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فهم النصيحة 

اّنام الدين النصيحة فاذا ما احس��ن شخص ما يف ابداء النصيحة وضمن 
ضواب��ط الدين ف��إن من جيني منه��ا ما ال يتوقع��ه فهذا يعن��ي إما فهمه 
للنصيح��ة خطأ والعمل هب��ا يكون ايضا خطأ او ان قناعته غري س��ليمة 

وهذا يعني ليس اإلشكال بالناصح  او النصيحة .
م��ا مر به الع��راق من حم��ن ومفارقات وعىل خمتل��ف االصعدة وجلميع 
رشائ��ح املجتمع ، هذه املحن بالرغم من آالمها فاهنا اعطتنا دروس��ا يف 
كيفية التعامل مع مفردات الواقع العراقي س��واء أ كان مع املفاهيم التي 
ظهرت عىل س��طح الثقاف��ة العراقية ام مع  الواجهة السياس��ية ام مع ما 
س��نقبل عليه من رضوريات احلياة الس��ليمة واوهلا حماربة الفساد ومن 
ي��رّوج لالحلاد وحتى مع اقرتاب موعد االنتخابات وكيفية التعامل مع 
من يريد الرتش��يح او التصدي للمس��ؤولية ، ف��ان العراقي اصبح لديه 
خزي��ن ال بأس ب��ه من مفردات التعام��ل مع هذا الواق��ع ، واحلق يقال 
ان االرضي��ة مهي��أة متاما يف العراق للنه��وض بواقعنا بعد م��ا ابىل بالء 
رائعا اجليش بكل صنوفه والرشطة بكل صنوفها واحلشد الشعبي بكل 

تشكيالته من تطهري ارض العراق من اوباش الدواعش .
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)18 ( وأنزلنا من السامء ماء بقدر فأسكناه يف األرض، القمي عن الباقر عليه السالم فهي األهنار والعيون واالبار .
 ) 19 ( فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثرية تتفكهون هبا ومنها تأكلون تغذيا .

) 20 ( وشجرة خترج من طور سيناء وقرئ بكرس السني تنبت بالدهن وصبغ لالكلني أي تنبت باليشء اجلامع بني 
كون��ه دهن��ا يدهن به ويرسج منه وكونه إدام��ا يصبغ فيه اخلبز أي يغمس فيه لاليتدام وق��رئ تنبت من أنبت بمعنى 

نبت .
القمي قال شجرة الزيتون وهو مثل لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وأمري املؤمنني عليه السالم فالطور اجلبل وسيناء 

الشجرة .
ويف املجمع عن النبي صىل اهلل عليه وآله إنه قال الزيت شجرة مباركة فائتدموا به وادهنوا .

 ) 21 ( وإن لكم يف االنعام لعربة تعتربون حماهلا نسقيكم وقرئ بفتح النون مما يف بطوهنا من األلبان ولكم فيها منافع 
كثرية يف ظهورها وأصوافها وشعورها ومنها تأكلون .

) 22 ( وعليها وعىل الفلك حتملون يف الرب والبحر فإن اإلبل سفينة الرب .
) 23 ( ولقد أرس��لنا نوحا إىل قومه فقال يا قوم اعبدوا اهلل ما لكم من إله غريه وقرئ باجلر أفال تتقون أفال ختافون 

أن يزيل عنكم نعمه .
) 24 ( فق��ال األرشاف الذي��ن كف��روا من قومه لعوامهم ما ه��ذا إال برش مثلكم يريد أن يتفض��ل عليكم أن يطلب 
الفضل عليكم ويس��ودكم ولو ش��اء اهلل أن يرس��ل رس��وال ألنزل مالئكة رسال ما س��معنا هبذا يف آبائنا األولني أي 

بالتوحيد الذي يدعوننا إليه .
) 25 ( إن هو إال رجل به جنون وألجله يقول ذلك فرتبصوا به فاحتملوا وانتظروا حتى حني لعله يفيق من جنونه .

) 26 ( قال رب انرصين عليهم بإهالكهم بسبب تكذيبهم إياي .
) 27 ( فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بحفظنا أن حتظى فيه أو يفسد عليك مفسد ووحينا وأمرنا وتعليمنا كيف تصنع 
فإذا جاء أمرنا بنزول العذاب وفار التنور يف اجلوامع روي أنه قيل لنوح عليه الس��الم إذا رأيت املاء يفور من التنور 
فاركب أنت ومن معك يف الس��فينة فلام نبع املاء من التنور أخربته امرأته فركب وقد س��بق متام القصة يف سورة هود 
عليه الس��الم فاس��لك فيها فأدخل فيها يقال سلك فيه وس��لك غريه من كل زوجني اثنني الذكر واألنثى وقرئ كل 
بغري التنوين وأهلك إال من س��بق عليه القول منهم بإهالكه ولكفره وال ختاطبني يف الذين ظلموا بالدعاء باإلنجاء 

إهنم مغرقون ال حمالة .

ْرِض َوإِنَّا َعىَل َذَه��اٍب بِِه َلَقاِدُروَن }املؤمنون/18{ َفَأنَش��ْأَنا َلُكم بِِه َجنَّاٍت  اُه يِف اأْلَ ��اَمء َماء بَِقَدٍر َفَأْس��َكنَّ َوَأنَزْلَن��ا ِمَن السَّ
ْهِن  َناء َتنُبُت بِالدُّ ُرُج ِمن ُطوِر َس��يْ َرًة خَتْ ُكْم ِفيَها َفَواِكُه َكثرَِيٌة َوِمْنَها َتْأُكُلوَن }املؤمنون/19{ َوَش��جَ ��ن نَِّخيٍل َوَأْعَناٍب لَّ مِّ
ا َوَلُكْم ِفيَها َمَناِفُع َكثرَِيٌة َوِمْنَها َتْأُكُلوَن  َّا يِف ُبُطوهِنَ يُكم ممِّ ًة نُّس��قِ ْنَعاِم َلِعرْبَ َوِصْبٍغ لِّْلِكِلنَي }املؤمنون/20{ َوإِنَّ َلُكْم يِف اأْلَ
َ َما  َمُلوَن }املؤمنون/22{ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا إىَِل َقْوِمِه َفَقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللَّ }املؤمنون/21{ َوَعَلْيَها َوَعىَل اْلُفْلِك حُتْ
َل  ْثُلُكْم ُيِريُد َأن َيَتَفضَّ ا إاِلَّ َبرَشٌ مِّ ِذيَن َكَفُروا ِمن َقْوِمِه َما َه��ذَ ُقوَن }املؤمنون/23{ َفَقاَل امْلأََلُ الَّ ُه َأَف��اَل َتتَّ ْن إَِلٍه َغرْيُ َلُك��م مِّ
بَُّصوا بِِه  ٌة َفرَتَ لنَِي }املؤمنون/24{ إِْن ُهَو إاِلَّ َرُجٌل بِِه ِجنَّ وَّ َذا يِف آَبائَِنا اأْلَ ْعَنا هِبَ ا َس��مِ نَزَل َماَلئَِكًة مَّ ُ أَلَ َعَلْيُكْم َوَلْو َش��اء اهللَّ
ُبوِن }املؤمنون/26{ َفَأْوَحْيَنا إَِلْيِه َأِن اْصَن��عِ اْلُفْلَك بَِأْعُينَِنا َوَوْحيَِنا  يِن باَِم َكذَّ ��ى ِحنٍي }املؤمنون/25{ َق��اَل َربِّ انرُصْ َحتَّ
ِذيَن  اِطْبنِي يِف الَّ وُر َفاْسُلْك ِفيَها ِمن ُكلٍّ َزْوَجنْيِ اْثَننْيِ َوَأْهَلَك إاِلَّ َمن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل ِمْنُهْم َواَل خُتَ نُّ َفإَِذا َجاء َأْمُرَنا َوَفاَر التَّ

ْغَرُقوَن }املؤمنون/27{  م مُّ ُ َظَلُموا إهِنَّ

سورة المؤمنون

تفسيرالسورة

لنختِم القرآن الكريم 



اأجوبة امل�سائل الدينية

)قد اشتهر عيل امري املؤمنني )عليه السالم( بسيفه ذي الفقار بحيث يقرتن باسمه منذ الصدر االول وهلذا السيف مكانة سامية تناسب مقام 
صاحب��ه وق��د افتخر االئمة من ولده بأنه عندهم يرثونه خلفًا عن س��لف وهو اآلن موجود عند االم��ام املهدي )عجّل اهلل فرجه( هذا مما ال 

شك فيه ولكن الكالم ان هذا السيف من أين حصل ألمري املؤمنني ومل صارت له هذه املنزلة الرفيعة ؟
فلنذكر األقوال والروايات املختلفة يف أصل هذا السيف :

1-كان ملنبه بن احلجاج فقتله عيل يف غزاة بني املصطلق فأخذه ضمن سلبه.
2-كان للعاص بن املنبه بن احلّجاج فقتله عيل يوم بدر فاس��تخلصه النبي )صىل اهلل عليه وآله وس��لم( لنفس��ه ثم منحه عليًا يوم ُأحد بعد ما 

انكرس سيفه.
3-بعث رس��ول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وس��لم( عليًا )عليه الس��الم( بإيعاز من جربئيل اىل اليمن ليكرس صناًم هناك من احلجارة مقعد يف 
احلديد فكرسه عيل )عليه الس��الم( فأتى باحلديد اىل النبي )صىل اهلل عليه وآله وس��لم( فدفعه اىل عمر الصيقل فرضب عنه س��يفني ذا الفقار 

وخمذمًا فتقّلد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( باملخذم وقّلد عليًا )عليه السالم( ذا الفقار.
4-كام يف السابق ولكن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( تقّلد بذي الفقار ومنح عليًا املخذم ثم بعدما انكرس املخذم أعطاه ذا الفقار.

5-كانت حديدة عند الكعبة من زمن جرهم او غريهم فصنعت ذا الفقار.
6-كان احد أسياف سليامن السّتة التي أهدهتا بلقيس إليه فورثه الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

7-ملّا انكرس سيف عيل يوم ُأحد أتى النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يشكو ذلك فأخذ النبي سعف النخيل فنفث فيه فصار سيفًا ذا الفقار.
8-أنزل اهلل آدم من اجلّنة ومعه ذو الفقار خلق من ورق آس اجلّنة فكان آدم حيارب به أعداءه من اجلن والشياطني وكان مكتوب عليه : )ال 
يزال أنبيائي حياربون به نبي بعد نبي وصديق بعد صديق حتى يرثه امري املؤمنني )عليه السالم( فيحارب به عن النبي األمي )صىل اهلل عليه 

وآله وسلم( ( وكان حليه من فّضة وورثه األئمة بعد عيل وهو اآلن عند االمام املهدي املنتظر عّجل اهلل فرجه.
9-كان ضمن هدايا النجايش اىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

10-كان هدية من ذي يزن اىل النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم(. – بحار االنوار )ج6ج7ج9(، جممع البحرين، السرية احللبية، ابن االثري، 
الطربي، سفينة البحار، جنات اخللود..

11-وروي انه نزل به جربئيل )عليه السالم( يوم ُأحد مل انكرس سيف عيل )عليه السالم(.
ه��ذه أقوال حول هذا الس��يف وه��ذا االختالف وان مل يكن جيمع بينها وف��اق يف النتيجة لكنها تنبئ عن أمهية كربى وش��أنية عظيمة حيوي 
عليها هذا السيف وذكرنا ان االئمة )عليهم السالم( كانوا يفتخرون ويعّدونه من وراثة اإلمامة وقد نّوه به مقرونًا باسم امري املؤمنني )عليه 
الس��الم( حتى ان املصورين ال يزالون يرتس��مون صورة عيل )عليه السالم( مع هذا الس��يف فكأنه وعليًا توأمان ومها متالزمان يف األذهان 

تالزم الظل لصاحبه.
وقد نادى جربئيل يوم ُأحد : )ال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال عيل( – الطربي، ابن األثري، البحار وغريها- .

فهذا كله يدل عىل ان هذا السيف مرموق عند األنظار، فال بد إذن من وجود رمز إهلي كان فيه، فتقرب اىل الذهن صّحة األقوال التي تنص 
عىل وجود رشف ديني إهلي فيه كالقول الثالث والثامن واحلادي عرش ويمكن اجلمع بني احدمها والبعض اآلخر.

فيجوز كونه س��يف آدم )عليه الس��الم( ووصل اىل النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( بأحد الطرق املذكورة يف سائر األقوال فاملنبه او ابنه او 
ذو يزن اوالنجايش او بلقيس ثم سليامن قد أتيح يف يدهم هذا السيف فكانوا واسطة إليصاله اىل النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

نعم القول الثالث والسابع ال يتفقان وسائر االقوال ولكن غريمها أشهر والروايات الواردة ترّجح غريها أي القول الثامن وما وافقه.
أما صفة هذا الس��يف فكانت يف وس��طه ُحفر صغار متناسقة عىل طول السيف تشبه العمود الفقري، وما يزعمه الناس من انه كان قريبًا من 

رأسه شقة يشبه هبا قرين بعض احلرشات فوهم يف الظاهر ومل نجد له مأخذًا.

)ذو الفقار(
س/ ما أصل سيف ذي الفقار هل هو من هدايا ذي يزن اليمني او نزل به جبرئيل من السماء ؟ 

المخلص  البصرة : جري عبد اللطيف

  الجواب / )ذو الفقار(
                                                              بسم اهلل الرحمن الرحيم 

صاحب الفضيلة الشيخ محمد هادي معرفة            



حسن الظن باهلل تعالى خصوصياته،  عالم  لكّل 
عالم  هو  العالم  وهذا 
وليس  واالعتبار،  العمل 
وإنما  الجزاء  عالم  هو 
بأدوات  سّلحنا  اهلل  أن 
وجعل  والهداية  العمل 

لنا الخيار....

اإلنسان إذا لم يترَب وفق 
ما أراده اهلل تعالى فسوف 
وبمسألة  بالشح  يبتلى 
صفتان  وتلك  المن، 
وال  الشح  فال  مذمومتان، 
المن من الصفات الحسنة، 
ال  اإلنسان  أن  الشح  فصفة 
يعطي، والمن أن اإلنسان 
يمنُّ  ولكن  القليل  يعطي 
حصل  لما  فلوالي  كثيرًا، 
عندك، أنا أعطيتك ويحاول 
أن يمن على هذا المعطى 
غير  الصفتان  وهاتان  له، 

جيدتين....

الخطبة األولى لصالة الجمعة المباركة بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي 

بالصحن الحسيني الشريف ـ بتاريخ 2018/1/5

)عليه  السجاد  اإلم���ام  خدمة  يف  كّنا 
ويوضح  لنا  ويبني  يعلمنا  وهو  السالم( 
وتعاىل،  تبارك  اهلل  إىل  الطريق  معامل  لنا 
اإلن��س��ان  ب��ه  ي��م��ر  ال��ط��ري��ق  ه���ذا  وأن 
أن  البد  والنتيجة  وكثرية  كبرية  بمشاكل 
سلياًم  موقفًا  تعاىل  اهلل  مع  املوقف  يكون 
وصحيحًا، وقد أرشنا سابقًا أن من مجلة 
الرزق،  تعاىل هي مسألة  اهلل  به  يبتلينا  ما 
نربط  وحتى  سبق  ملا  التأكيد  باب  ومن 
رب  هو  تعاىل  اهلل  أن  اليوم  حديثنا  مع 
لن  ونحن  وال���رازق،  واخلالق  العاملني 
هي  املحطات  ه��ذه  مجلة  وم��ن  حمطات 
الدنيا  بعد  ما  أن  الدنيا، ألننا نؤمن  حمطة 
ال يكون فناًء مطلقًا؛ وإنام انتقال من عامل 
خصوصياته،  عامل  لكّل  ولكن  آخر،  إىل 
واالعتبار،  العمل  عامل  هو  العامل  وهذا 
وليس هو عامل اجلزاء وإنام أن اهلل سّلحنا 
بأدوات العمل واهلداية وجعل لنا اخليار، 
وجوارح  عقاًل  وأعطانا  سبحانه  وتكّفل 
هبا  نستعني  أدوات  وأعطانا  وجوامح، 
عىل حتقيق هذه اهلداية، وجعل لنا اخليار 
أو  الطريق  ه��ذا  نختار  نحن  ذل��ك،  يف 
هذا الطريق، وهذه الدنيا عبارة عن هذا 
اجلزاء،  � وليس حمل  العمل  � حمل  املحل 

حاالت  بعض  الدنيا  يف  حتدث  قد  نعم 
إذا كانت هناك مصلحة اهلل يراها  اجلزاء 
ينترص  واهلل  املؤمن  وعبده  لدينه  انتصارًا 
لدينه أو لعبده املؤمن باعتباره مظهرًا من 
أّن  الواقع  ولكن  والرمحة  التدين  مطاهر 
يف  واجل��زاء  العمل،  دنيا  هي  الدنيا  هذه 

موطن آخر ويف موقع آخر.
الفاسقني  م��ّك��ن  ت��ع��اىل  اهلل  ول��ذل��ك 
واملاكرين والفاسدين من قتل األنبياء مع 
أن اهلل بعث األنبياء هلداية البرش ولبثوا يف 
قومهم سنينًا وشهورًا هيدون أممهم، لكن 
يف بعض احلاالت الكافر يقتل النبي، فإذا 
الفعل،  كان  ملا  للجزاء  حماًل  الدنيا  كانت 
البالغة،  احلجة  وهلل  باقية،  احلجة  ولكن 
واهلل بعد أن منحنا العقل وسددنا فسوف 
حيتج علينا بحيث ال خملص لنا وال حيلة 
لنا يف ذلك املوقف الذي يسألنا اهلل فيه عن 
كل صغرية وكبرية، فهو الذي حيتج علينا 
املالئكة  من  الشهود  عن  فضاًل  ويغلبنا 
واألي��دي واألرج��ل واألف��واه، وأن من 
ال��رزق،  حالة  اإلنسان  به  يتبىل  ما  مجلة 
فتارًة عنده مال وهو أحد مصاديق الرزق 
وتارة ال يملك، وإذا كان ال يملك املال 

فامذا يفعل؟!
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هذه مسألة مهمة جدًا، الكالم إذا جرى 
عىل لسان اإلنسان سهل، ولكن ممكن 
أن يطويه يف دقائق، القرآن الكريم مثاًل 
عميق وهو كالم اهلل تعاىل، فاإلنسان إذا 
أراد أن يقرأه يمكنه يف عرش ساعات أو 
هنار كامل، لكن ماذا فهم من القرآن؟، 
يسهل  اللسان  عىل  جرى  إذا  فالكالم 
ولكن فحوى ودقة الكالم حيتاج ليشء 
أن  وآمن  باهلل  آمن  إذا  واإلنسان  آخر، 
املرض والبالء من اهلل تعاىل فإذا وقع يف 
احلالة هل سيكون كالمه مطابقًا للحالة 
أن واقعه اجلديد يكّذب  أو  يفعل  التي 
االختبارات  مجلة  ومن  القديم،  واقعه 
يتأخر  فاإلنسان  ال��رزق،  تأّخر  مسألة 
رزقه يوم يومان أو ثالثة، فامذا يفعل؟ 
عىل  يعرتض  هل  تعاىل؟  اهلل  يرتك  هل 
يسعى  أن  وعليه  يصرب  أو  مقاديره.. 
ويف هذا السعي ال حيصل عىل ما يتمنى 
فامذا سيكون موقفه، اإلنسان يؤمن إذا 
مرض فعليه أن يصرب وهو يقرأ ويعلم 
وفيه  أج��ر  فيه  امل��رض  عىل  الصرب  أن 
زيادة لدرجات هذا العبد، أو يأيت العبد 
يوم القيامة ويتمنى لو أن أيامه يف الدنيا 
ويؤمن،  يرى،  ما  لفائدة  مرضًا  كانت 
هل  يفعل،  فامذا  فعاًل  مرض  إذا  لكن 
الدعوى وهذا االعتقاد  يبقى عىل هذه 
أشياء  هذه  يتخلخل،  اعتقاده  أن  أو 
كلنا نمر هبا، وقد ذكرنا شطرًا منها فيام 

