح  )ال  العكس 
أن  يف  الرئيس  العامل  هو  األوطان  حب 
يكون املواطن اجيابيا يف تعاطيه مع قضايا 

وطنه يف حارضه ومستقبله. 
بالنتيجة  يؤدي  للوطن  احلب  هذا  إن  إذ 
الصاحلة  باملواطنة  ش��ع��ورا  خ��ل��ق   اىل 
اآلخرين،  املواطنن  ونفوس  نفسه  يف 
أن  تعنيه  فيام  تعني  الصاحلة  واملواطنة 
موقعه..  من  مسؤول  مواطن  كل  يكون 
ال يسمح ألي احد أن يتسبب بأي رضر 
حيرتم  اخلاصة،  أو  العامة  املمتلكات  يف 
التعامل  حسن  فيكون  واألنظمة  القوانن 
يكون  أن  .. حيرص عىل  الناس مجيعًا  مع 
سمعة  وهتّمه  واعتزازه،  فخره  حمل  بلده 
وجيتهد  فيجد  ال��ع��امل،  ب��ل��دان  ب��ن  بلده 
الوطن  منفعة  فيه  م��ا  لكل  ويضحي 

واملواطنن. 
الشعور  فهو  ه��ذا  م��ن  النقيض  يف  ام��ا 
واحلرص  املسؤولية  وعدم  بالالمباالة، 
ومصاحله،  الوطن  عىل  الغرة  وان��ع��دام 
ولعله  آخر،  بلد  اىل  ينتمي  كأنه  يترصف 
يدعوه  عندما  يتحرك  أن  غ��ره  ينتظر 
املجتمع..  .. مما خيلق فوىض يف  الواجب 
عن  املسؤولية  يدفع  أن  حي��اول  الكل 
وكأنه  آخرين،  عاتق  عىل  ليلقيها  نفسه.. 

غر موجود أصال .
األجيال  تنشئة  عىل  العمل  إن  وأعتقد 
عىل  وتربيتها   - وطنية  تنشئة   - القادمة 
املواطنة  لثقافة  فيها  والبث  الوطن،  حب 
املسؤولية  روح  وتنمية  وزرع  الصاحلة، 
امللحة..  ال���رضورات  من  تعد  عندهم، 

ليكونوا عامد مستقبل البلد الزاهر إن شاء 
اهلل تعاىل.

) احرتام القانون(
حياة  تنظيم  اج��ل  م��ن  ال��ق��ان��ون  ُوِج���د 
البلد  ممتلكات  عىل  واحلفاظ  املواطنن، 
القانون  هبذا  وااللتزام  واخلاصة،  العامة 
وحسه  نفسه  املواطن  ثقافة  يتبع  طبعًا 
مصلحة  هناك  الوطنية..  باملسؤولية 
القوانن  هذه  مثل  يف  مراعاهتا  علينا  عليا 
وطبعا  املشقة،  لنا  سببت  وإن  واألنظمة 
مالفة  ب��أن  املعرفة  ع��دم  تعني  مالفتها 
للمخالف  رضرا  تسبب  ليس  القانون 
رضرها  بل  الناس..  لبعض  وربام  نفسه، 
االل��ت��زام  ع��دم  إن  حيث  ال��ب��ل��د..  ع��ىل 
الفوىض،  ُيشيع  وال��ق��وان��ن  باألنظمة 
األرواح  يف  اخل��س��ارة  تسبب  وال��ف��وىض 
وفرص  واجلهود  والوقت  واملمتلكات 

االزدهار.  
مالفاته   - األس��ف  مع   - البعض  يربط 
األنظمة  مراعاته  وعدم  انضباطه،  وعدم 
املجحفة،  الدولة  بسياسات  والقوانن 
بأنه  يعتقد  ال��ت��ي  املضّيعة  وبحقوقه 
البعض  إن  حتى  له..  تعَط  ومل  يستحقها 
العام عىل  املال  الرشوة ويرسق من  يأخذ 
هذا  بن  ربط  ال  إنه  رغم  األس��اس،  هذا 
وذاك.. فضياع احلقوق، والشعور بالغبن 
مسألة أخرى..  ألن املواطن الصالح إنام 
يترصف ضمن أطر شعوره املبني عىل حب 
سياسة  عن  بعيدا   - رسقته  وعدم  الوطن 
احلكومة- واملواطنة الصاحلة توجب عليه 
أن ال يتسبب برضر باملمتلكات العامة أو 
غر  نافعًا  يكون  وأن  املواطنن،  مصالح 

ضار للبلد.  

من وحِي خطبِة الجمعة

بقلم: طالب عباس الظاهر )ثقافُة المواَطنة الصالحة(
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اعداد/ محمد حمزة جبر

هل يصح االعتكاف بنية عدم اكمال اليوم الثاني ؟
الجواب : ال يصح .

هل يجوز استخدام السحر في عمل الخير
 ودحر الشيطان في بعض النفوس؟

سؤال العدد السابق

سؤال العدد

السحر

حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

السؤال: هل عمل السحر من املحرمات 
يف الرشيعة االسالمية؟

وتعليمه  فعله  ،ح��رام  السحر  اجل��واب: 
وتعّلمه والتكسب به.

السؤال: هل تعليم السحر والتكسب به 
حرام ؟

وتعلمه  وتعليمه  السحر  عمل  اجلواب: 
والتكسب به حرام مطلقا وإن كان لدفع 
السحرعىل األحوط ، نعم جيوز بل جيب 
كحفظ  أهم  مصلحة  عليه  توقفت  إذا 
وامل��راد   ، املسحورة  املحرتمة  النفس 
الوهم  يف  ال��وق��وع  يوجب  ما  بالسحر 
غرمها  أو  السمع  البرصأو  عىل  بالغلبة 
أو  املالئكة  أو  اجلن  تسخر  كون  ويف   ،
واألظهر   ، إشكال  السحر  من  اإلنسان 
اإلرضار  حيرم  بمن  مرضا  كان  ما  حتريم 

به دون غره.

يستخدم  الذي  االبيض  السحر  السؤال: 
ل��ل��خ��رات، ع��ك��س ال��س��ح��ر االس���ود 
جيوز  هل  ال��رّشي��رون  يستخدمه  ال��ذي 

استخدامه؟

اجلواب: السحر بجميع اشكاله وانواعه 
ابطال  يف  املستخدم  ذاك  ]حتى  ح��رام 
مصلحة  عليه  توقفت  اذا  ااِّل  السحر[. 

أهّم كحفظ النفس املحرتمة . 

الحد  سامحتكم  اجوبة  يف  ذكر  السؤال: 
االستفتاءات انه ) نعم جيوز بل جيب إذا 
توقفت عليه مصلحة أهم كحفظ النفس 
املحرتمة املسحورة( . نرجو منك سيدي 
)كحفظ  العبارة  هبذه  املقصود  ايضاح 
الناس  بعض  الن   ) املحرتمة  النفس 
هلم  كممسك  العبارة  ه��ذه  يمسكون 
وابطال  السحرة  اىل  الذهاب  وجي��وزون 
مشاكل  وج��ود  ح��ال  يف  عنهم  السحر 
أمل يف  )كوجود  صحية  او مشاكل  عائلية 

اليدين والرجلن( ؟ هل هذا جائز ؟
معناه  املحرتمة  النفس  حفظ  اجل��واب: 
مؤمن  شخص  كان  لو  انه  وهو  واضح 
حياته  انقاذ  فألجل  اهل��الك  عىل  مرشفًا 
جيب الرجوع اىل الساحر البطال السحر 
واما   ، عليه  حياته  انقاذ  توقف  اذا  فيام 
اىل  الرجوع  جيوز  فانام  العائلية  املشاكل 
السحر اذا كان مصلحة عامة تتوقف عىل 
اذا  ونحو  بالزنا  دفع  مقام  يف  مثاًل  ذلك 

انحرص بالرجوع اىل الساحر فرضًا .

وما  ؟  الكف  ق��راءة  حكم  ما  ال��س��ؤال: 
حكم إعطاء وأخذ األجرة عىل ذلك ؟

اجلواب: بام أنه ال اعتبار لتنبؤاته فال جيوز 
جيوز  ال  كام  اجل��زم  بنحو  هبا  االخبار  له 
ال  مما  كان  إذا  عليه  األثر  ترتيب  لآلخر 
رشعية  أو  عقلية  بحجة  إال  ترتيبه  جيوز 

وال بأس بأخذ املبلغ املدفوع .

بعض  ع��ن  خت��رب  نساء  هناك   : ال��س��ؤال 
األمور باالحجار او الفنجان او الكف او 
التي ختر عنها  األمور  فهل هذه  بالقرآن 
تقبضه  التي  الثمن  حكم  وما  واقعية  هلا 
من  إليها  يذهب  من  حكم  وما   ، لذلك 
التي  النساء  تلك  ان  وخصوصًا  النساء 
وال  ديني  اطالع  هلا  ليس  ذلك  عن  خترب 
عنها  وسئلت  الدين  اصول  تعرف  حتى 
هبا  يصدقن  الاليت  للنساء  نصيحتكم  فام 
)الدوسة( وغرها  و  )اجلبسة(  يف مسألة 

والغسل بطاسة اخلالص؟

وال  مطلقًا  باخبارهن  عربة  ال   : اجلواب 
ينبغي الرجوع إليهّن بل حيرم ذلك أحيانًا 

كام حيرم أخذ األجرة من قبلهّن.
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العطاء الحسيني

 الحشد الشعبي جّسَد معارك الطف في وقتنا الحاضر

حققتها  التي  االن��ت��ص��ارات  مع  تزامنا 
الشعبي  احلشد  ابطال  و  االمنية  قواتنا 
اخرها  ك��ان  والتي  الوغى  ساحات  يف 
عصابات  دنس  من  تلعفر  قضاء  حترير 
الرشعي  املتويل  كرم  االجرامية،  داعش 
الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
باحلائر  مكتبه  يف  الكربالئي  املهدي  عبد 
الشهداء  عوائل  من  جمموعة  احلسيني 
من  وام��واهل��م  بأبنائهم  ضحوا  الذين 
الدين  ونرصة  الوطن  عن  الدفاع  اجل 
وقد  واالستبداد،  الظلم  من  االسالمي 
مع  حديثه  يف  الكربالئي  الشيخ  اش��اَد 

عوائل الشهداء بالدور الكبر الذي تقوم 
به عوائل املقاتلن الذي حتملوا أمل الفراق 
لنرصة  القتال  يف  بتحفيزهم  استمروا  و 
الدين املحمدي االصيل، مبينا يف الوقت 
نفسه ان الذين جّسدوا مبادى الطف يف 
عرصنا احلارض جاء التعبر عنهم بمكانة 
ق��درا  االج���ل  املجاهدين  و  ال��ش��ه��داء 

واالعظم اجرًا وثوابا . 
ال����رزاق( وال��د  فيام ق��ال احل���اج )ع��ب��د 
حمافظة  م��ن  امل��ي��اح��ي(  )رض���ا  الشهيد 
يف  ُاستشهد  قد  رضا  ولدي  ان  البرصة: 
الساحل  يف  نينوى  يا  قادمون  عمليات 

العليا  املرجعية  نداء  لبى  بعدما  االيمن 
يف النجف االرشف املتمثلة يف السيد عيل 
واليوم  ال��وارف(،  ظله  )دام  السيستاين 
قواتنا  حققتها  التي  االنتصارات  ظل  يف 
االمنية و ابطال احلشد الشعبي من دنس 

خالل تكريمه لعوائل الشهداء..

الشيُخ الكربالئي:
تقرير/ حسنين الزكروطي  تصوير / احمد القريشي

14

ول
يل

ا
20

17

14



العطاء الحسيني

العصابات 
االج�����رام�����ي�����ة 

فخر  بكل  و  نقول  النجسة 
و  ارواح��ن��ا  ونعطي  اعطينا  اننا 

اوالدنا يف سبيل خدمة ومحاية الوطن 
اتقدم  ان  اال  يسعني  ال  و  واملقدسات، 
بوافر الشكر و التقدير اىل االمانة العامة 
القائمن عليها عىل  و  العتبة احلسينية  يف 

املبادرة 
جلميلة  ا
تقدموا  التي 
ع��وائ��ل  اىل  هب���ا 
ال����ش����ه����داء، وه���و 
عىل  غريبا  ليس  بالواقع 
املؤمنن  من  الطيبة  الثلة  هذه 
ان يسعوا يف تقديم الدعم املادي 

و املعنوي لنا.
االمن  معاون  حتدث  السياق  هذا  ويف 
العام لشؤون االعالم السيد سعد الدين 
هؤالء  ان  نتذكر  ان  علينا  قائال:  البناء 
لديم  السابقة  االعوام  يف  كانوا  االيتام  

وتسهيل  برعايتهم  يقوم  عائلة  رب 
و  االن  ام��ا   ، الدنيا  ه��ذه  يف  ام��وره��م 
دفاعا  الطاهرة  ارواحهم  قدموا  بعدما 
الواجب  من  املقدسات  و  االرض  عن 
علينا ان نقف مع عوائل هؤالء االبطال 
حيتاجوهنا  التي  املستلزمات  كل  وتوفر 

كجزء بسيط للتضحيات التي قدموها.
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العطاء الحسيني

بمساحة )1200 متر مربع( ووفق مواصفات عالمية..
َتواَصل العمل إلنشاء سرداب الشهداء

 في الصحن الحسيني الشريف 

ورّصح املهندس املعامري محيد جميد عباس، مدير 
قائاًل:  للمرشوع  املنفذة  القدس  ارض  رشكة 
رسداب  يف  وس��اق  ق��دٍم  عىل  يسُر  »العمل  ان 
واملساحة  عليهم(،  تعاىل  اهلل  )رضوان  الشهداء 
مربع(،  مرت   1200( ل�  تصل  للرسداب  الكلية 
اجلزء  رئيسن،  جزئن  اىل  تقسيمها  تّم  والتي 
االول تم االنتهاء منه قبل شهر رمضان املايض 
وسيتم  مستمرًا  به  العمل  زال  ما  الثاين  واجلزء 
احلسن  االمام  أربعينية  زيارة  قبل  منه  االنتهاء 
)عليه السالم( املقبلة«، مضيفًا »حيتوي رسداب 
يف  جزئن  وهي  كهربائية  سالمل  عىل  الشهداء 
من  واخل��روج  الدخول  ان  حيث  واح��د  مكان 
جهة واحدة وهي جهة باب الشهداء وسرتبط 

ُتواصُل الكوادر الهندسية والفنية بالعتبة الحسينية 
العمل إلنشاء سرداب الشهداء )رضوان اهلل  المقدسة 
الممتد  الشريف،  الحسيني  بالصحن  عليهم(  تعالى 
من باب الكرامة الى باب الرجاء، والذي سيضيُف مساحة 
جديدة تحت الصحن المسقف بما يضمن تقليل الزحام 
الحجة  اإلمام  بسرداب  ويرتبط  الشريف  الشباك  حول 
مداخل  طريق  عن  الحسيني  والحائر  السالم(  )عليه 

وأبواب ستكون جزءا من مشروع السرداب.

األحرار/ حسين نصر ـ تصوير/ صالح السباح
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العطاء الحسيني

مع رسداب اإلمام احلجة )عليه السالم( بعملية فنية ومعقدة يف 
الربط  وهذا  الرسدابن   بن  بوابات  فتح  لغرض  الوقت  نفس 
بالتعاقد مع  املانيا  حيتاج اىل معدات خاصة سيتم استرادها من 
املقدسة  العتبة  كادر من  تدريب  املانية متصة، فضاًل عن  رشكة 
املعدات كوهنا معدات حديثة وجديدة وهي خاصة  الستخدام 
عملية  تسهل  اهنا  حيث  واالنفاق  الرساديب  بن  فتحات  لفتح 
رسداب  اىل  السالم(  )عليه  احلجة  االمام  رسداب  من  االنتقال 

الشهداء )رضوان اهلل تعاىل عليهم(«.
ويتابع حديثه، أن »هذا االمر سيتكرر وسيكون لبقية الرساديب 
من جهة باب الرأس الرشيف وباب القبلة والتي سيتم العمل هبا 

بعد زيارة اربعينية االمام احلسن )عليه السالم( املقبلة«.
التسليح  عملية  يف  جديدة  طرقًا  »استخدمنا  عباس،  ويضيف 
تتالئم وحجم  الفضاءات  ان هناَك فضاءاٍت كبرة وهذه  حيُث 
الزائرين حيث ان عدد االعمدة قليل حيث تكون هناك انسيابية 
العايل  التحمل  االعتبار  بنظر  واخذنا  الزائرين  بحركة  عالية 
الثريات  لتنظيف  تستخدم  آليات  هناك  اّن  باعتبار  للسقف 
الداخيل  الصحن  صيانة  وعملية  املرايا  واستبدال  والكايش 
بصورة عامة وهذه االليات اوزاهنا ما بن )4 – 6 طن(، وهلذا تم 
جعل السقف هلذه الرساديب يتحّمل هكذا اوزان كبرة«، ويعترب 
هذا بحسب قوله: »حتّديًا انشائيًا عاليًا باعتبار أن فضاءات هذه 
وعمود،  عمود  بن  ما  ونصف(  امتار  )عرشة  ل�  تصل  اجلسور 
وهذه تتحمل اآلليات وعدد الزائرين يف الزيارات املليونية، فقد 

تم تصميمها وتنفيذها وفق مواصفات متطورة«.
ولفَت عباس إىل اّن »رساديب الصحن احلسيني الرشيف اجلديدة 
بقناتن  اخلدمات  ربط  تّم  وقد  مستمرة،  خدمات  اىل  حتتاج 
فوق  االمطار من  مياه  احلرم تسحب  خدميتن واحدة من جهة 
سطح احلرم بواسطة )مضخات( خاصة وتدفعها اىل )خزان املياه 
الثقيلة اخلارجية(، باإلضافة اىل كيبالت خاصة للمنظومات بام 
حتتاجه العتبة املقدسة من منظومات الكامرات والتسليك العام 
حيث هناك انابيب خاصة هلذا الغرض، ويف هذا الرسداب هناك 
ستة احواض، كل حوض تم تزويده بثالث مضخات لسحب 
لتخفيف  ينسحب  املاء  وهذا  كهربائيًا  حمددة  ملستويات  املياه 
الضغط عىل الرسداب حيث ان منسوب املياه عاٍل يف داخل احلرم 
وهذه )املضّخات( تسحب املاء بالتدريج وبصورة منظمة بحيث 
اجلهات  كل  ومن  احلسيني  الصحن  داخل  خلل  أي  تسبب  ال 
لكي يكون سحب املاء بالتساوي وإخراجه اىل الشارع العام عن 
ب� )بوردات كهربائية(  طريق باب قايض احلاجات وهي متصلة 

تنّظم عملية تشغيلها«.
نعطي  للرساديب  اهليكل  اكتامل  عند  »دائ��اًم  أننا  عباس  ويذكُر 
الباقية هي ألعامل اإلهناءات من  انجاز )75 %(، والنسبة  نسبة 
املرمر الداخيل واإلكساء، وبإذن اهلل تعاىل سيتم اكامل أعامل البناء 

واإلكساء وفتحه أمام الزائرين يف الزيارات القادمة«.

