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نتطّلُع لغٍد أفضٍل

وكأن فت��وى اجله��اد الكفائي التي بس��ببها غّرت س��ر املع��ارك مع داعش 
م��ن الدف��اع اىل اهلجوم واالنتص��ار والتحرير، لن تتوقف عن��د حترير كامل 
االرايض العراقي��ة بل اهنا اعطت زمخًا وقوًة للم��يّ قدما نحو اهلجوم عىل 
الفس��اد وحترير دوائ��ر الدولة من هذه االفة الفتاكة حي��ث كان هلا الدور يف 
ا االساليب وحققنا العدالة يف وأد  اطالة امد االرهاب يف العراق فاذا احس��نّ
الفس��اد من جذوره نكون قد حققنا مكاس��با عظيمة وضمّن��ا لنا ولالجيال 

القادمة غد افضل من اليوم واألمس .
الفس��اد الذي بّح ص��وت املرجعية من خالل خط��ب اجلمعة ونصائحها يف 
رضورة معاجلته النه املنبع الذي يتغذى منه االرهاب اليوم باتت كل السبل 
متاح��ة لذل��ك وجيب ان يؤخ��ذ باالعتبار كل من حياول اس��تخدام مس��الة 
مكافح��ة الفس��اد كدعاي��ة انتخابية فمثل هؤالء س��يعاودون الفس��اد اذا ما 
سنحت هلم االنتخابات بالعودة اىل املسؤولية ، جيب ان تكون النوايا سليمة 
وخالص��ة لوجه اهلل م��ن اجل النهوض هبذا البلد ال��ذي عانى من االزمات 

والويالت بسبب اجندة داخلية وخارجية.

افتتاحية 
العدد

جملة اسبوعية تصدر عن شعبة النرش - قسم االعالم - العتبة احلسينية املقدسة  
*رقم األعتامد يف نقابة الصحفيني العراقيني )896(رقم االيداع يف دار الكتب 

والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009   
*لألستفسار يمكنكم زيارة مقر املجلة يف احلائر احلسيني أو عن طريق هاتف املجلة

                                                                                                                          07711173603
*إرسال مشاركاتكم عرب الربيد االلكرتوين

www.a h r a r .imamhussain.org  من موقع املجلة  )pdf(حتميل املجلة االلكرتونية*
a h r a r w e e k l y 2017 @ g m a i l. c o m
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معرض كربالء الدولي االول من نوعه في المحافظة
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) 47 ( ويستعجلونك بالعذاب املتوعد به .وذلك أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أخربهم أن العذاب أتاهم فقالوا 
فأين العذاب فاستعجلوه ولن خيلف اهلل وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون .

 ) 48 ( وك��م م��ن أهل قرية أمليت هلا كام أمهلتكم وهي ظاملة مثلكم ث��م أخذهتا بالعذاب وإيل املصر وإىل حكمي 
مرجع اجلميع .

) 49 ( قل يا أهيا الناس إنام أنا لكم نذير مبني أوضح لكم ما أنذركم به .
) 50 ( فالذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم مغفرة ورزق كريم الكريم من كل نوع ما جيمع فضائله .

) 51 ( والذين س��عوا يف آياتنا بالرد واالبطال معاجزين مس��ابقني مش��تاقني للس��اعني فيها بالقبول والتحقيق من 
عاجزه فأعجزه إذا سابقه فسبقه ألن كال من املتسابقني يطلب اعجاز االخر عن اللحاق به وقرئ معجزين بالتشديد 

أولئك أصحاب اجلحيم النار املوقدة .
) 52 ( وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي .

اآلي��ة يعني أنه م��ا من نبي متنى مفارقة ما يعانيه من نف��اق قومه وعقوقهم واالنتقال عنه��م إىل دار اإلقامة إال ألقى 
الش��يطان املع��رض بعداوته عند فق��ده يف الكتاب الذي انزل عليه ذم��ه والقدح فيه والطعن عليه فينس��خ اهلل ذلك 
م��ن قل��وب املؤمنني فال يقبله وال يصغ��ي إليه غر قلوب املنافقني واجلاهلني وحيك��م اهلل آياته بأن حيمي أولياءه من 
الض��الل والع��دوان ومتابعة أهل الكف��ر والطغيان الذين مل ي��رض اهلل أن جيعلهم كاألنعام حت��ى قال بل هم أضل 

سبياًل، وأما قوله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول 
 ) 53 ( ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة قال يعني الذين يف قلوهبم مرض قال شك والقاسية قلوهبم وإن الظاملني لفي 

شقاق بعيد .
) 54 ( وليعل��م الذي��ن أوتوا العلم أن��ه احلق من ربك إن القرآن هو احلق النازل من عن��د اهلل فيؤمنوَن به فتخبت له 

قلوهبم باالنقياد واخلشية وإن اهلل هلاد الذين آمنوا إىل رصاط مستقيم .القمي إىل األمام املستقيم .
) 55 ( وال يزال الذين كفروا يف مرية منه .

القمي أي يف ش��ك من أمر املؤمنني عليه الس��الم حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم القمي العقيم 
الذي ال مثل له يف األيام .

ن َقْرَيٍة  وَن }احلج/47{ َوَكَأيِّن مِّ َّا َتُعدُّ ٍة ممِّ ُ َوْعَدُه َوإِنَّ َيْوًما ِعنَد َربَِّك َكَأْلِف َس��نَ ِلَف اهللَّ َوَيْس��َتْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذاِب َوَلن خُيْ
ِذيَن  بنٌِي }احلج/49{ َفالَّ اَم َأَنا َلُكْم َنِذيٌر مُّ ��اُس إِنَّ ا النَّ َ ا َوإيَِلَّ امْلَِصُر }احلج/48{ ُقْل َيا َأهيُّ ��ا َوِهَي َظامِلٌَة ُثمَّ َأَخْذهُتَ َأْمَلْي��ُت هَلَ
ِحيِم  ِذيَن َسَعْوا يِف آَياتَِنا ُمَعاِجِزيَن ُأْوَلئَِك َأْصَحاُب اجْلَ ْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريٌم }احلج/50{ َوالَّ اِت هَلُم مَّ احِلَ آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
ْيَطاُن  ُ َما ُيْلِقي الشَّ تِِه َفَينَسُخ اهللَّ ْيَطاُن يِف ُأْمنِيَّ ُسوٍل َواَل َنبِيٍّ إاِلَّ إَِذا مَتَنَّى َأْلَقى الشَّ }احلج/51{ َوَما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِمن رَّ
ْم  َرٌض َواْلَقاِسَيِة ُقُلوهُبُ ِذيَن يِف ُقُلوهِبِم مَّ لَّ ْيَطاُن ِفْتَنًة لِّ ُ َعِليٌم َحِكيٌم }احلج/52{ لَِيْجَعَل َما ُيْلِقي الشَّ ُ آَياتِِه َواهللَّ ِكُم اهللَّ ُثمَّ حُيْ
ْم  بِّ��كَ َفُيْؤِمُنوا بِِه َفُتْخبَِت َلُه ُقُلوهُبُ قُّ ِمن رَّ ُه احْلَ ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َأنَّ اٍق َبِعيٍد }احل��ج/53{ َولَِيْعَلَم الَّ امِلنَِي َلِفي ِش��قَ َوإِنَّ الظَّ
اَعُة َبْغَتًة َأْو  ْنُه َحتَّى َتْأتَِيُهُم السَّ ِذيَن َكَفُروا يِف ِمْرَيٍة مِّ ْسَتِقيٍم }احلج/54{ َواَل َيَزاُل الَّ اٍط مُّ ِذيَن آَمُنوا إىَِل رِصَ َ هَلَاِد الَّ َوإِنَّ اهللَّ

َيْأتَِيُهْم َعَذاُب َيْوٍم َعِقيٍم }احلج/55{ 

سورة الحج
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لنختِم القرآن الكريم 



ولَِد    اهلدى    فالكائنات    ضياُء      
                           وفُم     الزماِن     تبّسٌم      وثناُء

الروح    واملأل    املالئك    حوله   
                              للدين     والدنيا     به      برشاُء

والعرُش   يزهو   واحلظرة   تزدهي   
                             واملنتهى     والسدرُة      العصامُء

وحديقُة   الفرقاِن   ضاحكُة    الربا   
                             بالرتمجاِن   شذّيٌة        غّناُء

ينقل املؤرخون املسلمون أن النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله( قد ولِد يف مّكة املكرمة، عند طلوع الفجر من يوم اجلمعة، السابع 
عرش من ربيع األول عام الفيل، وقد ولد خمتونًا فأعجب به جده عبد املطلب وقال: ليكونن البني هذا شأن عظيم. فقد ظهرت 
ل��ه )صىل اهلل علي��ه وآله( آيات ومعاجز عند والدته يتع��ذر حرصها، وال غرو فإن اهلل تعاىل جعل لرس��له وأنبيائه والعظامء من 
خلقه مميزات ومعاجز خصهم هبا قبل وبعد أن يولدوا، مثلام جعل خلليله إبراهيم، وكليمه موس��ى، وروحه عيس��ى )صلوات 

اهلل وسالمه عليهم(.
وكذلك أحاط الرس��ول الكريم وخاتم النبيني بمعاجز مماثل��ة، وكان منها: انكباب األصنام يف الكعبة الرشيفة عىل وجهها عند 

والدته، ومنها: ارجتاج إيوان كرسى وتصدعه وسقوط أربع عرشة رشفة من قرص امللك أنوشروان. 
ومنها: ظهور شعاع نور من البيت الذي ولد فيه إىل عنان السامء.

ومنها: ما رأى بعض علامء اليهود، ليلة والدته )صىل اهلل عليه وآله( من حركة بعض النجوم وانقضاضها فقالوا: يف هذه الليلة 
ولد نبي فإنا نجد عالماته يف كتبنا. 

ومنها: منع الشياطني من الصعود إىل السامء واسرتاق السمع، كام كانوا عليه، ورمجهم بالكواكب والشهب. 
ومنها: مخود نران معابد فارس، وما مخدت منذ ألف عام. 

ومنها: رؤيا املؤبذان كاهن املجوس وحاكمهم. 
ومنها: بحرة ساوة. 

ومنها: فيضان وادي الساموة. 
ومنها: إنفاذ عمر بن بقيلة إىل الكاهنني، شق، وسطيح، وإخبارمها عن قرب والدة النبي )صىل اهلل عليه وآله( وظهوره، والقصة 
مش��هورة وكذلك تنبأت زرقاء الياممة الكاهنة املش��هورة، وهناك قّصة مروية عن نّيتها مع س��طيح الكاهن بقتل آمنة قبل والدة 

النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله(.
ويروى أّنه ملا محلت الس��يدة آمنة بنت وهب بالنبي )صىل اهلل عليه وآله(، قالت: س��معت قائاًل يقول يل: إنك قد محلت بس��يد 
هذه األمة، وخر الربية، فإذا ولدته فقويل: أعيذك بالواحد من رش كل حاس��د، وس��ميه حممدًا، فإن اسمه يف التوراة حامد، ويف 

اإلنجيل أمحد، حيمده أهل الساموات واألرض، واسمه يف القرآن حممد.

قب�صاٌت من نوِر امل�صطفى



األمُر بالمعروف والنهي عن المنكر هو  االيمان  معنى 
اهلل  بدعوة  االيمان 
لالعتصام  لالمة  تعالى 
هذه  تكون  وان  بحبله 
ومتفقة  مجتمعة  االمة 
هناك  ألن  متفرقة  وغير 
آية سبقت هذه االية ُذِكَر 
ِبَحْبِل  )َواْعَتِصُموا   : فيها 
ُقوا(  َتَفرَّ َوال  َجِميعًا  ِه  اللَّ
هذه  وصف  لدينا  فهنا 
االمم  خير  بأنها  االمة 
ومقيدة  مرتبطة  ألنها 
تأمر  بأن  بااللتزام 
عن  وتنهى  بالمعروف 

المنكر 00

الباقر  االمام  يقول 
االمر  )ان  السالم(:  )عليه 
عن  والنهي  بالمعروف 
المنكر فريضة عظيمة بها 

تقام الفرائض(...

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي

في 12/ربيع االول/1439هـ الموافق 2017/12/1م 

ربيع  شهر  من  عرش  السابع  اليوم  يف 
ذكرى  يصادف  رواي��ة-  – عىل  األوىل 
والدة النبي االكرم )صىل اهلل عليه وآله 
وسلم( الذي جاهد يف اهلل حق جهاده 
وتأمر  اخل��ر  اىل  تدعو  ام��ة  الخ���راج 
باملعروف وتنهى عن املنكر لتكون خر 

امة اخرجت للناس..
وكان من املبادئ املهمة التي سعا النبي 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( حق سعيه 
يف  وفاعلة   حيوية  وجعلها  إلحيائها 
املجتمع  اص��الح  ويف  الفرد  اص��الح 
مبدأ  وه��و  أال  التوحيد  دع��وة  ون��رش 
والنهي  باملعروف  األمر  هو  وواج��ب 

عن املنكر.. 
وتلك  اجل��ه��اد  ذل��ك  ه��و  م��ا  وسنبني 
املبادئ املهمة التي سعا النبي )صىل اهلل 
جلعل  خالهلا  ومن  وسلم(  وآله  عليه 
امة االسالم خر االمم مقيدة برشوط 
املبادئ  من  جمموعة  بالتزام  مرشوطة 
املهمة.. ونحن اليوم بأشد احلاجة إليها 
لكي نؤدي هذا الدور يف اصالح الفرد 
َخْرَ  )ُكْنُتْم   : تعاىل  قوله  يف  كام  واالمة 

بِامْلَْعُروِف  َتْأُمُروَن  ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس  ٍة  ُأمَّ
.)ِ َوَتْنَهْوَن َعْن امْلُنَكِر َوُتْؤِمُنوَن بِاهللَّ

اآلية  مفردات  معاين  بعض  هنا  نذكر 
ُأْخِرَجْت  ��ٍة  ُأمَّ َخ��ْرَ  )ُكْنُتْم   : القرآنية 
َعْن  َوَتْنَهْوَن  بِامْلَْعُروِف  َتْأُمُروَن  لِلنَّاِس 

.)ِ امْلُنَكِر َوُتْؤِمُنوَن بِاهللَّ
املؤمنني  حال  متدح  القرآنية  اآلية  كأنه 
الدعوة  اول  يف  االس��الم  ام��ة  وح��ال 
اخرجت  امة  بخر  فتصفها  االسالمية 
مقيد  ال��وص��ف  ه��ذا  ولكن  للناس، 
من  بمجموعة  ب��االل��ت��زام  وم���رشوط 

املبادئ والواجبات..
عىل  االية  مفردات  بعض  معاين  نذكر 
للعالمة  امليزان  تفسر  ما ورد يف  ضوء 

الطباطبائي رمحه اهلل :
ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس( : معنى  )ُكْنُتْم َخْرَ ُأمَّ
االخراج هو بمعنى الظهور أي انه كنتم 
خر امة اظهرها اهلل تعاىل للناس، يعني 
هذه االمة تكّونت وظهرت للناس باهنا 
خر امة من خالل االلتزام هبذه املبادئ 

الثالثة..
املفرسين  بعض   )ِ بِ���اهللَّ )َوُت��ْؤِم��ُن��وَن 
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وبتوحيده  تعاىل  باهلل  االيامن  بأنه  يذكر 
امليزان  تفسر  صاحب  ولكن  ودينه، 
معنى  نكته مهمة وهو  اىل  النظر  يلفت 
تعاىل  اهلل  بدعوة  االي��امن  هو  االي��امن 
لالمة لالعتصام بحبله وان تكون هذه 
االمة جمتمعة ومتفقة وغر متفرقة ألن 
فيها  ُذِك��َر  االية  هذه  سبقت  آية  هناك 
َوال  مَجِيعًا   ِ اهللَّ بَِحْبِل  )َواْعَتِصُموا   :
االمة  هذه  وصف  لدينا  فهنا  ُقوا(  َتَفرَّ
ومقيدة  مرتبطة  ألهنا  االمم  خر  بأهنا 
بااللتزام بأن تأمر باملعروف وتنهى عن 
اهلل  بحبل  وتعتصم  باهلل  وتؤمن  املنكر 

تعاىل جمتمعة متحدة غر متفرقة..
ُقّدم  ملاذا  وهي  مهمة  مسألة  اىل  نلتفت 
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األم��ر 
بعض  يبني  تعاىل؟!  ب��اهلل  االي��امن  عن 
االمر  امهية  اىل  اشارة  فيه  انه  املفرسين 
لنرش  املنكر  ع��ن  والنهي  باملعروف 
باهلل  االيامن  وتعزيز  تعاىل  باهلل  االيامن 
القرانية  الناس..فاالية  نفوس  يف  تعاىل 
ت��ري��د ان ت��ب��ني امه��ي��ة واج���ب االم��ر 
نرش  يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
النظام  ترسيخ  ويف  تعاىل  باهلل  االي��امن 

االهلي الكامل..
لذلك جاء هنا هذا التقديم لبيان أمهية 
هذا الواجب االهلي العظيم وانه مقدمة 
بالنسبة اىل اداء هذا الواجب لنرش دعوة 
التوحيد وااللتزام هبا والردع عن خمالفة 
االهلية  والترشيعات  االهلية  القوانني 
لذلك خر امة صالحها خرها مرتبط 
واخراجها  وجمتمعها  افرادها  بصالح 
يف  تساهم  اّم��ة  خ��ر  اهن��ا  ع��ىل  للناس 
من  واالم��م  املجتمعات  بقية  اص��الح 
باملعروف  االمر  لواجب  أدائها  خالل 

باهلل  االيامن  وايضًا  املنكر  عن  والنهي 
جمتمعني  متحدين  به  واالعتصام  تعاىل 

ال متفرقني..
هذا  امه��ي��ة  اىل  النظر  ُنلفت  ل��ذل��ك 
االحاديث  خالل  من  ونبني  الواجب 
االمر  وامهية  ومنزلة  مرتبة  الرشيفة 
املنكر ويف نفس  باملعروف والنهي عن 
الوقت ما هي االثار اخلطرة عىل الفرد 
واملجتمع لو ُضّيع وُامهل هذا الواجب 
الدينية  الواجبات  اعظم  فمن  املهم.. 
هو االمر باملعروف والنهي عن املنكر..
فقد ورد يف بعض االحاديث ان االمر 
من  نوع  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
انواع اجلهاد كام ان هناك جهاد بالقتال 
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  فاألمر 
يف  ورد  فقد  اجلهاد  هذا  انواع  من  نوع 
)عليه  ال��ص��ادق  االم��ام  عن  احلديث 
اربعة  عىل  واجلهاد   ....(  : السالم( 
والنهي عن  باملعروف  االمر  انواع عىل 
وشنآن  امل��واِط��ن  يف  وال��ص��دق  املنكر 

الفاسقني..(..
الباقر  االمام  يقول   : آخر  حديث  ويف 
باملعروف  االمر  )ان   : السالم(  )عليه 
هبا  عظيمة  فريضة  املنكر  عن  والنهي 

تقام الفرائض(.
الدينية  الواجبات  بقية  آخ��ر  بمعنى 
قيامها  انام  واحل��ج  والصوم  كالصالة 
اداء  خالل  من  املجتمع  يف  وترسيخها 

هذا الواجب..
االم��ر  )ان   : ال��س��الم(  )عليه  وع��ن��ه 
سبيل  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
فريضة  الُصلحاء  ومنهاج  االنبياء 
وتأمن  ال��ف��رائ��ض  ت��ق��ام  هب��ا  عظيمة 
املظامل  وترد  املكاسب  وحتل  املذاهب 

الظامل  من  وينتصف  االرض  وتعمر 
ويستقيم االمر..(

)عليه  احل��س��ني  االم���ام  ن��ق��ول  نحن 
نربط  االن��ب��ي��اء(  )وارث  ال��س��الم(: 
)عليه  الباقر  االمام  بقول  الصفة  هذه 
ومنهاج  االن��ب��ي��اء  )سبيل  ال��س��الم(: 
)عليه  احل��س��ني  ف��االم��ام  الصلحاء( 
)اين  الغرض  بنّي  خرج  حينام  السالم( 
ظاملًا  وال  مفسدًا  وال  بطرًا  وال  ارشًا  مل 
امة  يف  االصالح  لطلب  خرجت  وانام 
جّدي حممد )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 
اريد ان امر باملعروف واهنى عن املنكر 
اهلل  )ص��ىل  حممد  ج��دي  بسرة  واس��ر 
بن  عيل  ايب  وسرة  وسلم(  وآله  عليه 
ايب طالب )عليه السالم( ( كأن االمام 
اصالح  منهج  ان  يبني  السالم(  )عليه 
واجب  اداء  بواسطة  يقام  ان��ام  االم��ة 

االمر باملعروف والنهي عن املنكر..
ل��ذل��ك اخ����واين ص��الح��ن��ا وص��الح 
املنحرفني  من  جمتمعنا  ومحاية  جمتمعنا 
والفاسدين اخالقيًا وماليًا انام هو بأداء 

هذا الواجب..
وسلم(  وآل��ه  عليه  اهلل  )ص��ىل  والنبي 
االّمة  هذه  يكّون  ان  يف  جاهدًا  سعى 
الوصف  ان  اىل  تشر  القرانية  واآلي��ة 
بخر اّمة اخرجت للناس انام هو مقيد 
ومرشوط بااللتزام فصالحنا و صالح 
جمتمعنا  اف���راد  وص���الح  االم���م  بقية 
ودورنا الذي نؤديه يف اصالح االخرين 
االمر   : أم��ور  بثالثة  مرهون  هو  ان��ام 
وااليامن  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
جمتمعني  بحبله  واالعتصام  تعاىل  باهلل 

متحدين متفقني غر متفرقني..
واحلمد هلل رب العاملني..