مىض.
يف حديثنا اجلديد هذه نوّضح ما يريده 
اإلمام السجاد )عليه السالم( من تبيان 
آثار هذه احلالة عند اإلنسان ويطلب من 
اهلل أن ال يضعف إزاء هذه االبتالءات، 
علينا  الوقوف  جيب  مهّمة  نقطة  هنا 
وهي أن نبني بأن اإلمام السجاد سيذكر 
وأرحامه،  اإلنسان  بقرابة  يتعّلق  شيئًا 

يف  السجاد  اإلم��ام  يقوله  ما  وسنقرأ 
ترك  يف  هتمة،  كأهّنا  الرفض  من  حالة 
األقرباء والرمحاء، مع أننا موصون بأن 
نصل أرحامنا، فهل يتناقض هذا املعنى 

مع هذا املعنى؟
بال شك أن ال تناقض بينهام، كيف؟!، 
علينا من مسؤولية،  تقع  ما  بإزاء  نحن 
أنا ما مسؤوليتي اجتاه أرحامي هي  أن 
مطلوبة  الصلة  أقطع،  أن  ال  أصَل  أن 
بشّتى أنواع الصلة وما يصدق عليه أن 
هذه صلة ولكن أن أقطع فهذه مشكلة 
األفعال  الكبائر، وهي من  وتكون من 
الدعاء  الشارع، ويف هذا  يرفضها  التي 
الوضع  يف  اإلن��س��ان  أن  بيان  سنقرأ 
تعاىل،  اهلل  عىل  يتكل  أن  البد  الطبيعي 
ألن  القرابة،  عىل  يعتمد  اهلل  جيعله  وال 
اهلل  أراده  ما  وفق  يرتَب  مل  إذا  اإلنسان 
تعاىل فسوف يبتىل بالشح وبمسألة املن، 
وتلك صفتان مذمومتان، فال الشح وال 
املن من الصفات احلسنة، فصفة الشح 
أن اإلنسان ال يعطي، واملن أن اإلنسان 
يعطي القليل ولكن يمنُّ كثريًا، فلوالي 
وحياول  أعطيتك  أنا  عندك،  حصل  ملا 
وهاتان  له،  املعطى  هذا  عىل  يمن  أن 
الصفتان غري جيدتني، ولذلك فاإلمام 
تكلني  )ال  بقوله  يبني  السالم(  )عليه 
القيام  أستطيع  ال  ألنني  نفيس(  إىل 
قرابتي،  إىل  تكلني  وال  بمصلحتها 

وسنالحظ ما سيبني )عليه السالم(.
تركتني  )وإذا  السالم(:  )عليه  يقول 
التجّهم  ومعنى  جتّهموين(  خلقَك  إىل 
يعبس  أي  الذميمة  األخ��الق  من  هي 
يف وجهي، أن هذا الشخص ال يتفاعل 
ل��يشء،  أمه��ش  أن  أح��ب  هنا  م��ع��ي، 
الشارع  من  التعّلم  كيفية  هنا  ونالحظ 
وأخالق  صفات  لدينا  فنحن  املقدس، 

هبا،  عالقة  اإلسالمي  للشارع  ليس 
وإذا  نتعلم  وال  نقرأ  ال  أننا  واملشكلة 
يبني  املقدس  والشارع  نعمل،  ال  قرأنا 
بعض  يف  تصب  التي  العالقات  بعض 
هو  بل  القوية،  االجتامعية  العالقات 
نتشجع  حتى  بالثواب  ذلك  لنا  يرغب 
عليها، ومن مجلة ذلك قضاء احلوائج، 
التي  أّن تلك احلوائج  وقد بني الشارع 
فيأتيك  اهلل عليك،  نعم  تأتيك هي من 
أن  فيجب  حاجًة  منَك  ويطلب  أحد 
تشبيهًا  مثاًل  بالنعمة،  تفرح  كام  تفرح 
أحد يطلب منك حاجة وأنت تستطيع 
حاجة  أو  مادية  حاجة  مثل  تقضيها 
وأنت  وج��اه��ة،  أو  اثنني  بني  شفاعة 
هدية،  يعطيك  آخر  وشخص  متّمكن 
واحد،  وقت  يف  إليَك  ج��اءا  وه��ؤالء 
أن  اليمنى  اذن��ك  يف  إليك  أرّس  وه��ذا 
اذن��َك  يف  أرّس  وه��ذا  ح��اج��ة،  عندي 
تفرح  هدية،  إليَك  عندي  بأنه  اليرسى 
أننا  املشكلة  باألوىل،  تفرح  أم  بالثانية 
نحزن باألوىل، ونفرح بالثانية )اهلدية(، 
عىل  جمبول  فاإلنسان  أغلبنا،  وه��ذا 
أن  حيب  وهو  واملنافع،  اخلري  يأتيه  أن 
املقّدس  والشارع  املنافع،  من  يكسب 
عريف،  فهم  وهذا  الفهم،  هذا  يرفض 
سنتكشف  الشارع  يربينا  عندما  لكن 
خاطئة،  الرتبية  وهذه  القناعة  هذه  أن 
نعم  تربيتنا،  طريقة  نبّدل  أن  وعلينا 
فاحلديث  باألوىل  ولكن  باهلدية  افرح 
الرشيف يقول هذه نعمة من اهلل تعاىل، 
فكيف تتعامل مع هذه النعمة؟ واهلل ال 
فالبّد  أحد،  لكل  اخلاصة  النعم  يبذل 
قصدين  هذا  وتقول  ب��األوىل  تفرح  أن 
أعطيه،  مال  عندي  كان  فإذا  بحاجة، 
وإذا كانت عندي وجاهة أبذهلا بحيث 

ال يرجع صاحب احلاجة خمذواًل.
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ال�سيُد ال�سايف: االن�سان الذي عنده ب�سرية ال يخ�سى �سيئًا حتى واإن مل ينت�سر 
خطيب  الصافي   أحمد  السيد  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدَث 
وإمام الُجمعة في كربالَء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي 
الموافق  1439ه�  اآلخر/  ربيع   /  17 في  الشريف  الحسيني  الصحن  في  أقيمت 

2018/1/5م تحدث قائال:

موضوعًا  عليكم  اع��رض  اخ���وايت  اخ��ويت 
وهي  أال  الرشيفة  اآليات  بعض  إليه  تطّرقت 
تبارك  اهلل  قال  االنعام  سورة  من   104 اآلية 
َفَمْن  َربُِّكْم  ِمْن  َبَصائُِر  َجاَءُكْم  )َقْد   : وتعاىل 
َأْبرَصَ َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَي َفَعَلْيَها َوَما َأَنا َعَلْيُكْم 

بَِحِفيٍظ )104((
أرجو ان يلتفت االخوة االعزاء هلذا املوضوع 
املتعلق بمسألة البصرية، وُاعطي معنًى جممال ً 
للبصرية، البصرية يف القلب كالبرص يف العني، 
كذلك  وت��رى..  وُت��درك  ُتبرص  العني  يعني 
تالزم  يوجد  وال  ُيبرص،  ايضًا  العقل  القلب، 
يرى،  بعينه  بصريًا  االنسان  يكون  قد  بينهام 
ُسلب  االنسان  يكون  وقد  أعمى،  قلبه  لكن 
نعمة البرص، لكنه يتمتع ببصرية يف قلبه، وقد 
عني  وهو  االثنان  جيتمع  وقد  االثنان،  ينتفي 

املطلب.
البصرية هي الفطنة والبصرية حيتاجها االنسان 
طبعًا  وبواطنها..  االم��ور  يعرف  أن��ه  دائ��اًم 
عامل  يف  ليست  املسألة  الُعريف  باملقدار  احتدث 
فطن  انسان  هناك  العريف  املقدار  الغيب ال يف 
يرفع  ال  امره،  من  بصرية  عىل  يتحرك  ودائ��اًم 
قدمًا اال وان يضعها يف موطن ُصلب.. يعرف 

كيف يترصف.
طبعًا االمثلة عىل اهل البصائر كثرية واالمثلة 

امثال  وبعضها  كثرية  ايضًا  البصرية  عدم  عىل 
االنسان  ان  معارصة..  امثال  وبعضها  قديمة 
ليل  كحاطب  يتخبط  يبدأ  بصريته  فقد  اذا 
حالة  فقَد  ألنه  اطالقًا  تعبه  من  شيئًا  يرى  ال 
وحالة  الدّقة  وحالة  التأمل  وحالة  البصرية 

الفطنة والذكاء كل هذه االشياء فقدها. 
ِمْن  َبَصائُِر  َجاَءُكْم  )َقْد  يقول:  الكريم  القرآن 

َربُِّكْم َفَمْن َأْبرَصَ َفِلَنْفِسِه( 
البصائر،  تكون  قد  تستغلوها..  ان  فعليكم 
بالنتيجة  اش��ارات،  علامء،  انبياء،  عالمات، 

البد ان نستغل هذه البصائر. 
َفِلَنْفِسِه( هذا الناتج الذي حيصل  َأْبرَصَ  )َفَمْن 
للمؤرشات  سريجع  البصرية،  خ��الل  م��ن 

االجيابية اىل نفسه.
تبارك  اهلل  َفَعَلْيَها(  َعِمَي  )َوَم��ْن  تعاىل:  قال 
وتعاىل ال يلجئنا اىل الفعل حتى ال يكون جربا 
تعاىل  اهلل  نعم  بعهدتنا..  املسؤولية  تبقى  حتى 
يبنّي، البصرية حيتاجها السيايس واملبحث ليس 
البصرية حيتاجها  عام..  بشكل  اتكلم  سياسيًا 
واالجتامعي  االقتصادي  وحيتاجها  السيايس 
حيتاج  ايضًا  يعتقد  ال��ذي  املعتقد  وحيتاجها 
بالنبي  اعتقدوا  الناس  من  كثري  البصرية  اىل 
النبي  لكن ليست هلم بصائر بمجرد ان مات 
والبعض  ارتّدوا  وآله وسلم(  عليه  اهلل  )صىل 

ادّعى النبوة.. وكذلك االئمة عليهم السالم، 
لكن  بالعامل  تعتقد  الناس  العلامء..  وكذلك 
بمجرد ان تأيت من هنا وهناك يسقط.. البصرية 
يشء غري مسألة العلم، البصرية ِفطنة االنسان 

يعلم هذا االمر لكنه ال توجد عنده بصرية.
)عليه  يوسف  يوسف،  سورة  يف   ً قبال  قرأنا 
واخترب  واخ��ت��ربه  امتحنه  ال��ق��رآن  ال��س��الم( 
يوسف  يقول  ماذا  السالم(..  )عليه  يعقوب 
عليه  اهلل  )صىل  للنبي  ولعّلها  السالم(  )عليه 
َأْدُعو  َسبِييِل  َه��ِذِه  )ُقْل   : يقول  وسلم(  وآله 
َوُسْبَحاَن  َبَعنِي  اتَّ َوَمْن  َأَنا  َبِصرَيٍة  َعىَل   ِ اهللَّ إىَِل 
الحظوا   ))108( ِكنَي  امْلُرْشِ ِمْن  َأَنا  َوَما   ِ اهللَّ
ادعو  طريقي  أي  سبييل  هذه  قل  اآلية  تقطيع 
َبَعنِي(  اىل اهلل والحظوا )َعىَل َبِصرَيٍة َأَنا َوَمْن اتَّ
الحظوا ادعو اىل اهلل لكن ال ادعو اىل اهلل تعاىل 
عىل عمى وانام ادعو اىل اهلل عىل بصرية انا ومن 

اتبعني. 
 تعرف معنى )بصرية من امرهم !( 

يف  كان  عندما  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد 
كربالء يف واقعة الطف، الطرف املقابل عندما 
كان يقاتل البعض كان يستنجد قال ارسلوا لنا 
برشاسة..  يقاتلون  احلسني  فأصحاب  اتباعا 
العدة  يرسل  يفهم  املقابل ال  الطرف  اقوياء.. 
القتىل  واقعًا  يفنون،  وه��ؤالء  امل��دد  ويرسل 

ِ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

حيصوها  ال  املقاتل  ارب��اب  بعض  كربالء  يف 
أتعرفون من  فقال احدهم  لكن قتىل وعدد.. 
الشجاعة  عن  يتكلم  ان  مقام  يف  تقاتلون؟! 

يقول هؤالء اهل البصائر!
االنسان الذي عنده بصرية ال خيشى شيئًا حتى 

وان مل ينترص.. ملاذا؟! 
اصحاب احلسني )عليه السالم( عمليًا كلهم 
استشهدوا، معنى البصرية اين عندي وضوح 
انا افعل بحسب ما عندي.. السيايس وانا سبق 
وان قلت اخلطبة ليست سياسية، السيايس اذا 
وُيتعب  الناس،  سُيتعب  بصرية  عنده  تكن  مل 
بصرية  عنده  تكن  مل  اذا  االقتصادي  البلد، 
املهمة  املواقع  م��دّم��رًا..  االقتصاد  سيجعل 

حتتاج اىل كفاءات عندها بصرية ملا عندها.. 
امري  عهد  ع��ن  سنتني  او  سنة  قبل  تكلمنا 
املؤمنني )عليه السالم( اىل مالك االشرت.. من 
بتعبري ادق كم من مستفيد منه  او  استفاد منه 
؟! مع ان هذا العهد يعطيك طريقًا واضحًا ال 
لبس فيه.. نعم هو يتحدث عن موقع سيايس 
كون مالك عىل أمل ان يكون واليه عىل مرص، 
لكن بعض الكلامت التي فيها يستفيد منها أي 
موقع عندما يبعث العيون وعندما يتعامل مع 
الناس ال يكون عليهم سبعًا ضاريًا.. االنسان 

الذي عنده بصرية يعرف.
تستغرب  وقد  حياتيًا   ً مثاال  سأذكر  الحظوا 
 ً م��اال  متمول  انسان  رب��ط��ه..  ما  ه��ذا  تقول 
يساعد الناس ومساعدة الناس مستحبة، لكن 
ابناؤه..  زوجته  اوالده  اجلوع  من  يئنون  أهله 
هذا ال يملك بصرية ال يعرف.. ألنه لو يعلم 
ان هؤالء أحّق بأن يغدق وان ينفق ملا فعل كان 
الناس..  وساعد  تصّدق  ونعم  هؤالء،  اشبع 
انت  اليك  ينظرون  ه��ؤالء  ه���ؤالء..  اع��ط 

اىل االخرين..  انتقل  ثم  الراعي،  انت  االب، 
وأهلك  حُمسنًا!  يسمونك  الناس  حتى  ملاذا؟ 
يتضورون جوعًا؟ ال تنفعك مدحة الناس مع 
االثم، البصرية حتتاج اىل الفطنة واىل نوع من 

الدّقة. 
كيف انا اضع قدمي يف موطن سيايس ليست 
يفهم،  ال  والعباد  البالد  حيرق  بصرية،  عنده 
عشرية  زعيم  بصرية،  عنده  ليست  اقتصادي 
فيام  تتقاتل  الناس  جيعل  بصرية  عنده  ليست 
ير  مل  اذا  االنسان  كام  حالة  البصرية  بينهم.. 
تكن  مل  اذا  االنسان  به..  يرتطم  امامه  احلائط 
مندم..  حني  والت  يقع  ثم  يقع  بصرية  عنده 
البصرية ليست شيئًا كامليًا.. البصرية مقياس.. 
َربُِّكْم  ِمْن  َبَصائُِر  َجاَءُكْم  )َقْد  يقول  تعاىل  اهلل 
َفَمْن َأْبرَصَ َفِلَنْفِسِه(.. اهلل تعاىل رزقنا البصرية 
والعقل  القلب  البصرية هذا  لكن  واجلوارح، 
حيتاج اىل تأمل واىل ترّو.. عمٌل بال بصرية بال 
لكنه  ُيصلح،  ان  ُيريد  قد  االنسان  حكمة.. 
اكثر مما  ُيفسد وهو  تبنّي هذا  بال بصرية، واذا 

ُيصلح.
القتال  يف  الح��ظ��وا  البصرية  اخ���واين  ول��ذا 
الطف  واقعة  يف  القتال،  يف  البصرية  تعرفون 
السالم(  )عليه  احلسني  اصحاب  كان  عندما 
احد  منهم  يتخلف  مل  البصرية،  يف  امثولة 
السابقة  اخلطب  يف  تكلمت  انا   ، هلل  واحلمد 
وابنائنا  اعزتنا  من  شاهدناه  ما  بعض  حول 
جبهاهتم  نقّبل  الذين  االعّزة  املقاتلني  واحبتنا 
أينام كانوا هذه اجلبهة التي تسجد هلل، وختضع 
هلل، هذه اجلبهة التي وقفت شاخمة وهي تصد 
وقفت  الدواعش،  ورصاص  الغدر  رصاص 

حتى حتمي البالد.
انا اسأل اهيام اكثر بصرية عندما اقارن بني هذا 

ذلك  أم  قوة  واململوء  عطاء  اململوء  الشاب 
الذي احاول ال ان اجعله حتت عنوان افضل 
من  الناس؟!  قوت  يمتص  ان  حياول  والذي 
بأن  األوىل  من  إج��الاًل؟  له  نقف  بأن  األوىل 
نحرتمه وان نعطيه؟ من األوىل بذلك هذا أم 

ذاك؟! 
تكون  قد  الناس  بعض  مع  االلفاظ  بعض 
 : يقول  الكريم  القرآن  لكن  حّقهم  يف  قليلة 
َسبِياًل(،  َأَضلُّ  ُهْم  َبْل  َكاأَلْنَعاِم  إاِلَّ  ُهْم  )إِْن 
وهذا أفضل تعبري، الذي يمتص قوت الناس، 
يتعجرف  والذي  الناس،  من  يرسق  والذي 
عىل الناس، والذي يتكرب عىل الناس.. وأمامه 
الذين لقنوا هؤالء  البصائر  الفتية اهل  هؤالء 
أّنه  ُمنهم سيتذكر  ُتنسى، ومن بقَي  دروسًا ال 
اوفياء  انصارًا  شاهد  قد  الفالنية  السنني  يف 
يشء..  أي  عضدهم  يف  يفّت  مل  ابطاال  اقوياء 
ماذا  يعرفون  بصرية  عىل  كانوا  ه��ؤالء  نعم 
بصرية  اهل  نكون  ان  نحن  البد  يفعلون.. 
ويف  هبم  واالهتامم  هلم  والوفاء  جزائهم  يف 
ونقلب  مىض  تارخيا  نعتربه  ان  ال  رعايتهم.. 
الذي  املَِجن.. وهم أعطونا كل يشء  له ظهر 
سريجع،  اّنه  يتوقع  يكن  مل  القتال  اىل  ذهب 
اجلرحى  ويذهبون..  اهاليهم  يوصون  كانوا 
هم الشهداء األحياء والذين َسِلموا بحمد اهلل 

تعاىل مفخرة للبالد والعباد.
اهل  من  نكون  ان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  نسأل 
علينا،  نعطيهم جزءا من حّقهم  ان  بصرية يف 
وهذا الدّين كام كانوا هم اهل بصائر.. سائلني 
اهلل تعاىل ان يغفر لنا ولكم، وان حيفظ بالدنا 
وآخر  س��وء،  كل  من  مجيعًا  املسلمني  وب��الد 
اهلل  وصىل  العاملني  رب  هلل  احلمد  ان  دعوانا 