األحرار/ حسين نصر ـ تصوير/ صالح السباح
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العطاء الحسيني

تقرير/ حسنين الزكروطي  تصوير / احمد القريشي

)عليه  االوص��ي��اء  سيد  ق��اع��ة  ش��ه��دت 
الرشيف  احلسيني  الصحن  يف  السالم( 
ألرستك(  مستشارة  )ك��وين  دورة  ختام 
االوىل التي اقامها مركز االرشاد االرسي 
العتبة   يف  ال��ع��ام  االم��ن  ملكتب  التابع 
هذه  استمرت  وق��د  املقدسة،  احلسينية 
طرح  تضمنت  كامل  شهر  ملدة  ال��دورة 
ختص  التي  امل��وض��وع��ات  م��ن  جمموعة 
بينها  م��ن  منها،   احل��د  وكيفية  االرسة 

املشاكل الزوجية واملراهقة والطفولة التي 
وتأيت  العراقية،  االرس  اغلب  منها  تعاين 
اجل  من  دورات  هكذا  اقامة   من  الغاية 
العراقية  لدى االرس  الثقايف  الوعي  زيادة 
تطور  يف  االساسية  الركيزة  باعتبارها 

املجتمع و ارتقائه.
تنسيق  مسؤولة  حتدثت  السياق  هذا  ويف 
جميد  برشى  املركز   يف  العامة  العالقات 
االرسي  االرشاد  مركز  بادر  قائلة:  لفتة 

ال��دورة  خت��رج  بمناسبة  حفل  اقامة  اىل 
االوىل التي ُعرفت بأسم )كوين مستشارة 
شهر،  ملدة  استمرت  التي  و  الرست��ك( 
وقد تلّخصت هذه الدورة يف املحارضات 
االرشادية اخلاصة باألرسة و التي تتمثل 
يف مراحل نمو االرسة، إضافة اىل املشاكل 
الزوجية وكيفية معاجلتها  كذلك تعليمهم 
االسعافات االولية يف حال حدوث يشء 

ما اىل جانب املحارضات الفقهية.

قاعة سيد االوصياء تشهد اختتام
 دورة كوني مستشارة ألسرتك
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العطاء الحسيني

يف  الطالبات  ع��دد  ان  لفته:  واض��اف��ت 
 )60( اصل  من  طالبة(   40( هو  الدورة 
كربالء  حمافظة  داخل  من  مجيعهّن  طالبة 
اختبار  يتم  ال��دورة  هناية  ويف  املقدسة، 
الطالبات من خالل االمتحانات الشفهية 
و التحريرية من قبل جلنة حتكيمية متصة 
ال��دورة  هناية  يف  ليتم   ، املركز  وضعها 

تكريم املتميزات بجوائز رمزية حتفيزية.
زهراء  االستشارية  احلديث  تشاركها  كام 
ال��دورة  تضّمنت  قائلًة:  الغانمي  سالم 
يف  يأخذ  كامل  شهر  مدة  استمر  برنامج 
كل  حم��ارضات،  ثالث  الواحد  االسبوع 
حمارضة تأخذ ساعتن اىل ساعتن ونصف 

من الزمن، تطرح من خالهلا جمموعة من 
االرس  اغلب  منها  تعاين  التي  املشاكل 
او  الزوجية  الناحية  من  س��واء  العراقية 

املراهقة  او الطفولة. 
اللجنة  تتوقف  مل  الغانمي،  واض��اف��ت 
املحارضات  عىل  الدورة  يف  االستشارية 
ايضا  شملت  ب��ل  فحسب  ال��ن��ظ��ري��ة 
اختبارات عملية من خالل مواقف تكاد 
هبدف  االدارة  وضعتها  حقيقية  تكون 
االول��ي��ة(  )االس��ع��اف��ات  مثل  االختبار 
هذه  اق��ام��ة  م��ن  الغاية  وت��أيت  وغ��ره��ا، 
العراقية  العوائل  تثقيف  يف  ال���دورات 
وزيادة الوعي الثقايف لديا ، خاصة و ان 

االرسة تعترب الركيزة االساسية يف  تطور 
املجتمع و ارتقائه. 

دورة  ان  عطية:  نوال  الطالبة  قالت  فيام 
خطوة  ه��ي  الرست���ك  مستشارة  ك��وين 
بمختلف  امل���رأة  منها  تستفيد  مباركة 
تعرب عن  الدورة  العمرية، وهذه  املراحل 
من  بنفسك(  )اب��دأ  تقول  التي  احلكمة 
التي  ال��دورات  خالل االش��رتاك يف هذه 
هتدف اىل زيادة الوعي الثقايف لدى املرأة 
من خالل كيفية التعامل مع املشاكل التي 

قد تواجهها يف حياهتا. 
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زيارة منزل أحد جرحى احلشد الشعبي 
يف زيارة تفقدية مشرتكة قامت هبا كل من 
إدارة شعبة رعاية ذوي الشهداء واجلرحى 
السيد  وبرفقة  رسول  امحد  باحلاج  املتمثلة 
حيدر اخلطيب ومكتب عالقات لواء عيل 
األستاذ  عنه  ممثال  السالم«  »عليه  األكرب 
ممثلية  جماهدي  من  وعدد  اخلفاجي  امحد 
املجاهد  ملنزل  املقدسة  كربالء  يف  اللواء 
احلسناوي(  كريم  )ع��يل  احل��اج  اجلريح 
معاون آمر لواء عيل األكرب بعد عودته من 
لبنان وإجراء العملية اجلراحية الرابعة من 
القادم  الوفد  حتدث  ما  وحسب  نوعها، 
يتمتع  إنه  البطل  للمجاهد  زيارته  خالل 

بصحة جيدة ويمتلك معنويات عالية رغم 
اإلصابات التي تعرض هلا اثناء القتال ضد 
من  قدم  ما  وقدم  اإلره��ايب  داعش  تنظيم 
تضحيات منذ صدور الفتوى وحلد األن، 
وهو عازم عىل العودة لساحات الرشف ومل 
ينقطع عنها رغم جراحاته وآالمه املستمرة 
السيام تواصله مع عوائل الشهداء األبرار 
ومتابعتهم واحلضور بمجالس الفاحتة عىل 
جماهد  خر  فهو  وغرها،  الشهداء  ارواح 
وأدى ما عليه من جهاد ومنه أستمد رفاقه 

املجاهدون الشجاعة والبطولة.

زيارة وتكريم اجلرحى 

للعتبة احلسينية  العامة  فيام تواصل االمانة 
إلخواننا  واس��ن��اده��ا  دعمها  امل��ق��دس��ة 
السواتر وسعيها  املرابطن عىل  املجاهدين 
احلشد  جرحى  احتياجات  عىل  للوقوف 
ذوي  رع��اي��ة  شعبة  ش��ارك��ت  الشعبي، 
يف  املالية  اللجنة  مع  واجلرحى  الشهداء 
لواء الطفوف بزيارة تفقدية للجرحى من 
لواء الطفوف الراقدين يف مستشفى اإلمام 
حمافظة  يف  السالم«  »عليه  العابدين  زين 
حيدر  السيد  حرض  وقد  املقدسة،  كربالء 
الدكتور  الشعبة وبرفقة  اخلطيب ممثاًل عن 
عيل كاظم طالل ممثل هيئة احلشد الشعبي 
فاضل  االستاذ  املالية  اللجنة  ومسؤول 

العطاء الحسيني

تواصل االمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة والمتمثلة بإدارة ش���عبة رعاية ذوي الش���هداء والجرحى عملها 
بمتابعة عوائل الش���هداء االبرار ورعايتها، وكذلك الجرحى من قوات الحشد الشعبي بهدف الوقوف على احتياجاتهم 

وتقديم يد العون لهم حتى تماثلهم للشفاء بإذنه تعالى وعودتهم للدفاع عن ارض الوطن والدين واألعراض.

األحرار/ قاسم عبد الهادي

زيارات عدة تقوم بها العتبة الحسينية
 لجرحى الحشد الشعبي
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العطاء الحسيني

وكذلك  الصحية  حالتهم  عىل  واالطمئنان  لالطالع  هادي 
اىل كتاب شكر وتقدير حسب  مالية اضافة  مبالغ  تسليمهم 
االبطال  هلؤالء  اليوم  َقدمنا  قائال:  اخلطيب  السيد  بّن  ما 
قارعوا  التي  والشجاعة  والعزيمة  االرصار  منهم  لنتزود 
املوصل وتلك االجساد رسمت لوحة من  هبا االرهاب يف 
النرص، مضيفا، لقد وجدت اجلرحى يمتلكون اهلمة العالية 
بعد متاثلهم للشفاء رغم  املعركة  بالعودة ألرض  واالرصار 

جراحهم املؤملة. 
زيارة احد اجلرحى

املتمثلة  الشعبة  إدارة  تفّقدية اخرى قام هبا كل من  يف زيارة 
باحلاج امحد رسول ومكتب عالقات لواء عيل االكرب »عليه 
)وليد  اجلريح  ملنزل  رضا  امحد  باألستاذ  املتمثل  السالم« 
خضر( يف حمافظة كربالء املقدسة من لواء الطفوف والذي 
انحاء  الشظايا يف متلف  اليرسى وبعض  ببرت ساقه  اصيب 
)املوصل/القروان(،  حترير  عمليات  قاطع  ضمن  اجلسم 
حيث اطلع الوفد القادم عىل احلالة الصحية للجريح وسر 
عالجه واحتياجاته، وهذه الزيارة الثانية للجريح نفسه بعد 
زيارته يف مستشفى االمام زين العابدين »عليه السالم« مطلع 
شهر أيار املايض، اىل ذلك حّتدث )وليد( للوفد القادم مفصحَا 
هلم عن إرصاره وعزيمته بالعودة لساحات القتال لكن ساقه 
تلبيَة  خرجت  لقد  مضيفَا:  ذلك،  وبن  بينه  حالت  املبتورة 
فساقي  واملقدسات  الدين  عن  ودفاعا  العليا  املرجعية  لنداء 

املبتورة هذه زادتني رشفَا ورفعة وافتخارًا.
زيارة مستشفى الكفيل

ويف زيارة تفقدية ألحد جرحى احلشد الشعبي من لواء عيل 
االكرب »عليه السالم« وهو املجاهد حمسن عبد الرضا جابر 
يف  إلصابات  تعرض  وال��ذي  الكفيل  مستشفى  يف  الراقد 
متلف انحاء اجلسم اثر سقوط قذيفة هاون يف قاطع عمليات 
حترير املوصل – حدود سوريا، وقد حرض وفد الزيارة السيد 
»عليه  احلسن  االم��ام  َخدمة  من  والسادة  اخلطيب  حيدر 
التربيكات من  ببعض  اجلريح  املجاهد  تكريم  السالم« وتم 
سبيل  يف  قدمها  التي  لتضحياته  إكراما  الرشيف  الرضيح 
الدينية،  املرجعية  لنداء  وتلبيته  واملقدسات  الدين  نرصة 
االصابة  هبذه  واعتزازه  فخره  عن  )حمسن(  اجلريح  عرّب  إذ 
واصفا اياها بالذخر يوم القيامة ألنه قد خرَج متصديًا لقوى 
الكفر والضاللة، وقال: مل تزدين اصابتي اال عزمًا وإرصارًا 

وسأعاود االلتحاق بعد متاثيل للشفاء بعونه تعاىل.

استقبلت جامعة فردويس الدولية يف مدينة مشهد اإليرانية عددا 
احلسينية  العتبة  إدارة  مع  بالتنسيق  كربالء  جامعة  طالبات  من 

املقدسة.
وقال السيد سعد الدين البناء معاون األمن العام للعتبة احلسينية 
املقدسة لشؤون اإلعالم: ان االستضافة جاءت بناًء عىل التنسيق 
بن إدارة العتبة احلسينية وجامعة فردويس، مبينا ان االستضافة 
شملت الطالبات الفائزات بمسابقة »الطالبة املثال« التي أجرهتا 
الختيار  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  النسوي  اإلع��الم  وحدة 
امللتزمات باحلجاب الرشعي واملتفوقات  الطالبات اجلامعيات 
 )10( افرزت  املسابقة  ان  مبينا  األكاديمية،  بدراستهن  علميا 

طالبات فائزات.
متكاماًل  برناجمًا  اع��دت  احلسينية  العتبة  ان  البناء،  وأض��اف 
للطالبات يف ايران شمل زيارة مرقد االمام الرضا عليه السالم 
فضال عن زيارة املراقد واملشاهد املقدسة، اىل جانب الزيارات 

العلمية والرتفيهية للطالبات.
علمية  جولة  يف  الطالبات  اْطَلعْت  اجلامعة  ان  حديثه،  وتابع 
عىل الكليات واملختربات واملكتبة املركزية فضال عن ارشاكهن 
من  عدد  وعقد  ف��ردويس،  جامعة  طالبات  مع  عمل  ورش  يف 

الندوات التي هتدف اىل تطوير القدرات العلمية واألدبية.
وأشار البناء إىل ان هذا الربنامج يأيت عىل هامش التعاون العلمي 
واالكاديمي بن العتبة احلسينية املقدسة وجامعة فردويس ضمن 
االكاديمي  والعطاء  العلم  رفد  يف  املقدسة  العتبة  اسرتاتيجية 

وادامة التواصل مع املؤسسات العلمية والثقافية يف ايران.
واوضح البناء ان جامعة فردويس شهدت يف شهر متوز املايض 
مراسيم خاصة لرفع راية قبة مرقد االمام احلسن عليه السالم 
العتبة  اقامته  ال��ذي  احلسينية«  الراية  »أسبوع  برنامج  ضمن 
يف  والثقافية  العلمية  واملراكز  احلسينيات  من  عدد  يف  احلسينية 

عدد من املحافظات اإليرانية.

األحرار/ قاسم عبد الهادي

طالبات من جامعة كربالء
 في ضيافة احدى كبريات

 الجامعات الدولية في ايران
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اياد هنين الياسري

األدبية

اط�������ل�������ق�������ت ق������اف������ي������ت������ي ب������ن�������������ش������رك م�����ط�����رب�����ا
ت�������األ�������ق�������ًا ُخ����������ط����������اك  يف  ل������ل������م������ع������ايل  ��������ش�������ر 

زه���������������رة ً ال������������رواب������������ي  يف  ج���������راح���������ك  ازرع 
وه�������ذي�������ه�������م ل�������ل�������ن�������اع�������ق�������ن  ت������ل������ت������ف������ت  ال 
ب����غ����ي����ه����م ل��������ل�����������������ش��������ادري��������ن  ت������ل������ت������ف������ت  ال 
االأُىل م���������ن  اجل���������ه���������اد  ��������ش�������رف  وارث�������������������ًا  ي���������ا 
ي�����������ا وارث��������������������������ًا ن��������ه��������ج االب����������������������اة ب�����ك�����رب�����ال

ك����������رام����������ة  احل��������������ي��������������اة  ان  ع�������ل�������م�������ت�������ن�������ا 
ُم������ك������اف������ح������ًا ت�����ع�����ي�����������ش  ب���������������اأن  احل���������ي���������اة  ان 
ُم�����ت�����ع�����ب�����ًا ح��������ي��������اُت��������ك  ك��������ان��������ت  وان  ح�������ت�������ى 
م�����������ش�����ع�����ال ً ط������ري������ق������ك  يف  ح������ي������ات������ك  ا����������ش���������رج 
م����ن����ب����ت����ًا ال�������ف�������ي�������ايف  يف  ح������ي������ات������ك  اغ���������ر����������ش 
ي������������ا اي����������ه����������ا احل�����������������ش��������د ال������������ك������������رمي حت����ي����ة
ق�������������ش������م������ًا مب���������ج���������دك وه��������������و جم����������د ������ش�����ام�����خ
ال���������رى ع������ل������ى  اري���������������ق  دم  ب������ك������ل  ق�������������ش������م������ًا 

دٍم  ع�������ل�������ى  اري�����������������ق  دٍم  ب�������ك�������ل  ق�������������ش������م������ًا 
ان���������ه ط������������ه������������ور  دم  ب���������ك���������ل  ق�����������������ش��������م��������ُا 
ال������وغ������ى ��������ش�������وح  يف  احل�������������ش������د  ج�������ه�������اد  ل�����������وال 
ال������وغ������ى ��������ش�������وح  يف  احل�������������ش������د  ج�������ه�������اد  ل�����������وال 
م����ف����ا�����ش����د ف�������ي�������ك  ان  زورًا  ق����������������اَل  م����������ن 
ق���������ال���������وا ب���������������اأن احل�������������ش������د ف������ي������ه م�����ق�����ا������ش�����ُد
رام��������������������وا ال��������ت��������زل��������ف ل������ل������ط������غ������اة ب����ف����ع����ل����ه����م
ُت���������ش����ل����ب����ا ان  ار��������ش�������ه�������م  م�������ان�������ع  ل�����������ش�����ت  او 
االإب�������������ا ح�������������ش������د  ي����������ا  ف�������ي�������ك  ط������ائ������ف������ي������ة  ال 
ف�����اجل�����ي�����������ش �������ش������ي������ٌف واحل�����������������ش��������وُد �������ش������واع������ٌد
اجل�������ي���������������ش واحل�����������������ش��������د ال������ع������ظ������ي������م ك�����اله�����م�����ا

ك�����وك�����ب�����ا ال���������دي���������اج���������ي  يف  راأي������������ت������������ك  مل����������ا 
ت�����وث�����ب�����ا ُع������������������الك  يف  امل�����������ج�����������رة  وارَق 
ت������ن������ف������ح ع����������ب����������ريًا م����������ن ج����������راح����������ك ط����ي����ب����ا
م����ق����ل����ب����ا ُذٍل  ب��������غ��������ري  ي��������رت�����������������ش��������ون  ال 
ال������ُرب������ى يف  ج�������راح�������ك  م�������ن  ط�����ري�����ق�����ًا  وار���������ش��������م 
م���������ن ث��������������ورة ال�����ع�����������ش�����ري�����ن ع���������زم���������ًا ُم����ل����ه����ب����ا
م��������ن ع�����ل�����م�����وا ال������ن������ا�������ش ال�������ك�������رام�������ة واالإب�������������ا
وُت�������ره�������ب�������ا ت�����ع�����ي�����������ش  ان  اه����������������ون  امل����������������وت 
ل�����ي�����������ش احل���������ي���������اة ب���������������اأن ت�����ع�����ي�����������ش م����ع����ذب����ا
واع��������ذب��������ا ارق  ت�������ع�������بٍ   يف  ف�����ال�����ع�����ي�����������ش 
م����ل����ع����ب����ا امل�����������ج�����������رة  يف  اال  ت�����������ر������������شَ  ال 
ا�����ش����ل����ب����ا ال�������ق�������ي�������ايف  ار����������������ش  يف  ف������ال������ن������ب������ت 
�����ش����ب����ا ق����������د  امل�������ح�������ب�������ة  يف  حم����������ب  م����������ن  ل����������ك 
ق����������د خ����������ط درب��������������������ًا ل������ل������ع������ق������ي������دة اه�����ي�����ب�����ا
ف������������اأن������������ار درب��������������������ًا ل������ل������ج������ه������اد وم�������������ا خ����ب����ا
ق�����������ش�����م ي�����������ش�����ي�����ق ع������ل������ى ال������ل�������������ش������ان ت���ه���ي���ب���ا
ُن�����غ�����ي�����ب�����ا ال�����������ب�����������الد  اأي  يف  ن��������������در ِ  مل 
�����������ش����������ارت م���������راق���������دن���������ا ل��������داع�����������������ش م����ل����ع����ب����ا
م���������ا ك������������ان ��������ش�������اأن�������ا ل�������ل�������ع�������راق وم����ن���������ش����ب����ا
ف����������������������اأراك اط����������ه����������َر م����������ا ي��������ك��������ون واجن�������ب�������ا
رام�����������������وا ال��������ت��������زل��������َف ل�����ل�����ط�����غ�����اة وم����ك���������ش����ب����ا
م����غ����ب����ب����ا زع����������ي����������ٍق  م����������ن  ارف��������������������َع  واراك 
ُي���غ�������ش���ب���ا ان  ع�����ر������ش�����ه�����م  م�������ان�������ع  ل�����������ش�����ت  او 
ل�������ك�������ن�������م�������ا ح�����������ق�����������ٌد ع��������ل��������ي��������ك ت��������األ��������ب��������ا
اع�������ش���ب���ا ال�������������ش������واع������د  دون  م�������ن  وال�����������ش�����ي�����ف 
ن���ب���ا ب��������ه  ال����������زم����������ان  اذا  ال����������ع����������راق  ���������ش��������وُر 
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احملك جرحًا
احملك جرحًا يف روحي 