7

7

20
17

ول
اال

ن 
نو

كا

صدى الجمعة



ال�صيُخ الكربالئيُّ يتناول منظومة التعاي�ش االجتماعي يف اطار االنتماء الديني الواحد، ويتطّرق 
اىل حقوق االإخوة االإميانية 

تحدَث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي 

صالة  من  الثانية  ُخطبته  في  المقدسة  كربالَء  في  الُجمعة  وإمام  خطيب 

االول/  12/ربيع  في  الشريف  الحسيني  الصحن  في  أقيمت  والتي  الُجمعة 

1439الموافق 2017/12/1م، تحدث سماحته قائال:

اهيا االخوة واالخوات.. 
سبق ان حتدثنا عن منظومة التعايش االجتامعي 
بني ابناء الوطن الواحد.. ثم حتدثنا عن منظومة 
التعايش االجتامعي بني اتباع اهل البيت وابناء 

املذاهب االسالمية األخرى. 
اآلن نتحدث يف املنظومة الثالثة وهي منظومة 
الديني  االنتامء  اطار  يف  االجتامعي  التعايش 
بني  االجتامعي  التعايش  منظومة  او  الواحد 
االخوة يف الدين قال اهلل تبارك وتعاىل يف سورة 
َبنْيَ  َفَأْصِلُحوا  إِْخَوٌة  امْلُْؤِمُنوَن  اَم  )إِنَّ احلجرات: 
ماذا  وَن(،  ُتْرمَحُ ُكْم  َلَعلَّ  َ اهللَّ ُقوا  َواتَّ َأَخَوْيُكْم 
تستبطن هذه العالقة ؟! اآلية القرآنية الكريمة 
والعالقة  الرابطة  طبيعة  وشخّصت  حّددت 
مع  بعضهم  املؤمنني  بني  تقام  ان  جيب  التي 

البعض االخر. 
نحن االخوة يف الدين كيف نتعارش بعضنا مع 
بعضنا  خمالطتنا  تكون  وكيف  االخر؟  البعض 
املؤمنون  االخوة  هؤالء  االخر؟  البعض  مع 
ما هي حقوقهم عيلَّ وما هي حقوقي عليهم؟ 
اآلية  يف  وردت  التي  العبارة  ضمن  كلها  هذه 

القرآنية. 

عالقات  بينهم  البرش  ابناء  اخ��واين  تعلمون 
االب  بني  عالقة  ة  االب��وّ مثاًل  معّينة  تكوينية 
االب  بني  العالقة  طبيعة  نّظم  االسالم  وابنه، 
العالقة  ه��ذه  وأم  أب  م��ن  االخ���وة  واب��ن��ه، 
كذلك  وحقوقا،  نظاما  هلا  أوج��د  االس��الم 
والقبيلة  العشرة  عالقة  او  الزوجية  العالقة 

ونحو ذلك. 
جدًا  مهمة  مسألة  يف  يشرتكون  هم  املؤمنون 
حتى  تعاىل..  باهلل  االيامن  وهي  أال  وحساسة 
اعرف  العالقة؛  تكون  ان  ينبغي  كيف  نعرف 
ان  البد   ، ع��يلَّ للمؤمنني  التي  احلقوق  امهية 
الوجود  رس  يف  معهم  اش��رتك  انني  اع��رف 
وهو  أال  الكون  هل��ذا  اخللق  ورس  االن��س��اين 
هو  هذا  تعاىل..  باهلل  وااليامن  التوحيد  مسألة 
هبذه  معهم  ارتبط  انا  االنساين..  الوجود  رس 

العالقة او الرابطة.
و  العالقة  هل��ذه  وض��ع  تعاىل  اهلل  ان  الش��ك 
ينبغي  وح��دودا  وواج��ب��ات  حقوقا  الرابطة 
عىل  حيافظ  حتى  هبا  يلتزم  ان  املؤمن  لإلنسان 
هذا النظام وحتى حيافظ عىل رّس هذا الوجود. 
ثم بعد ذلك ما هو موقع حقوق عالقة االخّوة 

مع  واالخ  ابنه  مع  االب  عالقة  حقوق  جتاه 
اخيه اللذين يشرتكان من اب وام واحدة.. ما 
هو موقع هذه العالقة ومرتبة العالقة والرابطة 

بني االخوة املؤمنني.
ندّقق  ان  ونحتاج  لكم  ابنّي  املقدمة  هذه  بعد 
اندفاع  هناك  يكون  حتى  املواضيع  بعض  يف 

واهتامم بتطبيق هذه التعاليم.
نحن علينا ان نعّرف هذه العالقة التي تربطني 
مرتكزاهتا  هي  ما  االن  املؤمنني  اخ��واين  مع 
واسسها ومنها انطلق اىل معرفة طبيعة احلقوق 

وطبيعة املعارشة بيني وبني اخواين املؤمنني؟ 
هناك ثالثة اسس تستند اليها هذه العالقة فاآلية 
اَم امْلُْؤِمُنوَن إِْخَوٌة(.. الحظوا هناك  الكريمة ))إِنَّ
ايامنية..  اخّوة  ولدينا  وام  اخّوة نسب من اب 
االيامنية(،  )االخّوة  تعني  الكريمة  اآلية  وهنا 

هناك ثالث مرتكزات :
1- الوالية هلل تعاىل: كل املؤمنون يشرتكون يف 
الوالية هلل تعاىل وانا اشرتك مع اخي يف الوالية 
للنبي )صىل  الوالية  يتفّرع عنها  التي  تعاىل  هلل 
اهلل عليه وآله وسلم( والتي يتفّرع عنها الوالية 
اىل  ونلتفت  السالم(،  )عليه  املعصوم  لإلمام 

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

االمام  االحاديث  بعض  ففي  االش��رتاك  هذا 
اخيك  حق  ادّيت  اذا  املؤمن  اهيا  انت  يقول: 
واذا  وواليتنا..  تعاىل  اهلل  والي��ة  يف  دخلت 
ضّيعت حق اخيك خرجت من والية اهلل تعاىل 

وواليتنا اىل والية الشيطان.
الشيطان..  هو  ألم��ورك  املدّبر  يكون  ان  اىل 
االرتباط  هذا  يكون  كيف  اخ��واين  الحظوا 
هذه  طبيعة  يف  واالساس  املرتكز  هو  ويكون 

العالقة.  
2- احلب هلل تعاىل : اخواين االساس يف طبيعة 
هو  تعاىل  اهلل  مع  واالنقى  االسمى  االرتباط 
احلب هلل تعاىل، ويتفّرع عنه احلب للمؤمنني.. 
أمهية  بيان  ورد يف  احلديث..  هذا  اىل  ونلتفت 
االمام  عن  ورد  ما  الدين  يف  ومرتبته  احلب 
الصادق )عليه السالم( حينام سأله سائل )هل 
ان احلب من الدين( .. وقد أجابه االمام )عليه 
اهلل عز  إن  إال احلب؟(  الدين  : )هل  السالم( 
بُعوين  وَن اهلَل فاتَّ وجل يقول : )ُقل إْن ُكنُتم حُتِبُّ

حُيبِبُكُم اهلُل(.
الدين  ان  او  الدين  من  حبكم  ان  هل  يعني 
حتى  حمرمات  وترك  واجبات  فعل  عن  عبارة 

لو كان ذلك غر مقرون باحلب واملودة ؟ 
وقد أجابه االمام )عليه السالم( بقوله : )هل 

الدين إال احلب؟(
بفعل  االمتثال  أص��ل  ان  يعني  ال��ذي  االم��ر 
من  يبدأ  ان  البد  املحرمات  وترك  الواجبات، 
القلب.. يبدأ من املحبة والعاطفة واملودة الذي 
والطمع  اخلوف  ارتباط  من  ارتقاًء  أكثر  يعترب 

باهلل تعاىل.
كان عنرص احلب تبعًا لذلك االساس واملرتكز 
الذي البد منه النطالق االخوة االيامنية..  فإن 
احلب حينام يكون للمؤمن سيكون باعثًا كافيًا 

اهلدف  نحو  اجل��وارح  مجيع  لتحريك  ووافيًا 
األساس من تقنني عالقة االخوة االيامنية.

التفتوا اخواين اتباعكم ألداء الواجبات نابع من 
حبكم هلل تعاىل والتوفيقات االهلية والنجاح يف 
احلياة والفوز باآلخرة نابع من حبكم هلل تعاىل 
وكأنه احلب احلقيقي الصادق يلزم منه االتباع، 
وان احلب والعاطفة يف القلب املجردة ال ينفع، 
البد ان يكون هناك اتباع هلل تعاىل والنبي )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم( واالئمة االطهار ثم ينتج 
عنه املحبة هلل تعاىل.. ايضًا البد ان يكون لدي 
احلسد  من  قلبي  د  واج��رّ املؤمن  ألخي  حب 
 ... املقيتة  العواطف  من  ذلك  وغر  والبغض 
حينئذ انطلق بقوة ألداء هذه احلقوق ألخواين 

املؤمنني.
3- املشرتكات املهمة بني املؤمنني: 

وتتمثل ب� : 
أ – اهلدف املشرتك      ب- املصالح املشرتكة         

ج- املصر املشرتك
قوية  املؤمنني  ب��ني  العالقة  تكون  ان  الب��د 
ومتينة ألن مصري مرتبط مع مصر املؤمنني 
االخرين، فاذا جاء خر فهو خر للكل، واذا 

جاء رش فهو رش للكل..
املؤمن،  اخي  اح��رتم  حينام  اخ��واين  الحظوا 
وحينام  احلقوق،  له  وأؤدي  معه،  واتواصل 
اتكفله واحبه؛ فاهلل تعاىل يعتربها عبادة فام ُعبد 

اهلل يف يشء افضل من اداء حق املؤمن.
قال:  السالم(  )عليه  عبداهلل  ايب  عن  ورد  فقد 
ومن  اخوانه  حق  عّظم  اهلل  دي��ن  عّظم  )م��ن 

استخف بدينه استخف بإخوانه(.
فاالستهانة بحقوق اخواين املؤمنني والتضييع 
استخف  ومن  تعاىل  اهلل  بدين  استخفاف  هلا 
اّطر  االسالم  لذلك  بإخوانه،  استخف  بدينه 

بنظام حقوقي فيه  العالقة مع االخوان  مسألة 
إلزام ويسأل املؤمن عن هذه احلقوق.

 ِ روى ُمَعىلَّ ْبِن ُخَنْيٍس َقاَل : َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اهللَّ
)عليه السالم( َعْن َحقِّ امْلُْؤِمِن، َفَقاَل: َسْبُعوَن 
ُمْشِفٌق  َعَلْيَك  َفإيِنِّ  بَِسْبَعٍة  إاِلَّ  َك  ُ ُأْخ��ربِ اَل  َحّقًا 
 ، ُ اهللَّ َشاَء  إِْن  َبىَل  َفُقْلُت  َتِمَل..  حَتْ َأالَّ  َأْخَشى 

َفَقاَل )عليه السالم(: 
َو  َيْعَرى  َو  َتْكَتِس  اَل  َو  ��وُع  جَيُ َو  َتْشَبُع  )اَل 
لَِساَنُه  َو  َيْلَبُسهُ   الَِّذي  َقِميَصُه  َو  َدلِيَلُه  َتُكوُن 
ُم بِِه َو حُتِبُّ َلُه َما حُتِبُّ لَِنْفِسَك َو إِْن  الَِّذي َيَتَكلَّ
َكاَنْت َلَك َجاِرَيٌة َبَعْثَتَها لَِتْمَهَد ِفَراَشُه َو َتْسَعى 
َذلَِك  َفَعْلَت  َفإَِذا  َهاِر  النَّ َو  ْيِل  بِاللَّ َحَوائِِجِه  يِف 
 ِ اهللَّ بَِواَلَيِة  َواَلَيَتَنا  َو  بَِواَلَيتَِنا  َواَلَيَتَك  َوَصْلَت 

(. – الكايف 2 : 174 حديث 14-. َعزَّ َوَجلَّ
بسبب  والتأكيد  الشّدة  من  الرواية  هذه  ففي 
ومشتقها  صعوبتها  ورب��ام-   – احلقوق  كثرة 
عىل البعض بحيث يقول االمام )عليه السالم( 
ألصحابه : بانكم ال تتحملون أداءها لو اردت 
وأمهيتها  كثرهتا  باعتبار  بأمجعها  اذكرها  ان 
ولذلك  تعاىل،  اهلل  عند  ومنزلتها  وعظمتها 
االي��امن،  من  عالية  درج��ة  اىل  املؤمن  حيتاج 
والتكامل االخالقي،  النفسانية،  واملجاهدات 
هلا..  والرتويض  للنفس  والتهذيب  والرتبية 
ادائها، ولذلك اكتفى االمام  حتى يتمّكن من 
يقع  لئال  احلقوق  بعض  بذكر  السالم(  )عليه 

عامة املؤمنني يف حرج.
بقية  سنذكر  القادمة  اخلطب  يف  اهلل  شاء  ان 
احلقوق بالتفصيل.. نسأل اهلل ان يوفقنا واياكم 
العاملني  رب  هلل  واحلمد  احلقوق،  هذه  ألداء 

وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.

9

7

20
17

ول
اال

ن 
نو

كا

صدىالجمعة



حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

لإلخوة  العام  املعنى  ه��ذا  ألص��ل  هناَك 
أي  النسبية..  كاإلخوة  عديدة،  تفرعات 
أخو من أب وأم ) شقيق( أو من احدمها 
) غر الشقيق(، وإخوة الوطن أو املدينة أو 
املحلة، وهناك أيضا إخوة توّلدها املعارشة 
توجدها  أو  احلياة  يف  وتنّميها  الطويلة 
الزمالة يف العمل وكام جاء يف املثل الشائع: 

) رب أٍخ مل تلده أمك (. 
لكن هناك ما هو أسمى وأجل - قطعًا - 
من كل ما ذكرت توًا من عالقات توصف 
باإلخوة.. أال وهي اإلخوة يف اهلل تعاىل.. 

وأعني هبا اإلخوة اإليامنية. 
)الوالية هلل تعاىل(

الوجود هو خالق  الوجود وموجد   أصل 
املؤمنون  ويرجع  وجل،  عز  اهلل  األك��وان 
مجيعًا اىل والية اهلل تعاىل؛ والوالية بمعنى 
الطاعة،  ولزوم  الترصف  وحق  القّيومية 
وقد حرص القرآن الكريم حق الوالية باهلل 
تعاىل، واهلل تعاىل قد منح هذا احلق ووهبه 
واألئمة  وآل���ه(،  عليه  اهلل  صىل   ( للنبي 

املعصومني )عليهم السالم( .
)عليهم  املعصومني  األئ��م��ة  واىل  فمن 
عليه  اهلل  صىل   ( النبي  واىل  فقد  السالم( 
وآله وسلم (، ومن واىل النبي األكرم فقد 
بالعكس  والعكس  وج��ل،  عز  اهلل  واىل 

والعياذ باهلل.

)احلب هلل تعاىل(
هذا  رائ��ع  كم  احل��ب؟(  إال  الدين  )وه��ل 
احلديث املروي عن اإلمام الصادق )عليه 
املحبة  مفهوم  م��ن  يشيعه  ب��ام  ال��س��الم(، 
يفشيه  وبام  الناس،  بني  والتآخي  والتواّد 
والرتاحم  والوئام  لأللفة  سامية  معان  ّمن 
يف احلياة.. نعم هذا هو دين اإلسالم احلق. 
وننتهي  صلوات،  نؤدي  أن  الدين  فليس 
نحب  أن  الدين  بل  فقط..  حمرمات  عن 
ومن  بالقلب  مرتبطة  املسألة  تعاىل،  اهلل  يف 
نكون  أن  يعنيه  فيام  هذا  ويعني  القلب؛ 
 .. لآلخرين  وحبنا  عواطفنا  يف  صادقني 
خملصني هلم .. متوددين اليهم، ال أن نكون 
نتعاطى  أو  دنيوية  مكاسب  يف  طامعني 
التجار..  معاملة  تعاىل..  هلل  اهلل  يف  بحبنا 

رجاء الربح الدنيوي.
حسن  أي  امل��ع��ام��ل��ة..  إال  ال��دي��ن  وه��ل 
ومجيل  اآلخرين  مع  تعاملنا  يف  األخالق 
اإلسالمي،  ديننا  جوهر  وهو  معارشهتم، 
وأن النبي األكرم صىل اهلل عليه وآله خّلص 
مكارم  ألمتم  بعثت  إنام   ( بقوله:  رسالته 
وتعاىل  اهلل سبحانه  قال  (، حتى  األخالق 
بقوله:  وآل��ه  عليه  اهلل  صىل  نبيه  واصفا 
)َوإِنََّك َلَعىَل ُخُلٍق َعِظيٍم (، لكن مع األسف 
هناك بني الناس نلمس الكثر من التمّسك 
لّب  ومفردها:  اللباب؛  وترك  بالقشور، 

اليشء.. قلبه .. عقله.. َجْوَهره.
)مشرتكات بني املؤمنني(

فيام  عديدة  مشرتكات  هناك  للمؤمنني  إن 
بينهم .. مشرتكات متس صميم وجودهم 
ثوابًا  آخرهتم  عىل  بعد  فيام  وتؤّثر  باحلياة، 
..ك��اهل��دف  امل��ش��رتك��ات   وه��ذه  وعقابا، 
واملصر  املشرتكة،  واملصالح  امل��ش��رتك، 
املشرتك، وهذا طبعًا  يلقي باملسؤولية عىل 
أكرب،  اهتامما  منه  ويتطلب  املؤمن،  عاتق 
ينفعهم  وما  يرضه،  حتام  يرضهم  ما  ألن 
ينفعه، وورد يف احلديث النبوي الرشيف: 
) ومن تقوى اهلل عز وجل أن هيتمَّ املسلُم 

بأمور املسلمني(.
االهتامم  وج��وب  تعاىل  اهلل  ف��رض  وق��د 
أن  املسلم  ع��ىل  أي  املسلمني؛  ب��أم��ور 
عن  يتجرد   .. الشخصية  مصاحله  يتجاوز 
اآلخرين  آالَم  يستشعر  أن  فيحاول  أناه، 
واإلحسان  مشاركتهم  وحياول  وآماهَلم، 

اليهم عىل قدر استطاعته.
فعن اإلمام الصادق ) عليه السالم ( يروى 
أنه  عن رسول اهلل ) صىل اهلل عليه وآله(، 
بأمور  االهتامم  بوجوب  يتعلق  ما  يف  قال 
املسلمني ، قال : من أصبح ال هيتم بأمور 

املسلمني فليس بمسلم (.
واخرًا فقد جاء يف املثل أيضًا :) من ُحلقت 

حلية جاٍر له فليسكب املاء عىل حليته!(.  

من وحِي خطبِة الجمعة

بقلم: طالب عباس الظاهر األخوُة اإليمانيُة



غسل االحرام هل هو مستحب ام واجب؟ وهل يجزي عن الوضوء ؟
الجواب: مستحب ويجزي عن الوضوء .