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

النون(  )بكرس  النَِعم  من  الكثري  هناك  نعم، 
وحبانا  برمحته،   علينا  تعاىل  اهلل  أسبغها  التي 
القول  هبا بمّنه وكرمه، وبدال أن نشكرها يف 
والعمل حق شكرها، وهنا أشدد عىل الشكر 
عمليًا طبعًا؛ أي نشكرها يف ترصفاتنا احلسنة، 
ترصفاتنا،  وبحسن  للخرين..  باإلحسان 
عىل  لنحصل  وفطنتنا،  اختياراتنا  وبصواب 
نشكرها  أن  ف��ائ��دة  ف��ام  وإال  أف��ض��ل،  حياة 

باألقوال فقط.
علينا  تعاىل  اهلل  نَِعم  نشكر  أن  بدال  أق��ول، 
وهي كثرية وكبرية جدًا، وكام قال اهلل تعاىل: 
ترى  ُصوَها(؛  حُتْ اَل   ِ اهللَّ نِْعَمَة  وا  َتُعدُّ َوإِْن   (
عنها  يغفل  النعم..  هذه  بمثل  جيحد  بعضنا 
أحيانًا.. والغفلة أيضا نوع من اجلحود، أو قد 
ال يلتفت اىل أمهيتها يف حياته، أو ال يقدرها 
كإنسان  املواِطن  من  الكثري  يف  قدرها  حق 
فتنقلب علينا مجيعًا وبااًل؛ أي تعطينا  مكّرم؛ 
نتائج عكس ما يريده اهلل تعاىل منها يف إفادتنا، 
ومنها يف االستفادة منها عىل أكمل وجه، ويف 
املطلوب،  هو  وكام  ينبغي  كام  صورة  أفضل 
هي  طبعًا  ولكن  أمهها،  العقل  نعمة  ولعل 
هو  العقل  ألن  نعمة..  تضاهيها  ال  نعمة 
كله،  خريه  وبه  اإلنسان  صالح  يف  األساس 
النعم  كله، ومن هذه  الرش  يكمن  دونه  ومن 

أيضًا نعمتا البرص والبصرية.
 )البرص والبصرية(

البرص رؤية خارجية من خالل العني، تقابلها 
أو  القلب  يف  داخلية  رؤي��ة  وه��ي  البصرية 
من  نرى  لكي  عينية  اإلبصار  ونعمة  العقل، 
خالهلا العامل، وأهم منها طبعًا البصرية وهي 
 .. العامل  هذا  أحداث  نعقل  لكي  قلبية  رؤية 

وندرك األشياء، ونفهم احلوادث، ونتعظ من 
وأمهيتها  األشياء  قيمة  نقدر  بمعنى  املايض؛ 
عاقبة  بالعقل  وندرك  وأمهيتها،  قدرها  حق 
نزرعه  فام  واقعنا،  ملعطيات  نتيجة  األم��ور 
نفكر  أي  غ��دًا؛  بالتأكيد  سنحصده  اليوم 
بعض  رش  أو  خري  من  لنا  جتلبه  س��وف  بام 
أن  قبل  واختياراتنا،  وترصفاتنا   قراراتنا 
يكون  أن  بمعنى  نختار،  أو  أو نترصف  نقرر 
لرؤيتنا بعد نظر بالعقل، فنحتسب للمستقبل 
ما  وفق  سيجيء  فهو  شكله..  سيكون  كيف 
وال  حتاًم،  احل��ارض  يف  ونختاره  به  نترصف 
شك هناك دعوات لكي نحاول أن نكون عىل 
دراية بام سوف تؤول اليه األمور، من خالل 
ونسري  األح��داث،  ق��راءة  يف  البصرية  حتكيم 
قدمًا  للميض  الكاشف،  البصرية  ضوء  وفق 
بنا مصاحلنا  لغد أفضل.. ال أن تظل تتحكم 
وقد  الضيقة،  الشخصية  ورغائبنا  وأهواؤنا 
عليه  العباس  الفضل  أيب  زيارة  نص  يف  جاء 
َوَأنََّك  َتْنُكْل،  َومَلْ  هَتِْن  مَلْ  َأنََّك  َأْشَهُد  السالم:« 

َمَضْيَت َعىَلٰ َبِصرَيٍة ِمْن َأْمِرَك ... » 
ومثل مسألة البرص والبصرية.. مسألة الَعربة 
والِعربة، فقضية واقعة الطف اخلالدة انطوت 
عىل الَعربة والِعربة معًا، َعربة بالعني أي اظهار 
احلزن بالدمعة عىل مصيبة اإلمام احلسني عليه 
السالم وأهل بيته وأصحابه، وِعربة بالقلب.. 
أي االعتبار باحلدث املأساوي املفجع، وطبعًا 
لألوىل ثواهبا، وللثانية حكمتها.. والدمعة هلا 
لكن  غاية،  بذاهتا  هي  ليست  كوهنا  أمهيتها 
الواقعة،  من  الِعربة  أخ��ذ  هي  منها  األه��م 

واالعتبار هبا باحلارض.
 )صواب االختيار(

أقوهلا بأسف بسبب ضعف يف بصرية بعض 
عن  غافل  لكنه  عينيه،  يف  يرى  فرتاه  الناس، 
وال  اخلطأ،  يكرر  لذا  قلبه،  يف  األمور  حقيقة 
وتأذيه  قربه  رغم  املايض  جتارب  من  يستفيد 
منه.. فام فائدة إنسان مبرص يف عينيه، لكنه يف 
ال  القلب  عمى  احلقيقي  العمى  عمى؟  قلبه 

عمى العني!.
وهنا يربز تساؤل مفاده:

لو طلب مني انتخاب شخص خيصني لكني 
آخر  شخص  وبني  كفؤا،  ليس  بانه  أع��رف 
بعيد عني لكني أعرف بكفاءته.. فمن أختار 

بينهام؟ 
البصرية  ضعيفو  الناس  ه��ؤالء  من  العديد 
يعلق هبا  - مع األسف - يبحث عن شامعة 
ينسى  ما  وغالبًا  احلياة،  وإحباطات  أخطاءه 
وال  تفكر  بال  وهناك  هنا  اللوم  يلقي  نفسه، 
عىل  باملسؤولية  ويقذف  األم��ور،  يف  تدقيق 

عاتق اآلخرين ويستثني نفسه دائاًم! 
يا أخي أنت الذي اخرتت بمحض ارادتك، 

وعليك أن تتحمل النتائج بمسؤولية؟  
ال ريب إن كثريا من اإلحباطات التي نعيشها 
يف واقعنا جاءت نتيجة اختيارنا نحن مل يأت 
أحد من اخلارج ليختار بدال عنا، إذن؛ فليس 
هناك مالم غرينا، لذلك نحتاج يف اختياراتنا 
سوف  ما  بعواقب  دراي��ة  نحتاج   .. بصرية 
يف  جاء  وكام  وأم��ور..  أشخاص  من  نختار 
احلديث: » املؤمن ال يلدغ من جحر مرتني«.

يف  السالم  عليه  املؤمنني  أم��ري  عن  وج��اء   
فتفّكر،  سمع  من  البصري  فإّنام  البصري:« 
ثّم سلك جددًا  بالعرب،  ونظر فأبرص، وانتفع 

واضحًا يتجّنب فيه الرصعة يف املهاوي«. 

من وحِي خطبِة الجمعة

بقلم: طالب عباس الظاهر كيَف نشكُر نعمة البصيرة؟ 
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ما حكم استخدام زيت الحية للشعر؟

الجواب: يجوز .

هل يجوز التصدق علي الطفل ابن تارك الصالة علمًا انه 
لم يصيب االب شيء من الصدقة ؟

جبر
ة 

مز
 ح

مد
مح

د/ 
عدا

إ

سؤال العدد السابق

سؤال العدد
الصدقة

حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

سائل  اعطاء  ع��دم  يل  جي��وز  هل   : السؤال 
للصدقة إذا كنت أعرف أنه ليس حمتاجُا اىل 

هذه الصدقة ؟
ولو  السائل  رّد  يكره  ولكن  جيوز   : اجلواب 
مع ظن الغنى فيجوز أن يدفع له شيئًا يسريًا.

السؤال : هناك حّصاالت توزع عىل املساجد 
للفقراء  الصدقات  فيها  جتمع  والبيوت 
يتصدق  ان  شخص  ن��وى  فلو   ، واألي��ت��ام 

بمقدار من املال فهل يكفي وضعه هبا ؟
اال  الفقري  عىل  صدقة  يصري  ال   : اجل��واب 
بوصوله اليه إاّل إذا كان بإذن احلاكم الرشعي 

.
السؤال : هل جيوز استبدال صدقة عني املال 

بامل اخر بنفس القيمة ؟
اجلواب : اذا مل تعني صدقة جاز باذن املالك .
الصدقات  استعامل  جي��وز  ه��ل   : ال��س��ؤال 

املعزولة وقت احلاجة ثم اسرتجاعها ؟
اجلواب : اذا مل تتعني صدقة جاز علاًم ان املال 

ال يتعني صدقة بمجرد العزل .
السؤال : هناك صناديق خمصصة للصدقات 
اىل  فيها  املجودة  االم��وال  حتويل  جيوز  فهل 
عني اخرى كرشاء طعام او لباس او مسكن 

ثم رصفها اىل الفقري؟
عنها  للمسؤولني  ذلك  جيوز  انام  اجل��واب: 

وباذن احلاكم الرشعي او بتخويل مسبق من 
املشاركني فيها.

بعد  املالك  بمجهول  تصدق  اذا   : السؤال 
فظهر  صاحبه  معرفة  من  واليأس  الفحص 

صاحبه بعد التصدق فام احلكم ؟
وطالب  بالتصدق  ي��رَض  مل  اذا   : اجل��واب 

بعوضه فاألحوط لزومًا اعطاؤه اياه .
السؤال: أرغب يف القيام بعمل يكون صدقة 

جارية بعد وفايت ولكن ال ادري ما هو؟
مصاديق  اجل��اري��ة  للصدقة  ان   : اجل���واب 
واحلسينيات  املساجد  بناء  قبيل  من  متعددة 

والوقف عىل االيتام الفقراء وما اىل ذلك .
يملك  ال  الذي  هو  )الفقري  قلتم:   : السؤال 
يشمل  فهل  ق��وة(  وال  فعال  ال  سنته  قوت 
وهل  وال��زواج؟  والدراسة  املسكن  القوت 
جيوز رصف الصدقة املستحبة أو الواجبة يف 

هذه املجاالت ؟
اجلواب : االعتبار باملؤونة املناسبة لشأنه .

السؤال : هل جيوز ان تتصدق املرأة من املال 
شهري  كمرصوٍف  زوجها  هلا  يعطيه  الذي 

من دون علمه ؟
اجلواب : كال .

املآتم  يف  الزكاة  رصف  جيوز  هل   : السؤال 
واملساجد ؟

اجلواب : جيوز رصف التربعات العامة وما 
للصدقة  يدفع  الذي  ال  اهلل  سبيل  يف  يدفع 

باملعنى اخلاص فانه للفقراء فقط.
السؤال : هل للصدقة أثر عىل حياة اإلنسان؟
يف  ال��رواي��ات  تواترت  فقد  نعم   : اجل��واب 
احلث عليها والرتغيب فيها. فورد أهّنا دواء 
ابرامًا،  أبرم  وقد  البالء  يدفع  وهبا  املريض، 
وهبا يستنزل الرزق، وهبا ُيقىض الدين، واهِّنا 
تزيد يف املال، وتدفع ميتة السوء والداء، و..، 
و... اىل أن عدِّ سبعني بابًا من ابواب السوء 

تسد.
فاِن  للصدقة  الفضل  هذا  كل  رغم   ولكن 
التوسعة عىل العيال أفضل من الصدقة عىل 
غريهم. كام أن الصدقة عىل القريب املحتاج 
منها  وأفضل  غريه  عىل  الصدقة  من  أفضل 

الصدقة عىل الرحم املعادي.
اىل  الصدقات  اعطي  ان  : هل جيوز  السؤال 

اقاريب من السادة ؟
اجلواب : املحّرم من صدقات غري اهلاشمي 
الفطرة  وزك��اة  املال  زكاة  هو  اهلاشمي  عىل 
واالحوط وجوبًا ان ال تدفع اليه الصدقات 
اليسرية التي تعطى دفعًا للبالء مما يوجب ذاًل 

وهوانًا .



أخبار ومتابعـــــــــــــات
موجز العناوين

• كلية اآلداب في جامعة البصرة تقيم مؤتمرها الدوري السابع لتحقيق المخطوطات وإحياء تراث البصرة  بالتعاون مع مجمع اإلمام الحسين عليه 
السالم التابع للعتبة الحسينية المقدسة.

• قيادة شرطة محافظة كربالء المقدسة توجه كافة تشكيالتها برصد عملية أطالق النيران العشوائي والتصرف الفوري 
باللقاء القبض على مطلقيها...

• رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يعلن عن إطالق الوثيقة الوطنية إلعادة إعمار العراق بقيمة نحو 100 مليار دوالر..

* بمناسبة االنتصار العراقي ومن داخل العتبة الكاظمية المقدسة.. رئيس الوزراء حيدر العبادي يعلن اطالق وثيقة إعمار العراق بقيمة 100 مليار دوالر..

مليون برميل يوميًا صادرات 
العراق من النفط الخام من 

الموانئ الجنوبية..

جريحًا ومريضًا من منتسبي القوات االمنية والحشد 
الشعبي االبطال تتكفل بعالجهم محافظة واسط في 

داخل البالد وخارجها...

مليون دوالر مبيعات البنك 
المركزي من العملة األجنبية 

• العتبة الحسينية المقدسة تعقد ندوة علمية لبحث مشروع الفهرس العراقي الموحد ودوره في تحقيق التكافل العلمي والثقافي...

الهندسة العسكرية للحشد الشعبي تبدأ بتأهيل 1٢0كم 
من الساتر الحدودي مع سوريا

الشعبي  احلشد  هيئة  يف  العسكرية  اهلندسة  مدير  أعلن     
احلدودي  الساتر  تأهيل  بإعادة  البدء  العاريض(  الفقار  )ذو 
بني العراق وسوريا. ونقل بيان إلعالم احلشد الشعبي عن 
نقاطها  عززت  العسكرية  اهلندسة  فرق  ان  قوله  العاريض 
الشعبي  احلشد  لقطعات  األمنية  واملتاريس  العسكرية 
تسلل  اي  ملنع  احلدودية  املنطقة  يف  االخرى  والتشكيالت 
او هجامت حمتملة لتنظيم داعش االرهايب ..وكانت قوات 
احلشد الشعبي قد تصدت مؤخرا هلجوم لداعش يف معرب تل 
صفوك احلدودي مع سوريا بثامنية عرش انتحاريا تم قتلهم 

وتفجري عجلتني ملغمتني تابعة هلم.

مليون دوالر منح إلعادة إعمار المناطق 
المحررة في العراق من البرلمان النرويجي...

ألف نازح عادوا إلى ديارهم في عدد من 
المحافظات )الموصل واالنبار وصالح الدين(..

طلب رسمي للهجرة من أحد أقضية 
ذي قار بسبب أزمة شحة المياه...

باألرقام  باالرقام باالرقام 
100

3.533

50

36

37

142



)أحمد أبو الغيط( أمين عام جامعة الدول العربية:
العراقيون في تحرير مدنهم كبيرة  التي قدمها  التضحيات  ان 
والجامعة العربية ستدعم خطط اعمار العراق ألهمية دوره في 
تعزيز التضامن العربي ومكانته في الجامعة كأحد مؤسسيها...

)حيدر العبادي( رئيس وزراء العراق: 
أراضينا  كل  حررنا  ألننا  انتهت  داعش  على  للقضاء  العسكرية  العمليات  ان 
ومستمرون بمطاردة االرهابيين لكي نمنع تجمعهم من جديد.. هذا العام 

عام خير وسالم على العراقيين ونهاية للحروب والنزاعات.

)العميد سعد معن( الناطق باسم وزارة الداخلية:
تنفيذ  باشرت  ال��وزارة  في  والعالقات  االع��الم  دائ��رة  ان 
حملة توعوية وتثقيفية واسعة في مدن العراق للتعريف 
بالمادة القانونية التي تحاسب في حاالت اطالق العيارات 

النارية ومخاطرها..

رالي للسيارات.. لتنشيط السياحة الدينية بين محافظتي 
كربالء ومشهد المقدستين

الوطنية عن إحالة 13470  التقاعد  كشف مصدر من هيئة 
عىل  االنفاق  وسيقل  التقاعد  عىل  احل��ايل  العام  يف  موظفا 
تريليون   35.9 ليصبح  دينار،  تريليون   3.2 ال��روات��ب 
املوظفني  عدد  وسيكون  املوظفني،  روات��ب  جمموع  دينار 
2891756 موظفا عىل املالك الدائم يف العام 2018، يشار 
اىل ان صندوق النقد الدويل طالب احلكومة بإحالة 50 الف 

شخص عىل التقاعد سنويا.

وا:
قال

وا:
قال

المنطقة  تمسك  القتالية  العباس  فرقة 
الغربية لمحافظة كربالء

القتالية  السالم  عليه  العباس  فرقة  عىل  املرشف  اكد    
يف  توسعت  الفرقة  القوات  ان  الزيدي(  )ميثم  الشيخ 
واملمتدة  املقدسة  كربالء  ملحافظة  الغربية  املنطقة  مسك 
من  بأمر  جاء  التوسع  ان  ..موضحا  النخيب  ناحية  اىل 
القيادات االمنية العليا بعد اندفاع قوات حرس احلدود 

اىل مناطق احلدود العراقية السعودية...

أعلن مساعد رئيس اجلمهورية ورئيس منظمة الرتاث الثقايف والسياحة 
بني  العائلية  السياحة  رايل  سباق  اقامة  مونسان  اصغر  عيل  االيرانية 
اإلخبارية  املواقع  ونقلت  املقدستني.   ) وكربالء  )مشهد  مدينتي 
الذي سيقام من  السياحي  رايل  ان سباق  القول  اإليرانية عن مونسان 
املقبل  شباط  شهر  من  والعرشين  السادس  لغاية  والعرشين  الثالث 
حيظى بأمهية بالغة لتشجيع السياحة واملبادالت التجارية واالقتصادية 
بني العراق وايران، مبينا ان الطريق بني املدينتني املقدستني يعترب احد 
املعابر احلدودية املكتظة التي يدخل من خالهلا اعداد كبرية من الزائرين 
 . السالم  املعصومني عليهم  املطهرة لالئمة  املراقد  زيارة  سنويا هبدف 
هذا ويقام هذا السباق يف اطار تسمية العقد األخري }2020-2011{ 
ب�عقد العمل من أجل سالمة الطرق من قبل االمم املتحدة، واستنادا 

اىل ابالغ االحتاد الدويل للسيارات.

إحالة 13470 موظفًا على التقاعد



وقال سامحة الشيخ الكربالئي اثناء اللقاء:  
االب��ط��ال  ال��ش��ه��داء  هب���والء  نفخر  نحن 
و  مبادئ  عىل  ربوهم  الذين  وبعوائلهم 
ان  ونأمل  السالم   عليهم  البيت  أهل  هنج 
توثق قصصهم ، مستطردًا بالقول: »انا اقرا 
سرية  عن  ترد  التي  الشهداء  قصص  كثريا 
واستذكر  منهم  اتعلم  باحلقيقة  حياهتم، 
قصة االمام احلسني عليه السالم واصحابه 
وكنت اتصور ان ما جسد يف معركة الطف 
لن يكرر الن اصحاب االمام احلسني عليه 
السالم جسدوا القمة  يف هذه املبادئ لكن 
املعركة  هذه  يف  الرجال  من  الكثري  وجدنا 
امتدادًا  متثل  التي  داع��ش(  )قتال  بالذات 
أصحاب  لشجاعة  وامتدادًا  الطف  ملعركة 
االمام احلسني عليه السالم يف جتسيد تلك 

املبادئ«.