اهديك دمعًا ..
م�شابك يثري احزاين 

قادما اليك متو�شال 
راجيًا بها  اقالة عراتي 

يجعلها  اهلل تعاىل يف �شجِل ح�شناتي 
وكاأين يف الطفوف اأ�شمع اأنن االر�ِش

وتقاطر دموع ال�شماء 
وكاأين اأ�شم عبرَي دماوؤكم

وتلفح وجهي نار حرق خيامكم 
وكاأين اأ�شمع �شهيل اخليل 

وعويل الن�شاِء و�شراخ االأطفال
ويتناها اىل م�شامعي اأ�شت�شراخَك 

يا موالي للنا�شر ب�شرخًة 
تخرتق حجب الزمان واملكان 

وتخاطب ال�شمرَي 
فينادى القلُب قبل الل�شان
لبيك .. لبيك .. يا ح�شن

احملك جرحًا
خالد غانم الطائي

يعتلي امل����ك����ارم  ع��ل��ى  ال�����ش��ح��ي��ُح  ي���اأب���ى 

ف��واك��ه��ًا ����ش���ار  ت����رى اخل����رن����وب  ان  ل���و 

وارت���ق���ت دّرًا  اال�����ش����داف  ����ش���ارت  او 

ف���م���ع���اوي���ة وذا  ه������ذا  ي�������ش���ت���وي  ل�����و 

ب��غ��ي��ث��ه اف��������اَء  ج������دبٍ   يف  م����������رََََّ  ان 

ي���زل ومل  اخل����ل����ود  ع���ا����ش  ق����د  ل������الآن 

���الف���ك ن��رت��وي ف���ام���رر ب��ك��اأ���ش��ك م���ن ����شُ

اأاأب����������ا ت�������راب ي�����ا اع�������زُّ م�����ن ال������ورى

ان����غ����ام����ًا اذا ي����ا م����ن رك����ب����ت احل�������رب 

ل�����و م������رَّ ����ش���ي���ُف���ك ب����اخل����ل����ود اذاق�������ُه

ك����م �����ش����اَل ب����ت����اٌر ب���ك���ف���َك ع��اط�����ش��ًا

ف�������ش���ق���ي���ت���ُه ط���ع���م ال�����رق�����اب ت����ل����ذذًا

ي��ك��ف��ي��ك م����ول����دك ال������ذي ����ش���ه���دت ل��ه

ك����م ق�����ال ف���ي���َك امل���رج���ف���ون وك����ّذب����وا

ق���د م���ّزق���ت ���ش��م�����ُش ال�����ش��ح��ى ه��ذي��ان��ه��م

ب��ع��ت��ه��ا ن���ع���ل���ك  ����ش�������ش���ع  يف  وخ�����الف�����ة 

ق���د ع�����ش��ت ج���رح���ًا ن���اك���يء ب���ن ال����ورى

ك���م األ��ب�����ش��وك ب��ح��ق��ده��م ث����وَب ال����ردى

���م���ت ���ش��ج��اي��اك ال���ت���ي ق���د خ��ّل��دت و����شَ

م�����ا اق����ب����ح ال�����ت�����اري�����خ ح�����ن مي�������رُّ يف

جم�����دٍب ����ش���ح���ي���ٍح  يف  ل���ك���اأ����ش���ي  اّن�������ى 

وال����ت����ُر ع���ن���د ال����ن����ار ح���ت���م���ًا ي��ن��ج��ل��ي

وامل��������������رُّ ي����ع����ل����و رت������ب������ة ال���ع�������ش���ل

األ���ي���ِل ف�������ش���اٍء  وال�������ش���م�������ُش غ������ارت يف 

وام�����ّي�����ة م����ا �����ش����اوى ظ����ف����رًا م����ن ع��ل��ي

��ق��م وال��وج��ِل رغ���َم ال�����ش��م��اَء ورغ���م ال�����شُ

ن���غ���م���ًا ع���ل���ى وت������ر ال�����زم�����ان امل��م��ح��ل

ف��ث��م��ال��ة م����ن ف��ي�����ش ك���اأ����ش���ك ُج������ّن يل

ات�����ك�����وُن ل����و وط����ن����ًا ب���اأف�������ش���ل م��ن��زل

م����ا ���ش��ي��ف��ك ال���ب���ت���ار �����ش����ال ب��ج��ح��ف��ل

ط����ع����َم ال����ف����ن����اء ب���������ش����ارٍم م���ت���زل���زل

ف����غ����دا الع�����ن�����اق ال����ع����ت����اة ك��م��ن��ج��ِل

م��ق��ب��ل او  مب�����دب�����ٍر  ا�������ش������رتاح  ح���ت���ى 

حم��ف��ل او  مب����ن����زلٍ   ال���ع�������ش���ور  ك������ُل 

���ش��ل�����ش��ِل م������اءٍ   ب����غ����دي����ِر  ف����ت����ع����روا 

االم���ث���ل ال����ب����ه����ّي  م�����ول�����دك  ي������وم  يف 

م����رتّه����ِل ف�������ٍم  يف  ا������ش�����رتوه�����ا  وق�������د 

ي���ع���دل مل  وج����ّل����ه����م  ان�������ش���ف���وك  م�����ا 

ف�����ش��م��وت ف��ي��ه��م ك���ال���ع���ق���اب االج�����دل

امل��خ��ج��ل ال�����زم�����ان  ذاك  يف  ذك��������راك 

����ش���م�������ش ي���غ���ط���ي���ه���ا ب����ظ����ل م���غ���رب���ل 

ي�����روي ���ش��واط��ئ م���ن غ���دي���رك ي���ا علي

بكفك زاغت الشمس
خضير البياتي

األدبية
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مسلمو بورما.. 
إبادة جماعية يواجهها صمٌت كبير

يتعّرُض اليوم المسلمون في 
)بورما( لشتى أنواع القتل 

والتعذيب على يد النظام الحاكم 
وجالوزته، ولعّل ما جرى ويجري 

عليهم من المذابح والفظائــع التــي 
يقوم بها )الماغ( يفوق التصّور، 
فال تزال تلك الجرائم تمارس بحق 

المسلمين من القتل والحرق 
والتشريد والترويع وشتى صنوف 
التعذيب النفسي والجسدي دون 

رحمة أو وازع من ضمير، ولم يسلم 
منها حتى األطفال والنساء، إزاء 

صمت مطبق من قبل العالم على 
تلك الجرائم التي ُيندى لها جبين 

اإلنسانية.

االأحرار/ متابعات

أن��واع  شتى  ال��ب��وذي��ون  م���ارس  لقد 
العرقي  والتطهر  اجلامعية  اإلب���ادة 
اجليش  أن��ظ��ار  أم���ام  املسلمن  ض��د 
املتفرج  موقف  وقف  الذي  البورمي 
عمليات  إىل  ينظر  وهو  واملشجع  بل 
هبا  شارك  التي  املنظمة  والقتل  احلرق 
البوذين  وأط��ف��ال  السن  كبار  حتى 
آالت  شتى  حيملون  وهم  ونساؤهم 
والسكاكن  ال��س��ي��وف  م��ن  ال��ق��ت��ل 
واهلراوات إلبادة املسلمن يف منازهلم 
كبرة  أعدادًا  القتىل  بلغ  حتى  وقراهم 
جدًا من العسر حرصها، أما اجلرحى 
اخل��وف  بسبب  حل��رصه��م  جم��ال  ف��ال 

والتكتيم اإلعالمي.
اإلســالم فــي بورمــا

جنويب  )ميانامر(  بورما  مجهورية  تقع 
ب�  فيها  املسلمن  نسبة  وتقدر  الصن 
)15%( من جمموع السكان الذي يبلغ 

)50( مليون نسمة، ويشكل البوذيون 
يف  الساحقة  األغلبية  طوائفهم  بشتى 
هذا البلد، ويعيش نصف املسلمن يف 
إقليم أراكان - ذي األغلبية املسلمة- 
حيث تصل نسبة املسلمن فيه إىل أكثر 
البوذين  من  والباقون   )%70( من 

)املاغ( وطوائف أخرى.
كلمة  بورما  يف  املسلمن  عىل  ويطلق 
)روهينغا( وهم ينحدرون من أصول 
ومنغولية  وفارسية  وتركية  عربية 
وبنغالية إضافة إىل املور، وهم شديدو 
ما  رغم  وبعقيدهتم  بدينهم  التمسك 
أص��اهب��م م��ن ال��وي��الت وامل���آيس عىل 

مدى قرون طويلة.
ورغم أنه ال يعرف عىل وجه التحديد 
وصول املسلمن إىل هذه األرض إال أن 
مجيع الدالئل تشر إىل عراقة اإلسالم 
إىل  بعضهم  يعزوه  حيث  بورما،  يف 
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القرن 
ل  و أل ا
اهل��ج��ري )ال��س��اب��ع امل��ي��الدي(، 
التجار  طريق  عن  بورما  إىل  وصل  وقد 
البرش(  أبو  حممد  )دين  الشيخ  يقول  كام 
)إن  الروهينغا:  تضامن  منظمة  رئيس 
اإلسالم دخل يف بورما عن طريق أراكان 
يف القرن األول اهلجري، بواسطة التجار 

العرب(.
ولــة مســلمة ول د ن أ كا را آ

واملسلمن  العرب  هجرات  توالت  ثم 
األموين  عهد  يف  وخ��اص��ة  ب��ورم��ا  إىل 
هربًا  الشيعة  إليها  فهاجر  والعباسين 
كانت  ال��ت��ي  القمعية  امل��امرس��ات  م��ن 
متارس ضدهم من قبل هاتن السلطتن، 
عليها  املسلمون  املهاجرون  تدّفق  ثم 
حتى  اإلس��الم��ي��ة،  ال���دول  متلف  م��ن 
يف  إسالمية  دول��ة  تأسيس  استطاعوا 
احلاكم  وك��ان  )1430م(،  عام  أراك��ان 
استمرت  وق��د  ش���اه،  سليامن  عليها 
من  أكثر  فيها  اإلسالمية  اململكة  هذه 
عليها  هجم  أن  إىل  ونصف  قرون  ثالثة 

البوذيون عام )1784م(.
املسلمن  يعتربون  البوذين  أن  الغريب 
دخالء عىل بورما وغرباء عنها فصادروا 

أراضيهم 
ومزارعهم 
وم�����ارس�����وا 
اقتصادية  ح��رب��ًا 
عليهم وطالبوا بسحب 
حن  يف  البورمية،  جنسيتهم 
عىل  ويؤكد  ي��دل  بورما  تاريخ  أن 
األرض  أص��ح��اب  ه��م  املسلمن  أن 
يف  الفضل  هلم  وك��ان  عنها  دافعوا  وقد 
وسياسيًا  واقتصاديًا  علميًا  ازده��اره��ا 
إنسانية  حضارة  ُبناة  وكانوا  واجتامعيًا 

فيها دامت زهاء ثالثة قرون ونصف.
يقطنها  ال��ت��ي  )أراك�����ان(  ك��ان��ت  ف��ق��د 
بورما  عن  مستقلة  مملكة  اآلن  املسلمون 
حيكمها ملك بوذي، ويف عام )1406م( 
بورما  ملك  وب��ن  بينه  ح��رب  نشبت 
الذي  البورمي  امللك  بانتصار  انتهت 
)أراكان(  ملك  فهرب  )أراك��ان(،  احتل 
وهو  البنغال  بملك  واستجار  أرسته  مع 
ملك مسلم يدعى السلطان نارص الدين 
شاه عام )1406م(، وبقي يف ضيافته ملدة 
)24( سنة، وملا رأى ملك )أراكان( كرم 
امللك البنغايل املسلم وأخالقه اإلسالمية 
يف إكرام الضيف اعتنق اإلسالم واختار 

لنفسه اسم سليامن شاه.
ثم طلب )سليامن شاه( من ملك البنغال 
مملكته،  اسرتجاع  عىل  مساعدته  املسلم 
حتى  ب��ه  ف��س��ار  ك��ب��ر،  بجيش  ف��أم��ده 
امللك  من  أراكان  مملكته  انتزاع  استطاع 
مسلمة  دولة  أول  بذلك  فأسس  البوذي 
الدولة  ه��ذه  استمرت  وق��د  بورما،  يف 
فيها  حكم  عامًا  ومخسن  مائة  لثالث 
حكمهم  من  الفرتة  هذه  ويف  ملكًا،   48

وعلمية  فكرية  هنضة  أراك��ان  عاشت 
للثقافة  مركزًا  وأصبحت  واقتصادية، 
من  الكثر  إليها  واستقطبت  واحلضارة 
طالب العلم، كام أصبحت مركزًا جتاريًا 
واقتصاديًا مهاًم بن الدول املجاورة، ومل 
تزل أراكان تعيش عرصها الذهبي حتى 

عام )1784م(.
ن كا را أ لبــوذي علــى  ا و  الغز

البوذي  ال��غ��زو  دامه��ه��ا  السنة  تلك  يف 
يف  بشعة  بمجزرة  ق��ام  ال��ذي  الوحيش 
وأحرق  أهلها  من  الكثر  فقتل  أراك��ان 
ودم���ر امل��ن��ازل وامل��س��اج��د وامل���دارس 
محلته  اليوم  ذلك  منذ  وقاد  اإلسالمية، 
بورما  من  واملسلمن  اإلس��الم  إلب��ادة 
ملحو  القمعية  األساليب  شتى  وم��ارس 

أثر اإلسالم فيها.
لســنة  لشــيعة با قــة ا عال

فــي بورمــا
إخواهنم  مع  بورما  يف  الشيعة  ويعيش 
والسالم  املحبة  تسودها  عالقة  يف  السنة 
يتعاملون  وهم  والتعاون،  والتكاتف 
األخ��الق  م��ن  أس��اس  ع��ىل  بينهم  فيام 
التي  النبوية  السنة  ومبادئ  اإلسالمية 
حرام  املسلم  أخو  املسلم  أن  عىل  تؤكد 
أن جرى  ماله وعرضه، ومل حيدث  عليه 
صفو  يعكر  م��ا  الطائفتن  هاتن  ب��ن 
قرون  مدى  عىل  املنسجمة  العالقة  هذه 
إخواهنم  مع  الشيعة  عانى  وقد  طويلة، 
تفرق  مل  التي  البوذين  جرائم  من  السنة 
أبشع  ارتكاب  يف  الطائفتن  هاتن  بن 
حمو  هدفهم  فالبوذيون  ضدمها  اجلرائم 
تفرقة  دون  املسلمن  وإب���ادة  اإلس��الم 

طائفة عن أخرى.
لفتنــة ا ع  ر ز و بيــة  لوها ا

واملضحك  العجيب  الغريب  ولكن 
أقالم  أفرزته  ما  هو  واحد  آن  يف  املبكي 
يف  ما  أفرغت  التي  امل��أج��ورة  الوهابية 
فتأت  ما  والتي  األح��ق��اد،  من  قلوهبم 
البالد  كل  يف  واملسلمن  لإلسالم  تكيد 
وهي تزرع الفتنة والتفرقة بن املسلمن، 

فطبلت أياديم 
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بورما،  يف  املسلمن  آالم  عىل  اخلبيثة 
جراحهم  عىل  امليتة  ضامئرهم  ورقصت 
هلم  هتتز  ومل  عن،  هلم  تطرف  ومل  فيها، 
التي  واملحارق  املذابح  تلك  عىل  شعرة 
شحذوا  إهن��م  بل  البوذيون،  يرتكبها 
ووضعوا  بأقالمهم،  البوذين  سكاكن 
الذي  نفطهم  من  املحارق  تلك  ف��وق 
كان وال يزال يؤجج الفتنة ويسيل دماء 

املسلمن.
وكان آخر بدعهم وابتداعهم وأضاليلهم 
والتي  املريضة  نفوسهم  عليه  ُجبلت  مما 
حاولوا هبا زرع التفرقة حتى بن مسلمي 
البعيدة هو ما سّولت هلم  البالد املنكوبة 
أنفسهم بافرتائهم عىل طائفة من املسلمن 
عىل  حقدهم  بّن  ال��ذي  عليها  وكذهبم 
الشيعة فقالوا: إن البوذيون يقتلون السنة 
للشيعة  تعطى  السنة  مساجد  وإن  فقط، 
راضون  الشيعة  وإن  حسينيات  جلعلها 

عىل قتل إخواهنم من أهل السنة!!
وهينجــا لر ة ا ســا مأ

بريطانيا  احتلت   )1824( ع��ام  يف 
العكس  عىل  املسلمون  فقاومها  بورما 
االحتالل  دعمهم  الذين  البوذين  من 
وجعلهم  تسلطهم  من  زاد  مما  الربيطاين 
 )1942( عام  كربى  مذبحة  يرتكبون 
قتلوا فيها أكثر من ألف مسلم ورّشد أكثر 
بورما،  خ��ارج  مسلم  ألف  مخسامئة  من 
احتالهلا  بريطانيا  تنهي  أن  قبل  وذل��ك 

لبورما.
جراء  املسلمن  بريطانيا  عاقبت  وق��د 
مقاومتهم احتالهلا فعندما أعلن استقالل 
بورما عام )1948( شّكلت بورما كدولة 
حتت سلطة البوذين يف حماولة إلضعاف 
املسلمن فيها وجعلهم حتت مطرقة ونار 

البوذين.
)نيوتن(  اجلنرال  قاد   )1962( عام  ويف 
فاشتدت  احلكم  عىل  عسكريًا  انقالبًا 
التسلط  وط��أة  حت��ت  املسلمن  معاناة 
عىل  اجل��ي��ش  سيطر  ح��ي��ث  ال���ب���وذي، 
وف��رض  ب��ورم��ا  يف  السياسية  السلطة 
أحكامًا تعسفية بحق املسلمن يف حماولة 
األرض،  ه��ذه  م��ن  اإلس���الم  لطمس 

وم���ن ه���ذه األح��ك��ام اجل��ائ��رة ف��رض 
هويتهم  وطمس  املسلمن  عىل  البوذية 
 � أراك��ان  من  املسلمن  وإخالء  الدينية، 
قراهم  من  وهتجرهم   � املسلمن  موطن 

وأمالكهم.
قامت  مبارشة  احلكم  عىل  السيطرة  فبعد 
 )300.000( من  أكثر  بطرد  السلطة 
ومزارعهم  ومنازهلم  قراهم  من  مسلم 
ل��ي��ت��م هت��ج��ره��م ب��ش��ك��ل ق���رسي إىل 
البلدين  حدود  عىل  ليعيشوا  بنغالديش 
وأمالكهم  أراضيهم  وإعطاء  العراء  يف 
املسلمن غرباء حيث  واعتبار  للبوذين، 
قامت  كام  البورمية  جنسيتهم  سحب  تم 
واملدارس  املساجد  وحرق  هبدم  السلطة 
القرآن  علوم  فيها  ت��درس  التي  الدينية 

واحلديث.
وقاسية  شديدة   )1967( سنة  وكانت 
جدًا عىل املسلمن حيث أجلت حكومة 
سكان  م��ن  مسلم   )1600( ب��ورم��ا 
)أكياب( األصالء وأبعدهتم من أماكنهم 
فالتجأوا إىل حدود باكستان، وقد نرشت 
عددها  يف  البورمية  الشعب  ج��ري��دة 
خربًا   )1967/6/27( ي��وم  ال��ص��ادر 
فيه: )أن هؤالء  عن هذا اإلجالء ادعت 
أن  حن  يف  باكستانين(  كانوا  املبعدين 
هؤالء املبعدين كانت لديم وثائق وطنية 
بورما  سكان  من  أهنم  عىل  تؤكد  رسمية 

األصالء.
القرسي  التهجر  عمليات  واستمرت 
احلكومة  أج��ل��ت  ال��س��ن��ة  ن��ف��س  ف��ف��ي 
سكان  م��ن  مسلم  أل���ف   )13000(

وغرها  وميهونغ  ومينبيا  تاوي  كياوك 
م��ن والي����ات أك��ت��اب وأب��ع��دهت��م عن 
منازهلم وقراهم وأصبحوا بال مأوى، كام 
أصدرت احلكومة أمرًا عىل سكان مدينة 
أراكان  مقاطعة  يف  وبوتيدونغ  مونغداي 
أي  إىل  وحمالهتم  أماكنهم  مغادرة  بعدم 
احلكومة،  من  ترخيص  دون  آخر  مكان 
عىل  شديدة  تعسفية  أحكامًا  وفرضت 
سكان مدينة كيوتار واستولت عىل مجيع 
ما يملكه املسلمون من وثائق تثبت إثباتًا 
املواطنن  بورما  شعب  من  إهنم  قاطعًا 
أوراق  توقيع  عىل  وأجربهتم  األص��الء، 
بالقوة  بصامهتم  عليها  وضعت  بيضاء 
مأوى  بال  أصبحوا  وضحاها  ليلة  وبن 

يقيهم الربد وحتت األمطار الغزيرة.
يف  عالية  م��درس��ة  إىل  بعضهم  التجأ 
امل��دارس  من  وغرها  شيكدار  مدينة 
مدينة  يف  اإلس��الم��ي��ة  امل����دارس  وإىل 
بمساعدة  هناك  املسلمون  فقام  مونغدو، 
تلك  لكن  املنكوبن،  الضحايا  ه��ؤالء 
حاجة  لسد  كافية  تكن  مل  املساعدات 
منهم  الكثر  فأصيب  النازحن،  هؤالء 
كبار  م��ن  وخ��اص��ة  والضعف  بالوهن 
السن واألطفال والنساء، فقام النازحون 
وص��ام��وا  املعاملة  ه��ذه  ض��د  باهلتاف 
أرض  الذين  وذوي��م  أهلهم  مع  تعاطفًا 
عىل  واحتجاجًا  القرسي،  التهجر  هبم 
السلطات،  قبل  من  الالإنسانية  املعاملة 
الالجئن  بإجالء  البورمي  اجليش  فقام 
النساء  مع  وتعامل  املدرسة،  من  بالقوة 
كام  وفظة،  أخالقية  ال  استفزازية  معاملة 
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بوحشية  والعجزة  الشيوخ  مع  تعامل 
وبدون رمحة.