هل المالك في انتهاء وقت صالة الصبح طلوع الشمس أم وصول 
نورها إلى االرض؟

سؤال العدد السابق

سؤال العدد
أوقاُت الفرائض اليومية )1(

حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

السؤال: ما حكم الصالة خلف من اقامها 
قبل دخول الوقت ؟

اجلواب: ال جيتزي هبا حينئٍذ .

السؤال: هل االستيقاظ الداء صالة الفجر 
ان  املكلف  عيل  جيب  انه  هل  أي  واجب، 
يؤقت املنبه )الساعة( او ما اشبه اليقاظه؟

يف  ن��وع��ًا  ت��رك��ه  ع��ّد  اذا  نعم  اجل����واب: 
استخفاف بالصالة وهتاونًا يف ادائها.

السؤال: مريض يعاين من بعض احلاالت 
النفسية والعصبية وياخذ عالجات خمدرة 
بعض  عليه  تفوت  ولذلك  امل��رض  هل��ذا 
الصلوات بسبب النوم الطويل او نوع من 
حاالت اخلمول والتخدر فهل عليه اثم يف 

ذلك وما حكم قضاء هذه الفروض؟
بصالته  مستخفًا  يكن  مل  اذا  اجل���واب: 
فاليشء عليه، نعم اخلمول والتخدر ليس 
يلزمه  تقدير  اي  الصالة وعىل  لرتك  عذرًا 
ذلك  بسبب  الصالة  من  تفوته  ما  قضاء 

كله.

به  يطول  ع��ذرًا  يعّد  النوم  هل  السؤال: 
الليل  بعد منتصف  ما  اىل  العشاءين  وقت 

وقبل الفجر؟
اجلواب: نعم، بمعنى انه لو نام عن صالة 
املغرب والعشاء ومل يستيقظ حتي انتصف 

الليل لزمه االتيان بالصالتني اداًء.

يمكن  ال  حرجة  اوق��ات  هناك  السؤال: 
للمصيل فيها معرفة الوقت )هل انتهى ام 

ال( فام هي وظيفة املصيل يف هذه احلالة؟
ان  االويل  واالح���وط  هبا  ي��أيت  اجل���واب: 

تكون بنية االعم من االداء والقضاء.

السؤال: مامقدار فضيلة صالة املغرب؟
يف  وهو  املغربية  احلمرة  زوال  اجل��واب: 

بالدنا يقارب ساعة بعد الغروب.

نومه  واستغرق  االنسان  نام  اذا  السؤال: 

وقت صالة الصبح هل يؤثم وهذا يتكرر 
مرارًا؟

اجلواب: اذا حدث ذلك اتفاقًا فال اثم عليه 
واما تكرره فربام يكشف عن االستخفاف 

بالصالة.

مكان  او  السويد  دولة  يف  يوجد  السؤال: 
ساعة  عندهم  النهار  يكون  منطقة  آخر 
واحدة يف اليوم وملدة ستة اشهر ويف فصل 
واحدة  ساعة  عندهم  الليل  يكون  آخر 
عندهم  الصوم  يكون  فكيف  اليوم  يف 

والصالة؟

مدار  يدور  فيها  الصالة  حكم  اجل��واب: 
وال��زوال  الفجر  من  اخلاصة  االوق���ات 
فعىل  رمضان  شهر  صوم  واما  والغروب 
التمكن منه ويسقط مع  اداؤه مع  املكلف 
وجب  قضائه  من  فان متكن  التمكن  عدم 

وااّل فعليه الفدية بدله.



أخبار ومتابعـــــــــــــات
موجز العناوين

•وزارة النفط تدعو الشركات العالمية للتقدم بعروض للتنقيب عن )النفط والغاز( في 9 رقع حدودية لتعظيم 
اإلنتاج النفطي للعراق...

• مجلس الوزراء يوافق على تخصيص درجات وظيفية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعدد من المنتسبين من 
ضمنهم االوائل الذين تم تعيينهم عام 2016.

• وزارة الصحة أطلقت مشروع شبكة المناطق المحمّية في العراق بتمويل من البيئة العالمي بالتعاون االتحاد الدولي لحماية الطبيعة...

•رئيس الوزراء حيدر العبادي يؤكد التزامه بمساواة رواتب الحشد الشعبي بالقوات االمنية..ويكّذب شائعات تخفيض رواتب 
الموظفين بنسبة %20.. 

حزبًا سياسيا تمت المصادقة عليها من 
قبل مفوضية االنتخابات وفق قانون 

االحزاب السياسية رقم ٣6 لسنة 201٥...

قطعة أرض تم توزيعها بين عوائل الشهداء 
والجرحى بالحشد الشعبي والقوات األمنية في 

المثنى..

مذكرة تفاهم جامعية تم توقيعها بين ايران والعراق من 
اجل التواصل العلمي والثقافي بين جامعات البلدين...

• االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تعقد مؤتمرها الرابع لحل النزاعات العشائرية في البصرة...

رئيس الوقف الشيعي يزور مدارس السيدة رقية والسيد علي االصغر 
لأليتام في مدينة كربالء المقدسة

زار رئيس ديوان الوقف الشيعي سامحة السيد عالء املوسوي 
الديني  املرجع  مكتب  ممثلية  اىل  تابعة  لأليتام  م��دارس  اربع 
السيستاين  احلسيني  عيل  السيد  سامحة  العظمى  اهلل  اية  االعىل 
الواقع  عىل  لإلطالع  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  ظله(  دام   (
املدارس  ان زيارة  فيها. وقال »املوسوي«  التدريس واخلدمي 
الدراسة  باأليتام رضورية لإلطالع عىل تفاصيل سر  اخلاصة 
بالدور  مشيدا  فيها،  تقدم  التي  املجانية  واخلدمات  واملناهج 
الكبر الذي تقدمه الكوادر التدريسية واإلدارية. فيام بني السيد 

وعيل  رقية  )السيدة  مدرستي  عىل  املرشف  البناء  الدين  سعد 
االصغر( )عليهام السالم(، امهية الزيارة يف اعطاء دافع معنوي 
يتيام مقسمة  املدارس تضم 1125  ان  مبينا  للكوادر والطلبة، 
بني مدارس ابتدائية وثانوية للبنني والبنات تقدم هلام خدمات 
نقدم  مهام  انه  مؤكدا  وأخالقية،  وقرآنية  فقهية  ودروسًا  جمانية 
من خدمة لرشحية االيتام ال سيام ايتام الشهداء نحن مقرصون 

اجتاههم واجتاه عوائلهم.

مليون زائر عراقي وعربي وأجنبي شاركوا في إحياء ذكرى 
استشهاد اإلمام الحسن العسكري )عليه السالم(...

مليارات دينار عراقي تخصص إلعادة إعمار مناطق 
الخالدية شرقي مدينة الرمادي المتضررة جراء 

العمليات اإلرهابية..

مليار دوالر يشارك فيه القطاع المالي 
األجنبي مع الحكومة العراقية لتمويل 

مشاريع البنى التحتية في عموم البالد...

باالرقام  باالرقام باالرقام 
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•فالح العزب( وزير العدل الكويتي:
حققه  بما  اشادوا  العرب،  العدل  وزراء  ان جميع 
العراق من انتصارات على تنظيم داعش اإلرهابي، 
العراقي  والجيش  الشعبي  الحشد  حققه  ما  وان 

من انتصارات اشعرنا بالفخر.

)جميلة العبيدي( عضو لجنة االقتصاد النيابية: 
إن أغلب المواد الغذائية واألجهزة الكهربائية المستوردة 
المتواجدة في االسواق ليس عليها إجراءات سيطرة نوعية 
صالحيتها  تغيير  ويتم  البالد  في  الكمركية  المنافذ  من 

المنتهية وال يوجد داٍع لوجودها في االسواق.!

ة اليابان: )ماساهيسا ساتو( وزير الدولة لُشُؤون خارجيَّ
بداية  العراق  لدعم  اجتماع  ضيافة  على  عازمة  اليابان 
التباُدل  حجم  زي��ادة  ال��ى  اضافة   2018 المقبل  العام 

، واالستثمار بين العراق واليابان... التجاريِّ

اقام مقر االنتفاضة الشعبانية فرع كربالء بالتعاون مع العتبتني 
ببيع  السنوي اخلاص  املقدستني معرضه  احلسينية والعباسية 
ريعه  يعود  والذي  الرشيفني  احلرمني  بني  منطقة  يف  الكتب 

ألبطال احلشد الشعبي والقوات االمنية.
ان  املحافظة:  يف  املقر  اع��الم  من  صاحب(  )هاشم  وق��ال 
احلرمني  بني  منطقة  يف  الطاغية  سقوط  منذ  يقام  املعرض 
الكتب  من  جمموعة  خالله  من  تعرض  سنويا  الرشيفني 
الثقافية واالجتامعية والدينية والتارخيية، وبأسعار مناسبة من 
اجل تنشيط احلركة الثقافية يف كربالء اضافة اىل املسامهة يف 

دعم االبطال يف احلشد الشعبي والقوات االمنية.

مق���ر االنتفاضة الش���عبانية في كرب���الء يقيم معرضه 
السنوي في منطقة بين الحرمين الشريفين      

ذوي  تتفقد  العليا  الدينية  المرجعية  لجان  احدى 
الشهداء في منطقة الشعب ببغداد 

وا:
قال

وا:
قال

العتبة الحسينية المقدسة تواصل تسييرها لقوافل المساعدات االنسانية لذوي الشهداء والجرحى
اعلنت االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة عن تواصلها لتسير قافلة املساعدات االنسانية املتعددة لدعم ذوي الشهداء واجلرحى..
املحتوى خاصة  متعددة  قافلة مساعدات  الشعبة  الشهداء واجلرحى )عامد اجلشعمي(: سرت  اعالم شعبة رعاية ذوي  وقال مسؤول 

بعوائل الشهداء واجلرحى يف مناطق بغداد. وأضاف ان املساعدات شملت اكثر من 250 عائلة شهيد خمتلفة االنتامءات. 
وذكر اجلشعمي ان اهلدف من تقديم هذه املساعدات هو عرفانا باجلميل الذي قّدمُه الشهداء واجلرحى ممن سقطوا خالل عمليات الدفاع 

املقدس ضد تنظيم داعش االرهايب.
وأشار مسؤول االعالم اىل، ان هذه املبادرات جاءت امتثاال لتوصيات املرجعية الدينية العليا وتوجيهات املتويل الرشعي للعتبة احلسينية 

املقدسة الشيخ )عبد املهدي الكربالئي(.

تفقدت جلنة رعاية عوائل شهداء القوات األمنية واحلشد الشعبي التابعة إىل 
املرجعية الدينية العليا ذوي الشهداء يف منطقة الشعب ببغداد، لإلطالع عىل 

احتياجاهتم املعاشية وتقديم الدعم املادي واملعنوي هلم.
الكريمة  للعوائل  زيارتنا  أن   اللجنة:  أعضاء  أحد  املالح  عيل  السيد  وذكر 
انطلقت من توجيهات سامحة املرجع األعىل السيد عيل احلسيني السيستاين 
)دام ظله( لتفقد من فقدوا معيلهم يف احلرب ضد الزمر اإلرهابية ما يرتجم 
رضورة  إىل  وأشار  جتاههم.  باملسؤولية  املستمر  الرشيدة  املرجعية  شعور 
وتذليل  منها،  الصحية  سيام  ال  احتياجاهتم  وأهم  حياهتم  جوانب  متابعة 
أرض  حلفظ  تضحيات  من  قدموه  ما  بأن  إلشعارهم  أمامهم  الصعوبات 
خالل  من  هباء،  يذهب  مل  الدواعش  التكفريني  تدنيس  من  املقدسات 
تفقدهم ودعمهم بصورة مستمرة، كام أهنم يشعرون بالفخر لتقلد أبنائهم 
وسام الشجاعة والرشف الذي يعد أرقى األوسمة التي حيوزها اإلنسان يف 
دنياه وأخرته، لكوهنم جادوا بأنفسهم وهو أسمى غاية اجلود إلعالء كلمة 

احلق بروح حسينية والئية.



000

معهد االمام الحسين )عليِه السالم( 
لرعاية المكفوفين وضعاف البصر  

يكّرم طلبتُه

االحرار: حسين نصر 

تصوير : صالح السباح 

البصر  وضعاف  المكفوفين  لرعاية  السالم  عليه  الحسين  االمام  معهد  بادر 
الجدد مع  بإقامة احتفالية ترحيب للطلبة  المقدسة  التابع للعتبة الحسينية 
نشاط رفع العلم اضافة الى توزيع الحقائب والمالبس على طلبة الصف االول،  
اذ نظمت ادارة المعهد  عددا من الفعاليات الثقافية واالنسانية وسط حضور 

شخصيات اكاديمية واعالمية . 
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االمام  معهد  مدير  كاظم  وقال سامي جواد 
املكفوفني  لرعاية  ال��س��الم  عليه  احلسني 
وضعاف البرص : اوىل املتويل الرشعي للعتبة 
املهدي  الشيخ عبد  املقدسة سامحة  احلسينية 
املكفوفني  لرشحية  خاصًا  اهتاممًا  الكربالئي 
مجيع   وتذليل  الالحمدود  الدعم  خالل  من 
مدرسة  الفتتاح  والصعوبات  املعوقات  
خاصة لرشحية املكفوفني  مضيفا » استثمرنا 
هذه الفرصة لتكريم الطلبة  وتوزيع املالبس 
واالحتياجات املدرسية لطلبة الصف االول 
وفعالية رفع العلم العراقي يف باحة املدرسة  
السادة  اجتامع حتضري  مع  اىل عقد  اضافة 
املالكي  ص��ادق  الدكتور  وه��م  االف��اض��ل 
وضعاف  للمكفوفني  برايل  منظمة  رئيس 
البرص و الدكتورة خلود فارس مدير العوق 
البدين يف وزارة العمل والشؤون االجتامعية  
واستاذ عثامن الكناين مسؤول منظمة الرساج 
استاذ  الكعبي  جواد  واالستاذ  للمكفوفني 
االرشف  النجف  يف  والبكم  الصم  اشارات 
لتهيئة  هي  االجتامع  هذا  عقد  من  والغاية   ،
حمافظة  يف  املسؤولة   اجلهات  يشمل  مؤمتر 
ذوي  اىل  يقدم  ان  يمكن  ما  ملناقشة   كربالء 
رشحية  وبضمنهم  اخل��اص��ة  االحتياجات 
دوائر  يف  خدمية  تسهيالت  من  املكفوفني 

الدولة ، موضحا » ان  معهد االمام احلسني 
قبل  فتح  البرص   املكفوفني وضعاف  لرعاية 
الرتبية  وزارة  قبل  من  به  ومعرتف  سنتني 
حيث  االجتامعية  والشؤون  العمل  ووزارة 
والثاين  االول  الصف  امل��رك��ز  ه��ذا  يضم 

االبتدائي . 
نوعه  من  االول  هو  املعهد  ان  »كام  واضاف 
خاصة  كربالء  يف  املكفوفني  تعليم  جمال  يف 
اخلدمات  مجيع  وي��ق��دم  عموما  وال��ع��راق 
النقل،   ، التعليم   ( م��ن  وال��ت��دري��ب��ات 
 ) القرطاسية   ، احلقائب   ، الطعام،املالبس 
االمية  دورات  حمو  اقامة  اىل  باإلضافة  جمانًا 

للمكفوفني « .
فارس  خلود  الدكتورة   بينت  جهتها  من 
حممد رئيس قسم  ذوي االحتياجات اخلاصة 
ان  االجتامعية:  والشؤون  العمل  وزارة  يف 
احلسينية  العتبة  تبذهلا  التي  اجلبارة  اجلهود 

امل���ق���دس���ة 
ل���ت���ق���دي���م 
اف������ض������ل 

اخل���دم���ات ل��رشحي��ة 
البرص  وضعاف  املكفوفني 
بني  ال��ت��ع��اون  روح  وب���ث 
ال��ك��ادر ال��ت��دري��س وأه��ايل 
ال��ط��ل��ب��ة م����ن اج�����ل زج 

املجتمع  رشائ���ح  ب��ني  املكفوفني 
املعهد  ان  مبينة،   ، االش��ادة  تستحق  جهود 
ويعمل  واالنسانية  الثقافية  اخلدمات  يقّدم 
امل��ك��ف��وف��ني جمانا   م���ه���ارات  ت��ط��وي��ر  ع��ىل 
االمية   حمو  دورات   اقامة  اىل   باإلضافة 
لكبار السن لتعلم القراءة والكتابة،  موكدة 
التي  باخلدمات  تقاس  املتقدمة  ال��دول  ان 
وها  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  اىل  تقدمها 
مؤمتر  اعداد  عىل  تعمل  احلسينية  العتبة  هي 
خاص بكيفية اتاحة السبل لتذليل املعوقات 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  تعرتض  التي 
اليومية السيام  مع اجلهات ذات  يف حياهتم 
ام  حكومية  مؤسسات  كانت  سواء  العالقة 

توعية املجتمع يف التعامل معهم .
واجلدير بالذكر ان العتبة احلسينية بادرت اىل 
تأسيس  العديد من املراكز  الثقافية  والطبية 
الرشائح  ترعى  التي  واالنسانية  واخلدمية 
مدارس  ومنها  مهارهتا   وتطوير  املجتمعية 
جمال  يف  طويال  شوطا  قطعت  التي  التوحد 

تربية وتعليم اطفال التوحد. 

د. خلود فارس محمد
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الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  وقال 
االنبياء  وارث  جلامعة  تفقدية  زيارة  خالل 
طريق  عىل  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة 
االدارية  االمور  لبحث  – بغداد(   ) كربالء 
والعلمية  من اجل االرتقاء يف الواقع العلمي  

واالكاديمي يف العراق .

الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  وقال 
وارث  جامعة  يف  القاها  التي  كلمته  اثناء 
االنبياء عليهم السالم  : ان » العتبة احلسينية 
يف  جتارية  او  مادية  غاية  هلا  ليست  املقدسة 
السالم  عليهم  االنبياء  وارث  جامعة  إنشاء 
لكن غايتها هي إثراء الواقع العلمي يف العراق  

وارث  جامعة  اسم  رفع  أمهية  عىل  مشددا 
نموذجا  لتكون  عاليا  السالم  االنبياء عليهم 
 ، الطالب   ، االستاذ   ( اجلميع  به من  حيتذى 
تعلمون  كام  خصوصا    ) اجلامعة   ، الطالبة 
ان اجلانب العلمي قد ارتقى يف املايض لكن 
تراجع بسبب الظروف التي عاشها العراق ، 

العطاء الحسيني

اكد سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة ان تأسيس جامعة وارث االنبياء 
التخصصية  والعلمية  المهنية  بالكوادر  العراق  والثقافية في  العلمية  الحركة  لرفد  جاء 

وليس ألهداف تجارية او نفعية.