الشيخ  أوالد  الكربالئي  الشيخ  ودع��ا 
)املرشدي( بأن ال ينسوا ما جّسده والدهم 
ذريته  تكون  ان  يتمناه  كان  وما  حياته  يف 
بالتقوى  االل��ت��زام  حيث  من  له  ام��ت��دادًا 
ال��واج��ب��ات  اداء  يف  واالل��ت��زام  وال����ورع 
الوقت  نفس  ويف  املحرمات  عن  واالبتعاد 

جتسيد االخالق التي كان عليه. 
وتابع حديثه، »نسأل اهلل ان يمن عىل زوجة 
الشيخ الشهيد بالصرب وان تكونوا عونا هلا  
وتبقى هذه املبادئ جمسدة فيكم ان اهلل تعاىل 
اال  السامية  املرتبة  هلذه  عباده  من  خيتار  ال 
من هو أهل هلا، مضيفا« ان الفتوى املباركة  
تقول من يضحي يكون شهيدا ومن يكون 
بمنزلة الشهيد  ال يغسل وال يكفن بل يدفن 

يف نفس الثياب التي يرتدهيا«.
مسرية  توثيق  اىل  ادعوا   « سامحته  واضاف 

حياة الشهداء وما هو الرس يف نيلهم مرتبة 
كان  التي  الصفات  عىل  ونتوقف  الشهادة 
عليها الشهداء واقرؤها بدقة وارجع نفيس 
التي  الصفات  هذه  بمثل  متصف  انا  هل 
حاولوا  اوالدي  ايضا  وانتم  الشهيد  ناهلا 
الشهيد  الشيخ  والدكم  حياة  تتذكروا  ان 
من خالل والدتكم  وتدوين هذه القصص 
احلسني  االمام  اصحاب  ان  كام   ، للتاريخ 
وحياهتم  بطوالهتم  وثقت  السالم  عليهم 
اليوم  ونحن  والصاحلة   العبادية  وصفاهتم 
نستفيد منها ، ونفخر بالشيخ الشهيد طعمة  
رؤوسكم  وترفعون  فيه  تفخرون  وانتم 
ناهلا والدكم  التي  الرفيعة  املنزلة  عاليا هلذه 
وال��دك  امنية  وحتقق  دراس��ت��ك  وتكمل 

وتصبح طبيبًا.
الدين هاشم؛ املرشف  السيد سعد  فيام بني 

سماحة الشيخ الكربالئي 
يلتقي عائلة الشهيد الشيخ 

طعمة المرشدي 

  الحرار: حسين نصر/ تصوير حسن خليفة  

التقى المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي عائلة 
الشهيد السعيد الشيخ طعمة المرشدي وهو احد طالب الحوزة العلمية في النجف االشرف ، في 

مكتبه في الصحن الحسيني الشريف . 
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الكربالئــي:  الشــيخ  ســماحة 
نفخــر بالشــهداء الذين ضحوا 
بدمائهم من اجــل ارض العراق 
ومقدســاته، ومن خــالل قراءة 
سيرة حياة الشهداء نجد انهم 
جســدوا مبادئ معركــة الطف 
اصحــاب  الــى  امتــداد  وهــم 
االمام الحسين عليه السالم 

السالم  عليها  زينب  احل��وراء  مركز  عىل 
التابع للعتبة احلسينية املقدسة: ان العراق 
االرهابية عىل  حترر من عصابات داعش 
بدمائهم  االب��ط��ال  الشهداء  ه��ؤالء  يد 
مالحم  اروع  س��ط��روا  ال��ذي��ن  ال��زك��ي��ة 
البطولة والفداء مضيفا« ان الشهيد كانت 
له امنية ان حيقق احد ابنائه درجات عالية 
لتؤهله  اع���دادي  ال��س��ادس  الصف  يف 
الدخول اىل كلية الطب وحاز عىل معدل 

)96( وحقق حلم والده الشهيد .
احلوراء  مركز  مسؤولة  قالت  جهتها  من 
احلسينية  العتبة  يف  السالم  عليها  زينب 
املتويل الرشعي  لقاء سامحة  ان   : املقدسة 
للعتبة احلسينية املقدسة مع اوالد الشهيد 
هو دليل عىل مدى اهتامم املرجعية الدينية 
املضامني  بكافة  الشهداء  بعوائل  العليا  
هلم  العلمي  اجلانب  متابعة  ذل��ك  وم��ن 
وحثهم عىل التفوق الدرايس ومن هؤالء 
املرشدي(  )طعمة  الشيخ  الشهيد  اب��ن 
كانت  الذي  العلمية  احلوزة  شهداء  احد 
اهلل  وبفضل  طبيبًا  ولده  يكون  ان  امنيته 
وجهود الطالب )حممد عيل( حتققت امنية 

الشهيد  والده  امنية  حتقيق  وبعد  الشهيد  
البطل الشيخ طعمة راهي املرشدي  ممثل 

املرجعية يبارك له دخوله كلية الطب .
 من جهته قال حممد طعمة املرشدي ابن 
ان  دائام  يوصيني  كان  والدي  ان  الشهيد 
عاٍل  معدل  وحتقيق  الدراسة  يف  اجتهد 
واشعر بالسعادة الن حققت حلمه،  مبينا 
عن  دافع  الذي  الشهيد  بوالدي  افخر  انا 

ارض العراق واملقدسات . 
ومن اجلدير بالذكر ان مركز احلوراء التابع 
للعتبة احلسينية املقدسة له حلقة تواصلية 
عوائل  م��ن  مئات  م��ع  النظري  منقطعة 

املحافظات  وبقّية  كربالء  داخل  الشهداء 
من اجل مواساة ذوهيم وختفيف آالمهم 

ومتابعة احتياجاهتم .
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العطاء الحسيني

كشافة االمام الحسين عليه السالم في العتبة الحسينية           

االحرار: حسين نصر 

اعلنت كشافة االمام الحسين عليه السالم في العتبة الحسينية المقدسة وبالتعاون مع مديرية 
محافظة كربالء بإعادة وتأهيل المقاعد الدراسية  وتشجير حدائقها من اجل راحة الطلبة ويشمل 

المشروع تأهيل المدارس في المركز واالقضية والنواحي. 

تعيد تأهيل بعض المقاعد الدراسية
  لمدارس محافظة كربالء
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العطاء الحسيني

االحرار: حسين نصر 

ولتفاصيل اكثر عن املوضوع التقت جملة 
مدير  احلسني(  )مرتىض  السيد  االحرار 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  مكتب 
االم��ام  كشافة  عىل  وامل��رشف  املقدسة  
حتدث  وال���ذي  ال��س��الم  عليه  احل��س��ني 
ووح��دة  اجلمعية   ك��ادر  انطلق  ق��ائ��اًل: 
التابعة اىل كشافة االمام احلسني  الصيانة 

عليه السالم  بعد التنسيق مع تربية حمافظة 
املقاعد  وصيانة  لتأهيل  املقدسة   كربالء 
الدراسية لعدد من مدارس حمافظة كربالء 
والتالميذ  الطلبة  راحة  اجل  من  املقدسة 
الدراسية  االجواء  توفري  عىل  مّنا  وحرصا 

املناسبة هلم، مضيفًا، »بدأ العمل يف مدارس 
املركز كخطوة اوىل حيث بلغ العدد) 15 ( 
والعدد  ( مقعد  واكثر من )500  مدرسة  
واخلطوة  العمل،  باستمرار  للزيادة  قابل 
االقضية  نحو  موجهة  ستكون  الثانية 
عدد  اكرب  تأهيل  عىل  وسنعمل  والنواحي 

ممكن خدمة للعلم والطلبة .
واضاف احلسني  بعد اكامل مرشوع صيانة 
وتأهيل املقاعد  الدراسية لبعض املدارس 
املقدسة   كربالء  حمافظة  مدارس  مجيع   يف 
املدرسة  داخل  احلدائق  ادام��ة  عىل  نعمل 

الزراعية  بالشتالت  وزراعتها  بالتشجري 
مبينا« ان اخلطة املستقبلية للجمعية  تعمل 
ستحمل  حيث  امل����دارس  تشجري  ع��ىل 
قدموا  الذين  الشهداء  احد  اسم  نبتة  كل 
من  الطاهرة  وارواحهم  الزكية  دماَءهم 

اجل الوطن والدين .
احلسني  االمام  كشافة  ان  بالذكر  واجلدير 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  السالم  عليه 
االجتامعية  النشاطات  من  العديد  تقيم 
بإمكانيات  لالرتقاء  هتدف  التي  واخلدمية 

الشباب بمختلف املجاالت .
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تحت شعار ... استجابة الدعاء تحت قبة سيد الشهداء عليه السالم  اعلنت  
العامة في  النشاطات  التابعة لقسم  التخصصية  شعبة الصوت الحسيني 
الزيارات  لقراءة  االولى  الوطنية  المسابقة  عن  المقدسة  الحسينية  العتبة 
المطلقة والمخصوصة واالدعية المأثورة ألئمة أهل البيت عليهم السالم على 

قاعة سيد االوصياء عليه السالم في الصحن الحسيني الشريف .

الشيخ  فضيلة  الشعبة  مسؤول  وحت��دث 
تشمل  »املسابقة   قائاًل:  اخلزاعي؛  مهدي 
قراءة القرآن الكريم املجّود وقراءة الندب 
احلسيني عن الردة أي كل من لديه صوت 
الدعاء،  هذا  يقرأ  ان  يستطيع  وجيد  مجيل 
مبينا املسابقة شملت فئتي الشباب والفتيان 
حيث ان فئة الفتيان من عمر) 11 ( سنة اىل 
اىل   ) الشباب من) 18  17 ( سنة  وفئة   (
35( سنة، مضيفا« ان اهلدف االول من   (
املعنوي  الدعم  لتقديم  املسابقة  هذه  اقامة 
وجعلهم  ورعايتهم  للشباب  وامل���ادي 
هذه  واحتواء  احلسيني،  الطريق  يتخذون 

اهلدف  اما  اصواهتا  يف  املوهوبة  الرشحية 
والشباب  الفتية  مل شمل هؤالء  فهو  الثاين 
احلسينية  القضية  مع  مرتبطني  وجعلهم 
ال��دع��اء وكذلك  امل��ق��دس��ة م��ن خ���الل  
مؤكدا   ، اذهاهنم  يف  الدعاء  قراءة  لرتسيخ 
الفائزين  وان  قيمة  مادية  جوائز  هناك  بأن 
الثالثة ستمنح هلم فرصة قراءة دعاء كميل 
وكذلك  الرشيفني  احلرمني  بني  منطقة  يف 
كربالء  قناة  يف  دعائية  فواصل  له  يعمل 
ومسح  اختبار  تم  انه  موضحا«  الفضائية، 
املحافظات  خمتلف  يف  الدعائية  األصوات 
العراقية  واختيار األصوات الستة من كل 

التي  النهائية  املسابقة  يف  لالشرتاك  حمافظة 
ستختتم يف كربالء املقّدسة .

من  ص��ربي  عبود  ع��يل  ال��ق��ارئ  ق��ال  فيام 
احلسينية  العتبة  نشكر  ال��ب��رصة  حمافظة 
املقدسة عىل اقامة مثل هذه املسابقات التي 
القراءة  يف  موهبتي  وتصقل  قدرايت  تنمى 
وهي االوىل من نوعها عىل مستوى العراق 
باإلضافة انني قد التقيت بالكثري من القراء 

الكرام من املحافظات العراقية . 
فاضل  القارئ حممد عباس  قال  من جهته 
الذي  ان  البرصة:  حمافظة  متسابقي  اصغر 
ق��راءة  علمني ودرب��ن��ي ه��و وال���دي ع��ىل 
ألئمة  املأثورة  واالدعية  املطلقة  الزيارات 
أهل البيت عليهم السالم مبينا ان املسابقة 

فيها اساتذة ذوو كفاءة عالية .

العتبة الحسينية تطلق مسابقتها 
الوطنية اأُلولى لقراءة الزيارات واالدعية

 االحرار : حسين نصر / تصوير صالح السباح  
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األحرار/ خديجة أحمد موسى ـ تصوير/ حنان عبد األمير

أقام ديوان الوقف الشيعي - املركز الوطني 
النسوية  التمهيدية  املسابقة  القرآن،  لعلوم 
دار  مع  بالتعاون  النخب،  الختيار  الثانية 
التابعة  القرآين  التعليم  ووح��دة  القرآن، 
بالعتبة  النسوي  الديني  التبليغ  لشعبة 
احلسينية املقدسة، وذلك صباح يوم اجلمعة 
قاعة  عىل   )2017/12/29( املصادف 

خاتم األنبياء يف الصحن احلسيني املطهر.
وقارئة  حافظة  ترشيح  إىل  املسابقة  هتدف   
الوطنية،  املسابقة  يف  كربالء  حمافظة  متثل 
حافظة  ترشيح  سيتم  خالهلا  من  والتي 
الدولية  املسابقات  يف  العراق  متثل  وقارئة 
مؤسسات  ثالث  املسابقة   يف  اشرتكت   .
ودار  القرآين،  التعليم  وح��دة  هي  قرآنية 

القرآن الكريم ، ومعهد نور الزهراء .

حضور  القرآين  التعليم  لوحدة  كان  وقد 
جلنة  أعضاء  بغالبية  متثل  املسابقة  يف  متميز 
حافظتني  اشرتاك  إىل  باإلضافة  التحكيم، 

وقارئتني .
القدير  األستاذ  ب��إرشاف  أقيمت  املسابقة 
طاقات  بوجود  ومتّيزت  اخلفاجي،  عيل 
واعدة، واستمرت بواقع جلستني صباحية 
مسابقة  انتهت  وقد  الظهر؛  بعد  وأخ��رى 
عيل  )مريم  للحاِفظة  حاسم  بفوز  احلفظ 

خلف( من وحدة التعليم القرآين .
منافسة  شهدت  فقد  التالوة  مسابقة  أما 
من  جفيت  عيل  رقية  القارئة  بني  شديدة 
وحدة التعليم القرآين، والقارئة تقى نجاح 
من دار القرآن، ونظرا لتساوي النتائج فقد 
نتيجتها  حسمت  )ختامية(  مسابقة  جرت 

القارئة  لصالح 
امل��ت��م��ي��زة رق��ي��ة 

انتهت  وبذلك  ع��يل؛ 
مرشفة  بنتيجة  املسابقة 

القرآين  التعليم  وحدة  حققتها 
مما يكشف عن مدى اجلهد املبذول 

انتصار  األستاذة  الوحدة  مسؤولة  من 
الوحدة يف إعداد حافظات  فاضل، وكادر 
باملسابقة  باالشرتاك  جديرات  وقارئات 

الوطنية والدولية .
وفازت  سبق  قد  إنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
العلوية  ال��ق��رآين  التعليم  وح��دة  حافظة 
باملرتبة  املوسوي  عدنان  زينب  الدكتورة 
يف  جرت  التي  الدولية  املسابقة  يف  الثالثة 

طهران صيف العام احلايل .

وحدة التعليم القرآني تحرز المراتب األولى
 في مسابقة النخب لمحافظة كربالء 
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مستشفى ختصيص يشمل اغلب 
االختصاصات اجلراحية

املستشفى الذي يشمل اغلب االختصاصات 
اجلراحية - منها: )جراحة اجلملة العصبية، 
ج��راح��ة وط��ب ال��ع��ي��ون، ج��راح��ة االن��ف 
امراض  الباطنية،  اقسام  واالذن واحلنجرة، 
اجلراحة  العامة،  اجلراحة  املفاصل،  القلب، 

التنظريية، اضافة اىل االختصاصات النسائية 
املستشفى  مدير  عنها  – حدثنا  ذلك(  وغري 
افتتاح  »تم  قائال:  جميد  عيل  حسني  الدكتور 
 2016 ع��ام  م��ن  اي��ار  شهر  يف  املستشفى 
للمرىض  الطبية  اخل��دم��ات  تقديم  هب��دف 
من  ول��ل��زوار  خاصة،  كربالء  حمافظة  من 
ع��ام،  بشكل  ال��ع��راق  حم��اف��ظ��ات  خمتلف 
وكانت اخلطة منذ البداية ان نبدأ بمستشفى 
جراحي يتطور مع مرور الوقت ويتدرج اىل 
مستشفى ختصيص، وبفضل تكاتف اجلميع 
واجلهود الكبرية واملبذولة من قبل القائمني 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  يف 
اغلب  تشمل  ختصيص  بمستشفى  ب��دأن��ا 
افتتاح  تم  حيث  اجلراحية  االختصاصات 
املرىض واجراء  صاالت اجلراحة الستقبال 
التداخل اجلراحي هلم، والغاية من ذلك اننا 

    وتخفيضات كبيرة لجرحى الجيش والحشد 
الشعبي وااليتام وصلت إلى %50

عامان 
من االبداع    
الصحي والتداخل   
الجراحي العالي

والنهوض  الصحية  الخدمات  تقديم  بغية  السالم(  )عليه  العابدين  زين  االمام  افتتاح مستشفى   2016 شهد عام 
بالواقع الصحي في البالد بشكل عام ومساعدة المرضى وكذلك تخفيف معاناتهم بسبب السفر الى خارج العراق، 
السيما جرحى الجيش والحشد الشعبي الذين سّطروا أروع البطوالت في ساحات العز والنصر، ممن تعرضوا الى اصابات 

بليغة قد يكون عالجهم بحاجة الى كفاءات خاصة واجهزة متطورة متوفرة في المستشفى.

العطاء الحسيني

  تقرير: قاسم عبد الهادي / تصوير: احمد القريشي
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نحاول قدر االمكان تقليل احلاالت املرضية 
التي حتتاج اىل اجلراحة خارج العراق.