د ســتبدا ال ومــة ا مقا
ألوام��ر  ينصاعوا  أن  ال��ن��ازح��ون  أب��ى 
بالعيص  أنفسهم  عن  ودافعوا  احلكومة 
ووقعت  املدرسة،  ومقاعد  واهل��راوات 
واجليش  املسلمن  بن  عنيفة  اشتباكات 
اإلحتجاج  ه��ذا  قابل  ال��ذي  البورمي 
القتىل  النار عليهم فسقط بعض  بإطالق 
أصيب  ك��ام  املسلمن،  م��ن  واجل��رح��ى 
اجليش  يف  ضابط  اإلشتباكات  ه��ذه  يف 
إىل  أثرها  عىل  نقل  بليغة  إصابة  البورمي 

املستشفى.
ستة  االشتباكات  هذه  بعد  اعتقل  وقد 
أمرًا  احلكومة  وأصدرت  املسلمن،  من 
إىل  ال��وص��ول  م��ن  املدينة  سكان  بمنع 
مساعدة  أية  أو  الطعام  وتقديم  املدرسة 
ألفي  عددهم  البالغ  املهجرين  هل��ؤالء 
مهجر، ثم نقلوا مجيعًا من املدرسة بالقوة 
بحجة  الكبرة  الناقالت  سيارات  عىل 
احلقيقة  يف  ولكن  منازهلم،  إىل  إعادهتم 
بل  منازهلم،  إىل  تعدهم  مل  احلكومة  أن 
مع  البعيدة  مانغدي  مدينة  إىل  نقلتهم 
األخ��رى  امل��دن  من  اآلخرين  املسلمن 
إجراءات  وسط  باكستان  إىل  لرتحيلهم 
مشددة وفرضت عىل قانون عدم التجول 
ولكن  مانغدي،  مدينة  يف  الغروب  بعد 
املسلمن استطاعوا الفرار من هذه املدينة 
وغرها  أراك��ان  يف  أماكنهم  إىل  وع��ادوا 
باملهجرين  مزدمحة  البالد  صارت  حتى 

من أماكن كثرة.

اإلجــالء ليــالً
اخلطة  ه��ذه  فشل  احلكومة  رأت  ومل��ا 
فئة  بعد  فئة  املسلمن  إجالء  إىل  عمدت 
جُتيل  فكانت  مجاعيًا  إجالئهم  من  ب��داًل 
لياًل  ال��زوارق  عرب  منهم  صغرة  أع��داد 
وكل  الباكستانية،  احلدود  عىل  وتنزهلم 
ولكن  اجلند،  من  جمموعة  حترسه  قارب 
حكومة باكستان رفضت استقبال هؤالء 
بورما،  إىل  وأرجعتهم  ق��رسًا  املهجرين 
وهكذا أصبح املسلمون يف بورما ضحايا 
الشمس  أشعة  حتت  م��أوى  جي��دون  ال 
الالفحة أو حتت الربد القارس واألمطار 
فيها  تتوفر  ال  ميامت  يف  فأقاموا  الغزيرة 
وضعهم  فكان  العيش  متطلبات  أبسط 

مزريًا وقاسيًا جدًا.
السنة  نفس  يف  احلكومة  أص��درت  وقد 
كل  عىل  القبض  بإلقاء  فيه  تقيض  قانونًا 
بالطعام  الالجئن  ه��ؤالء  يساعد  من 
من  وغرها  وال��دواء  وامللبس  والغذاء 
االحتياجات يف أي مكان يقيم فيه هؤالء 
املهجرون وحماسبته حماسبة صارمة، وقد 
القبض  ألقت  حيث  القانون  هذا  نّفذت 
املثقفن  من  أغلبهم  مسلاًم   )17( عىل 
ملحاولتهم  العليا  الشهادات  وأصحاب 

تقديم املساعدة إلخواهنم املهجرين.
لضغــط علــى  ســة ا سيا

. . لمســلمين ا
كام فرضت عىل املسلمن أحكامًا تعسفية 
من  وحرماهنم  عليهم  الضغط  يف  زيادة 
أبسط حقوقهم ومن هذه األحكام العمل 

أو  التنقالت  أثناء  اجليش  لدى  القرسي 
أبناء  وحرمان  العسكرية،  الثكنات  بناء 
مواصلته،  أو  التعليم  حق  من  املسلمن 
مهام  احلكومية  الوظائف  من  وحرماهنم 
من  ومنعهم  العلمية،  مؤهالهتم  كانت 
فريضة  ألداء  حتى  اخل��ارج  إىل  السفر 
يسرة،  ومل��دة  بنغالديش  إىل  إال  احل��ج 
ويعترب السفر إىل عاصمة الدولة رانغون 
أو أية مدينة أخرى جريمة يعاقب عليها 
القانون، وكذلك عاصمة اإلقليم وامليناء 
الوحيد فيه مدينة أكياب، بل يمنع التنقل 
احلصول  بعد  إال  أخ��رى  إىل  قرية  من 
هلم  السامح  عدم  إىل  إضافة  ترصيح  عىل 
باستضافة أحد يف بيوهتم ولو كانوا أشقاء 
املبيت  وأما  مسبق،  بإذن  إال  أق��ارب  أو 
فيمنع منعًا باتًا، ويعترب جريمة كربى ربام 
يعاقب هبدم منزله أو اعتقاله أو طرده من 

البالد هو وأرسته.
جمحفة  اجتامعية  قوانينًا  فرضت  ك��ام 
ووضع  ال���زواج  بتقييد  تتعلق  بحقهم 
العراقيل املشددة أمامه وفرض الرضائب 
تثقل  التي  املالية  والغرامات  الباهظة 
الزراعية  املحاصيل  بيع  ومنع  كاهلهم 
لديم  الوحيد  العيش  مصدر  هي  والتي 
إال للسلطة التي تستغلهم أبشع استغالل 
تلبي  ال  بخسة  بأسعار  منهم  فتشرتيا 
فرضت  كام  املعيشية  متطلباهتم  أبسط 
عقوبات ألبسط املخالفات أقلها التهجر 

القرسي خارج البالد والسجن.
اللحظة  هذه  وحتى  املسلمون  ذاق  لقد 
االنتهاكات  ص��ن��وف  شتى  ب��ورم��ا  يف 
وُارتكبت  واجلسدي  النفيس  والتعذيب 
حرب  يف  املنكرة  اجلرائم  أبشع  بحقهم 
إبادة من قبل البوذين وقد راح ضحيتها 
امواهلم  هنبت  و  الكثر  ورشد  اآلالف 
صمت  يف  وق��راه��م  منازهلم  وأح��رق��ت 

عاملي مطبق.
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الكلمة،  بمعنى  رجاًل  رسه(  كان)قّدس 
ال��ذوق  وب��ن  والعمل،  العلم  بن  مجع 
محيدة  طباع  صاحب  وك��ان  والتقوى، 
اأُلخ���رى:  صفاته  وم��ن  مجيل،  وك��الم 
امل��ع��ارشة،  وحسن  والسكينة،  ال��وق��ار 
األطفال،  حّتى  اجلميع  مع  والتواضع 

وكان طاّلبه حيّبونه حّبًا كثرًا.
وم��ن أس��ات��ذت��ه )ال��ش��ي��خ حم��ّم��د كاظم 
الشيخ  باآلخوند،  املعروف  اخلراساين 
حسن  الشيخ  التربيزي،  امللكي  آقا  جواد 
الفشاركي،  حمّمد  السّيد  التويرسكاين، 

الشيخ رضا اهلمداين(.
هادي  حمّمد  )السّيد  فمنهم  تالمذته  أما 
أبو  السيد  اإلم���ام  امل��ي��الين،  احلسيني 
تقي  حم��ّم��د  الشيخ  اخل��وئ��ي،  ال��ق��اس��م 
الطباطبائي،  حسن  حمّمد  السّيد  هبجت، 
عبد  السّيد  األراك��ي،  عيل  حمّمد  الشيخ 
أبو  الشيخ  السبزواري،  املوسوي  األعىل 
الشهيد  اخلونساري،  النجفي  الفضل 
السّيد  اخللخايل،  املوسوي  مرتىض  السّيد 
عيل  الشيخ  الزنجاين،  املوسوي  حممود 
احلسيني  حمّمد  السّيد  الربوجردي،  حمّمد 

اأُلردوبادي،  عيل  حمّمد  الشيخ  اهلمداين، 
السّيد صدر الدين اجلزائري، الشيخ حمّمد 
حمّمد  الشيخ  األخوان  القوجاين،  حسن 
السّيد  املظّفر والشيخ حمّمد حسن،  رضا 
هادي اخلرسوشاهي، الشيخ عبد احلسن 
األميني، الشيخ عبد املهدي مطر، الشيخ 
الشيخ سلامن اخلاقاين،  القوجاين،  عباس 
الشيخ حمّمد طاهر آل رايض، السّيد مسلم 
اللواساين،  احلسيني  حسن  السّيد  احليّل، 

السّيد مرتىض احلسيني الفروز آبادي(.
رشح  يف  ال��دراي��ة  )هن��اي��ة  مؤّلفاته  م��ن 
كتاب  حاشية  جم��ّل��دات(،   3( الكفاية 
املكاسب )5 جمّلدات(، األنوار القدسية، 
وإرادة  اللفظ  إطالق  يف  رسالة  اإلجارة، 
أقسام  نوعه وصنفه وشخصه، رسالة يف 
احل��ريف،  املعنى  ع��ن  والبحث  ال��وض��ع 
الواجبات،  عىل  اأُلج��رة  أخذ  يف  رسالة 
رسالة  واملجاز،  احلقيقة  عالئم  يف  رسالة 
يف حتقيق احلّق واحلكم، رسالة يف احلقيقة 
واألع��م،  الصحيح  يف  رسالة  الرشعية، 
يف  رسالة  واإلرادة،  الطلب  يف  رسالة 
اش���رتاك األل��ف��اظ، رس��ال��ة يف ال��رشط 
املتأّخر، رسالة يف موضوع العلم، رسالة 
احل��روف،  يف  رسالة  األم��ر،  إط��الق  يف 
االجتهاد والتقليد، صالة اجلامعة، صالة 
الفقه، رسالتان  ُأصول  كتاب يف  املسافر، 

يف املشتق(.
ذي  من  اخلامس  يف  رسه(  )ق��دس  ُت��ويّف 
احلّجة سنة 1361ه يف النجف األرشف، 
)عليه  عيل  اإلم��ام  مرقد  بجوار  وُدف��ن 

السالم(.

عالٌم وأثر
الشيخ محمد حسين الغروي المعروف بالُكمباني

بالُكمباني،  المعروف  الغروي  أكبر  علي  بن  بن محّمد حسن  الشيخ محّمد حسين  العالم  وهو 

والمولود في الكاظمية المقدسة في الثاني من شهر محرم الحرام سنة 1296 للهجرة.
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نحاوُل من خالل هذه الصفحة )عامل وأثر( أن نسّلط الضوء عىل 
سرة العلامء األعالم، وما تركوه من تراٍث فكري وثقايف أثرى 
ما  املهمة  الكتب  بعض  نعرض  ثمُّ  العربية واإلسالمية،  املكتبة 
صدَر منها يف وقت سابق أو ما صدر حديثًا، من أجل مشاركته 

مع القراء.
ويرى املختّصون يف جمال الكتابة والصحافة، أن هنالك خطوات 
سهلة وبسيطة إذا أحّب شخٌص أن يكتَب ويلخص عن كتاب 

.)Book review � قرأه، وما تسمى )قراءة يف كتاب
وهذه األساليب ستكون عرب مراحل وهي:

)أثناء قراءة الكتاب(.. اكتب ملحوظاتك عن:
* أسلوب الكاتب.

* اهلدف من الكتاب -حسب ما ذكره املؤلف يف املقدمة-.
* القضايا الرئيسة التي ناقشها املؤلف يف كل فصل.

* تسلسل األفكار و ترابطها.
*  قضايا و أسئلة ترى أن الكاتب وّفَق أو مل يوفق يف اإلجابة 

عنها.
)بعد قراءة الكتاب(:

* ما هي األمور التي أعجبتك يف الكتاب؟
* ما هي األمور التي مل تعجبك؟

* باستخدام مالحظاتك التي كتبتها أثناء قراءة الكتاب، اكتب 
ملخصا لألفكار الرئيسة التي تناوهلا الكتاب، و أي معلومات 

جوهرية.
أكان  سواء  الشخيص،  )رأيك  ناقدة  فقرات  أو  فقرة  اكتب   *
سلبي أو إجيايب أو كالمها( ملا خلصته يف الفقرة السابقة. و ذلك 

بناء عىل إجاباتك لألسئلة، باإلضافة مللحوظاتك.
)نموذج بسيط(.. كيف ستكتب؟

و  املؤلف  اسم  و  الكتاب  عنوان  فيها  تذكر  قصرة  مقدمة   *
معلومات عنه و عن الكتاب، و ما جذبك للكتاب، و رأيك عن 

الكتاب يف كلمة! وتكون بنسبة )5% من املقال(.
* اهلدف من الكتاب بكل وضوح و طريقة الكاتب للوصول 

هلذا اهلدف، بحدود )5% من املقال(.
من   %70( بحدود   الكتاب،  ملحتويات  وصف  و  ملّخص   *

املقال(.
* تقييمك و نقدك للكتاب، بحدود )20% من املقال(.

يشاركونا  أن  األع��زاء  قراّئنا  جلميع  دع��وة  هذه  اخلتام/  ويف 
مواضيعهم عاّم قرأوه من كتٍب فكرية وثقافية، وإرسال املادة مع 

صورة الكتاب إىل الربيد اإللكرتوين 

تراجُم الشيعة المعتبرة
a h r a r w e e k l y 2017 @ g m a i l. c o m

إلى قراّئنا األعزاء..

تضمُّ املكتبة الشيعية تراجم عديدة ملؤلفن هلم حضورهم الفكري والثقايف يف الساحة اإلسالمية، ومن هذه الرتاجم املعتربة 
)أعيان الشيعة للسيد حمسن األمن العاميل، طبقات أعالم الشيعة )وكتب أخرى( للشيخ آغا بزرك الطهراين، مستدركات 
أعيان الشيعة للسيد حسن األمن، كتاب الفهرست، للشيخ النجايش، أمل اآلمل يف علامء جبل عامل، للشيخ احلّر العاميل، 
رسالة أيب غالب الزاري، كتاب الفهرست للشيخ أيب جعفر الطويس، الفهرست للشيخ منتجب الدين الرازي، معامل العلامء 
باقر اخلونساري، رياض  للشيخ حمّمد  العلامء والسادات  املازندراين، روضات اجلنات يف أحوال  ابن شهرآشوب  للشيخ 

العلامء وحياض الفضالء للمرزا عبد اهلل أفندي األصفهاين(.
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السابع والعرشين من شهر رجب  يوم  يف 
اإلمام احلسن )عليه  60 ه�، خرج ركب 
معه  وس��ار   ، املكّرمة  ة  مكَّ نحو  السالم( 
)عليه السالم( نفر من أهل بيته وأصحابه، 
زينب  وأخته   ، وأب��ن��اؤه  نساؤه  وبرفقته 
قلب  خيرتقون  السالم(،  )عليها  الكربى 
الرمال، وكان  الصحراء، وجيتازون كثبان 
من  عديدة  دواف��ع  العظيم  اخل��روج  هل��ذا 

بينها:
يرثها  أص��ب��ح  اإلس��الم��ي��ة  اخل��الف��ة   -1

األمويون وليس اختيار اخلليفة احلقيقي.
الدماء  وسفك  واإلره���اب،  القتل   -2

الذي كانت تنّفذه السلطة األموية.
ممَّا   ، اإلسالمية  ة  اأُلمَّ بأموال  الَعَبث   -3
حساب  عىل  مرتفة  طبقة  نشوء  إىل  ى  أدَّ

طبقة حمرومة .
4- االنحراف السلوكي ، وانتشار مظاهر 

الفساد االجتامعي .
من  كثر  يف  اإلس��الم  قوانن  غياب   -5
واملصلحة  املِزاج  م  وحتكُّ  ، ة  امُلهمَّ املواقع 

الشخصية.
األحاديث  ��اع  وضَّ من  طبقة  ظهور   -6
عليه  اهلل  )ص��ىل  النبي  لُسنَّة  فن  واملحرِّ

وآله(، وذلك لتربير مواقف السلطة . 