الشيخ الكربالئي: جامعة وارث االنبياء ُأسست الثراء 
الواقع العلمي ال لغاية تجارية

االحرار: حسين نصر / تصوير حسنين الشرشاحي 
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العطاء الحسيني

 » مبينا
املهمة  االم���ور  م��ن 
يستذكروها  ان  األخ���وة  ع��ىل  دائ��ام  التي 
احلسني  االم��ام  اىل  االول  ان��ت��امءان  لدينا 
لوازم رشعية  له  االنتامء  السالم وهذا  عليه 
العلم  اىل  االنتامء  ثانيا  ظرفية  واخالقية 
وايضا له لوازم اخالقية ورشعية ، مضيفا« 
العمل  يف  االخ��الص  هو  النجاح  رس  ان 

واالرصار واالندفاع نحو حتقيق اهلدف .
وخصوصًا  اوصيكم   « سامحته  واض��اف 
هناك  يكون  ان  جيب  العلمي  اجلانب  يف 
اجل  من  التعليمية  العملية  يف  اخ��الص 
يعطي  تعاىل  اهلل   ، الطلبة  بمستوى  االرتقاء 
اىل املخلص الكثر يف الدينا واالخرة لذلك 
اويص اجلميع ان حيرصوا عىل رصانة العلم 

املنهج  من  اب��ت��داًء  ومتانته 
العلمي ومتابعة املستوى العلمي 
ان  مضيفا«   ، وال��رشح  الفهم  من  للطلبة 
سليمة  آلية  يّتبع  ان  جيب  اجلامعي  االستاذ 
ذوي  الطلبة  مجيع  اىل  املعلومة  ايصال  يف 

مستويات فكرية خمتلفة يف الفهم. 
فيام بني الدكتور طالب حسن موسى رئيس 
ان   : السالم  عليهم  االنبياء  وارث  جامعة 
جامعة وارث االنبياء عليهم السالم التابعة 
اثراء  اىل  تسعى  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
بالواقع  االرتقاء  وامهية  العراق  يف  العلم 
اختيار  ان   « مبينا   ، واالكاديمي  العلمي 
جامعة  يف  واالداري���ة  التدريسية  الكوادر 
وفق  ت��م  ال��س��الم  عليهم  االنبياء  وارث 
املقدسة،  العتبة  اعدهتا  ورشوط  ضوابط 
)خطة  سميت  عملية  خطة  وضعنا  مبينا« 
السالم   عليهم  االن��ب��ي��اء  وارث  جامعة 

بموجبها  نسر  وس��وف  ومنهاجًا(  فكرَا 
العلمية  امل��ج��االت  كل  يف  االرت��ق��اء  نحو 
والوصول اىل اهلدف املنشود منها،  سمعنا 
يف  الكربالئي  الشيخ  سامحة  توجيهات 
االنبياء  وارث  جامعة  تصبح  ان  كيفية 
العلم  يف  قدوة  او  انموذجا  السالم  عليهم 
اجلامعة  ان  مضيفا«  العراق  يف  وااللتزام  
متطورة  ج��ودة  ذات  خمتربات  عىل  حتتوي 
الالزمة  العلمية  التقنيات  بأحدث  وجمهزة  
لالرتقاء بمستوى اجلامعة العلمي  والعمل  
مستمر عىل تأسيس فريق علمي يف جامعة 
من  اجلامعة  هبذه  للنهوض  األنبياء  وارث 
وتكوين  املنشود  للهدف  الوصول  اجل 
 ، املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  رصينة  جامعة 
موضحا » تم قبول اكثر من ) 700( طالب 
وطالبة  ويعد هذا مؤرشا ناجحا  نظرًا اىل ان 

اجلامعة حديثة التأسيس . 
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العطاء الحسيني

مدير المعرض 
السيد ميسر الحكيم األحرار/ قاسم عبد الهادي - عدسة/ خضير فضاله

العتبة الحسينية المقدسة في طريقها إلنجاز مشروع 
معرض كربالء الدولي االول من نوعه في المحافظة

أعامهلا  تواصل  والفنية  اهلندسة  ال��ك��وادر 
كربالء  معرض  مرشوع  انجاز  من  لالنتهاء 
للعتبة  العامة  االم��ان��ة  اىل  التابع  ال���دويل 
مساحته  تبلغ  وال��ذي  املقدسة  احلسينية 
فنية  بمواصفات  بحدود 2650 مرتًا مربعًا 
معارض  اقامة  يشمل  ان  واملؤمل  متميزة 
خمتلفة ومنها العلمية والثقافية واالقتصادية 
واجنبية  وعربية  حملية  رشك��ات  بمشاركة 
مدير  حت��دث  السياق  ه��ذا  ويف   ... خمتلفة 
حسب  احلكيم:  اكرم  ميرس  السيد  املعرض 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  توجيهات 
امل��ق��دس��ة س��امح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي 
السيد  العام  واالمني  عزه«  »دام  الكربالئي 
جعفر املوسوي بام خيص االهتامم بموضوع 
الكبرة  الفعالية  وهذه  الدولية،  املعارض 
واألنشطة والتي تعطي انطباعا عن مشاريع 
االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة والتي 

الواقع  يف  بالنهوض  الكبر  االث��ر  هلا  كان 
االمن  واستقرار  كربالء  ملدينة  االقتصادي 
لكل  الفاعل  احل��ض��ور  اىل  اض��اف��ة  فيها، 
من  الفعاليات  هبذه  املتخصصة  الرشائح 
دول اجلوار وبعض الدول االجنبية وكذلك 

من داخل العراق.
ختصيص  تم  ذلك  خالل  من  ان  واض��اف: 
ارض ثابتة للمعارض الدولية بمساحة اكثر 
من 2650 مرتًا مربعًا يف مركز مدينة كربالء 
بني  الرابط  الرئيس  الطريق  عىل  املقدسة 
خارج  االرشف  والنجف  بغداد  العاصمة 
البنى  انشاء  وتم  املدينة،  مركز  قطوعات 
ابتداء  باملعرض  اخلاصة  واخلدمات  التحتية 
من حدل االرض بامدة السبيس بارتفاع 20 
الصحيحة  اهلندسية  الطرق  سنتمرتًا حسب 
بارتفاع  املسلح  االسمنت  ب��امدة  ورصفها 
السواقي  انشاء  ايضا، وكذلك  20 سنتمرتًا 

حوض  اىل  االم��ط��ار  مياه  بجمع  اخلاصة 
لرت   5000 بمساحة  املوقع  خ��ارج  خاص 
وتم  السقي،  عمليات  يف  منه  واالستفادة 
الواحدة  مساحة  مغلقتني  قاعتني  انشاء 
مساحة  وهناك  تقريبا  مربع  مرت   600 منها 
خاصة  وغرفة  القاعتني  بني  وممرات  فاصلة 
باالجتامعات وغرفة للمراقبة وادارة الصالة 
للكافتريا  خاصة  قاعة  وهناك  والتسجيل، 
ومساحة  املذكورتني  القاعتني  بني  تكون 
مكشوفة بحدود 500 مرت مربع خصصت 
لألجنحة  هتيئتها  يتم  املكشوف  للعرض 
نتاجاهتا،  بعرض  ترغب  التي  املشاركة 
واملعرض حيتوي عىل جمموعة صحية خاصة 
املوقع  حتيط  وحديقة  والنساء  للرجال 
حدائق  وارب��ع  مرت   200 بطول  بالكامل 
بغرفة  املوقع  جتهيز  تم  وكذلك  خارجية، 
كهرباء خاصة وكامرات املراقبة، حيث بدا 

ضمن نشاطات العتبة الحسينية المقدسة المختلفة والتي تهدف للرقي بالواقع االقتصادي 
واالجتماعي والحضاري لمدينة سيد الشهداء »عليه السالم« وحسب التوجيهات المستمرة 
للمتولي الشرعي للعتبة المقدسة سماحة الشيح عبد المهدي الكربالئي باالهتمام باألنشطة 
والفعاليات المختلفة وخاصة المعارض التي تعطي انطباعا عن العتبة ومشاريعها المختلفة. 
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العطاء الحسيني

العمل بأنشاء املعرض منذ 2017/3/28 
ونحن االن بصدد االنتهاء من انجازه.

وبني: املعرض يشتمل عىل خدمات التكييف 
والتربيد يف فصيل الشتاء والصيف والتهوية 
اهلواء  سحب  خالل  من  الفصول  مجيع  يف 
بمصابيح  القاعتني  وانارة  القاعة،  هناية  من 
باللونني  »الكاربد«  ب�  والفرش  حديثة  لد 
االمانة  بتنفيذ  هذا  وكل  واالمح��ر،  االزرق 
العامة للعتبة احلسينية املقدسة بمشاركة قسم 
عىل  اهلنديس  باألرشاف  قام  الذي  الصيانة 
العمل بمشاركة شعب)البنائني، احلدادين، 
السباكني،  الزجاج،  االملنيوم،  النجارين، 

الكهرباء من قسم الشؤون اهلندسية(.
وجاء يف قوله: كام يعلم اجلميع ان املعارض 
العتبة  اقسام  بني  مهم  تواصل  عصب  هي 
كانت  سواء  االخرى  والرشكات  احلسينية 
املحلية واالجنبية، وهذا املعرض ال خيتلف 

الدويل  بغداد  معرض  عن  كثرا 
فقط  ال��دويل  اربيل  معرض  او 

ولكن  غ��ر  ال  ب��امل��س��اح��ة 
بمرشوع  ينبئ  املستقبل 

كبر وبعرشة طوابق.
بالنسبة  موضحا: 

التي  للمعارض 
هنا  س��ت��ق��ام 

مستقبال 
ه�����������ي 

م����ع����ارض 
وعلمية  ثقافية 

وربام  واقتصادية 
تستخدم  م��ع��ارض 

ل���ن���رش ن���ت���اج ال��ع��ت��ب��ة 
والعتبات  املقدسة  احلسينية 

معرض  وه��ن��اك  االخ�����رى، 
س��ن��وي س��ي��ت��م حت��دي��د وق��ت 

نرش  خالله  من  سيتم  له  خاص 
العتبات  اقسام  وان��ت��اج  نشاط 

وخ��ارج��ه  ال��ع��راق  يف  املقدسة 
خاصة  اجنحة  توزيع  وسيتم 
والعباسية  احلسينية  للعتبة 
والكاظمية  والعلوية 
واالمانة  والعسكرية 
للمزارات  العامة 
العتبة  وكذلك 
ال��رض��وي��ة 
ينبية  لز ا و
وك����������ل 
امل���������زارات 
التي يوجد لدهيا 
او  مصنعي  ان��ت��اج 
يتم  ف��ك��ري،  او  فني 
وض���ع ه���ذه االج��ن��ح��ة 

وعرضها للجمهور الكريم يف مدينة كربالء 
مثال  الكثر  وربام  عليها،  لالطالع  املقدسة 
معامل  املقدسة  احلسينية  للعتبة  ان  يعلم  ال 
خمتلفة ومشاريع كبرة ومؤسسات وكذلك 
االخشاب  إلنتاج  متخصصة  فنية  ورش 
وانتاج  الزراعي  االنتاج  وكذلك  واالملنيوم 
العسل وانتاج الورد وكذلك ورود القطف 
ب��دأت  ال��رشك��ات  ال��ك��ث��ر، وان  وغ��ره��ا 
التسجيل ووصل العدد اىل ما يقارب ال 70 
رشكة اجنبية للمشاركة يف املعرض.              

خالل  املعرض  زي��ارة  تم  حديثه:  واكمل 
كربالء  حمافظ  قبل  من  بالعمل  امل��ب��ارشة 
والعمل  باملوقع  اعجابه  واب��دى  املقدسة 
يف  الكبر  احلسينية  العتبة  ب��دور  واش���اد 

االرتقاء بواقع املدينة.
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تيمّنًا بذكرى تتويج االمام المنتظر 
االمانة العامة للعتبِة العّباسية المقّدسة 

تفتتُح أّول جامعة أهلّية تضّم ثالث كليات طبية 
إيامنية،  وأج��واء  وتربوي  علمي  بكرنفال 
يف  االمل  منه  يشع  مستقبل  نحو  وانطالقة 
بناء كوادر طبية وعلمية وأكاديمية رصينة يف 

خدمة االنسان والوطن واملذهب. 
العّباسية  للعتبُة  العامة  االمانة  افتتحت 
األرب��ع��اء )10رب��ي��ع  ي��وم  مساء  امل��ق��ّدس��ة 
1439ه� ( املوافق )29 ترشين الثاين 2017 
املنتظر  االمام  تتويج  ذكرى  مع  وتزامنا  م( 
جامعة  أول  ال��رشي��ف(  فرجه  اهلل  )عجل 
مرحلتها  يف  وتضّم  بالطّب  ختتّص  أهلية 
األوىل ثالث كليات )الطّب العام واألسنان 
اجلودة  من  عاٍل  مستوى  عىل  والتمريض(، 
الضوابط  وضمن  واألكاديمّية،  العلمّية 
اجلامعات  تنافس  التي  العاملية  واملعاير 
والعاملي،  املحيل  املستوَيني  ع��ىل  الطبية 
العباسية  للعتبة  الرشعي  املتويل  بحضور 

املقدسة سامحة السيد )أمحد الصايف( واملتويل 
الرشعي للعتبة احلسينية سامحة الشيخ )عبد 
العايل  التعليم  ووزي��ر  الكربالئي(  املهدي 
ال��رزاق  )عبد  الدكتور  العلمي  والبحث 
اساتذة  من  كوكبة  وبمشاركة  العيسى(، 
عن  وممثلني  العراقية  اجلامعات  ورؤس��اء 
املقدسة  كربالء  مدينة  يف  املحلية  احلكومة 
دينية  وشخصيات  املسؤولني  من  وع��دد 
عن  فضاًل  وإعالمية،  وثقافية  وأكاديمية 

وفود مثلت العتبات املقدسة يف العراق. 
القرآن  من  آيات  بتالوة  االفتتاح  حفل  بدأ 
احللو(،  )حسنني  احلافظ  بصوت  الكريم 
شهداء  ارواح  عىل  حداد  دقيقة  والوقوف 
وال��ق��وات  الشعبي  احل��ش��د  م��ن  ال��ع��راق 
)امحد  السيد  كلمة  ثم جاءت  االمنية..ومن 
األمور  من  مجلة  بنّي  خالهلا  من  الصايف( 

فقال:  والتعليمي  الرتبوي  اجلانب  ختص 
األخ��وة  مجيع  اىل  اجلزيل  بالشكر  أتوجه 
ألن  وسعوا  ومثلوا  خططوا  الذين  األعزاء 
ان شاء اهلل تعاىل  املبارك  يكون هذا الرصح 
وزارة  بالذكر  واخ��ص  اعيننا  ام��ام  ماثاًل 
التعليم العايل واألخوة العاملني فيها وقسم 
املقدسة  العباسية  العتبة  يف  والتعليم  الرتبية 
واألقسام الساندة لتأهيل هذا املكان وجعله 

يليق بجامعة.
موضحا سامحتُه ان هناك »حتديًا كبرًا بتعليم 
وهذا  األهلية،  اجلامعات  نحو  عىل  الطب 
هبذا  النهوض  يف  حتدٍّ  ام��ام  العاملني  يضع 
اجلانب اخلاص من التعليم وهو الطب وقد 
قرأنا يف املأثور ان العلم علامن )علم األديان 
به  هنضت  )األديان(  فعلم  األبدان(،  وعلم 
ثلة مؤمنة تريب وتعلم وتبني جيال من اجل 

)عجل اهلل فرجه الشريف(
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احلفاظ عىل الدين، وكان بلدنا سباقا لذلك 
واحللة  بغداد  قبلها  ومن  النجف  وكانت 
وكربالء معلام من معامل هذا العلم والزلت 
املعمورة  انحاء  اىل  علمها  وتبث  شاخصة 
.اما علم )اإلبدان( فقد كانت جامعاتنا من 
اجلامعات الرائدة يف االهتامم بمجال الطب 
اجلامعات  اعرق  من  بغداد  جامعة  وكانت 
املنطقة، وكان خريج هذه اجلامعة يشار  يف 
العراق ما رضبه من  بالبنان ثم رضب  اليه 
علينا  اهلل  منَّ  ان  اىل  جتهيل  وسياسة  جهل 
من  جديد  مشوار  وابتدأ  الغمة  واكتشفت 

العلم.

حرم الجامعة وأهميته وخصوصيته
العلم  دعائم  ارس��اء  عىل  الصايف«   « وأكد 
الرصانة  عىل  احلفاظ  األوىل:  جهتني   من 
اىل  الروضة  يف  التعليم  من  ابتداء  العلمية، 
يف  مسؤولية  وهذه  العليا  الدراسات  هناية 
والتكاسل  التغافل  يغتفر  وال  مجيعا  اعناقنا 

عن هذه املهمة النبيلة .
التعليم،  سلوكيات  ع��ىل  احل��ف��اظ  ثانيا: 
حرم  اجلامعة  عىل  اطلق  من  عىل  وأب��ارك 
جامعي فال جيوز ان ُيرتكب فيها ما جيوز ان 
يرتكب يف غرها فعىل الطالب ان يرتبى من 
قبل اساتذته ان داخل اجلامعة غر خارجها 
اجلامعة  ب��ني  يفصل  ال��ذي  السياج  وان 
وغرها هو سياج حمرتم وسيدخل الطالب 
اىل حرم خاص يكتنف بالعلم والسلوكيات 

التي تنسجم مع هذا العلم.
تتضمن  اجلامعة  ان  اىل  »الصايف«  وأش��ار 
ان  البعض  يتصور  قد  منها  كثرة  معاين 
ادري  وال  تساهل  فيها  األهلية  اجلامعات 
يظهر يف  عندما  منشأ،  له  التصور  هذا  لعل 
بعض اجلامعات األهلية تساهل يف اجلانب 
هذا  ان  بدعوى  االمتحان  ويف  العلمي 
الكلية  اىل  مبالغ  يدفع  وهو  جاء  الطالب 
للعلم،  فهذه خيانة  نتساهل معه،  ان  فالبد 
تتوفر  حتى  فتحت  انام  األهلية  اجلامعات 
العلم،  يتسطح  لكي  ال  للطلبة  اكرب  فرصة 
فالعلم هو علم وهذا العلم جيب ان تنطبق 
وأق��ول  استثناء  بال  اجلميع  عىل  رشوط��ه 
العلم،  حساب  عىل  جتاملوا  ال  لألساتذة 

انتم  وطاقة  وإرادة  قدرة  اىل  حيتاج  العلم 
عليكم ان هتيئوا مجيع السلوكيات العلمية، 
والطالب عليه ان ينجح نحن نريد ان نعتمد 
عليه بعد 6 سنوات ونقول ان هذا الطالب 

نجح يف الكلية ب�)ذراعه(.

ايها االساتذة احفظوا هذا التاريخ...
األساتذة  :عىل  قائال  الصايف  السيد  واختتم 
توثيق  و  التاريخ  هذا  حيفظوا  ان  والطلبة 
عصابات  ع��ىل  املتحققة  االن��ت��ص��ارات 
يرشح  عندما  فاألستاذ  اإلرهابية  )داعش( 
وهو مطمئن قبل ثالث سنوات كان يرشح 
الدماء  تلك  هي  ذل��ك  ثمن  خائف  وه��و 
ألننا  نوثق،  ان  فعلينا  َدي��ن  وه��ذا  العزيزة 

شهود عىل ما جيري.

تعليميــة  منظومــة  العميــد 
ستســاهم في ترصيــن االمكانات 

العلمية للطلبة
فيام قال السيد وزير التعليم العايل والبحث 
ال��رزاق  )عبد  الدكتور  األس��ت��اذ  العلمي 
اضافة  تعد  العميد  جامعة  ان  العيسى(: 
يف  الطبية  الدراسات  حقل  يف  رائدة  نوعية 
وما  العراق  يف  االهيل  العايل  التعليم  قطاع 
املقدسة  كربالء  مدينة  يف  اهنا  فخرًا  يزيدنا 
مدينة الفداء ومدينة الرسالة ومدينة الدرس 

والعربة . 