االشعة بكل انواعها
مخسة  من  تتكون  »املستشفى  جميد:  اضاف 
خاّصًا  رسي��رًا   120 فيها  ويوجد  طوابق 
باملرىض، واالقسام املتوفرة يف املستشفى هي 
الرنني  كجهاز  انواعها  بكل  االشعة   »قسم 
الثدي  املغناطييس واملفراس وجهاز تصوير 
 2017 عام  »يف  مبينا  العظام«،  وهشاشة 
انه  واعتقد  امللونة،  االشعة  جهاز  اضفنا 
جهاز  واضفنا  كربالء،  يف  الوحيد  اجلهاز 
املخترب،  ذلك  اىل  اضافة  الوريدي،  احلاقن 
وهو قسم شامل حيتوي عىل كل الفحوصات 
املختربية، كذلك تتميز مستشفى االمام زين 
العيادات  بأقسام  السالم(  )عليه  العابدين 
الساعة  من  عملها  يبدا  والتي  االستشارية 
حيث  ليال،   9 الساعة  حتى  صباحًا   )8(
مدار  عىل  الطبي  الكادر  من  وجبتان  هناك 
تشمل  االستشارية  والعيادات  الساعة، 
كافة االختصاصات، كام تكون هناك عملية 
العمليات  الذين حيتاجون اىل  فرز للمرىض 

اجلراحية«.
خدمات صحية جمانية للزائرين

ذكر  للزائرين  املقدمة  باخلدمات  يتعلق  فيام 
يف  العمليات  »صاالت  أن  املستشفى  مدير 
الصاالت  انواع  افضل  من  تعد  املستشفى 
تكفلت  حيث  ج���دًا،  امل��ت��ط��ورة  العاملية 
هب��ا رشك��ة »م��اك��ني« االمل��ان��ي��ة، واالج��ه��زة 
املستوردة من رشكة »سمينز« االملانية ايضا، 
ومما تتميز به املستشفى باهنا قدمت خدماهتا 
كربالء  حمافظة  اىل  الوافدين  للزائرين  جمانا 
ومنها  املليونية،  الزيارات  خالل  املقدسة 
االخالء  ان  حيث  املباركة  االربعينية  زيارة 
يف  كان  بغداد  طريق  عىل  للمرىض  الطبي 
السالم(،  )عليه  العابدين  زين  مستشفى 
لكافة  العالجية  اخلدمات  خمتلف  قدمنا  كام 

الزائرين واجرينا عمليات جراحية جمانية«.
الدعم جلرحى احلشد الشعبي وااليتام

مبينا يف الوقت نفسه: بالنسبة جلرحى احلشد 
عملنا  اولويات  من  عالجهم  فان  الشعبي 
حيث اجرينا العديد من العمليات اجلراحية 
من  لعالجهم  كبرية  ختفيضات  وهناك  هلم، 
احلشد  طبابة  مع  املستمر  التعاون  خ��الل 
مؤسسة  مع  تعاون  هناك  ايضًا  الشعبي، 

بأسعار  االيتام  لعالج  االيتام  لرعاية  العني 
بالنسبة  وكذلك   ،%50 اىل  تصل  منخفضة 
جمانًا،  العالج  يكون  لأليتام  رقية  ملدرسة 
هناك  كربالء  يف  الشهداء  مؤسسة  ايضا 
فيها،  الشهداء  ولعوائل  ملرضاهم  ختفيض 
والدفاع  الداخلية  وزاريت  مع  اتفاق  وهناك 

واملصابني  اجلرحى  لعالج  الطبي  لإلخالء 
مع  انه  حيث  والرشطة،  اجليش  قوات  من 
ان  الفكرة  كانت  والداخلية  الدفاع  وزارة 
خارج  اىل  السفر  حيتاجون  الذين  امل��رىض 
االمام  مستشفى  اىل  حتويلهم  يتم  العراق 

زين العابدين )عليه السالم(«.
اشادة كبرية باملستشفى

وسوري  عراقي  كادر  »لدينا  جميد:  اكمل 
 2018 ع��ام  ويف  املستشفى،  يف  متواجد 
مستشفى  ب���ني  ع��ق��ود  ه��ن��اك  س��ت��ك��ون 
مع  السالم«  »عليه  العابدين  زين  االم��ام 
فرنيس  فريق  الستقدام  اجنبية  مستشفيات 
سفر  من  بدال  العراق  يف  العمليات  جيري 
اشادة  وهناك  العراق،  خارج  اىل  املصابني 
املستشفى،  يف  املقدمة  الطبية  باخلدمة  كبرية 
املراجعني  عند  اجليد  االنطباع  اىل   اضافة 
حمافظات  من  يصلونا  الذين  للمستشفى 
احصائية  م��راج��ع��ة  ع��ن��د  ح��ي��ث  ع��دي��دة 
املرىض نجد ان 60% من املراجعني هم من 

املحافظات و 40% من حمافظة كربالء«.
تعاون مع دائرة صحة املحافظة

صحة  دائ��رة  مع  »التعاون  جميد:  واوض��ح 

العبء عنهم  كربالء موجود، حيث خففنا 
ان  بعد  االربعينية،  الزيارة  يف  وخصوصًا 
كربالء  حمافظة  صحة  مدير  املستشفى  زار 
وابدى  املوسوي  صباح  الدكتور  املقدسة 
العمليات  من  املقدمة  باخلدمات  اعجابه 
التي يتم اجراؤها يف املستشفى، عىل  املهمة 

ص  خلصو ا
ج�����راح�����ة اجل��م��ل��ة 

العمود  وتشوهات  العصبية 
جمريات  عىل  اطلع  ان  بعد  الفقري 

14 عملية تشوه للعمود الفقري يف عام 
2017 التي كانت بنتائج جيدة جدا«.

استرياد االدوية واملستلزمات الطبية من 
مذاخر عاملية

رشكة  من  عقد  »لدينا  قائال:  حديثه  اختتم 
لتفتيت  جهاز  بأكرب  لتجهيزنا  »دومل���ري« 
عن  خيتلف  اجل��ه��از  ان  ح��ي��ث  احل���ى، 
تفتيت  طريقة  حيدد  بانه  االخرى  االجهزة 
وسيفتتح  الكلية،  تؤذي  ال  بطريقة  احلى 
وسنعمل  ال��ع��ام،  ه��ذا  خ��الل  القسم  ه��ذا 
خالل االيام القادمة عىل افتتاح قسم جراحة 
واملستلزمات  لألدوية  وبالنسبة  الوجه، 
مذاخر  طريق  عن  استريادها  يكون  الطبية 
من  وخصوصًا  عامة  العراق  يف  االدوي��ة 
بعض  وهناك  وب��غ��داد،  كربالء  حمافظتي 
خارج  من  استريادها  يتم  النادرة  االدوي��ة 
احلال  ونفس  أورب��ا  من  وحتديدا  العراق 

ينطبق عىل استرياد املستلزمات الطبية«.

العطاء الحسيني
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يف  واساسيا  ب���ارزا  عنرصا  ال���رتاث  يعد 
اجلرس  فهو  االنسانية،  الشخصية  تكوين 
الذي يربط املجتمع باملايض، ويمده باحلياة 
الذي  الدائم  احلضور  باعتباره  والتجدد، 
االمة  مانحا  والعراقِة،  باألصالة  يتدفق 

شخصية متميزة..
يف  اآلداب  كلية  دأب��ت  املنطلق  ه��ذا  من 
االمام  جَمْمع  مع  بالتعاون  البرصة  جامعة 
لتحقيق  العلمي  السالم(  )عليه  احلسني 
التابع  السالم(  البيت)عليهم  اهل  تراث 
والبحوث يف  للدراسات  اىل مركز كربالء 
العتبة احلسينية املقدسة، عىل اقامة مؤمترها 
بعنوان  نوعه،  من  واالول  السابع  العلمي 
)حتقيق املخطوطات واحياء تراث البرصة 
االرث  عىل  احلفاظ  اجل  من  املخطوط(، 
احلضاري والفكري والثقايف للبلد احلبيب 

والبرصة عىل وجه اخلصوص.

ُبدئت  قد  العلمي  املؤمتر  فعاليات  وكانت 
بقراءة آيات بينات من الذكر احلكيم تلتها 
الشهداء  ارواح  عىل  الفاحتة  سورة  ق��راءة 
اجل  من  والنفيس  بالغايل  ضحوا  الذين 
جاءت  املقدسات،  ومحاية  الوطن  نرصة 
بعدها كلمة عميد كلية االداب يف اجلامعة 
املؤمتر  يف  التحضريية  اللجنة  ورئ��ي��س 
االستاذ الدكتور جميد محيد جاسم مستهال 
َياَة  بآيٍّ من الذكر احلكيم: »}َبْل ُتْؤثُِروَن احْلَ
َوَأْبَقى  َخرْيٌ  َواآْلِخَرُة  )األعىل/16(  ْنَيا  الدُّ
وىَل  ُحِف اأْلُ )األعىل/17( إِنَّ َهَذا َلِفي الصُّ
َوُموَسى  إِْبَراِهيَم  ُصُحِف  )األع��ىل/18( 
املايض  غ��رس  احل��ارض  )األعىل/19({، 
سجل  والتأريخ  احلارض  جنى  واملستقبل 
زمني حلياة الشعوب واالشخاص واالمم، 
وهو  وتطورها،  احلضارُة  هو  التأريخ  وان 
االنسانيُة وتقدمها، وهو العالقات البرشيُة 

املعربة  العميقة  الكلامت  هذه  ومسريهتا، 
مدى  عىل  ي��وٍم  كل  اليها  استمعت  لطاملا 
سنني طوال عرب الصوت الضخم، ولكثرة 
االستامع هلا خالل السنوات الطويلة تلك 
العالقة بني  تذكرهتا كلها، ووجدت عمق 
التأريخ  التي كتبت يف حقب  املخطوطات 
خمتلف  يف  االنسانية  وامهيتها  املختلفة 
مؤمترنا  موضوع  وهو  واملعارف،  العلوم 
املخطوطات  تناولت  فقد  اليوم،  العاملي 
املعارف  الباحثني وشتى  اهتاممات  خمتلف 
)بام  االج��الء  العلامء  والسادة  والعلوم، 
اف��ادة  هب��دف  املخطوطات(  م��ن  حققوا 

البرشية مجعاء«.
وحتدث مسؤول جممع االمام احلسني )عليه 
للدراسات  كربالء  ملركز  التابع  السالم( 
والبحوث يف العتبة احلسينية املقدسة احلاج 
»مشتاق صالح املظفر« قائال: »العمل كبري 

بالتعاون مع َمْجمع االمام الحسين )عليه الســالم( 
العلمي لتحقيق تراث اهل البيت..

العطاء الحسيني

كلية اآلداب في جامعة البصرة تقيم 
مؤتمرها العلمي الســابع في مجال 

تحقيق المخطوطات
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للمؤمتر وينّم عن حرص القائمني الشديد 
وحّبهم لرتاث مدينتهم الفيحاء، حيث إّن 
هلذه املدينة تراثًا عظياًم من صدر اإلسالم، 
املخطوطات  وجدت  العلامء  ُوجد  فحيثام 
معهم، والبرصُة معروفة بعلامئها منذ القرن 
األول وما زالت فهي أرض العلامء واألدباء 

املخطوط  الرتاث  منطلق  فمن  والشهداء، 
سعت العتبة احلسينية املقّدسة وبتوجيه من 
سامحة املتويل الرشعي الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي إىل تأسيس جممع اإلمام احلسني 
)عليه السالم( العلمي لتحقيق تراث أهل 
البيت )عليهم السالم(، فمنذ ثالثة أعوام 
شمل  فيه  مُج��َع  وق��د  املجمع  ه��ذا  ُأس��َس 
اىل  املجمع  فقد عمد  ومّل شتاهتم  املحققني 
رعايتهم  وطباعة ما لدهيم من أعامل حمققة 
التي  باملخطوطات  تزويدهم  اىل  اضافة 

حيتاجوهنا«.
املؤمتر  هذا  خالل  »من  املظفر:  واض��اف 
جامعات  مجيع  إىل  العلمية  رسالتنا  تصل 
اآلداب  كليات  وب��اخل��ص��وص  ال��ع��راق 
حتقيق  نحو  بالتوجه  اإلسالمية،  والعلوم 
ونويص  ب��ه،  وااله��ت��امم  العراقي  ال��رتاث 

رؤساء اجلامعات وعمداء الكليات بقبول 
بإعطائهم  الدكتوراه  أو  املاجستري  طالب 
شهادات عىل أثر حتقيق أثر خطي من اجل 
حتفيز ابنائنا الطلبة يف السعي للوصول اىل 

واحلفاظ  البالد  يف  الرتاثية  املخطوطات 
عليها«.

وعضو  املؤمتر  مقرر  حتدث  جانبه  من 
قاسم  الدكتور  العلمية  اللجنة  يف 
العلمي  »التحقيق  ان  قائال:  خلف 
القدم،  منذ  موجود  للمخطوطات 
االض��واء  تسليط  فكرة  ان  موضحا 
ملا  الفيحاء  البرصة  مدينة  تراث  عىل 

ارث  من  الفاضلة  املدينة  هذه  متلكه 
مئات  اىل  عمره  يرجع  عظيم  حضاري 

السنني، كذلك  من اجل تسليط الضوء 
عىل منزلة مدينة البرصة العلمية وعلامئها«.
واضاف خلف: ان »اختيار اللجنة العلمية 
اختيار  م��ن خ��الل  امل��ؤمت��ر ج���اءت  هل��ذا 
اجل  من  العراق،  يف  البارزين  املحققني 
واملعرفة  العلم  من  كبرية  بكمية  اخل��روج 
يف جمال حتقيق املخطوطات، حيث شارك  
خمتلف  من  ألساتذة  بحثا   )23( املؤمتر  يف 

اجلامعات العراقية«.
واجلدير بالذكر: ان املؤمتر استمر ليومني، 
امهها،  التوصيات  من  بمجموعة  وخرج 
ونرشها  النصوص  حتقيق  ب��امدة  العناية 
يف  س��واء  الدراسية  املناهج  يف  وادخ��اهل��ا 
العناية  مع  العليا  او  االولية  الدراسات 
اللغوية  الدراسات  يف  التحقيق  بتطبيقات 
وال��ن��ح��وي��ة ك��وهن��ا ج���زءا م��ن اط��اري��ح 
الدراسات العليا حرصا، اضافة اىل توجيه 
اطاريح  كتابة  يف  العليا  الدراسات  طلبة 
برشائطه  التحقيق  ع��ىل  تستند  علمية 
العلمية، كذلك الدعوة اىل اصدار نرشة او 

جم��ل��ة 

العراق وخارجه  التحقيق يف  بأخبار  تعنى 
يف  العلمية  املدرسة  عىل  الضوء  وتسليط 
عىل  املواظبة  اىل  اضافة  التحقيق،  م��ادة 
التخصصية  امللتقيات  و  الندوات  اقامة 
وتالقح  كتابة  يف  الباحثني  وتشجيع 
العلمي،  تراثنا  قراءة  االفكار حول جتديد 
وكذلك رضورة انفتاح اجلامعات العراقية 
عىل املؤسسات العلمية التي تعنى بتحقيق 
تداخل  هناك  يكون  حتى  ونرشه  الرتاث 
تفاعيل ومعريف ما بني املؤسسة االكاديمية 

واملؤسسات االخرى. 
كام وجرى يف ختام املؤمتر توزيع شهادات 
تقديرية للمشاركني يف املؤمتر من باحثني و 

اعالميني.
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روى اإلمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي في تفسيره الوسيط ما يرفعه 
بسنده ان رجال قال دخلت مسجد المدينة فإذا أنا برجل يحدث عن رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله وسلم والناس حوله فقلت له أخبرني عن شاهد ومشهود فقال 
نعم أما الشاهد فيوم الجمعة وأما المشهود فيوم عرفة فجزته إلى آخر يحدث 
الجمعة  فيوم  الشاهد  أما  نعم  فقال  أخبرني عن شاهد ومشهود  له  فقلت 
يحدث  الدينار وهو  إلى غالم كأن وجهه  فجزتهما  النحر  فيوم  المشهود  وأما 
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فقلت أخبرني عن شاهد ومشهود 
فقال نعم أما الشاهد فمحمد صلى اهلل عليه وآله وسلم وأما المشهود فيوم 
إنا أرسلناك شاهدا وقال تعالى ذلك  النبي  أيها  يا  القيامة أما سمعته يقول 
يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود فسألت عن األول فقالوا ابن عباس 
وسألت عن الثاني فقالوا ابن عمر وسألت عن الثالث فقالوا الحسن بن علي 

بن أبي طالب عليهما السالم وكأن قول الحسن أحسن..

شاهد ومشهود

الحث على محبة اهل البيت عليهم السالم 

تراث االئمة

قال ابن أبي حازم كنت عند جعفر بن محمد عليهما السالم إذ دخل آذنه فقال سفيان 
الثوري بالباب فقال إئذن له فدخل فقال له جعفر يا سفيان انك رجل يطلبك السلطان 
وأنا اتقى السلطان قم فاخرج غير مطرود فقال سفيان حدثني حتى أسمع وأقوم 
فقال جعفر حدثني أبي عن جدي ان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله قال من أنعم اهلل 

عليه نعمة فليحمد اهلل ومن استبطأ الرزق فليستغفر اهلل ومن حزنه أمر فليقل 
ال حول وال قوة إال باهلل فلما قام سفيان قال جعفر خذها يا سفيان ثالثا وأي ثالث.

1 - قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : » أدبوا أوالدكم على ثالث خصال : حب نبيكم 
، وحب أهل بيته ، وقراءة القرآن«.

2 - وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم : » أذّكركم اهلل في أهل بيتي ، أذكركم اهلل في أهل 
بيتي ، أذكركم اهلل في أهل بيتي«.

3 - وقال أمير المؤمنين عليه السالم : » أحسن الحسنات حبنا ، وأسوأ السيئات بغضنا«. 

خذها ثالثا

اتق اهلل يا ذا العثنون 
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ايها الناس
تراث االئمة

اتق اهلل يا ذا العثنون 

من خطبة المير المؤمنين عليه السالم في المدينة :
والشره جامع   ، الذنوب  للتقحم في  داع  والحرص   ، النصب  االحتكار مطية 

لمساوئ العيوب .
أيها الناس ، ال كنز أنفع من العلم ، وال عز أرفع من الحلم ، وال سوأة أسوأ من 

الكذب ، وال غائب أقرب من الموت!
أيها الناس ، من نظر في عيب نفسه شغل عن عيب غيره ، ومن سّل سيف 
البغي قتل به ، ومن حفر بئرا وقع فيها ، ومن نسي زلـله استعظم زلل 
، ومن تكبر على  زل  ، ومن استغنى بعقله  برأيه ضل  أعجب  ، ومن  غيره 

الناس ذل .

محمد بن الريان ، قال : » احتال المأمون على أبي جعفر ] عليه السالم [ بكل 
حيلة ، فلم يمكنه فيه شيء ، فلما اعتل ، وأراد أن يبني عليه ابنته دفع إليه 
مائة وصيفة ، من أجمل ما يكون ، إلى كل واحدة منهن جامًا فيه جوهر ، 

يستقبلون أبا جعفر ، إذا قعد في موضع اإلختان . .
فلم يلتفت إليهن . .

وكان رجل يقال له : مخارق ، صاحب عود ، وصوت ، وضرب ، طويل اللحية ، فدعاه 
المأمون . .

فقال : يا أمير المؤمنين ، إن كان في شيء من أمر الدنيا ، فأنا أكفيك أمره . فقعد 
بين يدي أبي جعفر ] عليه السالم [ ، فشهق شهقة اجتمع إليه أهل الدار ، وجعل 
يضرب بعوده ، ويغني فلما فعل ساعة ، وإذا أبو جعفر ] عليه السالم [ ، ال يلتفت 

إليه ، وال يمينًا ، وال شماالً ، ثم رفع رأسه إليه ، وقال : اتق اهلل يا ذا العثنون !
قال : فسقط المضراب من يده والعود ، فلم ينتفع بيده إلى أن مات .

قال : فسأله المأمون عن حاله .
قال : لما صاح بي أبو جعفر فزعت فزعة ال أفيق منها أبدًا  . .

نعم . . وهذا هو جالل اإليمان ، وعظمة ورهبة ووقار اإلسالم . .

قال االمام علي عليه السالم : » احذروا على شبابكم الغالة ال يفسدونهم ، فإن الغالة شر 
خلق اهلل ، يصغرون عظمة اهلل ويدعون الربوبية لعباد اهلل ، واهلل إن الغالة شر من اليهود 

والنصارى والمجوس والذين أشركوا«.