هدف اخلروج
يف  السالم(  )عليه  احلسن  اإلم��ام  أش��ار 
 : خروجه  من  اهلدف  إىل  رسائله  إحدى 
)وإينِّ مل أخرج أرِشًا وال َبِطرًا ، وال ُمفِسدًا 
وإنَّام خرجُت لطلب اإلصالح  َظامِلًا،  وال 
ُأريُد  وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  ي  َجدِّ ة  ُأمَّ يف 
أْن آُمَر باملعروِف وأهْنَى عِن املنكر ، وأسُر 

ي ، وأيب عيل بن أيب َطالِب( . بِسَرِة َجدِّ
زيارة قرب جّده )صىل اهلل عليه وآله(:

قبل   �  ) السالم  ) عليه  اإلمام احلسن  زار 
ه رسول  خروجه من املدينة املنّورة � قرب جدِّ
ع الذي  اهلل )صىل اهلل عليه وآله( زيارة امُلودِّ

ال يعود .
فقد كان يعلم )عليه السالم( أن ال لقاء له 
ه ) صىل اهلل عليه وآله ( ، ولن  مع مدينة جدِّ
سيكون  اللقاء  وأّن  اليوم،  بعد  قربه  يزور 
ه  جدَّ يلقى  لن  ��ه  وأنَّ اهلل،  رمحة  مستقرِّ  يف 
وشكوى  الشهادة،  وسام  حيمل  وهو  إاّل 

الفاجعة.
جوار  إىل  السالم(  )عليه  اإلم��ام  فوقف 
القرب الرشيف ، فصىلَّ ركعتن ، ثم وقف 
ه )صىل اهلل عليه وآله( ُيناجي  بن يدي جدِّ
ٍد  حُممَّ َنبيِّك  َقرْب  َهذا  ُهمَّ  )اللَّ  : قائاًل  ربَّه 
)صىل اهلل عليه وآله( ، وأَنا ابُن بنِت َنبيِّك 

 ، َعلمت  قد  َما  األمِر  ِمن  َحرَضين  وقد   ،
امُلنَكر ،  ُهمَّ إينِّ أِحبُّ املَعروف ، وأنكُر  اللَّ
بِحقِّ   ، َيا ذا اجَلالل واإلكرام  وأَنا أسأُلَك 
َت يل َما ُهو َلَك  القرِب ومن فيه ، إالَّ َما اخرَتْ

ِرىًض ، ولِرسولِك ِرىَض( .
خروج اإلمام احلسن )عليه السالم( من 

َمكة إىل العراق 
عىل أثر الرسائل الكثرة التي أرسلها أهل 
السالم(  )عليه  احلسن  اإلمام  إىل  الكوفة 
عندما كان يف مكة املكرمة ، اِرتأى ) عليه 
السالم ( أن ُيرِسل مندوبًا عنه إىل الكوفة.

بن  ُمسلم  عمه  ابن  عىل  االختيار  فوقع 
مستلزمات  لتوفر  السالم(،  )عليه  عقيل 

التمثيل والقيادة به .
جيمع  راَح  ال��ك��وف��ة  إىل  وص��ول��ه  وم��ن��ذ 
احلسن  لإلمام  الَبيعة  ويأخذ  األنصار، 
احلركة  أهداف  ح  ويوضِّ  ، السالم(  )عليه 
لزعامء  الثورة  أهداف  ويرشح   ، احلسينية 

الكوفة ورجاالهتا .
)عليه  احلسن  لإلمام  والَءه��ا  فأعَلَنت 
ال���س���الم( ، وع���ىل أث���ر ت��ل��ك األج���واء 
إىل  عقيل  ب��ن  مسلم  كتب  املشحونة، 
ه باملسر  حَيثُّ اإلمام احلسن )عليه السالم( 

والقدوم إىل الكوفة .

000
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م اإلمام احلسن )عليه السالم( رسالة  فتسلَّ
األوضاع  عن   ، وتقريره  عقيل  بن  مسلم 
والظروف السياسية ، واجتاه الرأي العام .

إىل  ه  التوجُّ  ) السالم  عليه   ( اإلمام  فقرر 
ذي  من  الثامن  اليوم  يف  وذلك   ، العراق 

احلجة ) يوم الرتوية ( 60 ه� .
السالم(  )عليه  اإلم��ام  أنَّ  ذل��ك  ويعني 
املوقف،  ُخطوَرِة  بِسبِب  ه  َحجَّ ُيكِمل  مل 
اإلم��ام��ة  يف  ال��رشع��ي  تكليفه  لِ��ُي��امرس 

والقيادة .
فجمع اإلمام احلسن )عليه السالم ( نساءه 
، وأطفاله ، وأبناءه ، وأخوته ، وأبناء أخيه 
 ) السالم  عليه   ( وشدَّ   ، ُعموَمته  وأبناء   ،

مة . ر اخلروج من مكة املكرَّ الرَحال ، وقرَّ
 ،) السالم  عليه   ( رحيله  نبأ  رسى  فلام 
ُملِصيه،  من  الَعديد  ُقلوَب  اخلوُف  َك  مَتلَّ
به  يتشبَّثون  فأخذوا   ، عليه  واملشِفقن 
رأيه،  عن  يعدل  ه  لعلَّ  ، إليه  ويستشفعون 

ويرتاجع عن قراره .
عن  اعتذَر   ) السالم  عليه   ( اإلمام  أنَّ  إالَّ 
َمساعي  ُكل  ورف��َض   ، باهلدنة  مطالباته 

القعود واالستسالم .
وامُلَتَتبِّع ألخبار ثورة اإلمام احلسن )عليه 
ًا عظياًم يف هنضته  السالم( ، جَيُد أنَّ هناك رِسّ
النصيحة  خالل  من  الرس  هذا  ويتوضح 
من   ) السالم  عليه   ( لإلمام  مت  ُقدِّ التي 

كانوا  هم  فكلُّ  ، بيته  وأهل  أصحابه  ِقَبل 
عون اخليانة وعدم الوفاء بالعهود التي  يتوقَّ

ُقطعت له.
)عليه  احلسن  ل��إلم��ام  أن  هنا  ون���درك 
السالم( قرارًا وهدفًا ال ُيمِكن أن يرتاجع 
عنه ، فقْد كان واضحًا من خالل إرصاره 
عاِ  متوقِّ كان  السالم(  )عليه  أنَّه  وح��واره 
صًا  ومشخِّ املوقف،  إليها  آل  التي  للنتائج 
يف  ينطلق  كان  أنه  إالَّ   ، دقيق  بشكل  هلا 
الواجب  عليه  ُيمِليه  ما  خالل  من  حركته 

والتكليف الرشعي .
قال  حيث  ُخطَبتِه  يف  واضحًا  ذلك  ونجد 
)عليه السالم(: ) احَلمُد هللِ ، وَما شاَء اهلل ، 
ة إالَّ باهلل ، ُخطَّ املَوُت عىل ِولِد آدم  وال ُقوَّ
َة الِقالَدة عىل ِجيِد الَفتاة ، وما أوهَلَني  مطَّ
 ، يوسف  إىل  َيعُقوَب  اشتياَق  أْساليف  إىل 
بأوصايل  كأين   ، القيه  أنا  َمرصٌع  يل  وخٌر 
النَّواِويِس  بن  الفلوات  عسالن  ُعها  تقطِّ
وَكربالء ، فيمألن أكراشًا جوفا ، وأحوية 

سغبًا.
اهلل  ِرضا   ، بالقلم  ُخطَّ  يوم  عن  حَميَص  ال 
 ، بالئه  عىل  نصرب   ، البيت  أه��ل  ِرَض��ان��ا 
ينا أجورنا أجور الصابرين ، لن تشّذ  ويوفِّ
عن رسول اهلل حَلمته ، وهي جمموعة له يف 
حظرة القدس ، تقرُّ هبم َعينه ، وينجُز هبْم 

َوعَده .
عىل  نًا  وموطِّ  ، مهجَته  ِفيَنا  باذاًل  كان  من 
َحل َمَعنا ، فإينِّ راحٌل  لَِقاء اهلل نفسه ، فْلَرْ
اإلمام احلسن  مقتل  اهلل(  إن شاء  ُمصبِحًا 

للسّيد ابن طاووس : 23 .
إذن فكلُّ يشء واضٌح أمام اإلمام احلسن 
م عىل الكفاح  ) عليه السالم ( ، وهو ُمصمِّ
دائ��اًم  حيسب  النرص  فليس   ، الشهادة  و 
احلَدث  حيتاج  فقد   ، يَّة  املادِّ اآلنيَّة  بالنتائج 
الكبر إىل فرتة زمنية طويلة ، حيث يتفاعل 
فيها مجلة من احلوادث واألسباب ، ليعطي 
بعد  بالفعل  ح��دث  م��ا  وه��ذا  نتائجه.. 
َظلَّت  إذ  السالم(،  )عليه  اإلمام  استشهاد 
 . ة  األمَّ أبناء  نفوس  املقاومة تغيل يف  روح 
َقَضْت  حتى   ، يزيد  موت  بعد  ْت  واستمرَّ
عىل ِكيان احلكم األموي تلك الروح التي 
ر من  كانت شعارًا لِكلِّ ثائر يف سبيل التحرُّ

الُظلم والطغيان .
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مشاركات

وهم  املجتمع  عمود  ه��م  الشباب  ان 
واحليوية.  والنشاط  بالطاقة  ي��زخ��رون 
وتنمية  وتثقيف  تطوير  عىل  ويعملون 
الشعوب ونرى ان دعوة االنبياء اعتمدت 
كثرا عىل جيل الشباب الذين سارعوا يف 
تبني رساالت السامء واستجابوا هلا بشكل 
رسيع ألهنا حتقق هلم طموحهم وما يغني 

رغبتهم املعرفية واإليامنية.
السالم يف وصية  االمام عيل عليه  ويقول 
)وإنام  السالم  عليه  احلسن  االمام  لولده 
ما  اخلالية  كاألرض   - الشاب   – احلدث 
ألقي فيها من يشء قبلته,فبادرتك باألدب 
لبك()1( ويشتغل  قلبك  يقسو  أن  قبل 
اجلهاد  فتوى  لبى  م��ن  أول  ه��م  ونجد 
يف  املرجعية  عليهم  واعتمدت  املقدس 
ال��دف��اع ع��ن امل��ق��دس��ات  وص��د اهلجمة 
واملعرفة  احلضارة  ع��راق  عىل  الوحشية 
املؤمنون   ال��ع��ري��ق.وه��ؤالء  وال��ت��اري��خ 
باملرجعية بأهنا أالب والقائد هلذا الشعب 
منهم  جعلت  حسيني  عشق  يملك  الذي 
الزمر  تكالب  لصد  املرجعية  بيد  سيوف 
العراق  عىل  العامل  بقاع  كل  من  االرهابية 

دور  له   كان  اجلامعي  اجلريح.والطالب  
ايام  يف  املجاهدة  الصفوف  رص  يف  كبر 
العطلة الصيفية وعمل قسم منهم مواكب 
خدمية ملساندة القوات املسلحة من خالل 
يف  اجلندي  حيتاجها  التي  امل��واد   إرس��ال 
املحور  يشكل  اإلع��الم  واصبح  املعركة 
منربا  شكلوا  لذلك  احل��رب  يف  الرئييس 
كشف  يف  ونرصته  احلشد  لدعم  اعالميًا 
املعركة  اخبار  ونقل  العام  للرأي  احلقيقة 

أواًل بأول.
انتصارات  ال��ع��راق   اب��ن��اء   حقق  وق��د 
خالل  من  االعالمي  املستوى  عىل  كبرة 
برامج  التواصل االجتامعي لنرش احلقيقة  
الناصعة يف نرشات يومية من ساحة املعركة 
تقدم  ينقلون  مراسلن  اجلنود  واصبح 
العامل  جعل  مما  املعركة  ساحة  يف  احلشد 
الواضحة  احلقيقة  يتناقل  والغريب  العريب 
احل��رب  وك��ان��ت  امل��ع��رك��ة  ارض  م���ن  
الطف؛  شباب  هبا  انترص  التي  االعالمية 
رشسة مع قنوات مأجورة ومتمكنة ماديا 
وإعالميا جعلت هذه االبواق ال تستطيع 
 . السالم  عليه  احلسن  أبناء  تقاوم  ان 

ْم ِفْتَيٌة  ُ قِّ إهِنَّ )نَّْحُن َنْقصُّ َعَلْيَك َنَبَأُهْم بِاحْلَ
( سورة  ُهدًى)13  َوِزْدن�ُهْم  ِْم  بَرهبِّ َءاَمُنوا 
عن  الدفاع  يف  يتنافسون  وكانوا  الكهف  
باملوت   مبالن  غر  واالستشهاد  العراق 
مضحن من اجل ان يبقى العراق مرفوع 
بالشباب  يزخر  الذي  البلد  وهذا  الرأس 
املؤمن الذي استلهم الشجاعة من االمام 
السالم(   )عليهام  العباس  واخيه  احلسن 
وكان صوت احلسن اخلالد )أال من نارص 
ينرصنا أال من ذاٍب يذب عنا(كان معهم  
يف القتال وكانت االبيات احلسينية معهم: 

ة  قوٌم إذا ُنوُدوا لَِدْفع ُمِلمَّ
س َوُمَكْرَدِس                واخليُل بن ُمَدعَّ

َلبسوا الُقُلوَب عىل الدروِع وأقبلوا 
                   َيَتَهافتون عىل َذَهاِب اأَلْنُفِس

نرصوا احلسَن فيا هلم من فتية 
لبسوا من ُسْنُدِس              َعاُفوا احلياَة وُأُ

وعصيًا  س���امل���ًا   ال���ع���راق  يبقى  ح��ت��ى 
بالشعب  أرادوا  ال��ذي��ن  املجرمن  ع��ىل 
التي  للفتوى  فشكرًا  السوء،  واملقدسات 
حشدا   لنا  وجعلت  الشباب  استنهضت 

يدافع عن الوطن.

ابو محمد علي الذهبي

الـشباُب الفتوى
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مشاركات

!)Facebook(

موقع  أن  املتتبعن  أبسط  مما ال خيفى عىل    
يشكل  أصبح   )Facebook( التواصل 
فاسدة  أوبئة  من  حيويه  ملا  خطرة  ظاهرة 
وعقائدية  أخالقية  انحرافات  من  ينرش  بام 
جانب  خيفى،من  ال  ولكن  متلفة  وفكرية 
احلصول  يمكن  التي  الفائدة  مدى  آخر، 
استغالله  ت��م  ل��و  امل��وق��ع  ه��ذا  م��ن  عليها 
بأسلوب أكثر اتزانًا، وهنا بعض املقرتحات 
واألفكار البسيطة الستغالل املوقع بالشكل 
األمثل خلدمة وإصالح املجتمع من جانب 
من  األخ��روي  واألج��ر  الثواب  وحتصيل 

جانب آخر..
• َزيِّن غالف صفحتك الشخصية بصورة 
مبارك  حديث  أو  كريمة  قرآنية  آية  حتوي 
وآله  وسلم(  وآل��ه  عليه  اهلل  )صىل  للنبي 
الطاهرين )عليهم السالم( أو دعاء رشيف 
ذي  هادف  شعٍر  بيت  أو  ة  معربِّ حكمة  أو 
مغزى أو صورة مجيلة ال سوء فيها عىل أقل 
الذوق  خيدش  ما  كل  عن  وأبتعد  تقدير.. 

واحلياء.
ِمْن  َيْلِفُظ  ))َم��ا  تعاىل  اهلل  قول  ر  َتَذكَّ  •
َع��تِ��ي��ٌد(()ق:18(  َرِق��ي��ٌب  َل��َدْي��ِه  إاِلَّ  َق��ْوٍل 
كل  يف  واضحة  األخ��الق  بصمة  ولتكن 
منشورات  عىل  تعليقاتك  أو  منشوراتك 
املنكر  عن  وناهيًا  باملعروف  آمرًا  اآلخرين 
كل  عن  مرتفعًا  احلسنة  واملوعظة  باحلكمة 
أنفع  وأنتِق  وعبارات  صور  من  يشن  ما 

الطيبة  و)الكلمة  الكلامت  وأمجل  املقاالت 
صدقة(..

بالتطبيقات  الوقت  قضاء  عن  ابتعد   •
ال  والتي  املوقع  يف  امل��وج��ودة  واألل��ع��اب 
األعم  يف  الوقت  مضيعة  سوى  منها  طائل 
تراه يف صفحتك  ما  األغلب وأحذف كل 

من إعالنات هزيلة وبائسة.
وحياتك  خلصوصياتك  يكون  أن  • جتنب 
املوقع  صفحات  عىل  حضور  الشخصية 
غنى  يف  أن��ت  مشاكل  من  ذل��ك  يسببه  ملا 
النفوس  أصحاب  بعض  قبل  من  عنها 

الضعيفة..
تتواصل  ممن  أصدقائك  اختيار  يف  تأنَّ   •
ال  أن  ع��ىل  وأح���رص  امل��وق��ع  ع��ىل  معهم 
أخالقي  توجه  ل��ه  ك��ان  م��ن  إال  ت��ص��ادق 
واضح وكان مبتعدًا عن الفحش والتفاهة 

يف منشوراته املتنوعة..
التي  )الگروبات(  املجموعات  إىل  اْنَتِم   •
النافعة  والعلوم  الرصن  الفكر  بنرش  هتتم 
بقلمك  وحارب  الطيبة  والقيم  والفضائل 

كل ما خيالف ذلك.
• ضع إعجابك ومشاركتك عىل املنشورات 
بالطابع  املتميز  املحتوى  ذات  والصفحات 
ملحاولة  ال��رص��ن  والعلمي  األخ��الق��ي 
نرشها إىل أكرب عدد ممكن من املستخدمن 

)والدالُّ عىل اخلر كفاعله(.
املستقاة  املفيدة  العلمية  بنرش األخبار  • قم 

املوثوقة وال تكن صيدًا سهاًل  املصادر  من 
من  ينرش  ب��ام  ال��ن��اس  بمشاعر  يعبث  مل��ن 
إشاعات وأخبار وافرتاءات ال متت للواقع 

بصلة.
وجمموعات  صفحات  إنشاء  من  أكثِر   •
أهل  وعقائد  وم��ذه��ب  فكر  بنرش  هتتم 
البيت )عليهم السالم( لتشكل درعًا ثقافيًا 
التي  الرشسة  الفكرية  اهلجمة  مضادًا لصد 
التكفرية  االجتاهات  ِقبل  من  هلا  يتعرض 
اإلعالمية  األساليب  وبمختلف  وامللحدة 

والدعائية..
• إعمل عىل تكوين صفحات وجمموعات 
متلف  ب��ن��رش  هت��ت��م  وت��رب��وي��ة  تعليمية 
حسب  وكل  املجاالت  شتى  ويف  العلوم 
اخ��ت��ص��اص��ه.. وه���ذا ب���دوره ي���ؤدي إىل 
أعضاء  بن  األفكار  وتالقح  اآلراء  تبادل 
علميًا  جوًا  خيلق  مما  املختلفة  املجموعات 

وثقافيًا رائعًا.
استغالل  يمكن  لكثرة مستخدميه،  • نظرًا 
لإلصدارات  ممتازة  دعائية  كواجهة  املوقع 
متنوعة  وجم���الت  ك��ت��ب  م��ن  املختلفة 
والرتويج ملواقعها اإللكرتونية مما يشكل هلا 
اإلنرتنيت،  مستخدمي  بن  واسعًا  انتشارًا 
عىل  احلصول  يستطيعون  ال  من  خصوصًا 
الفائدة  تكون  وهكذا  اإلص��دارات  تلك 
أوسع وأعم..فام أروع الفيس بوك لو كان 

كذلك!

صادق مهدي حسن 

ما أروَع 
الـ
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الساعدي:  رائد  الشيخ  سامحة  يقول  إذ 
كيف لغر املختّص أن يعرف تفسر باطن 
)عليه  املعصوم  ق��ول  وتفسر  اآلي��ات، 
الصادق  اإلم��ام  يصفه  ال��ذي  ال��ّس��الم( 
صعٌب  قولنا  »إّن  بقوله:  الّسالم(  )عليه 
ال��ّس��الم(  )عليه  وق��ال  مستصعب..« 
أنيٌق  »ظ��اه��ُرُه  بقوله:  اهلل  كتاب  يصف 
فإذا عرفوا كّل ذلك  وباطُنُه عميٌق..«؟! 