العميد،  جامعة  إن  اىل  »العيسى«  وأش��ار 
التعليم  فلسفة  ستحقق  ثقة  بكل  وأقوهلا 
اخلاص الرامية اىل مالئمة احتياجات سوق 
باملجتمع  امل��ب��ارشة  العالقة  ذات  العمل 
بجودة  الكفيلة  املخططات  عرب  واملواطن 
وزارة  موافقة  إن  الطبية.«منوها«  خمرجاهتا 
العميد  جامعة  استحداث  ع��ىل  التعليم 
جاءت يف سياق االيامن بأمهية اجياد منظومة 
تعليمية تسهم يف ترصني االمكانات العلمية 
مناهج  خالل  من  مهاراهتم  وتعزز  للطلبة 
يف  والعلمية  االكاديمية  املستويات  توازي 

كليات املجموعة الطبية باملنطقة والعامل .
عن  وثائقي  فلم  عرض  احلفل  وختلل  هذا 
تأسيس اجلامعة، فضاًل عن فواصل شعرية، 
وتكريم أهل الفضل بدروع العتبة املقدسة، 
أروق��ة  يف  وجولة  االفتتاح  رشي��ط  وق��ص 

اجلامعة وقاعاهتا التدريسية وخمترباهتا.
علميَّة  َسة  مؤسَّ العميد  جامعة  ان  يذكر 
تعليميَّة تابعة هليئة الرتبيِة والتعليم العايل يف 
كليات  املقّدسِة تضم ثالث  العباسيِة  العتبِة 
جمازة  والتمريض(  األسنان،  طب  )الطب، 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  قبِل  من 
ا  علميًّ رصًح��ا  لتكون  ُش��يِّ��دت  العلمّي، 
ُيضاهي اجلامعات الرصينة، وتعتمد املعاير 
لدخوِل  لها  تؤهِّ التي  العامليَّة  واملقاييس 

التصنيفات األكاديمية املعتمدة.
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التقليد عىل املكّلف  الذي يريد ان جيّنب نفسه  الدليل عىل لزوم 
سخط اهلل عز وجل ويفوز بجنات اخللد هو دليل عقيّل؛ ألّن األمر 

ال خيلو من حالتني: إّما أن يكون املعصوم موجودًا أو غائبًا.
بّد  ال  السالم(،  املعصوم)عليه  حضور  زم��ان  يف  األّول:  فعىل 

للمكّلف من أخذ معامل الدين من املعصوم مبارشة.
التكليف؟ اجلواب: ال؛  الثاين: يف زمان غيبته، فهل يسقط  وعىل 
َتْعَلُموَن(   اَل  ُكنُتْم  إِن  ْكِر  الذِّ َأْهَل  َفاْسَأُلوا   ( القرآنية،  اآليات  ألّن 
واألحاديث املتواترة، والعقل، كّل هذه حتكم باستمرار التكليف، 

وأّن املخاطب بالتكليف ال ينحرص بمن أدرك املعصوم فقط.
إذًا، التكليف موجود وسار، ونحن مكّلفون، فكيف لنا أن نعرف 
التكليف املتوّجه إلينا، لنكون بريئي الذّمة أمام اهلل سبحانه وتعاىل؟

وملعرفة التكليف أمامنا عّدة خيارات:
املتمّثل  التكليف  يستنبط  بحيث  مّنا،  واحد  كّل  جيتهد  أن  فإّما 
باألحكام الرشعية من الكتاب واحلديث، ويعمل بام توّصل إليه 
نظره.. وإّما أن نرجع إىل املجتهد الذي استنبط احلكم، برشط أن 
يف  نحتاط  أن  وإّما  األتقى..  األورع  األعلم  املجتهد  هذا  يكون 

األحكام بني آراء املجتهدين.
وعليه فلو مل يكن الشخص جمتهدًا، وال يمكنه االحتياط لتعرّسه يف 
كثر من األحيان، فال يبقى إاّل الرجوع إىل املجتهد الذي استنبط 

تلك األحكام، من باب رجوع اجلاهل إىل العامل.

بلزوم  حيكم  فالعقل  وغ��ره،  األعلم  املجتهد  بني  ال��دوران  ويف 
الرجوع إىل األعلم.

الفتوى،  يف  االخ��ت��الف  سبب  عن  ال��س��ؤال  عىل  اجل��واب  ويف 
يستنبط  واملجتهد  معصوم،  يوجد  ال  الغيبة  زمن  يف  اّنه  قلنا  فقد 
خمتلف،  آدم  بني  بني  فيام  والفهم  األدّلة،  عىل  باالعتامد  األحكام 
الفتوى  الطبيعي أن حيدث االختالف، وهذا االختالف يف  فمن 
يف مسائل يسرة ومعدودة، تكون ذّمة من عمل هبا بريئة أمام اهلل 

تعاىل، وإن مل يصب احلكم الواقعي.
بان  االخرين  يلزم  هو  املجتهد  ان  عىل  الرتويج  حياول  من  واما 
النجاة  بسبل  يعلمك  فاملجتهد  حيصل  ولن  مل  هذا  فمثل  يقلدوه 
يف  اخليار  ولك  املحرمات  يف  الوقوع  وع��دم  الشبهات  وجتنب 
بعض  يف  حتى  تقلد  املكلف  اهي��ا  وان��ت   ، عدمه  من  االل��ت��زام 
االحيان ممن ليست له دراية يف امور حياتك ، فانت تتبع الطبيب 
عند مرضك واهلل العامل قد تشفى وقد ال تشفى ، وتتبع املهندس 
لبناء دارك وتتبع مصلح السيارات لتصليح سيارتك ، وكل هذه 
تعّد انت مقلدًا هلم واما اذا كنت انت متخّصصًا يف احداها فانت 
بقية  اما   ، التخصص  ملا حتمل من علمية هبذا  لعقلك  مقلدًا  تعّد 

التخصصات فانت ملزم بتقليد ممن تراه االصلح.

لو سألوك

كيف يكون التقليد ضروريًا للمكلف؟

7

ول
اال

ن 
نو

كا
20

17

22



عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن العباس أنه قال : ما رأيت 
وال سمعت بأحد أفضل من أيب احلسن الرضا ، وشاهدت منه ما 
مل أشاهده من أحد ، وما رأيته جفا أحدا بكالمه قط ، وال رأيته 
قطع عىل أحد كالمه حتى يفرغ منه ، وما رد أحدا عن حاجة يقدر 
عليها ، وال مد رجليه بني يدي جليس له قط ، وال اتكأ بني يدي 
وما   ، ومماليكه  مواليه  من  أحدًا  يشتم  رأيته  وال   ، قط  له  جليس 
رأيته تفل قط ، وال رأيته يقهقه يف ضحكه بل كان ضحكه التبسم 
، وكان إذا خال ونصبت مائدته أجلس عىل مائدته مماليكه ومواليه 
حتى البواب والسائس ، وكان قليل النوم بالليل ، كثر السهر ، 
وال   ، الصوم  كثر  وكان   ، الصبح  إىل  أوهلا  من  لياليه  أكثر  حييي 
الدهر«  أيام يف الشهر ، ويقول : » ذلك صوم  يفوته صيام ثالثة 
وكان كثر املعروف والصدقة يف الرس ، وأكثر ذلك يكون منه يف 

الليايل املظلمة ، فمن زعم أنه رأى مثله يف فضله فال تصدقوه.

قال سامل موىل أيب جعفر : » كان هشام بن إسامعيل 
يؤذي عيل بن احلسني وأهل بيته خيطب بذلك عىل 
املنرب ، وينال من عيل رمحه اهلل ، فلام ويّل الوليد بن 
قال:   ، للناس  يوقف  أن  به  وأمر  عزله  امللك  عبد 
الناس أهم  فكان يقول : ال واهلل ما كان أحد من 
أقول رجٌل صالح  ، كنت  إيل من عيل بن احلسني 
يسمع قوله ، فوقف للناس ، قال : فجمع عيل بن 
احلسني ولده وحامته وهناهم عن التعرض ، قال: 
وغدا عيل بن احلسني مارًا حلاجة فام عرض له ، قال 
: فناداه هشام بن إسامعيل : اهلل أعلم حيث جيعل 
 : احلسني  بن  عيل  بن  اهلل  عبد  قال   .  .  .  . رسالته 
قلت: يا أبت ومل ؟ واهلل إن أثره عندنا لسيئ وما كنا 
نطلب إاّل مثل هذا اليوم ، قال عليه الّسالم: يا بني 
نكله إىل اهلل فواهلل ما عرض له أحد من آل حسني 

بحرف حتى ترّصم أمره«.

من أخالق اإلمام الرضا )عليه السالم(

ِحْلُم اإلمام السجاد )عليه السالم(

تراث اهل البيت
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م����ّن����ا الأن������������ك  اإال  ل�����������ص�����يء  ال 

ك���������ل ف������������رد ن���������وال���������ه ي���ت���م���ن���ى

م��ع��ن��ى ذات  ح���ك���وم���ة  ق����ام����ت  ح����ن 

الأي����������اد ف���ي���ه���ا ال�������ص���ع���ي���ف م���ع���ّن���ى

و�����ص����م����و االخ����������الق ب����احل����ق ����ص���رن���ا

ل���ل���خ���ي���ول ال����ت����ي ع���ل���ي���ه���ا ان��ت��خ��ي��ن��ا

م����ا ك�������ص���اه���ا ع���ن���د ال����ت����ح����رك درن����ا

وِدرْن�����������ا االأن�������������ام  دارت  ح�����ول�����ه 

اجن������م االف�������ق ك���ال���ق���الئ���د ُح�����ص��ن��ا

زه�����������رات وف����وق����ه����ا ال�����ط�����ر غ���ّن���ى

ل���ل�������ص���ب���ور وامل����ف����ج����وع ف���ي���م���ا مت��ّن��ى

اب����ن����ا ل�����ل�����خ�����الئ�����ق  اهلل  ان������ع������م 

ي�����وم ����ص���ط ال�������ص���ي���ط���ان ح����ن جت��ن��ى

جت����ع����ل ال������ع������ّي م���ن�������ص���دا ي���ت���غ���ّن���ى

وازاح�����������ت ع�����ن ����ص���ي���خ م���ك���ة وه���ن���ا

مي���ن���ح ال����ن����ا�����ش م����ن م���غ���ان���ي���ه اأم���ن���ا

ُح�����ص��ن��ا امل�����راب�����ع  يف  ال�����ن�����ور  ذل������ك 

ك����ان ب��ال��ع��ر���ش م�����ص��رق��ا م��ن��ه ا���ص��ن��ى

و����ص���ف���ي���ا ق�����د ا����ص���ط���ف���اك وِخ����دن����ا

ب���������ل ك������ن������ت ادن���������������ى ف��������اأدن��������ى

هادي جبار �صلوممولُد الرسول
ي����ف����رح ال�����ك�����ون ك����ل����ه ل�����و ف���رح���ن���ا

ي�����ف�����رح ال�����ك�����ون ف����ال����ع����دال����ة ت����اج

ف�����الأن�����ا م�����ن ف���ي�������ش وح����ي����ك ق���ام���ت

�����ص����اد ف����ي����ه ع����ب����د رم����ت����ه ال���ل���ي���ايل

والأن�������������ا ل����ن���������ص����رة احل���������ق ق���م���ن���ا

ك�������ل ب���������اب ت����ف����ت����ح����ْت ب����اب����ت����ه����اج

ف����ات����ت����ن����ا ط������وع������ا جت�������ر ذي�������وال

ي�����ا ر������ص�����ول ال�����ه�����دى ف����ان����ك ق��ط��ب

ي�����وم ا����ص���رق���ت ا����ص���رق���ت ب��ا���ص��م��ات

وت����ب����اه����ت ب�����ك ال������رب������وع ان���ت�������ص���اء

و����ص���ف���اه م����ن اوج������ه ال���ن���ا����ش ط����ارت

ت�����اله ذب������ي������ح  اىل  ذب������ي������ح  م��������ن 

ل���ي���ت���ّم ال���ع���ه���د ال��������ذي ك������ان وع�����دا

ف���ن���اه���ا ات���������ت  ان  اهلل  ن����ع����م����ة 

اأط����ّل����ت ال�������ص���م���اء  ب���ه���ا  ب�������ص���رى  اأي 

ف���ي���ه ح���ل���م ال�����وج�����ود ج���ي���ال ف��ج��ي��ال

م�����ن�����ذ ال����������ف وال�������������ف ����ص���ي���ب���ق���ى

ي����ا ول����ي����دا ق���ب���ل ال�����وج�����ود ���ص��ع��اع��ا

ك����ن����ت م������ذ ك����ن����ت ل������الإل������ه ح��ب��ي��ب��ا

ق�����اب ق���و����ص���ن ق����د دن������وت اع����ت����زازا
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أنواُع القصة
باإعطائها  وتخّبط  للق�ص�ش،  التو�صيف  م�صاألة  يف  خلط  هناَك 
اأم  )طويلة(  ق�صة  اأكانت  �صواء  احلقيقية  التجني�صية  ماهيتها 
جدا  ج��دا  وق�صرة  االأق�صو�صة(،   ( ج��دا  وق�صرة  )ق�صرة(، 
)الوم�صة(، ناهيك عّما يكتنف الق�صة من عدم تاأطر معن يحدد 
ق�صة  هذه  باأن  خاللها  من  نفّرق  اأو  لنعرف  الفنية،  القيا�صات  لها 

ق�صرة فعاًل؟ اأو تلك وم�صة ق�ص�صية م�صتوفية ال�صروط؟
حيث ال �صوابط وال اآليات حمددة كما يف ال�صعر مثال، لكي ميكننا 
اال�صتعانة بها، فاأحيانا كثرة نقراأ جمرد خطرة ذهن عابرة على 
اإنها ق�صة ق�صرة جدا جدا واخت�صارها ) ق. ق. ج. ج(، لكننا ال 
جندها جديرة لالنت�صاب اىل هذا اجلن�ش الق�ص�صي ال�صعب جدا.

واأحيانًا نقراأ بع�ش اخلواطر على انها ق�ص�ش وهكذا.
ومدى  املتلقن،  بع�ش  لذائقة  خا�صعة  االأ�صياء  تلك  كل  وبقيت 
تفاعلهم مع هذا الن�ش او ذاك.. حيث اإن �صياع احلدود الفا�صلة 

للق�صة ب�صورة عامة حتما �صينعك�ش على اأنواعها جميعًا.
ومن وجهة نظري الب�صيطة اإن كل اأجنا�ش الق�صة يف االأدب ينبغي 
الفنية  املعاير  وذات  الق�صرة،  الق�صة  لنف�ش مفردات  اأن تخ�صع 

واحلدث  ال�صخ�صية  على  ت�صتمل  ان  يجب  يعني   .. حتكمها  التي 
واحلبكة والزمان واملكان وال�صراع .. الخ. 

يف  ال��روؤي��وي  التكثيف  خ��الل  من  احلجم  يف  يبقى  الفرق  اإن  اإال 
اجلملة ال�صردية اىل اأق�صى حد ممكن يف الوم�صة مثاًل، ويف الق�صة 
واال�صتعارة،  والت�صبيه،  الو�صف،  على  انفتاحها  ميكن  الق�صرة 
باك،  والفال�ش  الزمنية،  واالن��ت��ق��االت  واال�صتطراد،  وامل��ج��از، 
وغرها،  ال�صخ�صيات  ور�صم  املكان  جت�صيد  يف  والتو�صع  والقطع، 
ولو اأردنا اأن ن�صع قيا�صات عامة حلجم الق�صة الق�صرة، فاأنها كما 
اأح�صب تبداأ من )500( كلمة اأي ما يعادل �صفحة A4 وتنتهي اىل 
بينما   .. تقريبا   A4 ورقة   )12( يعادل  ما  وهو  كلمة،   )6000(
"الوم�صة" وهي من �صطر اىل ب�صعة �صطور  فاإن  املثال  على �صبيل 
حم�ّصنات  من  وغرها  والت�صبيه  واال�صتطراد  الو�صف  حتتمل  لن 
التكثيف  وعلى  ال�صربة،  على  تعتمد  اأن  يجب  ب��ل   .. لفظية 
يف  متتلك  اإنها  اإال  ال�صعر،  يف  كما  ال�صردية  جملتها  يف  ال��روؤي��وي 
�صردها بنية درامية، ومن ثم تختم بالوم�صة امل�صعة الكا�صفة يف 

اخلامتة )ال�صربة( اأو القفلة كما يطلق عليها اأحيانا.

طالب عبا�ش الظاهر 
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وه�����������������������و ����������������ص���������������رُّ االأت��������������ق��������������ي��������������اء
������������ب������������ُط ����������ص���������ي���������د االن����������ب����������ي����������اء �������������صِ
����������������ص���������������ار وف������������������������������َد ال���������ع���������ل���������م���������اء
�������������������ص������������������اَر ن������������ب������������ع االوف������������������ي������������������اء
ف������������ي������������ه اآي�����������������������������������ات ال�������������������ص���������ن���������اء
����������������ص���������������ار ����������������ص���������������ّر ال���������ع���������ظ���������م���������اء
وه������������������������و �����������ص����������ن����������و االول������������������ي������������������اء
ي��������������������������������روي ك��������������������������َل احل�����������ك�����������م�����������اء
ج�����������ع�����������ف�����������ُر َع�������������������������������ْذب ال��������������������������رواء
ع�������������ال�������������ي�������������ًا ع�����������ل�����������و ال�������������������ص���������م���������اء
����������������ص���������������اَر و����������������ص���������������َف ال��������ن��������ج��������ب��������اء
����������������ص���������������ْرُع���������������ُه ك�������������������ُل ال�����������������ص��������ف��������اء
َوَع������������������������������ال ����������������ص���������������وُت ال���������������ن���������������داِء
ي����������������ا ه���������������������ن���������������������اَء.. ال�����������ك�����������رم�����������اء
ال���������������ف���������������داء روح  غ��������������������م��������������������ُدُه 
وه����������������������و ��������������ص�������������ْع�������������ُد ال�����������ف�����������ق�����������راء
ال�������������ع�������������الء يف  ِم�������������������ّن�������������������ا  م�������������������ن 

�صليم كرمي كرمي�شُوِلَد الصادُق نبعًا

ُوِل���������������������������������َد ال�����������������������������ص��������������ادُق ج�����ع�����ف�����ر
ُوِل�������������������������������د ال�����������������������������ص��������������ادق ج������ع������ف������ر
ول���������������������������َد ال�����������������������������������ص�����������������ادُق ح���������ق���������ًا
ول����������������������د ال�����������������������������������ص�����������������ادُق ُح�����������ب�����������ًا
ول����������������������د ال�����������������������������������ص�����������������ادُق ج������ع������ف������ر
ُول��������������������������د ال���������������������������������ص����������������ادُق ج������ع������ف������ر
ُول���������������������������َد ال�����������������������������ص��������������ادُق ���������ص��������وت��������ًا
ُول������������������������������َد ال�������������������������������ص���������������ادُق ن�������ب�������ع�������ًا
ُوِل���������������������������������َد ال�����������������������������ص��������������ادُق ج�����ع�����ف�����ر
ُوِل���������������������������������َد ال�����������������������������ص��������������ادُق ج�����ع�����ف�����ر
ُوِل�������������������������������َد ال�������������������������ص������������ادق ���������ص��������دق��������ًا
ُوِل��������������������������������َد ال�����������������������������ص��������������ادُق ع���������زم���������ًا
ُوِل���������������������������������َد ال�����������������������������ص��������������ادُق ج�����ع�����ف�����ر
ُوِل����������������������������������َد ال���������������������������ص�������������ادق ج�����ع�����ف�����ر
ول����������������������د ال�������������������������������ص���������������ادق ��������ص�������ي�������ف�������ًا
ول�����������������������د ال���������������������������������ص����������������ادق ع������������ون������������ًا
ف��������������ه��������������ن��������������ي��������������ئ��������������ا... ����������ص���������ي���������دي

فتيٌة آمنوا
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أولئك الفتية الذين وقفوا وقفًة واحدة، يف 
وجهروا  البائدة،  األمة  تلك  طاغية  وجه 
العلم  حق  يعلمون  وهم  ويقينهم  بإيامهنم 
من  يشء  ينجيهم  ول��ن  قبضته،  يف  أهن��م 
وقفوا  ولكنهم  ونقمته،  سطوته  خطر 
نفوسهم  يف  احل��ق  سطوة  ألن  وج��ه��روا، 
سوطًا  كان  الصمت  وألن  أقوى،  كانت 
عمق  يف  يرصخ  وصوتًا  ضامئرهم،  جيلد 

رسائرهم.
أولئك الفتية الذين تنّعموا بملّذات الدنيا، 
وتقّلبوا بني حريرها وسعرها، فعرفوا أن 
احلريَر بخٌس إذا ما قيس باحلرية، والسعَر 
رجٌس ال يذوقه إال من تنّكر لنفسه الزكية. 
فتيٌة قهروا الرجس يف دواخلهم، فخرجوا 
يومها  مطهرين..  طاهرين  معركتهم  من 
تدكدكت عروش الظاملني، وقبل العروش 
تدكدكت قلوهبم، إذ أدركوا أهنم عاجزون، 
وأن الرصخة التي دّوت يف ذلك املكان قد 
الزمان وأيقظت قلوب  اخرتقت سجوف 
األحرار  رؤوس  فوق  ورفرفت  الغافلني، 
تشر هلم نحو احلق املبني، وما ذاك إال حق 
الربط بني  آل حممد! هو منطق عجيب يف 
البعيد والقريب، وبني ما كان وما مل يكن 

بعد كائنًا. ولكنها احلقيقة...
استسقى  الذي  الكوثر  هو  حممد  آل  فحق 
)ع(  آدم  منذ  واألولياء،  األنبياء  كل  منه 

ال��ذي هبط  اإلهل��ام  إىل حم��م��د)ص(. هو 
عىل أرواحهم، واستنجدوا به وتشّفعوا يف 
أفراحهم وأتراحهم، حتى نبي الرمحة، كاد 
يباهل هبم نصارى نجران لوال أن تداركوا 
األمر ملا رأوا تلك الوجوه الزاهرة، فنزلوا 