الحذر من الغالة
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�سراقة البارقي أاَل َأبِلغ َأَبا إسَحاَق َأّنا 

اأَّن������������ا  اإ���������س��������َح��������اَق  اأََب�����������������ا  اأَب����������ِل����������غ  اأاَل 
���ي���ئ���ًا ����سَ �����َع�����َف�����اَء  ال�����������سُّ َن�����������َرى  اَل  َخ������َرج������َن������ا 
َق������ِل������ي������ًا  �������َه�������ِم  �������فِّ َم���������������سَ يِف  َن������������َراُه������������م 
�����ا  َف�����ل�����مَّ ي�����������َن�����������اُه�����������م  َراأَ اإِذ  َب������������َرزَن������������ا 
�������رب�������ًا ِط����ل����خ����ف����ًا  َل������ِق������ي������َن������ا ِم�������ن�������ُه�������ُم ��������سَ
َك ُك�����������لَّ َي���������وٍم  �������رَت َع������ل������ى َع��������������������ُدوِّ ُن���������������سِ
َب�����������دٍر َي����������������وِم  يِف  �����������ٍد  �����������مَّ ُمَ َك������َن�������������س������ر 
َم����َل����ك����َن����ا َف������َل������و  َم������َل������ك������َت  اإِذ  َف������اأَ�������س������ِج������ح 
���������ى َف������������������اإِن ��������ل َت������������وَب������������ًة ِم���������نِّ َت��������َق��������بَّ
�������َراَق�������َة َف����ا�����س����َط����ِن����ع����ُه َك��������������َذاَك َت�����������َرى ��������سُ

َن������������َزوَن������������ا َن���������������������زَوًة َك���������اَن���������ت َع�����َل�����ي�����َن�����ا
َوَك����������������اَن ُخ��������ُروُج��������َن��������ا َب��������َط��������رًا َوَح�����ي�����َن�����ا
َب���������ى ِح���������ن ال����ت����َق����ي����َن����ا َوُه�������������م ِم�������ث�������ُل ال���������دَّ
َراأَي���������َن���������ا ال��������َق��������وَم َق��������د َب�����������������َرُزوا اإَِل�����ي�����َن�����ا
�������ى ان����َث����َن����ي����َن����ا �����ائ�����ب�����ًا َح�������تَّ َوَط�������ع�������ن�������ًا ������سَ
����ي����َن����ا ِب���������ُك���������لِّ َك������ِت������ي������َب������ٍة َت������ن������َع������ى ُح���������سَ
ُح����َن����ي����َن����ا اَلَق������������ى  اإِذ  �����ع�����ِب  ال�����������سِّ َوَي����������������وِم 
َواع������َت������َدي������َن������ا احُل��������ُك��������وَم��������ِة  يف  ���������رَن���������ا  َلُ
َدي�����َن�����ا ال�����َع�����ف�����َو  َج�����َع�����ل�����َت  اإن  �����اأَ������س�����ُك�����ُر  ������سَ

���ي���َن���ا  َف���������������َذاَك َي�������زي�������ُد َم��������ن َع���������اَدات���������َك ����سَ
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اأ.د. وليد �سعيد البياتيرسائُل شاحبة

هذا ال�سباح
اأ�ستيقظ النوُر من جديْد

ف�سحكُت 
وح�سبت انه يوُم �سعيْد

لكنه كما يف كِلّ يوٍم جاَء باحلزِن
والَقهُر حاٌل �سديْد

َنَظرُت وقد
اإ�ستوطنت ر�سالٌة �سندوَق الربيْد

�ساحبٌة كبقايا ليمونٍة
وعليها طابٌع فريد!يف الطابِع نخلٌة

وحتَت النخلِة نهٌر عتيْد
وعنوانها:

من بغداد عا�سمة الدنيا
اإىل ذلك الغائب عنا..

اإىل احلبيِب الوليْد
ويف رعدٍة هّزت اأ�سابعي فتحت الَظرَف

ووجدُتها نائمًة يف �سكوِن ال�سهيْد
ورقٌة بي�ساَء كال�سبِح

وخطوٌط زرقاَء.. كو�سٍم عنيْد

ف  و ح��ر و
 : ُل تق��و

�سباُح اخلرِي اأيها ال�سعيْد
ففكرُت .. مهًا كان ذاك ا�سم اأبي

واأنا الوليْد
وقراأُت حكايا عن دروٍب 

باطها جثٌث
و�سواٍق من دماِء الوريْد

وقراأُت 
عن �سظايا
عن �سبايا

عن جراٍح ال تناُم
اأو قروْح ال تبيْد

َفبكيُت الأنها من وطني
ذاَك الريُح

القريُب البعيْد
وبَن ال�سطوِر راأيُت املنايا

اأ�ْسراُبها من ِدماٍء
وفوَق الدماِء تراٌب

وفوق الرتاِب احلديْد
وَخلَف احلروِف حراٌب

راٌخ، وبكاٌء  و�سُ
من ر�سيٍع اأو وليْد
وقراأُت َعْن طغاٍة
يتنا�سلوَن كالَعَفِن

َعْن حكوماٍت ال تبيْد
عن ُعرو�ٍش او ُملوٍك

عن ُجباٍة .. اأو ُحفاٍة
ُملُكُهْم ُمْلٌك َمديْد
قراأُت ... وقراأُت

وما زلُت يف طياِت احلروِف
اقراأُ من هنا اأو ها هنا.. واأعيْد

وقلبُت يف خفايا ال�سطوِر
اأبحث عن وقعٍة اأخرى

عن �سرعٍة اأخرى
عن مزيْد!!

هل كان �سباحي �سعيدًا؟
اأم اأنا يف ُجرٍح جديْد؟
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التشيُع والتاريخ 
������س�����ط�����ع�����ُت   ف������ك������ن������ُت   ����������س���������وءا   ع���ب���ق���ري���ا
ط������ري������ق������ي   ل�����ي�����������ش   م�������ع�������وج�������ا    وح����ا�����س����ا
ال���ي���ك���م اخ�������رج�������ن�������ي     اهلل     ر�����������س����������ول    
وق�����������������ال    م�����ب�����ل�����غ�����ا    م�����������ا   ج���������������اء    ح���ق���ا
ف�������ي�������ام�������ن    ل�����ي�����������ش   ي�����ف�����ق�����ه�����ن�����ي    وي�����دع�����و
�����س����ت����ل����ج����م   ب�����ال�����������س�����واظ  غ����������������ادة    ح�������س���ٍر
ان��������������ا   خ��������������ٌط   ا�������س������ي������ل   ظ��������������لَّ   ع�������ودي
ل���ك���ن ال�������ق�������ط�������ع    اراد    ط��������������اغ    وك��������������م   
������ق������ي������ت    ب�������دمٍّ ��������س�������اب�������ة    م�������ب�������دئ�������ي    �������سُ
ْت    ع�����روق�����ي ������������دَّ ب�����������������اآل    م���������م���������ٍد    �������������سُ
اج���ت���ل���ي���ه���ا امل�����������ع�����������ايل     اىل    ا�����������س����������ري    
ت�������اأ��������س�������ل   م����ن���������س����ئ����ي  وع��������ل��������ت   ب�����روج�����ي
ن�����ط�����ق�����ت  ال�������������س������دق  ب������احل������ق اع����ت���������س����ادي
ث���ب���ات���ي يف    ال�������ك�������رام�������ة    ن�������خ�������ل    ان�������������ا   
اه����������������ل    غ����������������ريي    ي�����������غ�����������ازل    ل���ل���م���ن���اي���ا
ف�������ج�������رح�������ي    ق�������������د    ت�������ف�������ج�������ر     ف���اط���م���ي���ا
ع���ل���ي يف     ط��������������ه    دي����������������ن    ودي�����������ن�����������ي   
وه�����������������ل    غ���������������ريي   ت������ل������ف������ح������ه    �����س����ج����وٌن
ت�����������س�����ي�����ع   م������ع�������������س������ري   الأب�������������������ي    ح�������س���ن
رب���������ي���������ب    م��������م��������د    ح��������ل��������و    ال�������س���ج���اي���ا
ت����������������ران   م������������ن   ك������������رمي  ال������ب������ي������ت   ارث�������ا
وم���������������ن   ن�������ح�������ر  احل�������������س������ن  وك���������������ل   ن���ح���ر
ت������������������������ران      ك���������رب���������ائ���������ي���������ا       ودم�����ع�����ي
وج���������ودي ع���������ن   ال����ت����ف����ح���������ش  ������س�����ئ�����ت   اذا  
وم������������ا  ن������ق������ل  احل���������دي���������ث  ����������س���������وى   ب����ي����ان
وح������ك������م������ي  ب�������اب�������ن  م������و�������س������ى  ظ���������ل  ف����خ����را
وم�����������ن  ح������ل������م  ال���������������واد  ق�������������س������اء   ع�����ديل
ف�����������س�����ل  ي�����ح�����ي�����ى  ب�������ن اك������ث������م ع���������ن  ج�������واب
ف�������ردا م���������س����ي����ت   ال������ي������و�������ش   م�����������س�����ت   اذا  
وان��������������������ت    ن�������ح�������ت�������ك    اق����������������������ام     ب��������زور
ق�����وم اك������������ع������������اب      م�������رف�������ع�������ا     اراك    
وت�����خ�����ف�����������ش  ق�����������در  �����س����ي����ع����ة  اه�������������ل   ب����ي����ٍت
ي����دع����ى االآل    ب�����ح�����ك�����م   ح�����ك�����م�����ي    ان�������������ا   
ي�����وم ذات     احل�����ق�����ي�����ق�����ة    �����س����ت����ن����ت���������س����ر    
وت�����ن�����ك�����������س�����ح     ال��������ل��������ي��������ايل     وال�����دي�����اج�����ي

�����س����وّي����ا ن�����ه�����ج�����ًا   ال��������ه��������دى   اىل   و���������س��������رت  
م�����������������س��������ار     احل���������������ق    ت��������ن��������ظ��������ره     ل�����وّي�����ا
ب���������ي���������وم    ال�������������������دوح    اط������ل������ق������ه������ا     دوّي���������ا
ب�������������ان   ن�������������س������ب   ع������ل������ى  ال�������دن�������ي�������ا   ع���ل���ي���ا
مل���������������ن    ي����������ه����������وى    ع��������ل��������ي��������ا     راف���������س����ي����ا
وق��������ع��������ر    ال���������ن���������ار    ت���������س����ك����ن����ه����ا     ج���ث���ّي���ا
ن����دي����ا ي������ب������ق������ى     ال���������دن���������ا    ط���������ري���������ا    يف   
ح����ي����دري����ا ع����������زم����������ا      اهلل     ح���������ب���������ان    
ط�����������ه�����������ور    ظ����������������ل    ي������������رف������������دن    روي��������ا
ل���������ه���������ذا    ����������س���������رت    م�����ن�����ت�����ف�����������س�����ا    ق����وي����ا
ال���ق���ه���ق���ري���ا ل���������������س�������ُت      اهلل     ب�����ف�����������س�����ل    
ال����ي����ا ات���������������ى     ال�������ع�������ل�������َو    رام     ف��������م��������ن    
وغ�������������������ريي    ن����������اط����������ق    ك�����������ذب�����������ا     ف�����رّي�����ا
ي�������������������دُر     ب�������رم�������ي�������ه     ُرط�����������ب�����������ا     ج���ن���ي���ا
�������س������ف������اُر   ال�����������س�����ي�����ف   ت�����ع�����������س�����ق    م���ن���ح���ري���ا
وع��������������������ودي    ق��������������د    ت���������ف���������رع    ه���ا����س���م���ي���ا
وت��������ك��������وي��������ن��������ي      ت������������اق������������ح       ج���ع���ف���ري���ا
ف��������ك��������ان   ال���������������س�������رب   �����������س����������ربا    ك���اظ���م���ي���ا
ع������ل������ي������ا    وال�������ع�������ل�������ى    ع�������������س������ق������ت     ع���ل���ي���ا
ت��������ق��������د���������ش     ��������س�������ان�������ه    ط����������ه����������را     زك����ي����ا
ب����������������ه     ان�������������س������ي������ت    ج��������������������ودا     ح���امت���ي���ا
ت���������������������������ران        ك���������رب���������ائ���������ي���������ا        ف���ت���ّي���ا
ع�������ل�������ى   زي��������������ن   ال������ع������ب������اد  ج��������������رى   ن����دي����ا
ان�������������������ا      ع����������ل����������ٌم     ت�������ف�������ج�������ر      ب����اق����ري����ا
ب���������������ه     ي�����������ن�����������داح     ن�������ط�������ق�������ا     �����س����ادق����ي����ا
ف������ل������م   اب�����خ�����������ش   ح������ق������وق  ال������ن������ا�������ش   ���س��ي��ا
ع����ظ����م����ي����ا   ق����������د   ������س�����م�����ا   ط����������������ودا    ع��ل��ي��ا
ب�����������ه   ق�����������د   ح�������������ار   م�����ن�����ده�����������ش   املُ����ح����ي����ا
ع�������س���ك���ري���ا ال������ت������ج������ل������ي     يف    ت�������������������ران    
و�����������س����������رت    م�����ل�����ف�����ق�����ا    ك����������ذب����������ا     وغ����ي����ا
ه��������������م     ال������ط������ل������ق������اء    ن������ع������رف������ه������م     م��ل��ي��ا
ه�������������م    االط�����������ه�����������ار    ج����������ده����������م     ال���ن���ب���ي���ا
وح���������ك���������م    ال����������ق����������وم    ح������ك������م������ا    ب����رب����ري����ا
وت���������ط���������وى   �����س����ف����ح����ة  اال������������س�����������رار   ط����ّي����ا
وي����������ه����������دي    اخل���������ل���������َق   ن������������������وٌر    م����ه����دوي����ا

عمار جبار خ�سري 
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كام النحلة ، أتنقُل بني أروقِة مشهده الرشيف ، ألرشف من رحيِق أزهاره العطرة 
العاشقني ولوعة  وبلهفة    ، الغناء  الروضة  اخللود من عبري  ، واستنشق عطر 
املودعني وحتببا وشوقا أقبُل األبواب واجلدران وألثُم رضيح القرب املقدس ، 
وكأين يف روضٍة من رياِض اجلنان ،فأقُف ألتلو زيارتِه الرشيفة بدموِع الَعربِة 
والِعربِة ، يف تلك اللحظة يصمُت الكون يف داخيل ويسكُن األنني من أوجاعي 
أنسى  لن  أبدا  أين  العهد والوفاء  بلحِن  يرتُل أجزاء مصيبته  قلبي  فاسمُع مهس   ،
حسينَا ! حسينَا وآه حسيناه..  فأحُس دفء الروح يرسي يف كياين وبقشعريرة يرجتف 
املكوث  فأطيل  إىل أعامقي،   ، كنسمِة رمحٍة جتري يف عروقي ويتغلغل شذاها  هلا عظمي 
حتت قبته املعانق نورها أعنان السامء واملستجاب حتتها الدعاء، متوسال بجاهه ووجاهته ،فام من 
مرة دخلت فيها إال وشملتني الرغبة بعدم اخلروج،ألنه  الدواُء والرتياُق لكِل علٍة وبالء ، أتقرب 
َة يِف اْلُقْرَبى(،  بزيارتِه إىل اهلل تعاىل ، قال جل وعال: )ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا إاِلَّ امْلََودَّ
من  التخلص  ،وأحاول  الروحانية  من  بفيٍض  القدسية  األجواء  فتغمرين 
قيوِد املعايص ، وحبائل الشيطان ألجلو قلبي  من أدراِن الذنوِب 
واآلثام  قبل تكلسها به بالتطبع ، بعدما أمعنت النظر إىل  
يِن عن  ُقبِح  ذنبي وُذل موقفي سبيال إىل إزاحة الرَّ
ذايت ووجداين، وبكل حرارة الشوق واإليامن  
ُب تراكامت الغفلِة والنسيان معرتفا  أذوَّ
أنسى  عندها  وإرسايف   بتقصريي 
اهلموم اآلالم ، فينبثق الرجاء 
واألمل للعودة إىل احلياة 
وك���أين ول���دُت من 

جديد.

في رحاب سيد الشهداء
حيدر صالح
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تراث كربالء

ديوان آل النقيب 
من  خي��ل��و  ال  ال����روح  خفيف  ن���اد  وه���و 
واخلواطر  الطرائف  ذات  االجتامعات 
اجلو  يف  وامل��رح  الدعابة  تثري  التي  األدبية 
الشعري ، ففي عهد املرحوم السيد حمسن 
ومنهم  كربالء  شعراء  اليه  توافد  النقيب 
الشيخ كاظم اهلر وله فيه مدائح ، وعندما 
رمضان  يف  األج��ل  حمسن  السيد  ط��وى 
حسن  السيد  نجله  دور  ج��اء  ه�   1338
كثري  مع  صداقات  له  وكانت   ، النقيب 
بن  الشيخ جواد  الشاعر  أمثال  األدباء  من 
النقيب  آل  السادة  عاتب  الذي  اهلر  كاظم 
يدعوه  مل  ألهن��م  وذل��ك   ، البيتني  هبذين 

لوليمة يف بعض أعراسهم ، والبيتان مها :
 أنسيت�م س�ادت�ي هرك�م 

                   عن طبيخ دسم يف االكل حيمد
 ام عملت�م بالذي قي�ل بنا 

                      عند أكل اللح�م ان اهلر يطرد

كافأه  أن  إال  النقيب  السيد  من  كان  فام   
بمنحة مالية سخية عوضًا عن الوليمة . 

 وممن زار الديوان عام 1920 م الصحفي 
مؤلف  االنطاكي  املسيح  عبد  الشاعر 

ملحمة )العلوية املباركة(. 
 ديوان آل الوهاب

الطاق قرب  باب  يقع يف حملة  الذي   وهو 
أمحد  السيد  أسسه   ، الرشتي  آل  دي��وان 
آل  ارسة  عميد  ال��وه��اب  حممد  السيد 
مواقف  املذكور  للسيد  وكانت   ، الوهاب 
جليلة وخدمات هلا شأن يذكر ال سيام يوم 
كان نائبًا عن كربالء سنة 1940 م . وممن 
ديوانه من شعراء كربالء  كان خيتلف عىل 
اهلنيدي  جواد  والسيد  اهلر  كاظم  الشيخ 
والشيخ حممد حسن أبو املحاسن والشيخ 
احلسني  عبد  والشيخ  احل��ب  أب��و  حمسن 

احلويزي وغريهم . 
بعض  يشهد  الوهاب  أمحد  السيد  وكان   
النوادر اللطيفة واملواضيع الظريفة منهم . 

جملس السيد يوسف األشيقر

  أسسه السيد يوسف السيد أمحد األشيقر، 
والوجاهة،  األدب  رج��ال  فقيه  يلتقي 
 ، وم��ن��ادم��ة  سمر  يف  أوق��اهت��م  يقضون 
التي  األح��ادي��ث  أظ��رف  فيه  ويتحدثون 
العريب  والكتاب  الفكر  بشؤون  تتعلق 
وقضايا الساعة ، موقعه يف حارة آل األشيقر 
، وكان يرتاده السيد عبد احلسني آل طعمة 
سادن الروضة احلسينية ، والشاعر الشيخ 
اهلل  ن��رص  يونس  والسيد  القريني  حممد 
القزويني  الدين  شمس  ابراهيم  والسيد 
والسيد صالح السيد جواد والسيد يوسف 

آل طعمة وعبد احلميد الوكيل . 
يوسف  السيد  ان  بالذكر  اجلدير  وم��ن   
بتأسيس  م   1926 سنة  سعى  االشيقر 
مثقفي  من  رعيل  مع  األدبية(  )اجلمعية 
املدينة ، إال أن احلكومة خشيت أن تكون 

مجعية سياسية فرفضت طلبه .