فال بأس أن يرتكوا التقليد..
هذا  البدري:  أمحد  السيد  سامحة  ويقول 

دقيق،  بشكل  له  مّطٌط  برنامٌج  األم��ر 
أنصاف  من  السّذج  بيد  ُينّفذ  ولألسف 
املثقفن ومّدعي العلم، وأنا عىل يقن أّن 
هناك َمن قبض الثمن الكبر إلشاعة هذه 

الشبهة.
قوة جديدة  العامل فجأة عىل  استفاق  فقد 
حتّرك الشعوب اسمها املرجع، واملرجعية 
اليوم تدفع رضيبة الفتوى اخلالدة، ولكن 

ُه. نسْوا أّن اهلل ينرص َمن َنرَصَ
إّن  ال��رساي:  تقي  الشيخ  سامحة  ويقول 

هم  أص��اًل  القول  هب��ذا  يقولون  الذين 
فهم  يعلمون،  ال  حيث  م��ن  مقلِّدون 
غرس  وَمن  وآباءهم  عشائرهم  يقّلدون 
والفطرة  نفوسهم،  يف  الشبهة  ه��ذه 
العامل،  اىل  السليمة تسّلم برجوع اجلاهل 
بل يف  الدينّية  العلوم  فقط يف  ليس  وهذا 
واهلندسة  كالطّب  األخ��رى  العلوم  كّل 

وغرها..
ويقول سامحة السيد نسيم عباس النقوي: 
إّن الروايات التي وردت عن أهل البيت 

من هنا وهناك

المراجع  الى  وال  الدينّية،  والدراسات  الحوزات  الى  نحتاج  ال  مفادها:  حديثة  قديمة  األيام شبهة  هذه  في  ُتثار 
والفقهاء، فإّن القرآن موجود بين أيدينا، وكذلك كتب الحديث التي ُتغنينا عما لم ُيبّين تفصيله في القرآن.

ونحن بدورنا نطرح هذه الشبهة بين يدْي عشرة من أصحاب الفضيلة ليبّينوا لنا فساد هذا الرأي:

األحرار/ عبد الرحمن الالمي ال حاجَة لنا بمراجِع الدين..!!
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من هنا وهناك

تأمرنا  ال��ّس��الم(  )عليهم  األطهار 
احلسن  اإلمام  قال  فقد  بالتقليد، 
 « ال��ّس��الم(:  )عليه  العسكري 
صائنًا  الفقهاء  من  كان  َمن  فأّما 
عىل  مالفًا  لدينه،  حافظًا  لنفسه، 
هواه، مطيعًا ألمر مواله، فللعوام 
واضحة  وال��رواي��ة  ي��ق��ّل��دوه..«  أن 
ملَن كانت  الرجوع  الداللة عىل وجوب 

هذه أوصافه.
اذا  الزيدي:   بّشار  الشيخ  سامحة  ويقول 
من  العلمية  املقدرة  يملك  الشاب  كان 
أدّلتها،  من  الرشعية  األحكام  استنباط 
حيرم  بل  يقّلد،  فال  بعلومها  واإلحاطة 
حينئٍذ،  جمتهدًا  أصبح  ألنه  عليه،  التقليد 
هو  ب��ل  ُي��ق��ال؛  ك��الم  ليس  ه��ذا  ولكن 
البحث  من  لسنوات  وعناء  ج��دٍّ  ثمرة 

واالجتهاد، وتوفيق من اهلل تعاىل.
احللفي:  رحيم  الشيخ  سامحة  ويقول 
ظّني  ال��ص��دور  قطعي  الكريم  ال��ق��رآن 
يف  امل��ف��رسون  اختلف  لذلك   ال��دالل��ة، 
تفسر آياته، والرجوع اىل الكتاب والسنة 
النبوية يستلزم رشوطًا منها: معرفة اللغة 
املتكفلة  بالتفاسر  اإلح��اط��ة  العربية، 
علم  إت��ق��ان  األح��ك��ام،  آي���ات  لتفسر 
البيت  أهل  التام ألخبار  التتبع  االصول، 
عليهم السالم واالحاطة هبا، وغر ذلك 
التام،  والتفّرغ  واملشّقة  العناء  يوجب  مّما 
أن  بلقمة عيشه  املشغول  فكيف لإلنسان 

يلّم بكّل ما تقّدم؟!
ويقول سامحة الشيخ حسن االبراهيمي: 
هذه دعوى إخبارّية قديمة، واليوم ُألبست 
وأنا  الشباب.  بن  وُبّثْت  جديدًا  لباسًا 
الدعاوي  حال  حاهلا  بأّن  اجلزم  أستطيع 
وُيلعن  تندثر  ما  رسع��ان  التي  القديمة 
احلوزة  أساتذة  عليها  رّد  وقد  أصحاهبا، 
إلحصائها  جمال  ال  كثرة  بكتب  العلمية 
عرشات  تضّمنت  وقد  العجالة،  هذه  يف 

األدّلة عىل وجوب اجلاهل اىل العامل.
العبادي:  ع��يل  الشيخ  سامحة  وي��ق��ول 
األصل هو ما ذهبتم إليه. وحتصيل احلكم 
تطمح  ما  هو  املكّلف  قبل  من  الرشعي 
ولكن  األنبياء.  وبعثة  السامء  رسالة  إليه 
أو  املعرفة  قّلة  بسبب  ذلك  عن  عجز  إذا 
االنشغال عن ذلك لزمحة احلياة وتشّعبها 
يعتمد  أن  وتعاىل(  )تبارك  املوىل  له  أجاز 
وحتصيل  البحث  مؤونة  ُيْغنيه  َمن  عىل 
احلكم بنفسه؛ فإذا اّتكل املكلف عىل غره 
فيها،  وتعّبد  الرشعية  األحكام  لتحصيل 

فذلك هو التقليد.
وهل  جبارة:  عيل  السيد  سامحة  ويقول 
أو  الطبيب  أو  البقال  أو  النّجار  يستطيع 
املهندس أن يفهم بعلوم القرآن الكثرة؟! 
طالب  أيب  بن  عيّل  املؤمنن  أمر  يقول  إذ 
الناس  أي��دي  يف  »إّن  الّسالم(:  )عليهم 
وناسخًا  وكذبًا،  وصدقًا  وباطاًل،  حّقًا 
وحمكاًم  وخ��اّص��ًا،  وع��اّم��ًا  ومنسوخًا، 
ُكذب  ولقد   ، وومه��اً وحفظًا  ومتشاهبًا، 
وآل��ه  عليه  اهلل  )ص��ىّل  اهلّل  رس��ول  ع��ىل 
وسّلم( عىل عهده حتى قام خطيبًا وقال : 
»من كذب عيلَّ متعمدًا فليتبّوأ مقعده من 

النار«.
القرييش:  رضغام  الشيخ  سامحة  ويقول 
يف  ولكّنه  صحيح  ال��ك��ربى  يف  ال��ك��الم 
الصغرى حيتاج اىل دليل، فاذا كان املكلف 
من  الرشعية  اإلحكام  استنباط  عىل  قادر 
فهو  األحكام  كّل  يف  والروايات  القرآن 
ال حيتاج اىل التقليد، وعليه أن يكون عاملًا 
ذلك.  عىل  تساعد  التي  العلوم  بجميع 
مجيع  يف  متحّقق  هذا  هل  الصغرى  أما 
يف  أو  حينئذ.  التقليد  جيب  فال  الناس؟ 
بعض الناس؟ فيقّلد اجلاهل العامل حينئذ. 

وهذا هو املتحقق اليوم. 
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ظواهر اجتماعية

يشرتيا  التي  فاالدوية  طبيبن  تراجع  عندما  تبذير  حالة  اول 
كان  ومهام  يرتكها  ان  جيب  االول  الطبيب  وصفة  وفق  املريض 
ثمنها وهذه احلالة ليست نادرة بل شائعة ، واحلالة الثانية عندما 
يشفى املريض عند استخدام نصف الكمية فيبقى النصف االخر 
عرضة اىل التلف وعدم االستفادة وال يمكن ان يستخدمه غره 
اعطائها جلهات خرية الن طريقة احلفظ والصالحية  واليمكن 

جتعلها سموم وليست ادوية .
هذا االمر حيتاج اىل ثقافة و وعي وخربة طبيب وليس اىل قانون، 
بحيث يعلم الطبيب الكمية الصحيحة او عىل االقل تكون الكمية 
االقل ويتم جتديد الوصفة حتى يتم الشفاء التام ...جمرد راي الن 

االدوية التالفة تقريبا اكثر من نصف املستخدم

حمالت  وهنالك   ، العالجية  للسياحة  رشكات  هنالك  بغداد  يف 
متارس بعض انواع االعامل الطبية مثال تركيب االسنان ، وهنالك 
املهن  هذه   ، للمرىض  عشبية  ادوي��ة  تصف  لالعشاب  حمالت 
املتعلقة بصحة االنسان هل هنالك ضوابط ملزاولتها ام اهنا عىل 
اخلربة من غر رقابة ؟ واعتقد ان الرقابة رضورية حتى نضمن 
صحة املواطن من جهة وعدم ابتزازه من جهة اخرى ، وذكر يل 
والعهدة عىل القائل ان بعض الذين يتم عالجهم خارج العراق 
هبكذا طريقة يكونون عرضة لالصابة بامراض معدية فيحملها 
معه اىل بلده والعياذ باهلل ونامل ان ال يكون هذا صحيحا ولكن 
باملنطق يمكن ان حيدث ، لذا نامل الرقابة واملتابعة للحفاظ عىل 

ارواح املواطنن

وخايل  عشوائي  بشكل  تتكون  البستنة  احياء  كانت  سابقا 
ان  من  بالرغم  السليم  السكني  احلي  مقومات  ابسط  من 
التجاوز عىل االرايض الزراعية بخالف القانون وال توجد 
وثيقة رسمية تثبت ملكية شاغليها جمرد واقع حال ينتظرون 

الغيب.
اليوم بدا بعض اصحاب البساتن ختطيط بساتينهم ختطيطا 
اعمدة  ونصب  وتبليطه  الشارع  عرض  حيث  من  سليام 
دارا  يبني  من  كل  عىل  واالرشاف  املاء  وتاسيس  الكهرباء 
حتى  واحد  بمستوى  ويكون  الشارع  عىل  اليتجاوز  حتى 

كمن حيث علوه .
بحق  الصحيحة  القرارات  الختاذ  احلكومة  دور  يكون  هنا 
ان  اىل  اضافة  صعبة  حلوهلا  اصبحت  التي  االحياء  هذه 
يبيعون قطع ارايض لبساتن  الذين  هنالك بعض املحتالن 
قطعة  يبيع  منهم  والبعض  للدولة،  بل  هلم  ملك  ليست 

االرض الكثر من واحد .

محالت وخدمات وشركات 
بحاجة الى توضيح

احياء البستنة 

من انواع التبذير ...االدوية
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مناسبة وحدث

ختاُم مناسبات شهر ذي الحّجة..
اليوم الثالث والعرشون، وفيه: 

السالم(  )عليه  احلسن  اإلمام  ركب  وصل   -
بيته وأصحابه إىل منطقة تسمى )زبالة(  وأهل 

عام 60ه�
- وفاة الشيخ عباس القمي عام 1359ه�

الرابع والعرشون وفيه:
-  يوم املباهلة بن النبي )صىل اهلل عليه وآله( 

ونصارى نجران يف عام 10ه�
- تصّدق أمر املؤمنن االمام عيل بن أيب طالب 

)عليه السالم( بخامته ألحد السائلن.
- وصول ركب اإلمام احلسن )عليه السالم( 
القاع  تسمى  منطقة  إىل  وأصحابه  بيته  وأهل 

عام 60ه�.
بن  املختار  بن  السبيع  واقعة جبانة  -  وقعت 

عبيد اهلل الثقفي وبن أهل الكوفة عام 66ه�.
من  الربوجردي  مرتىض  الشيخ  استشهاد   -

أعالم الشيعة، عام 1418ه�.
اخلامس والعرشون وفيه: 

يف  اإلنسان((  عىل  أتى  ))هل  سورة  نزول   -
الزهراء  والسيدة  املؤمنن  أمر  تصدق  شأن 
عىل   ال��س��الم(  )عليهم  احلسنن  واإلم��ام��ن 

املسكن واليتيم واألسر.
السيدة  من  املؤمنن  أم��ر  النورين  زواج   -
عام2ه�  يف  السالم(  )عليهام  الزهراء  فاطمة 

)عىل رواية(.
- وصول ركب اإلمام احلسن )عليه السالم( 
وأهل بيته وأصحابه إىل منطقة تسمى َعَقَبة عام 

60ه�.
- وفاة السيد حسن بحر العلوم عام 1306ه�.

اليوم السادس والعرشون فيه:
-  وصول رْكب اإلمام احلسن )عليه السالم( 
وأهل بيته وأصحابه منطقة تسمى رشاف عام 

60ه�.
اليوم السابع والعرشون وفيه:

الصادق  جعفر  اإلمام  بن  عيل  السيد  وفاة    -
)عليه السالم( املشهور ب�العرييض عام 220ه�.

- وفاة املال أمحد الرمل عام 1380ه�.
اليوم الثامن والعرشون وفيه: 

- وصول ركب اإلمام احلسن )عليه السالم( 
وأهل بيته وأصحابه إىل منطقة يقال هلا عذيب 

اهلجانات عام 60ه�.
- حدثت واقعة احَلرة عام 63ه�، ومترص هذه 
سياسة  عىل  غضبهم  اشتد  الناس  ان  الواقعة 
يزيد بن معاوية عليه اللعنة فثاروا عىل عامله يف 
وخلعوا  األموين  من  ومجاعة  وطردوه  املدينة 
بن  يزيد  إليهم  فأرسل  معاوية،  بن  يزيد  بيعة 
مسلم  بقيادة  جرارًا  جيشًا  اللعنة  عليه  معاوية 
بن عقبة فأرسف يف قتل أهل املدينة حتى سال 
املدينة  وُاستبيحت  النبوية  الروضة  اىل  الدم 
وهنبت واخذ اإلقرار ممن بقي عىل قيد احلياة أن 

يكون عبدا ليزيد بن معاوية عليهام اللعنة.
اليوم التاسع والعرشون وفيه: 

-  وصول ركب اإلمام احلسن )عليه السالم(  
هلا   يقال  منطقة  إىل  وأص��ح��اب��ه  بيته  وأه��ل 

القطقطانية عام 60ه�.
- استشهاد الشيخ زين الدين العاميل )الشهيد 

الثاين( عام )956 م(.
- وفاة الشيخ حممد هادي معرفة عام 1427ه�.
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رقائق مزروعة باأليدي بدل البطاقات اإللكترونية والنقود...!

دراسة حديثة تؤكد ان أدمغة النساء أكثر نشاطا من الرجال...!

أدلة جديدة على وجود حياة على سطح المريخ...!

الذكية  احليوية  االستشعار  أجهزة  يف  املتخصصة  الرشكات  احدى  تستعد 
يقرب من 50 من موظفيها، وذلك من  ما  أيدي  زراعة رقائق صغرة يف 
أجل فتح األبواب ورشاء الوجبات اخلفيفة من األكشاك بشكل آمن دون 
استعامل بطاقة االئتامن أو األموال أواهلاتف الذكي وتسجيل الدخول إىل 
أجهزة احلاسب واستعامل املعدات املكتبية مثل آالت النسخ، حيث يعترب 
هذا الربنامج األول من نوعه يف الواليات املتحدة. حيث تستعمل الرشحية 
وتعتمد   .NFC املجال  قريبة  االتصاالت  تكنولوجيا  نوع  نفس  املدجمة 
الراديوية  الرتددات  حتديد  أو  الالسلكية   RFID تقنية  عىل  أيضًا  الرقائق 
املستخدمة لتتبع الطرود أثناء النقل، وجيري زرع الرقائق املستطيلة الشكل 
البالغ حجمها تقريبًا بحجم حبة األرز بن اإلهبام والسبابة، وتكلف العملية 
حوايل 300 دوالر أمركي، وتقول الرشكة إهنا سوف تدفع هذه التكلفة 
البيانات  تشفر  جيري  أنه  للرشكة  التنفيذي  الرئيس  وأضاف  رقاقة،  لكل 
التي جيري إرساهلا بن املوظف وقارئ الرقائق، وال يتواجد ضمنها نظام 

حتديد املواقع العاملي GPS، مما يعني أنه ال يمكن استعامهلا لتتبع الناس.

الزنك  املريخ بسبب وجود مستويات عالية من  العلامء، مؤخرا، إىل استنتاجات تزعم أن هناك حياة عىل سطح  توصل عدد من 
واجلرمانيوم بن الصخور. حيث الحظ الباحثون زيادة مركبات الزنك واجلرمانيوم يف بعض مناطق املريخ، وتم الكشف عن هذه 
العنارص الكيميائية من قبل حملل روفر كوريوسيتي. ووفقا للباحثن، فإن زيادة حمتوى الزنك واجلرمانيوم هو عالمة عىل ارتفاع 
درجة حرارة النشاط عىل سطح الكوكب األمحر. ويعتزم العلامء البحث عن صخور أخرى غنية بالزنك ملعرفة اذا كانت الرتكيزات 

عىل نفس املستوى، وكذلك التحقق من وجود معادن أخرى ذات صلة بتوفر املياه.

منوعات
 حول العالم

تدعم  جديدة  أدل��ة  هناك  أن  حديثة،  أمركية  دراس��ة  ذك��رت 
النظرية الشائعة بأن أدمغة النساء أكثر نشاطا من أدمغة الرجال. 
وأوضح الباحثون القائمون عىل الدراسة انه وبعد حتليل بيانات 
أكثر من 45 ألف دراسة يف عيادات والية كاليفورنيا، تم التوصل 
إىل نتائج أولية بأن أدمغة النساء أكثر نشاطا من أدمغة الرجال، 
باملقارنة مع  أدمغتهن  يزداد يف عدة مناطق من  الدم  تدفق  ألن 
والتعاطف  الرتكيز  عىل  قدرهتن  من  يزيد  ما  وهذا  الرجال، 
يسبب  ما  نفسية،  ملشاكل  يعرضهن  أيضا  ولكنه  كبر،  بشكل 
الباحثون  وفحص  املثال.  سبيل  عىل  والتوتر  بالقلق  الشعور 
صورا مقطعية لألدمغة بأشعة غاما قدمتها تسع عيادات، حيث 
شملت 119 متطوعا يتمتعون بصحة جيدة، و26683 مريضا 
مثل صدمة  النفسية  األمراض  من  متنوعة  يعانون من جمموعة 

الدماغ واضطرابات املزاج والذهان والتوحد وغرها، وتم عىل 
أساسها حتليل 128 منطقة يف الدماغ.
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رقائق مزروعة باأليدي بدل البطاقات اإللكترونية والنقود...!
الخاليا الجذعية.. أمل العلماء في مكافحة الصلع..!

من  أم��ري��ك��ي��ون  ع��ل��امء  اكتشف 
جديدة  طريقة  كاليفورنيا  جامعة 
واقرتح  الصلع.  ملكافحة  فعالة 
املختصون تنشيط اخلاليا اجلذعية 
الشعر،  بويصالت  يف  املوجودة 
طريق  عن  نموه،  عن  واملسؤولة 
اللبن  محض  أم��الح  إنتاج  إع��ادة 
املركبات  ه��ذه  تنتج  اخلاليا.  يف 
امليتوكندريا،  يف  الكيميائية 
م��ن ال��ب��روف��ات )أم���الح محض 
تتشكل  ال��ت��ي  ال��ب��روف��ي��ك(، 

بمساعدة الغلوكوز.
اب���ت���ك���ر ال���ع���ل���امء ع���ق���اري: 
 ،UK5099و  RCGD423
يقومان بتنشيط إنتاج أمالح محض 
اللبن عند دهنهام عىل اجللد. وعىل 
عىل  التجارب  إج��راء  من  الرغم 

القوارض، إال أن اخلرباء يعتقدون 
أن هلام نفس الفعالية عىل اإلنسان 
طلبات  العلامء  ق��دم  ك��ام  أي��ض��ا. 
ب��احل��ص��ول ع��ىل ب���راءيت اخ��رتاع 
أن  املختصون  ويعتقد  للعقارين. 
سيستخدمان  اجلديدين  العقارين 

البرش، بمن  الصلع لدى  ملكافحة 
من  يعانون  الذين  أولئك  فيهم 
الذين  أو  ه��رم��وين،  اض��ط��راب 
أو  الكيميائي،  للعالج  خيضعون 
أو  االكتئاب  من  يعانون  الذين 

اإلجهاد النفيس.