عند حكم احلق صاغرين.
أو  وعلموا،  آمنوا  فقد  الكهف،  فتية  أما 
الذر، أن أرضًا  علمت أرواحهم منذ عامل 
فيها رجاٌل صدقوا  الطف، سيقف  ُتدعى 
الصوت  اهلل عليه، وسرفعون  ما عاهدوا 
واحليف،  ال��ذّل  وسرفضون  والسيف، 
فداًء  والولد،  والروح  النفس  وسيبذلون 
لدين وحق حممد وآل حممد.وملا زادهم اهلل 
املايض  البصائر، واختلط  هدى، تكّشفت 
يف  فوقفوا  باحلارض،  عندهم  واملستقبل 
وجه ذلك املتأّله اجلائر، ورفعوا رؤوسهم 
ودموعهم  قلوهبم  وهتفت  ثائر،  بشموخ 
حدود  فاقت  دع��وًة  لتلبَي  احلناجر،  مع 
قدرة اإلنسان، وتردَّ عىل ذاك النداء الذي 
خرق حدود الزمان واملكان، فبلغ بصوته 

أسامع األكوان :
 -« أال من نارص؟!«

فرددت أرواحهم إذذاك:
-« لبيك لبيك...«

فلام  الطاغية،  وجه  يف  واحدًا  فردًا  وقاموا 
إىل  آَووا  اهلادية،  ثورهتم  خيرس  أن  أراد 

الكهف عسى أن هيدهيم رهبم من أمرهم 
حتى  التاريخ  أذرعة  واحتضنتهم  رشدًا، 
يقي اهلل أمرًا كان مفعوال، عندئٍذ، عادت 
نظروا  الفتية  ولكن  لألجساد،  األرواح 
فعلموا  النارص،  ذاك  جيدوا  فلم  حوهلم، 
أرادوا،  الذي  غر  زمٍن  يف  عادوا  قد  أهنم 
فابتهلوا هلل ثانية بحق آل حممد، أن تطوهيم 
ثنايا التاريخ من جديد، وأن يلتّف عليهم 
كهفهم فال يعودون للحياة إال عندما يظهر 

النارص.
بفتية  اق��ت��َدوا  قد  الكهف،  فتية  أولئك 
الكهف غابوا يف فجوٍة  فتية  الطّف ولكن 
فقد  الطّف  فتية  أما  ساملني،  كهفهم  من 
ففاقوا  مقّطعني،  طّفهم  رمال  عىل  سقطوا 
وحّق  املبَتلني،  بالء  ح��دود  كل  ببالئهم 
األصفياء،  لكل  ق���دوًة  يكونوا  أن  هل��م 
وأسوًة حسنًة لكل حرٍّ أغثاه فساد اهلواء، 
فاستعاض عنه بأنفاٍس من ضياء، وأثقلته 
قيود اجلسد فاستبدهلا بأجنحة الروح.ويف 
ويؤّذن  النارص،  لواء  يرفرف  حينام  غٍد،  
املتقون عىل  املؤمنون  فيأيت  بالفرج  جربيل 
كل ضامر، ينشقُّ الكهف وترشق الشمس 
من غرب الطّف، ويلتقي حتت راية احلمد، 
فتية الكهف بفتية الطّف، »فتيٌة آمنوا برهبم 

وزادهم هدى«،  هدى حممٍد وآل حممد.

)أم حسبَت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا«...إنهم فتيٌة آمنوا بربهم وزدناهم هدى(...
وتتوالى األزمنة وتتباين األمكنة، ويجتّر الدهر دقائقه وثوانيه. 

فتيٌة آمنوا

رجاء بيطار
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الشرازي  الشيخ هادي  آية اهلل احلاج  ولد 
اجلليل  العامل  هو  فوالده  علمية،  أرسة  يف 
حممد  ب��ن  أم��ني  الشيخ  ال��زاه��د  ال���ورع 
والذي  1318ه�(  سنة  )املتوىف  الشرازي 

كاَن من أوتاد العلامء ومن أجالء األتقياء.
دراسته وتدرجه العلمي:

تعمم  وال���ده  ع��ىل  املقدمات  ق��رأ  بعَدما 
وتتلمذ  السطوح  نحو  توجه  ثم  يديه  عىل 
)خاله  مثال  العلامء  من  األكابر  أيدي  عىل 
الشيخ موسى الكرمانشاهي، الشيخ غالم 
القزويني  حسني  السيد  املرندي،  حسني 
اخلارج  أبحاث  نحو  توّجه  ثم  وغرهم(، 
القمي  حسني  السيد  أب��ح��اث  وح��رض 
مرزا  والسيد  1366ه����(  سنة  )امل��ت��وىف 
1368ه�(  سنة  )املتوىف  اخلراساين  هادي 
سنة  )املتوىف  الشاهرودي  عيل  والشيخ 
القزويني  حسن  حممد  والسيد  1351ه�( 

وانتقل  وغرهم،  1380ه�(  سنة  )املتوىف 
عىل  فحرض  النجف  إىل  الزمان  من  برهة 
احلسن  أيب  بالسيد  واختص  أساطينها 

االصفهاين )املتوىف سنة 1365ه�(.
ت��دري��س��ه: اش��ت��غ��ل ال��ش��ي��خ ال��ش��رازي 
بالتدريس يف مدرسة حسن خان بكربالء 

يدّرس  خاصة  حوزة  له  وكانت  املقدسة 
فيها الفقه واألصول والتفسر.

سيبويه،  أمح��د  م��رزا  )الشيخ  تالمذته: 
الشيخ حممد حسني احلائري اليزدي، السيد 
مصطفى الشرازي، السيد هادي احلكيم، 

الشيخ أمحد الشاهرودي وغرهم(.
من أخالقه وسرته: ُعِرف بزهده وتقواه، 
وتصلبه يف دينه، وبعده عن مغريات الدنيا 

وأهوائها، واهتاممه بقضاء حوائج الناس.
إىل  باإلضافة  التأليف  بمهّمة  قام  مؤّلفاته: 
وأعطيت  العلمية،  الكتب  عىل  احل��وايش 
الشيخ  إىل   – وفاته  بعد   – ومؤلفاته  كتبه 
يف  الكتبيني  أشهر  وه��و  الرئيس  مهدي 
واحلفاظ  طبعها  أجل  من  حينذاك  كربالء 

عليها ومل يعرف مصرها بعد ذاك.

عالٌم وأثر

دين  عالم  الشيرازي  أمين  الشيخ  ابن  الحائري  الشيرازي  هادي  الشيخ 
له  وكانت  كربالء  في  ه�،   1٣07 الخير سنة  1٥ صفر  في  ولد  وفقيه شيعي 

حوزة علمية يدّرس فيها الفقه واألصول والتفسير.

الشيخ هادي الشــيرازي الحائري.. 
مثاُل الزهِد والورِع
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اقرأ
ظاهرة االستقالب

من أقوال العلامء يف حقه:
العامل  )إّن  سيبويه:  أمحد  مرزا  الشيخ  اهلل  آية  عنه  كتب   *
الشيخ  تعاىل  اهلل  آية  املسلمني  وزين  اإلسالم  حجة  الرباين 
والفضالء  العلامء  أح��د  ك��ان  ال��ش��رازي  احلائري  ه��ادي 
يف  حجرة  له  وكانت  بكربالء،  العلمية  احلوزة  يف  املربزين 
وكان  الفضالء،  من  عدة  عنده  يتلمذ  خان  حسن  مدرسة 
وفضله  علمه  كامل  ومع  الكالم،  وطيب  العرشة  حسن 
الكل صديقًا ورؤوفًا، وكان من أصحاب  متواضعًا، ومع 
درس آية اهلل يف العاملني السيد مرزا هادي اخلراساين وسيد 
القمي،  حسني  السيد  العظمى  اهلل  آية  واملجتهدين  الفقهاء 
وكانت له رفاقة تامة وصداقة كاملة مع أيب وعمي اآليتني 
احلجتني الشيخ عيل أكرب سيبويه والشيخ حممد عيل سيبويه 
العزاء والتوسل يف  رضوان اهلل عليهام، وكان حيرض جملس 
منزل عمي صبيحة كل مجعة، ومن خصائصه أنه كان بكاًء 
تنحدر دموعه عىل وجهه وحماسنه يف مصائب سيد الشهداء 

عليه السالم..(.
الكاشاين:  احلسيني  عباس  السيد  اهلل  آية  عنه  وكتب   *
هادي  الشيخ  احلاج  الصمداين  الورع  التقي  الرباين  )العامل 
فسيح  وأسكنه  رمحته  بوابل  اهلل  تغمده  احلائري  الشرازي 
جناته وبحبوحة رمحته كان عاملًا عظيم الشأن وعارفًا جليل 
املقدار، ولد يف بيت العلم والفضيلة ويف حضن والد كريم 
وكان  األتقياء،  أجالء  ومن  العلامء  أوت��اد  من  كان  الذي 
مدرسة  يف  الطالب  وتربية  واإلف��ادة  بالتدريس  مشغواًل 
حسن خان، وموصوفًا بالصالح والسداد والورع والتقوى، 

وحائزًا للملكات..(.
* وقال عنه آية اهلل الشيخ حممد هادي معرفة: )ولقد رأيته 
املرحوم  لوالدي  محياًم  صديقًا  وكان  وق��ورًا،  رشيفًا  مهيبًا 

الشيخ عيل معرفة(.
والباحث  هدو  جميد  محيد  الدكتور  امل��ؤرخ  عنه  وكتب   *
احلسينية  العتبة  يف  دفناء  كتاب  يف  كاظم  ج��واد  سامي 
فقيه  شيخ  ه�(   1365 )ت  الشرازي  )ه��ادي  ص233: 
فاضل ورع زاهد، عاش يف كربالء، وتويف فيها، ثم دفن يف 
عند  السالم  عليه  احلسني  اإلمام  الرشقية من صحن  اجلهة 
باب الشهداء(. وفاته: تويّف قّدس رسه ليلة اجلمعة 21 حمرم 
العمر 58  من  وله  املقدسة  بكربالء  احلرام سنة 1365ه�، 
سنة، وصىل عليه أستاده آية اهلل العظمى احلاج السيد حسني 
الرشيف  احلسيني  الصحن  يف  وُدفن  القمي،  الطباطبائي 

قرب باب الشهداء.

والتارخيي  النبوي  النص  يف  االستقالب  )ظاهرة  القّيم  كتابه  يف 
الشؤون  قسم  عن  الصادر  أنموذج�اً(  األب�واب  س�ّد  حديث   -
إىل  احلسني  نبيل  السيد  يرشدنا  املقدسة،  بالعتبةاحلسينية  الفكرية 

جوانب خمفية يف النص التارخيي اإلسالمي.
ويقول املؤلف يف مقدمته: “حرص أرباب السلطات يف كل زمان 
يف  مكانيات  اإل  كل  وبذل  التارخيي  النص  صياغة  عىل  ومكان 
حرصه فيام يتنا سب مع مقتضيات السلطة وحماربة ما يعارضها من 
النصوص فأر هب النص التارخيي يف فم القائل به، وقتل يف صدر 
راويه، وأجهض يف رحم احلدث كي يتحقق للسلطات مرادها يف 
والدة نص جديد يرتعرع يف كنف املصالح الشخصية وينمو عىل 
موائد األهواء النفسية ليغدو يف النهاية واقعًا حياتيًا حييا عليه الناس 

جياًل بعد جيل ومعطى فكريًا ترتسم معه اهلوية الثقافية للفرد.
من هنا:

ومن خالل كثر من الشواهد التي تنقل صورة حقيقية عن واقع 
النص التارخيي وآلية التعامل معه السيام النص اإلسالمي املؤرخ 
ببعث رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم إىل الناس أمجعني ليكون 
مادة التاريخ للمسلمني وغرهم ممن أراد معرفة اإلسالم وجدنا أن 
هذا النص قد تعرض بفعل طلبات السلطة إىل القلب أو االقالب 
ملا وقع زمانًا ومكانًا وقواًل وفعاًل وأدوات حتى أصبح الشاهد ملا 
تم تارخيه أو أرخ عرضة للمالحقة واملحاسبة واملحاربة والتهجر 
أو التشهر كي يصبح الشاهد غريًبا عن احلدث وذائبًا مع سيول 
السلطة التي كتبت نصوصًا ال تنفع إال بقاءها يف حمل تسلطها فكان 

االستقالب يف كثر من النصوص.”
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وال��دور  القضية  هذه  مالبسات  أثر  عىل 
السلبي ملوظفي األوقاف يف هدر تربعات 
إىل  يشر  ما  نجد  مل  األجانب،  املحسنني 
اهلند  من  أخ��رى  خرية  تربعات  وص��ول 

لتعمر العتبات املقدسة.
إما إدارة األوقاف من جانبها فقد قّلصت 
املخصصة  املبالغ  السنوية  ميزانياهتا  من 
من  ألغتها  حتى  أخرى  بعد  سنة  للعتبات 

ميزانية األوقاف لسنة 1948.
صالح  السيد  النائب  استنكره  ما  وه��ذا 
تقرير  عىل  املذاكرة  جلسة  يف  العلوم  بحر 
األوقاف  ميزانية  يف  املالية  الشؤون  جلنة 
آذار   14 يف  املنعقدة  املالية   1948 لسنة 
لو  كثرا  أود  كنت  )ساديت  قائاًل:   1949
السعيد(  )نوري  الوزراء  رئيس  أن فخامة 
كان حارضًا هذه اجللسة.. والذي أعجب 
له شديد األسف  العجب وأسف  أشّد  له 
أن يتقدم مدير األوقاف العام... فيشطب 
التي  من ميزانية سنة 1948 املخصصات 
قد وضعت يف ميزانية سنة 1947 لتعمر 
أعرف  أن  أرغب  إنني  املقدسة..  العتبات 
فخامة  ومن  منه  أرجو  وأنني  األسباب.. 

رئيس الوزراء أن ال جيعال تعمر العتبات 
املقدسة عالة عىل أثرياء اهلند وإيران(.

وأّيد النائب مجيل األورفيل )دياىل( ما ذهب 
املبالغ  رصف  ب��رضورة  العلوم  بحر  إليه 
سعد  النائب  وأض��اف  العتبات،  لتعمر 
عمر قائاًل: )عجبت لقضية واحدة.. وهي 
املقدسة  للعتبات  املخصصات  باب  أن 
استغربه  ال  ال��ذي  األم��ر  أصفار  تقابله 
بعض  يكون  وقد  استنكره..  وإن��ام  فقط 
العذر.. من قبيل عدم وجود واردات تسد 
هي  وإنام  جتارية  ليس  فاملسألة  النفقات.. 

هبا  هيتم  عامة  إسالمية  دينية  وطنية  مسألة 
العراقيون كلهم...(.

الرمحن  عبد  األوق��اف  مدير  إجابة  كانت 
التي  املأثورة  اإلجابات  تلك  من  خضر 
يتملص هبا املسؤولون من جراء تقصرهم 
أمام  النواب  أسئلة  من  حيرجون  عندما 
 ...( قائاًل:  أجاب  حيث  النيايب  املجلس 
تعتربها  والتي  املقدسة  العتبات  موضوع 
وأن  واجباهتا  أول  من  األوق���اف  دائ��رة 
تعتني هبا العناية اخلاصة سواء يف تعمرها 
ترصف  العتبات  ف��واردات  إدارهت��ا...  أو 

عىل العتبات...(.
مدير  هبا  يعني  التي  اخلاصة  العناية  إذن 
األوقاف هو حذف التخصيصات للعتبات 
ويقول ان واردات العتبات ترصف عليها 
فكيف ترصف إذا هي حمذوفة من ميزانية 
وأوقافها  عليها  يرصف  وكيف  األوقاف، 
األوق��اف  مؤسسة  تبذل  ومل  امل��ص��ادرة 
السلطة  انسحاب  بعد  جهدًا السرتجاعها 

العثامنية من العراق.
ميزانية  ت��أيت  التوايل  عىل  الثانية  وللسنة 
األوقاف دون أن حتتوي عىل أي خمصصات 

)من كتاب موقف نواب لواء كربالء في المجلس النيابي العراقي في العهد الملكي ـ للدكتور محمد راضي آل كعّيد 
الشمري ـ مركز كربالء للدراسات والبحوث ـ العتبة الحسينية المقدسة(

موقف نواب لواء كربالء من األوقاف والشؤون الدينية
خالل فترة الحكم الملكي  )3-2(
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 1949 سنة  للعتبات  السنوية  للرتميامت 
وهذا ما أغضب نواب لواء كربالء ومنهم 
الذي  العلوم  بحر  صالح  السيد  النائب 
تعمر  ملخصصات  بحذفها  احلكومة  ذّكر 
للسنتني  األوق��اف  ميزانية  من  العتبات 

1948 و 1949م.
الوزراء  رئيس  راجع  أنه  املجلس  وأخرب 
نوري السعيد الرجاع املخصصات املعتادة 
إىل امليزانية دون جدوى متأسفًا عىل إرصار 
احلكومة ودائرة األوقاف العامة عىل إمهال 
بعض  )حصلت  حتى  العتبات  صيانة 
 � احلسني  اإلمام  مرقد  قبة  يف  التصدعات 

عليه السالم �(.
رصفت  التي  املالية  وزارة  من  واستغرب 
من  املعينة  أبواهبا  )عىل  املخصصات  هذه 
اللجنة  عضو  وعقب  االش��غ��ال(  قبيل 
أن  األورف��يل  مجيل  النائب  النيابية  املالية 
مبلغ  حتويل  ق��ررت  اجتامعها  يف  اللجنة 
)12( ألف دينار عن منحة وزارة املالية إىل 
ميزانية األوقاف وأوصت احلكومة بلزوم 

ختصيص مبالغ كافية لتعمر العتبات.
اقرتاحات  قّدمت  )وق��د  قائاًل:  وأض��اف 
املبالغ  بتخصيص  يتعلق  ما  منها  كثرة 
من  احلكومة  تستحصلها  التس  والرسوم 
الزوار.. ومن رسوم جوازات سفر الزوار 
باآلالف  وهم  العتبات  هذه  يؤمون  الذين 
)احلكومة(  منها  رجونا  وكذلك  سنويًا 
نخصص  أن  ألجل  املوضوع  هذا  درس 
هذه  قبل  ثم  العتبات...  هلذه  املبالغ  منها 
اجللسة كنا قد اجتمعنا بمعايل نائب رئيس 
مدير  وبسعادة   � نظمي  عمر   � ال���وزراء 
األوقاف العام وبعد مناقشات طويلة متّكنا 
من تدوير )6 آالف دينار( إىل املرصوفات 
استغرابه  بالعتبات...( وأبدى  تتعلق  التي 
بعد هذه اجلهود بأن تأيت ميزانية األوقاف 

خالية من أي يشء.
وقد عرّب النائب سعد عمر عن مرارته من 
مطولة  خطبة  يف  املخصصات  هذه  شطب 

احلقائق  وألمهية  ج��دًا  فيها  رصحي��ًا  ك��ان 
التارخيية التي وردت فيها نورد جانبًا منها 
قائاًل: )بعد أن حرضت أنا وزمالئي نواب 
لواء كربالء يف ديوان سعادة مدير االوقاف 
العام وحدثناه عن حاجة العتبات املقدسة 
إىل الرعاية والصيانة ولكننا خرجنا يائسني 
والعدل...  الرب  أئمة  ملراقد  وبره  من عدله 
ونوه يف وجوهنا بقلة موارد العتبات األمر 

الذي حيمله عىل البخل يف التخصيصات.
كلمة  أوّج��ه  أن  أري��د  القاعة  هذه  يف  وأن��ا 
لسعادته... أن هذه املراقد ساهم يف بنائها 
وصيانتها مجهرة كبرة من املسلمني وكانت 
بذل  إىل  وتتسابق  هترع  والسالطني  امللوك 
مال  من  تعاىل  اهلل  إىل  تقّربًا  بذله  يمكن  ما 
والرواية  سليم  السلطان  قضية  تزال  وال 
األرشف  النجف  إىل  سفره  عن  املشهورة 
وما ورد يف كتابه عن املوضع الذي هو فيه 
فأخربه اإلمام بقراءته اآلية الكريمة )اخلع 
والرواية  املقدس(  الوادي  يف  أنك  نعليك 
تكمل نفسها بأن السلطان ومجاعته خلعوا 
وصلوا  حتى  ح��ف��اًة  وس���اروا  أحذيتهم 
اإلمام  مرقد  يف  ورقدوا  األرشف  النجف 
املطّهر، وال زالت قضية السلطان نادر شاه 
دموعه  مع  وقدمها  اهلند  بكنوز  جاء  حني 
هدايا متواضعة مثوبة إىل اهلل تعاىل وتقديرًا 
وسيدنا  احلسني  سيدنا  املراقد  ألصحاب 