ديوانيات   كربالئية
البيوتات  لبعض  وثقافية  ادبية  جلسات  عقد  هي  كربالء  في  الثقافية  العادات  من 

المشهورة في كربالء منها على سبيل المثال :
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تراث كربالء

لقبه  ج��اء  هنا  وم��ن  اجليش  يف  قائدا  ك��ان   
اثبت شجاعته ووطنيته   ، القائد  اي  الرسدار 
الروس وكذلك احلرب  ايران ضد  يف حرب 
االيرانية العثامنية ، كان هو واخيه حسني خان 
من اصحاب اخلري  وله مؤسسات ثقافية من 
منجزات الرسدار حسن خان انشاؤه مدرسة 
بينام   ، ه�   1181 سنة  كربالء  يف  خان  حسن 
ذكر  اهلامش  ويف  للكربايس  املراقد  تاريخ  يف 
انه بنى املدرسة سنة 1231 ه� ) دائرة املعرف 
تشيع 309/6( تويف يف كرمان سنة 1271ه� 

ومحل جثامنه اىل النجف ودفن فيها 
التوسعة  ضمن   1368 سنة  املدرسة  هدمت 
عليها  املتولني  واخر  غرفة   70 تضم  وكانت 

هو السيد عباس الطباطبائي
االمري  زار  ، يف سنة 1176  اخر  ويف مصدر 
احلسيني  املرقد  القاجاري  خان  حسن  حممد 
وهو والد حسن خان ، ويف سنة 1180 زار 
خان  حسن  الرسدار  االفشاري  اجليش  قائد 
فيها  مدرسة  وانشا  احلسيني  احلرم  القزويني 

املعروفة باسمه 
ويف اعيان الشيعة ذكر السيد حمسن االمني انه 
حدث الشيخ حسني ابن الشيخ زين العابدين 
 1339 سنة  املتوىف  كربالء  فقيه  املازندراين 
شديد  السلاميس  حممد  مريزا  احلاج  كان  قال 
أهايل  من  ويتبعه  النبوي  البيت  ألهل  الوالء 
سلامس وأرومية اآلذرباجيانية خلق كثري ومن 
أعياهنم حسني خان واخوه األكرب حسن خان 
وهلم اخ ثالث فحثهم هذا الشيخ الورع عىل 
بناء سور ملدينة سامراء وبناء مدرسة علمية يف 

كربال فقام أولئك االخوة
اما سور سامراء فهو   . قيام  باملرشوعني خري 

موجود إىل يومنا هذا . واما
املدرسة فهي املشهورة يف يومنا هذا بمدرسة 

حسن خان يف الزاوية
الشاملية الرشقية من صحن احلسني ع . وقد 

أوقف عليها بانيها
سوق  يف  املدرسة  خلف  الواقعة  الدكاكني 
خانات  عليها  وأوقف  احلرمني  بني  البقالني 

وحوانيت أخرى يف كربال املرشفة ويف إيران 
وكانت املدرسة مؤثثة الغرف جلميع ما حيتاج 
وأواين  وفرش  كتب  من  العلم  طالب  إليها 

وغريها
صالح  حممد  الشيخ  ق��ام  1243ه���  سنة  يف 
الربغاين برشاء قطعة ارض مساحتها 98 مرت 
القزويني  خان  حسن  الرسدار  واوكل  مربع 
ببناء مسجدا عليها ومكانه يف اجلهة اجلنوبية 

للصحن احلسيني الرشيف 
نالحظ  االح��داث  سنوات  مالحظة  وعند 
املدرسة  بنى  انه  ومنها  االستفهامات  بعض 
وهذا   1271 سنة  وفاته  بينام   1181 سنة 
بنائه  املئة عام الن سنة  ان عمره جتاوز  يعني 
ثالثني  عن  اليقل  عمره  ان  تدل  للمدرسة 
سنة وسنة وفاته 1271 يكون عمره عىل اقل 
الذي  االخ��ر  املصدر  بينام  سنة   120 تقدير 
ذكر انه تم بناء املدرسة سنة 1231 قد يكون 

اقرب اىل الصحة واهلل العامل.

ديوانيات   كربالئية

من هو حسن خان صاحب مدرسة حسن خان؟

حسن خان القزويني هو ابن محمد خان قاجار االيرواني ابن فتح علي مؤسس الدولة القاجارية سنة 
1200 ويرى صاحب كتاب مدينة الحسين في 121/3 بانه غير السردار حسن خان الذي انشأ مدرسة حسن 

خان ولكن لقب السردار تجعل الكفة تميل لالسم اعاله
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أن  العوملة  وأراد عّرييس لدراسته هذه عن 
األف��راد  ممارسة  خصائص  من  ع��ّدة  تسرَب 
بأكثرّية  جدًا  متعبًا  بدا  عامل  يف  والكيانات 
وعابرات  مالية  أساطيل  وس��ط  ساكنيه 
بقّوة  وترضب  العامل  يف  تطوف  اقتصادية 
متسّلحة بجملة من القواعد بينها )التعددية 
امليادين  املسؤولية،  ع��دم  واملصلحية، 
والتي  الترشيعي(،  وال��ف��راغ  الفوضوية 
)النادي  ب�  املؤلف  ساّمه  ما  يريده  بام  تنتهي 
احلواجز  كل  بتهاوي  يطمح  الذي  الغني( 
اجلمركية يف ظل إنشاء معادلة جديدة تقول 
بحرية السلعة.. دون أن يالزم ذلك حرّية 

لألفراد..!.
اسم  العوملة  أن  نعرف  أن  جيب  البداية  يف 
تتمّيز  نفوذ  حقبة  عىل  للداللة  مصطلح 
بأدوات لدهيا قدرة التأثري عىل العامل، ضمن 
الرأساملية،  ملعسكر  واضحة  غلبة  إط��ار 
القاطرات  عىل  معتمدًا  العامل  جيتاح  الذي 
وعسكرية...  وإعالمية  مالية  من  العابرة 
وصواًل إىل األدوات األخرى األكثر شمواًل 
إدارة،  مركز  من  إطار  ضمن  واستغراقًا، 
قيم  من  أس��س  عىل  يقوم  فكري،  وحم��ور 

املفاهيم  م��ن  حميط  ع��ىل  تعوم  وأه���داف 
التي  واملواد،  األدوات  هذه  بإدارة  املتعلقة 

جتتاح العامل، وتسيطر عىل أسواقه وبقاعه.
من  أوس���ع  ش��م��ويل  اس��م  العوملة  أن  ك��ام 
العوملة  ل��ك��ن  االق��ت��ص��ادي��ة،  األدوات 
شمولية  م��ن  واح���دة  تعترب  االقتصادية 
ت��أث��ريًا وع��م��ق��ًا يف هذه  ال��ع��ومل��ة األك��ث��ر 
واحلضارة  الثقافة  شملت  والتي  املنظومة، 
والعسكر والسياسة وحتى البيئة والسلوك؛ 
وسمًة  األساس،  الصفة  االقتصاد  ويبقى 
مركزية يف كل هذا العامل، بل عامودًا فقريًا 

إدارة  عىل  تقوم  التي  العوملة  مدرسة  يف 
األدوات واملواد والوسائل من أجل حتقيق 
قيم منفعية ومصلحية تعترب »سمة الرصاع« 
يف حتديد مراكز أساسية عىل املرسح الدويل 

وهي أشد اتصااًل بحياة الدولة ونفوذها.
الفاعلة  الوسائل  فيه  تغرّيت  العامل  هذا  إن 
االقتصاد  فيها  أصبح  درجة  إىل  واملؤثرة، 
للبنى  دعمية  وأداًة  م��رك��زي��ًا«  »َع��م��ودًا 
السوفيتي  االحت��اد  أن  حتى  والفوقيات.. 
ج��ربوت  أم���ام  قطبّيته  دع��ائ��م  اهن���ارت 
له  كالتها  ال��ت��ي  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��رضب��ات 

الرأساملية يف رصاع احلرب الباردة.
صناعة  ليست  العوملة  أن  املؤلف  وي��رى 
مشرتكة من قبل كل دول العامل، حتى تكون 
عاملية النتيجة، بل هي وليدة نادي أصحاب 
إىل  العامل  شطر  مما  العاملي،  والنفوذ  القدرة 

قسمني:
يف  له  رأي  ال  تابع  ضعيف  قسم  األول: 
صناعة العامل وقيمه، بل هو جمرد قطيع من 

مستهلكي االنتاج بمعناه الواسع.
قيمه  يفرض  متبوع،  ق��وي  قسم  ال��ث��اين: 

وقواعده عىل أسواق وقواعد العامل.

تراُث العلماء
العولمة وشمولّيتها

يستطيُع الشيخ جعفر حسن عّريسي، أن يأخذ قراّءه إلى مفاهيم جديدة وحداثوية عن )العولمة( التي تعّد 
نفسها مفهومًا جديدًا، لكن تفسيره عميق وفيه من الدالالت ما تشكل عالمات استفهام كثيرة، وذلك عبر 

كتابه القّيم )العولمة والعالم ـ إدارة وأدوات(، والصادر عن دار المحّجة البيضاء بـ )550 صفحة(.

32

11

20
18

ي
ان

لث
ن ا

نو
كا



الشيخ محمد األصفهاني .. فيلسوف الشيعة

العوملة قوى تقودها أفكار
املؤلف،  يبني  الفرعي  العنوان  هذا  حتت 
القوى  ع��امل  م��ن  منتزع  اس��م  العوملة  أن 
اجلغرافيا  جتتاح  التي  األدوات  عنه  تنبئ 
السياسية، وهي تدار من وراء مركز فكري 
مركز  له  أيديولوجيا(  تقودها  )تكنولوجيا 
إدارة، وقيم، ومفاهيم متثل خطة توصيفية 
أكثر  نظرة  ب��ل  وحسب  ل���ألدوات  ليس 

شمولية للعامل.
هبذا يكون الرصاع عبارة عن الرحم الذي 
يلّون التوصيف املعومل، من اجلهة التفاعلية، 
السياسية،  للمجتمعات  موّجه  نسق  عىل 
وإن صّح وصف الوسيلة بام هي بأهنا عاملية 
عملية  متارس  التي  الدراسات  لكن  األثر، 
توصيف اهلوية العاملية، تأخذ بعني االعتبار 
هذه،  واألداة  الوسيلة  »جمتمع  »مكونات 
وهبذا يكون عنرص الرصاعات والعالقات 
التناقضية، من أهم »العنارص« التي تتداخل 
وماهيته  التوصيف  هذا  هوية  تكوين  يف 

املنتزعة من الواقع.
إن الرصاع يعرّب عن تعّددية تناقضية، متارسه 

ومكونات  السيايس  املجتمع  وح���دات 
النظام الدويل، بغلو حاد، وسط عداء حيكم 
تكون  املناخ  هذا  ويف  وأهدافها،  غاياهتا 
فرصة  خوض  عملية  يف  معربا  األدوات 
عرب  الدويل  اهلرم  يف  األوزان  ترتيب  إعادة 
رصاع عنيف متعددة األشكال عربت عنه 
الدولية  العالقات  باسم  السياسية  اجلامعة 

املتناقضة.
العوملة ليست قدرًا..

إننا  منه،  مفر  ال  ق��درًا  ليست  العوملة  إن 
علينا  ووقعها  وقوهتا  نفوذها  يف  نساهم 
من  إط��ار  ابتكار  عن  وتراجعنا  بضعفنا 
سبيل  وأفضل  قّوتنا،  يف  يساهم  أن  شأنه 
دور  هلم  يكون  أن  يريدون  الذين  ألولئك 
قراءة  يعيدوا  أن  قدرهتم  مع  يتناسب  فعيل 

أنفسهم من جديد.
العربية  فيها  بام  اإلسالمية  ال��دول  أن  ثم 
ونظم  احل��ك��م«  »صيغ  م��ن  مجلة  ج��ّرب��ت 
إال  ذلك  أورقها  فام  كياناهتا،  يف  السياسة 
تبعية وسلبًا للقرار وضعفًا يف اإلمكانات، 

وترّهاًل وانزالقًا إىل اهلاوية.

جيب  التي  الكبرية  الدراسة  هذه  ختام  يف 
السطور  هذه  عرب  وليس  أكثر  هبا  اإلبحار 
أهم  اإلس��الم  أن  املؤلف  يؤكد  البسيطة، 
أنفسنا،  إحياء  عىل  وق��درة  منفذ  وأق��وى 
اقرار  زعامء  فيه  بام  كله  العامل  أن  ترون  أال 
هيب  أط��ر  من  بجملة  ينادون  الغرب  يف 
نجاة من  قارب  متثل  يروهنا  عناوين  بمثابة 
أزمة انسياب املال، ويف كل حمفل نجد من 
رّشعه  الذي  اإلسالم  فكر  موضوعيًا  يرّدد 
فيه  ليكون  وامل��ال،  الثروة  حلكم  تعاىل  اهلل 

اإلنسان أواًل وثانيًا.
أم نسينا أن الرشيعة اإلسالمية نظام حكم، 
ليس  أخالقي  نظام  هي  قوهلم  حّد  عىل  أم 

أكثر...!
للدلة  الكتابات  للكثري من  نحن ال نحتاج 
فقد  واالشرتاكية،  الرأساملية  عفونة  عىل 
لكننا  ذل��ك،  املسحية  االحصاءات  كفتنا 
جديد..  من  االس��الم  اعتناق  إىل  بحاجة 
إسالم السوق والشارع واملؤسسة والنظام، 
إسالم  العامة..  واآلداب  الثروة  إس��الم 

اهلوية الكونية.

الشيخ أفضل الدين أبو حامد حممد األصفهاين ثم املشهدي، امللقب بأفضل الدين، و قيل إّن اسم أبيه: حبيب اهلل. وهو من 
بيت )تركه( النازحني من مدينة )خجند( يف تركستان إىل إيران و قد برز فيهم عدة من العلامء.

كان املرتجم من حمققي علامء اإلمامية، متكلاًم، عارفا بعلوم كثرية.
قرأ عليه مجاعة العلوم الدينية يف مشهد اإلمام الرضا )عليه الّسالم(، و سافر إىل بالد اهلند، ثم عاد إىل مشهد، و دّرس و أفاد 

و صّنف، واشتهر يف بالد خراسان، حتى صار املرجوع إليه يف تلك البالد ملدة عرشين سنة )970- 990 ه�(.
و كان قد توىل مع السيد عالء امللك بن عبد القادر املرعيش قضاء العسكر يف عهد امللك طهامسب الصفوي.

أخذ عنه أبو القاسم بن أيب حامد بن نرص البيان األنصاري الكازروين، و غريه.
وصّنف كتاب أنموذج العلوم و يشتمل عىل سبعة فنون: )الكالم واملنطق واحلكمة واهلندسة والعربية والفقه وأصوله(.

وله أيضا رسالة يف حتقيق املعقوالت الثانية، ومقالة يف االعرتاض عىل املقدس أمحد األردبييل يف مسألة )األمر باليشء هني 
عن ضده اخلاص(، و ديوان شعر.

وجاء يف حياته كام يف رسالة قواعد التوحيد، نقاًل عن كتاب جامع األرسار، للسّيد حيدر اآلميل: هو الفاضل واحلكيم 
االعتامد  الرشيدّية،  احلكمة  املنيعة،  احلكمة  املطلق،  الوجود  يف  )رسالة  منها:  ورسائل؛  مؤلفات  ذلك  يف  وله  العارف، 

الكبري، قواعد التوحيد(.
مل يرش املؤرخون لسنة والدة األصفهاين، إال أّنه تويّف سنة )991 هجرية(.
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مقاالت

إن املتأمل يف سرية أمري املؤمنني سيدنا عيل 
)ريض اهلل عنه( جيد أن فيها العالج الشايف 
ولكل سؤال  معرتٍك  لكل  الكايف  واجلواب 
معلاًم  ُيعترب  السالم(  )عليه  فإنه  حياتنا  يف 
ابن  من  وه��و  ال  كيف  شخص  لكل  وأب��ًا 
أفضل  عليه  حممد  البرش  خري  وويص  عمي 
سيدتنا  بضعته  وزوج  والتسليم  الصالة 
اهلل  رسول  رحيانتي  ووالد  الزهراء  فاطمة 
وسّيدي شباب أهل اجلنة احلسن واحلسني 

)عليهام السالم(.
أقصد  ف��إين  القويم  املنهج  أق��ول  وعندما 
املؤمنني  أم��ري  س��رية  من  نجعل  أن  بذلك 
والعملية,  العلمية  حياتنا  يف  دائ��اًم  منهجًا 
قيام  إىل  وباقية  تدرس  وأفعاله  أقواله  فإن 

الساعة.

فتن  من  اإلسالمية  األم��ة  تشهده  ما  وإن 
من  جيعلنا  واملبادئ  للقيم  وضياع  وحمن 
االقتداء  عىل  جهدهم  كل  يركزون  الذين 
أمري  ومنهم  السالم(  )عليهم  النبي  ب��آل 

املؤمنني سيدنا عيل )كرم اهلل وجه(.
فمن أراد النجاة يف الدنيا ومن أراد أن يكون 
الشخصية  هذه  أتباع  عليه  حياته  يف  سعيدًا 
إيفاء  عن  الكلامت  تعجز  التي  العظيمة 
عن  يشٍء  كتابة  عن  األقالم  وتعجز  حقها, 

هذه الشخصية الفّذة.
أمري  أق��وال  من  واح���دًا  مثااًل  نأخذ  ول��و 
حياتنا  يف  ونكرسه  السالم(  )عليه  املؤمنني 
واضحًا  التغيري  سنجد  به  ونعمل  اليومية 
عنه  روي  اجلميع.  مصلحة  يف  يصب  جليًا 
ُيستدّل  الّتواضع  ))كثرة  السالم(  )عليه 

يكون  الّتكرب  بكثرة  ف،  ال��رشّ تكامل  عىل 
الّتلف((.

جيد  وامل��ث��ال  الوصية  ه��ذه  يف  تبرّص  فمن 
عىل  حيثنا  السالم(  )عليه  عليًا  سيدنا  أن 
التواضع فإن فيه الرشف والرفعة العظيمة.

ولو نظرنا يف واقعنا اليوم نجد أن كثريًا من 
الناس ال يعمل هبا, فنجد أحدهم يتكرب عىل 
ومن  الصغري,  نظرة  إليه  وينظر  املسلم,  أخيه 
كان لديه مال فإنه ينظر إىل الفقري نظرة ذل 

وصغر ال نظرة حمبة وعطف.
األمثلة كثرية عىل كالم أمري املؤمنني ولكن 
هبذه  املقتدين  من  نكون  أن  أبني  أن  أردت 
السرية العطرة ونجعل حياتنا اليومية منطلقًا 
لالقتداء بتلك الصفات وتلك األقوال التي 

رويت عن أمري املؤمنني )عليه السالم(.

المنهج القويم في إتباع سيرة
 أمير المؤمنين سيدنا علي »كرم اهلل وجه«
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مقاالت

عندما تحتفظ االمم بتاريخها بكل صفحاته السلبية وااليجابية 
يعد هذا تاريخًا نقّيا ولكن عندما تدلس وتحرف وتحذف وتضاف 
معلومة يكون تاريخها اشبه باالساس المنخور لهذه االمة وعليه 

ال يمكن لها ان تتطور .

ويف نفس الوقت ال جيوز لنا ان ننشغل 
او  بتارخينا  يعبث  من  ونشاهد  بالتطور 
كل  ويكفي  تارخينا  يرسق  من  هنالك 
بكل  حتتفظ  اهنا  الغربية  الدول  متاحف 
ما له عالقة بتارخينا فاملتاحف الفرنسية 
اجنحة  فيها  واالنكليزية  واالمل��ان��ي��ة 
خ��اص��ة ب��ال��رتاث االس��الم��ي ، واخ��ر 
الذي  االمريكي  املتحف  هو  املتاحف 
سلب ما امكن سلبه من متاحف العراق 

بعد االحتالل .
ال��دول  يف  االج��ان��ب  السياح  اغ��ل��ب 
االسالمية نجدهم يبحثون يف االسواق 
واالثار،  بالرتاث  عالقة  له  ما  كل  عن 
عقلية  ع��ىل  دليل  امل��ادي��ة  االث���ار  ه��ذه 
املجتمع  هبا  يتمتع  ك��ان  التي  التطور 
االسالمي اما تراث واثار الدول الغربية 
فهي عبارة عن وثائق رسية للمؤامرات 
عرض  يتم  بريطانيا  ويف  واملستعمرات 
ثالثون  عليها  مر  ما  اذا  الوثائق  هذه 

عامًا.

باثار  فرنسا  تطالب  االن  اىل  م��رص 
فرعونية رسقتها عندما كانت مستعمرة 
للعراق  بالنسبة  ، ونفس االمر  تابعة هلا 
االن ، والدولة العثامنية رسقت املتحف 
عندما  واحلجاز  نجد  ارض  من  النبوي 
يف  االن  وه��ي  قبلهم  من  حمتلة  كانت 

اسطنبول .
البن  البالغة  هنج  كتاب  مصادر  احد 
 ، اللوفر  املعتزيل هو متحف  احلديد  ايب 
للدكتور  الدكتوراه  رسالة  مصادر  احد 
من  عليها  ح��ص��ل  ال��ت��ي  ع��يل  ج���واد 
لدى  املنتظر  االم��ام  عنوان  حتت  املانيا 
خمطوطات  هي  عرش   االثني  االمامية 
يدوية لعلامئنا يف القرن الرابع واخلامس 

للهجري يف متاحف فرنسا واملانيا .
كل هذا ال يعني ترك التطور ورضورات 
ينتقد  فالذي  مهم  التاريخ  فمثلام  احلياة 
من  هو  فليكن  بالتطور  مطالبا  التاريخ 
ينهض هبذا التطور افضل من االنتقاد .