يمكنها  ك��ام��را  ال��ع��ل��امء  ط��ور 
جلسم  الداخلية  األعضاء  رؤية 
األط��ب��اء  يساعد  م��ا  اإلن��س��ان، 
بشكل  الفحوصات  إجراء  عىل 
عن  الكامرا  وتعمل  دقة،  أكثر 
ط��ري��ق ال��ك��ش��ف ع��ن م��ص��ادر 
ال��ض��وء داخ����ل اجل��س��م، من 
يستخدم  الذي  )املنظار(  خالل 
إلجراء جمموعة من الفحوصات 
للكامرا  ويمكن  واجلراحات. 
خالل  من  الضوء  مصدر  رصد 

20 سنتيمرتا من األنسجة، وقال 
داليوال( من  الربوفيسور )كيف 
الذي  الربيطانية،  إدنربة  جامعة 
إن  الكامرا:   تطوير  يف  ش��ارك 
لتطبيقات  هائلة  إمكانات  لديا 
يف  املوصوفة  تلك  مثل  متنوعة، 
رؤية  عىل  فالقدرة  العمل،  هذا 
األمهية  بالغ  أم��ر  اجلهاز  موقع 
التطبيقات  من  للعديد  بالنسبة 
يف جمال الرعاية الصحية، ونحن 
باستخدام  األم���ام  إىل  نتحرك 

التكلفة  وقليلة  بسيطة  تقنيات 
ويمكن  األم�����راض.  ل��ع��الج 
الكشف  اجل���دي���دة  ل��ل��ك��ام��را 
الصغرة  الضوء  جسيامت  عن 
قدرهتا  جانب  إىل  )الفوتونات( 
ال��ذي  ال��وق��ت  تسجيل  ع��ىل 
ليمر من خالل  الضوء  يستغرقه 
اجلهاز  أن  يعني  وه��ذا  اجلسم 
مثل  بالضبط  العمل  عىل  ق��ادر 

تقنية املنظار.

العلماء يطورون كاميرا قادرة على رؤية أعضاء اإلنسان الداخلية..!
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الذين  األش��خ��اص  م��ن  العديد  ه��ن��اك 
الكبر وجيهلون  الفراغ  ُيعانون من وقت 
الساعة  مرور  فُيصبح  استغالله،  كيفية 
مما  روتينية،  األي��ام  وُتصبح  ج��دًا،  بطيئًا 
يؤدي إىل الشعور بامللل واختالق املشاكل 
قتل  وباإلمكان  يشء،  كّل  يف  والتدخل 
القيام  خ��الل  م��ن  وملئه  ال��وق��ت  ه��ذا 
امُلفيدة  واألم��ور  النشاطات  من  بالعديد 
يف  وسنعرفكم  ذاته،  الوقت  يف  واملمتعة 
الفراغ  وقت  قضاء  كيفية  عىل  املقال  هذا 

وأرضار وقت الفراغ.
بينك  وتأمل  فابحث  والتأمل:  البحث 
التي  اهلوايات  عن  وابحث  نفسك  وبن 
اهلواية  هذه  كانت  فإن  مُمارستها،  حُتب 
واب��دأ  فاشرتيا  األدوات  إىل  بحاجة 
بأشياء  وقتك  متأل  فاهلواية  بمامرستها، 
مُمتعة ومفيدة، وجيب عىل الشخص الذي 
تقدم بالعمر أال خيجل من هوايته، فاهلواية 
الشخص  وُت���زود  األع��ص��اب،  ُت��رخ��ي 

باهلدوء كام ُتعدل مزاجه.
وال خيفى عليكم ما ملامرسة الرياضة يوميًا 

من فائدة جسامنية متدك باملتعة والنشاط، 
فإن  وصحيًا،  رشيقًا  جساًم  وُتكسبك 
ناٍد  يف  فاشرتك  جيدة  ميزانيتك  كانت 
األمر  بذلك، وُيصبح  تلتزم  ريايض، كي 
التعرف  من  أيضًا  ُيمّكنك  وذلك  جديًا، 
عىل أناس جدد، وبناء صداقات جديدة، 
بينك  خاصة وإن وجدت أشياء ُمشرتكة 

وبينهم. 
حلضور  ال��وق��ت  بعض  خصص  اي��ض��ا 
املساجد،  يف  الدينية  والدروس  الندوات 
ذلك  إّن  حيث  الثقافية،  امل��راك��ز  أو 
وُيوسع  املعلومات،  من  بالعديد  ُيزودك 
من  الكثر  تكتشف  وجيعلك  مداركك 
األمور التي كنت جتهلها. التطوع اشرتك 
سيمدك  ذلك  إّن  إذ  التطوعية،  باألعامل 
بالطاقة اإلجيابية وُيشعرك بالسعادة، مثل 
وتنظيف  األرصفة،  دهن  يف  االش��رتاك 

الشوارع، ومساعدة الفقراء.
كام ان لزراعة النباتات متعة خاصة فابدأ 
بزراعة حديقتك اخلاصة، حيث إّن هناك 
العديد من املكّونات املنزلية البسيطة التي 

ال  إذ  صغر،  حيز  يف  زراعتها  باإلمكان 
كي  واسعة  طينية  أراٍض  إىل  ذلك  حيتاج 

تتم زراعتها. 
أّن  إىل  فباإلضافة  القراءة  عىل  واحرص 
ذلك يمأل وقت فراغك، فهو جيلب لك 
الكتب  أفضل  وم��ن  واملعرفة،  الفائدة 
القرآن الكريم، فضع برناجمًا يوميًا لقراءة 
املمتعة  الكتب  ومن  يوم،  كّل  منه  جزء 
قراءة  إىل  إضافة  واملجالت،  الروايات، 
املتقاطعة، حيث  الكلامت  اجلرائد، وحل 

إّن ذلك ُيقوي الذاكرة وُينشطها.
واعلم ان أرضار وقت الفراغ باستمراره 
إصابة  إىل  ي���ؤدي  مم��ا  طويلة  ل��ف��رتات 
الشخص باألمراض النفسية، واالكتئاب، 
بأشياء  التفكر  وكذلك  واالضطرابات، 
والتسكع  الفتيات،  ُمعاكسة  مثل  سلبية 
مما  السوء  أصدقاء  ومرافقة  الشوارع،  يف 
اكتساب  الشخص.  انحراف  إىل  ُي��ؤدي 
عادات سيئة، كالتدخن ورشب الكحول 
بن  واض��ط��راب��ات  ُمشاحنات  ح��دوث 

أفراد العائلة أو بن اجلران.

تنمية بشرية

ل 
فع

ا أ
اذ

م

في أوقات الفراغ؟
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تنمية بشرية

فنون التعامل
مع الحياةالدكتورة مواهب الخطيب

استخالص فنون التعامل مع احلياة من النصوص الدينية سواء 
القرآن ونصوص املعصومن )عليهم السالم( بحيث املتدرب 
سواء  حياته  اثناء  هلا  يتعرض  التي  العقبات  حل  تقنيات  عىل 
حلول للمشاكل او ادارة للذات واملجتمع من خالل استقراء 
وصاحلن  انبياء  من  فيه  املذكورة  للشخصيات  القرآين  الطرح 
عرب  بصمة  وحققوا  وجمتمعاهتم  حياهتم  دفة  اداروا  وكيف 

التاريخ وفازوا بالفالح االخروي.
يقوم  عمٍل  ك��ّل  اي  حياتية  م��ه��ارات  يتطلب  االم��ر  ولعل 
وأشخاص  وم��ع��ّداٍت  أشياء  مع  فيه  ويتفاعل  اإلن��س��ان،  به 
ومؤسسات هي مهارات اجتامعّية وسلوكّيات شخصّية تتطّلب 
تكوين عالقاٍت إجيابّية مع اآلخرين، وتفادي حدوث األزمات 
والقدرة عىل التفكر االبتكاري هي املهارات اّلتي تساعد عىل 
املسؤولّية، والّتوجيه  املجتمع، والقدرة عىل حتّمل  التكّيف مع 
والّتفاعل  االقتصادّية،  واألنشطة  املنزلّية،  واملهارات  الذايت، 
االجتامعي هو إدارات وممارسات طالب الّتعليم جتاه ما يتعّرض 
له من مواقف أثناء ممارسته حلياته اليومّية، واّلتي تساعده عىل 
االّتصال اللغوّي الفّعال باآلخرين، والقدرة عىل عرض أفكاره 
أيضًا  وهي  عاليٍة،  بكفاءٍة  منه  املطلوبة  األعامل  وأداء  وآرائه، 

التكّيف االجتامعي، والقدرة عىل مواجهة املشكالت.
أما أقسام املهارات احلياتّية ومهارات الّرفض الذكاء العاطفي 
املقابل  الشخص  م  )تفهُّ العاطفي  ص  التقمُّ مثل:  الوجداين   /
اآلخر  الحتياجات  االستامع  عىل  واملقدرة  معه(،  والّتعاطف 
وظروفه وتفّهمها، والّتعبر عن هذا التفّهم، وإدارة امتصاص 

الغضب، والّتعامل مع احلزن والقلق 
التقييم  ال��ّذات  تقييم  ومهارات  األه��داف،  حتديد  ومهارات 
الّتفاوض/الّرفض  الذات. مهارات  التقديري للذات ومراقبة 
مثل: مهارات الّتفاوض وإدارة النزاع، ومهارات توكيد الّذات،
بام  الّذايت  الوعي  ومهارات  الثقة،  بناء  الّذات  تقدير  ومهارات 

هات،  والتوجُّ والقيم،  والتأثرات،  احلقوق،  معرفة  ذلك  يف 
ومواطن القّوة ومواطن الضعف،

املركز  لزيادة  مهارات  مثل:  الّذات  وإدارة  الّتعامل  مهارات 
الباطني للّسيطرة،

االّتصال والّتواصل مثل: مهارات الّتواصل اخلاّصة بالعالقات 
اللفظي،  والّتواصل غر  اللفظي،  والّتواصل  األشخاص،  بن 
وخارطة اجلسد، واإلصغاء اجلّيد، والّتعبر عن املشاعر، وإبداء 
وتلّقي   ،) اللوم  توجيه  دون  )من  والّتعليقات  املالحظات 

املالحظات والتعليقات.
املؤملة  والّصدمات  واإلس��اءة،  اخلسارة،  مع  الّتعامل  مهارات 
عن  والّتعبر  الفريق،  وعمل  الّتعاون  مثل:  اجلامعي  العمل 
وتقييم  املختلفة،  وأساليبهم  اآلخرين  إلسهامات  االح��رتام 
قيادة  ومهارات  املجموعة،  يف  وإسهامه  لقدراته  الّشخص 
املبادرات   / الفروق  مع  الّتعامل  واسرتاتيجّيات  الفريق، 

الفردّية.
مهارات  مثل:  الناقد  والّتفكر  اإلبداعي  الّتفكر  مهارات 
املشكلة،  حلّل  عديدة  بدائل  توفر  وهي؛  اإلبداعي  الّتفكر 
وجتّنب عملّية املفاضلة واالختيار، والبعد عن النمط التقليدي 
وجتّنب  جديد،  فكري  مسار  إىل  االنتباه  وتعديل  الفكري، 
املنطقّية، والّتفكر بطريقة متلفة / العصف الذهني،  التتابعّية 

والقّبعات الست.
مهارات إدارة التعامل مع الضغوط مثل: إدارة الوقت، والّتفكر 
املجتمع  يف  احل��وار  مهارات  االسرتخاء،  وتقنيات  اإلجي��ايب، 
املجتمع،  احلوار يف  أمهّية  وتبيان  احلوار،  مثل: توضيح مفهوم 
يف  السلبّية  الطرق  واستعراض  اإلجي��ايب،  احلوار  ومستويات 
احلوار الّسائد يف املجتمع، واستعراض طرق لتحسن أساليب 
اكتسبها  ان  مهارات  هي  تقدم  ما  كل  عملّيًا،  ملامرستها  احلوار 

املتدرب يكن ناجحا يف حياته عىل صعد كثرة.
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املسلمن  لدى  املعتمدة  الروايات  تنقُل 
مهّمة  تارخيية  حادثًة  والسنة،  الشيعة 
)صىل  األك��رم  الرسول  بتنصيب  متّثلت 
)عليه  طالب  أيب  بن  لعيل  وآله(  عليه  اهلل 
السالم( وصيًا له من بعدِه، والتي تسّمى 
وعيد  الغدير  عيد  أو  الغدير  يوم  بحادثة 
اهلل األكرب، إذ تقول الروايات أنه ملا انتهى 
آخر  من  وآله(  عليه  اهلل  صىلَّ   ( الرسول 
املدينة  إىل  راجعًا  توجه  حجها،  حجة 
غدير  إىل  موكبه  انتهى  وحينام  رة،  امل��ن��وَّ
خم، هبَط عليه أمن الوحي حيمل رسالة 
هذه  وكانت  األمهية،  بالغة  السامء  من 
ليقوم  ِرحاَلُه  حُيطَّ  بأن  حُتتم عليه  الرسالة 
نصب  وهي   ، الكربى  املهمة  هذه  ب��أداء 
اإلمام أمر املؤمنن ) عليه السالم( خليفة 
ومرجعًا لألّمة من بعده، وكان أمر السامء 
ول��زوم  ة  ال��ش��دَّ من  طابعًا  حيمل  بذلك 
املسلمن  ب��ن  ذل��ك  إذاع���ة  يف  اإلرساع 
ا  َ َأيُّ )َيا  اآلية  هبذه  الوحي  عليه  نزل  فقد 
ْغ َما ُأْنِزَل إَِليَك ِمْن َربَِّك َوإِْن مَل  ُسوُل َبلِّ الرَّ
ْغَت ِرَساَلَتُه َواهلُل َيعِصُمَك ِمَن  َتْفَعل َفاَم َبلَّ
النَّاِس( )املائة/ 67(، ومنذ تلك اللحظة 

البيت  ألهل  املوالون  يقوم  هذا  ولوقتنا 
)عليهم السالم( يف18 ذي احلجة من كل 
عام  بزيارة االماكن املقدسة وباخلصوص 
ايب  اب��ن  عيل  املؤمنن  ام��ر  مرقد  زي��ارة 
النجف  مدينة  يف  السالم(  )عليه  طالب 
وجتديد  املناسبة  ه��ذه  إلحياء  االرشف 
أمر  األوص��ي��اء  لسيد  ال��والء  و  البيعة 

املؤمنن )عليه السالم(.
الوالية(،  )أسبوع  أف��راح  نعيش  ونحن 
من  الربيعي  عزام  الدكتور  الشيخ  حتّدث 
احلسينية  بالعتبة  الدينية  الشؤون  قسم 
وهو  املكان  هذا  »يف  قائاًل:  )األحرار(  ل� 
عىل  مجيعًا  املسلمون  شهد  خم(  )غدير 
ان امر املؤمنن عيل ابن ايب طالب )عليه 
اله  النبي حممد )صىل  السالم( هو خليفة 
عليه و اله( من بعده عىل املسلمن، وهذا 
يف  التشّيع  بن  الفاصل  احلد  يعترب  اليوم 
وغر  هنجه  واتباع  املؤمنن  ام��ر  ن��رصة 
هبذا  نؤمن  ان  علينا  ينبغي  لذا  التشيع، 
طالب  ايب  ابن  عيٌل  به  ُنّصب  الذي  اليوم 
من  امل��أل  وام��ام  رسميًا  السالم(  )عليه 
افضل  النبي )عليه  بعد  املسلمن خلالفته 

اليوم  هذا  ُسّمي  وقد   والسالم(  الصالة 
عند املوالن باسم عيد اهلل االكرب«. 

)سبحانه  »اهلل  ان  الربيعي:  ويضيف 
عىل  اولياء  االنبياء  جيعل  مثلام  وتعاىل( 
وليس  خ��اص��ة  إهل��ي  بتنصيب  ال��ن��اس 
عند  معروف  امر  وهذا  االمة  بانتخاب 
من  ُينتخب  االم���ام  ك��ذل��ك   ، اجلميع 
خطاب اهلي، وكام ورد يف الكتاب الكريم 
قوله  وكذلك   للناس(،  ائمًة  )نجعلهم 
إِْبَراِهيَم  اْبَتىَل  تعاىل يف سورة البقرة: »َوإِِذ 
َجاِعُلَك  إيِنِّ  َق��اَل  َفَأمَتَُّهنَّ  بَِكِلاَمٍت  ��ُه  َربُّ
تِي َقاَل اَل َيَناُل  يَّ لِلنَّاِس إَِماًما َقاَل َوِمن ُذرِّ
امِلَِن«، وهذا اكرب دليل عىل ان  َعْهِدي الظَّ
امامة عيل ابن ايب طالب وخالفة للرسول 
ما هي اال امر اهلي من قبل اهلل )عّز وجل( 

وليست من الناس«.
زميزم،  سعيد  احل��اج  امل��ؤرخ  ويتحفنا 
يف ح��دي��ٍث ل��ه ل��� )األح����رار( ع��ن هذه 
الغدير  بيعة  ذك��رى  »ان  قائاًل:  املناسبة 
تعترب  احلجة  ذي   18 يوم  تصادف  التي 
املهمة  والتارخيية  الدينية  املناسبات  من 
ألهل  املحبون  و  املوالون  حيييها   والتي 

عيٌد الغدير األغر.. الذكرى المتجّددة في قلوِب المسلمين

طقوٌس واحتفاالٌت كربالئيٌة خاّصة..
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ع��ام،  ك��ل  يف  ال��س��الم(  )عليهم  البيت 
وتذكر املصادر املعتمدة واملوثقة يف املكتبة 
العربية االسالمية بأن يوم 18 ذي احلجة 
الكريم  نبينا  دعا  للهجرة(   10( سنة  من 
اىل  املسلمن  اله(  و  حممد )صىل اهلل عليه 
من  خم  غدير  تسمى  منطقة  يف  التجمع 
اجل القاء خطبة عليهم ، وتذكر املصادر 
ان عدد الذي حرضوا هذه اخلطبة يفوق 
ال� )12 ألف شخص(، وبعدما اجتمعوا 
ربوة  عىل  بالصعود  الكريم  رسولنا  قام 
ب��دأ عليه امل���رض و  ص��غ��رة وك���ان ق��د 
التعب، و بعد القاء خطبته عىل املسلمن 
السالم(  )عليه  املؤمنن  امر  من  طلب 
الوقوف بجانبه، و مسكه من يده ورفعه 
الرسول  بأن  تقول  والروايات  االعىل  اىل 
رفع يده اىل االعىل حتى بان بياض أبطيه، 
وقال: )من كنُت موااله فهذا عيل موااله، 
َع��اَداُه،  َمن  َوَع��اِد  َوااَلُه  َمن  َواِل  ُهمَّ  اللَّ
أبَغَضُه،  َمن  َوأبغْض  ُه  َأحبَّ َمن  َوَأِح��بَّ 
ه واْخُذل َمن َخَذَلُه، َوَأِدِر  وانرُصْ َمن َنرَصَ
الشاِهُد  ِغ  َفْلُيَبلِّ َأال  َدار،  َحيُث  َمَعُه  احَلقَّ 
الَغائَِب(، وبعد انتهاء رسولنا الكريم من 
اىل  البيعة  تقديم  اىل  املسلمن  اخلطبة دعا 
وبالفعل  السالم(،  )عليه  املؤمنن  امر 
جاء املسلمون ووقفوا عىل شكل طوابر، 
وهكذا اصبح هذا احلدث من املناسبات 
اسم  عليه  ويطلق  املسلمن  عند  العظيمة 
يتوافد يف كل عام  عيد اهلل االكرب، حيث 
املوالون ألهل البيت )عليهم السالم( اىل 
زيارة  اجل  من  االرشف  النجف  مدينة 
وجتديد  طالب  ايب  ابن  عيل  اإلمام  مرقد 

البيعة له. 
قبل  م��ن  املناسبة  ه��ذه  إح��ي��اء  ع��ن  أم��ا 
»يف  أنه  زميزم  يذكر  قدياًم،  الكربالئين 

يقام  كان  املايض،  القرن  من  اخلمسينات 
احلسينية  يف  وخصوصا  كربالء  مدينة  يف 
االحرار  ايب  مرقد  من  املجاورة  احليدرية 
يشارك  ضخم  احتفاٌل  السالم(  )عليه 
اإلسالمية  الدول  سفراء  من  العديد  فيه 
واالدي����ان االخ���رى اض��اف��ة اىل وج��ود 
من  آن��ذاك  الكبار  الشعراء  من  جمموعة 
سوريا ومرص ودول اخرى امثال االديب 
الكبر جورج جرداق والشاعر  املسيحي 
اللبناين بولس سالمة وغرهم، ولألسف 
نسبيًا  قّلت  للسلطة  البعث  جم��يء  بعد 
الظلم  بسبب  املناسبات  هبذه  االحتفال 
البيت  اهل  حمّبي  عىل  البعثي  واالستبداد 

)عليهم السالم( يف تلك الفرتة«. 
آل  هادي  السيد سلامن  املؤرخ  يذكُر  بينام 
أن  للصحافة،  ح��وارات��ه  أح��د  يف  طعمه 
اهليئة العلوية التي تأسست يف مخسينيات 
تقيُم  ك��ان��ت  ب��ك��رب��الء،  امل���ايض  ال��ق��رن 
احتفااًل خاصًا ملناسبة عيد الغدير األغر، 
املواقف  من  »أتذكر  طعمه:  آل  ويقول 
أّن  اآلن  حتى  ذاكريت  جدار  يف  الراسخة 
السيد  أعضائها  من  التي  العلوية  اهليئة 
والسيد  رسه(  )ق��دس  الشرازي  حسن 
اهلل  )رض��وان  الشهرستاين  الدين  صدر 
القزويني،  مرتىض  والسيد  عليه(،  تعاىل 
والسيد حسن أبو حلية، والسيد صادق آل 
طعمة )رمحه اهلل(، وكنت أصغرهم سنًا، 
كانت  )1954م(،  سنة  يف  ذل��ك  وك��ان 
الدينية،  املواسم  يف  االحتفاالت  تقيم 
عليه  اهلل  )صىل  األعظم  الرسول  كميالد 
وأله(، وميالد اإلمام عيل )عليه السالم(، 
)عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة  وميالد 
السالم(، ومناسبة عيد الغدير، وغرها«.