العباس ومل تكن هذه اهلدايا بنظر أصحاهبا 
عىل قدر قيمتها مل تكن إال هدايا متواضعة 
بسيطة... مع ذلك فقد رصنا بحاجة يف كل 
الدرهيامت  نستجدي  أن  لألوقاف  ميزانية 
العتبات  وص��ي��ان��ة  لتعمر  امل���ح���دودة 
جياهبنا  العام  األوق��اف  ومدير  املقدسة... 
بأنه ليست للعتبات املقدسة أوقاف تكفي 

لصيانتها(.
الوزراء  رئيس  نائب   � نظمي  عمر  أجاب 
دنيار(  ألف  احلكومة خصصت )12  أن   �
آالف   6( خصصت  األوق��اف  ومديرية 

دينار(.
أشار  الذي  التصّدع  )ان  قائاًل:  وأضاف 
أعتقد  م��ا  فعىل  عمر  سعد  النائب  إليه 
كربالء  إىل  ذهبت  التي  الفنية  اهليئة  أن 
ذكره  ال��ذي  التصدع  ه��ذا  عن  للكشف 
النائب فإذا قالت هذه اهليئة أن هناك خطرًا 
باإلصالح  ستهتم  احلكومة  فإن  القّبة  عىل 
نظمي  ك��الم  يف  املفارقة  والتعمر...(، 
يف  املبالغ  هذه  خصصت  احلكومة  أن  هي 
وبمجهود  للمجلس  قدمتها  التي  امليزانية 
فمن  املالية  اللجنة  عضو  األورف��يل  وعلم 
الذي حذفها ووضع مكان األرقام أصفارًا 
إىل  يشر  ما  إىل  الباحث  جيد  مل  ذلك  ومع 
سحب الئحة امليزانية من املجلس وإضافة 

املبالغ املذكورة(.. يتبع.
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اختالفها  عىل  بالنفوس  يدفع  الذي  الرس 
القضية  مع  واالنفعال  للتفاعل  وتنوعها 
القضية  ك��ون  هو  وشعائرها،  احلسينية 
قضية  لكل  وإن  إهل��ي��ة،  قضية  احلسينية 
لظاهرها  أن  ومثلام  وباطنًا،  ظاهرًا  إهلية 
لباطنها  فإن  واإلدراك  للفهم  مستويات 
أيضًا مستويات للفهم واإلدراك، هو الذي 
ما  لذا  القضية،  اهلدف من وراء هذه  حيدد 
أن نحكم  لنا  تفرزه ال حيق  يأتينا عنها وما 
علينا  بل  القارص،  فهمنا  خالل  من  عليه 
وإدراك  فهمها  يف  الذكر  أهل  إىل  الرجوع 
القدر  إاّل  منها  ندرك  ال  ألننا  وراءه��ا،  ما 
إننا لسنا هنا يف  به فهمنا، كام  الذي يسمح 
أخرى،  دون  شعرة  نستذوق  اختيار  حمل 

واحدة  كصفقة  احلسينية  للشعائر  وقبولنا 
بأهنا  اعتقادنا  من  متأٍت  جتزئة،  دون  من 
اإلمام  هبا  اهلل  اختص  التي  املختصات  من 
طقوس  أهن��ا  ال  ال��س��الم(،  احلسني)عليه 
انفعاالت  عن  كتعويض  ج��اءت  خمرتعة 
عن  حاصل  ن��دم  نتيجة  وعصبية  نفسية 
تقصر كام يزعم بعض الناس، فقد حاولت 
هلا  تتصدى  أن  للقضية،  املناوئة  اجلهات 
فتصورها عىل أهنا طقوس جمنونة وثقافات 
متدّنية ال تنسجم مع العقل واملنطق، وليس 
فعابوا  يشء،  يف  واملعتقد  الدين  من  هي 
علينا عقدنا للمجالس وبكاءنا عىل احلسني 
بحجة أن احلسني)عليه السالم( هو شهيد 
األمة وأنه سيد شباب أهل اجلنة وله ما له 

من املكانة الرفيعة واملقام الكريم يف اجلنة، 
امل��رشوع  أن  وفاهتم  عليه،  البكاء  فعالَم 
احلسني)عليه  لإلمام  العظيم  اإلصالحي 
الدمعة  دعامة  عىل  ارتكز  إن��ام  ال��س��الم( 
الروحي  االرتباط  اإلنسان  يف  حتيي  التي 
وتبقيه  اإلم��ام  مع  والعاطفي  والعقائدي 
يقظة  الفاعل يف  األثر  وللدمعة  عىل خطه، 
حجم  وحتسس  الضمر،  وحياة  الوجدان 
والقيم  امُلثل  عىل  اجل��رأة  وم��دى  اخلسارة 
فطن  من  فطن  ذلك  ألجل  واملقدسات، 
يف  تكمن  الدمعة  خ��ط��ورة  أن  إىل  منهم 
لبها وروحها  الشعائر بل هي  كوهنا عمدة 
ومتى ما تم تفريغ الشعائر منها ال يبقى هلا 
الدمعة متى ما  معنى وال مضمون، كام أن 

  سمير جميل الربيعي  

مشاركات

تنويه/ اآلراء الواردة يف هذه املقاالت متثل كّتاهبا وال متثل بالرضورة رأي إدارة املجلة، 
وهي باب مفتوح آلراء املشاركني األعزاء.

الدمعة الخطوة التي 
تسبق وضع القدم 
على درب الحسين
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الشك إن كل إنسان إذا أراد العيش بسالم والنجاح يف هذه الدنيا وزخرفتها عليه أن يتعلم 
، يستمع ، يتدرب ، حياول ، يشاهد ، يتأمل ، جيرب ، فإذا نجح عليه أن يسعى نحو األفضل 
، وإذا أخفق  فال ييأس من احلياة فعليه تصحيح املسار ، ولذلك فليجعل االنسان غرضه 

وغايته مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل وما كان هلل ينمو... 
ففي صباح أحد األيام جلست يف غرفة املدرسني ألكتب ما خطر يف بايل من فكرة علمية بينام 
أنا أتأمل، وإذا بأستاذ جالس بجانبي وهو يتمتم قائاًل : )ُكْلْ ما يعجبك والبس ما يعجب 
الناس( عندما رأى أحدهم يلبس مالبسًا غرالئقة ضيقة كام يصفه .... مضيفا إن جمتمعنا ال 
تتناسب معه املوديالت الغربية نظرًا لوجود أزياء خمزية ومعيبة  وال تتامشى مع وضعنا وإنه 
حيب مواكبة املوضة ان كانت تتامشى مع األعراف االجتامعية وتصب يف مصلحة املواطن ...

فذهبت وأنا أتساءل مع نفس ماذا حّل هبؤالء ، فهل أصبح برشنا يف عاملنا هذا مقلدا ، ناسيا 
الدين واخللق واألعراف ؟ وأي عرص هذا الذي نعيش فيه ....؟! فتلك الشخصية اإلنسانية 

يف عاملنا أصبحت تفتقد إىِل صفائها ونقائها وطهرها... 
لذلك فليس من الرضوري أن نقلد كل ما يظهر بل جيب أن نرتدي ما يبني شخصيتنا ويربز 
مجالنا، فاجلامل  مجال الروح ال مجال  املالبس ، ألن املجتمع يقيس اإلنسان حسب الشكل 
هبا  يتحىل  التي  واجلميلة  احلسنة  والصفات  األخالق  من  ذلك  ويبدأ   ، املخزية  املالبس  ال 
الشخص وهي تتضمن خفة الدم والتواضع واألسلوب اللني يف الكالم ،  فكم إنسان مجيل 
ويلبس املالبس غر الالئقة من بنطلون قصر واأللوان املختلفة واملوديالت التي أصبحت 
وال  تنتقدهم  والناس  اإلكسسوارات  أيضا  الشباب  واقتناء  الشباب  من  الكثر  أنظار  حمط 

حترتمهم وال تقدرهم.
اللباس  وآداب  الشارع  بآداب  االلتزام  املرأة  أو  الشاب  من  يطلب  اإلسالم  نقول:  وختاما 
وأن ال ينجرف مع أية رياح تأيت إليه، ولذا جيب أن نحاول قدر اإلمكان أن نتامشى بدون أن 

نتعرض ألي انتقاد وربام يكون هذا االنتقاد جارفًا!!.

زيد علي كريم

مشاركات

وظفت بصورة صحيحة فإهنا تصنع 
السليمة،  الفطرة  تغذي  مشاعر 
إىل  وحتيله  اجل��اف  الفكر  وتطري 
أفقًا  اإلنسان  أمام  يفتح  راسٍخ  إيامٍن 
واإليثار  والفداء  للتضحية  شاسعًا 
للتفكر  فرصة  ومتنحه  واجل��ه��اد، 
وأسباهبا  احلسينية،  النهضة  بأمر 
خييفهم  ما  وهذا  وأهدافها،  ومآهلا 
يقطعوا  أن  ح��اول��وا  ذل��ك  ألج��ل 
الطريق عىل األجيال الالحقة كي ال 
يصلها  وال  الدمعة  هذه  مع  تتعاطى 
أن  أمكنهم  ولو  احلسيني،  املوروث 
ال تعطى األجيال فرصة للتفكر يف 
أدواهت��م  لكن  لفعلوا،  النهضة  أمر 
عىل  سلطتهم  بسط  من  متكنهم  مل 
احلسينية  والشعائر  احلسيني  الفكر 
حماربتها  إىل  هبم  حدا  ما  األصيلة، 
واملطاردة  والتضييق  واملنع  بالقوة 
والتعتيم والتضليل، فقطعوا األيدي 
وسّملوا العيون وقتلوا وفجروا، وملا 
وتيقنوا  ذلك،  جدوى  عدم  وجدوا 
أن أسلوهبم هذا سوف يزيد الشعائر 
تأصاًل يف نفوس املوالني، ويعود عىل 
يتوقعوها،  مل  ب��ارت��دادات  خمالفيهم 
أكثر  أسلوب  إىل  جلأوا  ذلك  ألجل 
إىل  فعمدوا  وفاعليًة،  وده��اًء  خبثًا 
نفسها  الشعائر  عرب  الشعائر  حماربة 
ومن داخل الوسط الشيعي، فزجوا 
شعائر  أهنا  عىل  الشاذة  السلوكيات 
حسينية مقدسة مقبولة يف األوساط 

البسيطة.

        كْل ما يعجبك
 والبس ما يعجب الناس
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باحثون يتوصلون إلى تكنولوجيا تحول النباتات ألجهزة تجسس عالية الدقة...!

)غوغل( تعترف علنا بمراقبة سكان األرض رغمًا عنهم...!

عالم يؤكد إمكانية السفر عبر الزمن...!

تلعب  الرتبة  جتعل  جديدة  تكنولوجيا  امريكيا  من  باحثون  طور 
فيه،  يشك  أن  أحد  يستطيع  ال  الذي  الرسي  )اجلاسوس(  دور 
اكتشاف  من  لتتمكن  للنباتات  اجليني  التعديل  خالل  من  وذلك 
عىل  مرشوعهم  يف  الباحثون  ويعتمد  رسًا.  املحتملة  التهديدات 
األقامر الصناعية ملراقبة عمل هذه النباتات، ويمكن استخدام هذا 
املعدلة جينيًا يف جماالت أخرى خارج  الذكية  النباتات  النوع من 
غر  األرضية  األلغام  حتديد  مثل  العسكرية،  األغ��راض  نطاق 
املنفجرة واملتخلفة عن احلروب السابقة. وتسخر قدرة النباتات 
الطبيعية يف الشعور واالستجابة للمحفزات البيئية، مثل مستويات 
الضوء وتلوث اهلواء، أو إنتاج الوقود احليوي، أو مقاومة اآلفات 
اخلطر  تقليص  اجل  من  وذلك  الزراعية.  الغلة  وزيادة  واجلفاف 
الباهظة  التكاليف  وتقليل  بمعسكراهتا،  حتيط  التي  واملخاطر 

املرتبطة باألجهزة االستشعارية التقليدية املستخدمة حاليًا.

أكد عامل الفيزياء الفلكي )إيثان سيغيل(، عن إمكانية السفر عرب الزمن ولكن يف اجتاه واحد فقط، حسب ما نقلت الصحف 
وجود  فإن  وبالتايل  وزن،  بال  أو  إجيايب  وزن  وهلا  إجيابيا،  مشحونة  جزيئات  من  يتكون  الكون  إن  لسيغيل  ووفقا  الربيطانية.. 

جزيئات ذات وزن سلبي وطاقة يعد أمرا معقوال، وبالتايل إذا وجدنا وسيلة لربط اجلزيئات اإلجيابية والسلبية، فإن هذا سيؤدي إىل ظهور 
ما يسميه العامل سيغيل ب�)الثقب الدودي( الذي خيرتق الزمان. وأضاف سيغيل، يمكن بناء الثقب بحيث يمتلك هناية تظل بال حراك، 
وأخرى تتحرك برسعة الضوء تقريبا، وهبذا يمكن نظريا السفر عرب الزمن. وتابع »سيكون هذا املجال نفقا زمنيا، يمكن جلانبه اآلخر نقل 
الشخص 40 عاما، يف الوقت الذي متر فيه سنة واحدة فقط عىل اجلانب اآلخر رغم ان العامل يعرتف بأن البرشية ال متتلك بعد التكنولوجيا 

التي تسمح هلا بالتنقل عرب الزمن.

مليارات  بمراقبة  بقيامها  األم��رك��ي��ة  غوغل  رشك��ة  اع��رتف��ت 
العامل وحتدد مواقعهم دون موافقتهم  أنحاء  املستخدمني يف خمتلف 
أو علمهم، أما املفاجأة األهم واألكرب فهي أن عملية التتبع تتواصل 
املكان  الشخص خيار عدم حتديد  اختار  لو  الرشكة، حتى  قبل  من 
يف هاتفه النقال، وحتى لو أزال بطاقة اخلط اهلاتفي من جهازه. أكد 
لكافة  التتبع  عملية  إن  الربيطانية،مضيفا  الصحف  يف  تقرير  ذلك 
مستخدمي »آندرويد« يف العامل بدأت مطلع العام احلايل 2017، ما 
يعني أن »غوغل« تراقب أغلب سكان الكرة األرضية منذ نحو 11 
التابعة للرشكة يف  اخلوادم  اىل  البيانات بشكل فوري  ترسل  شهرًا، 
الواليات املتحدة. وبحسب التقرير، فإن »غوغل« بات بمقدورها 
عىل  »آندرويد«  نظام  وجود  بمجرد  إذ  املغلقة،  اهلواتف  حتى  تتبع 
املطورة  الرشكة  قبل  من  حمددًا  بات  موقعه  أن  يعني  فهذا  اجلهاز 

للنظام، وهي »غوغل«.
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خبراء يكتشفون السبب وراء عدم القدرة على اإلقالع عن التدخين...!باحثون يتوصلون إلى تكنولوجيا تحول النباتات ألجهزة تجسس عالية الدقة...!

أج����رى جم��م��وع��ة م��ن ال��ع��ل��امء 
ميشيغان  جامعة  يف  واخل���رباء 
صعوبة  حول  دراسة  األمريكية، 
اإلق����الع ع��ن ال��ت��دخ��ني ل��دى 
املختصون  وأج��رى  املدخنني. 
)ميديكال  جملة  نرشهتا  دراس��ة 
إك���س���ربي���س( ح����ول ص��ع��وب��ة 
الدراسة  التدخني.  عن  اإلقالع 
متت باالعتامد عىل ديدان، ملعرفة 
خالل  م��ن  وسلوكها  تفاعلها 
النيكوتني  من  جرعات  إعطائها 
وم��ن ث��م ال��ت��وق��ف ع��ن ذل��ك. 
وقام العلامء بتزويد هذه الديدان 
ليتوقفوا  النيكوتني  من  بكميات 

بعد ذلك عن تزويدها. بعد ذلك 
الكائنات  بأن  املختصون  الحظ 
بروتينات  تنتج  اخلاليا  املتعددة 
م��س��ؤول��ة ع��ن ظ��ه��ور احل��اج��ة 
لدى  وبأن  للنيكوتني.  املستمرة 

لتلك  مشاهبة  فعل  ردة  الديدان 
األمر  الثدييات،  لدى  املوجودة 
الدراسة  لتعميم  ي��ؤدي  ال��ذي 
عىل البرش من حيث النتائج التي 

حصلوا عليها.

عن  بالتحكم  يشتغل  صغرا  )روبوتا(  العلامء  طور 
بعد، مهمته حماربة الرسطان يف جسم اإلنسان. وقال 
اجلامعة  يف  مهندس  وهو  تشانغ(  )يل  الربوفيسور 
من  مكون  الروبوت  إن  كونغ:  هونغ  يف  الصينية 
خاليا بيولوجية معروفة باسم )بيوهيربيدس( اضافة 
مجيع  يف  باالنتشار  له  تسمح  مغناطيسية،  أنسجة  إىل 
أنحاء اجلسم، مؤكدا ان العلامء سيكون قادرين عىل 
باستخدام  بعد،  عن  عليه  والسيطرة  به،  التحكم 
األنسجة املغناطيسية.وأوضح »تشانغ« رغم قدراته 

سبرولينا  طحالب  من  مصنوع  فأنه  العالية،  التقنية 
مبينا  املاحلة.  االستوائية  البحرات  يف  تنمو  التي 
باستخدام  الصفر  من  صغرا  وروب��وت  تصنيع  ان 
تقنيات وعمليات خمتربية معقدة، لذا قررنا االعتامد 
عىل مواد طبيعية، مشرا اىل أن تصنيع أنظمة روبوتية 
يمكن التحكم فيها وتوجيهها يف اجلسم يعترب تقدما 
كبرا يف املجال العلمي، ومن شأنه أن يسهل الكثر 

من األمور بغض النظر عن عالج األمراض.