حذف  هو  اليوم  الوهابية  اهتامم  جل 

التاريخ  الن  ؟  ملاذا  حتريفه  او  التاريخ 
ه��و ال��ش��اه��د احل���ي ع��ىل ك��ل االم��م 
املظلمة  صفحاته  بكل  والشخصيات 

والوضاءة .
باالمام  تؤمن  الوهابية  ان  تعلمون  هل 
ملاذا؟   ، بنسبه  تؤمن  ال  اهنا  اال  املهدي 
النزعة  والن   ، التاريخ  ختشى  الهن��ا 
عىل  املسيطرة  ه��ي  زال��ت  ال  القبلية 
من  لنا  فالبد  التاريخ  مزيفي  بعض 
ردهم عىل الصغرية والكبرية عىل سبيل 
اثبات زواج االمام  احلسني عليه  املثال 
السالم من شاه زنان ال الثبات فارسية 
ال  الننا  السالم  عليه  السجاد  االمام  ام 
امهاهتم  االئمة  فبعض  بالقومية  نبايل 
ام  حتى  بل  العرب  من  لسن  ج��واري 
ولكن   ، عربية  ليست  املهدي  االم��ام 
دلياًل  احلقيقة  هذه  تزييف  اثبات  ليكن 

عىل تزييفهم حقائق اخرى . 

اللبنة االولى للتطور 
هي التاريخ النقي
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تنمية بشرية

عصيُر الكتب.. 

كتاب »كيف تصنع طفال متميزا«، مهم جدا لكل أب وأم من أجل أن يصنعا من أوالدمها عنارص 
فاعلة ومميزة يف املجتمع، وهو من تأليف االستشاري الرتبوي الدكتور يارس نرص. 

توعية  عىل  تعمل  تربوية  مؤسسة  أو  معلم  كل  إىل  متميز  طفل  صناعة  يتمنيان  أم  و  أب  كل  فإىل 

اصنع طفالً متمّيزًا

سراج العليالتنمية البشرية والواقعية

كتَب الكثريون عن التنمية البرشية، والتي أغرقوها باملفاهيم املعّقدة والنظريات 
الرناّنة، ولكّنها مل تكن كافية النتشال اإلنسان من واقعه املعّقد والروتيني وتأخذ 
به إىل بّر األمان حيث النشاط واحليوية والقيام باألعامل املختلفة، إذا البّد وأن 
تكون هذه املفاهيم قريبة إىل الواقع وليس اخليال، فأنت أواًل وأخريًا ستصطدم 
ومفاهيم  بنظريات  أمامها  وقفت  إذا  معاجلتها  تستطيع  ال  حياتية  بمشكالت 

افرتاضية بعيدة عن الواقعية.
ما نريد قوله أنه: إن كانْت التنمية البرشية بمفاهيمها ونظرياهتا احلديثة ال تتكّلم 
جمرد  وستبقى  أبدًا  تصلح  ال  فإهّنا  واملجتمع،  الفرد  حياة  من  وقريبة  بواقعية 

نظريات عائمة وسطحّية.
فقط  نفسيًا  مترينًا  تعطيه  أن  يكفي  واقعيًا ال  إنسانًا  أن تصنع  تريد  فأنت عندما 
كحلٍّ ملشكالته االجتامعية والنفسية وتطوير ذاته، صحيح أّنه أمر إحيائي إجيايب، 
ولكن التطبيق عىل أرض الواقع هو األهم واألنجع، فالنظريات وحدها ختلق 
إنسانًا وعاملا افرتاضيًا ال أكثر، إنام نحن بحاجة إىل إنسان واقعي يستطيع تقويض 
ثم  بمعاجلتها،  ويبدأ  املشكالت  هذه  وحيّدد  تعرتضه  التي  احلياتية  املشكالت 
املريض  اإلنسان  أن  القول  هلذا  مشابه  أمر  وهناك  أخرى،  مشكلة  إىل  ينطلق 
مثاًل ال يكفي أن يتأّمل أو يامرس متارين )اليوغا( ملعاجلة أمراضه اجلسامنية، بل 
هو بحاجة إىل اجلري وممارسة التامرين الرياضية لكسب القوة واملناعة الكافية 
ملعاجلته متامًا، ومثال حي آخر عندما تطلب التنمية البرشية من إنسان فقري أن 
جيلس يف بيته مثاًل ويرّدد )أنا غني، أنا غني، أنا غني(، فذلك ليس حاًل واقعيًا 
ملعاجلة فقره أو دفع الديون املرتّتبة عليه!!، بل جيب أن ينطلق من هذا اإلحياء 
التي  املال  لربح  ليبحث عن أعامل جتارية وأساليب جديدة  )أنا غني(  اإلجيايب 
تنتشله من فقره، وهذا حيتاج طبعًا تنمية القابليات وزيادة املهارات وهو املفهوم 

احلقيقي والواقعي للتنمية البرشية.
من هنا جيب القول أننا إذا بقينا ننّظر ونطلق الفرضيات دون أي تطبيق، فهذا 
سوف يبقينا باملايض دون أي تقّدم، فأنت عندما تقول دون أن تفعل، أو تدعو 
افرتاضيًا  إنسانًا  مباٍل، جيعلك  منتظم وغري  نفسك غري  للنظام وأنت  اآلخرين 
وغري واقعي، فعندما نعيش وسط جمتمع نظامي بدءًا من قيادة السيارة وااللتزام 
أننا  القول  نستطيع  األخرى،  احلياتية  الفعاليات  إىل  وصواًل  املرورية  بالقواعد 
خرجنا من قوقعة النظريات إىل فسحة التطبيق الواقعي الذي جيعلنا أّمة عظيمة.
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تنمية بشرية

االت��ص��ال  بوسائل  املتخصصون  جيمع 
املجتمع  يف  مهنة  لكل  أن  عىل  اجلامهريية 
مضموهنا  يف  تعرب  وسلوكيات  أخالقيات 
ناحية  من  ممارسيها  بني  )العالقات  عن 
والعالقات بينهم وبني عمالئهم من ناحية 
ينتمون  الذي  املجتمع  وبني  وبينهم  ثانية، 
األخالقيات  وه��ذه  ثالثة  ناحية  من  إليه 
والسلوكيات قد تكون متعارفًا عليها، وقد 
تكون مبادئ ومعايري يضعها التنظيم املهني 

للمهنة(.
عىل  أن  املهنية،  ب��األخ��الق��ي��ات  ونعني 
اجلامهريية  االتصال  وسائل  يف  العاملني 
سلوكهم  يف  يلتزموا  )أن  الصحافة  ومنها 
جتاه أنفسهم وجتاه األخوين وجتاه مجاهريهم 
هبذه  واالل��ت��زام  أساسية.  وقيم  بمبادئ 
املبادئ والقيم األساسية نوع من الواجبات 
يقع  شخيص  ال��ت��زام  أن��ه  أي  الشخصية، 

عىل كل واحد منهم بصفة شخصية ليكون 
سلوكًا سلياًم وأخالقيًا(، وتعرف الدكتورة 
سامية حممد أخالقيات املهنة )قيم املامرسة( 
بأهنا )مصطلح يشري إىل القواعد الواضحة 
الوسائل  مؤسسات  يف  املهني  للسلوك 
الفعالة  االجتاهات  وكذلك  االتصالية، 
يف  مالئم  هو  ما  بكل  املتصلة  والدعاوى 
األمثلة  ومن  واإلنجاز.  العمل  أسلوب 
التي  النموذجية  الفكرة  املامرسة:  قيم  عىل 
تتمثل يف -االلتزام باملوضوعية- يف أعداد 
الصور  بأكثر  املتصلة  والدعاوى  األنباء، 
التكنولوجية مالئمة لتحقيق مهام اتصالية 
اخلاصة  وال��دع��اوى  خاصة،  نوعية  ذات 
التلفزيونية  املسلسالت  مقاييس  بتحديد 

اجليدة(.
األخالقيات  بني  ما  ف��رق  ثمة  ك��ان  وإذا 
عن  عبارة  األخالقيات  ف��إن  وامل��امرس��ة، 

املهني  السلوك  عن  تعرب  موضوعة  قواعد 
االتصال  بوسائل  القائمني  من  املطلوب 
اجل��امه��ريي��ة االل���ت���زام هب���ا، وت��ب��ق��ى ه��ذه 
األخالقيات عديمة الفائدة ما مل ترتجم إىل 
املهنية  املامرسة  خالل  ملموس  عميل  واقع 
للصحفيني أو تأدية الواجبات املناطة هبم، 
تغطية  أو  الصحفية  املقابالت  إجراء  مثل 
وإع��داد  الصحفية  للمؤمترات  املندوبني 
يقول  اجلانب  هذا  ويف  اإلخبارية  الرسائل 
الدكتور حسن عامد مكاوي )أن اخالقيات 
التعبري  حق  طريق  عن  تأيت  املهنية  املامرسة 
ونرشها..  األخبار  طباعة  وحق  والكالم، 
وت��ص��ب��ح ع��دي��م��ة اجل����دوى ب���دون حق 

احلصول عىل املعلومات(.
يف  املتخصص  فهمي  سيد  حممد  يرى  فيام 
قيميًا  أخالقيًا  أساسًا  واالجتامع  اإلعالم 
للمامرسة الصحفية تعرّب عن )وجود معايري 
قواعد  من  تنبع  اخالقية  وقواعد  سلوكية 
العمل  نجاح  متطلبات  ومن  ذاهتا،  املهنة 
املهني التزام املامرس هبذا النظام األخالقي 

أو الدستور املهني املتفق عليه رصاحًة(.
الكثري  ف��أن  الفهم  ه��ذا  م��ن  وان��ط��الق��ًا 
وس��ائ��ل  يف  ال��ع��ام��ل��ني  الصحفيني  م��ن 
انتقادات  إليهم  توجه  اجلامهريية  االتصال 
االهتامم  يفتقدون  أهن��م  أساسها  خمتلفة 
يفتقدون  ثم  بالسلوكيات األخالقية، ومن 
السلوكيات  نحو  املعنوية  ال��ت��زام��اهت��م 
األخالقية والتمسك هبا عىل الرغم من أن 
هناك استثناءات تشمل الكثري من العاملني 
هذه  عليهم  تنطبق  ال  الصحافة  ميدان  يف 
االنتقادات مما يتطلب االهتامم هبذا اجلانب.

االطفال وإحسان تربيتهم .. إليكم هذا الكتاب القيم والذي يطرح الكثري من النقاط املهّمة حول هذا املوضوع منها كيف أصنع 
طفاًل إجيابيًا.. وما هي وسائل غرس حب القراءة لدى األطفال.. وهل مشكلة التأخر الدرايس هلا حل.. وكيف أكتشف عبقرية 
طفيل وأنميها.. وهل يمكن أن أجعل طفيل متفوقًا أو مبدعًا.. وكيف أربيه عىل صفات القيادة؟، كام يشمل الكثري من الطرائق 
العملية واألفكار اإلبداعية لتنشئة جيل متميز بينها )تعلم اإلجيابية، التفاؤل، التخطيط، الذاتية، األخالق، سرية النبي األكرم، 

أدب احلوار، وسائل اإلعالم، القراءة احلّرة، الصحبة الصاحلة(.
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استلم  فلام  ثوبًا  له  ليخيط  اخلياط  إىل  األشخاص  أحُد  ذهَب 
الثوب وجد فيه بعض العيوب فذهب إىل اخلياط فقال له: إين 
فقال  بكى  ثم  برهة  فسكت  العيوب  بعض  الثوب  يف  وجدت 
الثوب  آخذ  سوف  أخذلك  أن  أردت  ما   : للخياط  الرجل 
ألين  أبكي  إنام  و  بكيت،  هلذا  ما  اهلل  و  اخلياط:  قال  بالعيوب، 
اجتهدت يف خياطته وظهرت فيه كل هذه العيوب و اجتهدت 

يف عبادة ريب سبحانه فيا وييل كم فيها من العيوب.

من فقه اللغة

من عجائب األسماء

من  بالرغم  العراق  منترشة يف عموم  السائبة  احليوانات  ظاهرة 
ان هنالك بعض املعاجلات الحتواء هذه الظاهرة اال اهنا مل تأت 
بنتيجة ، ولكن هنالك منظر مقزز بسبب هذه احليوانات السائبة 
اال وهي اهلالكة واملرمية يف وسط الشارع او عىل جنبات الشارع 
بل حتى يف بعض االحيان هنالك دواب نافقة ومنتفخة مرمية 
 ، الطريق مما تؤدي اىل شكل مقزز ورائحة كرهية  عىل جوانب 
واما احليوانات السائبة ) قطط وكالب( غالبا ما تصطدم بسيارة 

اثناء تواجدها يف الشارع فتبقى مطروحة وسط الشارع .
هذه الظاهرة البد من معاجلتها عىل اقل تقدير هتيئة كادر عمل 
، ويكون هلم  او حرقها  برفعها ودفنها يف مكان خمصص  يقوم 
هكذا  مشاهدته  عند  املواطن  يتصل  هبم  خاص  هاتف  رقم 
ظاهرة ، اضافة اىل املواطن نفسه يستطيع معاجلة هذه الظاهرة 
السيام اصحاب الدواب بعدم رميها يف الشارع حتى وان اضطر 

االمر تغريمهم لكي نحافظ عىل بيئة نظيفة وغري ملوثة .

للمسافرين  سواء  اخلدمات  وسائل  افضل  التوجد  االن  اىل  ملاذ 
السامء  حتت  مكشوفة  منها  البعض  تقدير  اقل  وعىل  السائقني  او 
 ، الشتاء  ومطر  الصيف  حر  من  والسائق  املواطن  يعاين  بحيث 
اضافة اىل ان نظافة بعض هذه االماكن غري سليمة وحتى نقوهلا 
لالسف الشديد بعض املسافرين تكون له هواية االكل يف املراب 
فريمي علبة العصري او غالف النستلة يف الشارع ، والبعض منها 
استخدام  او  االرضية  اكساء  عدم  حيث  من  نظامية  غري  بوابتها 
تقنية االجهزة االلكرتونية من شاشات وغريها لضبط الداخلني 
اخلروج  البوابة عند  فتح  بطاقة  فقط ضبطوا  نراهم   ، واخلارجني 

الهنا تصدر بمبلغ معني .
نامل تعاون اجلميع اجلهات املسؤولة واملواطن والسائق.

اسوء ظاهرة تتفشى يف املدينة وحتى البلد هي ظاهرة التسول بل 
اصبح هلا فنون ومن يلتزمها كام هو حديث املواطن يف الشارع 
، ولكننا نتحدث عن ما نرى ، فهنالك مهارة يف اختيار مكان 
التسول والشخص الذي يتسول منه ، الننكر قد يكون البعض 

بحاجة اىل املال اال اهنم القلة جدا.
افضل اماكن التسول ، املراب عندما تكون السيارة كاملة العدد 
 ، املطعم   ، قرحيته  تشتهي  ما  ويقول  ليقرا  متسول  الباب  يفتح 
البعض من املتسولني يقف عىل راس الزبون ليتسول مع بعض 
الكلامت الذليلة ، احلي الصناعي هذا االمر الذي يرتتب عليه 
مساوئ وفساد الاعلم ماذا تعمل املتسوالت هبكذا حي اليمكن 
المراة ان تدخل اليه بحكم العمل ، واخريا تقاطع الطرق ففي 
الباب  يطرق زجاج  املزدمحة جتد هنالك من  تقاطع السيام  كل 

ويمد يده مع كلامت التسول املتداولة .
،والن  املعنية  اجلهات  مع  ومسمع  مراى  عىل  يكون  هذا  كل 
اخذ  املسؤولة  للجهات  فالبد  اخلطورة  يف  غاية  اصبح  االمر 

االجراءات والقرارات السليمة لوأد هذه الظاهرة .

الحيوانات السائبة

التسول ... مرة اخرى

مرأب انموذجي
ويلي من عيوِبها
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َواِهي َما َجاَء َعىَل َفاِعَلٍة: يف الدَّ
ُيقال: َنَزَلْت هِبِْم ناِزَلٌة ونائَبة وحاِدَثٌة.

ُثمَّ آبَِدة َوداِهَيٌة وباِقَعٌة.
ُثمَّ بائَِقة وَحاِطَمٌة وَفاِقَرة.
ُثمَّ غاِشية وواِقَعة وقاِرَعة.
ة وَصاَخة. ة وَطامَّ ُثمَّ َحاقَّ

* من كتاب فقه اللغة للثعالبي

باللغة  حرفًا   28 أصل  من  ح��روف   10 هنالك  أن  يقاُل 
العربية يستحيل أن جتد اساًم إلنسان عريب ال حيتوي أحدًا 

منها.
وهذه احلروف هي )ب � س � م � ا � ل � ه� � ر � ح � ن � ي(.

أبدًا أي اسم عريب ال  جّربوا ذلك فمهام حاولتم لن جتدوا 
قلياًل لوجدنا أهنا من  حيوي أحد هذه احلروف، ولو دققنا 

حروف البسملة )بسم اهلل الرمحن الرحيم(.

صورة وتعليق
اخذت هذه الصورة في الهيئة الحسنية وظهر في 
الصورة الشــيخ عبد الزهراء الكعبــي والحاج عباس 
الصفار والحاج رضا الصفــار  والحاج رضا المطرزجي 

و الحاج جواد الخطاط

من فقه اللغة

من عجائب األسماء

من اخلرضوات الشتوية واملهّمة هو نبات اخلس الذي يمنح 
العديد من الفوائد الصحّية، والتي تشمل ما يأيت: 

منخفضًا  اخلس  ُيعترب  ال��وزن:  وزي��ادة  الّسمنة  حماربة   *
يمنح  أّنه  كام  والّدهون،  احلرارّية  الّسعرات  عىل  باحتوائه 
غذاًء  جيعله  مّما  غذائّية،  وأليافًا  اهلضم  منخفضة  نشويات 

مناسبًا خلسارة الوزن.
خفض  يف  اخلس  يمنحها  التي  الغذائّية  األلياف  تساهم   *
خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموّية، عن طريق 

خفض مستوى الكوليسرتول اليّسء وخفض ضغط الّدم.
يف  اخلس  يمنحها  التي  الغذائّية  األلياف  تناول  خُيّفض   *
حتسني  طريق  عن  الّسكري  بمرض  اإلصابة  خطر  خفض 
أجريت  دراسات  وجدت  وقد  اجللوكوز،  متثيل  عملّيات 
عىل فئران التجارب أن تناولت نوعًا من اخلس األمحر، أّن 
املرتفع، وحُيّسن من حساسية  الدم  اخلّس خيّفض من سكر 

اإلنسولني.
* خُيّفض تناول األلياف الغذائّية من خطر اإلصابة برسطان 
القولون، وقد وجدت دراسة أن تناول اخلس يرتبط ارتباطًا 

عكسّيًا مع خطر اإلصابة برسطان القولون واملستقيم.
أنه  حني  يف  الصوديوم،  منخفض  مصدرًا  اخلس  ُيعترب   *
وبحسب الّنوع يمنح كمّية جيدة من البوتاسيوم الذي يرتبط 
تناوله بانخفاض ضغط الدم، ويشرتك كل من اخلس األمحر 

واألخرض يف هذه اخلاصّية.
* ُيعترب حمتوى اخلس من احلديد منخفضًا مقارنًة بالسبانخ 
يمنح  فإّنه  ذلك  من  الرغم  عىل  ولكّنه  املثال،  سبيل  عىل 
من   %15 إىل  تصل  قد  احلديد  من  هبا  ب��أس  ال  كمّيات 

االحتياجات اليومّية بحسب كمّية تناوله.
ُمضاّدة  خ��واّص��ًا  حتمل  اخل��س  مستخلصات  أّن  ُوج��د   *

لاللتهاب.
* وجدت دراسة أن تناول اخلس خُيّفض من خطر اإلصابة 

برسطان الرئة يف جمموعة من غري املدخنني.

فوائد الخس 
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