قائاًل:  خليل  حممد  ال��زائ��ر  ث  حت��دّ فيام 
العظيمة  املناسبة  إحيائنا هلذه  »من خالل 
املناسبة  هذه  نجّسد  أن  نأمله  فام  عام  كل 
امر  خطى  عىل  السر  خالل  من  املباركة 
املحبة  زرع  يف  السالم(  )عليه  املؤمنن 
عن  النظر  بغض  الناس  بن  والتسامح 
خاصة  والعقائدية  الدينية  توجهاهتم 
الوهابية  احلركات  بعض  وجود  ظل  يف 
ان  الطرق  بشتى  تسعى  التي  االرهابية 

تشوه سمعة االسالم و املسلمن«.
ودعا الزائر عيل فلّيح إىل إقامة »مهرجان 
وإقامة  املناسبة،  ه��ذه  إلح��ي��اء  سنوي 

أكثر  للتعريف  وال��ن��دوات  امل��ؤمت��رات 
أمر  ومكانة  للعامل،  الغدير  عيد  بمناسبة 
اإلهلي  وتنصيبه  السالم(  )عليه  املؤمنن 
اهلل  )ص��ىل  اهلل  ل��رس��ول  وخليفًة  وص��ي��ًا 
إيصال  »بإمكان  أنه  مضيفًا  وآله(«،  عليه 
عرب  وفكريًا  فنيًا  العامل  إىل  املعلومة  هذه 
إقامة  أو  البحثية  وال��ن��دوات  املؤمترات 
التي  اللوحات  ورس��م  الفنية  الُنصب 
هذا  وعظمة  الغدير  عيد  فكرة  ختتزُل 

اليوم«.
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مقاالت

علي لفته سعيد

الثقافة واالخالق

كثيرا ما نسمع إن ال مهنة بال أخالٍق، وال ثقافة أيضا بال أخالٍق، ولذا فإن األدب أخالٌق مثلما قيل عن التمّرد األدبي إبداٌع، ولكن 

أّلا يتحّول الى تمرٍد على األخالق.. ألن الثقافة ال ترتبط إّلا بموازاة األخالق التي يجب أن يتمّتع بها المثّقف ومنتج النص.

جمموعة  ليست  ب��األخ��الق  نعني  وم��ا 
املنزلية  العرفية  االخ��الق��ي��ة  ال��ع��وام��ل 
بخطوط  االل��ت��زام  ه��ي  ب��ل  فحسب، 
ألنه  املثقف  يف  توفرها  الواجب  الرسالة 
حتّدد  اىل  البوصلة  وهي  حميطه  يف  مؤثٌر 
بن  االلتقاء  نقطة  وه��ي  التأثر  اجت��اه 
إزاء  الترصف  وص��دق  الكتابة  ص��دق 
جممل اإلحداث التي تواجه املجتمع وأاّل 
داخل  احلقيقة  بن  تناقضًا  هناك  يكون 
النّص  داخل  احلقيقة  وبن  املثقف  الفرد 
أمهية  يف  الثالثة  جهتها  من  احلقيقة  وبن 
بمحموهلا  املتلقي  اىل  الرسالة  وص��ول 

الصادق اإلخالقي..
إن التمّرد الذي يعيشه األديب أو املثّقف 
هو  وما  متحّجٌر  هو  ملا  رفضه  خالل  من 
يتم  لكي  املثىل  احلركة  هو  ساكٌن،  كائٌن 
ملا  اخلنوع  وليس  املستقبل  نحو  التحّرك 
وغر  وسالٍف  سابٍق  أثٍر  من  عليه  وجد 
متحّرك، ولكن رشيطة أاّل يتحّول التمّرد 
اىل أداة استهانٍة باآلخرين أو التحّول من 
السلوك العقالين اىل سلوك الصعلكة غر 
املنضبطة واملقصودة يف طريقة تنفيذها إن 

صحت العبارة. 
لاللتزام  دع��وة  وكأنه  األم��ر  يكون  ربام 
الرتبية وهو  تعني  التي  بثوابت األخالق 

جمتمٍع  داخ��ل  ألننا  أيضا  مطلوٌب  أم��ٌر 
نحتاج اىل بّث األخالق اجلميلة من احلّب 
واجلامل والسالم والتسامح خاصة ونحن 
واقصائيٍة  حياتيٍة  أخ��الٍق  أزم��ة  نعيش 
التي  املتشّددة  الدينية  اخلطابات  أفرزهتا 
بوصفها  األخ��الق  بن  العالقة  مهشت 
معرفًة وضوح الباطن مع الظاهر وإعالء 
الصحيح  ال��ت��رّصف  يف  السجية  ش��أن 
واحلركة  والكالم  بالّلفظ  االهتامم  وبن 
يمكن  وما  وغرها  الصورة  وأوص��اف 
داخل  األخالق  حماسن  حتت  يندرج  أن 
فإن  سّيئاٍت،  من  يعاكسها  وما  املجتمع 
ترّصفه  يف  يكون  أاّل  األوىل  هو  املثّقف 
سيئات  تعني  ال  التي  بالسيئات  ييش  ما 
مثقفًا  كونه  القدوة  سيئات  بل  العادات 
وتضمينه  النص  اح��رتام  عدم  وسيئات 
يف  ومؤّثرًا  منتجًا  كونه  الفرقة  بواعث 
الكلمة  هو  املثّقف  إن  بمعنى  الوسط.. 
بداًل  يقود  أن  جيب  الذي  وهو  الصادقة 
من إولئك الذين استغلوا الكلمة والثقافة 
اآلخر  إلزاح��ة  التعصب  يكون  أن  يف 
يعيش  اآلن  العامل  جعل  ما  وهو  وقتله 
حالة الذعر من أعامل القتل التي جاءت 
بحسب  لنصٍّ  م��ؤّوٌل  قاهلا  كلمة  بسبب 
اجتهاده، فضاعت منه أخالقه التي حتّتم 

عليه االلتزام هبا كونه مثقفًا ومنتجًا لنصٍّ 
ناٍر  اىل  فتحّول  مضيئًة  شعلًة  سيكون 

تنبعث من براكن الكراهية.
كلمٍة وأخرى هي أخالق  الفرق بن  إن 
وهبذا  وغايته  وصدقه  كاتبها  أو  ناطقها 
أن  األشمل هو  بمعناها  األخالق  تكون 
تكون سائرًة يف طريق اجلامل ال يف طريق 
إحراق احلقول اإلنسانية.. ولذا نرى إن 
وحن  األخ��الق  من  خيلو  اآلن  الكالم 
كمثقٍف  وكاتبه  ناطقه  إن  ن��رى  ندّقق 
معناه  ظ��الم  حتت  خيّبئ  ن��صٍّ  منتج  أو 
من  النار  ترّسب  اىل  يؤّدي  أن  يمكن  ما 
حالة  اىل  يشٍء  كّل  ليتحّول  املعنى  هشيم 
املجتمع،  ضياع  وبالتايل  الالاستقرار  من 

ألن الثقافة أصبحت بال أخالق.
إن احلياة اليوم حتتاج اىل قائٍد مثّقٍف يعي 
الواقع  هذا  إزاء  األخالقية  مسؤوليته 
الذي  اآلخر  أخالقية  ال  بسبب  امل��رتّدي 
دخل من بوابة الثقافة وخاصة الدينية منها 
ليرسق العقل الذي مل ينضج فتخلخلت 
والعاطفة  العقل  بن  الوسطى  املنطقة 
فتحّول العقل هنا اىل أداٍة النتشار الكلمة 
أو  فٍم  من  خرجت  التي  األخالقية  غر 
احرتف  ألن��ه  اجل��امل  قتل  يريد  من  قلم 

التعّصب بامتياز.

14

ول
يل

ا
20

17

44



مقاالت

أعتاد العرب ىف العهد اجلاهىل عىل تسمية أبنائهم بأسامء خشنة؛ 
وتسمى  وحنضلة،  وسنان  ومرض  وعلقمة  ورضار  كحرب 
عبيدهم بأسامء حمببه مثل مبارك \ أمن \ الفضل \ مفرج وإذا 
وعبيدنا  ألعدائنا  أبناءنا  )نسمى  أجابوا  السبب  عن  سألوا 
ُبرّشَ عبد املطلب جد رسولنا األكرم )صىل  ألنفسنا(، وعندما 
اهلل عليه وآله( بوالدة حفيده قال )سموه حممًدا فأين أرجو أن 
حيمده الناس( ومنها ُنحت االسم كأمحد وحممود وحامد ومحد 

وىف مرص حممدين و محدين.
أسامء  عىل  أبنائهم  بتسمية  يتفاءلون  واليهود  املسيحين  ان  كام 

أنبيائهم ورسلهم وقديسيهم؟
وقد ذكر أبن اجلوزي: ) ان كل مسمى من االسامء له حظ من 

أسمه(.
العراق عامة وبغداد  العثامين خالل حكمه يف  العهد  وقد ترك 
خاصة أسامء الزالت باقية حلد الساعة أمثال: )هبجت، ثروت، 
االسامء  هذه  شاعت  وملا  رأف��ت(؛  صفوت،  شوكت،  عّفت، 
ىف عموم بلدان اهلالل اخلصيب ومرص كذلك؛ حينها اختذت 
الساكنة  التأنيث  تاء  أبدال  العربية  باللغة  تعنى  التى  املجامع 

بالتاء املدورة فأمست االسامء كالتايل: عفة، حكمة، ثروة.
ومن معامل التسميات العثامنية )االسامء املرّكبة( وهي دليل عىل 
إبراهيم  مثل:  اجليش  وقادة  الدولة  رجال  خصوصا  الفخامة 
صالح  عاصم،  مصطفى  فهمى،  حسن  فوزى،  حسن  حقي، 
زكى، عىل غالب، بكر صدقي( فهذه االسامء متثل أساًم واحدًا 

من غر االب؟!
أما النساء فكن يلقبن باخلواتن ومفردها خاتون ومنها :هيبت، 

راغبة، عادلة وتلحق هبا خاتون.
بأسامء  أبناءها  تسمى  اجلاه  وذوات  امليسورة  العوائل  وكانت 
شهاب  الدين،  نجم  الدين،  سعد  الدين،  )صفاء  ك�  مميزة، 

الدين، برهان الدين( كمثال النتساهبم لإلسالم احلنيف.
أسامء  أو  أسامئهم  عىل  يرتضون  ال  األشخاص  بعض  أن  كام 
ّابائهم فيحاولون تبديلها وهى ليست هينة بسيطة كام يتصورها 
البعض )مارثون شاق( ومن اشرتاطات دائرة النفوس أن يبقى 
حرف من االسم القديم رشيكًا لالسم اجلديد، وإذا انتقلنا اىل 
الطبقة الوسطى جتد االسامء كام هى بدون اضافات مثل )حممد، 
عيل، أمحد، زكي(؛ ولكن من باب التجّمل يلحق هبا أسم أخر 
مثل حممد ابو جاسم وأمحد أبو شهاب وعيل أبو حسن وهذه 
بالعراق فقط، ومن باب التحبب، تصغر االسامء، فُينادى عىل 

حممد محودي وعىل حسن حسوين وهكذا. 
)رج��ب،  مثل  تربكًا  له  اس��اًم  الشهور  أخت��ذ  من  منهم  أن  كام 
شعبان، رمضان(، ومنهم من سمى أوالده عىل أسم الضواري 
مثل )سبع، نمر، فهد، ذيبان، ثعبان(، وهناك من االسامء مثل 
)جدوع، خليبص، زباله، خريبط، شنته، موشنه(، حيث كانت 
هذه األسامء تتخذها بعض العوائل اساًم تدرأ به عيون احلساد 

وهلا حساباهتا فيه.

عبد الهادي الزعر بعُض الشيِء عن األسماء
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* تعترب قرنية العن يف جسم اإلنسان، اجلزء الوحيد الذي ال يصله الدم أبدًا.
* كمية احلرارة املنبعثة من جسم اإلنسان العادي يف اليوم الواحد، تكفي لتسخن أربعن لرتًا من املاء 

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

* يقطع الدم يف جسم اإلنسان، بام يعادل مسافة تسعة كيلومرتات يوميًا يف الرشاين واألوردة.
* يوجد يف جسم اإلنسان حوايل مخسة وعرشين بليون كرة دموية. 

* طول األوعية الدموية يف جسم اإلنسان حوايل ستمئة ألف كيلومرت. 
* يستخدم اإلنسان أثناء الكالم ما بن سبعن وثامنن عضلة. 

* حيتوي حاجب اإلنسان ما بن )450 - 600( شعرة. 
* أثناء العطس، تتوقف مجيع أجهزة اجلسم عن العمل بام فيها القلب. 

* ال يستطيع اإلنسان دغدغة نفسه.
* عند الشعور باخلوف، يفرز جسم اإلنسان كميات مضاعفة من شمع األذنن.

 * لكل إنسان رائحة مميزة متيزه عن سائر البرش، باستثناء التوأم املتطابق، اللذين يتمتعان بنفس الرائحة. 
* يستخدم اإلنسان للعبوس حوايل أربع وثالثن عضلة، بينام يستخدم سبع عرشة عضلة أثناء التبسم.

 * يرتكز العدد األكرب من العظام، يف اليدين والقدمن.
 * تستطيع الرئة اليمنى استيعاب كمية هواء أكثر من الرئة اليرسى. 

* يقيض اإلنسان حوايل ثلث عمره يف النوم. 
* يستطيع أنف اإلنسان التفريق بن حوايل500 ألف رائحة متلفة. 

* إذا تعرض اجلسم للجفاف، وفقد أكثر من عرشين باملئة من السوائل املوجودة فيه، فإنه يموت. 
* يبقى حجم العينن ثابتًا، منذ والدة اإلنسان حتى وفاته، بينام األجزاء األخرى كاألنف واألذنن، 

يكربان مع التقدم بالعمر.
 * حاستا الشم واللمس لدى الرجل، أضعف مما هي لدى املرأة. 

*  حيتوي جسم اإلنسان عىل ستة لرتات من الدم. 
* عدد عظام جسم اإلنسان 206 عظمة. 

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

الواحة

معلومات عن جسم اإلنسان

طيار«  »كابتن  برتبة  عراقية  امرأة  أول  حداد(  )جوزفن  تعد 
وقادت طائرة مدنية عام 1949، يف تلك احلقبة من الزمن يوم 
كان العامل منشغال بمحو آثار احلرب العاملية الثانية التي دمرت 
من  كثر  يف  االستعباد  حالة  تعيش  املرأة  وكانت  اوربا،  معظم 
العراقيات  النساء  كانت  بينام  عامًا،   68 قبل  أي  العامل،  دول 
يعشن ظروفًا أفضل، حتى استطاعت هذه العراقية قيادة طائرة 
مدنية، متقدمة عىل سائر األقطار العربية ودول أخرى يف العامل.

إعداد/ حممد محزة جرب

أول امرأة عراقية تقود طائرة 1949
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صورة وتعليق

اعلم يا ولدي العزيز...
ان االعامل تنظر عند اهلل عز وجل ، وال خيفى عليه يشء وهو عىل كل يشء قدير ، فال جتعل موصلتك اال ملن يكون حجة عليك 
يوم القيامة ، وان ال يكون بوجودك غريبًا .  واعلم يا ولدي ... ان الغربة يف ستة مواِطن املسجد غريب بن قوم ال يصلون فيه ، 
واملصحف غريب يف دار قوم ال يقرؤون منه ، والقرآن غريب يف جوف فاسق ، واملرأة املسلمة غريبة يف يد رجل فاسق ظامل يسء 

اخللق ، والرجل املسلم الصالح غريب يف يد امرأة ردية سيئة اخللق ، والعامل غريب يف قوم ال يسمعون منه .
واعلم يا ولدي ... إن اهلل تعاىل ال ينظر إليهم يوم القيامة .

وهذا لك ... يا ولدي ...

إذا خانني التعبير... فال يخونك التفسير

آية اهلل الشيخ ابراهيم المحالتي )رضوان اهلل تعالى عليه(

الواحة

أنا أقول: 5+5=10
أنت تقول: 4+6=10

هو يقول: 3+7=10
هي تقول: 2+8=10

و أنتم تقولون: 1+9=10
الكل صح لكن بطرق متلفة، إدا خالفتك.. ال يعني أنني عىل 

خطأ.. أو أنك عىل خطأ.. اختالف وجهة نظر فقط.. االحرتام 
والتقدير واجب والنتيجة و احلل وأحد

* أما معظم مشاكلنا فتقع لسببن:
1-مقصود مل يفهم..

2-مفهوم مل يقصد .. !
* واحلل خطوتن :

1-أستفرس عن قصده..
2-و أحسن الظن به.

* وقد ذكر اهلل هدا احلل يف سورة احلجرات : 
َناِدِمَن{ َفَعْلُتْم  َما  َعىَل  َفُتْصبُِحوا  بَِجَهاَلٍة  َقْوًما  ُتِصيُبوا  َأْن  ُنوا  }َفَتَبيَّ
إِْثٌم{ نِّ  َبْعَض الظَّ إِنَّ  نِّ  َن الظَّ َكثًِرا مِّ اْجَتنُِبوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأيُّ }َيا 

* واملعنى و اخلالصة من ذلك؟
إذا خانني التعبر... فال خيونك التفسر!!
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