علماء يطورون )روبوت( لمحاربة السرطان في جسم اإلنسان
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يؤّثَر  أو  يغّرَ  أن  شخٍص  ألي  يمكُن  ال 
باملجتمع الذي يعيش فيه، قبل أن يغّر من 
أن  فعليه  ومهاراته،  قابلياته  ويطّور  نفسه 
يبدأ بتغير حياته ليستطيَع أن يغّر ما حوله 

نحو األفضل.
التنمية  خرباء  يسعى  املنطلق،  هذا  ومن 
البرشية إىل تأكيد حقيقة مهّمة، أّن التغير 
يبدأ من داخل اإلنسان ذاته، ثم عائلته ثم 
ازدادت  وكّلام  فيه،  يعيُش  الذي  املحيط 
معرفة اإلنسان وطموحُه وكفاحه ازدادت 
معه قّوة التأثر باآلخرين والوصول إىل ما 

يريدُه مستقباًل.
َما   ُ ُيَغرِّ اَل   َ اهللَّ }إِنَّ  )عّز وجل(:  اهلل  يقول 
)الرعد  بَِأنُفِسِهْم{  َما  وا  ُ ُيَغرِّ ٰى  َحتَّ بَِقْوٍم 

.)11
يقول الكاتب يارس درعوزي: إن »غّرت 
ألبستها  حتى  أو  وزينتها  سيارتك  لون 
أو  رسعتها  من  هذا  سيغر  هل  الذهب 

مل  إن  ان��ت  وكذلك  ال  بالتأكيد  أدائ��ه��ا؟ 
تبدأ بتغّر أفكارك فال تنتظر تغير حياتك 
فكيف ستنعم باهلدوء؛ والضجيج مصدره 

أعامقك!«.
بعنوان  كتاهبا  يف  بايرن(  )رونداي  وتؤّكد 
يف  اإلجي���ايب  التفكر  أمهية  ع��ىل  )ال���رس( 
»سيعمل  إن��ه:  تقول  حيث  الصدد،  هذا 
أفضل  بشكل  أوض��اع��ك  ترتيب  ع��ىل 
ونقاط  قدراتك  حتديد  عىل  ومساعدتك 

قوتك الداخلية واستغالهلا«. 
عينيك  نصب  وضعت  »إذا  وتضيف: 

أهدافًا جّيدًة فال شكَّ أهنا ستتحّقق«.
)لو  و  روبينسون(  )كني  من  كل  يرى  كام 
أرونيكا(، مؤلفي كتاب )املجال املالئم(، 
اإلجي��ايب  التفكَر  أن  من  »وبالرغم  أن��ه 
إال  الكامنة  طاقاتنا  الستخراج  رضوري 
مذهلة  مهارات  متتلك  قد  كاف؛  غر  أنه 
آخر،  جم��ال  أي  أو  الطبخ  أو  الرسم  يف 

نفسك  تضع  أن  حينها  عليك  وينبغي 
يف هذا اإلطار وأن جتد )املجال املالئم 
لك( وما هتوى فعله- مثل أن ختّصص 
الدراسة أو املهنة أو الرياضة أو النشاط 
الذي يناسب قدراتك- مما قد تالحظه 

أو ال تدرك وجوده لديك«.
عىل  تعينك  بسيطة  خطوات  وهناك 

حتسني نمط حياتك:
االنشغال  ع��ن  )ت��وق��ف   :1 اخل��ط��وة 
بنفسك واخرج من دائرتك. عليك أن 
تبحث عن غاية تضيف معنى ومحاسا 

إىل حياتك(.
اخلطوة 2: انتقل للعيش يف حي سكني 
أهاليها  حت��رتم  أخ��رى  بلدة  أو  جديد 

تنوع اآلراء وتباين أنامط التفكر.
اخل��ط��وة 3: )ت��ع��رف ع��ىل أص��دق��اء 
وأش��خ��اص ُج��دد ي��ق��ّدرون م��ا متتاز 
)املجال  عىل  العثور  يف  ويعينونك  به 
انتباِهك  تشتيِت  من  بَداًل  لك(  املالئم 

عنُه(.
اخلطوة 4: )حاول تنمية عادات مفيدة، 
فإذا أردت تغير حياتك ال بد أن تغر 
ما  كثرًا  أخ��رى:  بعبارة  أيضا،  عاداتك 
نجد أنفسنا غارقني يف وظائف أو مهام ال 
مع  طموحنا؛  تشبع  ال  أهنا  أو  هبا  نستمتع 
ألن  ذاهتا  بالوترة  العمل  نواصل  ذلك، 
نتحىّل  ال  أننا  كام  فعله،  تعلمنا  ما  هو  هذا 
عادًة باجلرأة للتخيّل عن الوظيفة إن كانت 
توّفر دخاًل مرتفعًا؛ فال بد أن حيني الوقُت 
وتستبدل  نفسك  مع  ج��ادة  وقفة  لتقف 
بأخرى  املثمرة  غر  النمطية  سلوكياتك 
النفس  ع��ن  بالرضا  معها  تشعر  ب��ّن��اءة 

وتطوير الذات«.
إذ  لقراراتك،  اختاذك  آلية  غّر   :5 اخلطوة 
جيدر بك أن ترتب خياراتك بحيث جتعل 
بالدرجة  تنفيذه  تستطيع  ما  هو  أواله��ا 
بارعًا  تكون  أْن  املثال،  سبيل  عىل  األكرب، 
تسكن  أن  عليك  فينبغي  ما،  رياضة  يف 

بالقرب من مركز ريايض وهكذا«.
خالصة القول: عليَك أن تؤمَن بقدراتك 
الكامنة، وتتعّلم كيف تصبح عضوًا فعااًل 
فيه، وتوصل  فتتأّثر وتؤّثر  املجتمع  داخل 
نحو  التغير  يف  السامية  رسالَتَك  إليه 

األمجل.

  إعداد/ علي حسين

تنمية بشرية
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هنا يف جمتمعنا العريب، كان وال زال يعيش 
بيننا أشخاٌص ناجحون ومبهرون، تركوا 
ومن  واملعرفة،  الفكر  من  وتراثًا  إرثًا  لنا 
أصحاب  من  وكانوا  بالعامل  أّث��روا  الذين 

اإلرادة والنجاح يف احلياة.
الراحل  اللبناين  املرتجم  نعدَّ  أن  ويمكن 
البارزين  الرجال  من  رصوف(  )يعقوب 
العريب،  جمتمعنا  يف  واملثابرين  والناجحني 
خترجوا  من  أوائ��ل  من  رصوف  كان  فقد 
كان  كام  ببروت،  األمريكية  اجلامعة  يف 
شخصيًة بارزًة يف ما ُعرف بعرص النهضة 
العريب يف النصف الثاين من القرن التاسع 
نفس  من  فخرية  دك��ت��وراه  وُمنح  ع��رش، 

اجلامعة عام 1890. 
أّسس  وق��د  أي��ض��ًا،  ن��ارشًا  ك��ان رصوف 
 1876 عام  املقَتطف  مها  عامتني  جملتني 
كذلك  ك��ان  ك��ام   ،1889 ع��ام  م  واملقطَّ

مرتمجًا نشطًا.
النجاح(  )رّس  كتاب  رصوف  ترجَم  وقد 
ل��ل��م��ؤل��ف وال��ط��ب��ي��ب االس��ك��ت��ل��ن��دي 
فيه  يطرح  ال��ذي  ساميلز(،  )صموئيل 
رس  باعتبارها  النفس  عىل  االعتامد  فكرة 
العمل  التقدم والرخاء يف احلياة، وحيتوي 

وقصص  ب���ارزة  لشخصيات  ِس���َرٍ  ع��ىل 
هذه  يف  رصوف  أض��اف  وق��د  نجاحها، 
متعلقة  عربية  وأم��ث��ااًل  رشح��ًا  الطبعة 
فهارس  العمل  يتضّمن  كام  باملوضوع، 
اإلنجليزية.  للمصطلحات  وم���رسدًا 
عام  بروت  يف  األوىل  للمرة  العمل  ُنرش 
وسَرٌ  ومقتبسات  أمثاٌل  ُأضيفت   ،1880
لشخصيات ملِهمة من الرشق والغرب يف 
الطبعة الثانية امُلنقحة، التي ُطبعت بمطبعة 
املقتطف يف القاهرة عام 1886، ثم تلتهام 

طبعتان ثالثة ورابعة.
أمّهية  ع��ىل  النجاح(  )رّس  كتاب  ي��ؤّك��د 
اإلرادة والسعي والكفاح يف أمر النجاح، 
عىل  للربهنة  عديدة  بأمثلة  لنا  جاء  وقد 

صحة قوله.
التي  هي  اإلرادة  أن  الكتاب:  يف  وج��اء 
متّكن اإلنسان من عمل ما يريد عمله، فقد 
يريد،  كام  اإلنسان  األفاضل:  بعض  قال 
وحكى بعضهم أنه رأى يومًا نجارًا ُيصلح 
عليها  جيلس  التي  الكرايس  من  كرسيًاً 
من  أكثر  بإصالحه  يعتني  وكان  القضاة 
بإصالح  تعتني  بالَك  ما  له:  فقيل  املعتاد، 

هذا الكريس اعتناًء شديدًا؟

مًا،  يوما  عليه  أجلس  أن  أريد  ألين  قال: 
علم  درس  النجار  ذلك  ألن  كان  وهكذا 

احلقوق وجلس عىل ذلك الكريس.
الكتاب: أن جنديًا فرنسيًا  ويروي مؤّلف 
من  »البّد  ويقول:  غرفته  يف  يتمّشى  كان 
أن أصر قائدًا«، وقد سعا هذا اجلندي يف 
سبيل ذلك حتى تم له أخرًا ما أراده، وهو 
الذي  الرجل  )بكستون(  عن  ايضًا  يروي 
نجح يف حياته نجاحًا كبرًا أنه كان يعتقد 
يريد  كام  يكون  أن  يستطيع  الشاب  بأن 
كتب  وق��د  ح��ازم��ًا،  يكون  أن  رشط  عىل 
)بكستون( ذات يوم إىل أحد أوالده قائاًل: 
»... إين ملتقني بأن كل شاب يقدر أن يكون 
كام يشاء، وأنا قد جّربت هذا املجرى فنتج 
الذي  املنهج  من  وسعاديت  نجاحي  كل 

هنجته لنفس وأنا يف سّنك...«.
وُينسب إىل نابليون أنه طلب أن ُتلغى لفظة 
)مستحيل( من معاجم اللغة، وعندما قيل 
متنعك  الشاهقة  األلب  جبال  بأن  يومًا  له 
تلغى  أن  »إهنا جيب  أجاهبم:  التقّدم..  من 

من األرض!«.

  إعداد/ احمد المياحي
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واخللفاء  الوالة  بعض  عن  االسالمي  الرتاث  قصُص  تتحّدُث 
يتجنبون  اهنم  بل  لرعيتهم  االجتامعية  االوضاع  يعيشون  الذين 
حقيقتها،  عىل  االوضاع  يتابعوا  حتى  هبا  يعرفون  التي  االماكن 
ميدانية  متابعة  دون  قرصه  يف  باجللوس  يكتفي  ال��ذي  وال��وايل 
 ، املدينة  ب��إدارة  واجلهل  العزلة  مصره  يكون  البلد  ألوض��اع 
وقصص التاريخ تتحدث عن االمام عيل عليه السالم الذي كان 
دائام يتجول يف املدينة لرى كيف يتعامل املسلمون فيام بينهم واذا 
يتمكن من  يعرفه حتى  ان يشرتي شيئا يذهب اىل سوق ال  اراد 

رشاء ما يريد ويف نفس الوقت يطلع عىل طبيعة العمل.
العمل  العاملية  الدراسات  بدات  االن  التارخيية  القصص  هذه 
مثاًل  البرشية،  التنمية  اعتربوها هي االفضل يف عملية  بل  وفقها 
كايزن«  »مجبا  ساّمه  كتابًا  إيامي(  )ماساكي  الياباين  الكاتب  كتب 
ومجبا تعني باليابانية املوقع الفعيل، وكايزن هو األسلوب الياباين 
املعروف واملشهور الذي يدخل حتسينات تدرجيية صغرة وبسيطة 
ترمجة  ويمكن  والوفر،  اإلنتاجية  وتزيد  واهلدر  التكاليف  تقلل 

الكلمتني إىل »اإلدارة من موقع األحداث«. 

مكاتبهم  إىل  باجللوس  امل��دراء  من  كثر  يكتفي  ماساكي:  يقول 
عليه:  يطلقون  الذي  العاجي  الربج  زجاج  عرب  األمور  ومتابعة 
مكتب املدير العام، إهنم ال يعرفون شيئًا عن منتجاهتم وخدماهتم 
يفكرون يف موظفيهم إال  والتقارير، وال  إال من خالل األوراق 
إىل  ينزلون  ال  املدراء  هؤالء  املرتبات!!  كشوف  يوقعون  عندما 
مواقع اإلنتاج الفعلية يف مصانعهم ورشكاهتم. لذا فهم غرباء عام 
حيدث فيها من مشكالت ال يمكن صياغتها عىل الورق، وعندما 
تنفصل عالقتهم احلقيقية بموقع األحداث عىل هذا النحو تنفصل 

أيضًا عالقتهم احلقيقية برشكتهم وبموظفيهم وبعمالئهم.
عملهم  يف  الناجحني  امل��دراء  بعض  ان  نتابع  اليوم  نحن  اقول 
االنتقال  بعد  معهم  بالعاملني  وطيدة  عالقة  تربطهم  جتدهم 
مؤسستهم  عمل  ميدانية  يتابعون  جتدهم  وه��ؤالء  ادارهت��م  من 
الناجحة  اخلطوات  وماهي  هلا  املستهلك  رغبة  ومدى  ونتاجاهتا 
التي يعتمدها العامل من اجل تطوير العمل فيضع برنامج احلوافز 

لكي يستنهض طاقات االبداع هلم ولغرهم.

ترجماُن الشعر

سابقًا الوالي واليوم المدير!!

��ْح    َت��ْف�����صَ اَل  َو  ���ْح  اْن�������صَ ُب���ن���ي 

�����اَء َوُق�����ْل ���اِم���ْح َم�����ْن اأَ������صَ و����صَ

ْن���َي���ا ال���دُّ ِب�����َك  ���اَق���ْت  ����صَ واإِْن 

َح��������ٍد     اأَ َع����َل����ى  �����ِق�����ْد  حَتْ واَل 

������َرْح جَتْ اأَْن  ُدْوَن  َوَع�����اِت�����ْب 

��َم��ْح َي�����صْ ال�������َوَرى  َربُّ  ��ى  َع�����صَ

���َرْح(! َن�������صْ َلْ  )اأَ يِفْ  ���ْر  َت���َف���كَّ

َف�������ُذْو االأَْح������َق������اِد َم����ا اأَْف����َل����ْح
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حيكى أن أحدهم نزل ضيفًا عىل صديق له من البخالء وما أن 
وصل الض يف حتى نادى البخيل ابنه وقال له: يا ولد عندنا 
كيلو حلم من  لنا نصف  واشرِت  فاذهب  قلبي  عزيز عىل  ضيف 

أحسن اللحم.
فذهب الولد وبعد مدة عاد ومل يشرِت شيئًا.

فسأله أبوه: أين اللحم!!
فقال الولد: ذهبت إىل اجلزار وقلت له: أعطنا أحسن ما عندك 

من حلم.
فقال اجلزار: سأعطيك حلاًم كأنه الزبد.

قلت لنفس إذا كان كذلك فلامذا ال أشرتي الزبد بدل اللحم.. 
فذهبت إىل البقال وقلت له : أعطنا أحسن ما عندك من الزبد.

فقال: أعطيك زبدًا كأنه الدبس.
الدبس..  أشرتي  أن  فاألفضل  كذلك  األمر  كان  إذا  فقلت: 
من  عندك  ما  أحسن  أعطنا  وقلت:  الدبس  بائع  إىل  فذهبت 

الدبس.
فقال الرجل: أعطيك دبسًا كأنه املاء الصايف. 

فقلت لنفس: إذا كان األمر كذلك.. فعندنا ماء صاٍف يف البيت 
وهكذا عدُت دون أن أشرتي شيئًا!!

لقد  يشء..  فاتك  ولكن  شاطر..  صبيٍّ  من  لَك  يا  األب:  قال 
استهلكت حذاءَك باجلري من دكاٍن إىل دكان.

فأجاب االبن: ال يا أيب.. أنا لبسُت حذاَء الضيف!!.

صورة وتعليق

لوحــة مائية للفنــان الكربالئي جبــار مهدي 
بعنوان )مدينتي(

من طرائف الجاحظ..
ما شبه أباه

متلك  انك  فاملفروض  ال،  أم  صيدالنيًا  كنت  س��واء 
هو  كام  و  األدوية  من  خيلو  ال  منزل  أي  الن  صيدلية، 
بشكل  استعملت  إذا  خطرة  م��واد  فاألدوية  معلوم 
يف  املوجودة  األدوي��ة  كل  حفظ  جيب  لذلك  خاطئ، 

املنزل يف مكان واحد هو األنسب )الصيدلية املنزلية(.
ولكن ماذا أضع يف صيدليتي املنزلية؟

- مقياس درجة احلرارة الطبي.
- معقم طبي )سبرتو(  عند درجة 70 أو 90.

اجل  من  يؤمل  ال  معقم  أيضا  يوجد  ان  األفضل  من   -
األطفال.

- قطن طبي.
- شاش معقم و من األفضل يكون بقطع فردية مغلفة.

- ضامد و الصق جروح.
- كامدات خاصة باحلروق وهي موجودة بالصيدليات 

و مرهم حروق.
- كامدات مضاف إليها مرّسع ختثر الدم.

أو  للرضوض  التهاب  مضاد  أو  مسكن  مرهم   -
احلساسية ولسعات احلرشات.

- مقص بنهايات دائرية مثل مقص األطفال.
- حبوب مسكنة وأسربين .

- حب مضاد التهاب غر ستروئيدي )ممكن استعامله 
ألمل األسنان أو آلالم املفاصل أو للرضوض ..الخ(.

- مسكن أسنان )عبارة عن قطرات ختدير توضع بقطعة 
قطن صغرة عىل السن( و مطهر فم ايضا.

- رشاب للسعال.
- مضاد محوضة املعدة و دواء مساعد عىل اهلضم.

- مضاد مغص و مضاد إسهال.
- قطرات النسداد األنف و دواء لألنفلونزا.

صيدليُة المنزل
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َفَقْد َعُظَم ُجْرمي  ِنَداِئي،  َتْسَمُع  َلَعلََّك  َيا َمْوُجوُد ِفي ُكلِّ َمَكاٍن  ُأَناِجيَك 
ُر َوَأيَُّها َأْنَسٰى ؟ َوَلْو  َوَقلَّ َحياِئي، َمْواَلَي َيا َمْواَلَي، َأيَّ ٱأَلْهَواِل َأَتَذكَّ
َلْم َيُكْن ِإالَّ اْلَمْوُت َلَكَفٰى، َكْيَف َوَما َبْعَد اْلَمْوِت َأْعَظُم َوَأْدَهٰى ؟ َمْواَلَي 
ُثمَّ  ُأْخَرٰى  َبْعَد  ًة  َمرَّ اْلُعْتَبٰى  َلَك  َأُقوُل  َمَتٰى  َوِإَلٰى  َمَتٰى  َحتَّٰى  َمْواَلَي،  َيا 
ِمْن  اهلل،  َيا  ِبَك  َوٱَغْوثاُه  ُثمَّ  َغْوَثاُه  َفَيا  َوَفاًء  َواَل  ِصْدقًا  ِعْنِدي  َتِجُد  اَل 
ِلي  َتَزيََّنْت  َقْد  ُدْنيًا  َوِمْن  َعَليَّ  ٱْسَتْكَلَب  َقْد  َعُدوٍّ  َوِمْن  َغَلَبِني  َقْد  َهَوًى 
وِء ِإالَّ َما َرِحَم َربِّي، َمواَلَي َيا َمواَلَي، ِإْن ُكْنَت  اَرٍة ِبٱلسُّ َوِمْن َنْفٍس َأمَّ
َحَرِة،  َرِحْمَت ِمْثِلي َفٱْرَحْمِني َوِإْن ُكْنَت َقِبْلَت ِمْثِلي َفٱْقَبْلِني، َيا َقاِبَل ٱلسَّ
ُف ِمْنُه اْلُحْسَنٰى َيا َمْن ُيَغذَِّيِني ِبٱلنَِّعِم َصَباحًا  ٱْقَبْلِني َيا َمْن َلْم أَزْل َأَتَعرَّ
َوَمَساًء، ٱْرَحْمِني َيْوَم آِتِيَك َفْردًا َشاِخَصا ِإَلْيَك َبَصِري ُمَقلَّدًا َعَمِلي َقْد 
َأ َجِميُع اْلَخْلِق ِمنِّي، َنَعْم َوَأِبي َوُأمِّي َوَمْن َكاَن َلُه َكدِّي َوَسْعِيي، َفِإْن  َتَبرَّ
َلْم َتْرَحْمِني َفَمْن َيْرَحُمِني، َوَمْن ُيْؤِنُس ِفي اْلَقْبِر َوْحَشِتي، َوَمْن ُيْنِطُق 
ُقْلُت  َفِإْن  ِمنِّي،  ِبِه  َأْعَلُم  َأْنَت  ا  َوَساَءْلَتِني َعمَّ ِبَعَمِلي  َخَلْوُت  ِإَذا  ِلَساِني 
اِهَد  َنَعْم، َفَأْيَن اْلَمْهَرُب ِمْن َعْدِلَك، َوِإْن ُقْلُت َلْم َأْفَعْل، ُقْلَت َأَلْم َأُكْن ٱلشَّ
َعَلْيَك َفَعْفُوَك َعْفُوَك َيا َمْواَلَي َقْبَل َسَراِبيِل اْلَقِطَراِن، َعْفُوَك َعْفُوَك َيا 
َمْواَلَي َقْبَل َجَهنََّم َوٱلنِّيَراِن، َعْفُوَك َعْفُوَك َيا َمْواَلَي َقْبَل َأْن ُتَغلَّ ٱأَلْيِدي 

اِحِميَن َوَخْيَر ٱلَغاِفِريَن. ِإَلٰى ٱأَلْعَناِق، َيا َأْرَحَم ٱلرَّ

دعاء الحزين
السالم  عليه  السجاد  لالمام  شريف  دعاء 

يدعى به بعد صالة الليل


